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 *مجموعه سلطان محمود بندرآباد گنبد در سازیگوشه یبررس

     

 3یتهران فرهاد، 2اءیاول محمدرضا، *1یبدیم یداوود امام
 81/30/81تاریخ دریافت:  

 18/30/81تاریخ پذیرش: 
 

  66663کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 ریداقرن هفتم  در اواسطدادا  نیالد یتق خیشتوسط  زدی یلومتریک 06فاصله  در بندرآباد مجموعه سلطان محمود در
 یاصل یهاانداماز  یعناصر معمار گرید در درون بارو و حصار کهن به همراه شدنواقع. مجموعه بندر آباد به جهت دیگرد
و  عنصر بافت بودهتأثیرگذارترین و  ترینمهمآباد در گذشته  ندر. مجموعه بشودیمبافت روستا محسوب  یساختارهاو 

آن کاسته شده، اما  تأثیرگذاریو  تیاز اهم اگرچهبوده  وستهیپ آنو به  روستا در آن سرشته تیاز هو یبخش مهم
بندر  یاثر روستا ترینکهنمجموعه بندر آباد رستاق  داده است. یرا در خود جا یبوم یمعمار خیاطالعات ارزشمند از تار

 مجموعهو ساختار  ئتیه و در رودمیبه شمار  هاپژوهشبافت در  خیتار نیمب باشد،میپس از اسالم  آباد در دوران
 هایاندیشهکه در طول زمان با علل و  گرددمیمشاهده  یخیتار هایدورهمتعلق به  راتییو تغ یاز دگرگون یامنظومه

از  و پسداخته پر یخیتار هایدر دورهگنبد  سازیگوشه یشده به واکاو یمقاله سع در این است. مدهمتفاوت به وجود آ
بنا و  یمعمار بارز یهایژگیو پرداخته شود. هایسازگوشه یساختار لیدرباره مجموعه، به تحل شدهارائه اتینظر بررسی

آن را، در مطالعات انجام شده،  رهیجمله چپ از ،یمعمار گریعمالً وجوه د ،یگچ ناتییدرخشان تز تیفیک ژهیوبه
 نیمب شتریب زی، مطالعات انجام شده در مورد منطقه انتقال نتریکل یدر نگاه ،یقرار داده است. از طرف الشعاعتحت

منظر آن، از  یکل یو محتوا اندبوده (هاسازیگوشه) هاگوشهنشستن  شیدر نحوه پ یاسازه ایو  یسبک ،یشکل یهایژگیو
و  یدانیم قاتیحاصل از تحق هاییافته کرد،یرو نی. در اافتی توانمیرا کمتر  ینظام هندس کیقالب  و در هندسه

. شوندمی یابیارز ،یخیتار یلیتحل یروند ی، طعصرهم هاینمونهو استنتاج با الگوها و  اسیدر ق ،ایکتابخانهمطالعات 
مذکور در  یاز نظام هندس عیبد ییالگو گیریشکلدانش هندسه در  تیو اهم گاهیجا نیپژوهش، مب نیا جیسرانجام، نتا

 ریمنتظم ز یبه شانزده ضلع یابیآل مظفر را در دست جیمتفاوت از سنت را حلیراهامگاه مجموعه است که گنبد آر رهیچپ
 .دهدیم ارائهگنبد 

 

 هشت و شانزده پهلو، هندسه منشورهای ،اسکنج ،پتکانه ،سازیگوشه، گنبد یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 تهگرا   شگهر  اسگاا  تهگرا ،   تهگرا  مرکگز،   دانشگااه اااد  یمعمار و دانشکده هنر ،یخیتار یبناها اءیاح کارشناس ارشد مرمت و -1
 مسئول( سندهی)نو
 زدی شهر زد،ی دانشااه ،یمعمار و هنر دانشکده ،یسااد گروه معمار -2

 تهرا  شهر تهرا ، اساا  ،یبهشا دیشه دانشااه ،یوشهرساا یه معماردانشکد اسااد گروه مرمت، -3

جگام  برحااتگت ومرمگت     یکگرد یرو یبگه سگو  »با عنگوا    یبدیم یارشد داوود امام ی  نامه کارشناس ایمقاله برگرفاه اا پا نیا -*

دانشگااه آااد   یدر دانشگکده هنرومعمگار   ءایو مشاوره دکار محمد رضا اول یدکار فرهاد تهران ییبه راهنما «مجموعه سلطا  بندرآباد

 است تهرا  مرکز
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 مقدمه -1

 قیتحق ینظر نهیشیپ -1-1
. از جمله گرددیبرم ستمیاواسط قرن ب اثر بهمکشوف نبودن  بودن و دورافتاده به خاطر یخیتار مجموعه نیمطالعات ا عقبه

مقاله  نیکه ا باشدمیگلمبگ  زایو ل لبرینوشته دونالد و "توران و رانیا یموریت یمعمار"اشاره کرد  توانمیکه  هاییپژوهش نیاول
افشار  رجینوشته ا "زدی یادگارهای"کتاب  زدی در حوزه یمنابع معتبر معمار از گرید یکی .تبه آن پرداخته اس یلیتفص صورتبههم 
 یبه معرف در لندنچاپ شده  یصوف در مجله استاد فقید ؛ اما اینمجموعه پرداخته است یبه معمار یخیتار یکه با نگاه باشدمی

اواخر دوره  در پرداخته است. زدی هایخانقاه یعرفبه م یخیمتون تار پرداخته شده است که با جستجو در زدیمنطقه  یهاخانقاه
به مجموعه  یتوجهات جامعه حفاظت لیشاهد گس مجموعه ما یآزادساز و شناسیباستان هایکاوشاست با  زمانهمکه  یپهلو
 .ستیهمراه ن یپژوهش با نوشتار متأسفانهکه  میهست

 نیشتریکه همواره ب افتی توانمیوع منطقه انتقال گنبد را در مورد موض یمطالعات متعدد ،یبه حوزه منابع باالدست ینگاه
 واژه ریرو، تعب نیهم از .کشدمیگنبدخانه است که وزن بخش معلق گنبد را به دوش  هایگوشهنشستن  شیتمرکزشان بر نحوه پ

Squinchگنبد  ریکل را به زاتاق مربع ش کی هایگوشهمورب  صورتبهنشسته که  شیپ یامجموعه ای ساختار : قوس،فی، با تعر
 (Edwards,1999:72 و M.Harris,1984 ،S.Myers,1970:224,466 ؛818: 8013ت،یکند )اسمیآن مماس م یباال
مقرنس،  سازیگوشه لیاز قب یاستفاده شده است و عبارات یگرید ریاز هر تعب شیمطالعات، ب نیا یاصل دواژهیکل عنوانبه

 سازیگوشه ،یازهیآوسه  سازیگوشه
 یعبارت نیشتریب ،یساختار هستند. متقابالً در منابع فارس نیا یچگونگ نیمب شیکماب زیو... ن یمخروط سازیگوشه، یدبادکبا

: 8033 ا،یرنیپشده ) انیاو ب روانیو پ ایرنیمرحوم پ یاست که از سو« سازیگوشه» ریمفهوم به کار رفته است، تعب نیا انیکه در ب
 نیخراسان، بر ا میقد انیاز قول بنا «گوشوار»اصطالح  ز،ین یو در موارد (866: 8081،یبزرگمهر و 013: 8080 ان،یو معمار 86

پتکانه و... در منابع  ،نیپتک لپوش،یچون اسکنج، ف یریبا تعاب زیرا ن هاسازیگوشه(. انواع 1: 8033 ،ی)زمان مفهوم اطالق شده است
 zone ofانتقال )که تحت عنوان منطقه  آنچه جامعتر، یدید ( از033: 8080 ،انیو معمار 13: 8033 ا،یرنی)پ افتی توانمیمذکور

transitionگنبد( اطالق  رهیمربع )اتاق( و دا نیاز فرم ها و عناصر واسط ب یمجموعه ا خوردبهیحوزه به چشم م نی( در مطالعات ا(
 رویهمچنان که از تعاب ره،ینجام شده در مورد ساختار چپا قاتیحقت ی. به طورکلردیگ یدر برم زیرا ن هاسازیگوشه نایقیشود که  یم

است  یدر حال نیا و قرار داده است یابیمورد ارز ،یشکل یرا در نگاه یمعمار یمعموالً، تنوع فرم ها د،یآ یبرم ادشدهیاصطالحات 
که بر  یا مهیدر ضم ان،یم نیا در (Minston,1973:135اند )کرده  یبررس یموضوع را از منظر سازه ا زیموارد ن یکه برخ
 ،ی)جذب افتی توانمیموضوع،  تیبا ماه انطباق در ز،یرا ن یهندس یکردیآورده شده، رو یکاشان دیجمش "رساله تاق و ازج"ترجمه
8066 :88). 

  
 یسامان لیراسماعیدرگنبد ام سازیگوشه -1شکل 

بهمراه دو تاسه  یلب بند با لنگه طاق پشت زهیبصورت تو

 .باشدمیوطرف آن در د یآجر

به روش نماندن( در کاخ ) لپوشیف سازیگوشه -2شکل 

 فارس روزآبادیف

 

 قیتحق یشناسروش -2
صورت گرفته  یدانیمطالعات م نیو همچن یخیاسناد و مدارک تار یآن است بر مبنا جیاز نتا یمقاله بخش نیکه ا یقیتحق
رخ داده در بستر مجموعه مورد  راتییشد و تغ یخود بررس لیبستر اص پژوهش در ابتدا اثر مورد نظر در نیانجام ا یاست. برا

 یداد در ط یم لیرا تشک قیمرحله از تحق نیدوم گر،یکدیآنها در ارتباط با  لیو تحل دمطالعه قرار گرفت پس از آن، مطالعه اسنا
در ساختار آن برخوردار بودند صورت  یشتریب تیآنها که از اهم ژهیاجزا و عناصرگنبدخانه به و یو بازخوان یدو گام، بررس نیا
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مجموعه در  یگنبدها یاز کرونولوژ یریاسناد، تصو یمحتوا لیو تحل یاطالعات یها هیانطباق ال یبر مبنا تیگرفت. درنها
ز هر ا شیو پ شیب (رهیمربع به دا لیتبد)شده در منطقه انتقال  یط ندیفرآ کهی ی. ازآنجارفتیصورت پذ یخیمختلف تار هایدوره

در قبال آن  ار یهندس یکردیرو ند،یفرآ نیا لیدر تحل زیپژوهش ن نیساختار است، ا نیا یهندس تیمحتوا و ماه نیمب زیچ
گنبد را در قالب  ریمنتظم ز راالضالعیاتاق گنبدخانه تا کث هایگوشه یاساس، نحوه استقرار احجام از باال نیاست. برهم دهیبرگز

دوره آل مظفر را  جیرا یها رهیمقاله در وهله اول ساختار چپ نیروند، ا نی. در ادامه اکندیم ریتعب رهیمنتج به دا ینظام هندس کی
از  زیکرده و سپس منطقه انتقال گنبدها را ن حیمذکور تشر یادوارقبل، از منظر نظام هندس یبه تجارب و دستاوردها یشارهاضمن ا

رو  نی. از همدهدیقرار م یابیمورد ارز یخیتار یلیتحل صورتبهارز و همدوره، هم  هاینمونهبا  یقیتطب یسهایمنظر در مقا نیهم
 کننده خواهد بود. نییو استنتاج تع اسیق نیدر ا ،یدانیحاصل از مطالعات م یریمستندات تصو ارائه

 

 قبل از ساخت مجموعه یها رهیشاخص، در چپ یدو الگو گیریشکل -2-1
 یمعمار یو فرم ها یشکل یهایژگیه ها، و ریچپ یمحتوا حیدر توض ن،یآمد، اغلب محقق زیپژوهش ن نهیشینگونه که در پ هما

 یها یژگیاز و متأثر یهندس ریغ یکردهایعمدتاً به رو ،یهندس ندیفرآ کی حیو توض انیرا مدنظر قرار داده اند. به عبارت بهتر، در ب
 یمجموعه ا ،یهندس ریپذ میشفاف و تعم ق،یدق فیتعار یجا هب جه،ی. درنتمیخور یبرم یخیتار یحت ایو  یسازه ا ،یسبک ،یشکل

که  یاز معدود پژوهشگران یکی. ستیو واضح ن ایگو د،یآمده اند که بعضاً آ نچنا نکه با دیپد یفیتوص ایو  یساختار ،یفرم ریاز تعاب
 ادآوری رهیدرگذر از مربع به دا هم یروودو پهلو بر  یهشت، شانزده و س یموضوع هندسه را با اشاره به استقرار منشورها یوعبه ن

 ریتعب« ینظام هندس» کیساختار منطقه انتقال را به  توانمیمشابه،  ی(. در نگاه88: 8066 ،یاست )جذب یجذب رضایعل دیشده، س
دو  م،یقال را بنگرتحول منطقه انت ریمنظر، چنانچه س نی. از همکندیم انیباربر را در منطقه انتقال، ب مکرد که نحوه استقرار احجا

 روزآبادیدر ف «ریکاخ اردش. »دید توانمیرا در خالل تجارب قبل از دوران آل مظفر به وضوح  ینظام هندس نیشاخص از ا یالگو
 نینخست عنوانبه کنیل اورده،ین دیمنتظم را پد راالضالعیواضح از کث یاست که اگرچه شکل یقیمصاد نیتر یمیفارس، ازجمله قد

که  یساختار .ابدی یم تیاهم (Pope,1976:104و گنبد مدور باال ) نییاتاق مربع پا نیب یآشکار منطقه ا گیریلشکگام از 
 دهیاتاق، مک یاستوانه ساقه گنبد را در چهار کنج باال کیمخروط، بدنه  مهیکه؛ چهار ن یاز مخروط و استوانه است به نحو یقیتلف

 یریدر شک لگ ینقطه عطف عنوانبهآن را  دیبا قتاًیکه حق روند نیگام از ا نیدوم (.10: 8011 ن،ی)گلچ نشاند یمربع م یو بر رو
 زهیکه هشت تو ییدر بخارا است. جا یسامان لیاسماع ریگنبد ام رهیقلمداد کرد، دستاورد درخشان چپ قیدق یهندسنظام  کی

و  قیدق یرا در قالب ساختار یسان، منطقه انتقال نیاتاق گنبدخانه را پوشش داده و بد هایگوشه ان،یدرم کی صورتبههمسان 
ها تا آنجاست که  رهیتحول چپ ریدستاورد در س نیا تیاهم ب(. -8 ری)تصو کندیم ارائهمنتظم  یمنشور هشت پهلو کیموقر از

 (.8838: 8013و شرودر،  118: 8013براند،  لنیخوانده اند )ه دیجد یمتیو نقطه عز آن را سرآغاز ن،یمحقق یبرخ
 ینظام هندس گیریشکلآشکار از  یمصداق ،یسلجوق یهارهیچپ

گذاشته است.  ریگنبد آرامگاه تاث یاست که بررو رهیمنتج به دا
 نیحجت گلچ"است که  یری، تعب«مطبق منتظم ینظام هندس»
است  ینامد و آن، موقع یتحول م ریس نیا یدستاورد بعد یبرا"

ش از پانزده متر بر یب با قطر یکه امکان نگهداشتن گنبد بزرگ
منتظم وجود  یهشت ضلع ی نهیمنطقه هشت پهلو و زم یرو

 ن،یماند... بنابرا یگنبد در گوشه ها معلق م نهیندارد و مجددا زم
هشت  یایزوا ان،یدرم کی صورتبهشانزده قوس کوچک تر، 

 یطبقه  همپوشش داده و در کنار  یرا مانند پل نییپا یضلع
 یمنتظم، بر رو یشانزده پهلو نشورم کیرا در قالب  یگرید

بار  نینخست یآورند که برا یم دیپد نیریز یمنشور هشت پهلو
دوم  مهیدر گنبد خواجه نظام الملک مسجد جامع اصفهان و در ن

 شود. یمحقق م یقرن پنجم هجر

 
شامل  یمسجد جامع اصفهان پتکانه آجر در -3شکل 

 لچک ها و ایتاسه  ،لکیطاقچه کم عمق با پ هیسه ال

 محفوظ شده اند. زهیکه درون تواست  ییطاقک نها

 ینظام هندس»آن را  نیاست که حجت گلچ یزیاحسن همان چ یاز هندسه و سازه، درواقع تجل قیساختار موزون و دق نیا
دوره  یها رهیپغالب چ یهندس نظام اش، یدر فرم کل ،سازیگوشه اتییجز یاست که صر فنظر از برخ دهینام «رهیمنتج به دا

)شرودر،  «ردیگیپا نم »در شمال شرق و ماوراءالنهر خراسان بزرگ  وهیش نی. اگرچه ادهدیم لیرا تشک یلخانیا یو حت یسلجوق
شود  یم رانیاز فالت ا یعیوس یدر حوزه ها یساز رهیچپ وهیش نیرتریبه فراگ لیاز سه قرن تبد شیدر طول ب کنی، ل(8013:8183

 (.61: 8080 لبر،یو و 8183: 8013وشرودر،  83: 8013)گدار، 
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 سلطان محمود بندرآباد مجموعه -3
روستا در آن  تیاز هو یو بخش مهم عنصر بافت بندر آباد بودهتأثیرگذارترین و  ترینمهمسلطان محمود در گذشته  مجموعه

را در خود  یبوم یمعمار خیت ارزشمند از تاراما اطالعا ؛آن کاسته شده یگذارریو تأث تیاز اهم اگرچهبوده  وستهیو به آّن پ سرشته
که  گرددمیمشاهده  یخیتار هایدورهمتعلق به  راتییو تغ یاز دگر گون یت و ساختار مجمو عه منظومه ا ایح ر. دداده است یجا

بر روستا بندر  عملکرد مجموعه عالوه اسیتوجه داشت که مق دیمتفاوت به وجود آمده است. با یهاشهیدر طول زمان با علل و اند
 کیو نزد اطراف روستا نماز گزاران و زائران از دور یها یبه وجود مسجد در آباد توجهبا  ،رسدیم یآباد به گستره فرا منطقه ا

 یبنا ها بیترک لیبنا به دل نیا یبرا مجموعه نام شتافتند. یمجموعه م نیا یو اعزام به سفر به سو نماز ییبر پا یبرا یطیمح
گونا گون چون  یبه لحاظ کارکرد ها یول باشند یو منفک م مجزا یمعمار و طرح عملکرد یدارا کیکه هر  هم بوده وابسته به

مسجد  ،در سمت غرب مجموعه ل مسجد بزرگفضاها شام نیدهد. ا یم لیمنسجم را تشک یو ساختار وستهیبه هم پ یاندام
از جمله  ... و بازار آب انبار، حمام، اصطبل، ،و مسجد بزرگ مقبره نیخانقاه محصور ب ،و مسجد بزرگمقبره  نیب (گرمخانه)کوچک 

 مجموعه هستند. نیا یفضاها

 

مجموعه سلطان  خانقاه -8
 بندرآباد

مسجد بزرگ مجموعه  -1
 سلطان بندرآباد

 مجموعه سلطان محمود بندراباد در هاسازیگوشه ییفضا ییجانما -4شکل 

 

 مجموعه یکالبد تحوالت ریس یبررس -3-1
درمورد ساخت مجموعه سخن نرفته  تیبا قاطع یخیاز متون تار کی چیودره باشدمی یساخت مجموعه همراه با ابهامات خیتار
درباره تاریخ ساخت مجموعه اشاره  یدر قرن نهم هجر یمثال درکتاب تاریخ یزدنوشته جعفربن محمد بن حسن جعفر یاست برا

 :که متن آن بدین قرارست نشده است یا
 "شیخ دادا چون از طواف کعبه بازگشت خانقاه بسیار دروالیت یزد بنا نهاد در سرآب نووبندرآباد و..."

 کند:دیگرزمان رفتن حج شیخ را پس از احداث خانقاه اردکان اعالم می ودرجایی
 "بازآمدند،... بکردند و آله اهلل علیه. یپیغمبر صل زیارت و کعبه نمودند با پدر خود، عزیمت ."
در کتاب تاریخ جدید یزد تالیف احمد بن حسین علی کاتب درنیمه دوم قرن نهم ضمن اشاره به مطالب باال تاریخ  مچنینه

 بازگشت شیخ از زیارت را مصادف با به حکومت رسیدن قاضی شهاب الدین مسعود میداند.
 "...سعود با عمران بود،چون شیخ در اردکان قرار گرفت درآن سال در یزد قاضی موالنا شهاب الدین بن م و"

در هیچکدام از متون تاریخی به روشنی درباره تاریخ ساخت خانقاه سخن نرفته بلکه با مقایسه تاریخ هامیتوان این نظر  بنابراین
است که ایرج  یمجموعه بوده سنگ که در یقبر یسنگ ها ازجمله داد که مجموعه در نیمه دوم قرن هفتم ساخته شده است. را

که در کنار محراب قرار دارد و آن را قبر  قبری کند:کتاب یادگارهای یزد درباره سنگ های موجود در گنبد خانه یاد میافشار در 
سلطان محمود شاه می دانند و گویند سنگی داشته که بطور عمودی بر بدنه دیوار کنار محراب نصب بوده و اکنون محل آن خالی 

( از دست رفته می کند. مرحوم مجد زاده صهبا سانتیمتر 63×10ایت از اندازه سنگ )است و مقداری کاشیهای معرق حاشیه آن حک
بقرار اظهار معتمدین محلی به رنگ ماشی بوده »که بیست و پنح سال پیش از من آنجا را دیده از قول معتمدین محلی نوشته است: 
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 330 خیتار یودارا باشدمی یتنسنگ االن در موزه متروپول نیا .«و کتیبه ای داشته که نام سطان محمود شاه برآن منقور بوده است
 یحجار ناتییجالب توجه شباهت محراب موجود خانقاه با تز نکته نصب شده است. واری.ق است که پس از ساخت مجموعه درده

که  یمتن نیاولمذکور درخانقاه اجرا شده است.  خیمقرنس محراب قبل از ماده تار ناتییتز دهدیسنگ است که نشان م یشده رو
 زاگلمبگی. براساس نظرلباشدمیوتوران  رانیا یموریت یمعمار کتاب تحوالت مجموعه پرداخته است، یبررس به یبصورت علم

در مورد مسجد کوچک کنارآرامگاه )گرمخانه( نظر قاطعی ندارد وآنرا معاصر یا  ولی قدیمی ترین قسمت مجموعه آرامگاه میباشد.
کالبدی بین آرامگاه ومسجد نوع دیگری بوده مطرح میکند. پس از ساخت  لولی این احتمال را که اتصا پس از آرامگاه میداند

خانقاه مجموعه( راکه امکان همزمانی در ساخت آنها ) آرامگاهبزرگ و نمای حیاط  مسجد گلمیگ، لیزا آرامگاه و مسجد کوچک،
 رامون خانقاه به انها پرداخته نشده است.یبا توجه به مدفون بودن آثارپ کتاب این در وجود دارد بعنوان بناهای متاخر معرفی میکند.

با ساخت  زمانهمکرد که دوره اول  یبند میتقس یگلمبگ به دو دوره کل زایل دگاهید از تحوالت مجموعه را توانمی مجموع در
 یودرجل یخانقاه هشت ضلع جادیبا ا دار اطیومسجدکوچک کنار آن بوده ودوره دوم شامل ساخت مسجد بزرگ ح گنبد خانه خانقاه

 آرامگاه اشاره نمود.
 

  
 .قه 677سنگ قبر تاج الدین علیشاه متعلق به  -5شکل 

قبربا مقرنس  سنگ یشده رو یحجار یمقرنس ها نیتشابه ب

 .باشدمیگنبد جالب توجه  یمحراب وپتکانه ها یها

متعلق به  سنگ قبر سلطان محمود شاه -7شکل 

 .قه 653

 

 گنبد بقعه )خانقاه( مجموعه سلطان محمود بندرآباد -3-2
 یفرود آمدن گنبد بررو یرا برا نهیزم سازیگوشه نیآرامگاه( مجموعه بوده که ا) درمقبرهمجموعه  سازیگوشه نیتر یمیقد

بصورت پتکانه بوده  زدیهمانند بقعه دوازده امام  سازیگوشه نیفراهم آورده است. ا متریسانت 363 ابعادشکل به  یمربع یا نهیزم
شده تا  دهیکش شیپ یریهم ساخته شده و هر کدام از ز یتخت بر رو یچند لچک سازیگوشهن ی. در اباشدمیوازنوع کانه کانه 

ساختن ترمبه  یکه برا پتکانه( یمعمول برا وهیش) زدیدرقبه دوازده امام  سازیگوشهگوشه پوشانده شود. در مقبره بندرآباد برخالف 
عمل صورت  نیکنند ا لیچهار پهلو را به هشت پهلو تبد نهیزم تاکنند  یگوشه سوار م یپخ یرا در راستا زهیتو کینخست  پتکانه

است.  افتهیها استقرار  یلچک یگنبد رو تینها در هم سوار شده و یتاقچه رو ای یلچک فینگرفته بلکه با شهامت کامل چند رد
 یاستقرار گنبد فراهم آورده است ول یرابرا نهیدوره بند )کوزه بند( زم زیتاس ها ون میتاس ون یپس از اجرا زدیدربقعه دوازده امام 

 نیاز پژوهشگران ا یکه بعض ییبوده است تا جا جیخالف عرف را ها بر یلچک یبندرآباد نوع استقرار که گنبد بالواسطه بررو در
را  ودخ یدارندبار گنبد خشت یها نقش سازه ا یکه لچک سازیگوشه نیا در پندارند. یم زیچفدآو ایمقرنس  یرا نوع سازیگوشهنوع 

خود به بستر انتقال دهند. معمار در مقبره بندرآبادمنطقه  یخشت میعظ یکنندتا از راه جرزها یم تیخود هدا ریبه ته رنگ مربع ز
داخل خود پنهان نموده  را در یسازگوشه ه ومناسب باال آورد یرا تا ارتفاع باشدمی یهشت ضلع نهیکه زم به مربع رهیانتقال دا

 اطراف گنبد داده است. رد نگیر لیتشک است و
 رندویگیدرهرکنج م یهشت ضلع کی در را بار فشار وارهاید هایگوشه برهم در سوار ییانتقال گنبد بندرآباد طاقچه ها هیناح در

 سوارند، گریکدی بر یها که به طورعمودمقرنس ایها  هطاقچ .سازندیمنتقل م وارهاید کندوبهیم میتقس تینها یرا به ب فشار واقع در
چهارگوش انتقال  یرابراضالع وکنجها یبارگنبد کرو تینها در و کاهندیآن م دتش از منتقل ساخته و یسطح افق به را بار
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شاهد مطبق  هان،اصف گنبد نظام الملک در ایبقعه دوازه امام  مانند جیرا یهاگنبد خانقاه برخالف نمونه یرونیب ینما در .دهندیم
پشت جرزها پنهان نموده  انتقال را در هیاست وناح دهیکشگنبدخانه را تا پاکار گنبد باال  یمعمار جرزها و نیستیمانتقال  هیبودن ناح

 گنبد اشاره یرانش یروین مهار و یگنبد خشت یپشت بند برا جادیبه ا توانمیدارد که از ان جمله  یلیدال یاستتار کالبد نیا است.
 هیوزن پشت ناح یثقل یروینکوزه بند مجبورشده از یعدم اجرا به خاطرانتقال  هیمعمار با توجه به ارتفاع بلند ناح نیهمچن نمود.
 .دیها( استفاده نما یلچک) هاکانه  یاعمال شده بررو یچشیمهار لنگرپ یرا برا سازیگوشه

 

   
، معمار با باالآوردن منظربیرونی گنبد در -6شکل 

رزهای زمینه تا پاکار گنبد، ناحیه انتقال را پنهان ج

 نموده است

فاصله بین  -8شکل 

لچکی  سازی ها بوسیلهگوشه

 ها پرشده است.

 پتکانه سازیگوشه -9شکل 

مقبره مجموعه سلطان 

 بندرآباد بصورت کانه کانه

 
 هیگنبدخانه و در ناح هایگوشهمستقل در  یشکل به( باربر یها زهیتو) باربر یچهار قوس اصل مشابه مذکور، هاینمونهدر 

را هاسازیگوشه یهندس ینشسته، محتوا شیپ یاز چند تاقچه  یدر گنبد خانقاه مجموعه ا نکهیحال ا شود،یم دهیهشت پهلو د
آورد ه  دیرا پدمنتظم  یشانزده ضلع کی تاًینها گر،ید هاینمونهگنبداست که  ریمنتظم ز راالضالعیکث گر،یآورد ه اند. موضوع د دیپد

گنبد خانقاه  رهیکامالً متفاوت را در چپ ینظام هندس کیاست که  راالضالعیکث نیا گیریشکلدر نحوه  یمسئله اساس کنیل اند.
 کی یدر دو مرحله وط ،یسلجوق یها رهیچپ جیرا یالگو مطابقآمده در گنبد مسجد جامع اصفهان،  دیپد ی. شانزده ضلعزندیرقم م

به  یضلع هشت مشابه، یندیو سپس در فرآ یکه؛ ابتدامربع گنبدخانه به هشت ضلع بیترت نی. به اگیردمیل ساختار مطبق شک
باربر، در سه  یهندساز احجام  قیدق ینشیمذکور، با چ یودو ضلع یدر گنبد خانقاه بندرآباد، س اما ؛رسدیمنتظم م یشانزده ضلع

 تیمعمار آن از ماه حیاز درک صح دنشانیترد یب وه،یش نیا یاجرا رشده است.مربع گنبدخانه مستق یبر رو ادیز یو با بلندا هیال
کوزه بند( و به عبارت بهتر، با  زهیتو) ساختار کیحذف  که با یدارد به نحو گریکدیها در محاط کردن آن یاشکال منتظم وچگونگ

شباهت پتکانه با انواع  لیه است. به دلرا محقق کرد عیبد ینظام هندس کی قالب منتظم، یدو ضلع و یبه س میمستق یابیدست
 ۀآسمان ایتاق  کی عنوانبهاندام کمتر  نیا گر،ید یاز سو ینیتزئ یو پوشش ها یتاق یاز گونه ها یسو و برخ کیاز  سازیگوشه

از  گرید یو از سودارد  ییاز منظر سازه، با تاق های با باریکه تاق شباهتها کسویاز  هپتکان گر،ید انیشده است. به ب یمستقل معرف
 است. هیمنظر شکل با پوشش مقرنس شب

   
 ایجاد تویزه دوره بند در -11شکل 

 ساخت نیم گنبد درپشت آن،ها وگوشه

راه را برای سبک سازی داخل 

 کند.سازی هموار میگوشه

پتکانه مرکب  سازیگوشه -11شکل 

بقعه دوازده امام یزد بصورت ترکیبی 

 و لچکی.طاقچه  از نیم گنبد و

مقرنس گلی به جا  -12شکل 

مانده از دوران آل مظفر درمدرسه 

 شهاب الدین قاسم طراز
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تویزه دوره بند در  قراردادنمعمار با  -13شکل 

درگنبد مسجد گلپایگان توانسته  سازیگوشهلبه 

 کانه های آجری باربر را روی هم سوار کند.

 منطقه انتقال با قرار دادن -14شکل 

شانزده پهلو بر روی زمینه هشت منشور

 شود.ضلعی درمسجد گلپایگان تکمیل می

 
 یسنت مقرنس ساز کهیدرحال بردیبخارا بعنوان نمونه مشابه خانقاه بندرآباد نام م وبیدرکتاب خود از گنبد چشمه ا زاگلمبگیل

 یزدیهنرمند  ی. به نوعگرددیمشاهده م زین بدیم یرا در مدرسه طراز وخانه برون کینوع تکن نیداشته وا یمحل شهیر ،یبصورت گل
 نیبرجسته وپرکار ا یها یاز گچ بر یاثر دوران، نیمانده ا یبرجا ی، درمحراب هاکردهیبا استفاده از گل اجرا م شترهنرخودرایب

اده، پنج مقرنس ها س کاسه از گچ پوشانده شده است. یاست که با اندود یگل محراب ها آل مظفر، یتمام .شودینم دهیدوره د
خانه  یدرطنب یگل یساخت مقرنس ها روش شده است. نیمز یگچ ناتییتز ای یاز آنها با نقاش یکه دربرخ کندیراالقاءم یضلع
از قطعات خشت  ،یگچ یلب تخته ها یدرطبقات مقرنس زده شده وبه جا یچوب یها خیصورت است که ابتدا م نیبد بدیم یبرون
تخته ها  نیا است. یاست ودرواقع تخته گل ی. خشت بکاررفته البته نازک تر ازخشت معمولاستفاده شده است یسطوح عمود یبرا
پشت  یخال یسوارشده اندوفضا یچوب هیها برپا خشت مقرنس بکاررفته اند. یبخش ها گریادی هیدلخواه برش خورده ودرپا شکلبه 

همدوره خود  هاینمونهمجموعه بندرآباد همانند  در یساخت مقرنس گل یمحل کیتکن نیا (118،یمیکر) آنها با گل پرشده است.
استفاده  به خاطربنا  معمار .باشدمیباربر بودن طاقچه ها  ابعاد و در یخانگ هاینمونه گریخانقاه با د مقرنس یاصل تفاوت بوده است.

لبه  یادن آکس امتدادبا قرار د کرده و تیرعا یالزم را در مقدار کنسول خشت اطیاحت آمده، شیپ یگل یهامقرنس از خشت در
 را برقرار نموده است. یسازه ا تعادل ،سازیگوشهلچک ها در خط قعر 

 

  
دردوران آل  سنت ساخت مقرنس های گلی -15شکل 

 شودمظفر درخانه برونی میبد نیز دیده می

 

در گنبد دوازده امام  مطبق بودن ناحیه انتقال -17شکل 

بر زیاد  اعمال بار ازاز جمله راهکارهایی برای ممانعت  یزد

 است.تویزه های باربر 

 
 شینموده با پ یلبه( سع زهیتو) هیپادو  نیب یبا حذف پل ارتباط معمار گفت، توانمیگنبد خانقاه  سازیگوشهبه  ینگاه کل در

مانند قبه  ید هاپتکانه که در گنب سازیگوشه یبه سبک ساز نیهمچن را از چهار به هشت برساند. نهیزم یخشت یآوردن کانه ها
دور از  یدرنما کهیبطور افتهیبوده ودرحرکت روبه باال تعداد کانه ها کاهش  بندیپا ،شودیده میدوازده امام ومسجد جامع اصفهان د

ها  کانه کانه بزرگ دانست. کیکل مقرنس را  ایگنبد به هشت  نهیچهار زم لیحرکت تبد توانمیمجموعه را  کل ،سازیگوشه
 یسع لبه تاسه ها، یآمدگ شیکانه هاوکاهش پ یبلندا شیافزا اومعمار ب باشدمی یادیارتفاع ز یدارا یباربر آجر هاینمونهبرخالف 

وتوپر پتکانه  میحج ساختار ها را دارد. هیبارگنبد به پا دهیوانتقال نرم وسنج یاز مرکز هندس یبارثقل تیدر کاهش خروج از مرکز
داللت بر شناخت کامل  یهمگپوشش گنبد  یاستفاده از قوس کند برا نیهمچن آن یپر پشتگنبد با قسمت تو در این یخشت یها
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برداشته شود  سازیگوشهاز  ادیز یبار ثقل دهیگرد یسع کم استفاده شده، زیگنبد که با چفد با خ نیا درساخت معمار از گنبد دارد.
 راپتکانه ها یرو زهیتو راهکارهاست که معمار، نیواسطه هم به گردد. مهار وزن گنبد با باال آوردن بشن گنبدخانه، یرویورانش ن
 .دهدیقرار م یخشت یپتکانه ها یرو مایوگنبد را مستق کندیحذف م
 

 گنبد مسجد بزرگ مجموعه سلطان محمود بندرآباد -3-3
از  یکه با فاصله زمان باشدمی متریسانت 803به ابعاد  یاگنبدخانه یدارا زیمسجد بزرگ ن مقبره، مجموعه بندرآباد عالوه بر در

فضای چهار ضلعی قرار  هشت بر روی دیوار های قطور مقبره ساخته شده است. گنبد مسجدبزرگ با گوشه سازی اسکنج در مرحله
وسپس  پوشانده شده گوشه گنبد خانه زده شده، یوارهاید یکه در کنارهم رو دهیخم یلچک وگرفته است. در مسجد، گوشه کار با د

 رهیبه دا نهیها، زمزهیتو انیو پر کردن م سازیگوشه یرو زهیروش با ساخت چند تو نیپر شده است. در ا ینج ها با کاربنداسک نیب
گنبد  پر شده است. در یبا کاربند زیها ناسکنج درداخل ،هاسازیگوشه نیب یگنبد عالوه بر ساخت کاربند در این شود. یم لیتبد

ت گوش شده و سپس خانقاه( بشن مربع شکل اطاق در این ناحیه انتقال تبد یل به هش) مقبرهخانه مسجد بزرگ برخالف گنبد 
از مسجد جامع  ریرا بغ سازیگوشهنوع  نیجهت استقرار گنبد بر فراز آن را داده است. ا ،و کالف افقی قویتشکیل یک رینگ 

مساجد  در این معموال .گرددیابرندآباد مشاهده م آباد و اواخرآل مظفر( همانند مساجدجامع رکن) خودمساجد هم دوره  بندرآباد در
 هماهنگ بوجودآورده و مستحکم و یساختار یخشت زهیچهارتو یریانتقال با بکارگ درمنطقه بوده، یخشت میعظ هیچهار پا یکه دارا
 زهیتو یهاشانه یپابررو آن زهیتو یهاهیکه پا یبا استفاده از کاربند تینها در پرنموده و سازیگوشه را با زهیچهارتو نیسپس ب

دار است که نحوه قرار گرفتن گنبد یمساجد مذکور به شکل چهار ضلع یخانه در تمامگنبد است. فراگرفته واسکنج گذاشته، یاصل
ساخت  ایکوچک تر و یوبا ساخت سه کنج ها یبه هشت ضلع یباساخت اسکنج ها از چهار ضلع ،وارهیچهار ضلع د یگنبد بررو

 است. شده لیتبد یودو ضلع یسپس به س به شانزده، یاز هشت ضلع یزدی یندوکارب یکاربند
 

  
اصلی  بکارگیری تزیینات کاربندی داخل وبین تویزه های -16شگل 

.باشدمیگنبدخانه مشهود   

شکل 18- گوشهسازی اسکنج درمسجد 

 جامع بندرآباد

  
مسجد جامع رکن آباد  سازیگوشه -19شکل 

 درابادمشابه اسکنج بن

داخل اسکنج مسجد جامع ابرند آباد برخالف  -21شکل 

 ناتییمسجد بندرآباد فاقد تز سازیگوشه
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گنبد  سازیگوشه -21شکل 

جامع اردکان بصورت  مسجد

 نیب یاسکنج ساده باکاربند

 هاآن

گنبد  سازیگوشه -22شکل 

شامل  بدیم روزآبادیمسجد ف

مراه ههآنها ب نیب یلچک اسکنج و

 شبرنخ

مسجد بفروییه  گنبد سازیگوشه -32شکل 

 ها باباشد که بین آناسکنج باریک می

 سنبوسه پوشیده شده پاباریک و

 
به وجود عنصری بعنوان گوشه سازی به  توانمیشمرد را  یدوره برم نیا یمعمار یگلمبگ برا زایکه ل ییها یژگیاز جمله و

 دهید زیباال ن یبناها ها اشاره کرد که درپوشش سقف رسمی سازی در استفاده از و نام پا باریک کنج دور که تا زیرسقف باال میرود
 .شودیم

 

 
 خیطول تار مجموعه در یدر مجموعه سلطان محمود بندرآباد نشان از تحوالت کالبد سازیگوشهتنوع  -24شکل 

 

 گیرینتیجه
 یا نهیزم یبر رو یی، در ساخت گنبد هاربازید از .رودمیبشمار  رانیا یشگفت در معمار یهایاز نوآور یکی یساز رهیچپ

بار وزن گنبد  یرویچگونه ن نکهیبود و ا وارهاید یگنبد خانه رو هایگوشهآمد و آن پر کردن  یم دیپد یبزرگ یچهار گوشه دشوار
 کی یدشوار نیا حل یها منتقل شود. معماران برا هیشد به پا یپاکار آن پخش م یرو ابرهمسان آن بگونه بر ختیر لیکه بدل

 یسده ها یروش را ط نیکنند و ا لیتبد رهیچهار گوشه را به دا نهیآن درست کردند تا زم یها هیگنبد و پا انیرا م یانیبخش م
 رساندند. شرفتیپس از اسالم به اوج پ

 یارزش یابرغن باشدیمختلف م یهاگوناگون در زمان سلطان که منبعث از ساخت وسازها مجموعه در هاسازیگوشه تنوع
 .باشدمیمجموعه مشهود  در این یباشکوه وجود دارد به نحو بارز و یرانیا یمعمار که در یتحول ساختار ری. سدیافزا یمجموعه م

و منعطف شدن  یاپوسته خبراز بنا، یدرگنبد ها یساده با کاربند یهابه اسکنج نیسنگ یهاپتکانه یهاسازیگوشهنوع  رییتغ
در ها بوده آن آشکار یها که سبکگنبد ییبایز اریمع ر،ییتغ در این. باشدمیوتوپر  کنواختی یاز ساختارها جستن یودور سازیگوشه

ماده بنا وبه  کاستن از یبه سو شی. گرامیفضا هست یبخش بهمراه گشاد نیشاهد سبک شدن ا نموده و یاریتحول هم این
 بلکه در هاسازیگوشهنه فقط در رفتهیمجموعه صورت پذ در یانساختم میتجربه عظ بردانش و هیفضا که با تک شیموازات آن افزا

 .شودیم دهیمجموعه د یهاخانهگنبد و وانیا یساختارها
 دهدیگنبد م سازیگوشهدر یدانش خبراز دوران آل مظفر دارد، در یبوم یدر معمار شهیبندرآباد که ر یخشت یهاپتکانه وجود

فوق العاده معمار بنا در  جسارت .شودینم دهید رانیا یجا چیه که در دینمایم یخشت باربر یهاآن اقدام به ساخت کانه هیکه برپا
مشابه  هاینمونه گرید از را بنا ،یخشت یهاطاقچه یگنبد بررو میلب بند وقرار دادن مستق زهیوپتکانه بدون ت سازیگوشهساختن 

 کهیبطور کندیاثبات م یمنطقه را به خوب یگل یهانسساخت مقر یبودن روش محل افتاده جا گنبد خانقاه، قدمت .دینمایم زیمتما
 .کندیم دایپ زین یاکارکرد سازه ( بلکهرازمدرسه ط و ی)مانند خانه برون ینییها نه فقط نقش تزمقرنس نیا
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مقبره نشان از رواج  سازیگوشه یپتکانه ها -25شکل 

فشرده بدون  و میحج یساختارها یانتقال به سو هیناح

 ست.ا نییتز

نشان  تزیینات کاربندی داخل وبین اسکنجها -27شکل 

مساجد آل مظفر  گرایش به سوی پوسته ای شدن در از

 است.
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 3131 شهریور(، 31)پیاپی:  1، شماره پنجمسال 

 
 

 

 یجلبک ینماها یبررس دار؛یپا یمعمار ها درجلبک زینقش ر

     

 2یاصفهان یمحمدرضا مشبک، *1یاصفهان یمشبک رضایعل
 02/20/89تاریخ دریافت:  

 00/20/89تاریخ پذیرش: 
 

  00080کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

را به وجود آورده  یمسائل و مشکالت فراوان یکیتکنولوژ -یفن یهاشرفتیپو  یامروزه در عصر صنعت، انقالب صنعت
کربن  اکسیددیاز جمله  ایگلخانه یگازها دیحاصل از آن و تول یمیاقل راتییو تغ هایآلودگو  یلیفس یاست. مصرف انرژ

به  ازیامروزه ن ،یلیبا توجه به رو به اتمام بودن منابع سوخت فس نیشده است. همچن لیتبد یجوامع بشر یبرا یبه معضل
و  جانبههمه یموضوع لزوم بررس نیحل ا ی. در راستاشودیاحساس م ازپیشبیشسوخت  عنوانبه یمناسب نیگزیجا افتنی

راستا  نیشده در ا ئهارا کارهایراهاز  یکی. رسدمیبه نظر  یضرور ی، امردر حال احداث هایساختماناصالح ساختار 
کل سال آن با  یمصرف یاست که انرژ ی( ساختمانZEB، )باشدمی( ZEB) صفر یانرژ هایساختمانو ساخت  یطراح

کربن و  یندگیکاهش آال یابزار برا کی عنوانبهشبکه صفر  یفراهم شود. اصل مصرف انرژ ریپذ دیتجد یمنابع انرژ
از  یکی ،یجلبک یاستفاده از انرژ ی. تکنولوژشوندینظر گرفته م در یلیفس هایوختسبه  یوابستگ زانیکاهش م

 یجلبک یاستفاده از انرژ یچگونگ یپژوهش به بررس نیا .باشدمی یصفر انرژ هایساختمانارائه شده جهت  هایروش
انجام شده و  ایکتابخانه -اسنادی صورتبهراستا مطالعات  نی، در اپردازدمی هاساختماندر  یمصرف یانرژ عنوانبه

موجود و  اتیمطالعات ادب قیآن، از طر زانیعوامل موثر بر م نطوریو هم قیطر نیاز ا شده دیتول یانرژ هایشاخص
 صورت گرفته استخراج شده است. شاتیآزما

 

 جلبک، نما جلبک زیر ر،یپذدیتجد ی(، منابع انرژZEBصفر ) یانرژ هایساختمان یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (alirezamoshabaki@yahoo.com) )نویسنده مسئول( رانینور استان تهران، ا امیدانشگاه پ یگروه معمار یعلم ئتیعضو ه - 3

 یشهر یزیرو برنامه ایارشد جغراف یکارشناس - 2
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 مقدمه -1
 یبا زندگ ی. انرژباشدمی یزندگ یقابل تصور برا ریغ ییجا یبدون وجود انرژ میکن یم یکه امروزه ما در آن زندگ ییایدن

آورد  یرا به ارمغان م ییایو پو شیو اسا یو راحت شودیمحسوب م یشهر یزندگ ریناپذ ییو از عنصر جدا ختهیانسان در هم آم
 یاریبس یها یمحدود هستند آلودگ نکهیشوند که عالوه برا یم نیتام یلیمانند منابع فس یدننش دیاز منابع تجد هایاز انرژ یاریبس
 (.4080، یشمیو پورابر ی)تراب ندینما یوارد م ستیز طیرا به مح یدیشد یها بیبه دنبال دارند و اس زیرا ن

 هاساختمانسهم قابل توجه مصرف انرژی در  نکهیو نظر به ا یلیفس یو کمبود سوختها یتوجه به مصرف روز افزون انرژ با
و راهبردهای  کردهای. روباشدمیبخش ضروری  نیاست، لذا کاهش مصرف انرژی در ا زانیم نیدرصد از کل ا 6/02که در حدود 

سازی مصرف انرژی در  نهیساختمانهای انرژی کارا و به یطراح یاصل بخشکاهش تراز مصرف انرژی در ساختمان، در دو 
 میو تصم افتهی شیافزا زین ییهای اجرا نهیو هز یدگیچیبا ظهور فناوریهای مختلف، پ است. یساختمانهای موجود، قابل بررس

. کندیم دایپ شترییب تیاهم هاساختماناستراتژیها و راهکارهای کاهش مصرف انرژی در  نیتر نهیدر رابطه با انتخاب به رییگ
 (4080 لدوست،یوتحص انی)زمرد

؛ خواهد شد یاجبار ییاروپا یاز کشورها یآلمان و برخ در (،ZEB) یصفر انرژ یساخت خانه ها ،0202رو، از سال  نیا از
 یها شرفتیبه پ ازین ج،ینتا نیبه ا یابیدست یکند. برا دیکند را تول یکه مصرف م یهمان مقدار انرژ دیبا دیهر ساختمان جد یعنی

با  باشد. زین ستیز طیاشد، بلکه کارآمد و سازگار با محب ریامکان پذ ینه تنها از لحاظ اقتصاد کهاست  یدر صنعت انرژ یکیتکنولوژ
را  طیو سالمت مح یداریتوانند پا یراکتور، م یستیز یها ستمیس عنوانبهدر شهرها، جلبک ها،  ایگلخانه یتوجه به انتشار گازها

 (kempkes,2015بهبود بخشند.) یطیدر هر شرا
 نیبلکه کمتر دینما یم نیرا تام ندهیآ یانرژ یازهاین نکهیشود که عالوه بر ا یم دهیمطلوب نام ،یاز انرژ ینوع نیبنابرا

 یمهم در کاهش انتشار گازها اریبس یو استراتژ ریتدب کی یستیز یانرژ دیاورد. تول یبوجود م زیرا ن یطیمح ستیز یآلودگ
منبع  کیبوده و از  ستیز طیو دوست دار مح یرسمیغ ،یستیز یها ی. انرژباشدمیو پاک  داریپا یانرژ کی دیو تول ایگلخانه

 (.4080،یشمیو پورابر ی)تراب شوند یم هیته دیقابل تجد
 

 ادبیات و پیشینه پژوهش -2
 خشکسالی، گسترش هوا، و آب تغییرات به منجر هوا کربن در دی اکسید انتشار با فسیلی های با توجه به اینکه سوخت 

 توده، زیست خورشید، مانند تجدیدپذیر منابع انرژی به نیاز ما شود، می جانوری و های گیاهی گونه جمعیت اندازه در تغییر و بیماری

 در بیشترین پتانسیل با منبعی عنوانبه ،است شده گرفته نظر پذیر در تجدید انرژی منبع یک عنوانبهتوده  زیست .آب داریم و باد

 سوخت برای و جایگزینی بیودیزل عنوان( بهمتیل ویژه بهآلکیل ) چرب های اسی .است جهانی انرژی نیازهای کردن برآورده

 های سوخت از تولید و حمایت برای هدف گذاری حال در دنیا کشورهای از بسیاری حاضر حال اند در شده شناخته دیزل معمولی

 .(4086و هدایتی،خلجی )شوند  می بیودیزل تولید و اتانول شکل دو به دنیا در گیاهی های سوخت .هستند گیاهی
 می موتور دیزل که کرد بیان دیزل رودولف 4844 سال در .گردد بر می 4844 سال به زیستی های سوخت اولیه و اصلی ایده

 و اقتصادی ،پایدار منبع یک بسیاری پیرو تالشهای و تحقیقات .شود کشاورزی موجب توسعه و شود تغذیه نباتی های روغن با تواند
 حال شدند. در متمرکز سوخت زیستی به مختلف خام مواد تبدیل روی نقل و حمل برایقابل استفاده  زیست و محیط با سازگار

 کشاورزی پسماند و حیوانات چربی گیاهی، روغن خالص :شامل که است شده ساخته مختلفی اولیه از مواد زیستی سوخت حاضر

 خالص روغن .هستند تر مناسب زیستی سوخت تولید برای اقتصادینظر  از گیاهی روغن با مقایسه در حیوانات چربی باشند.می 

 (.4086خلجی و هدایتی،) شوند می مشتق آفتابگردان کتان، دانه، ذرت، پنبه ،کلزا سبز، لوبیا مانند گیاهانی از گیاهی
توسعه انرژی زیست توده می تواند به توسعه پایدار در چند جهت، محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی کمک کند. جلبک 

 .(Sharif Hossain. 2008است ))ماکرو و میکروجلبک( معموال دارای کارایی فتوسنتزی باالتری نسبت به سایر زیست توده ها 
بیودیزل پتانسیل  اولیه مواد سایر با ریز جلبکها با مقایسه "ل و کاربرد های دیگرها برای تولید بیودیزنقش ریز جلبک" مقاله در

 طور به گیاهی روغن های از توان نمی که است داده نشان ها این مواد نسبت به سایر موارد مشخص شده است همچنین بررسی

 آنها زیاد نسبتا لزوجت و گیاهی روغن های زیاد مولکولی جرم .نمود استفاده دیزل سوخت مناسبی برای جایگزین عنوانبه مستقیم

هزینه ودر  کم دلیل به همچنین اشاره شده که جلبکها ؛ وکند می محدود دیزل سوخت عنوانبه را های مذکور روغن از استفاده
 استفاده پذیر تجدید انرژی عنوانبهازجلبکها  توان بنابراین می، است تولید بیودیزل برای اقتصادی انتخاب یک آن بودن دسترس

 (.0)جدول  (Mata, Martins and Caetano,2010) شود
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 رنده(نگاای از پیشینه پژوهش، )منبع: الصهخ -1جدول 

 
 

 .(Mata, Martins and Caetano,2010: 221، )منبع: ها در تولید مواد اولیه بیودیزلتاثیر جلبک -2جدول 

 
 

برابر روغن سویا در هر  052مقدار می تواند  مواد اولیه را برای بیودیزل دارند. جلبکتولید  میزان ها بیشتریندر واقع جلبک
بار بیشتر از روغن نخل، تولید روغن می کنند. استخراج روغن از جلبک ها بسیار ساده  04تا  7جلبک ها  .کندروغن هکتار را تولید 
ریز جلبک ها که منبع تولید این  (Sharif Hossain et al. 2008).جلبک برای بیودیزل ریز جلبک ها هستند است. بهترین

توان گفت که عمل فوتوسنتز را  کربن، اکسیژن تولید می کنند که به نوعی می اکسیددیانرژی های زیستی هستند با دریافت 
نوکسید کربن، زیستی با عث کاهش آالینده ها از جمله مو هایسوختدهند. بررسی ها نشان میدهد که استفاده از  انجام می

شود. تقریبا ده درصد وزنی سوختهای زیستی را اکسیژن  گوگرد، هیدرو کربن های سوخت نشده و ذرات معلق می اکسیددی
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مختلفی انجام  هایروشکشت ریز جلبک به منظور استفاده ی آنها در تولید انرژی زیستی به  (.4080امیدوار،دهد ) تشکیل می
 :شودمی

 راکتور باز فوتوبیوسیستم های  :روش اول -
 روش دوم: سیستم های فوتو راکتور بسته ی لوله ای -
 روش سوم: پنل های مسطح بیو راکتور -

ولی تنها روش سوم یعنی پنل های مسطح فوتو بیو راکتور هستند که برای نماسازی و دیگر اجزای وابسته به معماری مورد 

اشاره به هر گونه دستگاه مهندسی شده یا ساخته  می تواند بیو راکتور یک .(4080 ،پورابریشمی و  ترابی) یرندگاستفاده قرار می 
شده یا سیستمی داشته باشد که یک محیط فعال از نظر زیستی را حمایت می کند یا اشاره به یک دستگاه یا سیستمی داشته باشد 

د. این دستگاه ها برای استفاده در مهندسی سلول ها یا بافت ها در زمینه کشت سلولی استفاده می شوتولید که از آن به منظور 
است که از یک سری منبع نوری بیو راکتور یک (PBRراکتور ) بیو یک فوتو .بافت یا مهندسی بیو شیمیایی توسعه می یابند

کشت ریز جلبک ها به عوامل مختلفی بستگی  .نامیده شود PBR واند یکتاستفاده می کند. به طور کلی هر ظرف شفاف می
 دارد که به طور اجمالی شامل موارد ذیل می شود:

نور: مهمترین منبع انرژی کشت ریز جلبک هاست. طول موج ها و شدت نورهای مختلف می تواند بر موفقیت یا شکست در  -
صفر یعنی در طول مدت شب، ریز جلبک ها به هیچ عنوان رشد نمی روند کاشت ریز جلبک ها موثر باشند در شدت نور 

کنند. همچنین اگر از نقطه ی اشباع فراتر روند نه تنها نمی توانند سریعتر رشد نمایند بلکه به جای آن میزان رشد آنها 
 کاهش می یابد.

ها می شود ولی با این حال، افزایش درجه حرارت: افزایش درجه حرارت دما تا حدودی باعث افزایش میزان رشد ریز جلبک  -
 بیش از حد دما نیز همانند میزان شدت نور باعث افت میزان رشد می گردد.

درصد کربن می باشند که آن را از طریق فتوسنتز بدست می آورند. برای  05تا  02تبادل گازی: این زیست توده ها تقریبا  -
کربن فشرده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این میزان  کسیدادیدست یابی به باالترین میزان رشد مقدار ذخیره 
کربن موجود در جو و یا هر منبع دیگری جمع آوری شود. برای  اکسیددیکربن می تواند از خروجی واحد های صنعتی، از 

 .باشدمیکربن مورد نیاز  اکسیددیتن  4.9تن از زیست توده های جلبکی  4تولید 
 باشدمید معدنی مورد نیاز برای رشد ریز جلبک ها شامل فسفوروس، نیتروژن، پتاسیم، گوگرد و سیلیکون مواد غذایی: موا -

 .باشدمیدرصد حجم آنها شامل گوگرد  4. برای مثال تنها باشدمیولی مقدار مورد نیاز این مواد بسیار ناچیز 
وده ی ریز جلبک ها مورد نیازاست.میزان مطلوب سطح لیتر آب برای هر کیلو از زیست ت 2.75آب: برای فوتوسنتز در حدود  -

ph  ولی برای اکثر آنها چیزی در حدود  باشدمیبرای رشد گونه های مختلف ریز جلبک ها، متفاوتph 7  باشدمی 8تا. 
میزان  شرایط پر فشار: شرایط پر فشار از جمله محروم ماندن از مواد غذایی میزان بسیار باالی نور غلظت زیاد اکسیژن و -

 (.4080،پورابریشمی و ترابیگردد )باعث کاهش در میزان رشد ریز جلبک ها می  ph بسیار پایین سطح
 به معرفی سیستم نما جلبک پرداخته است. "یمطالعه امکان سنجی سیستم نماجلبک"در مقاله  (0240کیونگ هی کیم )

بین دو ورق  یکپارچه شده است. سیستم صفحهبین دو جلبک ساخته شده است که  راکتورسیستم نما جلبک از یک سیستم بیو
 "جلبک دریاییرشد منطقه "و  "دیدمنطقه ". قرار گرفته است اکریلیک که جلبک ها در مایع غنی از مواد مغذی آن رشد می کنند

امکان مشاهده، روشنایی  بدون مانع پیکربندی شده اند تا انرژی و عملکرد ساختاری خوبی به ارمغان بیاورند. منطقه دید به گونه ای
 رشد جلبک دستگاهجلبک ها است.  جهت کشت ی حاوی آباحفره  ،جلبکرشد منطقه  .را فراهم می کندمورد نیاز روزانه و تهویه 

 زیرشکل  .تصفیه جلبک ساخته شده است پمپ آب و سیستم و از لوله های توزیع و سیستم های مکانیکی شامل یک پمپ هوا
در این چرخه، تبادل انرژی در پنل های مسطح استفاده شده در نما  .Hee Kim,2013)) سیستم را نشان می دهد ایننمای کلی 

 گردد که توده های زیستی که نور خورشید را دریافت می کنند می سازی های ساختمان نمایش داده شده است و مشخص می
گرمایشی،  گردد. در سلولهای سوختی از این بیوگاز انرژی های سوختی میتوانند نوعی بیو گاز تولید کنند که این بیوگاز وارد سلول

 عنوانبهتواند وارد مخازن ریز جلبک ها شده و  کربن که دوباره می اکسیددی .بدست می آید کربن اکسیددیجریان الکتریسیته و 
گردد  راکتور تولید نمی توسط پنل های مسطح فوتوبیوبنابراین هیچ گونه آالینده ای ؛ رای آنها مورد استفاده قرار گیردمنبع تغذیه ب

شوند و جریان  انرژی گرمایشی وارد مخازن انواع بخاری ها، سیستم گرمایشی سرویس های بهداشتی و دیگر منابع انرژی می
مونه هایی از کنون در دنیا در طراحی مفهومی یا نتامی گردند.  ذخیره سازی جریان های الکتریکی الکتریسته نیز وارد مخازن

 HOKکه توسط  LAدر  GSAبا نمای جلبک استفاده شده است. نمونه های ساخته شده در طرح پیشنهادی  ستم هایسی
 از بزرگراه ها CO2فاضالب و جذب انتشار  صفیهبرای تکاربرد دیگر آن در اینجا  .پیشنهاد شده، با نمای جلبک طراحی شده است

http://tajhizyar.com/lab-equipment/bioreactor/
http://tajhizyar.com/lab-equipment/bioreactor/
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که می  بودهاهداف آن تولید لیپیدها  یکی از . همچنینباشدمی فضای داخلی نیز جهتوسیله ای برای سایه اندازی  و همینطور
 توانند به سوخت زیستی تبدیل شوند.

  
 جلبکی سیستم نمای -1شکل 

 Hee Kim,2013: 334))منبع: 

 : پنل نمای جلبکی2شکل 

 

 
 : چرخه تبادل انرژی3شکل 

راکتیوی دنیا  اولین نمای تمام بیو که است آپارتمان 45 شامل است که کیو آى بى ساختمان نمونه قابل ذکر در این رابطه، 
است که در محلول وجود دارد و در عمل فتوسنتز  انرژى ازمیزان استفاده با حرارتى بازیابى ساختمان منبع اصلى انرژى این  است. 

یک ترموستات طبیعى عمل مى کند: رشد انبوه جلبک ها در  عنوانبهاى این ساختمان همچنین از آن استفاده نشده است. نم

 اختراع سى سا اس راهبردی علمی ی مشاوره شرکت  تکنولوژی این ساختمان توسط تابستان مانع ورود نور خورشید مى شود.
 و کولت پروژه مدیریت المللى بین شرکت ، طراحى، مهندسى و مشاوره آروپ هاى  شرکت  بنا این ساخت در. است شده

 در هامبورگ با هم همکارى داشته اند. اتووولف

 
 ساختمان بی ای کیو در آلمان -4شکل 

ند مجهز است. دیواره کند و به سیستم نورگیر هوشماین ساختمان از سمت شرقی و جنوبی انرژی خورشید را دریافت می
از فضای بیرونی خانه  مترمربع 022های مخصوص نورگیرهای هوشمند اند و پنلها پوشیده شدهبیرونی این ساختمان با ریزجلبک

کتورها پوشیده شده است: ار توسط بیو B. I.Q ساختمان ها را تامین کنند.اند تا انرژی موردنیاز جلبکرا به خود اختصاص داده
ها که در معرض نور خورشید قرار آورند. جلبکهای دریایی پدید میای را برای پرورش جلبکشدهشفافی که محیط کنترلمخازن 

کنند. در محلول موجود در این بیورآکتورها اکسیدکربن را جذب میگیرند، با انجام عمل فتوسنتز در حین رشد، گاز دیمی
طور ها بهها را بهبود بخشند. جلبکربن در گردش هستند تا روند رشد این جلبکاکسیدک)رآکتورهای زیستی( مواد مغذی و دی

شوند و از این طریق الکتریسیته تولید توده در همان نزدیکی، تخمیر و سوزانده میآوری شده و در یک واحد زیستمنظم جمع
پنل های شیشه ای تخت، کشت می شوند.  . میکروجلبکهای مورد استفاده در نمای ساختمان ها در(kempkes,2015) شودمی

بیوراکتور در دو طرف جنوب غربی و جنوب شرقی ساختمان  408متر و در مجموع،  0.70.5*بیوراکتورهای اندازه گیری شده 
 .(Hee Kim,2013)مسکونی نصب شده است 

http://www.ssc-hamburg.de/site_english/studie.html
http://www.arup.com/
http://www.coltinfo.co.uk/
http://www.otto-wulff.de/home/otto_wulff_bauunternehmung_gmbh.html
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بکها در یک حلقه بسته قرار قلب این سیستم، یک مرکز مدیریت انرژی خودکار است که در آن انرژی حرارتی خورشید و جل
انرژی گرمایی به طور مستقیم در خانه  صورتبهدارد و برای ذخیره و تولید آب گرم مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو، گرما 

ها نمایش بازدهی و عملکرد این گونه ساختمان ها نه تن” مدیر تحقیقاتی آروپ در اروپا:” جن ورم“از نظر قابل دسترسی است. 
اگر ما بتوانیم نماهای ” موجب اثبات یکی از منابع انرژی پایدار می شود بلکه می تواند سبب شکل دهی شهرهای آینده نیز شود.

 ”.میکرو جلبکی را نمایان کنیم، می توانیم محیط شهری را تغییر داده ومنبع الهام جدیدی برای معماران در طراحی باشیم
(kempkes,2015) منابع نوری نیز مورد استفاده قرار  عنوانبهمی توانند  ازی پنل های مسطح فوتوبیو راکتورعالوه بر نماس

گیرند. برخی از گونه های ریز جلبک ها توانایی این را دارند که تحت شرایط خاصی روشنایی ایجاد نمایند و بدرخشند. زیست 
ن پروتین های فلئورسنت دار در سلول های جلبکی عالوه بر شناسان دانشگاه یوسی سن دیگو موفق شدند با استفاده از وارد کرد

ایجاد درخشش در آنها رنگ های متفاوتی از نور را نیز در آنها به وجود آورند. با این کار جلبک ها می توانند در طول مدت شب 
 ه قرار گیرند.منابع کوچک نوری مورد استفاد عنوانبههای مختلفی با رنگ توانند در طراحی نمابدرخشند و می

 

 
چپ: نمایش غلظت ها و رنگهای متفاوت  مختلف با استفاده از پروتین های فلورسنت، راست: ایجاد رنگها ی -5شکل 

 در ریز جلبک ها

راکتورها می  به این فوتوبیو LEDهمچنین با اضافه کردن نورهای 
منابع نوری در مبلمان شهری استفاده کرد باتری های  عنوانبهتوان از آنها 

تعبیه شده در داخل این منابع نوری در طول مدت روز با استفاده از نور 
توانند شارژ شده و در طول مدت شب برای  خورشید جذب شده می

بر ایجاد نور در هنگام شب در فضای شهری افراد  عالوه LED روشنایی
و حرکت حبابها و مایع شناور زیستی را مشاهده  میتوانند رشد ریز جلبک ها

 نمایند.
 

 منابع نوری زیستی در فضای شهری -6 شکل

منبع تغذیه برای رشد ریز جلبک ها استفاده  عنوانبهکربن هوای اطراف را جذب کرده از آن  اکسیددیاین منابع نوری میتوانند 
مزایای استفاده از این سیستم شامل عملکرد حرارتی خوب، انتقال نور  (.4080،پورابریشمی و ترابی) کنند و اکسیژن آزاد نمایند

سیستم انرژی  با جلبکبا  نمای کامپوزیت ایجاد یکمنجر به و  ایگلخانهیکپارچگی ساختاری. کاهش انتشار گازهای  روزافزون،
انرژی  -کیفیت باال برای اهداف انرژی، بتولید زیست توده با -سیستم دارای سه مزیت اصلی است: الفاین  شود. می پایدار

های آن از دیگر مزیتسایه دینامیکی و نور روز طبیعی استفاده کرد.  عنوانبهتوان آن را می -می کند جگرمایی خورشیدی تولید 
ت تاثیر شرایط آب و ها در پنل فتو بیوراکتورها نیازی به استفاده از زمین اضافی ندارد و تا حد زیادی تحاینست که کشت ریز جلبک

تن  0.5ها در عملکرد سیستم کربن، ساختمان قادر به از بین بردن گیرد. عالوه بر این، به لطف توانایی جلبکهوایی قرار نمی
CO2 در سال است (kempkes,2015). 

 روز تولید / سال 322با  متر مربع بیو راکتور 222ها برای شاخص -3جدول
 روز تولید / سال 022با  مربع بیو راکتورمتر  022ها برای شاخص

 کیلووات ساعت در سال 6،097 انرژی در متان

 متر مکعب در سال BIOMETHANE 640 تولید

 کیلووات ساعت در سال 0،504تقریبا.  انرژی خالص از متان

 کیلووات ساعت در سال 6222تقریبا.  انرژی خالص از گرما

 در سالتن  6 کربناکسیددیکاهش گازهای 

 متر مربعBIOREACTOR داده های پایه بر حسب

 کیلوگرم در سال 822 تولید بیوماس

 kJ / m2 / day005 تولید انرژی دربیوماس

 لیتر متان / مترمربع در روز 42.02 تولید بیوگاز از بیوماس
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 در شده گذاری سرمایه یوروی میلیون 5 از. است آن تولید باالى تنها مشکل اصلى گسترش و پذیرش این فن آوری، هزینه 
میلیون یوروی آن صرف  0.4در هامبورگ )نمایشگاه بین المللی ساختمان(، بیش از آی بی ای  و آلمان دولت توسط پروژه این

مدیر اس اس سى باور دارد که این تکنولوژی قابل رقابت در بازار خواهد ” مارتین کرنر“ ساخت بیوراکتور ها شده است. به هر حال
 میزان انرژی ”.ما به استانداردسازی برای تولید قطعات وسخت افزار نیاز داریم تا از میزان هزینه ها کاسته شود“بود، او می گوید: 

با پانل های بیوراکتور  آپارتمان است، 45که دارای  BIQرای خانه الکتریکی تولید شده با این روش محدود است به طور مثال ب
تعداد بیشتری از آپارتمان ها را  این روش می تواند گرمای را می تواند به طور کامل تامین کرد اما فقط الکتریسیته یکی از آنها

این مقدار  ؛ کهفاده می شود نه برای تولید برقکیلو وات ساعت در سال( است 6222فراهم کند. از این رو این روش برای تولید گرما )
شرکت اس اس البته  .(www.buildup.eu,2015)آپارتمان، به تنهایی توسط بیوراکتورها  0با تامین گرمای  گرما برابر است

 42 زیستی های گاز برای( شود می تبدیل انرژی به که نما به شده تابیده نور میزان) تبدیل میزان راندمان که کند می ادعا سى 

انجام  موضوع این روی بر بیشتری تحقیقات آینده در. رسدمی 52 ٪ حدود به مجموعاً که است درصد 09 حرارت برای و درصد
درصدی معمول سیستم های فتوولتائیک است. صفحات خورشیدی نصب شده بر بام و  45این در مقابل راندمان  خواهد شد.

وانند مکمل انرژی و گرمای ایجاد شده توسط بیوراکتورها باشند. سازندگان ادعا می کنند که سیستم ذخیره حرارت زیرزمینی می ت

 .(kempkes,2015) مورد نیاز ساختمان را تامین کرد انرژی ٪422می توان به این طریق 
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Abstract 

 

Today, in the industrial age, the industrial revolution and technical-technological progress has 

created a lot of problems. The use of fossil fuels and pollution and its climate change and 

greenhouse gas emissions, including carbon dioxide, have become a problem for human 

societies. Also, given the expiration of fossil fuels, today the need to find a suitable alternative 

fuel is felt more and more. In order to solve this problem, it is necessary to examine the 

comprehensive and modify the structure of the under construction. One of the solutions proposed 

in this regard is the design and construction of Zero Energy Buildings (ZEB), a building that will 

provide renewable energy throughout the year. The principle of Zero Energy Consumption is 

considered as a tool for reducing carbon emissions and reducing the level of dependence on 

fossil fuels. Algae energy technology is one of the methods proposed for zero energy buildings. 

This study examines the use of algae energy as energy consumption in buildings. In this regard, 

studies have been carried out in the form of a documentary-library, and the energy indicators 

produced by this way, as well as the factors influencing it, through literature studies Existing 

experiments and exams have been extracted. 

 

Keywords: Zero Energy Buildings (ZEB), Renewable Energy Sources, Algae, Algae Facade 
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 یدهـچک
 

را به  ناپذیریجبرانخسارات  هاآنبرخوردار است، اما تلف کردن و استفاده نادرست از  یمنابع انرژ نیتریغناز  رانیگرچه ا
 یمهم گاهیاز جا وسازساختآن در امر  تیریمد قیاز طر یمصرف انرژ سازیبهینهلذا  کندمی لیبودجه ساالنه کشور تحم

را  محیطیزیست پذیریمسئولیتکه  یوسازساختمواد  هایویژگیدر مورد  یادیز اریبس یبرخوردار است. منابع اطالعات
 یداخل یطراح یبرا یاندک اریاما منابع بس ،سازیساختمان یو چه در اجرا یباشند، وجود دارد؛ چه در طراح برداشتهدر 

، هاساختمان محیطیزیست اتو کاهش اثر یمراکز تجار یداخل یطراح منظوربهمتمرکز در دست است.  هایساختمان
 یداخل هایمؤلفههستند که  هاآن رایداشته باشند، ز داریپا یداخل یاز موضوعات طراح یقیدرک عم بایستمیطراحان 

 یتجار یطراحان داخل که: آیدمیدر ذهن به وجود  یپژوهش سؤال نیباال ا کردی. با توجه به روکنندمی نییساختمان را تع
 لیساختمان را تقل محیطیزیستاثرات  تواندمیچطور  ینوع طراح نیدارند و ا یآگاه داریپا یبه طراح چقدر نسبت یرانیا

و  سازیآگاهو تالش در  یداریبا ضرورت مباحث پا ییگام در آشنا نیاول عنوانبه یداریدهد؟ آموزش مباحث مرتبط با پا
و مرور متون  یبر مطالعات اسناد ینوشتار مبتن نیا رشده د بکار گرفته قی. روش تحقشودمیمباحث محسوب  نیا جیترو

 حیو با تشر شدهپرداختهمواد  یمایفرهنگ و س انیآن است. نخست به ب لیو تحل یمعماران داخل نیپرسشنامه ب عیو توز
 یاشاره شده است. سپس با بررس ایدر دن یداریصول پابه ذکر ا محیطیزیستو اخالق  داریپا یلزوم توجه به معمار

 یراهکارها معماران ارائه شده است. نیدر ب داریپا یمرتبط با معمار میشدن مفاه نهیجهت نهاد یی، راهکارهاهاچالش
مختلف صنعت ساختمان و  یهابخشرا در  ییهاستمیس نیاستفاده گسترده از چن یهانهیزم تواندمیمقاله  نیدر ا شدهارائه

 مسکن فراهم کند.
 

 یتجار یداخل یمعمار دار،یمصالح پا دار،یتوسعه پا ،یمعمار دار،یپا یمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 دانشگاه آزاد رامسر یداخل یکارشناس ارشد معمار - 2

 یفرهنگ راثیپژوهشگاه م یعلم ئتیعضو ه - 1
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 مقدمه -1
حل  یوجود دارند که طراحان در پ یدشوار اریبس محیطیزیستدرست همان توان حل مشکل است. موضوعات  یتوان طراح

 ستیز طیمح یرو شیکه در حال حاضر پ یوجود دارد؛ مشکالت یفن یاز راهنماها یوجود تنها تعداد اندک نیهستند، با ا هاآن
اجرا کند،  یرا در طراح یدرست یها میتصم کندمیتالش  یوقت ی. هر طراحوندر یبه شمار م یقرار دارند، موضوعات اخالق یعیطب

را  یحرفه ا ییفضا یزیتوان برنامه ر دیبا -است "فیهمه فن حر"خوب  یدر کار خود مواجه خواهد شد. طراح داخل ییبا چالش ها
کنار هم قرار دادن  یبرا یباشد، فکر خالق داشته ییآشنا یمبلمان و متناسب ساز رینظ یاستاندارد داخل هایمؤلفهداشته باشد، با 

 یطراح ن،یتنها چند نمونه اند. همچن نهایکه از فضا ها استفاده شود را داشته باشد، ا یو درک روش زیانگ جانیه یبصر یطرح ها
 ینیبازآفر ،ییرایمراکز پذ دهدر بر دارن تواندمی یمراکز تجار یداخل یطراح انیم نیکاربرد دارد. در ا عیهمه صنا در باًیتقر یداخل
و  یبه روز رسان ازمندیبخش ها ن نیها باشد. به عالوه، ا یو بهداشت، آموزش و خرده فروش یسازمان ها، بخش سالمت ،یروح

با زمان تطابق داشته  بایستمی هاساختمانرو در توسعه هستند.  شیاغلب پ یعموم ینوع فضاها نیا رایمداوم هستند، ز ینوساز
 ساختمان باشد. یصدا تواندمی یداخل یطراح حال. به هر ستین یقاعده مستثن نیاز ا هاساختمان یداخل یو طراح دباشن

 
 هرم اتالف -1تصویر 

 
توان از راهبرد  یم یبازساز ی(. ط2 ری، آشنا باشند )تصوشودمیطراحان مهم است که با هرم اتالف که با ممانعت شروع  یبرا

از اتالف استفاده  یریجلوگ یبرا افت،یقابل باز ای یافتیباز یکف ساز ز،یدور ر ایشده  یاستفاده از مبلمان بازساز رینظ داریپا یها
و توجه رسانه  کنندمیاستفاده را از آن  نیشتریها ب یاست که مصرف کننده ها و مشتر ییمل فضاهاشا یتجار یداخل یکرد. طراح

و به نوبه  ها رسانه ها باشد یجذب عالقه و توجه مشتر یالزم برا یابزار تواندمی یبازساز ن،یبنابراکنند؛ میها را به خود جلب 
اش انتقال  یطراح قیرا از طر محیطیزیست یارزش ها تواندمی یداخل یطراح ه،کمک کند. به عالو یمال تیخود، به رشد و موفق

 ریامر تحت تاث نیو معموالً ا ردیگ یقرار م رییشده و مورد تغ یبطور مرتب به روز رسان یکه ظاهر داخل ییوجود، از آنجا نیبا ا .دهد
 یشناس ییبایو ز کندمی جادیرا ا یدیجد یعالقمند یزساز( بارهیو غ یدوره ا ای کیکالس مال،ینیخاص است )مثالً م ینگاه ایمد 
 تیمسئول رشیبا پذ ،یبطور ذات ،یباستان یدر شهر ها یمعمار (.1336دهد )واکر،  ینشان م سوخرا من یقبل یداخل یفضا

در  یبودند که بطور محل یزیو مواد خام محدود به چ یکار انسان یرویها بر اساس ن وسازساختهمراه بوده است.  محیطیزیست
(. 1339شدند )جونز،  یمبازگردانده  یعیطب ستیز طیدست ساز بعد ها به مح یاز سکونتگاه ها یاریدسترس قرار داشتند و بس

 ن،یخورد. همچن یبه چشم م یامروزتخت جمشید امر هنوز در  نیشواهد ا ،داشتند ییدوام استثنا یخی، از نظر تارهاساختمان یبرخ
. معماری ایرانی در گذشته با بهره شدند یو منتقل م رهیاستخراج، ذخ یمنطقه ا یبوم یبا روش ها یبطور معمول مصالح انتخاب

گیری مناسب از شرایط اقلیمی و مهار نمودن عوامل مضر آب وهوایی بنای احداث شده را به سمت هدف ایجاد آسایش برای 
اما در شصت سال أخیر با استخراج ناگهانی انرژی های فسیلی و ؛ فسیلی سوق می دادمصرف کننده بدون استفاده از سوخت هاس 

بسیار ارزان، نه تنها اصول معماری چند هزارساله که حاصل دسترنج نسل های متوالی معماران قرون گذشته بوده، به دست 
 ان با دوخطر مواجه شده اند.فراموشی سپرده شده است، بلکه با مصرف افراطی منابع انرژی تجدید ناپذیر آیندگ

 پایان منابع سوخت های فسیلی -الف
 آلودگی های حاصل از مصرف سوخت های فسیلی -ب

ناظر، مجری و صنوف مرتبط می باشند ناگزیرند برای  عوامل دخیل در صنعت ساختمان که شامل مهندسان طراح، محاسب، 
مقررات ملی  28مات عملی بیاندیشند، روح این اقدامات عملی در مبحث جلوگیری از هدر رفتن انرژی وآلودگی محیط زیست به اقدا

 ساختمان تا حدودی تجلی یافته است.
کند و  راتییاست که تغ یعمده ا لیاز دال یکی نیطراحان دارد و ا میتصم یبر رو یاثر عمده ا یهنوز سود مال متاسفانه،

در دسترس  ،یشناس ییبایبحث ز نه،ی(. به عالوه، هز1336است )واکر،  یسنت یها یبر فاصله گرفتن از فناور میاندک بوده و تصم
 مقاله نیاند. ا رفتهیپذ داریمحصوالت و مواد پا نییتع یبرا یمانع عنوانبه یهستند که طراحان داخل یبودن و دوام همه موضوعات
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 کردیرو یاست که به بررس یراحان داخلط تیمسئول نیکند. ا یشفاف ساز یطراحان داخل یموانع است تا برا نیا یبررس یدر پ
 یبر آگاه یمبتن ییها میکه تصم ندیرا بجو ییو راه ها دارند یشتریب یکپارچگیبپردازند که  ینینو یها ندیو فرا دیجد یها

، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه 2891در سال  (.1336متناظر گرفته شود )واکر،  یدر مورد مبان محیطیزیست
(WCED) (. 1339که زمینه ای برای جنبش پایداری جهانی را فراهم آورد )جونز،  گزارش برونتلند: آینده مشترکمان را منتشر کرد

تا تضمین کند که نیاز های حاضر را بدون به  بشریتی که توانایی ایجاد توسعه پایدار را دارد" توسعه پایدار این چنین تعریف شد:
 (.2891)برونتلند،  "کندمینیاز هایش، تامین  خطر انداختن نسل آینده در رفع

این روزها، عوامل مختلف تاثیرات مخربی بر محیط زیست ایران دارند. متاسفانه، آسیب پذیری محیط زیست طبیعی ایران تا 
در  محیطییستزکنون آن طور که شایسته بوده، مد نظر قرار نگرفته است. این شاید به دلیل عدم وجود قوانین و دستورالعمل های 

و مصرف انرژی مهمترین  بخش طراحی در محیط ریست ایران بوده است. امروزه، فشار هایی نظیر مدیریت زباله، حفظ منابع آب
هستند که مورد توجه قرار نمی گیرند. این عوامل که بر روی محیط زیست ایرانی و در راستای تغییرات  محیطیزیستموضوعات 

نشات گرفته است، دوره ای که می  "مدرن شدن و شهرنشینی"ده اند، از استاندارد های زندگی با مفهوم سبک زندگی ایرانی رخ دا
به لحاظ اخالقی، ایران مسئولیت اتخاذ تصمیمات پایدار برای آینده اش  افزایش مصرف و مادی گرایی در نظر گرفت. عنوانبهتوان 

و هر فرد دنیا را از طریق فیلتر های شخصی اش، تجربیات زندگی فردی اش  را بر عهده دارد. اخالق به شدت به فرد بستگی دارد
مثال، به شدت در هنگام تحلیل نسل شهری، در مقایسه با دیدگاه های  عنوانبهمی بیند. فرهنگ و ارزش های یک جامعه شناس، 

ه اخالق طراحی بستگی داشته باشد. اخالق به شدت ب تواندمییک معمار فرق دارد. با این حال، آنچه برای یک طراح اهمیت دارد 
را در توجه به محیط زیست طبیعی با تخصیص محصوالت و مواد  هاآنظرفیت  تواندمیکه مد نظر طراحان است،  محیطیزیست

یی پایدار تر نشان دهد. افت محیط زیست ما، همانند جنگ هسته ای، تهدید بزرگی برای زندگی همه به شمار می رود و چالش نها
 .حفظ زندگی بر روی زمین است محیطیزیستاخالق 

و متناسب سازی مربوط نیست. این موضوع در  با این وجود، طراحی داخلی پایدار تنها به تخصیص درست مبلمان، نماسازی
ها و  : عبارت1332-1333مورد تطبیق پذیری و انعطاف پذیری نیز است. بر اساس فرهنگ لغت متوازن ملی طراحی پایدار سال 

، عبارات تطابق پذیری و انعطاف پذیری به ترتیب زیر تعریف شده هاساختمانتعاریف کاربردی مربوط به ایمنی و حفاظت حریق در 
 اند:

را بتوان در مرحله بعدی چرخه عمرش تغییر داد تا  ساختمانی که به تازگی بنا شده هایمؤلفهتطابق پذیری: میزانی است که "
 "و نیاز های زیستی/کاری کاربران بالقوه اش مطابقت یابد...با تغییرات زندگی 

را بتوان به راحتی در هر مرحله زمانی ای با  انعطاف پذیری: میرانی است که فضای داخلی ساختمانی که به تازگی بنا شده"
 . "کمترین هزینه و زحمت کاربری به خاطر تغییر نیاز های زیستی/کاری تغییر داد

(Sustainable Design International2001.) 
بنابراین، بسیار مهم است که طراحان داخلی نیز به چرخه عمر کلی یک ساختمان توجه داشته باشند. این امر به مصرف کمتر 

و در صورتی که مبلمان، نماسازی و متناسب سازی را بتوان دوباره مورد  شودمیانرژی و مصالح ساختمانی برای نوسازی منتهی 
به نحوی طراحی شوند که امکان  هاساختماناری قرار داد، صرفه جویی اقتصادی را نیز به همراه دارد. در صورتی که بهره برد

انعطاف پذیری بیشتری فراهم شود، ساکنین می توانند فضا را بر اساس نیاز خود تغییر و تطبیق دهند، بدون اینکه بازسازی ای رخ 
 (.1330برد جدید طی بازه زمانی عمر ساختمان اشاره دارد )دوران، دهد، بنابراین، انطباق پذیری به کار

 

 قیتحق نهیشیپ -2
که معماران  متعددی وجود دارند که می توانند به طراحان داخلی کمک نمایند محیطیزیستمقررات و دستوالعمل های در دنیا 

رکز و جامع در مورد موضوع طراحی داخلی پایدار که بیشتر پژوهش های متم همه. با این ایرانی اغلب نسبت به آن آگاهی ندارند
هستند همچنین استاندارد  LEEDو تحت عنوان  طی پنج سال پیش صورت گرفته اند، در ایاالت متحده متمرکز بوده اند

BREAM  در بریتانیا و اروپا مورد استفاده قرار می گیرد این دو از استاندارد های کشور های دیگر مانند ژاپن و هند و امارات
مقررات ملی که تنها قانون موجود در ایران در  28و همچنین در انتها به مبحث  هاآنپیشتاز ترند در ادامه به معرفی مختصری از 

 این زمینه است می پردازیم.

 

 وسازساخت: قوانین، مقررات و ضابطه های محیطیزیستطراحی داخلی و قوانین  -2-1
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. این کندمیمهمترین چیزی که باید در مورد مجوز مصالح ساختمانی سبز بدانیم منبعی است که آن ها را رتبه بندی "
د بدانند که چطور این محصوالت ساخته و بای هاآنو فراتر از سطح برود.  مسئولیت طراح است که فراتر از کلمات درهم پیچیده

 "و باید آموزش ببینند تا چطور به سواالت مطرح شده پاسخگو باشند. استفاده می شوند
 

 ، مولف فضای داخلی تجاری پایدار.Penny Bonda ،FASID ،LEED AP -الف
می فرایند طراحی به شمار می رود. بخش ادغا وسازساختاجرای راه حل های طراحی و در عین حال رعایت قوانین و مقررات 

و رفاه عمومی توجه داشته باشند. عالوه بر این وظیفه  به عالوه، علیرغم نوع پروژه، طراحان داخلی باید همواره به بهداشت، ایمنی
جدیدی را  یمحیطزیستو ماده قانونی های  دشوار، دولت ها، سازمان ها و نمایندگی ها در تمام دنیا مجوز ها، قوانین، مقررات

که  محیطیزیستبسط داده اند تا از محیط زیست طبیعی محافظت کنند. الزم است که طراحان داخلی در مورد قوانین و مقررات 
(. با همه اینها، در حال حاضر Winchip ،1331تا طراحی داخلی پایدار را اجرا نمایند ) ، به روز باشندشودمیدر کشورشان اجرا 

، Jonesیاری کنند ) محیطیزیستمنابع اندکی وجود دارند که می توانند طراح داخلی را در روش طراحی با تاکید بر مسئولیت 
و (. مقدار منابع اطالعاتی زیادی وجود دارند که استفاده عملی در طراحی پایدار و تخصیص مصالح ساختمانی در طراحی 1339

منابع اندکی در  هاساختمانرا مد نظر دارند، اما برای طراحی فضای داخلی این  محیطیزیستبا تاکید بر اهمیت  هاساختماناجرای 
و صنعت طراحی دخیل هستند، از لحاظ اخالقی ملزم به تالش در  وسازساختدست هستند )همان(. آیا همه متخصصانی که در 

 هستند؟کار خود  محیطیزیستکاهش اثر 

 محیطیزیستپژوهشی را در مورد طراحی داخلی با مسئولیت  (IIDA)، انجمن بین المللی طراحی داخلی 2888در سال 
طراحانی که مورد مطالعه قرار  %90دریافتند که  هاآنترتیب داد و تفاوت های عمده ای را بین طراحان و اقداماتشان یافت )همان(. 

ت اخالقی ای را برای ارایه گزینه های پایدار به مشتری های خود بر عهده دارند، با این وجود، مسئولی کنندمیگرفته اند، حس 
مانعی کلیدی در اجرای مفاهیم طراحی پایدار،  عنوانبهواقعاً این کار را می کردند )همان(. عدم اطالعات پایا و قابل اعتماد  01%

اما -در ایاالت متحده به کندی  سازیساختمانن(. خوشبختانه، صنعت از طراحان مورد مطالعه ذکر شده است )هما %14توسط 
)همان(. از طراحان داخلی در حال  کندمیاجرا  محیطیزیستتوسعه می یابد و پرتکل هایی را برای طراحی با مسئولیت  -مستمر

ر آن فضای زیستی داخلی کار، زندگی و رفاه افرادی که د حاضر خواسته شده است که فضاهایی را خلق کنند که از بهداشت، ایمنی
فضاهایی را خلق خواهند کرد، از بهداشت، ایمنی و رفاه خود  هاآنمحافظت کند )همان(. همزمان، با انجام این کار،  کنندمیو بازی 

ها در طبعیت هم محافظت کرده است. با این وجود، شناخت فعلی از طراحی داخلی در ایران چیست و تا چه حدی دستورالعمل 
 اختیار طراحان داخلی قرار گرفته است؟

شمسی با عنوان  2013مقررات ملی ساختمان در سال  28اولین ویرایش مبحث  با در کشور ما برای رسیدن به این هدف
ل اما متأسفانه به دلیل عدم وجود آمادگی الزم در جامعه مهندسی ساختمان وعدم تمای؛ صرفه جویی در مصرف انرژی تدوین گردید

سازندگان به رعایت اصول الزامی این مبحث، ضوابط تعیین شده تا کنون در صنعت ساختمان کشور فراگیر نشده است. بازگشت به 
مقررات ملی ساختمان و استفاده از انرژی های نو نه تنها اهداف معماری پایدار را در  28اصول معماری ایرانی، رعایت مبحث 

 اما ؛ق می بخشد، بلکه بیماری بی هویتی کنونی در معماری معاصر را نیز درمان خواهد کردکشورمان تحق سازیساختمانصنعت 
ما را به رسیدن به اهداف معماری پایدار نزدیک  تواندمی چگونه مقررات ملی ساختمان 28رعایت الزامات مطرح شده در مبحث 

 کند؟
 

 ملی ساختمان مقررات 11ری بر مبحث گذ -ب

این مبحث از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه واجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم های تأسیسات 
 .کندمیرا تعیین  هاساختمانگرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی، والزامات طراحی سیستم روشنایی در 

 صرفه جویی در مصرف انرژی به چهار گروه ذیل تقسیم می شوند:از نظر میزان  هاساختماندر مبحث فوق 
 ی ملزوم به صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی هاساختمان: 2گروه 
 ی ملزوم به صرفه جویی متوسط در مصرف انرژی هاساختمان: 1گروه 
 ی ملزوم به صرفه جویی کم در مصرف انرژی هاساختمان: 0گروه 
 نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی بدون هایساختمان: 0گروه 

، از 0گروه  هایساختمانجدید االحداث، به جزء  هایساختماندر مورد پوسته خارجی، برای تمام  28ضوابط ارائه شده مبحث 
نظر صرفه جویی در مصرف انرژی الزم االجرا است. این ضوابط در قالب دو روش: الف( )کارکردی( و ب(روش )تجویزی( ارائه 

 است. شده
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اما طراحی با آن نیازمند محاسبات انتقال ؛ به کار برد هاساختمانروش کارکردی: این روش را می توان برای کلیه  -الف
 حرارت پوسته خارجی ساختمان است.

روش تجویزی: طراحی با روش تجویزی، در مقایسه با روش کارکردی، به مراتب ساده تر است در مورد ساختمانهای  -ب

، از نظر صرفه جویی در مصرف 0گروه متر مربع، وساختمانهای  1333وبا زیر بنای کمتر از   طبقه به صورت منفرد 8تا  2مسکونی 
شور ما از نظر طراحی تقریبا هیچ مقرراتی مربوط به پایداری الزم االجرا نیست و فقط انرژی، قابل استفاده است. با این وجود در ک

وجود دارد به نظر می رسد در کشور ما وظیفه رعایت اصول پایداری در زمره اصول اخالقی  28در حد همین مقررات اندک مبحث 
رد دستورالعمل های بین المللی پایداری اطالع داشته این مهم است که معماران در مو بنابر و مسئولیت اجتماعی قرار می گیرد.

برای فضا های داخلی تجاری  محیطیزیستباشند که بر روی فضای داخلی متمرکز هستند، از جمله رهبری در انرژی و طراحی 
(LEED CI) بین المللی است که  وسازساخت. این مقاله در پی تمرکز بر روی قوانین، مقررات و ماده قانونی های مختلف

منابع اطالعاتی برای  عنوانبهبرای استفاده  هاآناز  محیطیزیستبیشترین کاربرد را برای طراحان داخلی ایرانی دارند و آگاهی 
 طراحی فضا های داخلی تجاری پایدار منافعی را به همراه دارد.

 

 (BRE)مرکز تحقیقات ساختمانی  -ج

به  (LCA)لب برای توصیف زندگی کلی یک جزء یا محصول بر اساس ارزیابی چرخه عمرش اغ 2"از گهواره تا گور"عبارت 
(. Jones ،1339کار می رود که منبع مواد خام تا بازیافت آن را به مواد خام در انتهای عمر تعریف شده اش، پوشش می دهد )

نام ویلیام مک دونوگ ارائه شد که به ارائه مدرک از  که از طبیعت مدلسازی شده، اولین بار توسط معماری به "نه به زباله"مفهوم 
منتهی گردید )همان(. با تاسیس مرکز تحقیقات ساختمانی  (MBDC)گهواره تا گور در بخش شیمیایی طراحی مک دونا برونگارت

محصوالت،  تا درک کنند برای کمک به شرکت ها استفاده گردید (LCA)انواع روش های ارزیابی چرخه عمر  (BRE)بریتانیا 
را بهبود  هاساختمان محیطیزیستمصالح ساختمانی و سامانه های آن ها چطور عمل خواهند کرد و چطور می توانند عملکرد 

مرکز تحقیقات ساختمان  محیطیزیست. روش ارزیابی (http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=1578, 2009)بخشند 
 محیطیزیست، یکی از پیشگامان است و بطور گسترده از روش ارزیابی شودمینامیده  1"بریم"بریتانیا که در اینجا به طور مخفف 

. در این مجموعه استانداردهایی برای عملکرد بهتر در طراحی پایدار در نظر گرفته شده کندمیبریتانیا استفاده  هایساختمانبرای 
” بریم. “(http://www. BREEAM.org/page.jsp?id=66, 2009)بهره می برد  محیطیزیستاست و از مقیاس عملکرد 

و پایداری می پردازد و پیمان کاران و طراحان را قادر می سازد تا اعتبار نامه های  محیطیزیستبه دامنه گسترده ای از موضوعات 
ه امتیاز دهی مستقیم که این امر با استفاده از سامان خود را برای طراحان ها و مشتری ها عرضه کنند هایساختمان محیطیزیست

 و درک آن آسان است و مورد تایید و پشتیبانی تحقیقات مستند قرار دارد است که شفاف بوده
 (http://www. BREEAM.org/pag-e.jsp?id=66, 2009):این استاندارد ده بخش موضوع پایداری را پوشش می دهد . 

 مدیریت -
 بهداشت و رفاه -
 انرژی -
 نقل و انتقال -

 آب -

 مانیمصالح ساخت -
 زباله -

 کاربری زمین و اکولوژی -
 آلودگی -

 نوآوری -

 
مثل زندان ها، دادگاه ها، بخش های بهداشتی، دفاتر اداری، خرده  "طرح ها"، یا هاساختمانبه این ترتیب به انواع ” بریم“

فروشان، مراکز صنعتی و غیره تقسیم شده است و در این طرح ها مقیاس متوسطی وجود دارد که برای طراحی داخلی بر حسب 
کاربرد را برای طراحی تجاری داخلی دارند، (. طرح هایی که بیشترین 1339، ”بریم“بازسازی و تکمیل آن به کار می رود )دفاتر 

عبارتند از: دادگاه ها، بخش های بهداشتی، دفاتر اداری و خرده فروشان. مراحلی که برای کار طراحی داخلی به کار برده می شوند 
اده است. بر اساس و در حال استف وسازساختعبارتند از: بازسازی عمده، نو سازی برای اجاره، مرحله اول طراحی، مرحله پس از 

بیشترین میزان اطالعات را در مورد ” بریم“طرح هایی که بیشترین کاربرد را برای طراحی داخلی دارند، عرضه مستقیم و دفاتر 
ارزیابی بازسازی جزئی در ” بریم“موضوعات طراحی داخلی تجاری رایج را دارند که به پایداری مرتبط است. طرح دفتر 

، یا تغییر سازیساختمانمد نظر ندارد، یعنی به کارهایی از قبیل نظارت، بسط یا تغییر عناصر گرمایی و یا  های موجود راساختمان
ارزش اندکی برای طراحان داخلی در زمینه بازسازی دفتر پایدار یا  تواندمیکاربری نمی پردازد، )همان(. به این ترتیب، این سامانه 

را بتوان در طراحی داخلی به کار برد از طریق ارزیابی نو ” بریم“میزانی که  همه. با این طراحی برای تغییر کاربری داشته باشد

                                                           

 .استراتژی کسب و کار پایدار که چرخه بازسازی طبیعت در آن زباله استفاده مجدد می شود -2
2- BREEAM 
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” بریم“سازی ساختمان موجود است. جایگزینی با استفاده از ابزار با دوام یا مد روز )فقط ارزیابی نو سازی( نیز در عرضه مستقیم 
 اشاره شده است.

 
 ”بریم“موضوعات نو سازی داخلی بر اساس  -1جدول 

کاهش مشکالت مربوط به نور در فضا های ساکن  منظوربهکنترل نور: برای اینکه کاربران ساختمان دسترسی کافی به نور روز داشته باشند. 
فاف و نور سقفی، در همه بخش شده با استفاده از نظارت بر کنترل های کافی، مثل سامانه کنترل سایه بان در همه پنجره ها، در های ش

 های مرتبط ساختمان.
 کاهش خطر مشکالت بهداشتی مربوط به لرزش نور فلورسانت. منظوربهنور با فرکانس باال: 

 سطوح نوردهی داخلی: برای اینکه تضمین شود نوردهی در بهترین مسیر برای عملکرد و راحتی بصری طراحی شده است.
اطمینان بخشی به ساکنین که کنترل بر نوردهی در هر بخش مرتبط ساختمان آسان و در دسترس  منظوربهمناطق نوردهی و کنترل ها: 

 آنهاست.
کیفیت هوای داخلی: برای اینکه خطر بهداشتی مربوط به کیفیت پایین هوای داخلی با تمرکز بر روی تهویه طبیعی و مصنوعی کاهش دهد 

 ا بر اساس استاندارد تطبیقی رقیق شوند.تا آالینده ه
شناخت و تقویت محیط داخلی بهداشتی با استفاده از تخصیص نماسازی و متناسب سازی داخلی با انتشار  منظوربهترکیبات اورگانیک فرار: 

 (VOC)اندکی ترکیبات اورگانیک فرار 
مرتبط با مصرف انرژی عمیلیاتی  2COرای به حداقل رساندن انتشار ی که بهایساختمانشناسایی و تقویت  منظوربه: 2COکاهش انتشار 

 )مثل نوردهی( طراحی شده اند.
 به حداقل رساندن مصرف آب آشامیدنی در کاربرد های بهداشتی از طریق تشویق استفاده از آب کمتر منظوربهمصرف آب: 

 (1339، ”بریم“)منبع: دفاتر 
 

که برای طراحی داخلی پایدار به کار می روند. این  کندمیرا ذکر ” بریم“بطور خالصه موضوعات مرتبط با نو سازی  2جدول 
و راهنمای ارزیاب عرضه  1339” بریم“مد نظر هستند و در دفاتر  وسازساختموضوعات در مرحله طراحی داخلی و مرحله پس از 

 مستقیم ذکر شده اند.
راهنمای سبز تخصیص را منتشر کرده است که وبسایت مرجع جامع با کاربرد راحت و ابزاری الکترونیکی راه ” بریم“همچنین 

مرتبط در  محیطیزیستدر مورد اثرات  هاآناندازی کرده است که دستورالعمل هایی را برای متخصصان، طراحان و مشتری های 
(. رده بندی این راهنما بر اساس ارزیابی چرخه عمر، 1339، ”بریم“یم )عرضه مستق کندمیتخصیص عناصر مختلف ساختمانی ارایه 

می باشد )همان(. در رابطه با طراحی داخلی، این بخش شامل عناصری نظیر طبقات  EPM محیطیزیستبا استفاده از روش نمایه 
در طول عمر ساختمان تعویض می  و کف پوش ها که بطور منظم که انتظار می رود در تمام طول عمر ساختمان باقی بمانند است

شامل استاندارد ” بریم“. در نهایت دستورالعمل (http://www.thegreenguide.org.uk/page.jsp?id=15, 2009)شوند 
از محصوالت داخلی متفاوت و نماسازی نیاز است.  (VOC)های بریتانیایی است که برای سطوح انتشار ترکیبات اورگانیک فرار 

شامل مبلمان، مثل میز های ” بریم“میزان پوشش دهی  همه. با این کندمیهمچنین از منابع مواد مسئول حمایت ” بریم“دفاتر 
تنها بر روی نماسازی های اصلی داخلی و نو سازی درونی ساختمان متمرکز ” بریم. “شودمیو غیره ن تحریر، قفسه های کتاب

تجاری  هایساختماننمایی عمقی است که به تنهایی بر روی فضای داخلی دچار کمبود راه” بریم“ (.1339، ”بریم“است )دفاتر 
که به بازسازی می پردازد، استفاده از نوردهی مصنوعی و  کندمیتنها برای این استفاده  tمتمرکز است. این راهنما از طراحی داخلی 

در کیفیت هوای داخلی  تواندمینیک فرار( که ها در نماسازی های مختلف )ترکیبات اورگا VOCبهره وری انرژی و سطوح انتشار 
 بریتانیا را می توان در ایران نیز انجام داد.” بریم“خلل ایجاد کند )همان(. ارزیابی ها با استفاده از طرح های 

 

 "بریم"و  BSIاستاندارد بریتانیا  -د
با صنایع تولیدی و  BSIاست. استاندارد های بریتانیایی  (NSB)استاندارد های بریتانیایی بدنه استاندارد های ملی انگلستان 

تا ایجاد استاندارد های بریتانیایی، اروپایی و بین المللی را تسهیل کند.  کندمیخدماتی، تجاری، دولتی و مصرف کننده ها کار 
(http://www.bsi-global.com/en/Standards-andPublications/About-BSI-British-Standards/, 2009) .

BREEM  معیار ارزیابی انتشار  عنوانبهبه انتخاب استاندارد های بریتانیایی اشاره دارد کهVOC  از انواع محصوالت به کار می
 رود:

BS EN 14342:2005ویژگی ها، ارزیابی انطباق و امتیاز دهی -. کف سازی چوبی 
BS EN 14041:2004 .ضروری. هایگیویژ. پوشش کف ارتجاعی، منسوجاتی و لمینت 
BS EN 717-1:2004تعیین آزاد سازی فرمالدهید -. پنل های چوبی 

BS EN 13999-1:2007 نشت چسب کم حالل و حالل آزاد  هایویژگیروش کوتاه مدتی برای اندازه گیری  -: چسب2. بخش
 بعد از استفاده



 

12 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 3

: ی
21

 ،)
ور

ری
شه

 
23

31
 

BS EN 13999-2:2007 تعیین ترکیب های اورگانیک فرار.1. بخش : 
BS EN 233:1999تخصیص برای کاغذ دیواری نما، وینیل و پالستیک دیواری -. پوشش دیواره به شکل رول 

BS EN 234تخصیص پوشش دیوار برای تزئین های بعدی . 

BS EN 266 برای منسوجات و پوشش دهی 2881. تخصیص 

BS 3046 برای چسب منسوجات انعطاف پذیر پوشش دیوار ها 2892. تخصیص 

BS EN 13300 . مواد پوششی آب دیده و سیستم های پوشش دهی برای دیوار های داخلی و -و جال زدن 1332رنگ آمیزی
 دسته بندی -سقف ها

BS EN ISO 11890-2 تعیین محتوای ترکیب اورگانیک فرار -1336. رنگ آمیزی و جال زدن 

 (1339، ”بریم“منبع: دفاتر )
 

این استاندارد ها می توانند در هنگام تخصیص مواد راهنمای مفیدی برای طراحان داخلی باشند، زیرا به طور مستقیم با توجه 
 ارزیابی می شوند. (IAQ)عمده به کیفیت هوای درونی 

 

 و انرژی محیطیزیست: رهبری در طراحی LEED -ه
که توسط انجمن سبز ساختمان  است هاساختمانهی سبز برای در سطح بین المللی سامانه شناخته شده صدور گوا 2"لید"

که طی آن ساختمان با استفاده از راهبرد  کندمیتوسعه یافته است. این سیستم گواهی ای را ارایه  (USGBC)ایاالت متحده 
اند  محیطیزیستهایی طراحی و ساخته شده است که به دنبال بهبود عملکرد 

(http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988, 2009).  سیستم رتبه بندی ای "لید"همچنین
 :شودمیبه صورت زیر تعریف  USGBCاست که بطور ویژه ای بر روی فضای داخلی تجاری متمرکز است که توسط 

شناخته شده برای تایید برای فضا های داخلی تجاری قالب سبزی برای بهبود بازار اجاره به شمار می رود. این سیستمی  "لید"
فضا های داخلی سبز با عملکرد عالی است که مکانی سالم و زاینده برای کار است، هزینه اندکی برای استفاده و نگهداری آن نیاز 

برای فضا های داخلی تجاری قدرت انتخاب های پایدار را برای اجاره کننده و طراح  "لید"اندکی دارد.  محیطیزیستو اثرات  است
)منبع:  "راهم می آورد که همواره بر روی تمام عملیات های ساختمان کنترل ندارند.ف

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=145, 2009  این نشان دهنده اهمیت پایدار در .)
ه گسترده ای از اهداف اعتبار دارد که دامن"لید"در هر حوزه  1"لید سی آی"صنعت فضا های داخلی در ایاالت متحده است. 

 مبتنی بر فضای داخلی را در بر می گیرد: محیطیزیست
 

 ؛%03-13بازدهی آب: به حداقل رساندن کاهش مصرف آب 

 عملکرد انرژی نور، کنترل های نوری، تجهیزات و لوازم مصرف کننده برق؛ سازیبهینهانرژی و اتمسفر: 

غیر سازه ای  هایمؤلفه %03ازیافتی برای استفاده مجدد از ساختمان که حداقل مواد و منابع: ذخیره سازی و جمع آوری مواد ب
که به مواد به سرعت تجدید پذیر و  مبلمان %03استفاده مجدد از حداقل  منظوربه)انطباق پذیری/تغییر کاربری(،  کندمیداخلی را حفظ 

 چوبی مجاز دارند.

انتشار دهنده، مهر و موم، چسب، رنگ، پوشش، مواد کفپوش، چوب کامپوزیت و لمینیت -داخلی: مواد کم محیطیزیستکیفیت 
 ؛کندمینور روز در فضا ها استفاده  %13که از حداقل  چسب

 نوآوری و فرایند طراحی: نوآوری در طراحی

 (1336منبع: انجمن ساختمان سبز ایاالت متحده، )

 
LEED CI  است که سیستم رده بندی دارد که بطور ویژه ای بر  وسازساختیکی از اندک سیستم های موجود در بخش

شامل بخشی است که به کیفیت هوای داخلی در فضا های  "لید سی آی"روی طراحی داخلی تجاری متمرکز است. به عالوه، 
نوشتار، کمبود دستورالعمل های جامع در مورد آن به در زمان نگارش این  کهفضایی  -داخلی تجاری اختصاص داده شده است

. مشتری کندمیرا محدود  (VOC)چشم می خورد، به غیر از دستورالعمل رنگ آمیزی تزئینی که نشت ترکیب اورگانیک فرار 
امری عادی، یک  عنوانبهدر حال حاضر  -به ویژه مشتری های سازمانی-در امریکای شمالی اند  "لید"هایی که به دنبال مجوز 

و با  کارکنان را می پردازند "لید"پایداری را در کار خود وارد کرده است، نرخ آزمون  هایمؤلفهتمایل به شرکت هایی دارند که 
 عنوانبه(. طراحی پایدار در ایاالت متحده Jones ،1339) کنندمیرا ترغیب  هاآنبه کنفرانس های ساختمان سبز،  هاآنفرستادن 

                                                           
1 LEED 
2 LEED CI 
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)همان(. هرچند ممکن است مقایسه بین  شودمی، بلکه بخش اصلی فرایند طراحی محسوب شودمیدر نظر گرفته ن "زادما"خدمات 
حائز اهمیت و  "لید سی آی"ایران و ایاالت متحده بر حسب اندازه، جمعیت، آمار نفوس و صنعتی شدن غیر واقعگرایانه باشد، اما 

 توجه است.
 

 :(ISO) "ایزو"سازمان بین المللی برای استاندارد سازی  -و
: 14000 "ایزو"دارای مجموعه ای جهانی از استاندارد هاست که می توان در هر کشوری شناخت و به کار برد.  2"ایزو"

که روی به حداقل رساندن اثرات  کندمیبخش اعظمی از استاندارد های مبتنی بر پایداری خود را اجرا  محیطیزیستمدیریت 
. این استاندارد ها همچنین به (http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials, 2009)متمرکز هستند  محیطیزیست

. هستند و تحلیل چزخه زندگی می پردازند، شامل زدن برچسب های اطالعاتی، ارزیابی عملکرد محیطیزیستجنبه های خاص 
فعالیت های شرکت خود،  محیطیزیستقادر خواهند بود که اثر  14000 "ایزو"آشنایی با استاندارد های طراحان داخلی با 

و رویکردی نظام مند را  را بطور مستمر بهبود بخشند محیطیزیستمحصوالت و خدمات خود را شناخته و کنترل کنند، عملکرد 
. )همان(همی برای شکل گیری طراحی پایدار محسوب می شوند که همگی گام های م برگزینند محیطیزیستبرای تنظیم اهداف 

کمک کند تا  هاآنبرای طراحان داخلی مفید بوده، به  تواندمی 14000 "ایزو"این امر در زمینه ای رخ می دهد که استاندارد های 
 در توسعه شرکت خود پیشرفت کنند تا در فرایند طراحی پایدار آمیخته تر شود.

 

 (EPM) محیطیزیستروش ترجیحی  -ز
ها و مواد  مؤلفهبرای انتخاب  2882.( در سال شودمینامیده  E/Eتوسط وون/انرژی )که در حال حاضر  1"ای پی ام"

(. در آن زمان پروژه های ساختمانی مختلف نیاز روز افزونی به اطالعات در دسترس و به روز Anink, 1996ساختمانی ایجاد شد )
بر –و به این ترتیب سامانه رده بندی برای انتخاب مواد ساختمانی  ها و مواد ساختمانی داشتند مؤلفه محیطیزیست اتردر زمینه اث

و  لحاظ نشدند"ای پی ام"زیبایی شناختی در ارزیابی های بسط یافت )همان(. هزینه ها یا بحث  -محیطیزیستاساس ترجیح 
مواد را "ای پی ام" (.O’Sullivan, 2009بوده است ) محیطیزیستو اولویت  محیطیزیستبر اساس اثر تنها ترجیح رده بندی 

 که شامل معیار های زیر بودند: رده بندی می کرد هاآن محیطیزیستنه بر اساس هزینه مالی، بلکه بر اساس اثر 
 در دسترس بودن مواد خام -
 آسیب اکولوژیکی ناشی از استخراج -
 نقلمصرف انرژی شامل حمل و  -
 مصرف آب -

 شامل زباله ها محیطیزیستآلودگی  -
 بهداشت -
 (.Haslam, 2009) تعمیرات، استفاده مجدد، بازیافت -
 

 
تا گزینه های پایدار تری بر اساس اطالعات موجود پیشنهاد شود  مواد مختلف متمرکز بود محیطیزیستتوجه ها نیز به اثرات 

، یا اینکه داده ها توسط تولید کننده ها یا سایر شودمیبود و در حال حاضر نیز انجام  (LCA)که شامل ارزیابی چرخه عمر 
 (.O’Sullivan, 2009محققین ارایه می شد )

این مقاله به دنبال ارزیابی دستورالعمل های فنی ایست که در حال حاضر برای طراحان داخلی ایرانی موجود و کاربردیست، به 
. این ارزیابی به قانون کنندمیسازی و نماسازی را برای فضا های داخلی تجاری بر آن اساس لحاظ  نحوی که مبلمان، متناسب

اشاره خواهد کرد که بیشترین کاربرد را برای طراحان داخلی ایرانی دارند.  سازیساختمانگذاری مرتبط، مقررات و ماده های قانونی 
مهمی چون نماسازی، تجهیزات نور و آب نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهند داخلی  مؤلفهدر رابطه با مبلمان و متناسب سازی، 

ترجیحی  محیطیزیستگرفت. در رابطه با نماسازی، روش هایی که بیشترین توجه را به محیط زیست دارند بر اساس رویکرد های 
 مطرح خواهند شد.

می روند که به شدت به طراحی پایدار مرتبط هستند، اما  طراحی داخلی به شمار هایمؤلفهاگرچه رفاه گرمایی و تهویه مطبوع 
به طور معمول تصمیمی نیست که تنها فقط برعهده طراح داخلی باشد.  هاآندر این پژوهش مد نظر قرار نگرفته اند، زیرا تخصیص 

 غیر ساختاری طراحی داخلی تجاری متمرکز است. هایمؤلفهاین پژوهش به تنهایی بر روی 
، دستورالعمل ها و مقررات برای صنعت فضای داخلی در ایران وجود دارد و محیطیزیستی از استاندارد های کمبود آگاه

ادامه دهند. این فقدان آموزش و  "نخواهد زد هاآنآنچه بلد نیستند، صدمه ای به "طراحان در موقع کار با طرز فکر  شودمیموجب 

                                                           
1- ISO 

2- EPM 
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 عنوانبه. زیبایی شناسی، کاربرد و بودجه شودمیی رود که در ادامه توضیح داده اطالعات مانعی عمده برای این صنعت به شمار م
 مسائل مهم برای طراحان در تخصیص محصوالت پایدار مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

ر اساس در نهایت، نیاز به آموزش و اطالعات در مورد طراحی پایدار نیز بطور فزاینده ای ضرورت یافته است. ایاالت متحده ب
پیشگام تر است  ، از خیلی از کشور هاشودمیآموزش مستمر در زمینه طراحی پایدار که توسط انجمن های طراحی ملی اجرا 

(Bonda ،1331 طراحی مدارس در حال حاضر، فارغ التحصیالن طراحی داخلی را برای حرکت به سوی طراحی پایدار ترغیب .)
 )همان(. کنندمی

ی شفاف سازی موضوعات بسیاری است که طراحان داخلی اگر هنوز به آن نپرداخته اند، باید مد نظر قرار این مقاله تالشی برا
دهند. میزان بحث و بررسی در هر موضوع اندک است و تنها مقدمه ای بر واقعیت های طراحی داخلی پایدار ارایه شده که نیاز به 

قدرت  هاآنرا در پایداری بر عهده دارند. بطور آگاهانه یا غیر آگاهانه،  دارد. طراحان داخلی نقشی کلیدی توجه طراحان ایرانی
بنابراین، الزم است که طراحان داخلی در مورد گزینه های ؛ خفیف تری دارند محیطیزیستانتخاب گزینه هایی را دارند که اثرات 

 که در اختیار دارند، آگاهی داشته باشند. محیطیزیست
 

 تحقیقروش  -3
 برای واست که در باال به آن پرداختیم  و مرور متون یبر مطالعات اسناد ینوشتار مبتن نیشده در ا بکار گرفته قیتحقروش 

طراح داخلی توزیع گردید که در  213در بین طراحان داخلی ایرانی، پرسشنامه ای برای  محیطیزیستتعیین سطوح هوشیاری 
چطور به طراحی پایدار آگاهی دارند و این نوع طراحی  چقدر نسبتی ایرانی تجار یداخل ایران کار می کردند تا بفهمیم طراحان

، این پژوهش طی ماه فروردین تا خرداد می پردازیمتحلیل آن به  در ادامهو دهد؟ لیساختمان را تقل محیطیزیستاثرات  تواندمی
ن پژوهش معماران داخلی فعال در موسسات معماری نفر بود. جمعیت ای 231انجام شد. تعداد پاسخ دهنده ها برابر  2089سال 

ها مرکز بزرگ طراحی داخلی رنا، موسسه طراحان داخلی لیما طرح و موسسه آیرون هوم بودند. داده همچون آرتا دیزاین، زما، دیبا،
پرسش بر اساس عملکرد طراحی داخلی پایدار جمع آوری شد. سواالت به دسته های: عملکرد حرفه  0با استفاده از پژوهشی شامل 

، تقسیم می شدند. میزان کاربرد مواد/محصوالت داخلی پایدار و محیطیزیستای، تخصیص طراحی، نوع پروژه و اطالعات 
 سنجیده شد. وسازساختو قوانین  محیطیزیستاطالعات در مورد قوانین، مقررات 

 

 
 مذکور پرسشنامه -2 ریتصو

 
 نتایج و یافته ها -3

های را از این تحقیق برخی از جالب ترین یافتهاست که  شده نیتدو ریز یدر نمودار ها هااز پرسشنامه  آمده بدست جینتا
 نشان می دهند.
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 .1 نمودارمجموعه داده های  -3-1
 پایدار تا چه حدی برای شما مهم است؟ محیطیزیست: در سطح شخصی، اجرای طراحی داخلی سؤال

( و تا حدی %00بر اساس عملکرد شخصی، بخش عمده ای از پاسخ دهنده ها اجرای طراحی داخلی پایدار را خیلی زیاد )
هار بی اطالعی کرده اند. این نشان می دهد که اظ %21عنوان کرده اند که این امر مهم نیست و  %0و تنها  ( مهم دانسته اند01%)

در پی دارد. با این وجود،  محیطیزیستدر حال حاضر به طور تقریبی نیمی از جمعیت مورد بررسی توجه دارند که کارشان اثرات 
 ؟کنندمیاین طراحان تا چه حدی پایداری را اجرا 

ان دهند. در صورت امکان، بیش از یک گزینه را می از طراحان خواسته شد که حوزه های تخصصی طراحی خود را نش
 %0182و در رده عدی  طراحان مورد تحقیق طراحی شرکت یا دفتر %0980(، %6980توانستند انتخاب کنند. بعد از طراحی مسکونی )

ه بیشترین حوزه تخصصی برگزیدند. طراحی دفاتر اداری و خرده فروشی هر دو بخش هایی هستند ک عنوانبهخرده فروشی را 
پتانسیل را برای راه حل های پایدار دارند که در فصل هایی که بر روی تجهیزات نور و آب، نما سازی و مبلمان متمرکز بودند به 

 این موضوع اشاره شد.
 

 2 نمودارجمع آوری اطالعات،  -3-2
 را انتخاب کنید: شودمی: لطفاً راه حل های پایدار که در حال حاضر در زمینه های مرتبطتان اجرا سؤال

 

 
 هاپاسخ سهی.: نمودار مقا2 نمودار

 
نشان می دهند که راه حل های پایداری که بطور بسیار گسترده ای به کار گرفته می شوند نور و تجهیزات  1 نموداریافته های 

لی انجام شده است که به حفظ انرژی ناشی از تبلیغات گسترده ای باشد که در رسانه م تواندمیبا بازدهی انرژی می باشند. این 
مربوط هستند. جای تعجب است که پاسخ دهنده های اندکی با استفاده از مواد بازیافتی آشنا هستند. آیا طراحان داخلی راه حل 

ها نشان می که در مورد مزایای کلی ای که به همراه دارند بی اطالع هستند؟ این یافته  کنندمیهای پایدار را به این دلیل اجرا ن
نتایج همچنین نشان داده اند که  همهدهند که عملکرد پایدار بسیار اندکی در بخش فضا های داخلی ایران وجود دارد. با این 

در  همه. با این شودمیتجاری می دانند. این نتیجه مثبتی محسوب  هایساختماناولویتی در انواع  عنوانبهطراحان حفظ انرژی را 
اندک رنگ و نماسازی دوستدار محیط زیست نتایج نشان دهنده توجه بسیار اندکی است که به کیفیت هوای  مقایسه با درصد

 داخلی داده شده است.
 

 3 نمودارمجموعه داده های  -3-3
 : لطفاً رایج ترین دالیل را برای عدم استفاده از راه حل های پایدار در پروژه های طراحی خود انتخاب کنید:سؤال
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 اهنمودار پاسخ -3 نمودار

 
 عنوانبهدهد که بخش اعظمی از طراحان عنوان کرده اند، بودجه مشتری، زیبایی شناسی و کمبود اطالعات نشان می 0 نمودار

رایج ترین موانع طراحی پایدار هستند. شاید این موضوعات را بتوان با آموزش طراحان رفع کرد به نحوی که بتوانند مزایای 
را با استفاده از آموزش های حرفه ای و یا پژوهش های مربوط به طراحی داخلی با هدف طراحی داخلی در ایران، به  یطیمحزیست

مانعی کلیدی در اجرای راه حل  عنوانبه -شودمیکه شاید شامل اطالعات غلط هم  "کمبود اطالعات"مشتری ها عرضه کنند. 
 .شودمیر شامل قربانی شدن در بخش زیباشناسی، هزینه ها یا اجرا های پایدار ذکر شده است. به عالوه، این ام

این نتایج مستقیم به سوء برداشت مرتبط با طراحی داخلی پایدار ربط دارد. به خاطر بودجه، برخی محصوالت پایدار قیمتشان 
جبران خواهد شد، مثل دوام محصول، بسیار بیشتر از سایر محصوالت است، اما این هزینه اولیه اغلب با صرفه جویی در دراز مدت 

کاهش هزینه های نگهداری، کاهش مصرف انرژی/آب، یا سایر مزایا مثل منافع بهداشتی برای ساکنین ساختمان از طریق بهبود 
(. به عالوه، فناوری های تولید و اقتصاد مقیاس ها بازاری را برای دامنه گسترده ای از Bonda ،1331کیفیت هوای داخلی )

والت پایدار تولید کرده است که هزینه اش برای شرکت هایی که شکاف موجود در بازار را برای محصوالت پایدار با قیمت محص
 (.1331های قابل عرضه هدف قرار داده اند، باالتر از انواع عادی نیست )بوندا، 

 هاآناولویت طراحی داخلی عمده هستند. آیا  بر اساس شناخت کاربردی و الزامات زیباشناختی پاسخ دهنده ها، اینها، البته، دو
که سایر محصوالت دارند  کنندمیبا طراحی پایدار مواجه هستند؟ محصوالت پایدار امروزه همان عملکرد مورد نیازی را ارایه 

از این مسائل  )همان(. در روز های اولیه جنبش طراحی بومی، برخی محصوالت مسایل مرتبط با کیفیت دارند؛ با این وجود بسیاری
پایدار محصول ربطی ندارند )همان(. در حال حاضر یک دهه یا بیشتر از تحقیقات و توسعه مستمر و همچنین فرایند  هایویژگیبه 

یا از آن  کنندمیکه بیشتر محصوالت پایدار با استاندارد های برتر عملکرد مطابقت  کندمیهای تولید مدرن می گذرد، تضمین 
 )همان(. فراتر می روند

که نشان می دهند این  در برخی از محصوالت پایدار به لحاظ زیباشناسی واضح است که دوستدار محیط زیست هستند
وجود انتخاب های محصول پایدار به احتمال زیاد سوء برداشت  .(IBID)محصوالت طراحی شده اند تا این پیام را منتقل کند 

. تولید کننده ها بطور دائم قابلیت فرصت های فروش را مورد نظارت قرار شودمیوب دیگری برای بسیاری از طراحان داخلی محس
. همچنین، این شرکت های (IBID)مربوط است که بطور فزاینده ای رواج می یابد  وسازساختمی دهند که به فناوری های سبز 

محصوالت پایدار در همه جا در  شودمی خود پیش می روند. این باعث محیطیزیستبه سمت بهبود و پیشرفت مسئولیت های 
و شرکت ها نیز ضایعات غیر بازده و فرایند های ناکارآمد انرژی خود را تغییر دهند، به جای آنکه بر روی تحقیقات و  دسترس باشند

 .(IBID)توسعه خود در نسل جدید محصوالت پایدار سرمایه گذاری کنند 
 

 .4 نمودارمجموعه داده های  -3-4
 لطفاً آشنایی خود را با هر یک از استاندارد ها و مقررات ساختمانی زیر مشخص کنید:: سؤال
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 اهنمودار پاسخ -4 نمودار

 
، نشان می شودمی، همانطور که پیش بینی 0 نموداردر رابطه با استاندارد های طراحی پایدار بین المللی، نتایج ارایه شده در 

دارند. این اسناد نیز توسط معماران، نقشه  مقررات آن دسته اند که مطلوبیت قانونی ای در ایران دهد که آشناترین استاندارد ها و
کش ها، تکنسین ها و مهندسین مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده آن است که طراحان داخلی تنها ممکن است از طریق 

باز می  1339مطلوبیت این موارد پی ببرند. این تحلیل به نظریه جونز، کار مشترکی که با متخصصان فوق الذکر داشته اند به میزان 
گردد که طراحی داخلی پایدار باید تالش مشترک دولت، نقشه کش ها، توسعه دهنده ها، سرمایه داران، معماران، مهندسین، 

 یالت و همچنین تجار باشد.و مدیران تسه ، مقامات رسمی قانون گذار، معماران منظرهوسازساختطراحان داخلی، مدیران 
 

 و بحث نتیجه گیری
احتمال آن نمی رود که تغییر ناگهانی ای در مسیر کار طراحان داخلی و اجرای راه حل های پایدار رخ دهد. این کار به تدریج 

اطالعات اندکی در زمینه اولین گام در رسیدن به معماری پایدار آموزش است. معماران و دانشجویان اما بطور مستمر.  رخ می دهد،
پایداری دارند و با وجود استفاده زیاد از واژه پایداری در پایان نامه ها فقط به جنبه های جاگیری ساختمان از نظر نور خورشید و 
 شرایط آب و هوایی و یا صرفا استفاده از سلول های خورشیدی می پردازند حال آن که پایداری مبحث گسترده ای است و پارامتر

 های متنوعی دارد.
لید آمریکا و بریم بریتانیا هستند که در این  هاآندر دنیا سامانه های ارزیابی پایداری متعددی وجود دارد که دو تا از معتبرترین 

 ، در ایران به علت تحریم ها هیچ ساختمانی رتبه پایداریکنندمیرا رتبه بندی  هاساختمانپژوهش معرفی شدند. این سامانه ها 
جدا از اینها در ایران زیر ساخت مناسب برای گرفتن رتبه وجود ندارد، پس دومین  شودمیندارد و از سوی این سامانه ها بررسی ن

گام برای رسیدن به پایداری فراهم کردن زیر ساخت مناسب است تا بتوانیم فاصله خود را با جریان جهانی در زمینه پایداری کم 
به عملکرد برخی کشورها مانند هند و امارات خالی از لطف نیست، هند پارامتر های موجود در لید آمریکا  کنیم. در این شرایط توجه

را بومی سازی کرده و لید هند را به وجود آورده است. لید نسبت به دیگر سامانه های پایداری قدرت انطباق پذیری بیشتری با 
 .کندمیی انرژی کار کشور هایی مثل ایران دارد، زیرا بر اساس بهره ور

مقررات ملی اطالعات بیشتری دارند، در  28که نشان می داد معماران نسبت به مبحث  0راه حل سوم با توجه به نمودار شماره 
ارگانی در حد سازمان نظام مهندسی ایران افرادی را  شودمیواقع نسبت به موضوعی که الزم االجراست آگاهی دارند، پیشنهاد 

ری اصول پایداری به دوره های بین المللی اعزام کند و این افراد پس از پایان دوره به تعدادی از معماران مستعد برای فرا گی
 .حضور داشته باشند هاساختمانناظر در  عنوانبهآموزش بدهند و در هر کدام در بخشی از پارامتر های پایداری متخصص شوند و 

نمونه هایی از آن ذکر شد. جامعه یاد می گیرد و  این مقالهکه در  داردیای مشترک طراحی سبز ابزار ارتباطی قوی ای در دن
طراحی سبز گسترش می یابد. شاید زمان آن رسیده است که ارزش های ظاهر محصوالت و فرهنگ مواد مورد ارزیابی مجدد قرار 

 (.Walker,2006راحی باشد مقابله شود )ناشی از مراحل بسیاری در فرایند ط تواندمیگیرد تا با تضعیف محیط زیست که 
تنها بر اساس زیبایی شناسی، بودجه و کاربرد باشد. طراحان امروزه  تواندمیتصمیم گیری در مورد طراحی داخلی دیگر ن

، حفاظت محیط زیست و پایداری خود محیطیزیستمسئولیت خلق محیط های داخلی ای را دارند که بازتاب کننده آگاهی 
(. طراحان داخلی حال باید در مورد اثرات کارشان نه تنها بر محیط زیست طبیعی، بلکه بر سالمت 1339؛ Jonesاشد )ساختمان ب

 باید بر اثرات کارشان بر بشریت دقت داشته باشند. هاآنبشر مورد پرسش قرار گیرند، 
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 یدهـچک
 

 ییبسزا تأثیرانسان  ستگاهیز یوهواآب یتراس و ... رو اط،یباز همانند بام، ح یهاطیمحسبز در  یاز گذشته، فضاها
به همراه  نیساکن یرا برا یخنک طیمح زیشده و ن دیخورش یاشعهو جذب گرما و  افتیباعث در ینگیسبز نیا زیداشته و ن

 م،یو هم اقل نیهم ساکن یبرا دیمف راهکارهای. از باشدمی یبحث انرژ ایامروز در سراسر دن هاینگرانی؛ از آوردمی
بام سبز و استفاده از آن در ساختمان در کنار کنترل  یایشناخت مزا چنینهمبه استفاده از بام سبز اشاره کرد،  توانمی

 یباعث کنترل مصرف انرژ یدبام سبز با توجه به موار یدارد. رفتار حرارت توجهیقابل تیاهم یزندگ یفضا یحرارت
و  میاقل ،بندیعایقسقف،  یانتقال حرارت ،یاهیو نوع خاک، پوشش گبه ضخامت  توانمیموارد  نیا یازجمله؛ شودمی

 سطح مقطع برگ اشاره کرد.

 

 یساختمان، کاهش مصرف انرژ یبام سبز، عملکرد )انتقال( حرارت یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
بودن خاک  قیبام سبز، از عا یقبل از نوآور هاانسان م،یدر قد ست؛ین دیجد ،یو معمار اهانیدر کنار هم استفاده کردن گ دهیا

و  یزندگ طیمح تیفی. امروزه، جهت ارتقاء کجستندمیبهره  هاآنبه  یبخش و گرما هاخانهخنک کردن  یبرا اهانیتوسط گ
 شیو افزا لیس یهدارساختمان، نگ یانرژ ییساختمان، بهبود کارآ رونیدما درون و ب لکنتر شیافزا یسبز و برا یگسترش فضا

 بهمرده و ساکن بام  یفضا لینوع بام، تبد نی. هدف استفاده از اشودمیاستفاده  یمعمار کردیرو کی عنوانبهعمر سقف از بام سبز 
معماران قرار  توجهیبیساختمان است که مورد  فضاهایاز  یکی نکهیا لیپرجنب و جوش و متحرک است به دل یفضا یک

، زدگییخو  آبیکممتفاوت، همچون  ییآب و هوا طیشرا یمختلف دارا هایاقلیماست که در  یاهانیگ رندهیباغ بام دربرگ رد؛یگیم
 .آورندمیدوام 

 

 بام -2
که در تماس محسوس با جو  شودمیبیرونی محسوب  یپوستهجزء ساختمان و نیز بخشی از  تریندیعموو  ترینبلندمرتبه

. )مترقی، مسعودی نژاد شودمیانعکاس خورشید  چنینهماست و این ارتباط بین بام و فضای خارج، باعث دفع و جذب گرما و 
، همین بام است؛ )محمودی شودمی( یکی از مواردی که باعث تغییر کیفیت فضای زندگی شهری و تعادل رطوبت هوا 108۱

ارند. کم د یهزینهو سعی در ساخت آن با  قرارگرفتهمعماران و طراحان شهری  توجهیبی( که مورد 1081زرندی، پاکاری، بهرامی 
( لوکوربوزیه و رایت بوجود آورندگان بام سبز در قرن بیستم بوده اند. )امینی مصلح آبادی، یزدی 108۱)مترقی، مسعودی نژاد 

فضای سبز، اوایل همین قرن بوده و با هدف امروزی آن متفاوت بوده است؛ امروزه برای  عنوانبه( شروع بهره گیری از بام 108۱
ی عطائیه راهکار موثر استفاده می کنند. ) عنوانبهو انرژی و نیز کمبود فضای سبز شهری از آن حل مشکالت زیست محیطی 

1080) 

 

 انواع بام -2-1
 قوسی تقسیم می شوند و چون از یک الیه تشکیل شده به آن ساده می گویند. شیبدار، . بام ساده به سه دسته بام تخت،1

 .شودمید باشد، گفته درص 13 بام تخت: به پوششی که شیب آن کمتر از -

درصد باشد و زیر آن فضای کنترل شده یا نشده قرار دارد و اگر بیش از  13بام شیبدار: پوششی که با شیب بیش از  -
 درصد باشد، به آن دیوار می گویند. ۱3

بام قوسی: بر خالف بام تخت، بخشی از آن همیشه در سایه قرار دارد. در سطح گنبدی مساحت سطح افزایش  -
و نیز سبب کاهش گرما در روز و پس دادن آن در شب می  شودمیافته و این مساحت باعث از بین رفتن حرارت ی

 (1082 ادنژ وی)مهدگردد. 
؛ شودمیبام دو پوسته: در گذشته بصورت گنبد دو پوسته و شیروانی بوده و امروزه در بام تخت بصورت سقف کاذب استفاده . 2

 (108۱قرار دارد. )مترقی، مسعودی نژاد  هاآنو بام و سقف یکی نیست و الیه هوا بین از دو الیه تشکیل شده  هک
. حوضچه بام یا بام آبی: در این بام آب در کیسه های پالستیکی سیاهی روی بام تخت فلزی جای گرفته است که در روز 0

شب عایق متحرک آب را می پوشاند و مانع دفع . در شودمیخورشید کیسه آب هوا را گرم می کند و گرما به سرعت پایین هدایت 
 . )همان(شودمیگرما 

 

 تاریخچه بام سبز -3
توان به ایرانی ها اشاره کرد که بر روی بام زیگورات ها، باغچه در نظر گرفته و نیز سال پیش، می 2033بام سبز در از پیشینه 

 اطیکه حتر نییی پاهاخانهرا بر بام  ییباغچه ها ماسوله،در  چنینهم( و 108۱کشت می کردند )امینی مصلح آبادی، یزدی 
( در ایتالیا و فرانسه نیز در زمان رنسانس، دولت انواعی از باغ بام 1080ی عطائمحسوب می شده، ایجاد می کردند. ) ی باالترهاخانه

سال قبل از میالد، از بام سبز  ۱33 یز قریب بهدرصد از بام های آلمان، باغ بام می باشند. در بابل ن 13را بوجود آورد. امروزه حدود 
، استفاده می شده است در حالیکه این بام ها معلق نبوده شودمیبام های معلق بابل که جزء عجایب هفتگانه دنیا محسوب  عنوانبه

 (108۱فضای سبز وجود داشته است. )امینی مصلح آبادی، یزدی  هاآناند و روی بام ها و مهتابی های 
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 م سبزبا -3-1
بسزایی در عملکرد حرارتی ساختمان دارا است، اینگونه که با ایجاد فضای سبز در پشت بام، مانع جذب تابش  تأثیرباغ بام 

( بامی است که در قسمت یا تمامی آن گیاهان رشد میکنند؛ 1081؛ )محمودی زرندی، پاکاری، بهرامی شودمیمستقیم نور خورشید 
ا با محیط کشت روینده میتواند از چمن مصنوعی یا گیاهان استفاده شده در طراحی منظر را در به صورت پوشش گیاهی و خاک ی

برگیرد و برای این کار نیاز به گیاهانی داریم تا بتوانند در شرایط جوی مختلف دوام داشته باشند. این بام شامل قسمت های عایق 
قیقت مهم ترین وظایف بام سبز از دیدگاه سازه ای، مدیریت باران، رطوبتی و حرارتی، پوشش ضد آب، ماسه و درزپوش است. در ح

بازیافت آب، جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان، کاهش دما، کاهش نفوذ اشعه ی الکترومغناطیس، پاکیزگی و کاهش 
سبب ایجاد اجتماع درون  چنینهمو  باشدمیآلودگی هوا، کاهش هزینه های انرژی مربوط به ساختمان، افزایش کارایی محیط 

مصرف  چنینهمو  شودمیبام معمولی سبب اتالف انرژی و حرارت ساختمان  (108۱محیطی می گردد. )امینی مصلح آبادی، یزدی 
انرژی طبقه ی آخر را به میزان محسوسی باال می برد؛ بر خالف بام معمولی، بام سبز همانند یک عایق حرارتی عمل کرده و نیز 

 چنینهم( بام سبز منجر به افزایش ظرفیت گرمایی و 1080انتقال حرارت مابین فضای داخل و خارج را می گیرد. )شانعمتی جلوی 
کاهش نوسانات گرمایی سطح خارجی بام شده که در نتیجه تابستان خنک تر و نیز زمستان گرم تری را برای فضای داخل به 

( لفظ بام سبز اغلب در مفاهیم دیگری از معماری سبز همانند پانل های 1081 یبهرام ،یپاکار ،. )محمودی زرندیآوردمیارمغان 
از  ریتنفس و تبخ ق،یفتوسنتز، تعر (108۱. )امینی مصلح آبادی، یزدی شودمیخورشیدی، صفحات فتوولتائیک و ... بکار برده 

که از بین  شودمیباقی مانده ی آن، گرمایی  عملکرد های بیولوژیکی گیاهان سبز اند که باعث جذب تابش خورشید می شوند.
در فصل  زدگییخ. گیاهان سبز باعث کاهش روند سرعت باد و شودمیعناصر ساختمانی عبور کرده و باعث تغییر در دمای داخل 

گرفته و به حفظ و در نتیجه ی آن کنترل دمای خرد اقلیم باالی بام را به عهده  دهد یم شیبودن بام را افزا قیعا کهزمستان شده 
در جهت  باالیی ازیامتشوند،  زدگییخکاشت گیاهان متراکم در سطح بام، زمانیکه دچار  چنینهمگرما کمک شایانی می کند. 

 باشد هم درست و مطابق با اقلیم داشتهو اجرا  یطراح اگربام سبز  ایباغ بام این فصل موجب می شوند. در  یاز انرژ ینگهدار
 (1081. )محمودی زرندی، پاکاری، بهرامی کمک کند یبه کاهش مصرف انرژ یادیتا حد ز، هم مختلف یایمزا

 

 از نظر تنوع پوشش گیاهی بام سبز یهایژگوی -4
 اهانیگی یا از چمن مصنوع دهیبام پوش تواندیساختاری م نیچن. شودمیپوشانده  و خاک یاهیبا پوشش گی بام، تمام ایمقدار 

 ،آبیکم طیبام در شرا روح پشت یخشن و ب طیکه بتوانند در محباشد و نیازمند گیاهانی است منظر  یدر طراح شده استفاده
 (1080ی عطائتقسیم می شوند: )کشت اصلی نوع  و این بام ها بسته به دو مقاومت کنند ...وفان وط ،زدگییخ

و  باشدمیکشت کم عمق  طیو مح اهیدو نوع گ ای کیفقط شامل و  شودمی: این نوع بام با عمق کم اجرا بام سبز گسترده -1
)همان( این نوع با عمق کم اجرا شده و  .شودیاحداث م بداریهای مسطح و ش بر روی بامو  برای حداقل بار وزن مورد استفاده است

 بر روی بام چنینهمو برای حداقل بار وزن مورد استفاده است و  باشدمیکشت کم عمق  طیو مح اهیدو نوع گ ای کیشامل  نیز
 (Jaffaj, Ouldoukhitine, Belarbi, 2012) .شودیاحداث م بداریهای مسطح و ش

. باشندی م یحجم و چمن معمول اهانیاز خاک برای رشد گ یمتعارف عمق ازمندین: به نام مقطع عمیق که بام سبز متمرکز -2
( برخی از این بام ها شامل درختان بزرگ و آبنما هستند که 1080ی عطائ. )شودمیاهان است و مانند پارک طراحی دارای انواع گی

از  یمتعارف عمق ازمندینمقطع عمیقی دارد که  (Snodgrass, 2010)ساختمان را نیازمند سیستم سازه ای قوی تری می کند. 
 و نیز دارای انواع گیاهان است. شندبای م یحجم و چمن معمولپر  اهانیخاک برای رشد گ

 (Jaffaj, Ouldoukhitine, Belarbi, 2012) 

 (1080ی عطائنیز تقسیم می شوند: )کشت فرعی به دو نوع  چنینهم
 بام سبز نیمه متمر کز که از لحاظ ویژگی ساختاری بین گسترده و متمرکز است. )همان( -

مدوالر یا جعبه متمرکز که گیاهان در جعبه های مخصوصی قرار می گیرند. )همان( ما بین گسترده و متراکم است. این  -
، خاک و گیاه عمیق تر و گونه های گیاهی متنوع تری هستند. بام ها نسبت به بام گسترده، دارای الیه ی زهکشی

دسته بندی این نوع بسیار  چنینهمبام سبز را پوشش می دهند. تمام یا قسمتی از  هاآن( و 1080)شجاعی، نجف زنگی 
 (1080. )عزیزی شیرکوهی باشدمیمتنوع 

کشت و الیه زهکشی برای تخلیه آب وعایق ضد  طیمح این نوع بام سبز دارای سه الیه اصلی است که شامل پوشش گیاهی،
 (1080لکرد حرارتی متفاوتی ایجاد میکند. )شانعمتی و نحوه اجرا عم بیترک ،آب که سقف را پوشش دهد، است و نوع مصالح

 

 تار بام سبزخسا -5
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... ند روی بام رشد کنند. عواملی مانند میزان تابش، عمق بستر، اقلیم وتوانمی. پوشش گیاهی: تقریبا تمام گونه های گیاهان 1
 (1080بقای انواع مختلف گیاهان را تعیین می کند. )عزیزی شیرکوهی 

 (1082. )محمودی زرندی، پاکاری باشدمیت: محیطی است که دارای ظرفیت برای مواد مغذی و آب . محیط کش2

آب محیط  چنینهمکه از وارد شدن آب به الیه ی زهکشی جلوگیری کرده و  باشدمی. الیه ی فیلتر: الیه ی روکش الیافی 0
. دو الیه بافت غیر طبیعی این الیه را تشکیل داده که شودمیکشت را تصفیه کرده و منجر به افزایش کیفیت آب خروجی از بام 

 د ریشه ی گیاهان را کنترل کرده و نیز باعث کنترل فرسایش شود. )همان(توانمی اهآنیکی از 

. الیه زهکشی: آب اضافی که سیستم جذب کرده را بوسیله ی مجاری خود به شبکه ی فاضالب ساختمان انتقال می دهد. 0
، در خود نگه می دارد، همیشه مقداری زیادی آب باران که بام سبز جهت کاهش فشار تحمیلی بر سیستم زهکشی با وجود مقدار

آب اضافی نیز وجود دارد. مواد مناسب زهکشی شامل سنگ ریزه ها، خرده های آجر گدازه های آتشفشانی )الوا( و خاک رس 
 مواد سبک وزن هستند. )همان(. مواد زهکشی متخلخل از دیگر شودمیمنبسط شده )لیکا( 

. ساختار آن از مواد مقاوم به شودمی. الیه محافظ: الیه ی محافظ از غشاء و عایق بام در مقابل نفوذ ریشه ی گیاهان استفاد 0
رطوبت تشکیل شده است؛ همانند یک الیه نازک بتن سبک، ورقه ی عایق ضخیم یا ورقه ی پالستیکی ضخیم یا ورقه ی نازک 

 ا ترکیبی از آنهاست. برخی از سیستم های بام سبز به الیه محافظ احتیاجی ندارند. )همان(مسی ی

. این الیه در سیستم شودمی. مانع ریشه: این الیه منجر به جلوگیری از نفوذ ریشه ها و آسیب زدن به عایق و غشاء سقف ۱
 (Tolderlund, 2010). شودمیبکار برده  هایی که گیاهان ریشه ی حجیم و عمیقی دارند، مخصوصا در مناطق خشک

. شودمیو برای جلوگیری از ورود آب به ساختمان استفاده  باشدمی. غشای ضد آب: حساس ترین جزء بام مخصوصا بام سبز ۷
ی شیرکوهی یم از مصالح قیر اصالح شده، آسفالت با الستیک پوشانده شده، ترموپالستیک و ... در بام استفاده کنیم. )عزیزتوانمی

1080) 
 

 مصالح الیه های بام سبز -5-1
ند روی بام رشد کنند. عواملی مانند میزان تابش، عمق بستر، اقلیم و ... بقای توانمی: تقریبا تمام انواع گیاهان پوشش گیاهی

  (Rowe, 2010)گونه های گیاهان را تعیین می کند.

 هاچمن علفی، اهانیگ ها، خزه :بام سبز گسترده -
 ،ابوته ه ها،چمن : گیاهان علفی،نیمه گستردهبام سبز  -

 هادرخچه

 درخچه ها، ،هابوته ها،چمن : گیاهان علفی،بام سبز متراکم -
 (1080. )شانعمتی درختان

: محیطی شامل ظرفیت برای مواد مغذی و آب محیط کشت -
 (1082. )محمودی زرندی، پاکاری باشدمی

 یکودهای گیاه مواد آلی: -
 پامیس. سنگ سنگ، پشم ،مواد معدنی: شن و ماسه -
 الیه فیلتر: بافت پارچه ای ژئوتکستایل -
 ،فوم مواد سنگ، پشم مصالح دانه ای، :الیه زهکشی -

 الوا
مسی  ورق پالستیکی، هیال الیه محافظ: بتن سبک، -

 (1080)شانعمتی 
مصالح و میزان عایق و در بام سبز اصلی ترین نقش حرارتی را الیه پوشش گیاهی و محیط کشت بر عهده دارد و بقیه به 

بسزایی دارد. سیستم هایی که برای بام سبز  تأثیربستگی دارد، البته نوع پوشش گیاهی و ضخامت محیط کشت در عملکرد حرارتی 
طراحی شده سبک و با دوام باالست و مصالح استفاده شده، باران و سیل ناگهانی آب را جذب کرده و سرعت حرکت را کاهش می 

 دهد. )همان(
 

 سبز بام یرفتار حرارت -5-2
به دلیل وجود شاخ و برگ گیاهان که مانند عایق عمل میکند، در روز های سرد فصل زمستان در اقلیم سرد و خشک، خاک 
موجود در بام سبز، به طرز قابل مالحظه ای، گرمای بیشتری از هوای بیرون دارد. از جهت تنفس تبخیری گیاهان، در روز های 

بندی پوشش  قینقش عا، به خاطر روزهای گرم تابستانک دمای کمتری در مقایسه با محیط بیرون دارد. در آفتابی فصل سرد، خا
( و نیز عالوه بر آن 1080ی عطائتبخیری، بام سبز اغلب دارای هوای خنک تری به نسبت هوای بیرونی است )و تنفس  یاهیگ

د کمک به کاهش حرارت شود. توانمیو این موضوع  باشدمی هاآندرجه حرارت هوای زیر گیاهان بسیار کمتر از هوای باالی 
پوشش  دمایه هنگام شب، ب رییدر طول روز و تنفس تبخ دییجذب اشعه های خورشبه دلیل  (1080)شجاعی، نجف زنگی 

د های بام سبز ( از کارکر1080ی عطائ). استآن از  تر نییو در طول شب پا طیبام سبز در طول روز باالتر از دمای مح یاهیگ
جزء، باعث ارتقاء  عنوانبهبه حفظ بنا در برابر گرما اشاره کرد که در طول تابستان، در کنار کاهش بار گرمایی ساختمان  توانمی

 (1080. )شجاعی، نجف زنگی شودمیکل  عنوانبهکیفی مراکز شهری 
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 هامزایای زیست محیطی استفاده از بام سبز در ساختمان -6
های  در تابستان در اطراف بام وری بهره شیکاهش درجه حرارت باعث افزا. کاهش انتقال حرارت با ذخیره انرژی ساختمان: 1

( با کاهش نوسانات گرمایی بر 1080ی عطائ) .می گرددمطبوع  هیتهوباعث خنک کردن آب  ندیبر فرا رگذارییبا تأث و شودمی سبز
بام سبز به خنک سازی فضای زیر بام در تابستان و نیز گرم ماندن آن در زمستان کمک سطح خارجی و افزایش ظرفیت گرمایی 

 (1082شایانی می کند. )محمود، زرندی 

. افزایش طول عمر مصالح ساختمانی سقف: با محافظت اجزای بام در برابر اشعه ی فرا بنفش خورشید، به نوسانات دمایی 2
 (Luckett, 2009)سال کمک می کند.  00تا  23افزایش طول عمر آن در بازه ی  چنینهمبین شب و روز و 

ور و نداشتن پوشش گیاهی، گرمای خورشید را به سرعت . کاهش جزایر گرمایی: شهرهای بزرگ با داشتن سطح های پهنا0
 جذب کرده و مانند منبع گرمایی عمل می کنند، این حالت را جزیره گرمایی گویند. )همان(

خورشید توسط ساختمان ها، سطوح آسفالت و سنگفرش ها بیش از حد گرم می  هایاشعهفضاهایی که بواسطه ی جذب  
ایجاد شده توسط آالینده ها نیز کمک به تشدید این موضوع می کنند. این منبع گرمایی بر کیفیت وارونگی دمای  چنینهمشوند و 

زندگی ساکنین اثر می گذارد؛ تاثیراتی چون بیمار ها، افزایش فرایند های شیمیایی و افزایش مصرف انرژی جهت خنک کردن 
 (108۱)ابولیور، کهزادی سیف آباد  .شودمیمحیط دارند؛ در نتیجه بام سبز باعث کنترل جزایر گرمایی 

. کاهش آلودگی صوتی: بام های دارای پوشش گیاهی، امواج را بیشتر از بام های مرسوم جذب کرده که قطر تاج گیاه، 0 
 23تا  10در این صورت  (Van Renterghem, 2009)گذار روی آن هستند.  تأثیرضریب جذب مصالح، شدت صوت از عوامل 

 (Rowe, 2010). شودمییش عمق بستر در کنار کاهش سر و صدا را سبب سانتیمتر افزا

. کاهش آلودگی هوا: گیاهان بام سبز آالینده ها را کاهش داده و عالوه بر جذب ذرات معلق هوا، برگ هایشان به تجزیه ی 0
( گیاهان با روشی 108۱هزادی سیف آباد ترکیباتی مانند هیدروکربن های آروماتیک از طریق بافت های خود می پردازند. )ابولیور، ک

نامحسوس با تراوشات خنک کننده و ایجاد سایه اندازی باعث کاهش حرارت و آلودگی هوا می شوند و به خودی خود واکنش های 
 )همان( فتوشیمیایی از نوع آالینده هایی مانند اوزن را کاهش می دهد.

؛ ایستگاه استپینگ استون برای پرندگاه مهاجر و النه آوردمیتگاه بوجود . ایجاد زیستگاه حیات وحش: بام سبز دو نوع زیس۱
 (108۱گذار و حشرات و نیز زیستگاه جزیره ای برای گونه های گیاهی. )ابولیور، کهزادی سیف آباد 

گردد. . کنترل سیالب ها: سبز بام ها با کاهش سرعت آب حاصل از باران، باعث کاهش سرعت سیالب و یا توقف آن می ۷
. شودمیبخشی از این آب به مصرف پوشش گیاهی میرسد، بخشی دیگر به اتمسفر باز گشته و نیز بخشی از آن از بام سبز خارج 

 )همان(
 

 گذار بام سبز در کاهش شرایط نامطلوب اقلیمی تأثیرعوامل  -6-1
الی  13ین شده و بطور کلی در تابستان زیر یپوستهالف( سایه اندازی: گیاهان سبز موجب جلوگیری از رسیدن نور خورشید به 

و در زمستان نور خورشید منتقل شده از  شودمیدرصد انرژی خورشید به سطح زیر درختان می رسد؛ باقی توسط برگ جذب  03
درختانی که شاخ و برگ خود را از دست می دهند( است. )صیامی، عرفانی صفدری، شریفیان ) درصد 83الی  13البالی درختان 

2108) 
 روی بام سبز، با تبخیر و تعرق خنک شدن بام سبز را در پی دارد. )همان( قرارگرفتهب( تبخیر و تعرق: گیاهان و محیط رشد 

ج( کاهش انرژی مصرفی: کاهش انتقال حرارت با روش ذخیره ی انرژی ساختمان بوسیله ی افزایش ظرفیت گرمایی، نگه 
به محیط، جهت کاهش درجه  هاخانهکاهش مصرف انرژی و انتقال گرمای کمتری از داشتن رطوبت و فتوسنتز گیاهان، منجر به 

 (1080حرارت شده و نیز کاهش دما را به دنبال دارد. )شجاعی، نجف زنگی 
 

 عملکرد حرارتی بام -7
فضا با  انتقال حرارت همواره از بدنه ها ودر موضوع کنترل حرارتی داخل ساختمان، مهم ترین آن مقاومت حرارتی است. 

در زمستان از داخل به خارج و در تابستان از  در بام هاو بدین گونه  ردیی کمتر صورت می گهابه فضاهای با دما شتریدماهای ب
بام بیشترین حرارت را در تابستان می گیرد و باید در برابر آن  .(1081)محمودی زرندی، پاکاری، بهرامی  استخارج به داخل 

 (108۱بیشترین اتالف را در زمستان دارد. )مترقی، مسعودی نژاد  چنینهممحافظت شود و 
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را پی داریم و بیشترین فایده با افزایش ظرفیت گرمایی، حفظ رطوبت و خنک سازی در زیر بام : انتقال حرارت در تابستان
شه، شدت نور و ... مربوط است سازی مربوط به تعریق و تعرق بام سبز است و تعرق گیاه به عواملی چون نوع برگ و سایه، ریخنک

 (1080. )شانعمتی شودمیو بدین گونه اثر سایه مانع افزایش دما سطح بام 
 :انتقال حرارت در زمستان

: گیاهان در البه الی خود بسته به رطوبتی که بام سبز دارد، مقداری هوا نگه می دارند که بصورت عایق عایق سازی بام -
 عمل می کند. )همان(

که عایق بودن بام را افزایش می دهد؛ البته در بام  شودمیمحیط کشت  زدگییخ: پوشش گیاهی مانع باد کاهش سرعت -
 . )همان(شودمیسبز متراکم اگر پوشش گیاهی روی بام یخ بزند امتیازی برای نگه داشتن انرژی در این فصل محسوب 

 

 سبز یهامبادر  ارتحر لنتقاا کاهش ملاعو -7-1
که ظرفیت گرمایی سقف را افزایش می دهد و  شودمیبام سبز سبب افزایش الیه هایی  گرمایی سقف:افزایش ظرفیت  .1

 (1080همان طور که گفته شد در زمستان و تابستان انتقال حرارت کمتری را پیش رو داریم. )شجاعی، نجف زنگی 

ب از نوسانات دمایی جلوگیری کرده و تعادل . حفظ رطوبت: سبزینگی رطوبت را درون خود محافظت می کند و در کنار آن آ2
( این رطوبت موجب خنک شدن ساختمان در گرما و گرم نگه داشتن آن در سرما 1080. )شجاعی، نجف زنگی شودمیایجاد 

 (1081. )محمودی زرندی، پاکاری، بهرامی شودمی

اک سبب کاهش میزان جذب آفتاب شده و در : ترکیب واکنش های انجام شده در خکاهش جذب آفتاب(. فتوسنتز گیاهان )0
نتیجه دمای زیر سطوح بام های سبز در تابستان کاهش پیدا می کند و در زمستان نیز گیاهان مقداری هوا البه الی ریشه های 

 (1080خود به صورت عایق حرارتی ایجاد کرده اند. )شجاعی، نجف زنگی 
 

 یحرارتارتباط  -7-2

. فعالیت های مولکولی و باشدمیکه برای انتقال نیاز به رسانش  ، اختالف دما وجود دارداست الیس ایجامد ی که طیمحدر 
انتقال انرژی ذرات ماده دلیل  .آورندمیی را به وجود گرماانتقال  کهاین فعالیت ها هستند  رایز ،اتمی در رسانش باید تحلیل شود

که  رسانش کمتر، انتقال حرارت کمتر است. البته بیضر لیبه دلبام  گامزویا ی هیالدر  (1082)خضرپور واکنش های بین انهاست. 
مواد کم حرارت کم، بهتر است از انتقال  جهت بام سبز در رساناتر است.ضخامت ایزوگام کمتر از بتن است و بتن نسبت به قیر 

زهکشی،  هی( و الکایکشت )ل طیرسانش مح بیکه ضر گرفتدرنظر  دیبا .استفاده شود لیژئوتکستا افیال -لتریف هیرسانا همچون ال
ترجیحا  بام سبز، یبرا رود. یباال م یمرطوب رسانش حرارت طیدر شرا به تبع آنشده باالتر است و  سیسنگدانه )شن( در حالت خ

 تأثیرمی دهد. مقایسه  کاهشرا انتقال حرارت  لیدل نیاست و به هم قیعا باًیکه تقر هایی مانند فایبر گالس استفاده شود هیاز ال
 چراکه است برگالسیفا هیبا ال بام سبز یرسانش برا بیضر نینشان می دهد که کم تروجود و عدم وجود فایبر گالس در بام سبز 

 (1081ذکر شده، خواهد بود. )محمودی زرندی، پاکاری، بهرامی بام  یانتقال حرارت برا نیکم تر
 

 گیریتیجهن

ساختمان نیز برای شنایی و رو تهویهو  سرمایش ،گرمایشدر  بلکه کند می محافظت نساختما مختلف فضاهایاز  تنها نه مبا
 بلکه دشو نمی منجاا مناسب تتاسیساو  مصالحاز  دهستفاا فقط باها  نساختما ژینرا استفاده مناسب یاری می رساند زیراکاهش

انتقال حرارت همواره از ، ضوع کنترل حرارتی داخل ساختماندر مو آن را کاهش داد. قلیما با متناسب حیاطر یک با انتو می
که باعث  می کند جادیا یحرارت قیعا یبام سبز نوع .ردیی کمتر صورت می گهابه فضاهای با دما شتریبا دماهای ب هاها و فضابدنه

انرژی  سبب کاهش بام سبز چنینهم. باشدمیبام سبز  یثبات مقاومت حرارت به دلیل نیو اساختمان شده  هوای داخل ثابت شدن
، نوع کاربری، نوع بام سبز و میبه اقل ادییز حدکاهش تا  نیاما ا ؛شودمی ییمختلف آب و هوا طیساختمان در شرا یداخل ازیموردن

و  اهانیوجود گ اشاره کرد: توانمیگذار بر عملکرد حرارتی، به موارد زیر  تأثیراز عناصر  .دارد یبندی ساختمان بستگ قیعا زانیم
با واکنش  وبا حفظ رطوبت باعث خنک نگه داشتن ساختمان در تابستان و گرم نگه داشتن در زمستان درختان کوچک نیز برخی 

 کندیم زیادیداخل خانه کمک  یحرارت تعادلکم عمق بر روی بام به  ییحوض ها های فتوسنتز باعث کاهش جذب آفتاب شده و
و حوض های کم عمق ایجاد فضای سبز  بر روی بام ها؛ در نتیجه بهتر است شودیممورد توجهی  ییصرفه جو و در مصرف انرژی

 هی، از البام سبز یبرا توانمی به وجود می آید.انتقال حرارت رسانش  یبراو  ، اختالف دما وجود داردالیس ایجامد در فضای  شود.
 انتقال حرارت کاهش لیدل نیاست و به هم قیعا باًیتقر که استفاده کرد لیژئوتکستا افیال -لتریف هیالهایی مانند فایبر گالس و 
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آب و  طیگسترده ای از شرا فیبرای طمناسب راه  کیبه می یابد و این ویژگی عایق بودن بام سبز برای ثابت شدن هوای داخل، 
 .شودمی لیدتب ییهوا
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 یطیو مح یفرهنگ یداریدر بازار و پا دیجد ییخلق فضاها

     

 2نیاز اسمعیلی، 6نژاد حقیقیمریم ابراهیم
 32/32/89تاریخ دریافت:  

 32/30/89تاریخ پذیرش: 
 

  03303کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

از  هرکدامارائه شده است که  ایدن و سراسر رانیدر ا یفرهنگ یداریفرهنگ و پا ط،یدرباره بازار، مح یمتعدد قاتیتحق
مانند  یکاربر کیخلق  تأثیربه  قیتحق نی. ااندافتهیدست  زین یمتفاوت جینموده و به نتا یابیخاص موضوع را ارز ایهیزاو

تازه در  ییدادهایو رو دیجد ییخلق فضاها تأثیرهدف اول؛  عنوانبه یفرهنگ یترهااتفاق محور، بر پارام بازارراسته کی
 نیهدف سوم پرداخته است. ا عنوانبههدف دوم؛ و شناخت مفهوم فرهنگ  عنوانبه یطیو مح یفرهنگ یداریازار بر پاب

پرسشنامه و  قیاز طر یدانیم لعات. مطاباشدیم یدانیو مطالعات م ایبا استفاده از منابع کتابخانه یلیتحل-یفیتوص قیتحق
شهر  نیمختلف ا یهستند که روزانه در بازارها رازیشهروندان شهر ش قیتحق یاست. جامعه آمار قیتحق هیفرض نهیدر زم

 لیشغل، دل ل،ی، سطح تحصتأهل ت،یسن، جنس رینظ یشناخت تیو جمع اینهیراستا عوامل زم نی. در اابندییحضور م
ت. حجم نمونه پرسشنامه مدنظر بوده اس عیدر توز یشناخت تیعوامل جمع عنوانبهحضور در بازار  زانیحضور در بازار و م

 فیط کی قیاز طر سؤاالتو پاسخ به  انتخاب شدند تصادفی ساده صورتبه که اندنفر از شهروندان بوده 670تعداد 
 ییو روا ییایکه سطح پا باشدیم 83/3 ق عددیکرونباخ تحق ی. آلفاباشدیم ادیز یلیکم تا خ یلیاز خ ییتاپنج کرتیل

 پرسشنامه. است آمده به دست هاآناز  یترکاملمصاحبه با شهروندان نظرات  قیطر از نی. همچنکندیرا گزارش م ییباال
از آن بود که:  یپژوهش حاک هایافتهیشده است.  یلیو تحل یفیتوص صورتبه جیو نتا شدهیبررس spss افزارنرم کمک با

 توانیاتفاق محور، م بازارراسته کیمانند  یکاربر کیاساس با خلق  نیو بر ا باشدیم تائیدمورد  قیتحق هایهیفرض
 باتازه که مطابق  ییدادهایو رو دیجد ییبا خلق فضاها نیداد. همچن شیرا افزا یمانند اتفاقات جمع یفرهنگ یپارامترها
 کمک کرد. یطیو مح یفرهنگ یداریپا نهیدر زم شتریهر چه ب یاثربخشبه  توانیشهر باشند، م کیمردم  فرهنگ

 

 یفرهنگ یداریفرهنگ، پا ط،یبازار، مح یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
 نیکه درک ا دهدینشان م المللینیب قاتیمتفاوت هستند، تحق کشورهادر  یطیمح طیبر رفتار و شرا تأثیرگذاردرک عوامل 

 شیجامعه را افزا کیگ رساند و فرهن ییباال تیفیرا به ک یرفتار اجتماع تواندیم یطیمح طیمتناسب به شرا دهیپاسخ و هاتفاوت

شهرها  ییایافراد و پو یرشد اجتماع در جهت ییفضاها لیدر تشک ارهایمع ترینمهماز  یکی یومعم هایعرصه تیفکی. [60]داد 
که  ییساختارها اندکردهرا برآورده  یروابط اجتماع یخود به برقرار یذات ازیدر شهر ن ییفضاها جادای با همواره هاهستند. انسان

مجتمع. اندرا فراهم آورده افتهیسازمان یدر درون جامعه و در کالبد یانسانفعال بوده و امکان ارتباط چهره به چهره  یاجتماع ازنظر
 یاستفاده شهروندان برا منظوربهفضاها  نیهستند وجود ا یروابط اجتماع یبرقرار یبرا مأمنیبستر و  یحیتفر یتجار های

 [.63]است  یضرور یو اجتماع یفرهنگ هایربهتج
و حس  یزندگ یوهیند. کل شتأثیرگذار زین یاز نظر فرهنگ ؛یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد یبر عملکردها یکیزیف هایطیمح

 یو جسم یسالمت روان یشود، به بقا یفرهنگ یپارامترها یداریبر پا یو هر آنچه سع سازندیجامعه را م کیافراد، فرهنگ  تیهو
 یزیو برون ر ازهایبه ن راتییتغ نای که اندشده یراتییدچار تغ طیفرهنگ و مح ،یتکنولوژ شرفتی. امروزه با پشودیجامعه کمک م
 تا که اندساخته شده یادیز یحیو تفر یتجار ،یاعم از فرهنگ یمراکز عموم ر،یاخ های. در سالکنندیکمک نم یاحساسات جمع

کشور با داشتن  یجنوب یبه شهرها یکیو نزد یفرهنگ طبق عنوانبه رازی. شدارند طیو مح یمتضاد با بستر شهر یساختار حدی
و  یفرهنگ هایومیبه پاراد ایکرده است و توجه یزیبرنامه ر یحیو تفر یافتصاد هاینهیفقط در زم ،یمرکز تجار یادیتعداد ز

 تأثیرو  ردبگی شکل تواندیم یچه اصول یمبنا فرهنگ بر بازار بر تأثیر ابدیدارد که در نیبر ا یپژوهش سع نینشده است. ا یطیمح
 :وجود دارد هیاساس دو فرض نی. بر اباشدیم تأثیرگذار یفرهنگ یداریخالقانه در بازار چگونه بر پا یفضاها

مانند  یفرهنگ یپارامترها توانیاتفاق محور، م بازارراسته کیمانند  یکاربر کیکه با خلق  رسدیاول: به نظر م هیفرض
 داد. شیرا افزا یتفاقات جمعا

به  توانیشهر باشند، م کیمردم  بافرهنگتازه که مطابق  ییدادهایو رو دیجد ییبا خلق فضاها رسدیدوم: به نظر م هیفرض
 .شودیم زین یکاربر یداریامر باعث پا نیکمک کرد و هم یطیو مح یفرهنگ یداریپا نهیدر زم شتریهر چه ب یاثر بخش
 

 یقادبیات تحق -2
 تعریف واژه فرهنگ -2-1

در مورد فرهنگ تعابیر وتوضیحات زیادی موجود هست. یکپارچه کردن و همه را به نحوی در یک تعریف جامع و مانع در 
های افراد و پژوهشگران تعابیر و و نگرش دینشهاپآوردن نه ممکن است و نه مقدور و نه تابحال چنین کاری انجام گرفته. بنا به 

دهیم نگاهی به گذشته این مستفاد شده. در اینجا برآنیم تا در ابتدا، بنا به ضرورتی که تشخیص می« فرهنگ»ی از تعاریف خاص
به طور کالسیک، سیر . واژه داشته باشیم و آن را دقیقتر بررسی کنیم، چرا که برای شناخت هر پدیده، تاریخ آن ضروری والزم است

 .]2[ یست در آلمان جستجو کردرا با «فرهنگ»منشاء واژه  تاریخی و

فرهنگ »: کندبا استفاده از تعریف تایلور و محققان دیگر فرهنگ را اینگونه تعریف می ،د دانشگاه مونترال کاناداااست ،گی روشه
های تفکر احساس و عمل است که کم و بیش مشخص است و توسط تعداد زیادی از افرادی ای از شیوهمجموعه بهم پیوسته

شود تا این اشخاص را به یک جمع خاص و شود و بین آنها مشترک است و دو شیوه عینی و نمادین به کار گرفته میته میفراگرف
 .]63[« متمایز مبدل سازد

و معنای مجازی آن را مراقبت از اندیشه « مراقب از گیاهان»را « فرهنگ» تألیف آلن بیرو« فرهنگ علوم اجتماعی»در کتب 
 کند:ه میمعنی کرده و اضاف

و یا میزان توجه به پرورش « میزان آموزش و پرورش»رود زمانی که این واژه )فرهنگ( باالخص در مورد انسان به کار می ـ 6
 .سازداندیشه و اشتغاالت فکری را می

در  ؛ وپذیردت میرود معنایی بالنسبه متفاوشناسی به کار میشناسی و یا جامعهـ زمانی که این اصطالح در انسانشناسی، مردم3
در فرهنگ مجموع حیات اجتماعی از زیر بناهای فنی و سازمانهای نهادهای گرفته تا اشکال و صوربیان » کند که:ادامه اضافه می

شوند و به گروه نوعی کیفیت و تعالی انسانی گیرند و تمامی آنان همچون یک نظم ارزشی تلقی میحیات روانی مطمع نظر قرار می
 .]63[ «می بخشد
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 : نظریه ها در مورد فرهنگ )نگارندگان(1جدول 

 نظریه پرداز نظریه ها

 فرانسه «زده و بذر پاشیدهمزرعه شخم»را به معنی  cotureیا  coutureاژه و

ای است مشتمل بـر معـارف، معتقـدات، هنـر،     فرهنگ یا تمدن به مفهوم قوم نگاری عام خود، مجموعه پیچیده
 .نمایدعضوی از جامعه اخذ می عنوانبهها و عاداتی که بیشتر و تمامی توانایی حقوق، اخالق، رسوم

 ای. بی. تایلور

های تفکر احساس و عمل است که کم و بیش مشخص است و توسط ای از شیوهفرهنگ مجموعه بهم پیوسته
مـادین بـه کـار گرفتـه     شود و بین آنها مشترک است و دو شـیوه عینـی و ن  تعداد زیادی از افرادی فراگرفته می

 .شود تا این اشخاص را به یک جمع خاص و متمایز مبدل سازدمی

 گی روشه

 آلن بیرو است. و معنای مجازی آن را مراقبت از اندیشه معنی کرده« مراقب از گیاهان»را « فرهنگ»

 
 شود:ذیل آورده می فرهنگ در سطور برخی از تعاریف

 «ها در زمان و مکان مشخصو هنرهای متعلق به جمعی از انسان هااید، عادات، فرمای از عقفرهنگ عبارت است مجموعه»
 «فرهنگ عبارت است از سیستم رفتارها و حالتهای متکی برضمیر ناخودآگاه»
 «فرهنگ عبارت است از ارتباط متقابل سه عامل: ارزشها با روابط و ساختارها ی اجتماعی»
کند حتی اگر وی به دشواری از های فرنفوذ میو مرسوم جامعه، فرهنگ بر همه کنش فرهنگ عبارت است از رفتار متعارف»

 .]8[ «آن آگاه باشد

 

 
 : فرهنگ از دیدگاه مادی و معنوی )نگارندگان(1شکل 

 
به نسل آموخته ای است در رفتار سنتی که نژاد بشر آن را پرورانده است و نسل فرهنگ به معنای کلیت در هم تنیده»

های هر تعریف به گاه بندی را بر مبنای نوع تعریف و عناصر مندرج در هر تعریف و تکیهاز این پژوهشگران نوعی طبقه«. شودمی
 توان از زوایای مختلف نگاه کرد که عبارتند از:کند که واژه فرهنگ را میآورد و بیان میعمل می

 وی میراث فرهنگی و وراثت اجتماعی در فرهنگ دارند.های تاریخی: که تکیه بررالف( تعریف
و فرهنگ یک جامعه را راه و رسم زندگی اعضای آن  های تشریحی: که برروی قاعده یا را و روش تکیه داردب( تعریف

 داند.می
تاکید  و حل مسائل است و یا« ساز واری»وسیله  عنوانبههای روانشناختی: در این گروه یاتاکید برفرهنگ ت( تعریف

ها و یا تاکید های یک گروه اجتماعی در طول نسلتجسم آموزش ؛ وصورت اجتماعی است« آموختگی» عنوانبهبرفرهنگ 
 .برعادات است

 سازی یا سازمان فرهنگ متکی است. الگو های ساختاری: که برث( تعریف
 داند.یا نهادها می های تکوینی: که فرهنگ را متکی بریک فرآورده یا ساخته یا تصوراتج( تعریف

از « فرهنگ»در معیاری خاص استفاده شد، اینکه کلمه « فرهنگ: »های دور به میراث رسیده واژهدر بین متونی که از گذشته
و « سنگینی»و « کشیدن»به معنی « سنگ»از ریشه اوستایی « هنگ»است و « شکوه و عظمت»به معنای « فره»دو حرف 

پژوهش یکی از پژوهشگران کلمه فرهنگ در متون پهلوی به معنای  رب بنا و تدفیق بیشتری دارد. برگرفته شده جای تأمل« وقار»
 .آمده است« دانش و دانایی»

آن خرد است و خرد آرایش دو جهان است و درباره آن  به خاستاری فرهنگ کوشا باشید. چه فرهنگ تخم دانش است و بر»
در شگفتی )سختی( پانه )نگهبان( و اندر آستانه )مصیبت( دستگیر و اندر تنگی پیشه اند که فرهنگ اندر فراخی پیرایه و انگفته

 .]7[ «است
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 : تعریف واژه فرهنگ از زوایای دیگر )نگارندگان(2جدول 

 های تاریخیتعریف است. میراث فرهنگی و وراثت اجتماعی

 حیهای تشریتعریف آن می داند. فرهنگ یک جامعه را راه و رسم زندگی اعضای

صورت « آموختگی» عنوانبهفرهنگ  یا و حل مسائل است« ساز واری»وسیله  عنوانبهفرهنگ 
 است. اجتماعی

 های روانشناختیتعریف

 های ساختاریتعریف .سازی یا سازمان فرهنگ متکی است الگو بر

 های تکوینیتعریف داند.فرهنگ را متکی بریک فرآورده یا ساخته یا تصورات یا نهادها می

 

 مفهوم فرهنگ -2-2
مباحث ما در ذیل این عنوان، بیشتر ناظر به بخش «. فرهنگ»و « مدیریت»مدیریت فرهنگی عنوانی است مرکب از دو واژۀ 

مدیریت »بنابراین هرگاه سخن از ؛ آیدتر این ترکیب به حساب میفرهنگ است، نه بخش مدیریتی آن؛ چراکه فرهنگ بخش مهم
ای که باید بدان پرداخته شود، مفهوم فرهنگ است. اگر مفهوم فرهنگ به درستی روشن د، نخستین مسألهآیبه میان می« فرهنگی

خود راه برای پرداختن به مدیریت در عرصۀ فرهنگ هم باز خواهد مورد بررسی قرار گیرد، خودبه شود و ابعاد مختلف آن به خوبی
دارد. البته ممکن است « رواج»است و یا در بین افراد آن جامعه  «مرسوم»یعنی آنچه که در یک جامعه « فرهنگ» .]9[ شد

خواهیم فرهنگ موضوعات مختلفی در میان افراد یک جامعه رواج داشته باشد، ولی یک عنصر فرهنگی به حساب نیاید. ما هم نمی
 توان یافت، همین رواجهنگی مییافتگی قلمداد کنیم، اما قدر مشترکی که برای همۀ مصادیق فرهنگ یا امور فررا مساوی رواج

یافتگی یک امر در جامعه  توان در تعریف فرهنگ اخذ کرد، رواجای که میبنابراین بارزترین ویژگی؛ یافتگی یا مرسوم بودن است
 .]0[ است

 

 تلقی عمومی از فرهنگ -2-3
باشد. بسیاری « رفتارها و آداب فردی»و  «آیین و رسوم اجتماعی»در بین پنج عنوان ذکر شده، شاید بیشترین نمود فرهنگ در 

ها، روند؛ به نگرشها میخواهند فرهنگ را معنا کرده یا مصداقی برای آن تعیین کنند، معموالً به سراغ همیناز مردم وقتی می
تند، ولی آنها را ساز هسها فرهنگها و گرایشها و حتی اعتقادات زیاد توجه ندارند. حتی ممکن است معتقد باشند که نگرشگرایش

 .]62[ کنندجزء فرهنگ قلمداد نمی

 
 .]11[ از فرهنگ یعموم یتلق: 2شکل 

 

 تعریف فرهنگ نزد ایرانیان -2-4
 معنى به و فرهنگستان صورتبه ،'ستان' پسوند با که است رفته کار به تربیت و ادب معنى به ایران واژه فرهنگدر آثار کهن 

 آثار مطالعه و بررسى در توانمى را امر این و دارد طوالنى یمفهوم فرهنگ در ایران پیشینه .است آمده مکتب و دبستان
 معنى به 'فر'. است شده تشکیل 'هنگ' و 'فر' جزء دو از فرهنگ یواژه .دست آوردان این سرزمین بهپژوهشگر و نویسندگان

 و باال جلو، معنى جاىبه صورت این در که است پیشوند 'فر' این بر عالوه. ستا درخشندگى و جالل عظمت، شکوه، معنوی، نیروى
سنگ( به معنى کشیدن، ) Thanga از ریشه اوستائى 'هنگ' .شودر برده مىکا به پیشوند معنى در 'فر' اینجا در. نشیندمى پیش

باال کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن  باشد. معنى ترکیبى این دو واژه بیرون کشیدن وسنگینی، وزن، گروه و وقار مى
 .]66[ است آدمىهاى ناشناخته ها و خالقیتن پدیدهکرد پربار براى ملت یک افرادها و استعدادهاى نهفته مجموع دانستنى

 

 تعریف فرهنگ از دید جامعه شناسان -2-5
نظران هاى مختلف علوم انسانی، هریک از صاحبشناسى و دیگر شاخهى علمی، انسانسشنااز زمان پیدایش و رشد جامعه

عنوان دو مقوله اند بعضى فرهنگ و تمدن را یکى دانسته و بعضى دیگر آنها را بهفرهنگ ذکر کرده مفهوم اى براىتعریف تازه
 .اندجداگانه مورد تبین قرار داده
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 )نگارندگان( جامعه شناسان دگاهیفرهنگ از د فیتعر: 1جدول 

 و حقوق ها،آئین و باورها و هنرها ها،شناسائى و هادانستنى از است اىیافته نظام و پیچیده و آمیخته موعهمج فرهنگ
 است. کرده کسب خویش جامعه از انسان که چیزها بسیارى و هاخوبى منشاء رسوم، و آداب

 تایلر

پیوندنـد و در  ا افراد جامعه را به هـم مـى  هها و زمینهها متأثر است که آن روشها و زمینهفرهنگ از یک سلسله روش
 .شودرفتار و کردار و روابط اجتماعى آنها منعکس مى

 ماکس وبر

شـود و بـرخالف رفتارهـاى    شناختى است براى رفتار آموخته، رفتارى که با آدمـى زاده نمـى  فرهنگ اصطالحى جامعه
 .ود. بلکه هر نسل باید آن را از مردم بالغ بیاموزندشهاى نطفه تعیین نمىهاى اجتماعى توسط یاختهزنبورها و مورچه

 تبندیکروت

که منظور از نهادها شکل ثابـت طـرز تفکـر یـا      نظر این گروه فرهنگ عبارت از سیماى خارجى و کلى نهادها استبه
پیچى از آن باشد و سـر رفتار مشترک گروهى از افراد است که از طرف جمع پذیرفته شده و قابل انتقال به سایرین مى

 .شودموجب آشفتگى فرد یا گروه مى

جیمز وست، 
رالف لینتون و 

 کاردینر

 را ملـت  هـر  زنـدگى ها و مقاصدى کـه شـیوه   ها، ارزشفرهنگ اساساً بنائى است مبین تمامى باورها، رفتارها، واکنش
 .اندیشدمى که آنچههر و کندمى که آنچه از دارد، ملت یک آنچه هر از است عبارت باالخره و کندمى مشخص

 سهرسکویت

هـا،  فرآیندى است که از راه آن در یک گروه یا طبقه اجتماعى معین زبان، باورها، تصورات، پسندها، دانسـتنى  فرهنگ
 .شوددست از شخصى به شخصى و از نسلى به نسلى دیگر منتقل مىها دست بهها و انواع عرفچیره دستى

 نراد کلیف براو

 نظـام  و نسل ادامه بقاء، حیث از خود اساسى احتیاجات رفع براى اىجامعه هر که شودمى گفته زیستىنحوه فرهنگ به
تـوان جـزء   را نیز مـى  براساس این تعریف عواملى مثل هنر، ادب، موسیقی، فلسفه و غیره کند.مى اختیار اجتماعى امور

 .اجزاء فرهنگ به حساب آورد

جوزف روسک 
 ورولندوارن

 خـود.  نـوع هـم  بـا  و طبیعـت  بـا  بشـر  برخورد از که است فکرى هاىروش و حرکات از اىمجموعه از رتعبا فرهنگ
 اعتقـادات،  سـنن،  تفکـر،  منـابع  از کثیرى مجموعه او شکفتگىالزمه  تمدن هرگز اختصاصى نیست و آید.مى وجودبه

س و فرزانگى و حکمت است که بـه آن  اى از احساسنجیده مجموعه فکری، ابزار از اىمجموعه ها،ارزش فکرها، طرز
 .گوئیمفرهنگ مى

فرانتس فانون 
 وامه سزر

 

 های فرهنگویژگی -2-6
 خودبه عمل جامعه گروه اعضاء اکثریت یا ی همهبه وسیلههاى اجتماعى رفتار است که فرهنگ یک گروه شامل انواع مدل .6

 .وشدپمى
سبت روابطى که با یکدیگر دارند، براى بیان برخى از صور رفتارهاى خود جامعه یک اصطالح فرهنگى است که افراد، به ن. 3

 .برندبه کار مى
که از نظر ذهنى برخوردار از دنیائى مفاهیم است که  مکان حقیقى فرهنگ عبارت از وقوع اعمال و ضوابط بین افراد است .2

 .زار هویت کندوسیله آن ابتواند بههرکس در جهت منافع و روابط خود با دیگران مى
 .]62[ اى از درخت فرهنگ گروهى است که به آن تعلق داردرد معرف جزئى از فرهنگ و شاخههر ف .0
 

 عناصر فرهنگی -2-7
 :دهند عبارتند ازپنج عنوان که اساس فرهنگ یک جامعه را تشکیل می

یدی است که شامل ایمان به غیب میشود، نه عقیده و عقا« باورهای قدسی»عقاید و باورها: مراد از عقاید و باورها در اینجا، . 6
 .«عقیدۀ من در مورد فالن مسأله، این است»گوید: بعضاً در محاورات شنیده میشود که شخصی می«. رأی و نظر»و باور به معنای 

 طبیعتاً آگاهی و جهان .است در اینگونه موارد مراد از عقیده، رأی و نظر است نه معنایی که در این بحث از عقیده ارائه و اراده شده
 .آیندهای فطری به امور معنوی، پایگاه اصلی سازندۀ عقائد دینی به حساب میبینی مقبول در یک جامعه و گرایش

ممکن است . ها: منظور از نگرش، برداشت، تلقی و قضاوت نهایی یک فرد دربارۀ یک مفهوم، پدیده یا شخص استنگرش. 3
نیز ممکن است صرفاً چند  ؛ وهای او باشدبق یا برآیند آگاهیهای او و یا حتی مغایر با برخی از آگاهیاین برداشت و تلقی، مطا

های مربوط به یک موضوع یا مفهوم، نگرشی را در فرد ایجاد کند. به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت: آگاهی از میان تمام آگاهی
برخی از اوقات ممکن . «ستا هابندی و یا برداشت منتخبی از آگاهی معها نیست، بلکه نوعی جنگرش، مساوی با همۀ آگاهی»

 .شود ها با عقائد همپوشانی داشته باشند چون به طور کلی نگرش به ارزیابی نهایی افراد دربارۀ هر چیزی اطالق میاست نگرش
عناصر کلیدی فرهنگ تلقّی  عنوانبهند تواهای افراد نیز جزء اموری است که می مندیعالئق و گرایشها: تمایالت و عالقه. 2

شود ولی آنجا که به هر حال بروز و شود. گرایش اگرچه مانند برخی دیگر از عناصر فرهنگ، یک امر درونی و شخصی محسوب می
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 شود یک عنصر فرهنگی بهکند، قابل شناسایی خواهد بود و هنگامی که وجه مشترک افراد یک جامعه میظهور بیرونی پیدا می
 .آیدحساب می

های مختلف های یک جامعه و آدابی که نحوۀ رفتار انسان را در موقعیترفتارها و آداب شخصی: نوع رفتارهای شخصی آدم. 0
بیشتر با این « سبک زندگی»آیند. شاید عبارت های فرهنگ به حساب میکنند، یکی از مهمترین بخشزندگی شخصی تعیین می
 .بخش تناسب داشته باشد

آیین و رسوم اجتماعی: منظور آن دسته از آداب اجتماعی است که چگونگی تعامالت انسان را در مناسبات اجتماعی و  .2
نمادها ". آیندها به حساب میها و اعیاد از اهم این آیینکند. رسوم مربوط به اظهار غم و شادی، سوگواری زندگی جمعی تعیین می

کننده. به همین  شوند ولی بیشتر تبعی و فرعی هستند تا اصیل و تعیینامعه محسوب میهم جزئی از فرهنگ یک ج "هاو نشانه
توانند دلیل ما آنها را جزء عناصر اصلی فرهنگ تلقی نکردیم. با این حال، نمادها در مباحث فرهنگی بسیار مهم هستند؛ نمادها می

ه شوند و معانی خاص خودشان را القا نمایند؛ و حتی زبان یک در تظاهرات و ظهور و بروز هر یک از این عناصر فوق به کار گرفت

 (2)شکل  .]0[ باشنداز اهمیت خاصی برخوردار می« مطالعۀ فرهنگی»فرهنگ تلقی شوند و به همین دلیل در یک 

 

 
 .]6[: عناصر فرهنگ 1شکل 

 

 فرهنگ در شکل گیری فضای معماری تأثیر -2-8
ایم؛ ولی معنای دقیقشان را شاید ندانیم و بویژه اند. این دو را بسیار شنیدهبرای همه واژه هایی آشنا« فرهنگ»و « معماری»

که بیانگر هویّت جامعه است « فرهنگ»، این هنر ظریف و نیز به معرفی «معماری»رابطه بین این دو را. در این مقاله به معرفی 
-هایی در تاریخ کشورمان عبور مید و برای بیان این رابطه، از جادهمی پردازیم و سرانجام به ارتباط این دو واژه اشاره خواهیم کر

کنیم تا رساند و در کنار این بناها لختی درنگ و اندکی تأمّل میکنیم که ما را به کنار بناهای تاریخی و آثار معماری گذشتگان می
ها و شهرهای امروزی می اندازیم تا به درک خانهبتوانیم گره هایی چند از رازهایشان بگشاییم. در ضمن نگاهی هرچند گذرا، به 

 .]0[ بریم، عمق بخشیمآن به سر می خود از چیزی که در
 

 )نگارندگان( از گذشته تا امروز یمعمار یریروند شکل گ: 4جدول 

.معماری طبیعی و محلّی مردم یک سامان است و بر اساس نیاز به ساختن به وجود آمده است معماری مردمی  

ی بومیمعمار  
ی آن شکل پیشرفته ای از نوع مردمی آن است و در ارتباط با آب و هوا، فرهنگ و مصالح ساختمان

گیرد.منطقه خاص، شکل می  

.تصویرگر ارتباط انسان با ماورای طبیعت است و تالش دارد بنا را رنگی معنوی دهد معماری روحانی یا مذهبی  

گرامیداشت و یادآوری درگذشتگان است.هدف از این نوع معماری،  معماری یادمانی  

.این نوع معماری بیشتر زاییده تمدّن جدید است معماری مفید فایده  

 
 انواع معماری:

 معماری طبیعی و محلّی مردم یک سامان است و بر اساس نیاز به ساختن به وجود آمده است؛: . معماری مردمی6

آن است و در ارتباط با آب و هوا، فرهنگ و مصالح ساختمانی آن منطقه شکل پیشرفته ای از نوع مردمی : . معماری بومی3
مانند یک عضو خانواده که ؛ گیرد. این نوع معماری، پیش از آنکه در خور تحسین باشد، شایسته دوست داشتن استخاص، شکل می

 هرچند زیبا نباشد، باز هم والدین و نزدیکانش او را دوست می دارند؛

 تصویرگر ارتباط انسان با ماورای طبیعت است و تالش دارد بنا را رنگی معنوی دهد؛: یا مذهبی . معماری روحانی2

هدف از این نوع معماری، گرامیداشت و یادآوری درگذشتگان است. ساده ترین شکلش، یک تلّ خاک : . معماری یادمانی0
 ند و به تدریج، اشکالی دیگر به خود گرفت؛ساختاست که برای نمایاندن قدرت پادشاه به شکل یک هِرم بر قبر او می
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این نوع معماری بیشتر زاییده تمدّن جدید است و در خدمت سودرسانی و کارایی است و ساختمان را به : . معماری مفید فایده2
واع معماری تنگ شکلی می سازد که از آن، منفعت و استفاده های مادی بیشتر ببرد و نه چیز دیگر؛ از همین رو عرصه را بر دیگر ان

 .]0[ ناگفته نماند که این پنج نوع معماری، با یکدیگر همزیستی نیز دارند .ساخته است

 

 معماری و شهر بر ارزش فرهنگ تأثیر -2-9

 :عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماریالف( 

  اقتصاد -دانش و فن ساختمان -ماده عوامل مادی: -6

  محیط مصنوعی-طبیعی محیط-اقلیم عوامل محیطی: -3

 تکنولوژی و ابزارهای زیست - هاهای فضایی فعالیتالگوهای رفتاری و ویژگی عوامل کارکردی : -2

  ابداع و خالقیت -زیبایی، مد وسلیقه  -فرهنگ و الگوهای پایدار  عوامل فرهنگی: -0

 کنند.می فرهنگی نقش مهمی ایفاء -زمانی و محیطی -از میان عوامل باال عوامل تاریخی

تواند بسیار مهم تلقی شود، اول آنکه هر تصور و تخیلی شکل معماری به دو دلیل می :اثر عوامل فرهنگی بر فرم معماری ب( 
تواند بی استناد به شکل تحقق پذیرد، دوم اینکه شکل ظاهری یا قابل رویت هر چیز، مهمترین و بی واسطه درباره معماری نمی

توان داشت. شکل می تواند کلید راه یابی به فرهنگی باشد که از طریق فضای ز فضای ساخته شده میترین برداشتی است که ا
معماری را می توان در دو حالت مختلف بررسی کرد، اول آنگاه که  بافرهنگساخته شده متظاهر می شود. موضوع شکل در رابطه 

چیزی که قصد آفرینشش را  عنوانبهآنگاه که خود به معماری،  با معماری موجود و ساخته به دست دیگران روبرو شویم و دوم،
  نگریم.داریم، می

شود و هر آنچه از این فرهنگ بر می خیزد، پس از گذر در مورد اول، فضای معماری، بی شناخت فرهنگ سازنده آن فهم نمی
گوید. شکل بنایی که دیگران از راه شکل خود، نمیای است که سخنی جز ها، پدیدهها و ابداعداده شدن از تدبیرها و شگردها و فن

گیرد و یا بیانگر فرهنگ اند، سخن آنان در زمینه آنان بناست و این سخن از فرهنگ آنان در باب معماری سرچشمه میساخته
د که ترسیم و توصیفش ای بیافرینیم، اگر الزم باشاید. در مورد دوم، آنگاه که می خواهیم، معماری تازهمعماری آنان به شمار می

دو لحظه جدا از  عنوانبهکنیم، جز آنکه از شکل آن بگوئیم راهی نداریم. چگونه معماری ای را خواستن و چگونه آن را آراستن، 
ها و جوامع به لحظه تکنولوژیک، بیانگر فرهنگ معماری، گروه عنوانبهلحظه فرهنگی و دومی  عنوانبهاولی  .یک پدیده واحدند

  آیند.میشمار 
مرحله اول که مربوط به دوران اولیه حیات بشر است و نمودهای آن در زندگی قبایل بدوی  روند طراحی و پیدایش فرم:ج( 

مشاهده شده است. فضای مصنوع تحت تاثیر عوامل ارگانیک و کامالً مشخص محلی و اقلیمی شکل می پذیرد. مرحله دوم، طبق 
اند. مرحله سوم که از دوران ها و الگوهای فضایی صوری و رسمی حاکمآید. قالبفرم به وجود میقواعد معین و از پیش تعیین شده 

 .]0[ اند و اندیشه آزاد در طراحی جایگزین آن شده استها از میان رفتهایم، اکثر مرزها و قالبمدرن به بعد به آن وارد شده
 

 )نگارندگان( فرم ها شیدایو پ یروند طراح: 5جدول 

 عوامل ارگانیک دوران اولیه حیات مرحله اول

یفضاهایی صوری و رسم قواعد معین مرحله دوم  

 اندیشه آزاد در طراحی دوران مدرن مرحله سوم

 
تلقی معمار از رابطه متقابل انسان و جهان منوط به تعریف او از نقطه اتصال توده و فضاست که فرم معماری از پیوند این دو 

آید. تا رابطه فلسفی این دو با هم روشن نشود فرم معماری مبهم خواهد ماند. به طور مثال هرم مصری بیان کاملی عامل بوجود می
های ازلی و ابدی است. در معماری چینی، نوع هماهنگی با طبیعت دیده آورد و تجسم مطلقاز فرمی است که از زمین سر بر می

های اوست که به سوی فضای کیهانی آغوش گشوده است. در وتنی انسان و سازهها بیان فرشود نه سلطه بر آن. تعقر باممی
تاباند که معماری اسالمی با کاربرد متفاوت دیگری از فرم و فضا مواجه می شویم. گنبدهای با شکوه گویی فضای داخلی را باز می

، این ویژگی با گنبد کلیساهای مسیحی در اروپای غربی راند تا فرم را ایجاد کندبرای بیان خود تا حد امکان پوسته را به بیرون می
های جهان فرم معماری بیان فلسفی نیروهای توده و فضا در شود در تضاد است. بنابراین در تمام فرهنگکه سازه و توده تلقی می

ضوح در تحقق توده و فضا تعیین او با جهان است. جانداری و و یکدیگر است که به نوبه خود بازتاب رابطه انسان با طبیعت و رابطه
 .]0[ کننده میزان تعالی اثر معماری در هر دوره از تکامل فرهنگی است
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انسان در آفرینش هر فضای زیستی وحتی ابزارآالت سعی دارد  ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری:
های هنری و فرهنگی فضا اما در صورت امکان به جنبه؛ های مادی، ملموس و کارکردی آن بپردازددرمرحله نخست به سودمندی

کند که اثر یا فضا زیبا باشد. خواسته و معیارهای زیبایی شناختی انسان ثابت کند توجه دارد و سعی میای که خلق مییا پدیده
این میان برخی الگوها  نیست و به همین علت آفرینش آثار و صورتهای بدیع نیز در همه هنرها همواره ادامه خواهد یافت و در

 توان به سه گروه طبقه بندی کرد:های زیبایی شناختی را میهای گوناگون ارزشپایدارتر از سایرین است. سطوح و الیه

  های پایدار و کهنها و ارزشصورت( 6

  های نیمه پایدار و سبکها و صورت( ارزش3

 .]0[ های زودگذر یا مدها و صورت( ارزش2

توان نقش ابداع و خالقیت هنرمند را در شکل دادن به هر گونه اثر هنری و از جمله آثار عوامل ذکر شده در باال نمیدر کنار 
های معماری نادیده گرفت. ابداع و خالقیت هنرمند از یک سو به تاریخ و فرهنگ طراحی در یک جامعه و از سوی دیگر به توانایی

های هنری و غنای فرهنگ طراحی و تبادالت فرهنگی و د. این عامل به نحوی به آگاهیفردی و ابداع مشخص هنرمند بستگی دار
های دیگر ارتباط دارد. به عبارت دیگر ابداع و خالقیت هنرمند در خالء صورت نمی پذیرد، بلکه در هنری یک جامعه با جامعه

 ر می گذارد.پذیرد که بر محتوا و شکل اثر هنری تاثیتاریخی تحقق می -بستری اجتماعی

گذارند که زیر عوامل متعددی بر آثار هنری و فضاهای معماری تاثیر می ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری: 
مانند تاثیر نقش صلیب در طراحی کلیساهای ؛ مجموعه فرهنگ هستند. این تاثیر گاهی روشن و گاهی ظریف و غیر آشکار است

ب بین انواع فضاها از جمله عناصر فضای ورودی مسجد جامع ایرانی و مفهوم و محتوای آشکار و سلسله مرات صورتبهتاریخی 
  ماند.فرهنگی آن که در مرحله نخست از دید مشاهده کننده پنهان می

گذارند، برخی به سادگی و برخی به دشواری قابل های فرهنگ در صورت فضای معماری یکسان اثر نمیبرخی از خصیصه
اهمیت یافتن برخی اعداد و اشکال دانست. یکی از علل  صورتبهتوان های فرهنگ در هنرها را مییکی از جلوه شناسایی هستند.

کرد. توجه به اعداد مربوط به درک انسان از نظم جهان در گذشته بوده که آنرا به ملموس ترین شکل یعنی نظم عددی دریافت می
ای کاربرد یافتند. کاربرد ویژه صورتبههای فکری و غیره مراسم آئینی ، هنرها، مکتب ها و اعداد در فعالیتها وبسیاری از این شکل

ها یا هنرها از یک سو با ویژگیهای بصری و شمارشی آن فعالیت و از سوی دیگر با هر عدد یا شکل در هر یک از انواع فعالیت
ی در هنر معماری مورد توجه و استفاده یها و عددهالهای آن شکل یا عدد بستگی داشته است. بنابراین شکخصوصیات و مشخصه

؛ عمومی این سرزمین سازگار باشد بافرهنگگرفت که با ویژگیهای ریاضی، هندسی، کمی و ملموس این هنر و همچنین قرار می
ار طاق و ... های کروی شکل و چهمربع ، مکعب، حجم مانند عدد چهار ، خصوصیات مربع و دایره ، ویژگیهای مشترک دایره و

]0[. 

 

 
 : پارامترهای مشترک فرهنگ و معماری )نگارندگان(4شکل 

 

 مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری -2-9-1

ناپذیرند. به طور  هایی انکارهای ظاهری، مظاهر هرفرهنگ دارای شباهتها مظاهر گوناگونی دارند. به رغم تفاوتفرهنگ
ها ناشی از قرن هفدهم آشکار است. این شباهت هاشباهت ادبیات و معماری و طرز لباس پوشیدن و آداب و رسوم ژاپنیمثال 

ارتزاق هر یک از مظاهر فرهنگی از اصول و مبانی مشترک در فرهنگ است. در فرهنگ ایران در ادبیات فارسی کلمات گنجایش 
شعرا و نویسندگان از استعاره، ایهام، کنایه و سایر صنایع ادبی برای رساندن مفهوم  معانی بلند و عمیق را ندارد و به همین منظور

کردند. پس الفاظ یک شعر دارای ماهیتی مادی هستند که برای بیان مفاهیم غیر مادی وضع کالم و مقصود خود استفاده می
 .]2[ اندشده

کند و علیرغم تفاوتهایی اسالم و چهار دوره بعد از اسالم تقسیم میهای معماری ایرانی را به دو دوره قبل از دکتر پیرنیا شیوه
شود، همگی آنها را تحت پنج عامل مشترک )خودبسندگی، مردم ها با دیگری مشاهده میکه در فرم و محتوای هر یک از شیوه

های عظیم الجثه معماری پارگی را با فرممثال اگر بناها و  عنوانبهکند. داری، پرهیز از بیهودگی، درونگرایی و نیارش( قلمداد می
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شود، اما هر دو در پی بیان جایگاه برتر انسان بر زمین های ساده معماری خراسانی مقایسه کنیم شباهتی بین آنها دیده نمیحجم
های جودات و پدیدهاما هر کدام روایت خاص خود را داشتند. هر دو در پی آن بودند که بگویند انسان مقامی فراتر از مو؛ اندبوده

اطراف خویش دارد. در معماری پارتی این تفکر باعظمت گرایی بیرونی و در معماری خراسانی با عظمت گرایی درونی بیان شده 
است. حجم های سنگین با تناسبات غول آسا نظیر ایوان مدائن تبلور عینی و کالبدی از تسلط و سیطره انسان به اطرافش به شمار 

ین ایده در قرون اولیه اسالمی با کاستن از جرم و ماده و افزودن به غنا و فضای یک معماری بیان گردیده است. خلق آمده و هممی
 آیدهای فضایی از ویژگیهای بارز معماری دوران اسالمی ایران به شمار میفضاهای سبک، کم جرم، متنوع، غنی و سرشار از جلوه

]2[.  

های خارجی، مفاهیم و مضامینی مستتر در پس این کالبدها وجود جه گرفت که عالوه بر جلوهتوان از این مطالب چنین نتیمی
اما دو عامل در انکار این حقیقت آشکار موثر بوده است: نخست نهضت مدرنیسم که اصوالً هر چیز فاقد فایده ظاهری برای ؛ دارد

و کسانی که برای علمی جلوه دادن دین به  آن را رد می کرد «تزئینی»شمرد و به اصطالح شان مادی و دنیوی زندگی را زاید می
های علوم تجربی تفسیر کردند و سعی کردند به همه عناصر، کاربردی مادی تفسیر متکلفانه متون دینی پرداختند و آنها را با یافته

رت و معنا یا ظاهر و باطن در معماری عامل دوم فقدان درک صحیح از نسبت و رابطه صو بدهند و آن را از شائبه تزئین دور کنند.
کنند، معنا آنان که معماری را برآوردنده احتیاجات مادی بشر فرض می اند.است. بسیاری ظاهر و باطن را دو ساخت منفک انگاشته

ای راه حل سازهدانند و بالعکس. به طور مثال آنان که مناره را برای داشتن عناصر معماری را به منزله انکار فواید مادی آن می
به نظر آنان این دو فرض جمع نشدنی است که یک مناره هم مقصود  ؛ وکننددانند، نماد معنوی بودن آن را انکار میرانش طاق می

 ای را بر آورده سازد و هم متضمن معنا باشد. آیا فرهنگی که این معماری را پدید آورده نیز چنین رابطه ای را میان ظاهر وسازه
 .]6[ رویمعماری قائل است؟ برای فهم این مطلب به سراغ جهان شناسی این فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم میباطن م

کنیم، دوم قوای فکر و بینیم و حس میهرانسان دارای سه مرحله است: اول بدن که عالم طبع و ماده است و همه ما آنرا می
این عالم مجرد بوده وعالم ملکوت پائین انسان است. سوم روح و  ؛ ودتخیل است که از ان به عالم مثال و صورت تعبیر می شو

گردد، تجردش بیشتر است و عالم ملکوت باالی انسان است. این سه مرحله از یکدیگر نفس است که از آن به عالم نفس تعبیر می
رج از جسم نیست و در تمام اجزای آن مانند یک دانه بادام که جسم آن حکم بدن، روغن که خا؛ جدا نبوده، بلکه داخل یکدیگرند

است حکم جان و عالم مثال و صورت انسان است و عصاره آن که در تمام ذرات روغن منتشر است و حکم روح را دارد و عالم 
نفس. در مورد قرآن، در حدیث نبوی آمده است که ظاهر و باطنی دارد و در روایت دیگر آمده که هر بطن آن تا هفت )یا هفتاد( 
بطن دارد و چنان که می دانیم تفسیر و تاویل قرآن کریم از نظر عموم مفسران به شرطی صحیح است که با ظاهر قرآن و معنای 

کنند، سپس آن را تفسیر کرده و ظاهری آن منافات نداشته باشد. بنابراین مفسران ابتدا به معنی ظاهری آیات پرداخته و ترجمه می
توان از ظاهر و باطن آیه معانی و تفاسیری بدست داد که در عین اختالف ، کنند. بدین ترتیب مییل میای دیگر آن را تاودر مرتبه

 .]6[ در آن واحد صحیح، بلکه موید هم باشند
پس از منظر این فرهنگ هر چیز ظاهر و باطنی دارد که گرچه 
متفاوتند اما منفک نیستند. ظاهر بدون باطن وجود ندارد و باطن بدون 

ر، ظهور ندارد. در نتیجه هر باطن نسبت به مرتبه ما فوق خود ظاهر و ظاه

مومن وقتی به عالم می نگرد  نسبت به مرتبه مادون خود باطن است.
بالطبع  ؛ وکند و این سیر عبادت استپیوسته از ظاهر آن به باطن سیر می

شود. این سیر از ظاهر به باطن چنین منشی در کار هنری او هم دیده می
شود. هنرمند در حین کار با هم در عمل و هم در اثر هنری او متجلی می

باطنی اش  صورتبهکند، آن را ماده و تغییر شکل مادی آن سعی می
 گذارد.نزدیک کند. به همین علت این کیفیت در مخاطب او هم اثر می
ای که چنین سیری در معماری به علت اینکه وجود مادی منحصر به ماده

  در روداز بنا انتظار می ری با آن پدید می آید نیست دشوارتر است.اثر هن
 یرانیا یدو اصل مهم در معمار: 5شکل 

درجه اول عملکرد مناسبی داشته باشد. این کارکردد با مواد و مصالح محدوده و معینی با توجه به محدودیتهای فنی و 
شود. ولی نتیجه آن رضایت بخش و شیرین تر از پس این سیر با تعدد قیود مادی مشکل تر می شود.اقتضائات محیطی برآورده می

 .]6[ سایر هنرهاست
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 مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسالمی ایران -2-11

را نیز برآورده  آورد، نیازهای شان اخروی و روحانی اوبنا باید عالوه بر نیازهایی که از شان جسمانی و دنیوی انسان بر می
خواهد. معمار این سیر را ظاهر سازد. به طور مثال اگر جسم به غذا محتاج است، روح هم غذای مناسب خود )علم و حکمت( را می

ساخت هم حمام جسم بود و هم حمام روح. ماده را چنان می ساخت که از داد، حمامی که میبه باطن را در معماری خود تسری می
باطنی و مثالی خود نزدیک گردد. به طور مثال اگر جسم به غذا  صورتبهو لوازم و صفات آن فاصله بگیرد و  صورت مادی خود

محتاج است، روح هم غذای مناسب خود )علم و حکمت( را می خواهد. معماری این سیر از ظاهر به باطن را در معماری خود تسری 
حمام روح. ماده را چنان می ساخت که از صورت مادی خود و لوازم و می داد، حمامی که می ساخت هم حمام جسم بود و هم 

باطنی و مثالی خود نزدیک گردد. به طور مثال سنگ را که دارای کدورت و خشونت است، چنان  صورتبهصفات آن فاصله بگیرد و 
د تا نور را از خود عبور دهد، ششفاف و لطیف جلوه می داد که کدورت مادیت آن فراموش شود و گاهی این صیقلی شدن باعث می

)مانند سنگ مرمر(، در فلزات از طال استفاده می کرد تا با صیقل پذیری، شکل پذیری، فساد ناپذیری، درخشندگی و رنگ آفتابیش 
ها دهند. طاقبه اشرف موادتبدیل شود. آینه و شیشه هم به علت شفافیت ذاتی خود جسم بنا را سبک و لطیف و شفاف جلوه می

جستند. به این الوه بر آنکه نقش پوشش را داشتند ، به مرتبه باالتر هستی خود، یعنی طاق عالم یا سماوات و گنبد فلک تقرب میع
کردند و آنها را پرچین و شکنج و پرستاره می کردند . نور را با منظور با آجر، کاشی و گچ، رسمی و یزدی بندی و مقرنس ایجاد می

پاشیدند و به فضا صورتی اثیری می بخشیدند. حتی گاهی آن را از صافی فت تعبیر کرده بودند به درون بنا میروزنه هایی که به ظرا
روح را نیز های الوان و منقوش که یادآور صور خیالی و مثالی است، عبور می دادند. آب عالوه بر برطرف کردن نیاز شستشو، شیشه

 کشف قواعد .]3[ شینعکاس آنها و آسمان در آن پدید می آمد و چه با صدای گوشنواکند چه با تصویری که از اجسام و امطهر می
ای و اقلیمی و کارکردی بنا به معنای نفی فواید باطنی و معنای نهفته برای مراتب عالیتر نیست و نه اثبات معنا به منزله از سازه

 .]3[ شوندن رفته و این دو موید یکدیگر میاعتبار انداختن فواید ظاهری. بنابراین اختالف ظاهر و باطن از بی

 
 ایرانی )نگارنده( مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری: 6شکل 

 

 روش تحقیق -3
ای از روش گردآوری کتابخانه آندر ایجاد  تأثیرگذارو همچنین دستیابی به عوامل شناخت و درک مفهوم فرهنگ برای 

باشد. پرسشنامه طرح شده، محقق ساز و ت. جمع آوری اطالعات میدانی پژوهش نیز از طریق طراحی پرسشنامه میاستفاده شده اس
ها و . جامعه آماری مورد تحقیق شهروندان بازدید شهر شیراز در طیفباشدمی هاو پاسخ به فرضیه ایبا تکیه بر مطالعات کتابخانه

 6033333کنند. این شهر دارای جمعیتی بیش از از مراکز خرید این شهر استفاده می های اجتماعی متفاوت است که روزانهگروه
نفر است. بر این اساس توزیع  672حجم نمونه با مشورت با متخصصین علم آمار و با توجه به فرمول کوکران شامل  هزار نفر است.

همچنین در این پژوهش مولفه  ... انتخاب گردید. های مختلف جمعیتی، جنسیتی وساده تصادفی و از طیف صورتبهپرسشنامه، 
اثر بخشی هر چه بیشتر در »و « پارامترهای فرهنگی»؛ و دو مولفه متغیر مستقل عنوانبه« تازه ییدادهایو رو دیجد ییخلق فضاها»

های پژوهش یافتهتجزیه و تحلیل گردد. محسوب می متغیر وابسته عنوانبه« زمینه پایداری فرهنگی و محیطی و پایداری کاربری
( در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح استنباطی با توجه به نوع spssبه شیوه کمی )به کمک نرم افزار 

 استفاده شد. Anovaآزمون و  T، آزمون Fآزمون ، تحلیل واریانس بین آزمودنیهای متغیرهای مورد بررسی از آزمون
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 هایافته -4

 یفیآمار توص -4-1
 مرد درصد( 0/02)و زن  (درصد 0/20) مشارکت کننده در این پژوهش نفر 672 نیب ها ازتحلیل داده به تجزیه و توجه با
 درصد( 37/38؛ )سال 22تا  36گروه سنی  درصد( 23/22سال؛ ) 33تا  62گروه سنی  (درصد 66/67) از نظر گروه سنی .هستند

 (درصد 78/09) تأهلاز نظر وضعیت  .ستند؛ هسال 22گروه سنی باالتر از  درصد( 23/69؛ و در نهایت )سال 22تا  20گروه سنی 
گروه  درصد( 23/22؛ )کاردانیگروه تحصیلی درصد ( 02/36) از نظر سطح تحصیالت .هستند متاهل درصد( 36/26)و مجرد 

گروه شغلی  (درصد 32/30)ر نوع شغلاز نظ .ستنده ارشد و باالترگروه تحصیلی  درصد( 37/38؛ و در نهایت )لیسانستحصیلی 
گروه شغلی کارمند؛ و در نهایت  درصد( 63/68؛ )دارخانهگروه شغلی  درصد( 07/62گروه شغلی محصل؛ ) درصد( 36/37بیکار؛ )

ان خود در بازار را به واسطه شغلشحضور  لیدل (درصد 22/28) از نظر دلیل حضور در بازار .ستندگروه شغلی آزاد ه درصد( 82/62)
؛ خود را سکونت در آن ناحیه بیان نمودندحضور  لیدل( 63/2خود را خرید و تفریح بیان نمودند؛ )حضور  لیدل( 22/22بیان نمودند؛ )

گروه  درصد( 02/9یابند؛ )گروه افرادی بودند که کم در بازار حضور میدرصد ( 96/0) در نهایت از نظر میزان حضور در بازار و
؛ ابندییحضور م به اندازه متوسط در بازاربودند که  یگروه افراد درصد( 20/62یابند؛ )ی کم بازار حضور میافرادی بودند که خیل

گروه افرادی بودند که خیلی  درصد( 00/00یابند؛ و در نهایت )گروه گروه افرادی بودند که زیاد در بازار حضور می درصد( 20/30)
 .ستندیابند هزیاد در بازار حضور می

 

 ها فرضیه اولیافته -4-2
پارامترهای فرهنگی مانند توان میاتفاق محور،  بازارراستهمانند یک کاربری یک که با خلق  رسدبه نظر میفرضیه اول: 

 اتفاقات جمعی را افزایش داد.

 
 یفرهنگ یاتفاق محور در بازار بر پارامترها یکاربر کی تأثیر میانگین: 1 نمودار

بر اتفاق محور در بازار  یکاربر کی تأثیربرای سنجش  مورد پرسش قرار گرفتهآیتم  ه دست آمده از سهمیانگین امتیاز ب
اتفاق محور در بازار بر  یکاربر کی تأثیرآورده شده است. همانگونه که نمایان است،  0و جدول  6نمودار  در فرهنگی یپارامترها
های آماری سطح و بر اساس داده (p-value</05)پیدا کرده است  تفاوت معنا داری، 32/3در سطح  فرهنگی یپارامترها

بر  وگردد تائید می اولفرضیه بخش سوم بنابرین  ثبت شده است. 30336های مورد پرسش قرار گرفته عدد معناداری همه آیتم
؛ رفتارهای متعارف و 2099هروندان و عادات ش دیعقافرهنگی، مانند  یاتفاق محور در بازار بر پارامترها یکاربر کی تأثیراساس آن 

 ثبت شده است 2099عدد  سؤاالتبر همین اساس میزان میانگین پاسخ به  ؛ وباشدمی 2083 های اجتماعی؛ و ارزش2079مرسوم 
 باشد.که نسبت به میزان میانگین عدد نسبتا باالیی می

 یفرهنگ یپارامترهادر بازار بر  اتفاق محور کاربری کی تأثیر : تحلیل واریانس6جدول 
VALUE -

Sig. F نمیانگی انحراف معیار ی(طیمح یپارامترهاسوال )   

565.5  552.256  5.1125 112.3  
توان عقاید و عادات شهروندان را در های جنبی در بازار میبا خلق مکان

 جهت مثبت و مفید سازماندهی کرد.

565.5  164.231  5.3511 415.3  
هبود توان به بو سرگرمی در درون بازار میبا مهیا شدن فضایی تفریحی 

 رفتارهای متعارف و مرسوم شهروندان کمک نمود

565.5  315.233  5.3146 351.3  
عه های اجتماعی جامتوان ارزشهای جنبی متفاوت در بازار، میبا خلق مکان

 را در جهت مثبت و مفید سازماندهی کرد.

565.5  663.234  5.3412 115.3  مجموع 

 

1

3

5
عقاید و عادات  

رفتارهای متعارف و 
مرسوم 

های اجتماعی ارزش

میانگین

پارمترهای فرهنگی
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 ها فرضیه دومیافته -4-3
توان به اثر مردم یک شهر باشند، می بافرهنگرسد با خلق فضاهایی جدید و رویدادهایی تازه که مطابق فرضیه: به نظر می

های شود. پاسخبخشی هر چه بیشتر در زمینه پایداری فرهنگی و محیطی کمک کرد و همین امر باعث پایداری کاربری نیز می
 باشد:های آماری به شرح ذیل میپرسشنامه بدست آمده حاصل از

 
 خلق فضاهای جدید و رویدادهایی تازه بر پایداری فرهنگی و محیطی تأثیر تأثیر میانگین: 2 نمودار

 
 در یطیو مح یفرهنگ یداریتازه بر پا ییدادهایو رو دیجد یخلق فضاها تأثیربرای سنجش میانگین امتیاز به دست آمده 

و  یفرهنگ یداریتازه بر پا ییدادهایو رو دیجد یخلق فضاها تأثیرآورده شده است. همانگونه که نمایان است،  7 و جدول 3نمودار 
-های آماری سطح معناداری همه آیتمو بر اساس داده (p-value</05)پیدا کرده است  تفاوت معنا داری، 32/3در سطح  یطیمح

 یخلق فضاها تأثیربر اساس آن  وگردد تائید می دومبنابرین فرضیه  است.ثبت شده  30336های مورد پرسش قرار گرفته عدد 
 های کوچکی، مانند وجود مکانی برای خرید صنایع دستی و هنری از کارگاهطیو مح یفرهنگ یداریتازه بر پا ییدادهایو رو دیجد

؛ فضاهایی برای اتفاقات فرهنگی نظیر 2076 گو؛ بودن فضاهایی برای مطالعه و گفت2068مارکت  یسبز یشدن فضا ایمه؛ 2022
 سؤاالتبر همین اساس میزان میانگین پاسخ به  ؛ وباشدمی 2098 مانند یگالر ییفضاها ینیب شیپ؛ و 2083های خیابانی نمایش

 باشد.که نسبت به میزان میانگین عدد نسبتا باالیی می ثبت شده است 2000عدد 

 
 اهای جدید و رویدادهایی تازه بر پایداری فرهنگی و محیطیخلق فض تأثیر : تحلیل واریانس7جدول 

VALUE -Sig. F ینمیانگ انحراف معیار مردم بافرهنگرویدادهای مطابق    

565.5  513.266  5.1156 436.3  
وچک، های کبا وجود مکانی برای خرید صنایع دستی و هنری از کارگاه

ی طیو مح یفرهنگ یداریپا نهیدر زم شتریهر چه ب یبه اثر بخش توانیم
.کمک کرد در بازار  

565.5  552.253  5.1344 635.3  
ت با مهیا شدن فضای سبزی مارکت )فضایی که بتوان محصوال

 شتریهر چه ب یبه اثر بخش توانیمارگانیک را به دلخواه چید و خرید(، 
.کمک کرد ی در بازارطیو مح یفرهنگ یداریپا نهیدر زم  

565.5  221.235  5.4312 664.3  
ی، گوها با موضوعات سیاسبا بودن فضاهایی برای مطالعه و گفت

 نهیدر زم شتریهر چه ب یبه اثر بخش توانیماجتماعی و فرهنگی، 
.کمک کرد ی در بازارطیو مح یفرهنگ یداریپا  

565.5  631.235  5.4632 3.353 
ابانی یا های خیبا طراحی فضاهایی برای اتفاقات فرهنگی نظیر نمایش

ر د شتریهر چه ب یبه اثر بخش توانیمهای مردمی، موسیقی اجرای
.کمک کرد ی در بازارطیو مح یفرهنگ یداریپا نهیزم  

565.5  336.233  5.4551 3.132 
در  شتریچه ب هر یبه اثر بخش توانیمپیش بینی فضاهایی گالری مانند، 

.کمک کرد ی در بازارطیو مح یفرهنگ یداریپا نهیزم  

565.5  325.233  5.1325 151.3  مجموع 
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 گیرینتیجه
های جنبی نظیر فضای با خلق مکانو  اتفاق محور بازارراستهمانند یک کاربری یک با خلق دهد نتایج این تحقیق نشان می

به بهبود ، توان عقاید و عادات شهروندان را در جهت مثبت و مفید سازماندهی کردو.. در بازار می وگو، بازی، تماشانشستن، گفت
. همچنین های اجتماعی جامعه را در جهت مثبت و مفید سازماندهی کردارزشو  رفتارهای متعارف و مرسوم شهروندان کمک نمود

به اثر  توانیشهر باشند، م کیمردم  بافرهنگتازه که مطابق  ییدادهایو رو دیجد ییبا خلق فضاهانتایج حاکی از آن است که 
. در همین شودیم زین یکاربر یداریامر باعث پا نیکمک کرد و هم یطیو مح یفرهنگ یداریپا نهیمدر ز شتریهر چه ب یبخش

؛ دهندهای کوچک که تولید، فروش و حتی آموزش ار انجام میبرای خرید صنایع دستی و هنری از کارگاهراستا وجود فضاهایی 
فضاهایی برای مطالعه و وجود ا به دلخواه چید و خرید؛ فضای سبزی مارکت یعنی فضایی که بتوان محصوالت ارگانیک روجود 
های طراحی فضاهای رو باز و سر بسته برای اتفاقات فرهنگی نظیر نمایش؛ گوها با موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگیوگفت

در آن  ای و آماتورکه در آن هنر هنرمندان حرفه پیش بینی فضاهایی گالری مانند؛ و های مردمیخیابانی یا اجرای موسیقی
به اثر  دتوانیمشود؛ و فضاهایی دیگر از این دست در محیط بازار ریزی شده یا بدون برنامه خاصی نمایش داده میبرنامه صورتبه

 .کمک کرد ی در بازارطیو مح یفرهنگ یداریپا نهیدر زم شتریهر چه ب یبخش
 

 نابعم
تهران: سازمان فرهتگی هنری شهرداری تهران. موسسه نشر  ،تهران( )نگاهی به هویت شهر هویت شهر؛ بهزادفر، م[ 6]

 .6311، شهر

 .6316، 66شماره  زیبا، هنرهای ۀشناخت محتوای فضای شهری، مجل؛ پارسی، ح[ 2]

 .6345، تهران: مؤسسه كیهان ،ترجمه باقر روحانی ،فرهنگ علوم اجتماعی؛ آ، پیرو[ 3]

زاده، شیراز: مركز دانشگاه شیراز ترجمه، عبدالعلی لسایی ،شناختییه جامعهریش نظپیدا؛ جاناتان اچ ـ ترنروال بیگی[ 5]

6346. 

 .6314، تهران: مركز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،خانه، فرهنگ، طبیعت؛  حائری مازندرانی، م[ 4]

 .6312، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران؛ [ حبیبی، م1]

 .6313، 13ه شمار ،)تعاریف فرهنگ و ...( فصلنامه دانشگاه انقالب؛ ف ،شناسحق[ 4]

 .6345، تهران : انتشارات عطار ،شناسیمبانی انسان؛ م ،االامینیروح[ 1]

 .6345، تهران: حسینیه ارشاد، فرهنگ و ایدئولوژی؛ ع ،شریعتی[ 3]

گی و تعامالت اجتماعی، اولین كنفرانس ملی فضلی، م؛ ابراهیمی، ع؛ مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد سرزند[ 65]

 .6334معماری اسالمی، میراث شهری و توسعه پایدار، 

تهران: انتشارات ، رفتارشناسی ایرانیان: درآمدی بر شناخت روحیات، فرهنگ و رفتار مردمان ایران ؛فالحی، ک[ 66]

 .6335مهکامه، چاپ چهارم، 

 .6314مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد  ،زادهانیجمه هما زنجت ،كنش اجتماعی ،گی روشه[ 62]

 .6311، 251، ص25ها، نشریه راهبرد یاس، شمارهمبانی مهندسی و مدیریت فرهنگی سازمان؛ م ناظمی اردكانی،[ 63]

[65] Kountouris,Yianiis,Remoundou, Kyriaki, 2016, Cultural Influence on Preferences and 

Attitudes for Environmental Quality, KYKLOS, Vol. 69, No. 2, pp. 369–397. 

[64] http://vista.ir/content. 
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 6351 شهریور(، 61)پیاپی:  3، شماره پنجمسال 

 
 

 

 هاییستمسبه کمک  یمصرف انرژ سازیینهبهو  یحرارت شیارتقا آسا

 هاکتابخانهدر  یعیطب هیتهو

     

 3یشرق یعل، 2زادهمسعود ملک، *1یفاطمه پناه
 52/30/89تاریخ دریافت:  

 56/30/89تاریخ پذیرش: 
 

  40880کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

باز و مشغول ارائه خدمات به  هاشبلحظات صبح تا اواخر  نیاز آغازکه هر روز  هاخانهکتاببا توجه به ساعات کار و ابعاد 
مطبوع و  هیتهو جادیباال در امر ا یبا مصرف انرژ هیبناها در زمره ابن نیگفت که ا توانمیهستند  شیخو نیمخاطب

اساس، منظور از  نیباشد. برا ادیز یلیخ هاآناز  برداریبهره نهیهز گرددمیکه باعث  گیرندمیقرار  یحرارت شیآسا
در  یباشد، سع یمعمار نهیموفق در زم ایپروژهخلق  یبرا یبه فرمول یابیدست یاز آنکه در پ شیپ پژوهش حاضر

خاص،  طوربهو  داریپا یو معمار یمصرف انرژ سازیبهینهبه مقوله  گذارانسیاستو  فناهل نظرانصاحب ژهیو توجهجلب
در درجه اول  قیتحق نیاست. هدف ا یعیطب هیتهو هایسیستممختلف کتابخانه با  یعملکرد فضاها نیرابطه ب یبررس
بنا و در درجه  نیبودن ساعت اقامت در ا یو کاربران به جهت طوالن انیدانشجو یکتابخانه برا یکردن فضا پذیرتردل

 یکتابخانه در راستا یراحمرتبط با ط یمصرف انرژ سازیبهینهو  یحرارت شیارتقاء آسا یبرا ییدوم ارائه راهکارها
 هیو اصول تهو ستمیبر آن است که س یپژوهش حاک نیا جی. نتادباشمی هیپاک در امر تهو هایانرژیاز استفاده  یچگونگ

همساز با  یبا در نظر گرفتن و اعمال ضوابط در طراح توانمیمختلف کتابخانه ندارد و  یبا عملکرد فضاها یمنافات یعیطب
 سازیبهینهکاربران و  یحرارت شیآسا طیارتقاء شرا یبرا ییارائه راهکارها عنوانبهآن  هایمزیتو  یعیطب هیاز تهو م،یاقل

ها و پژوهش نیدتریبا استفاده از جد قیتحق نیاطالعات در ا یگرم و خشک بهره برد. گرداور میدر اقل هاکتابخانه یمعمار
 نهیپرسشنامه در زم هیته و یدانیمطالعه م ،ی، اطالعات محلمعتبر هایسایتاز  استفاده ،ایکتابخانهدر منابع  مقاالت

 .باشدمیموردنظر 

 

 یمصرف انرژ اهشک ،یحرارت شیارتقاء آسا ،یعیطب هیکتابخانه، تهو یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

)نویسنده مسئول(  شهاب دانش واحد قم یرانتفاعیدانشگاه غ یمعمار یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو - 6

(fatemeee.panahi70@gmail.com) 
 شهاب دانش واحد قم یرانتفاعیدانشگاه غ یمعمار یگروه مهندس اریدانش - 2

 شهاب دانش واحد قم یرانتفاعیدانشگاه غ یمعمار یمهندس ارگروهیدانش - 3
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 مقدمه -1
 یمتعال یفردا سویبهجامعه  رییفعال در شکل دادن به امروز و تغ ینقش روزید راثیحفظ م نیاست که در ع یکتابخانه نهاد

خود را  یو اجتماع یهنگفر گاهیکه جا ییهاکتابخانه. وجود انددهیگردسازگار  داریپا یبا معمار زیآن ن یاجزا هیکل بساچهو  دارد
را منفک از  هیعمل تهو توانندمیکه  دیجد هایتکنولوژی. رسدمیبه نظر  یمنطق دیجد یولوژ، در کنار تکناندکردهحفظ 
و  زیستمحیط گاهیجا ت،یجمع روزافزون شیو افزا ینیبا گسترش شهرنش دهند. انجام ریناپذ دیو تجد یلیفس هایسوخت
و استفاده  یدیخورش یو پاک مانند انرژ ریپذ دیتجد هایانرژیاز  مندیبهرهبه  ازین ،یلیفس پذیرپایاندر منابع  جوییصرفه

( پس 5082راد و همکاران، ی. )کرمشودمیاحساس  شتریب روزروزبه ،یحرارت شیارتقاء آسا منظوربه یعیطب هیاز تهو یحداکثر
و  هیتهو ییکرد تا کارا اندازیراه هاکتابخانهرا در  یعیطب هیتهو هایسیستم گونهاینروز  هایتکنولوژیبا استفاده از  توانمی
گذشته  صورتبه یسنت هیدر عصر حاضر استفاده از عناصر تهو نی. همچنابدیفضاها ارتقاء  نیانسان را در ا یحرارت شیآسا

 هایتکنولوژیبا کمک  رسدمیکه به نظر  یافتدست هاییالمانبه اصول و  توانمی هاآنعملکرد  یاما با بررس ستین پذیرامکان
 یمصرف انرژ روزافزون شیزامنجر به اف هیتهو یکیمکان هایسیستم. امروزه سازدمیرا برآورده  داریپا یماراهداف مع دیجد
به  اندتوانسته انیسال یدر ط یعیطب هیتهو هایسامانهکه  رسدمیبه نظر  گونهایندارد.  به دنبالرا  زیستمحیط یکه آلودگ شودمی

 است. در تطابق یدر مقوله انرژ داریپا یکه با اصول معمار ابندیدست  یاصول
 

 و ضرورت تحقیق مسئلهبیان  -2
ها و  ضمن کاهش هزینه هاکتابخانههای کاهش مصرف انرژی در بناهای عمومی شهری نظیر  با رعایت الگوها و تکنیک

در راستای آگاه سازی جامعه نسبت به اهمیت مسئله کاهش مصرف سوختهای فسیلی و  توانمیرسیدن به اهداف زیست محیطی، 
های ملی، از آلودگی های زیست محیطی نیز تا حد امکان جلوگیری  پاک قدم برداشت تا ضمن حفظ سرمایه هایانرژیاستفاده از 

 نمود.
 برای حرکت به سمت این هدف، این پژوهش در پی دستیابی به پاسخ سؤاالتی از این قبیل است: 

مصرف انرژی در یک  سازیبهینهو  تهویه طبیعی باعث ارتقاء آسایش حرارتی هایسیستمچگونه استفاده از  -5
 ؟شودمیکتابخانه 

 طراحی اقلیمی تا چه حد به سازوکار تهویه طبیعی کمک میکند؟ -5
 تهویه طبیعی در فضاهای مختلف کتابخانه چگونه است؟ هایسیستمسازو کار  -0
 د؟های تهویه طبیعی منافاتی با عملکرد فضاهای مختلف کتابخانه دارآیا به کارگیری سیستم -0
 تاثیر تهویه طبیعی بر طراحی اجزای مختلف کتابخانه به چه صورت میباشد؟ -2

مصرف انرژی متناسب با طراحی کتابخانه در  سازیبهینهارائه راهکارهایی برای ارتقاء آسایش حرارتی و هدف کلی این مقاله، 
تهویه طبیعی و  هایسیستمشناخت و گسترش انواع  پاک در امر تهویه و هدف ویژه آن هایانرژی راستای چگونگی استفاده از

 متناسب با عملکرد فضاهای مختلف کتابخانه میباشد. هاآنبکاربردن 
 

 نو نیازهای طبیعی انسا کتابخانه رابطه بین معماری-3
در سطوح پایین تر هرم ابتدایی ترین و پایه ترین نیازها و  ومازلو نیاز های اساسی انسان در یک هرم جای داده شده در نظریه 

در هرم مازلو جستجو  توانمیطبیعی انسان و کتابخانه را  در باالترین سطح هرم، نیازهای پیچیده تر قرار دارد. رابطه بین نیاز های
 انسانها پرورش و رشد به شناختی و تیشخصی نیازهای ارضاء طریق از تا است آن بر یادگیری مرکز یک عنوانبهکتابخانه کرد. 
بنای یک بیان میکند که  "طراحی ساختمان کتابخانه عمومی پایدار هاکتابخانهمعماری " کیبل و کندی در کتاب .کند کمک

آن جا که نیازهای زیستی  ،ای طراحی شود که کتابخانه را در رسیدن به این هدف یاری کند. به سخن دیگرکتابخانه باید به گونه
بایست محیطی راحت را برای کاربران مد نظر است معمار با توجه به شرایط اقلیمی موجود و استفاده بهینه از عوامل طبیعی می

 .کتابخانه تهیه کند
-در برابر هر گونه تنشدر مرتبه بعدی سلسله نیازهای مازلو نیازهای ایمنی قرار دارد بنابراین معماری کتابخانه باید کاربران را 

بر . های طبیعی از قبیل سیل، طوفان، زلزله و آتش سوزی ایمن سازدیهای روحی و روانی از قبیل ترس، وحشت، استرس و ناگوار
تواند و استحکام بنا میاین اساس معماری به دو شیوه یکی از طریق انتخاب محیط مناسب و امن و دیگر از طریق توجه به سازه 

 ی امنیتی کاربران پاسخگو باشد.به نیازها
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های گروهی با سایر کاربران در کتابخانه وشرکت در فعالیت یپذیری یعنی میل به برقراری ارتباط اجتماعی و نزدیکنیاز تعلق
-گونه هایی مناسب و دوستانه برای تماس و تعامل بیشتر کاربران با یکدیگر بهیعنی ایجاد محیط ،علمی برای رفع نیازهای فکری و

 ای که کاربر به راحتی بتواند دقایقی را با سایر همنوعان در کتابخانه بگذراند و ارتباطی دوستانه برقرار کند.
مرحله بعدی نیازها، نیاز به احترام است )نیاز به عزت نفس، منزلت داشتن، اعتماد به نفس، استقالل و...(. این نیاز از جمله 

ای باشد که کاربران از رفت و آمد در انه خواهان آن است بنابراین معماری کتابخانه باید به گونهنیازهایی است که هر کاربر کتابخ
 آن احساس شخصیت و قدر و منزلت کنند.

و نیاز به فهمیدن است که در سلسله مراتب باالتر نسبت به دیگر  از جمله نیازهای دیگر نیاز به خود شکوفایی، نیاز به شناختن
حالتی گفت که افراد سعی دارند آن چه را که در درون خود دارند  توانمیارد. نیاز به خود شکوفایی یا خودسازی را نیازها قرار د

رود فضا و محیط کتابخانه نه تنها احساس لذت و آرامش را در فرد ایجاد بنابراین انتظار می؛ (5085، کیبل وکندیآشکار سازند )
های آرامش بخش فضای مطلوبی را برای تامل و تفکر معماری و ایجاد مکان به وسیلهویت بایست ازطریق پیشرفت هکند بلکه می

اش در محیط کردن و یادگیری بهتر کاربر مهیا سازد تا حس خالقیت و ابتکار فرد حین مطالعه برانگیخته شود و استعدادهای درونی
 .کتابخانه به مرحله ظهور برسد

انتظار داشت که محیطی  توانمیزهای انسانی را در طرح خود مورد توجه قرار دهد آن گاه هرگاه کتابخانه همه نیابنابراین 
نیاز خودشکوفایی و شناختن را در کتابخانه یعنی برای اینکه معمار بتواند ؛ مناسب با توجه به نیازهای کاربران تهیه شده است

پاسخگوی نیازهای زیستی، باید ها کتابخانهیستی، ایمنی و ... توجه کند. برآورده کند باید ابتدا به نیازهای پایین تر مانند نیاز های ز
گیری آن در جهت رفع نیازهای باید شرایط اقلیمی موجود را کامالً بشناسد و با به کار به همین منظور معمارایمنی و... کاربران باشد

 را با نمودار زیر چگونگی پاسخگویی معماری به این نیازهارابطه بین نیازهای انسان و  (5085. کیبل و کندی )کاربران گام بردارد
 ند:نشان داد

 
(2911، کیبل وکندی) هاازینرابطه بین نیازهای انسان و چگونگی پاسخگویی معماری به این  -1شکل   

 
ارضا این نیازها باشد مستلزم شناخت بنابر آنچه گفته شد برای اینکه معماری کتابخانه هماهنگ با نیازهای انسانی و در جهت 

ها با توجه به شرایط محیطی محل و مخصوصاً های محیطی و شرایط اقلیمی موجود است تا معماران و سازندگان کتابخانهویژگی
 دگان ایجاد کنند.نبر اساس مشکالت جوی موجود محیط راحت و آرامی برای استفاده کن

 

 هاکتابخانه اری پایدار در طراحیراهکارهای معم -4
نهادی پرورشی و گاه  عنوانبه از دیربازکتابخانه طراحی کتابخانه یکی از موضوعات مهم در حوزه معماری و طراحی است. 

جزء الینفک جوامع بشری و  است گردیده ها مذهبی و دینی در خدمت جوامع بشری بوده و سبب رشد و توسعه فرهنگ ها و ارزش
باعث تاثیر گذاری بر نهادهای دیگر جدید  هایتکنولوژی پایدار به کمک یهاکتابخانهطراحی بنابراین  پس محسوب می شود

یکی از  (5082ر سطح شهر وطراحی شهری کمک میکند.)کیانی زاده،و در نتیجه به گسترش مقوله پایداری انرژی د شودمی
ه طبیعی در جهت ارتقاء آسایش حرارتی کاربران و تهوی هایسیستمراهکارهای معماری پایدار در طراحی کتابخانه استفاده از 

به کتابخانه دانشگاه  توانمییی که با رویکرد پایداری انرژی ساخته شده اند هاکتابخانهاز جمله مصرف انرژی میباشد.  سازیبهینه
دو پوسته، آتریوم و بازشوهای ادبیات نورمن فاستر و کتابخانه آکادمی فیلیپ اکستر لویی کان اشاره کرد که با استفاده از نمای 

از نمونه های داخلی ( 0و5.)شکل شمارهشودمیمصرف انرژی  سازیبهینهبب آن س به دنبالسقفی، تهویه طبیعی را انجام میدهند و 
تهویه  هایسیستمبه کتابخانه ملی و کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان نیز اشاره کرد که در طراحی آن از  توانمیکتابخانه 
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ی بخصوصی استفاده نشده اما وجود عناصری مانند حیاط های مرکزی، پنجره های سراسری زیرسقفی و دریچه های ممتد طبیع
از عناصرو اصول تهویه طبیعی که در مساکن یا  توانمیسقفی در طراحی آن عمل تهویه طبیعی را سهولت می بخشند. حتی 

انرژی بوسیله تهویه طبیعی با  جوییصرفهنه استفاده کرد. در این مقاله در طرحی مانند کتابخا شودمیمحیط های دیگر استفاده 
تا هدف  شودمیاستفاده از انرژی تجدیدپذیر باد یکی از راهکارهای معماری پایدار میباشد که در مکانی همچون کتابخانه بررسی 

 ود.شمکان ها اعمال  گونهاینکتابخانه سبز برآورده شده و پایداری در 

 
(1129،)خانی زاد دانشگاه آکادمی فیلیپ اکستر، مقطع ساختمان و چگونگی خروج هوا از دودکش ها و فضای باز مرکزی -9 کلش  

 

  
 (1129خانی زاد،آلوده )هوای تمیز و خروج هوای  ورود دانشگاه ادبیات نورمن فاستر، نحوه سیرکوالسیون هوا، -1شکل 

 

 بهینهتهویه طبیعی، سیستمی -5
طبیعی یا میزان  تهویه . همچنین"تهویه طبیعی یکی از موثرترین روش های تامین آسایش غیر فعال محسوب می شود"

اساس ( بنابراین 5098تعویض هوای داخل ساختمان از جمله عوامل اولیه تعیین کننده سالمت و آسایش انسان است. )کسمایی،
با استفاده از اثر  ایو . تهویه طبیعی بوسیله باد شود یسرما م جادیباعث ا ریتبخ قدرت شیکه با افزا هواست ییجابجا ،تهویه

هوا به سمت  انیجر تیهدا زیتر خارج و نخنک یآن با هوا ضیگرم داخل و تعو یهوا هیبا تخل هی. تهوشودمی نیتام یدودکش
هداف، انواع و روش های ایجاد تهویه طبیعی پرداخته شده مفصل درباره ا طوربهدر ادامه  ؛ کهشودمی شیسرما جادیسبب ا ،ساکنان

 است.
 

 عوامل موثر بر تهویه طبیعی -6
همانطور که در مباحث باال بطور مفصل به آن اشاره شد علل اصلی بوجود 

 باشد:آمدن تهویه طبیعی سه عامل زیر می
 اختالف دما(خارج )دمای باال در داخل اما کاهش دما در  -5
 اختالف چگالی و اثر دودکشی(بنا )باالی هوای گرم تر درون حرکت رو به  -5
جایگزین شدن هوای سرد درون ساختمان از سوراخ ریز و منافذ همکف به  -0

 علت فشار منفی در ارتفاعات پایینی ساختمان )حرکت و جابه جایی هوا(

عالوه بر عوامل باال، عوامل دیگری نیز در تعیین حد مطلوب میزان تهویه 
ثرند این عوامل عبارتند از: تعداد افراد حاضر در محیط، نوع فعالیتی که هوا مو

در محیط صورت میگیرد، نوع مصالح بکار رفته در جداره های داخلی و خارجی 
بنا، کاربرد یا عدم کاربرد عایق حرارتی، تعداد و مساحت بازشوها، استفاده یا 

یعی و مصنوعی، جهتگیری عدم استفاده از سایبان، استفاده از بادشکن های طب
 (0()شکل 5080احمدی چگنی و ربیعی، ها )ساختمان و ارتفاع سقف اتاق 

 

ــکل  ــا  -4شـ  ریتـ

ــان  ــر درختـ کاشـ

بـر   یومحوطه سـاز 

ــجر هـــوا در  انیـ

ــرا   ــاختمان اط س

ــد) ــ یاحم و  یچگن

 (1124،یعیرب
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 طوربه"ساختمان غیرفعال اقلیم گرم و خشکارائه راهبردهای تهویه طبیعی در طراحی  "همچنین فتوحی در مقاله
عوامل پیرامونی( صحبت کرده و اعتقاد دارد در طراحی بازشوها ) تیسامفصل درباره تاثیر بازشوها و عوامل پیرامونی 

در واقع این عامل  (5085از وجود کرکره و سایبان های منفذ دار استفاده کرد. )فتوحی، توانمیمحل ورود هوا  عنوانبه
همچنین بادشکن های طبیعی مانند درختان و  (2)شکل شمارهمیگردد تا هوا در ساختمان بهتر جریان پیدا کند. موجب

باشد و برای مناطق گرم و خشک تاکید شده تا با استفاده از پوشش گیاهی که نقش مهمی را در تهویه طبیعی دارا می
 ای ایجاد تهویه به داخل هدایت شود.بادشکن های طبیعی، باد مطلوب بر عنوانبهگیاهان و درختان 

 

  
 یباد ورود زانیم و جهر بازشوها بر شکل راندازه،یتا  -5شکل 

 (1129،یفتوحساختمان )به 

 الف: جهتگیری نامناسب در برابر باد-6شکل 

 (1132،یو افشار ییتقوا باد )مناسب در برابر  یریب: جهتگ
 

 نقش تهویه طبیعی در ارتقا آسایش حرارتی و رضایتمندی کاربران کتابخانه:-7
 و آرامش آسایش،... و باد نور، همچون طبیعی تجدیدپذیر هایانرژی بکارگیری که دهدمی نشان خوبی نیزبه متون هایبررسی

گیری ی خوبی از بکارمعماری سنتی نمونه در بادگیر از استفاده. آوردمی فراهم کتابخانه کاربران برای هاهزینه کمترین با را شادی
انرژی رایگان در معماری است که درعین زیبایی بخشیدن به بنا، نقش مؤثری درچگونگی تهویه فضای درونی بناها و خنک کردن 

ای حرارت و سرو های بزرگ شیشهکوشد با ساختن پنجرههرگز نمیها و آب انبارها دارد. به سخن دیگر معماری گذشته سرداب
صدای بیرون را به ساختمان کتابخانه وارد سازد تا ناچار شود برای سرد کردن ساختمان از انرژی فراوان خارجی استفاده کند و بر 

رایط اقلیمی بهترین روش برای کاهش بنابراین سازگاری ساختمان با ش (5083)محمودی و نیوی، .سر و صدای موجود نیز بیافزاید
در مناطقی که ساختمان  همانطور که در فصل های پیشین ذکرشدهای ساختمان و مقابله با عوامل نامساعد جوی است.هزینه

مطابق اصول طراحی اقلیمی بنا شده اند، ضرورت استفاده از دستگاههای گرمایشی و سرمایشی مکانیکی را به حداقل رسانده است 
های گرمایشی و سرمایشی فشار زیادی تحمیل شود خود ساختمان بدون سروصدا و بدون نیاز به ی به جای اینکه به سیستمیعن

کیانی زاده در مقاله ای را به دنبال دارد.جویی قابل مالحظهکند و صرفهسایر دستگاهها شرایط آسایش را برای کاربران فراهم می
نگونه بیان کرده که اگر انسان ها در فضای ایکتابخانهدرباره آسایش حرارتی در  هاکتابخانهی راهکارهای معماری پایدار در طراح

خیلی سرد ویا خیلی گرم باشند، بدلیل عدم آسایش حرارتی، بازده باالیی ندارند. همچنین هوای تازه که توسط عناصر تهویه طبیعی 
ان مقطع ارشد دانشگاه دانشجویکه با همکاری نین طبق پژوهشی که همچ فضایی نظیر کتابخانه ضروری است. ، برایشودمیوارد 

خانه در رتبه چهارم عامل پرسش شده در رابطه با رضایتمندی کاربران کتاب 58انجام شد، تهویه طبیعی دربین  شهاب دانش
عی در فضای کتابخانه آمار نشان دهنده نقش و اهمیت تهویه طبیعی و چگونگی جریان یافتن هوای تازه و طبیاین  قرارگرفت.

 است.

 

 :هاکتابخانهدر معماری  عناصر شاخص تهویه طبیعی-8
تجدید  هایانرژیطبیعی تهویه میشوند از عناصر مشخصی برای ایجاد تهویه طبیعی با استفاده از  طوربهکه یی هاکتابخانه
)نحوه عملکرد و ساختار( آورده  هاآنهمراه ویژگی (عناصر مختلف به 5جدول شماره) ریزستفاده می کنند. در جدول ا پذیر موجود
 شده است.
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 هاکتابخانهدر  ویژگی های عناصر شاخص تهویه طبیعی -1ول شمارهجد
 عناصر

 طبیعی
اربردک  تصویر ساختار 

 یهابرج
 یباد

بادخان و )
 (بادخور

 صورتبهبادخور و هم  صورتبههم 
 .کندیبادخان( عمل مهوا ) یخروج

 (یدودکش هیو تهو یعبور هیتهو)

بادخور و بادخان همانند دم و  عملکرد
 ست.ابازدم 

مترمربع و  0*0 از بادخان ها با ابعاد یجموعه ام
 متر4در حدود یارتفاع

 .ردیگیم یبادرا از هرجهت

 عمل کند زیدودکش ن صورتبه تواندیم

 

 

دودکش 
 خورشیدی

ساختمان به کمک خروج هوای تهویه از 
 )تهویه دودکشی( رانش حرارتی

و )خارج شدن هوای گرم از باال 
 (جایگزین شدن هوای سرد از پایین

 معموال استوانه ای شکل
طراحی یک سرپوش  پیش بینی بازشودر مسیر باد و

 باز برای تضمین فشار منفی به کمک اثر مکشی

 

عناصر 
 ونتوری

 افزایش شتاب جریان باد غالب
افزایش منظوربهبیشترازهوای خروجی 

 هیتهو هوا، ضیخروج و تعو) فشار زیرین
 ی(مکش

مانعی به شکل آیرودینامیکی هستند  صورتبهمعموال 
که باالی خروجی روی بام تعبیه شده اند و معموال 

 مسیرهای خروجی مرکزی هستند.
 

 آتریوم

تامین نور ودید مناسب برای فضاهای 
 ساختمانمحصور 

واحد تامین هوای  عنوانبهتواند می
 هاآنتهویه، واحد تخلیه یا هردوی 

 همزمان استفاده شود. طوربه
 تهویه بوسیله رانش حرارتی و باد

فضایی با سقف های شفاف است در مرکز 
 ساختمانهایی با پالن عمیق

این عنصر ممکن است در بخشی از نمای ساختمان 
 نیز قرارگیرد.

تالف فشارباد اطراف ساختمان ودر دوسوی مخالف اخ
آتریوم میتواند در تعیین موقعیت پنجره ها تاثیر 

اما این امر نیازمند سیستم کنترل ؛ بسزایی داشته باشد
 مناسبی است که با سرعت و جهت باد سازگار شود.

 

نماهای 
 مضاعف

دارای نوعی پوشش شیشه ای ثانویه 
د در هنگام روز نور را توانمیمیباشد که 

به فضاهای داخلی ساختمان هدایت 
نماید و بازده انرژی را بهبود 

 بخشد.)تهویه عبوری(

فضای خالی میان دو پوسته نما، فضای چندانی را 
میکند و میتواند برای عملکردهای مختلفی به اشغال ن

.فضای خالی باز 5.فضای خالی محصور 5 کار رود:
.فضای خالی 0مسیر ورودی  عنوانبه.فضای خالی 0
 مسیر خروجی هوا عنوانبه

 

بازشوهای 
تهویه در 

 نما

تامین تهویه ورودی ویاخروجی ومتمایز 
 پنجره ها از

ارتفاع باال قرار گرفته میشوند  اصوال در
 جابه که عالوه بر تامین نور طبیعی،

 جایی هوا را بهبود بخشند.
هوای گرم رو به باال حرکت میکند 

مجرا  عنوانبهپنجره سقفی قادر است 
 هوای گرم را خارج کند.

برای تامین میزان تغییر هوای مطلوب با افت فشار 
ایست دارای اندازه کم، ورودی های تهویه در نما میب

)تهویه بصورت عبوری و  های مشخصی باشند.
 دودکشی(

 

 

 تهویه طبیعی در کتابخانههای ایجاد روش-9
ها بنا به دلیل قابل استفاده و در همه اقلیم باشدمیهای بزرگ و پیچیده را دارا تهویه طبیعی قابلیت به کارگیری در ساختمان"
مستقیم و تاثیر دما، رطوبت و سطوح  طوربه( تهویه طبیعی پاکی و سرعت هوا در داخل ساختمان را 5080)سعیدی و معرفت،"است.

سازی مصالح ویه به سالمت، ایجاد آسایش و خنکدهد پس بنابراین این نوع تهقیم تحت تاثیر قرار میمستغیر  صورتبهداخلی را 
 کند.کمک می

 

 تهویه به کمک نیروی محرکه حرکتی -9-1
است. روش اول استفاده از روزنه های هم  پذیرامکانصورت  داخل ساختمان به دو یهوا یتهویه  یاستفاده از جریان باد برا 

روش دوم استفاده از تهویه غیر هم سطح  (4)تصویرشمارهسطح )تهویه عرضی یا کوران( است که در یک تراز ارتفاعی قرار میگیرند.
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 (9شماره()شکل 5080.)کالیون، شودمی )بادخور یا بادگیر( است که در آن برای ورود و خروج باد از دو تراز ارتفاعی مختلف استفاده
است که بازشوها روی دو جبهه مقابل هم قرار  پذیرامکانتهویه زمانی  نیبهتر اگر روزنه ها در یک سطح قرار داشته باشند ،

یا  تفاعشرط آن که با ایجاد اختالف ار یک جبهه است، البته به یبا دو بازشو رو یساختمانه ترین میزان تهویه متعلق بکم بگیرند.
مرتفع  ی گیرند، باد از روزنهیروزنه ها در دو سطح متفاوت قرار م یوقت .بین دو بازشو، اختالف فشار ایجاد شود یعمود یتیغه ها

 (8شماره. )شکل شود یساختمان خارج ماز از از روزنه دیگر و تر، به داخل ساختمان هدایت 

 

 

که روی دو دیوار  پنجره هاییبا استفاده ازکوران کامل  -7شکل 

 (1121مقابل هم قرار گرفته اند.)کالیون،

 
پنجره روی یک دو  برقراری جریان محدود هوا با استفاده -3شکل 

 (1121)طاهباز و جلیلیان، دیوار

 کی قیساختمان و از طر یورود هوا از باال-2شکل 

 گرید یخروج آن از کانال و یکانال عمود

 (1124،ی)شاه

 

 کمک نیروی محرکه حرارتیهویه به ت -9-2
کم فشار  یپرفشار به محیط یجریان هوا از محیط یبرقرار هوا، به مفهوم یجای یا جابه یتهویه با استفاده از جریان همرفت 

 یباد قو ینیرو یالبته این جریان به اندازه  .است. در این حالت باید بازشوها در دو منطقه با دما و فشار متفاوت قرار داشته باشند
سرباز و سرپوشیده و نواحی  یاختالف دمای میان داخل و خارج ساختمان، دو منطقه  (53شمارهشکل )در حد نسیم است(.نیست )

یک فضا، موجب خروج  یوجود بازشو در قسمت فوقان (55شمارهشکل ) .شود یمختلف یک ساختمان، باعث به جریان افتادن هوا م
شود. خالء  یم ایجاد شده در قسمت ِ پایین تر در این قسمت سطوح یگرم انباشته شده در زیر سقف و جایگزین شدن هوا یهوا
اختالف ارتفاع زیاد بین (5083. )طاهباز و جلیلیان،شود یم یتحتان یخارج از طریق بازشوها یفضا، موجب مکش هوا ینپایی ینسب

میان دو سطح ایجاد می کند که باعث به جریان افتادن هوا از منطقه ی پرفشار به منطقه ی کم فشار  یدو بازشو، اختالف فشار
تخلیه  ییعن ،یاستفاده از خاصیت دودکش یاجزایی مانند هواکش و بادخان برا. ویندمیگی می شود. به این ویژگی، خاصیت دودکش

پس همانطور که در باال ذکر شد ،  (55شماره. )شکل آن، طراحی شده اند یخارج به جا یو جایگزین کردن هوا یداخل یی هوا
صورت گیرد. تهویه عمودی  دودکشی و مکشی() یعمودعبوری( و ) یافقبه دو صورت  هاکتابخانهخالصه تهویه طبیعی در  طوربه

تابع اثر دودکش است که در آن هوای بیرون از سطوح زیرین وارد ساختمان شده و به دلیل اختالف دما و چگالی به سمت باال 
اما در روش افقی هوا از معبری وارد شده و به دلیل اختالف فشار ؛ شودمیده و از عناصر فوقانی پیش بینی شده خارج صعودکر

 (50شمارهوسمت از سوی دیگر خارج می شود. )شکل مثبت و منفی در د

 
 

و  نقش مجاورت دو فضای سرد و گرم )آفتابگیر -11شکل 

 (1121ون،ی)کال مینس جادیدر ا دار( هیسا

بر  هاتا یر اختال  دما و ارتفاع محل استقرار پنجره -11شکل 

 (1129،یدریو ح ی)فخار ساختمان هیتهو
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مختلف ساخر هواکش و بادخان یهاروش-19شکل   

 
 (یو مکش یدودکش) یعمودو  یعبور یافق هیتهو-11شکل 

 

 ای مختلف کتابخانهفضاهعملکرد تهویه طبیعی در  -11

 فضاهای مطالعه -11-1
باید از تهویه مناسبی برخوردار باشد. براساس مطالعات و بررسی های انجام شده دراین پروژه در خصوص تهویه این بخش 

قسمت فوقانی این فضا، مثال تعبیه بازشو در  طوربه، نوع بازشوها و قرارگیری پنجره ها درفضاها مهم میباشد. هاکتابخانهطبیعی در 
می شود. خالء نسبی پایینی فضا،  موجب خروج هوای گرم انباشته شده در زیر سقف و جایگزین شدن هوا در قسمت ِپایین تر

 سالن های مطالعه، فضاهای نیمه بازرالزم است د (50شماره شکل).موجب مکش هوای خارج از طریق بازشو های تحتانی می شود
های باد  بهره گیری هم زمان از سایه و باد طراحی شود که بخش عمده ای از خصوصیات این فضاها تابع ویژگیمنظوربه)تراس( 

( عالوه بر این، وجود مناطق سایه دار و آفتاب گیر در مجاورت یکدیگر به ایجاد نسیم و جریان یافتن 52شمارهمنطقه است.)شکل 
سرباز و سرپوشیده و نواحی ختالف دمای میان داخل و خارج ساختمان، دو منطقه هوای تازه در فضاهای داخلی کمک می کند. ا

 .شودمیمختلف یک ساختمان، باعث به جریان افتادن هوا 

   
هوا جهر  انیجر ریتقو -15شکل  یک دیوار یجریان محدود هوا با استفاده از دو پنجره رو یبرقرار -14شکل 

 انیجر جادیا ،یعبور هیعملکرد بهترتهو

و اختال   یانداز هیسا لهیباد بوس یعیطب

 دما

 

 :مخازن و بخش های نگهداری کتب -11-2
به علت وجود ها باید مطلوب بوده تا عمر مفید کتاب های نگهداری شده افزایش یابد. در این قسمت در این فضاها تهویه 

بهتر است از تهویه مطبوع استفاده کرد. . ذرات جامد گرد و خاک مایعات و گاز های معلق  هاآنکتب فراوان و حساسیت نگهداری 
دارند. در هر منطقه تغییرات زیاد حرارت و رطوبت فساد مواد  ایکتابخانهدر هوا که عمدتاً اسیدی هستند اثر بسیار مخربی بر مواد 

ها، حرارت و رطوبت کامال کنترل کند بنابراین الزم است که هوایی کتابخانه از نظر جریان هوا، ناخالصیرا تسریع می کتابخوانی
و  هااست. البته نحوه طراحی و جانمایی درست بازشوهای این فضا پذیرامکانشود و این تنها با نصب دستگاه تهویه مطبوع 

بعلت  زان استفاده از تهویه مکانیکی را ب حداقل رساند و خروج هوای آلوده را تسریع داد.همچنین دریچه های تخلیه هوا میتواند می
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ا و باشد تا عملکرد بازشوه زیاد ها جریان حرارتی و اختالف دما بهتر است ارتفاع سقف دراین مکان افزایش تهویه به کمک
 های ورود و خروج هوا بیشتر شود.دریچه
 

 فضاهای تجمعی -11-3
به علت جای گرفتن افراد مانند البی، کافه، سالن انتظار آمفی تاتر، نمایشگاه و فروشگاه کتاب و...  های جمعی کتابخانهفضا در

 توانمیبه علت منعطف و باز بودن  هااز لحاظ تهویه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تهویه این فضا ها، این فضاهاآنزیادی در 
 با آتریوم مرکزی یا دودکش خورشیدی هامثال همجواری این فضا طوربهه طبیعی انجام شود. بوسیله سیستم ها و عناصر تهوی

گرم و خشک(، ) میاقلدراین  (54و56)شکل شماره.شودمیباعث ایجاد تهویه مکشی و جریان یافتن هوای تازه در این فضا 
هم زمان  طوربهو سطوح پوشیده از آب و گیاه،  ساختمان ها طوری طراحی میشوند که برای تهویه ی ساختمان از بادخان، بادخور

 استفاده می شود.

  
 یبرا ،یطراحی دودکش خورشید -16شکل 

 یتقویر خاصیر دودکش

 هیاختال  دما و ارتفاع محل استقرار پنجره ها بر تهو ریتا  -17شکل 

 ساختمان

 

 های آموزشیها وکارگاهکالس-11-4
استفاده از هوای تازه بسیار بیشتر از تامین نیاز به اکسیژن است و بسیار مهم است زیرا  هاکتابخانه این بخش ازتهویه در مسئله

فرایند سالم سازی هوا باعث از بین رفتن باکتری ها وگردوغبار فضای داخلی میشودکه این مورد به سالمت استفاده کنندگان فضا 
از  توانمیدر ارتباط با چگونگی جریان هوا به بهترین نحو ممکن در این فضا . شودمین بهره وری آنان کمک کرده وباعث باالرفت

جداره های بیرونی ساختمان برای بهبود این اثر بهره برد. این دیواره ها با افزایش اختالف فشار در اطراف ساختمان ها تأثیر گذارند. 
 (59شماره)شکل .ا بتوان دو ناحیه با فشار مثبت و منفی جهت تهویه ایجاد کردتوجه داشت ت هاآنالبته باید درجایگذاری 

 
 انیدر حرکر جر گریکدینسبر به  هاآن یریبازشوها و نحوه قرار گ یهاوارهید ریتا  -13شکل 

 

 سازی مصرف انرژینه در جهت بهینهبر معماری کتابخاتهویه طبیعی  تاثیر -11

 سایت و بستر -11-1
در طراحی سایت به اقلیم، نوع بافت پوشش گیاهی باید توجه داشت که همه این موارد برکیفیت تهویه طبیعی درکتابخانه تاثیر 

زیرا طراحی همسو ؛ گذارد. توجه به اقلیم منطقه یکی ازفاکتورهایی است که باید در طراحی کتابخانه مورد توجه قرار گرفته شودمی
. این دو عامل از عامل های تاثیر گذار در شودمیپذیر مانند خورشید و باد کثری از منابع انرژی تجدیدبا اقلیم باعث استفاده حدا

 هاکتابخانهها هستند. زیر باعث استفاده از نور و تهویه طبیعی در این فضاها میشوند. در طراحی محوطه بیرونی معماری کتابخانه
تسریع کننده سرعت باد  عنوانبههای مکنده هوا و همچنین فضای سبز جانبی االناز د توانمیبرای بهبود عملکرد تهویه طبیعی، 

(همچنین 53و58شماره مقابل بادهای نامطلوب بهره برد.)شکل و همچین در مواردی بادشکن های مصنوعی و یا طبیعی در 
اطراف ساختمان شود که همین امر موجبات  استفاده از آب نماها در محیط پیرامونی بنا میتواند موجب کاهش دما در جریانات هوایی

 کند.دستیابی به دمای آسایش را برای کاربران کتابخانه فراهم می
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 بادشکن کمک به باز فضاهای سازی مناسب -91شکل باریک مجاری در باد سرعر افزایش -12شکل 

 

 سقف -11-2
اکثر بناها از قابلیت ها و توانمندی های طراحی سقف ها و بازشوهای سقفی چشم پوشی شده باشد اما طراحی سقف شاید در 

میتواند تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد تهویه طبیعی کتابخانه داشته باشد. برای مثال استفاده از بادخور و بادخان، عناصر ونتوری، 
بهتر است  هاکتابخانهمک مناسبی به رویکرد طرح خواهند کرد. همچنین ارتفاع سقف در بازشوهای سقفی و سقف های دو پوسته ک

 کمی از حدمعمول زیاد تر باشد تا حرکت هوای گرم به سمت باال و جایگزین شدن هوای خنک سهولت پیدا کند.
 

 نما -11-3
تاثیری شایان در بهبود رضایتمندی کاربران  نما یکی از ارکان اصلی در نمود زیبایی بنا میباشد چه بسا همین امر بتواند

ازکتابخانه داشته باشد. ازسویی دیگر نما میتواند باعث تاثیرات مثبت در عملکرد تهویه طبیعی ساختمان شود مانند استفاده از مصالح 
 ی روشن و تیره،خورشیدی، رنگ ها داکت مانند استفاده از نماهای دو پوسته،؛ مناسب، رنگ های مناسب و فرم های ایده آل

از اتالف انرژی و نواسانات دمایی در درون فضای کتابخانه  شودمیاندازی بواسطه تراس هاو مصالح با ظرفیت حرارتی باال که سایه
 جلوگیری کرد.

 

 گیریجهت -11-4
ان دارد اوال توجه به شرایط اقلیمی جهت گیری بنا باید مشخص گردد. از تاثیراتی که تهویه طبیعی در جهتگیری ساختم با

استفاده از باد مطلوب برای بادخان ها، دوما بهره گیری از نور جنوب برای بهبود عملکرد دودکش های خورشیدی میباشد. همین 
امرموجب نورگیری بهتر که یکی از عوامل اصلی طراحی کتابخانه و قرارگیری جداره های بیشتری از بنا در جهت مسیرهای بادخور 

 خواهد شد.
 

 فرم و شکل -11-5
باشد زیرا میتواند هم به زیبایی بنا بیفزاید و هم خواسته های فرم بنای کتابخانه یکی از عوامل بسیار مهم در طراحی می

عملکردی را ارتقاء بخشد. استفاده از فرم های شکسته، داالن های باد، تغییرات ارتفاعی بنا و استفاده از فضاهای پر و خالی 
 (55)شکل شمارهتهویه طبیعی و کوران باد در فضاهای داخلی کتابخانه شوند. باعث ایجاد توانندمی

  
 تسریع جریان هوا منظوربهاستفاده از فضای خالی در فرم کلی ساختمان  -91شکل 
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 بازشوها -11-6
اندازه  توان می ها، پنجره شدن باز نحوه و شکل محل، ساختن هماهنگ با. نیست به اندازه پنجره ها متناسب تهویه راندمان

 طوربه درعین حال امکان تهویه و رسانده حداقل به را هاآن طریق از شده کسب حرارت که نمود انتخاب را بقدری کوچک هاآن
تاثیر بسزایی در ظاهر بنا و بهبود عوامل عملکرد ساختمان داشته باشند. به خصوص به واسطه  توانندمیبازشوها  .آورد بوجود را مفید

از تهویه طبیعی نهایت استفاده را داشت. در قسمت جنوبی به دلیل شدت تابش خورشید باید از بازشوهای  توانمیبازشوهای متنوع 
ی صورتبههمچنین استفاده از بازشوهای کرکره ای  ؛ وتر مانند دیواره ها استفاده کردکمتر و کوچکتر و همچنین از سطح نورگیر کم

که اگر بازشو مماس با جهت باد بود بتوان به واسطه این فاکتور باد را به درون فضاهای کتابخانه انتقال داد. تعبیه برخی از بازشوها 
قرار گیری بازشوها در ارتفاعات مختلف در  عتر هوای گرم از فضا شود.در سطوح باالتر میتواند باعث بهبود گردش هوا و خروج سری

 از عوامل مهم در طراحی با رویکرد مد نظر باشد.تواند فضا شود، میفضاهای داخلی به نحوی که موجب بهبود کوران هوا در 
 

 فضاهای داخلی و ارتباطات فضایی: -11-7
فضایی یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در میزان موفقیت طرح میباشد. همین امر در مقوله طراحی هر بنایی ارتباطات 

اصولی و پایه ای صحیح برقرار  صورتبهخواهان دقت و توجه معمار در نحوه برقراری ارتباطات فضایی میباشد زیرا اگر ارتباطات 
اهد شد. از تاثیراتی که تهویه طبیعی بر این قسمت نشده باشد موجب کم لطفی و کم توجهی کاربران به برخی از فضاها خو

میگذارد، قراردادن آتریوم در مرکز و مفصل ارتباطی بنا است که موجب بهبود سرویس دهی فضاها و بهبود کوران هوا در فضاهای 
خورشیدی در جداره  از راهروهای مکنده هوا، تعبیه دودکش استفاده داخلی شد. همچنین ارتباط داشتن آتریوم با فضاهای تجمعی،

. در ادامه به چگونگی شودمیموجب ایجاد مسیر های ارتباطی هوا و دفع هوای آلوده  هاکتابخانهجنوبی و انتهای راهروها در 
 .شودمیای مختلف کتابخانه پرداخته تهویه طبیعی در حوزه ه هایسیستمعملکرد این 

 

 نتیجه گیری

های فطری و طبیعی ی کتابخانه بر اساس اصول و ضوابط منطقی و همسو با خواستهگاه معمارهرتحقیق دریافتیم در این 
سازد، باشد عالوه بر اینکه محیطی زیبا و آرامش بخشی را برای کاربران فراهم می و اقلیم منطقه ها وهماهنگ با طبیعتانسان
وامل طبیعی موجود )انرژی باد، آب، خورشید( به دنبال گیری از عهای کتابخانه به دلیل بهرهای در هزینهجویی قابل مالحظهصرفه

. به همین باشدمیانرژی بوسیله تهویه طبیعی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد  جوییصرفهوهش حاضر پژ خواهد داشت.
مکان ها  گونهاینبررسی شد تا هدف کتابخانه سبز برآورده شده و پایداری در  هاکتابخانهدر مکانی همچون  مسئلهمنظوراین 

پژوهش میدانی بود که توسط دانشجویان انجام  حاصل اعمال شود. همچنین ضرورت پرداختن به این موضوع در طراحی کتابخانه،
گرفت و در آن کاربران کتابخانه تمایل زیادی به جریان یافتن هوای تازه در فضاهای کتابخانه داشته و یکی از فاکتورهای مهم 

استفاده از هوای تازه بسیار بیشتر از تامین نیاز به اکسیژن است و فرایند سالم مکان ها به شمار میرفت زیرا  گونهاینرضایتمندی در 
سازی هوا باعث از بین رفتن باکتری ها وگردوغبار فضای داخلی میشودکه این مورد به سالمت استفاده کنندگان فضا کمک کرده 

یی که با تهویه طبیعی کار میکردند و همچنین تحلیل هاکتابخانهبررسی نمونه موردی  از .شودمیوباعث باالرفتن بهره وری آنان 
فاکتور تهویه طبیعی در فضاهای مختلف کتابخانه نتیجه گرفته میشودکه سیستم و اصول تهویه طبیعی منافاتی با عملکرد کتابخانه 

. فقط در فضاهایی که کتب شودمید تهویه طبیعی ضروری هم ندارد و حتی در برخی فضاها که ارتباط مستقیم زیادی با افراد دارن
 خاک و گرد جامد نگهداری میشوند مانند مخازن و مرجع استفاده از سیستم ها و عناصر تهویه طبیعی توصیه نمیشود زیرا ذرات

 زیاد تغییرات منطقه هر در. دارند ایکتابخانه مواد بر مخربی بسیار اثر هستند اسیدی عمدتاً که هوا در معلق های گاز و مایعات
تخلیه هوای آلوده و مصرفی این فضاها را با استفاده از عناصر  توانمیکند ولی می تسریع را کتابخوانی مواد فساد رطوبت و حرارت
 طبیعی انجام داد. تهویه

مناسب ساختمان در  یریجهت گ ل،یاز قب میهمساز با اقل یدر نظر گرفتن و اعمال ضوابط در طراحبا  توانمیو درآخر نیز 
جهت ارتقاء  تیدر سا یرامونیبازشوها در جبهه مناسب، استفاده از عوامل پ یگذاریح و جایجهت باد مطلوب منطقه، استفاده صح

 هایمزیتو  یعیطب هیاز تهو توانمی نمامناسب  یطراحو طیانتخاب مصالح سازگار با محفضای سبز و آبنماها، مانند  هیتهو تیفیک
زیر  نموداردر  .بهره برد هاکتابخانهدر  مصرف انرژی سازیبهینهو  انسان شیآسا طیشرا نیتأم یبرا ییارائه راهکارها نعنوابهآن 

 خالصه بیان شده است: صورتبهاین موارد 
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 تا یرات تهویه طبیعی بر اجزای کتابخانه -1نمودار 

 

 نابعم
/بخش 5092/5ارشد جلد اول،  ینامه کارشناس انیپا در ساختمان، یعیطب هیتهو (،5080) .م ،یعیرب ؛ وه ،یچگن یاحمد -5

 مدوم و سواول و 
در  جوییصرفهتهویه سنتی در معماری مدرن، با رویکردی به  هایسیستم(، بهره وری از 5098افشاری، ه. ) ؛ وتقوایی، ع -5

 539تا5098/4/88معاونت مهندسی ناجا،  مصرف انرژی بر اساس اصول معماری پایدار، فصلنامه
 (، طراحی کتابخانه در ایران و جهان، هنر معماری قرن، تهران.5085خانی زاد، ش. ) -0
 ،یو بدون مصرف انرژ یعیطب صورتبهساختمان  یدرون یفضا هیتهو سازیبهینه(، 5080) معرفت، م. ؛ وم ،یدیسع -0

 5080ران،یا یانرژ یکنفرانس انجمن علم نیدوم یانرژ تیریو مد یفناور یالملل نیب کنفرانس
 میمعاصر در اقل یمعمار یبرا یمیارائه راهکار اقل یبرا ییالگو کاشان، یبوم یخانه ها(، 5082شاهدی، ب. وشبانی، خ. ) -2

ی، عمران شهر یمل شیهما نیو چهارم یالملل نیب شیهما نیاول (،مطالعه موردی: سرداب و بادگیرخشک )و  گرم
5082 

 5080،داریعمران و توسعه پا یمل شیهما ران،یا یدر معمار داریپا ییبادخان و بادخور الگو(، 5080شاهی، ح. ) -6

(، یباد در معمار یانرژساختمان ) یدر کاهش مصرف انرژ یمعمار ینقش طراح(، 5083. )ش ان،یلیجل ؛ و م اهباز،ط -4
 55تا5083/558/6کاربردی گروه بین المللی ره شهر، -آموزش علمی مرکز

همایش گرم و خشک،  میاقل رفعالیغ یساختمان ها یدر طراح یعیطب هیتهو ی، ارائه راهبردها(5085.)ف ،یفتوح -9
 5085،داریتا شهر پا یبوم یاز معمار تیبا محور داریو توسعه پا یو شهرساز یمعمار

 یهنرهانشریه  ساختمان ، هیاثر آن بر تهو یو بررس یدیدودکش خورش سازیبهینه (،5085)ش. ،یدریح ؛ وم ،یفخار -8
 99تا5085/5/90زیبا،

 یمدرن، کنفرانس مل داریپا یمسکون هیدر ابن یعیطب هیاز عناصر شاخص تهو یریبهره گ (،5080).م ،ییقلعه نو -53
 55تا5080/5،یدر علوم مهندس یمصرف انرژ سازیبهینه

 رفعالیغ یها کیاز تکن یعمل یمطالعه نمونه ها (،5082)نژاد، م. یلیوک ؛ و ا ، یبیحب ؛ و م ،یآباد ؛ و س راد، یکرم -55
در  ریاخ یها ینوآور یالملل نیکنفرانس ب نیسوم ،یمسکون یساختمان ها یجهت کاهش مصرف انرژ یعیطب هیتهو

 5082،یو شهرساز یعمران، معمار یمهندس
 ، طحان، تهران. م لیلیان، ترجمه طبیعی در ساختمان ها، هیتهو (،5080.)ت کالیون، -55
 5082معماری پایدار و توسعه شهری، شیهما ،هاکتابخانه یدر طراح اریدپا یمعمار یراهکارها (،5082کیانی زاده، ر.) -50
 ، زدای ،ا هاشمی، ترجمه پایدار، طراحی ساختمان کتابخانه عمومی هاهکتابخان(، معماری 5085.)ج .و کندی، ج کیبل، -50

 .تهران
 .انتشارات آرمان شهر، تهران ،یطیمح طیشرا میتنظ(، 5085مرادی، س. ) -52
 02تا5083/02نقش جهان،نشریه  دار،یتوسعه پا کردیبا رو یمیاقل یتوسعه فناور روند ،(5083.)س ،یوین ؛ و م ،یمحمود -56
 یدر عناصر معمار ستایا شیسرما هایسامانهاصول (، 5085. )ف سراج، زادهیمهد ؛ وم ،یرانیشم یدیمف ؛ ور نژاد، یلیوک -54

 524تا 5085/2/502پژوهشی انجمن علمی معماری وشهرسازی ایران، -ی ایران، نشریه علمیسنت
 نژاد، م، خاک، تهران یمناطق گرم، ترجمه احمد یمیاقل یطراح یراهنما(، تهویه طبیعی 5092هالگرکخ، ن. ) -59
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 7331 شهریور(، 71)پیاپی:  3، شماره پنجمسال 

 
 

 

 در محدوده آبکوه مشهد یتحوالت مداخله شهر ریس یبررس

     

 *2صمیمه فاضل مدنی، 1حسن رضائی
 31/40/89تاریخ دریافت:  

 34/40/89تاریخ پذیرش: 
 

  81114کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

آن قرار داشته که با کیلومتری غرب  ۶روستایی در فاصله  صورتبهمحله قلعه آبکوه مشهد قبل از توسعه فیزیکی شهر، 
، اراضی بایر پیرامون آن در مسیر توسعه 1301و تصویب آن در سال  130۶-08انجام مطالعات طرح جامع شهر در سال 

 "شهر جدید"محالت جدید شهر شامل  درواقعقرار گرفت. به دنبال آن طرح تفصیلی مجزایی برای اراضی بایر تهیه شد و 
پیوند بافت قلعه آبکوه با نقشه جدید شهر، چگونگی توسعه به سمت این روستا در طرح  منظوربهآمدند.  به وجود "آبکوه"و 

با محدوده  "شهر جدید"پیوند محله  منظوربهبا اجرای بخشی از آن  13۶1-۶1تفصیلی مشخص گردید که در سال 
دو قسمت شمالی و جنوبی شد و بافت به  گسیختهازهممرکزی شهر مشهد، بافت قدیمی آن با احداث محور ارتباطی 

به  اقدام بعدازایناما ؛ اقتصادی پرتردد تبدیل شد -تقسیم شد که در طول زمان با تحولی عمده، به یک محور ارتباطی
 طرح تفصیلی اجرا نشد و در نتیجه بافت قدیمی در شرایط هاشنهادیپسایر  دالیل اجتماعی، سیاسی و مدیریتی گوناگون

د تبدیل شده است. در دل شهر مشه محدوده ویژهسنتی و حالت روستایی خود باقی ماند که امروزه به یک  نیمه اصالحی
. با آبکوه( بایستی نگاه متفاوت و منطبق با شرایط آنجا مدنظر قرار گیردمحله ) هایویژگیبا توجه به  گاناز نگاه نویسند

حوزه شهرسازی، تطبیق راهبردهای  و بومی ات کارشناسان مجربدریافت که استفاده از پیشنهاد توانمینگاهی به گذشته 
از طریق مدیریت ویژه توسط  مداوم از نظرات و مشارکت ساکنین گیریبهرهاجرایی طرح با نیازهای واقعی شهروندان، 

 ر مشهدفرسوده د هایبافتتوانمندسازی  هایطرحعوامل در به انجام رساندن موفق  تریناصلی مشاور متخصص مقیم از
در این مقاله سعی شده  امور شهر باشد. اندرکاراندستمستمر مورد توجه  طوربهبوده و بایستی  محدوده آبکوه خصوصبه

و  هاتفاوتبا بررسی روند تحوالت نحوه مداخالت شهری در محدوده آبکوه از گذشته تا اواسط دهه اخیر، ضمن اشاره به 
 شود.تحلیلی به مدلی ترکیبی و کارآمد اشاره -تی به روش قیاسیباالدس هایطرحاصول مندرج در  هاشباهت

 

 تحوالت، مداخله شهری، آبکوه، مشهد یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 انشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایراناستادیار گروه معماری، دانشکده هنر ومعماری، واحد مشهد، د - 1
 (نویسنده مسئول)، و معماری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر  - 1
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 مقدمه -1
بیشتر این  توسعهدرحال. در کشورهای کنندمیبیش از یک میلیارد نفر از ساکنان شهرهای جهان در مساکن نامناسب زندگی 

غیرقانونی ساکن هستند. شهرها جهت بهبود بخشیدن به شرایط زندگی از  هایسکونتگاهمحروم و  نشینحاشیهافراد در مناطق 
مساوی میان اقشار مختلف شهر تقسیم نشده و شهرها به  طوربه، اما این امکانات باشندمیبرخوردار امکانات و تسهیالت فراوانی 

دارا و نادار )ساکنان داخل شهر و حومه نشینان( تقسیم می گردند و میزان برخورداری ایشان از امکانات شهری وابسته  هایبخش
 یای هستند که از امکانات هایبخشفرسوده شهری نیز از جمله  هایبافت. کنندمیبه ناحیه ای از شهر است که در آن زندگی 

 .کنندمیبرنامه های شهری تا حد زیادی محروم مانده و سیر نزولی را به سمت تبدیل شدن به چالش طی 
شهری مطالعات توانمندسازی در ایران بسیار جدید و کم سابقه هستند، ولی قابلیت و و انعطاف قابل توجهی در حل مشکالت 

حال این الگوها اکنون وارد جریانات اجرایی کشور شده اند و غالب شهرهای بزرگ کشور اکنون در محالت حاشیه ای هر دارند. به
شهرسازی تفصیلی و توانمند سازی شده اند که یکی از روش های سنتی و دیگری از قواعد شهر سازی  هایطرحدارای دو گونه 

 هایطرحا موفقیت کم رونق یبی تفاوتی این دو طرح نسبت به یکدیگر منجر به شکست و  نوین جهانی سرچشمه گرفته است.
شهرسازی در کشور ما از پشتوانه های قانونی محکمتری برخوردار هستند که زمینه  سنتی هایطرحزیرا ؛ توانمندسازی می شود

ثر در مدیریت شهری نیز وظایفشان از گذشته تا حال با ؤسایر دستگاه های م (.1391مظفر، )صرافی، اجرایی آنها را فراهم می سازد
د پویایی و قابلیت پاسخگویی توانمیشهرسازی رایج انطباق یافته است. ولی توافق و هماهنگی صحیح این دو چارچوب  هایطرح

ق آنها را با شرایط و شرایط اصالح و انطبا توانمندسازی را به الگوهای رایج شهرسازی انتقال دهد و تدریجاً هایطرحگسترده 
 .نیازهای روز شهرسازی کشور فراهم سازد

ها و راهکارهای اجرایی و قانونی در زمینه  های روشن در خصوص اهداف، سیاست در کالنشهر مشهد، به دلیل فقدان دیدگاه
فرسوده و  هایبافتی اقتصاد -ارائه شده، روند سریع تضعیف اجتماعی هایطرحمداخله و ساماندهی و همچنین یک سویه بودن 

ی اتفاق افتاده است. این بافت ها به دلیل فرسودگی، فقدان زیرساخت های مناسب شهری و ناتوانی در نشینحاشیهگسترش 
شار فرودست جامعه شهری مواجه هستند. از قپاسخگویی به نیازهای ساکنین، باگریز جمعیت بومی و جایگزین شدن مهاجرین و ا

وسیعی از  هایبخشوج سرمایه و کاهش ارزش اقتصادی این بخش ها شاهدیم که این مجموعه ها که سوی دیگر به دلیل خر
سطوح دایر شهری با توان بالقوه چشمگیر جهت توسعه شهری را تشکیل می دهند روز به روز دستخوش انزوا شده و با خارج شدن 

ول نزهمجوار خود می شوند. با هایبافتباعث ضربه زدن به  از دایره حیات فعال شهری، از چرخه توسعه عقب مانده و در مواردی
ت پیدا می فها کاهش یافته و سطح فعالیت های اقتصادی در آنها ا کیفیت کالبدی و اقتصادی، تعداد سرمایه گذاران در این بافت

و این بافت ها را از نظر  کند. در چنین محیط هایی، قرار داد اجتماعی حاکم بر حقوق مالکیت فردی از اعتبار ساقط می شود
ها به  اجتماعی نیز دچار مشکل می نماید. از نقطه نظر سیما و منظر شهری نیز گسیختگی کالبدی بافت و فرسودگی ساختمان

مساله دار  هایبافت هایویژگیدرهم ریختگی شالوده و نشانه های شهری منجر می شود. بر کلیه عوامل فوق که به صورت عام 
 .، باید به صورت خاص موضوع و شکل مالکیت را در بافت قلعه آبکوه به عنوان نمونه موردی افزودباشندمیشهری 
 

 فرسوده شهری هایبافت -2
چنان که شکل گیری واحدها و محله های  .فعالیتی اجتماعی است یاگیری هر واحد فضایی و کالبدی گویایی وجود نهاد شکل

های اجتماعی و یا بازار که بازتاب کالبدی وجود نوعی رابطه اقتصادی است. هر یک از  مسکونی حاکی از نحوه تجمع افراد و گروه
از  ما .ستشهرهای ما گنجینه های فرهنگی با ارزشی به شمار می آیند که بیانگر فرایند تاریخی و حیات اجتماعی جاری در آن ا

م تا ینی کزیر خاک را کاوش م ،در محدوده شهر های از دست رفته ،کنیم تخت جمشید به عنوان یک محل باستانی بازدید می
ی با هایبافتازار و ، ببقایای به جا مانده از محالت مسکونی. شهرنشینی ما در گذشته چگونه بوده است هایویژگیبفهمیم 

معماری قدیمی شهرها معرف معماری و شهرسازی دوران گذشته  هایویژگیبافت قدیم شهرها و کارکردهای سیاسی و مذهبی در 
 .بوده و راز و رمز های نهفته در آن، یاد آور خاطره شهروند ایرانی از زندگی مدنی در گذشته است

ها خواهد بود،  لب آنجاندار و فعال هستند، بخش مرکزی شهرها به صورت ق، اگر فرض کنیم شهرها مانند موجودات زنده
مذهبی و فرهنگی در حساسترین بخش این موجود زنده به صورت عامل  ،جایی که آثار، عالئم و شواهدی از حوادث تاریخی

 ،اقتصادی و اجتماعی در گسترش فعالیت ،ظهور و پیدایش رویدادهای سیاسی نهاشکننده و خرد کننده ظاهر خواهد شد؛ زیرا نه ت
ثیر عوامل منفی أو خشکسالی نیز به شدت آن را تحت ت سیلثر است، حوادث طبیعی مثل زلزله، ؤین بخش مرشد، توقف و رکود ا

 .(90 :1394 حسین، شکویی،) دهد قرار می
ده قانونی شهرها بافت فرسوده شهری که اغلب بر هسته تاریخی و مرکزی شهر ها منطبق می باشد به عرصه هایی از محدو

 سیسات، خدمات و زیرساختأار کارآمدی تنعدم برخورداری از دسترسی سواره و لبدی، دلیل فرسودگی کاکه به  اطالق می شود
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ی و اقتصادی نازلی برخوردارند طی است و به این دلیل از ارزش سکونتی محییهای شهری دارای ضریب آسیب پذیری باال
گردد،  ر در بافت منجر میهافول حیات ش، اطرات جمعیاین عامل یعنی فرسودگی که به زدودن خ (.111 :1390 ،،کیومرث)حبیبی

عوامل متعددی در . (11 :1390 ،همان) گردد با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می
 .(1 مورد بررسی قرار داد )جدول در هشت جنبه را ها آن توانمیانحطاط و فرسودگی مراکز قدیمی شهرها دخالت دارند که 

 
 (1۸۳۱ فرخ، زنوزی،) فرسوده شهری هایبافتعوامل مؤثر در فرسودگی و انحطاط  1جدول 

 توضیحات جنبه ها

 ی دوامی و ناتوان بودن کالبد از لحاظ جنس و نوع مصالحب فضایی-جنبه کالبدی

 جمعیتی-جنبه اجتماعی
کالبدی و کارکردی، ساکنان اصلی محالت قددیمی را بده مهداجرت وادار    فزایش جمعیت توأم با فرسودگی ا

 می کند. از سوی دیگر افرادی بدون تعلق خاطر به این بافت ها جایگزین می شوند.

 جنبه نظام کارکردی
تراکم باالی فعالیت های تجاری همراه با انحطاط کالبدی، اجتماعی و جمعیتی باعث می شود کده کدارکرد   

 راکز تاریخی شهرها را ترک کنند.های فاخر م

 جنبه نظام حرکتی
عدم پاسخگویی ساختاری و کالبدی مرکز تاریخی و قدیمی شهرها به نیازهای حرکتی و الزامدات ترافیکدی   

 امروزی

 جنبه اقتصادی شهری
فرسودگی کالبدی و ناکار آمدی حرکتی موجب می شود که قیمت زمین در مرکز قدیمی شدهر، بدا اخدتالف    

 شی نسبت به سایر اراضی شهری در سطح بسیار پایینی قرار داشته باشد.فاح

 جنبه زیر ساختی
فرسودگی مفرط شبکه های تأسیسات و تجهیزات شهری یکی از مهمترین عوامل تأثیرگدذار در فرسدودگی   

 قدیمی می باشد. هایبافت

 جنبه زیست محیطی
ها، بوی نامطبوع، روان شددن آب هدای سدطحی    از این منظر آلودگی های بصری، جریان فاضالب در گذر

 مورد توجه قرار می گیرد.

 مسائل حقوقی ناشی از مالکیت جنبه مدیریت شهری

 
 :به صورت زیر دسته بندی کرد توانمیتاریخی را  هایبافتن اساس فرسودگی در یبر هم

ر آب و هوا، جابه أثیت ،کیفیت ناشی از گذشت ایاما در مسیر افت بناین وضع با قرار گرفتن  :سازه ای-الف: فرسودگی کالبدی
 می آید. به وجودو نامطلوب بنا به ب ا نگهداری نامناسیجایی زمین، ارتعاشات ناشی از رفت و آمد اتومبیل ها 

 .ناتوانی بنای تاریخی در ارائه کارکردهای متناسب با نیازهای زندگی امروزی کردی:ب: فرسودگی کار
بافت حداقل استاندارهای الزم را برای کار کرد  یااین فرسودگی هنگامی روی می دهد که بنا  رسمی: ج: فرسودگی قانونی و

 .نداشته باشد
مین أرها و تاباز شود مکان با توجه به دسترسی پذیری به سایر کاربری ها، هنگامی که بنا ساخته می :د: فرسودگی مکانی

شهر و ) ت مکان انتخاب شده در طول زمان و به دلیل مختلف فرسوده گرددکنندگان نیازهای آن انتخاب می شود که ممکن اس
 (.14 :1390، خانه

تفاوت آشکار بخش جدید و قدیم را به وضوح مالحضه کرد چرا که در  توانمیشهر به سادگی  هربا نگاه به عکس هوایی 
سرعت تغییر یافته و بافت غیر هندسی و ارگانیک به شده و  ترسیمای ظاهری محله های جدید به ،روند پویایی فیزیکی شهر

سلسله مراتبی و تناسب عرصه و اعیان با ضوابط و مالک عمل های  هندسیهای  انخیاب ،به تدریج توسط بافت شبکه ای قدیمی
وین یافته و بافت قدیمی و فرسوده بافتی می باشد که در فراینده زمانی طوالنی شکل گرفته و تک شوند اصوالً ویژه جایگزین می

 .(1 :1390کیومرث،  ،ر حاضر گرفتار شده است )حبیبیصامروزه در محاصره تکنولوژی ع
از  :دیدگاه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مورد توجه قرار می گیرد هفرسوده شهری از س هایبافتضرورت توانمند سازی 

در زیبا شناختی و تداوم خاطرات جمعی و هویت بخش شهر های نا ارزش جدتاریخی عالوه بر اینکه وا هایبافتدیدگاه اجتماعی 
قدیم که در  هایبافتاز دیدگاه اقتصادی . محل سکونت و معیشت شهروندان زیادی می باشد ،هنوز در بسیاری از شهرها، هستند

میان مجموعه عناصر  بخش مرکزی شهرها واقع شده اند اغلب بازار های شهری فعالی را در خود جای داده اند. این بازار ها در
سهولت دسترسی به  ،شهری امتیاز و موقعیت مکانی بسیار خوبی دارند و مهمترین مزیت اقتصادی آن نسبت به سایر عناصر مشابه

بی توجهی به  .تاریخی توجه به فرسودگی روز افزون آنهاست هایبافتای کالبدی سیمترین ضرورت توجه به هماما م؛ آن می باشد
تبدیل  ثمرساماندهی محیط و شرایط زندگی امروزی، محیط های تاریخی و با ارزشی را به فضاهای خالی از سکنه و بی روح و بی 

 (.34: 1390، پور احمد احمد ،علی خواهد کرد )شماعی
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 های فرسوده و مشکل سازی شهریبافت -3
خود را در جذب جمعیت، بیشتر نمایان ساخته و مردم را از اقصی نقاط با گذشت زمان، شهر با گسترش پهنه خود، توانایی 

اما با توزیع نامتعادل و ناعادالنه ثروت، جاذبه کالن شهرها افزون تر و تولید معضالت و مشکالت ؛ کشور به سوی خود می خواند
به کالن  توانمیع مناسب ثروت بیشتر می گردد. خارج از بحث ضرورت حفاظت محیط در پهنه سرزمین و متعادل کردن توزی

 نه به عنوان یک معضل بلکه یک امکان نگریست. وجود جذابیت های مختلف در قسمت های مرفه نشین شهرها فکر شهرها
نزدیک برای تحصیل به دانشگاه های  همگان را به سوی خود جلب می نماید. بسیاری از دانشجویان که از شهرستان های دورو

ت کرده اند، پس از پایان دوره تحصیالت دیگر به شهر خود برنگشته و نیاز خود را حضور در شهرهای صنعتی کالن شهرها مراجع
می دانند. این مشکالت، همگی به افزایش جدایی بین مناطق محروم و صنعتی کشور کمک می کند. عدم توجه به این مناطق 

فرسوده این روزها بسیار به گوش می رسد.  هایبافتاصطالح  .گرددمحروم روز به روز باعث فرسوده تر شدن چهره و بافتشان می 
تصوری که از بافت فرسوده شهری به وجود می آید بافت قدیمی شهر است که به دالیلی نوسازی نشده اند و رفته رفته  عموماً

یا مسئله دار شهری چه از نظر سازه ای ناکارآمد  هایبافتفرسوده را، به  هایبافتکهنه و پوسیده شده اند. شاید بهتر باشد عنوان 
 .و استحکام و چه از نظر معماری نسبت داده و مورد بحث و بررسی قرار داد

شهری است که وجود عوامل و عناصر مختلف در آن کاهش ارزش  هایبافتبنا به تعریف، بافت مسئله دارشهری عبارت از 
نزول ارزش های سکونتی، نوسازی در بافت متوقف می شود و میل به های کیفی محیط زیست انسان را فراهم می کند و با 

مهاجرت در جماعت ساکن فزونی می یابد. کاهش ارزش های کیفی از یک یا چند جنبه زندگی شهری مشخص می شود که 
 .ی کالبدی، عملکردی، زیست محیطی اقتصادی و اجتماعیهاشاخصی اصلی آن عبارتند از هاشاخص

ها در زمینه کالبدی  فرسوده مسئله دار، عوامل مشترک در میان آن هایبافتبا مشاهده عناصر دورن  :یی کالبدهاشاخص
قابل دریافت است. عواملی همچون شکل پیوند با کل شهر، شبکه دسترسی، نسبت توده و فضا، تراکم بافت، نسبت کاربری های 

جزو عواملی که در این گروه  توانمیزمین نظیر رودها، تپه ها و ... را ا انطباق بافت با مرفولوژی و عوارض یمختلف و نحوه پیوند 
 .ام بردنقرار می گیرند، 

امروزه توجه به ایجاد تنوع کاربری در فضاهای شهری، مهمترین موضوع در شهر عنوان می شود و در  :ی عملکردیهاشاخص
گری غلبه می کند، مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی و عرصه واقعی نیز هرکجا که نسبت فضایی کاربر فضای مسکونی و گردش

ها شاخص عملکردی هر پهنه  ا ارتباط فضایی بین آنیفضایی در آن پهنه شهری بروز می نماید. از این رو تنوع کاربری، پیوند 
ه هنا، بافت با یک په شهری است که در صورت به هم خوردن تعادل و نسبت کاربری ها همراه با ناکارآمدی ارتباط فضایی بین آن

نه های کارگاهی و صنعتی شواهدی از این دسته هشهری دچار مسئله می شود و به سوی فرسودگی و میرایی میل می کند. پ
 .هستند

توزیع و تولید انواع آلودگی ها در زمین و هوا سبب کاهش ارزش های کیفی بافت شهری، مهاجرت  شاخص زیست محیطی:
در نتیجه فرسودگی بافت می شود. انتشار زباله و فاضالب در زمین، انتشار انواع آلودگی در هوا و همچنین وسازی و نساکنان، توقف 

بهداشت سالمتی و آسایش ساکنان را تهدید می کند و اگر راه حل اجتماعی برای مقابله با آن فراهم نگردد،  ،آلودگی صوتی در هوا
ابله شخصی برای فرار از مشکالت می افتد و گاهی تنها چاره را ترک محل می هر شهروندی به فکر فراهم آوردن امکانات و مق

یابد. با فراهم آمدن شرایط تکثیر انواع جانوران، امراض مسری فراگیر می شود و یا آلودگی هوا امکان رویش درخت از بین می رود، 
گیری ها و درهم آمیختگی عصبی به مرگ زودرس می درختان از زندگی شهری رخت بر می بندند، انسان ها نیز همراه با انواع در

 .رسند
ترکیب اجتماعی و تنوع قومی، اشکال خانوار، تراکم جمعیتی درآمد و شغل، انواع فعالیت  ی اقتصادی و اجتماعی:هاشاخص

و ثروت و  های تولیدی و خدماتی از جمله عواملی هستند که بر شکل گیری و محتوای بافت شهری اثر می گذارد. تقسیم فقر
ایجاد یک سطح متوسط زندگی برای ساکنان در تمامی شهر، توزیع مناسب انواع خدمات شهری و امکان دستیابی و استفاده از آن 

در مقابل، تمرکز فقر و یا  .ه شهری، نوسازی و رونق آن می شودهر پهنب درهم آمیزی و جاری شدن زندگی در بدر تمامی شهر، س
و گران شدن یک پهنه به نحوی که از حد و توان متوسط خرید شهروندان بیشتر شود و از سوی دیگر، لوکس ، ثروت، از یک سو

ماید، هردو سبب توقف نوسازی و تنوع نفقر به نحوی که امکان عرضه خدمات مناسب و ضروری شهری نباشد و توان خرید تنزل 
 .ه تدریج فرسوده، کهنه و ناکارآمد خواهد شدافت شهری آن بنحو بفعالیت ها در یک پهنه شهری می شوند و بدین 

یی که باعث فرسودگی یک بافت شهری شده اند، خود رهنمون شناخت و شرایطی است و در هاشاخصتشخیص و تعیین 
 :لفه کلی حاصل می شودؤنهایت دو م

 .مدآراهبردهای مواجهه با بافت فرسوده و ناکار -
 .در گذر زمان و روند توسعه منجر به فرسودگی می شود ر آن بافت شهریراهبردهای پیشگیری از بروز شرایطی که د -
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 معرفی و نتایج نمونه های مشابه -4
بخش قابل مالحظه ای از تمدن و تاریخ شهر نشینی مدرن اروپا در بریتانیا تمرکز یافته است.  :تجارب مرمت شهری در بریتانیا

شهرهای قدیمی هستند که اولین سنگ بنای آنها در دوران تسلط رومیان از « چستر»و « بث»، «یورک»، «چی چستر»شهرهای 
بر جزیزه انگلستان، گذارده شد. این شهرها در قرون وسطی به تدریج دارای بناها و مجموعه هایی شده اند که از نظر تاریخی و 

در کنار  ،زش )بعنوان یادمان های تاریخی(معماری، دارای ارزش های ویژه و مهمی هستند. همجواری و قرار گرفتن این بناها با ار
 .بناهای مدرن، نمای بصری شهرهای مذکور از ویژگی منحصر به فردی برخوردار کرده است

ستر، ایجاد ارتباط منطقی میان مرکز تاریخی شهر )بخش یمهمترین مسئله در امر مرمت و توسعه شهری ال :شهر الیستر-
)که روز به روز گسترش می یافتند(، بود. برای ایجاد این ارتباط، مناطق جدید شهری  قدیم( با مناطق و تاسیسات جدید شهری

لذا تغییر وسیع و ناگهانی و یا بریدگی در  ؛ وتوسط خیابان های فرعی تا نزدیک ترین نقطه به مرکز پیاده شهر قدیم پیش می روند
گ های چند طبقه ینلی که اتومبیل به آنها راهی ندارد، پارکاص هایبافتشهر قدیم ایجاد نمی شود همچنین در مجاورت  هایبافت

 .تا مشکل رفت و آمد شهروندان نیز حل شود ایجاد گردید
شهری و بناهای قدیمی در بریتانیا، در دو  هایبافتمطالعه و پژوهش در  :جمع بندی نتایج تجارب مرمت شهری در بریتانیا

داخلی و موضعی و ارزیابی کاربردی و تاریخ دقت  هایویژگیاین مطالعه، به  در سطح بنا: -1سطح مختلف صورت گرفته است: 
که در آن، مشخصات منظر بصری و کالبدی شهر و  در سطح مجموعه های پیوسته ساختمانی بافت شهری -1نظر داشته است. 

 .استانسانی موجود در آن، مورد توجه خاص قرار گرفته  -اجتماعی  تداوم فضای شهری و روحیه
شهری بر مبنای معیارهای تعریف شده ارزش گذاری شده اند و در راستای پژوهش و کندوکاوهای  هایبافتاین بناها و 

در اجرای طرح ها و  (و بخش خصوصی)ساکنین شهر ها  ،سیاسی و در پیروی از ضرورت های دینامیک اقتصادی -اجتماعی 
به این ترتیب همکاری بین مالکین  .عوت به همکاری و مشارکت شده اندد( البته براساس قوانین موجود) عملکردهای جدید

واحدهای مسکونی، تجاری و خدماتی افزایش یافته و نظام پیشین مالکیت )که به حفاظت واحدها و محیط شهری بی توجه بود(، 
 .متناسب با نیاز زمان تغییر کرده است
ارب صورت گرفته در ایتالیا، نمونه هایی از عملیات انجام شده در امر با توجه به انبوه تج :تجارب مرمت شهری در ایتالیا

 :بازسازی شهری در این کشور، به اختصار بررسی می گردد
یکی از شهرهای زیبا و دیدنی با آثار تاریخی گرانبها می باشد. نگهداری و حراست از آن، دل مشغولی همیشگی : شهر بولونیا -

سعه شهری و مسئولین حفظ آثار باستانی بوده است. پیش از تصویب طرح کنونی قرار بود، شهر به مسئولین و دست اندرکاران تو
عنوان هسته اصلی، شکل و کاربرد قدیمی اش را حفظ کند که در آن صورت نیازهای شهر جدید بدون جواب می ماند. به پیشنهاد 

در کنار شهر قدیم مطرح گردید. اهداف دوگانه طرح باز زنده اداری  -در طرح جدید، ایجاد یک مرکز جدید خدماتی« کنزو تانگه»
حفظ فرهنگ، روابط متقابل مردم با  -اقدامات حفاظتی جهت حراست از بخش قدیم شهر. ب  -الف  :سازی شهر بولونیا عبارتند از

 .محیط زندگی شان و تالش برای ایجاد حس تعلق در شهروندان
بناهای منفرد و مجموعه های شهری،  در ایتالیا تجربه مرمت در دو زمینه :ایتالیاجمع بندی نتایج تجارب مرمت شهری در 

با توجه به روحیات ساکنین و حفاظت از روابط و مناسبات متقابل شهروندان با محیط  ؛ وهمزمان صورت گرفته است تصوربه
 .رمت و بازسازی شهری بوده استقدیمی، از مبانی اساسی م هایبافتایجاد زندگی مجدد در  ،زندگی شهری و باالخره

ها بیشتر بر احیاء  نتایج حاصل از مطالعه سوابق احیاء محالت قدیمی در سایر کشورها و ایران این است که تا بحال تالش -
ی هاتفصیلی توجه چندانی به سرنوشت روستا هایطرحمحالت قدیمی مراکز شهر متمرکز شده و به جز به صورت مختصر در 

نشده است. موارد متعددی از روستاها در نتیجه گسترش شهرها جذب حوزه شهری شده  ،نتیجه گسترش فیزیکی شهرهادر ، ادغامی
 .باشندمیو یا در حال جذب و تحول و ادغام در شهر را 

روستا جذب حوزه شهری مشهد  14در شهر مشهد نمایانگر این واقعیت است که حدود  1314مطالعات انجام گرفته تا سال 
 14روستا در حال تحول و جذب به شهر مشهد بوده اند که در حال حاضر بیش از  1۶ه و در آن ادغام گردیده اند، همچنین شد

، چهارچشمه و ...( روستا جذب حوزه شهری شده اند. تعدادی از این روستاها در سمت توسعه طرح جامع قرار دارند. )مانند قاسم آباد
بنابراین به علت ؛ علت گسترش هدایت نشده شهر، جذب شهر شده اند مناطق توسعه نیافته که به و تعدادی نیز در حواشی شهری و

قدیم شهری ضروری است، زیرا در سمت توسعه و یا  هایبافتاحیای  هایرحطاقتصادی و کالبدی تهیه  -اجتماعی  هایویژگی
احیاء محالت قدیمی  هایطرحدارد که قابل قیاس با  جداگانه ای هایطرحدر حواشی شهری عقب مانده قرار گرفتن، نیاز به 

ساخت کالبدی )فرسودگی واحد، شبکه  لیقبمحالت قدیمی از  هایویژگیاصول حاکم بر  توانمیمرکزی شهرها نیست. ولی 
اقتصادی  هایویژگیهای مهاجر غیر بومی، ساکنان محلی، سواد، مالکیت و...(  گروه) یاجتماع هایویژگیمعابر، بافت فرعی و ...( 

)شغل، در آمد، امکانات اقتصادی و...( را که مناطق و روستاها از آن برخوردارند را به عنوان، مالک عمل استفاده نمود و با توجه به 
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 همگنی اجتماعی و»و « مقررات شهرسازی»و « جامع و تفضیلی هایطرح»موقعیت منطقه ای چنین محالتی و متناسب با 
 .موثری در جهت احیاء آنها برداشت های گام« اقتصادی

 

 فرسوده هایبافتهای مقابله با روش -5
و علل مسائل  هاشاخصد علت های فرسودگی را از بدو پیدایی در خود نهفته باشد. لذا دریافت توانمیهر بافت فرسوده شهری 

فرسودگی آن می گردد و ما را به دریافت و مشکالتی که در ابتدا سبب ایجاد مشکل و مسئله در بافت می شود و منجر به 
راهبردها، برای اصالح و بهسازی بافت یا برای پیشگیری از آن موارد راهنمایی می کند. این گونه راهبردها به شرح زیر قابل جمع 

 :بندی هستند

به حفظ آرامش  ایجاد تنوع کاربری در بافت و در امتداد خیابان های اصلی در ترکیب با محالت مسکونی، با توجه -
 .محالت مسکونی و جلوگیری از نفوذ فعالیت ها به درون محالت مسکونی

توسعه و ایجاد نظام فضاهای گردشی و فرهنگی به شکل گسترده در سراسر شهر و درون محله ها همراه با توسعه و  -
 .ساماندهی پیاده روها، حرکت دوچرخه و ایجاد نظام سبز در شهر

 .ری، محدودیت تردد سواری و توسعه حمل و نقل عمومیآرام سازی ترافیک شه -
ننمایند و جلوگیری از  ساماندهی انواع فعالیت ها در بلوک های متراکم به نحوی که تمامی امتداد خیابان ها را اشغال -

 .نفوذ این فعالیت ها به درون خیابان های فرعی و محالت مسکونی
ها، مترو زیرزمینی شهری و کاربری های بزرگ که سبب پارگی بافت شهری در برابر عناصری نظیر بزرگراه  پیوند شهر -

 .شده اند
 .ساماندهی و انطباق شکل زمین با بافت شهری روییده بر آن تا حد امکان -

 .های سطحی و حل مشکل دفع زباله شهری توسعه شبکه فاضالب شهری و دفع آب -
 .*نظام بخشی شبکه تاسیسات زیربنایی شهری -
 (.1390)ضیایی ثانی، ابراهیم،  جلوگیری از آلودگی هوا با محدودیت تردد خودروهای سواری -
 

 فرسوده در شهر مشهد هایبافتبررسی تعیین محدوده  -6
جامع و تفصیلی برای کالنشهر مشهد و تعیین محدوده های فرسودگی بافت با توجه  هایطرحپس از گذشت سال ها از تهیه 

نه شورایعالی شهرسازی و معماری، شهرداری مشهد در بازنگری طرح جامع اقدام به تعیین پهنه های فرسوده با به معیارهای سه گا
 .می نماید …دی وبتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کالی اجهاشاخصدر نظر گرفتن 

 هایبافته موضوع این طرح در دو بخش مستقل ب: (1399طرح توسعه و عمران کالنشهر مشهد مقدس )بازنگری طرح جامع 
ی اجتماعی، اقتصادی، هاشاخصغیر رسمی پرداخته است. مبنای مطالعات این طرح سعی و توجه به  هایسکونتگاهفرسوده و 

 .زیست محیطی، کالبدی و ... بوده است
 دی،بتمامی جنبه های کال ،فرسوده هایبافتثیر گذار بر کاهش سطح کیفی سکونت و شکل گیری أمجموعه عوامل ت

دی بسنده ببه یک بعد کال صرفاً توانمیاز این رو در بررسی موضوع ن .اجتماعی و محیطی را شامل می شود-اقتصادی عملکردی،
ثیر گذاری تمامی آنها مورد بررسی قرار أثیر گذار بر شکل گیری این بافت ها با لحاظ میزان تأکرد و می بایست تمامی جنبه های ت

 .گیرد
اقتصادی و زیست  -، اجتماعی ، عملکردیهای کالبدی ضریب اهمیت هریک از گروه AHPدر این طرح بر اساس تکنیک 
ها نیز وزن دهی تعیین شده است و در نهایت بلوک های شهر مشهد از نظر  ی گروههاشاخصمحیطی تعیین و نیز برای هریک از 

همیت اینست که پس از شناسایی بافت فرسوده شهری از روش فوق و مقایسه شدت فرسودگی رتبه بندی گردیده اند. نکته حائز ا
مساحت قابل توجه ای  شناسایی شده از طریق معیارهای شورای عالی شهرسازی و معماری مشخص می شود که هایبافتآن با 

طرح توسعه و عمران ) فرسوده مصوب قرار نمی گیرند هایبافتشاخص شورایعالی در سه  قبفرسوده شهری ط هایبافتاز 
 (.1()شکل 1جدول )(80: 1399، کالنشهر مشهد
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، طرح توسعه و عمران کالنشهر مشهد) ی شناسایی بافت فرسوده شهری در طرح توسعه و عمران شهر مشهدهاشاخص 2جدول 

1۸۳۳) 

 زیر معیار ها گروه

 تراکم کالبدی/  کیفیت ابنیه/  (اندازه قطعاتدانه بندی بافت )/  نفوذ ناپذیری )بر اساس معابر( ی کالبدیهاشاخص

ی هاشاخص
 عملکردی

حضور فعالیت های ناسازگار کوچک مقیاس و ترکیب شده /  میزان دسترسی به خدمات رفاهی در حد محلی
 مسکونی در محله/  با بافت

ی هاشاخص
 اقتصادی-اجتماعی

میزان /  نرخ بیکاری/  جرم و خشونت/  نرخ باسوادی/  سرانه زیر بنای مسکونی/  خانوار در واحد مسکونی
 (مهاجرت )هبستگی اجتماعی/  بار تکفل/  مشارکت اقتصادی

 پوشش شبکه جمع آوری فاضالب/  آلودگی صوتی/  کیفیت آب/  آلودگی هوا ی محیطیهاشاخص

 

 

 (1۸۳۳طرح توسعه و عمران کالنشهر مشهد، ) فرسوده شهر مشهد هایبافتنقشه تعیین محدوده  -1شکل 

 

 تاریخی منطقه آبکوه سابقه -7
و  "آبکوه"روستای نزدیک به هم به نام های  دوکوه خوانده می شود، در گذشته شامل بمحدوده ای که امروزه به نام قلعه آ

 )رهنما، ی سازمان اوقاف، قرار داشته استبوده است. روستای آبکوه در اراضی آستان قدس و روستای سعدآباد در اراض "سعدآباد"
 (.1319 محمدرحیم،

 عله آبکوه: آبکوه به طوری که در لغت نامه ی دهخدا آمده، نام قریه ای در اطراف شهر مشهد می باشد که در مسیر کارخانهق-
های اطراف طرقبه  متری از سطح دریا واقع است. در گذشته آب مورد استفاده ی آن، از کوه 811قند آبکوه و قوچان و در ارتفاع ی 

از شمال به قریه ی نکا، از جنوب به کال  1304مشهور شده است. حدود آن تا سال  (ن دلیل به نام )آبکوهمین می شده، به همیأت
 0ازمغرب به کارخانه ی قند آبکوه با فاصله ی حدود و  ی احمد آباد و ملک آباد، از مشرق به قریه ی سعد آباد خان و قریهقوه 

امین ده از دهات شهرستان مشهد و همچنین یکی  111. این قریه، رار داشته استکیلومتر ق ۶کیلومتر و قریه ی بحرآباد به فاصله 
کشت  و...ده از دهستان میان والیت بوده است. در گذشته کشاورزی در آنجا رایج بوده و محصوالتی از قبیل جو، گندم، پیاز 118از 

ر سازمان آب واقع در خیابان فلسطین کنونی قرار داشته می شده است. این قریه دارای یک قبرستان بوده که محل آن در حوالی انبا
است. مالکیت اراضی، از آن آستان قدس رضوی بوده و در آنجا کشاورزان و پیمانکاران، اجاره داران آستان قدس رضوی بوده و 

 .بوده اند ی سعدآباد )به عنوان پیمانکار مسجد جامع گوهر شاد( به کشاورزی مشغول تعداد قلیلی از آنها در قریه
این قریه در نزدیکی قریه ی آبکوه قرار داشته و حدود آن از شمال محدود به باغات نکا، از جنوب به کال قره خان : سعد آباد -
ی احمد آباد و از غرب به قریه ی آبکوه محدود شده است. زمین های آن وقف مسجد گوهرشاد و از جمله موقوفاتی می  و قریه

این قریه نیز دارای حمام عمومی،  .ی شاهرخ تیموری به مسجد گوهرشاد واگذار شده است شاد زوجه باشد که از سوی گوهر
امین ده از دهات شهرستان مشهد  119ده از دهستان میان والیت شهرستان مشهد و  118مسجد و دبستان بوده و یکی دیگر از 

سعدآباد از سوی عامه ی مردم تلفظ شده است.  -ای آبکوه  بوده است. این دو قریه به علت نزدیکی به یکدیگر اغلب به منطقه
توسعه ی شهر در پیرامون این دو قلعه، در حال حاضر به دلیل مالکیت اراضی آستانه ای و اوقافی، بافت واحدی را  علی رغم

اطع خیابان سناباد با تشکیل می دهد. این قریه نیز دارای قبرستانی بوده که در حال حاضر در محل آن، بانک خون واقع در تق
به نام مزرعه ی آبکوه مرسوم بوده و  خیابان فلسطین احداث شده است. براساس اطالعات بدست آمده، اراضی قریه ی آبکوه سابقاً
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ی مزرعه ی آبکوه )قریه ی اراضی آبکوه( مفقود شده است. با وجود این طبق اظهارنامه  از موقوفات آستان قدس است که وقفنامه
 .ط به مزرعه ی آبکوه در اداره ی ثبت اسناد و رونوشت آن در اداره امالک آستان قدس رضوی موضوع درج شده استی مربو

اراضی قلعه ی آبکوه متعلق به آستان قدس رضوی بوده و به صورت اجاره به ساکنان قریه واگذار شده است. کلیه ی زارعین، 
اعم از خورده مالک و یا عمده مالک وجود نداشته است، اجاره ی زمین  مستاجر آستان قدس رضوی بوده و هیچ نوعی مالکیتی

گندم و جو( رایج بوده، آستان قدس )در قسمت هایی که کشت غالت : نصفه کاری -: الف های زراعی نیز به دو صورت بوده است
ند. وضع زندگی این گونه زارعین نسبت به به رعایا اراضی واگذار می کرده و اجاره کاران را در محل گاودار می گفت 04۵به میزان 

بقیه بهتر بوده است زیرا در نتیجه ی تناوبی که در کشت زمین ها معمول بوده، زمین آماده شده و بدون زحمت مورد استفاده قرار 
ه نوع دیگری کشاورزی در اراضی آستانه که در آن کشت صیفی جات و سبزیجات از جمله گوج: پیمانکاری –ب . گرفت می

فرنگی، خیار، پیاز، کدو، بادمجان، خربزه و .... انجام می گرفته و بخشی از آن به شهر مشهد برای فروش عرضه می شده و بخش 
دیگر به مصرف ساکنان در محل می رسیده است. وضع زندگی این گونه زارعین اجاره کار چندان مناسب نبوده است و به زحمت 

 .دمخارج زندگی را تامین می کرده ان
قسمت اعظم آب مورد نیاز کشاورزی اراضی آبکوه، از نهر گناباد که از ترکیب هفت رشته قنات به وجود آمده تامین می شده 

ی فردوسی و پل روس ها و کارخانه ی قند آبکوه امتداد داشته  است. اراضی قلعه ی آبکوه در سمت شمال قلعه تا محدوده فلکه
. ی سراب امتداد داشته است ی دروازه قوچان و فلکه ار و باروی قدیمی شهر در محدوده ی فلکهاراضی سعد آباد تا حدود دیو. است

کاشتند.  صحرا داشته و روستاییان از داروغه اراضی را اجاره کرده ومی 14غه بوده، حدود روآستان قدس رضوی در قلعه دارای دا
 .مبلغ اجاره نیز بر اساس نوع کشت پرداخت می شده است

ایی از اطراف و میان روستا عبور می کرده است. از جمله قنات سرده در شمال قلعه که وقف مسجد گوهرشاد بوده قنات ه
است. مظهر قنات سعد آباد داخل روستای آبکوه بیرون می آمده است. قنات منبع از ضلع جنوبی روستا عبور می کرده و به باغ منبع 

 .(1319 محمدرحیم، ی سعد آباد( می ریخته است )رهنما، در محدوده فلکهی اوقاف  محل فعلی اداره)متعلق به اوقاف 
نفر می باشد تاریخچه شکل گیری آبکوه بعنوان  14444هکتار دارای جمعیتی در حدود  0/38کوه با مساحتی حدود بقلعه آ

دلیل سرعت زیاد توسعه فیزیکی کوه به ببرمی گردد، روستای قلعه آ 1304روستایی در اطراف شهر مشهد به قبل از آغاز دهه 
داخل بافت شهری مشهد قرار گرفت )مشاور نقش آذین  1304حاشیه شهر و از اواخر دهه ی  1334کالنشهر مشهد طی دهه ی 

 (.13: 1390، شرق
ت ا محدوده مرکزی شهر مشهد، بافب پیوند قلعه به عنوان محله جدید شهر منظوربهبا اجرای طرح تفصیلی  ۶4در آغاز دهه 

شد و بافت به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. به  گسیختهازهمقدیم آن توسط یک محور ارتباطی )خیابان شهید دستغیب( 
دنبال آن حاشیه این محور دستخوش تغییر و تحول شد در حالیکه بافت مسکونی پشت این محور با تحولی اندک از جریان توسعه 

فرسایش شده و بیش از پیش در تضاد و تعارض با حوزه های همجوار خویش از نظر کالبدی، بازماند و با شتاب بیشتری رهسپار 
 (.3.:1384، رنهادفمشاور مهندسین قرار گرفت ) ...اقتصادی، اجتماعی و

ساخت و سازهای روستایی اولیه و شکل گیری توسعه ثانویه بر اساس الگوهای اولیه و قدمت شکل گیری محله و همچنین 
که  ود مالکیت ساکنین به دلیل تصرف زمین های متعلق به آستان قدس و اوقاف و عدم وجود اسناد مالکیت در محدودهعدم وج

 (. 3و 1)شکل  کوه گردیده استبخود موجب عدم امکان ساخت و سازهای قانونی و اصولی بوده، منجر به فرسودگی آ
 

 
 (1۸۳5سعیدی رضوانی،) د در دوره های زمانی مختلفکوه را در سیر توسعه شهر مشهبجایگاه محدوده آ -2شکل 
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 (1۸95، مدیری مهدی، حیاتی سلمان، رضایی مقدم علی) مراحل توسعه کالن شهر مشهد -۸شکل 

 

 موقعیت در شهر مشهد -8
واقع شده است.  (ی توسعههاشاخصرخوردار از نظر بکوه در حوزه میانی غربی و در منطقه یک شهرداری مشهد )منطقه بقلعه آ

 .این محدوده از شرق به بلوار شهید صادقی )سازمان آب( و از شمال به خیابان آپادانا و از جنوب به خیابان فرهاد منتهی می گردد
فت عبور کرده و به عنوان یک شریان درجه دو شهری ارتباط این محدوده را با سایر کانون های سفر بامحور دستغیب از میان این 

 (. 0)شکل  برقرار می سازد ...یدان فردوسی، میدان شهدا، ملک آباد ومانند م
 

 
 (1۸9۱مشاور فرنهاد،  مهندسین) ی غربی کالن شهر مشهدکوه در حوزه میانبموقعیت قلعه آ -۱شکل 

 

کوه به دلیل دارا بودن قطعاتی ریزدانه، دسترسی های نامناسب، بفرسوده شهری از جمله بافت فرسوده ی آ هایبافتکلیه 
یز نکوچه های پر پیچ و خم، روشنایی ناکافی معابر و نازل بودن بودن قیمت زمین و مسکن بافت مورد توجه گروه های مهاجر و 

افت و به ویژه برای باجتماعی در  گروه هایی با زمینه فعالیت های غیرقانونی می گردد که نتیجه حضور این گروه عدم وجود امنیت
جدید در کنار بافت قدیم یک  هایبافتساکنین قدیمی و ریشه دار محدوده است. از سویی دیگر با توسعه مناطق جدید و ایجاد 

با افت سجاد مشهد به عنوان یک بافت بکوه به دلیل شکل گیری ببه ویژه در محدوده آ تضاد بین این دو برقرار می گردد این امر
قیمت اراضی باال و حضور ساکنین با طبقه درآمدی باال به شکل حادی نمود پیدا کرده است به گونه ای که معضالت محدوده بافت 

ا بالبته باید توجه داشت که مجاورت آبکوه  .کوه عالوه بر ساکنین به نوعی بر محدوده های پیرامون نیز تأثیر گذار بوده استبقدیم آ
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د فرصت مناسبی جهت باالرفتن ارزش زمین و توجه توانمید و خیام می گردد اد که شامل محالتی چون سجفت جدید شهر مشهبا
 .(11: 1384،مشاور فرنهادمهندسین ) افت مذکور گرددبسرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در

 

 طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده آبکوه -9
روستایی در حاشیه این شهر بوده، اکنون به مثابه بافتی ارگانیک، فرسوده و بسیار متراکم بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته 

 نیا .دی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته استباست که در تعارض با حوزه های همجوار خود از نظر خصوصیات کال
 -دی کالبو واجد شرایط بحرانی از نظر ناپایداری های ویژه برای سرمایه گذاری و توسعه از یک سو بافت تلفیقی از فرصت

اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی است. این شرایط مدیریت شهری کالن شهر مشهد را به برنامه ریزی برای ایجاد شرایط 
 .زیست و فعالیت مطلوب در این بافت ناگزیر ساخت

از طرف معاونت  10/14/1398در تاریخ  13441۶/98/18طی قرارداد شماره  "کوهبطرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده آ
هکتار مورد مطالعه  34الع گردید. محدوده مورد نظر با مساحت برنهاد افشهرسازی و معماری شهرداری مشهد به مهندسین مشاور 

مهندسین است )هکتار افزایش یافته  30به  18/40/1384مورخ  0قرار گرفت که در حال حاضر با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 
 (.3: 1384، رنهادفمشاور 

 :مرحله تنظیم گردید که در بردارنده مراحل ذیل است 9فرایند مطالعات طرح در 
 . بیان چشم انداز اولیه و تعیین محدوده های مطالعاتی1
 . تدوین مطالعات پایه در سطوح مطالعاتی طرح1
 تدوین سیاستگزاری طرح .3
 یتدوین چارچوب طراحی شهر .0
 تهیه طرح تفصیلی .0
 معرفی پروژه ها موضعی و موضوعی. ۶
 تحقق پذیری() انحوه و مدیریت اجر. 1
 نظارت و بازنگری. 9

افت، اعتبار چشم بپس از توافق های میان تعاملی انجام شده کارشناسان، مدیران شهری و مردم در خصوص رویکرد اقدام در
ی برنامه هاشاخصمشکالت محدوده، گزینه های مفهومی ارائه و گزینه بهینه بر اساس انداز و اهداف طرح در پاسخ به مسائل و 

میزان جابجایی ساکنین از محدوده، از هم گسیختگی بافت اجتماعی، هزینه اولیه نوسازی بافت فرسوده، توجیه پذیری ) ای
خوانایی، توزیع  ،ت دسترسی، پیاده مدارینفوذ پذیری و قابلی ،اقتصادی، سهولت اجرای طرح و زمان طرح و معیارهای طراحی

شخصیت ویژه و منحصر، پیوستگی فضاهای  ،عرصه های همگانی )تجمع پذیری(، اختالط کاربری های متنوع و هم افزا بمتناس
ی طرح، تدقیق شده و متعاقب آن طرح تفصیلی مر پایه برنامه ریزی کبانتخاب شده است. گزینه مورد نظر ( ز و یکپارچگیبس
 .(0.:1384، تصویب گردید )همان 18/40/1384بوط تهیه گردید. سرانجام کلیات طرح در جلسه کمیسیون ماده پنج مورخ مر

 

 فرادست هایطرحبررسی و استنتاج از  -11
، با رشد سریع شهرنشینی و مهاجرت روستایی 1304ی  از حدود دهه: ، تفضیلی و تاسیسات زیربنایی(باالدست )جامع هایطرح

( مطرح شد. یکی از شهرهایی 1301جامع شهری در برنامه ی سوم عمرانی ) هایطرحی  ایران، بحث ساماندهی شهرها و تهیه در
 1301آغاز و در سال  130۶ی طرح جامع شهری برای آن الزم بود، شهر مشهد بود. لذا طرح جامع این شهر در  که ضرورت تهیه

 ( بود.1314تا  1300سال )از  10پیش بینی شده در طرح جامع  به شهرداری مشهد جهت اجرا ابالغ شد. مدت
جهت توسعه در طرح جامع به سمت شمال غرب مشهد پیش بینی شده بود که کلیه ی اراضی قلعه ی آبکوه مشهد را نیز در 

توسعه ی جدید در این راستا، طرحی نیز در قالب طرح تفصیلی برای محله پیشنهاد شد که مسیرهای منطبق بر  .برمی گرفت
غربی از میدان راهنمایی -ی معابر در طرح تفصیلی، تنها بازگشایی محور شرقی شهری را نمایش می داد. از طرح پیشنهادی شبکه

ی طرح  صورت گرفت و در اجرای بقیه 13۶1-13۶1به محله ی سجاد شهر )بلوار شهید دستغیب یا امتداد بلوار سجاد( در سال 
 .گرفته استتاکنون اقدامی انجام ن

ه تراکم زیاد مشخص شده است و براساس طرح تفصیلی با غلبدر طرح جامع خازنی این محدوده به عنوان پهنه سکونت 
قرار دارد. به نظر میرسد با توجه به اجرای محور دستغیب، محدوده  30و  31دی در ناحیه بخازنی این محدوده از نظر تقسیمات کال

دهد که در حاشیه محور  ری ها در طرح تفصیلی مصوب نشان میبت. عالوه بر این، توزیع کاری از چند محله اسهایبخشطرح 
آپادانا یک مرکز خدمات محله جهت پاسخ گویی به نیاز های ساکنین و در جنوب غربی آن، یک مرکز ناحیه ای پیش بینی شده 



 

17 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 3

: ی
71

 ،)
ور

ری
شه

 
73

31
 

به محور دستغیب از نظر  توانمیتفصیلی مصوب،  ر پیشنهادی طرحبکوه از نظر انطباق پذیری با معاآبافت کنونی ب در .است
کاربری های تجاری مقیاس ناحیه در جنوب غربی محدوده اشاره کرد که این داللت بر عدم تحقق پذیری طرح تفصیلی مصوب 

 (.۶و  0)شکل  خازنی در این محدوده می باشد
 

 
 (1۸9۱هاد، نمشاور فرمهندسین ) طرح تفصیلی مصوب در محدوده طرح -5شکل 

 

 
 (1۸9۱مشاور فرنهاد، مهندسین ) ر پیشنهادی طرح تفصیلی خازنی با وضع موجودببررسی میزان انطباق معا -6شکل 

 
در طرح جامع مهرازان وجه غالب کاربری پیشنهادی در این محدوده، پهنه مختلط تجاری و مسکونی در نظر گرفته شده است. 

در اراضی غربی شهر پیشنهاد کرده بود، طرح -مکمل مرکز فعلی-شهری پیشنهاد یک مرکزبرخالف طرح جامع خازنی که  درواقع
پیشنهاد  "مسکونی-مختلط تجاری"گیری فعالیت های تجاری را در پهنه ی وسیع مهرازان ایده مرکز جدید را در نظر ندارد و شکل

کوه در پهنه سکونت یا گروه های ب(، قلعه آ1390-1040براساس مطالعات طرح توسعه و عمران )جامع( کالنشهر مشهد ) .می کند
در نظر گرفته شده است. در ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع، محور شهید دستغیب به  (درآمدی یک و دو )متوسط به باال

مقیاس  تجاری و خدمات پیش بینی گردیده است که از نظر کاربری های خدماتی، کاربری های-عنوان محور مختلط مسکونی
ناحیه در اولویت استقرار و جانمایی هستند. در طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد، نقش محور شهید دستغیب به عنوان ستون 

شده است که دارای پتانسیل ایجاد بازارهای روز می باشد.  کوه، تجاری و به صورت سازمان یافته تر پیش بینیبفقرات اصلی قلعه آ
 کید ورزیده است.أارکینگ جهت جلوگیری از ترافیک در محور دستغیب تهمچنین این طرح، به پ

 

 طرح تفصیلی -11
جانمایی کاربری ها صورت گرفته است. در الگوی نظام عملکرد و  ،با توجه به سیاستگذاری طرح و گزینه مفهومی منتخب

ز فعال با مقیاس غالب ناحیه است که بخدمات رفاهی و س-فعالیت، حاشیه محور شهید دستغیب شامل یک راسته ی مختلط تجاری
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از سه راه فلسطین با حفظ سلسله مراتب فضایی به ستون فقرات اصلی درون محله متصل می شود. الزم به ذکر است که با در نظر 
 گرفتن سیاست های طرح جامع کالنشهر مشهد در حوزه میانی غربی و الگوهای توسعه طرح تفصیلی این حوزه، عملکردهای غالب
حاشیه محور دستغیب در مقیاس ناحیه تعریف شده اند تا از افزایش سفر به این حوزه به واسطه فعالیت های جاذب سفر کاسته شود 

له و پهنه های سکونت مجاور آن از طریق حارتباط کاربری های مقیاس محله به مراکز زیر م .ضایی آن حفظ گرددفو کیفیت های 
ثیر آن ها أمحور موجود است برقرار می گردد. در این راستا، عناصر نیازمند حفاظت با توجه به ت ستون فقرات مذکور که منطبق بر

در حیات و هویت محله و نیز بعنوان تداعی کننده های خاطره و معنا برای آن دسته از ساکنین که در محله خواهند ماند مشخص 
مساجد می باشد( عالوه بر این، عملکردهای ناسازگار با سکونت شناسایی شده است که اغلب  ،)این عناصر در محدوده طرح ،گردید

ری های انتقالی و بدر جنوب غربی محدوده با عملکرد غالب خدمات مربوط به خودرو قرار گرفته اند. عملکردهای نامبرده بعنوان کار
محله نیز در پهنه مرکز محله و مراکز زیر محله مکانیابی شده  یا نیازمند ساماندهی در طرح، مشخص شدند. کاربری های خدماتی

خشایش این کاربری ها به گونه ای بوده است که عالوه بر تسهیل دسترسی ساکنین با فعالیت های همجوار خود سازگار پاست. 
ا نقش شریانی درجه بو  متر 04ت آبکوه را خیایان دستغیب به عرض بافدر الگوی نظام حرکت و دسترسی، محوریت اصلی  .باشد

 .دو فرعی در حدفاصل میدان راهنمایی و چهار راه خیام تشکیل می دهد
این محور عالوه بر نقش عبوری، با توجه به تعریف کاربری هایی که موجب توقف پیاده می شوند، پیاده روهای عریض تجهیز 

و مسیرهای  سستهز خطی پیوسته وگبراجعین، فضاهای سمین پارکینگ مورد نیاز مأشده با استفاده از مبلمان شهری مناسب، ت
سه راه فلسطین و از آنجا تا چهار راه خیام با  -دوچرخه راحت و ایمن واجد نقش اجتماعی است که با دو سکانس میدان راهنمایی

امالت اجتماعی پیوستگی کالبدی و فعالیتی تقویت می گردد. نقطه عطف این محور بعنوان فضای شهری تجهیز شده و عرصه تع
متر در پشت بلوک  19عرض  باساکنین و شهروندان در سه راه فلسطین قرار گرفته است. همچنین یک محور جمع و پخش کننده 

های شمال حاشیه محور شهید دستغیب پیشنهاد شده است که بعنوان محور پشتیبان عمل می نماید. در پهنه جنوبی نیز چنین 
شکل ) یک رینگ در پیرامون فعالیت های مقیاس ناحیه پیشنهاد شده است صورتبهمتر  19-14محوری با همین نقش با عرض 

1.) 
 

 
 (1۸9۱ ،مشاور فرنهادمهندسین ) کاربری های وضع موجود منطقه آبکوه مشهد -7شکل 

 

 قبلی هایطرحعلل عدم اجرای  -12
مهرازان( و طرح تفصیلی ) 1314عبارت است از پیشنهادات طرح جامع سال  شهری مربوط به قلعه آبکوه عمدتاً هایطرح

(. در طرح مهرازان کاربری قلعه آبکوه و محالت مجاور، مختلط مسکونی و تجاری در نظر گرفته شده است. در طرح )خازنی 1300
محله قلعه آبکوه، محدوده ویژه و  14درصد( می باشد. در طرح جامع سال  104خازنی کاربری پیشنهادی، مسکونی تراکم زیاد )

طرحی ویژه برای این محدوده تهیه نشده است. طرحی که  تا کنون نیازمند طرح تفصیلی ویژه تشخیص داده شده است. با این حال
 باشندمیدر حال حاضر برای این محدوده وجود دارد و مالک صدور پروانه ساخت برای معدود قطعاتی که در قلعه آبکوه دارای سند 

است، طرح خازنی است. در این طرح، عالوه بر مقرر کردن کاربری مسکونی با تراکم زیاد برای این محله، شبکه معابری خاص 
برای این محدوده پیشنهاد گردیده است که در خطوط اصلی از معابر پیرامونی و در خطوط فرعی از شبکه معابر موجود، تبعیت می 

تنها بلوار دستغیب، اجرا شده است که آن هم بیشتر کار کرد ادامه ارتباط بلوار سجاد را  ،ادی طرح تفصیلیکند. از تمامی معابر پیشنه
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درصد مساحت قلعه آبکوه )روستای آبکوه( متعلق به آستان قدس می باشد، اطالع از  14به عهده دارد. از آنجا که مالکیت حدود 
بکوه، مورد نیاز است. در حال حاضر آستان قدس تنها به کسانی که حق تقدیمی موضع این ارگان برای هر گونه مداخله در قلعه آ

هیچ یک از ساکنین  روز زمین خود را بپردازند، زمین های این محله را اجاره می دهد. این حق تقدیمی به میزانی است که تقریباً
ه که مالکیت آن متعلق به آستان قدس است، فاقد قادر به پرداخت آن نیست، در نتیجه، اغلب ساکنین محدوده روستای قدیم آبکو

اراضی زراعی اطراف  که به تدریج 1304سند هستند. به نظر می رسد به طور طبیعی آستان قدس می بایست در سال های دهه 
اهالی  قلعه آبکوه به شهر مشهد ضمیمه شد، با ساکنان این محله توافقی مبنی بر پرداخت حق تقدیمی یا اجاره این اراضی به

دیدگاه غالب در آن دوره این بوده است که باید ساکنین این محدوده را به جای دیگری منتقل کرد و  اًاما ظاهر؛ صورت می داد
زمین این روستا را، مشابه تفکیک قطعاتی که در بند الف وب )محدوده بلوار سجاد و هجرت( صورت گرفته است، تفکیک نمود و به 

تا به این ترتیب، بیشترین استفاده از امکانات موقوفه صورت پذیرد. به این ترتیب با سر سختی آستان  دافراد جدیدی واگذار کر
درصد  84قدس در برابر اهالی و عدم بضاعت مالی کافی ساکنین برای پرداخت مبالغ درخواست شده توسط آستان قدس، حدود 

شمسی می رسد.  1344ت در محدوده فعلی قلعه آبکوه، حداقل به سال . در حالی که سابقه سکونباشندمیاهالی فاقد سند مالکیت 
بنابراین علت ؛ تا کنون هیچ طرح شهری و از جمله طرح تفصیلی در این محدوده اجرا نشده است از این رو با بی سند ماندن اهالی

آستان )اهالی و مالکین رسمی بافت ساماندهی در این محدوده، عدم توافق مجموعه مدیریت شهری با  هایطرحاصلی عدم اجرای 
 .قدس و سازمان اوقاف( برای اجرای هر طرحی می باشد

 

 روابط مسایل قلعه آبکوه -13
مطالعاتی همچون اجتماع، فرهنگ و اقتصاد بهتر آن است  هایبخشدر محله آبکوه با توجه به تأثیر بی شک کالبد بر دیگر 

مهمترین علت پیشرفت و سرعت اثر گذاری عوامل آسیب رسان در این محله عدم  که کارآمدی بخش کالبدی را بهبود ببخشیم.
محدوده است.  داوم و مستمر بر روند حیات اینماجرای کامل طرح تفصیلی و جامع در این منطقه و نبود نظارت و توجه فنی، 

همراه با تخریب وسیع بافت، با اصول و راهبرد اصلی ساماندهی باید، بهسازی در کنار توانمند سازی باشد و بازسازی گسترده 
د زمینه ای را برای حضور افراد در کنار هم و بستری را توانمیوجود عرصه های عمومی و پویا  ی توسعه مغایر است.هاشاخص

برای تعامالت اجتماعی فراهم آورد و به دنبال آن شکل گیری خاطره و حس تعلق مکانی برای شهروندان را به عرصه زندگی 
تبدیل نمود. توجه به بحث مشارکت نیز از موضوعات مهمی است که در حیات محله ها باید با تأکید بیشتری به آن توجه شود. 

تا تصمیمات خود را مطابق با الگوها و گرایش هایی اتخاذ کنند که  کنندمیی توسعه یافتگی به مدیران شهری کمک هاشاخص
، اندازه گیری کمی میزان پیشرفت یک جامعه و ایجاد تغییرات الزم برای هاشاخصجود باز می شناسانند. بدون و هاشاخصاین 

براساس مطالعات وضع موجود و تحلیل شرایط حاکم بر محدوده موردمطالعه،  .رسد بهبود خدمات رسانی غیر ممکن به نظر می
مالکیت دوگانه، مهاجرت افراد غیربومی،  ساخت وساز بدون مجوز، عدم وجود طرحی هماهنگ با نظرات مردم و شرایط اجرایی،

فرسودگی کالبدی، جدایی گزینی اجتماعی و تقابل با محالت  مانندکاهش همگنی بافت اجتماعی، مهمترین علل مسایل این بافت 
 .مجاور و نیز وقوع جرایم اجتماعی است

 

 بندیجمع -14
کوه ببرمی گردد، روستای قلعه آ 1304به قبل از آغاز دهه کوه بعنوان روستایی در اطراف شهر مشهد بتاریخچه شکل گیری آ

داخل بافت شهری  1304حاشیه شهر و از اواخر دهه ی  1334به دلیل سرعت زیاد توسعه فیزیکی کالنشهر مشهد طی دهه ی
ل گیری محله مشهد قرار گرفت. ساخت و سازهای روستایی اولیه و شکل گیری توسعه ثانویه بر اساس الگوهای اولیه و قدمت شک

و همچنین عدم وجود مالکیت ساکنین به دلیل تصرف زمین های متعلق به آستان قدس و اوقاف در محدوده منجر به فرسودگی 
افت بکوه تاکنون و مسائلی همچون وجود کاربری های ناسازگار در بکلیه سیاست های اعمال شده در محدوده آ .آبکوه گردیده است

و عدم مالکیت اراضی سبب شده تا تشویقی جهت ساخت و ساز مطابق با ضوابط و مقررات و توسعه  و عدم توان اقتصادی مردم
ی که تاکنون جهت بهبود وضعیت آبکوه ارائه گردیده است شامل طرح جامع و تفصیلی مشهد می هایطرحعمل نیاید، بافت بکالبدی 

قسمت ها جهت بازگشایی معابر بوده است که به دلیل عدم باشد که براساس سیاست در نظر گرفته شده تملک اجباری برخی از 
ی با رویکرد توانمندسازی و بهسازی نیز مطرح گردیده اند که هایطرحهمکاری و نارضایتی مردم محقق نگردیده است و از طرفی 

ی باالی دولتی و عدم نگاه افت و طوالنی بودن زمان اجرا و نیاز به سرمایه گذاربباز هم به دلیل وجود مشکالت و معضالت عدیده 
افت و همچنین عدم اطمینان مردم از حفظ سرمایه آنان در اجرای طرح نتوانسته اند مشکالت را هموار کرده و بیکپارچه به 

 .های سرمایه گذار ایجاد نمایند افت توسط شرکتبمعضالت بافت را رفع نماید و یا حتی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در 
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 گیرینتیجه  -15
فرسوده، زمانی احیاء می شوند که زمینه های رشد مداوم آنها فراهم شود و قدرت خودترمیمی به آنها باز گردد. این  هایبافت

. در این میان، توجه به حاصل می شود مهم، از طریق توجه به تمامی ابعاد فرسودگی و آسیب شناسی بافت در تمام این زمینه ها
 هایبافتاین گونه بافت ها و ارتقاء این کیفیات، از رویکردهایی است که نباید از آن غافل بود.  رزندگی د کیفیت های محیط

فرسوده شهری، امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده اند و اغلب اوقات آن گونه که باید پاسخگوی نیازهای 
 .آنها را از محیط زندگی خود کاهش داده است ساکنانشان نیستند و همین امر میزان رضایتمندی ساکنان

کید بر رویکرد مشارکتی یا شهروند مدار و استفاده از أاینگونه گفت که بکار بستن برنامه های توانمندسازی با ت توانمیدر نهایت 
اید توجه داشت که پتانسیل های محلی بهترین راه جهت ساماندهی بافت فرسوده محله قلعه آبکوه مشهد می باشد، ضمن اینکه ب

شهری، تشکیل کمیته های نظارت بر  هایطرحاستفاده از پیشنهادات کارشناسان مجرب حوزه شهرسازی )بازبینی تجارب اجرای 
تهیه و اجرای مشارکتی طرح ها، تهیه بسترهای مناسب جهت دریافت بازخوردهای اجرای طرح از طرف ساکنین(، تطبیق 

شناسایی دقیق اولویت های طرح با توجه به نظرات عمومی، ایجاد ساز و کار )های واقعی شهروندان راهبردهای اجرایی طرح با نیاز
ین )تهیه زیرساخت های دسترسی نمداوم از نظرات و مشارکت ساک گیریبهرهمناسب در جهت حفظ و ارتقای عدالت اجتماعی( و 

تهیه و اجرای طرح ها، ارتقای بهره وری و پیشگیری از  محلی، توجه به محله محوری و شهروندمداری در هایطرحساکنین به 
 هایطرحثر در به انجام رساندن موفق ؤعوامل م تریناصلیاتالف و استهالک سرمایه عمومی در جریان تهیه و اجرای طرح ها( 

رد توجه دست مستمر مو طوربهخاص در محله قلعه آبکوه بوده و بایستی  طوربهتوانمندسازی بافت فرسوده در شهر مشهد و 
 .اندرکاران امور شهر قرار گیرد

 

 نابعم
نشگاه ، رساله دوره دکتری، دا«توسعه کالبدی و حفظ بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری»، (1390)حبیبی، کیومرث،  .1

 تهران، دانشکده جغرافیا

، «مشهد در راستای احیاء شهریاجتماعی، اقتصادی و کالبدی قلعه آبکوه  هایویژگیشناخت »(، 1319)رهنما، محمدرحیم،  .1
 فردوسی مشهد، مشهدطرح پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه 

ارها، جستارهای شهرسازی، ، چالش ها و راهک«مراکز ارزشمند تاریخی در کالن شهرهای ایران»، (1390)زنوزی، فرخ،  .3
 11شماره 

 19شماره ، هنرهای زیبا، «ایران ایطعملیاتی کردن شهرسازی مشارکتی در شر»، (1390)سعیدی رضوانی، هادی،  .0

 انتشارات سمت، چاپ پنجم، «دیدگاه های نو در جغرافیای شهری»، (1394)شکویی، حسین،  .0

 ، تهران«دوده بافت فرسوده شهرکردطرح ساماندهی مح»، (1390)ن مشاور(، یشهر وخانه )مهندس .۶

 انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ،«بهسازی و نوسازی شهری»، (1390)احمد، ، پوراحمد ،علی شماعی .1

، نشریه هفت شهر، «غیررسمی کشور در پرتو حکمروایی خوب شهری هایسکونتگاهساماندهی »(، 1391)صرافی، مظفر،  .9
 13و 10شماره 

 8، شماره «معماری و ساختمان»، (1390)ضیایی ثانی، ابراهیم،  .8

، «و بررسی الگوی توسعه فضایی کالنشهر مشهد تحلیل»(، 1380مدیری مهدی، حیاتی سلمان، رضایی مقدم علی، ) .14
 1مدیریت شهری، شماره 

 
 
 
 
 
 




	01- Untitled-1
	02- Untitled-1
	03- GAr- No06- Farkhan-Site
	04- Binder1
	00- GAr- No 16-  Content- Format
	01- GAr- No 16- 66660
	02- GAr- No 16- 24494
	03- GAr- No 16- 35641
	04- GAr- No 16- 54040
	05- GAr- No 16- 60262
	06- GAr- No 16- 74994
	07- GAr- No 16- 91220

	06- Untitled-1

