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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 دو، جلد 1011بهار  (،32)پیاپی:  1سال هفتم، شماره 

 
 

 

 هرمنوتیک و مفهوم آن در معماریای بر تحلیل مقدمه

     

 2، آژنگ بقایی*1زهره پور اعتصامی
 41/41/4911تاریخ دریافت:  

 41/40/4911تاریخ پذیرش: 
 

  08201کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

طراحی معماری  یهاروش یلهیوسبهمعماری و مفهوم آن در مقاله حاضر در جستجوی چگونگی تأثیر علم هرمنوتیک 
و  طراحی مشترکی هستند دارای مفهوم طراحی ذکر شده در این پژوهش هایروش .باشدمیوابسته به بستر یا متن پروژه 

یی گراتوسعهدر این تحقیق زمینه گرایی و  موردمطالعهطراحی معماری  هایروش .باشدمیمتن معماری  آن مفهوم
اطالعات و سپس تحلیل و بررسی این اطالعات و همچنین ارائه  یآورجمعدر  یاکتابخانهباشد. روش تحقیق می

 توانیمنتایج این تحقیق  از .مذکور، روش این پژوهش بوده است معماری طراحی هایروشموردی مربوط به  یهانمونه
و کالبدهای معماری و شهرسازی از طریق تفسیر و خوانش متن  هافرمطراحی زاینده در تولید  هایروشوصیف به ت

زیر در طرح معماری بهره  یهااز روشهای تاریخی در بافت توانیم هاروشاز مفاهیم این  استفاده با .موجود اشاره کرد
طراحی اثری . 2 ایده، ساختار یا زیرنقش طرح جدید عنوانبهاستفاده از آثار و بقایای قدیمی یا حتی توصیفات آن . 4 برد

 ن.حاوی روح، مفاهیم، کارکرد یا خاطرات بنای پیشی

 

 منوتیک، پدیدارشناسی، زمینه گرایی، هنر و معماریهر یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران ، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری و شهرسازی واحد کرمان،دانشجوی دکتری معماری -1

 zohrehpooretesami@gmail.com)نویسنده مسئول( 

 ایران کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرسازی واحد کرمان، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری و ،دکتری معماری -3
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 مقدمه -1
هنری همچون ارتباط هرمنوتیک با هنر و معماری از طریق تأویل موشکافانه و تفسیر صورت می گیرد، در این روش به اثر 

رگیر شدن با آن، بر خواندن خواندن یک اثر هنری همانا د. شود، متنی که گشوده و خوانده می شودیک متن نگریسته می
دیدن معماری بازآفرینی متن است، با هر بار دیدن و سفر کردن در متن  .های نهفته در آن متن و تأویل آن نشانه ها استنشانه

هرمنوتیک رفتن از ظاهر به باطن و رسیدن از آشکار به نهان است و  .شوده و دوباره ساخته میمعماری، معماری دگرگون شد
های ذهن انسان از زاویه نگاه هرمنوتیکی به جهان باز اصوال دنیای تفکر بشر، دنیای هرمنوتیکی است و دریچه

 (.440: 4904،حقیر)شودمی
خانمانی  رخ میدهد، به فراموشی سپرده و به تبع آن بی »دقرب وجو« زمانی است که انسان این حقیقت را که سکونت در یرد
وشد که به مدد آن میتوان بر این کجستار برای طرح معنایی از مکان می نیا .است گریبانگیرانسان معاصرشده گشتگی و گم

حوزة معماری  در .عهده داردای است که هنر معماری آن را به  پدیدار کردن مکان به صورت ملموس وظیفه. مشکل غلبه کرد
مکان در  اگرچه .آید مانند هرجای دیگر برای ساختن به حساب نمی »جا« ای از مکان نهفته است و تنها به عنوان یکمعنای ویژه

ولی معماری چونان هنر، هنگامی  مفهوم کلیدی مطرح است ریزی به عنوان یک های مختلف دانش نظیر جغرافی و برنامه حوزه
شود و هر دو با  معماری اساس مکان گذاشته می در .کند آشکار می آید حقیقت موضوعات خود مثالً مکان را ار میکه در ک

 (.11: 4914)صافیان و همکاران، سکونت انسان بر روی زمین ارتباط دارند
تر یا متن پروژه طراحی است که با استفاده از علم هرمنوتیک به خوانش و تفسیر بس هایروشهدف از این مقاله بررسی 
مسأله زمینه ساز این پژوهش چگونگی تأثیر . «متن معماری»طراحی چیزی نیست جز  هایروشپرداخته اند و مبانی نظری این 

 .باشدمیطراحی متأثر از متن موجود  هایروشعلم هرمنوتیک در خوانش معماری به وسیله 
 اول پژوهش هایی هستند که در حوزهدسته ی  :تقسیم می شونددسته دوپژوهش های پیشین مرتبط با این موضوع عموما به 

موثر، اثر و مخاطب »که ازاین بین می توان به مقاله  معرفی علم هرمنوتیک و رابطه ی آن با خوانش معماری به وجود آمده اند
-بررسی پدیدارشناختی»له توان از مقابه تألیف سعید حقیر اشاره کرد و همچنین می« دنیای هرمنوتیک در خوانش متن معماری

دوم پژوهش هایی است که به صورت  دسته .، تألیف دکتر محمد جواد صافیان نام برد«هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری
تألیف « طراحی معماری هایروشمقدماتی بر »کتاب  .باشدمیطراحی معماری متأثر از بستر موجود  هایروشجداگانه در رابطه با 

 :ازاست  ل پاسخگویی به آن ها هستیم عبارتحاضر به دنبا که در پژوهش یسوال. ا جزءاین دسته از پژوهش ها استکاری یورماک
 ؟چگونه است رابطه ی علم هرمنوتیک با هنر و معماری

 

 روش تحقیق -2
 به ها یافته روش این در. باشدمی تحلیلی-توصیفی پژوهش ان اساس که رود می شمار به کیفی محتوا، لحاظ به تحقیق این

 از که هستند هایی یافته عموما اولیه های داده. شد خواهند تحلیل و سازماندهی روایی صورت به اولیه هایداده بررسی روش
 مختلف مقاالت و کتب ها آرشیو از که آیند می دست به مدارک و اسناد کتب، مقاالت، مانند اولیه های داده های بررسی طریق
 .آیند می دست به خارجی و داخلی
 

 مبانی نظریمفاهیم، دیدگاه ها و -3

 هرمنوتیک -3-1
 .گیرد هایدگر ازاین دانش به شیو ةخاص خود بهره می .این واژه اولین بار برای تأویل و تفسیر کتاب مقدس بکار رفت

در جهت آشکار کردن این  او .سازند هایی است که اشیاء و خود هستی را پنهان می نزد هایدگر رفتن به پس پشت پرده کیهرمنوت
شود و  و تفسیر، شیء از خفا بیـرون آورده می به هنگام تأویل .کند هرمنوتیک آنچه را مکنون است، آشکار می .کوشد امور می

شناختی فهم و تأویل  هایدگر علم هرمنوتیک را قو ةهستی .شود شناسانۀخود، نائل می م در سـاحت هستیفه ۀمرحلـسپـس به 
 (.412: 4911پالمر،)هستی انسان می شود کند که موجب انکشاف وجود اشیاء و نهایتاً استعدادهای بالقوة معرفی می

 :چند آموزةعلم هرمنوتیک برای هایدگر راهگشا بوده است
 .آورد نهان را به همراه می اول آنکه کار تعبیر در رفتن از ظاهر است به باطن و رسیدن از آشکارا به

بلکه هر فهمی  .توان سراغ چیزی رفت و آن را فهمید داوری نمی که با ذهن خالی و بدون هرگونه پیش دوم آن است آموزة
سوم آنکه هر گونه فهمی مالزم با دورهایی است که از آن به دور  .همواره از تصوری اجمالی در مورد موضوع شروع می شود
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 هایدگر فهم را نه صرفاً شناخت .اقتضاء رفتن از اجمال به تفصیل استاین دور، دور باطل نیست؛ بلکه  .شود هرمنوتیک تعبیر می
 (.41-41: 4901، صافیان)داند با خود وهستی می شناسانه و مرتبط شناسانه که دقیقاً هستی

 مولفه های هرمنوتیک -3-2
توان مولفه های با بررسی های انجام شده می

صورت هرمنوتیک برای طراحی مرکز هنرهای نمایشی را به 
 د:زیر ارائه دا

یک فعل است، عملی است که  "نفهمید" :فهم. 4
انجام می شود اما نه در جهان ملموسات بلکه در ذهن آدمی 

فرایند فهمیدن وابسته به مشاهده و . به وقوعمی پیوندد
این فهم  .دانسته های افراد است، نسبت به پدیده ای خاص
هنی انجام از ترکیب مشاهدات و محفوظات طی فرایندی ذ

می گیرد. ترکیبی از عوامل بیرون ذهن و درون ذهن، فهم 
هر شخص نسبت به پدیده ای واحد با شخص دیگر متفاوت 
است و نسبی. هرمنوتیک از جمله پایگاهایی است که بر لزوم 
رسیدن به فهم اثر از خود اثر و در مرتبه تعمیق در مبناهای 

  .تصویر گیری اثر تاکید دارد
 مولفه های هرمنوتیک -1 نمودار

 متن: کاربرد وسیعی دارد حتی خانواده، معماری و نمایش نوعی متن تلقیمی شوند. اصطالح دیگر که خوانش گفته شده،. 2
تاویل و در نتیجه –گادامر اعتقاد داشت معنای متن، مثال نمایش، در هر خوانشی، مثال در تفسیر . تقریبا مترادف با فهم و درک است

هر تماشاگری، در هر دوره ای تفاوت پیدا می کند، زیرا پیش داوری های دوره های مختلف تاریخ که در جریان درک و فهم فهم 
می کنند. گادامر متن را گروی نیت نویسنده نمی داند، چون معنای متن در هر  رییتغ از متن عاملی عمده به حساب می آید،

مهمترین عامل در فهم متن تماشاگر یا به اصطالح گادامر افق معنایی تاویل کننده  .دکننی و در هر دوره ای تغییر میخواند
 (.4910)ریخته گران، است

 .زمینه: به تاریخ، اجتماع، فرهنگ و موقعیتی که اثر هنری در بستر آن تصویر گرفته اشاره می کند وتابع زمان است. 9
 بانیت تنگاتنگی ارتباط اثرهنری معنایک ندیشمندان از دیدگاها »است آگـاهی به مرتبط است؛یعنی آگاهی مساله یک :معنا. 1

 توسط شده کاربرده به معنای به دسترسی مابا که است کامالآشکار منطقی از دیـدگاه نهـا گمانآ به پس .آن اثردارد پدیدآورنده
 نکته این به کمترکسی اماامروزه .برد پی از اثرهنری درست معنای به آن اثـرمـیتوان تاریخی اوضاع اثرو بابررسی پدیدآورنده
و  نیزاست معنازاده عناصرناخودآگاه که است معاصراین و اندیشمندان نظـراکثـرناقدان .اسـت  زاده آگاهی یکسره معنا باوردارد که

از  ناشی رهیکس دیگراگرمعنا و تفسیردارد. از سوی تاویل هرروی جای و به دشواراست معناکاری تمامی یافتن دلیل همین به
زاده  معناهم که اینجاست امامساله .نشدنی است کاری که گفت توانمی دیگر شودکـهمی بسیاردشوار ادراکش باشد، ناخودآگاهی

 (.4914است )شجاری و علیزاده، زاده ناخودآگـاهی و هـم آگاهی
های ما پیشاپیش با تامل و اندیشه از  افقزبان: زبان و فهم، جنبه های ساختاری جدایی ناپذیر هستی انسان در جهان اند. . 1

فسیر تاریخ و سنت همگی سرشتی زبانی . تشود فهم حادثه ای است که در زبان واقع می .طریق زبان در اختیار ما قرار گرفته اند
 .دارند. زبان نمود هستی، تصویر و انعکاس آن است. زبان میانجی تجربه هرمنوتیکی است

 ی در تئاتر و نمایش با هم ترکیب و تلفیق شده یکدیگر را تکمیل می کنند و جهانی را پیش رویعوامل مختلف: تماشاگر. 8
تماشاگر قرار می دهند تا به عنوان آخرین مفسر آنها را براساس تجربیات و درک خود تفسیر کند و به ازای هر تماشاگر درک و فهم 

 (.40: 4901)صابری، متفاوتی وجود دارد
اگر چه این جهان ممکن . م جهانی است که می خواهد خلق کندای خلق یک اثر هنری ابتدا خود نیازمند فهمولف: مولف بر. 1

هرمنوتیک مولف خود مفسر تلقی  در .رونی و دنیایی است که تجربه کردهاست زاییده خیال او باشد، اما بدون شک متاثر از جهان بی
 (.40: 4901)صابری،دمی شو
ها وموضوعات که ناشی از برخورد با آن  ها، از برخی پدیده مفهوم عمومی به همه مهارتها و دانستهدر  آزمودگی :جربه. ت0

در هرمنوتیک به تجربیات مولف و تجربیات  تجربه .شود موضوع و درگیری با آن پدیده در خالل دورانی معین است، اطالق می
 .مخاطب تقسیم می شود

گفتن از اصول الیتغیری است که ریشه در آسمان دارد سخن از تحقق این اصول سنت و تاریج: سخن گفتن از سنت سخن . 1
زیرا هر فهمی متضمن یک فهم قبلی  ،هیچ نقطه شروع حقیقی برای فهم وجود ندارد. در مقاطع مختلفی از زمان و مکان است
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که در آن هستیم و نه از اموری که با آنها است بنابراین درک تاریخی از جایگاه خاصی برخوردار است ما نه از خود و نه از جهانی 
های آئینی و سنتی مانند تعزیه همگی از آداب و رسوم نمایش، نمایش. در ارتباطیم، درک درست نخواهیم داشت، مگر به مدد تاریخ

 (.01: 4900تند )مسعودی،بخش های تشکیل دهنده سنت و تاریخ هس
 

 هرمنوتیک و هنر -3-3
ور در فرهنگ های مختلف و در واقع در دنیای معاصر مسئله ی مشابهی را مطرح کرده اند: به راحتی آثار هنری از گذشته ی د

آن «صدای »قابل فهم نیستند، معماگونه به نظر می رسند و ممکن است مبهم به نظر آیند. هدف هرمنوتیک معاصر را بازیابی 
 (.12: 4904احمدی، «)سخن بگویند»و بی واسطه دسته از آثار هنری توصیف کرده اند که دیگر نمی توانند واضح 

 

 پدیدارشناسی هرمنوتیک -3-4
روش  نیا .در معنایی اصیل با خود به همراه دارد جا یک های پدیدارشناسی و هرمنوتیک را پدیدارشناسی هرمنوتیک، خصلت

هایدگر  .شود مخصوص هایدگر است و انتخاب این طریق مبین اختالف بارز هوسرل، پدر علم پدیدارشناسی و هایدگر محسوب می
های عقلی با مفاهیم چیزها در ارتباط است و چه  چون استدالل .کند معتقد بود که روش عقلی ما را به پاسخ و پرسش نزدیک نمی

است نه  چیز استوار های مفهومی نیزبر جنبه از طرف دیگر روش تجربی .شود تقیم با خود چیز میاز ارتباط مس بسا مفاهیم مانع
او معتقد بود  .جهت هایدگر روش پدیدار شناسی هرمنوتیک را برگزید به همین .کشف و شهود هم اعتبار بحثی ندارد .خود آن

 ابعاد اصیل روش پدیدار .طریقی که باید برگزینیم دارد گیرد، کمک شایانی در انتخاب ویژگی چیزی که مورد مطالعه قرار می
این تأویل در واقع در ظهور شیء مورد معاینه، یعنی واقعیتی که با ما تالقی دارد، بنیان  .سازد شناختی این روش را هرمنوتیکی می

 (.491: 4911، دپالمرد)شو نهاده می
 

 روش هرمنوتیکی -3-5
 :ارائه شده است. به عنوان مثال هرمنوتیکاز  متعدد و متفاوتی تعاریف

 .میدانست ونوشتاری به فهم کامل وتام عبارات گفتاری را هنر دستیابی هرمنوتیک کالدنیوس مارتین جان -

 .کند می تعریف«شود ها درکمی نشانه که به کمک آن معنای علم به قواعدی»را  هرمنوتیک آگوستوُلف، فردریک -

 .نگریست می«هنرفهمیدن»ابه به مث به هرمنوتیک شالیرماخر -

به  که هیدگروگادامر، هرمنوتیک شبیه چیزی .کرد تعریف«نفهم دکتری»رابه  کیهرمنوت درمقاله خود، بابنر -
 .مشهوراست فلسفی هرمنوتیک

 

 دانش هرمنوتیک طبقه بندی -3-6
 :توان از دو دیدگاه طبقه بندی کرددانش هرمنوتیک را می

 .کنندتقسیم می« هرمنوتیک فلسفی»و « هرمنوتیک متن»از این زاویه هرمنوتیک را به الف( از دیدگاه کاربرد آن، 
 بیندرا در حوزة متن می« هرمنوتیک»پردازد و کارکرد می« تفسیرمتن»، هرمنوتیک شالیرماخر است که به «هرمنوتیک متن»

(Pennenberg:1967:129.)  
گیرد و از آن بــــــرای را در ساخت وجودشناسی به کار می« هرمنوتیک»هرمنوتیک هایدگراست که « هرمنوتیک فلسفی»

بندی باید از اقسام دیگری از هرمنوتیک نیز نام برد، از برد، لکن دراین طبقهشناسی فهم و تفسیر بهره میتفسیر هستی و هستی
شناسی و وجودشناسی است و در واقع، تالش ای از روشکه آمیزه« هرمنوتیک گادامر»و « شناسانه دلتایهرمنوتیک روش»قبیل: 

آید. از یک سو، رو به حقیقت دارد و شناسانه دیلتای و هرمنوتیک فلسفی هایدگر به شمار میبرای به ثمر رساندن هرمنوتیک روش
 .کندپردازد و کار دیلتای را تکمیل میمی« روش»کند و از سوی دیگر، به هرمنوتیک هایدگر را دنبال می

 شود.و )پسامدرن( تقسیم می« مدرن»، «کالسیک»دیدگاه دورة تاریخی، هرمنوتیک به لحاظ تاریخی به سه دورة  ب( از
و افرادی « مدرن»و هایدگر و گادامر از برجستگان هرمنوتیک « کالسیک»های شاخص هرمنوتیک و دیلتای چهره رماخریشال

گرایی و مطلق« هرمنوتیک کالسیک»آیند. ویژگی مار میبه ش« پسامدرن»های مهم هرمنوتیک از شخصیت« هیرش»چون 
گیرد، که گاه مانند گرایی است و هرمنوتیک پسامدرن از نقد هرمنوتیک مدرن نشأت مینسبی« هرمنوتیک مدرن»شاخصۀ 

ابرماس دهد و زمانی مانند دریدا، هرا سامان می« هرمنوتیک نئوکالسیک»هرمنوتیک کالسیک تمایل دارد و  به سوی «هیرش»
 (.801-802: 4911،گرایی دارد. )احمدیرو به سوی نوعی نسبی
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 کیو هرمنوت یمعمار -3-7
 :توجه شده است شتریآثار ب نیاما تا کنون از دو منظر به ا ستینگر یمختلف یاز جنبه ها 

 امدیپ یو فن یعلم ، از منظرگریمولف است و د یهنر تیهفتگانه که حاصل ذوق و خالق یاز هنر ها یکی گاهینخست در جا
 یمحاسبات یغه ایص ارها،یدسته از مع نیو دوم یباشناختیز "نگاه نخست عموما یارهایبا مع یاثر معمار ایبنا  یابینگاه ها ارز نیا

 .دارند

 مواجهه باشد. در دیبازد یاگر بدون کاربرد و تنها برا یدر شهر هاست، حت یفرهنگ تیظرف نیو اجتناب تر نیمهمتر یمعمار
 تین یپاسخ گو یشوند. چگونگ یمتفاوت از رمزگان به کار رفته در بنا روبرو م یرهای، معماران با مساله تفسیردم با آثار معمارم

 .شودی کنند آغاز م یم یبا آنچه خود نشانه ها تداع یهمه خوانش معمار نیهستند. با ا یمندآنان چه کسان تین ریغ ایمند 

است  دنیو فهم ینیب شیداشتن، پ شیپ ی، نوعدهیآن پد ای نیبه منزله ا زیهر چ ریتفس یاد اساسی: بن دیگو یم دگریها
 (.1: 4911)میردریکوند ودشتی رحمت ابادی،

 

 یررسی تأثیر هرمنوتیک در بازخوانی و تولید معمارب -3-8
دیدن این ردپا پی می بریم اندیشه هایی که به متن داده می شود همچون ردپای رهگذر است روی شن. راست است که ما با 

سخنی از  این جمله .که کسی از اینجا گذشته است ولی این که او در راه چه دیده است را باید از چشمان خودمان کمک بگیریم
طور کلی می توان بیان کرد که ارتباط  به .در حقیقت کار ما در این متن همچون ردپای رهگذری روی شن است .است«شوپنهاور»

با هنر ومعماری از طریق تأویل موشکافانه و تفسیر صورت می گیرد، در این روش اثر هنری همچون یک متن نگریسته  هرمنوتیک
می شود، متنی گشوده که خوانده می شود. خواندن یک اثر هنری همانا درگیر شدن با آن، برخواندن نشانه های نهفته در آن متن و 

ا برای یک نوشتار به کار می بریم و خواندن را خواندن کلمات آن می انگاریم اما خواندن تأویل آن نشانه ها است. ما عموما متن ر
متن معنایی فراتر دارد. خواندن این متن، همان دیدن و سفر کردن در آن است. با سفر در متن هر کس با توجه به پیش فرض های 

آن را برای خود بازخوانی می کند و معناهایی بر آنها می نهد، دیدن خود، گوشه و کنار آن را می کاود و نشانه ها و مفاهیم نهفته در 
 .معماری بازآفرینی متن است، با هر بار دیدن و سفر کردن در متن معماری، معماری دگرگون شده و دوباره ساخته می شود

آنچه که ساخته شده است  یک متن، بدون این معنا که نوشتن یک متن، حقیقتی را بر معماری به مثابه ابتکار خردمندانه»
شود،  ؛ و بنابراین معمار مانند کسی است که یک متن معماری را پیشنهاد می دهد که آن متن وقتی که خوانده«تحمیل می کند
پس حقیقت معماری در التفات و  .بنابراین این امر تا حدودی به خواننده باز می گردد تا متن معماری را تفسیر کند .زنده خواهد شد

از اینرو مانند  .نقش برجسته ای را بر عهده می گیرد، و یک کار یا متن، امری ثانویه می شود خواننده .جه خواننده استتو
 (.418: 4914مونئو، )متعدد، حقایق متعددی وجود دارند خوانندگان

بیشتراین روش ها هنوز هم در طراحی که در تولید اثر به نگارنده کمک کرده اند می پردازیم. که  هایروشدر اینجابه تشریح 
که سردمدار اکثر  باشدمیمعماری روز کاربرد دارند وآغاز آنهاکه تا حد زیادیدرگیر با زمینه یا بستر اثر هستند، در دوره پست مدرن 

معماری  مانند کسی است که یک متن معمار .باشدمیگروه پنج معمار نیویورکی  یا همان معمار فیلسوف این روش ها، پیترآیزنمن
پیرو اصول منتقدانی که معتقدندعمل خالقانه در استنباط و  .شود، زنده خواهد شده را پیشنهاد می دهد که آن متن وقتی که خواند

طراحی معماری وابسته به بستر یا متن  هایروشکه در مورد  تفسیر متون روی می دهد و بر اساس رویکرد این بخش تحقیق
متن »چیزی نیست جز  طراحی مشترک می باشند، و آن مفهوم موردی انتخاب شده دارای مفهوم ، نمونه هایباشدمیپروژه 

 «.معماری

 

 زمینه گرایی وتوسعه گرایی -3-8-1
 ،ییدر منطقه گرا .است ییگرا نهیو زم ییهستند، منطقه گرا یبه بستر طراح یکه در واقع واکنش یطراح هایروشز جمله ا

اطراف پروژه  طیاستخراج شده مح یمل ای یمنطقه ا یها یژگیاز و یکه تابع ییها یژگیکند که تا خود را با و یمعمار تالش م
 نهیبوم و زم فیدر تعر یبه اشتراکات میتوان یم میمنطقه بدان کی یفرهنگ یداشته ها ررا، مشتمل ب نهیاست، منطبق کند. اگر زم

حوزه  کیبه افراد  یمعمار یبنا یپوشش ده زانیمتفاوت با توجه به وسعت و حجم و م یها اسیرا معموال در مق نهی. زممیبرس
همچون کودکستان  ییکه بنا یا نهیشده است با زم قعدر آن وا مارستانیب کیهمچون  ییکه بنا یا نهی. مثال زمندینما یم فیتعر

 (.1، 4904 ،یواقع شده باشند )توالئ تیسا کیهر دو در  دیگرچه شا ند،ینما یتفاوت م گریکدیدر آن واقع است با 
 ادهیها و پ ابانیتراکم بناها، خ زانیشامل م یبافت شهر ،یاهیپوشش گ تیمحل، وضع یتوان شامل توپوگراف یرا م نهیزم

 کیتراف زانیمنطقه، م یایجغراف گر،یکدیبناها با  یمصالح، همجوار یبند بیجنس مصالح، ترک گر،یکدیروها و نسبت آنها با 
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 ستمیو س یو اجتماع یروابط فرهنگ نیو ... دانست. همچن یانسان تیجمع زانیم گر،ید یستیو موجودات ز واناتیحضور ح ،یشهر
 یکه ارتفاع سقف را برا ییها موثر باشد. به عنوان مثال در فرهنگ نهیزم فیتواند در تعر یم یادیشهر تا حدود ز کی یاقتصاد

همان حس و احترام و آرامش ارتفاع کوتاه فضا  یکه برا ییها با فرهنگ یادیز اریتفاوت بس رند،یگ یحس حضور و آرامش بلند م
، 4904 ،ی)توالئ باشدمی نهیاز زم یکننده بخش فیدو گونه بنا خود تعر نیا یتر است، وجود دارد. تفاوت کالبد مناسبتر و قابل قبول

1.) 
و در زمان، بلکه  ستایا یرا نه به عنوان عامل نهینگاه کرد. زم زین خیاز تار یبه عنوان نوع نهیبه زم یستیعناصر با نیاز ا گذشته

 نیو متحرک است. بد ریگرا خود متغ نهیزم یمعمار نهیزم یدر نظر گرفت. به نوع الیو س ریو متغ ایپو یبه عنوان عامل یستیبا
نمود،  یطراح ستایو در حال تحرک، به صورت ا الیو س ریمتغ یا نهیرا که متن نام دارد را در زم یارمعم یتوان بنا یجهت نم

 رییو تغ ی)مثال شهرها( مدام در حال بازساز نیکه در اکثر مناطق انسان نش نیو بکر زم یعیکه خود، گذشته از چهره طب یا نهیزم
بعد از خود  یبنا یبرا نهیاز زم یو به عنوان بخش گرددیمطرح م نهیاز زم یشبخ شود خود به عنوان یکه ساخته م ییاست. هر بنا

 (.1، 4904 ،یکند )توالئ یم یساز نهیزم
که  رهیرا از چوب ت وارهایصورت که د نیکرد. بد یطراح شیاتر یرا در کوهها ، کونر هاوس«آدولف لوس»روش،  نیا با

 یاندود یشهر یفتهادر با شیها یبود که به طور معمول اغلب طراح یدر حال نیمنطقه بود، ساخت. ا یبوم یبرگرفته از معمار
. میکن یتوجه نم یساخت محل یها کیو تکن هیشناسانه به ساخت ما ییبایگرا، ما تنها از جنبه ز همنطق یداشتند. در معمار دیسف

دما،  ،ییروشنا طیچون اقلیم، شرا یموضوعات یبر راه حل تجربه و آزمون است و برا یاغلب مبتن یرو که سنت محل نیبلکه از ا
از  یکی ی. حسن فتحردیمورد توجه قرار بگ اریتواند بس یاست، م دهش نهیو به داریپا ،یخیدر روند تار یها نهیزم ریرطوبت و سا

فراهم  یکهن را برا یساختمان هایروشدر مصر،  "گورنا دیجد یروستا یبرا شیبود. در ساختمان ها ییمنطقه گرا شگامانیپ
 (.441:  4914 ورماکا،یبه کار گرفت ) یعیطب هیکردن تهو

 انهیمنطقه گرا یاز طراح ینمونه ا« مار کو کومونن»و  «نیکیه کویما» یتوسط معماران فنالند یدر کشور مال«  ایلیا الیو»
است. اگرچه خانه کونر هاوس، از  یغرب یقایسواحل آفر ییاستوا یهوا ادیبه نور و رطوبت ز یطرح، واکنش نیمعاصر است که ا

بلند، در  یها نوع خانه ها مانند سقف نیا یسنت یها یژگیاز و یبرخ یاست؛ ول یسنت یمشابه معمار ه،یت ماجنبه استفاده از ساخ
 لیدر تحل« کنث فرامپتون»شود.  فیتوص یانتقاد ییتواند به عنوان منطقه گرا یروش م نیاساس ا نیآن حذف شده است. بر ا

 یدار هیسرما یمقاومت در برابر همسان ساز یداند که در راستا یم یمحل یها یژگیرا متمرکز بر و یانتقاد ییخود، منطقه گرا
 یحال، منتقد تمدن جهان نیدار و در ع راثیکند و م یم یرا واساز یفرهنگ جهان ،یکل فیط نیقرار گرفته است. که ا سمیمدرن

 (.441:  4914 ورماکا،ی)گردد  یم
از  ییتوان به عنوان نمونه ها یکرد، م یطراح یالدیم 4104و  4114دهه  یدر سالها سیدر سوئ« بوتا ویمار»که  ییها خانه

آنها را با استفاده  یرا بکار گرفت ول یستیو ساده مدرن یهندسه انتزاع ه،یبوتا به عنوان شاگرد کوربوز .دانست یانتقاد ییمنطقه گرا
 ینوار یوارهایاز د یبازخوان شیاز خانه ها یاریبس نیمتصل کرد. بنابرا یمحل یبه سنت ساختمانها یمحل مصالحاز رنگ و 

 (.448:  4914 ورماکا،یمتداول منطقه است )
 یانتزاع یها اگرامید« ا. ام. اونگرس». معماران پست مدرن، مانند ستیبستر ن یواکنش به محتوا ریتنها مس ییمنطقه گرا اما

 یکردند و سپس تالش م یم میترس را طیپنجره ها، بافت و ...( مح یبام، محورها هیزاو یها لی)تحل یشناس ختیدر مورد ر
با  دیجد یبیآلمان که ترک «میلدشیه»توان به تاالر شهر  ینمونه م یکنند که برا یآن بازساز یبرا یمشابه یها تیکردند شخص
 اریبس یاز نمونه ها یکی ن،یدر و «نیهانس هوال» یاست، اشاره کرد. برج رسانه ا یخیتار یساختمانها یها یژگیاستفاده از و

بلند  یبرجها یاست. به استثنا یاز اختالط عناصر متنوع معمار یبرج، طرح به هم کالژ شده ا نیا. است ییگرا نهیزم شخصم
 یآن طراح یاش است که با احترام به رنگ، تناسبات و روزنه ها یگیهمسا یاز ساختمانها یساختمان، بازخوان ینما ،یا شهیش

را  یکج بیعج یا شهیجعبه ش «نیهوال» گرید ییدادن پوسته به هدف پوشاندن ساختمان است و از سو رییتغ ییاست. از سو شده
 (.440:  4914 ورماکا،یکرده است ) یجلب توجه در گوشه ساختمان طراح یبرا

 ،یرانیمفهوم و سهها از  ریمس نیدر نظر گرفته که ا ریمسسه  هودیموزه  یدر طراح ندیبسکیلکه « نیبرل هودیموزه »
 یکدام به فضا چیاول و دوم ه ریمس. آلمان همواره موجود بوده است انیهودی یکه در زندگ ردیگ یم و وجود سر چشمه یسرگردان

که از  شود یم یبه برج هولوکاست منته یرانیو ری. مسدرس یم ها یبه گالر "وجود"همان  ایسوم  ریرسند و مس ینم یشگاهینما
عبور کنند و با پا  شانیاز رو دیکنندگان با دیکه بازد یچدن یقسمت پر است از صورتکها نیساختمان جداست. کف ا یاجزا گرید

و نشان دهنده  نیبنا هم نشأت گرفته از نقشه شهر برل ی. خطوط روشود یم دهیانسان شن غیج هیشب ییآنها صدا یگذاشتن رو
 ریداده است. مس یرو انیهودیبا  زیمرت یخیمهم و تار یحادثه ا ایاست که در آنها اتفاق  ییاه ابانیو خ نینش یهودی یمحله ها
و هدف آنها  رسندینم یخاص زیو پنجره ها به چ رهایمس نیبه روبرو دارند. ا ییشده که پنجره ها لیتشک ییاز فضاها یسرگردان

 کنندگان است. دیبه بازد یردانمفهوم سرگ یالقا
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موزه  یبنا .ردیگ یموزه قرار م ختهیبنا در تضاد با ساختارها در هم ر نیاز داخل ساختمان کنار موزه است. اها  یاز ورود یکی
ستاره داوود را  ختنیدر هم ر تراتیاست. م خیدر طول تار انیهودیسرگذشت  انیشکل گرفته است که ب یبر امتداد خط شکسته ا

است: فهم گذشته  کیهرمنوت یو پابرجا یمیمساله قد انگریبنا ب نیاز آن داشت. ا یمتفاوت یو خوانش ها دیموزه د نیا یدر فرم کل
 دنینشانه ها و رس یموزه شکستن معنا نی. در استین یبعد یانباشته از تأویل ها یجز تل گریشده، و د رانیرفته، و انیکه از م یا

بر ساختار،  یرانیگسست و و یبرتر یجا برا کی. اگر مینیب یرا م انهو چند گ دیجد ییحال خلق معناها نیو در ع ییمعنا یبه ب
آن  ینیمدرن و ساختار ماش یاست که زندگ ییفراموش نشدن بال یآن برا جادیموزه است. چرا که نفس ا نیوجود داشته باشد هم

 بر سر انسان آورد.
که در اصل  ییها و نشانه ها تیموقع آوردن اذهان، ادیبه  یاست برا یدر وهله اول تالش ندیبسکیل هودیگفت موزه  توان یم

 خیبه قدمت تار ییاست. تناقض و تضادها یحل ناشدن یتناقضات یدر خود حام هودیموزه  لیدل نیضد خاطره هستند. به هم
دهشت  توان یدهشت مالزم و همراه تمدن بوده، هست و خواهد بود نم نیا هموارهآنگونه که آدورنو معتقد است  یدهشتناک بشر

 (.984: 4901 مر،یتئودور، هورکها«)برانداخت و تمدن را نگه داشت. را
مفهوم و  نیا اما .میتا فراموش کن میبه خاطر آور دیکه با ییجا ،یفراموش یادآوری یباشد برا یناچار است مکان هودیموزه 

. میکه قبال وجود داشته نگاه کنمتفاوت به هر آنچه  یدیطلبد چرا که قرار است با د یمتفاوت را م یندیکردن آن فرآ یکالبد
از همان آغاز کار خود، به  ندیبسکی. لدیآ یمدرن از پس آن بر نم یمعمار یکه معمار خواهد یرا م نینو یوزن فرم نیبا ا ییمحتوا

آنها  یزندگ یدر همه جنبه ها هودینماد  نیا ختنیو با در هم ر مان،یهمان مهر سل ایداوود  ستاره .رود یم تیاقل یسراغ نشانه ها
 ینشانه م یبودگ گریکه جنون د یتیستاره داوود(، موقع ختنی)در هم ر تارهکرده است. از همان لحظه شکست س دایرسوخ کامل پ

 دیهستند که از د یها تفاوت ها شکاف نیدر واقع ا رندیپذ لیبه شدت تأو هودیها در متن فرم موزه  . شکافشود یشروع م نامند
 یکه از هر گوشه آن م یمتن باز است. متن کی هودیموزه . اندازد یم ریکه از موضوع دارن به تأخ یمعنا را به سبب فاصله ا دایدر

گرا همچنان پس از  یواساز یدیدانست که با د یجزء معدود آثار معمار توان یرا م هودیموزه  نیشروع به خوانش کرد. بنابر ا توان
ثابت کرده است کالبد و تجسد  ندیبسکیله واساز س. است ریخوانش و تأویل پذ ،یه و از نو قابل واسازدوبار ،افتنیساخت و کالبد 

 .معناها متصل شده است ریناپذ انیباشد، بلکه به حوزه پا یدر معمار یراه واساز انیتواند پا ینم افتنی

 

 نتیجه گیری -4
متن,  خواندن ها است . های نهفته در آن متن و تأویل آن نشانه یک اثر هنری همانا درگیر شدن با آن, خواندن نشانه تاویل

کاود و  های خود, گوشه و کنار آن را می فرض همان دیدن و سفر کردن در آن است. با سفر در متن هر کس با توجه به پیش
معماری بازآفرینی متن است, با هر نهد دیدن  کند و معناهایی بر آنها می ها و مفاهیم نهفته در آن را برای خود بازخوانی می نشانه

خوانش و فهم اثر هنری توسط  ندیفرآ . شود بار دیدن و سفر کردن در متن معماری, معماری دگرگون شده و دوباره ساخته می
های مخاطب، همواره پرسش ها و ابهاماتی را در نزد هنرمندان و نظریه پردازان هنر ایجاد کرده است. اثر هنری معموالً با خوانش 

متنوع و گاه متناقضی از جانب مخاطبان آن و نظریه پردازان همراه می شود. نکته ی حائز اهمیت تأکید برخی از نظریه پردازان بر 
خوانش و فهم خود است، به نحوی که سایر نظرات را مردود شمرده و بر وجوهی از اثر که در نزد ایشان جلوه گر شده است، تأکید 

توان آن را با رویکرد هرمنوتیک  چون حرفی برای گفتن دارد، بنابراین معنایی معتبر و تبین شدنی دارد که می اثر هنری. می نمایند
هایی که در  گری است که با کوشش خودمان برای تفسیر گفته هنر هرمنوتیک، هنر آشکارسازی و واسطه .تاویل و تفسیر کرد

آنها روح  رمز موجود در و کنند که راز می هنری را خلق ایرانی آثار انهنرمند .پذیرد شویم، انجام می با آن مواجه می سنت
 و و باورهـا روانی اوسـت و آینه نمایانگر خصوصیات روحی نیا .در واقع اثرهنری آینۀ موثراست. کند را متعالی می اثرهنری

 گردد ؛زیرا در پشت صورت، رمز و نماد می وضعیت اثر معماری خود این در .نمایاند بیننده فهیم می خـودرابـه خـالق اعتقـادات
 وجـود درعـالم هـرآنچـه .این نقوش واشکال حامالن معانی هستند  .برای القاء معانی مستتر دارد نشانه یا رمزی و اشکال نقوش

را  تر اگـرمعنـیدانند ؛به عبارتی ساده ساز آنها می اشیاء و هویت را وجه اعلی و عروجی صورت .و معناسـت  دارد، دارای صـورت
برای عالم ماورای  دید که هر صورتی برای عالم مادون خود معناست و هرمعنایی میخواه بدانیم، آن را پوسـتۀروی مغـزو صـورت

 (.4911)پالمر، صـورت خـود
 تجـارب مدد شاگردی و استفاده از که به هاست شود؛بعد اول فنون و روش معماری مانند سایر هنرها از سه بعد تشکیل می

دوم ابداع وخلق است که بخش عمده آن به جوهر درونی و استعداد ذاتی فرد بستگی دارد، بعد سوم  بعد .آید گذشتگان به دست می
 اثر اثرهنری همچون یک یمعنا هرمنوتیک، ازدیدگاه. سازد می موز و روح اثر رار ،می و شهودی معماری است که معنابعد حک

 ازلحاظ یهراثرمعمار بهتر، عبارت به. شود نمی تمام وقت هیچ گفتمان واین گیرد قرارمی بامخاطبین کدیالکتی رابطه در معماری،
 د.کن نمی قطع بامخاطبین خودرا وقت ارتباط آید وهیچ می حساب بـه ناتمـام پـروژه یـک عنـوان بـه معنـا
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هرمنوتیک از طریق تأویل و تفسیر، یک متن معماری را به همراه نشانه های نهفته در آن بازخوانی می کند و این بازخوانی از 
 گراییزمینه گرایی و توسعه  :طراحی که در واقع واکنشی به بستر هستند صورت می پذیرد این روش ها عبارتند از هایروشطریق 

بازخوانی و نگرش نو  نیا .نو به متن معماری موجود است نگرش مبانی نظری مشترک در این روش،، بر پایه استفاده از متن گذشته
اثرات بازشناسی و تولید  از و شهرسازی جدید می شود. زاینده در تولید فرم ها و کالبد های معماری هایروشبه این بستر منجر به 

 :طراحی مذکور می توان به هایروشفرم 
 .آثار و بقایای بنای قدیمی به عنوان ساختار، خاستگاه یا زیرنقش طرح جدیداستفاده از . 4
 .ادغام طرح جدید با بنای پیشین و خرابه های آن، به طوری که از لحاظ فیزیکی قابل تشخیص یا مورداستفاده باشد. 2
 .خاطرات بنای پیشین، در خود استطرح جدید ادغام شده با بنای پیشین سایت دارای روح، مفاهیم، کارکرد و همچنین . 9

است که  نیببرد، بلکه هدفش ا یمؤلف آن پ ای یاثر نزد مخاطب اصل کی یکه به معنا ستین نیا یکیهدف فهم هرمنوت
ه مقوله از هم نی، ایو در معمار دیآ یم ایآن به دن دیدارد و ساختار هر اثر با تول ییما و در حال حاضر چه معنا یاثر برا نیا ابدیدر

 شاخص تر است.
 

 

 

 

 با مخاطب یمعمار اثررابطه  -2نمودار 

 
 رانیا یسنت یروش در معمار نیا میتوان به آن اشاره کرد، تعم یم قیتحق نیادامه و توسعه ا یکه برا یقاتیتحق یاز افق ها

. میاز عرفان استفاده کن کیاستفاده از علم هرمنوت یبه جا میتوان یم رانیا یقدس یمعمار یبازخوان یکه برا تفاوت نی، با اباشدمی
و  یمتن فرهنگ کیبه عنوان  رانیا یسنت یمعمار یفرم ها و فضاها یعرفان را در بازخوان نقش میتوان یم گریبه عبارت د
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 رانـیا ینتـسلمان ـمب

     

 *3یزیعز یاور، 2، امیر حسین فرشچیان1احدنژاد ابراهیمی
 01/01/0911تاریخ دریافت:  

 01/11/0111تاریخ پذیرش: 
 

  18181کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

در  رود،یافراد به شمار م یاز شأن و منزلت اجتماع یو نماد نیسرزم کیاز فرهنگ و هنر  یکه بازتابمبلمان از آن رو 
 ینهادها شیدایجوامع و پ یصنعت یبوده است. هرچند که توسعه یطراح یهااز سبک یمتنوع فیط انگرینما خ،یگذر تار

 نیشیپ یهابه سبک شیکرده است، اما هنوز هم گرا جادیمبلمان ا دیو تول یطراح یهاعمده در سبک یتحول ن،ینو یمدن
نوشتار  نیاز طراحان و کاربران مبلمان است. ا یاریجوامع دارند، مورد توجه بس یخیو تار یدر اصالت فرهنگ شهیکه ر

آن بپردازد و  یخیتحولِ تار ریمبلمان در س یطراح یشناختسبک یکردهایرو یبندبه طبقه تا به طور فشرده کوشدیم
معرفى شده  رانىیهنر ا نیهاى متفاوت امقاله گونه نیرا مورد مطالعه قرار دهد .در ا کیهر  یدیکل یهایژگیخاستگاه و و

کالبدى و شکلى تخت هاى کهن مبناى طبقه بندى  اتیقرار گرفته است و خصوص لیو تحل هیو مورد بحث و بررسى، تجز
مطلب است که  نیا انگریب ،یسبک مبلمان سنت یضمن شناخت و بررس ق،یتحق زحاصل ا جهیقرار گرفته است. نت

صنعت با -هنر نیدر ارتباط ا توانیرا م یرانیمبلمان ا یسبکها انیمتفاوت در م نیچن یسبک یعلل وجود یهاشهیر
مبلمان  ینییزو ت یساختار لیاست که با تحل یفیتوص-یلیشد. روش پژوهش، تحل ایجو رانیا یمیقد یتیفرهنگ قوم

 پرداخته شده است. هیآن به اثبات فرض یریگجامعه شناسانه به بستر شکل یو نگاه یسنت

 

 .رانی, ایمعماریمبلمان، سنت، فضا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 .دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران .0

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایراندانشجوی دکتری تخصصی معماری اسالمی دانشکده هنر و معماری  .1

 verya.lionking@yahoo.com )نویسنده مسئول( قروه، کردستان یرانمهردانشگاه ا یمعمار یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو .9
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 مقدمه  -1
ی پاسخگو یکاربرد یالهیارتباط دارد و به عنوان وس مخاطبی در مقام هنر با درک حس ،یکاربرد یمبلمان به عنوان هنر

 عصر یشناسیی بایروح ز ریتحت تأث یادر هر دورهطراح  -صنعتگر -رو مبلساز در مقام هنرمند نیکاربر است. از ا یجسم یازهاین
مبلمان سنتی ایران با توجه به گستردگی و بومی بودن ایرانی و تنوع در نوع و مورد  .آن دوره قرار دارد یقوم یو رفتارها شیخو

باشد. متاسفانه استفاده بودن بیشتر جای تامل و بررسی دارد و اینکه در معماری معاصر چه جایگاهی دارد قابل تحقیق و بررسی می
کنند و در معماری امروزه هیچگونه توجهی به نیازها و رفتار و معمار نیستند و فقط خانه سازی می ”معماران”در معماری معاصر ما 

ی موجود کنند و رابطه کاربر با فضا و مبلمان داخلی و طراحی شدهاستفاده انسانی و حس ارتباط با فضای طراحی شده نمی
ی سنتی و اصولی و قدیمی دهد چنانچه در معماربهیچگونه ملموس نیست و حس الحاقی وسایل و اشیا در فضا به کاربر دست می

ایران حتی به کوچکترین جزییات مبلمان و طراحی راحتی کاربر و مردم، واری مبلمان حتی توجه شده و حتی به عبور و مرور 
عابرین و یا کسانی که حق ورود به حریم و فضای شخصی داخل بنا را نداشته اند توجه شده است و با ایجاد مبلمان یا سکوهایی 

ورودی که به پیر نشین معروف بوده اند احترام نهاده شده است ولی در حال حاضر نه تنها به این گونه موارد توجهی جلوی درب 
شود بلکه با طراحی مبلمان های غربی و تجمل گرایانه و بدون کارآمد و صرفاً جهت زیبایی و تزیینی زندگی مردم دچار نمی

ه در صورتی که یک خانواده خیلی ساده با بیشترین هزینه حاضرند مبلمانی مشکالت خاص و اجتماعی و دوگانگی فرهنگی شد
گیرد ولی کنند و چند روز اول فقط مورد استفاده قرار میجهت تزیین در خانه ی خود داشته باشند در صورتی که از آن استفاده نمی

رند یا به همان روش های ساده و مرسوم به ببعداز مدتی دوباره همان خانواده به روش سنتی یا روی زمین نشستن پناه می
پردازند و راحتی مبلمان برای استراحت روحی و جسمی آنان کاربردی ندارد. اگر معماری ما معمار گونه و طراحی استراحت خود می

ی فرهنگ ایرانی با مبلمان ما بر حسب نیاز افراد کاربر و معمارانه باشد باید سعی و تالش دراین راستا انجام شود که الفت و آشت
آداب و سنن و مبلمان سنتی به شیوه جدید و کارآمد ایجاد شود که کاربر هم بتواند همیشه از مبلمان هم به خاطر حفظ سالمت 
روح و روان هم بخاطر سالمت جسمی از آن استفاده کند. باید بتوانیم مبلمان سنتی خود و ایران را حفظ و احیا کنیم نه اینکه 

های گانه با الگو برداری از مبلمان سنتی ما برای خود برند سازی کنند بطور مثال کشور چین که با طراحی کرسیکشورهای بی
اند و باید ذکر شود آیا در ایران کسی به این موضوع نپرداخت که چرا کشوری جدید پول هنگفت و قابل چشمگیری به جیب زده

شد؟ واقعاً باید به این امر در مبلمان سنتی ایرانی توجه داشت که مبلمان سنتی ما به بیگانه با فرهنگ ما مبلمان مارا به جهان بفرو
 همه جوانب روانی کاربر و حس نیاز به مبلمان در طراحی مبلمان سنتی توجه شده.

ری و کم با پیشرفت تکنولوی سنگ و چوب و سکوهای کنار منازل خالصه می شد. کمی صندلی در تکهدر ابتدای تاریخ کلمه
نام گرفت. مبل وصندلی و به قول فردوسی تخت و کرسی: جهاندار  "مبل"هنر، شکل ظاهری آن تغییر کرد تا به آنجا رسید که 

بنشست بر تخت عاج به سر بر نهاد آن دلفروز تاج از نیازهای اصلی زندگی نبود و در دوره های مختلف تاریخی برای نشان دادن 
رت تکیه می زد به صورت تخت های سالطین یا کرسی های مشمولین و ثروتمندان به کار می شأن و مقام کسی که برمسند قد

رفت. با گسترش روابط خارجی، ورود کاالهای مورد استفاده غرب به ایران نیز صورت گرفت که مبل نیز ازآن جمله است. در اینجا 
گی رو دررو قرار گرفت. سیر تاریخی این تحول تا دوره ی های وارداتی فرنبود که فرهنگ گذشته ما، کرسی های سنتی، با صندلی

صفوی از البه الی نقش برجسته ها و نقاشی های ظروف سیمین و گلینه و سکه ها با آوردن نمونه های موجود ، شرح داده شده 
ها، ست آمده از نگارههای به دهای هنری با تجزیه دادهبه صورت بررسی ویژگی 01است. از دوره ی صفویه تا نیمه ی اول قرن 

تحلیل و بررسی جداول و یافتن  ها در جداول تصویری و نوشتاری صورت گرفته است.ها و تنظیم دادههای موجود وعکسنمونه
های دوره های مورد مطالعه، تعریفی ازکرسی تخت نیمکت کنار حوض و باغچه ایرانی پیر نشین شاهنشین شباهت ها و تفاوت
 .ی و مبلمان های سنتی ، بررسی هویت ایرانی آن، زمان اوج این سازه ها و زمان رکود آنها را ارائه می دهدلحاف و تشک پنبه ا

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مطالعه مقایسه ای و تطبیقیِ ویژگی های هنری این دو سبک طراحی غربی و مبلمان 
فی انجام شده است. پس باید بگوییم معمارانه معماری کنیم و طوری مبلمان و سنتی در ایران مبتنی بر مستندات تاریخی و توصی

 وسایل مردم را طراحی کنیم که ایده آل و کارآمد باشد چون زندگی خوب پیدا کردنی نیست بلکه ساختنی است.
 

 سؤاالت تحقیق - 2
 ری ضروری است؟آیا احیای سنت طراحی مبلمان سنتی و استفاده مجدد از آن در زندگی امروزه ام .0
چگونه با طراحی مبلمان با رویکرد انسان گرا مبلمان سنتی ایران را با مبلمان معاصر امروزی ادغام کرد و بر معماری و  .1

 مبلمان امروزی تاثیر بگذاریم؟

 هایی دارد؟تفاوت های مبلمان سنتی سبک ایرانی با دیگر کشورهای آسیایی چگونه است و چه شباهت .9
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 قیقفرضیه تح - 3
های مبلمان ایرانی آمیز آن و شیوه نشستن کاربر در میان سبک به دلیل کوتاهی اغراق سنتی ایرانمبلمان  .0

 و می توان الگویی برای مبلمان روز ایران باشد.  منحصر به فرد است
همچون تاج و گیری از عناصر گوناگون تزیینی و ساختاری با بهره ایرانی،های با وجود ویژگی ثابت انواع نشستگاه .1

های این سبک وفاداری  در نمونه بوده وهای متفاوتی از این نوع نشستگاه را شاهد شکل، سبک تزیینات سروی
 .خوردبه سنتهای مبلمان به چشم می

پیش از رسیدن به حکومت و پس از  هاایرانیهای قومیتی شناسانه به شرایط اجتماعی و ویژگی با نگاهی جامعه .9
، نمایشی از حکومت حاکمانی صحراگرد و آمیختگی ایرانی مبلمانفت که ویژگی منحصر به فرد توان دریاآن می

 .است (جانشینی یک)آنان با فرهنگ شهری 
 

 اهداف تحقیق - 4
  .مبلمان باید زیبایی بصری محیط را به دنبال داشته باشد .0
وه بر کاربری و خدمات رسانی مناسب، عناصر آن باید دارای چیدمانی باشد که عال مبمان با اصول ایرانی و سنتی .1

  .آرامش روحی و روانی ساکنان را نیز فراهم کند
م از زن، مرد، پیر، عی اقشار جامعه اباید به گونه ای طراحی شود که امکان استفاده برای همه سنتی ایرانمبلمان  .9

 .دورجوان، معلول و جانباز ... فراهم آ
ی مصالح بومی بهره لیقه و طراحی صحیح، هنرمندانه از امکانات محلی وبرای داشتن مبلمان خوب می توان با س .1

 .الزم را برد

 ایجاد حس آشتی فرهنگی با حس ارتباط روحی کاربران مورد استفاده مبلمان امروزی با مبلمان سنتی ایرانی .5

 

 پیشینه تحقیق -5
زندگی بوده است و به طبع آن تغییر در طراحی در های رشد تمدن، تغییر و تحول در نگرش انسان نسبت به یکی از شاخص

کلیه اسباب و لوازم مورد استفاده در زندگی از طراحی در لباس تا معماری و دکوراسیون داخلی منازل و... ظهور صنعت در قرن 
مکعبی شکل به صور  نوزدهم، تغییراتی بنیادین در تفکر و تولید ایجاد کرد و انتقال و تغییر صور و اشکال از معماری سنگین و

منحنی شکل، یکی از عوامل زمینه ساز در طراحی مبلمان بوده است. به عبارتی معماری و دکوراسیون را اساساً نمی توان از هم 
مبلمان از تغییر شکل و تحول چهارپایه ها، نیمکت ها... و میزهای ساده حاصل شد و این تغییرات تدریجاً و در طول  .تفکیک کرد
توان مشخص و زمان ساخت نخستین مبل های اولیه را، به علت عدم دستیابی به نام سازندگانشان دقیقاً نمی هل شدزمان حاص

 08هایی که شناسایی شده اند نام سازندگان و صنعتگران خود را به همراه داشته اند. در قرن بود که اولین مبل 05کرد. بعد از قرن 
عکاسی از معماری و اماکن مذهبی آن دوران بود، قطعات قطور و خشک و خشن به مدد زینت، ان میالدی مبلمان حجیم و پر

های حجیم همراه با نصب قطعات فلزی گران قیمت و سنگ ها و چوب های کمیاب تزیین می شدند و این مخصوص کاریکنده
را افزایش دهد. در عصر رنسانس، مهارت دورانی است که هنوز مهارت های فنی و تکنولوژی ماشینی نتوانسته بود توان سازندگان 

های بسیار عالی و بدیع نخست در ایتالیا و بعدها در آلمان، اسپانیا، فرانسه و باالخره کاریهای فنی فوق العاده موجب پیدایش کنده
دوره به نام انگلستان گردید و دقیقاً مبل های دوره رنسانس از خطوط معماری ساختمان ها پیروی می کردند. سبک های آن 

آن و لوئی فرانسه را می توان سالطین نام گذاری شده بودند که از آن میان مبل های تئودور، الیزابت، ژاکوبی، ویلیام، ماری، ملکه
 0و شراتون 2، آدام3، هپل وایت1نام برد. و در برخی دیگر از نام سازندگان خود مایه گرفته بودند که از آن میان مبل های چیپندل

های سنتی گسترش پیدا کرد و ارزش خود را در دهه های بعدی نیز حفظ میالدی به بعد مبل 08از قرن  .ترین آنان هستندفمعرو
به منظور هماهنگ شدن با معماری تحول یافته .نمود و حتی امروزه بعد از چندین قرن هنوز از این سبک ها استفاده می شود

و سبک بلکه از نوع مواد و چوب نیز تغییر یافت. چوب های مختلفی مثل بلوط، سرو،  مبلمان نیز بتدریج نه تنها از طریق فرم
ای از چوب گردو و به میزان قابل مالحظه 01در اواخر قرن  .آبنوس، گردو، شاه بلوط بتدریج جایگزین چوب گردو و ماهاگونی شدند

تداخل با مفهوم کاربردی و استفاده و اتالف وقت قرار  در ساخت مبلمان استفاده می شد. تزئینات مبلمان در گذشته غالباً در
گرفت. این امر هنرمندان سازنده را به سمتی سوق داد که بتوانند به صرف انرژی و وقت قرار می گرفت. این امر هنرمندان می

مقدور به صورت ماشینی سازنده را به سمتی سوق داد که بتوانند با صرف انرژی و وقت کمتر، محصوالتی مقاوم و زیبا و حتی ال
عمل اتصال و مونتاژ قطعات چوبی از مهارت های .خلق کنند و در واقع از مصالح به کار رفته حداکثر استفاده را به عمل آوردند

                                                           
1. Chippendale 
2. Hepple white 
3. ADAM 
4 . Sheraton 
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مربوط به کنده کاری نشات می گرفت. از خراطی چوب جهت سبک کردن مبلمان های سنگین و تغییر شکل از قطعات مکعبی 
ای استفاده شد. پس از اختراع ماشین های تراش و با افزایش راندمان کاری فرآیند هایی مانند خم کردن چوب، مستطیل به استوانه

ترین ها را در کوتاهورقه ورقه کردن و مونتاژ مکانیکی قطعات به سازندگان این مدد را رساند که بتوانند زیباترین و مقاوم ترین مبل
بنای ابعادی استاندارد بیافرینند و همچنین تحول در علم شیمی و فرآورده های شیمیایی زمان ممکن با تناسبات بدیع و بر م

صنعتی، در قیاس با گذشته انواع مواد جال دهنده مصنوعی و مقاومی را در اختیار سازندگان قرار دارد تا بتوانند به مبل ها، نمای 
های امروزی های قدیمی از اجداد مبلماندارند و به عبارتی صندلی گاه خاصیها در تاریخچه مبلمان جایدلپذیرتری بدهند. صندلی

 .شوندمحسوب می
 

 ادبیات موضوع -6
،  یمحیط ستیباشند. بخصوص در دهه حاضر که توجه به مسائل ز یدرگیر م تیمدام با چالش هو یآثار هنر نندگانیآفر

ها، دوباره قابل مشاهده است. بازگشت به تجربه گذشتگان و سنت یشده است و نوع داریپا یو اقتصاد موجب توجه به معمار یانرژ
در مورد فرهنگ،  یاست. قدر مسلم مطالب انبوه ریاجتناب ناپذ ،یدهنده به اثر معمارتیهو یهانهدرک نمادها و نشا نیبنابرا
اثرات  یعنی یگزاره دو شرط نیبرآن است که رابطه معکوس ا یگفتار سع نینگاشته شده است اما در ا یمعمار تیو هو یمعمار

نگرش  نیشود. در ا ستهینماد نگر کیمانند  یگیرد و به معمار ارو تحلیل قر یمورد بررس یدر جامعه انسان یمعمار نیآفر تیهو
 نیتریمطرح شده، ابتدا به نقش نمادها به عنوان اصل دهیا حیتشر یگیرد. برایبه عنوان متن در بوته نقد و تفسیر قرار م یمعمار

ساخته شده توسط  یو بناها یمعمار تیشود و در نها ینمادها بحث م یساز تیشود. سپس از هو یپرداخته م یرکن فرهنگ ماد
و  یبوم یهاو فرهنگ یو تأثیرات آن برجامعه انسان یمعمار یساز تیگیرد و نقش هو ینماد مورد تفسیر قرار م کیانسان مانند 

باشد و به منظور پیشرفت امور  یمفهوم یقرارداد یها دارااز انسان یاکه بین دسته یعالمت مشخص هر .گرددیبیان م یمحل
 کند.  یم فینماد را تعر کیمقصود به کار گرفته شود  کیو نیل به  یانسان

 

 مبل -6-1
 مورد خانه در که منقولی اشیاء تمام به . عموما1ًخانه قماش ماعون، خانه، رخت رخت، کاچال، البیت، اثاث اِ فرانسوی،ُ  م مبل،

 و چوب از شود کهمی اطالق بزرگی نسبت به های چهارپایه به خصوصاً و رودمی کار به خانه تزیین برای یا و گیردمی قرار استفاده
:  نشست بتوان آن بر براحتی تا پوشانند را آنها آن جز و پالستیک یا پوست یا خوشرنگ های پارچه با و سازند نرم فنرهای و فلز

 بود شده پر هوا از هم هامبل درون و بالش و دشک. نمایندمی تفاخر و میکنند تفاضل هم با همی مبل درداشتن ثروت ارباب
 (.0915هدایت، )

 

 تخت -6-2
)آماج،  های کهن فارسی به کار رفته اند با واژگانى چون:بررسی معانی و ریشه یابی لغاتى که برای تخت در اشعار و فرهنگ

اند)تخت، جرد، کت(. عموماً در ارتباط با افرنگ، اروند، اورنگ، اولنج(. چهارصورت از یک واژه اند)پات، پاد(. دو صورت از یک واژه
هاى حیوانى مورد ترین فرمتوان گفت ریشه قدیمىشویم که مىرو میتخت شاهان هند به کار رفته است)گاه و گه، گرگر(. روبه

ى کورانگون را است که توسط ایالمیان به کار گرفته شد. اگر نقش برجسته 3ران به عنوان تخت، مار، شیر و بزکوهىاستفاده در ای
 (.0911احمدنیا،(ترین فرم حیوانى مورد استفاده درطراحى تخت ها، مار است ق.م بدانیم، قدیمى 9511متعلق به

 

 کرسی -6-3
 گرفتهمی قرار استفاده مورد زمستان در ماندن گرم برای دیرهنگام از ایران سرزمین مناطق بیشتر در که است ایوسیله کرسی

 و بپوشانند بزرگی و ضخیم ایپنبه لحاف با را آن روی که کنید تصور را دارد کف و سقف فقط که چوبی توخالی مکعب یک. است
 و متر 0*0 اندازه به چوب از( میزی) ایچهارپایه از دارد. کرسی قرار شده سرخ ذغال کیلو یک حدود که بگذارند منقلی آن داخل
 1*1 یا 1*1 های اندازه در بزرگ لحافی با را آن روی داشته، بلندی وجب سه حدود که بود شده تشکیل مستطیل گاهی و بیشتر

 تناسب به و کرده تزئین سفید شب چادر یا و ترمه جاجیم، با را لحاف روی سپس (0 یرتصوپوشاندند )می کمتر یا بیشتر گاهی و متر
 را کرسی اطراف .دادندمی قرار آن روی هاخوراکی ظروف و سماور چراغ، دادن قرار برای مسی ایمجمعه کرسی، کوچکی و بزرگی
 (.0981نشستند )رسولی، می آن بزیر و گذاشته پشتی و تشک
 

                                                           
 فرهنگ دهخدا. 0
 ى سوم قبل از میالدهزاره .1
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 (1931 ،1فضای معماری داخلی خانه ایرانی)ویسگون  -1 یرتصو

 

 ایران فضای معماری مبلمان - 7
 ساخته دارند، حیاط به کمتری پنجره و در که بخش این هایگوشه در اغلب و نشین زمستان مجموعه در کرسی فضای اتاق

 ابعاد تابع اتاق ابعاد و داشته قرار کرسی چال اتاق، وسط در. کرد گرم را آن بتوان هاپنجره و در بستن با زمستان در تا شدهمی
 کوهستانی و سرد اقلیم هایخانه همه در فضا این. اندگرفتهمی قرار استفاده مورد دادن تکیه برای آن هایدیواره چون بوده، کرسی
 هاییخانه در بخش این .است بوده پنجره فاقد و شدهمی کنده کوه داخل و هااتاق پشت در شیب پر مناطق در اتاق این. دارد وجود

 اتاق تبریز حیدرزاده خانه در. است گرفتهمی قرار نیز بوده چلیپا یا دریده شکم که اصلی محور روی گاه داشتند، بیرونی حیاط که
 در. ندارد مفصلی تزیینات خانه خصوصی هایبخش در و شب در اتاق این استفاده به توجه با که. دارد دریده شکم الگوی کرسی

 .دارد گچی کاری الیه با ظریف بسیار تزییناتی اصلی، محور در استقرار با اتاق این نایین در پیرنیا خانه
 

 

 تشک و لحاف -1–7
 مشغول و کرده پهن زمین روی را شانرختخواب دادندمی ترجیح اغلب و خوابیدندمی تخت روی کمتر افراد در گذشته

 کند؟ید است و به فرد کمک بیشتری میمف سالمت حفظ برای هاروش این از یک کدام اما شوند، استراحت

وجه دانند، که به هیچها، چنان به خوابیدن روی زمین عادت کرده و آن را مفید و مؤثر میها و مادربزرگبسیاری از پدربزرگ
این گروه تا حدی به خوابیدن روی زمین باور دارند که حتی اگر زمانی روی تخت بخوابند .شان را تغییر دهندتند، روشحاضر نیس

یکی از مشکالتی  .گیرند چند شبی روی زمین بخوابند تا دردشان آرام شودآید و تصمیم میشان مینیز احساس کمر درد به سراغ
جامعه دوست ندارند اینست که روی تخت فضای کافی روی تختخواب را در هنگام خواب که خوابیدن روی تخت را اکثر افراد 

باشد از ترس ی مردم میندارند و بدیل اینکه حرکت و تکان خوردن های ناگهانی که عامل اصلی آن مشکالت روحی و روزمره
ای سنتی های پنبهدانند و خوابیدن روی تشکتر میاینکه به روی زمین در هنگام خواب سقوط کنند خوابیدن روی زمین را مطلوب

باشد و انتخاب یک تشک خوب و عالی و استفاده از الیاف طبیعی های فومی یا فنری و غیره...میتر از خوابیدن روی تشکخوشایند
 باشد.مرغوب خیلی بهتر از تشک های جدید و بال استفاده فعلی می

در خوابیدن روی زمین بدن در  3ها و متخصصین طب فیزیکی و توانبخشیظر دکتربا انتخاب اینکه روی زمین بخوابیم طبق ن
شود ازین رو استفاده از روش سنتی و استفاده از تشک و گیرد کمتر صدماتی به ستون فقرات وارد میحالت مطلوب بهتری قرار می

همین روش خوابیدن معایبی هم دارد که توضیح باشد و الزم به ذکر است خوابیدن روی زمین برای اکثر افراد جامعه مطلوب می
 باشد.مفصل تر جامع تری دارد که خارج از بحث مورد نظر ما می

 

 لحاف -2–7
 مادر های صحبت به باشد اگراینکه در مورد لحاف برای خوابیدن استفاده کنیم و یکی از مبلمان و وسایل اصلی زندگی می

 این پتوی از استفاده در خاصیتی چه کنند،می پیشنهاد را سنگین پتوی از استفاده ابخو هنگام همیشه باشید کرده دقت هابزرگ
 دارد؟ وجود شبانه خواب برای چنینی

 .دارند بیشتری راحتی و آرامش سنگین پتوی زیر مردم از بسیاری .0

 خواب کیفیت و دهدمی کاهش را خوابیبی و استرس افسردگی، عصبانیت، سنگین پتوی که باورند این بر ایعده .1
 برد. می باال را تنه باال عملکرد و

                                                           
1   . wisgoon 

 دکتر شهرام صادقی.  1
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 بیدار خواب از شب طول در آیا هستید؟ آرام نا و چرخید می رختخواب در دائما آیا دارید؟ شب در دشواری خواب آیا .9
 چون سنگین پتوی دهد می نشان مطالعات بعضی. کند کمک خواب سرعت به سنگین پتوی شاید شوید؟ می

 .کند می کمک نیز اعصاب آرامش به کند می ایجاد زیادی گرمای

 کمک سنگین پتوی شود، نمی متوقف رویدمی رختخواب به وقتی حتی که دارد هاییدرگیری ذهن اوقات گاهی .1
 .کند می کمک ذهن صدای و سر کاهش به سنگین پتوی. شود آرام ذهن که برسد مغز به هایی سیگنال کندمی

 .گذاردمی آرامش روی را مثبتی تاثیرات دوپامین و سروتونین تولید به با کمک سنگین پتوی .5

 است. راحت خواب فواید از راحتی گرما، همچنین و است خوب واقعاً دارید سنگین پتوی زیر که امنیتی احساس .6

 

 پشتی و تکیه گاه سنتی -3–7
ی مبلمان امروزی است چون از آن پشتی در چیدمان مبلمان امروزی همچنان مورد استفاده و یکی از الزامات و ضرورت ها

لحاظ که نشستن روی زمین و اصالحاً دراز کشیدن پاها جهت استراحت افراد بیشتر مرسوم است همیشه قابل استفاده بوده و هست 
( و اینکه لباس افراد در تماس با دیوار تمیز بماند در 1یرتصوو برای اینکه پشت فرد به دیوار سرد برخورد فیزیکی نداشته باشد )

مبلمان سنتی ما این وسیله طراحی شده و هنوز پابرجاست و بدلیل راحتی افراد خانواده یا بزرگان خانواده براحتی روی زمین نشسته 
استوانه ای شکل طراحی شده است به اسم متکا که جهت تکیه دادن آرنج و بازوی افراد تعبیه شده که در هایی بصورت و بالشتک

 بهترین حالت نشسته قرار گرفته تا حالت فیزیکی و نحوه راحتی فرد مورد استفاده کننده رعایت شود.
 

 
 (1931 1پشتی و تکیه گاه سنتی)خبرگزاری مهر -2یر تصو

 

 ایران سنتی ریمعما در پیرنشین -8
 می تعبیه منازل جلوی درب غالبا و گفتندمی "هاقدیمی منبر" یا "پیرنشین"آن  به قدیم در که( سکو)بتنی سازه یا پلکان از اگر

 محلی کنیم. پیرنشین یاد شد،می اداره و کنترل بانوان توسط اختصاصی طور به که رسانی اطالع هایپایگاه نخستین عنوان به شد،
 همین به شدند،می جمع آنجا در پیر یا و مندعاقله زنان بیشتر که آنجا از و شد می محسوب زنانه های گفت و گپ و نشستن برای
 .گفتندمی خانه پیرنشین مکان این به خاطر

 آن مهم بعد دو به است الزم دهیم، قرار بررسی مورد خبر انتقال و تولید پایگاه یک عنوان به را پیرنشین بخواهیم آنکه از قبل
 در: داشت اذعان باید اخالقی و امنیتی جنبه از .کنیم اشاره باشد،می "فرهنگی و اجتماعی" نیز و "اخالقی و امنیتی" بعد شامل که

 معیت در آنهم و هاشب تنها خانه از بیرون به رفتن و شدند می محبوس خانه پستوی در شانشوهران توسط ایران زنان که دورانی
 حتی و بود برخوردار خاصی حرمت از ایرانی مرد مخیله در پیرنشین گرفت، می صورت ارحام صله و بازدید و دید برای و همسر
 همسایه یا خود منزل درب جلوی عصرها دادند می اجازه خود همسران به ایران مردان ترین غیرتی زمان آن تعبیر به یا ترین بددل
 .بپردازند گفت و گپ به یکدیگر با و کرده تجمع

 از اجازه کسب نیازمند آن، شنود و گفت جلسات در شرکت و آنجا در زن حضور که بود مکانی تنها پیرنشین تر دقیق عبارت به
 راهکارهایی یافتن و اجتماعی هایفعالیت در زنان حضور برای بود ایمقدمه پیرنشین نیز، فرهنگی و اجتماعی بعد از .نبود همسرش

 پرداخته خاص موضوع این به نیست بنا گزارش این در چند هر.گیریتصمیم و سازیتصمیم هایعرصه در جویی مشارکت برای
 ها،پیرنشین در بانوان حضور ارزنده و مثبت نتایج از یکی اند،کرده شرکت گزارش این تهیه در که بانوانی از برخی گواه به اما شود،

 .باشدمی فرهنگی و اجتماعی هایفعالیت عرصه در آنها حضور هایجرقه نخستین درآمدن صدا به
 و دستی صنایع فرهنگی میراث کل اداره فنی شورای عضو هایی، سازه چنین ساخت علت تاریخی ریشه خصوص در

 از متاثر ایران سنتی معماری زیرا کرد بیان آن برای را خاصی تاریخ توان نمی دقیق طور به: گفت رضوی خراسان گردشگری

                                                           
1   . mehrnews 
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 به نیز کوچک هایسازه این .است بوده ایرانیان نزد افراد، انسانی حرمت داشتن نگه نیز و نوازی مهمان و دوستی انسان فرهنگ
 .است داشته را "آمدید خوش و بفرمایید" عینی تجسم و گشودن آغوش نماد تلویحی صورت

 باالی قسمت در نداشت، حضور منزل در صاحبخانه هم زمانی اگر احیاناً و نبود بسته کسی روی به ایرانیان منزل درب قدیم در
 مهمان و گفتندمی منزل درب کلید جای یا "کلیدون" آن به که داشت وجود دیوار در شکافی بتنی یا آجری های سازه همین

 مبلمان سنتیسنتی و  معماری .شود منزل وارد و برداشته را کلید داشت تمایل اگر یا و کند استراحت سازه این روی بر توانستمی
 متحول و گرفتمی شکل مردم نیاز اساس بر بیشتر و است نبوده پذیرسبک( نشینان کاخ)خاص و مبلمان معماری خالف بر ایران

 .کردندنمی تقلید درگیر را خود لذا و شدمی
 و نشستند می اینجا در نیز مردان زیرا کرد، بانوان به محدود را آن نباید اما باشد،می هاپیرنشین کارکردهای از یکی این البته

ها و مبلمان و سکوهای خورد . ازین نوع طراحی سازهمی چشم به مسئله این ایران شهرهای قدیمی محالت در هم امروز حتی
شد که اگر زمانی پیری یا رهگذری خسته از جایی عبور ی دیگری هم میکوچک جلوی درب اکثر منازل قدیمی ایران استفاده

احتیاج به استراحتی زودگذر داشت این سکوهای معروف به پیر نشین برای راحتی افراد جامعه و احترام به سالخوردگان و میکرد و 
معماران قدیمی توجهی خاص به تمام زوایای مردم واری حداکثر استفاده اقشار جامعه از ( که 9یرتصوشد )افراد جامعه طراحی می

مبلمان و سازه طراحی شده را داشتند ازین رو این سکو ها و مبلمان های عمومی هم جهت راحتی هم جهت زیبایی بصری بنا در 
 کردند.اطراف درب ورودی ساختمان تعبیه می

 
 (1931 1نشین )معمار منظرخانه قدیمی پیر  -9یرتصو

 

 نشیننشاه -9
 شود شاهمی گفته نیز دری پنج یا دری سه آن به و بزرگتر بوده، خور آفتاب و گرفتهمی قرار اندرونی شمال در که است قسمتی

 نیم سقف ارتفاع، این باالی قسمت در بود، خانه هایاتاق دیگر دوبرابر آن ارتفاع معموالً که بلند نسبتاً ارتفاع با است اتاقی نشین
ها با تزئینات خاصی نظیر نقاشی، شیر و شکر شاه نشینشدمی اتاق شدن خنک باعث بود زیاد ارتفاع چون و گرفتمی قرار گنبدی

ها های شیشهها در اطراف اجاق و نقاشیهای نفیس به همراه تندبریدر زیر گنبد و در زمان قاجار با آیینه کاری همراه بود. گچ بری
های رنگی همراه با الحاقات مربوط به آن نیز در اتاق باال رو، با شیشه رفت. یک ارسی )پنجره(شمار مینیز از جمله این تزئینات به

شد و درست در مقابل شاه نشین یک حوض بزرگ ساخته می (.1 یرتصو) شاه نشین وجود داشت که اغلب سه دری یا پنج دری بود
شد هوای مطبوعی در اتاق جریان یابد؛ به این ترتیب که هوای داغ به سمت باال و طاق نیم چون آب ذاتاً خنک است، باعث می

از سوی دیگر به دلیل آنکه شاه نشین آفتاب خور و مایل به  .شاه نشین و حوض در جریان بود رفت و هوای سرد بینگنبدی می
شد، کرد و باعث میای شکسته شده و به ارسی برخورد میکرد، با زاویههای آفتاب که به سطح آب برخورد میاشعه .حوض است

. هایی در باالی سقف با حرکت آب به حرکت درآیدپروانههای رنگی منقوش روی سقف انعکاس یابد و همانند ای با شیشهصفحه
 .شدهای ارسی، فرش رنگینی در کف زمین ایجاد میهمچنین با تغییر جهت آفتاب، با برخورد نور به شیشه

 
 (1931 9، آنا2بخش شاه نشین منازل سنتی ایران )ایرنا -4 یرتصو

                                                           
1   . landscaper 
2   . irna 
3   . ana 
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 ایران سنتی معماری در باغچه و حوض کنار چوبی مبلمان - 11

 حوض -11-1
 دهد؛می نشان را ایرانی معماری در آن متنوع هایکاربردی و حوض وجود از بسیارى هاىنمونه شناسى،باستان هاىکاوش

 شمار این در میالد، از پیش پنجم هزاره به متعلق کرمان، در یحیى تپه در شده یافت هاىخانه در حوض حضور مثال برای
 متنوعی هایکاربری ایرانی، معماری در حوض دهد. می نشان را امروز تا گذشته از ایرانی های باغ شکوه ها نمونه این.است

 آبیاری، برای هاباغ در آب تقسیم و نگهدارى وضو، و غسل جایگاه شستشو، یا و آشامیدنی آب مخزن ها،مهرابه در پادیاب همچون
 است. داشته تزئینی، نقش و خشک، و گرم مناطق در سازرطوبت سامانه تابستان، در سرمایش سامانه
 

 باغچه -11-2
 و مثبت تغییرات این از برخی. اندشده تحول و تغییر دستخوش گذشته اتفاقات از بسیاری امروزی، صنعتی و مدرن دنیای در
 شدن بدتر از جلوگیری برای است شده باعث و است زده ها انسان زندگی سبک به زیادی ی ضربه ها آن از برخی اما بود، سازنده
 زندگی محل سبز فضای رسیدن حداقل به و هاخانه فضای شدن کوچک ناخوشایند، تغییرات از یکی. بیندیشیم ای چاره اوضاع
 است.

 

 نیمکت -11-3
مورد استفاده ها و مبلمان سنتی ایرانیان که اکثر کاربرد آنان در حیاط ها و پشت بام ها و فضاهای استراحتی در طراحی نیمکت

گرفت و کردن مورد توجه و بررسی قرار میشد که راحتی فرد یا افرادی که از آن استفاده میای طراحی میگرفت بگونهقرار می
شد که هم نشستن و هم برخواستن بروی آن براحتی میسر باشد و هم بتوتن فضای کافی جهت قرار دادن ای طراحی میبگونه

ها و اندرونی شد حیاطکان پذیر باشد و یکی از فضاهایی که بیشترین استفاده ازین نوع مبلمان میوسایل دیگر بروی آن ام
ساختمان بود که از فضای سبز و طبیعت پیرامون و حاکم بر ساختمان به بهترین نحو ممکن استفاده شود ولی افسوس که با رشد 

د وسعت جا برای طراحی معماری ایده آل و جاگیر بودن این جمعیت و انبوه سازی مسکن های موجود و نداشتن زمین و کمبو
استاندارد و بدون مصرف روی گیرتر و ناچارا غیرهای کم جاوسایل دیگر امکان پذیر نیست و همگان به سمت استفاده از مبلمان

 اند.آورده
 

 های ایرانی خانه حوض و باغچه در کنار و اطراف سنتی ها و مبلمانتخت -11
دادند و می تکیه ها پشتی به و نشستندمی هایی تخت روی بر ایرانیان گذشته در خانه بیرون فضاهای و عمومی ایفضاه در

های عصرانه و شبانه بهاری و تابستانه افراد خانواده بود و با ساختن و طراحی میز و نمیکت و بهترین محل برای استراحت
جادار بودن سطح مبلمان مورد نظر و قرار دادن سماور و وسائل مورد نیاز دیگر  هایی از جنس چوب و ابعادی استاندارد برایتخت

شد که محل گرمی برای جمع شدن افراد و گفتگوهای خانواده و استفاده بهینه از آب و هوای فضایی برای افراد خانواده طراحی می
واده راحت از آن استفاده کنند هم مهمان یا بزرگی شد که هم افراد خانگرفت و مبلمان حیاط بصورتی طراحی میطبیعی صورت می

های دیگر نظیر پشتی و متکا و بالشتک بروی تخت ها استفاده کرد. همچنین این گرفت بتوان از مبلمانبروی این مبلمان قرار می
ر تابستان بتوان استفاده شد که در صورت لزوم هم بتوان از جای خواب برای افراد خانواده یا میهمان دمبلمان بصورتی طراحی می

 (.5یرتصوکرد )
 

 
 (1931ها های سنتی ایران )مجله اینترنتی خواندنیهای سنتی و تخت و مبلمان های خانهحوضچه -5 یرتصو
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 در آسیای شرقی دکوراسیون - 12

 های ویژگی از حقیقت در شرقی سبک اولیه ساختار این از است، زیاد هاقیشر میان در فرهنگی اشتراک که آنجایی از

 تیره هایرنگ از استفاده .کنید توجه دکوراسیون نوع دو این مهم هایویژگی به. است شده تشکیل چینی و ژاپنی هایدکوراسیون

 و دیوار بر اساطیری نقوش از استفاده چنینهم .است چینی های دکوراسیون در مهم هاویژگی از برق و زرق پر وسایل و مبلمان و
 تصویر شامل هایی طرح با هنری تابلوهای. است رایج بسیار آن سنتی نوع خصوص به چینی دکوراسیون در بزرگ هایلوح نصب

 از یکی نیز نشیمن اتاق برای ویژه به قرمز رنگ به دکوراسیون .است چینی دکوراسیون در مهم عناصر دیگر از نیز حیوانات

 و زرد. است بزرگ هایموفقیت و خوشبختی نماد چین فرهنگ در قرمز رنگ زیرا است چینی دکوراسیون در حاالت ترینپرطرفدار
 زیباترین از یکی دکوراسیون نوع این کل در. هستند چینی دکوراسیون در آن دنبال به و چین فرهنگ در مهم هایرنگ از نیز سبز

 .دهند می اختصاص خود به را زیادی طرفداران که هستند )آسیایی(شرقی سبک در هادکوراسیون انواع ترین شیک و
 

 هندی سبک -12-1

 هر از الهام در. اندگرفته هلند و پرتغال کشورهای از را تاثیر بیشترین که .است اروپاییان سبک از برگرفته بیشتر هاهندی سبک

 برای. کرد مشاهده مبلمان ساخت برای پارچه و هارنگ و چوب انتخاب متفاوت نوع در را هاییتفاوت توانمی، کشورها این از کدام

 ساخته رنگ تیره و آبنوس های چوب و شده کاری منبت هایعاج و هااستخوان با بیشتر مبلمان انواع، پرتغالی و هند گروه در مثال

 .است شدهمی استفاده کمرنگ هایرنگ،هلند و هند سبک در. شدندمی
 

 مالزی سبک -12-2

 و نداشته وجود غربی و اروپایی شکل به مبلمان و شودمی استفاده خاص نقوشی و هاطراحی بیشتر، ماالیی سبک به مبلمان در
 از شده حکاکی نقوش توانمی کشور این میزهای و هاصندلی روی. اندبوده آسان جابجایی قابلیت با و حجم کم مبلمان بیشتر

 چوبی کاری کنده،مالزی سبک در شده انجام تحقیقات به توجه با. کرد مشاهده چوب در ماهرانه ایشیوه به را گیاهان و هاگل

 است گذشته در کاریکنده هنر مظهر هاکاری کنده این های زیبایی. است ماالیی جامعه فرهنگ و روح زیبایی از انعکاسی ماالیی

 انعطاف باعث که دارد وجود ها خانه در داخلی دیوارهای و بندینپارتیش حداقل ماالیی سبک در. گیرد قرار قدردانی مورد باید که
 قرار استفاده مورد منازل این در خود حداقل در مبلمان و شودمی داخلی فضای روشنایی و خوب هوای تهویه، فضا از استفاده پذیری

 .گیردمی انجام زمین روی هافعالیت بیشتر و گیرندمی
 

 ایکره سبک -12-3

 وجود همچنان سبک این نیز امروزه، نشینند می زمین روی بر افراد که شد می طراحی ای گونه به مبلمان بیشتر نیز کره در

 و استراحت برای ایدسته کنارشان و گرفتمی قرار زمین برروی که نشستندمی خاصی های تشکچه روی بر معموالً افراد. دارد
 نام به و داشت وجود اتاق کف در که حرارتی سیستم که شدندیم ساخته دلیل این به هایتشکچه این .داشت قرار دست دادن قرار

 متمایز هم از خاص سبک به مردان از زنان مبلمان معموالً، کره در همچنین .نشود افراد به زیاد حرارت انتقال باعث، بود اوندول

 آسیایی سبک در اینکه نهایت در. است پاسخگو خوبی به کم فضای برای و ندارد وجود زیادی مبلمان، ایکره سبک در. شد می

 و داشته تزئینی و هنری جنبه، کاربردی جنبه بر عالوه کدام هر و شد می طراحی جابجایی قابل و ساده ای گونه به مبلمان بیشتر
 نیز امروزه .است بوده دیگر کشورهای از گرفته الهام هاسبک این نیز موارد برخی در. دارند منظوره چند حتی و متفاوت کاربردهای

 تلفیق به نیاز، ها فرهنگ دیگر با مردم آشنایی و رسانه و تکنولوژی از استفاده شدن گسترده همچنین و مردم نیاز افزون روز رشد با

 .شودمی احساس مختلف هایسلیقه جذب برای مبتکرانه هاییسبک ایجاد و هاسبک
 

 مبلمان طراحی در انسان حضور راحتی -13

 .باشد اطالعات دریافت جهت ارتباط ایجاد واسطه ابزارهای درک به قادر خوبی به باید پیشرفته، جوامع در امروزی انسان
شهروندان با تلفیق مبلمان  عمومی زندگی هایمحیط در که شودمی محسوب مهمی حیاتی ابزار موثرترین منزل شهری مبلمان
 می ها انسان روانی روحی و فیزیکی جسمی، نیازهای رفع جهت در ارتباطات برقراری از خاصی نوع فهم و درک عامل سنتی،
 عمومی زندگی هایمحیط در شهروندان برای عمومی، فضاهای و شهری مبلمان شهر، امنیت و ایمنی رفاه، و سالمتی تأمین .باشند

 انسانی، عوامل مهندسی یا ارگونومی .باشد می هاشهرداری مدیران حیاتی و ضروری مسائل ترینمهم از گوناگون، هایکاربری با
 هایفعالیت و هاموقعیت در افراد، برای مناسب و آل ایده شرایط کردن فراهم دنبال به انسان دادن قرار محور با که است دانشی
 فضاهای یا بسته هایمحوطه شغلی، یا عمومی هایمحیط فضاها، طراحی در ارگونومی قواعد و اصول کاربرد .است زندگی و کاری

 اجتماعی و رفتاری روحی، و جسمی فیزیکی نیازهای تأمین به دیگر طرف از و وریبهره سطح ارتقای به طرف یک از عمومی، باز
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 کار و زندگی هایمحیط در هاانسان سالمت و ایمنی تأمین ارگونومی هدف اینکه به توجه با (0988انجامد )صادقی می افراد
 .بود خواهد اهمیت حائز بسیار شهری محیطی شرایط از شهروندان مناسب درک ایجاد در ارگونومی جایگاه و نقش باشد،می

 رفع جهت در دانش این خود، اطراف محیط با انسان متقابل ارتباط ارزیابی و بررسی چنین هم و افراد، فعالیت شرایط مطالعه با
 در شهری مبلمان (.11119باشد )کاروسکی می تر مطلوب شرایط به دستیابی و هافعالیت تسهیل کار، انجام حین در افراد مشکالت

 برای را مناسبی احساسی و روحی شرایط توانندمی بلکه کنندمی ترآسان را زندگی تنها نه که هستند تجهیزاتی و لوازم مثابه به واقع
 یا و همگانی مبلمان خیابانی، مبلمان مانند آن، مشابه هایواژه یا و شهری مبلمان. کنند فراهم شهروندان، یعنی شهر ساکنین
 به را شهروندان واقعی نیازهای بتوانند که باشند داشته شهر در موثری و موفق حضور تواندمی زمانی شهری؛ باز هایمحیط مبلمان
 مهم بسیار نقش زندگی شرایط و محیط با متناسب انسانی های نیاز از کافی شناخت و درست درک اساس این بر. دهند پاسخ خوبی

 در محور انسان مطالعات رویکرد شناخت مقدمه این با (.0910 داشت )کلینی خواهد محصول طراحی کیفیت در گذاری تأثیر و
 .است نیاز مورد و ضروری شهری، فضاهای و مبلمان طراحی در انسانی عوامل مهندسی و ارگونومی قواعد و اصول کاربرد
 

 محور انسان طراحی -13-1

 باشد، داشته همراه به خود با را طراحی در ارگونومی دانش کاربرد نهایی هدف واقع در تواند می که رویکردهایی از یکی
 طراحی .داشت خواهد نظر مورد مخاطب انسانی هایویژگی با طرح تطابق در کلیدی نقش که است محور انسان طراحی رویکرد
 محصول و کاربر میان داری معنا ارتباط اندتوانسته آن از گیریبهره با طراحان که باشدمی رویکردهایی دست آن از محور انسان
 آن انواع و کاربر فیزیکی غیر هاینیاز مطالعه همچنین .اوست هاینیاز و کاربر متوجه اصلی گرایش رویکرد این در .سازند برقرار

 زندگی فعلی شرایط در را ایویژه توجه و نظر دقت محور، انسان طراحی در که هستند مسائلی جمله از...( اجتماعی، فرهنگی،)
 صورت اصلی متن در کاربر دادن قرار با و آغاز، کاربر نیازهای مطالعه با طراحی رویکرد این در .است داده اختصاص خود به هاانسان

 ها،شاخص دیگر و رسوم و آداب مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، ابعاد در انسانی هایویژگی از دقیق و درست کامل، شناخت .گیردمی
 در باشد، هماهنگ گراستفاده گروه واقعی هاینیاز با نظر هر از شده ارائه طرح تا کندمی فراهم طراحان برای را قواعدی و هاراهکار
 و مبلمان اثاثیه،. باشد داشته همراه به را استفاده قابلیت و تطابق سازگاری، افراد عموم برای مشکالت حداقل با طرح نهایت

 قرار مطالعه و بررسی مورد شهروندان برای الزم تسهیالت کردن فراهم همچنین و سازیزیبا دیدگاه دو از عموماً شهری تجهیزات
 کیفیت ارتقاء شهری، منظر و سیما به ساماندهی هدف با شهری مبلمان هاینمونه از بسیاری در سازی، زیبا منظر از .گیرندمی

 سرعت به توجه با .شوند می بررسی و مطالعه فضاها در کارکردی و بصری هایناهماهنگی بروز از جلوگیری و فضایی، و بصری
 برای اتکا قابل و خوب هایمکانیزم فقدان شهری، مبلمان حوزه در اطالعات وسیع حجم دلیل به و اخیر دهه چند در علوم توسعه

 گنجاندن روی خاصی تأکید و شده درک خوبی به شهری مبلمان هایشاخصه در شهروندان هاینیاز و احتیاجات دادن جا
 تطابق و هماهنگی محصول، طراحی کلی دیدگاه از بنابراین .است شده توصیه کاربر توسط محصول، درک به مربوط هایویژگی

 بین هماهنگی همچنین و شهروندان واقعی نیازهای با شهرها عمومی فضاهای در استفاده مورد تجهیزات و اثاثیه بیشتر چه هر
 واسطه به شهری اثاثیه و مبلمان .باشد می شهری مدیران و مسئولین مهم اهداف از شهرها کالن طراحی و شهری هایالمان

 تا دارد را قابلیت این همگانی طراحی رویکرد .باشد برخوردار طراحی خاص الزامات از باید قطعاً جامعه افراد عموم با ارتباط داشتن
 تا کند تدوین را طراحی قواعد و اصول ای گونه به عمومی، هایمحیط در شهروندان عموم کلی نیازهای به پاسخگویی جهت در

 در طرفی، از .کند تامین را شهری مبلمان طراحی در ارگونومی نهایی هدف نوعی به و شده شهروندان عموم رضایتمندی به منجر
 و خوشایندی حس ایجاد و شهری، مبلمان با ارتباط در هاانسان احساسی و روانی-روحی های نیاز به پاسخگویی بر تأکید جهت

است )نورمن  شده برده نام آن از محور خوشایند طراحی رویکرد قالب در که رسیده انجام به مشخصی مطالعات نیز رضایتمندی
 و خصوصیات بیان و معرفی به هستند محور انسان مطالعات قالب در دو هر که 2منظردو این از ادامه در (11183، جوردن 0118
 شود.می پرداخته شهری مبلمان طراحی در ارگونومی دانش کاربرد مهم نکات

 

 فراگیر طراحی مبلمان در ارگونومی و ضرورت استفاده انسانی اهداف تحقق -13-2
 شهری های محیط و مبلمان کلی طرح و ساختار نوع در گذار تأثیر موارد از طراحی مختلف هایزمینه در موضوعی بین دانش

 و مبلمان حوزه در .باشد داشته سزایی به نقش طراحی در نگرجامع هایفرآیند به دستیابی در تواندمی آنها به کارآمد دسترسی .است
 عموم شهری مبلمان و هاالمان از کنندگان استفاده اینکه به توجه با .است دارا را نقشی چنین طراحی فراگیر اصول شهری فضاهای

 مشاهده وضوح به( همگانی) فراگیر طراحی رویکرد جایگاه و نقش لذا هستند، مختلف خصوصیات و هاویژگی در وسیع تنوع با مردم
 طراحی خدمات و محیط سیستم، اشیاء، آن در که است رویکردی بلکه نیست طراحی کار از خاصی حوزه همگانی طراحی. شود می

. گیرند قرار استفاده مورد ممکن افراد تعداد بیشترین توسط همزمان طور به و بوده دسترس در اندازه یک به بایدمی همه شده،
                                                           
1 . karwowski2003 
2. norman1998.jordan2008 

 محور خوشایند طراحی و همگانی طراحی -9
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 تواند می اصول این بکارگیری .است طراحی عمومی مالحظات و انسانی، تمایالت راهبردها، قوانین، شامل طراحی، فراگیر اصول
 رفتاری-ادراکی تمایالت از برخاسته اصول این .باشد طراحی موضوعات در فرهنگی-فراجغرافیایی راهکارهایی ارائه در اتکایی نقطه

 نیاز به پاسخگویی سطح کیفی ارتقای در مثبتی مستقیم غیر و مستقیم تأثیرات اصول، این بر مبتنی طراحی و هاستانسان
 هایزمینه از شودمی یاد آنها از اصول عنوان به که فراگیر، طراحی در رفته کار به مفاهیم .آوردمی همراه به خود با را شهروندان

 شکل ها،مالک از پشتیبانی قدرت و غلط، فهم یا نادرست استفاده میزان و درک کارایی، نظیر عواملی مبنای بر طراحی مختلف
 .است گرفته

 به هامحیط و خدمات محصوالت، تمامیت هدایت یکی رساند،می نتیجه به را طراحی مشخص هدف دو واقع در نگرش این
 سازگاری برای مشکالت رساندن حداقل به جهت در طراحی دیگری و دهد قرار پوشش تحت را مردم همه امکان حد تا که سمتی

 علوم اخیر هایپیشرفت و توسعه تاثیر همچنین و سال 65 باالی جمعیت نرخ و عمر طول میانگین افزایش با امروزه .کاربران با
 طراحی در همگانی طراحی اصول به توجه ناتوان، افراد و معلوالن برای چشمگیر قابل هایتوانایی ایجاد در پزشکی و مهندسی

 و ناتوانی درک به نسبت امروز دنیای دیدگاه در طرفی از .است برخوردار باالیی بسیار اهمیت از عمومی هایمحیط و محصوالت
 دائم معلولیت با افراد اینکه جای به جهانی بهداشت سازمان جدید بندیطبقه در .است شده ایجاد مهمی و اساسی تغییر معلولیت

 به عملکرد و ناتوانی و شودمی توصیف محیطی کارهای انجام در معین کارکرد عنوان به آنها محدود توانایی شوند، بندیطبقه
 باور این اساس بر امروزه درک .شودمی قلمداد شخصی درونی عوامل و محیطی عوامل سالمتی، شرایط بین تعامل نتایج عنوان
 و کمر مشکالت بینایی، مشکالت سالمندی، نظیر خویش کارکرد کاهش اشزندگی از ایمرحله در هرکسی که است گرفته شکل
 واقع در ناتوانی بنابراین،.باشد داشته پی در را اطرافش محیط با تناسب عدم تواند می اینها همه که کند،می تجربه را تحرک عدم
 آن با جوامع همه و دارد شغلی تجربیات و اجتماعی شرایط زمان، زندگی، محیط به بستگی که است جهانی انسانی تجربه یک

 را (محصول و کاربر تعامل و فهم، میزان کیفیت، ایمنی، ازجمله) استانداردهایی هاکشور از بسیاری راستا همین در .هستند درگیر
 در .اند کرده تعیین او زندگی و کاری هایمحیط و انسان کارایی میان مطلوب تعادل به دستیابی منظور به محیطی طراحی برای
 عموم برای بودن استفاده قابل هدف با محیطی عناصر و مبلمان طراحی ارتقای در همگانی طراحی رویکرد و نقش شرایط، این

 از تلفیقی با جدید تفکر یک همگانی طراحی که کرد اشاره باید نکته این به .است برخوردار ایویژه جایگاه از طراحی فرایند در افراد
 که شود می گرفته نظر در ها حل راه از تری وسیع طیف آن، طراحی روند در که باشدمی طراحی به مربوط خاص هایشیوه تمامی

 خوبی به شده انجام مطالعات و ناتوان و تحقیقات افراد و معلوالن برای فقط نه کند، کمک گوناگون هایویژگی با افراد همه به
 نخست گام در طراحی فرهنگ اصالح و انجامد،می درست فرهنگ طراحی به که است طراحی فرهنگ اصالح که است داده نشان

 .است کاربر نیاز درست درک به پاسخگویی در مراتبی سلسله نگرش نیازمند
 

 گیری نتیجه -14
به دلیل  سنتی ایرانمبلمان : گیری آن عبارتند ازو شناخت بسترهای شکل سنتینتایج حاصل از تحلیل و بررسی سبک مبلمان 

 . منحصر به فرد است جهانهای مبلمان آن و شیوه نشستن کاربر در میان سبک های قابل لمسوسعت و تنوع و زیادی شکل

تاج و  گیری از عناصر گوناگون تزیینی و ساختاری همچون، با بهرهلمان سنتیو مب هابا وجود ویژگی ثابت انواع نشستگاه
های این سبک وفاداری به های متفاوتی از این نوع نشستگاه را شاهد هستیم. همچنین درنمونهشکل، سبک تزیینات سروی

که با توجه به نداشتن سواد و معلومات و تجهیزات پیشرفته در آن  خوردبه چشم می انسانی و کامالً اوروگونمیکمبلمان  هایسنت
 ها با توجه به نیازهای انسانی ساخت و طراحی شده است.ی زمانی کامالً طراحیبرهه

طراحی کامالً مطالعه شده  پیش از رسیدن به مبلمان سنتیهای قومیتی شناسانه به شرایط اجتماعی و ویژگی با نگاهی جامعه
طراحانی چیره ، نمایشی از حکومت مبلمان ایرانیتوان دریافت که ویژگی منحصر به فرد و پس از آن می بی شده بوده استو ارزیا
ایران در  یهاز این رو تأثیر متقابل شیوه زندگی و آداب و رسوم دربار  ت.اس (یکجانشینی)و آمیختگی آنان با فرهنگ شهری  دست

سخن آخر آنکه، سرزمین   .نظیر دانستهای بیانواع و کثرت و شکل و طرح گیری ل عمده شکلتوان دلیرا می مبلمانلزوم وجود 
از عناصر  یاوجود در اندک زمانی توانسته پاره است، با این پهناور ایران، در طول تاریخ همواره مورد تهاجم اقوام مختلف قرار گرفته

 ینگاه با رو نیخاص خود عرضه کند. از ا یهایژگیبا و یسبک ،یختگیدرآم نیاز ا تیرا در خود حل کرده و در نها گانهیفرهنگ ب
 یبه سو یراه توانیها، مآن یتیقوم یهایژگیو یبررس نیو همچن یو واردات یو فرهنگ بوم یاجتماع یشناسانه به رفتارها جامع
 .افتی یرانیگوناگون مبلمان ا یهاسبک ییو چرا یوجود لیبه دال پاسخ

 

 منابع
 زاده، انتشارات دانشگاه تهران(، هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجید0918اپیدت، پرادا، ) .0

 (، سیری در هنری ایران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی0981آرتور، پوپ، ) .1

  1،10شناسی وتاریخ ،شمارهباستان ،گل نیلوفر آبی در مدارک باستان شناسی (، پیشنه صندلی و0911اسفندیاری، آذرمیدخت ) .9
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 ق.م، پایان نامه کارشناسی ارشد باستان559-119های هخامنشی از (، شکل و کاربردد تخت0910عابدی، فاطمه،) .1
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 ، جلد دو2011(، بهار 12)پیاپی:  2سال هفتم، شماره 

 
 

 

با استفاده  یدرون شهر یهارودخانه داریپا راهکارهای طراحی منظر

 مطالعه: رودخانه کرجمحدوده  ،هااز سبزراه

     

 *2یآرش بغداد ،1یگودرز دهیحم
 91/91/9911تاریخ دریافت:  

 18/21/9022تاریخ پذیرش: 
 

  99211کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

فضاهای سبز، باغات، مناطق ارزشمند  بیکشور، باعث تخر یشهرهاکالن گریتوسعه و گسترش شهر کرج همانند د
رودخانه کرج در کنار  میمحدوده شده است. ساخت و ساز در حر نیدر ا یجبران ناشدن یو تحوالت رییتغ جادیو ا یعیطب

است.  دهیمناطق گرد نیمنظر در ا ریینموده و سبب تغ لدچار اختال ینواح نیرا در ا یعیروند طب یهای فراغتاستفاده
شهر کرج بر مبنای  اییزنده و پو ستمیمنظر رودخانه کرج به مثابه اکوس یایاح ینوشته حاضر به منظور ارائه راهکارها

و مرور  یشهر دارینوشته درصدد است تا با شناخت مفهوم منظر پا نیشکل گرفته است. ا داریمنظر پا یهای طراحانگاره
ها و نقاط ضعف، قوت، فرصت لیتحل قیموجود رودخانه کرج از طر تیوضع یها، ضمن بازشناسسبزراه نهیشیو پ اتیادب

ارائه  یعیمنظر طب نیا یابیده از سبزراه را جهت بازراهکار استفا داریمنظر پا یاصول طراح تیبستر، با رعا نیا دهاییتهد
 یتحلیلی توصیفی و مبتنی بر سنجش معیارها به شکل کیفی بوده و گردآور اله،. روش مورد استفاده در این مقدینما

 انجام شده است. یدانیو م یبه صورت اسناد زیها و اطالعات نداده

 

 رودخانه کرج ،یسبزراه، رودخانه درون شهر ،یشهر داریمنظر پا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ايران تهران، زاداسالمی،آ دانشگاه واحدشهرقدس،کارشناس ارشد طراحی شهری،  -2

 )نويسنده مسئول( ايران تهران، زاداسالمی،آ دانشگاه واحدشهرقدس، استاديار گروه شهرسازی، -1
baghdadi.arash@yahoo.com 
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 مقدمه  -1
 و اجتماعی فرهنگی، طبیعی، خاص هایویژگی تأثیر تحت که است مصنوع و طبیعی عوامل از ایمجموعه شهر یك منظر
 ایمقوله عنوان به شهری منظر است. شهر آن خاص مشخصات درآمدن عینیت به محل و گرفته شکل شهر خاص آن اقتصادی

 بناها، از اعم شهر ملموس و گوناگون مظاهر درك و مشاهده حاصل و بوده عینی و واقعی مطلوبیت شهرها، و کیفیت در مطرح

 هنگام یا دست دور از شهر دیدن از اعم مختلف، هایمقیاس در شهر پدیده با مواجه شهروند هنگام بوها صداها، ها،فعالیت فضاها،

مسایل زیست محیطی پایداری شهری تنها مربوط به  .(9912:19ابیانه، )محملی است بناها در استقرار حتی یا و شهر در گرفتن قرار
باشد، بلکه رسیدن به پویایی اقتصادی، محیط زیست قابل زندگی و برابری اجتماعی از مسایل دیگر در پایداری و توسعه نمی

ای پویاست که از به هم پیوستن و کنار هم قرار گرفتن منظر فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و منظر پایدار پدیده پایداری شهری است.
 تعریف در اوقات برخی که است ایاندازه به شهر، پدیده و انسان میان واسطه عنوان به شهری، منظر اهمیتشود. می طبیعی ایجاد

ای است «مدیوم» یا وسیله شهری منظر. ( استیذهن و ینیشهری)منظر ع منظر مدیریت شهری طراحید. انگفته شهری طراحی
و  یواقع تجربه طراحان و معماران تنها در قالب منظر شهری است که دییتجر ماتیترس گریکند. به عبارت دیم داریکه شهر را پد

 یخارج یو تجل افتهی بروز شهر امکان رکالبدییمنظر شهری، است که ابعاد غ یعنی وم،یواسطه و مد نیا قیشود. از طریم یانسان
 ( 9981:11.)گلکار،ندینمایم دایپ

نتیجه  ؛است مسائل شهر امروزی و حاصل تعارض و تقابل آنها با محیط طبیعیترین مشکالت زیست محیطی یکی از اساسی
خواهد بود. با گسترش شهرها، مظاهر و  اکوسیستم این روند عدم تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابط

های طبیعی محروم شده ان از جاذبهاست و شهرنشین گرفته های محیط طبیعی در معرض نابودی و فرسایش بیشتر قرارارزش
امروزی  بسیاری از شهرهای در توانمی را تقابل گونه این مشخّص و واضح نمونه (9919:192)فیروزبخت به نقل از زبردست،اند.

 خویش زندگی محیط به کمی وابستگی بودن دلیل مهاجر به آنها اکثر که ساکنان تفاوتیبی و مسئوالن توجهیبی نمود. مشاهده

 از نیز کرج شهر است. گردیده سکونتی مراکز گونه این و کالبدی فرهنگی و اجتماعی محیطی،زیست پاشیدگی ازهم باعث دارند،

 گسترده هجوم مورد شهرنشینی، شتابان روند دلیل به دیگر، سوی از و محیطی استعدادهای و  مکانی موقعیت به بنا سو یك

 و گوشه در منابع طبیعی رفتن بین از و تخریب مقابل در و شهر فیزیکی یتوسعه این هجوم ملموس پیامد که گرفت قرار مهاجران
کرج است. این رودخانه در  های جدی شده است رودخانهاست. از مهمترین منابع طبیعی که در روند رشد شهر دچار آسیب شهر کنار

 توسعه اطراف رودخانه، در مزاحم و ناسازگار هایو فعالیت هاریکارب وجود ازجمله، ایعدیده محیطیزیست مسائل حال حاضر با

 اخیر هایسال دراز سوی دیگر  و مشکالت زیاد دیگری مواجه است. روان پسماندهای وجود ،آنعدم توجه به حریم  حد، از بیش

، اقتصادی گیریاندازه قابل و مشخص افزوده ارزش تواندمی خوب شهری منظر و خوب شهری طراحی که است گردیده ثابت
( با توجه به 9981:11د.)گلکار،شهری به همراه داشته باش سازهای و ساخت و عمرانی هایپروژه برای محیطی و اجتماعی

های وارده به رودخانه های زیست محیطی موجود به ویژه آسیبهای مطرح شده در توسعه ناهمگون شهری کرج و آسیبضعف
زیست از سوی دیگر اتخاذ راهکارهای الزم جهت احیای پایدار منظر نظر شهری و ارتباط آن با محیطکرج از سویی و اهمیت م

 رسد.رودخانه کرج ضروری به نظر می
و ارائه راهبردی جهت مرمت منظر  تهدیدهای رودخانه کرج و هافرصت قوت، و ضعف نقاط هدف اصلی این مقاله شناخت

حاشیه این رودخانه است. از اینرو ضمن شناخت مفاهیم منظر شهری و بیان نسبت آن و محیط پایدار با ارائه تعریفی مختصر از 
یشنهاد ها به عنوان راهبرد اصلی ایجاد منظر پایدار رودخانه کرج پریزی، طراحی و استفاده از سبزراهمنظر پایدار شهری، برنامه

گردد. روش استفاده شده در این مقاله در بخش بازخوانی مفاهیم مرتبط با سبزراه ها و منظر پایدار شهری همچنین تحلیل می
باشد که در نهایت با توجه سنجش کیفی معیارهای معرفی وضعیت موجود رودخانه کرج بر اساس ابعاد پایداری توصیفی تحلیلی می

ها و اطالعات نیز به صورت اسنادی و میدانی انجام شده به عنوان راهکار مطرح شده است. گردآوری دادهگیری از سبزراه شده بهره
 است.

 

 مبانی نظری -2

 محیط پایدار -2-1
 برتری و تفوق و انسانی «پایداری»آرزوهای و امیال میان تالقی محل واقع در و طبیعت، و انسان دارد، جنبه دو پایداری

 و خصوصی هایانگیزه بین همچنین و فردا نیازهای و امروز نیازهای بین دقیق و شایسته موازنه خواستار مفهوم .است طبیعت
 تعریف ( در9981:910.)پورجعفر و همکاران،باشدیم یهمدردی اجتماع و افراد اجتماعی ترحم و حرص تنگنای در عمومی اقدامات

 فیزیکی، عملکردی، شرایط ارتقای به قادر ساخت، انسان یا طبیعی هایویژگی واسطه به که است: مکانی آمده پایدار مکان

آورد.)منصوری و  وجود به انسان زندگی کیفیت ارتقا برای ماندگار هاییقابلیت و نیروها که است سازمانی و فرهنگی
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کاربری زمین و سطوح تراکم جهت توان به معنی تغییرات در ( توسعه شهری به عنوان یك مفهوم فضایی را می9981:99حبیبی،
ای زمانی پایدار خواهد رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و... تعریف کرد. چنین توسعه

بود که در طول زمان شهری از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی، از نظر اقتصادی با دوام و از نظر اجتماعی همبسته 
زد. یك شهری است که انسان در آن بتواند درآمدی عادالنه بدست آورد، سرپناه مناسب تهیه کند، احساس راحتی کند و تالش و سا

محیطی، باید با وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید. ساخت یك اقتصاد شهری قوی و شهری قابل زندگی از نظر زیست
اعی موجود و ارائه اشکال نوین اداره شهر و کنترل آن، دست در دست هم داده تا های اجتمهایی به هدف حفظ گروهتالش

محیطی « محیط پایدار»توان گفت ( به صورت خالصه میMukomo,1996:226همبستگی و انسجام اجتماعی حفظ شود.)
های وسیع ارتباطی ی از شبکهکه به چند نیاز اساسی جامعه بشری شامل نیازهای روحی، روانی و عاطفی و همچنین برخورداراست 

های اکولوژیکی و نیازهای اقتصادی، محیطی یا مورفولوژی، ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیستبه منظور کنش
 .پاسخ دهدساکنینش اجتماعی و فرهنگی 

 

 منظر شهری -2-2
که برخی اوقات در تعریف طراحی شهری  ای استاهمیت منظر شهری به عنوان واسطه میان انسان و پدیده شهر، به اندازه

عنوان واژه به ( واژه منظر شهری 9982:98گلکار،«)طراحی شهری مدیریت منظر شهری)منظر عینی و ذهنی است( است.»اند گفته
مطرح پدر معماری منظر، در رابطه با شهرهای آمریکایی  9«فردریك اولسمتد»تخصصی در اواخر قرن نوزدهم با طراحی و اقدامات 

عنوان و سپس به صورت مجموعه در  9«آرچیتکچرال ریویو»در مجله  1«گوردن کلن»شد. مفاهیم منظر شهری اولین بار توسط 
بر اساس تعریف وی منظر شهری عبارت  (9981:80منتشر گردید.)حسینی و رزاقی اصل، 9199کتاب گزیده منظر شهری در سال 

سازند. هایی که محیط شهری را میها و مکانها، خیاباناختاری به مجموعه ساختماناست از هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و س
های ماهرانه کالن منظر هر شهری را پاسخی به رفتارهای انسانی، وضعیت آب و هوایی، فاکتورهای ایمنی و به بیان دیگر مداخله

ر شخصی از منظر شهری متاثر از حس بینایی، حس داند. وی معتقد است برداشت ههای محیط میدر چارچوب افزایش توانایی
منظر  نوع سه منظر شهری گزیدة در کتابوی  (9982:21گیرد.)محمودی،مکان و محتوای محیطی است که فرد در آن قرار می

  (09-9981:09،کالن).کندمی را تعریفخودنمایانه، پنهان شده و بسته 
شهری شورای  منظر روها و ساماندهیپیاده و راهیپیاده معابر سازیمناسب ها،جدارهو نماها بهسازی و در مصوبه پاکسازی

 و الحاقات ها)ساختمان مصنوع و طبیعی عناصر شهری کلیه منظر از منظور9982آذر  12عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 

 هایپهنه و هاگره میادین، ها،خیابان شامل شهرعمومی  هایعرصه از مشاهده و...( قابل گیاهی پوشش مبلمان شهری، آنها،

 منظر دیگر عبارت به آید،می دیده به فرد هر مشاهده در که است عینی واقعیتی شهری ( منظر9981:20)سرایی،.است عمومی

 مشاهده فرد تجربیات واسطه به که است تصویری از فارغ توصیف، این که شهر یك کالبد موجود از واقعیت است توصیفی شهری

 وحدت و زیبایی هویت، پایداری، شامل شهری منظر در کلیدی هایویژگی بنددمی او نقش ذهن در کننده

 (9982:28است.)محمودی،
 گذشت سبب به و یابدمی موجودیت شهر فیزیکی عوامل ظهور واسطه کیفیت به که است عینی امری آغاز در شهری منظر

 توأمان را شهر کیفیت و کالبد شهری، منظر که آنجا از گردد.می بدل افراد جامعه دهنده پیوند مشترك عنصر به شدن، تکرار و زمان

 و کالبد طریق از ابتدا در شهری منظر اگرچه است. شهری منظر همان تفسیر شهر ادراك که نمود ادعا توانمی گیرد،دربر می
-محسوس است)غیر صرف خاطرات نه شهری منظر است. ذهنیت شهروند بخشد،می معنا بدان آنچه اما شود،می درك احساسات
-عینی ایپدیده شود:می حاصل شهر در دو این تعامل از است که ایپدیده عینی(.-صرف)محسوس کالبد نه ذهنی( و

 اساس بر زیرا باشد.می شهر از ادراك شهروندان و شهر به کالبد همزمان توجه از منظر شهری ( منظور9988:22بار،ذهنی.)آتشین

 نیز شهر از شهروندان درك به بلکه نبوده، آن مربوط اجزا و شهر کالبد به تنها شهری منظر که شود می مشخص شده ارائه تعاریف

 چهار از شهری منظر شد، اشاره به آنها که تعاریفی مجموع اساس بر نوشته این در رو این از (9981:19مشاور،دارد.)کریمی بستگی

 بررسی قرار خواهد گرفت. مورد شناسانهییزیبا هویتی و ادراکی، زیست محیطی و منظر: عملکردی،
 

 منظر  شهری پایدار -2-3
 دو ،«استینر» و «تامپسون»چون پردازانی نظریه. دارد وجود متفاوتی نظریات پایدار، منظر طراحی معیارهای و اصول زمینه در

 اکولوژی هایویژگی از الهام که گردندمی متذکر و نمایندمی معرفی پایدار منظر اساسی اصول عنوان به را اکولوژی و خالقیت اصل

 یشناخت ییبایو ز یکیاکولوژ اصول تیبر مبنای رعا داریمنظر پا یطراح نیبنابرا .دارند فرهنگ با ناگسستنی پیوندی طبیعت
و توان  طیتقاضای استفاده از مح نیتعادل ب جادیا را در طیمح یو طراح داریمنظر پا ینقش طراح نگرش نی. اشودیم ریپذامکان
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 بر وگردد می منجر طبیعی مناظر پایداری به نهایت در که است مدتی طوالنی فرآیند منظر مرمت کند.یتر ممشخص كیاکولوژ

 هایمحیط نوسازی بر تأکید منظر مرمت رویکرد در .دارد تأکید طبیعی بستر متنوع و سالم هایاکوسیستم و بومی هایگونه مرمت
 وحشحیات و گیاهی هایزیستگاه و آب کیفیت تواندمی مهم این .باشندمی زوال به رو یا و اندشده نابود یا که است ایطبیعی

 بستر شناسیزیبایی و هیدرولوژیکی اکولوژیکی، نیازهای تمامی به شایسته گویی پاسخ بر تأکید فرآیند این در .بخشد ارتقا را منطقه

 سالم محیطی ایجاد بر تأکید با مناظر این طراح و سازنده تصمیمات بر معمول طور به پروژه یك در مرمتی اهداف .باشدمی طبیعی

 ندارد. یك شده طراحی منظر ظاهر به ارتباطی پایدار منظرسازی (9981:910)پورجعفر و همکاران،.گرددمی گذاری پایه طبیعی و

 ( تنهاE.Dell,2009:10.)باشد پیچیده یا ساده و طبیعی یا هندسی نظم دارای 0غیررسمی یا است رسمی ممکن پایدار منظر

 به کند،می عمل یکنواخت طور به و آرامی به که کنید ایجاد و اکوسیستمی کنید رعایت را پایداری اصول آن طراحی در باید

 منظرسازی نوع این شدن کاربردی به که مهمی کند. نکاتمی ایجاد را ممکن مشکالت کمترین و نیاز دارد کمی نگهداری

 کنید:مشاهده می 9در جدول  کنندمی کمك
 

 (E.Dell,2009:10-12) : فاکتورهای طراحی منظر پایدار1جدول

 زنده ستمیس 9
مداخله و  و به کنترل ازیبدون نمنظر پایدار باید همچون طبیعت به صورت سیستمی پویا 

 کند.عمل می گریزنده د یهاستمیبه س ریناپذبدون وارد آوردن صدمات جبران

 5یدارخودپای 1
از  ییروین چیکه ه یطورزنده است، به ستمیس كیدر  روهایتعادل ن خودپایداری یا ثبات،
 نرساند.  ستمیبه س یبیآس کنترل خارج نشود و

 قیدق طراحی 9
 یاست که بهه موضهوع   ایی. بلکه منظور طراحاست درست یمحصول طراحمنظر پایدار 

 .است یو هم کاربرد بایکه هم ز کندیم طرحی و منظر پردازدیفراتر از ظاهر م

  عتیطبگیری از الگوی امکان بازیافت و بازگشت مواد به چرخه موجود با بهره ایچرخه طراحی 0

 بومی موارد ریو سا یاهیپوشش گ تابش، م،یخاك، خرد اقلهماهنگی با  ستیزطیبا مح هماهنگی 2

9 
ها و یورود قیدق تیرمدی

 هایخروج

کند آنچهه وارد و از  یدهد استفاده میم قرار ارشیدر اخت عتیاز آنچه طب داریمنظر پا كی
 .آن سودمند هستند یآثار احتمال یمام، پس ترسدیشود به حداقل م یآن خارج م

1 
 احتمالی آثار گرفتن نظر در

 محیطجا مانده در به

از چرخهه   یبا دقت فراوان انجام شود تا بخش اضافه شده جزئ دیبا جزء اضافه کردن هر
 .چرخه بازی کند این باشد و بتواند در یعیطب

8 
 جابه آثار گرفتن نظر در

 تسای از خارج در مانده
 شود. است، از آن استخراج شده هیکه مواد اول یمتوجه منبع دینبا زین یبیچ آسییعنی ه

 
توان گفت که منظر پایدار یك اتفاق پیوسته در طول یك مسیر است که با گذشت زمان نه تنها از بین نرفته بلکه میبنابراین 

 تر نیز گردیده است. پایداری یك منظر یا یك اتفاق در طول زمان به هویت مکانی آن نیز بستگی دارد. هویتی که ناشی ازقوی
ای که پشتیبان حال و آینده است که نتیجه این پشتیبانی، پایداری است. منظر پایدار پیوستگی مستمر با گذشته است. گذشته

 محصول این پشتیبانی است.
 

 مفاهیم و تعاریف سبزراه -2-4
نویسنده برجسته « یتویلیام وا»اولین بار  .تشکیل شده است 1«پارك راه»و  9«کمربند سبز»کلمه سبزراه از الحاق کلمات 

که توسط انسیتو زمین « تامین فضای باز برای شهر آمریکایی»اش به نام را ابداع کرد و در رساله« سبزراه»محیط زیست، عبارت 
( از مهمترین اهداف مسیرهای سبز درون شهری، ارتقای 9912:2منتشر شد، بکار برد.)احمدی و طغیانی، 9121شهری در سال 

یند قطعه قطعه شدن جلوگیری کرده و آای، این مسیرها از فرهای مختلف است. در مقیاس منطقهی در مقیاسکیفیت زیست شهر
های تهدید شده و در معرض منجر به پایداری جوامع زیستی و افزایش تنوع زیستی شده و نقش مهمی را در حفاظت از  گونه

( 9912:08بهبهانی و برنجی،کند.)ایرانیسیل و فرسایش جلوگیری می کنند. در ضمن از بروز حوادث طبیعی همچونانقراض ایفا می
ها و مراکز عمومی در شهرها منجر به ارتباط ای، با اتصال فضاهای باز و سبز به مکانها همچنین در مقیاس شهری و محلهسبزراه

ها به طراحی سبزراهکنند.)همان( اهم میبیشتر مردم با طبیعت شده و امکان فعالیت تفرجی را در کنار اهداف زیست محیطی فر
ها را به طراحی سبزراه توان اصولدر قالب اصولی کامالً مشخص صورت گیرد. از اینرو نمی تواندسبب تنوع عملکرد و ساختار نمی

صورت  ریزی مناسبی برای سبزراهبایست برنامهصورت کامالً مشخص و جزئی شده بیان نمود، اما قبل از طراحی می
 (9981:1)احمدی،.گیرد
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 آب تیفیاز ک حفاظت در را نقش نیشتریکه ب دهندیم لیتشک ییهاداالن ها،لیمس ها ودر امتداد رودخانه یعیهای طبسبزراه
که در حال  نیا وجود . باسازدیبرای گذران اوقات فراغت فراهم م یمناسب های مذکور، مکانداالن ن،یعالوه بر ا .هستند دارا

از چشم اندازها  ادییز هنوز بخش دهند،یم لیها تشکجهان را فضاهای سبز و سبزراه اندازهایچشم تا دو سوم سوم كیحاضر 
 یطیمح ستیز تیها لحاظ گردد. هرچه حساسسبز و سبزراه فضاهای و در شبکه ییشناسا زانیرتوسط برنامه دیبایم که وجود دارد

 (9982:99.)شعبانی،جزء شبکه فضای سبز و سبزراه محسوب گردد دیبایم اندازاز آن چشم شترییب باالتر باشد بخش اندازچشم
رسد اما به ها عملی به نظر نمیبندی و تعریف عملکرد خاص و محدود با توجه به گستردگی سبزراههمانطور که بیان شد تقسیم

 :کنددسته تقسیم می پنجدر  ریزی سبزراه راهای مبحث برنامههای فعالیتریشه «فابس»صورت کلی 
 راهروهای سبز راه خصوصاً در طول مسیر رودخانه درك عمومی از .9

 مقیاس شهری های مدرن و تاریخی درریزی سبزراههای برنامهمطالعات موردی مقایس .1

 شبکه سبزراه برای محافظت از سرزمین در مقیاس جوامع .9

 های تاریخی فرهنگیسبزراه .0

 (Fabos & Ryan,2006:1)ای، ملی و بین المللیمقیاس منطقهسبزراه در  ریزیبرنامه .2

 

 پیشینه سبزراه -2-5
ابتدای قرن به قرن هجده تا ها ویمحورها، بلوارها و پارك اوینی چونبا عن در شهرسازی جدید هااولین نسل سبزراهایجاد 

قرون وسطی، که هفت محوطه کلیسا را به عنوان  ها از محورهای مربوط به مراسم و تشریفات رومسبزراه گردد. اینبیست بر می
تا  9122 این مفهوم طی سالهای( 9988:92شدند.)حناچی و غزنوی،تشکیل میکرده است، وصل می به هم عبادتیمسیرهای 

با آغاز جنبش محیط ( Fabos,2004:323.)شد ریزی فضای باز در مقیاس بزرگو شروعی برای برنامه پیدا کردگسترش  9102
های ایجاد شده در محیط زیست و منظر مفهوم سبزراه به عنوان منظر شهری، به بر طرف کردن چالش 9182ست در ابتدایزی

عالوه بر برآوردن نیازهای تفرجی، به حفاظت از  ، رسالت سبزراه2201به سال  8«سیرنز»سوم، به گفته  در نسل. پرداخت
نابودی، حفاظت از منابع فرهنگی، حفاظت در برابر خطر سیل رود، کنترل های در معرض خطر اکوسیستم های طبیعی وزیستگاه

های سبزراه های طوالنی مدت اقتصادی یك دلیل قوی برای اجرای طرحتفسیر طبیعت گسترش یافت و مزیت فرسایش و تعلیم و
 ان منظر به چهار دوره زمانی تقسیمهای معماردبیات سبزراه با توجه به فعالیت( ا9988:99شد.)حناچی و غزنوی، در سراسر جهان

 شود:می
 

 (31-38: 1811: ادوار تاریخی رشد سبزراه )حناچی و غزنوی،2جدول

 وقایع مهم های زمانیدوره
 هایسال

 9191 - 9122 
 « المستد»ایجاد سیستم پارك بوستون توسط  -

  1«الیوتچارلز »توسط  «بستون»برای کل منطقه کیلومتری  922حدودا سبز راهی طراحی  -

 هایسال
 9102- 9122 

 برادران المستدتوسط  92«اورگون» در حلقه چهل مایلیطراحی پارکی با نام  -

شهر جدید  ریزی جوامع برایهای ابتکاری برنامهطرحارائه بندی شده منظر و الیه هاینقشهتهیه  -
  91«رایت هنری»توسط ای از فضاهای سبز انجام شده بود، که با اتصال شبکه 99«ردبرن»

ای، بیش از دوم برای فضای باز ایالت ماساچوست بود که داالن سبز گسترده «الیوت چارلز»برنامه  -
 .گرفتمنطقه را در بر می های تاالب مانند اینکیلومتر، که زمین 122

 هایسال
9182-9122 

 از نظر زیست محیطی در معماری منظر است. دورهموثرترین  -

، 92«پنسهیلوانیا »دانشهگاه  استاد  90«مك هارگ»توسط  99«طراحی با طبیعت»کتاب تدوین کتاب  -
 اطراف است این کتاب چارچوبی برای توسعه شهر با توجه به طبیعت

ترین کاربری زمین برای انواع توسعه بهود  اجرای متناسب( با هدف 9112) 99«متلند»انجام مطالعه  -
 که مخفف شهر و کاربری زمین

 9182دهه 

در بلژیك بنیان گذاشته شد و قوانین این انجمن در جهت  های اروپا،انجمن سبزراه 9118 سال در -
 مردم برای استفاده از آن بوده است. ها و تشویقبهبود سبزراه ارتقا، خلق و

 ههم  های سهبز را کهه در بعضهی مسهیرها بها     ای از شبکهراهبرد سبز لندن، سلسله 9119سال  در -
 .رد که شامل مسیر پیاده، مسیر دوچرخه و محورهایی از طبیعت بودهمپوشانی داشتند، ایجاد ک
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 هاطراحی و ساماندهی سبزراه -2-6
ی بوم شناخت یعیطب هایستمیها از سکه، سبزراهآن : نخستگرددیم دیها عامهم از سبزراه دهیحداقل سه فاتوان گفت می

حفاظت از تنوع  ضمن اند وو دامنه کوهها قرار گرفته یساحل ینواح ها،رودخانه هیها در حاشسبزراه نیا شتریب .کنندیم محافظت
ای را برای مردم در گستردهی حیتفر هایها فرصتسبزراه اً،ی. ثانسازدیم فراهم وحشاتیح را برای مهاجرت ییهانیزم ،یستیز

 هایتیفعال از گرید ارییو بس یقرانیشنا، قا سواری،دوچرخه ،ییمایراهپ روی،ادهیپ جهت ییروستا ینواح و درون مناطق شهری
)شعبانی، .ندینمایم حفظ را یخیتار راثیو م یهای فرهنگها ارزشسبزراه شبکه . ثالثاً،سازدیخارج از منزل فراهم م یحیتفر

گرفت. به تلفی بهرههای مخها باید به موارد مختلفی توجه داشت و از مختصصان حوزهریزی سبزراه( در طراحی و برنامه9982:10
 ها مورد توجه قرار گیرد:ریزی سبزراهتوان از مهمترین مواردی دانست که باید در طراحی و برنامهصورت خالصه موارد زیر را می

 ها و نیز زیر ساختارهای سبز باید به صورت جامع طراحی شوند تا فضاهای سبز و طبیعی را به هم متصل کنند، بهسبزراه -
 .شکل یك سامانه کل تلقی شوند نه به صورت اجزای جدا از هم صورتی که به

ای و محلی طرح بندی و توزیع ها باید به صورت راهبردی در هر سه سطح ملی، منطقهزیر ساختارهای سبز و سبزراه -
 .های آبرسانی و فاضالبمانند خطوط نیرو، شبکه ارتباطات و حمل و نقل، تلفن، سیستم. شوند

 گذاری قرار بگیرد نه باقیماندهها باید پیشاپیش هرگونه سرمایهگذاری برای زیرساختارهای سبز و سبزراهبودجه و سرمایه -
 .بودجه

ها و سایر ها و زیر ساختارهای سبز باید چارچوبی برای حفاظت ایجاد کنند. چنانچه خطوط فاضالب و جادهسبزراه -
 .کنندهر مکان ایجاد می های شهری چارچوبی برای نوع کاربری زمین دررزیرساختا

.)حناچی و داشته باشند مشارکت سبزراه های برنامه نظارت و اجرا در مربوطه هایسازمان و مردم همه باید -
 (9988:98غزنوی،

 

 محدوده مطالعه -3

است. های البرز قرار گرفته کیلومتری غرب تهران و در دامنه جنوبی رشته کوه 92کیلومتر مربع وسعت در  1021کرج با 
هجری قمری به دست  102نزه هالقلوب است که در سال  قدیمی ترین منابع که نام کرج در آن به میان آمده کتابی معروف به

 09درجه و  92این شهر بین  جغرافیایی تشده است. از نظر موقعی حمداله بن ابی ابکربن نصر مستوفی)حمدا هلل مستوفی( تألیف
دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. ارتفاع  9درجه و  29دقیقه تا  20درجه و  22دقیقه عرض شمالی و  29درجه و  92دقیقه تا 

هزار  89 بامساحتی حدود  حوزه رودخانه کرج (9919:119)فیروزبخت و همکاران،متر است. 9919این شهر از سطح دریا  طمتوس

بیشترین حجم جریان ساالنه این رود خانه  .زون البرز مرکزی قرار دارد ایران درمحدوه شناسی توپوگرافیبندی زمینپهنه هکتار در
سد به  های دیگر بعد ازریزآبه کندر وهرودهایی نظیر ارنگه و در .داراست درصد ازحجم ساالنه را 29 در فصل بهار است که حدود

مروز با ورود انواع ولی ا و شیمیائی بسیار خوب ارزیابی شده است.ی رودخانه کرج از نظر فیزیک . آبشوندرودخانه کرج وارد می
دخت .)ای در اذهان باقی مانده استتنها خاطره فاضالب های خانگی و کشاورزی و صنعتی به این رودخانه مهم از آن آب گوارا

 (9)شکل  (9989، خطیبی
 

 تحلیل وضعیت موجود -4

 9مطابق جدول  رودخانه کرجدقیق منطقه و ایجاد ساختاری برای شناخت نقاط قوت و ضعف، در نخستین گام،  ارزیابی جهت
های محیطی در هر یك از ها و تحلیلارزیابی .تقسیم شده استباالدست، میانی و پایین دست لحاظ کالبدی به سه بخش  به

های متنوع فرهنگی، اجتماعی و سبب وجود زمینه به رودخانهدر طول دست، نشانگر آن است که ینیهای باالدست، میانی و پابخش
از ای بر اساس سلسله رودخانهحاشیه  گردد. به همین دلیل، طراحی دردستخوش تغییراتی می ارتباط رودخانه با محیطاقتصادی، 

داشته و مسیری ر هم هم پوشانی بهای مختلف رودخانه به ویژه بخش میانی، های موجود در بخشعلیرغم تفاوتکه  هاسبزراه
ها و تهدیدات الگویی برای طراحی اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها بر. لذا در هر یك از بخشمنسجم را ایجاد خواهد کرد

  گردد.می تعریف شده و بر اساس آن عمل
 



 

12 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

2 
ی: 

یاپ
)پ

12
ار 

 به
،)

20
11

دو
د 

جل
 ،

 

 
 (1811طرح ساماندهی دنباله رود کرج، بر مبنای نقشه نگارندگان کرج ) رودخانه اصلی هایبخش: 1شکل 

 
 )نگارندگان( های مختلف رودخانه کرج: تقسیم بندی بخش8جدول

9 
باال 

 دست

باغات شمالی 
شهرستان کرج و 

 آسارا

 

 میانی 1

بخش ارتباطی با 
های شهر بخش

حصار و حاشیه 
مجموعه تفریحی 

 چمران

9 
پایین 

 دست

های جنوبی بخش
کرج و اطراف آزاد 

 تهران -کرج راه

 
مورد ها و مرمت منظر ریزی و طراحی سبزراههایی است که باید در برنامههمچنین به محدوده مختلف رودخانه دارای ویژگی

های خاص در جدول های در پنج موضوع دسترسی، همجواری، امکان توسعه، وضعیت آب و سایر ویژگیتوجه قرار گیرد. این تفاوت
 مشخص شده است: 0
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 های مختلف رودخانه کرج )نگارندگان(های بخشها و ویژگی: تفاوت4جدول

بخش 

باال 

 دست

 دسترسی
 های خصوصیدسترسی محدود به دلیل تملك -

 نماید.توپوگرافی، دسترسی طبیعی را مشکل می -

 ها های شخصی و رستورانهای رودخانه شامل باغات، ویالکرانه - همجواری

 های شهری است.مستلزم تملك اراضی شخصی و ایجاد زیرساختتوسعه  - امكان توسعه

 وضعیت آب
 آب کامال شفاف و زالل و دارای کمترین آلودگی -

 بیشترین دبی در محدوده طرح -

 های خاصساير ويژگی
 های مرتفع البرزمناظر طبیعی زیبا و قرارگیری رودخانه در دل کوهستان -

 دوری از شهر اما با اندك فاصله از آن  -

بخش 

 میانی

 دسترسی
 دسترسی از کرانه غربی)پیاده و سواره( ممکن و از کرانه شرقی نا ممکن -

 نزدیکی به مرکز شهر  -

 های باز و بافت مسکونیهای متنوع شامل پارك، باغات، زمینهمجواری - همجواری

 امكان توسعه

نیازههای  در این بخش به دلیل قرارگیری در بافت شهر، توسعه باید با توجه به  -
 شهری صورت گیرد.

 باشد.های توسعه میاراضی باز از پتانسیل -

ضرورت توجه ویهژه بهه تمهیهدات زیسهت محیطهی بهه دلیهل حضهور بیشهتر           -
 شهروندان در کرانه رود برای تفریح و تفرج.

 وضعیت آب
 آب نسبتا شفاف و زالل و دارای مقداری آلودگی -

 مشروب شدن باغات دبی کمتر نسبت به بخش باال دستی به دلیل  -

 های خاصساير ويژگی

به دلیل دسترسهی بسهیار مناسهب و همچنهین قرارگیهری در شههر و مجمهوع         -
های ذکر شده، این بخش از رودخانه قابلیت تبدیل شهدن بهه یهك منظهر     ویژگی

 ماندگار و هویت مند را دارا است.  

بخش 

پایین 

 دست

 دسترسی محدود - دسترسی

 همجواری
 های باز)اراضی و امالك شخصی( زمین -

 معدن شن وماسه در حاشیه جاده کرج، شهریار -

 های رودخانه است.های توسعه ضعیفتر از سایر بخشپتانسیل - امكان توسعه

 وضعیت آب
 دبی کم -
 آلودگی نسبتا زیاد  -

 های خاصساير ويژگی
 خارج از محدوده شهر -
 فاقد طبیعت زیبا -

 
 میالدی 9182 دهه پایدار توسعه به مربوط هاینگرش اوج نقطه شهری منظر به این موضوع که در حیطهدر گام دوم با توجه 

 عملکردی، توجه هایجنبه به ادراکی، توجه و ذهنی زیباشناختی به عینی، توجه زیباشناختی به توجه :اصلی محور چهار به که است

ها و تهدیدهای رودخانه کردج در چهار ( نقاط ضعف، قوت، فرصت09 :9982شود.)گلکار،می بندی محیطی تقسیم زیست مسایل به
 تنظیم شده است. 2بعد فوق در جدول 
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 )نگارندگان( : نقاط قوت و ضعف موجود رودخانه کرج5 جدول

 ضعف قوت 

 زیبایی شناختی
 پوشش گیاهی غنی -

 تنوع منظر در امتداد مسیر رودخانه  -

رود بهرای تخلیهه   ههای کرانهه   استفاده از زمهین  -
 های ساختمانینخاله

 های اطراف رودخانهآلودگی زباله  -

 ذهنی و ادراکی

منظر خطی و سبز در مجهاورت نقطهه مرکهزی     -
شهر)میدان کرج( کهه در ذههن شههروندان نقهش     

 بسته

عدم توجه به منظر بالقوه رودخانه در طراحهی و   -
 ساخت وسازهای اطراف رودخانه

 عملکردی
تفهریح و تفهرج بهه جههت     محل مناسب بهرای   -

 های ویژه رودخانهدسترسی مناسب و زیبایی
 بهه  دسترسی محدودیت و ارتباطی شبکه ضعف -

  محدوده در برخی نقاط

 زیست محیطی
 رویش گیاهان متناسب با اکوسیستم رودخانه -
 زیست موجودات متناسب با اکوسیستم روخانه -

در مههورد  تههوجهی ناشههی از عههدم برنامههه  بههی -
 خانهاکوسیستم رود

 تهدید فرصت 

 زیبایی شناختی

 امکان اتصال به هسته مرکزی شهر  -

 های وسیع اطراف رودخانهوجود پهنه -

وجود چند عامل طبیعهی کنهار یکهدیگر شهامل       -
 باغات، رودخانه، کوه، توپوگرافی ویژه و...

 رویه اطراف رودخانهساخت و سازهای بی -

 بی توجهی به پهنه سبز کرانه رود -

های شخصی در کرانه رود، مخصوصا در تملك  -
 باال دست

 ایتبدیل شدن به بخش حاشیه - و سبز رودخانه تقویت منظر خطی  - ذهنی و ادراکی

 عملکردی
 نزدیکی به جاده چالوس،کرج  -

نزدیکی به میراث تاریخی شامل پل شاه عباسی  -
 و قلعه صمصام 

 شههری  بافت به موجود دانه درشت بافت تبدیل -
 ای زاغه بافت گسترش زمینه و ریزدانه

برنامهه شههری در مجهاورت    گسترش بافت بهی  -
 رودخانه 

 زیست محیطی

از  موجهود  ههای بهاغ  اقتصهادی  وریبهره احیای -
 ایجهاد بسهتر   و هها آن نهابودی  از جلهوگیری  طریق

 شغلی هایفرصت افزایش و گذاریسرمایه مناسب

جهت های کرانه رودخانه به امکان گسترش باغ -
 فراوانی آب و وجود خاك حاصلخیز

جهت تنظیم  کارآمد محیطیزیست برنامه فقدان -
 های مرتبطپروژه

 ههای وفعالیهت  فاضالب از ناشی آلودگی تشدید -
 نامناسب در کرانه رودخانه

 

 پیشنهادات و راهکارها -5

 ارتقا خودکفایی،که شامل:  مسیرهای پایدار خطیگانه در طراحی با توجه به ارزیابی صورت گرفته و نیز با استناد به مفاهیم ده

 و تشخیص انتخاب، و تنوع منابع، کارایی پذیری،انعطاف و انسانی نیازهای به احترام تمرکزگرایی، آلودگی، کاهش زیست، محیط
پایدار شهری با  سبزراهبه یك  رودخانهحاشیه  برای تبدیل تالش( 9981:919هستند.)پورجعفر و همکاران، نظارت تمایز،

 زیباشناختی جنبه چهاربر اساس هر یك از   های منطقه،بخش نظر قرار خواهد گرفت تا در هر یك از کارکردهای چند منظوره  مد

مالحظات محلی و  پذیر و سیال  با تاکید برطرحی انعطافمحیطی ادراکی، عملکردی و زیست و ذهنی عینی، زیباشناختی
ضرری به نظر در مقیاس همسایگی مورد  توجه به کالبد محیط شهری در سراسر مسیر همچنین ارائه گردد.ای های منطقهضرورت

 رسد.می
استفاده  مورد و شده بینیپیش منظر طراحی ابزارهای از استفاده با ویژه ساختار یك شهری درون هایرودخانه منظر طراحی در

شامل  ساختارها این نمود. سازیپیاده حاشیه رودخانه در را شده یاد ر بعدچها از یك هر بتوان که طوری به است گرفته قرار
بصری  محورهای و گیاهی پوشش سیالب، کنترل و آب معابر، و دسترسی الگوی جداره، سیمای زمین، کاربری همچون موضوعاتی

 (9988:19)پورجعفر و رستنده،.دهندقرار می مدنظر را منظر
 
 
 
 



 

21 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

2 
ی: 

یاپ
)پ

12
ار 

 به
،)

20
11

دو
د 

جل
 ،

 

 طراحی سبزراه بر اساس الگوهای طراحی منظر پایدار )نگارندگان(: راهبردهای 3جدول

 راهبردهای طراحی سبزراه بعد شاخصه پایداری 

 تمرکزگرایی 9

زیباشناختی 
ذهنی و 
 ادراکی

 های سبز حاشیه مسیل.ایجاد وحدت و انسجام در کاربری -
 تقویت محورطراحی حریم سبز خطی برای  -
 ای واحد در طراحی منظر برای ایجاد وحدت گیری از شیوهبهره -

1 
 نیازهای به احترام

 انسانی

 هایی برای قدم زدن و تفریح مردم درحاشیه مسیلایجاد فرصت -
 ها های امن و مطمئن برای حضور خانوادهایجاد زیرساخت -
 هایی برای گفتگو و بروز تبادالت اجتماعیایجاد فرصت -

 تمایز و تشخیص 9
 های مناسب جهت تشخص بخشی ایجاد نشانه -
 ها یا فضاهای جمعی اسفاده از المانهای منحصر به فرد در گشایش -

 انتخاب و تنوع 0
زیباشناختی 

 عینی

 دوچرخه کنترل شده و مناسب  هایتعریف دسترسی -
ایجاد مفاصل مناسب درطراحی برای اتصهال فضهاهای حاشهیه رودخانهه بها       -

 های متنوعکاربری

 نظارت 2
 ی امداد خودروهایدر نظر گرفتن تمهیداتی برای دسترسی  -
 های غیر قابل رویت در طراحیپرهیز از ایجاد کنج -

 زیست محیط ارتقا 9
زیست 
 محیطی

 محیطی زیستایجاد نظام کاشت مدون گیاهان بر پایه الگوهای  -
 کنترل و مدیریت سیالب و رواناب -
 حفاظت شدهایجاد فضاهایی به عنوان مناطق سبز  -

 آلودگی کاهش 1
 کنترل کیفیت آب و جلوگیری از تغییر ماهیت آن -
 جلوگیری از تخریب درختان ارزشمند منطقه -

 خودکفایی 8

 عملکردی

 طراحی به صورت سیال برای متصل نمودن فضاهای مسکونی موجود  -

 قراردادن فضاهای متجانس و همساز با یکدیگر درکنارهم - منابع کارایی 1

 پذیری انعطاف 92
از یك قطعه زمین مشخص در فصول مختلف سهال بهر پایهه     متنوعاستفاده  -

 محیطی منطقه شرایط

 
 ابزارهای طراحی سبزراه با رویکر ایجاد منظر پایدار )نگارندگان( :7جدول

 راهکارهای اجرایی معیار ساختار

 کاربری زمین

 منظرکاربردی
 های مختلف شهریهوایی و کاهش آلودگیفضاهای سبز جهت ارتقاء کیفیت آب و  -
 فضاهای با کیفیت طبیعی  تاریخی -

 فضای بازعمومی
 فضاهای مفرح برای بر طرف نمودن نیازهای تفریحی، فرهنگی و اجتماعی ساکنین -
 فضاهایی با کیفیت خرداقلیم مناسب برای قدم زدن و گفتگوی مردم ساکن در منطقه -

 - جدارهسیمای
 های مشرف به رودخانه به ویژه در بخش میانیساختمانتوجه به نمای  -
 در ابنیه حاشیه رودخانه بومی گرایی و استفاده از مصالح همخوان -

دسترسی الگوی

 و معابر
 وجود دسترسی مناسب خودروهای امدادی - -

آب وکنترل 

 سیالب
- 

 فضای سبز شهری های شهری، استفاده از آب جذب شده جهت آبیاریکنترل رواناب -
ههای  کفپهوش  افزایش قدرت جذب آب باران و سیالب به کمهك پوشهش گیهاهی و    -

 متخلخل

 استفاده از گیاهان سازگار با اقلیم و هماهنگ با اکو سیستم خاص رودخانه - - پوشش گیاهی

محورهای 

 بصری
 تاکید بر محوریت موجود به عنوان ستون فقرات طرح - -
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 گیرینتیجه -6

های درون شهری به دلیل خطی بودن و ایجاد بستر زیست محیطی مناسب پتانسیل ایجاد محور پایدار شهری را دارند. رودخانه
 بایدبه علت بازسازی و احیای پرهزینه و زمانبر آن  ،شهری به ویژه در حوزه توسعه مناطق طبیعی پایدار مناظر به دستیابی منظور به

 آموزشی، هایبرنامه اعمال با وبسیار جدی عمل کرده  بستر معنوی و فرهنگی اکولوژیکی، اجتماعی، هایارزشت از ظاحف در

. برداشت گام طبیعی هایگستره و مناطق این هرچه توسعه و ارتقا مورد اشاره، به منظور هایزمینه تمامی در مدیریتی و فرهنگی
گام بسیار مهم قبل از ارائه راهکارهای طراحی هستند دو  ارزیابیل و شناخت وضعیت موجود و تحلیدر مسیر طراحی منظر پایدار، 

شرایط و مالحظات محلی و  های الزم برای تطبیق مبانی نظری طرح بایضمن آشنایی با شرایط بومی، امکان سنجکه در آنها 
با توجه به امکانات موجود و  شده وپذیرد. در این مرحله نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدات و فرصت ها بررسی ای صورت میمنطقه

  شود.بر مبنای اصول و معیارهای طراحی پایدار ارائه میراهبردهای موثر و منطقی  ،اصلی طرح هدفدر راستای 
 را مناطق این اکولوژیکی توان ارتقاء موجبات طبیعی هایمحوطه در پایدار منظر طراحی معیارهای و اصول اعمال واقع در

مختلف در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، ، اهداف های درون شهریرودخانهطراحی منظر باید در  نظر داشت در  .آوردمی فراهم
قرار دارند و هیچ یك بر دیگری دارای تقدم یا تاخر نیست. در این الگو، هر  در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگربصری، عملکردی و... 

 همگام بستر طبیعی حرایم با طراحی تا گرددمی موجب این بر عالوه گردند.می یك از عوامل طرح، سبب ارتقاء کیفیت دیگری

 و نادرست هایمدیریت و هاسیاست ها، برنامه اعمال نتیجه در که را مناطق این محیطی زیست تعادل و توازن نهایت در و گشته
، مهمترین به موارد مطرح شده درباره رودخانه کرجنظر  .نماید احیا گشته، اختالل دچار طبیعی، مناطق به انسان رویهبی تجاوز

تالش برای ایجاد محیطی اجتماعی و امن با تاکید خاص نسبت به  راهبرد برای ایجاد سبزراه پایدار در این منطقه عبارت است از
های محلی تعریف معیارهای اصلی طراحی منظر مبتنی بر قابلیتاز اینرو   به همین منظور، مسائل زیست محیطی و بوم شناختی

  شهروندان تهیه شود.های خواستهبه  سبزراه باید با توجهریزی کلیه راهبردها و معیارهای طراحی و برنامه شده و
 

 نوشتپی
1- Frederick Law Olmsted 

2- Gordon Cullen 

3- Architectural Review 

4- formal or informal 

5- Homeostasis 

6- Greenbelt 

7- Parkway 

8- Searns 

9- Charles Eliot 

10- Oregon 

11- Roadburn, NJ 

12- Henry Wright 

13- Design with nature 

14- Ian Ma Harg 

15- Pennsylvania 

16- METLAND 
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، پنجمین همایش ایده های نو در «ها در طراحی محیط و منظر پایدار شهرینقش سبزراه ( »9981احمدی، فرشته ) .9

 9-9کشاورزی، خوراسگان، صص

تحقق توسعه پایدار منظر شهری با استفاده از پتانسیل بالقوه مسیرهای »( 9912احمدی، فرشته و طغیانی، شیرین ) .1
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 02-90، صص9، فصلنامه مطالعات باستان شناسی، شماره«ی درون شهری، مطالعه: شهر ریتاریخ

 02-29، تهران، صص99فصلنامه باغ نظر، سال ششم، شماره « تداوم هویت در منظر شهری( »9988بار، محمد )آتشین .0

المللی نشریه بین« اهیم طراحیها و مفحرکت و زمان در منظرشهری؛ انگاره( »9981حسینی، سیدباقر و رزاقی اصل، سینا ) .2
 89-88، تهران، صص9، شماره91نامه مهندسی معماری و شهرسازی، جلدعلوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه

مسیرهای چند  ریزی جامعهای محلی تا برنامهها: از برنامهریزی سبزراهبرنامه( »9988مریم ) حناچی، سیمین و غزنوی، .9
 21-12، صص0صلنامه هویت شهر، سال سوم، شمارهدوف« منظوره ملی

، 922ها، سال یازدهم، شماره، ماهنامه شهرداری«شهری و منظر سیما کیفی ارتقاى مقررات و ضوابط( »9981سرایی، آرش ) .1
 29-28تهران، صص

« تهران -تفرج و حفاظت از منظر شهری نمونه موردی: رود دره درکه قیتلف سبزراه: زییربرنامه( »9982شعبانی، نگین ) .8
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 دو، جلد 1011بهار  (،33)پیاپی:  1سال هفتم، شماره 

 
 

 

 یسنت یخانه ها یمعمار یفضاها یدر سازمانده مینقش اقل یبازشناس

 خانه سوزنگر :ینمونه مورد زیرزمینی، سطوح با تأکید بر دزفول

     

 ، 2، محمدعلی کاظم زاده رائف* 1عبداله جاسمی

 3میردریکوندیصبا 

 72/01/0911تاریخ دریافت:  
 72/10/0211تاریخ پذیرش: 

 

  99631کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

شهرهای با اقلیم گرم و مرطوب، عنایت به عوامل اقلیمی، یکی از ارکان  جملهمنسنتی ایران  یهاخانهدر معماری 
خانه  یدر معمار نیعمق زم فضا در ینیبشیپ طراحی معماری محسوب شده و حائز اهمیت بسیار بوده است. و به طبع،

کی از ی عنوانبه سنتی یهاخانه معماری سطوح زیرزمینی یضاهاخلق ف داشته است. یتوجهقابلکاربرد  رانیا یسنت
با  آن بردارانبهرهمعماری و  تعامل با امکان ساکنینآسایش  نیاز از یاعمدهتأمین گر بخش طراحی اقلیمی و  یهاوهیش

 یهاخانهفضا در  یدهسازمان. باشدیم در شهر دزفول، مطرح جملهمنسنتی اقلیم گرم و مرطوب  یهاخانهدر  محیط،
امکان  یی بافضا یدهسازمانو  فیاز تعر اییوهش ،اساس نیبرا که است. گریکدیبا  هافضا چندجانبهارتباط  ،دزفول یسنت

 یهاخانه ییسازمان فضابا تحلیل منطقی از اندیشه  شده است.فراهم  یحضور آدم یگوناگون برا کیفی ادراکی یهاتجربه
 یپژوهش سع نیدر ا .یافتدست هاخانه نیا طراحی یمیلاق های مختلف از جمله معیاراریمعبه  توانیم دزفول، یسنت

 سوزنگر دزفول سنتی خانهفضایی  لیتحل، به دزفول یسنت یهاخانهدر  یمیاقل یمعمار گاهیجا ضمن پرداختن به شده،
مقاله از روش  نیدر ا .ردیقرار گ لیو تحل یمورد بررسآن  ینیرزمیز یفضاها یدهسازمانبر  یعیطب هیتهو ریثأتپرداخته و 

و  یو عموم یتخصص یهاکتابخانه یبررس قیاطالعات از طر یآورجمعبهره گرفته شده که با  یلیتحل یفیتوص قیتحق
   مرتبط با موضوع انجام شده است. هاییهنشر

 

 

 شوادان خانه سوزنگر، دزفول، یخانه سنت ،یمیاقل یمعمار ،فضایی یدهسازمان یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ن )نویسنده مسئول(رایاخوزستان، یجهاد دانشگاه یمؤسسه آموزش عال یمعمار یکارشناسدانشجوی  - 1
jasemiabdullah@gmail.com 

 رانیخوزستان، ا یجهاد دانشگاه یمؤسسه آموزش عال یمعمار یمهندس یگروه آموزش یعلم أتیعضو ه - 3

 رانیخوزستان، ا یجهاد دانشگاه یمؤسسه آموزش عال یمعمار یمهندس یگروه آموزش مدرس مدعو - 3
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 مقدمه  -1
. شودیمفضا شناخته  یبر طراح رگذاریتأث عامل نیتریاصل عنوانبهدر اکثر فضاها ی مناسب حرارت طیشرا جادیو ا میاقل

شکل، نوع  ،ییفضا دهیسازمان ،گیریجهتدر  یمؤثرعامل  میاقل رانیا یسنّت یدر معمار( 21: 0917)مهدوی نژاد و همکاران،
 معماران ایرانی در مناطق مختلف اقلیم گرم و خشك و (02: 0916و اخوت، انینلی)زبناها بوده است. یسازه، مصالح و عناصر و اجزا

 هایخچالو  انبارهاآب. بادگیرها، اندداشتهنیمه مرطوب ایران با هدف سازگاری با طبیعت و اقلیم هر منطقه ابتکارات فراوانی 
معماری های خود ایستا، با « شوادان»از فضاهای زیرزمینی خاص شهرهای از این نبوغ هستند. بسیاری از این یکی  ییهانمونه

راهکارهای طراحی اقلیمی و برآوردن  معماری زیرزمینی به عنوان یکی از (0: 0917،یی)صفاگرفته اند.ورود به عمق زمین شکل 
کشور دیده می شود. در راستای برقراری تعامل با محیط،  نیاز انسان به آسایش در مقابل شرایط طبیعی محیط، در اغلب شهرهای

است. ساخت شوادون ها و فضاهایی در دل زمین و در سطوح فراهم شده  امکان ساخت بخشی از فضای ساختمان درون زمین
فضای زیرزمینی  پایداری شرایط زیست در ساختمان های دزفول و شوشتر در ایران بوده است. مختلف، روش بسیار مناسبی برای

با عمقی چند برابر  فضایی در دل زمین شوادان از نظر ایجاد آسایش برای ساکنان این مناطق، از مناسب ترین فضاهاست. شوادان
فقط از جنبه آسایش کالبدی، بلکه شاید مفاهیمی مطابق روحیات  سرداب های مناطق کویری. حضور مردم در این زیرزمین ها نه

 كیتقارن متوازن است و فضاها حول  ةیخانه ها بر پا یمعمار( در شهر دزفول 0 :0917ستاری ساربانقلی،)مردم منطقه داشته باشد.
 نیاز مؤثرتر یکی یعیطب هیتهو (2: 0912نژاد و همکارن، ی)مسعودشکل گرفته اند. استی مرکز اطیکه در واقع ح یمحور اصل

موجب  یسطح ریتبخ شیو افزا یاز کوران هوا، کاهش رطوبت نسب یریعامل با بهره گ نیاست. ا یحرارت شیآسا جادیعوامل در ا
نوع سرپناه بشر  نیتر یمیقد ینیرزمیز یفضاها (0: 0919،ی)حزبئ.شودیگرم و مرطوب م یها میدر اقل شیآسا طیشرا جادیا

محتمل  لسا 0311از  شیشهر با قدمت ب هیاول یریگ به زمان شکل لدر دزفو ینیرزمیز یشوند. استفاده از فضاها یمحسوب م
 نور و انجام لشود. جهت انتقا یشکل داده م (مورب ایح طمسی)عیحفر شده و سقف آن بصورت طب نیشوادان در عمق زم است.

ی کیادامه دارد.  اطیشود که از سقف شوادان تا کف ح یاستفاده م "سرا یس"با عنوان  یعمود یها شوادان از کانال یفضا هیتهو
 یها شوادان انیم یبه صورت افق ه،یکوران هوا و تهو جادیاست که جهت ا ینیرزمیز یها کانال ایشوادان، کوره  یاز اجزا گرید

شامل  ستایا شیسرما یاز راهکارها یبیترک قیشوادان از طر یدر فضا شیسرما یبترت نیشده است. به ا جادیمجاور ا خانه دو
از  یریجلوگ یآن برا از شوادان یخنکتر فضا یبا توجه به دما. ردیگ یصورت م نیزم یو جرم حرارت یو دودکش یعبور هیتهو

ی های ژانر تیدر دوران معاصر با توجه به اهم( 7و2: 0912)دهقان و وکیلی نژاد،ده استش یاستفاده م زین ییفاسد شدن مواد غذا
در ساختمان به  یعیطب هیتهو نقش ،یطیمح ستیهای ز یآلودگ شیافزا نیو همچن یلیاز جمله سوخت های فس ریناپذ دیتجد

از شهر  یکیبه عنوان  )منجمله خانه سوزنگر(است. سازندگان بنا در دزفول تیاهم زئحا ستیز طیلحاظ سازگاری ساختمان با مح
 نیزم ریمتری در ز 07تا  3در عمق  ییدر مسکن به ساخت فضا ییآب و هوا طیشرا لیتعد مرطوب جهت مهیگرم ون میهای اقل

 شیآسا طیشرا جادیو ا طیاز راهکارهای مناسب جهت انطباق با مح یکیبه نام شوادون به عنوان  ینیزم ریز فضای نیپرداخته اند.ا
 (0: 0912.)طهماسبی و سجاد زاده ،است یعیطب هیو تهو نیبا استفاده از ثبات دمای ساالنه زم یحرارت

 

 چارچوب تحقیق -2

 قیال تحقؤس -2-1
 دارد؟ ینیرزمیز یفضاها یدر سازمانده یریثأدزفول چه ت یسنت یخانه ها یدر معمار یعیطب هیتهو
 

 پیشینه پژوهش -2-2
از جمله،  .وجود دارد فضاهای زیرزمینی دزفولدر ارتباط با  اسناد کتابخانه ای، منابع محدودیدر مقاالت و  ،یطور کل هب

، 99یبایهنرهای ز هینشربینا،).پرداخته استفضای زیرزمینی شوادان دزفول و اجزای آن و تهویه موجود به آن  محسن بینا به
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته  خانه های دزفول یمیاقل دارییو پا شیساو نقش شوادون در آ ریتأث( در پژوهشی دیگر، 0932
، به و محمودی زرندی یدرز( و 0912.داریبر توسعه پا کردیبا رو یعمران و معمار یمل شیهما ، یطهماسبو سجادزاده است.)

و محمودی زرندی  یدرزپرداخته اند.)معرفی فضاهای زیرزمینی شوادان و اجزا و سیستم تهویه موجود در دزفول و شوشتر به آن 
( و همچنین در کتاب اقلیم و معماری 0919، ر زمان در جستجوی فضاهای گمشدهدومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذ

تهران: انتشارات  ان،ی)شاطر( و وحید قبادیان و رضا شاطریان0932،  006تهران: انتشارات نشر خاک ، مرتضی کسمایی)کسمایی، 
 مطالبی از عوامل اقلیم گرم و مرطوب از جمله دزفول اشاره و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  (0911دانش. ایمیس
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 دزفول یسنت یدر خانه ها یمیاقل یمعمار گاهیجا -3
 یجنوب هیداشته است. حاش ییبسزا ریثأبوده است و بر کالبد بنا ت تیحائز اهم یمیتوجه به مسائل اقل رانیا یسنت یدر معمار

تواند به باال بردن  یمنطقه، م نیخانه ها در ا یطراح ندیآدر فر یمیاقل یلفه هاؤگرم و مرطوب است و توجه به م میاقل یدارا رانیا
، اطیشده از ح لیتشک انیسنت گرا ریبه تعب یرانیخانه ا (0: 0916زاده و صابر نژاد،  ی)مصطف.کندساختمان کمك  شیسطح آسا

خانه های گذشته ایران دارای مفاهیم ( 72: 0913 ی)حمزه نژاد و دشتروح، نفس و جسم اند. ندهینما بیو اتاق ها که به ترت وانیا
اساسی مادی و معنوی نظیر حس تعلق، آرامش، ارتباط با معنویت و پیوند عمیق اجتماعی در جهت ارتقاء فرهنگ و پاسخگو به 

معماری سنتی دزفول در حد معنادار منطبق با شرایط محیطی، اقلیمی و  (2و0: 0912محب،  ید)زناقلیم منطقه طراحی شده است.
فرهنگی شکل گرفته و دارای هویت خاص منطقه خود است. این معماری در مقیاس خرد و کالن، چه از نظر کالبدی و چه از نظر 

شمندی را فراهم آورده است. در واقع معماری بومی در پایداری، به واسطه نوع نگرش به انسان و محیط، راهکارهای معماری ارز
  (7: 0916زاده و صابر نژاد،  ی)مصطفسازگاری با اقلیم سخت آن منطقه به راهکارهای بسیار مناسبی رسیده است.

 

 دزفول یسنت یخانه هاو عناصر معماری  یمیاقل یمعمار -3-1
جوی مؤثر بر منطقه شرایط  های جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانهشهر دزفول به دلیل واقع شدن در یك موقعیت خاص 

( شهر دزفول در کالن اقلیم حاره ای و از 0: 0910و همکاران، زاده حجازی.)ای را به خود اختصاص داده است اقلیمی ویژه زیست
ول اختالف دما در تابستان و زمستان زیاد و نظر اقلیم میانه در منطقه نیمه حاره ای قرار دارد.)اقلیم گرم و مرطوب( در شهر دزف

رطوبت نسبی در تابستان کم و در زمستان باال است. اهداف معماری مناطق گرم و مرطوب در راستای تعدیل مهم ترین مؤلفه های 
 ـ7 ساختمان به داخل دیو نفوذ حداقل تابش و گرمای خورش هیسا جادیا ـ0اقلیمی این منطقه یعنی درجه حرارت و رطوبت باالست.

زاده و صابر نژاد،  ی)مصطفـ توجه به مورفولوژی محل9یهای محل میبادهای غالب و نس رییهوا و بکارگ یعیطب انیاستفاده از جر
اصولی که در معماری این مناطق رعایت شده، استفاده از مصالح ساختمانی باظرفیت حرارتی کم و قرار دادن ساختمان  (2و9: 0916

(، در اینجا نیز ایوان های عریض و سرپوشیده ای که هم از نفوذ باران به داخل جلوگیری می کنند 0در سایه ی کامل)تصویرشماره
ها می اندازد، مورد استفاده قرار گرفته است. در مناطق گرم و مرطوب به دلیل شدت زیاد و هم سایه ی کاملی بر روی دیوار اتاق 

( در امتداد محور 7تابش آفتاب در سمت شرق و غرب، فرم ساختمان باید کشیده باشد و به شکل مکعب مستطیلی)تصویرشماره
ل ساختمان و کاهش رطوبت هوای داخلی نیز بسیار ( این فرم، از نظر ایجاد کوران در داخ9شرقی ـ غربی، درآید.)تصویرشماره 

 (006و12: 0932مناسب است. اگر در این مناطق ساختمان در سایه کامل قرار گیرد. پالن آن می تواند آزاد باشد.)کسمایی،

  
 

ساختمان در سایه کامل  -1تصویر 

 (96: 1931نژاد ، ی)منبع: مهدو

  پالن کشیده و مستطیلی  -1 ریتصو

       ( 66: 1931 نژاد، ی)منبع: مهدو

 یغربـ  یامتداد محور شرق -9 ریتصو

           ( 66: 1931 نژاد، ی)منبع: مهدو

   

در نظر گرفته شده  یمیشهر مالحظات اقل جادیو ا یبوده و در ساختمان ساز وستهیو پ دزفول به صورت فشرده یبافت شهر
سه طبقه دارند، احاطه شده  ایبلند که اکثراً دو  یجداره ها وباال تیبا محصور ك،یتنگ و بار ییساختمان ها توسط کوچه ها. است

. دزفول به طور شاخص وجود دارد میبافت قد در یو عموم یخصوص همین ،یرا داشته باشند. سه نوع عرصة خصوص هیسا تا حداکثر
. کرد یو باز دسته بند یخدمات ،یواسطه ا ،یستیز یفضاها  وهتوان در چهار گر یدزفول را م یها هدر خان یواحد مسکون یفضاها
 ییشدند. فضاها یم رایچندگانه را پذ یعملکرد ،یسنت یزندگ وةیکه در ش رندیگ یقرار م یی: در گروه اول فضاهایستیز یفضاها
تناسبات و ابعاد آن، در زمان  ،یدر واحد مسکون فضا یریگقرار تیبسته به موقع ،یاتاق خواب و غذاخور ،ییرایپذ من،ینش چون
: اتاق، غرفه، تاالر، شبستان و  شوند یم دهیفضاها د نیگروه ا نیفصل مورد استفاده بودند. در ا ایماه و  ای از شبانه روز یخاص

محسوب هم  یستیز یفضا یبودن، گاه یبر ارتباط عالوه ایهستند و  یکامالً ارتباط ایکه  یی: فضاها یواسطه ا یفضاها شوادان.
. آشپزخانه، رهیو غ یآشپز ای لیوسا ینگهدار ای یدارند، خواه خدمات بهداشت یکه عملکرد خدمات یی: فضاها یخدمات. شدند یم

 به هم یواحد مسکون یفضاها ارتباط دهندة فضاها نی: ا باز یفضاها گروه قرار دارند. نیدر ا لهیو طو انبار مستراح، دزدانه، پستو،
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( باد 69و67: 0917،نژاد یمهدو.)رندیگ یگروه فضاها قرار م نیا و بام در اطیدارند. ح یو خدمات یستیحال عملکرد ز نیو در ع بوده
غالب دزفول به صورت نسیم مالیم بوده و ساعات وزش آن در طول روزهای تابستان بسیار کوتاه است، از طرفی درجه حرارت در 

نسبی پایین است، لذا الگوهای اقلیمی و در نتیجه الگوهای فضاهای نیمه باز در خانه تابستان در دزفول بسیار باالست و رطوبت 
های دزفول کمتر براساس ایجاد جریان هوا استوار شده و تکیه بر محافظت از تابش و گرما دارند. در خانه های مورد مطالعه، 

شیدگی در عمق پیدا کرده و با تعدیل درجه حرارت بسیار باال فضاهای نیمه باز در میان فضاهای بسته زیستی قرار دارند تا بتوانند ک
در عمق در ساعاتی از روز قابل استفاده باشند. فضاهای نیمه باز و باز در خانه های بومی دزفول رو به سمت شمال و شمال شرقی 

ده اند.در این خانه ها برای رسیدن حیاط دارند تا در حد امکان از تابش مستقیم آفتاب دور باشند و در عین حال به رودخانه دز رو کر
تا اتاق ها باید از فضاهای زیستی و ارتباطی نیمه باز عبور کرد، بنابراین ایجاد سطح سایه دار در تابستان و فیلتر هوا در زمستان 

 (6: 0916نژاد، زاده و صابر  ی)مصطففضاهای بسته را از درجه حرارت باال در تابستان و پایین در زمستان محافظت می کند.
 

 ، نیمه باز و بسته با معیار اقلیمیباز یفضاها -3-1-1

.)مهدوی نژادو کندی م فایا یمیاقل شیدر آسا یها نقش مهم انیجر
 ریچشمگ یبه نحو اط،یمانند ح باز یسبب فضاها نیبه هم( 20: 0911جوانرودی،
( 93: 0919.)مهدوی نژاد وهمکاران، ثرندؤم بنا، یمیعملکرد اقل تیفیدر بهبود ک

گذشته و امروز  یگرم در معمار میدر اقلی )درون گرایی(مرکز اطیح یالگو
 و کاهش مصرف نیساکن یحرارت شیآسا نیتأم جهت مختلف در یکشورها

بر استفاده  رگذاریعوامل تأث( 2)تصویر شماره گرفته است. قرار استفاده مورد یانرژ
صورت  این به توانی را م یدر معمار یمیاقل طیشرا لیتعد در جهتیی از الگو

و  هیتهو جادیا در طول روز یرامونیپ یفضاها یبرا یعینور طب نیتأم : کرد انیب
در  یمیاقل خرده جادای .نیساکن یبرا تیمحرم جادیمحافظت در برابر گرد و غبار ا

( 21: 0917ی.)تابان و همکاران،رونیب طیدر مح شیجهت آسا یستیز یدرون فضا
 اطیباز مانند ح یفضاها نینقش واسط ب (3)تصویر شمارهوانیدزفول، ا یدر معمار
غالباً در مجاورت هم  وانینمود. اتاق و ا یم فایمصنوع و اتاق ها را ا یو فضاها

 یبه عنوان اصل وانیدارند. ا اطیجانب مشترک با ح كیو هر کدام  رندیگ یقرار م
باشد: الف:  یم ورتبه دو ص یباز در عرصه خصوص مهیو ن یارتباط یافض نیتر
و ممانعت از ورود آفتاب به  یبه منظور مقابله با عوامل جو یطول یها وانیا

 یساخته شده و به جز ارتباط دهندگ اطیدرون، در جلو اتاق ها و در امتداد طول ح
رو به شمال و شرق  یکه در محورها قیعم وانیندارد. ب: ا یگریعملکرد د

 یجهت تجمع افراد خانواده و به عنوان فضا یواقع شده، از نظر عملکرد اطیح
مجاور  یپنجره با فضا ایشود و اغلب توسط در  یخنك در بعد ازظهرها استفاده م

 (01: 0916زاده و صابر نژاد،  یکند.)مصطف یخود ارتباط برقرار م

 
 ی)منبع: مهدوحیاط فضای باز -4تصویر 

 (66: 1931،نژاد

 
 ایوان فضای نیمه باز -6تصویر 

: 1931،میردریکوندیچی و )منبع:اصالح

7) 

              

 
 :یگردآور 11: 1936و اخوت،  انینلی)منبع: ز یرانیا یهادر انسجام خانه اطیح ینقش ها نیمهمتر -1 نمودار

   نگارندگان(

 

 میبا مفاه شتریمنطقه ب نیا ینمود. معمار كیتفک یرهندسیو غ یتوان به دو دستة هندس یدزفول را م اطیح یمعمار یهاالگو
 نیشود. از مهم تریساده و نظم محور م یطرح ها جادیدر ا یشود و با کاربرد خطوط منظم سع یم یزیطرح ر یو اصول هندس

و  یمیاقل ،یفرهنگ-یاز سه جنبة اجتماع اطی( ح63: 0917نژاد، ی)مهدواست یدمحوربن اط،یح یهندس یهاالگو یها یژگیو
  (03: 0916و اخوت، انینلی)زرد.به عهده دا یرانیرا در انسجام خانة ا ینقش مهم یکالبد

 

مهمترین نقش های حیاط در 
انسجام خانه های ایرانی

نقش کالبدی و ساخت نقش اقلیمی و محیطی نقش اجتماعی و فرهنگی
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  :نگارندگان(یگردآور  11و11: 1936و اخوت، انینلی)منبع: ز دزفول یدر خانه ها اطیح یها یژگیو -1 نمودار

 

 یآمدند. در معمار یمسکن در دزفول به شمار م یفضاها نیتر تیو شوادان با اهم یتابستان منینش وان،یا بیبه ترت زیفضاها ن
درجة باز و بسته بودن خود را از  جیکه فضاها به تدر افتند؛ی یمعنا م گریکدیباز و بسته در امتداد  مهیباز، ن یهافضا ران،یا یسنت

پشت خود در فصول  یاتاق ها یهوا لیدر فصول سبب تعد وانیشود ا یم لیتبد یگریبه د یکیکه  یدهند، به نحو یم دست
باز و  یهارد. با توجه به مطالب مذکور، فضاآو یبه ارمغان م مانمسکن آن ز یرا برا یادیارزش ز یمیو از لحاظ اقل دیگرد یگرم م

و خنك  هیسا جادیدر ا یدزفول سع یخانه ها یدر اکثر ورود .شدند یخانه محسوب م یها در طراحفضا نیتر تیاهم باز با مهین
به عنوان یکی از راهکارهای طراحی  )فضای بسته(معماری زیرزمینی (21و 61: 0917نژاد، ی)مهدو.شد یم یورود یضانمودن ف

اقلیمی و برآوردن نیاز انسان به آسایش در مقابل شرایط طبیعی محیط، در اغلب شهرهای کشور دیده می شود. فضای زیرزمینی 
( فضاهای زیرزمینی مکمل مسکن 0: 0919،یو زرند ی)درزشوادان که خاص دزفول است، با شرایط خاص ساخته شده است.

نوان بخشی از خانه با جنبه اقلیمی همواره در ایران کاربرد داشته است. در اقلیم نیمه بیابانی شهر دزفول دارای روسطحی به ع
 یدیمفو   انیخدابخشفضاهای زیرزمینی دوطبقه به نام شبستان)زیرزمین اول( و شوادان)زیرزمین دوم( می باشند.)

 ( 0910:29،یرانیشم

 
 (9: 1931،ستاری ساربانقلی اجزای خانه در دزفول )منبع:  -9نمودار 

 
خانه و )بسته(باز  مهیباز و ن یدر فضاها (2)تصویرشمارهیمتفاوت یارتفاع یالگوها( 6)تصویر شمارهشده میترس یبر اساس کروک

: 0916شده است.)زینلیان و اخوت،  ( به این الگو در فضاهای باز و نیمه باز اشاره7وجود دارد که در نمودار)تصویر شمارهدزفول  یها
77) 

          
 و    انینلی)منبع: ز : الگوی ارتفاعی7تصویرشماره           و انینلی)منبع: ز مقطع خانه :6تصویر شماره

 (11: 1936اخوت ،                                                            (11: 1936اخوت ، 

 

 

 

ویژگی های حیاط در خانه های دزفول 

خانه هم تراز بودن 
سطح حیاط و کوچه  
یا سطح حیاط یك 

یا دو پله باالتر

نداشتن حوض یا 
نهر آب در حیاط

عدم وجود 
مرکزگرایی و ایجاد
حوزه بندی فضایی

با تغییر ارتفاع

در اکثر خانه ها 
وجود یك درخت  

سایه انداز در حیاط 
.های بزرگ تر

اکثرا ًدارای  
محوربندی با 

الگوی هندسی و 
یا غیر هندسی

دارای تناسباتی  
به صورت مکعب  

محصور و تنگ

اجزاء خانه در دزفول

فضای بسته

اتاق شبستان شوادان

تال دریزه کت فضای اصلی ورودی

فضای نیمه باز

ایوان

فضای باز

بام پیش بام بهار خواب
حیاط  
داخلی

حیاط
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  (71: 1931نژاد و همکاران، ی)منبع: مهدو دزفول سنتیخانه در یمیاقل یالگوها نیمهم تر لیتحل -4نمودار 

 

 یمیاقل یارهایخانه سوزنگر دزفول با مع یمعمار لیتحل -3
در معماری سنتی دزفول)منجمله خانه سوزنگر( فضاهای واحد مسکونی در کنار هم چیده شده است که ناشی از سنن زیست، 

و تولید، سازگار فضای مسکونی با اقلیم و موقعیت و ابعاد زمین است. در این نظام، اصل بر وجود حیاطی در مرکز  نحوه معیشت
خانه و چیده فضاها به دور آن است. گرچه گرایش با مناسب جهت های اقلیمی است، اما اگر موقعیت و ابعاد زمین امکانی را میسر 

گیرند. در این حالت، سازگار ساختن محیط و فضای مسکونی با جهت مناسب اقلیمی با  نسازد، فضاها در جهت های دیگر قرار می
( خانه قدیمی سوزنگر یکی از بناهای ارزشمند 3: 0917استفاده از تمهیدات معماری مطرح می شود.)اصالح چی و میردریکوندی،

آجرکاری منتهی می شود. و در دو طبقه مجزا  تاریخی دزفول است. این خانه با پلکان پهن و منظم آجری و درب کوچك و مزین
زیرزمین و شوادان به سبك حیاط مرکزی و معماری درونگرا ساخته شده و از لحاظ سبك معماری بسیاری از عناصر مختص 

 (3: 0916های دزفول را دارا است.)مؤمنی و همکاران ،خانه
 

  
 خانه سوزنگر پالن طبقه همکف -1تصویر 

 (3: 1931و میردریکوندی،اصالح چی )منبع:

 خانه سوزنگر پالن طبقه اول -3تصویر 

 (11: 1931،یکوندیردریو م یمنبع:اصالح چ)

  
 : برش الف ، خانه سوزنگر 11تصویر شماره 

                                (                              3: 1931،یکوندیردریو م ی)منبع:اصالح چ

 برش ب ، خانه سوزنگر: 11تصویر شماره

 (                              3: 1931،یکوندیردریو م ی)منبع:اصالح چ
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 (63: 1931مهدوی نژاد :)( اهمیت فضایی در خانه سوزنگر دزفول 6نمودار شماره )

 

 یمیاقل یارهایخانه سوزنگر دزفول با مع یمعمارسازماندهی عناصر  -3-1
اقلیمی، اتاق ها خانه بسته به موقعیت زمین و نحوه ورود به خانه در هر جبهه ای می توانند قرار در مسکن سنتی دزفول 

بگیرند، منتها بسته به جبهه قرار گیری، تمهیدات فضا برای مقابله با شرایط اقلیمی تفاوت میکند. در حالی که امکان ایجاد فضاهای 
به جبهه های شمالی)شمال غربی ـ شمال شرقی( در تابستان استفاده می  تابستان نشین و زمستان نشین بوده، از فضاهای رو

 (2: 0917،یکوندیردریو م ی)اصالح چکردند و تعداد بازشوها را نیز به حداقل می رساندند تا میزان نفوذ گرما در کمترین حد باشد.
خانه  یورود ند و تعداد بازشوها متناسب فضا بود.در خانه سوزنگر نیز از فضاهای رو به جبهه های جنوبی در زمستان استفاده میکرد

شمال  ایمثل جنوب غرب  گریاز جوانب د ایو  یر جنوب شرقاست که در بَ یبه صورت ای( 00شماره ری)تصویر جنوب شرقاغلب از بَ
 یخانه نسبت به کوچه به اندازه دو پله بلندتر است. در حالت اطیح خانه سوزنگر از جنوب غرب( ی)ورودشود. یباز م اطیشرق به ح

کوچه و ورود گرد وخاک کف کوچه و... به داخل خانه  یها شدن آب یمانع از جار بیترت نیاست. به ا کسانی اطیکه سطح و ح
در  طایاز ح (3و2: 0916همکاران ، و یمنؤ)مچند پله باال رفت. دیبا ، معموالًاطیداخل خانه از ح یبه فضاها یدسترس یشود. برا یم

ند وحدت دهنده چ -7تملك  میبه عنوان نشانه حر -0شده است که عبارتند از:  استفاده فمختل یابه شکل ه یرانیا یخانه ها
 یبرا یهواکش مصنوع كیبه عنوان  -3سرسبز و با نشاط  یطیمح جادیا یبرا -2 خانه ا درند فضچارتباط دهنده  -9عضو خانه 

امن و  یمیبه عنوان حر -0مختلف داخل خانه  یفضاها میو تقس یمهم در جهت سازمانده یرعنص -6مناسب  یاباده انیجرذر گ
 ( 3: 0912.)مسعودی نژاد و همکاران، خانواده شیآسا یآرام برا
 

   
  3: 1931بنا نسبت به شمال)منبع:اصالح چی و میردریکوندی، گیریجهت: فضاهای زیستی و 11تصویر شماره 

 تحلیل: نگارندگان(

 

 یخیدر بافت تار یشهر انداز هیعناصر ساهاست  هجدار یرو هیسا جادیا ،یستیز یکنترل درجه حرارت فضاها یها هاز را یکی
  در بافت دارند. یسکونت طیشرا بهبود در ییسزا هکه هرکدام نقش بشوند یم  میمصنوع تقس و یعیدزفول خود به دو دسته طب

 ییمحاسبه شده، روشنا یریمنظر در قالب تصو میاز تنظ ریغ( 09)تصویر شمارهخانه سوزنگر وانیا( 72: 0916)تابان و همکاران ، 
مطلوب در  یهوا تیفیک میو تنظ لیاست که در تعد یو داخل یخارج یفضا نیدر برگرفته و حد رابط ب زیروشن( را ن هی)سا انهیم
دزفول با توجه به  یسنت یدر خانه ها وانیا ییعنصر فضا (3: 0917،یکوندیردریو م ی)اصالح چثر بوده است.ؤم منطقه کامالً نیا

 یرواق گونه ا آفتاب به کارگرفته شده است. میاز تابش مستق یریو جلوگ هیسا جادیشهر، در جهت ا نیمرطوب ا مهیگرم و ن میاقل
سو باز  كیاز سه سو بسته و از  زیکم دارد. رواق ن یبرابر سقف و عرض یمتنوع در جلو و ارتفاع یاست که با ستون ها وانیاز ا

باشد نور  ادیز دیکه شدت نور و حرارت خورش یدارد و در مناطق یاست و انسان را از تماس با بارش و تابش نور آفتاب مصون م

0%

50%

100%

وروردی  هشتی حیاط حیاط طبقه  
باال

نشیمن ایوان شوادان شبستان
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داشت. در  میبا واسطه خواه ای میرمستقیغ قیاز طر ییصورت روشنا نیکند و در ا یداخل وارد م یبه فضا را یمیمناسب و مال
از خانه ها به  یو در معدود یو غرب یجبهه شرق یاتاق ها یبرا ییفضا شی( از رواق به عنوان پ03شماره ری)تصودزفول یخانه ها

  (97: 0916)تابان و همکاران، استفاده شده است. یو شمال یبجنو یفضاها انیدر طبقات م یارتباط یصورت فضا
 

      
 تابان )منبع:رواق :16تصویر        و ی)منبع:اصالح چجانمایی پالن :14تصویر        و یمنبع:اصالح چ) ایوان:19تصویر 

 49: 1931  و همکاران،                       11: 1931میردریکوندی،                         7 :1931،یکوندیردریم

 : نگارندگان(تحلیل                                 : نگارندگان(لیتحل                            : نگارندگان(      لیتحل

                       

 یارتفاع یدارا انداز مشبك بام اکثراً تدس ارتفاع انداز بام است. تمشبك دس یآجر وارهید (06)تصویر شماره پناه نجایا  هیر
 یآجر یوارهایمشبك بودن د ی. از طرفدینما یم لیدار تبد بحجا و یخصوص یاطیصورت ح هقد و بام را ب كی یبلندا به است

 یخدمات ییفضا عنوان کردن و به یزندگ دن،یخواب یبام برا شیاز بام و پ دزفول یها ه. در خانسازد یهوا را ممکن م انیعبور جر
 یریبه سطح پنجره جلوگ آفتاب میها از تابش مستق هپنجر یبر رو بانیسا جادیا است. شده یم سال استفاده یها هاز ما یدر برخ

 ها ن. سایباابدی یکاهش م یمالحظ ها قابل پشت آن به مقدار یاز تابش آفتاب در فضا یشده ناش جادیا حرارت جهیکرده و در نت
داشته  یعیطب هینور و تهو کنترل آفتاب به داخل، میکنترل تابش مستق لیاز قب یگوناگون ممکن است اثرات (03)تصویر شماره

ها  نبایسا دارد. یدر ساختمان بستگ یعیطب هیتهو طیشرا نیهمچن و به رنگ و محل نصب آ نها نسبت به پنجره ها نسایباباشند. 
 (93و29: 0916)تابان و همکاران، .شوند یم میمثل درختان تقس یعیطب یها نسایبا نیبه انواع ثابت، متحرک و همچن

 

  
سایبان منبع: تابان        :11تصویر       ی)منبع:اصالح چجانمایی پالن:17تصویر     تابان و همکاران، منبع:) : ریه16تصویر 

 49: 1931همکاران                            ، 3: 1931و میردریکوندی                            44: 1936وهمکاران

  : نگارندگان(لیتحل                                 : نگارندگان(لیتحل                                   : نگارندگان(لیتحل  

                                                 

 یاستفاده قرار م مورد بنا در یدزفول به صورت عناصر الحاق یخیبافت تار یمعمار انداز در هیاستفاده از عناصر سا یها وهیش
و  یمیاقل طیشرا ،ردکالن تا خُ اسیدر مق یکالبدی اجزا یاست که طراح نیا انگریوضوح نما به مطالعه صورت گرفتهو گرفته 

 (91: 0916.)تابان و همکاران، است شده توجه هیثانو یاجزاء به صورت عملکرد یتمام یبرا طیشرا نیتطابق با ا
 

 فضای زیرزمینی خانه سوزنگر دزفول -3-1-1
شوادان یك فضای خنك زیرزمینی در بناهای سنتی این منطقه است که با توجه به جنس بسیار محکم زمین آنجا با حفاری 

ن برای استراحت روزانه و همچنین متر از سطح زمین ایجاد می گردد.که از آن در تابستا01در دل زمین ، بعضا با عمق بیش از 
 ط،یدر راستای برقراری تعامل درست با مح( 93: 0936نگهداری مواد خوراکی و در کل نیاز های برودتی استفاده می شود.)بینا،

در دو  نیکه در دل زم یی.ساخت شوادون ها و شبستان هااست فراهم شده نیاز فضای ساختمان درون زم یامکان ساخت بخش
.)طهماسبی وسجاد در ساختمان های دزفول بوده است ستیز طیشرا دارییبرای پا یمناسبشده روش  یلف ساخته مسطح مخت
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( شوادان های دزفول، حفره هایی)دست کند( میباشدکه در دیوارها و سقف آن از هیچ نوع مصالحی بنایی استفاده 2: 0912زاده ، 
است.از جمله کار تهویه هوا و خنکی ساختمان را برعهده داشته،به این صورت که نشده فقط کفسازی و ساخت پله آجر به کار رفته 

شوادان دریچه ای در بیرون و در داخل خانه برای ورود هوا و با توجه به عمق شوادان و رطوبت موجود در آن و گردش هوای این 
متر در درون زمین عالوه بر  3سوزنگر با ارتفاع هوای خنك از طریق کانال ها در بخش مختلف ساختمان توزیع شده. شوادان خانه 

  (3: 0917،یکوندیردریو م ی)اصالح چفراهم کردن محلی خنك و آرام در تابستان ها، به خانه های همجوار نیز راه داشته است.
 

 
 

 (93: 1916نا،یصحن و کت )منبع:ب :11تصویر        (93: 1916بینا،)منبع: شوادان یاجزا: 13 ریتصو

     
 جادیو ا یزندگ یفضا جادیدزفول به منظور ا یبوم یاست که در معمار ینیرزمیز یاز فضاها یکیشوادان  ،یجمع بند كیدر 
 (30، 0913نژاد و همکاران، ی)مسعوداست. افتهیبه وجود آمده و تکامل  میاقل نیدر فصول مختلف ا شیآسا طیشرا

 
  : نگارندگانیگردآور،  یمیاقل یارهایخانه سوزنگر دزفول با مع یمعمار لیتحل -1جدول 

 منبع توضیحات ردیف

0 
کنترل ای خانه، جهت جداره ه یرووجود سایه)ایوان، رواق، جانپناه مشبك شده، سایبان، مهتابی و...( 

 یستیز یدرجه حرارت فضاها
 (91_92: 0916)تابان و همکاران، 

 شده اند.)متناسب با اقلیم( دهیدر کنار هم چ خانه یفضاها 7
و  یچ )اصالح

 (3 :0917،یکوندیردریم

9 
رو  یاستفاده از فضاهابه جای تابستان نشین و  در تابستان یشمال یرو به جبهه ها یفضاهااستفاده از 

 نیزمستان نش یدر زمستان به جا یجنوب یبه جبهه ها
و  ی)اصالح چ

 (2: 0917،یکوندیردریم

2 
 نیاست. به ا کسانی اطیکه سطح و ح یخانه نسبت به کوچه به اندازه دو پله بلندتر است. در حالت اطیح

 شود. یکوچه و ورود گرد وخاک کف کوچه و... به داخل خانه م یشدن آبها یمانع از جار بیترت
 (3و2: 0916و همکاران ، ی)مومن

3 
مواد  ینگهدار نیاستراحت روزانه و همچن یبراکه از آن در تابستان وجود شوادان و فضاهای زیرزمینی 

 شود. یاستفاده م یبرودت یها ازیو در کل ن یخوراک
 (93: 0936نا،ی)ب

 (006و12: 0932،یی)کسما ی هیکم و قرار دادن ساختمان در سا یحرارت تیباظرف یاستفاده از مصالح ساختمان 6

 

 خانه سوزنگر دزفول یمعمار ینیرزمیز یفضاها یآن بر سازمانده ریثأو ت یعیطب هیتهو -4

  یعیطب هیتهو -4-1
بهره گرفتن  بدون است، هوای داخل ساختمان با هوای تازه خارج ساختمان ییجا جابه ندآیاستفاده از فر یعیطب هیمنظور از تهو

. ستین یکاف یت ولاس شیالزم به آسا شرط داخل ساختمان هوا در انیوجود جر یلیصرف انرژی فس و یساتیدستگاه های تأس از
. داشته باشد شیآسا جادیمناسب برای ا یسرعت انیجر ب( برقرار شود. ازیهوا در محل مورد ن انیجر : الف(دیرو با نیاز ا

است و نقش  گریهوا از نقطه ای به نقطه ی د انیکند و باد باعث جر یاختالف فشار حرکت م لیهوا به دل (061: 0936)رازجویان،
 کشور، یگرم مانند مناطق جنوب میدر اقل خصوصاً داخل بنا، هیجهت تهو( 0911:362ان،ی)شاطرخانه دارد. ییگرما شیدر آسا یمهم
هوا ( 01: 0937)قبادیان،سقف اتاق خارج شود. ایو  گریاز سمت د سمت وارد و كی هوا از انیدو طرفه باشد و جر هیاست تهو بهتر
خانه  ییگرما شیدر آسا یو نقش مهم گرید هوا از نقطه ای به نقطه انیباعث جرکند و باد  یاختالف فشار حرکت م لیبه دل

دو طرفه باشد  هیکشور، بهتر است تهو یگرم مانند مناطق جنوب میدر اقل داخل بنا، خصوصاً هیجهت تهو (0911:362ان،یدارد.)شاطر
در  یحت یبدون وجود بازشوی خروج (01: 0937ان،یسقف اتاق خارج شود.)قباد ایو  گریو از سمت د واردسمت  كیهوا از  انیو جر

بازشو به سمت باد بدون بازشوی  كیشود. وجود  ینم جادیهوای مؤثر در داخل ساختمان ا انیجر د،یصورت وجود بادی شد
ث و باع میرا وخ یداخل طیممکن است شرا یکه حت .کند یم دیدر داخل ساختمان فشاری معادل فشار ساختمان تول هوا، یخروج

 (017: 0936،ییشود.)کسما یراحتنا جادیا
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 فضا یسازمانده -4-2
سازماندهی فضا در خانه های سنتی، ارتباط چند جانبه فضا با یکدیگر است و در برابر نیازمندی ها و دگرگونی های شیوه 
زندگی بسیار انعطاف پذیر است. هیچ فضایی در این خانه ها در خود تمام شده و مسدود نیست. هرفضایی در عین استقالل، امکان 

 ( 7: 0910عمار ایران در تبدیل دو فضای باز و بسته بسیار ماهرانه عمل کرده.)ارمغان و ثروت جو،ترکیب با پیرامون خود را دارد. و م

 
( و مرکزی سازماندهی فضایی)مجموعه ای:11 ریتصو

تحلیل ؛ 3: 1931،یکوندیردریو م ی)منبع:اصالح چ

                           نگارندگان(                                                 

 و سازماندهی                                                                                                     شوادان یاجزا :11تصویر 

                    تحلیل نگارندگان(                                                 ؛ 93: 1916نا،ی()منبع:بی)خطییفضا

 

 شوادان ینیرزمیز یسلسله مراتب در فضاها -4-3
از جمله ویژگی های معماری شوادان توالی فضایی و رعایت سلسله مراتب است. که رعایت این اصل معماری سنتی عالوه بر 

گونه ای که عمیق  ایجاد ارتباط منطقی بین اجزا و فضاهای مختلف آن موجب شده که در شوادان شاهد تنوع دمایی باشیم؛ به
گرم ترین بخش شوادان می باشند. لذا بی آن که دارای عمق کمتری هستند،ترین قسمت، سردترین فضا، پله پهن و کت های جان

از پتو و انتهایی و عمیق نیاز به استفاده  کت نداز سبك کافی می باشد، دردر حالی که استراحت و خوابیدن بر روی پله پهن با روا
های مختلف خانه همزمان مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر مبنای  سمت( ق3: 0919،یو زرند ی)درزبه می باشد.روانداز مشا

شرایط محیطی و تغییر فصل، فضای مطلوب زندگی ایجاد و در آن به سر برده می شود. به طور کلی ساکنان خانه در درون خانه در 
 (3: 0917: ستاری ساربانقلی،نبع)ممودی است.حرکت در طبقات به شکل عحرکت اند و عمده این 

 

 آن  یو سازمانده خانه سوزنگر شوادان زیرزمینی یفضاها یبر اجزا یعیطب هیتهو ریثأت -4-4
و سجاد  ی.)طهماسبزهیدر ای چهیپهن، صحن، کت، تال، در ة: ورودی، پلکان، پللیهستند از قب یها دارای اجزای مختلفشوادون

 می های بزرگ شوادان.)ارتباط با صحن فضای اصلی شوادان( ( پله جزء اتصال دهنده ساختمان به شوادان است2: 0912زاده ، 
شده که عمق  می خروجی دیگری به فضاهای زیرزمینی تعبیه بزرگ، هاه پهن داشته باشند. در بعضی از پل هتوانستند دو یا سه پل

شود که دارای  گفته میشبستان  آمده. به این فضاها اه سقف این فضاها تا یك متر باالتر از حیاط میاین فضاها زیاد نبوده و گ
 (2و 6: 0917.)صفایی، گرفته است مورد استفاده قرار می دمای بیشتری از شوادان است و در مواقعی که هوا خیلی گرم نبوده،

 

               
               :پله پهن و ورودی به صحن 16:مقطع پله ورودی به شوادان                     تصویر شماره16تصویر 

 (93 :1916نا،ی)منبع:ب                                                (7: 1931،یی)منبع:صفا
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به آن تال می گویند.  تونل یا دریچه وصل می شوند کهکت های شوادون در برخی از موارد به شوادون های همسایه با یك 
همسایگی نزدیك دارند می باشد. خانه ای که  ها شبکه ارتباطی زیرزمینی برای یك گروه خانه که ارتباط فامیلی یا در حقیقت تال

هوای بسیار خنك قنات نیز می باشد که در این صورت از کوران  در نزدیك رودخانه یا قنات واقع است کانال اتصال دهنده آن تال
 (2: 0917بهره مند می شوند.)منبع: ستاری ساربانقلی،

 
 (1: 1931،یی)منبع:صفا : تصویر و مقطع از تال 17 تصاویر

 

فضاهای خانه را به  متر جهت تأمین نور و تهویه شوادان بوده است. این کانال 0ای به قطر حدود  ای استوانه روزنهدریزه، 
هایی درون حیاط حفر  شده است. دریزه می کرده و باعث انتقال جریان هوای خنك از شوادان به فضاهای خانه شوادان مرتبط می

های  ها، دریچهبعضی از نمونه. خاک در زمان ساخت مورد استفاده بوده است میشده که بر تأمین روشنایی شوادان، جهت انتقال
 (3: 0917،ییهمواره هوا در حال حرکت خواهد بود.)صفا ط داشته است. بدین صورتها و معابر و حتی بام منازل ارتبادریزه به کوچه

 
 (نگارندگان:تحلیل  1: 1931،ییصفا)منبع: : تصویر و مقطع از دریزه 11شمارهتصاویر

 

قرار محل  9ها معموالً در  زهیدراست. تیاهم زیحا اریهم بس زهیدر یریمحل قرارگ یعیطب هیجهت تهو زهیعالوه بر شکل در
حاصل، نشان داد که  جیاز کت ها نتا یکیدر و راه پله قرار دارد. یورود یکه درست در راستا یدر کت ایدر مرکز فضا و  ایدارند.
آن در کت  یریکه قرارگ یدر حالکند. جادیکت ها و صحن ا نیب یکسانی ییهوا عیتوز.تواند یمدر مرکز صحن  زهیدر یریقرارگ

 زهیدر یریقرارگ گریدر حالت د.ردیمخالف صورت گ یکت هادر یو گردش کمتر تیهدا یهوا را به سمت خاص انیجر یکنار یها
 یها کتکه  یدر حالهوا است، انیجر ریطول مس شیافزا زنشان ا جیگرفت نتا لیمورد تحل یورود یو در راستا ییدر کت انتها

 (22: 0919و همکاران، ی)حزبئ(71و73و72ریبرخوردارند.)تصاو یکمتر انیدر صحن از جر زهیدر ینسبت به حالت خروج یکنار

          
 یکنار یدر کت ها زهی: در91 ریتصو   در مرکز صحن     زهی: در91ریتصو       ییدر کت انتها زهی: در13 ریتصو

  46: 1939و همکاران، یمنبع: حزبئ)    46: 1939و همکاران، ی)منبع: حزبئ    46: 1939و همکاران، ی)منبع: حزبئ

 : نگارندگان(لیتحل                        : نگارندگان(لیتحل                           : نگارندگان(لیتحل
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 : نگارندگان(یگردآور؛ 1: 1931،ییدریزه ها و ارتباط با فضای داخل و بیرون )منبع:صفا -6نمودار 

 
متری نیز 71الی  01سطح زیرین، که در آن طبقات زیرزمین ساختمان بنا می شود. این بخش از عمق تقریبا یك متری تا 

ادامه می یابد. که می توان سرمای زمستان و گرمای تابستان را برای شش ماه ذخیره نمود. لذا برای سردتر کردن شوادان محل ها 
منافذی جهت ورود و خروج)سیرکوالسیون( هوا تعبیه کرده اند تا در صورت ورود هوای سرد عالوه بر هوا جداره های شوادان نیز و 

 یول باشد. سریدر شب م عیسر هیتهو ییشوند تا توانا هیبه گونه ای تعب دیورودی و منافذ شوادون باسردتر از دمای زمین گردند. 
هوای  اطیح در عیوس ورودی با دهانه نسبتاً تا گرما وارد آن نشود. ردیای صورت گ هیتهو دیحفظ هوای انبار شده نبا برای روزها

آنچه که بیشتر از هر چیز محیط ( 29و27: 0936.)بینا،کند یم تیهاست به سمت شوادون هدا یپست یسرد انتهای شب را که راه
کند استفاده از کوران و جابه جایی هواست که کانال های عمودی و افقی نقش تعیین  زیر زمینی شوادان را برای زیستن مساعد می

کننده ای در این امر دارند. سامانه تهویه در فضای زیرزمینی شوادان در جهت به جریان انداختن هوا صرفاً بر اساس خاصیت 
یر فضاهای خانه، تهویه به کمك دریچه ها و روزن فیزیك سیاالت و پدیده همرفت امکان پذیر است. در شوادان نیز به مانند سا

هایی اتفاق می افتد که با فضای بیرون در ارتباط اند؛ خاصیت جابه جایی به گونه ای است که ابتدا هوای گرم داخل شوادان به 
 مان کانال دریزه استال دارد که هسمت روزنی که بتواند از آن خارج شود هدایت می شود. این روزن معموالً به کانال عمودی اتص

  (3: 0917)منبع: ستاری ساربانقلی،و هوا را به بیرون مکش می کند.

                                
 :وضعیت تخلیه گرمای جداره های 99تصویر شماره                ـ ورودیاز شوادان  دی: یک برش عمو91شماره تصویر 

 (44: 1916نا،ی)منبع:ب ساختمان در شب            (49: 1916نا،ی)منبع:بهوای سرد شب و خروج هوای گرم شده 

 

 گیریجمع بندی و نتیجه -5
 خویشخاص منطقه  تیهو واجدشکل گرفته و  یو فرهنگ یمیاقل ،یطیمح طیدزفول منطبق با شرا یسنت یخانه ها یمعمار
 های معماریفضا یبر طراح رگذاریعامل تأث نیتر یفضاها به عنوان اصل غالبدر  یطیمناسب مح طیشرا جادیو ا میاقل .می باشند

 ییکه سازمان فضا افتیتوان در یم دزفول یخانه ی سنت هر ییسازمان فضا با بررسی تحلیلیشود.  یشناخته مخانه سنتی دزفول 
سان یکی از اهداف معماری سنتی . تهویه مناسب جهت تأمین آسایش در فضاهای زندگی انبوده است ایزنده و پو ها خانه نیا

های خلق فضا موجبدزفول، معماری سنتی  یمیو اقل یطیمح تیدرک و شناخت وضعمتناسب با اقلیم هر منطقه می باشد. 
و کنترل  ی تهویههاکردیباز و بسته رو مهیباز، ن یدر هر سه فضا. است اقلیمی شیآساد جایا معماری متعامل با محیط با هدف

با  و نیمنظور، از دل زم نیبه ا دنیرس یاست و برای دزفول سنت یخانه ها یفضاها یسازمانده عامل نیمهم تر یطیمح طیشرا
عالوه بر  تمهیدات نیخاص قابل سکونت نموده اند. ا یها تیشوادان تا بام ساختمان را با درا مانند یی همساز با اقلیمفضاهاایجاد 

  است. دهیدزفول گرد یسنت یدر خانه هایی فضا تیفیک یو آرامش، سبب ارتقا شیآسا جادیا
 
 
 
 



 

03 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

33،) 
ار 

به
10

11
د 

جل
 ،

 دو

 گردآوری: نگارندگان( )در معرض تهویه طبیعی دزفول یسنت یخانه ها یمعمار یفضاها -1 جدول

 
وضعیت تهویه 

 فضاها
فضاهای معماری 
 خانه سنتی دزفول

 شرح وضعیت تهویه طبیعی فضاهای معماری خانه سنتی دزفول

0 
فضاهای به صورت 

در معرض مستقیم 
 تهویه طبیعی

، ورودی بنا، حیاط
 حیاط داخلی، بام

 ، شوادانایوان

به دلیل نیاز به تهویه طبیعی در طبقات اول و همکف، فضاهایی که 
اغلب فضاهای زیستی نیستند چون، ورودی بنا، حیاط، حیاط داخلی، بام و 

 یفضا نیرزمیو طبقه زایوان که حد فاصل بین فضای داخل و خارج است 
 یو استفاده از دما یبا هدف حفاظت انرژ نیحرکت به سمت زمکه شوادان 

در  میفضاها به صورت مستقکه این  مطلوب در فصول گوناگون شکل گرفته
و فضای  شبستان، خواب، داالنی هشتی قرار گرفته و عیطب هیمعرض تهو

و زیستی با توجه مسائل اقلیمی و تهویه طبیعی دارای فضای زیستی تابستان 
در معرض  میرمستقیبه صورت غ یفضاهازمستان می باشد. پذیرایی که 

 یفضاهاکه در  آشپزخانهی، انبار، خدمات بهداشتو قرار گرفته ی عیطب هیتهو
. سازماندهی فضایی به صورت ترکیبی خطی ستندین یعیطب هیدر معرض تهو

و مرکزی و مجموعه ای است که فضاها حول محور اصلی که همان حیاط 
مرکزی است میچرخند. یا با داشتن یك ارتباط با ارایش خطی دسته بندی 

 می شوند. که این سازماندهی دارای نظم هندسی خاص می باشد.

7 

 ای به صورتفضاه
در غیرمستقیم 
 هیمعرض تهو

 یعیطب

 ، داالنهشتی
 خوابشبستان، 

 پذیرایی
 

9 
در  یی کهفضاها

 هیمعرض تهو
 ی نیستندعیطب

 خدمات، انبار
 ،یبهداشت

 آشپزخانه

 

 یو معمار یمرکز اطیو شوادان به سبك ح نیرزمیز، دارای فضاهای سطوح در دو طبقه مجزاخانه سنتی سوزنگر دزفول 
. سطوح دزفول را دارا استسنتی  یخانه هابا معماری از عناصر مختص  یاریبس یدرونگرا ساخته شده و از لحاظ سبك معمار

الیه سکونتی اقلیمی معماری   مناسب ترین آن، جزءآسایش برای ساکنین فراهم نمودن شرایط ی زیرزمینی شوادان از نظر هافضا
از کوران هوا، کاهش  یریبا بهره گ ،شیآسا جادیعوامل ا نیاز مؤثرتر یکی یعیطب هیتهو. این خانه های سنتی محسوب می شود

خانه  ینیرزمیز یگرم و مرطوب منجمله فضاها یها میدر اقل شیآسا طیشرا جادیموجب ا ،یسطح ریتبخ شیو افزا یرطوبت نسب
فضاهای خانه، تهویه به کمك دریچه ها و روزن هایی اتفاق می افتد که با  در شوادان نیز به مانند سایر .شودی سوزنگر دزفول م

داخل شوادان به سمت روزنی که بتواند از آن  ای است که ابتدا هوای گرم فضای بیرون در ارتباطند؛ خاصیت جابجایی به گونه
 .      خارج شود هدایت می شود

 
 : نگارندگان( )تحلیلدزفول یسنت یخانه ها یمعمار ینیرزمیز یفضاها یدر سازمانده هیتهو ریثأت -9 جدول

 نوع سازماندهی فضاهای در مسیر تهویه طبیعی هوا ردیف
 سازماندهی خطی و مرکزی زهیدر ای چهیپهن، صحن، کت، تال، در ه یورودی، پلکان، پل 0
،کانال عمودی شوادان،فضای اتاق، پهن، صحن ه یورودی، پلکان، پلحیاط،  7

 حیاط

 سازماندهی خطی و مجموعه ای

 سازماندهی خطی و مجموعه ای ،کانال عمودی شوادان، فضای اتاق، بامپهن، صحن ه یورودی، پلکان، پلحیاط،  9

 

 منابع
 تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.«. آسایش در پناه باد(. »0936رازجویان، محمود، ) .0

 دانش. مایی. تهران: انتشارات س«و معماری میاقل»، (0911)رضا.  ان،یشاطر .7

  انتشارات و چاپ. مؤسسة . چاپ دوم. تهران:«رانیا یسنت ةیابن یبررس». ( 0937 ). دیوح ان،یقباد .9

امام  زد،ی انیرسول زد،ی ی، گلشن« متفاوت یها میدر اقل یرانیشش خانه ا لیشناخت و تحلِ  »، (0912)محب، آرزو،  یزند .2
و  یمعمار یاختصاص هینشر،  یشناس یمعمار ز،یتبر درزادهیکاشان، ح ییکاشان، طباطبا یها یجمعه تهران، بروجرد

 .6سال اول، شماره ران،یا یشهرساز

، «یمعنو انیو سنت گرا دارشناسانیپد از منظر یرانیا یسنت یخانه ها یبررس»(، 0913) ، مینامهدی و دشتیحمزه نژاد،  .3
 .6_7فصلنامه علمی پژوهشی ، نقش جهان ، شماره

 006: انتشارات نشر خاک ، تهران ،« اقلیم و معماری»( ، 0932کسمایی، مرتضی ،) .6

 .یساختمان و مسکن قاتی. تهران: مرکز تحق«یمیاقل یطراح ییراهنما»( ، 0936. )یمرتض ،ییکسما .2
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و یزدیهوا بر دوگونه بادگیر  انیاثر جر یتطبیق سهیمقا»(،0911)کاوان،یجوانرود و محمدجواد؛ نژاد، یمهدو .3
 با،یز یهنرها.«یکرمان

ایران؛ مطالعه صر نقش حیاط در معماری معا»( ،0919) پور، محمد. انیو هاد دینژاد، محمدجواد؛ منصورپور، مج یمهدو .1
 (.03)2یاسالم یرانیمطالعات شهر ا .«های قاجار و پهلوی هموردی: دور

 معاصر یبناها یبند بیدر ترک میاقل گاهیجا( »0917مسعودی نژاد، مصطفی، )و  دیمهدوی نژاد، محمدجواد؛ منصورپور، مج .01
 .76هویت شهر(« دوران قاجار در شهر دزفول ی: خانه هایمطالعه مورد(

 .99یبایهنرهای ز هی. نشر«شوادون ها در خانه های دزفول یمیاقل لیوتحل هیتجز».  (0932)محسن.  نا،یب .00

با  گرم و خشك و گرم و مرطوب میاقل یقجر یها هدر خان اطیح یساختارشناس»( ، 091زینلیان، نفیسه و اخوت، هانیه ) .07
 91فصلنامه مطالعات شهر ایرانی. ،« و دزفول زدی یها : خانهیمطالعة مورد یمرکز اطیتمرکز بر گونه ح

، «رانیا ینیرزمیز یانواع معمار یریدر شکل گ رگذاریعوامل تاث یبررس»( ، 0912دهقان، نرگس و وکیلی نژاد رزا ، ) .09
 همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران )یزد(

ینالملل توسعه پایداروعمران هفتمین کنفرانس ب«معماری پایدار در شهر دزفولشوادان؛»(،0917، )محمد مهدیی، صفای .02
 شهری 

همایش ملی نقش « شوادان؛ شاخصه ای از اقتصاد مقاومتی در هنر معماری ایرانی ( »0917ی، حسن، )ستاری ساربانقل .03
 سبك زندگی در اقتصاد مقاومتی

فضاهای آزاد در شهر دزفول بر  گیریجهتبهینه سازی ( »0910حجاری زاده، زهرا و افتخاری، سیدمروت و سلکی هیوا ) .06
 .97پژوهشی انجمن جغرافیای ایران( سال دهم ، شماره _، جغرافیا)فصلنامه علمی« اساس شرایط اقلیمی

از مد  یریگ هشهر دزفول با بهر یها ندر شوادو یعیطب هیتهو( »0919، مرتضی و ادیب، زهرا نصراللهی، فرشاد، ) یحزبئ .02
 .97هم.، شماره ، باغ نظر، سال یازد«CFD یلساز

و  یمعمار« دزفول یانداز در مسکن سنت هیشناخت عناصر سا»(، 0916تابان، محسن و مهرکی زاده، محمد و نجاران، سارا، ) .03
 . 72، شماره آرمان شهر یشهرساز

بررسی ساختار خانه های سنتی ایران)نمونه موردی خانه سوزنگر ( »0917اصالح چی، علی و میردریکوندی، صبا ، ) .01
 ، اولین همایش ملی معماری ، مرمتف شهرسازی و محیط زیست پایدار.«ول(دزف

درب  گیریجهتبر  رآنیو تاث اطیتناسبات ح یبررس( »0912و مبین، آذین ، ) نیریش،  یمترقو  یمصطف، نژاد یمسعود .71
  (زدی) رانیا یبوم یو شهرساز یمعمار یمل شیهما، « دزفول یسنت یشوادون در خانه ها

 خانه های یمیاقل دارییو پا شیو نقش شوادون در آسا ریتأث یبررس»( ، 0912حسن و طهماسبی نرجس ، )، سجادزاده .70
 همایش ملی عمران و معماری با رویکرد بر توسعه پایدار.«  دزفول

اصول طراحی مسکن سنتی در اقلیم گرم و مرطوب )نمونه موردی شهر ( »0916مصطفی زاده، مهتاب و صابر نژاد، ژاله ) .77
 ، سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم: تهران.« فول(دز

 ةشوادان، نمون یرفتار حرارت یبررس( »0912و طاهباز، منصوره و مفیدی شمیرانی، سید مجید، ) ینژاد، مصطف یمسعود .79
 .09ایرانی شماره یمعماردو فصلنامه مطالعات معماری « سوزنگر دزفول ة: خانیمورد

عناصر هویت ساز در ( »0916مؤمنی،کورش و جاور، عارف و دزفولی، محمد مسعد و ریحانی فرد،محسن ، امیری،زهرا ) .72
 دومین کنفرانس معماری، بین المللی بانکوک تایلند،« معماری سنتی خانه های ایرانی)نمونه موردی خانه سوزنگر دزفول(

 «در جستجوی فضاهای زیرزمینی گمشده دزفول و شوشتر؛ شوادان ها ( »0919، مهناز ،)دیمحمودی زرندرزی، نفیسه و  .73
 ، قزوین در جستجوی فضاهای گمشده معماری و شهرسازی در گذر زمان دومین همایش ملی

« سازماندهی فضایی مسکن معاصر ؛ بهره گیری از الگوهای معماری سنتی( »0910ارمغان، مهتاب و ثروت جو، حمید، ) .76
 همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی معاصر ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز. 

در  یمرکز اطیح نهیبه یالگو نییتع ( »0917تابان، محسن و پورجعفر، محمدرضا و بمانیان، محمدرضا، حیدری، شاهین) .72
 .72اغ نظر، شماره، ب«اطیسطوح مختلف ح یافتیدر هیسا لیبر تحل هیبا تک دزفول یمسکن سنت
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از نگاه معمار و  یادار یهاکارکنان ساختمان دگاهیو د تیرضا

 : شهر تهران و خرم آبادینمونه مورد ؛معمارریغ

     

 3عماد بهروزی فرد، 2اشکان ره انجام، *1مرجان ایل بیگی
 01/11/1911تاریخ دریافت:  

 12/01/1200تاریخ پذیرش: 
 

  31529کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

با  رمعماریاست. با توجه به آنکه معمار و غ یمعمار یدر طراح یاز عوامل اساس یداخل طیمح تیفیکاربر از نظر ک تیرضا
 یبخش تیرضا جهیو درنت شناسیزیباییو  یرا در معمار یدگاهید هایتفاوت، انددهیدکه در دانشگاه  ییهاتوجه به آموزش

 یمرزها نییمقاله تع نیپژوهش است. هدف ا نیا هایدغدغهمعمار از  ریو غ تفاوت کاربران معمار یدارند. چگونگ
 نیجامع است. در ا یمطالعه مورد کیکاربر با توجه به  تیمعماران از نظر عامل رضا ریمعماران و غ ییو واگرا ییهمگرا

. اندشدهپر  آبادخرمدر تهران و  یرانیپرسشنامه توسط کارمندان ا یاستفاده شده و تعداد کاف یپژوهش، از روش کم
معماران و  هایدیدگاهنشان داد که  جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیمورد تجز SPSS افزارنرمبدست آمده توسط  هایداده

را به دنبال  وریبهرهو  یمنیا ،یزیتم ،یلذت بخش ت،یفیخاص ک طوربهکاربر همگراست، که  تیمعماران در رضا ریغ
 ریافراد غ ن،یداشت. عالوه بر ا یشتریب تیاهم گریاز عناصر د هاساختمان یبرا یانرژ وریبهرهدارد. از نظر معماران، 
 ت،یاز معماران دانستند. از نظر شغل و جنس ترتیاهم یرا دارا زیستمحیطسازگار با  ی( طراحتیمعمار )از هر دو جنس

و  یینظر، با توجه به نقاط واگرا نیزنان است. از ا از شتریمعمار ب ریکاربر از مردان در هر دو گروه معمار و غ تیرضا زانیم
 دگاهیدر مورد د یدیجد نشیب تواندمی قیتحق نیرا انجام داد. ا یبهتر یطراح تواندمیمعماران ریمعماران و غ ییهمگرا
 کند. جادیتوسط معماران را ا یادار یفضاها یطراح

 

 یروانشناس ،یادار یهاساختمانکاربر،  تیرضا ،یداخل طیمح ،یداریپا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 marjanil67@gmail.com )نویسنده مسئول( دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس -1

 مهندس معماری، دانشگاه عالمه دهخدا، قزوین -3

 مهندس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند -2



 

74 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

32،) 
ار 

به
17

11
د 

جل
 ،

 دو

 مقدمه  -1
ی پایدار باید از هاساختمانمدرن به منظور دستیابی به شهرهای پایدار، طراحی های به اهمیت توسعه پایدار در دنیای  با توجه

 یطراح کی. (Sant’Anna et al., 2018)( ایجاد گشت IEQدیگاه کاربر نیز بهره ببرد. بدین منظور، کیفیت محیط داخلی )
مشخص شده است که در تحقیقات انجام گرفته، را برآورده کند.  یداریپا هایاریو هنر دارد تا مع تکنولوژی رکیببه ت ازیمدرن ن

 ;Abbaszadeh et al., 2006; Brown et al., 2009; Edwards, 2006) است یهدف طراح نیکاربر موثرتر تیرضا

Hoffman et al., 2008) .از مطالعات یتعداد، IEQ کرده  یررسکاربر ب راندماندر رفاه و مهم  یرا به منظور کشف پارامترها
 ,.Choi et al) هستند هقابل توجموثر  یپارامترها یحرارت آسایشو  یصوت آسایشهوا، نور،  تیفینشان داد که ک جیاند. نتا

2017; Kosonen et al., 2011; Wagner et al., 2007) .مانند درجه حرارت  یکیزیف یرهاینشان داد که متغ گریمطالعه د
 ساختمان هستند یطیمح طیشرا یابیارز یالزم برا یو صدا پارامترها یی، روشناهی، حرکت هوا، تهویهوا، رطوبت نسب

(Nazaroff, 2016) .IEQ کند یاستقبال م یکیولوژیزیف طیشرا ریکاربر و سا آسایش، یطیو مح یکیزیف یاز پارامترها 
(Wong et al., 2008) .یابی، ارزانکارمند هایدیدگاهبر  دی، با تأکنیبنابرا ( پس از اشغالPOE ) یابیروش ارز کیبه عنوان 

شامل  POE قاتیتحق یمشترک برا یاردهااستاند .(Chiang et al., 2001) استفاده شده است IEQو بهبود  یابیارز یبرا
 ی بهاز جمله دسترس یکار یندهایمشخصات فرآ نیو شغل و همچن التی، سن، تحصتیاز جمله جنس مندانکار یها یژگیو

شده  راندمان مشخصو  یکل تی، استفاده از امکانات و تجربه، رضایحرارت آسایش، یخصوص میهمکاران، ارتباطات، تمرکز، حر
 . (Mallory-Hill et al., 2006)است

 دارد اکنانس تیو رضا راندمان، یی، عزت نفس، کارایبر سالمت یادیز ریداخل منزل تأث آسایشنشان داده است که  قاتیتحق
(Shaikh et al., 2013) .محل کار کیفیت داخلی با  یادار یهاساختمانساکنان در  تی، ثابت شده است که رضانیعالوه بر ا

مربوط به کار بر  یرهایو متغ یشخص اتیساختمان، خصوص یها یژگیمانند و IEQمتداول  یرهایمتغ حال، نیارتباط دارد. با ا
و سالمت  یطیمح ستیز یبه جنبه ها رهایمتغ نی، انیعالوه بر ا. (Schiavon et al., 2014) گذارند یم ریساکنان تأث تیرضا

 .(Sant’Anna et al., 2018) هستندنیز  یفرد اتیبر تجرب دیبا تأک یجتماعا یها یژگیشوند و شامل و یکاربر محدود نم
 تیمعمار، رضا یدر طراح یریگ میتصم یبرا یبه عنوان ابزار POEبا استفاده از Moon (1012 ) و  Choi، نیعالوه بر ا
قرار  یمورد بررس ایفرنیدفتر مدرن واقع در جنوب کال کیکارمند شاغل در  211منظور،  نیکردند. به هم یرا بررسمحیط ساکنان از 

و سن  تی، جنسسالمتاست. عالوه بر عنصر  نهیبه یطراح دردر محل کار آنها  کارمندانداد که رفاه حال  انها نش افتهیگرفتند. 
 شدند.شناخته  مندانکار تیبه عنوان دو عامل موثر در رضا

Sant’anna  کاربر، ساختمان سبز و  تیاز رضا یا سهیمقا یبررس کی (1012)و همکارانIEQ  ساختمان  11انجام داد. آنها
شده در  یبررس ی، پارامترهابه عالوهکردند.  لیو تحل هیکردند و سپس، آنها را تجز یطبقه بند "گروه مرسوم"و  "گروه سبز"را به 

هوا است و  تیفیکردن و ک زیمبلمان، تم یساختمان، طراح یکننده، سر و صدا رهیخ، تابش هیشامل تهو راجعینم دگاهید ردمو
، ازیبه اطالعات مورد ن یمشترک، دسترس یشوند عبارتند از اندازه فضا، مناطق گفتگوها یکه به کارمندان مربوط م پارامترهایی

از  شتریب مندان، کاریکل طوربهنشان داد که،  جیتا. نبوده اند (ی)خانواده ادار خانواده کیکار و احساس تعلق به  یرفاه فضا
 یریسر و صدا و اندازه گ زانی، مییروشنا زانی، میحرارت شیسبز دارند. آسا یدر ساختمانها تیاحساس رضا گرید یهاساختمان

 شد. دییآنها تأ رگذاریتأث قشو ن یابیکارمندان بودند، ارز یبرا رگذاریعوامل تأث گریکه از د هیتهو
 یدر ساختمانها یداخل طیمح تیفیساختمان را بر اساس ک یساکنان و بازساز تیرضا srour (1012)و   Awada، همچنین

دوم، تمام  هیمورد مطالعه قرار گرفتند. در ال ،لیلو تح هیتجز هیال نیاز اول یبه عنوان بخش IEQ یرهایکردند. متغ یبررس یادار
نشان داد که فاصله کارکنان از پنجره ها بر  جیشده است. نتا یساز نهیبه کیژنت تمیتوسط الگور یاحتمال یساز اوممق یها نهیگز

 جیقرار گرفت. نتا یو چشم انداز مورد بررس یشهر یو طراح تیرضا نی، ارتباط بنیدارد. عالوه بر ا ریآنها تأث وریبهرهو  تیرضا
مناظر  یابیارز یژگیو نیتر یبودن اصل یعی؛ و )د( طب ییفضا تاثیر. )ب( منظم بودن )ج( یکل تیفیو ک یرینشان داد که: )الف( دلپذ

کنترل  ژهی، به ویطیمح یکاربر و راحت تیپنج دفتر در هلند را از نظر رضا گرید یقاتیمطالعه تحق ک. ی(Jeon et al., 2020) بود
ها نشان داد  افتهیبود.  IEQ یپرسشنامه انجام شد، شامل پارامترها قیداده ها، که از طر یکرده است. جمع آور یبررس یشخص
 یآزاد جادیبا ا تواندمی یطیمح ستیز یها یکاربر از نگران تیرضا ،نیااست. عالوه بر  زیناچ تیبر رضا یکنترل شخص ریکه تأث

 . (Kwon et al., 2019) ابدیبهبود  شتریب یفضا
 برای روز هر که کارمندی هر و نیست پرداخت برای محصولی ساختمان است، شده ذکر ادبیات پژوهش در که همانطور

 عنوان به که کند ایجاد شده ساخته فضای یک با احساسی ارتباط احساس یک است ممکن دارد، اقامت فضا در ساعت چندین
در این  رانیدر ا یادار یکارمندان از ساختمانها تیرضا .(Sant’Anna et al., 2018)شناخته می گردد  " پایداری حس"

 شود: یخالصه م ریدر زاهداف و نوآوری این پژوهش . است یبررسپژوهش مورد 
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  رانیا یادار یهادر ساختمان IEQ یبررس -
  یادار یکارمندان در مورد ساختمانها یاصل دگاهید افتنی -
 معمار  ریکارمندان معمار و غ دگاهیتفاوت د سهیمقا -
  POEمربوط به کارمندان با استفاده از  یاضاف یکشف نکات اصل -
  یانرژ وریبهرهکاربر و  تیرضا نیرابطه ب قیدق یبررس -
 کاربر. تیمعماران در مورد رضا ریمعماران و غ دگاهیتفاوت د یبررس -
 

 روش تحقیق -2

 جمع آوری داده ها -2-1
شد. دفاتر در نظر  یجمع آور1911در سال  یچاپ ینسخه ها یکیزیف عیو توز نیپرسشنامه آنال نکیل قیاطالعات از طر

 کم مصرف نبودند. ایسبز  یگرفته شده دفاتر معمول و معمول موجود در تهران و شهر خرم آباد بودند. همه دفاتر منتخب ساختمانها
 

 شرکت کنندگان -2-2
د. همه شرکت کنندگان شرکت کردن یدر نظرسنج رانیدفتر در ا نی( از چندیتپاسخ دهنده )از هر دو جنس 912در مجموع 

شرکت  تیجنس یفیمعمار بودند. آمار توص ریکارمندان معمار و غ نجایمتمرکز در ا یانتخاب شدند. گروه اصل یتصادف طوربه
ساعات کار خود  شتریمعمار ب ریبا غ سهیآورده شده است. با توجه به داده ها، معماران در مقا 1کنندگان و ساعات کار آنها در جدول 

 کنند. یصرف م کامپیوتررا در 
 معمار ریکارمندان معمار و غ یفیآمار توص. 1جدول 

 ساعت کار جنسیت  

 2< 2-5 5-9 1-1 مرد زن  

 شغل
 51 55 25 5 32 100 معمار

 11 92 51 22 100 31 غیرمعمار

 20 11 102 51 132 131 جمع

 

 پرسشنامه -2-3
 POEدارد. از پرسشنامه استاندارد  دیکارکنان تأک دگاهیبر اساس د یادار یدر ساختمانهامحیط داخلی از  تیپرسشنامه بر رضا

. قسمت اول پرسشنامه شامل سواالت ه استثابت شد IEQ یابیاستفاده شد که مناسب بودن آن در ارز یبه عنوان پرسشنامه اصل
بود. در قسمت آخر پرسشنامه، نظرات  هاساختماندر مورد  یالت کلاوبه س طدر مورد مشارکت ها بود. قسمت دوم مربو یعموم

 .ه بودندشد یشماره گذار کرتیل اسیشد. سواالت براساس مق یپاسخ دهندگان جمع آور
 

 تحلیل داده ها -2-4
و  نیانگیشده، از م یجمع آور هایداده یابیبه منظور ارز. انجام شد 12ورژن  SPSSتوسط  یآمار لیو تحل هیکل تجز

، نیقرار گرفت. عالوه بر ا شیکرونباخ مورد آزما یتوسط آزمون آلفاپایایی پرسشنامه ، بیترت نیاستفاده شد. به هم اریانحراف مع
 فیتعر ی، برانیاستفاده شد. عالوه بر ا Kruskal-Wallisمعماران، روش مناسب  ریو غ عمارانتفاوت در درک م یبررس یبرا

معماران  حاتیتفاوت در رده ها و ترج نییانجام شد. سرانجام، به منظور تع رمنیاسپ یه، آزمون همبستگوابست یپارامترها نیرابطه ب
 .انجام شد دمنیمعماران، آزمون فر ریو غ

 

 نتایج -3
 گردد.یم میآزمون ها تقس گریپرسشنامه و د ییایبخش به دو قسمت پا نیا
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 ییایپا -3-1
برای قابل قبول بودن  0.2اولین قدم این پژوهش، بررسی پایایی پرسشنامه بوده است. بر اساس چندین تحقیقات، عدد باالی 

(. همچنین Bagozzi & Yi, 1988; Ilbeigi, Ghomeishi, & Dehghanbanadaki,2020)پایایی کفایت می کند)
. بدین سبب، نتیجه آزمون آلفا (George, D., & Mallery, 2013) را دارای پایایی کافی میداند 0.2تحقیق دیگری عدد باالی 

 آورده شده است. 1کرومباخ اجرا شده در این پژوهش در جدول 
 . آزمون آلفا کرومباخ2جدول 

های بررسی شدهتعداد آیتم آزمون آلفا کرومباخ  

0.192 21 

 

 نتایج دیگر آزمون های انجام شده -3-2
جمع  هایدادهدهد  یبود، که نشان م 0.00شده  یسواالت بررستمام   .Kolmogorov-Smirnov ، sig بر اساس آزمون

 .در نظر گرفته شود یپارامتر ریآزمون غ کیبه عنوان  دیبا یمورد بررس یآزمون ها ن،ی. بنابراستندین یعیشده طب یآور
 لیو تحل هیتجز ره،یو غ وریبهرهفضا،  تیفیبودن، ک ندیپارامترها مانند خوشا ریکاربر و سا تیرضا نیرابطه ب افتنیمنظور  به

سطح مثبت  کیمتوسط در  طوربهکاربر و لذت  تی، رضا9نشان داده شده در جدول  جیانجام شد. بر اساس نتا رمنیاسپ یهمبستگ
بدست آمده است که  نطوریحال، ا نیکاربر با هم ارتباط دارند. با ا وریبهرهو  تیکه رضا هدد یدارند. جدول نشان م یهمبستگ

هستند و  گریکدیدر ارتباط با  یقابل توجه طوربهکاربر  یخصوص میو حر تیرضا نیباشد. همچن فیمثبت ضع یستگهمب  نیا
 مثبت است. زین یهمبستگ نیکه ا ستیبه ذکر ن یازین

 
 . همبستگی بین رضایت کاربر و لذت از محیط کار، راندمان کاری و امنیت3جدول 

 امنیت راندمان کاری لذت از محیط کار  

 رضایت کاربر
 0.222 0.111 0.522 ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) 0.000 0.001 0.000 
 915 915 915 تعداد

 

 تیفیوجود دارد. ک یدار یساختمان رابطه معن تیفیکاربر و ک تیرضا نینشان داده شده است، ب 5همانطور که در جدول 
همچنین همبستگی بین پارامتر رضایت کاربر و تمیزی  ثرتر است.وشده م یبررس یپارامترها ریکاربر از سا تیدر رضافضای کاری 

 محل کار مثبت و به صورت متوسط می باشد. به عالوه، همبستگی رضایت کاربر و حریم خصوصی کم اما مرتبط می باشند.

 

 . همبستگی بین رضایت کاربر و چند پارامتر4جدول 

 حریم خصوصی تمیزی محیط کار کیفیت ساختمان  

 رضایت کاربر
 0.925 0.502 0.315 ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 
 915 915 919 تعداد

 
با در نظر گرفتن تمام پارامترها، کیفیت، لذت بردن از محیط کار، تمیزی، ایمنی، حریم خصوصی و راندمان بر رضایت کاربر به 

انجام شد. بر  Kruskal-Wallis، آزمون رمندانکا دگاهیآب از د وریبهرهو  یانرژ تیبا توجه به اهم .ترتیب تأثیر می گذارند
حال، همانطور که در  نی(. با ا05/0از  شتریاست )ب یر معماران مساویمعماران و غ انسیثابت کرد که وار جی، نتا3اساس جدول 

معماران  رینسبت به غ یشتریب تیمعماران از اهم یدفاتر برا یآب در طراح وریبهرهو  ینشان داده شده است، عامل انرژ 1شکل 
معمار  ریاز افراد غ شتریمعماران ب یآب برا وریبهرهو  یانرژ نیانگیشود، م یمشاهده م 1برخوردار است. همانطور که در شکل 

 بود.
 

 Kruskal-Wallisو آب بر اساس آزمون  یانرژ وریبهره. 6جدول 
Chi-square .023 

df 1 

Asymp. Sig. .878 
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 معماران ریمعماران و غ دگاهیو آب از د یانرژ ییکارا تیاهم نیانگیم. 1شکل 

 
کاربر و  تیزن، به سواالت مربوط به رضا 130مرد و  139معمار، از جمله  ریغ 151معمار و  132در بررسی صورت گرفته، 

معمار  ریمردان در هر دو گروه معمار و غ یکاربر برا تیرضا زانینشان داد که م 1در شکل  جیپاسخ دادند. نتا یانرژ وریبهره
دارند. آنها  یم یگرام یشتریکاربر را تا حد ب تیمعمار، معماران رضا ریمعمار و غ یحال، در گروه ها نی. با اتاز زنان اس شتریب

از  شتریمردان ب یها برا یدر طراح یانرژ وریبهره تیاهم زانیاحساس را دارند. مطابق شکل، م نیهم زیو بازده آب ن یانرژ یبرا
 را مهم می شمارند.همیت میدهند و آنا یانرژ وریبهرهاز مردان به  شتریمعمار، زنان ب ریحال، در گروه غ نیزنان معمار است. با ا

  
 انرژی بر اساس شغل و سن وریبهره. میانگین رضایت کاربر و 2شکل 

 
 کرتیل اسیبوده است، که در مق 5 زیستمحیطبا  یمعماران در مورد سازگار ریدهد که نمره معماران و غینشان م 9شکل 

 ریاست. برخالف انتظار، غ یادار یهاساختماندر  زیستمحیط تیجالب مربوط به اهم افتهی نیدهد. ا یرا نشان م "مهم اریبس"
 تیاهم زانی، م نیدادند. عالوه بر ا یم تیاهم زیستمحیطسازگار با  یحطرا کیبه  اناز معمار شی( بیتمعماران )از هر دو جنس

 بود. شتریاز زنان ب معمارریمردان در هر دو گروه معمار و غ یبرا زیستمحیطبا  یسازگار
 

  
 و شغل تیبر اساس جنس زیستمحیطبا  یسازگار. 3شکل 
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نشان داده  جی. نتاانجام گرفتبه  دمنیفر یمعماران، آزمون ها ریمعماران و غ یو رده ها حاتیتفاوت در ترج نییبه منظور تع
دهد. همانطور که در  یقرار م ریرا تحت تأث یادار یهاساختمانکارکنان از  تیبدست آمده رضا یدهد که پارامترها یشده نشان م

بخش تر و  تیو سر و صدا رضا هینور روز، تهو ،شی، گرمایمصنوع نور بیمعماران، به ترت دگاهیشود، از د یمشاهده م 2جدول 
فایت ک تنهاو سر و صدا  هی، تهوشی، گرمایمعمار، نور روز، نور مصنوع ریحال، از نظر افراد غ نیهستند. با ا یباالتر تیاهم یدارا

 می کردند. 
 معماران ریمعماران و غ دگاهیاز د دمنیفر یرتبه بند. 7جدول 

 غیرمعمار معمار 

 9.03 9.13 گرمایش

 1.20 1.21 تهویه

 9.59 1.12 نور روز

 9.13 9.25 نور مصنوعی

 1.25 1.90 صدا

 
 تیرضا نیبرخوردار بود، اما ارتباط ب یشتریب تیمعماران از اهم یبرا یآب به عنوان عامل وریبهرهو  یبعالوه، اگرچه انرژ

 ریغ یزئدهد که با وجود توجه ج ینشان م افتهی نیا. بود شتریمعمار نسبت به معماران ب ریافراد غ یبرا یانرژ وریبهرهکاربر و 
 آنها است. تیپارامتر موثر در رضا کی نی، ایادار یهاساختمانآب در  وریبهرهو  یمعماران به انرژ

شده با استفاده از  یآور. اطالعات جمع ه استبوداداره جات نظرات شرکت کنندگان در مورد  یقسمت دوم پرسشنامه حاو
توان به  یرا م ریز یشده، پارامترها یاطالعات جمع آور لیو تحل هیقرار گرفت. بر اساس تجز لیو تحل هیمورد تجزمتنی روش 

ساختمان،  یمصرف ی، کنترل آب و انرژهیتهو ستمیاضافه کرد: مقاومت ساختمان، س یرانیکارکنان ا یتمندیعوامل مهم رضا ستیل
 انداز سبز، اتاق استراحت و سر و صدا. شمو چ اطی، آسانسور ، توالت، سن ساختمان، حشیو سرما شیگرما یها ستمیس

و چشم انداز سبز و  اطی، حیشیو سرما یشیگرما یها ستمیساختمان، س یاستفاده از آب و انرژ زانی، کنترل مهیتهو ستمیس
و تعداد  یزگیک، پاتیفیاز ک یرانیکارمندان ا شتریحال، ب نیبودند. با ا POEمهم در نظر گرفته شده در  یسر و صدا از فاکتورها

WC  تیفیکارمندان قبالً از مشکالت آسانسور و کاین بوده است که  نبودند. نکته قابل توجه یراض تمام ساختمانهای اداریدر 
مورد توجه ما  نیت ساختمان ارتباط دارد. امقاومت ساختمان است که با سن ساخ گریکرده اند. پارامتر مهم د تینامناسب آن شکا

مورد  یازهایو ن تیفیکامل به ک ییاعتنا یبا ب ،شد یاستفاده م یادار یساختمانها یکه برا یمیساختمان قد نیقرار گرفت که چند
از  دیکارمندان با یاستراحت برا یاتاق ها یبرا شتریب یفضا جادیساخته شده اند. سرانجام، براساس نظرات مشارکت ها، ا ازین

 باشد. انیکارفرما یها تیاولو
 

 گیرینتیجه -8
 یبرا POEکرده است. از پرسشنامه  یمعماران بررس ریمعماران و غ دگاهیرا از د طیمح یکاربر از دوست تیمقاله رضا نیا

 رینشان داد که اگرچه معماران و غ جیشود استفاده شد. نتا یکارکنان م تیرضا شیکه باعث افزا یطیمح یپارامترها یابیارز
متفاوت  تیمربوط به رضا یبرخوردارند، اما نظرات آنها در مورد پارامترها یسطح همبستگ کیکاربر از  تیمعماران در مورد رضا

 است: ریبه شرح ز قیتحق نیا یاصل یریگ جهیاست. نت
 قرار داده است. ریکاربر را تحت تأث تیرضا بیبه ترت وریبهرهو  یخصوص میحر ،یمنیا ،یزیتم ،یریدلپذ ت،یفیک -
 معماران بود. ریاز نظر معماران مهمتر از غ یدفاتر به عنوان عامل یآب در طراح وریبهرهو  یانرژ -
 از زنان بود. شتریمعمار ب ریمردان در هر دو گروه معمار و غ یکاربر برا تیرضا زانیم -
و  یانرژ تیاهم زانیدر مورد م یمختلف هایدیدگاهمعمار نظرات و  ریر و غمعما یشرکت کنندگان زن و مرد در گروه ها -

 آب داشتند. وریبهره
 دادند. یم تیاهم زیستمحیطسازگار با  یطراح کیاز معماران در هر دو جنس به  شیمعمار ب ریافراد غ -
کارمندان بوده  تیپارامتر موثر در رضا کی ،یادار یآب در ساختمانها وریبهرهو  یرغم توجه کم معماران به انرژ یعل -

 است.
 یزیتوجه به تم ،زیستمحیطآنها در  تیسالمت کاربران و رضا ،یراندمان کار شیبه منظور افزا ق،یتحق یها افتهیتوجه به  با

و  تیاهم زیکارمندان حا یبوده اند که برا یو آسانسورها موارد یسن ساختمان، مصرف انرژ ،یبهداشت سیو تعداد مناسب سرو
باشد چرا  یمورد اهم م اریبس یطراحان معمار یمعمار برا ریکاربران غ تیو توجه به رضا مناسب یفضاها جادیبوده اند. ا ازیمورد ن
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بگذارد.  ریگذراند، تاث یساعت از شبانه روز خود را در اداره م 2که حداقل  یکارمند تیتوان بر رضا یم یمعمار یکه با طراح
باشد و  یرانیمعماران در فرهنگ ا ریمعماران و غ دگاهیت کاربر از دیو رضا یراحت یپارامترها نیرابطه ب یحاو دیاب ندهیمطالعه آ

 بحث شود. قیدق طوربه دیعلل درک متفاوت آنها با ن،یعالوه بر ا
 

 تشکر و قدردانی
و با تشکر از مهندس  یآمار یزهایو دلسوزانه شان از بابت آنال غیدر یب یها ییراهنما یبرا یاالسالم خیبا تشکر از دکتر ش

 نظرات با ارزش در جهت بهبود مقاله. یفرد برا یعماد بهروز
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 یده ـچک
 

اتفاقات و حوادث گوناگون دست خوش  ،یمیاقل یها تیو موقع طیدر اثر گذشت زمان شرا یشهر یشهرها و فضاها
 میدخالت در بافت قد یشهر و به طورکل یخیتار یبافت ها یو نوساز یدر کالبد خود گشته اند. توجه به بهساز یفرسودگ
 قیتحق. باشد یخاص بوده اند م هیو روح تیهو یاراکه د ییو شهرها یخیتار یشهرها یاز مسائل اساس یکیهمواره 

 یاز شهرها یکی یخو ،یغرب جانیاستان آذربا یشهرها انیاست. از م رفتهیانجام پذ یفیو توص یلیحاضر به صورت تحل
 انکاروانسراها و مساجد فراو ،یعمارت شهردار ،یخیشهر اعم از بازار تار یخیرود که هنوز عناصر تار یبه شمار م یخیتار

مسجد مطلب  ،یعمارت خو ،یخو یخیشود. ثبت بازار تار یشهر مشاهده م یخیشهر در قسمت بافت تار یو دروازه سنگ
 یشهرها فیرا در رد یشهر خو ،یآثار مل در فهرست یزیو آرامگاه شمس تبر یریو خانه کب یدروازه سنگ ،یخان خو

است. بافت فرسوده  دهیگرد یدر شهر خو یخارج یو حت یلامر موجب حضور گردشگران داخ نیقرار داده است و ا یخیتار
و  خیگرانبها از تار یانهیکه گنج یو فرهنگ یخیبا مراکز تار یخو یخی(، شهر تارالری)محدوده خامچ 7 هیمحله دو ناح

 روبرو است. یو اجتماع یکیزیداده است با مشکالت ف یفرهنگ را در خود جا

 

 .یشهرستان خو الریفرسوده، محله خامچ یبافت ها ،ینوساز ،یبهساز ت،یریمد ،یشهردار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (یخو یکارشناس عمران شهردارکارشناس ارشد عمران، گرایش آب و سازه های هیدرولیکی ) -1
tahertaherloo060@gmail.com 

 کارشناس ارشد مکانیک و کارشناس عمران )کارشناس عمران شهرداری خوی( -3
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 مقدمه  -1
 اریبس یآثار باستان زیمرزوبوم دارد و ن نیکهن سال ا خیدر تار شهیخود که ر یباستان خیبا توجه به فرهنگ و تار رانیا نیسرزم

 ریو سا یفرهنگ ،یخیتار گاهیمهم جهان به لحاظ جا یاز کشورها یکی فیشود، در رد یم دهید کشور نیا یجا یکه در جا یادیز
 یبافت ها در ابعاد مختلف برا یکه فرسودگ یا دهی(. مشکالت عد7930 ،یآباد ی)مهدستگرفته ا قرار یگردشگر یجاذبه ها

 یشود و در پ یمطرح م یشهر یساخت ها ریز ییو نارسا یکالبد یآورده، ابتدا از نظر فرسودگ شیو مسئوالن پ یشهر تیریمد
 نیدر ا یشدن اقشار نازل اجتماع نیگزیجا یمهاجر و ناهمگن، و به طور کل تیشدن جمع نیگزیو جا تیجمع ییآن جابه جا

 دهیاز پد ،یاسیو گاه مشکالت س یمشکالت فرهنگ ،یاجتماع یها یناهنجار لیاز قب یمختلف یها یها که گسترش ناهنجارمحله
از سطح  یدارند. بخش عمده ا شهیر یشهر یخیفرسوده، تار یبافت ها یو ناکارآمد یدر فرسودگ یعمده هستند که همگ یها

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یمال ،یانسان یها هیمحدوده ها سرما نیاست. در ا یو ناکارآمد یدچار فرسودگ رانیا یاشهره
 ران،یا یو معمار یشهرساز یعال یمصوب شورا یمترقبه است. بر اساس شاخص ها ریاز حوادث غ یکشور در معرض خطر ناش

و  ریمعابر آن نفوذ ناپذ دار،یآن ناپا یدرصد بناها 02از شیشود که ب یاطالق م یبلوک شهر ایبه محدوده  یبافت فرسوده شهر
مناطق واجد  یبوده و در برخ یو فرهنگ یغالباً واجد اصالت اجتماع یفرسوده شهر یبافت ها نیدانه باشد. ساکن زیامالک آن ر

 ،یاست. از نظر اقتصاد ییو رو بنا ییابن ریمشکالت گسترده ز یدارا کنیباشند، ل یم زین یو شهرساز یمعمار یغن یارزش ها
توسعه  یها یگذار هیسب سرمامناطق را بالقوه متنا نیا ،یاز جمله مسکون یمختلف شهر یها یکاربر جادیباال جهت ا تیظرف
و  یکند که در صورت عدم توجه به نوساز یم دیزلزله تهد یمناطق را خطر جد نیدرصد سطح ا 32به  بی. قرندینما یم یدرون

 ریصرف نظر از خسارت جبران ناپذ نیمناطق نمود و ا نیا یرا صرف بازساز یچند برابر یها نهیهز دیبا ندهیآنها در آ یساز اوممق
و  یاعم از فقر کالبد یمحدوده فقر شهر نیاست. در ا یمل یاز دست رفته  یدر کنار فرصت ها یو صدمات روح یتلفات انسان
 نیاز ب باًیمناسب تقر یزندگ طیو ارتقاء مح یخود به خود رییساکنان امکان تغ یاقتصاد فقر لیمتراکم شده و به دل یفقر خدمات

با مصوبه دولت اقدام به راه  یکه وزارت مسکن و شهرساز 7911(. در سال 7930،یشهر یرفته است)سازمان عمران و بهساز
تصور  کرد، یفرسوده شهر یبافت ها ینوساز حوزهاش در  ییو اجرا یفن یبه عنوان بازو یشهر یشرکت عمران و بهساز یانداز

خاص  یقانون نیاز تدو ریباشد که کشور ناگز قیگسترده و عم نیچن یفرسوده شهر یبافت ها یو نوساز یشد که ابعاد بهساز ینم
عامل  ریو پدافند غ یطیمح ستیکشور با مالحظات ز یو فرهنگ یو اجتماع یآن باشد و در برنامه پنچ ساله توسعه اقتصاد یبرا
شهر و از  یحنوا نیفرسوده تر ن،یسو آشفته تر کیاز  یخیتار یفرسوده شهرها ی(. بافت ها7912،ینییکند)آ دایپ یا ژهیو گاهیجا
(. همگام با 7911 ،یاست)توسل افتهیاست که در کالبد آن تبلور  ییگرانبها یو فرهنگ یخیتار یعامل ارزش ها گرید ییسو
شکل و شالوده مواجه  رییبا تغ یشهر یخیفرسوده، تار یبافت ها د،یجد یها یو فناور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد راتییتغ

 یو تحول م رییانسان ساخت در طول زمان دچار تغ یمصنوع یهادهیپد ریهمچون سا زیاند، چرا که شهر ن دهیگرد
 (. 7910،یبیگردد)حب

است که  یازجمله مناطق ،یتینظر جمع شهر بزرگ استان از نیبه عنوان دوم یغرب جانیواقع در استان آذربا یخو شهرستان
بازار  ،یزیشمس تبر یها باشد. وجود آرامگاه ینظر جذب گردشگر م از یو فرهنگ یخیگوناگون تار یها و جاذبه ها تیقابل یدارا
 یخان و عمارت شهردار یو کاروانسرا رانیمسجد مطلب خان تنها مسجد روباز ا ،یدر خو رانیا یتنها دروازه سنگ ،یخو یخیتار
جذب  یبتوان از آن ها برا گرفته تا قرار یو نوساز یمورد بهساز دیاست که با یو فرهنگ یخیتار یها لیازجمله پتانس یخو

 یباشد، اول یم گریکدیمجزا از  نطقهشامل دو م یخو یخیاز آن بهره گرفت. محدوده بافت تار یخارج یو حت یگردشگران داخل
 یشهر خو ،یخیمتنوع تار یشهر بوده و محدوده دوم که به محله شمس معروف است. با توجه به جاذبه ها یکه در محدوده مرکز

 را فراهم نموده است. یو خارج یجذب گردشگران داخل نهیزم
 

 روش تحقیق -2
 ،یبه منابع و متون معتبر کتابخانه ا ،یاستالل وهیبا ش نیو همچن رفتهیانجام پذ یفیو توص یلیحاضر به صورت تحل قیتحق

امکانات، خدمات و  یارجاع شده است. سپس با توجه به اطالعات به دست آمده به بررس زین نترنتیا یو شبکه جهان یاستناد
 پرداخته شد. یشهرستان خو  الریخاماچ حلهبافت فرسوده م یکل تیوضع

 

 پیشینه پژوهش -3
 نیاشاره کرده اند. ا یدر شهر سار یفرسوده شهر یبافت ها یو نوساز ی(، به ضرورت بهساز7919و همکاران) یرسول

درون بافت ها( به  راثی)میشهر یها هی، ضمن حفظ سرمایو نوساز یمناسب بهساز یآن است که با ارائه الگو یپژوهش در پ
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و خان  یگلوان کند. یریجلوگ یماد هیشود( از هدر رفتن سرما یم نگاشتها دهیبا ارزش)که اغلب ناد یبافت ها یمرفولوژ ژهیو
: محله ی)نمونه مورد یفرسوده شهر یبافت ها یکالبد یدر نوساز یاسالم -یرانیا یاز الگو یری(، به بهره گ7910)یمحمد
فرسوده به طور عام و بافت  یابافت ه یدر حوزه نوساز یرانیا -یاسالم یبه الگو یابی( پرداخته اند. دستیشهر خو الریخاماچ

 یم یاستیس ایدهد که اتخاذ هر هدف  یپژوهش نشان م نیحاصل از انجام ا جیباشد. نتا یبه طور خاص م یخو الریفرسوده خاچ
در محله  یشهر ییحکمروا یابی(، در ارز7910)یو خاکپراق زپازیبافت باشد. ت یارزش ها یو اعتال تیحفظ، تقو یدر راستا ستیبا

 11از آن است که تنها  یانجام شده بود حاک یآمار یو آزمون ها سیمدل تاپس هی(، که بر پایشهر خو ی)نمونه موردیشهر یها
بافت  یو نوساز یبهساز یها تی(، به اولو7911باشند. رهنما و خوشاب) یم یشهر ییحکمروا تیوضع یدرصد از محله ها دارا

پرداخته اند. که در رتبه  رفتیشهر ج یو کالبد یاقتصاد یاجتماع یها شاخصبر  دیبا تأک رفتیدر شهر ج یفرسوده شهر یها
نسبتاً  طیشرا 0و  9,  7بهسازی و نوسازی و حوزه های  طیشرا نیبدتر72و  1,  1شخص شد که حوزه های های به دست آمده م

 رییفرسوده و ضرورت تغ یها فتبا ی(، در مقاله نوساز7911)یدستجرد یعیبهتری در بافت فرسوده ی شهر جیرفت دارند. شف
 هیو سرما یساز تی: شهر اصفهان( بر چهار موضوع: ظرفی) نمونه موردیلیجامع و تفص  یطرح ها  یو اجرا هینگرش در ته

و  ،یتوسعه شهر یطرح ها یریو تحقق پذ یشهر رانیمد ،یتوسعه شهر یطرح ها یو اجرا  هیدر ته ندیمفهوم فرآ ،یاجتماع
توسعه  یطرح ها یریتحقق پذ یو در راستا یفعل تیجهت برون رفت از وضع ،ینوساز ژهیو یطرح ها هیتهانجام مطالعات و 

 یبافت فرسوده شهر یو نوساز ی(، به بهساز7912)این کیشده است. داوودپور و ن دیفرسوده تأک یبافت ها یو نوساز یشهر
و  ی( پرداخته اند. سجادهیسجاد ی: بافت فرسوده کویمورد العه)مطیشهر داریتوسعه پا یبه ابعاد کالبد یابیدست یبه سو یراهبرد

با استفاده از پرسش نامه از خانوارها  یبر مشارکت مردم دیبا نأک یفرسوده شهر یبافت ها ینوساز و یبهساز زی( ن7912همکاران)
و  شیوغبیپرداخته اند. ال یارکتمش یو نوساز یبهساز یدر راستا ییسوات در محله دوالب تهران به استخراج راهکارها لیو تحل

تهران  17منطقة  هیبه مطالعة محلة جواد یفرسودة شهر یبافت ها یو نوساز یبهساز یراهبرد یزی(، در برنامه ر7919)یچیشو
فرسوده  یبافت ها یو نوساز یبهساز یدر راستا یبازنگر یدهد که استراتژ یپژوهش نشان م نیحاصل از ا جیپرداخته اند. نتا

توان از  یم یبازنگر یردهارو در چارچوب راهب نیاست. از ا یاستراتژ نیدار بهتر تیاولو یبه عنوان استراتژ هیجوادمحله 
 یگذار هیمناسب و سرما یاز دسترس یریبافت، بهره گ یو بهساز ینقش مناسب آنها در سامانده یفایا یمشارکت مردم در راستا

در مورد نوسازی و بهسازی بافت  قی(، به تحق7910و همکاران) یبهره جست. نعمت نیزم یواقع متیق یایاح یدر بافت در راستا
به  جیپرداخته اند. نتا رانشهرینمونه موردی: شهر پ FAHPو GISعملگرهای فازی  قیشهری و تلف داریتوسعه پا کردیفرسوده بارو

متر مربع  100219بالغ بر  یاز آن است که مطابق توابع و مدل بکار رفته در پژوهش، از کل سهم بافت)مساحت یدست آمده حاک
 0/07021بالغ بر  یسهم بافت مساحت یکه مابق یقوی برای امر نوسازی بوده است در حال طیدرصد( آن واجد شرا 1172/2 یعنی

 یخیر تاریبه شناخت س زی(، ن7913)یو احمد رزایبرای امر نوسازی برخوردار است. م یفیضع تیدرصد( از اولو 77/2یعنیمترمربع 
)مورد مطالعه: شهرستان  یخو الریدربافت فرسوده خاماچ یو کارکرد یکالبد راتییروند تغ یو بررس یمعمار یکالبد یزیبرنامه ر

 دیبافت فرسوده با تاک یو نوساز ی(، به بهساز7912زاده و همکاران) نی(، پرداخته اند. حسالریمحله خاماچ 7 هیناح 1محله  ،یخو
ئم شهر)محدوده اطراف راه آهن(، اشاره داشته اند. براساس بافت فرسوده قا 0: محدوده یمطالعه مورد یرونتوسعه د استیبر س

 یرفع فرسودگ یمشهود است. برا یکارکرد یو هم فرسودگ یکالبد یمحدوده هم فرسودگ نیحاصل از تحلیل سوآت در ا جینتا
و در  یعموم یها و بناها یمحدوده در درجه اول و سپس دسترس درموجود  هیابن یو نوساز یمحدوده الزم است که بهساز یکالبد

ناسازگار و  یها یکاربر دیمحدوده با یکارکرد یرفع فرسودگ ی. و اما براردیصورت گ یو نوساز یدر کل محدوده بهساز تینها
 یها تیبر فعال یتوسعه گردشگر ریبه تأث ی( در پژوهش7911فرد) یمیو رح انهیچ یدریاقدم، ح یینادرست اصالح شود. بابا

 یوجود جاذبه ها دهد که با یپژوهش نشان م جی(، پرداخته اند. نتای: شهر خوی)مطالعه مورد یخیتار فتبا یو بهساز ینوساز
 ینبوده هرچند نم رگذاریتأث یو نوساز یصنعت بر امر بهساز نیرود ا یهنوز آن گونه که انتظار م یدر شهر خو یفراوان گردشگر

چون؛ اصل وجود  یگرفت؛ اما با در نظر گرفتن موارد دهیناد ساهایو کل اجدبازار و مس یامجموعه ه یآن را در بهساز راتیتوان تأث
 یازهایدادن به ن تیمنطقه، اهم یبوم یبا حفظ ارزش ها یجهان یاز نمونه ها یریبافت، الگو گ بیاز تخر یریباغشهر و جلوگ

 یو بهساز ینوساز یت هایو به تبع آن گسترش فعال یتوسعه صنعت گردشگر یروشن برا یا ندهیتوان آ یم یگردشگر
 کرد. ینیبشیپ

 

 مبانی نظری تحقیق -4

 یشهرقدیمی و تاریخی بافت  -4-1
و  یتوپوگراف ژهیبه و طیمح یها یژگیکه به تبع و یفضاها و عناصر شهر یدگیو درهم تن یعبارت  از دانه بند یبافت شهر

(. 7913 ،یشده اند)توسل نیگزیگسسته و با نظم جا ایبه طور فشرده  یشهر یبلوک ها و محله ها یعنیدر محدوده شهر  میاقل
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(. شهرها به مثابه 7910دهد)سلطان زاده، یرا نشان م خیتوسعه شهر در طول تار وو مراحل رشد  یریبافت هر شهر نحوه شکل گ
فرسوده خود هستند. به  یبافت ها یایاح ازمندین اتیادامه ح یدارند و برا اتیح دیبه تجد ازیهستند که همواره ن یموجودات زنده ا

ثابت و استوار آن  یدولوژیا نیمهمتر دیو شا یشهر یزیناب برنامه ر دهیا یها شهیاز ر یکی طیاعتقاد به بهبود مح یطور کل
 گریکدیها و اقشار مردم به چه صورت در فضا با  تیفعال ،یکه عناصر کالبد نیا ی(. بافت شهر به معنSutcliffe, 1980است)

 زیچون ر یاتیبافت ها به خصوص نی(. از مشخصات ا7911 نچ،یشهر است)ل یاز مشخصات بارز و اساس یکیشوند که  یم قیتلف
 یبرا نیساکن نیپائ یاز آنها، توان مال یمقاوم بودن آنها، مترکه شدن برخ ریبناها، غ یباال متیبناها، عرض کم معابر، ق یدانگ

 یکدستیبه آن نوع  یمیبافت قد  توان اشاره کرد. یها را م یشهردار فیضع یآن و خدمات رسان یو نوساز یو بهساز اءیاح
 یبا نظام زندگ یاست که در آن نظام اجتماع میقد یشود که متعلق به نظام اجتماع یگفته م یکالبد یسکونت و انسجام فضاها

 ،یمکان یارزش ها یشهرها و دارا یخیتار تینشان دهنده هو ،یکالبد یبافت ها با وجود فرسودگ نیفرق دارد. ا یامروز یاجتماع
  (.7911،یهستند)خادم یو اجتماع یخیتار ،ییفضا

و  یمیاقل یاطاعت از ساختارها رویآن پ شیدایشود و پ یهر جامعه محسوب م یتیهو یبخش ها نیاز مهم تر یخیبافت تار
باعث  یخیتار نهیشیبا پ یساختار شهر کی یفرهنگ، اقتصاد و تبادالت اجتماع ،یمنسجم از معمار یاست. مجموعه ا یفرهنگ

 یبوم یو توجه به فرهنگ ها میبه اقل دنیبخش تیاهم شیدایپ نی. الزمه اندیآ دیبه مرورزمان پد یخیتار یشود که بافت ها یم
شود که منعکس  یمعاصر اطالق م یاز شهرها ییبخش ها ایبه بخش  یخی(. بافت تار7931؛ موحد، 7930 ،یمنطقه است)فالمک
به دست آمده  خیتار ولاو در ط رامونیپ طیشهر بوده و از تعامل انسان و مح یخیتار ،یفرهنگ یکننده ارزش ها

 هیقرار دارند و به عنوان هسته اول یمیقد یهرهااست که اغلب در مرکز ش نیبافت ها ا نیا یژگیو نی(. مهمتر7913،یاست)حائر
عناصر  نیباشد. همچن یبافت ها م نیمشخصات ا گریاز د کیو رشد ارگان یریشوند. شکل گ یدهنده شهر محسوب م لیتشک
 (.7939،یهستند)عالم یمسکون یشهر شامل مسجد جامع، بازار و محله ها شالودهکننده  نییو تع یاصل

 

 یشهربافت فرسوده  -4-2
 یمناسب از دسترس یعدم برخوردار ،یکالبد یفرسودگ لیشود که به دل یشهرها اطالق م یاز محدوده قانون ییبه عرصه ها

 ینازل یو اقتصاد یطیمح ،یبوده و از ارزش مکان ریپذ بیآس ،یشهر یساخت ها ریخدمات و ز ای ساتیسواره، تأس
و عموماً مناطق شهری  یستیدر ساختار مجموعه های ز مارییب ینوع(. بافت های فرسوده تظاهر 7931،یبرخوردارند)غالم

توان به عوامل کالبدی، عملکردی،  یم انیاند که از م لیآن ها دخ رییگردند و عوامل چندی در بروز وشکل گ یمحسوب م
 یفیو ک یماز عوامل فوق سبب کاهش ارزش های ک کیمخرب هر  ریاشاره کرد. تأث یفرهنگ ،یاقتصادی اجتماع ،یطیمح ستیز

محدوده ها امر نوسازی،  لیقب نیعملکردی در ا ،یشود و با نزول ارزش های سکونت یاز شهر م ییدر محدوده ها ست،یز طیمح
و  یو حالت فرسودگ ابدی یم یو تحول در آن ها فزون رییبه عدم تغ لیگردد و م یبازسازی و بهسازی در آن ها متوقف م

 یعوامل مخرب شکل م ریاز تأث یبافت فرسوده ی شهری به عنوان بازتاب بیترت نیو بد دشو یم یناکارآمدی در آن ها مستول
 یخود ادامه م اتیسکونت برای هر کس باشد به ح رقابلیمتعلق به همه کس و غ جیکه به تدر ییو به صورت فضا ردیگ

 (.7910و همکاران، ی؛ نعمت7933،ییدهد)معطوف و خدا

 

 بهسازی و نوسازی شهری -4-3
بهسازی به سلسله اقداماتی گفته می شود که به منظور ابقا و بهبود کالبد و فضای شهری در کوتاه مدت صورت می گیرد. به 

ات حفظ هویت، عبارت دیگر به مجموعه اقدامات اجرایی در شهر گفته می شود که به منظور حفاظت و احیای کالبد و فعالیت، موجب
 های جنبه از شهری ی فرسوده های نوسازی بافت و (. بهسازی7932اصالت و بهبود بنا و فضای شهری را فراهم می سازد)شیعه،

 و اندکی برخوردارند شغلی های فرصت از و بوده جامعه پایین از اقشار عمدتاً آن باشد. ساکنان می پیچیده بسیار متفاوت، موضوعی
 تنوع باال، فرسودگی دلیل شود. به می آنان ارائه به ناچیزی شهری خدمات طرفی از سپارند؛ پایه می دون مشاغل به تن ناچار به

 به که دولت باورند این بر گری و فنشتاین. شود می دیده ندرت و...( به آموزشی درمانی، سبز، فضای تفریحی، ها )تجاری، کاربری

 فرصت آموزشی، مراکز مسکن مناسب، همچون اساسی و اولیه نیازهای و نماید ها مداخله بافت این در باید اصلی مؤثر نهاد عنوان

 مجموعه به شهری (. بهسازیVidal,1996فراهم نماید) را ساکنان روزمره نیازهای تأمین و خرد طریق مشاغل از اشتغال های

 که حالت نحوی به هماهنگ و جامع سطح یک اساس شهری بر های محله بهسازی و فضاها بناها، وضع ازاصالح هایی مداخله

 دران بخش هویت آثار و حفظ گذشته به وفاداری بر اصل مداخله این شود. در گفته می ببرد بین از ها دران را رکود و فرسودگی

نوسازی به معنای تجدید  (.7911باشد)حبیبی، فرهنگی می میراث سازمان مقررات رعایت مستلزم ها این بافت در هاست. دخالت
بنای ساختمان ها، عمل یا فرآیند از بین بردن نشانه های خرابی، فرسودگی، ویرانی ها با مفهوم دوباره سازی و تجدید بنای نو 
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(. نوآوری نواحی شهری فرسوده با بهبود سازی این نواحی)مانند وارد کردن خدمات مدرن و جدید به 7911مترادف است)توسلی،
کونی قدیمی یا از طریق روان بخشی کوچه ها( یا ساماندهی)تخریب همه ساختمان های موجود و ساختن دوباره آن ها(. نواحی مس

نوسازی زمانی انجام می شود که فضای شهری، مجموعه و یا بنا از نظر عملکردی فعال هستند، ولی فرسودگی کالبدی سبب 
ه های موجود بر اساس طرح هماهنگ و کنترل شده همراه با پاک سازی و کاهش بازدهی و کارآیی آن شده است یا بازسازی محل

 (.7937ساختمان های نامناسب می باشد)سیف الدینی،
 

 بحث و یافته های تحقیق -5

 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری -5-1

محدوده  نییو تع یفرسوده و ناکارآمد شهر یبافت ها یو نوساز یبهساز اء،یاح ندیدر فرآ هیوحدت رو جادی( به منظور ا7ماده 
 .ردیپذ یصورت م لیبه شرح ذ یقانون اقدامات نیا تیمورد حما یها

 است: لیذ یمعان یقانون بکار رفته دارا نیکه در ا یمی( اصطالحات و مفاه1 ماده
گذشته عناصر متشکله آن اعم از  انیسال یت که در طاز  شهر اس ی: مناطقیفرسوده و ناکارآمد شهر ی( بافت هاالف

شده و ساکنان آن از مشکالت  یو ناکارآمد یها، دچار فرسودگ یها و دسترس ابانیمستحدثات، خ ه،یابن ،یربنائیز ،یروبنائ ساتیتاس
 برند. یرنج م یو کالبد ی،فرهنگی،اجتماعیمتعدد اقتصاد

 یعال یمصوب شورا یناکارآمد شهری ، نقشه ای است که براساس شاخص ها( نقشه محدوده بافت های فرسوده و ب
و به  هیته هایشهردار ای( و رانیا یشهر ی)سازمان عمران و بهساز یتوسط وزارت مسکن و شهرساز رانیا یو معمار یشهرساز

 یا می رسد . رسیده رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیموضوع ماده پنج قانون تاس یها ونیسیکم بیتصو
)اعم از جامع و  یتوسعه شهر یهستند که در چهارچوب طرح ها ییطرح ها  ،یو نوساز ی( طرح های احیاء، بهسازج

شود.  یم هیته یو معمار ی، فن یاصول شهرساز تیشهری با رعا یو نوساز یبرنامه های احیاء، بهساز ی( به منظور اجرایلیتفص
آنها  یبوده و اجرا یفرسوده و ناکارآمد شهر یاز بافت ها ینیمحدوده مع ازیو مورد ن دیجد یها یکاربر رندهیطرح ها در برگ نیا

عمران و  ی، معابر و بدنه آنها ، پروژه ها یدسترس یشبکه ها لیاز قب یشهر یساخت ها ریو ز یخدمات عموم نیمتضمن تام
 باشد  یهر منطقه م یو بوم یالماس -یرانیا یربر ضوابط شهرسازی و معما یاست که متک رهیسبز و غ یفضا ،یخدمات شهر

 ( سهام پروژه، حق السهمی از ارزش کل پروژه است که سهم دارنده را مشخص می کند .  د
) سازمان عمران و بهسازی شهری ایران (  ی( توسط وزارت مسکن و شهرساز1شده در بند )ج( ماده ) ادی ی( طرح ها 9 ماده

و  یشهرساز یعال یشورا سیموضوع ماده پنج قانون تاس یها ونیسیکم بیو خارج از نوبت به تصو هیها ته یشهردار ایو 
 می رسد .  رانیا یمعمار

از  ی) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها ( می توانند قسمت ،یو نوساز یبهساز اء،یاح یطرح ها انی( مجر0 ماده
فنی،  تیصاحب صالح یدولت ریغ یاشخاص حقیقی و حقوق ایابسته به خود و و یسازمان ها ایخود را به شرکت ها و  اراتیاخت

) سازمان عمران و بهسازی شهری  یرا وزارت مسکن و شهرساز یو حقوق یقیحقاشخاص  تی. صالح ندیمالی و اجرایی واگذار نما
 .دینما یم نییایران ( تع
از حوادث غیر مترقبه در  یاز خسارات ناش یریبحران کشور( مکلف است برای جلوگ تیری( وزارت کشور )سازمان مد0 ماده
 مذکور بعمل آورد. یبافت ها تیالزم را با اولو یریشگیفرسوده و ناکار آمد پ یبافت ها

 یسوحسب مورد از  ،یو نوساز یبهساز اء،یاح ی( به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرح ها1 ماده
 یمصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطالع رسانی می شود و با همکار یطرح ها یمحدوده اجرائ طرح ، یمجر

 %70افراد در وضعیت موجود بعالوه  یو دیگر حقوق قانون هیابن ،یروز اراض متیق نییتعو  یابیآنها برای حصول توافق نسبت به ارز
طرح و  ینفر به انتخاب مجر کیصاحب حق،  اینفر به انتخاب مالک  کی) یدادگستر یشناسان رسمسه نفره کار ئتیه قیاز طر

پروژه محسوب شده و به عهده  یاجرا یها نهیاز هز یبه عنوان جزئ یابیارز یها نهیگردد. هز ی( اقدام منیالطرف   ینفر مرض کی
 طرح است. یمجر

به مشارکت نداشته باشندو ملک آنها  یلیمصوب تما یاجرائ یاز مالکان امالک واقع در پروژه ها یتعداد کهی( در صورت1ماده
 دهیمزا قیدر صورت وجود وجه ملزم شرعی از طر هیپا متیشده به عنوان ق میمانع اجرا طرح باشد ، سهم آنها براساس ارزش تقو

مالک اول  نیگزیطرح جا ینسبت سهام مالک، در مشارکت با مجربه  دهیشود . برنده مزا یو به آنان پرداخت م دهیبه فروش رس
طرح  یمجر ده،یمزا قیمی گردد. در صورت استنکاف مالکان امالک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طر

گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک امالک مزبور اقدام نماید. در  هیهای سرما هیجلب سرما قیاز طر ایباید راساً 
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صورت مجهول المالک بودن بعضی از امالک واقع در پروژه های اجرایی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام می شود و 
 وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود . 

طرح و وفق احکام این قانون و همچنین  یمجر قیماده صرفاً از طر نی( اقدامات مربوط به تملک امالک موضوع ا7 تبصره
احکام غیر مغایر در الیحه قانونی نحوه خرید امالک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 

و اصالحات  13/3/7912ها مصوب  یشهردار ازیمورد ن یامالک و اراض ه،یابن میوشورای انقالب و قانون  نحوه تق 71/77/7903
. این اقدام مانع از مراجعه ذی نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابالغ واقعی به مراجع قضایی و همچنین مانع ردیپذ یبعدی صورت م

 اجرا عملیات نخواهد بود . 
انتشار  ه،یسرما نیتام ینهادها یمفاد قانون اعم از راه انداز ریماده و سا نیا یاجرا یمنابع مال نی( طرق مختلف تام1 تبصره

 یغیردولتی و راه انداز یگذار هیتوسعه سرما یصندوق ها جادیا ،ییا داخل یگذار خارج هیاوراق مشارکت، جلب مشارکت سرما
کشور ، یاست که توسط وزارت خانه های مسکن و شهرساز ینامه ا نیآن به موجب آئ ریسهام پروژه غیر دولتی و نظا یهاشرکت

می  میحداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظ یو دارائ یو امور اقتصاد
ام پروژه دولتی منوط می رسد . ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری دولتی و راه اندازی شرکتهای سه ئتیه بیشود و به تصو

 به تصویب مجلس شورای اسالمی است .
مصوب  یطرحها یو نوساز یبهساز اء،یاح ندیدر فرآ عیگذاران و سازندگان و تسر هیمالکان، سرما قی( به منظور تشو3ماده
واقع در  یو اراض هیابن ریسا نیشده و همچن ادی یطرح ها یاجرائ یواقع در پروژه ها یامالک و اراض هیقانون، کل نیموضوع ا

و تراکم،  یعوارض صدور پروانه ساختمان ثیاز ح یمسکون یبا کاربر یشهر ناکارآمدفرسوده و  یدیگر نقاط محدوده بافت ها
 ها ، یکاربر ریمی شود و در خصوص سا 7931و عرضه مسکن مصوب سال  دیاز تول تیو حما ی( قانون سامانده71مشمول ماده )

موکول نمودن پرداخت عوارض  ایمتعلقه و  رضشهرداری ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها، به ازاء بهای عوا
تواند در مقابل عوارض و  یطرح م ی. مجردیروز حسب مورد اقدام نما یساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بها اتیعمل انیبه پا

تهاتر  یردارطرح با شه ازیبا انجام خدمات مورد ن ایطرح اقدام و  یاحداث یاز فضاها یواگذاری بخش نسبت به یمطالبات شهردار
 . دینما

و  یبهساز اء،یمصوب اح یواقع در طرحها ی( به منظور حل و فصل اختالفات و مشکالت مربوط به امالک و اراض1ماده
امالک ، وفق ضوابط و  نگونهیا تیوضع فیتکل نییاختالفات و تع ریاعم از فاقد سند، بالصاحب و مجهول المالک و سا ینوساز

اداره ثبت اسناد و  سیقوه قضائیه ، رئ سیبه انتخاب رئ یتجربه دادگستر بانفر از قضات  کیمرکب از  یئتیمقررات مربوط، ه
استان در اداره ثبت اسناد و امالک محل  یسازمان مسکن و شهرساز یاز سو یندگینفر به نما کیو  یو ندهینما ایامالک محل 

 میقاضی عضو هیات اتخاذ تصم یو با را یدگیضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رس تیمی شود و با رعا لیتشک
خواهد نمود.رای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابالغ در محاکم دادگستری قابل تجدید نظر و رای دادگاه تجدید نظر 

 عی است . قط
حقوق مالکانه اشخاص،  تیبا رعا یو نوساز یبهساز اء،یاح ی( ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند در محدوده طرح ها72ماده

احیاء،  یو امالک و مستحدثات واقع در طرحها یو افراز اراض کیتفک ع،یالزم را جهت حذف معابر موجود، تجم یثبت اتیعمل
 ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. ثرو حداک تیومصوب با اول یو نوساز یبهساز

نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام  نیصرفا با صورتجلسه توافق مالک یعیتجم یتوانند در پروژه ها یها م ی( شهردارتبصره
 است. یکار منوط به ارائه سند ثبت انیدر هر صورت صدور پا ندینما

آب، برق،  ازیحق االمت یو نوساز یبهساز اء،یمصوب اح یالزم در طرحها یها رساختیسرانه ها و ز نی( به منظور تام77ماده
 نیو تام یموظفند نسبت به برقرار ربطیذ ی، محفوظ است و دستگاهها یمحدوده ها پس از نوساز نیآن در ا ریگاز، تلفن و نظا
 . ندیاقدام نما ازیخدمات مورد ن

گردشگری،  ،یفرهنگ ،یعموم یخدمات و فضاها نیبه منظور تام یدولت ریبخش غ یها نهی( دولت می تواند هز71ماده
 محسوب نماید . انیمود یاتیقابل قبول مال یها نهیشده را جزء هز ادیدر مناطق  یو ورزش یآموزشی، مذهب

فرسوده شهری در بودجه های هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافت 72( دولت مجاز است ساالنه 79ماده
 . دیبینی و درج نماسنواتی کل کشور پیش

( این قانون اعتبارات مورد نیاز 79ها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده )ریزی و توسعه استانبرنامه ی( شورا70ماده
ربط های ذیمحل اعتبار دستگاههای فرسوده از های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافترا برای ساخت فضاها و ساختمان

 .ندیبا اولویت تامین نما
قیمت تخصیصی به بخش درصد تسهیالت بانکی ارزان 10( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است، حداقل 70ماده

 های فرسوده شهری اختصاص دهد.بهسازی و نوسازی بافتمسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء،
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سازمان  وزارت مسکن و شهرسازی ) سازمان عمران و بهسازی شهری ( مکلف است با همکاری وزارت کشور ،( 71ماده
ربط های اجرایی ذیدستگاه ها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیهمیراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استان

ارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه و ناک دههای فرسودر فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت
ماه پس از تصویب این قانون نسبت به  1عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف 

و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط های فرسوده تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت
 اسالمی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید .  -شهرسازی معماری ایرانی 

 ( قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است.39( در اجراء کلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل )71ماده
بصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و فوق مشتمل بر هفده ماده و شش ت قانون

 ،یشهر ی)سازمان عمران و بهسازدینگهبان رس یشورا دییبه تا 11/72/7931نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ
 (.7911،  0موضوع ماده  تیو دستورالعمل احراز صالح7930

 

 فت های شهریرویکردهای مداخله در با -5-3

 یبه مداخله دارند انواع مختلف از روش ها ازیمعاصر، ن ستیز طیبه منظور ارائه شرا ،یو فرسوده شهر یخیتار یبافت ها
 کرد:  یدسته بند ریز یکل کردیتوان در سه رو یتجربه شده را م یفرسوده شهر یمداخله و برخورد در بافت ها

 سامانده بافت فرسوده -
 هفرسودحفاظت از بافت  -

 (.7910و همکاران، یدخالت در بافت فرسوده)زال -
 

احیای بافت های فرسوده شهری توسط سازمان ها و نهادهای دولتی و ضرورت استفاده از  -5-4

 برنامه مشارکتی مردمی
طرح  ی هیو نظارت بر ته تیهدا ت،یحما فهینهادها و ارکان مداخله در بافت فرسوده، وظ نیاز مهمتر یکیدولت به عنوان 

خواهد نمود. مداخله  فاینقش خود را ا یدولت ینهادها ریو سا یوزارت مسکن و شهرساز قیرا به عهده دارد و از طر ینوساز یها
و  حیصح یزیدر کنار مردم قرار گرفته و با برنامه ر یدولت یاست که سازمان ها و نهادها ریپذامکان یدر بافت فرسوده تنها در صورت

بافت  یو بهساز یبه نوساز ایمنسجم و پو ،یحرکت گروه کیجهت رفع معضالت و مشکالت موجود همگام شده و با  یاصول
 یم ییاجرا تیریطرح، مد تیریمردم، مد ،ی. ارکان مداخله در بافت فرسوده شامل دولت، بخش عمومندیفرسوده اقدام نما یها

 یدارا یشهر تیریمرجع مد نیتر یدر سطح شهر و به عنوان عال ییجراها به عنوان محور اقدامات ا یباشد. بدون شک شهردار
 یازنوس یکه در برنامه ها ییکردهایاست. از جمله رو یشهر یو نوساز یها در موضوع بهساز تیو مسئول فیوظا نیمتنوع تر
 یساخت مسکن و انتقال ساکنان بافت ها یبرا یآن اراض یو واگذار یشهر رهیذخ یشود استفاده از اراض یم دهید یشهردار

محالت  یاجتماع یتمام ساختارها دنیو از هم پاش یاجتماع یکه به سرعت به شکاف ها یفرسوده به آن مکان هاست. موضوع
 یخانوارها در همان محالت باشد. از جمله اقدامات مهم شهردار ستیز یداریو پا اومتد یبر رو دیبا یمنجر خواهد شد. تالش اصل

 یاست. زمان یشهر یو نوساز یاز محالت دارند توجه به مشارکت مردم در امر بهساز یشتریکه شناخت ب یشهر یها و شوراها
توسط مردم و ساکنان  یو بهساز اءیبه اح وطمرب یها نهیاست که هز نیانتظار بر ا دیآ یم انیبه م یکه بحث از مشارکت مردم

 یمعمار یو ارزش ها یفرهنگ راثیم ،یخیبافت و حفاظت از آثار تار یایکه اصوالً اح ی. در حالردیگونه بافت ها صورت پذ نیا
گونه از بافت ها)که  نیها و طرح ها توسط ساکنان ا نهیهز یتوان انتظار داشت که تمام ینم نیاست. بنابرا یمقوله مل کیکهن، 

طلب  یشود)لطف نیهستند و در حال ترک آن محل(، تأم بافت ها، اغلب ساکنان آن از طبقات فرودست جامعه نیدر نوع فرسوده ا
فرسوده  یاگر دولت صرفاً عهده دار دخالت در بافت ها نکهیشود: اول ا یمهم مطرح م اریدو مسأله بس نجای(. در ا7910و همکاران،

نخواهد بود چرا که  داریبافت ها پا نیآن، ا جهیشود و در نت یم اریبافت ها سلب عالقه و اخت نیو ساکنان ا مشود، از مرد یشهر
 نهیفرسوده دخالت نکند و زم یگذار مهم در بافت ها هیسرما کینشده اند. دوم آنکه اگر دولت به عنوان  اءیاح یعیهرگز به طور طب

بافت ها را  آن جیگونه از بافت ها نخواهند زد و به تدر نیا یهرگز دست به نوساز ییامردم را فراهم نکند، مردم به تنه قیتشو
 (.7932و همکاران، ی(،)تراق1و 7 یترک خواهند کرد)نمودار ها
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 1911ارکان مداخله در بافت فرسوده، مأخذ: نگارنده،  ،ییاجرا التیسازمان و تشک شی: نما1نمودار 

 
 1911مداخله کننده در بافت فرسوده، مأخذ: نگارنده،  یدولت یسازمان و نهادها شی: نما2نمودار 

 
 1911مداخله کننده در بافت فرسوده، مأخذ: نگارنده،  یبخش عموم یها سازمان شی: نما9نمودار 

 
رکن مداخله  نی. مهمترباشدیارکان مداخله م گریخود به عنوان نهاد اجرا کننده طرحها از د یقانون اراتیبا اخت یبخش عموم

رکن  نیمحقتر یو قانون یافراد عالوه بر آنکه به لحاظ حقوق نی. اباشندیمحدودهها م نیا نیساکن ،یشهر یفرسوده یدر بافتها
 ییتوانا یمال نییبضاعت پا لیافراد به دل نیاز معضالت محدوده را دارند. متأسفانه ا یگاهشناخت و آ نیشتریمداخله هستند، ب

تک پالک  ینوساز یخرد حت اسیمق ینوساز یپاسخگو ییبه تنها زیارائه شده ن التینداشته و وامها و تسه میمستق یمداخله
 یبراحت زیپروژه ن میمستق ینمودن مردم جهت اجرا لو خدمات مناسب و متشک یدسترس نیتأم بیترت نیباشد. بد یتوسط آنها نم

 (.0نخواهد بود)نمودار  ریامکانپذ
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 1911انواع مشارکت مردم در امر مداخله در بافت فرسوده، مأخذ: نگارنده،  شی: نما4نمودار 

طرح مشتمل بر  تیری. خدمات مدردیگیشهر انجام م یطرح است که توسط مشاور بافت فرسوده تیریرکن مداخله مد گرید
 (.0)نمودار یو خدمات نظارت ،یتیریخدمات مد ،یخدمات فن ،یاست: خدمات حقوق تیچهار نوع فعال

 
 1911طرح در امر مداخله در بافت فرسوده، مأخذ: نگارنده،  تیریمد تیچهار نوع فعال شی: نما5نمودار 

 

 یمشارکت یزیبرنامه ر هیبر پا یفرسوده شهر یبافت ها یو نوساز یو موانع بهساز ایمزا -5-5

 یمردم

مأخذ: ) ،یمردم یمشارکت یزیبرنامه ر هیبر پا یفرسوده شهر یبافت ها یو نوساز یو موانع بهساز ای: مزا1جدول 

 (1911نگارنده، 

 یو نوساز یبهساز

 یفرسوده شهر یهابافت
 یمردم یمشارکت یزیبرنامه ر هیبر پاشرح 

 مزایا

 به وجود آمدن روند مدیریتی و برنامه ریزی به صورت کارآمد -
 افزایش ارتباط و پاسخگو بودن -
 افزایش پیوستگی و نزدیکی اقشار اجتماعی و حس جمعی -
حس مسئولیت در قبال برنامه ها و پروژه ها و به وجود آمدن مالکیت شهروندی، تعهد و  -

 تأیید از طرف شهروندان
دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مشکالت محل زندگی و نتیجه شناخت بستر و بافت  -

 فرسوده شهری
صرفه جوی در هزینه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده از طریق جلب  -

 مشارکت شهروندان

 موانع

 موانع ساختاری -
 اجتماعی -فرهنگی موانع -
 عدم مداخله واقعی مردم و عدم اطالع مردم از برنامه ها -
 محدودیت های قانونی و احساس عدم تعلق به محله -
عدم شناخت جایگاه سازمان های غیر دولتی، محدودیت های اقتصادی و موانع سیاسی  -

 (.7910مشارکت)لطفی طلب و همکاران،
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 ، محله خاماچیالر1محله دو ناحیهبافت فرسوده  -مورد مطالعه: شهرستان خوی -5-6
از مرکز  یلومتریک 712درفاصله  ،یشهر خو تینفر، به مرکز 912211 تیاستان با جمع یشمال غرب هیدرناح یشهرستان خو
 کیتفک نیاءالدیقره ض تیبه مرکز پارهیو چا یخو تیبه مرکز ،یبه دو شهرستان خو یکشور ماتیتقس نیآخر یاستان قرار دارد)ط

در  ه،یوه، در تورات به نام حو هیبه نام خو انیآشور یکه در سالنامه ها لهسا 1222به عنوان مهد تمدن  یشده است(. خو
با نام   1خرداد در کتاب) المسالک الممالک( بنیهـ.ق آ 102آمده و در سال  ه،یبا نام خو  7المغرب( یکتاب)العالم من المشرق ال

دقیقه عرض  01درجه و  93دقیقه طول جغرافیایی و  13درجه و  00کند. شهر در موقعیت جغرافیایی  یم ادیاز آن  یخو یکنون
 10و  71ظهر خوی ساعت  71ثانیه است یعنی ساعت  90دقیقه و  10جغرافیایی واقع شده و اختالف ساعت شهر خوی با تهران 

 فتنهکتار و با در نظر گر 7202وسعه و عمران منقضی شده ثانیه تهران است. وسعت آن در محدوده طرح تفصیلی و ت 90دقیقه و 
در  یشهر خو گاهینقش و جا ،یبخش کشاورز ةنیهکتار است. در زم 7011ساخت و سازهای پیرامونی خارج از محدوده بالغ بر 

 نیرشد ا دیمو یمتعدد در دشت خو زیحاصل خ یها نیو وجود زم یعیو طب یمیاقل طیشرا ،یروستائ یةناح کیاستان و استقرار در 
تر بخش خدمات از متوسط رشد استان و شهر، که  نیبه رغم رشد پائ یشهر است. شهر خو یبخش باالتر از متوسط رشد اقتصاد

شاغل با تخصص  یرویبه خصوص ن ییشهر و شاغالن روستا دیو جذب شاغالن جد یخدمات عموم یبه علت رشد منف شتریب
 یصورت گرفته، شهر بو مشاغل کاذ ییاروپا یدستباف به کشورها یصنعت؛ مثل صادرات فرش هابه سمت بخش  نیپائ

 (.7911 وه،یش یو اصغر ی(،)شهر9است)شکل  شماره  یخدمات
 یخیبافت فرسوده است. بافت تار  -درصد 72حدود  یزیچ -هکتار  آن  022 بایهکتار است که تقر 0221  یدارا یخو شهر

از بافت فرسوده  یشهر قرار دارد که قسمت یدر هسته مرکز یو دروازه سنگ دالشهدایشامل بازار، مسجد مطلب خان، مسجد س یخو
 یو بهساز اءیبه منظور اح یفرهنگ راثی، اداره م یشهر ساز با اداره کل راه و یاراز همک یاست. عملکرد و اقدامات شهردار خو

 یتومان برا ونیلیم 302از بافت فرسوده است،  یآن که قسمت یو بازساز یخیز بافت تارحفاظت ا ی: برایشهرخو یخیبافت تار
 ضیرا تعر روهاادهیکمتر شده و  در عوض پ راشده، سطح سواره  نهیشهر است، هز نیا یخیامام)ره( که هسته تار ابانیخ یایاح

  زین یخو یخیبازار تار یاز راسته ها یحذف کرده اند. برخرا   زیچراغ برق ن یرهایت نیزم ریبرق به ز یشده و با انتقال کابل ها
 میبتوان قیطر نیاز ا ات میآنها هست یدر حال بازساز یخو یو اداره راه شهرساز یفرهنگ راثیم یبه مرمت داشت که با همکار ازین

 0که در  میدار یرسمریو سکونت غ ینینش هیهکتار حاش172 ی. در خومیاقدام کن یبا جذب گردشگر در گسترش صنعت گردشگر
 تیریاند جزو معضالت مدنشده بیمناطق هستند و تصو نیکه در ا گریهدف، سکونت دارند. اما محالت د شده ییمحله شناسا

 (.37: 7911نژاد،  ی)علردیمجاز صورت نگ ریکه ساخت و ساز غ میبگذار روین دیما هر روز با رایهستند. ز یشهر
گرانبها از  یانهیکه گنج یو فرهنگ یخیبا مراکز تار یخو یخی(، شهر تارالری)محدوده خامچ 7 هیبافت فرسوده محله دو ناح

در جذب گردشگر  یمقصد مهم یروبرو است و از طرف یو اجتماع یکیزیداده است با مشکالت ف یو فرهنگ را در خود جا خیتار
 یخیو تار یفرهنگ راثیاز م یبهره بردار ،یخیتار یهابافت یسازو باززنده یگردشگر عهتوس انیاست. با توجه به رابطه متقابل م

 (.7خطه از کشورمان است)شکل   نیا یبرا یو کالبد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیدر زم یاریدر بردارنده منافع بس
واقع  یشهر خو کی هیناح 1در جنوب محله  یعنی یمیشهر قد یقسمت مرکز یدر جنوب غرب الریمورد مطالعه خاماچ محدوده
از جنوب به  ،یجنوب ینیامام خم ابانیاز غرب به کوچه سالمت بخش و خ ،یفرامرز دیمحدوده، از شمال به کوچه شه نیاست. ا

 (.7910،یوخانمحمد یباشد)گلوان یهکتار م 77 باًیگردد و وسعت آن تقر یم ودمحد یطالقان ابانیبلوار مدرس و از شرق به خ
 

 محدوده یکالبد یها یژگیها و و یبررس -5-7
(، به دست آمده است که شامل الریموجود در محدوده مورد مطالعه)خاماچ یالگوها یبررس قیاز طر یکالبد یها یژگیو

 یعناصر ارزشمند کالبد ییشناسا نیو  همچن یو مصالح مصرف هیابن تیفیو تراکم، تعداد طبقات، قدمت بناها، ک نیاشغال زم یبررس
 (.7باشد)جدول  یم

                                                           
به کوشش دکتر منوچهر ستوده در تهران توسط نشر کتابخانه  یقمر یهجر 911المغرب که در  یرجوع به کتاب حدود العالم من الشرق ال. 7

 است. دهیبه چاپ رس یطهور
 افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. رجیبا اهتمام  یاصطخر میابواسحق ابراه فیرجوع به کتاب مسالک و ممالک تأل. 1
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 1911 ،یخو یشهردار ویآن، مأخذ آرش ییایجغراف یو مرزها یلیبر اساس طرح تفص ی: نقشه شهر خو1شکل 

 

(، مأخذ: نگارنده، الریموجود در محدوده مورد مطالعه)خاماچ یالگوها یبررس قیاز طر یکالبد یها یژگی: و1جدول 

1911 

 یکالبد یها یژگیو شرح الگوهای موجود 

 سطح اشغال 7

 90تا  11درصد سطح ساخته شده در رده اول، سطح اشغال  01درصد با توزیع  11 زیرسطح اشغال 
درصد الگوی  70درصد با سهم  00تا  90درصد از سطح ساخته شده و سطح اشغال  11درصد با سهم 

رایج سطح اشغال در محدوده مورد مطالعه هستند. که با توجه به سطح کل اعیانی در محدوده مورد 
 درصد از سطح ساخته شده به اشغال ساختمان ها در آمده است. 19گردد که  مطالعه مشخص می

1 
 تراکم ساختمانی

 
 12درصد از لحاظ فراوانی بیشترین توزیع را دارا می باشد. اما از نظر سطح، تراکم زیر  00تا  12تراکم 

 درصد می باشد که به دلیل وضعیت پالک های بزرگ غیر مسکونی می باشد.

 طبقات 9
طبقه ساختمان بیشترین فراوانی را در محدوده  1پالک با  701طبقه ساختمان و  7پالک با  101

 11پالک چهار طبقه و  7داراست که نشان از گسترش افقی کالبد محدوده دارد. در این محدوده، تنها 
 پالک فاقد ساختمان وجود دارد. 70طبقه و تعداد  9پالک 

 قدمت ساختمانی 0

درصد  71سال و  32تا  92درصد از ساختمان ها بین  71سال،  92تا  70ساختمان ها بین درصد از  01
درصد از بناها کمتر از شش سال است که ساخته شده اند.  1سال قدمت دارند و تنها  70تا  1آنها بین 

صد در 71ساله،  92تا  70درصد از سطح، دارای ساختمان های با قدمت  00از نظر توزیع مساحت نیز، 
درصد سطوح دارای  3,1سال بوده اند و تنها  70تا  1درصد با قدمت بین  71ساله و  32تا  92با قدمت 

 سال می باشند. 1بنایی با قدمت کمتر از 

 کیفیت ابنیه 0
ساخته شده اند و در برابر زلزله مقاومت و  1322درصد از ساختمان ها بدون رعایت آیین نامه  11

درصد نوساز  1درصد قابل نگهداری و  91درصد در محدوده تخریب و تنها  17ندارند. پایداری الزم را 
 درصد مخروبه هستند. 9و 

1 
مصالح مصرفی 

 در محدوده

درصد آنها دارای پی می  91درصد از ساختمان های ساخته شده در محدوده فاقد پی مناسب و تنها  11
درصد دارای اسکلت بنایی)دیوار  11مورد مطالعه،  بنای ساخته شده در محدوده 001باشند. در مجموع 

درصد  13درصد دارای اسکلت بتنی می باشند.  7درصد دارای اسکلت فلزی هستند و تنها  91باربر(، 
درصد ساختمان ها از جنس  12درصد دارای سقف شیب دار می باشند.  7دارای سقف مسقف و تنها 

درصد به صورت ترکیبی می  0نس سنگ و درصد از ج 70درصد از جنس سیمان و  12آجر 
 (.7930باشد)مهندسین مشاور نگین شهر آینده، 
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و  یلیبر اساس طرح تفص ی: نقشه شهر خو2شکل 

 یشهردار ویآن،، مأخذ آرش ییایجغراف یمرزها

 1911 ،یخو

 1 هیمحدوده مورد مطالعه و محله دو ناح :9شکل 

 ویمأخذ آرش الر،ی)محدوده خامچیشهر خو

 (1911 ،یخو یشهردار

 
الت چهار گانه : محدوده مورد مطالعه و مح4شکل 

 1911 ،یخو یشهردار ویمأخذ آرشی، شهر خو

 
 1 هی: محدوده مورد مطالعه و محله دو ناح5شکل 

 ویمأخذ آرش ،(الری)محدوده خامچیشهر خو

 1911 ،یخو یشهردار

 

 
مأخذ  ؛1: محدوده مورد مطالعه، تعداد طبقات ناحیه 5شکل 

 1911 ،یخو یشهردار ویآرش

 
ها : محدوده مورد مطالعه، تراکم جمعیت در بلوك6شکل 

 1911 ،یخو یشهردار وینفر در هکتار ، مأخذ آرش
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: محدوده مورد مطالعه، پراکندگی خدمات ناحیه 6شکل 

 1911 ،یخو یشهردار وی؛ مأخذ آرش1

 
آموزشی : محدوده مورد مطالعه، پراکندگی خدمات 5شکل 

 1911 ،یخو یشهردار وی، مأخذ آرش1ناحیه 

 

 
مأخذ  ؛1: محدوده مورد مطالعه، سیمای شهر ناحیه 6شکل 

 1911 ،یخو یشهردار ویآرش

 
: محدوده مورد مطالعه، پراکندگی کاربریهای 5شکل 

 ،یخو یشهردار وی، مأخذ آرش1تجاری در ناحیه 

1911 

 

 
تاریخی در ناحیه  : محدوده مورد مطالعه، بناهای6شکل 

 1911 ،یخو یشهردار وی؛ مأخذ آرش1

 
، 1: محدوده مورد مطالعه، الگوی مداخله در ناحیه 5شکل 

 ویایده کلی شبکه معابر محدوده مورد مطالعه ، مأخذ آرش

 1911 ،یخو یشهردار

 یبافت ها یکالبد ینیو بازآفر ینوساز یریگونه برداشت کرد که عدم تحقق پذ نیتوان ا یم قیتحق یها افتهیبا توجه به 
تواند در  یمحله م نیباشد. فرهنگ ساکنان ا یو فرهنگ ساکنان محله م یزندگ یارائه شده با الگو یفرسوده، عدم تطابق طرح ها

 نیو معمارانه و همچن یکالبد طیشرا یرگذار داشته باشد. محدوده مورد مطالعه تمامیتأث یآن نقش یستیز یفضاها یریشکل گ
شهر و محدوده مورد نظر  یکل یمایدر س یتجار ،یخدمات و مراکز آموزش یپراکندگ ،یتیتعداد طبقات، تراکم جمع ،یط دسترسنقا
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 یخیفرسوده و تار یبافت ها یایمداخله و اح یبرا یمیترس ییتوان الگو یوجود م نیموجود در محله دارد و با ا یخیتار یو بناها
 برد. شیدر محدوده پ یشهر

 

 یریگ جهینت -6
 لحاظ به بر آنکه عالوه افراد می باشند. این محدوده ها این ساکنین شهری، فرسودهی بافت های در مداخله رکن مهمترین

 به افراد این دارند. متأسفانه را محدوده  معضالت از آگاهی و شناخت بیشترین هستند، مداخله رکن محقترین قانونی و حقوقی

 نوسازی پاسخگوی تنهایی به نیز شده ارائه تسهیالت و وام ها و نداشته مستقیم مداخله ی توانایی مالی پایین بضاعت دلیل

 مردم نمودن متشکل و مناسب خدمات و دسترسی تأمین ترتیب نمی باشد. بدین آنها توسط پالک تک نوسازی حتی خرد مقیاس

 به مربوط مسائل به صرفاً فرسوده بافت های در شهری طراحی .بود نخواهد امکان پذیر نیز براحتی پروژه مستقیم اجرای جهت

 و اجرایی ارگان های سازماندهی و مدیریتی مباحث به می بایست بلکه نبوده معمارانه محدود و زیباشناسانه فضایی، های کیفیت
تجارب ها نشان داده که نوسازی بافت های فرسوده شهری، فرآیند و فعالیتی میان بخشی بوده و  .باشد توجه داشته هم عملکردی

 0221شهر خوی دارای  بدون مشارکت دولت، شهرداری ها، بخش خصوصی و حضور و مشارکت مردم قابل انجام نمی باشد. 
بافت تاریخی خوی شامل بازار، مسجد  ست.بافت فرسوده ا  -درصد 72چیزی حدود  -هکتار  آن  022هکتار است که تقریبا 

برای حفاظت از  مطلب خان، مسجد سیدالشهدا و دروازه سنگی در هسته مرکزی شهر قرار دارد که قسمتی از بافت فرسوده است.
یخی میلیون تومان برای احیای خیابان امام)ره( که هسته تار 302بافت تاریخی و بازسازی آن که قسمتی از بافت فرسوده است، 

و با انتقال کابل های برق به زیر زمین  شدهروها را تعریض و  در عوض پیاده شده، سطح سواره را کمتر شدهاین شهر است، هزینه 
برخی از راسته های بازار تاریخی خوی نیز  نیاز به مرمت داشت که با همکاری میراث  .ه اندتیرهای چراغ برق نیز  را حذف کرد

شهر تاریخی خوی )محدوده خامچیالر(،  7محله دو ناحیه بافت فرسوده  است. هرسازی خوی در حال بازسازیفرهنگی و اداره راه ش
ای گرانبها از تاریخ و فرهنگ را در خود جای داده است با مشکالت فیزیکی و اجتماعی با مراکز تاریخی و فرهنگی که گنجینه

حدوده مورد مطالعه خاماچیالر در جنوب غربی قسمت مرکزی شهر مروبرو است و از طرفی مقصد مهمی در جذب گردشگر است. 
ناحیه یک شهر خوی واقع است. این محدوده، از شمال به کوچه شهید فرامرزی، از غرب به کوچه  1قدیمی یعنی در جنوب محله 

د می گردد و وسعت آن سالمت بخش و خیابان امام خمینی جنوبی، از جنوب به بلوار مدرس و از شرق به خیابان طالقانی محدو
هکتار می باشد. ویژگی های کالبدی از طریق بررسی الگوهای موجود در محدوده مورد مطالعه)خاماچیالر(، به دست آمده  77تقریباً 

است که شامل بررسی اشغال زمین و تراکم، تعداد طبقات، قدمت بناها، کیفیت ابنیه و مصالح مصرفی و  همچنین شناسایی عناصر 
باشد و در کنار این همجنین نتایج تحقیق نشان داد که محدوده مورد مطالعه بشدت دارای فرسودگی مید کالبدی می باشد. ارزشمن

تواند نقطه ضعف، محدوده بدلیل قرار گیری عناصر شاخص فرهنگی و تاریخی دارای پتانسیل باالی جذب گردشگری است که می
. و تمامی اهداف کالن و خرد و راهبردهای کالبدی، عملکردی زیست محیطی باشد7 یهسازی بافت محدوده ناحاهرمی برای باززنده

و ترافیکی بر اساس نقشه های ترسیمی بررسی و جانمایی شد که منجر به بیان راهبردهای در جهت توسعه و بازآفرینی بافت 
 .فرسوده شهری خواهد شد

تحقیق در محدوده مورد مطالعه برشمرد و  با برنامه ریزی و مشارکت اهداف و راهبردهایی که می توان با توجه به یافته های 
 در جهت باز سازی بافت های فرسوده و تاریخی آن قام برداشت.

 

 :اهداف کالن

 اجتماعی هویت ساز، با توجه به نیازهای ضروری حفظ و تقویت ارزش های اصیل فرهنگی ـ -

 بخشی بیشتر به بافت ق تزریق خدمات مورد نیاز وارزشنگهداشتن ساکنان اصلی بافت کهن در آن از طری -

 های اقتصادی و اجتماعی مستتر و مستقر در بافتارتقاء ارزش -

 ارتقاء نظام نظارت و هدایت توسعه شهری در جهت توسعه کیفی و کمی بافت -

 گیری ساختار شهری به عنوان هسته اولیه آنحفظ یکپارچگی و نقش مرکزیت بافت در شکل -

 احیاء و ساماندهی بافت کهن و ارزشمند -
 

 :اهداف خرد

 :راهبردهای کالبدی

 اصالح ساختار نظام قطعه بندی بافت از لحاظ دسترسی های پیچ در پیچ و تنگ و باریک نامنظم   -

 تبیین نظام ساخت و ساز با توجه به ماهیت ارگانیک و قدیمی بافت  -
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 فضای باز بیشتر شهری در عرصه های مختلفتعدیل توده و فضا در جهت رسیدن به  -

 کاهش صلبیت جداره ها و تقویت نفوذپذیری آنها -

 پیاده عابر مخصوص محوریت به شهری هویت با و قدیم اصلی محورهای تبدیل -

 مساکن استحکام و کیفیت و ارتقاء هدف با بلندمدت وام های ارائه -

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

 محله نوسازی جهت در خصوصی بخش توان ار استفاده -

 آنها بهسازی واسطه به شهری تأسیسات و کیفیت ارتقاء -
 

 :اجتماعی های راهبرد

 محله در ساماندهی و احیا شرکت ایجاد -

 امکاناتو  خدمات از مشروع استفاده های جهت معنوی ارزش های تقویت و بافت فرهنگی سطح باالبردن -

 تشکیل از طریق نو دیدگاه های ترویج و کهنه فرضیات کردن پاک و شهری مدیریت ذهن فرض های پیش در تغییر -

 آموزشی هایکارگاه

 شهروندان با محلی مدیران بین اجتماعی مشارکت های نهادینه سازی -

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

 
 :راهبردهای عملکردی

   های باالدست در نظر داشتن رشد طبیعی جمعیت با توجه به طرح -

 های موجود جهت تقویت حرکت و حضور مردم و در نهایت پویایی بافت  ساماندهی فعالیت -

 پیش بینی فضاهای جمعی محلی و همسایگی به منظور رشد تعامالت اجتماعی و حضور ساکنین  -

 باال بردن سطوح کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  -

 های بایر و مخروبه به نفع جبران کمبودها و خدمات و فضای سبز شهری استفاده از زمین -
 

 :راهبردهای زیست محیطی

 گسترش فضاهای باز شهری و کاستن از فشردگی بافت به منظور دستیابی به روشنایی و تابش نور خورشید در اوقات روز  -

 گسترش فضاهای سبز محلی و ایجاد فضاهای سبز در واحدهای همسایگی -

 انرژیتدوین ضوابط و معیارهایی برای تثبیت جهات استقرار ابنیه جهت استفاده و صرفه جویی بهینه در  -

 ساماندهی سیستم جمع آوری و دفع مواد زائد و زباله های شهری  -

 هدایت مناسب آبهای سطحی و فاضالب شهری  -

 کاهش آلودگی های صوتی مخصوص در محیط های مسکونی  -

 استفاده از پوشش گیاهی مناسب برای تلطیف هوا -

 
 :راهبردهای ترافیکی

 طوری که ساختار کلی حاکم را بر هم نزنده های سواره در بافت ب تعدیل حرکت -

 اتخاذ راهکارهایی جهت کنترل رفت و آمد وسایل نقلیه افراد غیر ساکن در بافت  -

 های محلی خاماچیالر و پشت امیر روان بخشی حرکت از طریق تعریض و اصالح هندسی معابر، ضمن حفظ کاراکتر خیابان -

 تقویت نفوذپذیری بافت 

 مراتب دسترسی تاکید بر سلسله -

 استقرار و پیش بینی پارکینگ عمومی  -

 ایجاد مسیرهای ایمن و مناسب برای تردد حرکتهای پیاده و دوچرخه  -

 تعریف مبادی ورودی و خروجی محورهای پیاده  -

 مکانیابی مناسب جهت استقرار محورهای پیاده -
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 فهوم شهر و سیمای کالبدی آن، انتشارات دانشگاه تهران.(، شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از م7910حبیبی، سید محسن؛) .1

(، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تاکید بر سیاست 7912حسین زاده، محمد مهدی؛ افشین مهر، وحید؛ برارپور، ثمره؛) .72
 -91ماره فصلنامه هفت شهر، ش بافت فرسوده قائم شهر)محدوده اطراف راه آهن(، 0محدوده  توسعه درونی مطالعه موردی:

 .792 -711، صص 93

 .7(، محله های تاریخی شهری، مجله هفت شهر، شماره 7911خادمی، حمید؛) .77

(، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد کالبدی 7912داوودپور، زهره؛ نیک نیا، ملیحه؛) .71
 .70(،  فصلنامه آمایش محیط، شماره توسعه پایدار شهری)مطالعه موردی: بافت فرسوده کوی سجادیه

 با جیرفت شهر در شهری فرسوده بافت های نوسازی و بهسازی اولویت های(، 7911رهنما، محمدرحیم؛ خوشاب، علی؛) .79

، 1، دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری، سال چهارم، شماره کالبدی و اقتصادی اجتماعی شاخص های تأکید بر
 .11 -1، صص 3پیاپی 

ضرورت بهسازی و  (،7919ولی، سیدحسن؛  مومن پور آکردی، سکینه؛ عظیمی زاده، الهام؛ قاسمی طاهری، سید مریم؛)رس .70
ر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین د(، مطالعه موردی : شهر ساری)نوسازی بافت های فرسوده شهری

 ، باتومی گرجستان.اقتصاد و علوم انسانی، مدیریت

(، برنامه ریزی راهبردی جهت ساماندهی 7910زارعی، مجید؛ ابی زاده، سامان؛ هاشم زاده قلعه جوق، فرشید؛)زالی، نادر؛  .70
بافت فرسوده شهری) مورد مطالعه: محله شهیدگاه بقعه شیخ صفی الدین شهر اردبیل، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 

 .11 -91سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 

 (، مقدمه بر تاریخ شهرو شهرنشینی در ایران، جلد اول، نشر آبی.7910)سلطان زاده، حسین؛ .71

 (، زبان تخصصی برنامه ریزی شهری، تهران: نشر آییژ.7937سیف الدینی، فرانک؛) .71

( بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با نأکید بر 7912سجادی، ژیال؛ پور موسوی، سید موسی؛ اسکندپور، مجید؛) .73
 .70طالعه موردی: محله دوالب تهران(، فصلنامه آمایش محیط، شماره )ممشارکت مردمی

(، برنامه عملیاتی ده ساله بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، 7930سازمان عمران و بهسازی شهری ایران؛) .71
 انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی.

، قانون حمایت از احیاء، بهسازی  0(، صالحیت احراز صالحیت موضوع ماده 7911)سازمان عمران و بهسازی شهری ایران؛ .12
 و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، نشر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، وزارت راه و شهرسازی.

 (، با شهر و منطقه در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.7932شیعه، اسماعیل؛) .17



 

51 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

32،) 
ار 

به
10

11
د 

جل
 ،

 دو

نوسازی بافت های فرسوده و ضرورت تغییر نگرش در تهیه و اجرای  طرح های  جامع و (، 7911یعی دستجردی، مسعود؛)شف .11
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 -17، سال دوم، شماره پانزدهم، صص شهرسازی و معماری جغرافیایی، علوم نوین پژوهشهای فصلنامه(، خوی شهرستان

01. 

مورد مطالعه: شهرستان  و نقش شهرداری دربهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری گاهیجا(، 7911علی نژاد، توحید؛) .10
 -19، صص 77 شمارهسال سوم، ،  رانیا یعمران و معمار یپژوهش در مهندس(، ، محله خاماچیالر7ناحیه محله دو  -خوی

33. 

(، بافت شناسی جغرافیای محالت قدیمی بیرجند جهت احیاء، پیشگیری از فرسودگی، پایانامه کارشناسی 7939عالمی، رضا؛) .10
 ارشد، استاد راهنما: دکتر ژیال سجادی، دانشگاه تهران.

(، تحلیل اثرات کالبدی طرح توسعه حرم امام رضا)ع( بر فضایی پیرامون، پایانامه کارشناسی ارشد، 7931می، یونس؛)غال .11
 استاد راهنما: علی زنگی آبادی، دانشگاه تهران.

 (، نوسازی و بهسازی شهری، تهران: انتشارات سمت.7930فالمکی، منصور؛) .11

 منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران. (، سیمای شهر، ترجمه: دکتر7911کوین، لینچ؛) .13
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فرسوده شهری )نمونه موردی: محله خاماچیالر شهر خوی(، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط 
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(، بهسازی و نوسازی 7910لطفی طلب، حسن؛ عالئی، صمد؛ قاسم زاده، سید مرتضی؛ موالیی، مسلم؛ عبدالملکی، محمد؛) .92
بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان)مطالعه موردی: منطقه نوزده تهران(، کنگره بین المللی جغرافیا و 

 ار، موسسه فرهنگی سفیران مبین.توسعه پاید

 شهری، فصلنامه ی فرسوده بافت بهسازی و نوسازی رونق بخشی، (، الگوهای7933خدایی؛) زهرا و شریف مطوف، .97

 .9شماره  اول، سال شهری، مدیریت مطالعات

خاماچیالر شهر (، طرح ساماندهی، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده محله 7930مهندسین مشاور نگین شهر آینده؛) .91
 خوی.
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 و یکالبد راتییروند تغ یو بررس یمعمار یکالبد یزیبرنامه ر یخیتار ریشناخت س(، 7913رزا، زهرا؛ احمدی، قادر؛)می .90
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نمونه موردی: شهر پیرانشهر، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان، سال  FAHPو  GISتلفیق عملکردهای فازی 

 .700 -791یست و دوم، صص ششم، شماره مسلسل ب

37. Sutcliffe, A.(1980).The Rise of Modern Urban Planning 1800-1914.London: Mansell. 
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