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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 1931زمستان (، 11)پیاپی:  5، شماره سال پنجم

 

 

کاهش  یسبز شهر زابل در راستا یفضا یبوم یدرخت یهاگونه سهیمقا

 AHP کیبا استفاده از تکن زگردهایر بیآس

     

 3، محمود رمرودی2اصغری پور محمدرضا، 1سارا سردشتی
 50/50/89تاریخ دریافت:  

 89/59/89پذیرش:  تاریخ
 

  98088کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

سبز  یو توجه به فضا ستیزطیمححفظ  ،یشهر یهاطیمح یسازدر شهرها، سالم یطیمحستیز یهابا بروز بحران
نقش  تواندیم یسبز شهر یدر فضا یبوم یدرخت یهاگسترش گونه نیبنابرا؛ کرده است دایپ یادیز تیاهم یشهر
سبز شهر  یدر فضا یبوم یدرخت یهاگونه سهیمقا دفمطالعه با ه نی. ادینما فایشهرها ا یستیز یداریپا جادیدر ا یمؤثر

و در قالب  7880 سال یپژوهش با استفاده از اطالعات آمار نیانجام شد. در ا زگردهایر بیکاهش آس یزابل در راستا
( به AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیشهر زابل با روش فرا یکارشناسان سازمان جهاد کشاورز یپرسشنامه با جامعه آمار

 م،یبا اقل یآب، خاک، سازگار ،یشهر یمایوکلیشامل ب یاصل یارهایپرداخته شد. مع ارهایها و معشاخص یزوج سهیقام
تلخ، زبان  تونیمنطقه شامل اکالیپتوس، عرعر، ز یدرختان بوم یهاگونه قیتحق یهانهیو طول عمر و گز اندازچشم

را به  تیاولو نیشتریب 872/5با وزن  میبا اقل یسازگار اریمع ناسان،کارش دگاهینشان داد از د جیو گز بود. نتا دیگنجشک، ب
 بیکاهش آس یبرا یاهیگ یهادر انتخاب گونه رگذاریتأث یفاکتورها نیتراز مهم اریمع نینشان داد. ا ارهایمع رینسبت سا

و  872/5با وزن  بیو گز به ترت پتوسیباالی درختان اکال تیارجح انگریب AHP رییاصل از بکارگح جیاست. نتا زگردهایر
توان و گز می پتوسیاکال ژهیمنطقه به و یبا کاشت درختان بوم نیبنابرا؛ منطقه بود یدرختان بوم گرینسبت به د 878/5

 ناشی از ریزگردها را به سطح چشمگیری کاهش داد. آلودگی

 

 اریمع ،یسبز شهر یفضا ،گیرییمتصم پتوس،یاکال یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 دانشگاه زابل دانشجوی دکتری تخصصی اگرواکولوژی، پردیس خودگردان -1

 m_asgharipour@uoz.ac.ir)مسئول مکاتبات( ، دانشیار گروه زراعت دانشگاه زابل -2

 دانشیار گروه زراعت دانشگاه زابل -9
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 مقدمه -1
 شود،می دنیا بیابانی و خشک مناطق در ویژه به ناپذیرجبران هایخسارت آمدن وارد سبب هرساله که طبیعی حوادث از یکی

نیمه و خشک کمربند در قرارگیری و خود جغرافیایی موقعیت دلیل به ایران کشور(. 8، 7898 نگارش و لطیفی،) استشن  طوفان
 سالمت بر زیانباری اثرات غباری، و گرد هایطوفان. گیردمی قرار غبار و گرد هایسیستم معرض در مداوم طوربه جهان، خشک
و  نسیستا نستا(. ا8، 7882 نسب، کاظمی ناروئی و گلچین،) گذارندمی جای بر گیاهی پوشش و اقتصاد ،زیستمحیط انسان،
 لاـفع یاـهزارنـش ءزـجهکتار  955555 یعنیآن  دـصدر 72 که ستا نبیابا رهکتا نمیلیو پنجاز  بیشدارای  ن،تاـبلوچس
 یهاراه ی،کشاورز یجا شده و با هجوم خود به اراضوزش باد جابه اـب ،هـمنطق لفعا نیمه فعال و یزارهاشند. ومیش بمحسو

 یاـهبسیآ منطقه یربناییز یهایتفعال بهو  کنندیم دیجاا دممر ندگیز ایبرای هعدید تکالـمش ،تاهاـسو رو شهرها ،تباطیار
 است نامطلوبی محیطیزیست و اقلیمی هایپدیده ازجمله غبار، و گرد(. 78، 7890، نگارش و لطیفی) دـکننمیوارد  ناپذیریجبران

 صالحی، علیدادی، رستمی،) است افتاده اتفاق سیستان منطقة در فراوانی به و شده خارج خود طبیعی سیر از اخیر سال چند در که
 (.8، 7888 ،آبادیدولت و دوستی بهنام، جمالی

 رـترگزـب ونرـمیک 5558/5از  هاآن ازهندا که شودمی هـگفت مایع معلق یا جامد ادمواز  هیوگر به ا،هودر  دموجو معلقذرات 
 یادهترــگس راــنتشبوده و از ا دگیــپیچیو  عوــتن ترینــبیشدارای  ه،دـالینآ ادوـم نـی. اندـباش رـتکوچک یکرونم 055و از 

 عدم ریزگردها، پدیدة ایجاد اصلی عوامل از یکی (.Boubel, Vallero, Fox, Turner and Stern, 2013, 2) ندبرخوردار
 و گیریشکل منشأ، مسافت لحاظ به ریزگردها. (Du, Kang, Lei and Chen, 2007, 3است ) مطلوب گیاهی پوشش وجود

 شرایطدر  .کرد تقسیم المللیبین و ایمنطقه محلی، ریزگردهای بهرا  هاآن توانمی اساس این بر که دارند مختلفی انواع پیدایش،
 در. شوندمی توزیع و ایجاد هوایی، هایجریان و بادها واسطة به مختلفی ارتفاعی سطوح در و بوده متنوع ریزگردها اندازة محلی،

 داشته هاآلودگی گونه این کاهش در مؤثری نقش توانندمی درست مدیریت صورت در یاهی،گ هایپوشش و درختان شرایط، این
 بهترین معرفی و تعیین مطالعه این از هدفمنظور  ینا به. (Fazelinia, Akbar, Rafati and Hossein,2013,6باشند )

 .بود ریزگردها آسیب کاهش راستای در مطالعهمورد  یارهایسبز شهر زابل بر اساس مع یدر فضا یبوم درختی گونه
، 7888سعیدی ) و جاوید عباسپور،. است شده انجام مختلفی مطالعات گیاهی، پوشش از استفاده با ریزگردها کاهش راستای در

 نتیجه این به و کرده بررسیرا  GIS افزارنرم از استفادهبا  PM10معلق  ذرات انتشار میزان شهری تهران بر هایبوستان تأثیر (9
آب وجود و درختان زیاد تراکم دلیل به تواندمی امر این. بود مجاز حد از کمتر بوستان مرکزی میدان در هاآالینده میزان که رسیدند

 پوشش تأثیر بررسی به( 2، 8550) پنگ، لیپینگ، ژمین، ژیائودانگ، دان و ونشوشان، جینگ. باشد آن اطراف گیاهی پوشش و نما
 بسیار هوا آلودگی حذف در را سبز فضای نقش و پرداخته باریک خیابان یک فضای در موجود معلق ذرات حذف روی بر گیاهی

نواک، کرین و  .کرد حذف را هوا معلق ذرات از زیادی مقدار تواندمی خیابان امتداد در سبز فضای که دادند نشان و دانسته مهم
 نشان متحده، ایاالت در شهری هایدرختچه و درختان توسط هوا هایآالینده حذف با رابطه در ایمطالعهدر  (8، 8552استیون )

شوند. دو و می هوا هایآالینده از زیادی مقدار حذف نتیجه در و شهری هوای کیفیت بهبود باعث شهری درختان که دادند
 PM10 انتشار میزان و هوا کیفیت بر شهری سبز فضای آثار کنترل و تنظیم عددی سازیمدل ای،مطالعهدر  (8، 8550همکاران )

 O3و  PM10غلظت  کاهش موجب برجسته طوربه جنگلی پوشش داد، نشان بررسی این از حاصل نتایج. کردند بررسیرا  O3و 
ین و گلچ کرد. کنترل و تنظیمرا  O3و  PM10 میزان توانمی جنگلی پوششافزایش  وسیلة به و شودیم غلظت افزایش

 یدر شهر زاهدان نشان دادند که از اصل هادیزگرر کاهش دیکررو با سبز کمربند حیاطربا هدف  یا( در مطالعه8، 7882) همکاران
در  مرـگومیکر 02 تا 5 ودةمحد یعنی ک،اـپ ایوـه اردتاندـسا هـب اهو یهاهالیندآ غلظت انگینـمی ناندـسر ،تحقیق افهدا ینتر
و  اـههالیندآ اهشــک ایرـب زاــنی ردوـم ضرــعو  لوـط قلادـح هـک دـش هـگرفت نتیجهپژوهش  ین. در اباشدیم بـمکع رـمت
را  هایندهآال انمیز انتومی طریق یناز ا هـک ،تـسمتر ا 829/822و  995/289 یببه ترت کاـپ ایوـه ودةدـمح هـبآن  ناندـسر

که با توجه به  ندنشان داد AHP کیتکن ازبدست آمده  یجبا استفاده از نتا (0، 7887فلکی ) تیموری و ،داد. روستا کاهش صددر 98
است.  یدارپا یو کشاورز یمنابع آب یرجند،شهرستان ب یکشت محصوالت زراع یدر الگو یرگذارمولفه تاث ینترمهم یارهامع یسهمقا

و زعفران در اشتغال یمحصوالت از لحاظ بازارپسند ینترعنوان مناسب هب یگرگندم و زعفران نسبت به محصوالت د همچنین
 برخوردارند. یتاولو ینو درآمد از باالتر یمبه اقل یسازگار یی،زا

 یهاگونهمعدن مس مشخص شد که  یهاینزم یبازساز یبرا یسلسله مراتب یلتحل هایبا استفاده ازروش یگریدر مطالعه د
در  هاگونه این. هستند یدتای ردمو بیشتر ریگازسا سابقهو  دنبو بومی علت به طبلو، حشیو لوچهآ ،شکزر ،تلو هسیا، ون، افرا

 ریگازساو  باال تثبیت رتقد که افرا گرفته رتصو تخریب که هاییتقسمو در هنددمی پوششرا  معدنی منطقه کاشت رتصو
 با(. 2، 7888پیروزنیا،  ی، مسلمی و)علو کنند دهماآ گیاهیهایگونه بقیه کاشت ایبررا  محل تا شوند دهستفاا باید ددار یبیشتر
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 خصوص به هاآالینده میزان کاهش باعث مؤثر ایگونه به گیاهی پوشش که رسید نتیجه این به توانمی شده ذکر مطالعات بررسی
 .شودمی هوا در موجود ریزگردهای

 یستیز یاـه. از روشتـسا هدـپیچی نسبتاً یستیز محیط هایبحثاز  ،اـهدزگرـیر لرـکنت صوـخص هـب اوـه گیدوـلآ لکنتر
 Joshi and) ستا نعتیــصو  یهرــش حیاوــن افرــطدر ا بزســ یفضا رتوـص به نگیاها کاشت ،هادیزگرر لکنتردر  موثر

Swami, 2007, 2 نیز یشهر سبز یفضا ،ندا هشد تعبیر جمعیتارستقرو ا یستیزی هامجتمع نکانو عنوان به شهرها که( از آنجا 
ی واقعی از هادهد، به عنوان یکی از پدیدهفضای سبز که بخشی از سیمای شهر را شکل می .ستا رداربرخو دییاز همیتاز ا

نخستین مسائلی است که انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود. فضای سبز شهری بر اساس کارکردهای متنوع خود، 
 باشدگیری شهر پایدار میرو عامل کلیدی در شکلکند و از این ای در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا مینقش برجسته

(Chisura, 2004, 2) امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال مختلف آن قابل تصور نیست. پیامدهای .
 ناشی از آن موجودیت محیط سبز و گسترش آن را اجتناب ناپذیر کرده است محیطیزیستی شهری و پیچیدگی معضالت توسعه

 (.79، 7882 ی،و حاتم ینور یمی،رح ملکی،)

طراحی  هاینظام ترینجامع از و شاخصه چند گیری تصمیم فنون ترینمعروف از یکی( 7AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند
 Leung) گردید ابداع 7895 دهه در ساعتی اِل توماس توسط که است متضاد و چندگانه معیارهای با گیری تصمیم برای شده

and Cao, 2000, 8 .)مفید تواندمی است، روبرو گیریتصمیم شاخص و گزینه چند با گیریتصمیم عمل که هنگامی روش این 
 توانندمی هاشاخص(. 87، 7887، داوودیو  ی)دلبر است نهفته هاگزینه و هاشاخص زوجی مقایسات بر این روش اساس. باشد
فراهم  هاآنسازی مجموعه مقاالت و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل کامپیوتری به منظور یکسان .باشند کیفی یا و کمی

شود، الزم است که همة مقاالت با طرحی یکسان و کامالً هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما به نویسندگان مقاالت فارسی 
تهیه نمایند. توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق  هیشرکند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول نکمک می

 بر دستورالعمل تهیة مقاالت است.
 

 روش تحقیق -2

 مطالعه مورد منطقه 2-1
 سبز فضای در ریزگردها کاهش راستای در بومی درختی هایگونه مقایسهزابل با هدف  شهر در 7880پژوهش در سال  این

 فضای باتجربه متخصصان کمک با منطقه بومی یهاگونه انتخاب و موردنیاز اطالعاتاز پرسشنامه انجام گرفت.  استفاده با منطقه
-پژوهش گونه این در. گردید آوری جمع زاهدان شهری توسعه مسئول و زابل زیست محیط و طبیعی منابع شهرداری، شهری، سبز

 Chinaتلخ ) زیتون (،Ailanthus altissimaعرعر ) (،Eucalyptus globlosاکالیپتوس )منطقه شامل  یدرختان بوم های

berry،) زبان گنجشک (Fraxinus excelsior،) ب( یدSalix alba)  و( گزTamarix Sp.) شدند بررسی. 
 

 بررسی روش 2-2
 کشاورزی جهادکه در قالب پرسشنامه توسط کارشناسان  بود AHPبر اساس مدل  یقتحق یناطالعات در ا یلتحل روش

 یوکلیمایب شاملمطالعه  اصلی یارهای. معه بودشد یلتشک هاینهو گز یارها. پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش معیدگرد یلتکم
 عرعر، یپتوس،اکال یدرخت هایگونه های مطالعه نیز شاملگزینه بود.و طول عمر  اندازچشم یم،با اقل یآب، خاک، سازگار ی،شهر
و  یزوج یسهمقانرمال،  Expert Choice افزارنرمدر های مطالعه بود. معیارها و گزینهگنجشک  زبان و یدب زیتون، گز،

 .استشده  ارائه 7پژوهش در جدول  هایگزینه و معیارها. گردید بندیاولویت
 هااصلی و گزینه یهامعیار -1 جدول

 ینهگز نماد یارمع نماد

A1 شهری بیوکلیمای B1 اکالیپتوس 

A2 آب B2 عرعر درخت 

A3 خاک B3 گز 

A4 اقلیم با سازگاری B4 زیتون 

A5 اندازچشم  B5 بید 

A6 عمر طول  B6 گنجشک زبان 

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process 
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 مراتبی سلسله ساخت 2-3
 تصمیم دهنده تشکیل عناصر و عوامل از مراتبی سلسله صورت به گیریتصمیم از هدف و شده تعریف مساله مرحله این در
. است سطوح از مراتبی سلسله به شاخص چندین با تصمیم مساله شکستن نیازمند مراتبی، سلسله تحلیل فرایند. شودمی ترسیم
در پله  یارمع 2نمودار و  رأس درهدف پژوهش  شودیمشاهده م که همانطور. است داده نشانرا  یقمدل تحق یکل ینما 7 شکل
متصل شده  هامعیار به هاییشاخک با و هستند روبرو( بومی)درختان  یکسان نهگزی 2 با معیارها این از کدام هر. دارد قرار ترپایین
 است.

 

 
 هاالگوی سلسله مراتبی معیار -1شکل  

 

 زوجی مقایسات جدول 2-4
عناصر هر  تمامی زوجی مقایسه در. شدند مقایسه زوجی صورت همطالعه ب هدف اساس بر اصلی معیارهای نخست گام در

n(n−1)عنصر وجود داشته باشد nخوشه  یکاگر در  ینبنابرا؛ (8)جدول  شوند یسهبه صورت دو به دو مقا یدخوشه با

2
 یسهمقا 

 :با است برابر شده انجام هاییسهتعداد مقا ینبنابرا است گرفته قرار بررسی مورد یارشش مع اینکه به توجه باصورت خواهد گرفت. 

(7) n(n − 1)

2
=
6(6 − 1)

2
= 15 

 ینه درجه ساعت طیف باخبرگان  یدگاه. دشد انجام خبرگان از نفر 75 از متشکل گروهی دیدگاه از زوجی مقایسه 70 بنابراین
با استفاده از  کارشناسان، هاییدگاهد یب. پس از ترکشداستفاده  یهندس یانگینخبرگان از م یدگاهد یعتجم یبرا سپس. شد کمی

 .یدگرد انجام 77 نسخه Expert Choice افزارنرمبا استفاده از  هاارزیابی ی،هندس یانگینم
 

 درمقایسات زوجی عوامل درجه بندی اهمیت عناصر -2 جدول

 توضیحات امتیاز درجه اهمیت

 .دارند مساوی اهمیت شاخص دو هدف، تحقق در Equally preferred 7 اهمیت یکسان

 .است j از بیشتر اندکی i اهمیت هدف، تحقق برای Moderately preferred 8 بیشتر اندکی اهمیت

 .است j از بیشتر i اهمیت هدف، تحقق برای Strongly preferred 0 بیشتراهمیت 

 .است j از بیشتر خیلی i اهمیت هدف، تحقق برای Very strongly preferred 0 بیشتر خیلیاهمیت 

 Extremely preferred 8 مطلق اهمیت
 به قطعی طوربه j به نسبت i بیشتر خیلی اهمیت

 .است رسیده اثبات

 .دارد وجود میانه حالت که هنگامی 9 و Intermediate values 8، 2 ،2 بینابین ترجیحات

 

 تصمیم ماتریس از هاوزن استخراج 2-5

 که گوییم سازگار را ماتریسی. است وابسته تصمیم ماتریس بودن ناسازگار و سازگار به تصمیم ماتریس از هاوزنمحاسبه  روش
 :باشد برقرار آن در زیر شرط

(8) aij × bjk = aik 

 
 برای ناسازگاری میزان حداکثر. است یسهمقا هاییسماتر یناسازگار یزانم AHPدر روش  یلدخ یاز پارامترها یگرد یکی

ثبت شده در آن  هایقضاوت در گردد بیشتر مقدار این از ماتریسی ناسازگاری میزان اگر. شودمی گرفته نظر در 7/5 ماتریس هر
دو  یزانبه م jنسبت به  i یررابطه به آن معناست که اگر به عنوان مثال متغ یندر ا یتساو برقرارینظر گردد.  یدتجد یدبا یسماتر
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 kنسبت به  یزن i یرداشته باشد آنگاه متغ یتارجح ajkبرابر 2 یزانهم به م kنسبت به  j یرمتغ یزداشته باشد و ن یتارجح aijبرابر
انجام  هایدر قضاوت یسازگار یامکان بررس ،AHP یسلسله مراتب یلتحل یندفرآ هاییتاز مز یکیدارد.  یتبرابر اهم 9 یزانبه م

در قضاوت ها در نظر  یناسازگار یبررس یمدل برا ینکه ا یاست. ساز و کار یارهامع یرو ز یارهامع یتاهم یینتع یشده برا
. چنانچه شودیم حاصل سازگاری به ناسازگاری شاخص تقسیم از که است (7IRنرخ ناسازگاری ) نام به ضریبی محاسبه گیرد،می

صورت  ینا یرشده، در غ یتکارشناسان رعا یاز سو هاقضاوتالزم در  یاست که سازگار ینباشد، نشان دهنده ا CR≤0.1مقدار 
 هاپاسخ ینب ییکه همگرا یابدادامه  ییتا جا یستیبا یرفت و برگشت ندیفرآ ین. ایردصورت گ هاقضاوتنظر در  یدتجد بایستیمی
 Expertافزارنرمشود. پس از ساخت مدل در  یلمجددا تشک یدبا هاشاخص دویی دو مقایسه ماتریس دیگر عبارت به؛ شود حل

Choice از نظر افراد نمونه به یاصل یارمع 2 بندییتاولودر نهایت بدست آمد.  یارهاوزن مع ی،زوج یساتمقا یهایسو ورود ماتر 
 انجام شد.

 

 هایافته -3

 اصلی معیارهای زوجی مقایسه -3-1
 یتارجح یسماتر ین. در واقع انشان داده شده است 8در جدول نسبت به هدف  یقتحق یارهایمع یزوج یسهمقا یسماتر

 نسبت یشهر بیوکلیمای یاراساس مع ین. بر ادهدمی نشان یکدیگرنسبت به  یقتحق یافراد موجود در نمونه آمار یدرا از د یارهامع
 قابل دقت دهنده نشان معیارها این زوجی مقایسه ناسازگاری نرخ. شد محاسبه 7/7ارجحیت  این میزان و بوده ترارجح آب معیار به

 بدستبراساس وزن  است. 7/5کمتر از  که 52/5با  بود برابر یاصل یارهایمع یسهمقا یبرا ی. مقدار ناسازگاراست مقایسه این قبول
طول  یارمع و دوم الویت در 790/5آب با وزن  یار. معبودبرخوردار  یتاولو یشتریناز ب 872/5با وزن  یمبا اقل یسازگار یارآمده مع

 (.8شکل )داشت  قرار ششم اولویت در 757/5عمر با وزن 

 
 اصلی معیارهای اولویت گرافیکی نمایش -2 شکل

 

 اصلی معیارهای زوجی مقایسه ماتریس -3جدول 

ریشه بیوکلیمای معیارها یماقل با سازگاری خاک آب  اندازچشم  عمر طول   

یشهر بیوکلیمای  7 7/7  7/7  82/7  7/7  87/7  

70/7 7  آب  28/7  82/7  8/7  

78/7 7   خاک  7/7  20/7  

اقلیم با سازگاری     7 90/8  88/8  

اندازچشم      7 89/8 

عمر طول       7 

 

 معیارها اساس بر ها گزینه زوجی مقایسه -3-2

. است شده ارائه 2جدول  در شهری بیوکلمای معیار به نسبت( درختان)گونه ها گزینه یتاولو یینتع یانجام شده برا محاسبات
 ین، بنابرابودشاخص استفاده شده  2ها از ینهگز یتاولو یینجهت تع خبرگان دیدگاه در این تحقیق برای ارزیابی اینکه به توجه با

 آمده 8شکل  در شهری بیوکلیمای معیار اساس بر مطالعه مورد درختان بندیاولویت از حاصل نتایجانجام گرفت.  یزوج یسهمقا 70
 با بید درخت و اولویت بیشترین 880/5 وزن با گز درخت که نمود استنباط گونهاین توانمی شود،یم مشاهده که همانطور. است
 و بود 7/5 از ترکه کوچک آمد بدست 50/5 شده انجام هایمقایسه ناسازگاری نرخ همچنین. بود دارا را اولویت کمترین 758/5 وزن

 .کرد اعتماد شده انجام هایمقایسه به توانمی بنابراین

                                                           

1. Incompatibility Ratio 
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 یشهر یوکلیمایب یارمورد مطالعه نسبت به مع هایگزینه زوجی مقایسه ماتریس -4جدول 

عرعر درخت اکالیپتوس معیارها گنجشک زبان بید زیتون گز   

7/7 7 اکالیپتوس  88/7  8/7  82/7  8/7  

عرعر درخت   7 72/7  8/7  80/7  87/7  

02/8 7   گز  9/8  7/7  

0/7 7    زیتون  89/8  

 88/7 7     بید

گنجشک زبان       7 

 
 شهری بیوکلیمای معیار اساس بر ها گزینه بندیاولویت -3شکل 

 
 مورددرختان  بندیاولویتهمچنین  دهد.ینشان م معیار آبنسبت به  درختان مورد مطالعه را یزوج یسهمقا یسماتر 0جدول 

 درخت که نمود استنباط گونهاین توانمی شود،یم مشاهده که همانطورداده شده است.  نشان 2 آب در شکل یاربر اساس مع مطالعه
 هایمقایسه ناسازگاری نرخ همچنین. بود دارا را اولویت کمترین 758/5 وزن با بید درخت و اولویت بیشترین 800/5 وزن با گز

 انجام شده اعتماد کرد. هایمقایسه به توانمی بنابراین و است 7/5 از ترکه کوچک آمد بدست 59/5 شده انجام
 

 آب یارنسبت به معمورد مطالعه  هایینهگز یزوج یسهمقا یسماتر -5جدول 

عرعر درخت اکالیپتوس معیارها گنجشک زبان بید زیتون گز   

7/7 7 اکالیپتوس  8/7  87/7  7/7  7/7  

عرعر درخت   7 7/7  0/8  88/7  87/7  

0/8 7   گز  2/8  02/8  

90/8 7    زیتون  90/8  

 8/7 7     بید

گنجشک زبان       7 
 

 
 آب معیار اساس بر ها گزینه بندیاولویت -4شکل 

 

درختان مورد  بندیاولویتنشان داده شده است.  2ماتریس مقایسه زوجی درختان مورد مطالعه نسبت به معیار خاک در جدول 
 778/5و درخت زبان گنجشک با وزن  یتاولو یشترینب 708/5که درخت گز با وزن  دهدیم نشانخاک  یارمطالعه بر اساس مع

 به توانمی بنابراین آمد، بدست 50/5 شده انجام هایمقایسه ناسازگاری نرخ همچنین(. 0شکل )بود را دارا  یتاولو ینکمتر
 انجام شده اعتماد کرد. هایمقایسه
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 خاک یارمورد مطالعه نسبت به مع هایگزینه زوجی مقایسه ماتریس -6جدول 

عرعر درخت اکالیپتوس معیارها گنجشک زبان بید زیتون گز   

8/7 7 اکالیپتوس  7/7  87/7  7/7  88/7  

عرعر درخت   7 82/7  7/7  77/7  02/7  

98/8 7   گز  78/8  88/7  

89/7 7    زیتون  08/7  

 82/8 7     بید

گنجشک زبان       7 
 

 
 خاک یارها بر اساس مع ینهگز بندیاولویت -5شکل 

 
 در که نشان داده شده است. همانطور 0جدول ماتریس مقایسه زوجی درختان مورد مطالعه نسبت به معیار سازگاری با اقلیم در 

 یتاولو ینکمتر 788/5و درخت زبان گنجشک با وزن  یتاولو یشترینب 878/5با وزن  یپتوساکال درخت شود،یم مشاهده 2 شکل
 .آمد بدست 52/5 شده انجام هایمقایسه ناسازگاری نرخ همچنین. بود دارا اقلیم با سازگاری معیار اساس بررا 

 
 یمبا اقل یسازگاز یارمورد مطالعه نسبت به مع هایگزینه زوجی مقایسه ماتریس -7جدول 

عرعر درخت اکالیپتوس معیارها گنجشک زبان بید زیتون گز   

70/8 7 اکالیپتوس  07/7  7/7  58/7  82/7  

عرعر درخت   7 78/7  8/7  82/7  70/7  

09/7 7   گز  58/7  5/7  

82/7 7    زیتون  59/7  

 07/8 7     بید

گنجشک زبان       7 

 
 اقلیم با سازگاری معیار اساس بر ها گزینه بندیاولویت -6شکل 

 
حاصل از  نشان داده شده است. نتایج 9در جدول اندازچشمماتریس مقایسه زوجی درختان مورد مطالعه نسبت به معیار 

و درخت  یتاولو یشترینب 898/5با وزن  یپتوسکه درخت اکال داد نشان اندازچشم یاربر اساس مع مطالعه مورددرختان  بندیاولویت
 بدست 59/5 شده انجام هایمقایسه ناسازگاری نرخ همچنین. (0 بود )شکلرا دارا  یتاولو ینکمتر 598/5زبان گنجشک با وزن 

 .آمد
 

 

 

 

 



 

1 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 5

: ی
11

ن 
ستا

زم
 ،)

19
31

 

 اندازچشم یارمورد مطالعه نسبت به مع هایگزینه زوجی مقایسه ماتریس -8جدول 

عرعر درخت اکالیپتوس معیارها گنجشک زبان بید زیتون گز   

2/2 7 اکالیپتوس  58/7  09/7  92/7  72/8  

عرعر درخت   7 02/7  8/8  28/7  88/7  

28/8 7   گز  02/8  70/8  

20/7 7    زیتون  08/7  

 88/8 7     بید

گنجشک زبان       7 

 
طول  یاراساس مع نشان داده شده است. بر 8در جدول اندازچشمماتریس مقایسه زوجی درختان مورد مطالعه نسبت به معیار 

 همچنین. بود دارا را اولویت کمترین 507/5 وزن با گنجشک زبان درخت و اولویت بیشترین 800/5 وزن با اکالیپتوس درختعمر 
 (.9)شکل  کرد اعتماد شده انجام هایمقایسه به توانمی آمد و بنابراین بدست 52/5 شده انجام هایمقایسه ناسازگاری نرخ

 
 طول عمر یارمورد مطالعه نسبت به مع هایگزینه زوجی مقایسه ماتریس -9جدول 

عرعر درخت اکالیپتوس معیارها گنجشک زبان بید زیتون گز   

08/8 7 اکالیپتوس  20/8  28/8  28/8  82/8  

عرعر درخت   7 88/7  82/7  02/8  58/2  

28/8 7   گز  08/8  88/8  

80/8 7    زیتون  78/2  

 82/7 7     بید

گنجشک زبان       7 

 

 
 اندازچشم معیار اساس بر ها گزینه بندیاولویت -7شکل 

 

 
 طول عمر یارها بر اساس مع ینهگز بندیاولویت -8شکل 

 

 AHP یکبا تکن یاصل هایمعیار اساس برها( ینه)گزمطالعه  مورددرختان  ینهائ اولویت

. به شدند ارزیابی یارو بر اساس شش مع یبه هدف اصل نسبت هاگزینه ،AHP یکبا تکن هاشاخص نهائی اولویت تعیین جهت
اوزان  و شده انجام محاسبه نتایج. گردیدمحاسبه  یاصل یارهایدر وزن مع یارهر مع هایگزینه وزن ضربمنظور بر اساس  ینا

و  ترینمناسببه عنوان  یپتوسگونه اکال ی،سلسله مراتب یلحاصل از تحل یج. بر اساس نتااست آمده 8 در شکل هامربوط به شاخص
 آسیب کاهش منظور به مطالعه مورد منطقه سبز فضای در کاشت برای درختی گونه تریننامناسبگونه زبان گنجشک به عنوان 

 .شدند انتخاب ریزگردها
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 AHP یکبا تکن ینهگز ینهائ یتاولو یینتع -9 شکل

 

 گیرینتیجه -4

های درختان ریزگردها، کاشت گونه کنترل در مؤثر های زیستیاست. از روش یطیمحستیزهای یکی از بحران ریزگردها،
شهرها  یستیز یداریپا یجاددر ا یمؤثر نقش تواندیم یسبز شهر یدر فضا بومی درختان هایگونهگسترش بومی منطقه است. 

 اهیـگی شـپوش دنبو ،ستا هشدزابل  شهر بهورودی  یاـهدیزگرر مـحج انمیز تشدید باعث که ملیاعو نیترمهم. از کند یفاا
 به منابع بهینه اختصاص و اهمیت استان محرومیت به توجهاست. با  یشهر گیاهی پوشش فتنر بیناز  یاو  کمامترو  بـمناس

 حفظ جهت بهتر و راهبردهای هاگزینه انتخاب بر مبتنی یهاسیاست اتخاذ منابع اتالف از جلوگیری و لزوم گوناگون هایفعالیت
 سبز فضای مناسب بومی درختان یهاگونه انتخاب یبندتیاولو جهت در ایمطالعه شهری سبز فضای اهمیت و تجدیدناپزیر منابع

و  آوریجمع به اقدام هدف، به توجه با گزینه بهترین انتخاب و یریگمیتصم جهت. گرفت صورت AHP تکنیک از استفاده با
ها . این گونهدر منطقه مشخص شد یمورد بررس یارهایبر اساس مع یدرخت هایگونه ینو بهتر گردید هایافته و تحلیل تجزیه

 گردد. یمعرف یزگردهار یبجهت کاهش آس تواندمی
 اکالیپتوس درخت است. دارا گز درخت را خاک و آب شهری، بیوکلیمای بیشترین که شد مشخص آمدهدستبه نتایج بر اساس

 یوکلیمایاز نظر ب یدب یدرخت هایگونه. است امتیاز بیشترین دارای عمر طول و اندازچشم اقلیم، با سازگاری معیارهای نظر از
 در استفاده جهت یینیپا یتو طول عمر اولو اندازچشم یم،با اقل یخاک، سازگار معیارهایگنجشک از نظر  زبان وو آب  یشهر

نشان داد که  یقتحق یجنتا همچنین. آیندیم نظر به نامناسبی انتخاب و دارند ریزگردها آسیب کاهش منظور به شهری سبز فضای
 و اکالیپتوس درختان و است اقلیم با سازگاری یارسبز شهر زابل، مع یدر فضا یزگردهار یببر کاهش آس یرگذارمؤلفه تأث نیترمهم

 دارند. یشتریب اولویت ریزگرد آسیب کاهش تایراس در منطقه بومی درختان دیگر به نسبت گز
 

 منابع
های ارزیابی شاخص بندیرتبهمراتبی در  سلسله(. کاربرد تکنیک فرایند تحلیل 7887داوودی، س. ع. ) ؛ ودلبری، س. ع .7

 .08-00(، 8) 8، تحقیق و عملیات و کاربردهای آنهای توریستی. جاذبه
 نامطلوب اثرات. بررسی (7888) .م ،آبادیدولت و ،.س دوستی، ،.ف بهنام، جمالی ،.پ صالحی، ،.ح علیدادی، .ن رستمی، .8

 دانشگاه ایران، محیط بهداشت ملی همایش شانزدهمین ،زیستمحیط و انسان سالمتی بر ریزگردها و غبار و گرد پدیده
 .7888آبان ماه  .تبریز پزشکی علوم

تکنیک  از استفاده با بیرجند شهرستان زراعی محصوالت کشت بندیاولویت. (7887) .م فلکی، ؛ وم تیموری، ،.ک روستا، .8
AHP. 20، 0، و توسعه اقتصاد. 

 کاهش رویکرد با زاهدان شهر غرب جنوب سبز کمربند طراحی (.7882) .ا نسب، کاظمی ؛ وم ناروئی،.، پ گلچین، .2
 .080-250، (2) 28 .شناسی محیط ریزگردها.

 از استفادهبا  PM10 معلق ذرات انتشار میزان بر شهری هایبوستان. تأثیر (7888س. ) سعیدی، و ،.ا جاوید، ،.م عباسپور، .0
 .7-78، 2 ،محیطزیست تکنولوژی و علوم فصلنامة .GISافزارنرم

 زیسازبا حطر در گیاهیهاینهگو بنتخاا ایبر زیفا HP روش از دهستفاا. (7888). ن پیروزنیا، ؛ وم مسلمی، ،.ا علوی، .2
 .720-708، 70، ارپاید تولید و ورزیکشا نشدا. رانسباار منطقه نسونگو مس نمعد

. ارزیابی شاخصهای اجتماعی فضاهای سبز شهری از دیدگاه شهروندان (7882) د. ی،حاتم ؛ وی،نور ،و. یمی،رح ،.س ملکی، .0
 78-28 (،25) 78 و توسعه، یافصلنامه جغراف یرانشهر.:اینمونه مورد

 تصاویر از استفاده با زابل شرق در روان هایماسه حرکت از ناشی خسارتهای. بررسی (7898) .ل لطیفی، و ،.ح نگارش، .9
 .08-20، 27 ،طبیعی جغرافیای پژوهشهای فصلنامة ای، ماهواره
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 اُجابُن هیتک ییو ساختار فضا یکالبد یهایژگیو لیو تحل یبررس
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 15/90/09تاریخ دریافت:  

 29/19/09تاریخ پذیرش: 
 

  15491کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

آن،  شیدایعاشورا است که منشأ پ امینهفته در ق هایارزشو  یعیفرهنگ ش یکالبد یمقدس، تجل یبه عنوان مکان هیتک
نزد مردم از منزلت و  ،یمعنو تیماه لیبنا به دل نی. اباشدمی انیعیش یمذهب یو باورها یمعنو یازهایبرخاسته از ن
دارد.  ییو روستا یشهر یدر کالبد فضاها یشاخص، نقش مهم یعنصربه عنوان  روازاینبرخوردار است؛  ییقداست واال

 جیرا یبنا از الگوها نیشهر قرار دارد. ساختار ا یمیشهر بابل است که در بافت قد یخیتار یایاز تکا یکیاجابن  هیتک
و  یکالبد صرعنا لیو تحل ینموده است. هدف از پژوهش حاضر، بررس تیمازندران در دورة قاجار تبع یایتکا یمعمار
 یلیتحل -یفیمقاله، توص نیدر ا قی. روش تحقباشدمیساختار آن  گیریشکلدر  مینقش اقل تیبنا با محور نیا ییفضا

آن است که نوع مصالح،  فرم و  انگریب جی. نتااندشده یگردآور ایکتابخانهو  یدانیبه صورت مطالعات م هادادهاست و 
جهت کنترل  یمناسب یمیاقل یبنا از راهکارها نیو در ا باشدمیمنطقه  یمیاقل طیآن متأثر از شرا تیساختار بنا و محور

 مطلوب استفاده شده است. ییفضا جادیو ا یطیمح طیشرا

 

 .ییساختار فضا ،یکالبد یژگیو م،یاجابن، اقل هیتک ،یمذهب-ینییآ یبناها یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 دختران بابل. یحرفه ا یدانشکده فن یعلم ئتیعضو ه - 1
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 مقدمه  -1
که طی سالیان متمادی  شوندمییک پدیدة فرهنگی، نمادی از اعتقادات و باورهای یک قوم و ملت محسوب  مثابهبه، هاآیین

 هاآییننیازهای معنوی اقشار گوناگون جامعه، منشأ پیدایش دینی و  هایگرایش. اندشدهو از نسلی به نسل دیگر منتقل  یافتهتداوم
در تاریخ و فرهنگ شیعه، عاشورا یکی از  .یابندمیفردی و اجتماعی بروز  هایکنشبه صورت  هستند کهو مراسم مذهبی 

. حماسۀ شودمیقلمداد فراتر از یک رویداد و واقعۀ تاریخی  روازاینتاریخ بشریت است؛  هایحماسه ترینباشکوهو  ترینعظیم
متعالی دینی، معنوی، اخالقی، معرفتی و اجتماعی است. شیعیان در طول تاریخ همواره برای یادآوری  هایارزشعاشورا، حاوی 

 .اندنمودهحقیقت فرهنگ عاشورا مراسم و مناسک سوگواری بر پا 
مراسم مذهبی شیعیان است که به  ترینمهماعی، آیین سوگواری ایام محرم از نظر عظمت، استمرار، ماندگاری و آثار اجتم

اعتقادی شیعی در  یهاباارزش. گستردگی این مراسم جمعی و پیوند آن شودمیصورت حرکت جمعی و مردمی هر ساله برگزار 
بویه مراسم بر طبق شواهد تاریخی، برای اولین بار در دوران آل  حیات اجتماعی و بقای فرهنگ تشیع بسیار تأثیرگذار بوده است.

جدیدی از  یهاوهیشحکومت صفویه و رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران  گیریشکل عزاداری ایام محرم برگزار گردید. با
مذهبی تبدیل گردید. در واقع، دوران -ی مهم ملیهاآیینی سوگواری حسینی متداول شد و مناسک محرم به یکی از هاآیین

 ی در ترویج مذهب تشیع و رواج مجالس عزاداری امام حسین )ع( دانست.نقطۀ عطف تاریخ توانمیصفویه را 
 هاحسینیهمذهبی، همچون تکایا و  -شیعی و گسترش مراسم عاشورا، احداث بناهای آیینی هایگرایشدر این دوره، با افزایش 

لبدی شهرهای ایرانی اسالمی شد و اجزای کا ناپذیرتفکیکآغاز گشت. بدین ترتیب، تکیه به عنوان نمادی از معماری شیعی، جزء 
و تعزیه مرسوم  خوانیشبیهمتنوعی از مراسم مذهبی نظیر  هایگونهدر دورة قاجار نیز  از جایگاه و قداست خاصی برخوردار گردید.

از در نقاط مختلف ایران احداث گردید. بابل یکی  شماریبیشد و ساخت تکایا توسعۀ بیشتری یافت. در این دوران، تکایای 
 اینمونهپیشینۀ تاریخی است که بناهای مذهبی و تکایای فراوانی را در خود به یادگار دارد. تکیۀ اجابن  شهرهای استان مازندران با

قدیمی به نام اجابن واقع گردیده و به  ایمحله. این بنا در گرددمیاز تکایای تاریخی بابل است که قدمت آن به دورة قاجار باز 
اجتماعی همواره بستر مناسبی را برای تجمع اهالی محله جهت برگزاری مراسم مذهبی فراهم نموده  -ی مذهبیعنوان پایگاه

 است.
اقلیم در ساختاری و عملکردی آن را بررسی نموده، به نقش مؤثر  هایویژگیمقالۀ حاضر، ضمن معرفی این بنای تاریخی، 

؛ بدیهی است پرداختن به این موضوع از یک سو موجب پردازدمیاهیت بنا نحوة انطباق آن با محیط و مبنا و چگونگی  گیریشکل
 و از سویی دیگر به توسعۀ پژوهش در این عرصه می انجامد. شودمیاسالمی -شناسایی و حفظ آثار ارزشمند معماری ایرانی

 

 روش پژوهش -2
 توجه به . ابتدا باباشدمیو میدانی  ایهکتابخانشیوه گردآوری اطالعات آن  بوده وتحلیلی  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

اهداف پژوهش، اطالعات پایه تحقیق با مطالعه منابع معتبر علمی جمع آوری شد. سپس مطالعات میدانی به صورت مشاهده و ثبت 
 ردید.تحلیل گ، آن بر مبنای اطالعات پایه تحقیق ی حاصل ازهادادهاطالعات از طریق عکس برداری صورت پذیرفت و 

 

 پیشینه پژوهش -3
 توانمیدر مورد تکایا پژوهش های متعددی با رویکردهای مختلف صورت پذیرفته است، از جمله این تحقیقات، به موارد زیر 

 اشاره نمود:
تکایای قدیم قم در دوران قاجار و پهلوی به  هایویژگیضمن توصیف  "تاریخ تکایا و عزاداری قم"( در کتاب 1131عباسی )

ه به کوشش کیانی ک "معماری ایران"( در کتاب 1130نحوه عزاداری ها و تذکره شاعران مرثیه گوی نیز پرداخته است. توسلی )
پرداخته و عملکرد هر یک از این مکان ها و موقعیت قرار گیری آن "حسنیه ها، تکایا و مصلی ها "به مبحث ، گردآوری شده است

ی شهرهای هاحسینیهتکایا و  "تکیه ها و حسنیه ها "( در کتاب1195است. بزرگ نیا )ها را در فضاهای شهری بررسی کرده 
 "تکیه دولت"( در کتاب 1103مختلف ایران را از نظر موقعیت جغرافیایی، قدمت وثبت تاریخی معرفی نموده است. قاسم خان )

( در مقاله 1193اده )امین ز ر بررسی کرده است.زمینه های فرهنگی احداث این بنا و نقش آن را در تحوالت اجتماعی دوره قاجا
و تکایای ایران را از نظر مفاهیم نمادین و کیفیات  هاحسینیهخاص  هایویژگی "و تکایا بیانی از هویت شهرهای ایرانی هاحسینیه"

و هنرهای کاربردی  معرفی و تحلیل جلوه های معماری"( در مقاله 1190فضایی و بصری تحلیل نموده است. محمدی فر و آرین )
پیشینه تاریخی و تحوالت کالبدی تکیه مزبور را بررسی کرده و آن را با سایر تکایای مهم کشور نظیر  "تکیه بیگلربیگی کرمانشاه

مضامین مذهبی در نقاشی های  "( در مقاله1109. انصاری و همکاران)اندنمودهتکیه دولت، تکیه نیاوران و معاون الملک مقایسه 



 

19 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 5

: ی
11

ن 
ستا

زم
 ،)

19
31

 

رابطه میان تصاویر و صحنه های ترسیم شده در تکایا و اعتقادات مردمی را تحلیل کرده اند. رضوی پور  "ه تکایا در مازندرانعامیان
شکل دهنده الگوی معماری عوامل  "ی دوره قاجار در مازندران و اصفهانهاحسینیهبررسی مقایسه ای "( در مقاله 1102و ذاکری)
( 1101. گلجان و افشار رضایی)اندنمودهکالبدی و فضایی آن ها را مقایسه  هایویژگیسی کرده و ی این دو منطقه را بررحسنیه ها

به انگیزه ساخت، معماری و نحوه برگزاری مراسم تعزیه در تکیه دولت و علل افول آن  "تکیه دولت و مراسم مذهبی آن "در مقاله
چرایی و چگونگی پویایی این  "عزیه در پایایی حسنیه ها و تکایا در ایرانت"( در مقاله 1104پرداخته اند. پاسدار شیرازی و صادقی )

بررسی ساختار و نقش  "( در مقاله 1105. نادری گرزالدینی )اندنمودهمکان ها ی مذهبی را از نظر مفهومی و عملکردی تحلیل 
مایه های به کار رفته در آن را شناسایی، معماری تکیه مزبور، نقش  هایویژگیضمن تبیین  "مایه های تکیه حصیر فروشان بابل

 طبقه بندی و تحلیل نموده است.
 

 علل پیدایش تکایا -4
که نمودی عینی از نگرش های ذهنی  هاآییندر هر اثر معماری ارزش ها، باورها و فرهنگ حاکم بر جامعه به ظهور می رسد. 

و مناسک جمعی مختلفی  هاآییندر ایران، از دیرباز  .شوندمیب و اعتقادات افراد جامعه هستند؛ بخشی از فرهنگ یک جامعه محسو
رایج بوده است. آیین سوگواری امام حسین )ع( که بازنمایی یک رویداد مهم تاریخی است. در بین ایرانیان اهمیت ویژه ای دارد و 

 ترینمهمعنوان یک واقعۀ اعتقادی و دینی از ( رویداد عاشورا به 42:1123. )یارشاطر،شودمیهمواره با شکوه و تأثری عمیق برگزار 
وقایع تاریخ اسالم به شمار می آید که بر ابعاد مختلف زندگی شیعیان تأثیر بسزایی داشته است. این واقعه به عنوان الگویی برای 

ار مختلف عمل نموده به عنوان عاملی وحدت بخش در بین اقش زندگی و تفکر در باب چگونه زیستن، از نظر اخالقی و اجتماعی نیز
 (53:1139است.)امین زاده،

برطبق نظر برخی از پژوهشگران، عاشورا، نیروی محرکۀ تاریخ تشیع و احیاگر روح شهادت در کالبد ملل بوده است و بخش 
ا، اعظم حیات اجتماعی و تاریخی جامعه شیعی مرهون شعارهایی است که در قالب مناسک و شعائر عاشورایی همچون: روضه ه

( از دیدگاه تشیع، مناسک سوگواری ایام محرم ابزار و 24،25:1194تجلی یافته است.)ضیایی، ،مقاتل، مرثیه ها و اشکال مختلف
 هایارزشحفظ و اشاعۀ  ،ین مراسم، یادآوری واقعۀ عاشورارسانه ای برای تبلیغ فرهنگ عاشورا است. هدف شیعیان از استمرار ا

آن و تقویت دین مداری است. اهتمام شیعیان در بر پایی مداوم آیین عاشورا که ناشی از اعتقاد  اخالقی و مفاهیم عمیق معنوی
فضاهای خاص برگزاری مراسم عزاداری  گیریشکلمذهبی و محبت وافر ایشان به خاندان اهل بیت علیهم السالم است، منجر به 

  حسینی و درنتیجه ساخت تکایا گشت.
معنوی در ساختار  هایارزشعامل مهمی در بازگویی  ،اهایی منحصر به فرد در معماری اسالمیفض ترینمهمتکایا به عنوان 

)امین  فضایی شاخص است که مردم را با واقعۀ عاشورا پیوند می دهد. ،شهرهای تاریخی ایران می باشند. این مکان از نظر معنایی
مان را در محرم نگاه دارند و مفهوم ذهنی کل یومٍ عاشورا و کل ( گویی مردم می خواهند با یادآوری این واقعه، ز21:1139زاده،

 (23:1101ارضٍ کربال را به عینیت نزدیک ساخته و از این راه دائماً محرم و پیام آن را متذکر سازند.)رضایی قلعه و رمضانی،
 

 ویژگی تکایا -5
تعدادی از بناهای  -2خانقاه و بناهای مربوط به دراویش و صوفیان   -1: شودمیاصطالح تکیه در ایران به سه نوع بنا اطالق 

 هاحسینیهمکان های عزاداری، سوگواری و تعزیه که کارکردشان با  -1آرامگاهی که در ارتباط با دراویش و صوفیان قرار دارد  
 ( 15:1199مدی،مشابهت دارند. )مالزاده و مح

در تعریف دیگری از تکیه چنین آمده: فضای محصوری که در وسط آن سکویی گرد یا چها گوش و در اطرافش طاق نماهایی 
( در 221:1145ساخته شده که یا به آن آذین می بندند و یا رجال کشور برای تماشای تعزیه از آن استفاده می کنند.)مصاحب، 

ضاهای محصوری بودند که در مسیر گذرهای اصلی شهر قرار داشتند. این فضاها اغلب به صورت شهرهای قدیمی ایران تکایا ف
( 153:1101فضای عمومی؛ یعنی جزیی مهم از گذر اصلی یا به صورت فضایی بسته؛ اما در ارتباط با گذر اصلی بودند.)توسلی،

ء محرم به عنوان مرکز محله و بخشی از شبکه دسترسی تکایایی که در مسیر عبور قرار می گرفتند در طول سال در ایامی به جز
( به این ترتیب 21:1139عملکردهای دیگری  نیز همچون میدانی برای تجمع و مکانی برای خرید و فروش داشتند.)امین زاده،

م مذهبی، مکانی اهمیت تکیه در زندگی شهری به ویژه در میان پیشه وران به حدی بود که این نهاد افزون بر محل برگزاری مراس
 ( 5:1139برای طرح مسائل صنفی و اقتصادی گردید.)پورمند و لزگی،

تکایای کنار گذر نیز در همین ایام عهده دار فعالیت های مذهبی، نظیر مراسم دعا یا مجالس ترحیم می شدند. تعدادی از این 
 (22:1101ی شدند.)رضایی قلعه و رمضانی،سر پوشیده م، تکایا سر پوشیده بودند و تعدادی دیگر در زمان انجام مراسم
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. برخی از آن ها شکل بنایی مستقل همچون یک اندشدههای گوناگونی ساخته های مختلف به شکلتکایا در شهرها و مکان
مانند  خانه، شبستان و یا ساختمانی مفصل تر )دارای ایوان و حیاط و... ( را دارند. گاهی نیز به حالت جزیی از بنای بزرگترگنبد

تاالری از یک خانه می باشند و در برخی موارد به صورت ایوانی همراه با فضاهای جنبی خاص خود مشرف به یک فضای باز 
( در بعضی از تکایا، هماند مساجد چهار ایوانی، چهار  فضای بزرگ بسته، مانند ایوان ساخته 02:1132شهری هستند.)حاجی قاسمی،

اف و بانیان تکیه بوده است و از غرفه ها و اتاق های اطراف آن نیز افراد مخصوصی استفاده می شده است که مخصوص اعیان، اشر
تکایا در مازندران از نظر ساختار معماری از الگوی واحد و یکسانی تبعیت کرده اند. اکثر این تکایا  (130:1191کردند.)میردانش،

. )نادری اندشدهناها عموماً یک طبقه و در برخی موارد در دو طبقه ساخته دارای یک تاالر اصلی و دو فضای جانبی می باشند. این ب
گفت معماری تکایا در نقاط مختلف ایران متفاوت بوده و با عناصر معماری بومی هر  توانمیبه طور کلی ( 32:1105گرزالدینی،

و با توق، عَلَم ، کُتَل و بیرق تزیین  شوندمی منطقه پیوند خورده است. این بناها به هر شکلی که باشند در ایام محرم سیاهپوش
 .  شوندمی

      

 معرفی تکیه اجابن -6
ساختار فضایی محالت تکیه اجابن از نظر موقعیت مکانی در جانب شرقی خیابان امام خمینی و در محلۀ اجابن قرار دارد. 

به آن راه ، امامزاده ای در مرکز محله قرار می گرفته و کلیه معابر ارتباطیقدیمی شهر بابل به گونه ای است که مسجد، تکیه یا 
عنصر کالبدی در مرکز محله واقع شده است. این بنا به  ترینمهممی یافته است. در محلۀ اجابن نیز ساختمان تکیه به عنوان 
 سیده است.به ثبت ر  11522عنوان یکی از آثار تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به شماره

 

 ساختار تکیه اجابن -7
معماری سنتی با در نظر گرفتن کلیه عوامل اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، توجه به رابطه انسان و محیط و مقیاس انسانی شکل 

مطابقت ساختار تکیه اجابن، با شرایط اقلیمی منطقه و الگوی رایج در معماری تکایای مازندران  (1194گرفته است.)غفاری و کتابی:
 می نماید و خصوصیات کالبدی آن در جهت پاسخ گویی به الزامات کاربری است.

 هایویژگی. از باشدمیاست و دارای زیر زمین متر (  59/13×19/2این تکیه، بنایی دو طبقه و مستطیل شکل به ابعاد کلی )
یه از یک فضای میانی و دو فضای جانبی قرینه شاخص این بنا وجود مناره ای است که در جبهۀ غربی بنا قرار دارد. پالن تک

تشکیل شده است. تاالر اصلی در فضای میانی و کاربری های خدماتی نظیر آبدارخانه و کفش کن در فضاهای جانبی قرار دارند. 
ف پالن تکیه است. این فضا از نظر کالبدی در مرکزیت بنا بوده و نقطۀ عط عزاداریکاربری تاالر اصلی، برگزاری مراسم وعظ و 

متر است و به واسطۀ دو در چوبی با فضاهای جانبی ارتباط می یابد. ورود به بنا و دسترسی به  49/5. ارتفاع آن شودمیمحسوب 
و در  یابندمیپله به فضاهای جانبی و تاالر اصلی راه  9تاالر اصلی فقط از طریق دو فضای جانبی امکان پذیر است.  ورودی ها با 

مجدداً با ، ن بوده می رسند. ورودی جبهۀ غربیپلکان مارپیچ به اتاق های طبقۀ دوم که در گذشته محل استقرار بانوا 19ادامه با 
 پلکان مارپیچ دیگر به مناره راه می یابد. 21

سته روی در ضلع جنوبی بنا بازشوهای بزرگی رو به محوطه باز و گذر اصلی محله قرار دارد تا بدین ترتیب امکان دید )دیدن د
در واقع، معمار سنتی با توجه به عملکرد بنا برای هریک از فضاها  و مراسم عزاداری( از داخل به بیرون بنا و بالعکس فراهم گردد.

کاربری و نقش خاصی را در نظر گرفته و با برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای به نحوة برقراری ارتباط بین فضاها، موقعیت و 
-صول معماری ایرانیا و زشاخصه هاتجلی کالبدی بنای این تکیه مصداق بارزی ا ن ها در بنا پرداخته است.آترتیب قرارگیری 

که به نحو مطلوبی در معماری این بنا بروز یافته  باشدمیخودبسندگی و  بیهودگی، نیارش همچون: مردم واری، پرهیز از اسالمی
 است.

پاسخ گویی به نیازهای عملکردی شکل گرفته است. ماندگاری بنا و قدمت طوالنی آن ابعاد تکیه بر مبنای تناسبات انسانی و 
بر دانش معمار نسبت به کمیت و کیفیت نیروی مصالح، شیوه های بهینه ساخت؛ به بیانی دیگر اصل نیارش داللت دارد. همچنین 

به منظور کاهش هزینه ها به اصول خودبسندگی و  به کارگیری مصالح بوم آورد و بهره گیری از امکانات محلی و منابع در دسترس
پرهیز از بیهودگی اشاره می کند. افزون براین، تفکیک فضاهای کاربری نظیر: آبدارخانه، کفش کن، تاالر اصلی و اتاق های 

به وجود مخصوص بانوان و نیز عدم دسترسی مستقیم به تاالر اصلی سلسله مراتبی از فضاهای عملکردی و دسترسی را در بنا 
آورده که عالوه بر ایجاد فضاهای متنوع از نظر حضور پذیری و فعالیت، موجب حفظ حریم و برقراری محرمیت شده است. 

 ( مشخصات کلی این تکیه را نشان می دهد.1جدول شماره )  ( 2و  1)تصاویر
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 : مشخصات کلی بنا )مأخذ: نگارنده(1جدول 

 
 

 
 اُجابُن ) مأخذ: نگارنده(: نمای بیرونی تکیه 1تصویر 

 
 : پالن بنای تکیه اجابن )مأخذ : اداره میراث فرهنگی شهرستان بابل ( 2تصویر

 

 بنای تکیه اجابن گیریشکلتأثیر اقلیم بر  -8

 در ساخت و احداث سکونت گاه های انسانی، عمدتاً شرایط آب و هوایی و سازگاری آن با نوع فعالیت های انسانی مورد توجه
آسایش فیزیکی در بنا با مجموعه عناصر اقلیمی مانند: درجه حرارت، رطوبت نسبی و جریان هوا ارتباط دارد.)کسمایی  .شودمیواقع 

. معماران سنتی شودمی( تأثیر اقلیم بر معماری به گونه ای است که در فرم و ساختار بنا، نوع مصالح و محوریت بنا ظاهر 15:1195،
که بهترین شرایط را برای سکونت انسان فراهم می  اندنمودهاحداث  شرایط اقلیمی حاکم بر هر منطقه بناهاییهمواره متناسب با 

. معماران بومی جهت باشدمیرطوبت هوا و بارش فراوان باران در مازندران عامل اصلی نوع خاصی از معماری در این منطقه  نماید.
بنا همواره راهکارهای مناسبی را برای کاهش تأثیرات رطوبت در ساختمان و  تنظیم شرایط محیطی و ایجاد فضایی مطلوب در

 حفاظت از بنا در برابر عوامل اقلیمی نا مطلوب به کار برده اند.
بنای تکیه اجابن نیز بر اساس اقلیم و جغرافیای منطقه شکل گرفته است. جهت گیری این بنا به منظور بهره گیری از جریان 

غربی است. در نمای جنوبی این بنا بازشوهای بزرگی وجود دارد که  -د به صورت خطی و در امتداد محور شرقیهوا و نور خورشی
امکان برخورداری از نورخورشید و تهویه هوای داخل بنا را فراهم می کند. همچنین برای حفاظت بنا از نفوذ باران و نیز تعدیل نور و 

زشوها سایبان چوبی نصب شده است. ساخت بنا بر روی سکویی باالتر از سطح زمین و گرمای خورشید در فصل تابستان برفراز با
از تدابیری است که برای کاهش نفوذ رطوبت و باران به داخل بنا صورت گرفته است. از دیگر راهکارهای  ،نیز سقف شیب دار

و عملکرد آن تأمین نور و تهویه هوای زیر سقف  اقلیمی در این بنا نصب نورگیر بر روی بام است که به شکل نیمه هرم ساخته شده
 ( نقش اقلیم در طراحی این بنا را نمایش می دهد.2. جدول شماره )باشدمی
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 : نقش اقلیم در طراحی بنا ) مأخذ: نگارنده(2جدول 

 
 

 اجزاء و عناصر بنا -9
تاالر اصلی( در تکیه اجابن دارای یک اتاق بزرگ ) اتاق:

اتاق کوچک در طبقه دوم است که  به صورت طبقه اول و دو 
قرینه در جانب شرقی و غربی بنا قرار گرفته اند. بر هریک از 
سه وجه دیوارهای این دو اتاق ردیف هایی از رف وجود دارد. 
تاالر اصلی در هر سه وجه خود ترکیبی از طاق نما ها و 

و  جرزهای  باربر است. طاق نما ها در دو ردیف قرار گرفته اند
 19از نظر شکل با یکدیگر تفاوت دارند. در دیوار ضلع شمالی 

عدد( و در هریک از دیوارهای ضلع  5طاق نما )هر ردیف 
 .شودمیطاق نما دیده  5شرقی و غربی 

ریتم موزون و هماهنگ این طاق نماها، موجب تنوع 
بصری در فضای داخلی و نیز معنا بخشی به مکان شده،  

  ( 1. )تصویر باشدمیی و مقدس بنا  تجلی گر هویت  مذهب
 : طاق نما های تاالر اصلی )مأخذ: نگارنده(3تصویر 

و از  شودمیبه طورکلی، طاق نما در معماری اسالمی عالوه بر جنبۀ تزیینی از نظر سازه ای نیز موجب مقاومت و استحکام بنا 
تفاده از آن مانع ضخامت غیر ضروری دیوار و در نتیجه مصرف کمتر ( همچنین اس41:1199رانش زمین جلوگیری می کند. )شمس،

 (11:1152. )زمانی،شودمیمصالح در ساخت بنا 

یکی از عناصر اصلی بنا است که بین درون و بیرون ارتباط برقرار می کند و موجب ایجاد روشنایی مناسب در فضای  :پنجره

به فضا سازمان می دهد و به تعریف جنسیت جدارة بنا چون ضخامت آن، کمک . موقعیت و اندازة نسبی و شکل آن شودمیداخلی 
 (112:1194)فن مایس، می کند.

نور طبیعی یکی از عناصری است که در تغییر 
 ماهیت فضای داخلی بنا تأثیر بسزایی دارد.

(  به دلیل 49:1105)محمودی زرندی و غفراللهی،
اع، ماهیت اثر گذار نور و اهمیت کیفیت آن، ارتف

جهت گیری و فرم مناسب پنجره به میزان دریافت 
نور مناسب در هر مکان بستگی دارد. در تکیه 
اجابن نیز تعداد، ابعاد و نحوة قرار گیری پنجره ها 
به گونه ای است که فضای مطلوبی را در داخل بنا 

 ایجاد می نماید. 
 

پنجره ها و نورگیر های تاالر اصلی نمای بیرونی  : 4ویر تص

 مأخذ: نگارنده()
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ینی در طبقۀ اول و دوپنجره چوبی چهار لنگه ای در طبقۀ دوم در این بنا سه پنجره چوبی بلند با نورگیرهایی مزیّن به گره چ
. وجود این پنجره های بلند، ضمن تأمین نور مناسب در ساعت های مختلف روز، شوندمیقرار دارد که از قسمت میانی باز و بسته 

هنرمندانه از نور و گستردگی  با ایجاد سایه روشن به بافت آجری و قرمز رنگ فضای داخلی، جلوة زیبایی می بخشد. بهره گیری
دید از مواردی است که در این بنا نمود یافته است. افزون بر این، تابش شعاع های نوری از خالل نورگیرهای مشبک چوبی برکالبد 

 (4. )تصویرکرده استبه جنبه های معنوی و قداست مکان افزوده و فضایی روحانی ایجاد  ،مادی بنا عالوه بر زیبایی
 

درب، عملکردهای متنوعی چون حفظ حریم و امکان گذر از  درب:

یک فضا به فضای دیگر را بر عهده دارد و در عین حال نوع رابطۀ فضایی را 
 تعیین و میزان استقالل یا ارتباط آن ها را مشخص می کند.

بیرونی تکیه دو درب برای ورود به داخل بنا و دو درب برای  در نمای
ورود به زیرزمین وجود دارد. طی بازسازی های انجام شده در سال های 
اخیر، درب های آهنی در ورودی بنا قرار گرفته اند. تاالر اصلی دارای چهار 
درب چوبی است که در دو ردیف قرار دارند. درب های پایینی دسترسی به 

های جانبی بنا و درب های فوقانی که مربوط به طبقه دوم و مشرف به فضا
تاالر اصلی می باشند، به منظور استفاده بانوان از مراسم مذهبی تعبیه شده 

( موقعیت و تعداد بازشوهای )درب 1( جدول شماره )3الی  5است. )تصاویر 
 ها و پنجره ها( تکیه را نمایش می دهد.

 
)مأخذ :  : درب ورود به تاالر5تصویر 

 نگارنده(
 

 

 )مأخذ: نگارنده ( : بازشوهای تکیه3جدول 

 

  : درب جانب شرقی 6تصویر 

 )مأخذ : نگارنده(

 
 : درب جانب غربی 7تصویر 

 )مأخذ : نگارنده( 

 

. پیش آمدگی بام، باشدمیفرم بام بنای تکیه به صورت شیب دار سفالی است و پوشش زیرین آن لمبه کوبی  سقف:

راهکاری مناسب برای سایه اندازی و نیز جلوگیری از نفوذ باران به بدنه ساختمان است. پوشش سقف در فضای داخلی تیر پوش 
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رفته، شیر سرها عالوه بر جنبۀ تزیینی، موجب استحکام سازه و انتقال بار چوبی با دو ردیف شیر سر است که دورتادور سقف را فرا گ
  .دهد( اجزاء تشکیل دهنده سقف را نشان می4جدول شماره )(  9)تصویر . شوندمیسقف 
 

 
 : سقف تاالر اصلی )مأخذ: نگارنده( 8تصویر 

 

 : اجزاء تشکیل دهنده سقف تاالر اصلی )مأخذ : نگارنده( 4جدول 
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مناره به معنای جای نور و روشنایی است. بنای برج مانندی که در کنار معابد و مساجد می سازند و برای روشن کردن  مناره:

مناره در دوران پیش از اسالم به عنوان نشانۀ راه یابی و یا انجام  (001:2512) عمید، چراغ و یا گفتن اذان از آن استفاده می کنند.
ه کار می رفت. این بنا در دوران اسالمی با مفاهیم دینی اسالم ترکیب گردید و با تغییر مکان و قرار گیری مراسم مذهبی و آیینی ب

در ضلع غربی  (1102)نادری گرزالدینی و نادریان، در کنار مسجد و مکان های مقدس به نمادی در معماری اسالمی تبدیل شد.
 9آن از داخل بنا و از طریق پلکان مارپیچ صورت می گیرد. ساقۀ این مناره تکیه اجابن تک مناره ای  وجود دارد که دسترسی به 

وجهی است که به واسطۀ چهار گوشواره، سطح مقطع آن به مربع تبدیل شده است. تاج مناره به شکل اتاقک چهارگوش نیمه باز و 
 (11الی  0)تصاویر . سقف آن شیب دار سفالی است. در پیش آمدگی های زیر سقف شیر سرهای چوبی وجود دارد

     

   
 داخل مناره ی: پله ها 9 ریتصو

 )مأخذ: نگارنده(

 : مناره بنا 11 ریتصو

 )مأخذ: نگارنده(

به  یدسترس ی: پله ها11 ریتصو

 )مأخذ: نگارنده( مناره

 
. این بادنما باشدمیبه شکل فرشته صور اسرافیل از نکات قابل توجه در این مناره قرارگیری یک بادنما بر فراز تاج آن است که 

از فلز برنج ساخته شده و به وسیلۀ یک لوله فلزی از باالی مناره به طبقه همکف ادامه دارد. در بارة علت نصب آن نقل شده، ادای 
 (12)تصویر نذر تاجری است که در سفر دریایی خود دچار طوفان سهمگینی شده بود.

 

    
 : بادنما به شکل فرشته صوراسرافیل ) مأخذ: نگارنده(12تصویر     

 

در این بنا دو زیر زمین وجود دارد که در گذشته به یکدیگر راه داشتند، پس از  تعمیرات صورت گرفته در  زیرزمین:

شرکت در مراسم  ساختمان تکیه، راه ارتباطی آن ها مسدود گردید. در حال حاضر یکی از این دو فضا برای استقرار  بانوان جهت
 .باشدمیمذهبی و فضای دیگر برای انبار وسایل 

قمری و 1199شمسی و 1249که در آن اسامی بانیان تکیه، تاریخ  شودمیدر باالی درب ورودی زیرزمین، کتیبۀ کاشی دیده 
نیز ابیاتی نگاشته شده است و در سمت چپ آن عَلَمی با قدمتی طوالنی قرار دارد که قفل های زده شده بر روی آن  داللت بر 

 ( فضاهای کالبدی تکیه را نمایش می دهد.5( جدول شماره )11تصویرقه دارد. )اهالی و مردم منطجایگاه معنوی آن نزد 
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 : علم و کتیبۀ بنا در نمای بیرونی ) مأخذ : نگارنده(13تصویر 

 

 : فضاهای کالبدی تکیه )مأخذ: نگارنده(5جدول 

 
 

 مصالح شناسی بنا -11
کامالً هماهنگ است. در ساخت این بنا، معمار سنتی بر اساس در تکیه اجابن نوع مصالح با اقلیم و امکانات طبیعی منطقه 

 اصل خودبسندگی از مصالح بوم آورد نظیر: آجر، چوب، سفال و مالت آهکی استفاده کرده است.
)نادری . مصالح ساختمانی در ایران به شمار می آید ترینمهمآجر به دلیل قابلیت های فیزیکی و فنی یکی از پر کاربردترین و 

.)زمرشیدی و صادقی شودمی( که از آن در زمینه های استاتیکی، ایستایی، اسکلت سازی و تزیینی استفاده 32:1105الدینی،گرز
 (2:1103حبیب آبادی،

در این تکیه، آجر سازة اصلی بنا است. کلیۀ دیوارهای باربر، جرزهای بنا و سایر فضاها از آجر می باشند. نوع آجرچینی در این 
وش است: رگ چین ساده که در فضای داخلی و بیرونی بنا به کار رفته و قطار بندی که در باالی طاق نماها اجرا شده بنا به دو ر

 است. 
یکی دیگر از مصالح پرکاربرد در معماری بومی مازندران چوب است. خصوصیاتی از قبیل: سبکی، ظرفیت و مقاومت حرارتی 

و خمش و... موجب استفاده فراوان از آن در معماری این منطقه شده است.) یوسف  باال، سهولت دسترسی، مقاومت در برابر کشش
به دلیل مقاومت باالی چوب در برابر نیروهای فشاری و کششی از آن به عنوان سازة اصلی در سقف بنای تکیه  (1104نیا پاشا،

ساخت درها و پنجره ها به کار رفته است. پوشش  برای که در این بنا استفاده شده، کاربرد دیگر چوب جنبۀ غیر سازه ای آن است



 

11 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 5

: ی
11

ن 
ستا

زم
 ،)

19
31

 

بام بنای تکیه سفالی است. سفال ها بدون استفاده از مالت روی هم قرار گرفته اند. این نوع بام عالوه بر دوام، زیبایی و استحکام 
 (54:1194)قبادیان،. باشدمیعایق مناسبی در برابر حرارت و صوت 

 

 گیرینتیجه  -11
قیام عاشورا از اهمیت معنوی خاصی برخوردار است. یادآوری این حماسۀ عظیم به صورت مجموعه ای از در فرهنگ شیعی، 

بنای مذهبی تکیه شده است. در نظام اعتقادی شیعه، تکیه  گیریشکلمذهبی در میان شیعیان بروز یافته و منجر به  -مراسم آیینی
این بنا به عنوان نمادی از معماری مقدس، بخش مهمی از کالبد  روازاینشیعی و آموزه های دینی است؛  هایارزشمکان ظهور 

 شهرهای ایرانی اسالمی را تشکیل می دهد.
از تکایای تاریخی شهر بابل است که از گذشته تا کنون جایگاه خود را از نظر مذهبی، فرهنگی و  اینمونهتکیه اجابن، 

فا می نماید. معماری ایمحلهستگی مذهبی و اجتماعی در میان ساکنین اجتماعی حفظ کرده و همواره نقش مهمی در تقویت همب
این بنا متأثر از دو عامل اقلیم و اعتقادات مذهبی است. در حقیقت معمار سنتی با شناخت صحیح از شرایط اقلیمی و حداکثر استفاده 

هت کنترل شرایط محیطی و ایجاد فضایی مطلوب از امکانات طبیعی، بنای تکیه را احداث نموده و از راهکارهای اقلیمی مناسبی ج
 :باشدمیاستفاده کرده است. به طور کلی بررسی های انجام شده پیرامون این تکیه بیانگر نتایج زیر 

 .باشدمیدینی فضا و نیز اقلیم منطقه  -جهت گیری جبهه اصلی بنا به سمت قبله است که متأثر از ماهیت مذهبی -

 مرکزی یک طبقه و دو فضای فرعی دو طبقه تشکیل شده است.پالن تکیه از یک فضای  -

 یافته گسترش غربی –الگوی معماری این تکیه بر مبنای مدولی از مربع است که به صورت خطی و در امتداد محور شرقی  -
 .است

 در این بنا از مصالح با ظرفیت حرارتی کم و مقاوم در برابر رطوبت استفاده  شده است. -

 .باشدمیلحاظ ماهیت عملکردی پاسخ گوی نیازهای معنوی و متناسب با هویت کالبدی خاص آن معماری بنا به  -

 .شودمیمتانت، سادگی و بی پیرایگی در کلیت بنا مشاهده  -

 تزیینات به کار رفته )طاق نماها و گره چینی نورگیر ها( با ماهیت مذهبی بنا هماهنگی دارد. -

 خوردار است.ساختار بنا از تعادل و تقارن بصری بر -

 بنای تکیه بر اساس سلسله مراتب فضایی ساماندهی شده و روابط منطقی و منظمی میان اجزاء آن حاکم است. -

گی شده به حفظ محرمیت در بنا دوجود سلسله مراتب دسترسی در اجزای کالبدی تکیه موجب تفکیک فضاها و ظرفیت پذیرن -
 کمک نموده است.

 و ارتباط فضایی وجود دارد.در ساختار بنا پیوستگی، انسجام  -
 کرده است. وجود مناره در این تکیه آن را متمایز گردانیده به عنوان یک نشانه شهری نقش مهمی در خوانایی محیط ایفا -
 

 نابعم
 2شماره زیبا، هنرهای نشریه ،«ایرانی شهرهای هویت از بیانی تکایا و هاحسینیه »،(1139)بهناز، زاده، امین -1
 .124، فصلنامه کتاب ماه هنر، شماره«تکیه دولت» (، 1193پورمند،حسن علی، لزگی،سید حبیب اهلل، ) -2
، «معماری ایرانی دوره اسالمی»، محمد یوسف کیانی )گردآورنده(، «، تکایا، مصلی هاهاحسینیه» (، 1101توسلی، محمد، ) -1

 چاپ دهم، تهران، سمت.
 .25، فصلنامه صفه، سال هفتم، شماره «ادگاری از گذشته )تکیه مقری کال بند پی بابل( ی»(، 1132حاجی قاسمی، کامبیز، ) -4
، چاپ اول، تهران،پژوهشگاه و اداره میراث «سقاتاالرهای مازندران وجهی از معماری آیینی»  (، 1192رحیم زاده، معصومه، ) -5

 فرهنگی کشور.
تأثیر آیین محرم بر کالبد شهر سنتی در دوره معاصر ) مورد مطالعه : شهر آران » (، 1101رضایی قلعه،مریم، رمضانی، مریم، ) -2

 .29پژوهشهای منظر، سال اول، شماره، «و بیدگل( 
 .123، هنر ومردم شماره «طاق نما و نغول تزیینی در آثار تاریخی اسالمی» (، 1152زمانی، عباس، ) -3
، فصلنامه مطالعات «آجر و هنر آجرکاری از دوران باستان تا امروز»(، 1103زمرشیدی،حسین، صادقی حبیب  آباد، علی، ) -9

 شهر ایرانی اسالمی، سال نهم، شماره سی و سوم.
 پارسه. ، چاپ اول، تهران، علم و دانش: نوآوران دانشگاه«جلوه هایی از هنر معماری ایران زمین» (، 1199شمس، صادق، ) -0

 ، چاپ اول ، تهران، هزاره ققنوس.« جامعه شناسی تحریفات عاشورا» (، 1194ضیایی، عبدالحمید، ) -19
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، «معماری جدید در بافت سنتی طاحی دانشکده هنر و معماری در بافت قدیم بوشهر» (، 1194غفاری، علی، کتابی، مهبان، ) -11
 .40فصلنامه آبادی، شماره

 ، چاپ یازدهم، تهران، امیرکبیر.«فرهنگ فارسی عمید» ، (2512عمید،حسن، ) -12
،  ترجمه فرزین فردانش ، چاپ اول، تهران، دانشگاه شهید «عناصر معماری از صورت تا مکان» (، 1194فن مایس، پی یر، ) -11

 بهشتی.
 تهران.، تهران، انتشارات دانشگاه «بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران» (، 1194قبادیان، وحید، ) -14
 ، چاپ اول، تهران، خاک.«اقلیم و معماری»(، 1195کسمایی، مرتضی، ) -15
 ، چاپ اول، تهران، طحان.«حکمت اسالمی خانه ایرانی» (، 1105محمودی زرندی،مهناز، غفراللهی، نسرین، ) -12
 .، چاپ اول، تهران، فرانکلین1، جلد «دایره ا لمعارف فارسی» (، 1145مصاحب،غالمحسین ،) -13
،چاپ دوم، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «آشنایی با بناهای تاریخی» (، 1191میردانش، سید مهدی، ) -19

. 
، فصلنامه چیدمان، سال «بررسی ساختار و نقش مایه های تکیه حصیرفروشان بابل» (،1105نادری گرزالدینی، مرجانه،) -10

 .15پنجم، شماره
، شیراز، «نقش مناره در هویت بخشی به شهرهای ایرانی اسالمی» (، 1102، مرجانه، نادریان، کاوه، )نادری گرزالدینی -29

 کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسالمی و تاریخی ایران. 
تهران، ، «چوب در معماری بومی مازندران از نظر کاربرد و زیبایی هایویژگیخصوصیات و » (، 1104یوسف نیا پاشا، وحید،) -21

 کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست، افق های آینده، نگاه به گذشته.
، چاپ اول، «ی سوگواری در ایران قبل از اسالم، تعزیه هنر بومی پیشرو در ایرانهاآیینتعزیه و »(، 1123یارشاطر، احسان، ) -22

 تهران، علمی و فرهنگی.
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 8231 زمستان(، 81)پیاپی:  5، شماره پنجمال س

 
 

 

 یفضا یهادر آموزش یو اجتماع یمجاز یهااستفاده از شبکه یبررس

 سبز تهران

     

  1رضا داودی
 13/90/09تاریخ دریافت:  

 34/19/09تاریخ پذیرش: 
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 یده ـچک
 

 اهیو گمراکز گل  یتخصص هایآموزشدر  یو اجتماع یمجاز یهاشبکهاستفاده از  یپژوهش حاضر با هدف بررس
تهران که  یشهردار 29و  2شهروندان مناطق  هیتهران انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کل یشهردار

 279تعداد،  نی. از اباشدمینفر  1999بالغ بر  هاآن عدادکه ت اندکردهشرکت  اهیمراکز گل و گ هایدر کالس 1301در سال 
پرسشنامه  ییپرسشنامه است، روا قیبه عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقساده  یتصادف یرگینفر به روش نمونه

با استفاده از  %77 -%94کرونباخ در بازه  یآلفا بیضر قیآن از طر ییایراهنما و مشاور و پا دیبا استفاده از نظرات اسات
 ،یبه شبکه مجاز یدسترس زانیم نیاز آن است که ب یحاک قیتحق جیمورد تأیید قرار گرفت. نتا SPSS16 افزارنرم

سن و  ،یشبکه مجاز یریکارگبهمهارت در  زانیم ،یاز شبکه مجاز یاطالع و آگاه زانیم ،ینگرش نسبت به شبکه مجاز
وجود  %00در سطح  دارییدر آموزش رابطه مثبت و  معن یو اجتماع یمجاز یهاشبکهو امکان استفاده از  التیتحص

از آن است که از  یچندگانه حاک ونیرگرس قیوابسته از طر ریمستقل بر متغ یرهایمتغ یجمع ریحاصل از تأث جیدارد. نتا
مهارت  زانیو م یجازاز شبکه م یاطالع و آگاه زانیم ،یبه شبکه مجاز یدسترس زانیم یرهایمتغ ان،یپاسخگو دگاهید

 در آموزش داشته است. یو اجتماع یمجاز یاهشبکهبر امکان استفاده از  یمثبت ریتأث یشبکه مجاز یریکارگبهدر 

 

 .اهیمراکز گل و گ ،یآموزش مجاز ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه ،سنجیامکان یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ورامین اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزی، مهندسی ارشد کارشناس ،6 منطقه شهرداری کارگزینی و اداری امور رئیس -1
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 مقدمه  -1
اطالعات، به  یشدن شبکه جهان ریاطالعات و ارتباطات و فراگ فناوری آورتوسعه شگفت کم،یو  ستیقرن ب هاییژگیاز و

 .است یزندگ تیفیاز جمله آموزش بهتر، سالمت و بهبود ک یخدمات انسان هیدر ارائه کل تیفیسرعت و ک شیمنظور افزا
(Salehi&Hajizad,2011;  Pandya&Gor,2010فناور .)روش  شود،یم ادیاطالعات و ارتباطات که از آن به عنوان فاوا  ی

 هاییفاوا بر فناور نی. همچنردگییمورد استفاده قرار م گرانیارتباط با د یبه اطالعات و برقرار یابیدست یاست که برا یو ابزار
را به صورت  هاآنو  افتی یبه اطالعات دسترس توانمی هایفناور نیا لهیاشاره دارد. به وس انهیو را کیبر الکترون یمبتن

 (.Angello&ema,2010 & Clark&Mayer,2011) مورد استفاده قرار داد انهیرا قیاز طر یکیالکترون
 یاجتماع های. شبکهردپذییصورت م یجهان یاسیاست که در مق نیمعاصر ا یایبرجسته ارتباطات در دن هاییژگیاز و یکی
 ،یاجتماع ،یمتعدد اقتصاد یهاحوزهدر  یجهان یفضا دهندگانارائه یارتباط هاییفناور نیدتریاز جد یکیبه عنوان  یمجاز

و  هاتیو تکامل سا رییتغ د،یکردن دوستان جد دایموجود، پ یحفظ روابط اجتماع یربران براهستند که به کا یاسیو س یفرهنگ
. آورندیو مشارکت هدفمند کاربران را فراهم م تیفعال ت،یعضو نهیو زم کنندمی کمک هاشدن در تجربه میو سه کیشر

(Massari,2010.) که به اختصار یجوامع مجاز گونهنیا (SNWs) یمتفاوت، سازمانده یشوند با کارکردهایداده م شینما 
کاربران  یوب را برا یداده، کاربردها و محتوا جیرا ترو یرخطیغ هایفعل و انفعال یو ارتباط یاطالعات یابزارها قیخدمات و تلف

متصور  شیاز پ شیرا ب یمختلف مفهوم جامعه مجاز هایزهیبا انگ اینفر از سراسر دن هاونیلیساده نموده و با جذب م
 (.1301 ات،یو ب ی)شهابسازندیم

داشته و با  تیفعال“ 2وب ”بر فناوری  یکه مبتن هایی. شبکهاندنترنتیپرتالطم ا انوسیسکاندار اق اجتماعی هایواقع، شبکه در
 سازیشبکه تیعالوه بر قابل هاتسایوب نی. اکنندمی بازی جهان ایرا در معادالت رسانه اییمجازی نقش اساس ییگرا-اجتماع

 عکس آپلود اخبار، گذاریرا اعم از جستوجو، خواندن و به اشتراك نترنتیمختلف در فضای ا هایفرصت از استفاده امکان مجازی،
به  ینترنتیامر باعث اقبال کاربران ا نیفراهم کرده و ا یاسیدر گروههای مختلف، تحرك س تیو عضو هاادداشتینوشتن  لم،فی و

 و ایرسانه ییو رشد فناوری، همگرا ابدییشکل م یاجتماع ایهشده است. فضای مجازی بسته به ساخت یاجتماع هایشبکه
عموماً فردی  ییاز گروه ها اجتماعی هایداشته است. شبکه یگوناگون بروندادهای متفاوت یاجتماع طشرای در آن، به مربوط مسائل

کارکرد  ده،یچیپ یجامعه اطالعات کی بستر در و اندبه هم متصل هایوابستگ چند نوع از ای کی قیشده که از طر لیتشک یسازمان ای
 زاده،است)رحمان یداشتن رنگ و بوی اجتماع لیبه دل هاآنروزافزون  تیو محبوب تیو موفق کنندیم ریمؤثر شبکه همگرا را تصو

1302.) 
به  ،یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یکمک یروینقش ن اطالعات و ارتباطات در یبر توسعه فناور هیآموزش با تک کردیرو امروزه

 ژهیبه و ا،یدن یکشورها یآموزش هاینظام یشده و در بدنه اصل رفتهیو... پذ یبهداشت ،یاجتماع ،یاصل اقتصاد کیصورت 
 کیو  روند تازه و رو به رشد کیاکنون، به  یریادگینوع  نی(، ا1304 ،یدرحال توسعه به کارگرفته شده است)سرمد یکشورها
 را تأثیر بیشترین یکم، و بیست قرن هایسازمان (.Sanayei,2011. )شده است لیبزرگ جهان تبد یمهم در کشورها یاستراتژ

نفوذ کرده است. از جمله  هاآنکارکردهای  و ارکان همه در تحوالت این و اندری اطالعات پذیرفتهفناو در گفته پیش تحوالت از
یکی است که از طریق تدوین برنامه ها، سیاست ها و فعالیت های آموزشی الکترونیکی، رسیدن به این ارکان یادگیری الکترون

 (.1309 ش،یراندی)خابدییاهداف فردی و سازمانی سرعت م
و راه ها،  یمسکون یو پرشدن فضاها هاآن تیجمع شیراستا، با توجه به توسعه و گسترش روزافزون شهرها و افزا نیا در

ساختن انسان به  کیبه منظور نزد یشهر یتعداد پارك ها گرید یدر شهرها به حداقل رسانده است. از سو ریو با یخال هاینیزم
به شهروندان در خصوص  هاییارائه آموزش لیدل نی. به همباشدمین یشهر تیو کاهش استرس و فشارها به اندازه جمع عتیطب

و  ادیمانند قدمت و عمر ز یلی. البته دالرسدیبه نظر م یضرور ستیز طیمح در منازل و توجه به اهیسبز و گل و گ یفضا ینگهدار
جامعه و عدم توجه به استفاده از کارشناسان و  یفرهنگ ،یمعضالت اجتماع ،یطمحی مشکالت ها،پارك یفرسودگ جهیدر نت

اصالً از  ایشوند،  لیمردم تبد یبا استفاده کم برا یطیموجب شده است تا پارك ها به مح ست،یز طیسبز و مح یمتخصصان فضا
 را به وجود آورد.  یا دهیمشکالت عد تواندیاستفاده نگردد که خود، م هاآن

 و آن ملزومات و هاتهران یکی از نهادهای مهم مدیریت این شهر با اتخاذ رویکردی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه شهرداری
 و مشارکت امر متولی عنوان به شهروندی هایمشارکت و آموزش کل هادار تأسیس محوری، محله و محوری ناحیه بر تأکید

پیشتاز در راستای جلب مشارکت شهروندان و ارتقاء آن، گامهای اساسی را بردارد  ادینه عنوان به توانسته دیگر گوناگون اقدامات
 (. 1309 همکاران، و پور)عبداله
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ن شهری نظیر تهران و عدم مشارکت افراد در حفاتت از محیط توجه به اهمیت مسئله فضای سبز و توسعه آن در کال با
 شهر سبز فضای و هاپارك سازمان سبز فضای مردمی هایدر قالب برنامة آموزش یزیست شهری، بررسی امکان آموزش مجاز

 هایدر آموزش یماعو اجت یمجاز یق به بررسی امکان استفاده از شبکه هایتحق نیدر ا ن،بنابرای باشد راهگشا تواندمی تهران
در آنجا برگزار شده است(  اهیگل و گ یآموزش تخصص یتهران )که دوره ها یشهردار 29و  12مناطق  اهیمراکز گل و گ یتخصص

 .مپردازییم
 اییگو جینتا« مجازی اجتماعی هایحضور زنان در شبکه زانیعوامل موثر بر م یبررس»( با عنوان 1304)رومندین قیتحق در

وجود دارد. با توجه  دارییدرصد رابطه مثبت و معن کیدر سطح  اجتماعی هایزنان و حضورشان در شبکه یآگاه نیه ببود ک نیا
و  رسانیبودند، ضروری است که اطالع اجتماعی هایحضور زنان در فضای مجازی و شبکه فقزنان مورد مطالعه موا شتریب نکهیبه ا

آنان و کارهای  هاییتا استفاده از فضای مجازی صرفاً جهت باالرفتن آگاه ردیصورت گ نهیزم نیسازی مناسب در ا-فرهنگ
 باشد. دشانیروزمره مف
 یلیبر عملکرد تحص یمجاز یاجتماع هایاستفاده از شبکه ریتأث"تحت عنوان ی( در پژوهش1301و همکاران) انییجواد

نسبت به  ترنییپا یلیبا معدل و عملکرد تحص انیکه دانشجو افتندیدست  جینتا نیبه ا "رجندیب یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو
پس از ورود به  انیدرصد دانشجو 0/17. کنندیاستفاده م یمجاز یاجتماع هایاز شبکه شتریبا عملکرد و معدل باالتر، ب انیدانشجو

و آثار  یمجاز یاجتماع هایشبکه در خصوص استفاده از رسانیاطالع نرویازا شوندیعضو م یمجاز یاجتماع هایدانشگاه در شبکه
 .اندکرده شنهادیبه دانشگاه پ انیورود دانشجو یمختلف آن را در ابتدا

به  "یمجاز یاجتماع هایکاربران در شبکه تیعضو هایزهیاهداف و انگ"( در پژوهش خود تحت عنوان 1301)اتیو ب یشهاب
 فضای و اندآورده یبه آن رو یارتباطات دوستانه قبل یایو اح یفعل روابط لیکه اکثر کاربران به منظور تسه دندیرس جهینت نیا

-به شبکه وستنیپ هایزهیانگ گریاز د یرانیا ریارتباط با افراد غ یبرقرار یجوانان برا لیمات نی. همچندانندینم یاسیرا س یمجاز
 است. یمجاز یاجتماع یها

 ینشان داد که مؤلفه ها «یمجاز هایآموزش یاجرا سنجیامکان یالگو»( با عنوان 1309)شیراندیخ قیتحق هایافتهی
ارزیابی اجرای  یاداری، راهبردی و اقتصادی، عوامل مؤثر و قابل قبول برا -یاجتماعی، آموزشی، حقوق -یتکنولوژی، فرهنگ -فنی

 زش مجازی برخوردار بودند.جز مؤلفه راهبردی از وضعیت مطلوبی برای اجرای آمو بهالگو  هایآموزش مجازی بودند. همه مؤلفه
 یها کینیتجربه و عالقه مشارکت کنندگان در کل زانیم ی( در خصوص بررس1390)یردامادیو م یلیاسمع قیتحق براساس

سالم که جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان تهرانی که  ستیز طینسبت به مح هاآن نشیبر دانش ، مهارت و ب اهیگل و گ
فضای سبز شرکت کرده اند، یافته های تحقیق نشان داد که میزان دانش،  یی تهران در کالس های آموزششهردار 14در منطقه 

این یافته ها نشان داد که  نیمهارت و بینش شهروندان شرکت کننده دردوره های فضای سبز شهرداری افزایش یافته است. همچن
رابطه مثبت و معنی داری  الموندان نسبت به محیط زیست سوابسته دانش شهر ریبین متغیرهای سن و سطح تحصیالت با متغ

در زمینه محیط زیست سالم بوده  هاآنوجود دار د. اما متغیرهای تجربه و عالقه شهروندان مستقل از میزان دانش، مهارت و بینش 
 است.

اجرا شد، نشان  تیدر کو که «انیدانشجو نیدر ب یاجتماع هایدرك و استفاده از شبکه»( تحت عنوان 2913حَمَد) قیتحق
و نداشتن تجربه در  کنندیاستفاده م یمجاز یاجتماع هایاز شبکه یو سرگرم حیاهداف تفر یبرا شتریب انیداده شد که، دانشجو

اطالعات موجود در  تیفیاز ک یآگاه یبرا انیدانشجو نیامر است. همچن نیا لیدال نترییاز اصل یکی هاشبکه نیاستفاده از ا
 انیبه دانشجو یمجاز یاجتماع هایدر شبکه یخصوص میبه آموزش دارند. ضرورت شناساندن حر ازین یمجاز یاجتماع ایهشبکه

 است. قیتحق نیا هایافتهیاز  گرید یکی
 سبوكیمشخص شد که ف "یشبکه اجتماع هایتیاز سا هاآن ۀو استفاد انیدرك دانشجو"( با عنوان 2912کومار) قیتحق در

 میوحفظ حر تینشان دادند که امن انیاست. به عالوه دانشجو یشبکه اجتماع هایتیسا گریبا د سهیدر مقا تیسا نیمحبوبتر
خود  یخود از نام و عکس واقع لیدر پروفا هاآن تیوجود بازهم اکثر نیا ااست اما ب هاآن یاصل هایینگران ةازجمل یخصوص

 .کنندیاستفاده م
بیان کردند  "آموزش مجازی با استفاده از یک محیط یادگیری کارآمد"خود با عنوان ( در پژوهش 2919و همکارانش) دانیل

 تا جنسی توزیع و ها، زیرساخت بودن دسترس در یادگیری، سبک انگیزه، ای، رایانه های دانسته ادراك، یکه، نگرش نسبت به قوه
استفاده از محیط آموزش مجازی مناسب یادگیری آموزش مجازی مفید است و با  تقراراس و اجرا موفقیت در زیادی نسبتا حد
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تباط معنی داری بین انگیزه و تالش دانش آموز در این محیط دیده شده است و در نهایت استفاده ار. شودخودتنظیم محقق می
 است. دهمناسب از منابع یادگیری به عنوان بخشی از صالحیت تحت نظارت در نظر گرفته ش

و  انیدانشجو نیدر ب یمجاز یاجتماع یها-تفاوت شناخت و استفاده از شبکه"با عنوان  یدر پژوهش زین( 2919) 1پارك
فعالتر هستند و  یمجاز یاجتماع هایدر شبکه یعلم أتیه ینسبت به اعضا انیکه دانشجو افتیدر "یعلم أتیه یاعضا

خدمات عام را مورد  شتریارشد ب یکارشناس انیدانشجو کهیدر حال کنندیاستفاده م لیاز خدمات پروفا شتریب سانسیل انیدانشجو
 .دهندیاستفاده قرار م

 رسیدند نتیجه این به" الکترونیکی آموزش هایسیستم کنونی سازگاری"( طی تحقیقی تحت عنوان 2997و همکاران) رویز
 هایسیستم از باید ازهانی این برآوردن برای و باشد نمی حاضر حال در کاربران خاص نیازهای جوابگوی موجود افزارهای نرم که
 .شود استفاده جدید انطباقی افزاری نرم

 

 قیتحق اهداف -2
 هایدر آموزش یو اجتماع یمجاز یاستفاده از شبکه ها سنجیامکانتوجه به مطالب ذکر شده هدف کلی این تحقیق،  با

 شامل: یصاصتهران بوده که برای رسیدن به این هدف، اهداف اخت یشهردار اهیمراکز گل و گ یتخصص

 هایآموزشدر  یو اجتماع یمجاز ی( بر امکان استفاده از شبکه هاالتی)سن، تحص یفرد هاییژگیو ریتأث یبررس -
 تهران؛ یشهردار اهیمراکز گل و گ یتخصص

 هایآموزشدر  یو اجتماع یمجاز یبر امکان استفاده از شبکه ها یبه شبکه مجاز یدسترس زانیم ریتأث یبررس -
 تهران؛ یشهردار اهیگل و گمراکز  یتخصص

 یتخصص هایآموزشدر  یو اجتماع یمجاز یبر امکان استفاده از شبکه ها ینگرش نسبت به شبکه مجاز ریتأث یبررس -
 تهران؛ یشهردار اهیمراکز گل و گ

 هایآموزشدر  یو اجتماع یمجاز یبر امکان استفاده از شبکه ها یاز شبکه مجاز یاطالع و آگاه زانیم ریتأث یبررس -
 تهران؛ یشهردار اهیمراکز گل و گ یتخصص

 هایآموزشدر  یو اجتماع یمجاز یبر امکان استفاده از شبکه ها یشبکه مجاز یریمهارت در بکارگ زانیم یبررس -
 تهران. یشهردار اهیمراکز گل و گ یتخصص

 

 پژوهش روش -3
است. ابزار  یهمبستگ یفیتوص قاتیالب تحقدر ق یشیمایپ ق،یو از لحاظ روش تحق یحاضر از لحاظ هدف، کاربرد قیتحق

. جهت تدوین پرسشنامه، ابتدا مبانی نظری موضوع با توجه به منابع و مراجع مربوطه مورد باشدیآوری اطالعات پرسشنامه مجمع
ی  و پایایی  آن مطالعات، پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید و پس از اطمینان از روای جیتابررسی قرار گرفت؛ سپس با در نظر گرفتن ن

طراحی شده در اختیار  و انجام اصالحات الزم، پرسشنامه نهایی طراحی گردید. به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه
و تغییر بعضی از سؤاالت، اعتبار پرسشنامه مورد تأیید  زممتخصصان و صاحبنظران مربوطه قرار گرفت که پس از انجام اصالحات ال

و کرونباخ آلفا محاسبه گردید  دیگرد لیپرسشنامه مربوط به افراد مورد مطالعه تکم 39جهت آزمون پایایی ابزار، تعداد  قرار گرفت.
نفر در نظر گرفته  1999ق، بالغ بر یمورد تحق ی( که برای تحقیق حاضر ضریب پایایی مناسبی بود. جامعه آمارα= %77-%94)بین 

ساده انتخاب  یتصادف یرینفر به عنوان حجم نمونه و به کمک روش نمونه گ 279کوکران  تعداد براساس فرمول نیشده که از ا
 بیرهای ضاستفاده شد. در آمار توصیفی از آماره SPSS16افزار آوری شده از نرمهای جمعشدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده

 بهره گرفته شد. ونیرگرس لیحلیل همبستگی و تحلهای تو در آمار استنباطی از روش نیانگینما و م انه،یم رات،ییتغ
 

 هاافتهی -4

 :یفیحاصل از آمار توص جینتا
مراکز گل  هایدر کالس 1301تهران که در سال  یشهردار 29و  12متوسط سن شهروندان مناطق  ق،یتحق جیتوجه به نتا با

 47 ت،یسال داشته اند. از نظر جنس 63 هاآن نیسال و مسن تر 29 هاآن نیکه جوانتر باشدمیسال  34، اندکردهشرکت  اهیو گ
درصد فوق  9/0 پلم،ید التیتحص یدرصد دارا 9/17 الت،یباشند. از نظر تحص یدرصد از آنان زن م 13، مرد و هاآندرصد از 
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درصد متأهل  39، مجرد و هاآندرصد از  62 ن،یو باالتر هستند. همچن سانسیدرصد فوق ل 9/20و  سانسیدرصد ل 1/42 پلم،ید
 باشند. یم

مراکز گل  هایدر کالس 1301تهران که در سال  یشهردار 29و 12درصد از شهروندان مناطق  2/2 ق،یتحق جیتوجه به نتا با
 نتنتریبه ا ادیز یلیدرصد در حد خ 4/32و  ادیدرصد در حد ز 1/37درصد در حد متوسط،  4/29، در حد کم، اندکردهشرکت  اهیو گ

درصد در  2/16درصد در حد متوسط،  46درصد در حد کم،  9/11کم،  یلی، در حد خهاآندرصد از  6/7 ن،یدارند. همچن یدسترس
ساعت در روز،  1، هاآندرصد از  3/11اعتماد دارند. و  یمجاز یاجتماع یبه شبکه ها ادیز یلیدرصد در حد خ 4/14و  ادیحد ز

 نترنتیساعت در روز از ا 1درصد  0/21و  روزساعت در  4درصد  1/16ساعت در روز،  3 درصد 11ساعت در روز،  2درصد  9/31
 کنند. یاستفاده م

 

 در آموزش: یمجاز یاجتماع یدر رابطه با امکان استفاده از شبکه ها انیپاسخگو دگاهید یبند رتبه
در 1301تهران که در سال  یشهردار 29و 12نشان می دهد؛ شهروندان مناطق  راتییتغ بیبندی گویه ها براساس ضر رتبه

 یراهکار برا نیبه آموزش است، مناسبتر ازین یهر فرد ازین نیمعتقدند که، مهمتر اندکردهشرکت  اهیمراکز گل و گ هایکالس
در آموزش  یمجاز یاست و امکان استفاده از شبکه ها یو اطالع رسان سازیهنگفر ،یاجتماع هایشبکه یدهایمبارزه با تهد

 اول تا سوم قرار دارند. تیدر اولودرصد  7/11و  7/12، 11 راتییتغ بیاغلب شهروندان فراهم است؛ با ضر یابر
 

 در آموزش یمجاز یاجتماع یدر رابطه با امکان استفاده از شبکه ها انیدیدگاه پاسخگو ی: رتبه بند1جدول 

به
رت

 

 میانگین گویه ها
انحراف 

 معیار

 ضریب تغیرات
 )درصد(

 11 49/9 36/4 .است آموزش به نیاز ،فردی هر نیاز مهمترین 1

2 
-اجتمااعی، فرهناگ   هاای شبکه تهدیدهای با مبارزه برای راهکار مناسبترین

 است. رسانی اطالع و سازی
21/4 14/9 7/12 

3 
امکان استفاده از شبکه های مجازی در آموزش برای اغلب شهروندان فاراهم  

 است.
21/4 67/9 7/11 

4 
 مناساب و  بارداری بهره جهت افراد دانش سطح ارتقاء باعث یمجاز آموزش

 .شودمی یادگیری و آموزش زمینه در اجتماعی هایشبکه از هدفمند
00/3 60/9 2/17 

 0/17 79/9 09/3 .دارد دنبال به را پایدارتری یادگیری ،هاآن از گیرینتیجه و مباحث در شرکت 1

 19 71/9 16/4 تخصی گل و گیاه موثر است. هایآموزشاستفاده از شبکه های مجازی ، در  6

 9/19 77/9 99/4 است. هازمینه سایر از بیشتر مجازی هایشبکه در تفریح و سرگرمی جنبه 7

9 
تخصصی گل و گیاه مقارون   هایآموزشبکارگیری شبکه های مجازی برای 

 به صرفه است.
93/4 79/9 3/10 

 7/29 70/9 91/3 زی برای شهرداری امکان پذیر است.ارائه آموزش از طریق شبکه های مجا 0

19 
بطور کلی مناساب تارین روش آماوزش شاهروندان اساتفاده از شابکه هاای        

 اجتماعی مجازی است.
71/3 07/9 1/26 

 کامال موافق -1موافق         -4نظر         ی= ب3= مخالف     2= کامال مخالف      1 :یابیارز فیط

 

 :قیتحق یرهایمتغ نیب یمون همبستگحاصل از آز جینتا
اطالع  زانیم ،ینگرش نسبت به شبکه مجاز ،یبه شبکه مجاز یدسترس زانیم نیاز آن است که ب یحاک قیتحق یها افتهی
 یو اجتماع یمجاز یو امکان استفاده از شبکه ها التیتحص ،یشبکه مجاز یریمهارت در بکارگ زانیم ،یاز شبکه مجاز یوآگاه

در  یو اجتماع یمجاز یسن و امکان استفاده از شبکه ها نیوجود دارد. و ب 00/9در سطح  یدار یبطه مثبت و معندر آموزش را
 (.2وجود دارد )جدول 00/9در سطح  یدار یو معن یآموزش رابطه منف
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 همبستگی بین متغیرهای تحقیق  :2جدول 

 r p متغیر وابسته متغیر مستقل ردیف

 999/9 190/9**  ه مجازیمیزان دسترسی به شبک 1

 نگرش نسبت به شبکه مجازی 2
امکان استفاده از شبکه های مجازی و 

 اجتماعی در آموزش
**947/9 999/9 

 999/9 429/9**  میزان اطالع وآگاهی از شبکه مجازی 3

 999/9 111/9**  میزان مهارت در بکارگیری شبکه مجازی 4

 999/9 -440/9**  سن 1

 999/9 612/9**  تحصیالت 6

 00/9= معنی داری در سطح **     01/9= معنی داری در سطح *
 

 در آموزش: یو اجتماع یمجاز یتعیین عوامل مؤثر بر امکان استفاده از شبکه ها
چندگانه استفاده گردید. الزم به ذکر  در آموزش از رگرسیون یو اجتماع یمجاز یپیش بینی امکان استفاده از شبکه ها برای

است که از روش رگرسیون گام به گام برای به دست آوردن معادله استفاده شد. پس از ورود کلیه متغیرهای دارای همبستگی معنی 
بکه ش یریمهارت در بکارگ زانیو م یاز شبکه مجاز یاطالع وآگاه زانیم ،یشبکه مجاز به یدسترس زانیدار تنها متغیرهای م

 بررسی طرفی از. باشنددرصد از تغییرات متغیر وابسته را دارا  می درصد 6/61وارد معادله شدند. این متغیرها توانایی تبیین  یمجاز
( سهم و نقش بیشتری را در B=324/9) یبه شبکه مجاز یسدستر زانمی متغیر که دهدمی نشان شده استاندارد رگرسیون ضرایب

 در آموزش داشته است. یو اجتماع یمجاز یامکان استفاده از شبکه ها
 

 : مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیونی 3جدول 

R 2R Adj متغیر مراحل
2R Std 

 774/9 699/9 102/9 016/3 (1x)میزان دسترسی به شبکه مجازی  1

 700/9 639/9 627/9 744/3 (2x) میزان اطالع وآگاهی از شبکه مجازی 2

 919/9 660/9 616/9 101/3 (3x)مهارت در بکارگیری شبکه مجازی  میزان 3

 
 : ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون 4جدول 

 .B Beta T Sig اشتباه استاندارد B متغیر

 131/3 946/9 324/9 176/4 999/9 (1x)میزان دسترسی به شبکه مجازی 

 492/9 144/9 109/9 347/3 991/9 (2x) میزان اطالع وآگاهی از شبکه مجازی

 070/2 074/9 240/9 919/3 993/9 (3x)میزان مهارت در بکارگیری شبکه مجازی 

 - - - 912/2 319/16 عدد ثابت
 

 :باشدمی رزی شرح به معادله  …+Y= a +b1 x1+b2x2 ونیبا توجه به معادله خط رگرس
 :  Bبر حسب 

3x 070/2  +2x 492/9 +1x 131/3  +319/16 Y=  
 : βبر حسب 

3 x240/9 +2 x109/9 +1 x324/9Y=   
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 یرگیجهیبحث و نت

 اهیمراکز گل و گ یتخصص هایدر آموزش یو اجتماع یمجاز یاستفاده از شبکه ها سنجیامکانتحقیق که با هدف  این
به آموزش است و آموزش از  ازین ،یهر فرد ازین نیمهمتر انیدهد که از دیدگاه پاسخگو یتهران صورت گرفته، نشان م یشهردار

اغلب  یدر آموزش برا یمجاز یاست؛ امکان استفاده از شبکه ها یآموزش هایوهیش نیدتریاز جد یکی یمجاز هایشبکه قیطر
 است. یو اطالع رسان یفرهنگ ساز ،یاجتماع یشبکه ها یدهایمبارزه با تهد یراهکار برا نیشهروندان فراهم است و مناسبتر

و  یمجاز یو امکان استفاده از شبکه ها یبه شبکه مجاز یدسترس زانیم نیاز آن است که ب یحاک قیقتح یها افتهی -
دانیل و  قیحاصل از تحق جینتا یدر راستا جهینت نیوجود دارد. ا یدار یدر آموزش رابطه مثبت و معن یاجتماع

 باشدمی( 2919همکارانش)

و  یمجاز یو امکان استفاده از شبکه ها ینسبت به شبکه مجازنگرش  نیاز آن است که ب یحاک قیتحق یها افتهی -
دانیل و  قیحاصل از تحق جینتا یدر راستا جهینت نیوجود دارد. ا یدار یدر آموزش رابطه مثبت و معن یاجتماع

 باشدمی( 2919همکارانش)

 یان استفاده از شبکه هاو امک یاز شبکه مجاز یاطالع و آگاه زانیم نیاز آن است که ب یحاک قیتحق یها افتهی -
 قیحاصل از تحق جینتا یدر راستا جهینت نیوجود دارد. ا یدار یدر آموزش رابطه مثبت و معن یو اجتماع یمجاز

 .باشدمی( 2913( و حَمَد)1304)رومندین

 یه هاو امکان استفاده از شبک یشبکه مجاز یریمهارت در بکارگ زانیم نیاز آن است که ب یحاک قیتحق یها افتهی -
دانیل  قیحاصل از تحق جینتا یدر راستا جهینت نیوجود دارد. ا یدار یدر آموزش رابطه مثبت و معن یو اجتماع یمجاز

 باشدمی( 2919و همکارانش)

در آموزش رابطه  یو اجتماع یمجاز یسن و امکان استفاده از شبکه ها نیاز آن است که ب یحاک قیتحق یها افتهی -
 .افتندیدست ن یبه رابطه معنادار نهیزم نی( در ا2912که کومار) یجود دارد. در حالو یدار یو معن یمنف

در  یو اجتماع یمجاز یو امکان استفاده از شبکه ها التیسطح تحص نیاز آن است که ب یحاک قیتحق یها افتهی -
 .افتندیدست ن یطه معناداربه راب نهیزم نیدر ا (2919پارك )که  یوجود دارد در حال یدار یآموزش رابطه مثبت و معن

مهمترین متغیر تأثیرگذار بر امکان استفاده  یبه شبکه مجاز یدسترس زانیکه متغیر م دهدینشان م ونیحاصل از رگرس جینتا
درصد از تغییرات متغیر وابسته را  2/10در آموزش می باشد. به طوری که این متغیر به تنهایی  یو اجتماع یمجاز یاز شبکه ها

 یریمهارت در بکارگ زانیو م یاز شبکه مجاز یاطالع وآگاه زانیم ،یبه شبکه مجاز یدسترس زانیم یرهاینموده است. متغ تبیین
(، 2919انجام شده توسط  دانیل و همکارانش) قاتیوابسته را باعث شده اند. تحق ریمتغ راتیدرصد از تغ 6/61 یشبکه مجاز

 .     استقرار داده  دتأیی مورد را فوق ی(یافته2913( و حَمَد)1304)رومندین
 

 شنهادهایپ

 :گرددیارائه م ریبه شرح ز یشنهاداتیپ قیاخذ شده از تحق جیبه دست آمده و نتا یها افتهیتوجه به  با

شود که نظارت کارشناسانه بر شبکه های  یم شنهادیافراد مورد مطالعه زنان هستند، پ شتریب نکهیبا توجه به ا -
بتوان با استفاده از امکانات و فرصتهای  یحوزه مجازی انجام شود تا از طرف استگذارانیوسط ست یمجاز یاجتماع

سالم و بدون تنش را برای زنان  یسبک زندگ رشو گست تیتقو طیشرا یمجاز یشده در شبکه های اجتماع جادیا
 به فرصت کرد. لیرا تبد دهایبا فرهنگ سازی در امان ماند و تهد زیآن ن دهاییکرد و از تهد ایمه

 شنهادیباال نبود، پ ادیمجازی ز ینسبت به شبکه های اجتماع انیپاسخگو یاطالع و آگاه زانیم نکهیبا توجه به ا -
مجازی داده  ینسبت به شبکه های اجتماع هاآن یعموم یهای الزم، جهت باال بردن آگاهشود که آموزش یم

 شود.

 ییها میتصم ،یمجاز یاجتماع یراد مورد مطالعه از شبکه هابهتر اف ۀشناخت و استفاد یشود برا یم شنهادیپ -
 ریآن، نظ گرید یو با کارکردها ابندی ییرها حیو تفر یاتخاذ شود تا کاربران از استفاده صرف به قصد سرگرم

 یکارگاهها ی. برگزارابندی ییآشنا زین دهیسر دیی( به تأ2919که در پژوهش ماستروماتئو ) یآموزش یتهایقابل
امر  نید به اتوانمیدر هنگام ورود شهروندان به کالسها،  ژهیبه و رهیو غ یهیتوج ینصب پوستر، کالسها ،یشآموز

داشته و  یهمخوان رانیکه با اهداف کشور ا یداخل یشبکه ا یطراح نیببخشد. همچن یشتریشدت و صحت ب
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شبکه ها و  نیا ۀا تنها مصرف کنندم یکنون تی. در وضعدینما یم یموجود باشد ضرور یاخالق یبر ارزشها یمبتن
نبوده که  یدر حد هاآن یها تیشده اند، اما قابل جادیدر داخل کشورمان ا ییگرچه شبکه ها م،یخدماتشان هست

 باشد. یمناسب نیگزیبتواند جا

مجازی و برنامه  یشود، آموزش و فرهنگ سازی و نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضای شبکه ها یم شنهادیپ -
 باشد. نهیزم نیو دستاندرکاران حوزه مجازی در ا استگذارانیبرای س یاساس شنهادید پتوانمی ندهیبرای آ زییر

 منابع

گل و  یها کینیتجربه و عالقه مشارکت کنندگان در کل زانیم ریتأث ی(. بررس1390س. م. ) ،یردامادیس. و م ،یلیاسمع .1
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 یده ـچک
 

کار  ازمندین هاآن ایریشه وفصلحلکه  باشدمیروبرو  یشهر تیریمد نهیدر زم یادیتهران با مشکالت ز شهرکالن
از  یریو نحوه کنترل و جلوگ یمشکالت موضوع تخلفات ساختمان نیاز ا یکی. باشدمی یعلم یمبان هیبر پاو  یکارشناس

موضوع  نیبه ا یمختلف دید یایتهران، با زوا شهر در یتیریمد ونگوناگ هایتجربهو  یمتماد انیسال ی. در طباشدمیآن 
که  یمعضل اصل نیاما همچنان شهر تهران با ا؛ در مواجهه با آن به کار گرفته شده است یگوناگون ریپرداخته شده و تداب

باشد یشهروندان شهر م ریسا یاز موارد ناقض حقوق شهروند یاریبس گذاشته و در میمستق تأثیر یشهر یبر منظر و نما
نگاه  جهیدر نت یاست که آیا تخلفات ساختمان سؤاالتاست. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این  بانیدست به گر

 تیری؟ آیا عدم وجود مدباشدمی یشهر هایطرحدر شده  نییضوابط و مقررات تع یبه آن و عدم توجه به اجرا ییدرآمدزا
 است؟ دهیگرد یباعث بروز تخلفات ساختمان یشهر کپارچهی

، رانیمد هیشامل کل یقرار گرفت، جامعه آمار یابیافراد مورد ارز دگاهیانجام شد و د یفیتوص وهیحاضر به ش قیتحق
 یبه صورت تصادف گیرینمونهاست  نفر 288 هاآنباشد که تعداد یم تهران 26در منطقه  یکارکنان و کارشناسان شهردار

. روش گردآوری باشدمینفر  260مورگان نمونه بر اساس جدول  حجم. باشدمیسازمان  یارائه شده از سو ستیساده از ل
به صورت میدانی  نظرسنجیاست و در قسمت  برداریفیشو  ایکتابخانهاطالعات در قسمت ادبیات پژوهش به صورت 

 یاعتماد، از روش آلفا تیقابل گیریاندازه به منظور باشدمیمحقق ساخته  است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه
 از ها،از نمونه آمدهدستبه هایداده لیو تحل هیتجز یبرا است. دهیانجام گرد Spss افزارکرونباخ و با استفاده نرم

و  رهیتک متغ tاستفاده شده است و با توجه به روش و هدف پژوهش از آزمون  یو استنباط یفیآمار توص هایروش
نهایی نشان داد عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، عدم توجه به قوانین  نتایج ها استفاده شد.برای آزمون فرضیه دمنیفر

 .باشندمیبر تخلفات ساختمانی  مؤثراز عوامل  ییدرآمدزاو مقررات ساختمانی و 
 

 ، ضوابط و مقرراتدرآمدزایی، کپارچهی تیریمد ،یتخلفات ساختمان یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 2جغرافیای سیاسی، مدیر نظام پیشنهادات منطقه  دانشجوی دکتری - 2
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 مقدمه  -1
 سایر و مسکن کمبود ازجمله مشکالتی؛ با کنونی شرایط در شهرها شهرنشینی، توسعۀ و جمعیت روزافزون رشد با همگام

 این و است شده شهرهاکالن ویژه به شهرها؛ در ساختمانی تخلفات افزایش عامل امر خود همین هستند که روروبه رفاهی خدمات
 شهرهاست مهم مسائل از یکی ساختمانی تخلفات. است شده تشدید شهری یوسازهاساخت بر کافی نظارت فقدان علت به معضل

 و هاآن وقوع از پیشگیری برای تالش ممکن، و اصولی یهاحلراه از یکی. نیست ریپذامکان یآسانبه آن حل و آن با برخورد که
 .(2081، میرزاییو  محمدی) شهرهاست سطح در تخلفات گونهنیا وقوع یهانهیزم کاهش

را  فضایی پیامدهای کالبدی عمده .دارند زیادی بسیار ییو فضا کالبدی اجتماعی، اقتصادی، پیامدهای یساختمان تخلفات
 شهری، سیمای در زشتی و ناموزونی غیررسمی، یهااسکان ناامن، یهاساختمان رشد شهری، قاعده وبی هیرویب توسعۀ در توانیم

و رحمتی  قائد ،آبادی زنگی)برد نام را...  و جمعیتی تراکم تراکم ارتفاعی، تناسب بین نبود شهر، بصری سیمای و چشم انداز تغییر
 (2008همکاران، 

جامعه شهری یک »زیرا ؛ موضوع و مسائل شهرسازی همواره از منظری، پیچیده ترین مسائل حقوقی نیز به شمار می روند 
 و پاکساز«)می و هرج و مرج می انجامد...این منافع فقط به بی نظ منافع رقابت آمیز و متضاد است ...برخورد گسسته باتوده، 

به عبارت دیگر شهرها منبع اصلی فعالیت اجتماعات انسانی اند. دراین فضاهاست که تعارض میان انسان و طبیعت ؛ (2001صادقی،
هدف شهرسازی می بایسد ایجاد رابطه ای خوب و پایدار میان افراد جامعه بامیحط زیست به حد اعالی خود میرسد. در این میان 

بخشی به ساخت و سازهای شهری از طریق ایجاد ساز و کارهای قانونی، با  نظم ؛ر همین اساس کهباشد. ب هاآنطبیعی و مصنوع 
در گذشته که روند تغییر و تحوالت و رشد  تلقی شود.م و مسئله شهرسازی نو توجه به گسترش پویش شهرنشینی، میتواند اولین گا

شهرها به کندی صورت میگرفت و امکانات وتنوع ابزارها و مصالح ساختمانی و فناوری نیز سالیق محدود بود، نظام عرفی و 
 (.2006،صالحیفهرنگی رایج رابه خوبی عمل می کرد و محصول آن شهرهایی باشکل و سیمای موزون و پایدار بود )

یعنی محل هایی هستند، ؛ امروزه همه این احساس عمومی رادارند که اغلب مناطق شهری نامطلوب و نامناسب اند»...ولی 
 (.2012، لینچ)...«ناراحت، زشت، گیج کننده و بی هویت 

شهر به عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی، نظام کالبدی و فضایی شهر را تعریف می کنند و از همین رو همه عواملی راکه »
خود قرار  رتأثیفعالیت های شهری عینیت می یابند )شامل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...( تحت 

را تعیین و محدود می کنند. بازتاب چندی و چونی )کمی و کیفی(  هاآندر واقع فرم فضایی و کالبدی  (.2018هبیتات،)دهندمی
ستقیما بر کمیت و کیفیت عملکردهای شهری منعکس می شود. از طریق ضوابط و ضوابط و مقررات شهرسازی هر شهری م

ساماندهی فرم، فضا و فعالیت ها، محیط های انسان  توان با تخصیص، توزیع ومقررات شهرسازی در چارچوب توسعه پایدار می
ر با محیط های طبیعی به وجود رابطه ای سازگا (.Ramos, T, B, 2009)شهری را کنترل کرد،  توسعه ساخت رامطلوبتر کرد،

آورد، سازو کاری برای توزیع بهینه ی خدمات و عدالت اجتماعی فراهم آورد، بهره وری اقتصادی شهر را ارتقاء داد، هویت فرهنگی 
ین و ... بنابراین باهمه پیچیدگی که ا کاهش داد شهر را تقویت کرد، در مقابل حوادث غیرمترقبه طبیعی شرایط آسیب پذیری را

 (.2018هبیتات،موضوع دارد می توان به صورت بالفعل نقش های بسیار چشمگیری برای آن برشمرد. )
در صورتی که همه نقش های بالفعل ضوابط و مقررات شهرسازی در چارچوبی کارآمد امکان تحقق شدن بیابند، با توجه به 

با حمایت و پشتیبانی سایر مولفه های تکمیلی تضمین رامی توان « شهر خوب و پایدرا»گستردگی و اهمیت هر یک شکل گیری 
کرد، مشروط به آنکه ضوابط و مقررات شهرسازی خود به صورت هدفمند و منطبق با اهداف و آرمان های شهرهای خوب و پایدار 

 (.2006، صالحی)«تدوین شده باشند
نیل به شهر سالم و توسعه پایدار شهری عالوه بر در  مؤثربه عبارت دیگر بررسی ها حاکی از این است که از عوامل بسیار 

شهری تدوین قوانین و پیش بینی اهرم های مناسب اجرایی )در زمینه استفاده از اراضی شهری و توسعه فضایی و  هایطرحاجرای 
 (.2006، صالحیکالبدی شهر( به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تعارض آن با اهداف و آرمان های شهرسازی است )

 قانونی موجب( قبیل این از غیره و معماری شورای داخلی، توافقات،) متعدد های کمیسیون وجود ،صادره های بخشنامه تعدد
 نزد نارضایتی آمدن بوجود و شهری منظر و سیما ،شهری نظم خوردن برهم موجب امر این. است گردیده ساختمانی تخلفات شدن

در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و      (. در واقع یکی از دغدغه های مدیریت شهری2005،توکلیگردید ) خواهد شهروندان
، صدور پروانه ، فروش خدمات شهریتامین هزینه های اداره توسعه شهر است که از طرق مختلف از قیبل اخذ عوارض و مالیات

شهرداری ها در  (Wong,S,W,Tang,B,and horen,B,V. 2006) .ونظارت ساختمانی و غیره از این قبیل به دست می آید
م وظائف و ماموریت های خود هستند ، دارای منابع مشخص مالی برای انجاجایگاه موسسات عمومی غیر دولتی

(Zhang,X,Wu,Y, and Shen,L,2011) اما توان مالی  ، تفکیک و پارکینگ،، پذیره، نوسازیمانند عوارض صدور پروانه؛
، همواره محدود بوده و این محدودیت در سال های اخیر از یک سو با افزایش روز افزون جمعیت شهر ها و برای ارائه خدمات هاآن
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 یافته است.افزایش انتظارات مردم و از سوی دیگر با کاهش یا قطع کمک های دولت و جایگزین نشدن منابع مالی تازه فزونی 
 (.2001، پاکساز و صادقی)

 تعیین دیگر سوی از .است نگردیده اجرا 288 ماده ازکمیسیون صادره آراء از زیادی میزان که شده آور یاد باید حال این با
 گردد، می انجام (پارکینگ کسر عوارض مثل) تخلف جبران هزینه دریافت هدف با که ساختمانی تخلفات از برخی برای جریمه
 خاصی اقدام (محل در طبقاتی پارکینگ احداث: مثال برای) کمبود رفع جهت در هاآن از استفاده و حاصله جرایم سازماندهی برای

 یک از. (2000،)حسینی اشدبمیمتفاوت از جانب مدیریت شهری  واقدام برخورد شیوه دو نیازمند حالت دو است این نگرفته صورت
 هدفمند با نماید تالش باید می ،خود سازمانی مجموعه درون در تخلف به منجر های فرایند مداوم شناسی آسیب با شهرداری سو

 تخلفات بروز زمینه قبیل این از مواردی و کنترلی و عملی اقدامات مستمر بهبود ،فنی ضوابط اصالح ،نظارتی فرایندهای کردن
 نظیر مواردی از گیری بهره با و داده کاهش شهر در موجود ساختمانی عملیات کل نسبت به ممکن میزان حداقل به را ساختمانی

 ببرد باال را ضوابط تدوین و شهرسازی ضوابط ارتقاء اجرا، سیستم بهبود و فرایندها اصالح ،نوین های تکنولوژی از تر مؤثر استفاده
 اقدامات فراسازمانی حوزه در تخلفات کنترل یا وقوع بر مؤثر های نهاد سایر با خود سازنده تعامل گسترش یا و ایجاد با آن کنار در و

 زیر در این تحقیق بررسی شده است: سؤاالتبر این اساس  .دهد سامان را موثری

 شهری موجب بروز تخلفالت ساختمانی گردیده است؟ آیا نبود مدیریت یکپارچه -

 آیا ضعف قوانین و مقررات شهری موجب بروز تخلفالت ساختمانی گردیده است؟ -

 ایی باعث افزایش تخلفات ساختمانی گردیده است؟آیا نگاه درآمدز -

 

 تعریف تخلفات ساختمانی  -2
 قانون شهری، وسازهای ساخت درعرصۀ موجود های قانونمندی به اعتنایی بی از است عبارت ساختمانی تخلف کلی طور به
 نکردن رعایت که معناست این به تعریف این( 2016 ،روی بهشتی)سازی ازمقررات ساختمان سرپیچی و سازی درساختمان شکنی
 یا سازنده ی سو از هردلیل به ساختمان، ومنظر بهداشتی ،ایمنی فنی، شهرسازی، وضوابط ومقررات سازی ساختمان: قوانین

 (2008،معصوم)شود می محسوب تخلف ی شهر سازندگان
 

 روش تحقیق -3
و  26منطقه  ینمونه مورد، تخلف در مناطق مختلف شهر تهران یتواند با توجه به فراوان یضوابط م نیا یابیو ارز سنجش

از  هاآنتخلفات و اقدامات انجام شده مترتب بر  یپرونده ها تیو ماهسو  کیگذشته از  یسال ها یتخلفات ط یروند آمار یبررس
و  مورد ارزیابی قرار می گیردتحقیق حاضر به سبوه توصیفی انجام خواهد شد و دیدگاه افراد  نیبنابرا؛ ردیصورت پذ گرید ییسو

و  شتریجهت درک و شناخت ب از نوع تحقیقات توصیفی به شیوه پیمایشی است.ک مطالعه میدانی با هدف کاربردی تحقیق حاضر ی
 ایبرخوردارند و  یبا مسائل خاص یتخلفات ساختمان نهیتهران که در زم شهرداری 26نواحی منطقه از  ی، تعدادتر موضوع قیدق

انتخاب شده و ضوابط ومقررات ساخت و ساز و  یمطالعات یهاقابل توجه تر است به عنوان نمونه  نواحیتخلفات در آن  نسبت
؛ که میتوان منطقه مذکور مورد مطالعه قرار خواهند گرفت یها یژگیو و طیرا در چارچوب شرا یشهر ینظارت بر ساخت و ساز ها

و  ، مدیریت منسجمدرآمدزایی؛ املتغییری وابسته که متاثر از متغییر های مستقل شدر این مورد تخلفات ساختمانی را بعنوان م
 یکپارچه شهری و قوانین ومقررات دانست در این تحقیق برای گرد آوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده

 است.
ود در آرشیو الکترونیک و فیزیکی )پرونده های کاغذی( روش کتابخانه ای: شامل مطالعه و بررسی پرونده های شهرسازی موج

؛ شامل تنظیم پرسشنامه از مدیران و کارشناسان مرتبط پرسشنامه :یریت شهرداری منطقه مربوطه ابزارشهرداری، با هماهنگی با مد
شامل قوانین و مقررات و همچنین جنبه  از دو جنبه علمی تخلفات شهرسازی شهرداری تهران در امور شهرسازی و اجرای احکام
 ازشهروندان.تخلفات ساختمانی وتکمیل پرسشنامهتجربی موضوع در نحوه برخورد با 

در قبال تخلفات شهرسازی و   شهرداری و مقایسه آراء صادره و بررسی پرونده های شهرسازی درواقع با توجه به مطالعه
در تحقیق استفاده می  از روش کتابخانه در صدور و اجرای آرا هاآنلحاظ نمودن  تحقیق در مورد بخشنامه ها و قوانین و چگونگی

و مصاحبه با  یدانیم یها یو بررس دی، بازدو بخشنامه ها و مقررات یشهرساز ی، مطالعات پرونده هاپرسشنامه ها هیبا ته .شود
از موارد  یگسترده ا فیکه ط یتخلفات ساختمانمسائل مطرح شده و ابعاد مختلف موضوع  از طرفی بروز رشته. نیا نیمتخصص

روش واحد در انجام  کیاز  یریبهره گ .ردیگ یرا در بر م یوشهرساز یمعماردر و عناصر  التی، ساختار و تشکی، حقوقیقانون
 یسازد. ب یحاکم بر موضوع را الزام آور م یفضا لیشناخت و تحل جهت متنوع یهاوهیممکن ساخته و استفاده از ش ریپروژه را غ

 یو تعامالت حقوق یقانونگذار یروندها یشناس بیو آس لیمساله است که به تحل یو قانون یوجه نخست موضوع، ابعاد حقوق تردید
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 تیماهدر  کنکاش گردد. یبرم (یرسازمان شهردا) ینظارت التیو تشک ینفع در حوزه تخلفات ساختمان یذ یگروهها نیماب یف
 یها بیو کاهش آس تیبهبود وضع تگردریموارد هدا میتواند مارا به تنظ یحوزه م نیو نقاط ضعف وقدرت موجود در ا نیقوان

ضوابط  و، بخشنامه ها یشهر هایطرح، نامه ها نیو آئ نیقوان هیکل یقانون ی وحقوق یبررس .دیحوزه رهنمون نما نیموجود در ا
شده  جادیا راتییبا تغ ژهیبه و یواهداف سازمان فهیدر چارچوب وظ هاآن لیو تحل 288ماده  ونیسیو کم یمعاونت شهرساز هصادر
 مقوله منجر گردد. نیحاکم بر ا یحقوق یاز فضا یدرک روشن جادیتواند به ا یم ریاخ یدر دهه ها یشهردار تیدرماه

، یساختمان یتخلف ها جادیا یها ندیو فرآ تیماه نییدر تب گری، مساله مهم دیقانون یحوزه ها یابیموازات شناخت و ارز به
واگذار شده قانون به دستگاه ناظر و  فیحوزه مشخصاً به تکل نیاست. ا ینظارت یها ندیو فرآ یسازمان التیبحث روش ها و تشک

 یها وهیش یجام و اجرا، بلکه به روش انمحوله یقانون فیکنترل و اعمال وظا یها وهیش تیگردد که نه تنها در ماه یباز م یمجر
 نی، بداست نییقابل تب یشهر کپارچهی تیریحوزه در چارچوب مد نیگردد. نکته مهم در ایبر م زین یکنترل بر تخلفات ساختمان

حوزه تالش خواهد شد نه تنها  نیاست و در ا یریگیقابل پ یردارشه یسازمان فیو ظا یورا ینظارت یها ندیاز فرآ یمعنا که برخ
مورد  زین «یشهردار یسازمان نیب»حوزه تعامل نیتابعه( بلکه همچن یسازمان ها و نهادها هی)باکل یشهردا یحوزه درون سازمان

بوده و  تیحائز اهم اریبس نهایفرآ لیو تحل ستمیس یسدموجود در مهن یحوزه استفاده از روش ها نیا در .ردیقرار گ لیتوجه و تحل
مراتب بعد از تخلف به عنوان  نیتخلف و همچن نیدر قبل وح یضوابط ساختمان یموجود در روند اجرا یها ندیفرآ یکارآمد زانیم
بر  مؤثر یو کارشناس یتیریمد یالگو ها ینیو بازب ندهایتقدم وتاخر فرا به. با امعان نظر ردیمورد توجه قرار گ کپارچهی ستمیس کی

 .یتمانحوزه تخلفات ساخ
 یتر کیبخش ارتباط نزد نی. اردیگ یرا در بر م یوشهرساز یپژوهش مسائل مربوط به معمار یانیپا یبعبارت ایو  گرید بخش

، یوشهرساز یساخت وساز دارد. چارچوب ضوابط معمار یو الگوها یدر حوزه توسعه شهر یحاکم بر شهردار یتخصص تیبا ماه
 ی، شوراشهر یوشورا یمختلف شهردار یها ونیسیگردد بلکه در کم یم ارائهو نیتدو یشهرساز هایطرحنه تنها در گزارش 

جامعه آماری این تحقیق شامل . شود یم بیوتصو نیشورا تدو نیماده پنج ا ونیسیکم نیکشور و همچن یو شهرساز یمعمار یعال
به صورت  گیرینمونه .نفر است 288 هاآنتعداد که  باشدمیتهران  26، کارکنان و کارشناسان شهرداری در منطقه کلیه مدیران

ابزار گرد آوری  .باشدمینفر  260. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان باشدمیتصادفی ساده از لیست ارائه شده از سوی سازمان 
 صورت می گیرد. spss اطالعات پرسشنامه است و روش تجزیه تحلیل به دو صورت توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار آماری

 

 هاتحلیل داده -4
ها ابتدا شرایط آزمون های پارامتریک محاسبه شد به این صورت که از آزمون آزمون در این قسمت برای تحلیل داده

استفاده شد و نتایج آزمون نشان داد شرط استفاده از آزمون های  اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر ها -کولموگروف
 به همین منظور از آزمون پارامتریک )ضریب همبستگی پیرسون( استفاده شد. باشدمیوجود پارامتریک م

 
 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها -( مربوط به آزمون کولموگروف1جدول )

 

 درآمد زایی مدیریت یکپارچه قوانین و مقررات

 تعداد
 (Z) اسمیرنوف -کولموگروف

 سطح معناداری

260 

84012 

84101 

260 

2481 

84228 

260 

2428 

84228 

 
درصد معنادار  5در همه متغیر ها در سطح آلفای  اسمیرنوف-حاصل از آزمون کولموگروف zنتایج آزمون فوق نشان می دهد 

 در .صدم بزرگتر است بنابراین می توان گفت فرضیه صفر بنا بر نرمال بودن داده ها رد نمی شود 5از  p-valuنیست یعنی میزان 
 نتیجه برای آزمون فرضیه ها از آزمون های پارامتریک استفاده می شود.

 .باشدمی اییدرآمدز نگاه نتیجه در ساختمانی : به نظر میرسد تخلفاتفرضیه اول
 

  تأثیرربوط به آمار توصیفی م (2جدول )

 تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف از میانگین 

 260 1422 84181 84821 درآمدزایی نگاه
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  تأثیرتک متغیره مربوط به  tآزمون  (3جدول)

  = میانگین مورد انتظار0

 %85سطح اطمینان 
  t درجه آزادی سطح معناداری هاتفاوت میانگین

 حد پایین حد باال

 درآمدزایی نگاه 65462 266 84882 2422 2410 2410

 
و فرض صفر رد می شود به عبارتی با سطح  باشدمی( 65462مشاهده شده برابر با ) tنتایج جدول فوق نشان می دهد میزان 

 می توان گفت تخلفات در نتیجه باشدمی( 2410و  2410فاصله ) ، در منحنی نرمال میانگین بیندرصد 5و آلفای  %85اطمینان 
 .است مؤثربه میزان باالتر از متوسط  درآمدزایی نگاه نتیجه در ساختمانی

 .است گردیده ساختمانی تخلفات بروز باعث شهری یکپارچه مدیریت وجود فرضیه دوم: به نظر میرسد عدم
  تأثیرآمار توصیفی مربوط به  (4جدول )

 تعداد میانگین استانداردانحراف  خطای انحراف از میانگین 

 260 1410 84821 84802 عدم مدیریت یکپارچه

 

  تأثیرتک متغیره مربوط به  tآزمون  (5جدول)

  = میانگین مورد انتظار0

 %85سطح اطمینان 
  t درجه آزادی سطح معناداری هاتفاوت میانگین

 حد پایین حد باال

 مدیریت یکپارچهعدم  60418 266 84882 2480 2408 6461

 
سطح  و فرض صفر رد می شود به عبارتی با باشدمی( 60418مشاهده شده برابر با ) tنتایج جدول فوق نشان می دهد میزان 

 وجود در نتیجه می توان گفت عدم باشدمی( 2408و  6461فاصله ) ، در منحنی نرمال میانگین بیندرصد 5و آلفای  %85اطمینان 
 .است مؤثربه میزان باالتر از متوسط  ساختمانی تخلفات بروز باعث هریش یکپارچه مدیریت
 

 .است گردیده ساختمانی تخلفات بروز باعث عدم قوانین و مقررات وجود : به نظر میرسد عدمفرضیه دوم
  تأثیرآمار توصیفی مربوط به  (6جدول )

 تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف از میانگین 

 260 1428 84118 84822 وجود قوانین و مقرراتعدم 

 

  تأثیرتک متغیره مربوط به  tآزمون  (7جدول)
  = میانگین مورد انتظار0

تفاوت  %85سطح اطمینان 
 هامیانگین

سطح 
 معناداری

 حد پایین حد باال  t درجه آزادی
 عدم وجود قوانین و مقررات 22456 266 84882 2428 84816 2461

و فرض صفر رد می شود به عبارتی با سطح  باشدمی( 22456مشاهده شده برابر با ) tنتایج جدول فوق نشان می دهد میزان 
 وجود در نتیجه می توان گفت عدم باشدمی( 84816 و 2461)فاصله  ، در منحنی نرمال میانگین بیندرصد 5و آلفای  %85اطمینان 

 .است مؤثربه میزان باالتر از متوسط  ساختمانی تخلفات بروز در عدم قوانین و مقررات
 

 رتبه بندی مولفه  -4-1
 ( مربوط به آزمون میانه8جدول )

2418 

6422 

6418 

 عدم قوانین و مقررات
 عدم وجود مدیریت یکپارچه

 درآمدزایی

 84882سطح معناداری=  6درجه آزادی=  12426خی دو = 
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و سپس عدم مدیریت  باشدمیدهد درآمدزایی دارای باالترین اثر در تخلفات شهری نتایج جدول و نمودار فوق نشان می
است همچنین با توجه به میزان خی دو  مؤثرو در نهایت نشان داده شد عوم قوانین و مقررات در تخلفات شهری  باشدمییکپارچه 

می شود و میزان تفاوت ها از نظر آماری در سطح  اینگونه برآورد می شود که بین میزان اثر مولفه ها تفاوت معناداری مشاهده
 درصد اطمینان معنادار است. 85صدم با  5آلفای 
 

 نتیجه گیری
در حالی که فرایند توسعه شهری در سطح جهانی بر اساس اهداف کیفی تدوین میشود در ایران در استانه تصویب و ابالغ طرح 

بیشتری میگردد. اسناد استاندارد جهانی باوجود آنکه اسناد کنترل کننده و هدایت جامع جدید تهران، هنوز به اهداف کمی توجه 
کننده می باشند، در عمل به کوچکترین جزئیت پرداخته و مفاهیمکلی را درتمام شهر اعمال می کنند. اسنادی که به این منظور تا 

ناسبی در جهت رسیدن به اهداف و آرمانهای یک توسعه به امروز برای تهران فراهم آمده است. نمی تواند به نتیجه و راه حل م
شهری متعادل دست یابد. این امر منجر به ایجاد برخورد کلیشه ای با کل شهر شده و شهر را از هر گونه تنوع، هویت و پویایی 

اختمانها اعمال می شود، تهی می سازد. به عنوان مثال مصوبات و ضوابط و مقرراتی که در محدوده شهر بر توده، تراکم و ارتفاع س
بدون توجه به جنبه های کیفی و یا نوع ساخت و ساز است؛ چنانکه دیدیم در هیچ یک از اسناد مرتبط با موضوع تراکم ساختمانی، 
به چگونگی برخورد صحیح واصولی با پروژه های مسکن اشاره نشده است. مجموعه این اقدامات به علت بی توجهی به منظر 

عماری، اصول و شهرسازی و تراکم های مناطق، روز به روز چهره شهرها را نامتناسب تر و نامانوس تر ومسائل و شهری، هویت م
 معضالت شهری را پیچیده تر نموده است.

مبری و منزوی می ماند. اثرات تراکم « توسعه»شهر فارغ از اسناد تنظیمی براساس تقاضای بازار رشد میکند و به تدریج از 
بر ابعاد کالبدی مسکن محسوس تر است، به طوری که آشفتگی در سیمای کالبد شهر و ناهمگونی سازمان فضایی آن به ساختمانی 

عنوان تبعات منفی افزایش بی قانونی تراکم ساختمان در شهر قابل توجه است، در این باره معیارهایی همچون سطح اشغال، ارتفاع، 
می شوند که اگر تحت قانون و برنامه ریزی  مطرح ن کننده میزان تراکم ساختمانی است،نسبت توده و فضا و ... که به نوعی تعیی

اصولی درآیند، به تبع آن میتوان به یک سازمان فضایی منسجم و نظام مند برای شهر دست یافت. در واقع عدم توجه به قوانین و 
می تواند موجبات کاهش ایمنی، آسایش و بهداشت و به . تخلفات ساختمانی نه تنها مقررات منجر به تخلفات ساختمانی می شود

عبارتی از بین رفتن حق فرد ساکن در بنا از شرایط حداقل کیفیت زندگی را فراهم آورد، بلکه بازتاب آن بر ساختمان های مجاور و 
ن است. چه بسا با کوچک کل نظام شهری نیز نمایان است. یکی از موضوعات مهم توجه همه جانبه به تخلفات ساختمانی واثرات آ

آن با تعیین جریمه، مسائل بی شماری در سطح شهر به وجود آید. سهم زیاد تخلفات  وفصلحلشمردن یک تخلف ساختمانی و 
ساختمانی از میزان ساخت و سازهای شهری گسترده بودن این موضوع را نشان میدهد عالوه براین باید در نظر گرفت که عدم 

شهری است و  یهاطرحشهری و هدر رفتن هزینه باالی تهیه  هایطرحرات شهری به معنای عدم تحقق رعایت ضوابط و مقر
شهری به معنی امکان بروز مسائل عمده و جبران ناپذیر شهری از قبیل تخریب محیط زیست، بحران های  هایطرحعدم تحقق 

ر رویکرد جغرافیایی، حاصل رابطه ای است که انسان با ، شهر دواقع در اجتماعی، عدم کفایت زیر ساخت های شهری خواهد بود.
طبیعت به وجود می آورد به گونه ای که شهر را می توان محیطی انسان ساخت تعریف کرد. انسان برای ارضای نیازهای خود در 

ساختن  -یند تخریببستری از دگرگونی های معنایی )نمادین( اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فضا را نیز دگرگونی از خالل یک فرا
انجام میگیرد؛ بدین معنی که ساختن فضاهای جدید همواره نیاز اولیه ای به تخریب فضاهای پیشین وجود دارد. این امر چرخه ای 
بی پایان از تخریبها و ساختنها را به وجود می آورد که شاید بتواند گفت هرگز متوقف نمی شود چه بسیار در طول تاریخ مشاهده 

دیگر شهر در مرزهای قدیمی و یا  بار که حتی با نابودی کامل یک شهر، تاریخ آن شهر باز نایستاده و در دوره ای آتی،شده است 
 و با تجدید گذشته تاریخی آن بازسازی شده است. هاآننزدیک به 

ی در الگوی وجود بروز تخلف در حجم گسترده ا آمار های اخذ شده در حوزه ساخت و ساز های شهری در تهران گویایی
به  2008درصد از ساخت و ساز های شهری در دهه  58. آمار ها نشان می دهند که چیزی قریب به ساخت و ساز شهری است

نوعی با تخلف از ضوابط ساختمانی و شهر سازی ف همراه بوده است که آمار نگران کننده ای برای مدیریت یکپارچه کنترل 
، اول بازنگری در اجزاء قانونی و حقوقی و فنی ی باید در مسیر بهبود وضعیت تخلفات رخ دهدشهری است. دو متغیر و مداخله اساس

بر تولید استاندارد های ساختمانی و در کنار آن بهبود فرایند های ناظر  مؤثرناظر بر فرایند ساخت و ساز های شهری و ضوابط 
انی و افزایش هماهنگی های مورد نیاز که در مواردی نیازمند تحلیل سازمانی در نهاد کنترل کننده و دوم تقویت تعامالت بین سازم

 محیط فرا مساله بویژه در خارج از ماموریت های شهرداری را دارد. 
 آشنایی ،در حوزه مفاهیم حقوقی و قانونی مطالعات انجام گرفته نشان می دهد اصلی ترین بحث در حیطه حقوق شهری

، رد عمل و جاری است. نکته دیگر که طبق تعریف حقوق شهری قابل اعتنا محسوب می شودشهروندان با قوانین و مقررات مو
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. قوانین باید عالوه بر رفع مشکالت موجود جامعه شهری که در بدو امر اغلب عمیق و نقش قوانین فنی در فرهنگ شهروندی است
و میزان روش های ارائه خدمات شهری انعطاف پذیر باشد و  دامنه دار هستند در مقابل گذشته زمان و راهیابی فناوری نوین در نوع

ضوابطی کار آمد و متناسب تدارک ببیند. همچنین مدیریت شهری می تواند با آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به 
نظام اداری و پیگیری حقوق خویش، اتخذ رویکرد شهروند مداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصالح 

مراعات حقوق شهروندی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری در قبال شهروندان، کارایی و 
 اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی در جهت ارتقاء حقوق شهروندی نقش آفرینی کند.

گاهی این مقررات متناقض هم  که امر ساختمان وجود قوانین و مقررات پیچیده مربوط به دستگاه های مختلف درگیر در
بنابراین باتوجه به فرضیه دوم تحقیق پیشنهاد می شود تا در خصوص نحوه ؛ عمل به این ضوابط را مشکل نموده است باشند.می

 ود.هماهنگی این دستگاهها و ایجاد مقرراتی هماهنگ در تمامی نهادهای ذی مدخل درامر ساختمان و معماری اندیشیده ش

( در زمینه طراحی شهری و %20شهری ) هایطرحبا توجه به عالقه مندی به اجرای بنا توسط شهروندان مطابق الگوها و  
 آن بر نما و منظر شهر و رفع نیاز های شهر وشهروندان اندیشیده شود. تأثیر

؛ ذکر گردید 6شهری که در بند  هایطرحبا توجه به عالقه مندی شهروندان به طراحی و اجرای ساختمان خود مطابق الگو و  
شهری در  هایطرحاست تا در زمینه  مناسب ( باعث ایجاد تخلفات ساختمانی گردیده است.%28لیکن نارسایی این الگو ها ) و

به ذکر است همین موضوع می تواند به پتانسیلی جهت راه بری و هدایت  الزم دست اقدام و طراحی تحقیق واندیشیده شود.
که  شهری و متناسب با نیاز های شهر وشهروندان هایطرحمطابق با  ساخت شهری به سمتی که شهری زیبا و خوشمعماری 

 تخلفات ساختمانی در آن در کمترین حد خود است باشد.
 ، تعامل و همکاری دستگاه های دخیل در امر ساختمان را تحت مدیریت یکپارچهپرسش شوندگان %18با توجه به اینکه حدود 

تر می دانند. با توجه به فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود تا درخصوص نحوه و چگونگی ارتباط و تعامل این نهادها  مؤثربیشتر و 
 با توجه به نظر پرسش شوندگان مبنی بر رجحان رفع خالف از تخلفات ساختمانی بر تثبیت آن به روش های تحقیق بعمل آید.

( به نظر می رسد تا درخصوص راه های پیشگیری و مدیریت رفع %02ع بر وضعیت شهر)این موضو تأثیرگوناگون ذکر شده و 
بودن رفع خالف،  مؤثربا توجه به  و شرایط آن اندیشید.روش های آن با توجه به خصوصیات  خالف از تخلفات ساختمانی و

نی در مواردیکه ساخت و ساز صرفاً برخالف پیشنهاد می شود تا مدیریت شهری و نهاد های دخیل در امر برخورد با تخلفات ساختما
تا بر  به همین لحاض پیشنهاد می شود از اعمال توافق و جریمه پرهیز نمایند.  یکی از اصول فنی و شهرسازی و معماری باشد.

 .آرای صادره و نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی بر میزان و رشد تخلفات ساختمانی بررسی بیشتری منظور نمود تأثیر

پیشنهاد میشود تا تاثیرکالس های آموزشی ضمن خدمت به پرسنل شهرداری تهران در مواجهه و جلوگیری از تخلفات 
( پیشنهاد می شود تا %66فساد اداری بر تخلفات ساختمانی) تأثیربا توجه به نتایج تحقیق و امکان کم  ساختمانی را بررسی نمود.

( و همچنین تامین نیازهای مالی وشغلی کارکنان شهرداری را در امر تخلفات ساختمانی ابزارهای مختلف )تنبیهی و تشویقی تأثیر
 تحقیق کرد.

بر امر گسترش و  مؤثر، پیشنهاد می شود تا در خصوص عوامل دیگری که تخلفات ساختمانی درآمدزاییبا توجه به نقش  
 تحقیق نمود. باشدمیافزایش تخلفات ساختمانی 
ز به مخاطره انداختن حیات و سالمت شهر و شهر وندان تهرانی به جهت ساخت سازهای بی رویه در به منظور پیشگیری ا

 پهنه های نا مناسب و تراکم آن در مکان های فاقد ظرفیت جلوگیری شود.

و خود ، نسبت به برج های خوشه ای از قدرت تاثیر گذاری زیادی در قلمربرج های منفرد به دلیل تناسبات ویژه ای که دارد
، تاثیر زیبا ، برج های منفرد دارای این قابلیت است که به دلیل فرم شاخصبرخوردار است به همین سبب در وقوله زیبا شناسی

، به یک تهدید در نابجا شناسی زیادی را در محیط اطراف بگذارد و این امکان وجود دارد این قابلیت به دلیل شناخت و استفاده
، مقیاس ، در مکان یابی و همچنین تعیین ارتفاعپیشنهاد می شود سبات فرمی محیط تبدیل شود در نتیجهایجاد اغتشاش در تنا

 دقت فراوان نمود تا قدرت و تاثیر گذاری آن تبدیل به تهدید در شهر نشود.  هاآنحجم و عملکرد 

طبق قوانین و مقررات ساختمانی  پیشنهاد میشود کلیه کنترل های کار های ساختمانی توسط مدیریت شهری صورت گیرد و
 مجوز ساخت و ساز صادر گردد.

، مجوز پیشنهاد می شود در مواردی که قرار است هر قسمتی از ساختمان در حال ساخت و یا در حال تغییر تخریب شود
ه کمیسیونر کنترل مواردی که پالن های مربوط به کار ساختمانی پیشنهاد شده بوسیل در مجزایی برای کارهای تخریب صادر شود.

، باید از کمیسیونر کنترل ساختمانی تایید شده باشد و سازنده قصد داشته باشد که در طرح های تایید شده تغییراتی ایجاد کند
موارد برخورد با تخلفات  در را صادر کند. باشدمیساختمانی بخواهد که تاییدیه طرح های اصالح شده که نشان دهنده تغییرات 

 یشنهاد می شود با تحمیل جرایم سنگین و زندانی کردن شرایطی مهیا شود که امکان بروز تخلف از بین برود.ساختمانی پ
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 هایطرحپیشنهاد می شود متخصصان تصمیم گیران با آموزش مبحث پایداری مردم را در تمام گروه های سنی آماده پذیرش 
 توسعه پایدار شهری نمایند.

را رعایت نکرده و یا پارکینگ مجتمعی را  6088ازنده ای که در احداث یک ساختمان آیین نامه از آنجا که انبوه ساز و یا س
 تبدیل به واحد مسکونی نمودده جریمه های سنگینی در نظر گرفته شود.

 .هاآنتدوین دستورالعمل مناسب جهت نظارت دقیق بر نقشه ها و جزئیات اجرایی 

اد می شود بازرسی های دقیق از ساختمان های در حال ساخت و هم چنین برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی پیشنه
 انجام گیرد.  ، برنامه ریزی کنترل ساختمان جهت حصول اطمینان از مناسب بودن شرایط ساختمانساله 5بازرسی های دوره ای 

مناطق و شهر ها باید  نتایج به سایردر نتیجه تعمیم  شهر تهران، 26افراد منطقه  محدود بودن جامعه آماری پژوهش حاضر به
منابع اطالعاتی راجع به  کمبود شهر تهران، باال بودن هزینه تهیه بعضی از اطالعات نظیر نقشهبا احتیاط صورت پذیرد همچنین 
مطالعه  آمار و اطالعات دقیق و منسجم و قابل استناد به دلیل عدم وجود سابقه کمبود ،این منابع تحلیل جمعیت و وجود نواقص در

بودن بسیاری از آمار و ارقام و بعضاً عدم همخوانی آمار یک موضوع واحد در  نادرست ،مورد مطالعه منطقه پژوهش در خصوصو 
وجود کنترل برای  عدم ،بودن منابع التین و فارسی کم .همکاری بسیاری از سازمانها و کارمندان ضعف سازمانها و ادارات مختلف،

پژوهش مشابه با پژوهش حاضر  نبودن نبوده است، هاآنجمله عوامل سیاسی که پژوهشگر قادر به کنترل  متغیرهای مداخله گر از
 در نتیجه پژوهشگر را در جمع آوری اطالعات و نتیجه گیری را با مشکالتی مواجه کرد.

 

 منابع
 ایران کالنشهرهای در ساختمانی تخلفات بر مؤثر عوامل شناخت و وضعیت تبیین ،2081 سارا، میرزایی ،جمال محمدی -2

 621-285: ص ،6شماره  ،08 سال جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه اصفهان، شهر گانۀ پانزده مناطق: موردی مطالعۀ
 و ساختمانی تخلفات تعامل فضایی ، تحلیل2008، ، صفایی همایونمحمدی جمال قائدرحمتی صفر، علی، زنگی آبادی -6

 چهاردهم، ، دورهفضا آمایش و ریزی برنامه -انسانی علوم اصفهان، مدرس شهر مناطق: از زلزله ناشی پذیری آسیب
 . 6 شماره

(، بررسی صدور پروانه ساختمانی با تحلیلی بر ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد، 2001پاکساز مجید، صادقی افسانه، ) -0
 همایش مالیه شهرداریها
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 یده ـچک
 

 انیاد ،گردشگری–یاقتصاد ،اجتماعی–یفرهنگ اعم از یهایژگیو و تحول ریسپژوهش  نیا مطالعهو هدف از  یبررس

 یهاخانه ی. ساختار معماردیمند گردبهره توانیم یمیو اقل یشناختییبازی–یشناسییبایز ،معماری–یهنر ،مذهبی–ینید
با  توانیقاجار را م ۀدور د،یجویبهره م یرانیمندانه افژر یعمارم یبا الگو ارزشعملکرد با کیقاجار  ۀدر دور یخیتار

 باشدیدر فضا م روح انسانآرامش  یخانه برا که ییجا کرد از آن فیتوص هیدودمان قاجار یزمان ۀدر باز یخیتار یهاخانه
 ۀگوناگون در گستر یآرامش را با راهکارها نیقاجار ا یخیتار یها. خانهردیانسان قرار گ اریو اخت تیدر اولو روح مکان دیبا

با  یتا زمان امروز رانیا یسازخانه خیدر تار یادیز ریاند و تأثقرار داده یریچشمگ ریتحت تأث یرانیا یدر معمار عیوس
خانواده  یاعضا لیتشک یبرا یو زمان ییفضا ،ی. خانه مکانانددهیواسطه صورت انجام چیو بدون ه یعال یکیزیف تیفیک

علت  کیشکوفا گردد. خانه  یانسان یهابوده تا ارزش تیبه هو دنیرس یبرا ینگرش چیهمه بدون ه و )انسان(، که همه
پژوهش توجه به الگوها و فضاها  نیا تی. اهمشودیمحقق م یحفظ ذات یدر راستا یانسان یازهاین یشده برا یبندطبقه

 یبررس یهاآن در جامعه در نمونه یریرپذیو تأث یزندگ ۀویو ش یکالبد وندیدر ساختار پ رانیا یخیتار یهاخانه یدر معمار
 یدر سهولت دسترس ییمنطق و استدالل محتوا کیاستفاده شده  یهاکیجامعه با تکن یمایدر س هاشهیسو با اندشده هم

فرهنگ از گذشته  ساختن یغنها در جهت آن ۀدوبار یایو اح یمعمار نوعدر  شیارزشمند و قابل ستا یهاهیابن نیبه ا
که  یمادر نیدر سرزم یدئولوژیا کیبه  دنیتا رس یانطباق کاربردر  یااصول اخالق حرفه تیچندان دور و رعانه

. دیآ دیها پددر خاطره العادهخارق یهاارزش با یمنظر طراح ییها در خودنمامختص سبک زمان قاجار و حفظ خانه

آن در  یرگذاریقاجار و تأث یهاخانه ییکالبد فضا یواکاو ،یلتحلی–یفیپژوهش با استفاده از روش توص نیدر ا نیچنهم
 یهاانهنقش خ عالوه بر نیاستخراج شده است. بنابرا یو اسناد یاکتابخانه ۀدر جامعه مورد بحث و با مطالع رانیا یمعمار
ها از دوره ریسا سهیمتأثر در مقا یهامؤلفه ژهیبه وممتاز و  گاهیدر جا رانیا یهاهیابن یانسان در معمار یدر زندگ هیقاجار
 .اندافتهی طرهیس رتیبش خیباالتر از تصورات انسان در تار ینوازچشم
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 مقدمه  -1
دورۀ  به خصوصآن جامعه بوده  6گر هویتباشد که نشانهای شهرهای تاریخی میای از بافتبخش عمده 0های تاریخیخانه

به تأثیرپذیری  با توجهسازی در دورۀ قاجار نقش تأثیرگذار در این مبحث بوده است، معماری و خانه 5در معماری ایران 3قاجار
داده الشعاع قرار میای را تحتو عناصر سازه 4شد که تزئیناتصرف از آثار غربی بعضاً منجر می به تقلیدمرزی در مواردی برون

 1از معنا و مفاهیم مفهومی با رویکرد انسانی رای سرشاتوان گنجینهرا می 0(. معماری سنتی ایران696-353: 0391است )پیرنیا، 
(. خانه را 66-36: 0390نژاد، گان خانه پیوند نمود )مهدویکنندهدانست که در جهت توجه به امنیت و آرامش و آسایش سَکنه

خانه در یک مفهوم ساده برای سکونت  که یبه صورتتوان با وجود انسان معنی نمود چراکه خانه بدون حضور انسان معنی ندارد. می

آسایش بوده است پس برای رسیدن به مفهوم –ها، همواره رسیدن به آرامشباشد و هدف از سکونت میان انسانمیو زندگی 

 –شناسیدیگر اشکالی چون فرهنگی، هنری، زیباییبیانهای جسمانی و روحانی انسان را سنجید و یا بهتوان جنبهسکونت می
(. جنبۀ جسمانی انسان شرایط مطلوب 10-11: 0311ا در مفهوم سکونت منعکس کرد )یونسکو، این مفاهیم ر 9شناختیزیبایی

ها در گذشته، توجه به فرم ترین مسائل در طراحی خانهچنین توجه به اقلیم و بوم یکی از مهموهوایی، و هماقلیم آب اعم اززیستی 
بب تسریع جریان هوا که بخشی از تدابیر اقلیمی در معماری ایران در هر نوع اقلیم خانه و حیاط مرکزی و نوع وزش جهت باد که س

 –شناسیباشد. جنبۀ روحانی انسان شرایط رواندانش معماران ایرانی در آن می به خصوص، نشان حکمت معماری بومی و بومی
توان از هم جدا کرد لذا کلیۀ حال جنبۀ بعد جسمانی و روحانی را نمی این محیط با هر فرد که متفاوت بوده است. با 8شناختیروان

تواند این موضوع را رسد و تنها زمان با وجود مکان میشرایط چه مطلوب و چه نامطلوب باهم درکنارهم و زمان به نتیجه می
 تشخیص دهد.

طور گسترده عملکرد ساختار ایران به شدّت باال رفته لیکن بهدهه افزایش تقاضا برای تهیۀ مسکن)خانه(، در  در طی چندین
دیگر مسئلۀ (. از سویی40-49: 0399کالبد بناها چه ار لحاظ کیفی چه از لحاظ کمی فزونی پیدا کرده است )حائری مازندرانی، 

انی در بخش خانه همراه بوده چنین افزایش جمعیت شهر باعث عوامل بحرمسکن دچار بحران و در معرض فقر قرار گرفته و هم
و معمار ایرانی بر تنوع زندگی، تا  06های تاریخی پاسخگوی تنوع ابعاد و پویایی شیوۀ زندگی و فرهنگ معماری ایرانیاست. خانه

فضایی گسترده بر  های تاریخی از تنوعدیگر سازمان فضایی خانهبیاناند بهباشد را در خود جایی دادهترین نیازهای انسان میجزئی
و  00سازیهای متنوع، تجربۀ فضایی هر فعالیت را با ارائه تنوع فضایی در اختیار قرار داشته بودند. با بازکه فعالیتانسان بوده طوری

معماری بناها، سازگار با نیاز انسان و کالبد  06احیای بناهای تاریخی ارزشمند با اعطای یک عملکرد ساختاری نُو مانند تغییرکاربری
در  03های مختلف در هر مجموعۀ تاریخی نقش تأثیرگذار بر اصول احیاءبرداری و شناسایی زمینهانطباقی مؤثر در جهت گام

(. انسان برای احیاء کردن نسل خود )انسان(، باید مکانی برای 91-066: 0385نژاد، باشتنی، توان بهره گرفت )مهدویسازی میباز
باشند مند میشماری بهرهعنوان معیارهای اصلی در جهت رشد بشریت، از سطح عملکردی بیخانه(، داشته باشد. بناها بهسکونت )

ترین موضوعات در معماری و معماری داخلی، توان یکی از اساسینماید. خانه را میکه خانه این امکان را به انسان مهیاء میطوری
و زمان تجلی  و  05مکان حس-مکان بر سرپناه مکانی برای آرامش روح نیازهای انسان دانست خانه عالوهکنندۀ تأمینات تعیین

کند که این نوع کیفیت و کیفیات خانه را در هر دورۀ تاریخی مختص با نیازهای آن زمان در هر جامعه با هر تداعی پیدا می
 کند.تأثر پیدا می 00ل انساندر رسیدن به کما 04مداریفرهنگی همراه با هویت

کارگیری عناصر پایدار با نیازهای انسانی درنظر گرفت این عناصر پایدار توان با بهدهنده در شناخت خانه را میرویکرد تشکیل

درهم سنجید به درجۀ فهم  01زمان –اجتماعی و تاریخی در پیوند میان مکان  –ها، تنازعات فرهنگی از: معرفت میان انساناندعبات
 ییفضاها عملکردی ییو منجر به شناسا ،یبا خانه تداع یمسکون یفضا یریگشکل کردیرو(. 066-063: 0390رساند )ندیمی، 

 ییفضا نیقوان ۀمصالح و قاعد نات،یتزئ یۀبر پا یو طراح 09یداخل یمعمار معماری، معماری منظر، مختلف و متنوع در کالبد
شناسایی  ۀساختارگون یسمقاله با برر نیاحاطه خواهد شد که در ا ژهیو یشروع در هر دوره با معمار ندیاز روابط در فرا یامجموعه

 یهاخانه ریدر تفس ینییمورد توجه قرار گرفته که روابط خانه را از نظر فضا در زمان مشخص و تب 08ها در دوران قاجارخانه
 .پردازدیم دهیدر آن زمان محصور گرد 66یخیتار

های های گذشته مجموعهنگاه داشت چراکه کاربریزنده 60توان با اعطای یک کاربری جدیدبناهای تاریخی ارزشمند را می
توان ثبت میگذشته خود انسان باشد که این عوامل را با فضا  66تواند کالبد روح خود انسان در رسیدن به کمال هویتتاریخی می

توان با بوده و خواهد بود خانه را می 65جایگاهی برای بقاء انسان« خانه»در فرهنگ کشور حفاظت نمود.  63کرد و جزء میراث ملی
مکان شکوفا و شرایط را در انسان در جهت تعالی با حستعالی همسفر انسان کرد عالوه بر این ماهیت روحدر رسیدن به 64انسانروح

که انسان با کند طوریها شکوفا و نهاد پیدا میچنین ارزش خانه با به ثمر رسیدن انساندهد. همجهت پدیدار شدن تشکیل می
را با سیرتکامل خود در تاریخ در خانه در جهت توسعه فرهنگ  60مداریتواند ارزش خود را حفظ و اهداف هویت انسانسکونت می
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های هویت در جهان هستی ویژه فرهنگ سرزمین و گسترش معیارهای الیههای دیگر بهگان از گذشته برای نسلآدینه به آینده –
 مورد توجه و ارزیابی دیگران و بشریت قرار گیرد.

 

 های پژوهشپرسش -2
 کردند؟های تاریخی ایران در دورۀ قاجار از چه عناصری تبعیت میمعماری خانه -0
 های تاریخی دورۀ قاجار چه تأثیری در معماری ایران داشته است؟ارزش خانه -6
 ای در روند زندگی انسان داشت؟های تاریخی در عصر قاجار چه پدیدههای پایدار خانهجنبه -3
 ها گردیده بوده است؟چه عواملی باعث تأثیرگذاری فرهنگ غرب در شیوۀ زندگی مردم و تأثیرپذیری آن در ساختار خانه -5
 نشینی طبقات اجتماعی در تجمالت پیشه گرفته بود؟سمت اعیانهای دورۀ قاجار بهنات چه مقدار در خانهتزئی -4

 

 وهشپژپیشینۀ  -3
(، صورت گرفته که 0های انجام گرفته شده و مستندات مکتوب در روند پیشینۀ پژوهش حاضر براساس )جدول برخی از بررسی

های تاریخی ارزشمند در پاسخگویی به نیاز هویتی سازی و احیاء بناهای ارزشمند در بافتباززندهتوان یک قام تأثیرگذار در می
ملی، هم هویت چنین قسمتی از موضوع پژوهش حاضر برخوردار گردید چراکه حفظ آثار و میراثجامعه و فرهنگ جامعه و هم

کند و هم باعث رونق گردشگری )توریسم(، ا در بین دیگران حفظ میدهد و هم ارزش او رگذشته انسان را آشکار و به او غرور می
 گردد. و هم رشد صنعت اقتصادی در جامعه می

 

 توسط نگارندگان(آوری جمعمستندات مکتوب براساس موضوع پژوهش )مأخذ:  -1جدول 

 های مرتبط با موضوع پژوهش حاضرها و مقالهکتاب

 استنتاجی توضیحات عنوان سال نویسندگان

غالمحسین 
 61معماریان

0316 
آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: 

 گراشناسی درونگونه

 های معماری مسکن در ایرانگونه -
 گراییحیاط مرکز و برون -
 گرایی و ترکیب زیبایی با آجر، سنگ، چوب و ...درون -

 69فاطمه کاتب
0395 
 

 های ایرانیمعماری خانه

 ایران باستان معماری در -
 های معماری ایرانیویژگی -
 های سنتیوتحلیل معماری خانهتجزیه -
 های تاریخی تهرانهای خانهبررسی و ویژگی -
 ریزی شهریبرنامه -
 هنرهای تزئین -

 0399 68مرتضی گودرزی
آیینه خیال: بررسی و تحلیل معماری 

 دوره قاجار
 کاری، نقاشی روی پارچه یا کاغذبررسی تزئینات اعم از کاشی -
 بررسی آثار معماری دوران قاجار در تهران -

 36نژادمحمدعلی کی
 30محمدرضا شیرازی

 های تبریز قدیمخانه 0398
 وساز بناهای شهر تبریزساخت -
 های تبریز مربوط به سه دوره )زندیه، قاجار، پهلوی(بررسی خانه -
 های تاریخیبررسی عناصر معماری خانه -

 36محمد دبدبه
 33نیاامیرحسین فرحی

0381 
 یداخل یبر معمار یکاربرانطباق ریتأث

حاج  یخیخانه تار یکاربرطرح انطباق
 کیبه هتل بوت زیتبر خیش

های تاریخی دورۀ قاجار از اهمیت بسزایی برخوردار هستند خانه -
ساختاری در معماری چه به لحاظ ارزش هویتی و چه به لحاظ کالبد 

 داخلی
 طرح احیای دوباره و تغییرکاربری سازگار -

 محمد دبدبه
 نیاامیرحسین فرحی

0381 

ی بر معمار یکاربرتغییر ریتأثبررسی 
 یداخل

 یآموزش یبهنام به فضا یخیتار خانه
 (ی)دانشکده معمار

 پذیری بسیار باال با اعطای کاربری جدیدانعطاف -
 نیاز معاصرپاسخگو بودن به  -
 یکپارچگی و پیوستگی فضاها -
 تزئینات متنوع در فضای داخلی -

 35امید شاطری وایقان
 نیاامیرحسین فرحی

0381 
 یداخل یبر معمار یکاربرانطباق ریتأث

 یخیخانه تار یطرح انطباق کاربر
 کیبه هتل بوت زیتبر یکلکته چ

 احیای دوباره و رشد صنعت گردشگری -
 انسانآرامش روح  -
 های تاریخی ارزشمندریزی بافتارتقاء برنامه -

 امید شاطری وایقان
 نیاامیرحسین فرحی

0381 
 یداخل یبر معمار یکاربررییتغ ریتأث

نعمت  یخیخانه تار یکاربررییتغ نمونه
 )خانه هتل( یبه هتل سنت زیزاده تبر

 های خاص و متمایزویژگی -
 هماهنگی در فرم فضاها -
 حس گذشتهتداعی  -
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 روش تحقیق -4

باشد که در وهلۀ اول با بررسی و واکاوی در گردآوری تحلیلی می–پژوهش مورد مطالعه به لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی
تاریخی های ای بهره گرفته شده است که در این مرحله ساختار و نوع کالبد معماری خانهها از روش متون کتابخانهاطالعات و داده

خصوص دورۀ های تاریخی بهدورۀ قاجار پرداخته و جهت تسرّی در امر اهداف پژوهش، در نهایت با بررسی و علل عملکردهای خانه
سازی در احیای دوباره آنان گامی تأثیرگذار در کارگیری سازگار تصویری دقیق و مؤثر در انتخاب و باززندهقاجار و شیوهای به

 معماری و معماری داخلی در جامعه درباب مسکن )خانه(، ایرانی به استدالل مثبت رسید پراخته شد.فرهنگ، هنر، 
 

 معماری در دروان قاجاریه -35فلسفه -5
وفراز خاص لحاظ نمود. فلسفه در دورۀ قاجار از دو بستر توان از نشیبدر دورۀ قاجار را می 30سیرتکامل حکمت و فلسفه

نیافت که فلسفۀ جدید اروپایی در دورۀ قاجار چندان در مدارس سنتی راهکرده است نکتۀ قابل مالحظه این جریان پیدا 31تاریخی
های سنتی و کهن ارتباط نداشتن همین باعث شد که فلسفۀ های نُو در مدارسی حضور یافنتد که نسبتی با آموزشبلکه این پدیده

قاجاری  56مدارانو سیاست 50نخبگان 56فکران،چنین شماری از روشنباز نکند. هم 38جایی میان اساتید فلسفۀ اسالمی 39اروپایی
 55باید از فرهنگ تمدن غرب 53ای در جهت ارتقاء و کمالپیشرفت و ارتقای ایران را در سَر داشتن که برای چنین الزمۀ حرفه

که در مقابل آنان افراد کالم و فقهی اسالمی قرار داشت. ریکرد طوجا صدق نمیشدند که البته این موضوع در همهمند میبهره
رو معماری دورۀ معماری در دورۀ قاجاریه شیوۀ جدیدی در معماری ایران ایجاد گردید بر باور برخی از معماران، معماری قاجار دنباله

 توان معماری قاجاریه را به دو دوره تقسیم کرد:بوده است. می 54صفویه

زا و بر مبنای سبک از آغاز سلطنت آغا محمدخان تا پایان محمدشاه که در این دوره نگاه بر معماری نگاهی دورن دورۀ اول:

توان به حرم حضرت معصومه )س( در قم اشاره ای از این سبک را میطور مثال نمونهبوده بهو رسیدن به کمال می 50اصفهان
 توان به وفور دید.های به بنا اضافه و با تزئینات آراسته شده می(، که در این دوران قسمت0کرد )تصویر 

 دورۀ صفوی، دورۀ قاجار –دورۀ صفوی  - 74: حرم حضرت معصومه )س(ساخت  – دیرینگی –نام اثر 

 قم -: ایران استان - کشور

 آرامگاه: قدیم و امروزی ریکارب

 1111دی  11 – 121 تاریخ ملی: -شماره ثبت 

 
 آوری توسط نگارندگان(حرم حضرت معصومه )س( )مأخذ: جمع -1 تصویر

شاه تا پایان حکومت دودمان سلسه قاجار که در این دوره با اعزام دانشجویان، نخبگان از آغاز سلطنت ناصرالدین دورۀ دوم:

از  95توان سبک التقاطیبیشتر میفکران به اروپا و تأثیر آن در جامعه سبکی در معماری دورۀ قاجار پدیدار گردید که و روشن
 دانست. 46و معماری غربی 85معماری بومی

افزایش و ارتباط ایران با غرب از رونق چشمگیری  04المللیتوان گفت در دورۀ دوم از نظر رشد روابط بینبا مقایسۀ این دو دوره می
را در  64های معماری نویندر چشم جهانیان ارتقاء و نوآوریبرخوردار بوده است. معماری قاجار، معماری ایران را از نظر نوع دید 

خلق فضا از نظر فرم و ارزیابی معماری بسیار مورد توجه و دارای ارزش تکامل و شفافیت سبکی قرار گرفت هرچند اگر از زوایایی 
توجه عدم صالبت عظمت و شکوه گذشته و اندیشیم مهای قبل نگاهی بیها، تزئینات و ... نسبت به دورهدیگر مانند تناسبات، شکل
و سبک اصفهانی  54رو خواهیم شد. سبک آذریومرج روبهو هرج 34چنین در تزئینات گاه به سمت ابتذالتوجه به تناسبات جدید هم

دوران قاجار از این  چنین درگرفت همرنگ و لعابی مورد استفاده قرار میهای هفتویژه در دوران صفویه با استفاده از کاشیبه
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های میانی قاجار تحوالت جهانی و گسترش گیری عملکردی در بناهای مذهبی کامالً مشهود بوده است در دورهها با بهرهسبک
 صنعت در جهان بخشی از معماری ایران تأثیر گذاشت.

ساختمان از جمله آهن معماران را مورد توجه و ها و تولید انبوه مصالح جدید نوین در صنعت با اختراع ماشین و احداث کارخانه
تأثیر قرار داد این قضایا معماری کهن ایران را هم تحت تأثیر قرار داد که این امر در معماری مدرن انقالبی برپا کردتحت

توان گفت تمامی آثار معماری های فراوان به وضوح دید هرچند نمیتوان در آثار و ابنیهکه در دورۀ قاجار این سبک را میطوریبه
اسالمی بوده که  -گر معماری ایرانی عنوان نمونه مسجد سپهساالر نمایانمدرن تبعیت گرفته است. به -قاجاریه از معماری غربی 

پس از  مسجد و مدرسه سپهساالر(. 6التحصیالن ایران در اروپا ساخته و با تزئینات اسالمی تزئین گشته است )تصویر توسط فارغ
ترین مسجد و مدرسه عالی در و بزرگ تریننخستین توان یکی ازمطهری مشهور بوده این بنا را میاهللنام آیتانقالب بیشتر به

برگرفته از و  اسالمی - معماری ایرانی تأثیر فرهنگ با استفاده از نقوش هنری و ای ازآن آمیزه و ساخت که طراحی یاد نمودتهران 
مسجد و  اصفهان مدرسه چهارباغو  مسجد جامع اصفهانطرح این بنا الهام گرفته از  باشد.می ترکیهمعماری مسجدهای 

 . استبوده استانبول  در 44ایاصوفیه

 قاجار - 15دیرینگی: مسجد سپهسالر -نام اثر 

 تهران –: ایران استان - کشور

 مدرسه –مسجد  :قدیم کاربری

 مدرسه دینی –کاربری امروزی: کتابخانه 

 1111خرداد  11 – 251 تاریخ ملی: -شماره ثبت 

 
 نگارندگان( آوری توسطجمع )مأخذ: مسجد سپهساالر -2 تصویر

مبدل گردیده  49گراییو جایگزین درون 41گراییخصوص در اواخر دورۀ قاجار مشخصۀ برونبناهای مسکونی در عصر قاجار به
نشینان مندان و اعیانهای ثروتباشد. خانهبرخی از بناهای مسکونی بیشتر تأثیری از فرهنگ و معماری غرب در جامعه ایرانی می

تری نسبت به دیگر عناصر داشتن که با اقتباس و ها نقش مهمشد در این میان ستونازبیش از بناهای اروپایی الهام گرفته میبیش
پدیدار گشت، از تزئینات این دوره  06توان گفت سبک باروک ایرانیدیگر میبیانتوان یاد نمود و یا بهمی 48تقلید از سبک باروک

کاری و ... از تلفیق کاری، کاشیوبرگ، آینهوبلبل، شاخهای از نقوش گلبریهای تزئین شده سنگی، آجری و گچتوان به ستونمی

گرفت. بنابراین تاریخ معماری در دوران وری قرار میاروپایی در آثار مورد استفاده در جهت بهره –با هنرومعماری ایرانی آراسته 
توان یکی وجود آورد و دورۀ قاجار را میقاجاریه تأثیر زیادی در الگوهای قدیم معماری ایرانی در ارتقاء بخشیدن و نوآوری فضایی به

انسان  06و کالبد ادارکی 00(. ساختار ذهن098-566: 0390ارزشمند در هنر و معماری ایران یاد کرد )مولفان، از دوران تاریخی 

و  03بشر، هویت«سکونت»دیگر بیانگیرد بهمکان شکل می –برگفته از محیط زندگی خود بوده و هویت او در چارچوب فضا 
چنین پذیر و قابل سکونت بوده و هم(. ساخت خانه در مکان امکان006-000: 8303الزم و ملزوم یکدیگرند )شولتز،  05مکانهویت

گاه او و حضور آن در جهان هستی خواهد که خانه نماد انسان و تجلیایگونهباشد بهخانه امری فرهنگی مرتبط با نگرش افراد می
سازی و فقط های اخیر بیشتر در معرض پاکدر طی دهه 00های تاریخی ارزشمند شهریشهری بافت 04بود. با تخریب و نوسازی

های قدیمی باشد چراکه بافتانسان میهای تاریخی نشان هویتچنین خانهاند. همها برجای ماندههای اندکی از این ابنیهمحدوده
گذشته ایجاد که از عوامل استمرار حیات در  وجود آمدن پیوندهای عاطفی، ذهنی در ارتباط با کالبد و ساختار فضایی درباعث به

بوده است که ریشه در باور و اعتقادات و تفکرات خاص حاکم بر مردم و معماری این سرزمین داشته است. به قول طول زمان می
این موارد را  صورت یک عملکرد اصولی بیان نمود، کهتوان بههای تاریخی را میمرحوم دکتر محمدکریم پیرنیا آثار و ابنیه

لحاظ نموده  61و نیارش 08واریمردم  گرایی،درون 09خودبسندگی، 01انداز: پرهیز از بیهودگی،، مطرح نموده که عبارت«گانهپنجاصول»
 (.64-54: 0396است )پیرنیا، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
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 نظران در تعریف خانه )مسکن(های صاحبدیدگاه -6

گیرد که در پژوهش حاضر در حوزۀ تعریف خانه و اهمیت مسکن از جایی نشأت میآمده دستبا بررسی و نتایج مطالعات به
های مختلف عوامل متعدد مطابق با دیدگاهتوان بهاساس موضوع مسکن را میشود برهمینبسیاری از نیازهای اولیه در آن تأمین می

پذیری در انسان برخوردار گردید را مورد ارزیابی قرار داد. گیری خانه و تأثیرگذاری آن در تأثیرنظران در ایجاد و شکلصاحب
(، خانه مکانی مناسب برای زندگی و ارائۀ معیارهای انسان در ساختار کالبدی عملکردی و محیط 6چنین براساس )جدول هم

 معه مورد توجه قرار داد.ساختاری در جاگیری سازمان فضایی و حفظ رسیدن به هویت و درنهایت الگوی انسانپیرامونی در شکل
 آوری توسط نگارندگان(های مختلف در تعریف خانه )مأخذ: جمعدیدگاه –2 جدول

ف 
ردی

 )خانه( –مکان( در رابطه با  –سکنه(، )فضا  –از تعریف )سکونت  هادیدگاه برخی از 1 

 پردازنظریهدیدگاه  پردازاننظریه

ی
داخل

 

 محمد دبدبه 
به کمال و  انسان، با «خانه»چنین در جهت ارتقای خلوت در باشد هممی انسان، خلوت «خانه» -

 شود.به تجلّی تعالی تداعی می

 رسد.، به هویت می«خانه»با وجود  انسانکند و معنی پیدا می انسان، با «خانه» - امید شاطری وایقان 6

 10محمدکریم پیرنیا 3
است که خانواده زندگی  ، جای«خانه»احساس ناراحتی نکند  انسان، جایی است که «خانه» -

 :Memarian, 2006) ، باید تنوع زیاد داشته باشد تا خستگی احساس نشود«خانه»کند. می

475.) 

 16مسائلی 5
 سنتی دارای یک صورت ظاهری و یک سیرت باطنی بوده است انسانمسکن سنتی همانند  -

 (.61-39: 0399مسائلی، )

4 
 محمدرضا 

 13مازندرانیحائری

، فضایی برای «خانه»گذارد. طور روزمره به او تأثیر می، فضای مرتبط با آدمی است و به«خانه» -
 سازد.تجربه و خلوت با خود را ممکن می

الم
س

ا
 

 15یوسف قرضاوی 0
تواند از فشارها و هوایی، میومکانی که در آن فرد ضمن حفاظت از خود در برابر عوامل آب -

، مکانی است برای استراحت آدمی و آرامش ذهن «خانه»دور باشد. های جامعه بهمحدودیت
 (.06-00: 0383نژاد، صدریان ، )حمزه

سفه
فل

 

 14فارابی 0
ای دارد: مسکن جزوی و مسکن کلی. این معنا نشان از رابطهمسکن را بر دو قسم بیان می -

 –شهر  –تر از خود یعنی روستا چنین با مجموعۀ بزرگ،  بوده و هم«خانه» –انسان با مسکن 
 کشور و جهان در ارتباط بوده است.

ف 
ردی

 

 )خانه( –مکان(، در رابطه با  –سکنه(، )فضا  –از تعریف )سکونت  هادیدگاهبرخی از 

 پردازنظریهدیدگاه  پردازاننظریه

ی
خارج

 

 معنا دیگر یک کاشانه نیست.هویت و بیگاه بیسوکنتیک  - 10رابرت گیفورد 0

 11رابرت سامر 6
 انسانچون بدن فضای شخصی مکانی، عنصری است که همسو با پیوندهای نامرئی هم -

 (.45: 0319باشد )گیفورد، می

 (.536-539: 0314)شوای،  کندمعنی پیدا می انسانبا هستی و سَکنی گزیدن،  - 91مارتین هایدگر 3

 18ادوارد هال 5
ثابت و سیمای از فضا، دارای سه جنبۀ اساسی شامل: سیمای ثابت، سیمای نیمه نساناستفادۀ ا -

 کنند.اند که از داخل تغییر پیدا مینظر وی بناها ثابتشکل بوده که بهبی

 69آموس راپاپورت 4
تأثیرگذاری بر کیفیت زندگی با محیط ، به عنوان بخشی از اجزای فرهنگ مادی و «خانه» -

 (.06-66: 0399راپوپورت، ساخته شده )

0 
کریستیان نوربرگ  

 09شولتز
راه آغاز و پایان آدمی  با داشتن حکمت کافی اگر به فکر سَکنه گزیدن بیندیشد، آن انسان -

 خواهد بود.

 امانوئل لویناس96 1
گرفتن و ... که همۀ این عوامل را سکونت را یک بازشناسی، هویت )نگاه به گذشته(، پناه نسانا -

 (.Levinas, 1969: 156پندارد )در یک زمین تصوّر می

 39لو کوربوزیه 9
، پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط رابطۀ صحیحی بین محیط داخل و خارج «خانه» -
 (.54: 0345)لو کوربوزیه:  کندبرقرار می انسانبا 

 95کوپر 8
، دو جزء بسیار متفاوت دارد؛ جزء اول فضای خارجی که فضای باز و جزء دوم فضای «خانه» -

: 0385پور و همکاران، داخلی که متشکل از فضای محصور درونی و خصوصی بوده است )امین
48-51.) 

 94چارلز ویالرد مور 06
ترین بنا در تحکیم بخشبدن اش شاخصمرکز جهان و برای محله، برای ساکنانش «خانه» -

 مکان(، است.مکان )روح
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 )دورۀ قاجار( 66خانه -7

های قاجاری ایران از های مسکونی نامید. خانهخانه -سازی های معماری خانهتوان به وضوح یکی از دورهدورۀ قاجار را می
های دورۀ فضا، با زمان که هریک عنصر پدید آمدن یکدیگرند بیان نمود. بیشتر معماری خانهمکان، روحجهات مختلف از جمله روح

وجود آمدن تزئینات تأثیر و نفوذ غرب و یکی از عوامل دچار گسترش دگرگونی در جامعه بود که این امر باعث بهقاجار تحت
و رئال در تزئینات بنا، تزئینات  99گرایانهصورت واقعن، فرشته بهگرایی، نقوش انساو طبیعت 91چون نقوش رئالیسمگرا همغرب

های ارزشمند تاریخ توان بخشی از گنجینهتاریخی دورۀ قاجار را می هایتأثیر قرار داده با این حال خانهمعماری ایران را تحت
توان کوتاهی سازمان میراث فرهنگی، صنایع اند که میرفتهتر مورد توجه و مطالعه قرار گهنرومعماری ایران و ایرانی دانست که کم
 ایجاد کرده است. 98زداییهای قاجار را پنهان نموده و زمینۀ برای رشد هویتدستی و گردشگری دانست که هویت خانه

 

 )دورۀ قاجار( های تاریخیتحلیل خانه و تجزیه - 7-1

(، مورد مطالعه قرار گرفته شده 3تاریخی در دوران قاجاری براساس )جدول های بررسی و سیرتکامل ساختار معماری خانه
 است.

 ها در دوران قاجاروتحلیل واکاوی خانهبررسی تجزیه –1جدول 

 های قاجاریوتحلیل ویژگیتجزیه

 های دورۀ اول قاجاریخانه

 سردر اصلی (1) 01سردر 1

نه
خا

ار
اج

ر ق
ص

 ع
در

ی 
خ

ری
 تا

ی
ها

 

 هشتی و داالن 01هشتی 2

 حیاط اندرونی و بیرونی 02حیاط 1

 دارستون –های وسیع ایوان 01ایوان 7

 های رنگی ارسینورگیر مناسب از حیاط و شیشه 07نورگیر 1

 ورودی خانه (2سردر ) 5

 صورت پنهان با حجم فراوانبه 01پلهراه 4

1 
 نما اصلی( –تزئینات بیرونی )حیاط 

آب، فواره، ها و طاق نماهای تزئین شده، حوضکاری، ستونکاشیآجرکاری، 
 کاری شده و آراسته با گلهای درختباغچه

تزئینات داخلی )طراحی فضای  0

 داخلی(

رنگ و کاری )هفتکاری، کاشیبری، رنگچینی، گچهای چوبی با گرهسقف
 کاریدار(، آینهلعاب

 صورت غیرمستقیمبه خانهدسترسی از معبر به  11

 از طریق حیاط دسترسی به  فضای داخلی خانه 11

 های دورۀ دوم قاجاریخانه

 سردر اصلی (1سردر ) 1

نه
خا

ار
اج

ر ق
ص

 ع
در

ی 
خ

ری
 تا

ی
ها

 

 هشتی و داالن هشتی 2

 دارای حیاط مرکزی حیاط 1

 دارستون –ها با ابعاد کوچک نسبت به دورۀ اول ایوان ایوان 7

 های وسیع رنگی ارسینورگیر مناسب از حیاط و شیشه نورگیر 1

 ورودی خانه (2سردر ) 5

 صورت آشکار و با تعداد کمبه پلهراه 4

ها و طاق نماهای تزئین شده، سنتوری نمای کاری، ستونآجرکاری، کاشی نما اصلی( –تزئینات بیرونی )حیاط  1
کاری شده و آراسته با های درختآب، فواره، باغچهاصلی دَروپنجره، حوض

 گل

تزئینات داخلی )طراحی فضای  0

 داخلی(

رنگ و کاری )هفتکاری، کاشیبری، رنگچینی، گچهای چوبی با گرهسقف

پارچه،  –نواز، کاغذ دیواری کاری، لوسترهای عظیم و چشمدار(، آینهلعاب
 های رئالهای مخمل و نقاشیپرده

 صورت غیرمستقیمبه دسترسی از معبر به خانه 11

 از طریق حیاط دسترسی به  فضای داخلی خانه 11
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صورت به های دورۀ اول قاجار:خانه(، نتیجه گرفت؛ 3وتحلیل انجام گرفته شده طبق )جدول توان با بررسی و تجزیهمی
شکل و پالن معماری با پیچیدگی و صورت مستطیلبیرونی بوده که معموالً حیاط بهگرا با چند حیاط و فضای اندرونی و درون

تر از سطح تراز معبر و عدم های مستطیلی پایینهای مختلف، اتاقگسترش فراوان و باعظمت و چند حجمی بودن بناها در جبهه
توان های وسیع و دیگر عناصر تزئینی را میدار و کشیده، ایوانخای تیزهصورت عمودی، قوسپله بهتوجه به ارتباط فضایی بین راه

های دورۀ دوم قاجار: از آغاز با تأثیرپذیری معماری ایران از معماری غرب و های معماری دورۀ نخست قاجار دانست. خانهاز شاخصه

های نقوش کرنتی، نقاشی –های رومی سرستونچون نماهای روبه حیاط، سنتوری، ویژه در جهت تزئینات همکشورهای اروپایی به
پله و ارتباط عمودی بین طبقات فوقانی و استفاده خانه در زیرزمین، اهمیت راهنما، کاغذ دیواری، حوض در میان حیاط و حوضچهره

 مند بود و دیگر عناصر تزئینی.از ایوان کوچک نسبت به دورۀ اول به عنوان یک عنصر تزئینی بهره
 

 )دورۀ قاجار(  66مفهوم خانه -6

پا شد برای مردم آن است که در مکه است فرخندگی و ای که بهمسلماً نخستین خانه»خداوند در قرآن کریم فرموده است: 
 (. 80عمران: آیۀ کریم: آل)قرآن« هدایتی برای جهانیان پس نخستین خانه برای همه مردم همان خانۀ کعبه است

مفهموم شهرسازی معادل مسکن بوده است درواقع خانه آشیانه، النه، سرپناه، حریم خصوصی برای نیاز انسان خانه در 
ویژه دلیل این نیاز، نیاز دورنی های بعدی است بهباشد؛ خانه مکانی در جهت تعالی و بقای پایدار تداوم و تجلی انسان برای نسلمی

البته ناگفته نماد  (.08-66: 0311خجسته، باشد )هویت انسان از جایگاه برتر برخوردار میبرای رشد او بوده و ضرورتی در رسیدن 

اسالمی با تزئینات  –ها و دیگر عناصر ایرانی و اصوالً معماری ایرانی ها ایرانی و  بیشتر نقشۀ غربی داشت ولی ایوانپالن خانه
-16: 0310شد )صارمی، رادمرد، پسند حاصل میپذیر و دلر زیبا و دلخودروح کامالً محلی و بومی درآن دمیده و مجموعۀ بسیا

توان طورکلی دورۀ قاجار را میگرفت. بهوبرق بیشتری بهره میطور نبود چراکه از زرقنشنیان اینچنین تزئینات برای اعیان(. هم56
 ت تحول در ساختار کالبد معماری دانست.های سنتی ایران به همراه نمادهای فرهنگی در جهتلفیقی از خانه

 

 تزئینات خانه )دورۀ قاجار( -6

تزئینات در بازۀ زمانی در دورۀ اسالمی در ایران بسیار رواج و در هر دوره با نیاز و بسته به امکانات مدام درحال پیشرفت بود 
ترین و داده این تزئینات از کوچکتشکیل می ای از آن راتزئینات جزء جدایی نشدنی معماری دورۀ اسالمی بوده و بخش عمده

-89: 0391نژاد، بردند )مکیکار میهای گوناگون در بناها بهترین بخش معماری را با زیبایی و روشترین و عمدهترین تا کلیساده
ی در ارتباط با عناصر و اجزای معماری طور شاخص از دیرباز در فضای بیرونی و داخل(. تزئینات در معماری به اشکال متنوع و به84

های فرهنگی های تاریخی، هویت و ارزشتوان نشانهتوان تزئینات را جزء معماری دانست چراکه با وجود تزئینات میبوده پس می

 اجتماعی  –

د چه در عصر باستان و چه در وفور دیتوان بههای تاریخی میرا از آن دریافت کرد. در ایران تزئینات معماری در تمای دوره

باشد شناختی و فراتر میزیبایی –شناسی گر اندیشه و ذوق معماران بوده که معماری نشان خلق هنری، زیباییدورۀ اسالمی که بیان
از تزئینات اعم از  هایمکان با جلوه(. هدف از معماری ساخت ابنیه، بنا و آثار از مکانی خاکی به مکانی دارای روح8: 0310)کیانی، 

 نمایش بگذارد.به پرتوهای الهی و تجلی قُدسی بهاشکال هندسی، نور، سایه و ... با اشاره 

اسالمی بوده و طرح پالن ایرانی و گاهاً اروپایی و  –دهی فضایی مطابق با الگوی معماری ایرانی در دورۀ قاجار سازمان
های دیواری رئال های با اجزای غربی مانند نقاشیهای به سبک اروپایی، فرمسرستوندار همراه با ستونعناصری از جمله ایوان

: 0399مسعود، تر شده بود )بانیهای استفاده شده در تزئینات بناها بیشتر شبیه اشکال اروپایی نزدیکگرایی و دیگر موتیفانسان
ها از نظر سیرت )صورت(، که در اوایل نقاشیینات برخوردار بوده طوری(. نقاشی در دورۀ قاجار از ویژگی متمایزی در تزئ106-166

کرد اما بعدها تصاویر جلوۀ دیگری به خود گرفتن از جمله ومرد یکسان بود و تنها پوشش، تمایز بین آنان را مشخص میجسم زن
رفت شمار مینفوذ فرهنگی غربی در تزئینات به که این بستنشینان نقش میهای اعیانتصاویر زنان فرنگی بر روی دیوار خانه

(Najmabadi,2001:89-95هنر دورۀ قاجار به لحاظ محتوا و ماده موضوع و نحوۀ اجرا یکی از ویژگی .) های متمایز و
های های اعیانی از ویژگیها در خانهنگارههای زنانه در آثار عصر قاجار ازجمله کاشیمایهفرد این دوره بوده و وفور نقشمنحصربه

سازی عناصر عاری ار فرهنگ غرب با هویت ملی، (. همگون419-418: 0386طوسی و همکاران، باشد )افضلشاخص این دوره می
یه و باستان، تأثیرپذیری از هنر دورۀ صفو هنر ناتورالیستی، نفوذ هنر اروپایی و تقلید ار هنر غرب، بازگشت به هنر ایرانگرایش به

توان از چون نقاشی روی دیواری، نقاشی پشت شیشه، نقاشی روی پارچه، نقاشی روی کاشی، چاپ سنگی و ... میمواردی هم
وجود آمدن عملکرد، مطالعه و بررسی های چندگانه هویتی در معماری دورۀ قاجار عنوان نمود که این نوع از تزئینات باعث بهقابلیت

سازی و بازگشت گویی به جواب سئواالت و احیای دوبارۀ آنان در باززندهر قاجار و سئواالت و نیاز امروز در پاسخهای قبل در آثادوره
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شناسی هنر ایرانیان معرف گردد. عمدتاً بینی و انسانشکوه گذشتگان با پیشینۀ طالیی و حفظ آنان در جامعه رسیدن به جهان
که معماری در غالب تزئینات و با جزئیات گرفت طوریتجمالت در فضاها مورد استفاده قرار میتر از گذشته به سمت تزئینات غنی

تزئینات  شد.نمایش گذاشته میکاری، آجرکاری و ... بهبری، تزئینات چوبی، آینههای مختلف از جمله گچمعماری داخلی در قالب
یرات بسیار در طول بازه زمانی مدام دچار تغییر و تحول بوده تزئینات بیشتر غنی در تأثیر و تغیها در دوران قاجار تحتمعماری خانه

توان اعم از های بسیار زیبا عناصر تزئینات را میخصوص در قسمت ستون رو به حیاط در غالب طرحنمای اصلی ساختمان به
های های مخمل، منبت چوب، شیشهر، کاغذ دیواری، پارچههای بزرگ روی دیواکاری، نقاشیبری، آینهکاری، گچآجرکاری، کاشی

ها، سردرهای اصلی دارای های بیرونی خانههای محدودهشد تزئینات حتی در بدنهرنگی ارسی و ... بیشتر غرق در تزئینات می
های تاریخی ارزشمند دورۀ قاجار در انهکار گرفته شده در معماری خ(، برخی از عناصر به5براساس )جدول  .نواز بودهای چشمکتیبه

 پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 

 رۀ قاجار )مأخذ: نگارندگان(دوها در تزئینات خانه –7جدول 

 عناصر تزئینات در بناهای دورۀ قاجار

ی قاجار
خ

دورۀ تاری
 

 اول: دورۀ
 )اوایل تا اواسط دورۀ قاجار(

 "اسالمی –معماری ایرانی "

 «تزئینات ساده»

 کتیبه -
 آجرکاری نمای اصلی و نمای داخل زیرزمین -

 ریزفضاها –ها، فضای داخلی سرستون –ها بری روی ستونگچ -
 کاریطاق، کاربندی، مقرنسنیم -
 کاری، منبتکاریکاری، کاشیآینه -
 های دیواری اساطیری، رنگنقاشی -
 های رنگی و ارسیشیشه -

 دورۀ دوم:
 )اواسط تا اواخر دورۀ قاجار(

 –اسالمی  –معماری ایرانی "

 "غربی

 «وبرقتزئینات پرزرق»

 کتیبه -

 زیرزمین، آجر مهری و استفاده از قالب آجریو آجرکاری نما  -
 سنتوری بیرونی در نمای اصلی -

 ریزفضاها –ها، فضای داخلی سرستون –ها بری روی ستونگچ -
 دایره روی بازشوها در نما و فضای داخلیفرم نیم -

 معرق، رنگ –کاری، منبت لعابی(، آینه –رنگ کاری )هفتکاری، کاشیمقرنس -
 های تخت و برجستهسقف -
 نوازهای بزرگ و چشموبرق اعم از: استفاده از لوستراستفاده از تزئینات پرزرق -

 های مخملای، پردهپارچه –نقاشی روی پارچه و کاغذ و دیوار، کاغذ دیواری  -
 استفاده از مجسمه -
 های بزرگ رنگی ارسیشیشه -

 

 های تاریخی دورۀ قاجار()خانه  67اقلیم ایران -11

دانش معماران ایران مشاهده نمود توان تعامل میان اقلیم و های معماری ایران میفنی و تکنیکی به آثار و ابنیهدر نگاه
(Mahdavinejad, Javanrudi, 2012: 70 .)دهندۀ معماری با شرایط محیطی، اقلیمی و های تاریخی قاجار نشانمعماری خانه

یکی از عوامل  چنینساز با اقلیم، همفرهنگی متشکل بوده و دارای هویت خاص منطقۀ خود و هماهنگی در عملکرد ساختاری هم
گیری گیری معماری یک منطقه اقلیم آن منطقه است. در معماری سنتی ایران نیز اقلیم عامل مؤثر در جهتؤثر در شکلم

آوردن سرپناه )خانه(، باشد. از منظر اسالم هدف از ایجاد خانه فراهمدهی فضایی، فرم، سازه و مصالح و دیگر عناصر میسازمان
 چنین تأثیرپذیریگردد. همحفاظت و حریم خصوصی در رسیدن به وحدت و کمال برخوردار میدربرابر شرایط اقلیمی، ایمنی، 

(، 4باشد که براساس )جدول های دورۀ قاجار در تأثیرگذاری با سایر رویکردها از جایگاه ویژۀ برخوردار میرویکرد اقلیمی در خانه
 ورۀ قاجار مشاهده نمود.های تاریخی دوضوح در خانهتوان این موضوع را بهمی
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 )مأخذ: نگارندگان( رویکرد اقلیمی نسبت به سایر رویکردهای عصر قاجارتأثیر اهمیت  –1جدول 

 های تاریخی دورۀ قاجارتأثیر رویکرد اقلیمی خانه

 های دورۀ قاجارخانه
 «از اوایل تا اواخر حکومت قاجاریه»

 رویکرد اقلیمی

 غرب( -اسالم  –)ایران باستان رویکرد فرهنگی  -
 رویکرد اجتماعی  -
 رویکرد اقتصادی -
 شناسی رویکرد زیبایی -

 

 )دورۀ قاجار( –وهوایی ایران های مرتبط با هر اقلیم آبخانه -11

 66خانۀ بهنام -11-1
 تبریز –ایران موقعیت جغرافیای: 

 سرد و کوهستانیموقعیت اقلیمی: 

 زندیه / اوایل قاجاریهاواخر  :تاریخی دورۀ
 )خانه( مسکونی کاربری اولیه:

  مجموعه دانشگاه هنر اسالمی تبریز )دانشکده معماری( کاربری امروزی:
     0946 شماره ثبت:
 63/0/0310 تاریخ ثبت:

 زندخانکریم سلطنت دوران اواخر در و. ق.ه 0083 سال گرخانه بهنام پیش از زلزله ویرانطور خالصه، به معرفی خانه بهنام:
مل آن اضافه شده است. بنا، مجموعه کا یداخل معماری به نقاشی تزئینات احتماالً و مرمت شاهناصرالدین دورۀ در است شده ساخته

 برای دارحیاط بزرگ بیرونی، حیاط اندرونی و ایوان ستون ردر،شامل هشتی ورودی، داالن، س صورت اندرونی و بیرونی استبه
. از خصوصیات بارز است دارستون ایوان دارای جنوب به رو و حیاط شمال در اصلی ساختمان. باشدمی جنوب در تابستانی مننشی

اسمعیلی سنگری، عمرانی، )توان بیان نمود می، این ساختمان عهد قاجاری (3)تصویر  آن کامل بودن مجموعه پالن معماری
0383: 08). 

 
 خانه بهنام )مأخذ: نگارندگان( –1 تصویر

 66خانۀ گلشن -11-2
 یزد –ایران موقعیت جغرافیای: 

 گرم و خشکموقعیت اقلیمی: 

 قاجاریهاواخر  :تاریخی دورۀ
 )خانه( مسکونی کاربری اولیه:

  )سنتی( -هتل الله  کاربری امروزی:
     9899 شماره ثبت:
 06/63/0396 تاریخ ثبت:

تلی اکبر محلهباشد که توسط علیخانه گلشن یکی از زیباترین منازل مسکونی دورۀ قاجار در یزد میطور خالصه، به معرفی خانه:
مورد بازسازی  0318صورت متروکه درآمد که در سال به 0341بعد از انقالب   حسین گلشن قرار گرفت وساخته و در اختیار حاج

بخش بنا در بادگیر، و سه قسمت اندرونی، بیرونی و نارنجستان تشکیل و عنصر وحدتاز  معماری این خانه متشکل قرار گرفت.
شمار فرد قاجاری به(، مجموعۀ منحصربه5)تصویر  اتاق که همگی دارای ایوان و پالن 56حیاط و  3خشت خالصه گردیده و شامل 

 آید.می
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 )مأخذ: نگارندگان( خانه گلشن –7 تصویر

 111مستوفی خانۀ -11-3

 شوشتر –ایران موقعیت جغرافیای: 

 گرم و مرطوبموقعیت اقلیمی: 

 قاجاریه اواخر :تاریخی دورۀ
 )خانه( مسکونی کاربری اولیه:

  اطالع رسانی میراث فرهنگی و گردشگری شوشتر مرکز کاربری امروزی:
 6304 شماره ثبت:
 05/66/0319 تاریخ ثبت:

مستوفی از بناهای تاریخی شوشتر مربوط به دوران اواخر قاجار و با مالکیت محمدعلی مستوفی طور خالصه، خانه به معرفی خانه:
مسجد، حمام، پل و خانه بوده، معماری خانه متشکل از  محمدتقی معمار ساخته شده است. مجموعۀ مستوفی شاملو با طراحی حاج

جری، ریگ فرش، معماری خوون چینی و... اشاره داشت. منظرۀ بادگیر، شامل دو بخش اندرونی و بیرونی و با تزئینات کاربندی آ
 باشد.(، می4کند که نشان از معماری ایرانی  و پالن کامل )تصویر این خانه رو به رود کارون تداعی فضای بهشتی را القاء می

 
 )مأخذ: نگارندگان(خانه مستوفی  -1تصویر 

 111ابریشمی خانۀ -11-4

 رشت –ایران موقعیت جغرافیای: 

 موقعیت اقلیمی: معتدل و مرطوب

  قاجاریهاواسط  :تاریخی دورۀ
 )خانه( مسکونی کاربری اولیه:

 دفتر بنیاد ملی نخبگان استان گیالن کاربری امروزی:
 3304 شماره ثبت:
 64/06/0318 تاریخ ثبت:

باشد. این بنا متعلق به شهر رشت در عصر قاجاری میارزشمند های فوقخانه ابریشمی یکی از ابنیهطور خالصه، به معرفی خانه:
میرزا احمد ابریشمی فروخته و به این نام مشهور میراسماعیل حاکمی معروف به حاج حاکم بوده که بعدها توسط پسرش به حاجحاج

نظیر شامل دو تاالر عماری بیمترمربع در دو طبقه واقع شده و م 046مترمربع و اعیانی  6666گردیده است. مساحت بنا با زیربنای 
بری، های گچهای تزئین شده، طاق و طاقچهشمار از جمله سقفخانه بسیار ظریف و دقیق و تزئینات بیکاری شده و چینیآینه

 ی برشمرد.های هنرومعماری عصر قاجارتوان از جلوه(، و... می0های زیبا و چشمگیر و پوشش سفالی و پالن دقیق )تصویر نقاشی
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)مأخذ: نگارندگان( خانه ابریشمی –5 تصویر   

 گیرینتیجه -12
های هنرهای غربی تأثیری بر تدریج ظهور ایدهکه بهخود وا داشت طوریمعماری ایران در دورۀ قاجار تحوالت زیادی به

اروپا، حضور استعمار، طبقات اجتماعی  –توان ارتباط با غرب سنتی قرار گرفت عامل این عوامل را می –اسالمی  –هنرهای ایرانی 
های جدید فکری حذبی موجی در داخل و خارج حکومت نظام قاجار مختلف، مسافرت رجال، اعزام دانشجویان به فرنگ و پدیده

سان پنداشت. تأثیر ایران یکای حضور جنبش مدرنیسم در در اروپا را پدیده 066توان مفهوم ظهور جنبش مدرنیسمگردید البته می
نشیان شروع و بعد به بناهای دیگر نفوذ اعیان 063های سلطنتینام و ساختمانهنر معماری غرب بر معماری ایرانی ابتدا از افراد به

تحول تزئینی وجود و سنتی به همراه نماهای اروپایی به –اسالمی  –سبک معماری دورۀ قاجار تلفیقی از معماری ایرانی  نمود.
تر از دورۀهای قبل در آثار دوران وبرقتر از گذشته، پرزرقکه تزئینات غنیگرایی دمیده طوریگرایی به برونسبکی معماری از درون

ی های عمیق بستر مناسبگرفت. تفکر مکتب فلسفۀ ایران و ریشهتوجه قرار میقاجار که مختص دورۀ قاجار بود به وضوح مورد جلب

اسالمی با تأکید بر اصالت وجودی در  –های ایرانی دیگر اندیشهبیانعمل آورد. بهدر مواجهۀ فلسفۀ ایران با افکار فلسفۀ غرب به

تأثیر نفوذ غرب در اسالمی بود که تحت –مقابله با افکار غربی رقم گشوده بود که این نشان از آزاداندیشی افکار فلسفۀ ایرانی 

ای برای افکار اسالمی راهی، نگرشی، پدیده –های افکاری ایرانی ن قرار نگرفت بلکه افکار فلسفی غرب از اندیشهفلسفۀ ایرا
 فلسفۀ خود تداعی نمود.

آورد و در درجات بعد حساب میها مباحث رویکردی بهترینهای قاجاری یکی از مهممعماری قاجاری، مبحث اقلیم را در خانه
مسکن )خانه(، مورد  065ریزیشناسی و اقتصادی در ارزیابی تأثیرگذاری طرحائل رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، زیباییتوان مسمی

و ایجاد محیط مطلوب  064راستا بودن رویکرد اقلیمی سازگارچنین معماری بومی هر منطقه از عوامل همشد همتوجه قرار داده می
وهوای آن منطقه به ارمغان های قاجاری جایگاه تعریف فضایی را با آباقلیمی با ساختار کالبد خانه های شرایطدهندهیکی از نشان

های بسیاری در آن سپری و تأثیر ها و سالها روزها، ماهباشد که ساعتعنوان ظرف زندگی انسان میآورده است. خانه، بهمی
ها استفاده دهی فضایی چشمگیری در کالبد خانههای قاجاری از هوشمندی سازمانکند. خانهبسزایی در هویت انسان ایجاد می

های سنتی کردند و نقش اساسی در سیستم خانههای انسانی کامالً ترکیب و باهم مطابقت میای که فعالیتگونهآورد بهعمل میبه
شد. معماری قاجاری الگوهای معماری ه با نیاز انسان درهم دمیده میایرانی را حفظ و در برابر هر نوع شرایط اقلیمی محیطی همرا

معماری غربی ارتقاء بخشید و نوآوری ساختار فضایی را پدید آوردند از جمله استفاده  –اسالمی را در کنار معماری قاجاری  –ایرانی 

های شمار آمد. از بارزترین مشخصهغربی به –ایرانی شد که این تلفیق الگویی کار گرفته میاز آهن در برخی از آثار قاجاری به

داخلی: سقف، طاقچه و...  069بریمعرق(، گچ -لعابی  –رنگ )هفت 061کاریکاشی 060معماری این دوره استفاده از تزئینات آجرکاری،
های قاجار عمدتاً برگرفته ار تزئین در خانه باشد.های این دوره میهای عاری از تزئینات اروپایی و... از ویژگیو بیرونی: سرستون

سو بازیابی باشد که از یکچنین خاستگاه تزئینات تلفیقی از هنر بومی و غربی )وارداتی از اروپا(، میهنر و فرهنگ غربی بوده هم
باشد. معماری حائزی برخوردار میها از اهمیت دهنده به این گونه آرایههای ارزشی و جامعه شکلمضامین فرهنگی و گسترۀ مؤلفه

های توان دارای اصول، تناسبات و الگوهای از معماری گذشته ایران دانست برخی از خانهسازی دوران قاجار را میمسکونی، خانه
شناسی آفرینش زیباییکند. تزئینات، هنر تاریخی دورۀ قاجار عملکردی فراتر از مسکن دارند که این مسئله این دوران را متمایز می

این نوع از زیبایی  068شناختی و نیازمند عوامل گوناگون فکری در هر دورۀ مختص به خود است که در پی آفرینشزیبایی –
های گوناگون هنرومعماری متمایز های تأثیرگذار در حفظ آثار هنری با گرایشهای کهن و نُو هویت بر الیهجریانات فکری در الیه

های قاجاری های تزئیناتی معماری خانهپندارد. شیوهیخته با خصوصیات ارزشمند و متعدد در بین آثار ملی، هویت ملی حاکم میو آم
رغم تأثیر نفوذ چه دارای ارزش است علیگرایانه در زمان خود بوده لیکن آنهای کالبد ساختاری ناب با محتوای واقعدارای ارزش

های مختلف سعی کرده تا با اند و با ارتباط با فرهنگچنان از هویت مستقل برخوردار بوده و حفظ نمودهی همغرب هنرهای ایران
های معماری چنین تالش گردیده شیوههای این هنرها بهرمند گردند. همفرهنگ و هنرهای بیگانه فرنگی خود را مستقل از ویژگی

تأثیر سازگار ساختاری کار و تحتصورت هنرمندانه بهو ... به آجرکاری 000کاری،آینه 006ز نقاشی،های گوناگون اعم اایرانی را با شیوه
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فرد های منحصربهتصویر بگذارد و جنبههای محتوای گوناگون با پوشش تصویری از گذشته در تزئین بهعملکردی در شکل و قالب

 مند سازد استفاده گردیده بوده است.های ارزشی در دورۀ قاجار بهرهمعماری جلوهها در آثار هنری بارزی از تجربه –تزئینی 
های هویتی ارزشمند معماری با جنبه 006دارهای ملی شناسنامهعنوان یکی از میراثهای تاریخی دورۀ قاجار بهکالم آخر، خانه

های ارزشمند قاجاری معنای را معنا بخشد چندان دور خانههویت گذشته نهتواند در تعیین فرد و متمایز میایران و اهمیت منحصربه
دار در زمینۀ میراث ملی در فهم ذاتی توان در جهت احیای دوبارۀ این بناهای ارزشمند گامی شناسنامهکه با رسیدن به معنا می

و اعطای کاربری سازگار طرحی جامع در  005سازیباززندهو  003انسان تداعی به کمال برخوردار گردد و با یک سیستم برنامۀ در احیاء
های قاجاری های تاریخی ارزشمند قاجاری به امید خداوند متعال فراهم گردد که موجب زنده ماندن هویت ساختار خانههویت خانه

های ایی تجلی حقیقت است. خانهزیب 004با تمام نکات قوت و ضعف و زیبایی در معماری ایران تجلی پیدا کند. پس به قول افالطون
 گان قرار گرفتند.همه 000اند و مورد واکاویقاجاری زیبا بودن که زیبایی را در خود گانجانده بودنده
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