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 یده ـچک
 

ها شناخته شده است. دسترسی تهویه هوای ساختمان پایین درغالبا به عنوان یک رویکرد با مصرف انرژی  تهویه طبیعی
ق است که افزایش مصرف انرژی برای های عمیزمان به هوای تازه و نور روز یکی از مشکالت اصلی در ساختمانهم

که های معماری غیرفعالی هستند ها سیستم8شود. در این راستا، نورخانرا موجب می روشنایی مصنوعی و تهویه مکانیکی
گیرند. نورخان به عنوان یک مکعب روشن بدون سقف و به تعبیری ها مورد استفاده قرار میطور گسترده در ساختمانبه

هندسی و  هایویژگی اهمیت دادن به تعریف شده است. ،وای فضاهای اطرافدهلیزی برای تامین نور روز و تهویه ه
وری بهره اقلیمی نورخان، در عملکرد .است امری ضروریه طبیعی، برای افزایش تهوی ،هانورخان در ساختمان جانمایی

 و نیست یکسان هااقلیم همه در هانورخان رفتار این وست اای دارا توجهقابل انرژی، نرخ تهویه و تنظیم تهویه شناوری نقش
افزایش کارایی تهویه طبیعی های اخیر موجب توسعه دانش درپژوهشدارد.  بستگی محیطی متعدد کالبدی و هایویژگیبه 
دارای نورخان،  هایهایی در مورد تهویه طبیعی در ساختماندر این مقاله نتایج پژوهش لذا .ها شده استساختمان در

تا  خواهد کردکمک  هاساختماناین پیشنهادات ارائه شده به اند. گرفتهبندی درکنار یکدیگر قرارآوری و با دستهجمع
 بندی مناسب به وجود آورد.، با ارائه یک پیکرههاساختمانهای بهتری برای افزایش کارایی تهویه طبیعی در طرح

 

 

 نورخان ،0، تهویه طبیعی، نرخ تهویه4بهره وری انرژی، تهویه شناوری یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 یسار واحد ،یدانشگاه آزاد اسالم یمعمار یانشجو دکترد -1

 یسار واحد ،یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد -1
3- Lightwell 
4- buoyancy ventilation 

5- ventilation rate 
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 مقدمه  -1

برابر  0تا  0نند. آلودگی در فضای بسته حدود کصرف می سکونتاز وقت خود را درفضای بسته  ٪32تقریبا  مردماکثریت 
ثیر تا 1مانسندرم ساختبیماری بیشتر از آلودگی در فضای باز است . کمبود کیفیت هوای خوب در محیط داخلی، به شدت بر روی 

ایجاد   اکسیدکربندی عمدتا توسط غلظتکه . حسی و خشکی در مخاط استگذارد که از عالئم اصلی آن غلبه سردرد، بیمی
اکثر مردم از احساس ناخوشایند ناشی  .یابدافزایش می اکسیدکربندی با افزایش کنسانترهسندرم ساختمان بیماری  اثرات. شودمی
در  0ی تهویه مطبوعهاگردش هوا در داخل ساختمان خود ناراحت هستند. این وضعیت ناشی از شکست طراحی در سیستمعدم از 

 قابل تاملشرط در ارائه آسایش به ساکنان است . از این رو، تهویه طبیعی به عنوان پیش انسانز برآورده ساختن نیاز متمای
  [.0]باشدمی

به  مندیعالقههای فسیلی است، که ناشی از سوختن سوخت CO2) به ویژه)ای ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه
، ساختمان 8هوا در محیط داخلی ی ازطبیعی در ارائه کیفیت بهتر تهویه [.1]ایجاد کرده استرا انرژی کمهای طراحی ساختمان
به عنوان تامین هوای  "تهویه طبیعی" د. ها نقش مهمی دارمصرف انرژی در ساختمان جویی درصرفهوساکنین آسایش حرارتی 

ترین استراتژی موثرتهویه طبیعی اثبات شده است که  [.8]شودتازه و حذف هوای ناسالم از فضای داخلی، به طور طبیعی تعریف می
 طراحیبرانگیز برای معماران برای چالشدهنده وظیفه این نشان [.8]است هارفعال استفاده شده در ساختمانخنک کننده غی

رساندن حداقلبهبرای  [.4]محیطی پایدار و سبز ایجاد کنندها، ساختمان مطلوب است که با کنترل مجدد طبیعت در ساختمان
 در تهویه طبیعی استفاده از شود.درک  ،راهکارهای تهویه مناسب طبیعی دبایهوا در داخل یک ساختمان ، مطلوب مشکالت کیفیت 

 .ساختمان و رفتار انسان بستگی داردها به آب و هوا، طراحی ساختمان
آسایش حرارتی، هوا در خاورمیانه برای کننده خنکمکانیکی  هایدر چند دهه گذشته افزایش چشمگیر در استفاده از ابزار

ازنگری ، ببا این وجود .داده استمورد توجه قرار  ،های اولیه سنتی را به عنوان یک استراتژی بسیار کارآمداستفاده مجدد از نمونه
سه  [.0]دمطبوع شود که بعدا به کار گرفته خواهند شنامناسب راهبردهای بومی ممکن است سبب مصرف شدید انرژی برای تهویه 

مورد بررسی قرار  دبای در ساختمان ها ، از جمله: پذیرش فرهنگی، آسایش حرارتی ساکنین و عملکرد انرژیاین استراتژیاز  جنبه
  [.6گیرد]

 

 تهویه طبیعی  -2

جایی هوای یک ها توسط تعویض و جابهتهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت، بو، دود، گرما، گردوغبار و باکتری
یکی از عوامل مهم در حفظ چنین هممحیط است. تهویه شامل تبادل هوا بین خارج و داخل ساختمان و ایجاد گردش هوا در آن و 

از سکون هوا در  تهویهگیرد. ها به دو صورت مکانیکی و طبیعی صورت میتمان است. تهویه در ساختمانکیفیت هوای داخل ساخ
ها می تواند تهویه طبیعی را بهبود . مطالعات نشان داده که ایجاد گشودگی در ساختمانکندمیمحیط داخل ساختمان جلوگیری 

 (1)تصویر  .[0]دبخش
 با مناطقی آسایش در شرایط تامین و پیرامون محیط به نسبت انسان و تجارب دانش گسترش نتیجه امروزی نورگیرهای

ای که از فشار طبیعی باد و یا نیروی تهویه تهپیشرف ها، می توانند تهویه طبیعینورخان .[12]تسا نامناسب و سخت جوی شرایط
از به  ترتیببدین گیرند تا جریان هوا را به وجود آورند وبشود بهره میشناوری که توسط منابع گرمای داخلی یا خارجی تولید 

حرارتی در ه که در جرم ورود هوای سرد به یک ساختمان )با ترفندهای معمارانه(، و خروج گرمای روزان .شودها اجتناب کارگیری فن
های گرمتر، نیاز کند یا در مکانمکانیکی بی سازیطور کامل از نیاز به خنکبهتواند ساختمان را شود، حتی میانباشته میمعرض 

فضاهای اقلیمی نظیر و زمینه ساز استفاده اقلیمی از  [1]مرتبط را کاهش دهد اکسیدکربندی سرمایشی، مصرف انرژی و انتشار بار
 نورخان شوند.

           

 

                                                           
1 SBS (Sick building syndrome)  را دارا هستند که به سپری کردن زمان زیاد در آن ساختمان  هایی از بیماریهایینشانهدر یک ساختمان که ساکنین آن

 .باشداز مهمترین عوامل ایجاد این بیماری می مطبوعتهویه و تهویه معموالً وجود اشکال در گرمایش، .شودنسبت داده می
2 Heating,Ventilating and Conditioning 
3 IAQ (Indoor air quality) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 [9]و  [8]جریان هوا در یک نورخان و تصویر چپ  [2]نمونه ای از نورخان در یک آپارتمان تصویر راست  -1 تصویر

 

 نورخان  -3

هم به آن گفته شده است معموال در مرکز ساختمان قرار دارد و یک المان معماری غیرفعال است  1یا ایرول "وید"نورخان که 
 (0)تصویر  شود.ها استفاده میرود. نورخان فضایی عمودی است که در میان ساختمانمیکه برای روشنایی و تهویه طبیعی به کار 

های دارای پالن عمیق تبدیل های چند طبقه یا ساختمانساختمانناپذیر از طراحی به خصوص درامروزه نورخان به بخشی جدایی
آورند و با استفاده از زیستی و ساختاری به ارمغان میهای معماری، محیطها، مزایایی را برای جنبهها در ساختمان[. نورخان0اند]شده

 کند ومینورخان تهویه طبیعی را تسهیل  کنند.میکنترل  ،های محیطی، فضای زیست داخلی را با انرژی مصرفی کمپتانسیل

 شوند.تر میهای مرتبط با نورخان خنککند و بسته به شرایط محیطی، اتاقمیکیفیت مطلوب هوا را در محیط داخلی کنترل 
 

  
 (8نورخان ) کیاز  یچپ پالن ریراست نورخان با حجم منشور و تصو ریتصو -2 تصویر

          

 نورخان بر تهویه طبیعیتاثیر هندسه  -3-1
دهد که با افزایش ارتفاع [ که بر ابعاد متفاوتی از نورخان و بنا صورت گرفته است نشان می18نتایج مقاله ای از دانیل مکلسف]

در زمانی که  -1 :باشدیابد. نتایج دیگر این پژوهش به شرح زیر میساختمان میزان تهویه طبیعی در اتاق طبقه همکف افزایش می
جهت جریان هوا از بیرون ساختمان به سوی نورخان است نرخ جریان هوا در اتاق هم جهت باد، واقع در طبقه همکف ساختمان، 

میزان کاهش نرخ تهویه در بافت  -8یابد در همان اتاق، با افزایش ارتفاع نورخان افزایش می 0نرخ جریان تهویه-0باال است. 
های مستقر در های مشابه با تناسبات ارتفاع به عرض نورخان یک و پنج ، بسیار بیشتر از ساختمانبرای ساختمانمتراکم شهری، 

یاز است. تر از حد استاندارد مورد نآمده از این پژوهش برای مناطق متراکم شهری پاییندستمحیط باز است. نرخ تهویه درنتایج به
 تدابیر الزمه دیگری برای تامین نرخ تهویه مناسب اندیشیده شود. لذا در مناطق شهری باید

 
 
 
 

                                                           
1 air well 
2 ventilation flow rates 
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آنها  جیو ارائه نتا  H/W=5و   H/W=3و  H/W=1موارد   یبرا یباد در جهت افق یراست سرعت عاد ری: تصو3 ریتصو

 [13چپ پالن مورد نظر ] ری[ و تصو13] کیپالن  یاز مقطع عرض

 
)با افزایش تناسب عرض به طول  نورخانافزایش عرض با که  ندنشان داددر مالزی  [14]فخریه و همکارانش در پژوهشی

 ده استوربه وجود آای طبقهچندتاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد تهویه طبیعی در ساختمان  ،( 0:  1به تناسب   8: 1ورخان از ن
 طبقاتدر تمام  فضاهای مرتبطتهویه در تمام  میزانباعث افزایش با راستای طول نورخان زاویه باد خوانی همچنین هم .(4)تصویر

زاویه باد نسبت به راستای نورخان، با  ایدرجه 40با تغییر حال، اینبا شده است. ٪42.20 به میزان کلنرخ تهویه  با افزایش میانگین

توصیه  .یافتنددست  (.٪8.44به میزان میانگین کل افزایش با ) در تمام طبقات میزان نرخ تهویهبیشترین  هبیک تاثیر جزئی، 
ها برای افزایش نورخانهای باد در مطالعات آینده برای شناسایی بهترین پیکربندی و زاویه هانورخانتنظیمات سایر شود که می

  د.های چند طبقه، مورد بررسی قرار گیرعملکرد تهویه طبیعی در ساختمان
 

 
 [14] . منبعازمساحت سطح خالی موجود ٪05با افزایش  Bو مدل  ساختمان موجود  A مدل شکل: 4 تصویر

       
متر و  4×4با حداقل ابعاد  شکل مربع نورخاندر  نمودندمشخص در مطالعه موردی در تهران  [10]و همکاران احدیا... امین

 تامین کند. تر را طبقه پایین 4تا  نورخانمتصل به  هایمتری می تواند نوردهی کافی ساالنه را به اتاق 4×8 شکل مستطیل نورخان

در  کنند. فراهمهم های متصل را توانند در طول سال، میزان تهویه مناسب اتاقمیها نورخانها نشان داده که این سازینتایج شبیه
که عملکرد نوردهی حالیدراست،  یمترمربع 4×4 نورخانمتری بهتر از  4×8مستطیلی  نورخانتر، میزان تهویه در ح پایینوسط

برای  (0)تصویر شده  اصالح نورخانبا توجه به این نتایج، یک  .مستطیل شکل است نورخانبهتر از  یمترمربع 4×4 نورخان
شده  اصالحدر شکل  است. بهبود یافته پالن و برشهای عملکرد تهویه طبیعی در فرم که در آننوردهی بهتر پیشنهاد شده است 

های مستطیلی و مربعی است و محل ورود هوا و خروجی هوا برای یک الگوی جریان ترکیبی از طرحنورخان ، طرح  نورخاناز 
در راستای . چنین، برخی از مجراهای جدید عمودی برای ورود هوای تازه در نظر گرفته شده استهم. تغییر کرده است ،بهتر یهوا

برای  ،ها در محور افقی آنهای عمودی با افقی و چرخاندن پنجرهبا جایگزینی پنجره ،وزر برای عملکرد بهتر نور ،نورخان عرضی
دمای  .بیاورد ترطبقه پایین 0نور روز مناسب را تا  ،این تغییرات توانسته .است ایجاد شده یاتتغییر بازتابی،دریافت نور مستقیم و نور 

این در حالی است  است. از هوای بیرونکمتر درجه سانتیگراد  0 به اندازه طرح بازنگری شدهدر نورخان های متصل به متوسط اتاق
 بیرون بودهدرجه سانتیگراد بیشتر از دمای هوای  4 نورخانهای متصل به ، دمای متوسط در اتاقکه در طرح اولیه مورد بررسی

  .است
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مراحل بازنگری فرم برش و پالن از نورخان برای ارتقا نور روز و عملکرد تهویه طبیعی دودکشی به ترتیب  :0تصویر 

 (10)جهت فلش 
 

، (6)تصویر کوبا مرکز تاریخی قدیمی هاوانا درهای فضاهای داخلی ساختمانبر روی پژوهشی در  [16]و همکارانشآبل تبادا 
. در استبسیار پایین  آنهانرخ تهویه هوا در درون ، هستندتهویه طبیعی که صرفا دارای  ینورخانهای روبه اتاق ندکردمشخص 

تری را برای ، تهویه مناسب1و استفاده از تهویه عبوری )یا معبر( نورخانبیش از یک  باها همان اتاق ارتباط همان شرایط در صورت
 در باب مطالعات تبادا نشان داد .است سه طبقه متفاوتساختمان  هر کدام ازطبقات براینتایج این  .آورندبه وجود می هااین اتاق

با توجه به  واست  باال اتهوا در طبقجریان  های همکف همیشه مستقل از جهت و سرعتاتاقخنک شدن آسایش حرارتی، 
 وجود و اندازی(سایه)خورشیدتابش از ها های اتاقجدارهمحافظت  شرایطدر ، هطرفیکای های تهویهسازی حرارتی، در اتاقشبیه

 بیرون باالتر باشد یداخلی دارد، حتی اگر دمای هوا فضاهایدر آسایش حرارتی دمای ایجاد  نقش مهمی در، نورخاندر فضای سبز 
دوطرفه  تهویه در صورت دسترسی به که کند، به بهبود آسایش حرارتی کمک میبسیار کمتر یجریان هوانرخ  باها و در این اتاق
  .است ترهای طبقه باال مشهوددر اتاق بهبود آسایش حرارتی تر،بیش، با توجه به جریان باد روبه روی هم

    

  

جریان هوا در دو حیاط داخلی و اتاق برشی از بناها. .b لوک شهری معمولی با ساختمان های حیاط دار هاوانا قدیم.ب  a: 6تصویر 

 [16] [11]  بازپنجره 

 
، برای تهویه ایمرحلهسازی سه ک استراتژی بهینهچین، ی 0در پژوهشی در منطقه چانگ کینگ  [13]و همکارانش چاوبین ژوآ

 اند.کردهارائه  هندسه و طرح اتاق، برای بهینه سازی عملکرد تهویه طبیعی ،شامل هندسه و طرح همسایگی، هندسه و طرح پالن 

ها ساختمان میانفاصله  ایجادنتایج نشان داد با ، ها()در مجتمعها نسبت به یکدیگرگیری ساختمانر فاصله و جهتیاثتبا بررسی 
 ساختمان،هر نورخاندر  یابد.افزایش میپتانسیل تهویه طبیعی  ،(0)تصویر  و کاهش زاویه بین ساختمان و جهت باد)ایجاد نورخان( 

تهویه در راهروهای سرعت  شد مسیرهای بادهای محیطیبر یک مسیر باد عمود  که منجر به هایی در بر نورخانبا ایجاد گشودگی

                                                           
1- Cross ventilation 
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گیری ازتهویه بهرهو  فضاهاایجاد مسیرهای باد در  رای. باستبهبود یافته  به نورخان های مجاورهمین ترتیب در اتاقبهداخلی و 
حداقل یک پنجره بیرونی به  و شدند ها() یکی به نورخان و دیگری به گشودگیها دارای دو پنجره بیرونی متعامد ، اکثر اتاقعبوری

 )مورد مطالعه( در یک طبقهدر طراحی بهینه شده، زمان تغییر هوا . رفتقرار گ هواجریان طور مستقیم در هوای آزاد در معرض 

  .دها با طراحی متعارف بواتاقاز  ٪02دقیقه به میزان  82که قبل ازآن، حالیدر، شده استها از اتاق ٪92دقیقه در  6کمتر از 

 

 
 [18] کشیده در ساختمان عمیق. منبع: ایجاد نورخان 1تصویر 

 
گونه تغییر کوچک در هر کردندبر چند ساختمان دو طبقه در ایران مشخص  پژوهشیدر  [19]پریا سعادتجو و همکارانش

 بنای این پژوهشدر  .بر الگوی جریان هوا و راندمان تهویه طبیعی تاثیر خواهد گذاشت 1تناسبات نظیرها نورخانپیکربندی فیزیکی 
متغیر بود در حالی که  ،هاای بسته و باز در این مدلابعاد فض. شده است بررسیمختلف ابعاد  0با  ،طبقه 0 مرکزیدارای نورگیر 

به  ،ابعاد و نسبتثابت ، به رغم مساحت نورخانتناسبات دهد که سازی نشان مینتایج شبیه بود.  ثابت 0و نسبت ابعاد شانمساحت
در همین مطالعه  .دهدمیرا تحت تاثیر قرار داخلی  سرعت جریان هوای فضای و در نتیجه  در حیاط هوا سرعت جریان، شدت

حاصل صورت طبیعی بهتهویه باد  بامشخص شد که یک نورخان مستطیلی با حداقل رعایت کردن جهت باد، عملکرد خوبی 
 .(جهت جریان هوا از خارج به سوی داخل نورخان است ) شودمی

 سایشآبرای  ،های طبقاتیساختماننقش مهمی در بهبود عملکرد تهویه طبیعی در  نورخانتوان گفت که میکلی طوربه
نقش مهمی در بهبود عملکرد تهویه  در طبقات میانی و همکف ساختمان،های افقی حفرهکه  نشان داد[ 02] یپژوهش .حرارتی دارد
دهد که ترکیبی از هر مینشان [ 0] فخریه و همکارانشپژوهش ، کهحالیدر .کنندمیچند طبقه ایفا  درون فضاهای بستهطبیعی در 

که ارتفاع مختلف  کندمیتاکید ، چنینهم. تواند بیشتر مورد بررسی قرار گیردمیچند طبقه  ساختماندو حالت عمودی و افقی در 
 ، بررسیهای آتیدر پژوهش ،چنینهم .نیازمند مطالعات بیشتر استها تأثیر بگذارد، که ها نیز ممکن است بر اثرات حفرهساختمان
  .توصیه شده استهای باد ها و زاویهاز حفره متفاوتیهای پیکربندی

 

 نورخان درسرعت جریان هوا  -3-2
عمودی یا  )خالی،حفره در  سرعت جریان هواکه  دادنشان  CFDنتایج ، [10]احدی ا... توسط امین ،موردی تهران پژوهشدر 

ا برای یک محل ورود هوا و خروجی هو با اصالحقرار دارد. نورخان  ییباالهوا در سطوح تأثیر سرعت جریان ، به شدت تحت(افقی
روی هم که در دو سطح ارتفاعی متفاوت های روبهپنجرهپیکربندی  با د کهکرمشخص آمده دستبهنتایج الگوی جریان هوای بهتر، 

پدیدار  نورخانکاهش دمای هوا در  این صورتدر و  یابدبهبود می هوا جریانسرعت  از لحاظ نورخانعملکرد اند قرار گرفته
دهد که فرم سازی نشان مینتایج شبیه. است نورخانجریان هوا به سمت باالی  جهت، شدهاصالحفرم در این  (3)تصویر  گرددمی

با سرعت و الگوی  به این فضا را را برای تهیه هوای کافی تازه به اتاق متصل تریتواند نیروی شناوری قویمی نورخانشده اصالح
  .فراهم کند، مطلوب یجریان هوا

  

                                                           
1 proportions 
2 aspect ratio 
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شرایط و تصویر چپ  (22): تصویر راست خطوط پهنتر به معنی جریان اصلی با سرعت باال است منبع 8 تصویر

 1تجدید شده و اتاق های متصل به آن، در مطلوب هستند و سرعت کم دارند حرارتی و الگوی جریان هوا داخل نورخان 

 [10]منبع  . درجه سانتیگراد بود 29.85صبح، دمای هوای بیرونی در این زمان  9ژوئیه در ساعت 

 
در آسایش حرارتی  باالسرعت  جریان هوا با اثر مثبتروی مرکز تاریخی هاوانا، بر  [16] آبل تبادا و همکارانشدر پژوهش 

طبقه  هایبرای اتاق چنینهم. تایید شده است، حتی اگر درجه حرارت هوا چند درجه باالتر از حد باالی منطقه آسایش باشد
های اتاقحال، برای اینبا دهد.میفیزیکی و روحی را در شرایط گرم و مرطوب نشان همکف، سرعت هوای باالتر، بهبود شرایط 
  .موثر نبودهای باالتر هوا چندان مستقیم تابش خورشید(، سرعتغیرمحافظت شده طبقه باال )از تابش مستقیم و 

داخلی در فضایی بسته، که معموال به رساندن سرعت هوای حداکثرشفت تهویه )نورخان بلند( ، نوعی استراتژی است برای به
شود. این فضا در سطح مقطع کمی نسبت به ارتفاعش دارد و از این فضا صرفاً برای تهویه استفاده طرفه تهویه میصورت یک

دی های عموای از داالن[، مجموعه88شود. در اتاق مرتبط با شفت تنها یک پنجره خارجی وجود دارد. در پژوهشی درباره شفت]می
بینی سرعت هوا در اتاق مرجع )اتاق بدون شفت( و اتاق با شفت)تصویر در قسمت عقب اتاق، مقابل ورودی واحد ایجاد شد. پیش

(، تحت شرایط مختلف باد مقایسه شد. نتایج نشان داد که اثربخشی این استراتژی برای افزایش سرعت هوای داخلی، با متوسط 9

سرعت هوای خارجی  ٪32-62در اتاق مرجع بوده، در شرایط خاص باد، به  1عت هوای خارجیسر از ٪0-8سرعت هوای داخلی که 

به  ٪60و  ٪10یابد. لذا درصد ساعات آسایش در اتاق مرجع به ترتیب از تابستان و زمستان به ترتیب از در اتاق آزمایش،افزایش می

تواند یک استراتژی تهویه موثر طبیعی برای ایجاد ادی میدر اتاق مورد آزمایش افزایش یافت و شفت تهویه پیشنه ٪33و  46٪
 ها، در هوای گرم و مرطوب باشد.حداکثر سرعت هوای داخلی و افزایش آسایش انسان در ساختمان

 

 یاز پنجره  ها به شفت باز م یکیبا دو پنجره، که  ی.اتاقb.   (مرجع)اتاق پنجره دارد کیکه فقط  ی.اتاق  a: 9 ریتصو

 [33] منبعدهد.  یشفت را نشان م یاتاق به سو کیاز یعبور هیسمت چپ تهو ریشود. تصو
 

 نورخان در هویه شبانهت -3-3
سرعت  -ی محیط داخلی و فضای باز،  بتفاوت نسبی دما -وری از تهویه شبانه با سه پارامتر اصلی مرتبط است، الف بهره

 ٪02هایی که به دلیل شرایط رطوبت محیطی باال، به استفاده از تهویه شبانه در ساختمانظرفیت حرارتی ساختمان.  -ج جریان هوا 
سایش حرارتی بیشتری را درجه سانتیگراد کاهش دهد و آ 8.9تواند درجه حرارت سطح داخلی را تا رسد میاز رطوبت نسبی می

                                                           
1- Vout 
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صورتی که ساختمان و در کلی مفید استطوربه شبانه مشخص شده است که تهویههوایی خشک وشرایط آبدر. [80]فراهم کند
 در طول روز تهویه طبیعی ایق حرارتی داخلی یا خارجی باشند،کامال در معرض خورشید باشد و تمام چهار طرف و سقف بدون ع

  .[08]است ضروری، بهداشتیبرای تعویض هوا و تغییر شرایط محیطی به عنوان یک پدیده  تهویه است، اما اثرکم

و تمام  های روزانه، تهویهنشان داد مالزیدر پایتخت  (UM) در محوطه دانشگاه ماالیا [04]در ساختمان دایاساریمطالعات 
به دلیل مقادیر  حال، تهویه شبانهاینبا کند. یجادکاهش دما در اتاق های مختلف ا ه همراهتواند شرایط محیطی بهتر را بمیروز، 

درجه سانتیگراد و مقادیر رطوبت نسبی بیش  82ثبت شده کمتر از  یمقادیر دما. شناخته شدروش  میانگین دمای پایین، موثرترین
؛ که با حیاط داخلی آرایش )در این منطقه(طبقهتهویه در یک ساختمان چند انواعبندی اثربخشی رتبهدرنتیجه، . درصد بود 02از 

 (04).بدون تهویه و  تهویه کامل روزانه ،تهویه روزانه ،تهویه شبانه: زیر است به شرح اثراثربخشی کارا به کم ، به ترتیبیافته است
های تابستان مفید است، بنابراین بارمصرفی در سیستم تهویه شب همچنین برای خنک کردن جرم حرارتی در معرض باد در شب

محیطی بهتر را در ، طبیعیانداز سبز حضور چشم یابد.کاهش می سپتامبرماه ژوئن تا اواسط ماه از  بعد ،ر روزکننده مکانیکی دخنک
 .کندفراهم می های مشرف به نورخان رااتاقچنین در هم نورخان و

 

 در ساختمان نورخانو  1ترکیب سیستم دودکشی -3-4
از  ی تازهکاهش میزان جریان هواهم چنین و  نواحی باالییموجب افزایش دما تقریبا در نورخان در  زیاد شدن تعداد بازشوها

در آن  تازهی اند، جریان هواگرفتههای باالتر قرار چنین بدیهی است که بازشوهایی که در دهانههم. شودمیشو طریق هر باز
بینی سرعت جریان پیش .[00]ر معرض خطر هستندد نورخان برای تهویه در های باالترتوان گفت که دهانهمی. تر استکمبازشوها 

در نواحی بازشو نورخان، مشکلی دارد که منتج از سیستم دودکشی نورخان  هماهنگی دماییهوا در همه شرایط ممکن نیست. اما نا
 توان هوای نامطلوباست )البته نورخانی که فاقد حفره افقی خروج هوا باشد(. با ایجاد سیستم دودکشی مجزا و مکمل نورخان می

  [.00]کرد و در نورخان هوای تازه تزریق کرد تخلیه را
تهویه با  خاصهای ساختمان ،نگاهاین بازتاب که دهد مییک راه پیشرو ارائه های اخیر سالدر  0پیشرفتهطبیعی تهویه 

برای استفاده از هوای تازه  بستهمیانسرای سرو یا نورخان های بلند، دودکشاز هایی که در آن یعنی ساختمان شده است. دودکشی
، اگر به درستی طراحی شده باشد، حجم جریان هوا افزایش یا شودمی باعث جریان هوا ،ز آنجا که جریان شناوری. اشوداستفاده می
بنابراین اگر گرمای داخلی  . بستگی دارد که افزایش یا کاهش در داخل به درجه حرارت هوا در خارج از هواحالیدریابد کاهش می

ای از طرف یابد )یعنی بدون هیچ مداخلهبه طور طبیعی افزایش می ی تازههواجریان افزایش یابد و موجب افزایش دمای فضا شود، 
 عمیق و حجمی بستهپالنی  اونتریدر دانشگاه ک 8کتابخانه لنچستر [.00]و بدون نیاز به تنظیم کنترل لولر یا تنظیم دمپر کاربران

 از و کندمیشود و از نور روز استفاده میبه طور طبیعی تهویه  نورخانحال با استفاده از عینو در )بدون پنجره درنما(دارد
 ازاین ساختمان  .(12)تصویر  بردمیبهره مطالعه  فضایچهار طبقه کتابخانه و  برایهوای تازه تامین برای  یمحیط هایدودکش

در دمای داخلی  یروزهای گرم  موجب افزایش حداقل. به این ترتیب بردبهره می ،انهو تهویه شب پرهیز از جذب حرارت استراتژی
درجه سانتیگراد بود، دمای داخلی از دمای  80.4که دمای هوا بیرون تا دمای  ماه جوالیطوالنی مدت گرمای حتی در شود. می

 80و است تهویه مطبوع  با معمولی ساختماندرصد کمتر از یک  01این کتابخانه انرژی مصرفی . درجه سانتیگراد فراتر نرفت 06.4
  [.06]یه شده به صورت طبیعی استومعمولی تهساختمان ک درصد کمتر از ی

 تبدیل موقتی 4هیبریدی با استفاده ازسیستم و جریان دودکشی می توانند به یک فرم تهویه طبیعی پیشرفته هایساختمان
بندی حرارتی عایق با، نورخانبا  طبیعیتهویه  نشان داد چگونه در حالت [00پژوهشی] .باشدشوند، که به تهویه هوا غیرفعال مجهز 

داخلی را بیش از دو درجه  0دمای خشک همراه با تهویه شبانه می توان ،اکسپوزداخلی جداره حرارتی  جرمو  اندازیسایه ومطلوب 
نیمی از   CFD سازیمدل. شتها را ،کامل خنک نگه دااتاق ،متوالی روزهای گرم، حتی در وردآمحیط دمای هوا زیر به  سانیگراد

با قرار دادن فضاهای بسته در  آید.دست میباز و فضاهای بسته به مطلوب در هر دو فضاییید کرد که تهویه اکتابخانه ت از این
 باطراحی نهایی کتابخانه . بهره برد تاسیسات مکانیکی استفاده کمتر ازبرای  6بازشوهای توان از پنجرهمیساختمان،  پیرامون

                                                           
1 Stack ventilation 
2 ANV  advanced natural ventilation    
3 Lanchester librery   

کنند های مکانیکی استفاده میکننده محیط آسایش داخلی که هم از تهویه طبیعی و هم از سیستمهای فراهمبه عنوان سیستم هیبریدی تهویه 4
اند. تفاوت اصلی بین شوند توصیف شدهمند میهای متفاوت سیستم بهرههای مختلف سال از شکلهای مختلف روز یا در فصلاما در زمان

های هیبریدی این است که دومی سیستم کنترل هوشمندی دارد که به صورت خودکار بین حالت مکانیکی و سیستم های تهویه مرسوم وسیستم
 .طبیعی به منظور کمینه کردن مصرف انرژی جا به جا شود

5  DRT    dry resultant temperature 
6 operable windows 
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)تصویر  قابل استفاده برای افزایش جریان هوا با استفاده از سیستم دودکشی بازشوهای پنجرهو  ییافزایش ارتفاع سقف در طبقه باال
است و بنابراین جریان هوا و  هادر دودکش هایک سیستم مدیریت برای کنترل دامپردارای  ،اختمانسچنین این هم. است( 11

  .بینی شده است، خواهد بودسازی پیشهای شبیهعملکرد آن بهتر از آنچه که توسط مدل
 

 

     
 (26)منبع  در ساختمان کتابخانه لنچستر و برج دودکشینورخان پالن و برش از ساختمان ترکیبی : 15تصویر 

    

داکت خروج هوا که در نما   (2)تامین هوای نورخان؛  (1) .کتابخانه جودسون 2: تصویر راست پالن طبقه 11تصویر 

از جنوب غربی تا شمال  سالن مطالعهداکت تامین هوای   (4)داکت هوای برگشتی از سقف؛   (3)جانمایی شده است 

و تصویر چپ برشی که ویژگی های کلیدی طراحی کتابخانه  [20]منبع    سالندودکش خروج هوا برای  (5)غربی 

به تمام چهار طرف  (3)دسترسی آسان و بدون محدودیت؛  (2)؛ ورود هوا به کانال (1)جودسون را نشان می دهد 

ورودی به طبقه با کنترل خوب و دستگاه پیش  (5)به عنوان دودکش تهویه هوا عمل می کند؛  4)نورخان باز می شود 

تراس باز که جریان هوا را در سراسر سقف ایجاد می  (7)واشر شفاف، درزبندی برای جلوگیری از نشت هوا؛  (6)رم؛ گ

به آرامی جریان آزاد هوای شناوری گرم را  کانال  (10)عایق بندی دودکش؛  (9)باالترین خروجی به دودکش؛  (8)کند؛ 

اختصاص  (13)پنجره های کاربردی قابل استفاده  (12)و باران؛  کالهک برای حفاظت دودکش از باد (11)؛ وارد می کند

پنجره بازشو یک گزینه، که بهره بردار ورودی هوا را کنترل  (14)داده شده به فضای اطراف اتاق )خارج از شکل پالن(؛ 

      [20]منبع  .ه می دهدکف شیشه ای ورورد نور روز از سطح پایین را اجاز (16)از اتاق نشیمن تا طبقه اول؛  (15)می کند؛ 

 

 نورخان اقلیمی ارزیابی -3-5

 در و رطوبت دما توزیع که داد نشان [03تهران] هایساختمان در نورخان فضاهای در اقلیمی هایشاخص هایگیری اندازه

نسبی  رطوبت میزان. دارند بستگینورخان  ابعاد و خارجی و حرارت داخلی جذب میزان به و بوده متفاوت روبازهای نورخان طبقات
بر  بیرون شرایط تاثیر وجود با. شودمی کاسته آن میزان از افزایش طبقات با و داشته قرار آسایش مرز در کلی، طور به ،هانورخان در

 در ،حالاینبا. دهندنمی نشان تاثیر ،مطبوع تهویه به عملکرد نسبت تحتانی و فوقانی طبقات رطوبتی، و یدمای هایشاخص

اساس بر پذیرند.می تاثیر تهویه سامانه و عملکرد ساختمان ورودی وجود به نسبت تحتانی طبقات ،کوچک ابعاد باهای نورخان
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 ،هاماه تمامی درزنی رطوبت نیازمند و بوده آسایش مرز پائین در نسبی میزان رطوبت ،هانورخان ساختمانی اقلیمیزیست نمودار
، باال بار داخلی و کم هوای حجم با هانورخان در نیاز این. هستند باال تبخیر با توانائی گیاهان از استفاده و روز اواسط در ویژهبه

)بنا به دالیل متعدد ها نورخان جداره در بازشو وجود عدم به توجه با. شده است خرداد ماه در الکتریکی سامانه از استفاده به منجر
گیری از تهویه و سرمایش مکانیکی، آلودگی صوتی درون بهرهیا اند گرفتهنورگیر مورد استفاده قرار  که صرفا به عنواناینقبیل از

 .کندمی تشدید هانورخان داخلی محیط بر را تاثیر حرارت هوا ماندگاری و نداشته وجودها نورخان درون طبیعی ، تهویهنورخان و ...(
 توانمی رواینزا .افزایدمی نورخان داخلی دمای حرارت بر تابش و شده نزدیک هوا دمای به سطوح دمای روز ساعات ابتدای در

 اختالل باعث بلکه ندارند قبولی قابل اقلیمی عملکرد نه تنها تهران شهر هایساختمان در موجود نورخان فضاهای گرفت که نتیجه

 شبانه تهویه برقراری و زنی،رطوبت اندازی،سایه ایجاد مانند ایستا هایروش کارگیریبه حال این با .شوندمی آسایش انسانی در

  .بخشد بهبود قابل توجهی حد تا را هاساختمان هاینورخان اقلیمی عملکردتواند می
 و ساختمان بلند و فرمال 1یومینو مینارا ساختمان بلند با  طراحی اقلیمیبین ساختمان  [،09یانگ] توسطای مقایسهمطالعه 

 یومینو و روشنایی در ساختمان آسایش حرارتیبه یابی دستنتایج نشان داد که مصرف انرژی مورد نیاز برای . متعارف انجام شد

مجرای  از طریق باز کردن و نورخانگیری از بهرهبا  یومینو نشان داد که ساختمان بلندمطالعات . یابدمیتوجهی کاهش قابلطور به
عمیق،  ساختماندر یک  توانسته است،  0گردش چرخان هوا در مقطع عمودی در مداری بستهو جلوگیری از  طبقه پیلوتدر  هوا

  .را تسهیل و به حداکثر برساند مطلوبو نور طبیعی تهویه 

 
در برشی از نورخان ساختمان ( راست شکل) 3دما و نمودار( چپ شکل) باال سمت به هوا : نمایش سرعت12تصویر 

 [29منبع]. یومینو

 
یابد می، سرعت سیال افزایش کندمیال از طریق یک سطح محدود عبور سیکه زمانی ،ونتوری اصل اثر ازای فرضیه بر اساس

که کاهش اندازه مساحت درپژوهشی بر روی آب و هوای گرم و مرطوب مالزی نشان داده شد  [.80]یابدمیو فشارسیال کاهش 
و افرایش سرعت باد با کاهش فشار باد . کندمییید ارا ت آن ریوکه اصل اثر ونتدهد میکاهش  یمیان، فشار باد را در ناحیه نورخان

ساختمان  بیشتری را برای ساکنان آسایشدر نتیجه، سطح  .یابدمیهای مورد مطالعه افزایش فضا، میزان تهویه یمیاندر ناحیه 
 [.88]کندمیفراهم 

، مهندسان معماری شناسی ساختمانزیباییبرای حفظ از جمله مشکالتی که درمعماری نورخان وجود دارد این است که 
ند. افزایش درجه حرارت اطراف کندانسورهای کنفضاهایی نظیر نورخان پنهان را در کنند کندانسورهای اسپلیت میهمیشه توصیه 

آن این برعالوه .شودمیدهد که منجر به مصرف برق باال و ضریب عملکرد پایین را افزایش می AC اسپلیت، دمای و فشار خازن
کند و امکان میهای نمای نورخان را گرم ها و شیشهجدارهشود و پرتاب باد گرم میکار باعث گرمای شدید هوای داخل نورخان 

تواند از میهای زیر توصیهگیرد میر معرض خطر قرار برد. و تهویه طبیعی دمیهای مرتبط با نورخان را از بین اتاقتعویض هوای 
 :پدیده جلوگیری کنداین 

الف( کندانسورها صرفا در طبقات باالیی نورخان نصب گردند   ب( استفاده از تهویه مکانیکی با به کارگیری کانال خروج هوا و 
در نورخان نصب شده اند را می تواند حل می  یا تهیه هوای تازه برای نورخان، مشکل گرمای بیش از حد کندانسورهایی که

 [.84]کند

                                                           
1 Menara UMNO 
2 inverted double pitched roof wind scoops 
3 temperature gradient 
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محیط تقریبا  اگرچه که از ارزیابی شرایط محیطی واقعی فضای نورخان انجام شد نتایج نشان داد که [3] نظرسنجیدر 
نوع رضایتمندیشان وجود با این حال، معلوم شد که تفاوتی بین ذهنیت )ساکنان( چهار ساختمان مورد بررسی در . رضایتبخش است

برای که ایجاد محیطی درخشان )نورانی(، با ابزارهایی  .های آنها استساختمانرسد این به دلیل شرایط کالبدی میبه نظر  دارد و
، افزایش رضایت کاربران را سبب شده است و بدون آن استفاده شده است به کارگیری نور روز و یا تابش خورشید در داخل نورخان

 .قسمت باالیی نورخان مهم نیست ات ایجاد شده در کیفیت نور، برای ساکنانتغییر .نور محیط نامطلوب است ،زارها و تکنولوژیاب
در زمان نبود تهویه  .هوای تازه با کیفیت در هر ساختمان تقریبا در دسترس است.در طول شب، محیط تقریبا رضایتبخش است

به نظر   چهاچوب مشخصی ندارد و ،ارزیابی حرارتینتایج اما  .شودمیث ناراحتی کاربران شود و باعمیکافی، حساسیت بو ایجاد 
ساخت و محل آنها رسد که احساس حرارتی به طور مستقیم به شرایط فیزیکی بستگی دارد و محیط فیزیکی چهار ساختمان با می

 ی تجربی،با استفاده از شبیه سازی ها یا آزمایش ها تواندی حاصل از نظرسنجی می ارزیابی ها وجود اینبا کامال متفاوت است. 
 .قابل درک شود

به عنوان یک مشکل باشد. کاربران سر و صدای گفتگو، تردد و  هم تولید شده در نورخانصدای وسربه نظر می رسد 
کاهش میزان نویز باید برخی از استراتژی ها را دانند. لذا برای میبازیگوشی کودکان را به عنوان بیشترین منبع آلودگی صوتی 

توان با تقریب، حداقل مساحت نورخان مینیست، ولی عددی ثابت نیازی به تعیین  ،برای مساحت مطلوب محیط نورخان انجام داد.
تحلیل فیزیکی برای  از سوی دیگر، مطالعات بیشتر بر ارتباط نتایج حاصل از تجزیه و معین را تعیین کرد.ساختمانی در سطح اشغال 

 .مشخص کردن وضعیت فیزیکی نورخان متمرکز خواهد شد
 به کاهش نیاز در و بوده آن از متاثر و پیرامونی شرایط از متفاوت نورخاناقلیمی  عملکردتوان گفت که کلی میطوربه

 در هانورخان رفتار این که کرده است آشکار نیز اخیر است مطالعات دارا ای توجهقابل مکانیکی نقش تهویه و گرمایش سرمایش،

بسیار مهم  دارد.بستگی  محیطی متعدد کالبدی و هایویژگی به ساختمان یک در اقلیمریز آمدن پدید و نیست یکسان هااقلیم همه
، مورد توجه قرار بگیرد. بناهای بلندمرتبهبرای افزایش تهویه طبیعی، مخصوصا برای ها ساختماندر  نورخاناست که تنظیمات 

د. وجود نداربه محیط زندگی سالم و راحت، کنترل خوبی یابی دستبر عملکرد تهویه طبیعی، برای ها ساختمانامروزه در اکثر 
با استفاده از نورخان و ترکیب آن با . باد استثباتی بیطبیعی در ساختمان به دلیل پیچیدگی و تهویهدشواری کنترل و پیش بینی 

 توان به تهویه و نور مطلوب دست یافت.میابزارهای پیشرفته، 
 

 نتیجه گیری
نتایج حاصله از مقاالت متعدد بر مفید بودن تهویه طبیعی تاکید دارند. استفاده ازنورخان به عنوان یک استراتژی غیرفعال در 

کند و توجه به سایر پارامترهای اقلیمی و طراحی نمیح شده است. ولی این به تنهایی کفایت جهت رسیدن به تهویه مطلوب مطر
نورخان یا استفاده از گیاهان توان به نقش هندسه و ابعاد وتناسبات میاز جمله این موارد  تواند به کارایی این ایده کمک کند.می
است که در مورد  دیگر یمورد ،نسبت ارتفاع به عرض نورخان اشاره کرد.. برکارایی آن ، رطوبت زنی در محیط های خشک و ..سبز

بتری در طبقه همکف اتفاق می هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد تهویه مطلو است و در نتیجه تهویه واحد طبقه همکف بررسی شده
کند. با میلوده در نواحی باالتر تجمع جریان هوا از سرعت کمتری برخوردار است و حتی هوای آ ،و عکس آن در طبقات باالیی افتد

توان میهای عمودی )نورخان( است حفرههای افقی )حفره در طبقه پایین و در طبقات میانی( که به عنوان مکمل حفرهاستفاده از 
و صدا و آلوده نورخان  برای مناطق شلوغ و پر و سر  در نورخان ایجاد کرد.را سرعت یکنواخت جریان هوا و دسترسی به هوای تازه 

تواند عواقب میصورت آنغیردرمکش و جریان هوا در این فضاها به خوبی انجام شود که  کهصورتیدراست شهری ایده مطلوبی 
تواند سیستم دودکشی باشد که با ترکیب نورخان با مییک شیوه مکمل دیگر  ها داشته باشد در این شرایطکنندهاستفادهرای بدی ب

توان به تهویه هوای نورخان و فضاهای مورد استفاده کاربران امیدوار میوزهایی که سرعت مطلوب هوا وجود ندارد آن، حتی در ر
ال، با با های با سطح اشغالساختماندر تواند در این فضاها انجام گیرد و مفید باشد. حتی میخوبی بهبود. عالوه بر آن تهویه شبانه 

لزوما به  ،سطح اشغال باال درسایت طراحی زیرا یافت دستاقلیمی  عملکرد مثبت هب توانمی ،دقیق و طراحی نورخان بررسیانجام 
هم کند. نمیکننده مکانیکی تبدیل خنکهای حرارتی منجر نخواهد شد و یا کل ساختمان را از حالت غیرفعال به حالت ناراحتی
پرهیز کرد و در  دکنند بایمیهای مکانیکی که ایجاد حرارت و آلودگی و سرو صدا دستگاهدر فضای نورخان از قراردادن چنین 

بر تاثیر مثبت کشیدگی نورخان در راستای جهت موافق باد اشاره ها یافتهدر برخی از تمهیدات الزمه اندیشیده شود.  ،صورت استفاده
فارغ از جهت باد موضوع را بررسی  هاپژوهشباد نیست و  کلی چندان متاثر از جهتطوربهولی عملکرد اقلیمی نورخان  ه استشد

 اند.کرده
 در و بوده آن از متاثر و پیرامونی شرایط از متفاوت ،اقلیمی نورخان لقه مفقوده بین مقاالت زیاد است. عملکردبا این وجود ح

 رفتار این که کرده است آشکار نیز اخیر مطالعات است دارا ای توجه قابل مکانیکی نقش تهویه و گرمایش سرمایش، به کاهش نیاز
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 محیطی متعدد کالبدی و هایگیویژ به بستگی ساختمان یک در اقلیمریز آمدن پدید و نیست یکسان هااقلیم همه در هانورخان

هندسی بنا و نورخان، سرعت توان به شکل میدر شرایط مختلف  بر کارایی تهویه طبیعی نورخان از جمله پارامترهای تاثیرگذار دارد.
، میزان رطوبت محیط، در معرض تابش ی محیطیدماروزی شبانه، درجه حرارت هوا و میزان اختالف محیطی یو جهت جریان هوا

در بنا وجود دارد و کاربری فضاهایی که  مستقیم بودن یا نبودن نورخان، بافت کالبدی پیرامونی بنایی که نورخان در آن قرار دارد،
و این که آیا از گذارند میباشد، عوامل و وسایلی که به طور مستقیم بر کیفیت هوای نورخان تاثیر میدر ارتباط مستقیم با نورخان 

  کنند یا خیر و ... را نام برد.میفن ها و ... استفاده  نظیر سیستم دودکشی، نورخان های مکملسیستم
به توان میو چگونه در هر شرایط اقلیمی  را به شرایط آب و هوایی متفاوت تعمیم داد هاپژوهشتوان این مییا آاین که نتیجتاً 

 های آتی جواب داده شود.پژوهشتواند در میسوالی است که  نورخان رسید کارایی مطلوبی از
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 ،یو گردشگر یمراکز اقامت یگرا در طراحنهیزم کردیاصول رو تیرعا

در  سمیو جذب تور یامنطقه اتیخصوص یمعرف یبر چگونگ یپاسخ
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 یده ـچک
 

 عتیو فاصله گرفتن از طب یکار و زندگ یدر الگو رییو به طبع آن تغ ینیو شهر نش تیرشد روز افزون جمع لیامروزه به دل
از  شیو مسافرت را ب حیبه تفر ازیمدرن امروزه، ن یدر زندگ یو فکر یو آرامش روح شیآسا نیتأم یبرا یبه عنوان بستر

 یاجتماع اتیح یمهم در راستا یبوده و امر یضرور یو گردشگر یاقامت کزرو توسعه مرا نیداده است. از ا شیافزا شیپ
 زانیدر م تواندیم یخاص معمار یکردهایمراکز توجه به رو نیا یدر طراح گرید ی. از طرفباشدیشهرها م یو فرهنگ

 نهیساس زمبنا برا یطراح ،یمباحث در معمار نیتراز مهم یکیگذار باشد. امروزه  ریها در جذب گردشگر تاثآن تیموفق

 کردیو ... باشد. رو یاجتماع–یفرهنگ ،یتیفعال ،یخیتار ،یمیاز جمله اقل یابعاد مختلف یدارا تواندیم نهیزم نی. اباشدیم
منطقه، منجر به جذب گردشگر  اتیبهتر خصوص یمعرف نیو همچن نهیطرح و زم وندیعالوه بر پ یگرا در معمار نهیزم
 تیبوده است تا در نها النیگ یبوم یو انطباق آن با معمار ییگرا  نهیمقاله هدف ارائه اصول زم نیخواهد شد. در ا ترشیب

 انیم وندیبوده و پس از شناخت رابطه و پ یبه صورت پژوهش قیبتوان به جذب گردشگر در منطقه کمک کرد. روش تحق
 ییگرا نهیزم کردیبا رو یمراکز نیچن حداثا تیو مز تیاهم انیگرا به ب نهیزم یو معمار یو گردشگر یمراکز اقامت
و  یفرهنگ ،یمیاقل طیمطابق با شرا ،یاها در هر منطقهاز آن توانیم ییگرا نهی. با شناخت اصول زمشودیپرداخته م

مراکز  یطراح یچگونگ انیرابطه م یمطالعات، بررس نیبه دست آمده از ا جینتا نیتراز مهم یکیاستفاده نمود.  یاجتماع
ارتباطات  شیبه افزا یانیامر کمک شا نیا تی.که در نهاباشدیآن بر جذب گردشگر م ریتأث زانیو م یو اقامت یدشگرگر

 .کندیها مو ثبت و انتقال فرهنگ یگروه یو زندگ یاجتماع

 

 .یو گردشگر یگرا، گردشگر، مراکز اقامت نهیزم یمعمار ،ییگرا نهیزم یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
پایین آمدن وضعیت سالمت جسمی و روحی آلودگی هوا و در نتیجه  امروزه به دلیل ازدیاد جمعیت و ماشینی شدن شهرها،

ینه گرایی عالوه بر توجه به در زم باشد.ء سطح سالمت جامعه امری ضروری میشهروندان توجه به راهکارهایی برای ارتقا
یچ که هگردد میت باعث به وجود آمدن بناهایی می شود زیرا در غیر این صورهای انسانی نیز توجه میهای کالبدی به جنبهجنبه

ارتباطی با کاربران خود برقرار نکرده و آثار جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. در واقع در دنیای امروزی به علت تبادل سریع 
ین ا اند و رابطه انسان با طبیعت را جدا کرده است.شهرها جلوه یکسانی گرفته ،ییشرفت روز افزون ماشینی شدن زندگاطالعات و پ

عمومی و بدون توجه به زمینه تبدیل کرده است. در معماری رویکردی به نام زمینه گرایی پاسخی برای رفع ها را امر سیمای شهر
یا مانع طراحی نوآورانه و خالق  در واقع معماری زمینه گرا به دنبال تقلید صرف از بافت موجود در طراحی و باشد.این مشکل می

سیار حائز اهمیت بی زیبایی شناختی و معنایی در آن هابین معماری و زمینه است که جنبه بلکه هدف آن ایجاد ارتباط بهتر نیست.
ای کاربردی ه(. یکی از راه2391الناز ،، یمانیاتا در نهایت بتوان به بناهایی رسید که باعث حفظ تداوم هویت پیشین شوند ) است.

به این منظور  باشد.شرایطی برای تشویق به مسافرت می ایجاد ،و جلوگیری از فراموشی هویت شهرهابرای بهبود وضعیت جامعه 
در این میان معماری نقشی بسزایی در  ها هستند.ها هتلیکی از این مکان هایی برای اقامت مسافران بود.باید به فکر ساختن مکان

و معیشت اهالی آن منطقه باشد زیرا اقتصاد  اقلیم، ،دی باید هماهنگ با فرهنگهایی دارد که عالوه بر نقش کاربرطراحی هتل
زمینه گرایی به این نکته  تری دارند.دارد حس مطلوبها را زنده نگه مینها در فضاهایی که هویت آتجربه نشان داده که انسان

از زمینه خود ها در این رویکرد هماهنگ با بافت بستر خود طراحی شده و عالوه بر تاثیر گرفتن که ساختمان کند به طوریتوجه می
و  مراکز اقامتی و گردشگری طراحیارتباط  چگونگی بررسی تالش برای مطالعهاین  در گذارد.ناصر موجود در بستر نیز تاثیر میبر ع

 تا بتوان در نهایت به جذب گردشگر در استان کمک کرد. باشد. استان گیالن می در معماری رویکرد زمینه گرایی
 

 مفاهیم پایه -2

 مفهوم زمینه و زمینه گرایی -2-1
در زمینه گرایی  زمینه گرایی دیدگاهی رایج در معماری است. شوند ون شناخته میآباشد که اجزا در درون زمینه بستری می

در این دیدگاه پدیده و محیط  یک پدیده به صورت مجزا قابل شناسایی نیست و تنها در محیط و بستر خود قابل درک خواهد بود.
باشند. به عبارت دیگر معماری زمینه گرا عالوه بر احترام به سایت در پی رسیدن به طرحی دارای تاثیر متقابل برهم می اطرافش

های بومی منطقه ا در بر بگیرد و هماهنگ با ویژگیو هم شخصیت فرهنگی و روحی بوم ر کیباشد که هم خصوصیات فیزیمی
به بیان کلی معماری زمینه گرا بیان تازه وکارآمدی از هویت اصلی  .(2391می آتانی،،احمدی ،علیدوست ماسوله ،رحیباشد )دربندی

منطقه اما  به طوری که هویت بستر طرح زنده نگاه داشته شود. این یعنی استفاده از معماری بومی زمینه در بنای جدید است.

 .(Gates،1980) متناسب با نیاز امروز

 

 معماری زمینه گرا -2-2
 معماران زمینه گرا سعی دارند که نکات مثبت هر پردازد.معماری و زمینه می گرایی روشی است که به تعامل سایت،زمینه 

در واقع  سایت را پیدا و درطرح خود استفاده کنند. زمینه گرایی نوعی معماری است که به شرایط خاص محیط خود پاسخگو است.
به بیانی دیگر زمینه  (.2393باشد )امامی نائینی ، شهبازی ، دیماری،ختلف بنا میزمینه کلی یکپارچه است که معنا بخش اجزای م

 sotodeh et).)های جدید موافق با بستر اطرافش به جای ویران کردن آن است و ساز ای نوین برای پاسخ به ساختگرایی شیوه

al,2013  از اصولی  مناسب برای ترکیب بهتر بنا با زمینه پیدا کرد.در این گونه معماری ابتدا باید محیط را دقیق شناخت و پاسخی
 ها توجه نمود عبارتند از:که باید در طراحی با رویکرد زمینه گرایی به آن

 کنند.تاریخی و اقتصادی افرادی که از آن ساختمان استفاده می ،اجتماعی خصوصیات فرهنگی، -

 مغازه میدان، کوچه، ،خیابان خصوصیات شهری، -

 صحرا ،جنگل، گرما سرما، رطوبت، ،لیمیشرایط اق -

ها در های ذهنی آنپیش زمینه طرز استفاده و ،هانآعادات  ها،های آننیاز نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان، -
 (.2381،255،های زیستی )قبادیانرابطه با فرم
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 ییگرا نهیزم اسیمق -2-3
کالن به منطقه  اسی. در مقابدییخرد و کالن سبط م اسیدر دو مق ییگرا نهیاما زم دانندیرا محله م ییگرا نهیواحد زم هرچند

اهداف  تواندیم ییگرا نهیزم نی. بنابراابدییم یگرا گاه بعد جهان نهیزم ی. اما اهداف کالن معماررسدیخرد به بنا م اسیو در مق
 ،بهار(.2383محمد رضا، ،یرازیبگستراند )ش نیخود را در محدوده کره زم

 

 گرا نهیزم یاهداف معمار -3

 اهداف کالن -3-1
 یو اقتصاد یمقاصد گردشگر یبرا یخیتار یهابافت یو باز زنده ساز یبهساز
 و تداوم روح بافت یخیبافت تار حفظ
 هاساختمان انیسازگار م یارتباط بصر جادیا یهابا روش ییآشنا
 و ...( نیساکن ی)خاطرهها نیشیپ تیو تداوم هو حفظ
مورد  تریکل ۀنیزم کیاز  یها به عنوان بخشحاصل کار آن نکهیاز ا کنندیکه کار م یوهایش ایو  یطراحان در هر سبک یآگاه

 .ردیگیقرار م یابیسنجش و ارز
 .یودرک موضوع تداوم بصر نهینسبت به زم ترشیب یآگاه

 

 اهداف خرد -3-2
مطلوب، و  یشهر یمایخلق س یعنی تر،یتر و عالتابع هدف بزرگ دیبا شودیم هیکه توسط طراحان ارا یخاص ییبایز اصول

 مدرن به یمعمار د،یجد یشناخت ییبایکه بدون توجه به اصلوب خاص ز ی)نه لزوما با سبک همگون( باشد. به طور یمنسجم بصر
 .شدشده با قیتلف میقد یسازگار با معمار یشکل

 میدهیم طیکه در مح یراتییو تغ یمعمار ۀنیبه کل زم قینگرش عم کی یایبلکه اح ،یخیتار یهاسبک یاینه اح هدف
 یامر مطلوب باشد )مطالعات شهر نیا ی. هر چند در مواردستیگرا خواستار حفظ وضع موجود  ن نهیزم یمعمار ییاست. از سو

 ساختمان مازندران(. یسازمان نظام مهندس
 

 ییگرا نهیابعاد گوناگون زم -4
عناصر صرفا در  نی. در ابتدا اشوندیدرون آن شناخته م یاست که عناصر شهر یابعاد گوناگون یدارا یدر معمار ییگرا نهیزم

 افتیگسترش  یمیو اقل یخیتار یو حت یفرهنگ ،یاجتماع ،یاما به مرور زمان به حوزه ابعاد انسان شدیمطرح م یجنبه کالبد
(18-15-stokols1987.) که عبارتند از: رندیگیدر چهار دسته قرار م ییگرا نهیزم ابعاد 

 یکالبد ییگرا نهیزم -

 یفرهنگ -یاجتماع ییگرا نهیزم -

 یخیتار ییگرا نهیزم -

 (2385،25،یی)توال یمیاقل ییگرا نهیزم -
 

 هانهیدر خصوص انواع زم یحاتیتوض -5

 یکالبد نهیزم 5-1
. رندیگیقرار م طیتر محبلکه در بستر گسترده شوندیو مطالعه نم یشکل شهر به صورت مجزا بررس یاجزا ییگرا نهیزم در
کل زنده و  کیکه  زندیامیدر هم ب یشهر سازان در ساخت و ساز در مجموعه موجود در تالشند تا نو و کهنه را به نحو نیبنابر ا

چون فرم، شکل، هندسه، رنگ،  یکه عناصر شودیگفته م یکالبد نهی. به شکل کل از قبل موجود، زماورندیمطلوب به وجود ب
 ،یاهیپوشش گ تیوضع ن،یخط آسمان و زم و،یپرسپکت ،یریجهت گ ها،یترسدس ،یتناسبات، توپوگراف اس،یبافت، مصالح، مق

 .شودیرا شامل م گریکدینو و کهنه با  وندیوپ هایاحجام، همجوار بیراه، تراکم، ترک ادهیو پ ابانیخ
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 یخیتار نهیزم -5-2
نشأت  یکنون یشهرساز انیگرا خی. به گفته تارشودیشهر در طول زمان گفته م یاجزا ینظم و رابطه زان،یبه م یخیتار نهیزم

 گذشته است. یهاگرفته از درس
 

 یاجتماع-یفرهنگ نهیزم -5-3
منطقه  کیبر آن است که فرهنگ  یو فرهنگ یاجتماع انیگرا نهی. اعتقاد زمشودیها و اهداف مشترک گفته مارزش به
 یفضا کیها، باورها و فرهنگ خود از آن است. در واقع مردم با وجود ارزش یکه شکل ساخته شده بازتاب کندیم جادیرا ا یقواعد

منطقه به ساخت اثر  کیبا استنفاده از فرهنگ و وضع موجود  دیبا یو شهر سازان امروز ن. معماراکنندیم لیرا به مکان تبد یخال
 (.2391الناز، ،یمانیبگذارند )ا شیدر آن به عرصه نما زیعصر خود را ن یاقدام کنند تا بتوانند تکنولوژ یدیجد یمعمار

 

 یمیاقل نهیزم -5-4
 کینزد داریپا یبنا کیبه  دنیما را رد رس تواندیم میکن یم یکه در آن اقدام به معمار یمیاقل یو فاکتور ها نهیبه زم توجه

 یم نیدهد.همچن شیرا افزا یعیطب یروهایاستفاده از نرا به حد اقل رسانده و  یلیفس یها رویتواند استفاده از ن یامر م نی. ادینما
به درک  یروز و شب و ... در معمار یهوا در ط یدما راتییباد، باران، تغ ریمنطقه نط یمیاقل یها فاکتورتوان با رد نظر گرفتن 

حق پناه، ابوالفضل،  یباشد )فاضل یم یگرا ضرور نهیزم یامر در معمار نیو ا دیرس یبوم یبناها یمعمار وهیاز ش یروشن تر
2390) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22: 1131انواع زمینه گرایی و اجزاء هر کدام )منبع : قنبری ،  .1نمودار

 

 نسیگ لیبر اساس مدل مر یدر معمار نهیزم یدسته بند -6
و  یمیاقل یالگوها ،یفرم یالگوها ،یتحت سه موضوع کل یدر معمار نهیزم 2985در سال  نسیگ لیاساس نظر مر بر
 .شودیم یدسته بند یتیفعال یالگوها
 

 یفرم یالگوها -6-1
عناصر در دو بعد زمان و  نی. اشودیها را شامل مو تناسبات، شکل، مصالح، بافت و رنگ اسیهمان فضا، مق یفرم یالگوها

 .رندیگیو بسترش مورد استفاده قرار م یارتباط معمار یبرا ییایجغراف
 
 
 

ی هر زمینه  توجه به فاکتورهای اقلیمی منطقه نظیر خصوصیات اقلیم
 باد، بارن ، تغییرات دما در شب و روز و... 

 تاریخی
 گذشته معماری و شهرسازی در توازن با محیط زیست وتوجه به 

 رسیدن به پایداری بوم شناختی و اجتماعی

 –الح جزئیات مص –تناسبات  –مقیاس  –عناصری چون فرم و شکل 

... دسترسی ها و –هندسه  –ها رنگ –بافت   

هایری آنهای فرهنگی در هر زمینه و بکارگتوجه به ارزش  

 اقلیمی

 فرهنگی

 انواع زمینه گرایی

 کالبدی
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 یتیفعال یالگوها -6-2
رفتار و عکس  ت،یشامل گردش در سا یتیفعال یالگوها

 اشنهیبنا و زم نیب توانندیکه م باشدیگروه ها مالعمل افراد و 
 (.2393، ناصر،  یکنند )قنبر جادیارتباط ا
 

 یمیاقل یالگوها -6-3
 یها، فشردگخود را در مصالح ، رنگ یمیاقل یالگوها

و  تی. هنر و حساسدهندیاحجام، فرم ، بازشوها و ... نشان م
 نیهمان حس مکان به معمار ا ای تیدرک معمار از سا زانیم

را بهتر بشناسد و  یو معمار میاقل انیتا رابطه م دهدیامکان را م
را از آنچه که  تیسا توانندیم یمیاقل یهایژگیو نیدرک ا

 (.Gaines،2985کند ) لیباشد تبد دیهست به انچه که با

 
دسته بندی زمینه در معماری بر اساس مدل  .2نمودار

 (13: 1131مریل گینس ) منبع : قنبری ، 

 

 نهیعناصر موجود در زم -7
مصالح،  یبند بیترک گر،یکدیها با ها و نسبت آنراه ادهیو پ هاابانیتراکم بناها، خ زانیم ،یبافت شهر ،یشامل توپوگراف نهیزم

عناصر در طرح  نیبه حضور همه ا یازیگرا ن نهیزم ی. در طراحباشدیو...م یاهیپوشش گ تیمنطقه، وضع یایجنس مصالح جغراف
اند که خالقانه یاثر معمار کیخلق  یبلکه در پ ستندیو جزبه جز ن یفرم دیبه دنبال تقل کردیرو نیپردازان ا هی. در واقع نظرستین

 (.2380ن،یبگذارد )برول ریها تاثو بر آن رفتهیپذ ریاطراف خود تاث طیخود قابل درک بوده و از مح یطیدر بستر مح
 

 گرا نهیزم یدر رابطه با معمار ینکات طراح -8

  یتداوم و انسجام بصر  -8-1
 ستین یالتقاط ۀانتخاب روشنفکران یمناسب نوع شنهادی. پندیآیم بایشده است که به نظر ز ییهاطرح تیموفق لیعامل دل نیا

است تا در انتخاب به طراح  یبصر یهایژگیتر به ووابسته یبلکه نگاه ندیآن برگز رامونیپ  طیرا بدون توجه به مح یکه سبک
 محله شود. تیهو تیمکان، موجب تقو ی هیاز  روح لهاما لیبه دل یروش طراح کیکند. کمک 
 

 اتییوجز هاهینقش آرا  -8-2
 تیاهم شود،یارتباط سازگارممکن است کمتر از آنچه پنداشته م جادیدرا یکل یهااند که شباهتنشان داده یخیتار یهانمونه

 یبصر ۀرابط جادیا یبرا یترها غالبا روش مطمئنحاصل ازآن یو تداع یبافت بصر ها،هیکه آرا رسدیداشته باشد. به نظر م
تناسبات، ارتفاع و موارد   اس،یمجاورخود به لحاظ مصالح، مق یهااز ساختمان یساختمان هها است. هرچساختمان انیسازگار م
ساختمان  کهینابجاتر بوده، به طور یکار دیمان جدخاص ساختمان مجاور در ساخت یهاهیکند، حذف آرا یترشیب دیتقل گریمشابه د

 .رسدیبه نظر م انیعر دیجد
 

  یتشابه خانوادگ -8-3
خاص  تیحال، هو نیشکل گرفته و در ع گریکدیدر کنار  توانندیم یمختلف معمار یهانشان داده است که سبک خیتار

است که از  یو وجود طراحان نهیزم یعالئم بصر قیآگاهانه و دق یابیامر تنها مستلزم ارز نیحفظ کنند. ا زیخود را ن یشناس ییبایز
 نیازآخر ایانجام شده و  یمعمول یبردار یبا کپ ایامر آ نیا نکهی. اندیسازگار و پاسخگو بهره جو یهاخلق ساختمان یمهارت برا

حس کند که   یستیاست. چشم با یخانوادگ دارد تشابه تیمورد توجه باشد. آنچه اهم ستیبرخورداراست، نبا دیجد یابتکارات معمار
که طراح محدود به فرهنگ لغات  یهنگام ژهیبو ،یخانوادگ ابهتش نیبه ا لیافزوده شده است. هرچند ن طیمتجانس به مح یادهیپد

 .شودیاست، دشوار م سمیمدرن
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 نهیزم یمعمار تیعناصر مؤثر بر هو یبررس  -8-4
به چند  تواندیارتباط م نیاست. ا ریها اجتناب ناپذفرم ای یاصل ۀیها مجاور؛ اقتباس از مامستحکم با ساختمان یوندیپ یبرا

 روش انجام شود:
 طرح موجود یاز مضمون اصل کینزد یبردار یکپ -
 دیجد یدمانیبا چ یمشابه ول یهااز اساس فرم استفاده -
 یمیقد یهامفر یبصر ریبا همان تأث یدیجد یهافرم ابداع -
 هیاول یهافرم انتزاع -
 

 اندرکارانتعامل و ارتباط دست -8-5
 یاز طراح یاساس  یبخش ز،ین یفرهنگ یآشنا ینمادها یریمعمار با کاربران  ساختمان و کارفرما، با به کارگ ترکینزد  ارتباط

 ساختمان مازندران(. یسازمان نظام مهندس یخاص است )مطالعات شهر ۀنیزم کی
 

 گذار بر آن ریو عوامل تاث النیگ یسنت یمعمار فیتوص -9
 نیا شتیو فرهنگ و مع طیو مح میمرتبط با اقل یمعمار یآن هم الگوها لیو دل باشدیمتنوع م اریبس النیگ یشهر یمعمار

متاثر بر  یمیبرد. از عوامل اقل یپ ترشیقبل از مدرن بر آنها ب یمعمار ریبه تاث شودیم یعموم یها. با توجه به پالنباشدیشهر م
 ساکنان آن اشاره کرد. شتیو فرهنگ مع میاقل طیشرا به توانیم النیگ یبوم یمعمار

 

 النیگ شتیو فرهنگ و مع یمیاقل طیشرا -9-1
 20 نیهوا در تابستان ب یهوا و درجه حرارت متعادل آن است. دما یرطوبت باال میاقل یها یژگیو از: معتدل و مرطوب میاقل

 النیمنطقه گ ییآب و هوا اتیصفر است. از خصوص ی. در زمستان معموال باالباشدیم 23تا  25 نیگراد، شبها ب یدرجه سانت 35تا
 را نام برد: ریموارد ز توانیم

 نسبتا باال رطوبت -
 روز و شب نیدرجه حرارت ب زیناچ اختالف -
 متنوع یاهیگ پوشش -
 سال یهادر همه فصل ادیز یبارندگ -
 منطقه  نیا یرطوبت و بارش باال بر فرم معمار ریتاث -
 دار بیش بالم -
 در اطراف بنا وانیا -
 برونگرا فرم -
 نیباالتر از سطح زم ایسکو  یبنا بر رو ساخت -

 در بنا نیزم ریز نبود -
باعث   النیبه کوران هوا در گ ازیرطوبت و ن ریتاث -

 شده است ریز اتیبا خصوص یبافت شهر
 باز و گسترده بافت -
 عیوس یشهر یفضاها -
 کوتاه واریبا د یهامحوطه -
 ضیعر یهاکوچه -
 النیگ نیساکن شتیو مع فرهنگ -

 
 نی. همباشدیم شمیابر هیدرون کارخانجات ته ایدر مزارع و باغات و  یو خانوادگ یبه صورت دسته جمع هایالنیگ تیفعال نوع

تمام  یسطح آگه شیباال و افزا یاجتماع یباعث برخوردها تیو در نها باشدیکار م طیزنان و مردان در مح یامر باعث دوشادوش
در  تیو شفاف یی. برونگراشودیم النیبرونگرا در گ یباعث بروز معمار یاگسترده یاجتماع یگزند نی. چنشودیخانواده م یاعضا
 اران،ی) باشدیمنطقه بوده و مخالف با مذهب مردم آن نم نیمردم ا یشتیو مع یمیاقل ازیبه ن ییپاسخگو یبرا النیگ یبوم یمعمار

 (.2391و زمستان زیی. مهران فر،ارس،پایعل
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 ها )همان(آن شیدایبه همراه علل پ النیگ یمسکن بوم یمعمار یهاشاخصه ی. جمع بند1جدول

 شیدایعلل پ النیگ یمسکن بوم یهاشاخصه

 ییبرون گرا
فرهنگ کار زنان و مردان در  رامون،یپ عتیآن با طب وندیو پ شتینوع مع م،یاقل ادیرطوبت ز

 گریکدیکنار 

 عتیبا طب یو بصر یشتیمع وندیپ ،یمصالح نبات یریکارگ عتیارتباط با طب

 وندیپ تیشفاف
رتباط ا ،یعموم یبه نظارت بر اموال محوطه، ارتباط با فضا ازین عت،یروزانه با طب شتیمع

 رامونیپ عتیبا طب یبصر

 ییگرا مصالح، عملکرد یعیطب ییبایاستفاده از ز ناتیعدم تزئ

 بنا یگونگ سیتند
به مزارع و باغات، فرم خاص بنا به صورت تنها در دل  عیسر یدسترس یبرا یشتیمع یلزوم

 فرم روستاوار شهرها عت،یطب

 ناتیبه دور خانه، عدم کاربرد تزئ وانیسبک ا هیوجود ال ن،یارتفاع گرفتن از سطح زم یسبک

 پله به عنوان المان خاص در نما عناصر یالمان گونگ

 مصالح یعیبه شکل طب یفراوان و وفادار ناتیتزئ یعدم به کاربر میبروتالس

 یسازه آجر هامحدودیت سازه چوبی و بعد مدوالر پالن یطراح

 برونگرایی ،تزییناتعدم  ،عتیبه طب یوفادار ییصداقت گرا

 عتیاجزاء، ادغام خالصانه با طب یعملکرد یمبنا نات،یعدم تزئ یسادگ

 اجزاء یعملکرد یمبنا نات،یعدم تزئ ییعملکردگرا

 مسکن یدر طراح یقوم ینین بجها میمفاه ریتاث یینمادگرا

 

 یو جهانگرد سمیتور -11

است.  یهمان جهانگرد یو معادل آن در زبان فارس باشدیور مدر داخل و خارج از کش احتیس یبه معنا نیدر الت سمیتور لفظ

برخوردار شده  ییباال تیاز اهم یاجتماع – یفرهنگ ،یاز جمله اقتصاد یکه به علت فراوان باشدیم دیجد یهااز عرصه یجهانگرد
با توجه  دیدر هر کشور با ی. صنعت جهانگردشودیها مآن نیب یها و تبادل فرهنگملت نیب اطباعث ارتب یاست. در واقع جهانگرد

 ریهمانند سا یباشد. امروزه در صنعت گردشگر گریمهمانان د یرایکشور خود پذ یهاو فرهنگ و ارزش یاقتصاد راتیبه تأث
و علم  یتکنولوژ شرفتیتحوالت متأثر از پ نیاست و ا ادهاتفاق افت یتحوالت بزرگ یفرهنگ -یاجتماع ،یاقتصاد گرید یهاتیفعال

و  ییدرآمدزا یو از آن برا شودیعامل توسعه بکار گرفته م کیدر کشورها به عنوان  سمیو تور ی. اما همچنان گردشگرباشدیم
 .ندیجویاشتغال بهره م

 

 و جهان رانیا یو گردشگر یجهانگرد خچهیتار -11

مردم از  یو کنجکاو یمند. عالقهافتیدوم توسعه  یجنگ جهان انیبعد از پا یالدیم 2905از دهه  یجهان گرد صنعت
و قابل توجه صنعت  عیمختلف باعث ارتقا سر یهاتیمل یبا نحوه زندگ ییاز مناطق ناشناخته و آشنا دیبه بازد ایسراسر دن
 لیبه دل رانی.اباشدیو نفت م یساز نیاز صنعت ماش شروتریصنعت پ نیمعتقد است ا یجهانگرد یشد. سازمان جهان یجهانگرد

مطلب را  نیقرار داشته است و صحت ا ایخود از گذشته تا کنون مورد توجه گردشگران دن ییایجغراف تیو موقع یخیت تارقدم
 کیو استفاده از آن به عنوان  باشدیم ون یامر ی. اما از آنجا که صنعت گردشگرافتیها، کتب و مقاالت متعدد در سفرنامه توانیم

. و به افتی سیدر وزارت کشور تاس یبه نام اداره امور جهانگرد یزمان سازمان نی. در اگرددیبر م 2321به سال  ییمنبع درآمدزا
 یسهاماز ادغام شرکت  2308در سال  تی. و در نهاافتی رییتغ احانیبه سازمان جلب س 2331در سال  یراتییتغ یمرور و ط

 ترشیو اعتبارات ب ترعیوس التیبا تشک یو جهانگرد یرانگردیزمان مراکز او سا یو وزارت اطالعات جهانگرد یجهانگرد ساتیتاس
 (.2311،زمستان، . نیحس ن،یزاده آسم میبه وجود آمد )ابراه

 

 (سمی)توریگردشگر یآثار اقتصاد -12

 هیتر از بقآن در اقتصاد کشور مهم ریتمام موارد تأث نیاست اما در ب تیمورد اهم یگوناگون یهااز از جنبه یگردشگر صنعت
. از شودیختم نم نجایآثار در هم نی. اما اشودیم یکاریآمدن نرخ ب نییکشور و پا یرشد ارز شیباعث افزا رایآن است. ز یهاجنبه

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانیم سمیرجذب تو یآثار اقتصاد گرید
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 یمثبت درآمد مل ریتاث -

 ز مناطق اعزام کننده گردشگر به مناطق هدفثروت و درآمد ا انتقال -

 همان دوگانه ای یضیتبع یبازارها شیدایپ -

 عوامل نیب یدرامد حاصل از جهانگرد یعیتوز آثار -

 زبانیم هیمصرف ناح یالگو رییتغ -

 یداخل یهامتیبه سطح ق فشار -

 یارزش پول داخل شیافزا -

و  یخدمات بهتر به مسافران داخل هیارا یبرا ییهاساخت ریز نیو تام یتوصعه صنعت گردشگر طیشرا نیدر ا نیبنابرا
 یکیکشور شود.  یبرا یترشیب ییو درآمدزا دیجد یهاشغل جادیکاسته و باعث ا یریپذ بیآس نیاز ا تواندیم یاللخصوص خارج

 یمناسب با استانداردها یاقامت یهاها و مجتمعها ساخت و ساز هتلاز آن ییرایپذ یبرا رساختیز نیتام سمیجذب تور یهااز راه
 باشدیم یمراکز اقامت تیکردن جذاب ترشیب یهر منطقه برا  خیفرهنگ و تار م،یمتنوع و متناسب با اقل  یهایبا  کاربر ،یجهان

 )همان(.

 

 یریگ جهینت -13

 جادیجامعه ا کی یهنگو فر یحیتفر یهاتیو باال بردن سطح فعال یهدف در به وجود آوردن تعامالت اجتماع نیترمهم
 جادیراستا نقش معمار ا نی. در اباشدیبر آن م یو یهاتیفعال ریاطرافش و تاث طیجامع در خصوص تعامل انسان با مح یشناخت
تا بتوان باعث ثبت و شناساندن  باشدیم طیمح کیدر  یخیو تار یکالبد ،یمیاقل ،یاجتماع ،یمتناسب با بافت فرهنگ ییهامکان

 یحفظ الگوها قیو از طر یاقامت یهامکان یبا طراح توانندیجامعه به مسافران شود. در واقع معماران م کیگوناگون  اتیخصوص
را فراهم  یاجتماع یتمندیبه رضا لین ،یامروز جامعه ازیمعاصر متناسب با ن یآن با معمار بیمنطقه و ترک کی یو فرهنگ یمعمار

و  خیفرهنگ، تار م،یآن با اقل قیو ارتباط عق ییگرا نهی. زمشودیتر مپررنگ یگرا در معمار نهیزم کردیکه نقش رو نجاستیآورند. ا
 مهم را فراهم کرده است. نیبه ا یابیمنطقه دست کی اتیخصوص گرید

معماران را بر آن داشته که فضاها و  ح،یبه تفر ازیها مخصوصا نآن یازهایو رشد روز افزون ن تیجمع ادیازد لیبه دل امروزه
که از  باشندیم یبلکه مکان ستندیساختمان ن کیتنها منوط به  یاقامت یهاکنند. مکان یاقامت و سفر مردم طراح یبرا ییهامکان
 حیتفر کی. شوندیاش مروزمره یو زندگ یکار طیبهتر او در مح یرا شارژ نموده و باعث بازده یآدمها روح و روان جنبه یهمه

 یمراکز اقامت یهتل و به طور کل یمنظور در طراح نی. به هموفتدیدرست اتفاق ب دیکند با جادیمطلوب تر ا یآنکه اثر یخوب برا
شود.  یاژهیبه آن توجه و دیمعمارانه است. که با یها نوع طراحجنبه نیتراز مهم یکیو...  زاتیعالوه بر فضاها، امکانات، تجه

در  نی.بنابرادهدیرا به مسافران م یترشیآرامش ب ییگرا عتیطب یبه نوع ایو بافت  عتیهمساز با طب یاد که طراحتجربه نشان د
آداب و  م،یفرهنگ، اقل جهیکند و در نت ستیربه جذب تو یانیکمک شا تواندیو بستر طرح م نهیتوجه به زم یمراکز اقامت یطراح

صورت و با  نیا ری. در غدینما یمنطقه را به مسافران انجا معرف کی شتیاقتصاد و مع ،یمعمار یرسوم، نوع اقتصاد، فنون محل
 .شودیم طیفرد و مح نیباعث عدم ارتباط ب نهیبدون در نظر گرفتن زم یطراح

صاحب  یبسته هستند. بر خالف بناها یو متفاوت از شکل بناها یتخصص ریغ عتشانیبرحسب طب یبوم یبناها یطراح یالگو
 یبوم یو گسترش در بناها راتییامکان تحمل تغ شود،یرفتن مفهوم و ظاهر آنها م نیو توسعه باعث از ب راتییه اعمال تغسبک ک

 لیاز دال گرید یکیشود.  دهید یمختلف یهامناطق مختلف گونه یبوم یدر معمار اباعث شده است ت یژگیو نیوجود دارد. و هم
مطلوب با بسترش  یو عملکرد ساکنان آن منطقه است که در هماهنگ یمیاقل طیها با شراآن یمسکن انطباق معمار یهاتعدد گونه

 یادآوریبر آن شده که با  یمقاله سع نی. در اشودیمنتج م یمعمار یدر فضا یکیولوژیزیو ف یروان شیکه به حفظ آسا باشدیم
 یمعرف یهااز راه یکیساکنان و  یبرا یتمندیرضا جادیآن ا یجهیو در نت ییگرا نهیزم کردیو رو یمراکز اقامت یطراح انیرابطه م
 یبوم یمعمار باو انطباق آن  ییگرا نهیزم یاصول کل یتالش شد تا با  معرف نیشود. همچن انیب یامنطقه یمعمار اتیخصوص

 یبه معمار توانندیم اتیخصوص نیدر زمان حال استفاده نمود. ا یو گردشگر یمراکز اقامت یراهکارها در طراح نیبتوان از ا النیگ
تر موجبات جذب گسترده تیامر در نها نیحس مکان در مواجه با فضاها شود و هم تیباعث تقو تیحال و هوا ببخشند و در نها

نگاه کرد که امروزه هست و مستعد پرورش و  یبه عنوان روند یبه فرهنگ بوم دی. هم اکنون بادینمایم راهمگردشگران را ف
 .باشدیگسترش م
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Observance of the principles of restrictive approach in the design 

of advertising and tourism centers, a response to how to provide 

regional services and the head of tourism in Guilan province 

 
Neda Ghanbari Nejad Naseri *1, Farzaneh Asadi Malek Jahan2  

 

 

 

Abstract  

Today, due to the growing population and urbanization, and by its nature, change in work and 

life patterns and distance from nature as a bed to provide comfort and peace of mind in modern 

life today, the need for recreation and travel more than ever. Has increased. Therefore, the 

development of accommodation and tourism centers is necessary and is important for the social 

and cultural life of cities. On the other hand, in designing these centers, paying attention to 

specific architectural approaches can affect their success rate in attracting tourists. Today, one of 

the most important topics in architecture is building design based on context. This field can have 

different dimensions such as climatic, historical, activity, cultural-social and ... The context-

oriented approach in architecture, in addition to linking the design and context, as well as better 

introducing the characteristics of the region, will lead to attracting more tourists. In this article, 

the aim is to present the principles of contextualism and its adaptation to the native architecture 

of Guilan in order to ultimately help attract tourists to the region. The research method is 

descriptive-research and after recognizing the relationship between accommodation and tourism 

centers and context-oriented architecture, the importance and advantage of constructing such 

centers with contextual approach is discussed. By knowing the principles of contextualism, they 

can be used in any region, according to climatic, cultural and social conditions. One of the most 

important results obtained from these studies is the study of the relationship between how to 

design tourism and accommodation centers and the extent of its impact on tourist attraction. It 

transmits cultures. 

 

 

Keywords: Contextualism, contextualist architecture, tourist, accommodation and tourism 

centers. 
 

 

 

 

                                                           
1-  Master of Architecture, University of Science and Culture, Jihad Institute of Higher Education, Rasht 

Branch .Nega.ghanbarinejad@gmail.com 

2- Assistant Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Rasht Branch. 

 



 

52 

 

 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 ، جلد یک2311 پاییز(، 52)پیاپی:  3، شماره ششمسال 

 
 

 

 ای در طراحینظام سازههنر و هندسه در معماری و اهمیت ارتباط 

     

 3یدریاحمد ح، 2ابوالفضل یکه، *1ین راعی فردحس
 10/00/99تاریخ دریافت:  

 14/00/99تاریخ پذیرش: 
 

  10501کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

د. این سیستم عملکرد نی داشته باشهمخوان هاخود و سایر ساختمان نمایبا  ستییبا هاساختمان ،4یاسیستم سازهدر 
بررسی . در کندفضا و ادراک آن از طریق روابط درون متن مشاهده می بعدیسهساختمان را از طریق فهمیدن ابعاد هندسه 

. بسیار مشهود استکالسیک و تاریخی اروپا  هایدورهپیوستگی بین معماری و هندسه، در  های معماری،تاریخی سبک
این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. هدف از این پژوهش آن است که نشان دهد معماری و هندسه از 

ی معماری به خصوص معماری اروپا متأثر از آن بوده است. در این هاطریق تاریخ به هم پیوند خورده و بسیاری از سبک
از توسعه هماهنگ هندسه و معماری در سبک رنسانس و مقاطع زمانی پس از سده  یامتقاعدکنندهی هاپژوهش نمونه

 .هجدهم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است

 

 ساختمان. خ،یتار ،یهندسه، معمار ،یاسازه ستمیس یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 hosseinraeeprs@gmail.com )نویسنده مسئول( رجندیواحد ب یدانشگاه آزاد اسالممعماری ارشد  یکارشناس یدانشجو -2

 رجندیواحد ب یدانشگاه آزاد اسالممعماری ارشد  یکارشناس یدانشجو -1
 رجندیواحد ب یدانشگاه آزاد اسالم یگروه هنر و معمار اریاستاد -3
باشد. این « روند ساخت» ترمناسبیا نظام ساختاری است ولی شاید واژه  ایسازه سیستم به معنای the stractural system عبارت -4

است؛  ساختمان یک ساختاری عناصر ساخت و مونتاژ برای خاصی روش ساختمان، وسازساخت در : »توان تعریف کردمی گونهینارا  اصطالح
 اصلی انواع. دهند انتقال زمین به به سادگی را شده وارد بارهای ساختمانی، هایبخش در بارهای وارده از حمایت بدون را هاآن که ایگونهبه

-ساختمان سیستم. بلند و میانی ،پایین طبقه: گیرندمی قرار اصلی دسته سه در هاآن. است تعلیق سیستم و غشاء ،قاب دیوارهای شامل هاسیستم

 که هستند مفصلی هایسیستم و( شدن خم معرض در) سازیفشرده و تنش هایسیستم شامل( متر 30 از بیش ستون بدون فضاهای) بلند های
 شامل مفصلی هایسازه. باشدمی دوطرفه و تخته هایشبکه شامل خمشی هایسازه. اندگرفته شکل خالص سازیفشرده یا کشش یا تجربه برای
 «.است گنبدها و هاطاق ،غشایی هایسازه کابل، هایسازه
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 مقدمه -1
ین تراست که معماری برجسته همیشه منعکس کننده درک هندسه است. اگر معماری را در وسیع ترشاید این ادعا صحیح

مشاهده گردد؛ مثل  ، ممکن است نظریاتی راجع به معماری و هندسه1یا فرانک لوید رایته ، همانند لوکوربوزیمفهوم در نظر بگیریم
که چگونه طراحی معماری،  سانی است )توجه کردن به این موضوعاین نظریه که معماری یعنی دست بردن در فضا برای استفاده ان

(. هندسه از مطالعه دهدیر یک سقف است را برجسته و مهم جلوه میز چههر آن یزی محیطی و ...رساختارهای مهندسی، برنامه
ه از ابزارهای الزم االجرا هندس که . پس در این تعریف ملموس ادعای ما این استشودویژگی و ارتباط ابعاد در فضا شناخته می

از طرفی هندسه زبان فرم است، از این رو یک معمار خالق بایستی  و کندیی که معمار روی فرم کار میجابرای معمار است. از آن
 .و اطالعات وسیع مفاهیم هندسی را داشته باشد زمینه

ریاضیات و هنر است. این یکپارچگی ریاضیات و هنر هم در ی است که سبب اتحاد بین این عقیدهتری جامعمبنا بر ماادعای 
که با توجه به مهارتهایشان به دنبال جستجو نظم در جهان هستند. توانایی  شوددانش ریاضیات و هم در هنرمندان مشاهده می

 حوزه دو هر به هاتسلط آنیابی و یی که سبب ایجاد فرم و ساختارهای طبیعی هستند، نشانه دستهابرای دیدن و ارائه کردن طرح
، نشان می دهد که انسان های دوره پیش ینات روی ظروف سفالین، بافندگی و سبدبافی از ده هزار سالتزئ. است ریاضیات و هنر

تزئینات اولیه )همانند نقوش هندسی( مفاهیمی مثل تناسب و تقارن  که. با توجه به اینکردندنوسنگی، طرح های هندسی ایجاد می
یست درست باشد، به عنوان ریاضیات یا هنر مورد بابه نمایش گذاشته اند. ما تحت فشار این موضوع هستیم که کاری که میرا 

ی متقارن را در هابا دقت تمام، طرح کارانهنرمندان و تزیین شدند،یم موجب ها،ی زیبایی شناسی طرحهامالحظه قرار گیرد. جاذبه
م فقط هفده طرح وجود داشته است. در واقع، تمام هفده طرح در .1۹91ف ثابت کرد که تا طراحی کنند. فدرومختلف ح وسط

 .(1تصویر است )م به کار رفته .1130ساختمان الحمرا 
-که خالقیت هنرمندان و ریاضی رسدهمچنین آشکار به نظر می

از حسی شبیه حس آرامش در آفریننده و احساس مشترک جاذبه  دانان
چشمان ببننده استخراج شده است، احتماال این چیزی  ی درشناسزیبایی

را به  "یشناسابعاد زیبایی" یفیکمقادیر  1است که منجر شده بیرخوف
 .شکل فرمول برای کارهای هنری ایجاد کند

پالتو(  را )در موافقت با 3ویلیطبیعت هرمانگیرایی تقارن در هنر و 
تئوری که ریاضیات خواستگاه مشترک هر دو است، سوق داد.  این به

قوانین ریاضیات منشا تقارن در طبیعت است و فهم شهودی هنرمندان 
(. این هنرمندان جزئی از 1951این قوانین؛ منشا تقارن در هنر است)ویلی

مدعی است که ریاضیدانان  4هاردی ریاضیات هستند. از طرفی دیگر،
مانند یک نقاش یا یک شاعر ایجاد کننده طرح هستند. اگر طرحشان 

 پایدارتر از آنهاست، به این علت است که با اندیشه ایجاد شده است

(Hardy,1967:55-56).  به عبارت دیگر علم ریاضیات قسمتی از هنر
 .است

 
، کاخ الحمرابخشی از حمام  -۱ تصویر

 .م۱۱، سده یااسپان گرانادا)غرناطه(،
)(Rubin,1979:13 

یست درعوض توجهمان را بر روی روابط بین باتمام ارتباط بین ریاضیات و هنر را نشان دهیم؛ اما می تالش ما این نیست که
ی معماری، هاهندسه و معماری متمرکز کنیم. این روابط متقابل توسط شواهد و مدارک تاریخی مشخص شده است. در تمامی دوره

 شدهمعماری و هندسه مرتبط می ان خالقیت منحصر به فرد که به. در دورگرددپرسپکتیوهای هندسی ویژه و غالبی مشاهده می
را مشخص می فرم کلیساهای گوتیک ،ی یونان، معماری آنها را متمایز کرده است؛ مهارت هندسی بناهاهااست، تناسبات در سبک

، دوران برنولسکی، لئوناردو داوینچی و معماری بعد از آن را تحت تاثیر قرار داد. رنسانس هندسه تصویری، اعتقاد فضایی مردم .کند
خالق  دانمشهورترین ریاضی"کردکه بر روی هندسه تصویری کار می 5دهد. دزارگوق و استعداد انسانیت را نشان میذ آلبرتی
یکوالی ن. اندهکرد خطاب خود دوران دانهندسه ل را تواناترینمعمار کلیسای سنت پُ، 0رن، کریستوفر وون. نیوت"بود .م10قرن 

ی اضافه شده در دانشگاه کازان )جایی هاهندسه نااقلیدسی، معماری را فرا گرفت تا بر ساختمان گذارانیکی از بنیان 0،لوباچوفسکی

                                                           
1- Frank Lloyd Wright 

2- Birkhoff 

3- Hermann Willy 

4- G.H Hardy 
5- Deszarg 

6- Christopher Wren 
7 - Nikolai Lobachevsky 
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بر اساس هندسه و تئوری  ست کهاساختمان معماری یک  1رکه او رئیس بود( نظارت کند. در دوران ما گنبد باک مینیستر فول
 .(Pevsner,1942:25) ده استش ساختهی شناسمکان

. به عبارت دیگر، کندی فرمال و تکنیکی کمک میها: فولر به حسکندی برای معماری ایفا میای دوگانههاهندسه نقش
 ،وقتی که او سه الزام معماری ایستایی)سازه( 1سو. ویترویدهدهندسه طرح های بصری و تکنیکی را تحت تاثیر قرار می

زیبایی را ارائه کرد، این مطالب را می دانست. اگرچه که بطور قطع یک ساختمان باید؛ کارایی، استحکام و دید )عملکرد( و ییکارا
آن ها باید عملکرد  متحرک را تطبیق دهد. دیدگاهمان این است که ساختارهای ساختمانی باید با ظاهر آن سازگار باشند و هردوی

متوجه شدیم که همیشه هندسه تناسبات ساختمان را  مانی تاریخیهادر بررسی. (Vitruvius,1950) کنند ساختمان را منعکس
؛ ترکیب نظام کیافت، همانند کلیسای)کاتدرال( گوتی)ابهام برانگیزی( می است. ساختار، معنای غیرمستقیمی کردهمشخص می

به بعد، بیشتر تفکرات معماری، در زمینه  . از دوره رنسانسکردساختاری و تناسبات هندسی، تاثیرات بصری قدرتمندی را ایجاد می
هنوز سازندگان بر روی  ؛ی معماری تاسیس شدندهاآکادمی.م 10متمرکز شده بود. تا این که در قرن  ،ایستایی و مکانیک ساختمان

از آن نام برد؛  "4هیا هندسه وارون هندسه واریخته3تحت عنوان "والتر وایتلی که این همان مبحثی بود و کردندتجربیاتشان تکیه می
، بعنوان رویکردهای 19. از اواسط قرن شدندقبل از آن که نامگذاری شوند به کار برده می های هندسی که مدتهاسیستم یعنی

ی چوبی و سنگی که عمومیت داشت، آنچنان حیاتی نبود. هر چند پس از انقالب صنعتی، انسان هاتجربی اغلب کافی؛ برای سازه
و تئوری ساختار به دست آورد. از این گذشته معماری به تقاضاهای پیچیده صنعتی شدن  در دانستن و کاربرد مصالح پیشرفت زیادی

به هندسه و  درست زمانی که معماری به هندسه و ساختار تواندی هندسی معاصر میهاجامعه پاسخ داده است. با این حال، پژوهش
کمک کند. با درنظر داشتن این مغایرت ها ممکن  در زمینه ساختار تواندمی ت هندسی معاصرتحقیقا ، بپردازد.ساختار آن نیاز دارد

خارج از علم خود  و معماری خود را خارج از خوداز این رو . کندتوجهی میاست به نظر رسد؛ معماری مدرن، به هندسه مدرن بی
 .(Emmerich,1970) قرار داده است

هندسه -یذرا به معمارشما را به طور گ میهست لیما ما
پژوهش به دو موضوع  نی. در امببری هادوره یجهان، در بعض

توسعه  ی. موضوع نخست آن است که رومشوییمتمرکز م
 یهندس غنای به العادهفوق یتوجه یب نطوریغرب و هم

(. Saarinen,1985:87)میشویمتمرکز م یشرق یمعمار
و  یدو بعد یطرح ها یبصر هایما ازجنبه ن،یعالوه بر ا

 اریبس های که از مثال یاسالم دوران یرانیا یمعمار بعدیسه
را مورد پژوهش قرار  است یقابل توجه کاربرد هندسه درمعمار

 یمعمار میتکر ی(. موضوع دوم؛ تنها راه برا1ری)تصو مدهییم
 به آن نگاه کرد. یاست که بصورت شخص نیا

 
کتیبه کوفی ، طرح از مسجد جامع اصفهان -۲تصویر

 (Rubin,1979:14) بنایی

 

 تمدن کهن -2
ی هندسی و هنرمندانه ها از تزئینات مشخص در هر دوی مهارت ی اولیه،هادر مقدمه؛ ما اشاره می کنیم به واقعیتی که انسان

یشان که هادهد. خانهیشان پیوند طرح و سازه را بازتاب می ها. در اینجا ما بررسی می کنیم که؛ چگونه ساختمانکردنداستفاده می
ی هابعنوان مثال ما خانه ند.مصالح موجود بنیان شده بود با و تعیین شده ی مشخصهادارای هندسه طبیعی بود، روی قسمت

ی اسازه و مصالح ی مستحکم بلند نی رود فرات، بعنوان اجزاهاسال قبل از میالد داریم. درختچه 4000ساخته شده از نی را در حدود
شکل دار ی تیزههای و قوساهای دایرهو به یکی از فرم شدندی میبندیی دستههاگروهها در استاندارد مورد استفاده بوده است. این

 باهایی همچنین ساختمان یده می شدند.انپوش گل با هاو تمامی خانه شدمی استفاده یا صافی حصیر نی بعنوان فیلتر .گرفتندمی
 ).1970:22Sandstorm,-(23داشتنددر بر مینیز کلیساهای رومانسک یا گوتیک را  ایزهتمام عناصر سا ساده، هندسه

، مصریان، رود نیل را تحت کنترل در آوردند و در نتیجه شهر را بر مبنای حکومت اشرافی، پ.م(4حدودا در همان زمان)هزاره
و سنجش میزان نوسان آب و دبی  نیلرودبه اطراف نیل گسترش دادند. هندسه مصریان بواسطه مسئله اندازه گیری بعد از طغیان 

گذاری زمین استفاده می کند. اشتیاق مصریان به اشکال ی اندازهابه معن "هندسه"از کلمه . در واقع هرودوتیافته بودتوسعه  آن
 Tons,1967:78).-90(گرددمشاهده می هندسی، در مقبره فرعون اهرام ثالثه

                                                           
1 - Buckminster Fuller 
2 - Vitruvius 
3 -Walter Whitley 
4 - Residual geometry 



 

52 

 

ره 
ما

 ش
م،

شش
ل 

سا
3 

ی: 
یاپ

)پ
52

 ،)
ن 

ستا
تاب

23
11

ک
د ی

جل
 ،

 

-ی مدلبرا را های باستانی، کوشش انسانهاساختمان اهرام و دیگر

 ن کهنشان می دهند، برای ای "نظم کیهانی"جهانی در ی انسانی ساز
پایداریشان را به تصویر بکشند. هندسه عمیقا به علم نجوم و اعتقادات 

در  1ز. تن برونگردیدو برای بیان این نظم کیهانی استفاده می  همرتبط بود
معماری باستان را بر اساس  ،"رازهای هندسه باستان"جلد دو اثرش

هندسه "چیرگی دارد و آن را معماری رابر تمام آث سیستم هندسی که
. این سیستم هندسی که اندازه گیری، ابعاد دهدتوضیح می نامد،می "کهن

منبع  و تناسباتی که مقدس و منطقی بود توسط کاهنان مذهبی و به منظور
قدرت مورد توجه بوده است. برونز ادعا می کند که این سیستم بطور 
صحیح، از اواسط دوره میانی حفظ شده بود و در کلیسای جامع کلن آشکارا 

درست "هندسه باستان". به هر حال مفهوم(15به کار رفته است)قرن 
که بر روی طرح های  است، برونز در نشان دادن ساختمان معابد کهن

ده ، موفق بواندساده هندسی مشخص پایه گذاری شده 
 Rubin,1979:14)-(5است

 
، هزاره سوم اهرام جیزه، مصر-۱تصویر 

 (Rubin,1979:15)پ.م

 
 

 یونان دوره کالسیک -3
 تسلط پریکلس به خصوص در دوراندر هزاره نخست پیش از میالد 

رسید. علمی ، یونان به بیشترین پیشرفت در قرن پنجم پیش از میالد
و کمک ریاضیات و هنر که اساس  فرهنگ یونان با تاکید بر وضوح فرم
یی گرا. تفکر یونان بر مبنای عقلبودتمدن شرقی است، بنیان گذاشته شده 

 که چرا اولین پرسش معماری مدرناین پرسش مطرح است ایونیایی بود، 
بوده است؟ یونانی ها به دنبال مکان انسان در جهان با مفاهیم گرایی لعق

های منطقی بودند. آنها باور داشتند که طبیعت منطق در نظم شکل
درجات  ها؛ معماری و مجسمه سازی را در. اگرچه آنشودهندسی بیان می

 .باالتری نسبت به نقاشی قرار داده بودند

 
 پ.م۵معبد دلفی، سده-۴تصویر 

(Rubin,1979:15) 
یی دور ها(. معماری یونانی بر سکوهای بلندی ایجاد شده ستون4)تصویر شودساختمان معابد دیده مینمونه معماری یونانی در 

ی ادر معابد به ظاهر مجسمه را مصالح ساختمانی خوبی؛ ساختندیی با مقیاس انسانی میها. یونانیان سازهبود کرده احاطهبنا را 
 (Rubin,1979:15)داشتند و به کار میگرفتندو استفاده درست و دقیقی از تکنیک اندازه گیری هندسی  ساختندمیشکل 

 آن ها با مدتیاز اما بعد  ،به کار می گرفتنددر ابتدا در ساخت سازه، روش استفاده از تیرهای چوبی قدیمی را  هایونانی
ها میسر و پایدار بود، این شناخت که دوام و استحکام خوبی داشتند و از سویی امکان تغییر فرم در آنمصالح سنگی  با شدنآشنا

ی مندشد. در این مرحله هر دو اجزا سازه و تزئینات ساختمانی استاندارد شده بود. قاعده هاآن منجر به تفکرات زیبایی شناسی جدید
بود. ریاضی که همراه با تناسبات دقیق  گردید کورنتیو دوریک ،ی یونانی؛ ایونیکهاوسعه سبک سرستونت به منجر هافرم و پالن

(. 5)تصویرکردندکه آنها برای تقویت ظاهر کارهایشان استفاده می ادنددمیی را نشان ا ستون های باریک شده دوریک ظاهر فریبنده
کردن حالت پرسپکتیو و تجسم شکل  اثرحسوس خطوط اصلی ساختمان را برای بی، قادر بودند بطور غیر قابل میونانی هاهمینطور 

در عمق بچرخانند. جستجویشان برای تناسبات، آنها را به رویکرد مدوالر ساختمانی سوق داد: یک مدول برابر با کمتر از نصف قطر 
به دنبال سیستم مدوالر)در مقیاس و در  ی ساختمان بود. همچنین معماری مدرن همهای اجزا بخشگذارستون، اساس اندازه

برای حل کردن بعضی از مشکالت معماری معاصر بود. ممکن است که به نظر رسد، هندسه یونان بیشتر در و ی متفاوت( هابخش
طرح . فیثاغورث از اعداد رمزآلود و شدبه نمایش گذاشته می مانیی ساختهاکاربرد تناسبات و حالت های بصری در توسعه سیستم

هستند، او معتقد بود، هندسه روح را بسمت  تربر این باور بود که هنرمندان از فالسفه پایین . افالطونکردمی های هندسی استفاده
. معابد یونان که جایگاه خدایان بودند، به تناسبات هندسی که برای کندرا نمایان می"دروغ"در حالی که هنر  د،انکشمی"حقیقت"

-سیستمتمرکز بر ، بجای . از این نقطه نظر، ساده است تا متوجه شویم، چرا معماری یونانوابسته بودندمطلوب بود،  ارائه این کمال

  )1992:43Pacey,-(50بودیافته  تمرکز سنگمصالح ساختمانی به خصوص  زسعی در استفاده بیشتر ا ،ی ساختمانیها

                                                           
1 - Tons Brunes 
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یونان ی به هر دوی هنر و هندسه این انتقاد قابل توجهلو
و ادعا کرد که یونانیان در هندسه شان، )lvins(1964, کرد

بسیاری از روابط بین اندازه گذاری خطوط، زوایا، مساحت و 
اما آنها خصوصیات ساختارهای زیر بنایی  اندازه را حل کردند.

های دوگانه هرگز به ایده ت دادند. در نتیجهخطوط را از دس
اصلی و پیوستگی هندسی نرسیدند. همینطور در هنرشان هرگز 

 قرار ندادند. مطالعه مورد حرکات و سازماندهی فضایی را
 

 
 پ.م۴تولوس در دلفی، یونان، سده -۵تصویر 

(Rubin,1979:15) 
 

 دوره گوتیک -4
در حال توسعه بود. دستیابی ساختن ساختمان به سرعت  ،ی دوازدهم و سیزدهم میالدیهادر انگلستان و فرانسه در سده

نامند، می "معماری هندسی"را  که این ساختمان ها ایتکنیکی و تاثیرات بصری کلیساهای گوتیک، چنین شکلها و طرح های غنی
توسط مسلمانان کسب شده بود، وسط که ت با دانش ریاضیات یونان ،تجارب فنی و ابتکارات استادانه هنرمندان .نشان می دهد

به کار در این عصر  زیادی ساختمان های مذهبی با ساخت طوالنیتکنیکی در دوره ای  یمهارت ها .ه شدبه اروپا آوردمعماران 
نفوذ اعراب و تحوالت ریاضیات یونان از  کلیسا در فرانسه ساخته یا بازسازی شده بود. ۹0حدود 11۹0و 1150سال های  بین رفت.

مصادف با معماری جدید این حوادث  ی صلیبی و تسخیر اسپانیا توسط اروپائیان در قرن دوازدهم،هادو طریق اتفاق افتاد: جنگ
 (Rubin,1979:17)ه بودنجا رسیدآدر زمانی که ترجمه التین هندسه اقلیدسی به  یعنی ر فرانسه اتفاق افتاده بود،د گوتیک

 .تفاوت بین ستون باربر و دیوار غیرباربر1 :این موارد است ( بطور مختصر شاملGothicدستاوردهای تکنیکی دروه گوتیک )
.کاربرد وسیع شیشه و پنجره مشبک. در 5 بندهای معلقتوسعه پشت .4 گاهی طاقبند تکیه.کاربرد پشت3.کاربرد قوس تیزه دار 1

های مهندسی مدرن حل کننند، اما با آزمایشات و نیازالیز یشان را بواسطه آنقرن سیزدهم بناها توانسته بودند مشکالت ساختمانی
ای که ها بسیار بستگی به اشکال هندسی داشت، هندسهخطاهای آگاهانه؛ آنها تجارب و قاعده نقوش هندسی را دنبال کردند. طرح

فرمول و قاعده های هندسی با  ،نظریه ساختاریپرداختن به بجای شوند. ای محسوب میمحاسبه بار نیروها از اجزا سازهکاربرد در 
امین و رنس،  ،1.در نتیجه کلیساهای چارترزو متمرکز شده بودسازه و مصالح آن استوار بر پایه شناخت  بندی،فرم و ترکیب

 .(0توانست مورد تکریم باشد)تصویرمی
در  و فالسفه، بر جهانی را که با ریاضیات شروع شده بود

 برای بیان معانی الوهی که توسط سنت آگوستیناین فلسفه 

. آنها برای روابط شداز ریاضایات استفاده می متمرکز شده بود
و تثلیث  3دند؛ بعنوان مثال عدد اعداد ترجمه ساده ارائه داده بو

 به عددشناسی سنت اگوستین .نشان می دهد همچنین خدا را

حدس  1ی رفت؛ برنارد کلوورم کار به هاشدت در ساختمان
د که این اعداد مقدس برای تشخیص تناسبات کلیسای نمیز

 .استفاده شده است سیسترن
 

 
.م، سبک ۱۲، سدهRhiemsکاتدرال رایمز -۶ریتصو

  (Rubin,1979:17)گوتیک فرانسه

. چارترز مرکز تحقیقات هندسه شد و برای مدتی مهمترین نداندیشندمند کردن در هندسه میبر این فالسفه به عالقهعالوه 
-های کاربرد هندسه را در کارشان می. هنرمندان، استادکاران و معماران مذهبی ارزشمحسوب می شدمکتب ریاضیات در غرب 

ی با سوادی بودندکه (. همچنین معماران کلیساها انسانها0)تصویر  دانستند و اغلب در مکاتب کلیسایی ثبت نام و آموزش می دیدند
 کادمی های هندسی ارتباط برقرار کنند.آالتین میدانستند و کامال قادر بودند با 

                                                           
1- Chartres Churches 
2 - Clairaux 
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  (Rubin,1979:17)طرحی از تزیینات بناهای قرون وسطایی -۷تصویر

 

 رنسانس -5

. گردید، زمینه سازی شد آغاز 15 قرن درکه  رنسانس کامل ییشکوفا ،جیوتو و دانته ،1تراچپِ کار با ژهیو به ،از رنسانس شیپ
 در ثروت رشد. بود ارتباط در یاقتصاد و ییسایکل ،یکیتکنولوژ راتییتغ با اما شد شروع محققانه ای سطح از جنبش رنسانس

 .شدمحسوب می بایز یمهندس و هنر شرفتیپ یبرا یقدرتمند محرک( رهیغ و النیم زا،یپ ،جنواِ ،فلورانس) ایتالیا یشمال یشهرها
 عالقه ک،یکالس فرهنگ مطالعهبا  ،)انسانگرایی(سمیاومان .ودب روم و ونانی کیکالس بازگشت به دنیای با نگاه ووام ت پیشرفت، نیا

بیانگر  رنسانس یمعمار. بود جهان نظم افتنی صدد در خود یونانی انینیشیپ مانند اومانیسم. است داده رییتغ خود به نید از را انسان
 .دهدیم نشان را کیکالس سبک یایاح و کیگوت سبک از قطع عالقه

 فواصل در رنسانس دوره از و است یمعمار خیتار در متداول یموضوع ،خود دوره سابق به نسبت رنسانس دوره واکنش نیا
 کی دنبال به و (1957Zevi,) کرد رد را "کیگوت یفضاها توهم و بودن تینهایب بودن، ثباتیب" رنسانس. افتد یم اتفاق شتریب

 عنوان به انسان گرفتن نظر در کند،یم جدا ییوسطا قرون از را رنسانس که آنچه ،نیا بر عالوه. بود انضباط و نظم کی متحد، نظم
 تکمیل تا کشد یم طول قرن دو یگاه ،جامع یسایکل کی ساخت ک،یگوت بکس در (.۹ تصویر) است جهان مرکز در انسان -خالق
ولی نام  میشناسیم را ساختمان نام کیگوت سبک درنکته ظریف وجود دارد، آن این است که . است نفر کی طراح رنسانس در. شود

 یمنام معمار و نام بناهای ساخته شده توسط آن معمار را  رنسانس سبک در ر حالی کهشناسیم، دمعمار را نمی
 )Myers(1959:93,.میشناس
 با که بود یمعمار مهندس (1440-1300) یکسبرونل پویلیف
 قیطر از او یعمل مهارت. بود عصر هم رنسانس یمعمار شروع

 مثال، عنوان به .است شده داده نشان یو یفن اختراعات از یاریبس
 فلورانس جامع یسایکل گنبد ساخت یبرا را یخاص یهاکیتکن یو

 و ساخت یهاکیتکن و کرد مطالعه را یروم یها خرابه او .کرد ابداع
 یو نظم، یبرا او یجستجو. دیگنجان خود ساختمان در را یروم ساز

: داد سوق رنسانس یهاساختمان نینخست یطراح سمت به را
 در( 1410) لورنزو سن یسایکل و( 1419) نگیلیفوند مارستانیب

 کاشف دیبا زین سکیبرونل که است توجه قابل .از آثار اوست فلورانس
هندسه  توسعه .بوده باشدپشت پرسپکتیو مرکزی  از 1ینظر هندسه

 نظر از که بود یدادیرو( پرسپکتیو یبرا مدرن اصطالحات) 3تصویری
 .ه استبود تیاهم یدارا یمعمار و یهندس

 
مرد ویتروین، لئوناردو داوینچی، مرد  -۸تصویر

 (Rubin,1979:17)در مرکز جهان

 ،چهععاردهم قععرن در .شععود یمعع یفکععر شععرفتیپ بععه منجععر کععه اسععت یفنعع یهععامهععارت از یا نمونععه پرسععپکتیو، توسععه 
 و 4آلتچیععرو کععار. کردنععد شععرفتیپبسععیار  و در مهععارت هععای نقاشععی هندسععه، در هنععر پععو دره اطععراف در ژهیععو بععه ،نقاشععان

                                                           
1 - Petrach 
2 -Theoretical geometry 
3 -projective geometry 
4 -Altichiero 
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 بعا  برونلسعکی  حعال،  نیع ا بعا . اسعت  شعده  اصعالح  چقعدر  هعا آن یهعا دگاهیع د کعه  دهعد یمع  نشان 1ورجیوجی اوارتویی در 1آوانگو
 در 4یواسععار .هععا اسععتفاده کنععدتوانسععت بععه خععوبی در کارهععایش از آن 3و کاتپریععک کیععپتاٌ کیکالسعع متععون از یریععگبهععره
 .کندیم دیتأک جامد هندسه با.م 14قرن هنرمندان از یاریبس شدن ریدرگ بر، "5نقاشان یزندگ" اثرش
 

 یآلبرت ستایبات لئون -6

. کعرد  کمعک  اریبسع  پرسپکتیو یتئور در که بود رنسانس "هنرمند -مهندس" از یانمونه( 1401-1414) یآلبرت ستایبات لئون
 در دهعد را می نشان را معماریک  مهارت که مراحلی از «یمعماردر  کتاب ده» او رساله بود. یفلورنتاشرافی  خانواده کی از یآلبرت
 و بعاالبر  ،یکشعت  نقعل  و حمعل  هعا، پل فاضالب، ،یشهر یزیربرنامه به مربوط مباحث شامل کتاب نیا ..م منتشر کرد14۹5 سال

)مکانیعک و   زهعا یچ نیع ا دربعاره  کعه  است نیا من یطراح": سدینویم یو ،یبردار نقشه و کیمکان با رابطه در. باشدیم یآبرسان

 کیع گوت دوره )بناهعای( یهاماسون عمل با مطابق نیا ".کارگر کی شبیه بلکه ،دانیک ریاضی مثل نه ،کنم صحبت برداری(نقشه
 اوی، معمار نسبت با برخورد در ک،یگوت یمعمار خالف بر ،ر دیگربا. کردندیم استفاده ساز و ساخت در زین یتجرب دانش از که است

 آثارشعان  در...  بودنعد  آگعاه  ماهیت چیزهعا  از که مردم دوران باستان. کندیم آشکار را عتیطب اسرار که است اتیاضیر نگران اریبس
 .کردند مطرح هنرمند بزرگترین عنوان به را طبیعت از و بازنمایی تقلید عمدتاً

 الزم البته. کرد هیتوص را یانسان چهره یهانسبت و تقارن مطالعه ،ی پیشنهادمعمار یبرا مناسب یهانسبت افتنی یبراآلبرتی 
 یمهندس به ی را نیزروم هایجاذبه 0سْسانْرِنالْیک معمار به نام  ،یاضیردر تناسبات  ییبایز یونانی مفهوم بر عالوه که است ذکر به

 . ایعن بعود  اتیاضیردر  یاصل دهیا کیاین مبحث ، است "0ریتصو کی ریتصو" هنر به عنوان ،افالطون تز یبرا که یحال در .افزود
و توجعه   عتیطب ،بود حاکم انیونانی بر هندسه اگر .بود مطالعه همیشگی برای منبعیک  و یعیطب قانون بازتاب و یستیاومانوضوع م

 در یآلبرتع  .بود عتیطب دادن نشان یبرا یهندس ساختار پرسپکتیو، بر انسان عصر رنسانس تسلط داشت. به اصول و قوانین طبیعی
 او "۹سعاخت و سعاز مشعروع    " کیع تکن اگرچه .داد ارائه را "تصویری علم" منسجم هینظر نیاول ".م(1443رساله نقاشی) " کتاب
 یفضعا  کیع  در اءیاشع  دنیکشع  ریتصو به یبرا یهندس نقشه کی ارائه با یو اما ،(برابر دو طرح کی اساس بر) بود ریگ پا و دست
 و دارد قعرار  سأر در هنرمند چشم: کرد فیتعر "یریتصو هرم" با تخته کی توسط تقاطع عنوان به را ینقاش یو .شد موفق متحد

 (Rubin,1979:18)دارد قرار هیپا در ءیش

 یمعمعار  مورد در یو دانش و نظم یبرا او یجستجو .بست کار به را خود یتئور او چگونه که دهد یم نشان یآلبرت یمعمار
 آنچه از یا نمونه نیا (.9 تصویر) فلورانس اثر در .م(1440) 9پاالزو روسال مانند شد، یکیکالس اریبس یمعمارسبک  به منجر ،یروم

 .(Zevi,1957) است دهینام "یمعمار یفضا بر انسان یفکر کنترل" یوزِ برونو است که

 دهیععد رنسععانس در فضععا کعردن  حععاکم یبععرا کععه ینیوانقع 
 ویپرسعععپکت .اسعععت پرسعععپکتیو هیعععنظر از یناشععع ،شعععودیمععع

بععه بیننععده  و کععرد ثابععت ینععیع بطععور را بعععدیسععه سععاختمان
 و فععرد انععهیگراانسععان فلسععفه بععا پرسععپکتیو .دهععدفرمععان مععی 

 منظععر نیععا": نوشععت ینچععیداو لئونععاردو .بععود سععازگار انسععجام
 قابعل  طیشعرا  بعه  توجعه  بعا  یخطع  یپرتوهعا  کعه  دهدیم نشان
 در پرسععپکتیو دیععبا نیبنععابرا هسععتند، متفععاوت چگونععه شینمععا

 قععرار انسععان هععاینظععم و علععوم همععه نیبعع نخسععت درجععه
ریاضععیات بععه انععدازه علععوم طبیعععی در  بععرای آنکععه ،گیععردمععی

 ." رأس نیست

 
 از روسال طرح ،۱۴۴۶فلورانس،  -۹تصویر

)8(Rubin,1979:1 

 نیبعع .انععدداشععته نقععش پرسععپکتیو توسعععه در دانععانهندسععه هععم و هنرمنععدان هععم کععه سععتین تعجععب یجععا رو نیععا از
 یاوبالعد  ،یدانتع  نو،یکاممانعد  یهعا  رسعاله  در کعه  همعانطور  افعت، ی رییع تغ هندسعه  بعه  تمرکعز  1000-1550 یهعا سال یهاسال

 Rubin,1979:18)-(9است مشهود

                                                           
1 -Avango 
2 - Oratory of S. Giorgio 
3 - Catoptrics 
4 -Varsar 
5 -Lives of the Painters 
6 - Renalssance 
7 -image of an image of an image 
8 - costruzione legittima 

9 - Palazzo Rucellal 
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 س از رنسانسپ -7
 ای، هر یک برای دورهنددی، هرکدام سبک خود را به چالش می کشندشکل گرفتهای متعددی سبک رنسانس بعد از سبک

ریسم جای خود را نِمِ، . بنابراین رنسانس جای خود را به منریسم دادشدندسبک بعدی تسلیم می با چالش  در، سپس داشتند تسلط
گرایی به جنبش مدرن و جنبش گرایی، التقاطگرایی به التقاطباروک، باروک به روکوکو، روکوکو به نئوکالسیک داد. نئوکالسیکبه 

 بنابر .داشتند باهم منریست بود که هنر و ریاضیات هنوز ارتباط نزدیکیو  کبارو، رنسانس هایدورهدر . "پست مدرن"مدرن به 
-میرنسانس  شاخص. ما برونلسکی و آلبرتی را به عنوان طراحان ستا ما در اوایل پس از رنسانس متمرکز شده هایمثالاین 

 .می پردازیم، یک معمار منریسم . ما اکنون به معماری متشکل از وینگوالشناسیم
و هم  1ش دادرسی مشروعهم رو را مورد مطالعه قرار داد. اوپرسپکتیو معماری بود که (، 1503-1500) 1جیاکومو دِ ویگنوال

آورند. نتایج یکسان را به دست می ،آموخت و نشان داد که هر دو تکنیک ،کشف شد(او را )که ابتدا توسط  "3فاصله-نقطه "روش 
 نمونه یا کار فرانسیس. را مطرح کرده بود 4نظریه قانون پنج سفارش در معماری توجه بود و مورداو به عنوان یک نظریه پرداز 

همچنین وینگوال  .ه استبود "تصنعی"چهره یک  زیرا هدف آن نمایش .بودمنریسم نمونه ای بسیار کپی شده از  5ولتِوینگوال کاسْ
 (،10تصویر).ه است بو او در رم اجرایمهمترین  این کار، نقش داشته است. با این حال، پیترسنت در

در و  است بنایی که کامالً نشانگر گذار از منریسم به باروک
 "بسیاری از کلیساهای کاتولیک رومی دوره باروک تأثیر داشت. 

مهمترین بنایی که طراحی  سن پیتر و ، یکی از طراحانوینگوال
یکی از استادان بزرگ  ستیبای نام دارد؛ وی در رم 0زوگِ کرده

را فضایی و شخصیت باروک اصل  ه کهنظری بود پرسپکتیو
 (.Ivins,1964) "تاسیس کرده است 

ای هیچ مقوله"کند اشاره می 0رسونهمانطور که سامِ
 و استکلمه  یکفقط  این .وجود ندارد" اصیلباروک  "مانند

خالص برای مطابقت با آن  هبدان معنا نیست که یک جوهر
در ابتدا  "باروک" (.(Summerson,1964:82 "وجود دارد

 در که معماران ایتالیایی بود نشانگر شکل های عجیب و غریب
، ارن از کالسیک گراها ساخته بودندقرن هفدهم با شکل متق

برای توصیف آثار هنری در آن قرن استفاده  این ناماکنون از 
 .شده است
وریم آروی می( 1099-1599) فرانسیسکو بورومینی ما به

بلکه ، ه استستی داشتنه به این دلیل که او در هندسه نظری د
به این دلیل که کار او نشان می داد چگونه هندسه معماری 
باروک ایتالیایی را خاتمه داده است. بورومینی به عنوان یک 

ساده در سن پیتر  تراشصنعتگر شروع به کار کرد. او یک سنگ
همیشه  را که او معرفی کرد ۹رنابود و بعداً خود را به کارلو ماد

تجربه  برومینیکرد.  یشاگرد و در نزد او نامیداستاد خود می
ای که از خواندن زیاد به عملی در کارهای معماری را با نظریه

دست آورد و با استعداد هنری که از طریق طراحی مداوم به 
وجود آورد، برای آموزش خود به عنوان یک معمار، ترکیب کرد. 

بود ( 1033 شروع) 9سن فونتانه نخستین اثر مهم وی، کلیسای
 (.11تصویردهد )در ترکیب فضایی نشان می او رااستعداد  که

 
، رم، سبک باروک، شروع Gesuکلیسای گِسو -۱۱تصویر

 (Rubin,1979:13)۱۵۶۸ساخت 

 
 سن کارلو اَله کوآترو فونتانه، رم، -۱۱تصویر

 ، برومینی، سردر آن شاخص باروک است۱۶۱۸شروع
(Rubin,1979:19) 

                                                           
1- Giacomo de Vignola 
2- Consus- truzioni legittima 
3- distance point 
4- Regola delle Cinque Ordini d'Architettura 
5- Castello Farnese Vignola - 
6- Geso 
7- John Summerson 
8- Carlo Maderna 
9 - St. Carlo al Quattro Fontane 
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مضععمون بیضععی کععه او بععرای کععم کععردن احسععاس      
شععکلی اسععت کععه  کععرد،از آن اسععتفاده مععی حرکععت در فضععا

یععرد گاغلععب در معمععاری بععاروک مععورد اسععتفاده قععرار مععی   
)ممکن اسعت نظریعه کپلعر در توسععه نظریعه بیضعوی شعکل        
، خععود در مععورد حرکععت سععیارات در ابتععدای قععرن هفععدهم   

تععاثیری در اسععتفاده از خطععوط بیضععوی در طراحععی برومینععی  
 کتعاب پورتعوگزی   شعود دراین بعاره پیشعنهاد معی    .(استداشته 

کععه دربععاره برومینععی و کععاربرد هندسععه درطراحععی و درک     
 (.11تصویر) بصری از باروک ایتالیایی است مطالعه گردد

 -1014)سال یکی از شاگردان بورومینی، گوارینو گوارینی 
کاربردهای افراطی و  کرد،(که بیشتر در تورین کار می1014

انعطاف پذیری را برای کار خود به ارمغان آورد. گوارینی معمار، 
 ، فیلسوف و ریاضیدان بود.هنرمند تئاتر

 
، گوآرینی، ۱۶۶۸، شروعنیتور سان لورنزو، -۱۲ تصویر

 دهدپیچیدگی هندسی گنبد را نشان می
(Rubin,1979:19) 

درک کعه   .م بعرای نمونعه نشعانگر تعامعل تخیلعی از قسعمتهای مقععر و محعدب اسعت         1000در تعورین   کلیسعای او لعورنزو  
از دیعدگاه هنعر نعه از منظعر ریاضعیات       سعیار بعه احتمعال ب   1آسعان نیسعت و گعوارینی    ،یا زاویه دیعد  آنها فقط با کمک یک چشم

 .است بوده مندبه این موضوع عالقه
-1001)1یکی از معماران کعه تعأثیر بیشعتری بعر جهعان ریاضعی نسعبت بعه دنیعای معمعاری گذاشعت، جعرارد دسعارگوئس             

تعععداد زیععادی از قضععایای نامتناسععب هندسععی را بععه صععورت فععرم  خواسععتیمعع کععه بععود خودآمععوز دانهندسععهاو یععک (. 1000
 ، "3ریشععه"اصععطالحات مهندسععی او یععرد.بگ قععرار تراشععانی بسععازد تععا در دسععترس هنرمنععدان، مهندسععین و سععنگ افشععرده

خصعص علمعی بعوده اسعت، امعا ممکعن       و موارد مشعابه آن در نوشعتار علمعی وی بعه احتمعال بعرای جعذب افعراد غیرمت         "گره"
ولعی ارزش   از بعین رفعت،  .م 19قعرن  درهعر دلیلعی    گرچعه کعار او بعه   است در عوض تأثیر ریاضیدانان متخلعف را داشعته باشعد.    

شعده توسعط    تهیعه  ی از نسعخه خطعی  ابعه طعور تصعادفی در یعک کتعاب فروشعی نسعخه        4چاسِعل  کارش زمانی یافت شعد کعه  
 .Coolidge,1963:13)-(18را پیدا کرد 5الهیر

بعه عنعوان مطالععه خصوصعیات کیفعی یعا معوقعیتی بعه          ، توسععه دهنعده هندسعه تصعویری،    0انتشعار ریاضعیات دسعارگیوس   
یعت، پیچیعدگی و قطبیعت    نهادر پرسعپکتیو مثلثعات، او روی نقطعه در بعی     "قضعیه دسعارگیوئس  "جای متریعک بعود. ععالوه بعر     

ایعن اسعت کعه هندسعه از نظعر معمعاری آنقعدر اساسعی اسعت کعه یعک معمعار معی               کنعد ییژه ما را نگران مو به آنچه. کردکار 
 (.13تصویر) دورآی هندسه غیر متریک را فراهم هاتواند زمینه

 

 
 ، نِروی، جزییات سقف نشان دهنده تزیینات سازه است۱۹۴۹نمایی از هال)تاالر(، تورین،  -۱۱تصویر

(Rubin,1979:22) 

 
                                                           
1- Guarino Guarini. 

2- Gerard Desargois 

3- stump 

4- Chasle 

5 - La Hire 

6 - Desargues 
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 گیرینتیجه
در حععالی کععه . در تحقععق رویاهععای جنععبش مععدرن هسععترسععد کععه معمععاری کنععونی ایععن نتیجععه مععیایععن پععژوهش بععه 

و تزئینعات توسعط ابععاد، نعوع بعرش سعنگ تعیعین         شعد ی اسعتاندارد ارائعه معی   هعا درگذشته کاربرد سنگ، الگو و مدل سعاختمان 
. وجعود دارد ان الگعو اساسعی   بعه عنعو   ،در معماری معدرن امکعان سعاخت یعک چنعد وجهعی محصعور فضعایی         امروزه گردید. می

. وحعدت فعرم و سعاختار بعا اسعتفاده از بتعون مسعلح، پعیش         کنعد این حجم یا چند وجهی، ساختار و تزئینعات طعرح را تعیعین معی    
یی هعا ی مسعکن، فرمالیسعت  هعا در پعروژه . نشعان داده شعده اسعت    و نِعروی  از ایعن توسعط مهندسعینی چعون مورانعدی، کانعدِال      

یعن پعژوهش بعر ایعن     ا. انعد پتانسعیل هندسعی غنعی از طراحعی معدوالر را نشعان داده       هایی مانند سَعفدیه و عملکردگرا مانند هِکِر
 .اعتقاد است که معماری باید از کارهای اکتشافی چنین افرادی پیروی کند

کعه در صعنایع    . صعنعتی شعدن  شعود در طراحعی مشعاهده معی    اقتصعاد  افزونگعر محدودیت منابع طبیععی بعا تقاضعای     گرچه
هعا و طراحعی بعا    بعه منظعور کعاهش هزینعه     ؛اتومبیل و آیرودینامیک مورد استفاده قرار گرفتعه، ابعزاری قدرتمنعد بعرای معمعاری     

کننعد. بنعابر   یی را در طراحعی ایجعاد معی   هعا همعه ایعن معوارد محعدودیت     سعاخته؛ مدول مکانی است. تعدیل، تولید انبعوه و پعیش  
نیعاز بعه بیعنش     هعا، یوسعتن بعه تکنیعک   پ و هعا نعد. بععالوه، اضعافه کعردن معدول     یبب آمعوزش  هعا این باید معمعار بعرای درک آن  

 را در معورد هندسعه و   دقیقعی  یهعا ی طراحعی در معمعاری، خواسعته   هعا در ذهن طراحان دارد. هر یعک از ایعن ویژگعی    بعدیسه
عمعاری مشعاهده   ی مهعا ی مختلفعی از سعبک  هعا در بررسعی تعاریخی نمونعه    .کنعد همکاری بین هندسعه و معمعاری ایجعاد معی    

یی نبودنعد کعه بعر زنعدگی     هعا سعاختمان  ولعی ایعن آثعار،   نعد.  هعای خعاص بود  یساها، ویالها و معمعاری کل معموالً این آثار. گردید
. گعذارد را بعه نمعایش معی    تعری و مردمعی  تعر ی بسعیار عمعومی  اروزمره مردم عادی تأثیر گذاشته باشعند. امعروزه معمعاری چهعره    

یط انسعان تعأثیر   محع  کعه  جعا از آن معوثر هسعتند.   کننعد، آن زنعدگی و یعا کعار معی     محیطعی کعه در  ی مردم برای ایجعاد  هاتوده
ی عمیععق اجتمععاعی دارد. ایععن نوشععته بععر ایععن هععای بععر وضعععیت جسععمی و عععاطفی او دارد، معمععاری مسععئولیتاتعیععین کننععده

 ،بععدی سعه متنعوع   ایزهحعیط سعا  اسعت کعه سعاخت یعک م     حیعاتی اعتقاد دارد که نیاز به تحریک نفسعانی بعرای انسعان چنعان     
برخعوردار اسعت. بعا اسعتفاده از      تریبعه طعور خالصعه، فرمالیسعم در طراحعی از اهمیعت کعارا        .شعود یک ضرورت محسعوب معی  

از مفععاهیم اساسععی اسععت کععه  یکپععارچگی .گععردد یکپارچععهتوانععد مععیدر طراحععی  تخیععل در طراحععی فضععایی، شععکل و سععاختار
 شود.به مکان استفاده می امروزه از آن به عنوان حس تعلق
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 یده ـچک
 

اجمالی معماری عصر حاضر  اما مشاهده ،استامروزه مبحث پایداری مورد توجه معماران و شهرسازان قرار گرفته هرچند 
های اقلیم و فع نیازهای انسان هستند و قابلیتر به دنبالها با تکیه بر توان تکنولوژی ساختمان ،دهد در عملنشان می

های این پژوهش با توجه به نقش سامانهمحیط زیست در رفع نیازهای انسانی در احداث بناها مغفول مانده است. لذا در 
تالش در جهت تطبیق معماری با اقلیم و همچنین  باشدژی که عمده هدف معماری پایدار میکاهش مصرف انر ایستا در

ترین متداولها پرداخته و با محدود کردن پژوهش به این سامانهبه معرفی ای و اسنادی با تکیه بر منابع کتابخانه، منطقه
مورد بررسی قرار داده است. از  را هامعایب آنو  ، مزایایوار ترومب و گلخانه()پنجره آفتابی، د ایستا های گرمایشیسامانه

های پایدار و ها به عنوان سیستمسبب کاهش اقبال در استفاده از آن های این سامانههامحدودیتمعایب و جایی که آن
 ترغیب طراحان و کارفرمایان در تواند نقش موثری درمیها آن تالش در جهت رفع شود،زیست می دوستدار محیط

ها رفع محدودیتجهت اسنادی به ارائه راهکارهایی در -به روش تحلیلیلذا در ادامه ها داشته باشد. سامانهاین  گیریکارب
های مختلف از جمله، توان به روشدهد، میهای پژوهش نشان میها پرداخته است. یافتهتر آنو بکارگیری گسترده

مصالح نوین و همچنین خالقیت در طراحی و قابلیت بخشی به فضاهای موجود در بنا،  ا، استفاده ازهترکیب سیستم
 ها ارائه نمود.تر این سامانهسازی و بکارگیری عامراهکارهایی در جهت بهینه

 

 

 معماری پایدار، انرژی، طراحی اقلیمیگرمایش ایستا، ، سامانه های ایستا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ای استان خوزستان، ایرانمربی: دپارتمان معماری، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز، دانشگاه فنی و حرفه -1
E-mail:zs_mashhoor@yahoo.com  
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 مقدمه  -1
های منابع انرژیتکیه بر سازی، با ای فسیلی و تغییر در سبک ساختمانهبشر امروزی با صنعتی شدن و کشف منابع سوخت

 ناپذیر، آسایش حرارتی بنا را تامین نموده و این امر پیامدهای ناگواری از جمله آلودگی محیط زیست را در پی داشته است. باتجدید

 در گرفته است. کشورهای قرار یافته توسعه کشورهای هایسیاست اولویت در پایدار هایمدرن، سامانه دنیای مشکالت افزایش

زیست  اجتماعی، فرهنگی، مختلف مشکالت حل جهت در هااین سیاست اجرای پی در اکنون هم نیز ایران مانند سعهتو حال
کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه  (.1290هستند )ولی زاده اوغانی و موحدی  اقتصادی پیامدهای گرفتن نظر در با محیطی و

محیط زیست در معماری، مبحثی به نام معماری پایدار به وجود آورده است. در این پایدار در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی 
 و )موالنایی کندارتباط متقابلی با آن برقرار می دهد بلکهتطبیق می خود را ،ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه ،نوع معماری

به عنوان سیستمی که به دنبال تامین نیازهای گرمایشی،  ؛ایستاسامانه های استفاده از  در سالهای اخیر .(19: 1291سلیمانی، 
که به هایی حلیکی از راهبه عنوان ( و همچنین 1291)قیابکلو، ؛ است سرمایشی و نوررسانی به صورت طبیعی و همساز با اقلیم

 ؛(1290 قدیری مقدم و همکاران،) کنداختمان سازی جدید و موجود کمک میهای ساخت و ساز پایدار در ستوسعه و نصب سیستم
های ها راهکار جدیدی نیست و طی قرنبرای گرمایش و سرمایش ساختمان هااز این سامانهاستفاده است.  اهمیت دو چندان یافته

ترین گیری جنوبی، سادهاز طریق یک پنجره معمولی با جهت جذب مستقیم نورخورشیدها استفاده کرده است. متمادی بشر از آن
های پویا ههای ایستا در مقایسه با سامانهر چند هزینه اولیه سامانه(. 109: 1292وکیلی نژاد، و همکاران، هاست )نوع این سامانه

ها و واقف لی از جمله عدم شناخت این سامانهشود ولی به دالیجویی مصرف انرژی میدر دراز مدت سبب صرفهبسیار کمتر بوده و 
کمتر مورد  غیره،و ها های این سامانهکند، محدودیتسازی تحمیل میای که بر ساختمانها، هزینه اولیهنبودن بر اهمیت آن

های معماری ایجاد آسایش زیستی مطلوب در طرح های ایستای خورشیدی درهای سامانهپتانسیلاگر  لذا .گرفته است راستفاده قرا
ای در حوزه معماری پایدار با حداقل تمهیدات تجهیزاتی با تواند نقش بسیار ارزندهته شود میامروزی به درستی معرفی و به کار گرف

بر سهولت استفاده  از این  مقاله حاضر با تاکید بر نقش طراحی صحیح اقلیمی بر کاهش مصرف انرژی و تاکیدبازده باال ایفا کند. 
هدف   های گرمایشی ایستا و با د کردن پژوهش به سامانهمحدو باها در رسیدن به اهداف معماری پایدار، و نقش آنها سیستم

ای، مزایا و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانها، ههای آنو تالش در رفع موانع و محدودیت هااین سامانههای معرفی پتانسیل
و سپس به روش لخانه( را مورد بررسی قرار داده های گرمایشی ایستا )پنجره آفتابی، دیوار ترومب، گترین سیستممعایب متداول

ایشی در جهت رفع موانع و های گرمسازی سیستمسنادی، به بررسی راهکارهای بهینهتوصیفی با تکیه بر مطالعات ا-تحلیلی
  ها پرداخته است.تر از آنها و  استفاده سهلمحدودیت

 

 معماری پایدار -2
 امروز را نیازهای که است ایتوسعه نوع آن پایدار توسعه ،زیست محیط زمینه در ملل سازمان جهانی کمیسیون تعریف طبق

برای  پایدار طراحی ،کمیسیون این نظر از. سازد برآورده نیازهایشان برآوردن در آینده هاینسل هایتوانایی به زدن لطمه بدون
 ،2مصرف باز ،1کاهش از: عبارتند آن مهم رویکرد چهار که است اجبار یک بلکه نیست گزینه یک زمین کره بقاء و بوم زیست

 .(1297و همکاران،  یوسفی تذکر)است  کاهش روی بر تمرکز پایداری عمده هدف. 0بازآفرینی و 2بازیافت
کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، مبحثی به نام 

دهد بلکه ارتباط معماری پایدار به وجود آورده است. در این نوع معماری ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می
توان گفت معماری پایدار معماری است که در آن طراح، کاربر بنا را به  کند و در یک تعریف اجمالی میمتقابلی با آن برقرار می

پذیر و همسازی با اقلیم با بیشترین بهره، توأم با حداقل آسیب به محیط زیست و زمین سوق ناز منابع تجدیدسمت استفاده اندک ا
 (.19: 1291)موالنایی و سلیمانی، دهد می

ها به ها، راهکارها و راهبردهای گوناگونی در سراسر جهان از این سبک وجود دارد. اما در همگی آنمروزه تعاریف، خوانشا
ی زندگی او و ساخت و ساز مصنوع بر روی محیط زیست و طبیعت است و با به کمینه رساندن تاثیرات منفی انسان، شیوهدنبال 
مدسازی استفاده از انرژی و منابع، مواد و مصالح و فضای معماری، تطبیق خود با محیط، زیست بوم، اقلیم و آب آسازی و کارمعتدل

 ها و راهکارهای منحصراًمصرف، ایجاد بنای خودبسنده، شیوهل طبیعی، استفاده از وسایل کمها و عوامو هوا، استفاده از انرژی
طراحی، استقرار در محل، ساخت و ساز، کارکرد، )ی حیات بنا ی ابعاد و مراحل چرخهساختمانی و معماری، اقتصـادی بودن در کلیه

کند تا ساختمانی این اهداف را پیگیری می ،ن ضرر برای انسان و محیطو استفاده از مواد بدو (نگهداری، بازسازی و ترمیم و تخریب

                                                           
1 . Reduce. 
2  .Re- Use. 
3 . Recovery. 
4 . Regenerate. 
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های شهری، را ایجاد کند که به انرژی مصنوعی و هرگونه وسیله الکتریکی یا مکانیکی، هر شکلی از تاسیسات و اتصال به شبکه
 (.127: 1292، )درودیان کندو حتی انرژی مازاد خود را اندوخته  باشدنیاز بی

ها به ، ساختمانهای ایستا و غیر فعال خورشیدیدر سامانههای ایستا در دسترس است، توجه به تعاریفی که از سامانهبا 
گردد و ها به صورت طبیعی و همساز با اقلیم تأمین میشوند که نیازهای گرمایش، سرمایش و نور رسانی در آنای طراحی میگونه

رساند ی و سرمایشی را به حداقل ممکن میشودکه نیاز به فعالیت تجهیزات گرمایشنامیده می ستابه این دلیل سامانه غیر فعال یا ای
باشد و ژی که عمده هدف معماری پایدار میها در کاهش مصرف انرلذا با توجه به اهمیت این سامانه ،(117: 1291)قیابکلو، 

رسیدن به ها در معماری، امری ضروری در هرچه بیشتر آن گیریبکارت تطبیق معماری با اقلیم منطقه، چنین تالش در جههم
 باشد.اهداف معماری پایدار می

 

 سامانه های ایستا در معماری -3
 سرمایش و گرمایش به باد و هوا آسمان، خورشید، از حصول قابل رایگان هاییانرژ از استفاده با که ابزارهایی و هاروش به

 یا ساختمان بدون ایستا، هایسامانه از استفاده با حقیقت در. شودمی اطالق ایستا یسامانه کنند،می کمک طبیعی طور به ساختمان

 چگونگی و کیفیتسامانه،  این از استفاده صورت در .باشدمی خود هایفعالیت یادامه به قادر فسیلی انرژی مصرف ناچیز مقدار با

 و نیست ساختمان جز خود چیزی ایستا یسامانه زیرا باشد،می گرمایش و سرمایش بر اثرگذار عامل ترینمهم ساختمان معماری
 خواهد اثرگذار نیز سرمایش ساختمان و گرمایش در چندگانه نقش ایفای با شرایط این در که است ساختمان یک ارکان و اجزاء این

 هایسامانه دسته دو به هاسامانهاین  است. منظور این برای سنجیده طراحی مستلزم ایستا هایسامانه بکارگیری بنابراین. بود

 (.1292، مفیدی شمیرانی و اند )خلیل زاده اقدمیتفکیک قابل 2ایستا سرمایشی هایسامانه و 1ایستا گرمایشی
 استوار مختلف گرمایی هایکاهنده از استفاده پایه بر ایستا سرمایش و خورشید حرارتی انرژی از استفاده پایه بر ایستا گرمایش

رشید و کاهش مصرف های ایستا بر استفاده از انرژی خوبا توجه به تاکید سامانه (.1292وکیلی نژاد، و همکاران، ) هستند
ها در رسیدن نقش این سامانه ،هاآن تعمیر و و سرمایش گرمایش لوازم به های مربوطهزینه کاهش چنینو هم های فسیلیسوخت

ها در بنا نقش موثری در تحقق اهداف این بازنگری و استفاده از این سامانه لذا و پایدار بسیار حائز اهمیت است. به معماری پاسخگو
 ،هااده از این سامانه، با تاکید بر سهولت استفهای گرمایشی ایستابا محدود کردن پژوهش به سامانه در ادامه معماری دارد.

در بهبود عملکرد این  ،راهکارها برخی ها به معرفیبا بررسی معایب این سیستم و سپس مورد بررسی قرار گرفته ها ترین آنمتداول
 پرداخته است.ها سیستم
 

 سامانه های گرمایشی ایستا -4
مصالح  تیو خاص دیمانند خورش یعیو با استفاده از عوامل طب یعیکه به گرم کردن ساختمان به طور طب ییها و ابزارهاروش

 یشود. در طراحیگفته م ستایا یشیگرما یهادهند، سامانهیکاهش م شیگرما یرا برا یلیفس یهایبه انرژ یپردازند و وابستگیم
(. 1292)خلیل زاده اقدمی و مفیدی شمیرانی،  باشد ستایا شیهماهنگ با هدف گرما اختمانذات س دیبا ستایساختمان با روش ا

که به ترتیب به روش جذب مستقیم، ، گلخانهو  ومبپنجره آفتابی، دیوار تر: گرمایشی ایستا عبارتند از هایترین سامانهمتداول
در ادامه هر یک از این (. 1292خلیل زاده اقدمی و مفیدی شمیرانی، و  1202)مور،  جذب غیر مستقیم و جذب مجزا عمل میکنند

 گیرد:ها مورد بررسی قرار میروش

در این روش نور خورشید از  شود.ایستا، دریافت مستقیم نامیده می ترین سیستم خورشیدیمعمول جذب مستقیم: -الف

این نوع جذب خورشیدی یا  .(1290خان محمدی،  و سبحاننسیمشود )وارد ساختمان میرو به جنوب ها و نورگیرهای سقفی پنجره
شود تا نیازهای گرمایشی آتی را جرم حرارتی ذخیره می ازد و یا درسی گرمایشی ساختمان را برآورده میقسمتی از نیازهای جار

 (:1202)مور ( 1)شکل  های جذب مستقیم اجزای زیر را در خود دارنداغلب ساختمانبرطرف کند.  
 رو به جنوب )برای هدایت نور خورشید زمستان به داخل ساختمان( دیواری یا سقفی های بزرگپنجره -

 ای از عایق )برای کاهش نوسانات دما( جرم حرارتی در داخل جداره -

  اندازی شیشه در تابستان(های جنوبی )سایهآمدگی محاسبه شده در باالی شیشهپیش -

 عایق شبانه )برای کاهش دفع گرما در شب( -
 
 

                                                           
1- Passive Heating Systems. 
2- Passive Cooling Systems. 
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 (.1831مور،  : منبع) : مقطع شماتیک از ساختمان خورشیدی ایستا با سیستم جذب مستقیم1شکل

 

حائل بین نور خورشید و فضای داخلی هستند.  سیستم  ،هاندهذخیره کن در جذب غیر مستقیم، مستقیم:جذب غیر  -ب

تر بودن با توجه به متداول. در این پژوهش کنندعمل میاز نوع جذب غیر مستقیم  های سقفیو حوضچه دیوار ترومب، دیوار آبی
 :دیوار ترومب، در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت

سازی انرژی حرارتی خورشیدی است که متشکل از یک دیوار ساخته شده از مصالح سیستمی جهت ذخیره :دیوار ترومب

گیر در در ضلع جنوبی ساختمان )سمت آفتاب که ای با فاصله کمی از آن استشیشه یساختمانی با سطح تیره و یک جداره
ای محبوس شیشه یشده توسط دیوار ترومب در فضای بین دیوار و جدارهگیرد. حرارت جذب زمستان در نیمکره شمالی( قرار می

شود. وجود دو دریچه در هدایت حرارتی، جابجایی و تشعشع به هوای داخل منتقل می ،های انتقال حرارتشده و از طریق پدیده
پایینی وارد محفظه  یی سرد از دریچههوا .شودپایین و باالی مقطع ارتفاعی دیوار باعث ایجاد جریان هوا بین این دو مقطع می

شود. هوای گرم شده به دلیل اختالف چگالی به سمت باال حرکت ای شده و بر اثر گرمای خورشید گرم میبین دیوار و جداره شیشه
دیوار  .استنشان داده شده (2)شود. شمای کلی از دیوار ترومب و نحوه عملکرد آن در شکل کرده و از دریچه باالی دیوار خارج می

ت، از مایعاتی در دیوار آبی به جای مصالح توپر ساختمانی به عنوان توده انباشت حرارآبی نیز عملکردی شبیه دیوار ترومب دارد، 
شود. سیستم دیوار آبی و دیوار ترومب ) دیوار بنایی( یکی است با این تفاوت که دیوار آبی از طریق جابجایی و چون آب استفاده می

 .(1291اسدی و بامداد، کنند )بنایی بطریق هدایت، حرارت را منتقل میدیوار 

 
 Yen Chan & ets, 2010): منبع) (: شمای کلی دیوار ترومب و نحوه عملکرد آن1شکل )

 

گیرد، می صورت زندگی فضای از مجزا فضایی در انرژی یذخیره و جذب گردآوری، عمل چون ،سامانه این در جذب مجزا:

م یا اتاق های گلخانه، سوالریوم، آتریوجذب مجزا تحت نام ین نوعی سامانهفضای خورشیدی به عنوا .دارد نام مجزا جذب
جابجایی هوا، گرمای  یچرخه های جذب مجزا بستر سنگی است که از طریقشود. نوع دیگری از سامانهخورشیدی نیز شناخته می

و مور،  1292)خلیل زاده اقدمی و مفیدی شمیرانی، دهددی را به فضای درون بنا نتقال میخورشی یجمع شده از طریق جمع کننده
 ترین سامانه جذب مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.ن پژوهش، گلخانه به عنوان متداولدر ای (1202

میزان  مبنای بر که دارد وجود ساختمان با خورشیدی گلخانه کالبدی ارتباط برای متفاوت شیوه سه کلی طور به گلخانه:

 هایاتاقک صورت به یا هاگلخانه. شوندمی بندی دسته محصور، و محصور نیمه الحاقی، یا متصل مختلف انواع به محصوریت،

 و بخش بیرون آن از بخشی یا شود،می گفته الحاقی یا متصل گلخانه آن به که شوندمی متصل بنا جنوبی هایجبهه به ایشیشه

 سقف از و تنها اندشده محصور بنا درون در کامال کهاین یا و شده گفته محصور نیمه گلخانه آن به که نموده نفوذ بنا داخل به دیگر

 جذب که عمل جاآن از .(2)شکل  کندمی عمل آتریوم مانند و شودمی گفته محصور گلخانه هاآن به صورت این در که گیرندمی نور
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 سیستم ای،گلخانه سیستم به جهت این از پذیرد،می صورت گلخانه مانند جداگانه فضای یک در دو هر انرژی ذخیره و حرارت

  .(1291، شود )قیابکلومی گفته مجزا دریافت

 
 (.1838مدیر روستا،  :منبع) ( ارتباط انواع گلخانه با ساختمان8شکل)

 
هایی ها دارای مزایا، معایب و محدودیتهای متداول گرمایش ایستا معرفی گردید. هر یک از این سیستمدر باال سیستم 

 :بندی و ارائه شده استجمع (1) هستند که در جدول
 

 ، منبع: نگارندهها(ی گرمایشی ایستا )مزایا، معایب و محدودیتهاسامانه(: 1جدول )

 ها و معایبمحدودیت مزایا اجزا  نوع 

یم
ستق

ب م
جذ

 

های پنجره
رو به 
 جنوب

 پنجره رو به جنوب -
 جرم حراتی -
 آمدگی و سایبانپیش -
 عایق شبانه -

فراهم بودن نور طبیعی  -
 برای ساختمان

 امکان دید به جنوب -
 کم اجرا یهزینه -

های محدودیت در استفاده از مبلمان و پوشش -
 تزئینی  در کف و دیوار 

 نور زیاد و ایجاد مشکالت بصری  -
 ایجاد اختالل در حریم خانه -
در صورتی اجرای ناصحیح مشکالتی نظیر  -

برافروختگی بنا، عدم وجود تاخیر حرارتی و 
 آیدچنین دفع حرارت شبانه به وجود میهم

غیر
ب 

جذ
یم

ستق
م

 

یوار ذخیره د
ساز حرارتی 

)دیوار 
 (ترومب

 شیشه -
با رنگ تیره در  جرم حراتی -

 گیرسمت آفتاب
 پیشامدگی و سایبان -
 کننده لمنفذ و دریچه کنتر -

 تأخیر حرارتی مناسب -
 عمکرد گرمایشی مناسب -

 عدم وجود نور و دید و منظر  -
 سنگین شدن بنا -
  اتالف فضا -
 سختی تعمیر و نظافت -

جزا
ب م

جذ
 

فضای 
خورشیدی 
)گلخانه و 

 آتریوم(

 شیشه -
 جرم حرارتی -
 سایبان -

 مناسبعمکرد گرمایشی  -
امکان نگهداری و نظافت  -

ها و دیوار مناسب شیشه
 مشترک

 اشغال فضای زیاد -

نیازمند شرایط خاص در بنا از نظر جهت گیری و  -
 فضاهای مجاور آن قابلیت های سایت و

 

  ایستا گرمایشی هایسیستم سازیبهینه -5
ورشیدی دارای مزایا، معایب و های گرمایشی غیر فعال خسامانههر یک از  ،ارائه شده است( 1) گونه که در جدولهمان
ی پایدار و دوستدار محیط هاها به عنوان سیستمسبب کاهش اقبال در استفاده از آنها هستند. این محدودیت ییهامحدودیت
افزایش بکارگیری ی در تواند نقش موثرها میهای آنمحدودیتها، تالش در جهت رفع امانهعرفی این سمدر کنار  شود.زیست می
مطالعه  اب ها،ی آنهاو کاهش یا رفع موانع و محدودیتسازی عملکرد داشته باشد. این پژوهش نیز در راستای بهینه هااین سامانه

  در این زمینه به معرفی برخی راهکارها پرداخته است.
این  گیری و استقرارشکل یمرحله اول باید عوامل اولیه های گرمایشی ایستا درامانهبازدهی بیشتر سو سازی جهت بهینه

های ایستا، هندسه و امانهیت وجهت استقرار ساختمان و سشرایط اقلیمی منطقه، موقع. عواملی نظیر مد نظر قرار گیرد هاامانهس
 یهاآن باید به رفع موانع و محدودیت پس از (.1290محمدی، سبحان و خان )نسیم( 2)جدول ها کالبد ساختمان و سطح جداره

 بررسی نمود:دسته  2در توان ها را میسامانههای این رفع محدودیت یراهکارها پرداخت. هاآن
 های گرمایشی ایستا با تکیه بر مزایای هر سیستمامانهترکیب س -الف

  از مصالح نوین استفاده -ب

 قابلیت بخشی به فضاهای موجود در بنا  -ج

 ( ارائه شده است:2موارد سه گانه فوق در ادامه شرح داده شده و نتایج حاصل از آن در جدول )
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نقاط قوت هر  توان با تکیه برهای گرمایشی ایستا میسامانهبا ترکیب  های گرمایشی ایستا:سامانه ترکیب -الف

تواند متناسب با هر پهنه . این اقدامات میبرآمدهای منفرد امانهنمود و در جهت رفع معایب سد تری ایجا، شرایط بهینهسامانه
یکی از راهکارهای ترکیبی است که بر تقویت نقاط  ترکیب دیوار ترمب و جذب مستقیم انجام شود.اقلیمی و شرایط آب و هوایی 

 قوت و حذف نقاط ضعف در هر سامانه تأکید دارد.
 خواهد را دید و نور جلوی ،ترومب دیوار در ، به عنوان یک نقطه ضعفزندگی فضای و شیشه حرارتی مابین توده قرارگیری

هایی که امکان استفاده از سامانه یا ساختمان و سینما آمفی تئاتر، مانندهای بدون نیاز به نورگیری مکان در دلیل همین به .گرفت
، به عنوان ترکیب دیوار ترومب و جذب مستقیم .(160: 1291)قیابکلو،  شودمی استفادهجذب مستقیم به عللی وجود نداشته باشد، 

با تاخیر در زمان انتقال گرما از جرم حراتی دیوار ترومب، موجب خواهد شد گرما در فاصله زمانی بیشتری ، ایده آل یک راهکار
اخت گرمای خورشید به نتیجه حاصل از این امر، جریان یکنوها در فضا آزاد شود و از طریق پنجرهنسبت به حالت جذب مستقیم 

  .(0)شکلگردد.به راحتی تامین می هااز طریق پنجره مورد نیازدید و منظر نور، بر این عالوه (.166: 1202باشد )مور، داخل فضا می

  
 (1838 ،یرانیشم یدیو مف یزاده اقدم لیخل: منبع) میجذب مستق ستمیترمپ و س وارید قی(: تلف4شکل )

 

هر  شوند. لذاهای گرمایشی ایستا محسوب میسامانهشیشه و جرم حرارتی دو جز اصلی  مصالح نوین: بکارگیری-ب

خواهد  هااین سامانهجز اصلی گردد تاثیر مستقیمی بر عملکرد  عملکرد این دو گونه پیشرفتی در صنعت مصالح که منجر به بهبود
 در ادامه نقش صنعت ساختمان در بهبود عملکرد این دو جز اصلی پرداخته می شود:داشت. 

های سامانهی از مشکالت جرم حرارتی در یک :های گرمایشی ایستادر سامانه بهبود عملکرد جرم حرارتی

رتی ، با ایجاد تاخیر حرا)PCM(1استفاده از مواد تغییر فاز دهنده باشد. و اتالف فضا می گرمایشی ایستا، وزن و ضخامت زیاد
های سامانههای حرارتی ناسبی برای جرمتواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر مصالح، جایگزین ممناسب، وزن و ضخامت کمتر، می

. این مواد ترکیبات عالی یا معدنی باشندمی حرارتی اجرام از نسل جدیدی دهنده فاز تغییر مواددر واقع  گرمایشی ایستا باشد.
 تغییر با انرژی، دریافت هنگام در که پنهان مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را درون خود دارند یهستند که قابلیت جذب و ذخیره

 در را شده ذخیرهانرژی  اولیه، فاز به برگشت با نظر مورد زمان در و کنندمی ذخیره خود در نهان انرژی صورت به را آن ،فاز

انرژی در هر دو سیستم گرمایشی  مصرف کاهش جهت فاز دهنده تغییر مواد از استفاده .دهندمی قرار خود پیرامونی محیط اختیار
 بکار حرارتی انرژی یذخیره کننده هایسیستم در که دهنده فاز مواد تغییر. از نظر گرمایشی باشدمی توجه مورد و سرمایشی

 جمله از طبیعی منابع چنینو هم )روش فعال( مکانیکی الکترونیکی، هایسیستم از را حرارتی انرژی روز هنگام میروند، در

 ذخیره انرژی شب هنگام در و کنندمی تنظیم ثابتی و معین حدود را در خود داخلی دمای و کرده جذب فعال()روش غیر خورشید

. در روش غیر فعال که (1292و آرامی و مختاری یزدی،  1290منصوری و همکاران، دهند )می پس خود پیرامون محیط را به شده
دهند. از این می تشکیل را ساختمان خارجی پوسته هایجداره از هاییدهنده بخش فاز تغییر موادموضوع اصلی این پژوهش است 

های پنجر و ... استفاده کرد. یکی از کاربردهای این مواد ترکیب آن با دیوار ترومب ن در ترکیب با دیوار، سقف، کرکرهتوامواد می
 گردد. تر شدن آن میکه سبب باالتر رفتن بازدهی و سبکاست 
توان از مزایای گرمای نهان نیز عالوه بر گرمای محسوس می در صورت استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در دیوار ترومب، 

 هنگام در. شودمی ذخیره دیوار این در دهنده فاز تغییر ذوب مواد با و کرده عبور شیشه از روز طی در خورشیدی انرژی. استفاده کرد

 فازدهنده تغییر مواد انجماد خود سبب ینوبه به مساله این که شودمی داده پس داخل فضای به گرما این کاهش دما با شب

برای  .داردنگه می آسایش شرایط در را خانه دمای شب، طول در شدن آزاد با تغییر فازدهنده مواد در شده ذخیره گرمای. شودمی
ارد. تری دضای کمتری احتیاج دارد و وزن سبکنسبت به نوع معمولی ف PCMما، دیوار ترمب متشکل از مواد مقدار معینی از گر

 و 22: 1290منصوری و همکاران، ) دیوار ترومب استها گزینه مناسبی برای استفاده در های هیدراته و هیدروکربننمک
shokat.co)  

های گرمایشی سامانهمسائلی که کاربرد شیشه در از جمله  بهبود عملکرد شیشه در سامانه های گرمایشی ایستا:

گردد. ساختمان میای زیاد و برافروختگی در فصل تابستان است که سبب انباشت گرم و معکوس تاثیر نامناسبکند، ایجاد می

                                                           
1 . Phase Change Material. 
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بر هم زدن حریم خصوصی در و  ها،  گاهی دسترسی به فضای پشت شیشه جهت تعمیراتبر این مسئله تمیز کردن شیشهعالوه
و اتصاالت و  امروزه صنعت شیشه چه در ساخت قطعات گردد.ها مطرح میامانهکه در این س هستنداز جمله مسائلی برخی موارد 

ساز استفاده از نوعی فناوری نانو زمینه ظهور سازی و استفاده از نانو ذرات پیشرفت قابل توجهی داشته است.چه در زمینه هوشمند
خودتمیزشونده و شیشــه  هایهای ضدآفتاب، ضد انعکاس، شیشههای نوین هوشمند در ساختمان شده است. شیشهشیشه

(. در ذیل برخی کاربردهای پیشرفت 1296)شرکت توسعه نانو فناوری افشار،  های هوشمند هستندای از شیشهضدآتــش نمونه
 های گرمایشی ایستا معرفی شده است:های نوین صنعت شیشه، در سامانهقطعات و اتصاالت و تکنولوژی

تعمیر، تمیز کردن سطح شیشه و  این سیستم جهتمشکالت  ،در دیوار ترومبو ریلی های متحرک شیشهاستفاده از  -
در فضاهای خورشیدی )گلخانه( نیز با توجه به عملکرد شیشه در تابستان . نمایدمرتفع میآمیزی سطح جذب کننده را رنگ

بر افروختگی مشکالت های ریلی و متحرک، شهاستفاده از شیتوان با فضای پشت شیشه، می یبیش از اندازهو گرم شدن 
   .براین فضایی منعطف متناسب با شرایط اقلیمی منطقه ایجاد کردو عالوه نمودای در تابستان را حل در فضای گلخانه

های خود تمیز ای اشاره کرد. شیشهرات در تمیز نگه داشتن سطوح شیشههای نانو ذتوان به قابلیتاز موارد دیگر می -
 از غبار و گرد نمودن دور موجب که استاتیک آنتی خواص ایجاد بر عالوه ،نانو کننده تمیز خود هایمحلول حاوی 1شونده

( UVاشعه( خورشید نور از استفاده با نیز و آب جذب با خود فتوکاتالیستی خاصیت به توجه با توانندمی ،شوندمی سطوح
 (.1291)ناهیدی آذر و ساعی،  شودمی یاد شوندگی تمیز خود عنوان با آن از که کنند پاک آلودگی گونه از هر را سطح

ناشی از آلودگی سطح شیشه ها و حل مشکالت های گرمایشی، سبب سهولت استفاده از آنها در سامانهکاربرد این شیشه
 )سختی نظافت و کاهش جذب انرژی در اثر آلودگی( خواهد شد.

 یحوزه یتواند نیازهامصالح تا حد زیادی میعملکرد این ، های ساختمانی در استفاده از شیشه های جدیدیکبا خلق تکن -
های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، شیشه های ها که در سالمرتفع کند. یکی از این فناوری نیز راژی انر

شود. نمایش داده می TCو با عالمت اختصاری  های هوشمند غیر فعال قرار داردکه در گروه شیشه باشدمی 2ترموکرومیک
مشخصی از تابش  میزان نای که در دماهای پاییباشد، به گونهها وابسته به دما میحرارت در این نوع شیشهانتقال 

شود تا لت داده و از شفافیت آن کاسته میکند و با افزایش دما از یک حد مشخص، شیشه تغییر حاخورشید را جذب می
های جذب ها در سامانهاستفاده از این شیشه (.1290ران، میزان اشعه قابل نفوذ خورشید به حداقل برسد )شیخی و همکا

 شود. در دماهای باالتر و فصول گرم می مستقیم، گلخانه و دیوار ترومب، سبب کاهش جذب انرژی خورشید
 

ا به عنوان معایب برخی اتالف فض ،با توجه به قیمت باالی زمین قابلیت بخشی به فضاهای موجود در بنا: -ج

توان با استفاده اهای موجود در بنا میقابلیت بخشی به فض ایجاد فضایی منعطف و  باشود. های گرمایشی ایستا مطرح میاز سامانه
این استفاده بهینه نمود. در زیر به برخی از  این فضاها در راستای اهداف معماری پایدار،چندگانه از فضاهای موجود در طرح، از 

 د:شواشاره می موارد
از این  :فضای خورشیدی در فصل زمستانگلخانه و در مناطق سردسیر به عنوان  های جنوبیکنلس و باطراحی ترا -1

بر استفاده بهینه از تراس و بالکن، از آن در جهت رفع نیازهای گرمایشی بنا عالوه با ایجاد فضایی منعطف، توانطریق می
های ریلی از شیشهتوان اندازه در تابستان است. برای حل آن میاستفاده نمود. بیشترین مشکل این فضاها  گرمایش بیش از 

 .(6و  1)شکل  ، جهت باز بسته شدن در فصول مختلف سال و متناسب با نیازهای اقلیمی استفاده نمودبا درزبندی کامل

 

  
 در تراس و بالکن یلیر یهاشهی: کاربرد ش6شکل

a شده یدر حالت بسته و درزبند شهی: زمستان، ش 

b(: نگارندهمنبع) در حالت باز شهی: تابستان، ش 

در تراس و  یلیر یها شهی: کاربرد ش5شکل 

 (https://ramadoor.com: منبع) بالکن

                                                           
1 . Self-Cleaning Glass 

2 . Termochoromic. 
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در تامین نیازهای و آتریوم استفاده از فضای نورگیر و پاسیو  -2

هدف تامین در بسیاری از بناها، استفاده از نورگیر و پاسیو، صرفا با گرمایشی: 
این  طراحیباشد. مطابق با استانداردهای طراحی مقررات ملی می ،نور الزم

بر تامین نور عالوه تواندمیهای گرمایشی ایستا سامانهمنطبق با  فضاها
 .(7)شکل  فضاهای داخلی به گرمایش فضاها در زمستان نیز کمک نماید

 .است تابستان در دما یاندازه از بیش رفتن باال هاآتریوم مشکل بیشترین
 و سبز فضای آب، از استفاده ها،توسط سایبان تواندمی تابستان زیاد گرمای
 (. 1292، شود )سما مدیر روستا داده کاهش تهویه

 
  نقش آتریوم در گرمایش: 7شکل 

 (.1838مدیر روستا،  ع:منب)

 

 

ایستا، منبع: نگارندههای گرمایش (: راهکارهای بهینه سازی سامانه1جدول )  

های وشر

 سازیبهینه

 

 عوامل موثر در کارایی و عملکرد سامانه 1

توجه به عوامل 
اولیه شکل 

گیری و استقرار 
های سیستم

ایستا 
سبحان و )نسیم

خان محمدی، 
1290.) 

 یدما، شدت تابش، مدت زمان تابش، سطح انرژ انهیمتوسط ماه ،ییایمنطقه )عرض و طول جغراف یمیاقل طیشرا -
 تابش(

 یایاطراف بنا، محل نصب و زوا طیو مشخصات مح تی)وضع ستایا یوجهت استقرار ساختمان و سامانهها تیموقع -
 (یاشهیش یهاجاذب و جداره یوارهاید یریمحل قرارگ ستا،یا یهاسامانه

ابعاد و نحوه  ،یدیخورش یانرژ افتیدر یو چگونگ زانیو کالبد ساختمان )نقش کالبد و فرم ساختمان در م هندسه -
 نورگذر در نما( یهاجداره یریقرارگ

 مصالح( ییگرما رهیذخ زانیجذب سطح و م تیها )قابلجداره سطح -

 مزیت نمونه ها راهکار 2

رفع موانع و 

محدودیت های 

 هر سیستم

ف
ال

- 
ب 

کی
تر انه

سام
 ها

 جذب مستقیم و دیوار ترومب ترکیب سامانه

 احیای نور دید و منظر،  -
 حفظ حریم -
 سبک سازی -
تاخیر حرارتی مناسب و جریان یکنواخت  -

 گرمای خورشید

-ب
ین

 نو
لح

صا
ی م

گیر
ار 

بک
 

به کارگیری مواد تغییر فاز دهنده در دیوار ترومب و اجرام 
 هاسامانهحرارتی سایر 

 بیشتر بازدهی -
 سبک سازی -
 اشغال فضای کمتر -

های ریلی و متحرک با درزبندی مناسب در یشهاستفاده از ش
 و گلخانه دیوار ترومب

دسترسی راحت برای تعمیر و نظافت و  -
 رنگ آمیزی دیوار ترومب

انعطاف فضای گلخانه تبدیل آن به  -
 تراس در فصول گرم

های جذب مستقیم، های ترموکرومیک در روشاستفاده از شیشه
 گلخانه و دیوار ترومب

انرژی خورشید در دماهای کاهش جذب  -
 باالتر و فصول گرم

های گرمایشی های خود تمیز شونده در سامانهیشهاستفاده از ش
 ایستا

و  ایحل مشکل نظافت سطوح شیشه -
 جذب انرژی 

 -ج
ه 

ی ب
خش

ت ب
بلی

قا

بنا
در 

ود 
وج

ی م
ها

ضا
ف

 

استفاده از فضاهای نیمه باز نظیر تراس و بالکن با هدف به 
 های ایستا در فصل سرماامانهکارگیری س

 استفاده از فضای مردهمعماری منطف و  -
 بنا

استفاده از فضاهای محصور نظیر نورگیر و پاسیو با هدف به 
چنین کمک به های ایستا در فصل سرما  و همامانهکارگیری س

 تهویه و خنک سازی بنا در فصل گرما 

 استفاده از فضای مرده بنا -
و سرمایش بنا، کمک به  گرمایش  -

 متناسب با نیازهای فصول مختلف سال
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 گیرینتیجه -6
بشر از دیر باز با تکیه بر های مختلف دارد و طوالنی در معماری تمدن یپیشنه در ساخت سرپناه، های اقلیمیبر پتانسیل اتکا

کاهش مصرف  باطراحی صحیح اقلیمی در واقع، بوده است. و تامین آسایش حرارتی طبیعت و اقلیم در پی رفع نیازهای خود 
 هایسامانههای ایجاد آسایش حرارتی، از میان روش همراه است. شود؛داف اصلی معماری پایدار محسوب می؛ که یکی از اهانرژی

اهش مصرف انرژی نقشی که در کایستا با توجه به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و عدم ایجاد آلودگی برای محیط زیست و نیز 
 بنا در معماریها سبب کاهش استفاده از آنها و موانع اجریی، گاهی محدودیتها در این سامانهها هستند. ترین روش، مناسبدارند
ها و جهت رفع این محدودیت، های متداول گرمایشی ایستا. این پژوهش با محدود ساختن مطالعات خود بر سامانهدگردمی

 :ه استها پیشنهادات زیر را ارائه دادسامانه سازی اینبهینه
 های گرمایشی ایستا )حذف نقاط ضعف یک سیستم از طریق ترکیب با نقطه قوت سیستم دیگر(سامانهترکیب  -

ها )کاربرد مصالح های آنجهت بازدهی باالتر و رفع محدودیتها، ح نوین در اجزای اصلی این سامانهبکارگیری مصال -
 جرم حرارتی(نوین در شیشه و 

توانند در کنار یر نورگیر، پاسیو، تراس و ... میی موجود )فضاهایی نظااستفاده چندگانه از فضا و قابلیت بخشی به فضاه -
 برآورده ساختن نقش اصلی خود در تامین نیازهای گرمایشی بنا نیز مشارکت داشته باشند(

 

 نابعم

، "ذخیره سازی انرژی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده"(. 1292آرامی، حمید رضا، مختاری یزدی، مطهره ) -
 .09-102: 92، بهار 1، شماره 16نشریه انرژی ایران، دوره 

، "سازی انرژی در معماریهای خورشیدی در ساختمان به منظور بهینهکاربرد سامانه"(. 1291اسدی، الهام، بامداد، علی ) -
 انگلستان. -ژوهش در علوم و تکنولوژی، لندنپنجمین کنفرانس بین المللی پ

های اجرای معماری پایدار در تحلیل و بررسی شیوه"(، 1292سید مجید ) مفیدی شمیرانی، رومینا، خلیل زاده اقدمی، -
 ، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران."طراحی فضاهای آموزشی

، 29، مجله معماری و ساختمان، شماره "های سبز در معماری پیشینیان ایرانردیابی جریان"(. 1292درودیان، یاسین ) -
 .126-122: 92تابستان 

های فناوری ، مجموعه گزارش"های هوشمندکاربرد فناوری نانو در شیشه"(. 1296شرکت توسعه نانو فناوری افشار ) -
 ویرایش دوم.، 70صنعت نانو، گزارش شماره 

های ترموکرومیک و ارزیابی میزان کاهش مصرف سازی رفتار حراتی شیشهمدل"(. 1290شیخی، مهدی و همکاران ) -
، فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز، "Design Builderافزار از نرمهای اقلیم ایران با استفاده انرژی در ساختمان
 .1-12: 1، جلد 90، بهار 1سال پنجم، شماره 

های ایستای انرژی )دیوار ترومب و پدیده گلخانه ای( برمیزان ارزیابی عملکرد سیستم"(. 1290قدیری مقدم و همکاران ) -
، بهار و تابستان 17، نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، دوره دهم، شماره "مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد

90 :26-21 . 

، چاپ سیزدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی "شرایط محیطی( )تنظیم 2زیک ساختمان مبانی فی"(. 1291زهرا، )قیابکلو،  -
 واحد صنعتی امیر کبیر.

، "سازی مصرف انرژیورشیدی در بهینهتحلیل الگوی آتریوم، دیوار ترومب و گلخانه خ"(، 1292مدیر روستا، سما ) -
 تهران.چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، 

 مصرف مدیریت در دهنده فاز تغییر مواد نقش بررسی" (.1290شاری، ابراهیم )منصوری، شبنم، پیر کندی، جاماسب، اف -

  .20-20: 90، زمستان 2سال دوم، شمار  فصل نامه علمی ترویجی انرژی های تجدید پذیر و نو،، "هاساختمان انرژی

 ،. چاپ اول")تنظیم شرایط محیطی در ساختمان( ستیز طیکنترل مح یهاستمیس"(، 2531ولر )مور، ف -

 .زیتبر یانتشارات دانشگاه هنر اسالم ،زیتبر ی،نژاد و رحمان آذر یک یترجمه محمد عل

های سیستان بر مبنای مؤلفهعناصر با ارزش معماری بومی منطقه "(. 1291موالنایی، صالح الدین، سلیمانی، سارا ) -
 .17-66: 91، مهر و آبان 01باغ نظر، سال سیزدهم، شماره ، نشریه "اقلیمی معماری پایدار



 

00 

 

ره 
ما

 ش
م،

شش
ل 

سا
5 

ی: 
یاپ

)پ
12

 ،)
ن 

ستا
تاب

25
11

ک
د ی

جل
 ،

 

، چهارمین "بررسی نانو فناوری صنعت شیشه در معماری ساختمان"(. 1291ناهیدی آذر، فریدون، ساعی، مهدی ) -
 روسیه. -، سنپترزبورگ91کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، مرداد 

های فعال و غیرفعال خورشیدی در های بکارگیری سیستماولویت"(. 1290نسیم سبحان، لیال، خان محمدی، محمد علی ) -
 -، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی،استانبول"های اقلیم سردساختمان

 ترکیه.

های سرمایش ایستا در معماری اصول سامانه". (1292) رانی، سید مجیدوکیلی نژاد، رزا، وزیری زاده، فاطمه، مفیدی شمی -
 .110-107 :92، بهار و تابستان 1، نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره "سنتی ایران

آسایش های ایستا و غیرفعال خورشیدی جهت ایجاد استفاده سامانه"(. 1290) ولی زاده اوغانی، محمدباقر، موحدی، ناصر -
های تجدید پذیر و نو، سال ششم، شماره اول، تابستان ، فصلنامه انرژی"های سنتی تبریزحرارتی در طرح معماری خانه

90: 26-27. 

، نشریه ایوان چهارسو، سال "های صفر انرژیساختمان"(. 1297یوسفی تذکر، مسعود، اعظم انهر، عادل، قربانی، وحید ) -
 .97، زمستان 1دوم، شماره 

- Hoy-Yen Chan, Saffa B. Riffat, Jie Zhu, (2010). Review of passive solar heating and 

cooling technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, NO.14: 781–789. 
- Shokat.co/1399/04/29/ ساختمان-در-دهنده-فاز-تغییر-مواد-کاربرد / 
- https://ramadoor.com 



 

54 

 

 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 ، جلد یک2311 پاییز(، 12)پیاپی:  3، شماره ششمسال 

 
 

 

 شمای ارتباطی یاکوبسن پیام حفاظت معماری در

     

 *1امامی میبدی داوود
 92/60/22تاریخ دریافت:  

 69/60/22تاریخ پذیرش: 
 

  10425کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

م مختلف میان علو گونهزنجیربا عنایت به پیوند  گیردمیقرار  مورد توجهمعاصر بیشتر  در دورهکه  ایرشتهمیانمطالعات 
است این  انکار ناشدنی و معماریبین زبانشناسی  قرابت این متدولوژی شکل گرفته است. بر اساسبوده که این پژوهش هم 

و معماری بررسی زبانشناسی  شناسینشانه هایراهمعماری گوناگونی شده که یکی از  هایزباننزدیکی منجر به پدیداری 
بر شدن  دارمعنیرا فرآیند  شناسیو نشانه از زبانرا برآمده  شناسینشانهیاکوبسن  نروم .باشدمیمعماری  موجد آن ادبیات
)معنی -9 ؛اثرپیام -5 ارتباطی است: مؤلفهبه شش  قائل اتیدر ادبنظریه ارتباط  یریکارگبه . یاکوبسن درداندمیمتن  اساس

هنجارهای بیانی  قواعد ورمز )-4؛ بازدیدکننده(-بمخاط) امیپگیرنده -3؛ مرمتگر(-معمار سازنده) امیپفرستنده -معماری(
رسانه معماری با ) یارتباطمجرای -0؛ (...و یاجتماع ،یفرهنگ تاریخی، یهانهی)زم یارتباطزمینه  -1؛ معماری(

که  پردازدیمتشریح به این نکته  و به شودمیارتباطی پیام حفاظت پرداخته  یسازندها ریتأثمقاله به  نیا در (.هاهیماساخت
 مرمت به کدام سوی و جهت خواهد بود؟ سمت ارتباطی گذاشته شود، یهامؤلفهاز  کیبر هر تأکید حفاظت، انیدر جراگر 

 ،یعاطف ترغیبی،) یزبان گانهشش هاینقشمیان  از و باشدمیفرایند ارتباط کدام سو  تأکیدگذاری در یمحور اصل نکهیا
در ارتباطی  تأکیدنقش این  و گرددمیمحسوب  تررنگکم و کدام ترپررنگش نق ( کدامو ارجاعی یفرازبان ،یادب ،یهمدل

 دهد با تعمیم نظریه یاکوبسن به حفاظت معماری،پژوهش نشان می جینتا ؟کشندمیحفاظت کدام نوع مرمت را پیش  جریان
شرایط موجود  نظرگیریدر  گر با حفاظت .کندمیتغییر پیدا  و پروژهنوع بنا  بر اساسکه  گیردمیگوناگونی شکل  هایمرمت

 .نمایدمی و اجراییاز محورهای ارتباطی یک نوع مرمت را انتخاب  بر یکی تأکیدو 

 
 

 رومن یاکوبسن ،ارتباطی یشما ،حفاظت یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 mehraz.emami@ymail.com ارشد مرمت بناهای تاریخی، کارشناس ئول،نویسنده مس - 5
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 مقدمه -1
 ارتباط دهندهلیتشک عناصر از یاشدهفیتعرو  مشخص چهارچوب ،یهایبنددسته به سایر نسبت یاکوبسن ارتباطی یهامؤلفه

که  دقیقی تفکیک و یمرزبند به توجه با»الگو  این باشد. داشته نیز را معماری در تعمیم تیقابل رسدیم نظر به دلیل همین به دارد
 در و متن هر تحلیل و بررسی در شده است، قائلاجزا  این از هرکدام یهانقش و کالمی ارتباط یک دهندهلیتشک اجزای میان او

 توانمی یاکوبسن نظریه قوت نقاط (. از20: 5321 محسنی، صراحتی جویباری و) «.داشت خواهد ییکارا زبانی، ارتباط نوع هر کل
 و نظریهنظریه ارتباطی یاکوبسن  از پیش کرد. تا اشاره متن خوانش در مخاطب نقش به با توجه« گیرنده»عنصر گرفتن  نظر در به
 فرهنگی هایپدیده تمام نشانه شناسان است معتقد اکو قرار داشت. امبرتو مؤلف در سایه و معنی متن روالن بارت،« مؤلفمرگ »
 هستند یا اینشانه هاینظام فرهنگی هایپدیده تمام فرض، این با پس. دهندمی قرار مطالعه مورد اینشانه هاینظام مثابهبه را

 و بوده مرتبط یکدیگر به و عملکرداست. ارتباط  عملکرد معماری عناصر کرد. ماهیت تلقی ارتباط ابزار برقراری توانمی را فرهنگ
 (. دیدگاه942:5320اکو،) .باشدمی ارتباط طریق از آن عملکردهای بررسی اینشانه دیدگاه از معماری وتحلیلتجزیه هایراه از یکی
 ارتباطی را معماری وی .است میتاه حائز معماری بررسی عناصر روش به وی توجه بعد از معماری شناسینشانه مورد در اکو
 فرایند مبانی بر معماری حفاظت تحلیل مقاله این در ما . هدفسازدمی آشکار را معماری ضروری عناصر کارکردهای که داندمی

 را پیام انتقال خطیر حفاظت وظیفه در گانهشش فرایندهای این از یککدام که بفهمیم کنیممی تالش ما است، یاکوبسن ارتباطی
به اعتقاد یاکوبسن  بشناسیم. را یاکوبسن ارتباطی فرایند نظریه باید همه از ابتدا بنابراین. گیردمی عهده بر دیگر عناصر از بیشتر

 ایگوینده به مخاطب  ای( Sender)«فرستنده»است که از سوی  شدهتشکیل( Message«)پیام»ارتباط کالمی از یک  هرگونه
 ای« زمینه»شود. هر ارتباط موفّق باید سه عنصر دیگر را همراه داشته باشد. تقل می( منReceiver)«گیرنده»
که  عالئمای از رمزگان و ( یا مجموعهCode)«کد»درک کند.  روشنیبه( که مخاطب بتواند آن را Context,Setting)«مدلولی»

یعنی مجرایی جسمی و پیوندی روانی بین گوینده و ( نیاز است؛ Contact)«تماس»آن را بشناسند و سرانجام به  و مخاطبگوینده 
 (.01-00:5366؛ احمدی،60-66:5302یاکوبسن،سازد )مخاطب که امکان برقراری ارتباط را میسّر 

 

 پیشینه نظری تحقیق -2
در ارتباطی  هاینقشگوناگونی با موضوع حفاظت معماری صورت پذیرفته است اما پژوهشی که به تحلیل  هایپژوهش

به الزم  ژوهشیو پوجود چنین تحقیقی  روازاین وجود نداردمورد  نیدر اصورت نگرفته است و اثر مستقلی  حالتابه بپردازد، حفاظت
و  باشدمیبخش اول که شامل بررسی ادبیات  باشدمیحوزه شامل دو بخش  در این رانیدر ا شدهانجام. مطالعات دیرسیم نظر

تعلیمی  اتیدر ادبزبانی  گانهشش هاینقش شامل: پردازندمیکه به بررسی ادبیات  ی. آثاردوم که به حوزه معماری تعلق دارد بخش
زبانی  هاینقش» هیبر نظرزبانشناسی با تکیه  دگاهیاز دساختار ادب غنایی  یبررس (؛5329فیضی،) ییسنا دیاز قصا یکی برهیتکبا 

نظریه ارتباط کالمی یاکوبسن درعلم  یبررس (؛5301حق شناس،) بیغاو حاضر  یوجود (؛ یاکوبسن،5324ایران زاده،) «.یاکوبسن
 قهیحدارتباطی حکایتهای  -ساختاری یالگو (؛5326احمدی،) اکوبسنی ارتباطی الگوی مبنای بر واژانه (؛ تحلیل5306جهاد،) یمعان

 در موثر (؛ عوامل5329امری،) اکوبسنی کالمی ارتباطات نظریه مبنای بر ابوالخیر ابوسعید تعلیمی رویکرد تحلیل (؛5326میرزایی،)
(. یکی ازمحدود مقاالتی معماری که درآن به شمای ارتباطی 5321صراحتی جویباری،ناصرخسرو )درقصاید  با ترغیبی نقش ایجاد

 .باشدمینوشته مسعود وفایی  "یدرمعمار شناسیو نشانهعوامل موثر برارتباط "مقاله یاکوبسن درمعماری پرداخته 

 

 تحقیق روش شناسی -3
 یمورد استفاده در آن، بررس هیو رو باشدمی یفیک یبا توجه به موضوع مورد مطالعه، ساختار قیتحق نیا ییتار محتواساخ

 روش به از،یمورد ن یها هیها و نظرهصورت داد مرتبط با موضوع بود که به ینظر یمبحث و مبان نیا رامونیمطالعات پ نهیشیپ
 یمعمارحفاظت در شمای ارتباطی یاکوبسن  گاهیمفهوم و جا نییپژوهش که تب نیدف ابا توجه به ه .شد یگردآور یکتابخانه ا

ارتباط  بر اساسپیام حوزه  دیو تحد قیقرار گرفت و در ادامه به تدق مطالعه ها مورد پیاممعمارانه  ی، ابتدا سابقه داللت هاباشدمی
در بررسی فرآیند داللت های ارتباطی پیام  یسع عنوان روش تحقیق،، بشناسینشانه. این مقاله با استفاده از پرداخته شد حفاظتدر 

 شش مجرای ارتباطی پیام استفاده شده است. از این منظور، یبرا بر پیکره مطالعاتی خود دارد.
 

 ياكوبسن ارتباطی نظرية -4
 «ارتباط» ی نظریه. دارد اوانیفر نظریه ی انتقادی ادبیات و زبانشناسی ی عرصه در تبار، روسی شناس زبان یاکوبسن، رومن

 یـک از بایـد موضوع تحلیل به ورود برای دیدگاهها و ها نظریه تنوع به توجه با. است ارتباطی های طرح ترین منسجم جمله از او
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 ارتبـاط ایجاد روند و زبان نقشهای که هنگامی یاکوبـسن رومـن ارتبـاط نظریـة. کرد استفاده خدشه بدون و اطمینان قابل دیـدگاه
 برای پیام این. فرستد می گیرنده برای را پیامی فرستنده است معتقد او. باشد گزینه بهترین تحلیل برای دتوانمی کند،می تحلیل را

 گیرنده بین حدی تا که دارد نیاز رمزی به همچنین. دریابد را آن بتواند گیرنده و دهد ارجاع مصداقی یا زمینه به باید باشد، موثر انکه
 و فیزیکی مجرای یعنی است نیاز تماس به سرانجام ؛ وباشد مشترک گردان رمز و گذار رمز بین دیگر عبارت به یا فرستنده و

 .دهند ادامه را آن و کنند برقرار کالمی ارتباط دهد می امکان دو هر به که پیام و گیرنده و فرستنده میان روانشناختی پیوندی
 درک وگیردمی شکل آن اساس بر اثر که است زبانی قواعد و هنجارها از نظامی رمز، از کوبسنیا منظور( 14: 5206 یاکوبسن،)

 معنا فقط ارتباطی الگوی این در نیز امیپ .گیردمی صورت مشترک زبانی های نشانه و قواعد این با آشنایی طریق از اثر از خواننده
 از زیادی بخش .کند تفهیم را کنش معنی دتوانمین تنهایی به «پیام» که نماند ناگفته .است ادبی اثر زبانی صورت بلکه نیست،

 مخاطب، گوینده،: »یعنی ارتباط فرایند دهنده عنـصرتشکیل شـش یاکوبسن. گردد می بر ارتباطی عوامل سایر به ارتباط ماحصل
 کننـدة تعیـین ارتبـاط، فراینـد ـزءج شـش ایـن. مـیدانـد زبان نقشهای کنندة تعیین را «موضوع و پیام رمز، ارتباطی، مجرای

 جهتگیری کنشی، است. درکارکرد گوینده سـوی بـه پیـام جهتگیـری عاطفی، کارکرد در. است زبان برای ای ششگانه کارکردهای
 بـه گیـریدرکارکرد فرازبانی جهت در پیام زمینة و موضوع سوی به پیام جهتگیری ارجـاعی، کارکرد در. است مخاطب سوی به

 پیام خود سوی به پیام جهتگیری ادبـی، کـارکرد در سرانجام و تماس ایجاد سوی به جهتگیری همدلی، کارکرد در و رمز سـوی
 نویسنده، به رمانتیکها مثال است؛ گرفته قرار پردازان نظریه اغلب نظر مورد گیرنده و فرستنده پیام، عناصر، این میان از. است

 .دارند ای ویژه توجه اثر خود به هافرمالیست و خواننده بـه پدیدارشناسـان
 

 ارتباط -5
 آن برای متعددی تعاریف و است اجتماعی و انسانی علوم گوناگون هایرشته و شناسی زبان موردتوجه موضوعات ارتباط از

 این ریطوریقا درکتاب  در او. است گفته سخن ارتباط دربارة که باشد کسی نخستین یونانی، فیلسوف ارسطو شاید. است شده ارائه
 «دیگران اقناع و ترغیب برای موجود، امکانات و وسایل کلیّة به یافتن دست برای جستجو از است عبارت ارتباط»: گویدمی مورد

 تأثیرگذاری بر که است ارسطو نظریة تأثیر تحت حدودی تا شده بیان ارتباط برای که تعاریفی از بسیاری(. 43: 5300راد، محسنیان)
 هاییروش تمام از است عبارت ارتباط»: نویسدمی ارتباط ریاضی هاینظریه کتاب شنن در کلود نمونه، عنوان به .است کرده تأکید

 با حتی بلکه کردن؛ صحبت یا نوشته با تنها نه عمل این بگذارد؛ تأثیر دیگر ذهن برای ذهنی است، ممکن آن طریق از که
 بسیار ارتباط ابزارهای بنابراین،؛ (44 همان،) «است عملی انسانی رفتارهای تمام عمالً و هبال تئاتر، تصویری، هنرهای موسیقی،
 نظام بدن، اندام اشارات یاری به بلکه نوشتار، و گفتار یعنی آن؛ اساسی ابزارهای و زبان نظام وسیلة به تنها نه آدمیان. اندگوناگون
 ارتباط یکدیگر با -معاصر تجریدی نقاشی نظام تا «ابتدایی اقوام» هاییماچهس از -فرهنگی های نشانه نظام خوراک، نظام پوشاک،

 الگوی از که ارایه کرد بینافردی گفتاری ارتباط از الگویی یاکوبسن رومن 5206سال  . در(59: 5366احمدی،) کنندمی برقرار
 یک اثربخشی که میکند ذکر شت. یاکوبسنگذا صحه درگیر اجتماعی بافتهای و رمزگان اهمیت بر و رفت اصلی فراتر ارتباطی

 (5306چندلر،) است. ارتباط این در سهیم افراد توسط رمز مشترک یک از استفاده به وابسته گفتاری، ارتباط
 

 1ارجاعی كاركرد -5-1
 به شبیه چیزی بافت یا زمینه. دارد «ادراکی» یا «صریح» ،«ارجاعی» کرد کار باشد، «زمینه» طرف به «پیام» گیری جهت اگر
 میان روابط و است ارتباطی نوع هر شالودة کارکردارجاعی(. 12:5362اسکولز،)«است آن دربارة گفته که وضعیتی» است؛ مصداق

 قابل عینی، حقیقی، اطالعات بندی فرمول» آن اساسی هدف و کندمی مشخص دهد، می ارجاع آن به پیام که را وموضوعی پیام
 دارند، اشاره متنی برون و زبانی بافت به که پیامهایی بیشتر . در(96:5306گیرو،) «است پیام مرجعِ بابِ در پذیر اثبات و مشاهده

 قابل موضوعی از وقتی. دارد برتری زبانی ارتباط عوامل دگر بر «موضوع»عامل  زبانی کارکرد این در. است غالب ارجاعی نقش
 ی همه که معنا این به مواجهیم؛ زبان ارجاعی نقش با است، طبمخا به خاصی مفاهیم انتقال قصدمان و گوییم می سخن درک

 ارجاع اصلی موضوع به را شنونده ؛ وشوند می ترکیب بحث، مورد موضوع توضیح و تبیین جهت در جمله یک اجزای و عناصر
 صادقی،). رود می کار به شنونده به جهان ی درباره هایی گزاره انتقال برای گوینده ی واسطه به زبان نقش، این در. دهندمی

 پیام که موضوعی و پیام میان کارکرد روابط این. دارد بافت یک به نیاز اثربخشی برای پیام که است معتقد . یاکوبسن(522: 5302
 اساسی نیست. کارکرد فیزیکی لزوماً معماری است ارجاع در معتقد (. امبرتواکو5329)گیرو، میکند مشخص را دهد می ارجاع آن به

 است. )گیرو، شده پیام رمزپردازی و پیام آمیختن در از ممانعت و شی و نشانه درهم آمیزی بروز هرگونه از جلوگیری ارجاعی، نقش

                                                           

1 - Referential function 
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 یک به مشخصی موقعیت فرهنگی یک که در شده رمزگذاری معنای بر است مبتنی نشانه بر ما توصیف اکو اعتقاد به. (96: 5329
« موضوع»ازدیدگاه امبرتو اکو جایگزین اشاره به « اجتماعی فرهنگی زمینه»واقع اشاره به  در. است شده داده نسبت نشانه حامل

 دوره و گروه هر میراث فکری و فرهنگی هایقرارداد بر مبتنی نمایدمی گیری جهت موضوعی چه به پیام یاکوبسن میشود. اینکه
 گروه به انسانی گروه از گذر با که است معتقد اکو. شوند می خود تعیین همسوی هایایدئولوژی و هابینی جهان با که است تاریخی

 های گوناگونی شود. جایگزینی و بازیابی زوال، دچار نشانه است ممکن ما گذر و اجتماعی زمینه فرهنگی به توجه با دیگر،
 (5326وفایی،)

ارد. درحفاظت بانقش حفظ پیام حقیقت د به مستقیم ارجاع یعنی باشدمیمتنی پیام  بصورت برون حفاظت معماری ارجاع در
مستتر درمتن معماری با ارجاع به زمینه  امیپ این ارجاع به زمینه معموال تاریخی است. باشدمیسعی در ارجاع صحیح ودقیق 

 متن را دگرگون نکند وراه درک نشانه های تاریخی را بازنگه دارد. یمعنا با بیطرفی، کندمیتاریخی قابل فهم است وحفاظت سعی 
مرمتگر هدف صریح وروشن دارد واین خصیصه این  معموال فرهنگی پیام معماری، –قراردادن برروی زمینه تاریخی  دیدرتاک

جهت گیری معموال با ارجاع به بستر شکل  در این. مخاطب باشدمیمتدولوژی قابل فهم بودن وبرگشت به عقبه قابل پیگیری 
دخالت  حداقل پیدا کردن گنج پیام است. یراهنما ان نقشه راهنما دردست مخاطب،را می فهمد وزمینه بعنو حفاظت گیری معماری،

تاراه خوانش با مرمت بسته نشود  باشدمیبعنوان یکی از اصول پایه ای حفاظت مدرن دقیقا در راستای حفظ مجرای ارجاعی پیام 
تی از بخش غیرمرمتی وادراک بصری محدوده مدرن با صریح بودن بخش مرم مرمت وارجاع اثر تاریخی با دخالت مخدوش نگردد.

فرهنگی ازآدرس غلط دادن به -میدهد ومی کوشد تاباکمک رجوع به زمینه تاریخی نشان مرمتی وفاداری خود را به پیام اصلی،
یام چون هرچه اثر اصیل تر وبکرتر باشد پ باشدمیاصالت یکی از اهداف ارجاع پیام به سمت زمینه  حفظ مخاطب پرهیز نماید.

واستحکام بخشی وبازپیرایی نشانه های تاریخی بعنوان نمونه  یتوانبخش اصلی درترکیب با زمان دست نخورده تروروشن تر است.
تکمیلی با استفاده از مدارک تاریخی  مرمت برارجاع تاریخی بوجود می آید. تأکیدهایی ازخروجی های این نوع حفاظت بوده که با 

جهت شبیه سازی تاریخی بوده هرچند تمام وجوه وساختمایه های آن دربرگشت تاریخی به مخاطب های حفاظتی درنیز از روش
 کنند.کمک نمی

 
 )ماخذ: نگارنده( یارجاعکارکرد  -1جدول 

 کارکرد ارجاعی

 کالم معماری حفاظت

 موضوع: عامل اجتماعی فرهنگی زمینه: عامل تاریخی معماری نهیزم عامل:

محتوا اصیل را با ارجاع دادن فرم و نشان هدف:
 تاریخی

 ماهیت درست تعریف و درک: هدف
 طریق زمینه از نشانه

 مضمون و محتوا موضوع، داد نشان: هدف
 پیام

ارجاع  مخاطب با تا دخالت، حداقل فعالیت را درتخطه اصالت داشته باشد و باشدمیحفاظت معماری زمینه تاریخی بنا  عامل نقش ارجاعی در
 م ودیعه نهاده شده دراثر برسد.تاریخی به پیا

 

 2عاطفی كاركرد -5-2

از احساس خاص گوینده را  یریتاث نقش زبان، نیا .شودمی دهینام« نقش عاطفی» اگرجهت گیری پیام به سوی گوینده باشد،
 بیان چه آن دربارة گوینده وانمود کند که چنین احساسی را دارد. نگرش خواه آن احساس را داشته باشد، خواه به وجود می آورد،

 روابط کارکرد این(. 60:5302یاکوبسون،) یابد.می تجلّی است، گوینده «حال زبان» که کارکردی یا «عاطفی»کارکرد  در کندمی
 بیان پیام مرجعِ ماهیت درباة را هاییاندیشه کنیم،می برقرار ارتباط ما که هنگامی. زند می رقم را «فرستنده» و «پیام» میان
 که بگوییم و کنیم ابراز هم موضوع به نسبت را خود نگرش یمتوانمی حال عین در اما است؛ ارجاعی کارکرد به مربوط که کنیممی
 خاستگاه شخصیت، احساسات، انگیختة خود تجلی نباید ولی. »است منفور یا مطلوب زیبا، یا زشت بد، یا خوب ما نظر به پدیده آن

 در . نویسنده(96-95:5306 رویگ) «کنیم قلمداد یکسان کرد، ها آن از ارتباط منظور به توانمی که یااستفاده با را غیره و اجتماعی
 تصویر این کشد، می تصویر به خصوصی به چیدمان در را اطراف دنیای و رسدمی آنی هم به دیگری با شمای ارتباطی(واژانه )

 به پیام گیری جهت شاهد کمتر ما مواردی در جز به لذا باشد؛ گفتمانی و ای اندیشه بیانگر بایست می ؛ واست داللت و معنا حامل
 پرداختن و خصوصی من از فراروی حاصل شودمی منتقل )شمای ارتباطی( واژانه در ایعاطفه و احساس اگر. هستیم گوینده سمت

 و کندمی فراروی خود فردیت از کهبل نیست پیام درمرکز سوبژکتیویته واژانه در واقع در. است انسانی و اجتماعی های من به
 و پیام میان روابط کارکرد این است معتقد (. یاکوبسن5326احمدی،) گذارد. می نمایش به تصویر قالب در را انسانی عواطف
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 در نظر فرستنده عنوان به را معمار تنها نمیتوان معماری در. است فرستنده زبان در عاطفی عامل نقش زند می رقم را فرستنده
 پیچیده، بسیار های رمزگا میدهد. این مخاطب به خود رویکرد مورد معماری اطالعاتی در های واسطه رمزگان به گرفت، معمار

معماری  های رمزگان طریق از و فرستنده عنوان به بنا معمار، از بعد دیگر عبارت به؛ (966:5320اکو،) اند. موقت و به زمانه وابسته
 آن رمزگان از حاکی و باشدمی به زمان وابسته و موقت مسجد از عناصری فرم مثال؛ میدهد مخاطب به خود مورد اطالعاتی در

 پیام مرجع ماهیت باب در را اندیشه هایی کنیم،می برقرار ارتباط دیگر، داللتی شیوه هر به یا زبان وسیله به ما که هنگامی. است
 (.96:5329گیرو،میکنیم ) بیان

بدین  گرددمیبه فرستنده ارجاعی  نگاه معمار سازنده( قرار گیرد،) امیپبرروی فرستنده  تأکیدی که درحفاظت معماری هنگام 
گونه که دربعضی مرمت ها بدلیل فقدان اطالعات معماری به شخص سازنده برگشت داده میشود وبا رویکرد مطالعات تطبیقی 

شخص معمار درابتدا وآثار خلق شده معمار درمحله بعد بعنوان منبع وادی  در ایندرآثار پدیدآمده فرستنده به مرمت پرداخته میشود. 
فرستنده بوده وبا نگاه بینا متنی بین خالق ومخلوق به کدهای معماری دست پیدا خواهیم کرد که مشعل مرمتگر درحفاظت خواهد 

تاریخی خواهد -حفاظت ارجاعی به سوی مرمت تطبیقی پیش خواهد رفت ونگاه حفاظت گذاری برروی فرستنده، تأکید در این بود.
حفاظت برجسته میشود وحفاظتگر دروادی مطالعات تطبیقی بین معمار واتر وبین اثرباآثار  در اینبود. بیوگرافی خالق وکرونولوژی بنا 

ی رو یدگذاریدرتاک اینکه معماری پروسه است از دنیای ذهن به دنیای عینیت، بادرنظرگرفتن .باشدمیدیگر درحال پرسه زدن 
حفاظت که حرکت ازدنیای عینیت به ذهنیت است نقش فرستنده پیام  در کند.احساسی پیدا می-معمارسازنده پیام کارکردی هنری

فرستنده شروع گردد با توجه به ترکیبی بودن پیام های آن اعم از  شناخت شناسی که از پروسه پررنگ میشود و در این)سازنده( 
دوگانگی پیام فرستنده همیشه  نیا .کندمیسوی پیام های عاطفی پیدا  شتر به سمت ومنطقی بی -صریح یا احساسی–ضمنی 

 نماید.درجهت تکمیل یکدیگر بوده ومسیرشناخت راهموار می
 

 کارکرد عاطفی )ماخذ: نگارنده( -2جدول 

 کارکردعاطفی

 کالم معماری حفاظت

-شده دربسترزمانی ( خلقیا آثار )رمزگان معمار عامل:
 سط معمار یا معماران همدورهمکانی تو

 فرستنده: عامل رمزگان های معماری: عامل

هدف: بیوگرافی معمار ومقایسه تطبیقی بین اثر باآثار 
که درجهت رفع  گرددمیدیگرموجد معرفتی درحفاظت 
 باشدمینواحی کمبود 

 دید و احساس و نظر دادن نشان: هدف
نسبت به مسئله ای ویا نشان دادن  معمار

 منحصربفرد به پاسخیپاسخی 

 خاص احساس دادن نشان: هدف
 گوینده

ومعنایی است. درحفاظت نقش عاطفی شامل کدهای تکنیکی، نحوی و  ینحو عامل نقش عاطفی درمعماری شامل سه نوع رمزگان تکنیکی،
 .باشدمیمعنایی معماری و شخص معمار 

 

 1كاركردكنشی -5-3
 هدف. کندمی مشخص را «گیرنده» و «پیام» میان روابط -است شده ترجمه نیز ترغیبی و کوششی کنایی، که -کارکرد این

 او احساس یا گیرنده عقل»کارکرد  این. است او در هایی واکنش ایجاد و اشزندگی موقعیت به مخاطب کردن آگاه هایی پیام چنین
 امری وجه و ندایی بصورت زبان دستور در را خود تجلّی بارزترین» کنشی کارکرد(. 95:5306گیرو،) «دهد می قرار خود آماجِ را

 امری، جمالت. است غالب زبان ترغیبی نقش باشد، مخاطب سمت به پیام گیری جهت که . هنگامی(62:5302یاکوبسن،) «یابدمی
 غیبتر قصد به که خبری جمالت از بسیاری همچنین این کنار در. شوند می محسوب کارکرد این نمود بارزترین دعایی و ندایی
 باشد، وی انگیختن بر یا (خواننده یا مخاطب) رندهیگ مشارکت جلب کالم از هدف که هنگامی دارند ترغیبی نقش شوند؛ می بیان
 را پیامی . فرستنده(95: 5306 گیرو،) .دارد مهمی نقش تبلیغات در زبان کارکرد این. یابد می تحقق زبان ترغیبی یا انگیزشی نقش
 معماری، در ارتباط برقراری ( هدف5329گیرو،) است. گیرنده نزد واکنش ارتباطی ایجاد هرگونه هدف زیرافرستد  می گیرنده برای

 مورد مخاطب نزد وسیله حامل نشانه در صریح به معنای کارکرد یا حامل گرددمی تأکید مخاطب به نحوی به آن است که کارکرد
 اساس بر معماری فرم واقع در. می پردازد آن کاربرد و معماری ین عنصرب رابطه به ترغیبی نقش معماری در. گیردمی قرار تأکید

شی کارکرد دیگری تحمیل میشود.  به نشود، برآورده عادت ها و انتظارات وقتی آن و کندمی داللت کارکرد به آن مرسوم، انتظارات
 دلخواه شکلی خانه این شاید باشدو تهنداش همخوانی موجود معماری رمز هیچ با که بسازد ای خانه بتواند معمار یک شاید

اینکه  مگر کنم سکونت درآن بوده مدنظر همانگونه که توانست نخواهم من پرواضح است که اما ازسکونت میسر سازد، وکارکردی
 داللت شناییآ رمز به که ها نشانه از بافتی مثابهبه را خانه من یا باشد شده تعبیه ساختمان در سکونت نحوه برای هایی دستورالعمل
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 و درصورتی باشدمی« کاربردی بودن کارکرد» یمعمار در مخاطب و پیام میان رابطه نتیجه ( در906،5320اکو،) کنم. تعبیر میکنند
 دارد: حالیت دو شود خلق جدید فرمی یا عنصری که

داللت دارند تعبیر  ییآشنا رمز، نشانه هایی که به مثابهبهآنرا  مخاطب آنگونه که مدنظربوده ازآن استفاده کرد. توانمین -5
 .وکارکرد آنرا تغییر میدهد کندمی

 ماند. خواهد ناشناخته جدید فرم کارکرد صورت این غیر در باشد شده تعبیه از آن استفاده نحوه برای هایی دستورالعمل -9
آنرا  توانمین وموزه ای، به عدم کاربردی بودن بعضی آثار تاریخی وداشتن نقش آموزشی با توجهرابطه بین مخاطب وحفاظت 
آنها را بخاطر کاربری  توانمیشامل کدها ورمزگان های متنوعی هستند که ن یخیآثارتار صرفا به کاربری محدود نمود.

 وهندسه درک کرد. فرم فضایی، دمانیچ پیام را درکاربرد درست عناصرمعماری، شناسینشانهکنایی -تغییردادوباید نقش ترغیبی
اگر درحفاظت  یول .گرددمیاصرتاریخی درحفاظت منجر به آموزش مخاطب میگرددونقش کنشی پیام محقق عن حیکارکردصح

به سمت هرنوع کاربری وتوریسم پیش خواهد رفت. نگاه صرف  مرمت قرار گیرد، موردتوجهمعماری، صرفا مخاطب و بازدیدکننده 
به مرمت  ( منجربوم گردی درایران مثابهبهاحیاء اقتصادی )به بهره وری مخاطب وکاربرد عناصرمعماری وآرایش فضاها درخدمت 

به حکمی بودن کارکرد ما شاهدترکیبی از پیام های منطقی واحساسی هستیم واگر پیام  با توجهبازاری می گردد. درحفاظت معماری 
اطب یا بازدیدکننده اگرهدف وحرکت درمخ جادکنشیا برشالوده مخاطب بنا شود بنابراین پیام احساسی الهام بخش کارخواهد بود.

را درراهی بی ثبات بخاطر تغییرجامعه بهره ور قرار میدهد. حفاظت بایدبیطرفانه فارغ ازهرگونه قصد وغرضی  حفاظت قرار گیرد،
 امانتداردرست پیام اثر باشد. تا درجهت نمایش اثرتاریخی باشد

 
 )ماخذ: نگارنده( کنشیکارکرد  -3جدول 

 کارکرد کنشی )ترغیبی(

 کالم معماری حفاظت

 گیرنده: عامل کارکرد صریح: عامل کنندگان وکاربرداثر تاریخی دیبازد عامل:

 وری ولذت صرف مخاطب بهره هدف:
به مخاطب وتحت  تأکید: هدف

 تاثیرقرار دادن آن
 به مخاطب تأکید: هدف

که درفرم وهندسه بنا وعناصرمعماری وروابط فضاها قابل بررسی هستند.  باشدمیکارکرد صریح بنا عامل نقش ترغیبی درمعماری 
 ونقش توریسم درکارکرد آن بسیار تاثیرگذار است. باشدمیاثرتاریخی  حیکاربردصح درحفاظت معماری نقش ترغیبی،

 

 1زبانی فرا کارکرد -5-4

 جهت شوند؛ مطمئن کنند،می استفاده که رمزی بودن مشترک از است الزم کنند، احساس دو هر یا مخاطب یا گوینده هرگاه
 و رودمی کار به زبان خود دربارة کردن صحبت برای زبان شرایطی چنین در. دارد فرازبانی کارکرد و است رمز سوی به پیام گیری

 یاکوبسن، اعتقاد به .شودمی استفاده توصیفی هایفرهنگ در بویژه فرازبانی؛ نقش از. شودمی داده شرح استفاده مورد واژگان
 از زبانها، تمامی در معموال ؛ کهاست رمز سوی به پیام ی گیرنده جهت رسندو می توافق به رمز از استفاده سر بر مخاطب و گوینده

 پایان عنوان به بلکه وسیله ی مثابهبه نه زبان برای: است رمز نقش، این مرکزی ی سازه. شودمی استفاده فراوانی به نقش نوع این
 گوناگون های حوزه در رمز ،کندمی اشاره آن به یاکوبسن که رمزی رسد، می نظر به .(966: 5302 صادقی،است ) مطالع هدف و

 و نماد رمز،: از عبارتند آنها مهمترین ؛ واست بالغت ی حوزه در ویژه به ادبیات ی حوزه در آن مهمترین که است ادبی و زبانی
 نوع این در فرازبانی، تعبیر. پرردازد می خود نظر مورد مباحث تشریح به تشبه انواع با و کندمی یرمزگشای شاعر خود گاهی استعاره،

 است زبان اهل تمامی برای زبان کارکرد متعارف، و عادی حالت در یعنی است؛ خاصی افراد آن مخاطب که است آن سبب به نقش
 استفاده رمز و استعاره و نماد از که شمای ارتباطی(ها ) واژانه زا برخی است. در محدود و مشخص مخاطب فرازبانی، نقش در اما
 در. دارد خاص مفهومی و معنا انتقال و بیان در سعی کلمات دور معنای قالب در نویسنده و است؛ تر برجسته فرازبانی نقش ،شودمی
 برخی در لذا کرد گشایی رمز آنها از و رفت لماتک رمزی و استعاری و دور معنای سراع به باید )شماهای ارتباطی( ها واژانه نوع این

 از و گشاید می را ها رمز این باال ادبی توانش با خاص مخاطب و دهد می قرار کلمات الی البه در را رمزی نویسنده ها واژانه از
 را کارش معمار که ملموس های رمزگان بر مبتنی تنها (. معماری5326برد. )احمدی، می لذت آن در موجود رمزهای سبب به متن

 کاربران که بیرونی است رمزگان این به رجوع با تنها کرد و لحاظ هم را دیگری بیرون رمزگان باید بلکه نیست کندمیآغاز آن با
 جز به باشد چیزی است مجبور پیوسته معمار بنابراین درعمل؛ (926:5320)اکو، دهندمی تشخیص را جدید معماری پیام معانی
 است مجبور معمار غیره. و شناس نشانه شناس، مردم روانشناس، شناس، جامعه یک به شود تبدیل اوبارهاباید باالجبارباره .معمار
 چیزی گویای همیشه باید که کند بیان را زبانی است او مجبور. بخشند شکل ندارد کنترلی آنها به که یهاینظام بر که بیابد فرمی
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 درمرمت .گرددمینهادن برروی رمزگان معنایی درحفاظت منجربه مرمت مفهومی  تأکید (.365:5320اکو،) باشد. آن از بیرون
گر در این شمای ارتباطی نقش  مرمت مفهومی برای درک پیام ودیعه نهاده شده دراثر با نگاه فرازبانی به تقویت پیام کمک مینماید.

رادرقالب فرازبانی ارایه دهد. حفاظتگر باید زبان بیان  حفاظت مفهوم روشنگر فرهنگ پیدا میکندومی کوشد با مطالعات فرهنگی،
کدهای اثرتاریخی را حفظ کند واین مرمت تاحد ممکن ساده وبی آالیش باشد وازهندسه پیچیده درجهت ارایه حفاظت مفهومی 

ی درامتداد اشاعه پیام ابتدا درجهت تثبیت معناهای اثرتاریخی بوده ودرگام بعد تولید معناهای حفاظت مفهومی در در پرهیز کند.
رابازتولید  باشدمیمعناهایی که بواسطه بعد تاریخی برای انسان امروزی ناشناخته  حفاظتگر مرمت، در این .باشدمیاصلی اثر 
تعلیمی آن -ونقش آموزشی گیردمینوع مرمت نه فقط وسیله حفاظت بلکه موضوع وهدف پژوهش قرار  در این .کندمیوصیقلی 

جامعه مخاطبان این نو ع مرمت کاهش پیدا میکند ومیزان کیفیت وابسته به چونی وچندی ارایه مفهوم  دامنه .گرددمیبرجسته تر 
مرمت نقش قوی دارد ومخاطب محدود این نوع حفاظت با توانایی به پرده دری این رمزگان می پردازد  در اینوکنایه  استعاره است.

 برگشت ،یسادگ ولی مفاهیمی چون حداقل دخالت، باشدمیفهومی بسیارگسترده وسطح لذت را ارتقاء می بخشد. دامنه حفاظت م
 کند.یپذیری به عنوان ترمز خیال پردازی های مرمت مفهومی عمل م

 
 )ماخذ: نگارنده( فرازبانیکارکرد  -4جدول 

 کارکرد فرازبانی

 کالم معماری حفاظت

 زگانرم: عامل رمزگان فرا معماری: عامل معنایی یکدها عامل:

تولید معنی درجهت  تثبیت و هدف:
 شناخت اثرتاریخی

 جهت گیری پیام به سوی رمز: هدف تعیین وتولید معنی: هدف

 معماری عامل کدهای درحفاظت که شامل رمزگان های زبان های دیگر است. باشدمیعامل نقش فرازبانی درمعماری رمزگان فرا معماری 
 یی حفظ وتثبیت وازسویی تولید وبازتولید میشود.که ازسو باشدمیمعنایی جدید وقدیم 

 

 2شعری كاركرد -5-5
 که است موقع آن ؛گیردمی قرار توجه کانون خود خودی به پیام وقتی یعنی کند؛ میل پیام سوی به صرفاً کالمی ارتباط وقتی

 «آن کنندة تعیین و مسلط کارکرد» هنررا بطورکلّی شعریا آفرینی زیبایی نقش یاکوبسن یابد می ادبی شعری یا کارکرد زبان
 پیام خود پیام، مرجع که جایی. شودیم دیده هنری آثار در زیباشناختی آن کارکرد ی برجسته نمونه (06:5302یاکوبسن،). داندمی

 اهمیتی حائز و مهم نقش کالم، در زیبایی ایجاد( 99: 5263 گیرو،. )است آن موضوع بلکه نیست، ارتباط ابزار دیگر پیام این و است
 زبان از و جسته مدد نقش این از و پردازد؛ می خود کالم آراستن به خود کالم در بیشتر تاثیر برای گوینده. آید می شمار به زبان در
 و بدیع های آرایه آوایی، الگوهای از استفاده با نقش (. این561:5363 باقری،. )کندمی استفاده آفرین زیبایی اصل یک عنوان به

 شاعرانه عملکرد بیانی و اوایی الگوهای. کندمی جلب اثر خود به را خواننده توجه ؛ وافزاید می زبان شناسی زیبایی ی برجسته بیان
 این در دارد، ارزش مصداق آن در که ارتباطی زبان برخالف و زند می هم به را مصداق و نشانه معمول میان ی رابطه زبان، ی

: 5306 سروری، حسینی و طالبیان) .است ارزش دارای خود خودی به که یابد می استقالل موضوعی نعنوا به نشانه زبانی، عملکرد
 عنصر هر اولیه ارزش یا (. معنا5326)احمدی، میرود. شمار به ادبیات و شناسی زبان پیوند «نقطه» واقع در زبان ادبی کارکرد( 556

 ارائه پیام که نباشد چیزی ترین مهم کارکرد است که ممکن حالتیدر . باشدمی صریح معنای همان که است آن اولیه کارکرد
 است بر کارکرد مبتنی هرچند که شودمی جلب در سر معنای به توجه ،کنیممی نگاه مسجد یک در به سر وقیی مثال میکند. برای

معنای ضمنی  عنوان به در سر عظمت و کادربندی شده است. قرارگرفته حاشیه در ورود منزله به در سر یعنی صریح کارکرد اما
کارکرد زیبایی  ندتوانمی فقط و ندارند صریحی کارکرد که کرد خلق کاذب عناصری توانمی همین ترتیب به. موردتوجه قرارمیگیرد

 به رکردکا بر عالوه نمای ساختمان در خود استقرار نحوه و تعداد شکل، با ندتوانمی ها (. پنجره5326وفایی،) باشند. داشته شناختی
 اشاره است کرده هدایت بنا ساخت در را معمار که کلی ایدئولوژی ند بهتوانمی آنها. کنند داللت استفاده و سکونت از خاصی مفهوم
 این در معماری که است موضوع از بخشی سازی برجسته یا و تأکید زبان در ادبی نقش هدف (. درواقع912:5320اکو،) کنند. ضمنی

 .مییابد تحقق معماری عناصر نمادین کردکار واسطه به امر
را به سوی برجسته سازی مرمت پیش میبرد یعنی مرمتگر شیوه بیان عملی رابه گونه ای  حفاظت توجه صرف به پیام معماری،

ر پوئتیک پیام با برجسته سازی عناص کارکرد .بکشاند که مخاطب را به سمت خود به زیرسایه القاء پیام حفاظت، گیردمیبکار 
نگاه سمبولیستی به حفاظت عناصرشاخص ونمایه نمودن المانهای  تیتقو نشانه ها را عمق می بخشد. یدوگانگ کالبدی ملموس،
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درزبان برای برجسته سازی از هنجارگریزی  هرچند .باشدمیمرمت نیز از خروجی های رویکرد پیام به سوی پیام  در جریاننمادین 
وباتغییر درنحوه بیان  باشدمی( استفاده می کنند ولی درحفاظت برجسته نمایی بصورت تکنیکال 05: 5326 طغیانی،) ییافزاوقاعده 

وجنبه آفرینش هنری آن  شودمیوادی بسیار بسمت مفاهیم زیبایی شناسانه نزدیک  در این حفاظت معماری اثر نمایش می یابد.
قرار دادن عمل مرمت معموال قرابت بیشتری با حفاظت  تأکیدخصلت های هنری مرمت برای  یبرجستگ .گیردمیمورد مداقه قرار 

شاعرانه پیام در حفاظت همیشه -مینیمال دارد وکوشش در باز ارایه یک پیام ضمنی دارد. البته باید خاطر نشان نمود که نقش ادبی
 در است و ترپررنگزهمه ولی نقش ادبی درآموزش حفاظت ا شودمیوهمراه دیگر نقش ها دیده  باشدمیمحملی برای دیگر نقوش 
 جهت تاثیر حفاظت است.

 
 )ماخذ: نگارنده( فرازبانیکارکرد  -5جدول 

 کارکرد ادبی

 کالم معماری حفاظت

 پیام: عامل کارکرد نمادین: عامل سمبولیستی کارکرد عامل:

 برفرمی خاص یا پیامی خاص تأکید هدف:
یا برجسته سازی  تأکید: هدف

 بخشی از موضوع

زیبایی وایجادلذت  نشیآفر :هدف
گیری پیام  جهت درمخاطب والقای موثرپیام،

 به سوی خودپیام

که درصورت درحاشیه قرارگرفتن معنای صریح وظهور معنی ضمنی تحقق می یابد.  باشدمیعامل نقش ادبی درمعماری کارکرد نمادین 
شمای ارتباطی با برجسته سازی تقویت می  در اینحفاظت آموزشی  نقش درحفاظت نقش شاعری بواسطه عملکرد سمبولیستی ظهور می یابد.

 .شودمیگردد که با عناصر بیانی معماری عرضه 

 

 1همدلی كاركرد -5-6

 حصول برای دیگر بعضی کنند، قطع را آن یا دهند ادامه کنند، برقرار را ارتباط که است این هاپیام از برخی اصلی هدف
 همدالنه کارکرد شود، معطوف (ارتباطی مجرای) تماس سمت به پیام جهتگیری . هرگاهاست ارتباط مجرای عملکرد از اطمینان

-6: 5369 سلدون،) .است ارتباط قطع یا تداوم برقراری، کارکرد این در ارتباط ایجاد از هدف گفت باید کلی طور به. یابد می تحقق
 همدلی آنها با و کند؛ پیدا هستند، او همدل و همفکر که مخاطبانی و افراد خواهد می همدالنه ارتباط طریق از معموال شاعر (0

 دوستانه انسان ی نگرش شالوده که است هایی ارزش و اخالقی فضایل بر تمرکز و توجه نیازمند همدلی و اتحاد گیری شکل. نماید
 راهکارهای مهمترین از یکی( 333: 5306 محمدی،) .گرداند می متعهد جویانه صلح روابطی برای را آنان ؛ ونمود فراهم افراد بین را

 آموخته های واسطه به فرد اکو اعتقادامبرتو ( به5326است. )احمدی، پیامبر دستورات و الهی اوامر به توجه همدلی، به دستیابی
 پناه، سپسسر برای یابد می غاری درآغاز اولیه . انسانکندمی برقرار ارتباط آن وسیله و به میکند مطرح خود ذهن در را مدلی قبلی

 است ای گزینه غار آن که کندمی او یادآوری به بیاید باران و باد . وقتیگیردمی شکل غار ایده چنین پردازد این می آن کشف به
 متبادرشود. ذهنش به پناهگاه مفهوم دید هم را دیگری غار وقتی تا سازدمیقادر  را او ایده این همچنین...  ماندن امان در برای

 می یاد که هایی محرک به: مستقیم صورت به بگیرد: ارتباط شکل صورت دو به دتوانمی معماری در (. ارتباط916:5320اکو،)
صورت  مان ذهن در فعالیت از خاصی نوع مذهبی، کاربریهای در آن تکرار خاطر به گنبد که مانند؛ دهیم پاسخ آنها به گیریم

 چون ها ازمحرک برخی: غیرمستقیم است. ارتباط رفتن باال مثابهبه فرم اش خاطر به ایم گرفته یاد درگذشته که پله یا و گیردمی
 آب از را ساختمان که سقف مانند؛ دهیم می پاسخ آنها ارتباطی اثر به دارند را مصنوعات بشری کارکرد و اند شده محیط از جزئی

 هیم.د می پاسخ آرامش مثل آن ارتباطی اثر به و کندمی محفوظ وهوای نامساعد
درمقوله حفاظت بناهای تاریخی برقراری ارتباط بخاطر عمری که از پیام گذشته ومتروک شدن مجرای ارتباطی، سخت است 

ایجاد ارتباط  باعث نیازهای مشترک فرازمانی انسانی پدید آمده اند، بر اساسبه اینکه یک معماری  با توجهولی از سوی دیگر 
پنداری با انسانهای گذشته که درپی رفع نیازی یک نوع از معماری را بوجود آورده اند سبب . هم ذات گرددمیوهمدلی بینا زمانی 

برتماس وارتباط باشد مرمت به  أکیدت اگردرحفاظت خلق یا باززنده سازی مجاری ارتباطی می گردد ودرنهایت باعث حفاظت میشود.
کاربری تاریخی اثر نیزدرقلمرو  برگرداندن .کندمیحرکت  سوی بازپیرایی فرم های تثبیت شده درخاطره مشترک بومی یک فرهنگ

فرهنگی حفاظت را به سوی جامعه  شناسینشانهدرویکرد  شناسینشانهپتانسیل بوم  شیافزا .گرددمیکارکرد همدالنه تقویت 
راتیک هویتی جامعه اخالق مدار درکارکرد همدالنه حفاظت پررنگ میشود وحفاظت بگونه پ ریتاث شناسی بومی سوق میدهد.

 ادراک .گیردمیقرار  تأکیدنقش اتحادی آن درجهت خشوع دربرابر دستورات الهی مورد  رسانه معماری و حفظ تشخص می یابد.
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قرار دادن  تأکید .شودمیتسهیل شده برای مخاطب وصمیمیت درنحوه برقرای برای بازدید کننده این جهت گیری حفاظت راشامل 
را بسوی سادگی قابل فهم برای همه پیش میبرد بگونه ای که خوانایی بعنوان یکی از اصول  مرمت ظت،برروی مقوله ارتباط درحفا

خطیر حفاظت را بعنوان  نقش باجنبه همدلی پیام، حفاظت .باشدمیهای بشری پایه ای حفاظت مورد پذیرش تمامی فرهنگ
 .شودمیگفتگوی بین تمدنی را یادآور  گسترش روابط صلح جویانه و

 

 )ماخذ: نگارنده( فرازبانیکارکرد  -6دول ج

 کارکردهمدلی

 کالم معماری حفاظت

 مجرای ارتباطی: عامل ابزار برقراری ارتباط: عامل ارتباطی معماری رسانه عامل:

هدف: ارتباط با بازدید کننده وسپس 
 وسادگی درمرمت ییخوانا گفتگوی بین نسلی،

برقرار کننده یا ادامه دهنده : هدف
ط موجب اطمینان از تداوم یا قطع ارتبا

 ارتباط

ازتداوم یا  نانیاطم ایجادارتباط، :هدف
 توجه مخاطب جلب قطع آن است.

 شود.غیرمستقیم ظاهر می که به دوصورت مستقیم و باشدمیعامل نقش همدلی درمعماری ابزار برقراری ارتباط 
 گ بین نسلی از طریق بنای تاریخی درکارکرد همدلی پیام حفاظت دیدهدیالو برقراری ارتباط با مخاطب درراستای شناخت پیشینیان و

 شود.می

 

 نتیجه گیری
 پیامِ رندةیگ کنشی، کارکردِ در بحث؛ زمینة ارجاعی کارکردِ در پیام مرجعِ: کرد خالصه گونه این را کالمی کارکردهای توانمی

 مورد رمزگانِ فرازبانی، پیامِ مرجعِ. است ارتباط خودِ و تماس پیام، جعِمر همدالنه کارکرد در. است آن فرستندة عاطفی، کارکردِ در و
 توانمیبه اینکه بناهای میراثی درگذرزمان ارتباط خود را ازدست داده اند پس  با توجه است. پیام خودِ شعری، پیامِ ومرجع استفاده

به اینکه اثرتاریخی دچار تحوالت معنایی  با توجه ارتباط نیا .گیردمیگفت در وادی نخست حفاظت برای برقراری ارتباط شکل 
نهادن برروی مسیر  تأکیدسطح ارتباط از طریق  یارتقا .باشدمیقدم درحفاظت  نیاول شده ودیالوگ بین مخاطب واثر ازبین رفته،

وارتباط برقرار  باشدمی رمهمت گذاری بروی بناهایی که قدمت بیشتری دارند، تأکید. این کندمیارتباطی راه را برای حفاظت هموار 
میگرددونوع حفاظت  تأکیدازبرقرای ارتباط بسته به نوع مرمت برروی یکی از جنبه های ارتباط  پس کردن با اثر سختتر می گردد.

شاهد چند نوع کارکرد نیزبود ولی معموال یکی از محورهای  توانمیدریک مرمت  هرچند .کندمیراکارکرد شمای ارتباطی مشخص 
به لحاظ اینکه تاریخ، مشخصه وفلسفه وجودی بناهای  درحفاظت .باشدمیاطی قویتر بوده وسردمدار دیگر شماهای ارتباطی ارتب

عملکرد ارتباط است ورویکرد پیام به سوی موضوع وزمینه اثر موجب خصلت  نیمهمتر بنابراین کارکرد ارجاعی، باشدمیمیراثی 
کل گیری اثر وبررسی موضوع دربستر پدیداری اثر موجد شناخت پیام اثر ودرنهایت به زمینه ش برگشت .گرددمیارجاعی پیام 

وهرچه بنا اصیل تر  نمایدمیبعنوان شاخصه بناهای تاریخی درکارکرد ارجاعی نقش پررنگ بازی  اصالت .گرددمیحفاظت دقیقتر 
باید اشاره کرد که نگاه ارجاعی به زمینه  ضمنا است.به زمینه برای ادراک پیام اثر موفقتر وسهل تر  برگشت ودست نخورده تر باشد،

این رویکرد  بر اساساسناد ومدارک تاریخی بوجود می آید تنها  بر اساساستنادی که -راشکل می دهد. مرمت تاریخیاصالت  نیز،
حفاظت نقش کمتری عاطفی پیام وبیان احساسات معمار در کارکرد دیگرنیز بکارگرفته میشود. هایمرمتبوجود می آیدهرچند در

 دارند ولی بررسی بیوگرافی سازنده ومطالعات تطبیقی درآثار بوجود آورنده سازنده درحفاظت وشناخت اثر تاریخی تاثیر گذار است.
واین کارکرد درقلمرو شناخت شناسی بنای  گیردمیعاطفی پیام درزیر سایه کارکرد ارجاعی قرار  کارکرد بناهای تاریخی، درمرمت
برمخاطب شکل گرفته وبراساس نقش توریسم ومخاطب  تأکید بر اساسعمده حفاظت درایران امروز  انیجر .باشدیمتاریخی 

 نیا مرمت بازاری را شکل می دهد. یمتدولوژ ترغیبی که با نگاه به مخاطب سعی در جلب توجه آن دارد، گارکرد سازمان می یابد.
قع بدون توجه به کارکرد های دیگر دست به اقدام میزند وراه رابرروی فهم موا یدربعض رویکرد بعنوان عملیاتی ترین حفاظت،

 .گرددمیاحیاءاقتصادی ومشارکت اثرتاریخی در پویایی اقتصادی منجر به کارکرد کنشی ارتباط  هینظر درست پیام حفاظت می بندد.
مفهومی را بوجود  مرمت دن برروی کدهای معنایی،قرار دا تأکیدفرازبانی معموال درقلمرو حفاظت دارای کمیت نمیباشد وبا  کارکرد

عملیات حفاظت این اقدام به صورت خودکار به وقوع می پیوندد ولی درتاکید گذاری صرف  در جریانبه اینکه  با توجه می آورد.
 ظتحفا .باشدمیبررمزگان معنایی نوعی خاصی از مرمت را پیش میکشد که معموال مخاطبان خاص وشامل بناهای بخصوصی 

 جامعه آکادمیک حفاظت قرار گرفته وسطح باالتری از دانش حفاظت را ارایه می دهد. موردتوجهمفهومی دردوران متاخر بیشتر 
اینکه مرمت مدرن نسبت  بادرنظرگرفتن شعری باتاکید نهادن برروی خود پیام درحفاظت به سوی مرمت هنری پیش میرود. کارکرد

کارکردی شاعرانه تراست ولی درحفاظت هنری معموالبا بکارگیری  ی( داراتکمیلی و... رمتم ،یبازساز تعمیر،) یسنتبه مرمت 
نوع حفاظت بهمراه مرمت  نیا خودرا از دیگرمرمت ها جدا میکند. راه برمعنای حفاظت، تأکیدو برجسته سازی باهدفی خاص 
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 نقش ی ترین مرمت پیش میبرند. درنهایتحفاظت مدرن را به سمت کم عملیات« حداقل دخالت»مفهومی با بکارگیری مفهوم 
 به را مخاطب توانسته، که است شمای ارتباطی در برجسته های ویژگی و خصلت از پیامودرزیرسایه آن نقش عاطفی ارجاعی
کنشی –ساز وابتدای شمای ارتباطی ونقش کوششی  نهیزم همدالنه، نقش دهد. ارجاع متن اثر میراثی از بیرون هایی حقیقت
 گیردمیفرازبانی وشعری با مظلومیت درانتهای شمای ارتباطی قرار  هاینقش رترین وعملیاتی ترین درشمای ارتباطی است.پرطرفدا

 ولی معنی ومفهوم حفاظت را بگونه امانت دارانه به نسل بعد تحویل میدهد.
 

 (1332رو،ی)برگرفته ازگ یحفاظت معمار امیدرپ اکوبسنی یارتباط یشما گانهشش ینفش ها -7جدول 

 هدف درحفاظت شرح
 عوامل ارتباط گفتاری

 درحفاظت

 هاینقش
 ارتباطی زبان

عامل نقش ارجاعی درحفاظت معماری زمینه 
تا دخالت، حداقل فعالیت را  باشدمیتاریخی بنا 

ارجاع  درتخطه اصالت داشته باشد ومخاطب با
 تاریخی به پیام ودیعه نهاده شده دراثر برسد.

 ارجاع با اصیل حتواوم فرم دادن نشان
 تاریخی

 )موضوع( زمینه
کارکرد 

 ارجاعی

 درحفاظت نقش عاطفی شامل کدهای تکنیکی،
معماری وشخص معمار میباشدکه  ومعنایی ینحو

 اطالعاتی درباره فرستنده را به ما می دهد.

بیوگرافی معمار با اثرومقایسه تطبیقی بین 
اثر باآثار دیگرموجد معرفتی درحفاظت 

ه درجهت رفع نواحی کمبود ک گرددمی
 باشدمی

 )معمار( فرستنده
 کارکرد

 عاطفی

 حیکاربردصح درحفاظت معماری نقش ترغیبی،
 ونقش توریسم وبازدید کننده باشدمیاثرتاریخی 

 درکارکرد آن بسیار تاثیرگذار است.

 مخاطب() رندهیگ صرف بر مخاطب تأکیدو بهره وری 
 کارکرد

 کنشی

های معنایی جدید درحفاظت معماری عامل کد
که ازسویی حفظ وتثبیت وازسویی  باشدمیوقدیم 

 تولید وبازتولید میشود.

جهت شناخت  تولید معنی در تثبیت و
 اثرتاریخی

کدهای رمزگان )
 معماری(

 کارکرد

 زبانی فر

 ارتباطی با برجسته شمای در ایننقش حفاظت 
تقویت می گردد که با عناصر بیانی معماری  سازی

 .شودمیعرضه 

 پیام برفرمی خاص یا پیامی خاص تأکید
 کارکرد

 شعری

برقراری ارتباط با مخاطب درراستای شناخت 
ودیالوگ بین نسلی از طریق بنای  پیشینیان

 میشود. همدلی پیام حفاظت دیده تاریخی درکارکرد

ارتباط با بازدید کننده وسپس گفتگوی بین 
 خوانایی وسادگی درمرمت نسلی،

 یارتباطمجرای 
 رسانه()

 کارکرد

 همدلی

 

 منابع

 ترجمه با نجومیان، توسط امیرعلی کلیدی(، )مقاالت شناسینشانه در معماری، شناسینشانه: نشانه و کارکرد امبرتو، اکو، -5
 5320 تهران، مروارید، اننشارات ،360 - 946 پور، رجب محمد

 روزیترجمه پ ،شناسیهنشان، (5306)، امبرتو، اکو .نشر ثالث، تهران ،یزدیا -9
 تهران، مرکز، نشر نبوی، محمد ترجمه با متن، تا تصویری های نشانه از (،5325) بابک، احمدی، -3
 تهران مرکز، نشر متن، تأویل و ساختار ،(5306) بابک، احمدی، -4
 نو، تهران ک، گامی، ساختار و هرمنوت(5306)، بابک ،یاحمد -1
 هرمس تهران، صفوی، کوروش ترجمه شناسی، شعر و شناسی زبان( 5306) رومن یاکوبسن، -0

 آگاه تهران، نبوی، محمد ترجمه ،شناسینشانه( 5329) پیر گیرو، -6

 نو طرح تهران، مخبرف، عباس ترجمه معاصر، ادبی های نظریه راهنمای( 5369رامان ) سلدون، -0

 مهر ی سوره تهران، ادبیات، به شناسی زبان از (5303) کوروش، صفوی، -2

 - 15: (0) سجودی، زیباشناخت فرزان توسط نیتدو ها، نشانه نظریه: شناسینشانه مثابهبه منطق ،5305 ،سندر چارلز پیر، -56
03 

 پارسا، انتشارات سوره مهر، تهران یمهد ، ترجمهشناسینشانه ی، مبان(5306) ل،یچندلر، دان -55

 تهران فضا، نشر ایرانی، معماری خوانش و ها اصل ،(5325) منصور، محمد فالمکی، -59
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 تهران ،نشرفضا مرمت، یتکنولوژ (،5301) ،محمدمنصور المکی،ف -53
 تهران سازی بناها وشهرهای تاریخی، انتشارات دانشگاه تهران، باززنده (،5364منصور، ) محمد فالمکی، -54
 اول. چاپ روزنه، انتشارات محمد حسن طالبیان وخشایار بهاری، ترجمه حفاظت معماری، خیتار (،5300، )وکای یوکیلهتو، -51

 .تهران دانشگاه تهران، انتشارات شهری، مرمت (،5305، )حهیمل محسن ومقصودی، دیس بیبی،ح -50
 نشریه سنایی، ازقصاید یکی بر تکیه با تعلیمی ادبیات در در زبانی ی گانهشش هاینقش( 5329) فیضی، مریم آهی، محمد -56

 96 ی شماره ،1 سال تعلیمی، ادبیات ی پژوهشنامه پژوهشی، – علمی
 هایپژوهش ی فصلنامه( یاکوبسن ی نظریه چارچوب در) سنایی ادبی و زبانی دیدگاههای بررسی( 5306) رضا علی لو، نبی -50

 99 ی شماره ،0 سال ادبی،

 زبانی هاینقش نظریه تکیه بر با زبانشناسی دیدگاه از غنایی ادب ساختار بررسی. “5321 صفوی، کورش و سمیه آقابابایی، -52
 34 - 6 ،(02) ادبی پژوهی یاکوبسن. متن

 شعر به استناد با زبان مجازی قطب به گرایش و خراسانی سبک مدایح( 5306) نجمه سروری، حسینی و یحیی طالبیان، -96
 95 ی شماره ،1 سال فارسی، ادبیات و زبان انجمن تهران، ادبی، هایپژوهش فصلنامه منوچهری،

 پژوهشگاه معاصر، پارسی ادبیات اوستا، این از شعر ی وعهمجم در هنجارگریزی ،(5326) هیسم صادقیان، و اسحاق طغیانی، -95
 اول شماره انسانی، علوم

 تبریز(، جاویدان کبود مسجد: موردی معماری )مطالعه در شناسینشانه و ارتباط بر مؤثر (، عوامل5326) ،دمسعودیس وفایی، -99
 969 - 562 صفحات ،5326 زمستان و پاییز ،34 شماره خرد،

-علمی هینشر رویکرد تعلیمی ابوسعید ابوالخیربرمبنای نظریه ارتباطات کالمی یاکوبسن، لیتحل (،5329) ،نجمه امری، -93
 554-06ص  ،5329بهار  هفدهم، شماره پنجم، سال پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،

 کاوش سرو،ناصرخ درقصاید زبان ترغیبی نقش ایجاد در موثر عوامل (،5321) محسنی، مرتضی و مهدی جویباری، صراحتی -94
 26-591: پژوهشی یعلم ،33 فارسی ادبیات و زبان نامه

 

 ها: نوشت پی

 واحیای مرمت وبررسی مطالعه»عنوان  با یزدی ساکت علی مهندس ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته بازاری مرمت واژه
 .باشدمی اصفهان هنر دردانشگاه« 29-09 دردهه یزد سنتی های خانه
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 ، جلد یک2311 پاییز(، 12)پیاپی:  3، شماره ششمسال 

 
 

 

 (GIS)کاربرد سیستم و  مدیریت شهری

     

 1مسعود عامری
 91/80/11تاریخ دریافت:  

 85/81/11تاریخ پذیرش: 
 

  83130کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 یهاسازمانامروز یکی از مسائل عمده شهرهای کشور، فقدان مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی بین ادارات و 
شهری  یهانهیهزشهروندان که پرداخت  هایناهماهنگامور مختلف شهروندان نقش دارند و در این مختلفی است که در 

اگر نتوانند اطالعات روز خود را با سرعت و دقت به  هایشهردار. لذا شوندیمبر دوش آنان است بیشترین زیان را متحمل 
. سیستم اطالعات شوندیم روروبهبا مشکل منابع درآمدی  نیتأمو  یزیربرنامهدست آورند در حل مسائل شهری 

 یریکارگبهالزم را با  یزیربرنامهو  ینیبشیپ توانیمو  کندیمجغرافیایی همانند بازویی برای مدیریت شهری عمل 
هایی مانند کاربری سیستم اطالعات مکانی در امور شهری و شهرسازی، در بخش .نمود عملی جدید یهامدل و هاروش

های فرسوده و تاریخی، تأسیسات و تجهیزات جمعیت، خدمات شهری، مدیریت زمین و مسکن، معماری، بافتاراضی، 
و ترافیک، گردشگری، اطالعات عمومی شهری و آموزش و آمار، کمک فراوانی به مدیران  ونقلحمل، وسازساختشهری، 

و  مدتکوتاهریزی تحلیل وضع موجود و برنامه ای و شهری، برایمنطقه های توسعهشهری، شهرسازان و مشاوران طرح
 .کندمی بلندمدت

 

 

 شهری، شهرداری ریزیبرنامهسیستم اطالعات جغرافیایی، شهرسازی،  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 سازه، دانشگاه امیر کبیر، ایران –کارشناسی ارشد عمران  - 2
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 مقدمه -1
. جوهر اقتصادی اندشدهواحدهای فضایی اقتصاد جهانی مطرح  تریناساسی عنوانبهنواحی شهری امروزه به نحو بارزی 

نقش عامل در سنجش اهمیت مدیریت شهری در زمینه راهبرد توسعه شهرها ایفای  سه .هاستآنشهرها، چگونگی مدیریت 
 مهارناشدنیمحلی، شمایل  هایحکومتو محدود نمودن نفوذ و اندازه  تمرکززداییزمینه افزایش شتاب تغییرات اقتصادی،  :کنندمی

فزاینده، بسط دادن تمرکز بر روی مدیریت شهری  مهارناشدنیدر مقابل این تغییرات  هاواکنشفقر و محرومیت اقتصادی. یکی از 
و  ایمنطقهتولیدی آن شهر در بازارهای  هایبخش، برای تعیین موقعیت مطلوب شودمیچگونه اداره یک شهر  کهایناست. 

گزاف تحمیلی بر هر دو بخش خصوصی و  هایهزینهجهانی ضروری و بنیادین است. اداره بد شهرها اغلب با تورم اقتصادی و 
یستم خوب اداره شهر در جهت دادن امکان زندگی خوب در ، تجربه نشان داده است که سعالوهبهعمومی اقتصاد آمیخته است. 

شهری و ملی هستند)حاتمی  هایتوسعهاقتصادی و اجتماعی، موانع مهم بر سر راه  نشینیحاشیهشهر اساسی و ضروری است فقر و 
یریت رشد مد سازوکارهایآن است که  دهندهنشان(. بررسی اجمالی تجارب جهانی 58-55صص  ،9318نژاد و فرجی مالیی،

تغییر نشمردن اصول الگوهای عام جهانی تا حد زیادی با شرایط نظام شهری بومی خود  غیرقابلشهری در کشورهای مختلف، با 
حقوقی و مدیریتی در مقیاس  یهافرصتفضایی از سایر -با پرهیز از توسل مطلق به احکام کالبدی حالنیدرع. اندافتهیوفق 

(، عالوه بر عوامل فضایی، موضوعات متنوعی همچون 3883. از نظر چنگ)اندبردهرشد بهره سرزمین و شهر جهت مدیریت 
( و هااستیس(، تصمیمات)اهداف، راهبردها و هااستیس، سازندگان و هاارگانساختارهای اجتماعی، اقتصادی، تصمیم سازان)

در میان اندیشمندان کشورمان موضوع   (Cheng,2003)رند)تفکیک زمین، روندهای قانونی و ...( نیز بر رشد شهر تأثیر گذاهانظام
های زمین از از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از اندیشمندان بر لزوم تصحیح سیاست« حدود رشد شهری»

راضی خارج از طریق تشکیل بانک زمین، تعیین تکلیف حدود اختیارات مالک، برداشتن محدودیت های قانونی در استفاده از ا
(. 35ص  ،9351محدوده شهرها، تعیین تکلیف کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و پرهیز از بالتکلیفی آن ها تأکید دارند)هاشمی،

برخی بر موضوعاتی نظیر توسعه درون زا از طریق تعیین تکلیف اراضی رها شده درون شهرها، بهسازی و نوسازی بافت های 
توسعه شهر بدون محدوده  ریزیبرنامهبرخی دیگر بر لزوم  .(9308)آخوندی و دیگران، کنندمیرا مطرح فرسوده و خالی از سکنه 

را  ریزیبرنامهاگر  .(05ص  ،9308جامع به شدت با مقاومت روبه روست)مشهودی، ریزیبرنامهکه در فضای سنتی  کنندمیتأکید 
ردن راه ها و وسایل رسیدن به آن تعریف کنیم، آن گاه می توان تصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و پیش بینی ک

 ریزیبرنامهفضایی شهر در آینده دانست. تعریف دقیق تر  -شهری را تعیین روش هایی برای ساماندهی بهینه کالبدی ریزیبرنامه
 .تر، مؤثرتر و دلپذیرتر است شهری، تأمین رفاه و آسایش شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان

شهری یک فعالیت زنده و پویاست که علت پویایی آن این است که شهر مانند یک موجود زنده است و مانند یک  ریزیبرنامه
سیستم عمل می نماید که طیف وسیعی از فعالیت ها)تمام زندگی شهری( و عملکردهای شهری را پوشش می دهد. طبق این 

شهری شامل پنج مرحله اساسی است که پژوهش و شناخت، تعیین اهداف، تعیین راه حل های ممکن برای  ریزیبرنامهتعریف 
(. در این رابطه سیستم های اطالعات 989ص  ،9301دستیابی به اهداف، ارزیابی راه حل ها و اقدام را در بر می گیرد)شیعه، 

ملک مطرح می باشند که با فراهم ساختن امکان یکپارچه سازی داده ابزاری مهم در مدیریت داده های زمین و  عنوانبهجغرافیایی، 
های حاصل از منابع مختلف، امکان استخراج اطالعات مورد نیاز و کشف ارتباطات پیچیده و ناپیدای مابین پدیده های مختلف را 

رند، مکان و توصیفات مربوطه. در نتیجه در می نماید. از دیدگاه فنی این سیستم ها با دو جنبه مختلف از داده ها سر و کار دا فراهم
پایه ای برای ورود به سیستم اطالعات جغرافیایی دارای اهمیت بسزایی می  عنوانبهاختیار داشتن داده های جغرافیایی رقومی 

عات در در درجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم و سپس ساختار اطال GIS باشد. برای بهره گیری صحیح از قابلیت های یک
توجه به ماهیت و ساختار اطالعات جغرافیایی آن که رکن اساسی هر  GIS آن می باشد. جهت پیاده سازی یک سیستم

را تشکیل داده و توانمندی ها و پتانسیل های آن را تعیین می کند، اجتناب ناپذیر است. از قابلیت های یک پایگاه GIS  سیستم
 .دستیابی به داده های مختلف آن بر حسب نیاز می باشداطالعاتی، مدیریت اطالعات و قابلیت 

 

 مبانی نظری -2
GIS ای یکپارچه از سخت افزار، نرم افزار، شبکه و نیروی انسانی یا سیستم اطالعات جغرافیایی از نقطه نظر فنی، مجموعه

مینطور استخراج اطالعات کاربردی های مکانی، هبرای جمع آوری، ذخیره، ایجاد، ویرایش، نمایش گرافیکی و تجزیه و تحلیل داده
 .برای تصمیم گیری اصولی است

تمام دست اندرکاران برنامه های توسعه شهری، به ویژه شهرسازان می دانند که بنیان تئوریک اصطالحاً طرح های جامع 
یف شده در جدول سرانه شهری بر اساس یک شهر آرمانی جهانی است که معیارهای تحقق و رویکرد اساسی آن استانداردهای تعر

. این برخورد شودمیها در مورد شرایط کمی و کالبدی است که بر اساس آن وضع مطلوب تعریف و وضع موجود با آن مقایسه 
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تخیلی ضمن در نظر نگرفتن شرایط زیست بوم، سعی در تحمیل شرایطی به آن را دارد که بر اساس معیارهای غیر واقعی و -آرمانی
عنی رقمی که اغلب، بخش عظیمی از ساکنان شهرها را از گردونه معادالت و محاسبات بعدی حذف می میانگین هاست ی

 .(58ص  ،9300نماید)براتی، 

. رشد شهر به صورت یک شودمیالگوی توزیع فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف  عنوانبهفرم شهر 
فیزیکی سریع یا رشد درونی و سازماندهی مجدد است. گسترش بیرونی به شکل افزایش فرآیند دوگانه گسترش بیرونی و رشد 

محدوده شهر یا به اصطالح گسترش افقی بی رویه ظاهر می گردد و رشد درونی به صورت درون ریزی جمعیت و الگوی رشد 
ا برای تدوین سیاست های مناسب و بنابراین، شناخت الگوی رشد فضایی شهرهای اصلی مناطق و کشوره؛ شودمیفشرده نمایان 

دستیابی به توسعه پایدار امری اساسی است. در این ارتباط، تحلیل های آمار فضایی در سیستم اطالعات جغرافیایی از جمله روش 
ئه های توسعه یافته در دهه های اخیر هستند که با توجه به دخیل کردن عامل فضا در محاسبات آماری، توانایی باالیی در ارا

الگوهای فضایی رشد و توسعه دارند. در واقع در سال های اخیر، به همراه پیشرفت های فن آوری در زمینه جمع آوری و پردازش 
داده های جغرافیایی و درک خالءهای موجود در زمینه داده های فضایی و جغرافیایی، توجه پژوهشگران بیشتری به آمار فضایی 

دی در این زمینه صورت گرفته است. برای مدت ها عدم امکان تحلیل های آمار فضایی در نرم جلب شده است و پیشرفت های زیا
 و GeoDat افزارهای سیستم های اطالعات جغرافیایی نوعی خالء محسوب می گردید و باعث پیدایش نرم افزاهایی مانند

SpaceStat افزوده شدن مجموعه ابزارهای تحلیلی آمار اما در سال های اخیر ؛ شده بود که محدودیت های خاص خود را داشت
توانمندی های بسیار خوبی را در این زمینه ایجاد کرده است که می توان در تحلیل الگوهای توزیع پدیده  ArcGIS فضایی به

(. لذا هدف نهایی یک سیستم اطالعات 0-1صص  ،9318های جغرافیایی به خوبی از آن ها استفاده نمود)ارغان و دیگران،
باشد و عملکرد اساسی آن به دست های مکانی میشده بر اساس دادهگذاری های پایهگیریافیایی، پشتیبانی جهت تصمیمجغر

 آیندهای گوناگون به دست میهای مختلف و با دیدگاهها با روشهای متفاوت دادهآوردن اطالعاتی است که از ترکیب الیه
GIS  مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطالعات جغرافیایی می باشد. در یک سامانه 

ها، بر حسب مختصات های دادهعبارت است از موقعیت موضوع (Geographic)جغرافیایی اطالعات جغرافیایی، واژه
های مفید نه تنها به انستهد برای ارائه GIS ها دردهد که دادهنشان می  (Information)اطالعات جغرافیایی)طول و عرض(. واژه

های نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای های آماری، جداول و پاسخها و تصاویر رنگی، بلکه به صورت گرافیکصورت نقشه
از چندین قسمت متصل و وابسته به  GIS  این است که دهندهنشان  (Systems)سامانه شوند. واژهدهی میعملی سازمان

افزار از افزار و نرمای اعم از سخترایانه شامل یک بسته  GISکردهای گوناگون، ساخته شده است. یک سامانهیکدیگر برای کار
سیستم  .(9319سازد)رسولی،ای را فراهم مییابی به عملیات و اهداف ویژهکاربر است که دست ای با یک واسطههای رایانهبرنامه

ازی، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی می باشد و جهت کار اطالعات جغرافیایی بستری برای ذخیره س
همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی)جغرافیایی( و توصیفی دارند، طراحی شده است. امروزه در اختیار داشتن داده های به 

 .راستهنگام و استخراج اطالعات مورد نیاز از این داده ها اهمیت بسیار زیادی دا
 :را بهشکل زیر داشت GIS می توان تعریف ساده ای از .های( فضایی استجابجایی اطالعات )داده GIS هویت اصلی

سیستمی کامپیوتری که می تواند داده های توصیف کننده مکانها و فضاهای روی سطح زمین را نگهداری کرده و از آن بهره 
؟ برای این این است چرا استفاده از این سیستمها هم اکنون مصداقی پیدا کرده شودمیپرسشی که در اینجا مطرح  .برداری کند

و  پرسش دو پاسخ روشن وجود دارد نخست اینکه مخارج سخت افزارهای مورد نیاز عملیات تخصصی به سرعت رو به کاهش است
مهمتر آنکه جغرافیا )و همچنین داده هایی  .شودمیاز این رو به کارگیری اینگونه سخت افزارهای کامپیوتری هر روز گسترده تر 

بوسیله برخی  شودمیکه آن را توصیف می کند( هنوز بخشی از دنیای امروز ما را تشکیل می دهد و تقریبا هر تصمیمی که گرفته 
قوع یک آتش برای نمونه به هنگام و .، تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت تحمیل گردیده استاز حقایق جغرافیایی دیکته شده

، خودروهای آتش نشانی ازکوتاهترین راه به سوی محل مورد نظر گسیل می شوند. همچنین اعتبارات دولت مرزی اغلب بر سوزی
و نیز با اندازه گیری مکانهای شیوع در این مکانها می توان به  اساس میزان جمعیت هر ناحیه به حکومتهای محلی واگذار می گردد

بنابراین، در اصل می بینیم که نه تنها این یک نیاز است، بلکه در حال حاضر فرصتی برای ؛ ماریها پرداختبررسی نسبی این بی
تواند جوابگوی پرسشهای در می  GIS.تا به سرعت عمومیت یافته و مورد توجه بشتری قرار بگیرد سیستمهای جغرافیایی است

 (.9308)شاهین،  ی باشدحیطه فهرست برداری یا نظارت، تحلیل فضایی و مدلساز
 

 رانیدر جهان و ا GIS نهیشیپ -3
امروزه با ظهور تکنولوژِ  یشد ول یانجام م وتریو بدون کامپ یبه صورت دست ،یگذار هیاطالعات به روش ال لیگذشته تحل در

به دهه  وتریبا کامپ GIS یکار جد نیاول دی. شاردیگ یتر صورت م عیتر و سر قیدق یلیکار خ نیا یو نرم افزار یسخت افزار یها
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اس در  یآ یج یکه سابقه فناور یآن مورد توجه قرار گرفت. در حال تیریو مد یجنگلدار بخشبرگردد که در کانادا و در  9188
جوان  اریجهان سوم بس یدر اغلب کشورها GIS یرسد، فناوریسال م ۰8از  شیبه ب کایاز جمله کانادا و آمر یغرب یکشورها

که  شودمیدر مدیریت شهری سه حوزه به شرح ذیل انجام  GISدر آمریکا استفاده از  (.9313شهر الکترونیک، )پایگاه خبری است
 نشان از کاربرد این سیستم می باشد:

 

 در مدیریت شهری )تاسیسات( GIS استفاده از -3-1

ای از نرم افزارهای همربوط به پیشنهاد مجموع ؛ کهاست Small Utilities ELA program ها، بستهیکی از این مجموعه

 شرکتهای و سازمانها به …و  ArcGIS for Desktop،ArcGIS for Server،Esri CityEngine مثل ESRI شرکت
باشد. ادارۀ هزار نفر( می 988پیمانکار فعال در حوزه ارائه خدمات شهری مثل آب و برق و گاز و فاضالب به مشترکین شهری)زیر 

 Small Utilities ELA ایالت پنسیلوانیا یکی از این سازمانها است که از خدمات بسته آب و فاضالب شهرداری گلندل

program کند. مسئولین به لطف استفاده ازاستفاده می GIS های بهنگام را در اختیار مسئولین و مشترکین اند نقشهموفق شده
 .آب شهری قرار دهند

 

 در مدیریت شهری )حوادث( GIS استفاده از -3-2

این امکان را در اختیار مسئولین شهری شهر گلندل قرار داده تا  ESRI استفاده از تکنولوژی های ارائه شده از طرف شرکت
بتوانند مشکالت و خرابیهای بوجود آمده در شبکه آبرسانی و فاضالب شهری را براحتی بر روی نقشه جانمایی کنند و از این قابلیت 

ر در مورد این خرابیها)مثالً شکستگی لولۀ آب در یک منطقه( استفاده کنند. این کار باعث افزایش برای مدیریت و تصمیم گیری بهت
 .شودکیفیت آب شرب شهروندان و همچنین کاهش میزان هدر رفتن منابع آب زیر زمینی می

 

 در مدیریت شهری )آب هدر رفته( GIS استفاده از -3-3

که مهندسین ادارۀ آب بتوانند میزان آب قابل دسترس و آب هدر رفته در مدیریت شهری باعث شده است  GIS استفاده از
های مربوط به وضعیت منابع آبی شهر برای این کار باعث شده است که کتابچه ها و نقشه .خود را بر روی نقشه پیاده سازی کنند

شرکتهای پیمانکار با مسئولین و ها باعث ارتباط بهتر کلیه مسئولین و مهندسین و مشترکین قابل دسترس باشد. این نقشه
این کار به نوبه خود باعث اطمینان از بهنگام بودن پایگاههای داده اداره آب و  ؛ وشوداداره آب شهر می GIS مهندسین واحد

 .شودفاضالب این شهر می
کشور  یرا در کشور آغاز کرده است؛ سازمان نقشه بردار GIS ستمیاستفاده از س یکه به طور رسم یمرکز نیاول ران،یا در

شد. در حال حاضر  ستمیس نیا یریعهده دار طرح به کار گ ،یاسالم یبر اساس مصوبه مجلس شورا 9381است که در سال 
و معادن،  عیوزارت صنا رو،یوزارت ن ،یوزارت جهاد کشاورز ،یسازتهران، وزارت مسکن و شهر یهمچون شهردار یموسسات

 .کنندمی یمتعدد یاستفاده ها GIS ستمیو سازمان جنگل ها و مراتع از س زلزله یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیموسسه ب
بر اساس تحلیل نیازهای انجام شده، ساختار داده ها به گونه ای باید طراحی گردد که  GIS در طراحی پایگاه اطالعات سیستم

ین داده ها حفظ شده و براساس آن بتوان سیستم مدیریت داده های موجود را پیاده سازی نمود. با توجه به ارتباط های منطقی ب
استفاده از منابع متفاوت اطالعاتی در تکمیل داده های بانک اطالعاتی باید الگوریتم مدیریت داده ها با قابلیت بازیابی و دسترسی 

بع اطالعاتی بر حسب موقعیت جغرافیایی و در شرایط مورد نیاز کاربر، طراحی و در به رکوردها و الیه های اطالعاتی سایر منا
یک سیستم حامی تصمیم گیری است که به    GISگریدبه عبارت ؛ انتخاب و پیاده سازی گردد GIS محیط نرم افزاری بستر

. یک سیستم اطالعات جغرافیایی شودمیصورت وسیع در زمینه بهینه سازی فعالیت ها و فرآیندهای مختلف به خدمت گرفته 
 :(938 -9۰8صص ، 9301)محمدی لیری، شودمی شامل چند فعالیت اصلی به شرح ذیل

می بایست این  شده و مورد استفاده قرار گیرند، GIS ورود اطالعات: قبل از آن که اطالعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط .9
  GIS ستمیستبدیل شوند. منابع تولید کننده اطالعات مورد نیاز یک GIS   یستماطالعات به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول س

 :عبارتند از
 تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور -

 عکس های هوایی و تکنیک های فتوگرامتری -

 نقشه برداری کالسیک -

 (GPS)سیستم تعیین موقعیت جهانی -

 اسناد، مدارک و نقشه های موجود -
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، نیازمند تبدیل و ویرایش آن اطالعات GISرایش اطالعات: استفاده از انواع داده و اطالعات مورد نیاز یک پروژه خاص وی. 3
مثال، اطالعات جغرافیایی در استانداردهای مختلف وجود دارند و  عنوانبهبه منظور قابل استفاده نمودن آن ها در سیستم می باشد. 

به یک استاندارد  GIS می بایست اطالعات فوق، قبل از یکپارچه سازی در محیط نرم افزارGIS   ها دربه منظور استفاده از آن
 .واحد تبدیل شوند

و  ها فایل  ، امکان ذخیره سازی و مدیریت اطالعات جغرافیایی در قالبGIS مدیریت اطالعات: برای پروژه های کوچک .3
عات زیاد باشد و همچنین تعداد کاربران سیستم از یک تعداد محدود فراتر دارد و لیکن هنگام یکه حجم اطال وجود ساده اطالعات

می باشد. سیستم مدیریت پایگاه داده   (DBMS)رود، بهترین روش برای مدیریت اطالعات استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده
ه قرار می گیرد. یک سیستم مدیریت پایگاه مورد استفاد GIS به منظور ذخیره سازی، سازماندهی و مدیریت اطالعات جغرافیایی در

داده ترکیبی است از یک مجموعه بر نامه ای که داده های درون یک پایگاه داده را اداره و نگهداری می کند. این سیستم ها برای 
(. 938ص  ،9355)آرنوف،شودمیمدیریت اشتراک داده ها در حالتی منظم و برای حصول اطمینان از صحت پایگاه داده ها ایجاد 

مدیریت داده ها که قلب یک سیستم اطالعات جغرافیایی است، شامل جمع آوری داده ها، پیش پردازش آن ها، فراهم آوری داده 
ها جهت ذخیره سازی و س پس استفاده آن ها می باشد که مدیریت داده ها باید به نحوی داده ها را در اختیار کاربر قرار دهد که 

 (.933ص ، 9350،)ثنایی نژاد و فرجی ات مربوط به خود بانک اطالعاتی نباشدنیازی به آموزش جزئی
پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل اطالعات: سیستم های اطالعات جغرافیایی این قابلیت را در اختیار کاربر قرار می دهند تا  .۰

اسخ های مورد نظر خود نماید. انواع این بر اساس اطالعات مکانی و توصیفی ذخیره شده در سیستم، اقدام به انجام پرسش و پ
 :پرسش و پاسخ ها به شرح زیر می باشد

صورت می پذیرد.  GIS پرسش های مکانی: این پرسش ها بر اساس اطالعات مکانی و عوارض موجود در پایگاه داده -
یا فضای سبز واقع در یک نمونه می توان به جست و جوی امالک دارای کاربری آموزشی واقع در محدوه یک شهر  عنوانبه

 .منطقه شهرداری اشاره نمود
پرسش های توصیفی: این پرسش ها بر اساس اطالعات توصیفی ذخیره شده در پایگاه داده برای هر عارضه صورت می  -
 .نمونه، می توان به یافتن یک ملک و یا یک آدرس، با نام مشخص اشاره نمود عنوانبهپذیرد. 
نمونه  عنوانبهمعیار پرسش صورت می پذیرد.  عنوانبهی: این پرسش بر اساس معرفی یک شرط پرسش های تابعی/ شرط -

 .متر مربع بیشتر است، اشاره نمود 500می توان به جستجوی امالکی که وسعت آن ها از 
تم ذخیره می پرسش های روند تغییرات: این پرسش ها بر اساس پارامترها و اطالعات متغیر که با یک دوره زمانی در سیس -

نمونه، می توان به انجام پرسش به منظور بررسی روند تغییرات میزان روکشی آسفالت یک خیابان در  عنوانبه. شودمیشوند انجام 
 .طی چندین سال گذشته اشاره نمود

 .شوندهای مکانی، توصیفی و شرطی انجام میها به صورت ترکیبی از پرسشپرسش های ترکیبی: این پرسش -

ابزار نمایش کارتوگرافی اطالعات: در بسیاری از پردازش های جغرافیایی، نمایش نتایج پردازش ها به صورت گویا و خوانا دارای  .5
 GIS ابزار متنوعی را به منظور نمایش توأم اطالعات مکانی و توصیفی ذخیره شده در پایگاه اطالعات GIS .اهمیت می باشد

نقشه می تواند با قابلیت هایی از قبیل ارائه گزارشات متنوع، نمایش سه بعدی نمایش تصاویر و نمایش  GIS فراهم می نماید. در
 .سایر خروجی ها و گراف ها ترکیب گردد

به طور اجمال قابلیت های سیستم های اطالعات جغرافیایی نسبت به سیستم های اطالعاتی مشابه و روش های دستی را  
 :(33ص  ،9303)صدیقی، شتمی توان به شرح زیر بیان دا

 قابلیت جمع آوری، ذخیره، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات با حجم زیاد؛ .9
قابلیت برقراری ارتباط بین اطالعات جغرافیایی و اطالعات غیرجغرافیایی و ایجاد امکانات تجزیه و تحلیل اطالعات  .3

 جغرافیایی با استفاده از اطالعات غیرجغرافیایی و بالعکس؛
 :انجام طیف وسیعی از تحلیل ها مانند ییتوانا .3
روی هم قراردادن الیه ها، پیداکردن اشیای مختلف با استفاده از خاصیت نزدیکی آن ها به یک شی ء خاص، شبیه سازی،  -

 و ...؛ محاسبه تعداد دفعات وقوع یک حادثه در فاصله مشخص از نقطه یا نقاط معین
 مل زیاد و سهولت در بهنگام سازی داده ها؛داشتن دقت، کارآیی، سرعت ع -
 توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محیط پدیده های مشخص شده؛ -
 قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان های جغرافیایی در طول زمان؛ .۰
 .قابلیت استفاده برای مکا نیابی پروژه های مختلف .5
جغرافیایی و دور سنجی به اطالعات بهنگامی در زمینه دما، خاک، ارتفاعات، الگوی استفاده از  از طریق سیستم اطالعات 

اراضی، دوره های تولید مثل گیاهی، تعیین محل دقیق منابع آب توزیع جغرافیایی جمعیتی، ساختمان ها و سایر زیر ساخت ها می 
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جستجوی منابع طبیعی تا نقل و انتقاالت مهندسی و لجستیک، طراحی توان دست یافت. قابلیت استفاده از این سیستم ها از اهداف 
 .((Kindhauser,2003گرفت شهری، طراحی زمین های زراعی و کشاورزی بسیار سریع شناخته و مورد بهره برداری قرار 

 

 شهری ریزیبرنامهدر  GIS نقش -۰
الت و هزینه ها و اتالف وقت و حداکثر بهره برداری شهرها باید محیطی مطمئن و جذاب برای ساکنان و دارای حداقل مشک

ای از مشکالت شهری، دانستن پاره قبل از پرداختن به کاربردهای این سامانه در حوزه .از اراضی و محیط زیست طبیعی باشند
عات در امور کارگیری این سامانه ضروری است. این مشکالت عبارتند از: افزایش روزافزون حجم اطالموجود در خصوص به 

مرجع دقیق،  -بط، عدم وجود اطالعات مکانهای ذیرمرجع در داخل شهرداری و سایر ارگان-شهری، پراکندگی اطالعات مکان
سازمانی در اخذ و مدیریت اطالعات شهری، عدم وجود استاندارد و  صحیح و به هنگام، عدم هماهنگی مناسب درون و برون

شهرداری، عدم وجود  سازی، پردازش، نمایش، کاربرد و تبادل اطالعات در مجموعههنگامسازی، بهسازوکار سیستماتیک اخذ، ذخیره
سازی به ها و عدم ثبت و ذخیرهشهرها و تغییر کاربری رویهیک تفکر سیستمی در اخذ و مدیریت اطالعات مکانی، گسترش بی

های مدیریت شهری، عدم توزیع ت، مسائل و مشکالت برنامهرسانی دقیق و سریع در مورد امکانااطالعموقع اطالعات، عدم 
های مستقیم و غیرمستقیم اجرای دسترسی به اطالعات دقیق به منظور تعیین هزینه امکانات متناسب با تراکم جمعیت شهری، عدم

ناسب در شهرداری، آنالوگ کنندگان، وجود گردش اطالعاتی نامیک پروژه، عدم توجه کافی به نیازهای اساسی و درازمدت استفاده
ها ها و کاربردهای روزافزون آنبودن بخش اعظم اطالعات و جدا بودن اطالعات مکانی و توصیفی در اغلب موارد. حجم زیاد داده

ها از جمله ها در بعضی نظامو اهمیت پویایی و ماهیت تغییرپذیری آن ای از یک سوریزی های شهری و منطقهدر انواع برنامه
       .اندهای نوین را مطرح ساختهائل شهری از سویی دیگر، ضرورت استفاده از ابزارهای کمکی الکترونیکی و روشمس

های زمینی، منجر تشخیص ضرورت در اختیار داشتن و به کارگیری این تسهیالت به طور یکپارچه و توأمان در رابطه با داده 
 .جغرافیایی گردیدهای اطالعات به طراحی و ایجاد سامانه

 توان مشکالت موجود را حل نمود؟چگونه می
 :برای رفع این مشکالت باید نکات ذیل را در نظر گرفت

 یافته و منسجمای سازمانای در قالب مجموعهتشکیل سامانه -الف
 آوری اطالعات قابل قبول و پاالیش شدهجمع -ب
 مختلفهای مورد نیاز کاربران توانایی انجام تحلیل -ج
امکان فراهم آوردن مقدمات الزم برای انجام امور مطالعاتی،  -ی اطالعاتهرسانی و ارائههنگام امکان تحلیل، تصحیح، به -د

 رسانیاجرایی، مدیریتی و اطالع
زهای جغرافیایی، های معمولی، به وسیله تصویرسازی و استفاده از آنالیآوری و تلفیق اطالعات پایگاه دادهبا جمع GIS فناوری

ها نقشه بینی نتایج و تهیهتر جلوه دادن رویدادها، پیشسازد. این اطالعات به منظور واضحها فراهم مینقشه اطالعاتی را برای تهیه
 :در قالب پروژه عبارت است از GIS شوند. مراحل ایجاد و برپاییبه کار گرفته می

کند. تبدیل می GIS ها را از شکل موجودشان به شکلی یا صورتی قابل استفاده درنها آها: مؤلفه ورودی دادهورودی داده .9
های الکترونیک و های کاغذی، جداولی از اطالعات توصیفی، فایلمرجع که به صورت نقشه-های زمیندر این مرحله داده

طبق استانداردهای مورد نظر، برای دقت  ای هستند،های هوایی و یا تصاویر ماهوارهها، عکساطالعات توصیفی مربوط به آن
 .گیرندهایی که قرار است تهیه گردند، مورد ارزیابی قرار میخروجی
 .هاستداری و بازیابی اطالعات موجود در پایگاه دادهها: این مرحله شامل توابعی برای ذخیره، نگهمدیریت داده .3

ها افزارها و کاربر، بر روی دادهافزارها، سختشود که توسط نرمهایی میفعالیتی ها: شامل مجموعهو تحلیل و پردازش دادهتجزیه 
 .ها برای مراحل بعد صورت می گیردسازی و پردازش آنبه منظور آماده

های خروجی به اشکال مختلف شود، لذا دادهها: توابع خروجی مورد استفاده بر اساس نیازهای کاربران تعیین میخروجی داده .3
 .گردندز قبیل نقشه، جداول، یا به صورت نوشتارهای کاغذی و یا به صورت رقومی ارائه میا

توزیع بهینه خدمات، تأسیسات و امکانات شهری با توجه به روند توسعه در مناطق مختلف شهری، سیاست گذاری در امر 
گذاران توسعه شهری، می توانند توزیع بهینه تراکم زمین، با استفاده از نقشه اماکن و ساختمان ها، برنامه ریزان و سیاست 

ساختمانی با جمعیت شهری را مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار دهند. کاربری اراضی توزیع کاربری بهینه در سطح شهر، تعیین 
م سازی نقشه ها با مساحت کاربری های مختلف)فضای سبز و ...(، ایجاد موازنه در حجم کار مأموران بازدید ساختمان به هنگا

ره به هنگام سازی نقشه ها با عکس های هوایی و یا تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های کاربردی از نقشه پایه، شکل شما
 .های هوایی را نشان می دهدعکس
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 هایشاخه از یکی دارد، …های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه
 .جدید این درخت، مدیریت شهری است

ریزی، سازماندهی، مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان. وظایف مدیریت عبارتند از برنامه
 .نظارت و انگیزش

ن سوابق شهرنشینی در جهان تریدهد که سابقه مدنیت و شهرنشینی در ایران یکی از طوالنیهای تاریخی نشان میبررسی
است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است. معضالت ومشکالت به وجود آمده در 
شهرها، خصوصا شهرهای بزرگ و حجم عظیم اطالعات، خصوصا اطالعات مکانی و نیاز به حفظو نگهداری این اطالعات و تجزیه 

نماید. سیستم اطالعات جغرافیایی در قسمتهای مختلف به ستلزم استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی میو تحلیل آنها ما را م
متخصصین امور شهری کمک شایانی نموده است. در این مقاله به سیر تاریخی تاریخی مدیریت شهری و همچنین به صورت 

دو  عنوانبهشهری ریزی شهری و طراحیریزی شهر و برنامهمهدر و مدیریت زیرساختهای شهر و برنا GIS کاربردی به کاربردهای
در طرحهای توسعه شهری، مدیریت بحران، مکانیابی  GIS بال مهندسی شهرسازی پرداخته شده است. در این مقاله به کاربردهای

در افزایش  GIS ری، کاربرددر پایش آلودگیهای شه GISکاربرد در مدیریت و آنالیز شبکه توزیع آب شهر،  GIS کاربریها، کاربرد
 ... و در طراحی شهری به ایجاد مدلهای سه بعدی جهت کمک به متخصصین این رشته اشاره کرد وری مدیریت شهری وبهره

 (.9301)چهاردولی، دانشمندمالیری، 
 

 مدیریت شهریدر  GISکاربردهای  -5
بادرنظر داشتن و  محلی در سطح شهری پایدار مناطق منظور ارتقاء مدیریتبه شهرامور  از اداره است عبارت شهری مدیریت

 .کشور و اجتماعی ملی، اقتصادی سیاستهای از اهداف تبعیت
به سهولت  GIS امروزه مدیران شهری قادرند با به کارگیری سیستم های اطالعاتی نوین از جمله سیستم اطالعات جغرافیایی

مات اتخاذ شده به دلیل پشتیبانی یک سیستم در زمینه مسایل مختلف شهری تصمیم گیری کنند و این در حالی است که تصمی
 .هوشمند بسیار قوی از ضریب اطمینان بسیار باالیی برخوردار است

، مدیریت طراحی شهری، شهری ریزیبرنامه، این سیستم می تواند در زمینه های GIS یهااز این رو، با توجه به قابلیت 
مورد استفاده قرار بگیرد که در ادامه به شرح  مدیریت شهریبحران، مدیریت مشارکتی و ایجاد یک پایگاه اطاعات مکانی در عرصه 

 .پردازیممختصری از هریک از این موارد می 

 ریزیبرنامه اساس است. بر این شهری ریزیبرنامه، مدیریت شهرییکی ازمهم ترین وظایف  :شهری ریزیبرنامه :الف

می تواند در زمینه های مختلفی همچون ایجاد  GIS سیستم و هدایت نظارت ، تحتشهر یک برای و اجتماعی فیزیکی، اقتصادی
برای رشد معقول نواحی شهری،  ریزیبرنامه، شهرمحیط های شهری با کیفیت، تولید و انتخاب گونه های مناسب مسکن در 

، کمک به ایجاد فرصت های ریزیبرنامهو دخالت مردم در  ریزیبرنامهاحیای مجدد نقاط شهری رو به اضمحالل، مشارکتی کردن 
 .اشتغال و توسعه اقتصادی و تحول در ساماندهی حمل و نقل شهری اشاره کرد

رنگ آمیزی، نورپردازی، نمایش بافت و جنس اشیاء از جمله عناوین مشترک میان نیازهای حرفه  :طراحی شهری :ب

مختصات جغرافیایی و خصوصیات چند بعدی است. انطباق فعالیت های شهری بر  GIS و تمهیدات موجود در طراحی شهری
عوارض زمین مرجع، الیه بندی عوارض تحت مطالعه و ارزیابی شرایط زیست محیطی آن، تعیین کاربری اراضی به انضمام قابلیت 

 .در طراحی شهری است GIS ، متحرک سازی عوارض و طراحی و آنالیز محیطی از قابلیت هایهای ترسیمی

با شهروندان و خواسته های آن ها ایجاب می کند که سیستم  مدیریت شهریتقیم ارتباط مس :ج: مدیریت مشارکتی

امروزه  .ابزاری برای توسعه انسانی پایدار و مشارکت شهروندان در امور شهری طراحی و تدوین شود عنوانبهت مشارکتی مدیری
دو فنآوری پیشرفته جوابگوی تحلیل های کارشناسی و  عنوانبهسیستم های اطالعات جغرافیایی و مدل های شبیه سازی مجازی 

برای مثال  .شهری هستند و آینده ای پایدار را برای شهر به ارمغان خواهد آورد مشارکت بهینه مردم در فرآیند تصمیم گیری
 GIS مدیران شهری برای ایجاد فضای سبز شهری یا گسترش شبکه معابر نیاز به همکاری شهروندان دارند. از این رو با استفاده از

که مردم عادی و ساکنان منطقه می توانند تغییرات مورد نظر را مشاهده کرده و در این زمینه  کنندمی آمادهطرحها و مدل هایی را 
 .با مدیران و برنامه ریزان شهری همکاری کنند

با حجم بسیار زیادی از اطالعات مواجه اند که بخش اعظمی از این  مدیریت شهریمتولیان  :د: پایگاه اطالعات مکانی

ات مکان مرجع هستند. این اطالعات زمانی می تواند مفید باشد که به صورت یک پارچه و هدف دار مدیریت شوند. سیستم اطالع
اطالعات جغرافیایی به علت قابلیت تقریباً منحصر به فردش در اتصال اطالعات مکانی به اطالعات توصیفی توانسته در کنار سایر 

یک وسیله توانمند و تکنولوژی کارآمد در تشکیل بانک اطالعات به  عنوانبهاطالعاتی برنامه های تخصصی ایجاد پایگاه های 

http://www.shahrsazionline.com/415/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.shahrsazionline.com/415/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/638/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2061/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2061/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/415/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.shahrsazionline.com/415/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.shahrsazionline.com/638/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/638/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/415/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.shahrsazionline.com/415/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.shahrsazionline.com/638/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2061/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2061/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2061/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/3927/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
http://www.shahrsazionline.com/3927/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/3927/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
http://www.shahrsazionline.com/3927/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
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امکان مدیریت و سازماندهی داده های مکانی و توصیفی را با هدف تصمیم گیری بهینه میسر می  GIS شمار می آید. در حقیقت
 .(9313)پایگاه خبری شهر الکترونیک، کند

 :را در حوزه های مختلف شهرداری ها در موارد ذیل خالصه نمود GIS به طور کلی می توان کاربرد
در حوزه معاونت معماری و شهرسازی می توان به مکان یابی و محاسبات الزم روی نقشه در هنگام صدور پروانه، پایان کار و 

کاربری امالک جهت ارائه عدم خالف ساختمان با استفاده از اطالعات مراجعین، گزارش گیری های مختلف بر اساس 
 ... اشاره نمودهای مختلف نظیر تعویض کاربری ها وریزیبرنامه

در حوزه معاونت های حمل و نقل و خدمات شهری می تواند به محاسبه و تخصیص خودروهای شرکت واحد، آتش نشانی، 
ئی از قبیل یک طرفه بودن بعضی خیابان ها، چراغ آمبوالنس و حمل زباله به مناطق، محاسبه کوتاه ترین راه با توجه به پارامترها

های راهنمایی و رانندگی مسیر، بسته بودن موقتی برخی از مسیرها، کندی حرکت در برخی نقاط به علت حجم باالی رفت و آمد و 

رهائی از قبیل پارامت به توجه با ترافیکی کنترل نقاط تخصیص و محاسبه  همچنین میزان ترافیک در اوقات مختلف شبانه روز،
، توجه به موقعیت گورستان های اصلی شهر و همچنین گورستان ...میزان رفت و آمد، تراکم جمعیت، نقاط اصلی ارتباطی شهر و 

 .های اقلیت ها در ارائه خدمات و مکان یابی گورستان های جدید کمک نماید
ق نقشه های اجرائی بر روی نقشه های مبنا برای بررسی و در حوزه معاونت فنی و عمرانی عبارتست از انطبا  GISکاربرد 

برآورد هزینه طرح عمرانی، بررسی تأثیرات اجرای طرح ها بر روی دیگر عوارض پیرامون و تکرار این موارد با تغییر پارامترها تا 
قنات ها در ارائه خدمات شهری و  توجه به مسیل ها و  ها، زیرگذرها و ...حصول نتیجه مطلوب مانند اجرای طرح بزرگراه ها، پل

 .ساخت و سازهای عمرانی

در سازمان پارک ها و فضای سبز می توان به موارد ذیل اشاره کرد: بررسی وضعیت فضای سبز  GIS در خصوص کاربرد
ای سبز به منظور شهری بر اساس سرانه و محاسبه کمبودها نسبت به حد استاندارد و به دست آوردن محل تقریبی برای احداث فض

تأثیر آن در محیط زیست و تعیین نوع درختان  و ها پارک درختان نوع و سنی وضعیت بررسی  بهره برداری حداکثری از آن ها،
مناسب نقاط مختلف با توجه به عواملی نظیر نوع خاک، آب و هوا و شرایط محیط زیست، بررسی و تحلیل اطالعات در مورد 

 در گیاه کاشت طراحی بررسی و یابی مکان و  مسائلی چون تعیین گونه های گیاهی درختان، درختچه ها، گل ها، گیاهان پوششی
 .رشد انواع گونه های درختی الگوهای تهیه و ها پارک

تاثیر بصری  کهاینشهری، عالوه بر  های فرسودهشهری است. بافت های فرسودهیکی دیگر از این کاربردها، شناسایی بافت
غیرطبیعی، پایین است. اولین قدم  ها در برابر بالیای طبیعی ونامطلوبی در شهرهای بزرگ و در حال رشد دارند؛ ضریب مقاومت آن

بندی، مساحت، پهنه نقشه های معرفی شده و تهیهها بر اساس معیارها و شاخصها، شناسایی آنبرای احیا و نوسازی این بافت
یت فضایی ها، مطلوبهایی دارند که استفاده از هر یک از آنشهری، قابلیت های فرسودههای بازسازی آن است. بافتحدود و هزینه

محرک نوسازی در محدوده، عمل کرده و در دراز مدت، موجب بهسازی، نوسازی  عنوانبهشهری ایجاد خواهد کرد که  در محدوده
های ها خواهد شد. با پیشرفت روز افزون سیستمو تجدید ساختار فضاهای مسکونی و ارتقای کیفیت سکونت در این محدوده

ها در مدیریت و گیری مدیریت شهری کشور در راستای استفاده از این سیستمشهری و جهتریزی اطالعات مکانی در برنامه
های فرسوده بر اساس معیارها و ابزاری برای شناسایی بافت عنوانبه GIS های سیستمتوان از قابلیتخدمات شهری، می

موقع و قابل اعتماد  آمار دقیق، به ی آن، عالوه بر ارائهبندپهنه نقشه های فرسوده و تهیهها استفاده کرد. با شناسایی بافتشاخص
های های بهسازی بافتها و برآورد زمان اجرای طرحها نیز پایدار است امکان برآورد دقیق هزینه، تعیین اولویتکه با تغییر مدیریت

های مختلفی برای بافت مین دلیل، تعریفهای فرسوده، از چند نظر قابل بررسی هستند و به هشود. بافتشهری فراهم می فرسوده
 .فرسوده ارائه شده است

 

 نتیجه گیری
مدیران شهری برای اداره امور شهرها، داشتن اطالعات دقیق می باشد که  ریزیبرنامهیکی از عوامل مهم در تصمیم گیری و 

بدون بهره گیری از فناوری اطالعات را به امری جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی و پردازش حجم وسیعی از اطالعات و داده ها 
اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. گسترش روزافزون شبکه کاربران این سیستم ها از جمله نکات اساسی است که می تواند به 

محیطی،  مختلف مانند مطالعات زیست هایبخشقابلیت ها و توانایی های این سیستم بیفزاید. در حال حاضر از این سیستم در 
شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، تهیه نقشه های پایه، مدیریت  ریزیبرنامه

 شودمیو... استفاده  گاز کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب،
 ریزیبرنامهدر GIS  .مرتبط با زمین گسترش یافته است هایبخشا، کاربرد آن به کلیه و با گذشت زمان و توسعه سیستم ه

شهری دارای امتیازهایی است نظیر امکان مدیریت حجم زیادی از داده ها را دارد، اصالح تغییرات داده ها در آن آسان است، قابلیت 
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ی کاغذی، رقومی و ... را دارد، استفاده از آن برای کاربران نمایش در فرمت ها و اشکال گوناگون به صور مختلف نظیر نقشه ها
مختلف آسان است و قابلیت یکپارچه کردن داده های خود را با سایر داده ها مانند اطالعات کاداستری، اکولوژیکی، داده های 

ولی، به وسیله تصویرسازی و استفاده های معمآوری و تلفیق اطالعات پایگاه دادهبا جمع GIS اقتصادی، اجتماعی و... دارد. فناوری
 .سازدها فراهم مینقشه از تحلیل های جغرافیایی، اطالعات جامع و مفیدی را برای تهیه

 

 منابع
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 .5-98صص ، 31روندها، مجله هنرهای زیبا، سال سیزدهم، شماره  منطقه تهران: چالش ها و-شهر
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5. 
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و  لیو معاصر شهر اردب یسنت یمعمار ییو فضا یبر عناصر کالبد یریس

 شهروندان یآن بر حس تعلق مکان یرتأث

     

 *1بهرام جعفری
 02/00/99تاریخ دریافت:  

 03/09/99تاریخ پذیرش: 
 

  00000کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

و  روینازابیان شود  تواندمینمود شاخص و اصالت یک شهر هویت و  عنوانبهمنظر و سیمای شهری در چشم شهروندان 
 تواندمیکه حس تعلق مکانی دریک فرد که نسبت به شخصیت و روحیات وی ایجاد شده است  هستبه این اعتبار 

مهم فرهنگی و  هایچالشمعماری لحاظ گردد کما اینکه در دوران معاصر و پس از  هایهویتبیانگر میزان غنای 
آثار بر این رویه اثراتی پیچیده و گاه مبهم داشته است  هویتییب یو گاه تکثرگران و سیطره تفکرات آحاکم بر  اجتماعی
 شکل جوامع فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، هاییژگیو ،هانشانه از اییچیدهپ نظام یلهوسبه شهرها بصری سیمای

 و شناخت ادراک، زمینه دو، این مشترک فصل مثابهبه بصری محیط شهر، و انسان میان تعامل فرایند در و گیردیم
 رابطه تحلیل و بررسی حاضر پژوهش هدف راستا، این در. آوردیم فراهم را بازدیدکنندگان و شهروندان محیطی ارزیابی

 فضای بر حاکم رویکرد و کاربردی تحقیق نوع. باشدیم اردبیل شهر بر یدتأک با شهروندان رفتار و شهر بصری سیمای بین
 هاپرسشنامهو مشاهدات میدانی و  یکتابخانهاساس مطالعات  براین .باشدیم همبستگی و تحلیلی-یفیتوص تحقیق

سنتی و  یهابافتتا بتواند با بررسی و تطبیق  آن استبر  پژوهش. این باشدیم مدنظرروش تحقیق  عنوانبهمردمی 
 هایچالشاهمیت حس تعلق مکانی در یک شهروند با توجه به ، تقویت و معاصر شهر اردبیل نسبت به میزان ایجاد

آن بر  یراتتأثمعمارانه سنتی و معاصر و  ینمودهااجتماعی  فرهنگی قدمی برداشته و در خصوص تبیین و تشخیص 
شده نتیجه و  یگرداورو پس از تحلیل و تجزیه مطالب  یکتابخانهایجاد حس تعلق مکانی به کمک مطالعات میدانی و 

 .ارائه دهد یندیبرآ
 
 

 یشهر ی، معماری، بافت شهرتی، هو، حس مکان، حس تعلقلیاردب یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
در کشور ایران بوده است و توجه به تاریخ و  شهرنشینیمناطق  ترینمهماز اولین و یکی از  هزارسالهچند  باسابقهشهر اردبیل 

این مقاله و با توجه به  این شهر باشد در مندانعالقهشهروندان و  مدنظرجمعی و اجتماعی و کالبدی شهری آن بایستی  هایهویت
شهری در جامعه معماری و شهری حال حاضر  یهالیپتانسو  هاتیقابلنیاز امروزین جامعه معاصر در خصوص معرفی و تشخیص 
ماندگار بافت شهری اردبیل  هایارزشحس تعلق مکانی و  هایمؤلفهشهر اردبیل این مقاله برآنست تا بتواند با بررسی و تبیین 

تطبیقی و ارزیابی کیفی و ارائه پرسشنامه در بین دانشجویان  وتحلیلتجزیهو در نهایت با  موردبحثاش رابطه این دو نسبت به کنک
در این خصوص به نتایج  بندیجمعنیز بررسی و تحلیلی گردد که بتواند در نهایت با ارائه  شناختیروان هایجنبهو مردم عادی از 

، فرهنگی و مندی جوامع معاصر که موجب کثیری از مشکالت اجتماعیه بحران عدم هویتبا توجه ب .اعالم شود یافتهدست
 عنوانبهتوان آنرا به عنوان یکی از ویژگی های نفوذ مدنیزاسیون در دوران معاصر دانست و معماری را اقتصادی شده است و می

تعلق مکانی ضروری ست که در این خصوص یکی از عناصر فرهنگ ساز خصوصا با نگاهی به رابطه بین سیمای شهری و حس 
 .و دانشجویان این رشته و رشته های مربوط میباشد مندانعالقهباشد و این مهم بر عهده  مدنظرمطالعات و پژوهشهای 

سعی دارد میزان اهمیت این مهم در دوران معاصر را بازگو کند و  تواندمیبیان شده عرائض پژوهش حاضر با توجه به عنوان و 
با ایجاد عالقه ی در خصوص حس تعلق مکانی و رابطه آن با سیمای شهری و خصوصا تفاوتهای میان دوران سنتی و  ا بتواندت

 :هدف قراردادن عناوینی مانندبا  این رشته و مندانعالقهدر دانشجویان و دوران معاصر 
 بصری شهر اردبیل در طول دوران سنتی و معاصر بازیابی و کنکاش در مورد اصول و مولفه ها ی نمای شهری و سیمای -الف
 های سیمای بصری سنتی و معاصرواکاوی و کشف وجه تمایز و تفاوت -ب
تبیین و تدوین اصولی که بتواند در خصوص طراحی سیمای شهری در دوران معاصر با استفاده از اصول و مبانی طراحی  -ج
 سنتی 
دوران سنتی خصوصا در شهر اردبیل ارتباط بین سیمای بصری شهر و بافت حاکم با طرح این سوال که در دوران معاصر و  -و

 حاضر نموده ایم. مطالبارائه  بهاست اقدام بر مناطق مسکونی چگونه رابطه ی بوده 
 

 روش تحقیق -1-1 
مطالعات میدانی و تاریخی و جستجوی مبانی طراحی با استفاده از مطالعات  نیازمندپژوهش حاضر با توجه به ماهیت عنوان 

کتابخانه ی و مشاهدات میدانی در بافت شهری اردبیل و همچنین ترسیم کروکی های در خصوص تفاوتهای این بافتها و در نهایت 
 .مورد استفاده واقع شود تواندمیآن  منطقی و تطابقی میان آنها در خصوص ارائه نتیجه وتحلیلتجزیهبا استفاده از روش 

 

 ، بافت شهری، اقلیمشهر اردبیل -2
عنوان شود شهر اردبیل با طول عمری  تواندمی، الیق ترین و بارزترین تعریف در خصوص نامگذاری ان اردبیل شهر مقدس

هزار سال یکی از اولین مکانهای شهر نشنی در فالت ایران بوده است و همواره در طول تاریخ نقشی بسیار مهم در  0بیش از 
این خاک و بوم در جهت خدمت به خاک و وطن از آن رهسپار شده اند وسعت این شهر رویداد های تاریخی داشته و قهرمانانی از 

کیلو متر مربع میرسد و چهره و نمای بصری شهر از هر نقطه ی که در آن  3080به تنهایی و بع غیر از شهرستانهای تابعه به 
رشته های کوهای مانند باغرو و بزغوش که  حضور داشته باشین متاثر از قله سلزان ساواالن و رشته کوهای متصل به ان است

شهر را به مثابه اغوشی خشن و در یشتر اوقات سال پوشیده از برف میتوان تصور کرد موقعیتی که سبب ایجاد اب و هوای با 
ی معطر درجه باالی صفر و هوای متبوع به همراه نسیم ها 00-30درجه زیر صفر و یخبندان تا  30-20تغیرات دمای قابل توجه از 

کوهستانی شده است شهر اردبیل با توجه به این تغییرات دارای تابستانهای مالیم و خنک و دلنشین و زمستانهای سرد و دارای 
. این مهم به مثابه تمامی نقاط دیگر کشور ایران در حیطه معماری بخبندانهای طوالنی خصوصا در مناطق کوهستانی میباشد

مبانی طراحی معمارانه ی شده است که همواره اقلیم و این تفاوتها و تغییرات دمایی در شکل موجب پدیدار شدن خط فکری و 
همین مبانی طراحی در شهر اردبیل از همان  ؛ وگیری فرمال و فضایی و حتی ارتباطی عناصر معماری نقش مهمی داشته است
دارای عناصر تشکیل دهنده پایداری بمانند حیات دوران هشت هزار ساله قبل همواره موجب خلقت آثار معماری شده است که 

، مصالح بوم آورد با توان حرارتی باال و همچنین ، جهت های قرارگیری مشخص، استفاده حداکثری از نور خورشیدمرکزی
 . سیرکوالسیون ارتباطی کامال منتطبق بر اقلیم و فرهنگهای بومی منطقه موجب گردیده است
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 اقلیم  -2-1
تعاریف پیشین در ادامه و با توجه به اهمیت اقلیم در معماری شهر اردبیل که متاثر از فرهنگ و هنر معمارانه چندین با توجه به 

 در شدن واقع با : اردبیلهزار ساله کشور ایران و خصوصا هنرمندان شهر اردبیل میباشد ابتدا در خصوص اقلیم بایستی عنوان کرد
 بر مشرف مرتفعی کوه وسیع دامنه منزله به - 30 ارتفاع با آستارا بندر از کم فاصله با و متر 8300 ارتفاع با سبالن مرتفع کوه دامنه

 (30، 8332است )شهبازی، دیگر طرف از بحری مناطق از تأثیرپذیر و طرف یک از فوقانی مناطق اقلیم دارای که دریاست
 شهرستان این. است معتدل و سرد کوهستانی معتدل، ایمدیترانه گرم، ایمدیترانه اقلیم چهار بطور میانگین دارای اردبیل شهرستان

 ولی دارد، وجود فصول تمام در نیز بارندگی. است سرد سال از ماه هشت تا پنج بین استان و ایران سردسیر مناطق از یکی عنوان به
 این بارندگی شده، واقع متری 8300 ارتفاع در که اردبیل هواشناسی ایستگاه گزارش براساس. است بیشتر پاییز و بهار در آن شدت
. است معتدل هایتابستان و سرد بسیار هایزمستان دارای شهرستان این. استشده گزارش مترمیلی 300 برابر حدودا سال در شهر

 بخارهای تأثیر بزغوش، و طالش سبالن، هایکوهستان وجود. است گرادسانتی درجه هفت حدود در آن حرارت درجه متوسط
 بسیار اردبیل شهرستان دمای نوسان و بارندگی میزان در آن شرق و شمال هایجنگل وجود و شمالی سرد بادهای و خزر دریای

  .است مؤثر
اردبیل دریک منطقه کوهستانی قرار دارد و محاصره در بین قلل مرتفع و متمایزی که از بارزترین آنها قله سلطان ساواالن 

، محل تقریر و تحریر اوستا کتاب مقدس زرتشت میباشد. ساواالن بنا به روایت برخی اسناد تاریخی محل ظهور زرتشت و حداق
، هیچ نشانه ای نمیتواند از اثر . از سوی دیگرتاریخی بر جغرافیای اردبیل محسوب میشود ، یکی از نشانه های، این مشخصهاست

، الزم است آثار معماری در جغرافیای اردبیل برجسته شوند تا صحت معماری داللت تاریخی داشته باشد و لذا به تبع همان روایات
مناطقی مانند شهر یئری و همچنین وجه تمسیه و نامگذاری بافت سنتی و تاریخی و همچنین وجود )وسقم مطلب اثبات شود 

. نکته قابل تالمی که از جغرافیای طبیعی استان استنباط (در این خصوص مورد توجه باشد تواندمیمحالت و حتی خود شهر اردبیل 
وری که بافت تو در تو و ، به ط، در شکل گیری شهر در نظر گرفته شودمی شود ممکن است عاملی و ترجیحا یک عامل امنیتی

تاثیر پذیرفته است و هم اکنون نیز توسعه های  –به عالوه سایر عوامل تاثیر گذاری  –حلقوی اردبیل در ابتدا از همین موقعیت 
ت متر است و اگر چه شهر بر دس 8300. ارتفاع شهر از سطح دریا ، تبعیت می کنند، البته به صورت شکلیجدید تقریبا از آن قاعده

متر در محله پیر شمس  8302، مثال واقع است موقعیت دشتی آن نیز ناهمواریهای دارد که موجب شده تا سطح تراز شهر متغیر
 . متردر بازار )غرب بافت سنتی و هسته اولیه شهر( باشد 8300 ( والدین)شرق  بافت سنتیو هسته اولیه

 

 
 (181 :1831، امیری منبع). خصوصیات عوامل اقلیمی شهر اردبیل -1تصویر 

 
( است که از جمله تحت و سطح االرضیوجود منابع آبی غنی ) مشخصه دیگری که برای جغرافیای اردبیل می توان قائل شد

وجود دو رودخانه با انشعابات مختص کشاورزی برای ز بین رفته باغمیشه را نام برد )آن می توان رودخانه بالیقلی و رودخانه ا
ر نیز همچنان این روند با وجود روستاهای اطراف در شکل گیری بافت سنتی اردبیل تاثیری بسیاری داشته است که در دوران معاص

تاثیر که توام با نهر های انشعابی شان در شکل دهی و تعیین شکل ساختار و کالبد اردبیل  (حذف یکی از آنها همچنان موثر است
، موقعیت دشتی اردبیل به پهنه حاصلخیزی بدل شده و طبعا به طوری که در سایه جریان آب ؛غیر قابل انکاری داشته اند
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 یژگیو صلخیزی و امکان زراعت و باغها در انتخاب جایگاه شهر از دید امنیتی هم مولفه ای قوی و مهم به حساب می آید.حا
تا  80درجه و  00دقیقه و طول جغرافیایی  80تا  82درجه و  30، عرض جغرافیایی اقلیمی منطقه در پیروی از موقعیت کوهستانی

ت است از آب و هوای سرد و نیمه خشک با بادهای نامطلوب زمستانی که از سمت شرق و ، عباردقیقه و ارتفا از سطح دریا 20
( 820 :8300، )امیری آیدقابل اغماض به شمار مییابی و جهت نحوه استقرار ساختار شهر عاملی غیروزد و در شکلشمال شرق می

 :گردد بندیجمع تواندمیمشخصات اقلیمی شهر اردبیل طبق تصویر زیر 

به عنوان ابزاری جهت طراحی اقلیم مند فضاهای معماری  تواندمیتصویر فوق در خصوص مشخصات اقلیمی شهر اردبیل که 
: در تابستان خنک و در زمستان باد مه یلیمورد استفاده واقع شود نشانده دهنده دو جبهه غالب بادی که از دوسمت شمال شرقی )

ن گرم و خشک همراه : در زمستان مالیم و گرما بخش و در تابستاباد گرمیج( و جنوب غربی )سرد و همیشه همراه با جبهه مه الود
 ( در طول در سال در شهر اردبیل جریان دارند.با گرد و غبار

سنتی بجهت آب کردن یخ های زمستانی که با توجه به زمستانهای جان  وزش باد های غالب در شهر اردبیل در شهرسازی
طراحی  از مبانی تواندمیسوز قدیمی اردبیل یکی از تکنیک های شهرسازی مختص شهر اردبیل میباشد که در دوران کنونی 

 :ول زیر میباشدموقعیت و جهت قرارگیری پیشنهادی فضا های شهری طبق جد 3و همچنین  معماری پایدار لحاظ گردد
 

 موقعیت و جهت گیری پیشنهادی فضاهای شهری هفت -1جدول 

 عنوان ردیف

 مناسبترین جهت در رابطه با تابش آفتاب –درجه غربی  30 8

 درجه غربی جهت های قابل قبول در رابطه با تابش افتاب 20-00 2

 درجه غربی مناسبترین جهت در رابطه با وزش بادهای سرد 00 3

 درجه غربی جهت های قابل قبول در رابطه با وزش بادهای سرد 20-30 0

 (شمالی جنوبی)عالی ترین جهت در رابطه با تامین ساعات افتابی در فضا های داخلی خصوصا در زمستان  0

 ا در زمستاندرجه شرقی جهت های مناسب در رباطه با تامین ساعات افتابی در فضا های داخلی خصوص 80درجه غربی تا  80 0

 درجه شرقی جهت های قابل قبول در رابطه با تامین ساعات افتابی در فضاهای داخلی 00درجه غربی تا  00 3
 (233، 2361، : )امیریمنبع

اقلیم شهر اردبیل موجب پدیدار شدن بسیاری از ابنیه معماری شهر اردبیل واقع شده است و این امر با توجه به دمای متغیر در 
لحاظ گردد لذا در دوران کنونی و با توجه به  تواندمیطول سال برای یک سازه معماری یک الویت اقتصادی و اسایشی و رفاهی 

به  تواندمیفاهی که در سطح جامعه بسیار مشهود و تا به اکنون حل نشدنی بنظر رسیده است دغدغه ها و مشکالت اقتصادی و ر
معماری جهان نیز با هر  کماینکهعنوان یکی از راه حل های مشکالت و معضالت اقتصادی و رفاهی جامعه کنونی لحاظ گردد 

ناچار به گرایش به سمت آن دارد یعنی معماری ، اندار هاتسبک و روشی و ذیل هر گونه مبانی بومی و فرهنگی و یا بین المللی و اس
 :مورد توجه واقع شود تواندمیمولفه های معماری پایداری که در بناهای سنتی شهر اردبیل موجود میباشند طبق جدول زیر  .پایدار

 (1-1 :1831، یاکبر و یطالب: منبع) مولفه های معماری پایدار در بناهای سنتی شهر اردبیل -2جدول 
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 توضیحات عوامل طراحانه

 حیاط مرکزی
خانه های سنتی به صورت حیاط مرکزی احداث می شود اما چون هوا در اغلب سال سرد و یا بسیار سرد 

 .(8309قبادیان )گیرد است لذا اکثر فعالیت های روزمره در داخل اتاقها صورت می

 درونگرایی
ساتخمانها را درونگرا کرده و نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم بنا کم می استفاده از حیاط مرکزی 

 (کاهش نفوذ هوای گرم داخل به خارجگیرد )شود پوسته خارجی در حداق ارتباط با بیرون قرار می

 سقف مسطح
ف اتالدر زمستان که برف روی این سطح می نشیند به عناون عایق حرارتی نقش خود را ایفا می کند و از 

گیرد ، همچنین در این حالت به نسبت حداکثر حذب انرژی صورت میوگیریی به عمل می آوردانرژی جل
 (8392 اسالمی حریری،)

 دیوار های ضخیم
ضخامت دیوار ها باعث می شود که حرارت آفتاب در طول روز جذب این مصالح شود و برای شب حفظ 

 .خانه حفظ شده و به سهولت از طریق جداره ها منتقل نشود شود و با کاهش تبادل حرارتی دمای داخلمی

 مصالح مصرفی

 به طور کلی ایرانیان از آجر، سنگ، چوب استفاده می کردند که استفاده از آجر رواج بیشتری داشت 
این ویژگی ضمن تامین هماهنگی معماری با محیط اقلیم از نظر حفظ خودکفایی محلی  (8300گی،)ز

(، استفاده از مصالح قابل بازیافت و تجدید 8303شایان توجهی ایفا می نموده است )نفی زاده شهرها نقش 
است. همینطور ظرفیت باالی حرارتی مصالحی چون آجر  پذیری در پایداری معماری بومی ایران تاثیر گذار

 .(8300)زکی  و سنگ در کاهش مصرف انرژی موثر است

 ابعاد بازشو ها
 های سرتاسری با ابعاد بزرگ توصیه نمی شود و استفاده از باز شو هایی با ابعاد و تعداد استفاده از پنجره

 .شدمحدودترالگوی طراحی باز شوه های این اقلیم می با
 یمرکز اطیخانه در سمت شمال ح منینش یاتاق اصل ایهمچون تاالر  ییاتاق ها و فضاها شتریب یریقرار گچیدمان و جهت گیری 
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و حرارت آفتاب در زمستان است. استفاده کمتر از سمت جنوب ساختمان  میاستفاده از تابش مستق لیبه دل فضاها
اکثرا  زین یو غرب یشرق یهاباشد و اتاق  ینسبتا معتدل م یهوا یعمدتا کوتاه و دما یتابستانها لیبه دل

 ی. براردیگ یمورد استفاده قرار م یبهداشت یها سیسرو ایمانند اتاق خدمه  یخدمات یجهت انبار و فضاها
اتاق ها و  جادیشود و ا یاستفاده م لیمکعب و مکعب مستط ریاز احجام نظ یاز تبادل حرارت یریجلوگ

گرم  یاست و در ثان ادیخارج ز یاوال سطح تماس آنها با فضا رایز ست،ین حیبزرگ داخل بنا صح یفضاها
 (8309 ان،یباشد )قباد یمشکل م عیوس یکردن فضا

 

 بافت شهر اردبیل -2-2
هزار ساله شهرنشینی یکی از اولین مکانهای  0شهر اردبیل همانطوری که قبلتر اشاره شد در پاره ی منابع با قدمت بیش از 

معماری و خصوصا هویت ها و شهرنشینی در فالت ایران بوده است و این مورد باعث شده که گنجینه از اثار باستانی و هنری و 
جمعه مسجد اردبیل   فرهنگ های بومی مختص این شهر در دل آن انباشته باشد در خصوص این قدمت و گنجینه همین بس که

یکی از پرستشگاه های کهن ایرانی در شهر اردبیل که پس  عنوانبهپا به پا مساجدی مانند تاریخانه دامغان و مسجد امام اصفهان 
که موجد وجود تاریخی بیش از  باشد مدنظر تواندمیم به این کشور تغییر کاربری اتشکده به مسجد را شاهد بوده اند از ورود اسال

 .دو هزار سال در همین بنا را میتوان اشاره نمود که در کشور ایران یکی از بی نظیرترین موارد قابل اشاره میباشند
، قدمت اردبیل و وجه تسمیه آن فراتر از اعصاری می رود که ورده شده استبنا به توضیحی که در مورد نام و قدمت شهر آ

، باید در جغرافیای آن جست و جو ، چرا که تاریخچه و قدمت اردبیل و یا هر شهر دیگرکالبد شناخته شده شهر شکل گرفته است
اوستا قرار دارد و از سوی دیگر نام شهر مرکب از  ، زادگاه زرتشت و حداقل محل تقریر و تحریر. اردبیل در دامنه کوه ساواالنشود

، پس قدمت شهر فراتر از دورانی به معنای مکان و جمعا مکان مقدس است "بیل"یا  "ویل "به معنای مقدس و  "آرتا"دو واژه 
ث فرهنگی و . سازمان میرامی رود که نامی از این شهر در داستان ویس و رامین ادبیات داستانی اشکانیان ذکر شده است

: نام اردبیل برای نخستین بار در لوحه های گلی گردشگری استان اردبیل هم در دفترچه راهنمای توریستی چنین بیان می کند
( پس قداست مکانی شهر اردبیل در بافت 833، 8300، . )امیریسومریان در پنج هزار سال پیش به صورت آرتا ثبت شده است

مایش داده شده باشد که بواقع همچنین است و شارع و دسترسی اصلی و هسته اولیه شهر همواره از معماری آن نیز میبایستی ن
بنای جمعه مسجد فعلی شروع شده و یا حول آن گشته است و پس از گذر از راسته بازار و گذار از کنار بقعه شیخ صفی الدین 

حترام به اقلیم همواره مناسبات و مکانهای اعمارانه ی بوده که با اردبیل به سمت شهر تبریز ادامه داشته است و این موجد طراحی م
، مقدس در آن مورد توجه بوده اند که در نهایت و پس از تشکیل سه گانه مولفه های شهر اسالمی یعنی توالی جایگاه مذهبی

 باشد.اقتصادی و حکومتی می
تی سهمگین چه طبیعی و چه تخریبات انسانی شامل هسته اولیه شهر در طول تاریخ طویل این شهر همواره متحمل ضربا

حمالت بیگانگان و اشتباهات حکومتی بوده است ولی به جرات میتوان طبق تصویر هسته مرکزی را مکانی مابین سه مولفه 
 :مذهبی و اقتصادی و حکومتی دانستهای مکان

 

 
 (83 :1831 ،: امیریمنبع) هسته مرکزی شهر اردبیل - 2تصویر 
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ظهور  اماشکل گیری شهر بر اساس یک سلسله عوامل و قواعد خاص از قبیل طبیعی و سیاسی و اقتصادی است  اگرچه
. در مورد بخشی آن برخاسته از حوادثی است که گاهی به دنبال بنا و توسعه شهر به ظاهر فراموش میشوند یط برای سامانشرا

وام خزر از سمت شمال موجب شده تا در این منطقه یک محدوده ، به طوری که حمله اقاردبیل نیز این وضع مصداق دارد
دفاعی ایجاد شود و طبعا هر گونه امر تدافعی و برقراری امنیت نیازمند تامین اسباب و آذوقه اولیه بود که باید در  –استحکامی 

که عمدتا از طریق رودخانه  –بع آب . اردبیل با برخورداری از منامواقع محاصره و هجوم بیگانگان در دسترس نیروی مدافع باشد
، این . به عالوه در زمان جنگاستعداد آن ضرورت را داشته است –بالیق لی و باغمیشه و نهر های انشعابی از آنها فراهم میشد 

هستند که جان فشانی می کنند وگرنه حاکمان و بزرگان حکومتی اکثرا فکر اسایش و حفظ  _در قالب سپاه و نیروی رزمی  –مردم 
، آب و هوای ییالقی و طراوت منظره و چشم انداز نیز . لذا به موازات هدف تامین آذوقهحکومت و بهره گیری از نعمات آن هستند

گرفته می شد که اردبیل این ویژگی ها را از ابتدا دارا بوده است بنابراین هسته اولیه شهر میان ، مولفه مهمی در نظر برای حاکمان
که نارین قلعه معروف است شکل میگرد وجود آتشکده در محل بنای جمعه مسجد نیز  –دو رود و توام با بنای بزرگ ارگ حکومتی 

، دز نقشه زیر که از اولین دوران مدون تاریخ (833، 8300، . )امیرینشانگر موضع اعتقادی و دیانت حاکمان و مردم وقت بوده است
اردبیل در دست است میتوان قداست بنای جمعه مسجد که در باالترین قسمت و بصورت یکه و یگانه نگه داشته شده است و 

بنای باال قلعه)نارین قلعه( و کالبدی و فرهنگی شهر لحاظ میشدند و همچنین  هایهویتاهمیت شهر با توجه به مناطق مهم که 
مجموعه بقعه شیخ سفی و راسته بازار و  وجود دیوار های دفاعی در کنار اماکن حساس و ورودی و خروجی شهر بوضوح مشاهده 

 کرد

، ، مذهبیامتداد سه بخش مهم شهری ، قبل از رسوخ مدرنیته در شریانهای شهری که کامال ارگانیک و دربافت سنتی اردبیل
اما اکنون بجز گوشه کنارهای کوچه های ؛ تصادی و حکومتی بوده و بقعه شیخ صفی یکی از ارکان آن بشمار می آمده استاق

بافت فرسوده در کالبد شهری مدنظر میباشند پیکره ی نمادین سنتی و بومی خود را از دست داده است و  عنوانبهسنتی که بیشتر 
بیانگر این است که بافت در مقایسه با شرایط کنونی . این تصویر وح قابل مشاهده استنقش صلیب وار مدرنیته بر پیکره آن بوض

 .شهری حاضر در بند کمر بندی های اول دوم سوم و طبق الفبای معماری شهری غربی جای گرفته است
 

 
 (183، 1831امیری : منبع)بافت سنتی شهر اردبیل  - 8تصویر 

 

 فت شهری خصوصا نمای شهری. شهر اردبیل و وضعیت موجود با3
رمان دارای بافتی وهمانطور در مطالب پیشین عنوان گردید بافت شهری اردبیل سنتی بمثابه بیشتر شهرهای سنتی کش

نمونه و انحصارا  عنوانبهاقلیم بوده است که در مواردی  عواملبا  دمسازیو  ارگانیک و دارای خالقیت های در خصوص مبارزه
، ، باال خانهدارای عناصری خاص معماری خود میباشد که در دیگر مناطق کشور قابل مشاهده نیستند خصوصا عناوینی مانند طنبی

وقوع هشت سال جنگ محور های قرارگیری خاص شهر و ... ولی در زمانه کنونی و پس از انقالبات صنعتی و بین المللی و 
تحمیلی دفاع مقدس و بالیای طبیعی بیشمار متاسفانه این نقش حکومت و شهروند است که بیشترین صدمه و جریحه را بر پیکره 

 .شهر وارد کرده است
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بمثابه بیشتر شهرهای که دور دوره  آن نقشه و آمده در اجرا مرحله به خورشیدی 8303 سال در اردبیل شهر خیابان اولین

  "قاپوسی تاوار"  از و گردد وصل استارا دروزاه به مستقیم خط به تبریز دروازه که شد تصویب چنان ،پهلوی اول شاهد تغیراتی بودند
و این در شرایطی بود این مسیر قبل از ورود مدرنیته به  شود باز (فعلی خمینی امام) پهلوی بنام وسیعی خیابان " قاباغی زنجیر"  تا

دست حکومت پهلوی اول به این مکان دارای بافتی کامال زنده و طبیعی که بدست تجربه های هزاران ساله زندگی انسان محورانه 
 زاری بیشه آن محل که گردید احداث( شهر ارگ)  قلعه نارین غرب سمت در ملی باغ خیابان آن از پس. ، حفظ و احیا شده بودخلق
 در شده تهیه . نقشهاست تشخیص قابل خورسیدی 8333 سال به مربوط هوایی عکس در و شد یم خوانده باغی حصاری که بود

 خلخال، و شهر مشگین های دروازه جهت در شرقی جنوب به غربی شمال جهت در دیگری خیابان که دهد می نشان 8300 سال
 از که گردید احداث موجود جویی مسیر بر منطبق و شهر قدیمی بافت دور مدوری خیابان و( یکاشان بهشتی، خیابان) شاه خیابان
 .نمود می متصل بهشتی خیابان به را قاپو عالی میدان نموده عبور قلعه نارین مقابل

 با شهرداری و سازی شهر و مسکن سارمان و گرفته صورت زیادی اقدامات شهر توسعه در اردبیل شدن استان با امروزه
...  و بتون و آهن ،میلگرد قبیل از مدرن مصالح با و نموده کامل نظارت شهر های ساز و ساخت به مهندسی نظام های استاندارد
 است شده احداث زیادی های پاساز و طبقه نچندی هایی ساختمان تجاری و شهری مراکز ودر تاس نموده وساز ساخت به مبادرت

 نیز شهر کالن عنوانبه اردبیل شهر تفصیلی طرح تدوین از پس و جمعیت افزایش و شهری سطح گسترش با زنی اخیر سالهای در و
 تجمع فضاهای و ها راه پیاده قبیل از متعددی شهری هایفضا ایجاد با شهرداری نیز امر این راستای در .است گردیده اعالن
 با نیز دولت و مردمی اجتماعات جهت محلی عنوانبه اردبیل شهرو میدان عالی قاپو  شهیدگاه و شورابیل منطقه مانند مردمی
 کارگران فرهنگیان قبیل از دولت کارکنان های شهرک که است نموده مسکن حرانب حل در سعی مسکن های تعاونی تشکیل

 .است گرفته انجام و مبادرت دولتی کارکنان سایر و کارخانجات
 حل خدمت در و معمارانه سازی شهر بحث نبود از همچنان شهر این متاسفانه ولی سازی شهر پیشرفتهای این همه وجود با
 در بنحوی فقط و اجتماعی و فرهنگی مایه بن بدون و تکراری طرحهای همان کماکان و نکرده عمل نشین شهر مردم مشکل
 و خود نوبت به معماری مدرن سبکهای توان و جایگاه توان نمی شک بدون است گشته ارائه غربی مدرن های سبک اثبات جهت

 میکند طراحی شهری فضای یا و بنا ایران در شهری برای که ایرانی معماری یک ولی کرد کتمان ویا بود غافل خودشان جایگاه در
 های روش و اصول همان و فرهنگی و اجتماعی شرایط ،اقلیم ،کننده مصرف به احترام باید مکاتب همان بزرگ معماران بمشابه

 لسان ایران ادب و شعر فخر برای یادبودی بنای طراحی با گدار آندره معروف معمار مثال ورطب گیرند رو پیش را خویش معماری
 در را ایرانی معماری و هنر بلکه است نکرده استفاده بنا طراحی برای غربی خاص فنون یا و مصالح از تنها نه شیرازی حافظ الغیب
 حافظ قامت و شآن در کامال بنای و است اورده در اجرا به احسنت نحو به را شیرازی حافظ بنا صاحب به احترام و ستودن جهت

 هر در معماری هویت و قدمت و هنر تاریخی غنی از با اردبیل شهر در حالی که کرد عنوان باید رو این از است نهاده بنا شیرازی
 در اندیشه و درک بدون و تکراری بصورت آنهم غربی معماری سبک یک ار باید چرا اردبیلی معماری یک ،میباشد عملکردی
 نیاز و تفکر ،فرهنگ با خاصی دگاننکن مصرف و پرداز نظریه مختص که آن خاص نظری مبانی و ها مایه بن و مفاهیم خصوص

  ؟باشد اردبیل شهر با متفاوت های
 های خانه ،اقلیم به توجه بدون های خیابان ایم دیده زیاد شهری منظر و شهریکاربری های  های طراحی در موارد این از
 قدمت علت به تنها که ساختمانهای یا و شهری حاضر حال اجتماعی روابط به توجه بدون آموزشی مراکز ،فرهنگ به توجه بدون

 با ناهمسو کامال عنوانی با نمایشگاهی بدتر آن از یا و موزه مانند اند شده های کاربری به تبدیل فرهنگی های ارزش یا و ساخت
 بمدد ؛گونه تکرار کامال حالت آن از شهر منظر و است شده برداشته خصوص این در نیز های گام هرچند ،خانه سفره مانند بنا اصلت

 و ساخت حال در گفت میدان را آن نام بتوان که اجتماع جهت میادینی و است خروج حال در ،گرانقدر استانداری و محترم شهرداری
 های ذهن اردبیل شهر معماری های هویت بمانند ولی شورابیل دریاچه دور های گره یا و گاه شهید منطقه بمثل میباشند استفاده یا

 ( 02-08، 8393،یمیسل )جعفری،.باشند مدار جامعه کامال و مستحکم ردا اصالت باید کنند طراحی شهر این برای باید که
، از جمله اقتصادی صلیب داغ شده بر کالبد شهر سنتی اردبیل موجب ازهم گسستگی کاربری ها و زون های مختلف شهری

درن برای جامعه شهری اردبیل بوده است که به دست حکومتهای پیشین شده است و بدنبال تعریفی نوین وممذهبی و حکومتی 
رقم خورده است و بمثابه بزرگان سبک مدرن بواقع با شکستی بزرگ مواجه میباشد همانگونه که در دوران کنونی و با توجه به 

مناطق کشوری و جهانی  ترینمهمیکی از  عنوانبهاجتماعی و فرهنگی شاهد آن هستیم، شهری که زمانی  بحرانهای اقتصادی و
، رفاهی و اجتماعی میباشد ولی همچنان و با توجه به داشته های و منابع بوده است هم اکنون دارای پایین ترین مراتب اقتصادی

 .ظمت گذشته خویش میباشدمعنوی و مادی خود منتظر تلنگری برای بازیابی شکوه و ع
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 شهر اردبیل و بافت سنتی موجود و از بین رفته -4
همانگونه که در مطالب قبلتر عنوان شد شهر اردبیل با توجه به پیشینه خود در دوران کنونی متاسفانه متحمل ضرباتی 

امیدوار به بازگشت به  تواندمیهمواره سهمگین شده است ولی همچنان با توجه به انباشته ها و دارایی های مادی و معنوی خود 
دوران طالیی خویش باشد شهر سنتی که از ریشه های خویش که با عنصر نمادینی مانند مسجد جمعه ابشخور بوده و به تنه 
اقتصادی خویش با عنصر نمادین بازار قد برافراشته و به حیات خویش جانی مستحکم بخشیده است و در نهایت و با عصاره 

 . اجرای پروژهراوت سابق را نداردمجموعه شیخ صفی خود را به جهانیان معرفی کرده است دیگر آن رونق و ط عنوانبه حکومتی
جریانی جدید بر  عنوانبه تواندمییکی از سیاستهای شهرداری اردبیل دیده میشود  عنوانبههای پیاده محور که در دوران فعلی 

ز پتانسیل های موجود که ترافیک انسانی خصوصا گردشگران داخلی خارجی یکی از شریانهای حیاتی شهری عنوان گردد استفاده ا
آنها میباشد که خود پسامدی بر وجود عناصر هویتی و فرهنگی و تاریخی و کالبدی شهر اردبیل میباشد که باز هم همان انباشته ی 

 . است که در دل این شهر جای دارد
صلیب حکومتی بمثابه خیل عظیمی از دیگر شهرهای سنتی پاره پاره شده و عناصر  پیکره ی داغ دار شهر اردبیل که به دست
نفسی تازه کرده و  تواندمی، ادامه میدهد به قطع یقین باز هم ، ولی نه مثابه قبل خودکالبدی جدای از هم همچنان به حیات خویش

. وجود منابع غنی محیطی و کالبدی شینیان خویش باشدبا اتکای به علوم محیطی و طراحی بروز قامت راست کرده و ادامه روی پی
یکی از شهرهای سنتی و دارای  عنوانبه تواندمیدر بافت شهری اردبیل هر چند با از دست دادن پاره های تن خویش همچنان 

 معرفی گردد. موجودیتی بالقوه و در استانه فعلیت تواندمی، قابلیت پیشرفت به کمک هنر طراحی شهری و معماری عنوان گردد
 

 حس تعلق مکانی  -5
دوران پسا مدرن و گذشت از اصول مدرنیته و تعاریفی در خصوص نیازهای انسانی که اندیشمندان علوم روانشناسی و محیطی 
و تربیتی بدانها دست یافتند موجد این مهم بود که تنها مباحث اسایش فیزیکی در یک محیط انسانی برآورده کننده نیازهای 

ها بدان اشاره داشتند که نیازهای انسانی در هر گروه بندی و دسته بندی و در ذیل  یافتهدستاسایشی و رفاهی انسان نمیباشند این 
تایی آن را شرح  80و  9، 3هرچند نظریه پردازان بزرگ به دسته های )در سه دسته خالصه شود  تواندمیمختصر  بندیجمع یک

. این دسته بندی موجب شده پای ضمایر خودآگاه و ز های روحانی: نیا: نیازهای روانی   ج: نیاز های فیزیکی  بالف (داده اند
ناخوداگاه نیز در این بین باز شود و دسته بندی های کمتری نیز جایگزین تناسبات تعریف شده و مدول وار دوران مدرنتیه قرار گیرد 

شین میبود ولی در دوران معاصر در شهر هر چند این تعاریف جدید نیز برای جامعه ایرانی از قبل تعریف شده و دارای سابقه پی
بمانند رابرت  بی. معماران و نظریه پردازان غرسازی ومعماری ایرانی این موارد نتوانستند بدرستی جایگاه خود را بدست بیاورند

خویش سعی در تبین ریه پردازانی مانند جان لنگ و کریستین نوربرگ شولتز با ارائه آثار و بیان نظریات ظ، چارلز جنکس و نونتوری
.علوم روانشناسی محیط موجد این امر بودند که یک فضا و تعریف این اصول داشتند که موجد تولد نظریاتی مانند روح مکان شدند

در انسان استفاده کننده از یک فضا یا مکان در طول مدت زمان طویل موجب ایجاد حس تعلق خاطر و متعلق بودن به  تواندمی
. به بیان جناب دکتر جوان فروزنده این مهم را هرچند که نشود و نخواسته اند با یک بیان معین تعریف خص شودیک فضا در آن ش

 .یشود را حس تعلق مکانی نامیدندکنند ولی وجه ی از معانی فضایی در یک شخص را موجد عالقه در استفاده مکرر از فضا م
. این حس که عامل مهم در شکل گیری پایه ، حس تعلق به مکان میباشدسانییکی از از معانی در ارتقاء کیفیت محیط های ان

، اما نبود تعریف دقیق نیز خواهد گردید ت، نهایتا منجر به ایجاد محیط های با کیفیرتباطی استفاده کنندگان و محیط می باشداهای 
لیفی طراحان در شناخت و استفاده از عوامل و مشخص از این حس در رشته های طراحی سبب ایجاد نوعی سردرگمی و بال تک

فرایند و تبادل سه عنصر  ز( این معنی نیز ا20، 8309، مطلبی،طراحی در جهت ایجاد این سطح معنایی گردیده است )جوان فروزنده
مکانی را به سه یابد. از این رو جناب دکتر جوان فروزنده عوامل شکل دهنده حس تعلق  ، محیط و دیگران تبلور و نمود میفرد

: عوامل محیطی کالبدی معرفی می نمایند و در نتیجه گیری : عوامل اجتماعی   ج: عوامل ادارکی و شناخت فردی  بدسته الف
 .اندتعلق کالبدی در محیط اذعان داشتهرساله خویش با تاکید بر این سه گانه عوامل تشکیل دهنده به برتری تعلق اجتماعی بر 

، نشان دهنده برتری تعلق اجتماعی بر تعلف کالبدی در محیط د دو بعد کالبدی و اجتماعی است که نتایجحس تعلق واج
، برایند تعامل فرد)یط ، حس تعلق مکانی منطبق بر مدل شکل گیری معنا در مح. همچنین بر اساس نتایج بدست آمدهمیباشد
، شایستگی ها و شناخت افراد نسبت به ، انگیزش هاگی های فردی شامل، از یک طرف وابسته به مشخصات و ویژ(محیط ،دیگران

مکان بوده و از طرف دیگر ریشه در تعامالت اجتماعی و ارتباط فرد و دیگران در محیط دارد که منبعث از نیاز انسانی تعلف به 
ای خود در محیط می باشد و در صورت عدم تامین . اساسا انسان به دنبال یافتن پاسخ برای نیاز هعنوان نیاز اولیه انسانی می باشد

، هر چقدر محیط در تامین سطوح مختلف . بالعکس، احساس عاطفی مثبتی بین فرد و مکان بوجود نخواهد آمداین نیاز ها از مکان
ستنباطی مثبتی به همراه خواد نیاز های انسانی توانا تر باشد به همان نسبت فرد ارتباط خود با محیط را موثر دانسته و نهایتا معنای ا
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، به همان ، بر اساس هرم نیاز های انسانی مازلو در قسمتهای فوقانی هرم اتفاق می افتد. هر چقد سطوح تامین این نیاز هاداشت
عاطفی که  –، به سمت عوامل احساس . در درجات باالتر حس تعلق از محیطنسبت معنای محیطی عمیق تری شکل خواهد گرفت

، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان که . واژه هایی نظیر تعلق به مکان، پیش خواهد رفتانگر عمق ارتباط فرد با محیط می باشدبی
، نقش محیط بیانگر نوعی از در هم تنیگی احساسات و عواطف انسانی نسبت به محیط میباشد. نکته مهم بدست امده در این مقاله

. نتایج نشان می دهد ، در شکل گیری معنای حس تعلق میباشدعنوان وجه سوم مدل معنای مکان و ویژگی های کالبدی آن به
: در عوامل کالبدی محیط در شکل گیری معنای حس تعلق نقش واسطه را ایفا نموده و در دو سطح در محیط موثر واقع می گردند

و با ارضاء نیاز های فردی در درجه  –مین و قابلیت انجام آن ، عناصر کالبدی محیط با هم سازی فعالیت ها از طریق تاسطح اول
. در این امکان ایجاد این حس در مکان را فراهم می نمایند –اول و نیاز های اجتماعی ناشی  از فعالیت های گروهی در درجه دوم 

با تامین نیاز های استفاده کنندگان از  ، منطبق بر الگو های رفتاری افراد و، ویژگی های کالبدی محیط با تسهیل فعالیت هاسطح
، در برقراری تعلق اجتماعی محیط موثر واقع شده و امکان ایجاد و ارتقاء پیوند های اجتماعی در محیط را فراهم می نمایند. مکان

نی در رشته های ، منبعث از سه مقوله و ویژگی انسانتایج نشان می دهد نمود کالبدی این سطوح در محیط و در رشته های طراحی
، رنگ و شکل)، ویژگی های کالبدی نظیر فرم ، بر این اساس، شناخت و احساس افراد می باشد: ادراکطراحی محیطی شامل

، عناصر کالبدی از . در بعد ادراکی و شناختبه همراه نوع سازماندهی و روابط بین اجزاء اهمیت پیدا می کنند (، بافت و مقیاساندازه
، خوانایی و ، ارتباط بین درون وبیرون در یک مکان، تمایز کالبدی بین مکان ها، محصوریت فضاییتعریف محدوه و قلمرو طریق

، خاطره ها و ، نماد های فرهنگی. در بعد احساس نیز با نمود کالبدی سمبلها، نقش خود را ایفا مینمایندانطباق با الگو های رفتاری
 .(30، 8309،، مطلبی. )جوان فروزندها خود را نشان می دهندتصاویر ذهنی انسان ه

یعنی ؛ برخاسته از ارتباط کالبدی و فضایی و نمادین یک اثر باشد نیازمند تعلق مکانی نیز هست تواندمیحس تعلق مکانی که 
نمیتواند واجد و برانگیزاننده ی حس تعلق  روح مکان تا زمانی که در یک اثر تبلور نداشته باشد و جزئیات زمانی خویش را ارائه نکند

مکانی برای فرد استفاده کننده از اثر باشد بخاطر همین دلیل میباشد که شهروندان معاصر بجای تعلق خاطر به آثار معماری معاصر 
وط به خود اثر را میتوانند عالقه وافر نسبت به استفاده از ابنیه سنتی و قدیمی را دارند زیرا در آنها روح مکان و جزئیات زمانی مرب

. بنای معاصری که در حال حاضر در گوشه کنار شهر براحتی درک کنند و آرزوی تعلق به آن اثر و زمان و مکان را داشته باشند
خصوصا در نمای بصری شهر به وفور بچشم میخورد دارای ابعاد کالبدی کامال مدرن که برخاسته از تفکرات و نظریات فالسفه و 

ه پردازان غربی میباشد هستند مبانی که در دل یک شهروند بی خبر از نظریات مدرنیستی فاقد ارزش و مفهوم و در بهترین نظری
. سیمای بصری شهری اردبیل در این دوران تنها در اماکنی موفق به جلت ، جایی ندارد، با خبر از شکستهای مدرنیته هستندحالت

نها از طبیعت و انباشته مادی شهر اردبیل کمک گرفته شده است و این باز هم همان تعلق رضایت شهروندان شده است که در آ
. خیابان هایی که تنها به ارضاء مسائل خاطر مکانی را نشان میدهد که در ضمیر ناخوداگاه جمعی شهروند اردبیلی ریشه دارد

فردی و انسانی شهروند را از یاد برده و به ایفای نقشی ، اقتصادی یک شهروند مشغول هستند و ضمایر و عالیق فردی و اجتماعی
، مگر در اماکنی که در ، نمیتواند جوابگوی نیازهای انسانی و احساسی گرددبه جهت سهولت رفت و امد ماشین ها بدل گشته است

. بمانند پود مکان اتفاق افتاده باشدبافتی از جنس تار زمان و  _به نقل از زبان استاد گرانقدر جناب دکتر مسعود یوسفی تذکر  _آنها 
، یا حداقل ابنیه ی که ، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی یا خانه های سنتی و احیا شده در بافتهای سنتی شهرجمعه مسجد اردبیل

 .نشانی از تعالقات مکانی سنتی در انها وجود داشته باشد
رای روحیاتی متناسب با فرهنگ اردبیلی میبود در محیط و بافتی از شهر شهروند سنتی شهر اردبیل که تولد یافته این شهر و دا

. آنان در شهرهای حیات ادامه دادند  که در نهایت تعامل با بافت و جداره های شهری خصوصا محالت و خانه های خویش بودند
به طبیعت و ذیل عنایات و توجه  زندگی کردند که در کمال همزیستی با طبیعت و در کنار طبیعت و به کمک طبیعت و در کمک

، طریقه ی که منتج از تجربه ی هزاران ساله زندگی شهری در خداوندی که از دل و جان بدان حس تعلق داشتند زندگی کرده اند
بودند که همگی از دل  یافتهدستیک مکان  و رفته رفته و با حذف اضافات و معایب به یک پیوستگی و تناسب انسان واری 

های بومی و مذهبی خاص خویش برآمده بود این چنین روندی موجب ایجاد حس تعلق مکانی میبوده است که شهروند  فرهنگ
، ات بیگانه در خود احساس نمی کرداردبیل با قدم زدن در دل کوچه ها و راسته ها و خانه ها خویش نیازی برای رجوع به تفکر

و راست متعدد و ذهن تحت فشار شهروند کنونی قدرت درک و یا تصور این متاسفانه سردرگمی تفکرات و تکثر اعتقادات چپ 
 .موضوع را از وی گرفته است

 

 

. تفاوتهای یافت شده در خصوص تمایزات بافت سنتی و معاصر در خصوص سیمای بصری 6

 شهر و ارتباط آن با حس تعلق مکانی شهروندان
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و مطالب عنوان شده در قسمتهای پیشین باید اذعان داشت که دوران کنونی در ادامه عرائض این پژوهش و با توجه به عناوین 
های گروابط و فرهن از  و سنتی شهر اردبیل هر دو دارای روحیات و تمایزات شخصیتی خاص خود هستند که خود این نیز برخاسته

اثرات خود را بوضوح نمایش داده است اجتماعی خصوصا اصول مذهبی مردمان خویش است که در کالبد و نمای بصری شهری نیز 
زاننده احساس تعلق مکانی گیبران تواندمیند با محیط طبیعی و انسان ساخت نیز روو همینطور ارتباط روابط اجتماعی و فردی شه

باشد پس روابط اجتماعی و فرهنگی یک شهروند زمانی که در کالبد یک اثر معماری  شهری نمود و یا انعکاسی داشته باشد 
 متاسفانه روران کنونی و معاصد موجد حس تعلق مکانی باشد این فرایند در ابنیه سنتی به وضوح مشاهده میشود ولی در تواندمی

نداشته است هرچند در سالهای اخیر و پس از مواجه با چندین شکست در طراحی شهری و  مدنظراین فرایند و رویه را  معمار
جه به روابط انسانی و اجتماعی و اصول فرهنگی و بومی هر منطقه وا داشته است و شهر اردبیل معماری به اجبار طراح را رو به تو

 .ه های انسان محور و دارای کالبدی فرهنگی و اجتماعی میباشندژنیز شاهد برخی پرو
میان شهر را محیط زندگی انسان تاثیر بسزایی در رفتار و هویت انسان به سمت ارزش های مستتر در خویش دارد در این 

. این تنس، جهانبینی و فرهنگ ساکنین و پدید اورندگان خود دا، ارزش های منبعث از اعتقاداتمیتوان محیطی برای تجلی هویت
ی مختلف با محیط های طبیعی و انسانی متفاوت و تحت تاثیر تحوالت تاریخی و امفهوم در طول دوران و در سرزمین ه

، تغییر فزاینده یافته است به گونه ای که . به ویژه تحت تاثیر تحوالت مدرنیتهری به خود دیده است، تغییرات بسیاایدئولوژیکی
شهر ها و فضای شهری در گذشته از  (30، 8398، موحد و همکاران)بسیاری از عناصر و اجزای شهر کهن در آن رنگ باخته اند 

، . در حالیکه اغلب شهر های امروزی که در ذهن عموم شکل گرفته استاستقالل و شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده اند
، ادارت و پارکها نیست که در نتیجه آن تعلق خاطر به این فضا ها به مرور شلوغ ، خیابان هایدجز مجموعه ای از ساختمان های بلن

لح محلی که بنا ها بوسیله آن ساخته می شد در شهرهای گذشته رنگ های طبیعی مصا (8300، مقدم)کمتر و کمرنگ تر می شود 
. به این ترتیب رنگ هر شهر به شهر چهره ای هماهنگ و همگون می داد و با روحیه اقلیم و فرهنگ مردم نیز بیشتر تطبیق میکرد

لجام  شهرنشینیبه مثابه عارضه  "بحران هویت  "در این میان  (02، 8300، بهزاد فر)جنبه ای از هویت آن محسوب می شد 
چالش های اجتماعی و فرهنگی معاصر بدل شده و انعکاس کالبدی آن بصورت شهر  ترینمهمکسیخته و فاقد کنترل به یکی از 

( جناب دکتر آفتاب و مهندس علیپور در پژوهش خویش در 03، 8390، ، علیپور. )آفتابهای بی هویت و آشتفته ظاهر شده است
 :ر بر رفتار شهورندان شهر اردبیل به نتایجی جالبی دست یافتند که در ذیل بدانها اشاره خواهد شدخصوص تاثیر سیمای بصری شه

مشهود است ارزیابی سیمای بصری شهر از دید کارشناسان و اساتید در محدوه مورد مطالغه به  8همانطور که در جدول شماره 
پاسخگویان کیفیت سیمای شهر  %0/0متوسط و  %8/28، ب % 2/30، وضعیت سیمای شهر را بسیار بد % 0/0این صورت است که 

درصد از پرس شوندگان وشعیت فعلی سیمای بصری شهر اردبیل را بد و بسیار بد  00را خوب ارزیابی کرده اند به عبارت دیگر 
 توصیف کرده اند.

 (           11، 1831، پوری، علآفتاب: منبع) ارزیابی سیمای بصری شهر از دید کارشناسان  -8جدول 

 عیدرصد تجمی درصد فراوانی شرح

 0 0 0 بسیار بد

 00 00 20 بد

 00 30 80 متوسط

 800 82 0 خوب

 - 800 00 کل
. 

، میان میزان ادراک یک شهورند و منظر در یک رابطه دو سویه (تصویر ذهنی شهروندان از یک شهر)سیمای شهری مطلوب 
. در این رابطه ، سیمای شهر را درک می کنند و با آن تماس مستقیم دارندشهری مطلوب شکل میگرد افراد هنگام حرکت در شهر

، امنیت و لذت و فهم از شهر ر ذهنی روشنی در افراد ایجده کرده و به نوعی حس هویت، به لحاظ بصری تصویخوانایی نظم شهری
و عالقه به آن را افزایش داده و این حس تعلق رابطه آنها به شهر را بهبود می بخشد در واقع با شهر سازی و طراحی شهری 

عامل مردم با محیط را به نحو مطلوب تری فراهم می ، ت، تصویر ذهنی قوی تری در شهرونادن ایجاد می شود و این تصویرموفق
مشکالت شهر  ترینمهم، فقدان آن و کوشش در شناسائی و به وجود آوردن آن از جمله یک از . مسئله توجه به سیمای شهریآورد
درصد از پرسش  00. نتایج پژوهش بیانگر عدم رضایت اکثر کارشناسان و اساتید دانشگاه از سیمای شهر میباشد بطوریکه است

شوندگان وضعیت فعلی سیمای بصری شهر اردبیل بسیار بد و بد توصیف کرده اند که ین مسئله بر شدت وخامت اوضاع تاکید کرده 
. در بحث تعیین میزان ضریب همبستگی بین سیمای بصری شهر و توجه جدی متولیان شهر را به این موضوع را دو چندان می کند

، نتایج حاکی از آن است که بین سیمای بصری شهر و آرامش شهری رابطه معنا داری در سطح اطمینان طالعهب متغیر های مورد م
سایر  کهاما جا دارد به این مسئله اشاره گردد ؛ درصد به اثبات رسید ولی این موضوع در مورد سایر متغیر ه صادق نبوده است 99
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باهم نشان دادند از تحلیل نتایج رگرسیون چند متغیره می توان نتیجه گرفت که متغیر ها در این پژوهش رابطه معنا داری را 
. بر جهت یابی شهری داشته /820. بر آرامش شهروندان و کمترین را با /033شاخص های سیمای بصری شهر بیشترین تاثیر را با 

روندان از سیمای بصری شهر اردبیل انتظار . آنچه که با بررسی این پژوهش بدست آمد موید این مطلب است که آنچه شهاست
. به دیگر سخن تامین روشنایی و نور ، جلوگیری از بروز وندالیسم و کمک در جهت یابی استدارند به ترتیب تامین آرامش و امنیت

چنین برای رسیدن به . همکافی می تواند به عنوانیکی از مولفه های سیمای بصری امنیت را برای شهروندان اردبیل به ارمغان آورد
. ، استفاده از رنگ های شاد و متنوع می تواند ابزاری مفید فایده باشد، به اعتقاد کارشاسان شهریآرامش در شهری همچون اردبیل

های ، منجر به بروز رفتار دیگر یافته این پروهش بیانگرر این مورد است که وجود زباله در معابر و خیابان ها و در معرض دید عموم
بنابراین ضرورت دارد به ؛ ناهنجار و غیر شهروند مدارانه خواهد بود و به این طریق بروز وندالیسم در شهر افزایش خواهد یافت

، به منظر شهری به عنوان اولین سطح تماس شهروندان با محیط که از دریچه نگاه بصری منظور دستیابی به احساس امنیت
( با توجه به نظریات جناب دکتر آفتاب باید عنوان داشت رابطه بین 00، 8390، ، علیپور.)آفتابتصورت میگیرد توجه ویژه ای داش

سیمای شهر و شهروند بسیار ملموس تر از این است که مورد توجه واقع نشود یعنی در طراحی کی اثر معماری هرچند با لحاظ 
 .شد آن اثر محکوم به شکست میباشدنبا مدنظره گر شهروندان کردن علوم سازه ی و عملکردی بروز انجام گردد و نگاه نظار

قلمداد گردد این موضوع در شهرهای سنتی با ابنیه خاص نسبت به شهر و حتی  تواندمیهویت شهر  عنوانبهسیمای شهری 
خت و رنگ و بوی فضای شهری و حتی صدا های شنیده شده در بافت داخل شهرها میتوانست بوضوح لمس شود و موجد شنا

اصالت و وجه تمایز شهرهای مختلف گردد ولی در دوران معاصر و با جهان شمول شدن مصالح و روشهای طراحی این ممکن دیگر 
قابل استناد نیست و براحتی میتوان سیمای بصری شهری در غرب را در شهر های شرقی مشاهده نمود شهر اردبیل نیز تا چند ده 

و عناصر شهری مختص خود بود ولی در دوران معاصر این روند رو به نزول داشته است و تنها  سال قبل دارای وجه تمایز کالبدی
در پاره ای موارد نسبت به یاری گرفتن از ابنیه سنتی روی آورده است که خود آن نیز نمیتواند نتیجه در خصوص خوانش زمانی و 

 مکانی شهر اردبیل داشته باشد.
 

 نتیجه گیری  -7
مطالب عنوان شده و در پاسخگویی به سوال پژوهش و ارائه پیشنهادات در خصوص عنوان  بندیجمعگیر و  در خصوص نتیجه

تاثیرات کالبدی و فضایی یک اثر معماری بر استفاده کنندگان آن  از برایندی عنوانبهپزوهش باید اذعان داشت حس تعلق مکانی 
یک شهروند در  بیان شودق و جاوادانه با یک اثر مهندسی بدون روح وجه تمایز یک اثر معماری موف عنوانبه تواندمیمیباشد و 

دوران معاصر در نبود این حس تعلق روحی و شخصیتی که بر خاسته از بافت مکانی و جان زمانی ان میباشد روی بر ابنیه تاریخی 
بخاطرشان کیلومتر ها و روز ها در سفر  نهاده و از آنها این حس تعلق و امنیت را بازخورد میگیرد و بدان های احترام میگذارد و

است تا ازاین شهر به شهر دیگر برود.  بافت شهر سنتی اردبیل با بافت و سیمای معاصر خویش همخوانی و همگنی محسوسی 
داشته است بصورتی که شهروند سنتی بدون احساس نیاز به وارد کردن مبانی تفکری و کالبدی خاصی و دیگری در کنار ابداع 

، در بافت شهری و سیمای شهری خویش تبلور نیاز های جدید که برخاسته از تفکرات و ذهنیات بومی و فرهنگی خویش بودهروش
ها و روابط اجتماعی خویش را می دیده است و در این خصوص در سالهای آتی و در انجام طراحی های دیگر خود همین روند را  

 قرار داشته است. مدنظرمورد توجه و 
ای شهری معاصر و دوران کنونی شهر اردبیل با توجه به گسست ها و هجمه های فرهنگی و مبانی غربی دارای ناخوانایی سیم

و نا همگونی در بافت و سیمای شهری خود میباشد و این مهم موجب عدم عالقه و حس تعلق شهروند معاصر بدان شده است 
چه در شهر اردبیل و چه شهر دیگر که با در نظر گرفتن فضای طبیعی و  سالهای اخیر طراحی بعضی پروژه های شهری درهرچند 

 اجتماعی شهروندان همراه بوده است توانسته است نویدی در خصوص التیام روش های طراحی معاصر در اثار معماری گردد.
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