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 رانیا یآپارتمان یمسکون یهاسبز در مجتمع یفضا گاهیجا یبررس
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 91/40/9044تاریخ دریافت:  

 42/40/9044تاریخ پذیرش: 
 

  02846کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

انسان قلمداد  یاز زندگ ریناپذییجدا یسبز همچنان همانند عنصر یبشر، فضا یو تحول شکل زندگ هاقرنباگذشت 
 کهآنمگر  شدهنمیاحداث  ییبنا چیگفت ه توانمیمورد توجّه بوده و  شهیهم رانیا یسبز در معمار ی. فضاهاشودمی

 یدر معمار یعیاستفاده از عوامل طب تیبوده است. اهم عمارمدنظر م زیسبز آن ن یفضاها حیصح گیریشکلو  دهیسامان
در  یعیو طب یطیحداکثر استفاده از عوامل مح یو مصنوعات بشر عتیطب انیم کیاکولوژ یداریپا جادیبه ا ازیامروزه و ن

عنصر  عنوانبهسبز  یفضا گاهیجا یبه بررس یفیپژوهش توص نی. در اباشدمی نهیزم نیدر ا یداریپا جزء ارکان یمعمار
انسان  یسبز بر زندگ یحاصل از فضا راتیبشر پرداخته شد. در گام نخست به مطالعه و شناخت تأث یدگدر زن یاتیح

 راتیتأث -یشناختروان راتیاز: تأث اندعبارتکه  است یاکنندهنییتع اریبس راتیتأث دهندهنشان جیپرداخته شد که نتا
موفق در مسابقه معمار از  یهاپروژهدر  یآپارتمان یمسکون یهامجتمع یبرخ ه،. در ادامیفرهنگ راتیو تأث یشناختجامعه
 مورد پژوهش قرار گرفت. 9611-16سال 

 

 .یمعمار ،یسبز، مجتمع مسکون یمعمار، فضا زهیآپارتمان، جا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( الملل ارس. نیواحد ب یدانشگاه آزاد اسالم یمعمار یدکترا یدانشجو -1
Daneshmand.arman@yahoo.com 

 زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد ،یمعمار یدکترا -5
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 مقدمه -1
گذشته،  هایدورهدر  سازیساختمانو نحوه  هاسازه ،یکه معمار دهدمیجهان در ادوار گذشته، نشان  یو معمار خیمطالعه تار

 نیترمهماز  توانمیرا  ینینشآپارتمان ت،یجمع روزافزون شیگوناگون است. امروزه با افزا یزندگ طیو شرا هااقلیممتشکل از 
از  یکی رونیازاشده است؛  لیدر عصر معاصر تبد ،یاسکان بشر در شهرها دانست که به فرم غالب مسکن شهر ندیتحوالت در فرآ

(. 9680است)محمدنژاد، عتیانسان و طب نیب یجیتدر ی، گسستگکندیم دیرا تهد مانیشهرها یکه فضا ییهابحران نیترمهم
 میمثبت در اقل راتییتغ جادیهوا و ا تیفیک شیدر افزا ایعمده، نقش هاآن ریو نظ هاباغ ،یجنگل هایپارکسبز،  یفضاها
و عدم تعلّق به مکان در  ییفضا یغنا دیو کمبود شد عتیمسکن با طب کینزد وندیرفتن پ نی. از بکنندمی یباز یشهر هایمحیط

 هایساختمانفضا در  نیا یسبز و عدم توجّه به طرّاح یفضا یارزش گاهیرفتن جا نیاز ب لیاست که به دل یمعاصر، اتفاق هایخانه
 یخانه به شمار م یبخش ها نیتر یاز دوست داشتن ،یمسکون یقلب تپندة فضا عنوانبه اطیرخ داده است. در گذشته، ح یمسکون
 تیّفیمنجر به کاهش ک ،یمسکون هایساختمانو عدم توجّه به آن در  ید مسکونبخش از واح نیدر حال حاضر حذف ا رفت.
افراد و رشد و پرورش کودکان و  یو روان یو آرامش روح یسامت جسم نةیرا در زم یادیز یمنف یامدهایپ لذامسکن شده و  ییفضا
 نیتأم دگاهیدر اطراف ما هم از د یعیطب طیمح کی عنوانبهسبز  یکه فضا یبه همراه دارد. در حال یآثار سوء اجتماع جهیدر نت

 تیدرخور اهم یگاهیآنان جا یو بستر ارتباط و تعامل اجتماع یفراغت یفضا نیهم از نظر تأم نان،یشهرنش یطیمح ستیز یازهاین
 یبازده تاًیها و نها هندیاز آال یجذب برخ ط،یمح یدما لیتعد ژن،یاکس دید با تولتوانمیآن  جادیسبز و ا یدارند. لذا توجه به فضا

 (.9619باهر و همکاران،  نیشود)شه ستیز طیمح تیفیک یباعث ارتقا یکیاکولوژ
 

 مسئله انیب -2
را  اطیکشورها ح ریها هم مانند مردم سا یرانیا گرید ،ینیآپارتمان نش یو هجوم زندگ یتکنولوژ شرفتیبا پ ریاخ یدر سالها

 یدر کالنشهرها، بلندمرتبه ساز نیزم یو بها تیروزافزون جمع شیندارند. با افزا شانهایخانهدر دل  یخصوص یفضا کی عنوانبه
در  یامروزه زندگ کهی. بطور(9618،یارزاق)اسکان بشر در شهرها دانست ندیتحوالت در فرآ نیاز مهمتر توانیرا م ینیو آپارتمان نش

 یمسکون یهمراه است. مجموعه ها یادیفراوان، با مشکالت ز یو اجتماع یرغم همراه داشتن امکانات رفاه یبزرگ عل یشهرها
 یبه مجتمع ها جیکنند، به تدر جادیرا ا ییالگو اعاتو کم تراکم، اجتم بایسبز و ز یفضا انیدر م یریقرار بود با قرارگ یکه زمان
 باشدمی یآپارتمان یمسکون یسبز در مجتمع ها یفضا گاهیجا ینوشتار بررس نیشدند. هدف از ا لیباال تبد اریبا تراکم بس یآپارتمان

 به هدف مطالعه است: یابیجهت دست ریز یلذا نوشتار حاضر شامل پاسخ به پرسش ها
 انسان دارد؟ یرا در زندگ یراتیسبز، چه تأث یفضا -9
 است؟ زانیچه م یآپارتمان یمسکون یسبز در مجتمع ها یفضا تیاهم -2
 

 رانیسبز در ا یمعمار خچهیتار -3
نادر اردالن  یکرده بود. با کارها دایپ یخیتار شیگرا کی زین ستیمدرن انیدوره بود که جر نی: از ا9605-75دوره اول از سال 

 رانیرمیم ی. کارهارفتیم شیپ زین رانیروند در ا نیداشتند ا رانیا یدر زنده کردن معمار یسع رانیدرا باکهیو کامران د
 گذشته است. یسنت یاز معمار یریپذ ریتاث دهندهنشان

 رانیرمیکه م ییکارها نی. مهمتردید رانیرمیبه گذشته را در کار م شیگرا توانمی: در مرکزتوسعه 9675-05دوم از سال  دوره
 ینیو شهر نش یمرکز توسعه خانهساز نیاصفهان و همچن یدوره انجام داده شامل طرح جامع اصفهان، طرح منطقه شهر نیدر ا

 .(9611،یجانیتم ییفدا) اصفهان بوده است
 

 سبز یفضا -4
 اهیاز گ دهیپوش یسبز را به منطقه ا یفضا ایو  ردیگ یپوشش سبز شهرها به کار م یسبز را برا یاصطالح فضا« مول یگار»

 باشند: یشهر م یدو کارکرد مهم برا یدارا شتریکه ب (9619)تقی زاده،کنندمیدر داخل و اطراف شهرها اطالق 
 هوا فیدما و تلط لیتعد -9

 رانیا ینتس یمعمار یمبان ینیآفر بایز -5
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 سبز یفضا راتیتاث -5
 یسبز شهر یفضاها یبر ابعاد اجتماع یلیتحل"با عنوان  یپژوهش یط 9681فرد و همکارانش در سال  یدکتر محمد صالح

 ، که عبارتند از:(9619)حضرتی فرد، سبز پرداختند یفضا یآثار اجتماع یبند میبه تقس "شهروندان دگاهیبر د دیبا تأک
 یآثار روانشناخت -6 یآثار فرهنگ -2 یآثار جامعه شناخت -9
 نمود: انیب ریسبز را بر شهروندان به صورت ز یفضا راتیتأث توانمی یطور کل به
 یدانست که رنگها به رو یراتیاز تأث یرا ناش عتیمثبت بودن در طب راتیبتوان تأث دیشا :یو روان یآرامش روح جادیا -9
 .زانندیانگ یرا بر م یمختلف یو شناخت یجانیه راتیگذارند. رنگها تأث یانسان م

آن ها را به  شیاز پ شیب دیبپردازند، با یبدن تیافراد به فعال نکهیا یافراد: برا یو بدن یجسم یمثبت در سالمت راتیتأث -2
 کنند. ییها تیفعال نیبه شرکت در چن قیند مردم را تشوتوانمیسبز  یکرد. فضاها بیکار ترغ نیا

 نی، به اکنندمیبرقرار  یرابطه مستحکم رامونیپ یعیطب طیاجتماع و مح یاعضا نیسبز، ب ی: فضاهایتعامالت اجتماع -6
 (Hamid & Babamiriy, 2012کند. ) یم رتریشهر را قابل سکونت تر و تحمل پذ بیترت

 

 رانیمعاصر ا یسبز در معمار یفضا تیاهم -6
 عبارتند از: یسبز در معمار یفضا تیاهم

 یآفتاب تابستان دیو تابش شد یسرد زمستان یمحافظت بنا در برابر بادها -9
 سبز یفضا یکاهش مصرف آب و سوخت در نگهدار -2
 هوا یو آلودگ یصوت یکمک به کنترل آلودگ -6
 (9616)طاهری،در تابستان و زمستان یکاهش مصرف انرژ -0
 

 هاسبز در ساختمان ینقش فضا -7
 ایسبز در ساختمان ها و  یاستفاده از فضا عت،یو تعامل انسان با طب یزندگ تیفیک شیراه ها جهت افزا نیاز بهتر یکی
 عبارتند از: نیساکن یسبز برا یفضا دی. از جمله فوا(9617)یاران، باشدمیاطراف آن  هایمحیط
 و ساختمان طیمح یکاهش گرما -2 ساختمان یکاهش استرس و تنش اعضا -9
 هوا یکاهش آلودگ -0 در ساختمان یصوت یکاهش آلودگ -6
 نژیآن به اکس لیو تبد طیکربن مح دیاکس یجذب د -0 یاثرات گلخانه ا ریکاهش تأث -7
 

 قیروش تحق -8
از روش  ییاست. در مراحل ابتدا یلیتحل -یفیداده ها توص یو از نظر نحوه گردآور یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد

در مسابقه معمار  یآپارتمان یموفق مسکون یاز پروژه ها یاطالعات استخراج و مطالعه شده است. سپس تعداد یمطالعه کتابخانه ا
 سبز مجتمع ها پرداخته شده است. یفضا گاهیجا لیو تحل هیدر ادامه به تجز ورا انتخاب نموده  9611تا  9616از سال 
 

 مسابقه معمار -9
فضا در خدمت  یریو نحوه به کارگ تیکشور به لحاظ خالق هایساختمان یطراحان معمار نیمعمار هر ساله به برتر زهیجا

شوند،  یانتخاب م یالملل نیو ب یرانیمعماران برجسته ا انیمعمار از م زهیداوران جا أتیه نکهی. با توجه به اردیگ یتعلق م یکاربر
معمار در  زهیاز برندگان جا یبرخ یو بررس حیاست. در ادامه به تشر یا ژهیاعتبار و یکشور دارا یجامعه معمار نیدر ب زهیجا نیا

 .شودمیپرداخته  (ی)آپارتمان یگروه مسکون
 

 معمار زهیجا یداور یارهایمع -11
 ساختمان فناوری و مصالح کاربرد در نوآوری و طراحی در نوآوری و خالقیت -9

 ها، اندازه و ابعاد نظر از خاص سایت شرایط اقتصادی، های محدودیت :زجمله ا خاصپروژه مشکالت با خالقانه مواجهه -2

 …و های فنی دشواری شهرها(، در ویژه )به قانونی های رویه و ضوابط

 جزئیات طراحی در نوآوری و دقت -6
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 اجتماعی تعهدات و محیطی زیست های ارزش اقلیمی، شرایط و پیرامونی محیط به توجه -0

 امتیازات، از گیری معدل و فوق از موارد کدام هر در آن امتیاز کردن مشخص طریق از نه پروژه هر در مورد نهایی قضاوت -7

 است. گرفته صورت آن تمامیت درباره قضاوت با که
 

 پژوهش یها افتهی -11

 1399( ی)آپارتمان یبرندگان گروه مسکون -11-1

 پاکت، اصفهان آپارتمانی اول: مسکونی رتبه
مشبک کامل است.  وارید کیاز ضلع شمال کامال بسته است و از جنوب  ،یمرکز اطیبا ح یهاخانه یپاکت با استفاده از الگو

مد روز زمان ساخت،  یناتیو البته تزئ وانیاجسام داخل ا وان،یاند و مملو از پنجره، اجوار شلوغبافت هم یهاتمام پالک کهیدر حال
 جادیا یهاو تراس یشمال یانیم اطیح فیبنا با تعر نیاست. ا یمرکز ریکو یمعمار ادآوریکه  کندیم حرا مطر ییگرادرون ینوع

نور و  تیفیمتنوع باز، ک ییفضا یهااز پاکت یضمن بهره مند گر،یدر جهت د هاآن یگشودگ نیشده در حدفاصل بنا و گذر و همچ
 کرده است. نیاز فضا تامیو متناسب با ن تیبازشوها را بدون محدود اسیمنظر و مق

 

  
معماری معاصر )مأخذ: پایگاه  ساختمان پاکت -1شکل 

 (ایران

معاصر  یمعمار)مأخذ: پایگاه ساختمان پاکت  -2شکل 

 (رانیا

 

 مشهد قه،یدق 16 یرتبه دوم: آپارتمان مسکون
 عنوانبه یواحدبه طبقات تک رساندنبیآسانسور مشترک بدون آس لتریو حذف ف گریکدیاز  یمناسب طبقات دو واحد کیتفک

تهران که در  یبوم سمیدهه پنجاه و شصت مدرن یمسکون یهاآپارتمان یآشنا یمدنظر قرارگرفت. لذا الگو یطراح یچالش اصل
اختالف  نیآنکه ا یگرفته شد. بعد از آن، براشاکله و ساختار پروژه در نظر  عنوانبه شودیشناخته م ینیمشهد با عنوان طرح خورج

ساختمان با هشتاد  انهیر مواحد دوبلکس د کی جادیکردن ارتفاع طبقات به ا ادیکم و ز ابد،یکاهش  یواحدسطح در طبقات تک
 جادیمدرن متاخر مثل ا یهاآپارتمان یالگو یهاهشاخص ریسا قیفروش مازاد منجر شد. پس از آن با تزرقابل یمترمربع فضا

 یدر پالن بعض یو عموم یخصوص یفضاها کیساختمان و تفک یدر نماها یمثبت و منف یدر طبقات و فضاها بازمهین یفضاها
 .رفتیصورت پذ دیجد یازهایالگو بر اساس ن نیا ینیبازآفر یطبقات و ... تالش برا

 

  
)مأخذ: پایگاه معماری  دقیقه 11ساختمان  -3شکل 

 معاصر ایران(

معاصر  یمعمار)مأخذ: پایگاه  دقیقه 11ساختمان  -4شکل 

 (رانیا
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 رتبه سوم: عمارت نظر، اصفهان
داشتن از منظر رودخانه و فضای سبز مجاور آن است. عاملی که در طراحی آن این پروژه بهرههای سایت از مهمترین مشخصه

واحد اول که شامل  .باشدمی، همکف و طبقه اول و دوم ن ساختمان شامل چهار طبقه زیرزمینای است. سزایی داشتهنقش به
است( با زمین تأسیسات و انباری ها اختصاص یافته همکف و بخشی از طبقه زیرزمین است )بخش دیگر زیرزمین به پارکینگ و 

است. در مقابل، باالترین واحد )واحد سوم( پیوند یافته و در کنار گودال باغچه ای در جنوب و حیاط خلوتی در شمال قرار گرفته
ود را با حیاطی اختصاصی های خاص خاست و دارای بام سبز و دیدی به آسمان است. واحد میانی هم ویژگیپیوندی با آسمان یافته

حیاط ها و فضاهای باز  است. در تناسب با نحوه قرارگیری طبقات در نسبت با زمین و آسمان، در ترازهای مختلفاش یافتهدر میانه
تباط برد و حیاط میانی که ار. در طول روز، حیاط پشتی که از منظر درختان کاج بلند همسایه بهره میاستگرفته  قرار و نیمه بازی

و  2کند و پیوندی قابل کنترل هم میان واحد میانی و واحد فوقانی )واحد ای میان نشیمن خانواده، اتاق و آشپزخانه فراهم میزنده
های مهم و قابل ذکر دیگر این پروژه آن کند، جایگزین خوبی برای فضاهای باز و نیمه باز رو به رودخانه است. از ایدهبرقرار می( 6

فضاهای مرزی و پیوند  اهدف سیالیت و گستردگی دید به فضاهای داخلی به جای استفاده از دیوارهای جداکننده ازبوده که ب
بخشی به ارتباط فضاهای داخلی و نیز درون و بیرون خانه، بر استفاده شده است. این گونه فضاهای مرزی، عالوه بر کیفیت دهنده

 .افزایدسوی ساکنان میهای رفتاری قابل انتخاب از غنا و قابلیت
 

   
 گاهیعمارت نظر )مأخذ: پا -5شکل 

 (رانیمعاصر ا یمعمار

 گاهیعمارت نظر )مأخذ: پا -1شکل 

 (رانیمعاصر ا یمعمار

 گاهیعمارت نظر )مأخذ: پا -7شکل 

 (رانیمعاصر ا یمعمار

 

 1398( ی)آپارتمان یبرندگان گروه مسکون -11-2

 کناراب، تهران یرتبه اول: ساختمان مسکون
طبقه  7 هیطبقه در کنار همسا 94ساختمان  کی یریقرارگ یرونیمواجه بود. چالش ب یو درون یرونیپروژه با دو چالش ب نیا

تا حد ممکن، حجم سبک شد و  ،یو شمال یغرب یبزرگ در نما یحفره ها جادیبا ا ینیهمنش نیهماهنگ کردن ا یبود. برا
 یسبز نسبتا بزرگ یفضاها یاصل یحفره ها، در نما نیشد. ا یدر مصالح، روند ارتفاع گرفتن ساختمان، پلکان یدیبا تمه نیهمچن

باز با  یفضاها جادیپروژه ا ی. چالش دروندهدمیبه نما  یکند و چهره سبز یجدا م ینسبتا شلوغ اصل ابانیشد که خانه ها را از خ
اتاق ها  یشهر قرار گرفته است همه  اریدر اخت یسبز و بدون حصار کش یورت فضاساختمان به ص یجلو اطیمتر بود. ح 0ارتفاع 

 دارند. یدسترس اطیح نیبه ا
 

  
)مأخذ: پایگاه معماری معاصر  ساختمان کناراب -8شکل 

 ایران(

 یمعمار)مأخذ: پایگاه ساختمان کناراب  -9شکل 

 (رانیمعاصر ا
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 سرو، تهران یرتبه دوم: ساختمان مسکون
که در همه نقاط با  یشوند به نحو فیکامال مستقل و معلق تعر یو شمال یشده دو حجم جنوب یبنا سع یدر تمام طول طراح

 یاها ترجمهپنجره یباال یفلز یهابانهیسا نی. همچنباشدمیجداگانه و مستقل خود را دارا  تیطبقه همکف منفک هستند و هو
 تیهم حس صالبت حجم را تقو یآجر یهاهستند. طاق یکاربرد یلیکه هنوز هم خ منطقه نیمرسوم در ا یکوب یبود از حلب

 نییپا یهاتراز یکارنما از آجرها گرفته تا سنگ یهاالیمتر یهیدارند. کل رانیشم میقد یآجر یهااز طاق یو هم نشان کنندیم
 مدوالر هستند.

 

  
)مأخذ: پایگاه معماری  ساختمان کناراب -11شکل 

 معاصر ایران(

معاصر  یمعمار)مأخذ: پایگاه ساختمان کناراب  -11شکل 

 (رانیا

 

 مهرشهر، کرج 116 مسکونی ساختمان :سوم رتبه
 ویژه ای پتانسیل از آن در آپارتمانی مسکونی ساختمان گونه که انبوه سبز و فضای گیاهی پوشش با بستری این بنا در

 کمک می کند اطراف، فضای به مناسب منظر و دید همچنین و جهات تمام از نورگیری قابلیت شده است. برخوردار است، واقع

 ما برای ساختمان، اطراف در بلند کاج درختانِ حضور .باشد دلنشین تر سکونت برای و بوده انعطاف پذیر آپارتمانی داخلی فضای

 بدهیم. داخلی فضاهای به جانبی نماهای از را مناسبی دید و نور بتوانیم و داده دیگر برش نقاطی از را توده تا بود ای بهانه

 عظیم جداره ایجادِ از های عرضی برش ساختمان، از جبهه این به اصلی بلوار از دید و غربی زمین بودن خالی به توجه همچنین، با

 نمود جلوگیری جبهه این در صلب و

 

  
)مأخذ: پایگاه  مهرشهر 111ساختمان  -12شکل 

 ایران( معماری معاصر

 یمعمار)مأخذ: پایگاه  مهرشهر 111ساختمان  -13شکل 

 (رانیمعاصر ا

 

 1397( ی)آپارتمان یبرندگان گروه مسکون -11-3

 اصفهان مربع، خانه :اول رتبه
 هندسی، نظام ثابت، الگوهای از تا شد است. در این طرح سعی مسکونی واحد یک مکعب هر پروژه این اصلی حجم طراحیدر

غییر مقیاس، ت از با استفاده تنها و گرفت بهره کل تا جز ساختار از این طراحی اصول ول مربع مدو اساس بر تاریخی ساختار تناسبات
جلوآمدگی، کم کردن از حجم و سایه روشن ها با کمترین میزان ساختار شکنی و ناهماهنگی به تنوع در طرح برسیم. در انتخاب 

رایط اقلیمی آجر برای احجام اصلی انتخاب شد و برای پوشش قسمت های خالی بین مصالح نیز بر اساس ضوابط شهری و ش
که چوبی که در دو جهت عمودی و افقی در یکدیگر چفت می شوند شب این .از مشبک های چوبی استفاده شد هاآناحجام و اتصال 

یه بر روی سطوح داخلی جلوه ای بهتر به بنا می با چیدمان منظم پیوستگی بین احجام را تشدید مینماید و با بازی هندسی نور و سا
 .بخشد
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)مأخذ: پایگاه معماری  خانه مربع -14شکل 

 معاصر ایران(

 یمعمار)مأخذ: پایگاه  خانه مربع -15شکل 

 (رانیمعاصر ا

 

 مسکونی سی، تهران ساختمان :دوم رتبه
 

 
 )مأخذ: پایگاه معماری معاصر ایران( ساختمان سی -11شکل 

 

 یک عالوه به پنج ساختمان: سوم رتبه
 

 
 یک )مأخذ: پایگاه معماری معاصر ایران( عالوه به ساختمان پنج -17شکل 

 

 1393( ی)آپارتمان یبرندگان گروه مسکون -11-4

 چیذری، تهران مسکونی ساختمان :اول رتبه
اطراف خود، شباهتی ندارد.  هایساختمانبا  حجم مثلثی پروژه تأثیر زیادی بر کالبد منطقه داشته است. فرمی نامتعارف که

شهرداری شهر تهران مقررات بخصوصی در رابطه با محل تقاطع و تناسبات این پروژه با توجه به سایت پالن مثلثی آن وضع کرده، 
نقاط و  گیریشکلکه بر اساس این قوانین شرایط جبران سطح هدر رفته زیربنا را به وجود می آورد. همچنین این قوانین محور 

روند طراحی معمار بوده است. در ابتدا لبه های حجم مثلثی شکل پروژه بوده که به صورتی تا نخورده )باز( به هم متصل شده تا 
تمامی نما به صورت یک چهره کامل طراحی شود. پس از طراحی فضاها و دهانه های گسترده، پوسته نما طراحی شده تا بر اساس 

 .د. خطوط و سطوح الحاق شده بر روی نما بر اساس حرکت افقی و دورانی حجم پروژه بوده استالگوی خاصی شکل گیر
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 )مأخذ: پایگاه معماری معاصر ایران( چیذریساختمان  -18شکل 

 

 سیپان، تهران مسکونی ساختمان :مشترک طور به دوم رتبه
هنری قوی، با فضای داخلی پروژه نیز به صورت  هدف طراحی، ایجاد حجمی یکپارچه و منسجم بود که در ضمن داشتن بیان

سنجی رو، فضاهای داخلی ضمن تفکیک و جانمایی مناسب در پالن، با طراحی لفاف پروژه نیز موقعیتیکپارچه دیده شود. از این
های مرکزی وجوه شها که نیاز به دید و نور بیشتر دارند، در بختر در فضاهای داخلی خانههای عمومیاند، به طوری که بخششده

های ساختمان تعبیه شدند. های نما و کنارهتر که نیاز به دید کمتری دارند، در لبههای خصوصینمای ساختمان جانمایی و بخش
بخشی و در نتیجه، افزایش کیفیت و بازدهی فضاهای مشاع، از دیگر اهداف مهم طراحی بود. در این ایجاد سرزندگی فضایی، تنوع

استخر برای مجموعه در نظر گرفته شد: استخر روباز در بام و استخر سرپوشیده در زیرزمین. موقعیت جغرافیایی و ارتفاع راستا، دو 
کوه البرز در جبهه شمالی و نیز باغات های رشتهانداز زیبایی را در بام به کل شهر در جبهه جنوبی و نیز به کوهموقعیت زمین، چشم

های ورزشی و تفریحی ساکنین ام ادامه یافته و بام به فضایی دلپذیر برای فعالیتب در سبز فضای بطوریکه کنداطراف مهیا می
گونه دیده شده در استفاده از مصالح سعی شده تا از تنوع مصالح کاسته شود و ساختمان به صورت حجمی تندیس .تبدیل شده است

 که از سنگ تراشیده شده است.
 

  
)مأخذ: پایگاه معماری  ساختمان سیپان -19شکل 

 معاصر ایران(

 یمعمار)مأخذ: پایگاه  ساختمان سیپان -21شکل 

 (رانیمعاصر ا

 

 ایل خانه، تهران :مشترک طور به دوم رتبه
از سمت این بنا مسکونی  هایساختماندسترسی اصلی اکثر  .ایل خانه تالشی است برای بازگردانی ارزش های سنتی ایرانی

متری در ضلع غرب امتداد یافته و دسترسی را تا حدودی مشکل کرده است. در شرق پروژه، زمینی  9یک کوچه  لذا استشمال 
آمدگی بنای واقع در خانه و همسایه شمالی آن است و در نتیجه، پیشواقع است که عمق آن به اندازه مجموع عمق زمین ایل

گیرد. قسمت های تو رفته در نمای جنوب فضاهای نیمه بازی خلق ار میتر از مرز حوزه قابل ساخت پروژه قرهمسایه شرقی، عقب
که  شودمینمای شمالی تنها بخش ساختمان محسوب . کرده که باعث شده اکثر فضاهای داخلی رو به فضای سبز قرار بگیرند

مقطع ساختمان به  .می کندجلوه بصری خانه را نمایش داده و تنها بخشی است که نور را به صورت غیرمستقیم به بنا منتقل 
صورت مجموعه ای از سطوح ناپیوسته معلق طراحی شده که امکان سکونت در قسمت های عمودی را به وجود آورده است. 

سنتی یاشد.  هایخانههمچنین جداره ضلع غربی به صورت مجموعه ای از المان ها و تاقچه ها تعبیه شده تا کانسپتی متناسب با 
 .واسطه نورگیرها در شمال و غرب واقع شده تا فضایی مطلوب و باکیفیت ایجاد کندپلکان مجموعه به 
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 (رانیمعاصر ا یمعمارخانه )مأخذ: پایگاه ایل  -22شکل  خانه )مأخذ: پایگاه معماری معاصر ایران(ایل  -21شکل 

 

 گره، تهران چهل خانه :سوم رتبه
 تمام شهری مقیاس به توجه با خارجی نمای و حجم پروژه، این در .کوچک است یواحد مسکون 94طبقه و  7 یساختمان دارا نیا

 کومپوزیتیو صورت غیر به و واحد حل راه و طرح یک طریق از سبز فضای و نرده پنجره، و درب نما از جمله عملکردی اجزای

 که فضایی تناسب به هوشمند و منعطف پوسته یک مانند آجری بافته .آورند می بوجود را واحد کلیتی و شده طراحی )غیرترکیبی(

 بافت صورت به بعضی دیگر در و می کند تامیین را فضاها منظر دید و نور و شده گشوده ها قسمت بعضی دارد در وجود نما پشت

 .می کند ایجاد مجوف دیوار در پس خصوصی حریم و کرده کنترل را آفتاب نور شکل توری متخلخل
 

  
)مأخذ: پایگاه معماری معاصر  چهل گرهخانه  -23شکل 

 ایران(

معاصر  یمعمار)مأخذ: پایگاه  چهل گرهخانه  -24شکل 

 (رانیا

 

 ایجنت -12
 بکار گرفته شده است.طراحی فضای سبز  خاصی در یایده ها ی مورد مطالعهآپارتماندر هر یک از مجتمع های مسکونی 

طبیعت را برای خود  هاآنآپارتمانی حیاط های قدیمی بزرگ را ندارند اما همچنان فضاهایی وجود دارد تا بتوان در  هایخانهامروزه 
ند توانمیو تراس بر اساس سلیقه و متراژ بالکن میتواند متفاوت باشد بالکن ها  فضای سبز در بالکن اجرای نمود بطوریکهایجاد 

وار سبز، گلدان ها و یا فالور باکس هایی باشد که به دیوار متصل می شوند و یا به صورت آویزی قرار می محلی برای ایجاد دی

از گذشته تا کنون  بام های سبزاست.  روف گاردن یابام سبز از دیگر ایده های طراحی شده در برخی از این آپارتمان ها گیرند. 

به دلیل افزایش نیاز به فضاهای سبز در شهرهای ما و با توجه به مزایای محیط زیستی و اقتصادی زیاد آن، رشد زیادی داشته 
ل و راه ایدآ بام سبز بامی است که تمامی یا قسمتی از آن با پوشش گیاهی، درختان و کف سازی پوشانیده میشود، بام سبز .است

جایگزینی مناسب برای لذت بردن از باغبانی و پرورش گل و گیاه در فضای بیرون در تمام فصل های سال است. زمانی که هیچ 
طرح دیگر که از قدیمی  .برای بهرمندی از فضای سبز درمحیط جایگزینی مناسبی است .شهری وجود ندارد هایمحیطفضایی در 

با استفاده از گلدان های کوچک و بزرگ در گوشه ای که  باشدمیگلدان است،  گیاهان آپارتمانی نگهداری ترین ایده ها جهت

نمود. از دیگر طرح های بکار گرفته شده در ید فضای زیبایی را ایجاد توانمیاز خانه و یا گلدان های آویزی برای پشت پنجره ها 
یا نمای سبز همان فضای سبزی است که به صورت عمودی و مستقل و بر است. دیوار سبز سبز  واریداین آپارتمان های مسکونی 

در برابر روی یک دیوار شکل می گیرد. دیوارهای سبز زنده مجموعه ای از گیاهان هستند که باید دارای شرایط ایده آل و مقاوم 
توانند میاین دیوارها  ببخشند.دیوار سبز  تابش مستقیم خورشید، بارندگی، سرما و گرما باشند و در عین حال زیبایی خاصی به

 .کیفیت هوا را بهبود بخشیده و مزایای سالمتی را تامین کنند
 
 
 

https://sabzjoyan.com/%d8%a8%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/
https://sabzjoyan.com/%d8%a8%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/
https://sabzjoyan.com/shop/
https://sabzjoyan.com/shop/
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 گیرینتیجه -13
 از شدن دور و فراغت ساعات گذراندن برای فضایی تنیکی از بهترین راهکارها برای افزایش کیفیت زندگی و همچنین داش

آپارتمان باعث دور شدن استرس و فشار کار روزانه از ما خواهد شد و  فضای سبز .است آپارتمانفضای سبز ایجاد  هادغدغه
از مجتمع های مسکونی آپارتمانی برگزیده مسابقه معمار مورد در این پژوهش تعدادی  .نمایدمحیطی آرام را برای ما فراهم می

 گرفتن نظر در با مدرن حال عین در ایرانی معماری مکان حس با فضایی که ایجاد دهدمیبررسی قرار گرفت و نتایج حاصله نشان 

 و داخلی، دیوارهای و نما در نور چه و گیاه آب، عناصر به راستا این در است. بوده بناها طراحی این کلی ایده انسان، نیازهای زیستی
 همانند شده است. در این بناها سعی شده طراحی به گونه ای صورت گیرد که بنا ای ویژه توجه پارکینگ و رمپ و بام پشت در چه

 یک از برگرفته هایی گیرند مانند موقعیت قرار مختلفی های موقعیت در و کرده حرکت آن در بتوانند ساکنینش که پویا باشد فضای

اهمیت جایگاه ویژه فضای سبز در  دهندهنشانایجاد شده که  در دل بنا و فضاهای سبز هاحیاطهمچنین در طراحی این بناها  حیاط.
بدون را آزاد تواند امکان لمس روشنایی و هوای میمعماری ایران است. در اغلب این بناها فضای سبز طوری طراحی شده است که 

 نماید.آلودگی صوتی را فراهم 

 

 منابع
بر  یمسکون یسبزدر مجتمعها یاثرات فضاها یابیسنجش و ارز، 9618ارزاقی، امیررضا؛ امین پور، احمد و طغیانی، شیرین،  -9

، 94سال  ،یشهر یزیر فصلنامه پژوهش و برنامه(، رازیشهر ش 0و  4مورد: مناطق )ساکنان  یزندگ سبک یداریپا زانیم
 .65 یاپیپ ةشمار

 با )ارائه روشی ایران در شهری سبز فضاهای معماری و ریزی برنامه در گیاهان انتخاب نحوه ،9619 کتایون، زاده، تقی -2

 .89 شماره انسانی، جغرافیای های پژوهش ریاضیات(، در ها مجموعه نظریه و منطق از استفاده
 روانی ارتقاء سالمت در شهری سبز فضاهای نقش بررسی ،9619 الدن، منتظران، و الهام خزایی، و افسانه فرد، حضرتی -6

 .تبریز زیست محیط و معماری المللی بین کنفرانس جامعه، افراد
 توسعه راستای پارک در سبز فضای یابی مکان و بررسی ،9619 اکبر، مددی، و رسول شناس، وظیفه و ایرج باهر، شهین -0

 .تبریز زیست محیط و معماری المللی بین کنفرانس مراغه، شهر محیطی زیست پایدار
 مشهد سبز، خانه ملی کنفرانس اولین سبز، اندیشة و زندگی سبک معماری، ،9616 جعفر، طاهری، -7
پژوهشهای  ،و پارک ها هاباغبازشناسی مفهوم هویت در فضاهای سبز سنتی و مدرن ایرانی: ، 9611، هانیه ،فدایی تمیجانی -0

 .2و  9شماره ، 90جامعه شناختی، سال 

 اسکان و نور در مجتمع بلندمرتبه، و متعارف مسکونی های مجتمع الگوی دو تطبیقی بررسی ،9680 صارم، محمدنژاد، -5

 .62شماره  زیبا، هنرهای مجلة تهران،
 مرتبه مسکونی، بلند های مجتمع ساکنان رضایتمندی میزان بر سبز فضای تأثیر بررسی ،9617 حسین، بهرو، علی، یاران، -8

 .95شماره. شهر، آرمان شهرسازی و معماری فصلنامه تهران، شهر در مسکونی مجتمع چند :موردی نمونه
9- Hamid, N. & Babamiriy, M. (2012). The Relationship between Mental Health of Green 

Space. Brought the Knowledge Magazine. (4). 

 
 
 

https://www.archdaily.com/tag/green-space
https://www.archdaily.com/tag/green-space
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 معماری سبزفصلنامه 
 1011( وری(، تابستان )شهر52: یاپی)پ 3سال هفتم، شماره 

 
 

 

 های سبزهای امتیازدهی ساختمانمروری بر تجارب سامانه

 در ایران و جهان

     

 *1هانیه فدایی تمیجانی
 60/60/0066تاریخ دریافت:  

 01/60/0066تاریخ پذیرش: 
 

  00050کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

پذیر و ی تجدیدهایانرژاستفاده بهینه از  منظوربهدر ایران از یک سو و نیاز به راهبردهای طراحی  سازیساختمان رشد
مدون در طراحی، اجرا و حفاظت از  یگذاراستیسضرورت تدوین یک  ،فسیلی از سوی دیگر یهاسوختکاهش 
 یهاسامانه، یافتهتوسعه. امروزه در اکثر کشورهای سازدمی ناپذیراجتناب، محیطیزیستبر مبنای معیارهای را  هاساختمان

در سایر مناطق  هاآنکه برخی از  اندشدهنیتدو ساختمانی یهانامهیگواهر قالب د هاساختمان محیطیزیست یازدهیامت
زی مصرف انرژی، اسنه. این در حالی است که در ایران، تنها سند مربوط به بهیگیرندمیجهان نیز مورد استفاده قرار 

این مقاله با استفاده از  در آن مغفول مانده است. محیطیستزیمقررات ملی ساختمان بوده و بسیاری از نکات  01مبحث 
متداول  یهاسامانهبا شناخت تا ، در صدد است ایکتابخانهتحلیلی در بستر مطالعات -روش تحقیق توصیفی

و  فتهیاتوسعهدر هفت کشور  یازدهیامت یهاسامانهی سبز بردارد. مطالعه هاساختمانطراحی در  مؤثرامی ، گمحیطیزیست
 تریناصلیمقررات ملی ساختمان، از  01مبحث  مروریو  هاگواهینامهاین  بناهای دارایدر حال توسعه، تحلیل نمونه 

 .باشندمیبررسی در این مقاله  موردمباحث 

 

 

 ، گواهینامه سبز، ساختمان سبزامتیازدهیسامانه  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 h.fadaie@riau.ac.irاستادیار گروه معماری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران  - 1
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 مقدمه -1
تعریفی از توسعه پایدار ارایه می دهد که بیش از همه مورد استفاده قرار می گیرد:  0111سال  در 0گزارش کمیسیون براتلند

توسعه پایدار، آن توسعه است که بتواند نیازهای کنونی را بدون از دست دادن توانایی های نسل آینده در تامین نیازهایشان بر "
ایدار در سه مقیاس بین المللی، ملی و محلی، قابل بررسی است. هدف اهداف توسعه پ(. 0815)آذربایجانی و مفیدی، ."آورده نماید

اصلی توسعه پایدار، تامین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه و اداره بهتر اکوسیستمها و آینده ای امن تر و 
 این بیانگر خوبی به گذشته سال چند در یادن در انرژی مصرف و تولید سبد به نگاهی "همچنین  سعادتمندا نه تر ذکر شده است.

 اتحادیه اخیر هایگزارش اساس بر هستند. دنیا انرژی بازار در خود برای کردن باز جا حال در تجدیدپذیر هایانرژی که است مسئله
 تأمین بر مبنی ،5601 اندازچشم در خود شده بینی پیش اهداف به زودتر سال یک یعنی 5601 سال در توانست اتحادیه این اروپا،

 حوزه کشورهای اروپا، اتحادیه با زمانهم (.0810)محمودی،"دکن محقق را پاک هایانرژی از اتحادیه انرژی از درصد 56 متوسط
 مندبهره فسیلی هایسوخت غنی منابع از کشورها این از بسیاری که آفریقا شمال و خاورمیانه حتی و دور شرق التین، آمریکای
گرچه ایران هنوز با آنچه در کنفرانس  " .اندکرده ترسیم پاک یهاانرژی توسعه برای جدی هایبرنامه خود اندازچشم در یزن هستند،

حال اگر به پاریس تعهد کرده فاصله بسیار دارد اما روندها در این زمینه رو به رشد بوده و حاکی از امید در این زمینه است. بااین
های نو نگاه کنیم، عمق شکاف ما با دنیای پیشرفته از این نظر بسیار های ایران در زمینه توسعه انرژیلحقیقت ماجرا و پتانسی

های خورشیدی روز آفتابی در سال از پتانسیل بسیار باالیی برای توسعه انرژی 866واقع، ایران با دارا بودن بیش از  در محرز است.
گاوات برق از این نعمت خدادادی تولید شود که البته قرار است تا پایان خردادماه سال م 00اکنون تنها حدود برخوردار است اما هم

در ایران بیش از  هاساختمانمصرف انرژی  ندر کل میانگی )همان(."دمگاوات برس 056ین میزان به حدود ( ا0810)سال جاری 
ر ایران از محصوالت نفتی و گازی تامین می گردد. د هاساختمانمصرف انرژی در  %11برابر مصرف جهانی است و بیش از  0/5%

از انتشار دی اکسید کربن را به  %0/50حدود بخش ساختمان و مسکن یکی از منابع اصلی تولید آلودگی است. این بخش در ایران، 
د خود اختصاص می دهد. کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، تاثیر بسزایی بر کل مصرف انرژی کشور خواه

 (.0816داشت)نصرالهی،
هزار مگاوات از برق تولیدی  06روز آفتابی در سال، بیش از  006این در حالی است که کشوری چون آلمان با دارا بودن حدود 

 01گیگاوات برق بادی،  11های یک دانشگاه فنالندی، ایران باید کند. بر اساس بررسیهای خورشیدی تأمین میخود را از پنل
درصد از  066صورت گیگاوات برق هیدرو تولید کند تا بتواند تمام برق موردنیاز خود را به 50رق خورشیدی و گیگاوات ب

 (.0810)محمودی،"کندهای نو تأمین میدرصد از انرژی خود را از انرژی 6./0از اکنون کمتر اما هم؛ دست آورد تجدیدپذیرها به
اری های بهینه سازی مصرف انرژی در قالب ذبرنامه ریزی ها و سیاستگ وری بربا مر مقالهدر این با توجه به شواهد مذکور، 

اهمیت و اهداف آنها را  و بررسی نمونه های موجود، ی ویژه ساختمانهای سبز در اقصی نقاط دنیاهاگواهینامهسامانه و هفت 
مطلوب در  یبه راهکارهای موثری در دستیابیگام  تا با مقایسه تطبیقی وضعیت کنونی در ایران و جهان بتوان نمودهشناسایی 

 .اهداف توسعه پایدار قدم برداشت راستای
 

 ی سبزهاساختمانانواع سامانه های بین المللی  -2

 
 (Mohamed,2019) جهان های سبز درسامانه های رایج ارزیابی ساختمان -1شکل 

                                                           
1 Brutland Commission 
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در بسیاری از نقاط  امروزه ،ذیرو کاهش سوختهای فسیلیا توجه به اهمیت استفاده بهینه انرژی بویژه انرژی های تجدید پ
و مقرراتی به منظور نیل به اهداف فوق وضع شده است که طیف وسیعی از کشورهای جهان، از  هاگواهینامهجهان، سامانه ها، 

این سامانه ها هر یک  .(0شکل )آمریکای شمالی، اروپا، آسیای جنوب شرقی و حتی کشورهای نفت خیز خاورمیانه را در بر می گیرد
با رویکردی متفاوت به ارزیابی محیطزیست می پردازند. در منابع موجود، این سامانه ها عمدتا به دو دسته، ابزارهای چرخه 

تاکید داشته و دومی با  ...تقسیم می شوند که اولی عمدتا بر مصرف انرژی، کربن و  5(CBTسامانه معیار محور ) و 0(LCAحیات)
یف وسیعی از مقررات پایداری، ارزیابی را بر مبنای معیارهای کیفی تر انجام می دهد)مفیدی و پوشش دادن ط

و استانداردها داری کاربرد و مقبولیت جهانی بوده و برخی دیگر در مقیاس همان  هاگواهینامهبرخی از این  (.0811:860،همکاران
طقه با توجه به شرایط ویژه ای به سامانه خاص نیاز داشته و باید در تدوین . بدیهی است که هر منگیرندمیکشور مورد استفاده قرار 

سامانه ها و مقررات ها یاید اولویت های منطقه را در نظر گرفت. در میان سامانه های ارزیابی پایداری موجود در جهان، حوزه نفوذ 
رهای دارای آن سامانه گسترش یافته است. به ( فراتر از مرزهای کشوHQE( و )LEED( ،)BREEAMتعدادی از آنها از جمله)

، تعداد بسیاری 5600در عرصه بین المللی هستند و تا سال  ( دارای گستره وسیع و فراگیرBREEAM( و )LEEDعنوان مثال)
( موفق به کسب گواهینامه BREEAMکشور جان توسط سامانه) 11( و در LEED) کشور جهان توسط سامانه 006پروژه در 

 می توان به موارد زیر اشاره نمود: هاگواهینامه (. از مهمترین066: 0810ه شده اند)مهربان و مفیدی،مربوط
 

 3بریم سامانه -2-1
توسط موسسه پژوهشهای ساختمان، در بریتانیا پایه گذاری شد و طوالنی ترین پیشینه را در میان  0116این سامانه درسال  

مجموعه آن  0"استقرارمطالعه بنا محیطیزیستروش ارزیابی "یم بر گرفته از حروف نخستسامانه بر سامانه های سبز دارد.

استانداردی برای بهتر عمل کردن در طراحی ساختمان پایدار، ساخت و ساز و بهره برداری و تبدیل به یکی از اقدامات جامع تر در 
های ساختمان در این است که مهمترین شاخصه سرفصل 066حوزه محیط زیست ساختمان می باشد. این سامانه متشکل از 

زباله و فاضالب و مدیریت آنها، بوم  برچسب مصرف انرژی آب، آسایش و رفاه ساکنان، کاهش آلودگی، نوع مصالح بکار رفته، دفع
ی جدید، بازسازی و شناسی و استفاه از زمین می باشد. این سامانه دارای پنج نوع نظام ارزیابی است که عبارتند از: ساخت و سازها

 (.060 0810دکوراسیون، ساختمانهای در حال استفاده، طرح ریزی محله ای و ضوابط خانه های پایدار)مهربان و مفیدی، 
به صورت درصدی می  امتیازدهیسیستم 

امتیاز را کسب  %86باشد که برای قبولی باید 
در این سیستم به صورت  امتیازدهی نحوه نمود.

(، بسیار %00-00(، خوب )%86-06پذیرفته )
( و بسیار عالی %16-10(، عالی )%00-16خوب )

شکل باشد)( می%10)باالتر از 
5)(BREEAM,2017). 

 
 BREEAM روش امیتاز دهی بر اساس گواهینامه -2شکل 

(BREEAM,2017) 

 (LEED)سامانه لید -2-2
0 آمریکاوسط شورای ساختمان سبز ایاالت متحده ت 0111سال  در 0"رهبری در انرژی و طراحی محیطی"سامانه لید 

(UGBC) و سازندگان می  هاساختمانشده و فراهم کننده یک چارچوب برای شناخت و اجرای عملی و قابل اندازه گیری  لتشکی
نگهداری و  ، احداث و طراحی ساختمان، احداث و طراحی داخلی،نظام 0فصل با اهداف زیر بوده و طبق  1باشد. این سامانه دارای 

 :باشندمیلید به شرح زیر  محله ای و خانه ها ارزیابی می شود)همان(. اهداف توسعه ،هاساختمانبهره برداری 

 کاهش هزینه ساخت و باالبردن ارزش سرمایه -

                                                           
1 Life cycle Assessment 
2 Criteria Based Tools 
3 BREEAM 

4 Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
5 Leadership in Energy and Environmental Design 
6 U.S Green Building Council 
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 کاهش مواد زاید -

 حفاظت از آب -

 ایجاد محیطی سالمتر و امن تر برای ساکنان -

 کاهش انتشار گازهای مخرب گلخانه ای -

 ف ساختمان سبز با استانداردهای معمولی اندازه گیریتعری -

 های صنعتیمدیریت و نظارت بر ساختمان -

 باال بردن آگاهی مردم و مسووالن در مورد فواید ساختمانهای سبز -

 تعهد مالکان برای مسوولیت پذیری در برابر جامعه و نظارت بر محیط -

امتیاز تشویقی نیز بدان اضافه شده است. بنا بر سیستم  06ل آخر امتیاز بوده که در فص 066لید دارای  امتیازدهیسطوح 
، 5امتیاز( 06-01، گواهینامه نقره ای)0(ازیامت 06-01یی بدین شرح است: گواهینامه پایه)هاگواهینامهاین سامانه دارای  امتیازدهی

ر میان سامانه های بین المللی ساختمانای د (8شکل ) 0امتیاز(. 16-006امتیاز( و گواهینامه پالتینی) 06-01) 8گواهینامه طالیی
سامانه لید، فاقد  .(0 شکل()2017usgbc.org,)سبز، لید یکی از متداولترین و پرکاربردترین گواهینامه در سرتاسر جهان می باشد

در حوزه  ( برای ارزیابیBREEAMنسخه بین المللی بوده و نسخه ملی آن در تمام کشورهای جهان استفاده می شود. در حالیکه)
و بین المللی برخوردار است)مهربان و  0بین المللی از دو نوع سیستم مختلف تحت عناوین طرح های متعلق به کشورهای خاص

(. در راستای بومی سازی، لید معیارهای خود را بر اساس اولویت های منطقه ای به چهار نسخه ارتقا داده که 060: 0810مفیدی، 
 .(060از متخصصان محلی، انطباق کامل تری با شرایط بومی و محلی حاصل شود)همان: البته باید با بهره گیری

 
 (2017usgbc.org,گواهینامه لید) امتیازدهیسطوح  -3 شکل

 

 
 های دارای گواهینامه لید در دنیا)همان(پراکندگی ساختمان-4 شکل

 HQE سامانه -3-2
HQE )در کنفرانس زمین بر اساس  0115ن سبز در کشور فرانسه به سال یا استانداردهای ساختما 0)کیفیت باالی محیطی

خلق  "و  "مدیریت واثربخشی برروی محیط خارج"ضوابط آن دربرگیرنده دو بخش اصلی  ؛ کهاهداف توسعه پایدار پایه گذاری شد
یط داخل و خارج، هماهنگی تعادل میان مح باشد. از مهمترین نکات و شاخصه های آن می توان بهمی "محیط مطلوب در داخل بنا

، کاهش تعمیر و نگهداری در ساختمان در مدیریت خارج بنا و همچنین در انتخاب مصالح و ساخت، کاهش مصرف انرژی، آب
در  امتیازدهیسنجش و کنترل مصرف آب، کنترل بهداشت و پاکیزگی فضای داخل، جذابیت بصری در داخل بنا اشاره نمود. روش 

                                                           
1 Basic Certification 
2 Silver Certification 
3 Gold Certification 
4 Platinum Certification 
5 Country Specific BREEAM Scheme 
6 Haute Qualité Environnementale 
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-1درجه خوب، 0-0پایه درجه ای است که به ساختمان داده می شود. بر این اساس که ساختمانهای دارای درجه این گواهینامه بر 
 (.0810)مهربان و مفیدی، (0شکل به باال امتیاز استثنایی را کسب می کنند) 05درجه عالی و  1-00درجه خیلی خوب، 0

 
 HQE(HQECertification,2015) نامهیگواهروش امیتاز دهی بر اساس  -5 شکل

 

 DGNBسامانه  -2-4
تدوین شد. مفهوم  5661شورای ساختمان آلمان در سال  توسط 0"انجمن آلمانی برای ابنیه پایدار"یا همان DGNB سامانه

بخش قابل توجهی از  DGNBپایداری در این سامانه متکی بر مدل سه گانه توسعه پایدار، اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. 
، عمدتا بر مباحث محیطی تاکید دارند. در موضوعات اقتصادی و اجتماعی اختصاص دارد در حالیکه سه سامانه قبلی معیارهایش به

(، مباحثی چون کارکرد، قابلیت فنی و ساختمان بیشتر نمود دارد، در حالیکه CASBEE) ( وDGNBسامانه های کل نگر مانند )
منابع و انرژی و آب اهمیت بسیار دارد)مفیدی و  ( حفظHQE) ( وLEED( ،)BREEAMدر سامانه های کل نگر مانند)

، 5(%80از شامل گواهینامه برنز)باالتر  بر اساس درصد سنجیده شده و لیدآن مانند  امتیازدهی(. روش 511: 0811همکاران، 
 (.0شکل اشد)( می ب%16( و گواهینامه پالتینی)باالتر از %00-16) 0، گواهینامه طالیی8(%06-00گواهینامه نقره ای)

 
 DGNB(DGNB System, 2018) روش امیتاز دهی بر اساس گواهینامه -6شکل  

 

 5ستاره سبز سامانه -2-5
توسط شورای  5668سال  سامانه ستاره سبز در

ساختمان سبز استرالیا پایه گذاری شد. تمرکز آن بر روی 
خوب برای محیط، خوب "آن شعار بوده است.  0چرخه حیات

این سامانه . است 1"خوب برای کسب و کاربرای اجتماع، 
مدیریت، کیفیت  امتیازات خود را براساس دسته بندی های

، حمل و نقل، آب، متریال، استفاده از محیط داخلی، انرژی
 کند.زمین و اکولوژی، میزان آالینده ها و نوآوری تقسیم می

های مختلف از ستاره در مقیاس 0امتیازات آن از یک تا 
  )همان(. (1شکل اشد )بیاخلی تا شهرسازی ممعماری د

 Greenسامانه روش امیتاز دهی بر اساس -7شکل 

                                                           
1 Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges 
2 Basic Certification 
3 Silver Certification 
4 Gold Certification 
5 Green Star 
6 Life Cycled 
7 Good for Environment, Good for Community, Good for Business 
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Star (green building council Australia,2018) 

 

 CASBEEسامانه  -2-6

 بخشی 5660سال  باشد که درمی 0"سامانه جامع ارزیابی برای بهره وری محیطی ساختمان "عالیم اختصاری آن بر گرفته از
که بر اساس سه فاز های سبز ژاپن بوده و طیف وسیعی از یک خانه مسکونی تا کل شهر را دربر میگیرد از کنوانسیون ساختمان

 طراحی شده است:

بهبود کیفیت هوای داخلی فضا برای استفاده  -0
 کنندگان

 کاهش آلودگی هوای خارج از بنا-5

 اتحاد و یکپارچگی فضای داخل و خارج بنا -8
، 5در پنج سطح ضعیف CASBEE دهیامتیازسطوح 
می باشد. ضوابط  0و عالی 0، خیلی خوب0، خوب8نسبتا ضعیف

، کیفیت 1و معیارهای آن بر سه اساس، کیفیت سرویس دهی
می باشد که  1کیفیت محیط بیرونی)سایت( و 1محیط داخلی

، انطباق و انعطاف در هریک به ترتیب کاربری، امکانات
 آسایش گرمایی، نورپردازی و آکوستیکپذیری، کیفیت هوا، 

و همچنین طراحی منظر، حفاظت از بیوتوپها و امکانات سایت 
 Japan) (1شکل را ارزیابی نموده و به آنها امتیاز می دهد)

sustainable Building, 2020.) 

 
 CASBEEضوابط و معیارهای ارزیابی  -8 شکل

(CASBEE,2020) 

 

 10سامانه استیداما -2-7
ها و جوامع به صورت پایدارتر برداری کردن از ساختمانیک روش طراحی ساختمان برای ساختن و بهره 00استدامه یا یدامااست

طبق استانداردهای سبز  ( برابوظبی)امارات است که مشوق ساخت« 5608انداز ابوظبی چشم»باشد. این برنامه جنبه کلیدی می

ها آلای از ایدهتر مجموعهبلکه بیش نیستبریمیالید  مثل ساختمان سبز یستم ارزیابیباشد. این برنامه خودش یک سنوآورانه می

این حال در استیداما یک سیستم ارزیابی ساختمان سبز به  با .انتخابی اعمال شده است کدساختمانی باشد که در نوعیمی

های توسعه پایدار در ابوظبی به کار برده زدن شیوهتخمین  یبرا 05سیستم ارزیابی مرواریدوجود دارد. سیستم ارزیابی مروارید نام
ها با ها باید حداقل یک رتبه مروارید کسب کنند و تمام ساختمانساختمان تمام .شود. برنامه استیداما در ابوظبی اجباری است می

 .رتبه مروارید کسب کنند 5بودجه دولتی حداقل باید 

شده بینی فارس به اهداف پیش ی تجدیدپذیر ابوظبی، اگر کشورهای حاشیه خلیجهاالمللی انرژیبر اساس مطالعات آژانس بین
میلیارد بشکه  5.0دست پیدا کنند، خواهند توانست چیزی معادل مصرف بیش از  5686های تجدیدپذیر تا سال برای توسعه انرژی

میلیون  806بی به اهداف توسعه پایدار خود حدود ریزی کرده برای دستیادولت امارات برنامه .جویی کنندنفت در مخارج خود صرفه
اکنون ابوظبی برای توسعه چهار گذاری کند. همهای تجدیدپذیر سرمایهتوسعه در زمینه توسعه انرژیدالر در کشورهای درحال

 (.estadama,2019گذاری کرده است) میلیون دالر سرمایه 00های تجدید پذیر در آفریقا و جزایر کارائیب حدود پروژه انرژی
 
 
 

                                                           
1 Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency 
2 Poor(C) 
3 Fairly Poor(B-) 
4 Good(B+) 
5 Very Good(A) 
6 Excellent(S) 
7 Quality of Service 
8 Indoor Quality of Environment 
9 Outdoor Environment of Site 
10 ESTEEDAMA 

 می باشد. "ارپاید"در زبان عربی استدامه به معنی  - 11

12 Pearl Rating System 
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 (Mohamed,2019ی سبز همراه با محدوده و اهداف فعالیت آنها)هاساختماننمونه هایی از سامانه های  -1جدول 

 اهداف محدوده فعالیت سال سامانه ردیف

0 BREEAM 0116 جهان -انگلستان 
پروژه برنامه ریزی  -زیرساخت ها -فضای داخلی -ساختمان

 جامع

5 LEED 0111 شهرها و جوامع -توسعه همسایگی -فضای داخلی -ساختمان جهان -الت متحدهایا 

8 HQE 0115 پروژه های شهری -ساختمان جهان -فرانسه 

0 DGNB 5661 مناطق شهری -فضای داخلی -ساختمان آلمان 

0 Green Star 5668 اجتماعات و کارایی عملکردی -فضای داخلی -ساختمان استرالیا 

0 CASBEE 5660 ژاپن 
 -توسعه شهری -جزایر گرمایی -فضای داخلی -ساختمان

 چک لیست سالمت –شهرها 

1 ESTEEDAMA 5608 )هاساختمان ابوظبی)امارات 

 

 ی سبزهاگواهینامهساختمانهای دارای  بررسی نمونه -3
ی مذکور را دریافت هاامهگواهینپس از معرفی چندی از مشهور ترین سبز به منظور افزایش آگاهی چند نمونه ساختمانی که 

 می شود: درج 5نموده اند معرفی و بررسی شده و جمع بندی حاصل از این بررسی ها به اختصار در جدول 

 

 (BNP Paribasبانک ) -3-1
. از (1شکل )باشد یم DGNBو   BREEAM،HQE یهاگواهینامهاین ساختمان بانکی در لوکزامبورگ بوده که حایز 

 ی در آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:مهمترین اهداف طراح
 نصب پنلهای فوتوولتایک در سایت -0

استفاده از سیستمهای جمع آوری آب باران به منظور  -5
کاهش مصرف آب آشامیدنی برای مصارف شستشو، آبیاری 

 فضای سبز و استفاده در وسایل سرمایشی

 استفاده بهینه از جریان طبیعی هوا و نور طبیعی -8

استفاده از کرکره های متحرک به منظور استفاده از نور  -0
 (2015HQE Certification,)طبیعی آفتاب

 
 BNP Paribas (bnpparibas.lu,2018)بانک  -9 شکل

 

 1مرکز تجارت سبز، حیدر آباد، هندوستان -3-2
، گواهینامه لید را دریافت نموده در حیدرآباد هندوستان به اتمام رسیده 5668ساختمان مرکز تجارت سبز که در سال 

 . مهمترین شاخصه های سبز آن شامل:(06شکل )است
 کاهش مصرف آب. %80عدم اتالف آب، تمام فاضالب به صورت سیستم بیولوژیک در مبدا تصفیه می شوند و نتیجه آن  -0

 استفاده از آبهای بازیافتی برای آبیاری -5

 مبلمان هستند. آجر ها از خاکستر قابل بازیافت، مبلمان از چوب قابل بازیافت، مصالح استفاده شده قابل بازیافت 16% -8
 اداری ساخته شده از تفاله های چوبی نیشکر

 زباله ها %06عدم بازیافت بیش از  -0

 فشار روی سیستم تهویه مطبوع را کاهش می دهد. %56-00استفاده از بلوکهای هوازی برای نماهای خارجی که  -0

 از شیشه های دو جداره با ظرفیت حرارتی باال استفاده-0

 کاهش می یابد. %00با تبدیل سطوح بام به حیاط بام هدایت گرما و اشعه تا میزان -1

                                                           
1 Green Business Centre 
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 indianenvironment) هااستفاده از بلوکهای نفوذ پذیر در کف پیاده رو و پارکینگ برای رسوخ سیالبها در آن -1
,2017portal). 

 
 (1396مرکز تجارت سبز، حیدر آباد، هندوستان)کریمی، -11شکل 

 

 گوارگون، هندوستان، (ITC)مرکز سبز -3-3
در شهر گوارگون هندوستان  5660سال المللی لید بوده و در ، دارای گواهینامه بیناین ساختمان نیز همانند ساختمان پیشین

 این گواهینامه بوده اند: اهداف زیر از مهمترین علل در دریافت(. 00شکل )ساخته شده است 
 استفاده از خاکستر منطقه در ساخت .0

 های لعابدار دو جدارهاستفاده از شیشه .5

 تکنیکهای ذخیره آب .8

 نورگیری طبیعی و ممانعت از ورود گرما .0

 استفاده از فاضالب شهری در پرورش گیاهان .0

 کارایی مصرف آب در لندسکیپ بنا .0

 تهویه طبیعی .1

 تایک برای تولید نورهای فوتوولاستفاده از سلول .1

های استفاده از مصالح سبز و بومی نظیر چوب .1
 های بومی اطرافجنگل

استفاده از شیدهای رولی داخل بنا برای کاهش  .06
 گرمای کسب شده

درصد در  16ها در زیر زمین تا با قرار دادن پارکینگ .00
 ایجاد جزایر گرمایی صرفه جویی شده است.

 هامدیریت آبهای سیالب .05

 ل برای دریافت نور طبیعی بیشترشک Lپالن  .08

آتریوم مرکزی برای دریافت نور طبیعی و کنترل  .00
 (0810)کریمی، ورود گرما

 

 
 ، گوارگون، هندوستانITC مرکز سبز -11 شکل

 )همان(

 

 1مرکز تحقیقات مغز و اعصاب دانشگاه ملبورن -3-4
مهمترین اهداف طراحی در این بنا که آن را حایز دریافت 

( شامل این موارد 05شکل نامه ستاره سبز نموده است )گواهی
 باشد:می

هایی بدست از بخش بنا بخشی از انرژی خود را .0
آورد که از گازهای طبیعی به منظور کاهش می

استفاده  (%00 )حدود 2coانتشار الکتریسیته و گاز 
 
                                                           
1 Melbourne Brain Center 
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 مرکز تحقیقات مغز و اعصاب دانشگاه ملبورن -12 شکل می کنند.

(architectureAU,2017) 

 شود.بوسیله گرمای تلف شده داخل بنا، گرم می آب گرم مصرفی داخل بنا %10 بیش از .5

کنترل کننده های نوری با سنسورهای متحرک، حضور ساکنان در بنا را تشخیص داده و تضمین کننده استفاده بهینه  .8
 .باشندمیاز نور طبیعی 

در بخش وید مرکزی با نورگیری و تهویه طبیعی گزینه مناسبی به جای پلکانهای قابل دسترس و در معرض دید باال  .0
 آسانسورها هستند.

 لیتر آب باران را در خود ذخیره کنند. 066666تانکرهای ذخیره آب که می توانند تا  .0

 بازیافت مقادیر زیادی از آب باران به منظور استفاده از مصارف آبیاری و فالش تانکهای سرویس های بهداشتی .0

 صب شیرهای آب با فشار کم به منظور کاهش استفاده از آب آشامیدنی در بنان .1

 تهویه طبیعی به منظور کاهش کلیه انرژی های مورد استفاده .1

 بازشوهای خودکارو دستی در فضاهای اداری موجب ایجاد تهویه طبیعی می گردند. .1

با کاهش گرما و شدت تابش شرایط آسایش را نمای دوپوسته با سایبان هایی در اضالع شمالی، شرقی و غربی بناکه  .06
 فراهم می کنند.

 (architectureAU,2017) روز و دید و منظر مناسب آسایش ساکنان با بهره گیری از نور .00

 

 1فن آوری پیشرفته نیسانمرکز  -3-5
شکل ) شده است ( عالیKASBEEشهر اتسوگوی ژاپن ساخته شده و موفق به دریافت گواهینامه ) در 5661این بنا در سال 

های مهمی از آن به شرح زیر (. در اجرا، طراحی سایت و بنا و استفاده از مصالح و تاسیسات اصول پایداری رعایت شده که بخش08
 است:

 ه شمالی و کنترل نور روزهبهره گیری از نور طبیعی در جب -0
 های کفتهویه طبیعی از طریق منتشر کننده -5
 خورشیدیهای تهویه طبیعی از طریق دودکش -8
 هویه طبیعی توسط سرمایش خارج بنات -0
 بام سبز -0
 سبزینه شدن خاکریزهای بتنی -0
های سبز برای آوردن حس طبیعت به داخل فضای استفاده از مکعب -1

 کار
 طراحی کاشت در هماهنگی با گیاهان طبیعی -1
 بازیافت آب باران -1

 هادر حین کار با استفاده از نور طبیعی و خنک کننده (CO2)کاهش  -06
 یافت زباله های بتنی برای خاکریزهای سبزباز -00
 تسهیل پردازش زباله های ارگانیک در آشپزخانه ها -05
 هاکاهش بارزیرساخت ها از طریق پردازش مجدد آب در آشپزخانه -08
 japan) ایجاد ترانشه ها برای ورود هوای خنک/گرم در موارقع لزوم -00

sustainable buildings,2020) 

 
 پیشرفته نیسانمرکز فن آوری  -13 شکل

(Nissan Global, 2020) 

 

 

 2، مصدر، ابوظبی، امارات متحده عربیIRENA ساختمان مرکز جهانی -3-6
تکمیل شده و دارای  5600این ساختمان یکی از جدیدترین ساختمانهای سبز در شهر مصدر واقع در ابوظبی بوده که در سال 

 :باشندمی. مهمترین اهداف طراحی آن به شرح زیر (00شکل )از گواهینامه استدامه می باشد 0رتبه مروارید 
 قرارگرفتن ساختمانها در اطراف یک آتریوم مرکزی با یک بام مشترک .0

 در بام بنا به منظور تولید برق مترمربع 0666مساحت قرارگرفتن پنل های خورشیدی)فوتوولتایک( به  .5

                                                           
1 Nissan Advanced Technology Center 
2 IRENA Global Headquarter Building 
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 راهبردهای پایداری مصرف آب با بهره گیری از %08مصرف انرژی و  %06برآورد کاهش  .8

 آب گرم مصرفی بنا %10 از آب گرمکن های خورشیدی به منظور تامین حدوداستفاده  .0

 کاهش جذب گرمای آفتاب توسط پوسته خارجی با باله های محافظ خورشیدی بدون ممانعت از دید به خارج .0

 استفاده از مصالح بومی، سیمانهای باکربن پایین و فلزات بازیافتی در بنا .0

 (Masdar,2019) اده از شیشه های رنگی و عایق های مناسب به منظور بهینه سازی در ذخیره انرژیاستف .1
 

  
 (cibsejournal,2019با بازشوهای متحرک و صفحات فوتوولتایک بر روی بام) ،IRENAمرکز جهانی  -14شکل 

 

 جمع بندی نمونه بناهای بررسی شده )نگارنده( -2جدول 

 اهداف پایدار متمرکز شده گواهینامه اخذ شده قرارگیری محل سال نام بنا ردیف

0 
BNP  بانک

Parabis 
-BREEAM لوکزامبورگ 5600

HQE-DGNB 
 هارساختیز طراحی سایت، طراحی بنا،

 LEED هندوستان -حیدرآباد  5668 مرکز تجارت سبز 5
طراحی سایت، طراحی بنا، زیرساخت ها، 

 مصالح

 LEED وستانهند -گوارگن ITC 5660سبز مرکز  8
طراحی سایت، طراحی بنا، زیرساخت ها، 

 مصالح

0 

مرکز تحقیقات مغز و 

اعصاب دانشگاه 

 ملبورن

 طراحی بنا، زیرساخت ها Green Star استرالیا -ملبورن 5600

0 
مرکز فن آوری 

 پیشرفته نیسان
 CASBEE ژاپن -استگو 5661

طراحی سایت، طراحی بنا، زیرساخت ها، 

 مصالح

 طراحی ینا، طراحی زیرساخت ها، مصالح Esteedama امارات-ابوظبی IRENA 5600مرکز  0

 

 تجارب بهینه سازی ساختمانهای سبز در ایران -4

 01موجود در ایران درباره بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش سوختهای فسیلی مبحث  و تنها سند تریناصلی، مهمترین
قانون نظام مهندسی کشور، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات  88ده مطابق با مامقررات ملی ساختمان می باشد. 

ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان
جویی در مصرف انرژی در ساختمان رفهآن مربوط به ص 01اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث کرده است که مبحث 

های کشور الزامی به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان 0816مقررات ملی ساختمان در سال  01 مبحث .است
های کشوری نگری چاپ و به کلیه ارگانبوده و بعد از باز 0810نگری شده که آخرین آن در سال شد. این مبحث چندین بار باز

های دولتی اجباری است و اجرای آن مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان 01الغ شده است. در حال حاضر اجرای مبحث اب
های واقع اجباری شده و برای ساختمان 0810های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال برای تمامی ساختمان

مقررات ملی ساختمان،  01ویرایش مبحث  اولین ،0816سال  در .زمانبندی الزامی استها مطابق برنامه در سایر شهرها و استان
جویی در مصرف انرژی تدوین گردید کـه بخـش اعظـم آن ضـوابط طراحی عایقکاری حرارتی پوستة خارجی  تحت عنوان صرفه

 .عایقکاری حرارتی ساختمان مطرح شداول راهنمـای این مبحث تهیه گردید و در آن اصول کلی  جلد ،0811ساختمان بود. سال 

در این ویرایش، عالوه بر پوستة  .مقررات ملی ساختمان تهیه و ابـالغ گردیـد 01دوم مبحث  ویرایش ،0810در ادامه، در سال 
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و توصیه هایی نیز برای طراحی  خارجی، تأسیسات مکانیکی و روشنایی ساختمان نیز، هـر یـک در فصلی جداگانه مطرح شدند
ضوابط مندرج در این مبحث، حداقل مدارک مورد نیاز جهت اخذ  براساس( مقررات ملی ساختمان 01)مبحث اختمان ارائه گردیدس

پروانه ساختمان گواهی صالحیت مهندس یا شرکت طراح، چک لیست انرژی، چک لیست کنترل پوسته خارجی ساختمان، 
عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان های های ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستمنقشه

گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آبو مشخصات فنی سیستم
 همان(.)ها استساختمان

یستم های جهانی باید اینگونه بیان داشت که در در یک مقایسه و جمع بندی سیستم مقررات ملی ساختمان ایران با سایر س
سیستم مقررات ملی ساختمان ایران همچون سیستم های فوق، به کیفیت هوای داخل بنا و تهویه طبیعی اشاره شده است، اما با 

جهت باد توجه به تفاون چشمگیر سرعت و جهت باد در مناطق گوناگون ایران توصیه می شود که در بخش تهویه طبیعی، تاثیر 
 مقررات ملی ساختمان، با توجه به بیابان زایی رو به رشد در ایران (. همچنین1: 0810غالب منطقه را لحاظ کنند)رییسی و نیکروان،

تا کنون هیچ مبحث مشخصی را در این زمینه ارایه نداده و اعتباری به منظور حمایت از استراتژی هایی نظیراستحصال آب باران، 
های میان مقررات ایران و و روش های نوین صرفه جویی در مصرف آب، در نظر نگرفته است. از مهمترین تفاوت آبیاری محوطه

سیستم های مذکور، توجه ویژه سیستم های نامبرده به چرخه عمر ساختمان از مرحله طراحی تا تخریب است. به ویژه 
ختمان موجود و بازنوسازی را به طور جداگانه پوشش می ( که تمامی مراحل قبل از طراحی، ساخت و ساز، ساCASBEEسیستم)

ی موجود و نوسازی بنا نشده هاساختمانملی ایران با توجه به مرحله ساخت تنظیم شده، از آن رو در آن توجهی به  مقررات دهد.
عف این مجموعه (. عدم توجه به جهت گیری بنا، صرفنظر از آسایش رطوبتی، حرارتی و بصری از دیگر نقاط ض00است)همان:

مقررات است. در این مبحث تنها عایق بندی جداره ها مورد توجه قرارگرفته و برخالف دیگر سیستم ها به راهبردهای غیر فعال 
 انرژی در معماری، فن آوری و استفاده از انرژی های تجدید پذیراشاره نشده است)همان(.

 

 گیرینتیجه -5
ی ساختمانهای سبز در نقاط مختلف جهان و کاربرد این الگوها در هاگواهینامهها و  های انجام شده بر روی سامانهبررسی

مصادیق و نمونه های معماری حاکی از آن است که در دوران پسا مدرن به تکنولوژی تنها به عنوان ابزاری کارامد در معماری 
کند. این سامانه های متفاوت، لی بهره برداری میهای فسینگریسته و از آن در راستای بیهنه سازی مصرف انرژی و کاهش سوخت

به سبب جهانی بودن موضوعات محیطی اعم از تغییر اقلیم، تخریب الیه ازن، کاهش سوختهای فسیلی، وجود اشتراک در سر فصل 
شرایط منطقه ای تعیین ها، معیارهای ارزیابی باید با اما در عین شباهت ؛ها و معیارهای ارزیابی را منطقی و توجیه پذیر می نماید

های سبز در بسیاری از نقاط جهان بویژه درکشورهایی های بین المللی و ملی ساختمانگردد. مطالعات انجام شده بر روی گواهینامه
با ذخایر نفتی و فسیلی باال همچون امارات متحده عربی نشانگر اهمیت حفظ منابع انرژی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از 

مقررات ملی ساختمان بوده  01در ایران تنها مرجع ارزیابی الگوهای سبز و پایداری مبحث  ر اقلیم در معماری امروز می باشد.تغیی
از انرژی توجه شده است، ولی بررسی اجمالی این راهبردها در مقایسه با  و استفاده بهینه محیطیزیستکه در آن به برخی مسایل 
ر کشورهای صنعتی و در حال توسعه، نشان می دهد که این الگو فاقد دستور العمل و آیین نامه ای سیستم های ارزیابی در سای

در ایران است. مطالعه  محیطیزیستجامع به منظور راهکارهای مناسب در بهره وری انرژی با توجه به شرایط فرهنگی، اقلیمی و 
را می توان به عنوان راهکاری  هاساختمانبردهای مصرف انرژی در ی ساختمانهای سبز و بررسی اصول و راههاگواهینامهبر روی 

سودمند در راستای دستیابی به نواقص و کاستی ها سامانه مقررات ملی ساختمان ایران و تدوین الگوهاو ضوابط ساختمانهای سبز 
، می تواند ی سبز در این مقالههانامهگواهیبرشمرد. به همین سبب مروری کوتاه برراهبردها و ضوابط پایداری در چند بنای دارای 

و گواهینامه ساختمانهای سبز در ایران با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای محلی  تدوین سامانه مقدمه ای برای مطالعات بیشتر در
 باشد.

 

 منابع
 نهیبه یالملل نیب شیهما نی. تهران: سومداریپا ی(. مفهوم معمار0815) .دیمج دیس ،یرانیشم یدیمونا و مف ،یجانیآذربا .0
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 /https://article.irna.ir/faاست. برگرفته از:  ریپذ دیتجد یها یمتعلق به انرژ ندهیآ (.0810) عبدالصمد. ،یمحمود .0
 یدر سامانه ها یابیارز یارهایمع سهی(. چارچوب مقا0811) .دایطاهباز منصوره، مهربان، آ د،یمج دیس ،یانریشم یدیمف .0

 880-511(: 5)50 ست،یز طیمح یساختمان. فصلنامه علوم و تکنولوژ یداریو پا یطیمح یبندرتبه
مرکز  ،یو شهرساز (. وزارت مسکن0811) .یدر مصرف انرژ ییساختمان، مبحث نوزدهم: صرفه جو یمل مقررات .0

 ساختمان و مسکن قاتیتحق
 نیب یسامانه ها یریپذ میدر تعم یداریپا یمنطقه ا ی(. شاخصه ها0810) .دیمج دی، سیرانیشم یدیو مف دایآ مهربان، .1

 11-00:088. شماره رانیا یو شهرساز یمعمار هیساختمانها. نشر یداریپا یابیارز یالملل
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 یده ـچک
 

بناها  شیاجتماع مردم و کم و ب یباز برا ییدر دل شهر؛ که فضا یگیروابط همسا جادیو ا داریاست جهت د یمحله فرصت
قرار  ییمحله بناها رامونی. پشودیممختص به آن منطقه ساخته  یهاسبکو  یمتناسب با معمار یبا کارکرد ییو فضاها

و  یاکتابخانهو  یمطالعات برگرفته از منابع علم نیبه محله بود. ا علقوابسته و مت یو کالبد یکه از نظر کارکرد گرفتیم
محتوا  لیو تحل یلیتحل -یفیتوص صورتبه قیو روش تحق ده؛یگرد یگردآور نظرانصاحبو  شمندانینظرات اند برهیتکبا 

درک محله با توجه به گسترده  قیتحق نیپرداخته شده است. هدف از ا قیموضوع تحق یهامؤلفهبوده که به عوامل و 
جهت افراد باشد. با  یجهت تعامالت اجتماع یجهت احساس تعلق و محل یتا بستر ینیشهرنششدن شهرها و مشکالت 

آورد و  به وجودبا توجه به وسعت محله  یتعامالت اجتماع یجهت ارتقا یعامل ندتوایمحاصله محله  جیتوجه به نتا
موجب  تیدر افراد گردد و در نها یو موجب تعامالت اجتماع رگذاریتأثاجتماع  در میرمستقیغو  میمستق صورتبه تواندیم
 باشد. ندگانیآال به جهت انتق یاجتماع یداریپا

 

 ی، تعامالت اجتماعمحله ی، سرا، محلهیمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( خوزستان ،یواحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالم ،یارشد معمار یکارشناس یدانشجو -0
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 مقدمه -1
شهری و متعاقب با آن توسعه  مراکز محلهاجتماعی -مهمترین مفهوم در خصوص ابعاد فرهنگی عنوانبهت اجتماعی التعام

پرداختن به معماری و طراحی شهری این روزهای شهرها موضوع  هایچالش. در باشدمیمی السطح زندگی افراد جامعه اس
نقش طراحان در این بین  .شودمیمی در نظر گرفته الآینده برای شهر اس هایطرحفضاهای تعاملی شهری به اصلی واجب بر 

. حفظ، بازسازی و خلق فضاهائی که بتواند درصد روابط اجتماعی را باشدمیترین سهم در غنا بخشیدن به این مفهوم االدارای ب
می، در گرو پرداختن به معماری و الوحدت جامعه ایرانی اس عنوانبهواند به موضوعی دست یابد افزایش دهد و همینطور بت

 شهری. مراکز محلهقاعده و احترام گذار نسبت به حقوق شهروندان جامعه در خصوص فضاهای شهری و  شهرسازی با
ید، درشرایطی نهفته است که امروزه آنچه ضرورت پرداختن به موضوع خلق یا احیاء فضاهای شهری را دو چندان می نما

و از جمله جامعه ایرانی، با آن دست به گریبان هستند. امروزه، عرصه های جمعی و فضاهای شهری یا ازمیان رفته  جوامع مختلف
اند و یا چهره از کف داده اند. اغتشاش در محیط شهری و شکل گیری فضاهای گمشده و بی هویت که فاقد عناصر ارتباطات 

جتماعی انسان بایکدیگر و با محیط هستند، به امری عام تبدیل گشته است. امروزه شهروند نمی تواند به تفحص و تدبر درخود و ا
محیط اطراف بپردازد و یا با دیگران در روابطی چهره به چهره قرار گیرد و نتیجه آن است که امروزه در فضاهای شهری ازکنار هم 

عامل و روابط چهره به چهره قرار گیریم و یا حتی از نظر فردی در برخورد با کالبد محیط و سیمای می گذریم. بدون اینکه در ت
شهری به ارضاء حس های مطلوب انسانی دست یابیم. فضای شهری در تالش برای رهایی از بی هویتی، عدم تعلق به فضا 

ه سرشار بودن از حیات مدنی درآن اصل پایه است ک ومکان، کمرنگ شدن روابط اجتماعی انسانی، عدم احساس امنیت و است
 (.2331 )حبیبی،

در بین شهروندان باعث رغبت بیشتر آنان به و اجتماع ارتقای تعامالت اجتماعی در افراد به مکان در ایجاد زمینه های اهمیت 
تعامالت اجتماعی که بتواند ارتقای  د. جهتمشارکت و همبستگی اجتماعی و متعاقبا به سالمت و امنیت اجتماعی خواهد ش

پاسخگوی نیازهای چندگانه در یک فضا باشد و بتواند در یک مکان چندین عملکرد را در کنار هم داشته باشد از ضرورت های 
تحقیق است. هدف از شناخت و گسترش محله و سرای محله در محل زندگی افراد، ایجاد فضای مناسب جهت برقراری تعامالت 

که شهروندان در آن با احساس تعلق به مکان نقش موثری در ایجاد مطلوبیت فضایی و ایجاد  باشدمیاجتماعی  اجتماعی در سطح
 .هویت در اجتماع بوجود آورند

 

 پیشینه تحقیق -2
 از شهر گیری شکل روند و صفویه ی دوره تحوالت بررسی با کتاب این در :شهر تا شار از ،7931 محسن، سید حبیبي،

 و گیری شکل روند از آن مختلف های فصل در و است نموده ارائه روشنی تصویری اسالمی شهرهای کالبدی سیمای و مفهوم
 .است آورده میان به اسنادی مختلف های دوره طی در ایران مهم شهرهای گیری شکل روند بر گذار تأثیر عوامل

 آن طی که نماید می ارائه هایی داده آمریکا شهرهای در مختلف های بخش بررسی با :7939 شهر، سیمای کوين، لینچ،
 تر، خوانا مراتب به فضاهایی میتوان شده ارائه اصول رعایت با. کند می وضع قوانینی طراوت با و سززنده شهرهای به رسیدن برای

 .نمود ارائه بیشتری سرزندگی با نهایت در و تر پاک تر، امن تر، دسترس در
 ی حوزه دو در معماری و هنر فلسفه در را نظری مبانی کتاب این :معماری نظری مباني ،7931 عبدالحمید، کار، نقره

 با پایان در و نموده بررسی مختلف های دیدگاه از را غرب نظری مبانی. است نموده تشریح و ارائه عملی حکمت و نظری حکمت
 آثار در را متضاد و متناقض فکری های شیوه تجلی مختلف های دیدگاه از متأثر طراحان و معماران بینی جهان و نگرش بررسی

 .است داده قرار سنجش مورد شده خلق
 تعالیم و منابع از شهرنشیني و شهر مفهوم بازشناسي ،7937 بابک، سرخاب، منش رضي سعید، میر موسوی،

 این از شهر مبحث که است داده ارائه ها زمینه همه در زمانی فرا و فرامکانی های اندیشه دین کاملترین عنوانبه اسالم دین :ديني
 عنوانبه شهر ویژه جایگاه ترسیم در سعی کریم قرآن و الهی پیامبران کالم از مستنداتی ارائه با مقاله این در. نیست مستثنی قائده

 .است شده امن و قدس مکانی
 قرآن ویژه به و اسالمی اصیل متون از استفاده با مقاله این در :اسالمي شهر چیستي در تأمّلي ،7933 محمد، زاده، نقي

 و جامعیت اسالمی، شهر ویژگی بارزترین که. اند پرداخته اسالمی شهر "اصول" و "صفات" و "الگو" و "مبانی" تعریف به کریم
 می متفاوت های سرزمین و ها دوران برای الیتغیر و واحد کالبدی و فیزیکی الگوهای معرفی عین در بودن، جهانی و جاودانگی

 .باشد
 1 منطقه شارق محله موردی نمونه) محله مرکز شهری–معماری طراحي و سازماندهي(، 7934فالمکي و زرگراني)

طرح  قالب در که است هایی برنامه نمودن عملی تهران ارشد مدیریت گفتار براساس تحقیق این در پژوهش انجام اهمیت :(تهران
 ایجاد شهرسازان و معماران طراحان، های دغدغه ترین مهم از است گرفته شکل باشد، می محوری محله و محوری ناحیه های
 شهر تفصیلی طرح در بخش کوچکترین به باید هدف این به رسیدن برای. است اطرافشان محیط و انسان بین متناسب ای رابطه
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 خود زندگی در را فقدانی غریزی طور به کنند می زندگی شهری مراکز در که افرادی اکثریت جدید عصر در. کرد اشاره محله یعنی
 آپارتمان آن پیامد و امروزی زندگی. است گر جلوه... و باز فضای نبود نظیر مشکالت از انبوهی با شهر زیرا کنند می احساس
 برای عرصه بهترین محالت مراکز. است نموده سلب شهروندان از را خصوصی صورت به فضایی چنین داشتن فرصت نشینی،
 عدم مهم مسایل از یکی. دهند می کاربران به را تعامالت برقراری و آمدن گردهم فرصت و میباشند روابط این گیری شکل

...  و ،اجتماعی ،فرهنگی اقتصادی مسایل زمینه در هایی نارسایی بروز به منجر که باشد می مناسب سازماندهی و نیازسنجی
 فقط اند بوده االیام قدیم در محله ساکنان اجتماعی تعامالت کانون که کنونی محالت عمومی فضای و معابر اکثر حتی. رددگمی

 تنوع، حیات، و سرزندگی دسترسی، خوانایی، آسایش، و راحتی تأمین به تواند می محالت کیفیت.نمایند می ایفا را عبوری نقش
 .هستند گر ایفا شهر یک مدیریت در را نقش باالترین خود نوبه به یابدکه دست نگهداری و ایمنی معنی، شادی، و شور تجانس،
 

 روش تحقیق -3

نظرات  با مطابق یعلم منابع از برگرفته مطالعات نیگرفته که ا صورت ای پراکنده و فراوان قاتیتحق خصوص نیا در
و با استفاده از مطالعات  محتوا بودهتحلیلی و تحلیل  -روش تحقیق به صورت توصیفیاندیشمندان و صاحب نظران تهیه گردیده و 

 و مختلف یپژوهش یعلم و معماری کتاب های از کتابخانه ای به عوامل و مولفه های موضوع تحقیق پرداخته شده است. استفاده
 می تواند در به نتیجه رسیدن این موضوع تاثیر گذار باشد. آنها مضمون لیتحل

 

 تا کنونسیر تحولی محله و سرای محله از ابتدا  -4

دست نبودن اسناد و منابع کافی،  فضاهای شهری در ایران پیشینه ای به قدمت تقریبی شهرنشینی دارند. اما به علت در
تی همچون محله های شهری دوره باستان امکان پذیر الشناخت کامل ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و از جمله فضاهای تعام

شیوه زیست شهری در ایران مبتنی بر هویت محله ای بوده  "بیش از ده هزارسال می رسداگرچه تاریخ سکونت در ایران به  نیست.
همزمان با  ت در فضاهای شهری از دیرباز تا کنونالاست که این موضوع برهانی است بر نگاه افراد شهر ایرانی بر موضوع تعام

همچون سلول های رابط شهری تشکیل دهنده تحول و دگرگونی در شکل و ماهیت شهرنشینی، فضاهای تعاملی شهری نیز که 
ت هم در کالبد محالت و فضاهای تعامل شهری و هم در الشهر بودند، متحول گردیده و شکل جدیدی به خود گرفتند. این تحو

به روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بطور کلی در همه مناسبات ساکنان شهر انعکاس یافته است. فضاهای تعاملی شهر امروزی 
گونه ای متحول شده است که نه عناصر سازنده آنها همچون مراکز محالت جمعی، شبکه های ارتباطی و دسترسی ها، میدان ها، 
مساکن و تأسیسات شهری، ساختار و عملکرد قبلی خود را دارند و نه افراد شهر در قالب همان چارچوب های سنتی با دیگر 

ضعف در برقراری ارتباط بین افراد یک شهر پیامدهایی را با خود دنبال دارد که بیشتر  .دهمشهری های خود ارتباط برقرار می کنن
  .آسیب زننده بر بنیان های توسعه ای شهر و در نتیجه کشور خواهد بود

 

 محله -4-1
شکل به در هر یک از محله های بزرگ و متوسط شهرهای تاریخی ، یک مرکز محله وجود داشت. این مراکز از نظر کالبدی و 

دو صورت وجود داشتند. نخست به صورت یک راسته یا گذر که کمی از گذرهای دیگر در محل استقرار فضاهای تجاری و 
این میدانچه ها اغلب در محل تقاطع چند راه یا در کنار راه  ؛اجتماعی عریض تر بودند. نوع دوم مرکز محله به صورت میدانچه بوده

لی محله قرار یرامون برخی از آنها تعدادی دکان برای عرضه کاالهای ضروری روزانه و هفتگی اهااصلی محله قرار داشتند و در پ
 (.2333د)پیرنیا، در کنار همین میدان ساخته می ش حمام، آب انبار و بعضی دیگر از فضاهای عمومی محله همچنین مسجد، .داشت

و خانواده  شودمیاز خانه های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل  که محله رکنی است بین خانواده و شهر
یط آشنا و خودی مثل نسبت به محله مسکونی خود احساسی مشابه خانه مسکونی خود را دارد و با ورود به محله، خود را در یک مح

ای ساختاری شهر است. این واحد از تجمع پیوستگی واحد پایه و اولیه سازمان، کالبدی از فض عنوانبهمفهوم محله . خانه می بیند
کم یا زیاد، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد رسمی میان گروهی از مردم بوجود می آید. اغلب در محله های 

های  شهری کیفیت واحد فیزیکی منطبق با رفتارهای اجتماعی بوده و از این رو هر محله واحد مشخصاتی جدا از سایر محله
 شهری دارد.

که کانون کنش و واکنش های اجتماعی است، با توجه به تجارب گذشته و در  خردترین واحد در نظام برنامه ریزی شهری را
 (.2331 و همکاران، هیلقسمت هایی از جهان پیشرفته می توان در قالب محله و بر پایه واحد اجتماع محلی ارزیابی کرد )عبدال

یا باهمستان، در مقابل مفهوم واحد همسایگی که بر ابعاد کالبدی و هندسی خشک و بی روح تأکید دارد. مفهوم اجتماع محلی 
اجتماع محلی انطباق بیشتری با شرایط پیچیده زندگی شهری دارد. جان فرید من معتقد است که با تأکید بر برنامه ریزی محلی 

اجتماع محلی تضاد میان افراد و بین انسان و طبیعت کمتر است. اجتماع است که می توان به برنامه ریزی غیر ممترکز رسید. در 
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محلی از جهات گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی بستر مساعدی برای توسعه پایدار است، محله را می توان 
 (.2331)عبداللهی و همکاران،  واحد پایه و محور بارنامه ریزی مشارکتی در عرصه همگانی در شهرها قلمداد کرد نوانعبه

بودن مرز و محدوده مشخص، همبستگی و روابط متقابل میان ساکنان، هویت جمعی  از مضامین مشترک در تعریف محله، دارا
ها و معیارهای مورد  و اشتراک اهداف، یکپارچگی فضاو فعالیت، خودکفایی نسبی و جمعیت متناسب بوده است. بر مبنای ویژگی

در حال  .شودمیاصول پایه در تعریف محله محسوب  عنوانبهاهیم جمعیتی، زیرساختی، سیاسی، اجتماعی و محیطی انتظار، مف
حاضر اصول رسمی و قراردادی در تعریف و تعیین حدود محله نقش تعیین کننده ای دارند. در مجموع در مفهوم شناسی محله، 

بر ادراک ذهنی ویا نشانه عینی، حس تعلق مکانی و همبستگی اجتماعی، محدوده فضایی یکپارچه، وجود مرزهای کالبدی مبتنی 
 (.2331)عبداللهی و همکاران، امکان شناخت رو در رو در وجود تسهیالت و خدمات محلی از جمله نکات حائز اهمیت هستند 

یت طبقات جمعیت های ساختاری، زیر ساختی، جمعیتی، وضع ، شامل ویژگیشودمیمحصول پیچیده ای که محله نامیده 
و ساکن، خدمات عمومی، محیطی، دسترسی و مجاورت، سیاسی، اجتماعی و حسی است. مجموعه عناصر پیش گفته بعضا قضایی 

ناحیه شهری دارای دسته ای متنوع از انواع  عنوانبهمحله . (2310روابط محله ای را تشکیل می دهند)ربیعی نژاد و ارغان، 
.ریچل وارن و دانلد وارن بر اساس  "مومی، با گوناگونی فعالیت های انسانی در آن تعریف می کندساخنمان ها و فضاهای باز ع
که محله شش نوع عملکرد را برعهده دارد که عبارت اند از: فرصت جامعه پذیری، اعمال تأثیر میان "مطالعات انجام شده معتقدند : 

وظایف همسایگی و بسترسازی انجام فعالیت های جمعی به مفهوم فردی به واسطه عقاید مشترک و وجود رهبران غیر رسمی، 
 (.Williams, 1985) "فراهم کردن محیط مناسب برای سامان دادن به مالقات های عمومی

. این مکان دارای تسهیالتی نظیر کلینیک های پزشکی، شودمیمحله اغلب مکانی برای کار و محدود ه ای برای زندگی تلقی 
راکز تفریحی و نظایر اینهاست. محله مکانی برای اجتماعی شدن است و کمک های متقابل را حایت می کند. مدارس، پارک، م

محله مکانی است ه تحرک را می توان به واسطه وجود فالیتهای اقتصادی و اجتماعی مانند مالقات دوستاه وخرید مایحتاج روزانه 
تواند خانوادگی و بسیار نزدیک به هم شود و این محیط می تواند هویت و  از آن فراگرفت. محیط مصنوع وسازمان اجتماعی آن می

تعلق خاطر را تقویت کند. بنابراین محه می تواند انعکاسی از خودش، ارزشهای درونی و سرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی باشد 
(kearns, Parkinson,2001.) دی بنا بر درک ذهنی و یا نشانه عینی محله محدوده یکپارچه فضایی از شهر با مرزهایی کالب

برای ساکنانی که تعلق مکانی و همتستگی اجتماعی را در آن احساس کنند. تعیین کننده مقیاس انی محدوده، امکان شناخت رودرو 
 و پاسخگویی به نیازهای روزمره در حد پیاده روی است. 

 له باید به چهار عامل توجه داشت:مطالعه و شناخت محدر 
 مرزهای کالبدی ونمادین الف(

 ب( پیوندهای اجتماعی
 پ( تسهیالت وخدمات محلی

 (.2331هی، لبه مکان زندگی )عبدال ت( هویت و احساس تعلق نسبت
 

 محله از دیروز تا امروز -4-2
خدمات از گذشته های دور محله های شهرها در شکل دهی و سازمان دهی امور شهری جایگاه ویژه داشتند. هر محله با ارایه 

روزمره مورد نیاز خود و با ایجاد نمادهای محله ای و ویژگیهای خاص موجب می شد ساکنان آن نوعی احساس تعلق و نوعی 
هویت داشته باشند تا جایی که هر شهروند با نام محله ای که در آن می زیسته، شناخته می شد. فضاهای شهری نیز نقش بسیار 

حلی و شهری مردم داشت و بسیاری از فعالیتهای عمومی، جمعی و گروهی در آنها جریان می مهمی در زندگی فردی، خانوادگی، م
یافت . به این ترتیب بخشی از فعالیتهای اجتماعی، گذران اوقات فراغت و تبادل اطالعات و تجربیات از طریق تماس های چهره 

ها، دروازها و ...( بستر شکل گیری خاطره بوده است. به چهره صورت می پذیرفت. این فضاهای شهری )اعم از گوچه ها، خیابان
و همین فعالیت ها و روابط مابین انسان ها، تصاویر ذهنی و از سوی دیگر  شودمیفضاهای شهری با فعالیتهای درونی آن تعریف 

فراغت به صورت خاطره شهری را سبب می گردد. در گذشته به علت نزدیک بودن فضاهای کار و زندگی تفریح و گذران اوقات 
این به دلیل داشتن خاطرات  جمعی،ساکنین یک محله به یکدیگر احساس خویشاوندی وبه محله خود احساس تعلق داشتند و

 (2332مشترک دریک محله بوده است)سلطان زاده،
 

 محله در ایران قدیم -4-3
مسکونی،محله شهری،شهریافته ها،آموزه  به طور کلی باید گفت زیست شهری ایرانیان درسه الیه متقاطع صورت میگیرد.خانه

ها و تجربه های علمی نشان میدهد،استوارترین و پرشورترین فضای زیستی شهروندان،محله ها می باشند.چراکه بررسی نشان 
ته میدهد انسان ایراین بیش از آنکه درگستره خانه یا بازار و پهنه فراگیر شهر حضور داشته باشد،درمحله خودحضور وعینیت داش

 است.
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پیش ازاین جمعیت محله ها از کسانی تشکیل میشد که از جهت شغل یا اعتقادات دینی ویا سابقه قومی بسیار به یکدیگر شبیه 
بودند وبه اصطالح به فرهنگ مشترکی خو گرفته واز هنجارهای آن پیروی میکردند.ویژگی های مهم ومثبت محله داشتن نوعی 

و پیوستگی افراد به یکدیگر و احساس یگانگی ونیز آمادگی برای مساعدت و همکاری در راه  روح جمعی بود که مظاهر آن وحدت
 حفظ شعار محله و بهبود اوضاع آن بود.

حجم و وسعت محله،حدود عرفی خاصی داشتند که برای ساکنان آن مشخص وقابل شناسایی  محالت در گذشته صرف نظر از
 اخته میشده و اهالی آن نسبت به محله ومتعلقات آن تعصب داشته اند.بوده است وهویت اکثر افراد با محالت شن

در محله های قدیمی،به ویژه محله های طبقه کم درآمد ارتباط همسایگان باحس تعاون و همیاری بیشتر بوده و ارتباط 
 درچنین محله هایی ازطریق مراکز مذهبی،باشگاه های ورزشی،قهوه خانه ها وکوچه ها صورت میگیرد.

اجتماعی درشهرهای قدیم به نظام محله بندی و سلسله مراتب تقسیمات آن بازار و -شالوده سازماندهی کالبدی
مرکز،شهر،محله ،کوی و... استواربوده،که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر وهم به روابط اداری و خدماتی شهر،سازمان می 

 داده است.
که مکان ها رویدارهایی که  "است معتقد ویپس از بررسی مفهوم معناداری محالت قدیم ایران برگرفته از تئوری کوین لینچ 

درسطح این مکان ها رخ میدهند دارای معانی زیاد ویاکم هستند.فعالیت ها و مراسمی که دریک محل اتفاق می افتد تاحدودی که 
با یک مکان  شکل یک محل و آشنایی ما وند به ادراک آن محل کمک میکنند.خودشان به صورت روشن و منسجم درک ش

 "آن هستیم برای ما سطح معنی داری متفاوتی با مکان های دیگر دارد. ترکیب جالبیست برای این منظور که مکانی که در

شکل و آشنایی  "گاه لینچ ادغام ازدید معنی داری متفاوت مکان هاست که آنها را از یکدیگر متمایز میکند. این اهمیت درک و
.چیزی که رویدادها را دارای "ناشی از هویت مکان هاست همین که فرد بتواند مکان ها را ازیکدیگر باز شناسد، یک مکان، با

 آنچه که در کنیم. اهمیت می کند، مناسب های خاصی چون جشن ها و سوگواری هاست که در شهر و محالت آنها را تجربه می
دیم ایران نمود چنین هویتی است برگزاری مراسم های مذهبی در بین اقوامی است که هریک خاستگاه جداگانه ای محالت ق

تکایا و حسینیه ها تبلور  روح این مراسمات درکالبدی چون میدان و میدانچه و گذر و محالت مختلفی زندگی میکنند. داشته و در
 کند. ری در ذهن شهروندان پدید می آورد که بخشی از معنای شهر را تفهیم میتصو هویت این مکان ها و فعالیت ها، می یابد.

تنها عاملی  شاید بتوان شفافیت را فعالیت ها وحتی زمان است. وضوح ادراک مکان، بخشد، جزء دیگری که معنای مکان راغنا می
حتی  به لحاظ محرمیت درکالبد شهری و گی این نبود بی واسط محالت ایرانی از وضوح پایینی برخوردار است. دانست که در

به طوری که  نبود شفافیت دارد که جزء ساده ای از معناداری مکان است. معماری خانه ها به شکل اندرونی و بیرونی حکایت از
است خانه ها پنجره ای به معبر عمومی نداشته و غریبه ها حق ورود به کوچه های بن بست و هشتی ها را ندارد واین خصوصیتی 

سلطه و وابسته  این فضا کامال زیر خصوصیات مکان فضای سنتی، در ارتباط با که درفرهنگ ایرانی پیوسته نمود بارز داشته است.
کردارهایی  اعمال و شد. می نشانه های مکان پر با عالئم و از این رو فضای سنتی با قلمرو مکانی انطباق داشت و به مکان بود.

ه برای ن چارچوب آن، فضایی محدود بود برای زندگی کردن در این فضا، جملگی مکان مند بودند. کردند، پرمی هم که این فضا را
 .(2301حرکت کردن درگستره آن)پاکزاد،

جهانی شدن، روند گسست فضا ومکان نیز شتاب بیشتری گرفت ورشته های پیوند زننده فضای اجتماعی  عصر ارتباطات و در
در پی  ن ترتیب امر اجتماعی از دایره تنگ و محدود مکان رها شده،در فضایی بسیار فراخ گسترش یافت.یا مکان را پاره کرد؛بدی

برای  شهری، درجامعه امروز .(2331)سرمست، رابطه میان مکان های زندگی افراد با هویت های آنان دگرگون شد این فرآیند،
 باشند. شهروندان می شهری و حلقه واسط بین شهر ومحالت بنیادی ترین عناصر  دستیابی به توسعه پایدار شهر،

تحوالت سیاسی و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی و پدیده مهاجرت و به وجود آمدن شهرهای بزرگ و نفوذپذیری  با
ی فرهنگ غربی و محله رفته رفته ساختار وکارکردهای دیرینه خود را ازدست داد وبه منطقه یعنی واحدی که دولت برای اجرا

 برنامه های خود برساخته است تبدیل شد.
درچنین جمعی افراد با داشتن فرهنگ ها و عادات و آداب گوناگون و.... برحسب اتفاق درکنار یکدیگر سکنی گزیده وخود را 

 دربرابر دولت طلبکار میدیدند وبه جای آنکه خودرا درامور سهیم بدانند از دولت میخواهند تمام مشکالت راحل کند.
.درمحله های شودمیا درمحله های مختص سکونت طبقه پردرآمد،روابط همسایگان تضعیف شده وکمتر به آن احساس نیاز ام

قدیم عمده زمان ساکنان محل،درکوچه و خیابان میگذرد وبرای ساکنان آن محیط محله بیش از فضای داخلی خانه رضایت بخش 
 انه خود محصور شده ودیگر ازآن محله های قدیمی خبری نیست.بوده است ولی امروزه خیلی از ساکنان درچارچوب خ

رشد شهرنشینی و تمایل جمعیت های انسانی به محیط های شهری بستر با اهمیت شدن مفهوم کیفیت زندگی شهری رابیش 
 ازپیش فراهم ساخته است.

سعه معابر پیکره بافت های محالت خورشیدی با تصویب قانون شهرداری و قانون تو 2344مدرنیسم در ایران ازآغاز سالهای
مسکونی شهرسازی کهن ایران را شکافته وباسرعتی روز افزون الگوهای واحد همسایگی برگرفته از شهرسازی غربی راجایگزین 
محالت ایرانی میکند.روندی که باخیابانهای چلیپایی آغاز ودرطی چند دهه بدون توجه به پیشینه شهرسازی ایران وزیر ساخت های 

 حالی است که از نظر اوژه با از بین رفتن مکان ها، این در رسد. جامع و تفضیلی بی روح در سطح انبوه می هایطرحجتماعی به ا
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دراین میان رابطه میان مکان و هویت و تعلقات اجتماعی  دهند. به نشان های خاموش می را جای خود کنش های گفتگو مدار، اندر
 .(2331دهد.)سرمست، بین رفتن مکان رخ مینه قطع به واسطه از  تحول و
 

 مقایسه محله قدیمی و معاصر -4-4
هویت محله های قدیمی شهر را نمیتوان آن طور که باید درمحله های جدید دید،شهرگسترش یافته و فرهنگهای گوناگون 

میدهد که شهرهای گذشته دارای ناشی از قومیت های مختلف درکنار هم زندگی میکنند.مقایسه شهرهای گذشته با امروز نشان 
ساختمان بسامان بوده و هویت محله ای را تقویت میکرده است،اما شهرهای جدید ابتدا ساختار شهر رابا شهرک های مسکونی،برج 

همین موضوع باعث از بین رفتن  کند. تعریف می ن ساکن کرده است،آ ها وآپارتمان ها که جمعیت را از اقصی نقاط ایران در
شده است. اگر محیطی به تغییرات زیادی دچارگردد، قاعدتا برخی  کردند، محالتی که شهروندان درآن احساس امنیت و آرامش می

محله  دهد. مرج و آشفتگی رخ می احساس پایبندی نکرده و هرج و نسبت به هنجارهایی که درآن محیط ازآن پیروی میکردند،
 -که نهایتا منجر به از دست رفتن هویت آنها شده و در نتیجه کاهش تعلقات فرهنگی تهای امروزی درگیرودار تحوالت و تغییرا

 اجتماعی شهروندان را منجر شده است.
 

 سرای محله -5
و توسعه امر محله  به منظور تقویت هویت شهر، کارشناسان توصیه کردند که تفکیک شهر به واحد های کوچک یا همان محله

فرهنگ محله ای کمک کند. مجموعه سرای محله، بر اساس ضوابط محله ای می تواند مشارکت مردم  محوری می تواند به احیای
در امور فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد. هدف از راه اندازی سرای محله، مشارکت شهروندان در امور مربوط به 

پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تامین فرصت های الزم  خودشان و در نهایت وگذاری تصمیمات محله به خود آنهاست.
مستلزم وجود قرارگاه وفضای کالبدی است وفضای عمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این  درزمینه کسب تجارت اجتماعی وی،

یطه ای سرای محله فضای شهری ح در. (2330،چرخچیان و دانشپور)شودمیجنبه از حیات انسان درجوامع شهری محسوب 
به  امکان تمرکز کنش های اجتمامعی متعامل را صحنه کنش متقابل که دارای مرزهای معینی است، عنوانبهکالبدی یافته است و 

دهد که به طور کالبدی و اجتماعی تعریف شده  بنابراین کنش متقابل انسانی در درون فضایی رخ می سازد. می شیوه ای میسر هر
  باشد.

 

 رایران قدیمسرای محله د -5-1
مرحله طرح و مسابقات معماری  کنون در تا ما پرداختن به این مهم درکشور علیرغم سابقه طوالنی احداث سرای محله دردنیا،

 به مسابقه گذاشته شد و در 2301این زمینه تاالر شهرتهران بود که درسال جدی ترین اقدام صورت گرفته در باقی مانده است.
ما از نظر داشتن  اما این طرح هرگز به مرحله اجرا نرسید این درحالی است که کشور معمار ژاپنی برنده شد. نهایت طرح کنزوتانگه،

اجتماعی  به طوری که بازارها و میدان ها درگذشته فضاهای مهم وارتباطی، فضاهای عمومی از پیشینه ای غنی برخورداراست.
 اجتماعی، محلی برای تجمع مردمی و استقرار انواع فعالیت های اقتصادی، مقیاس های گوناگون همواره در واقتصادی شهر بودند و

سرای محله موضوعی است که در دیگر کشورها بیش از یک قرن است پاسخ مناسبی برای  فرهنگی و ورزشی به شمار می رفتند.
ضمن برقراری  هویتی برخوردار بوده و اعین حال ب معماری جدید و در نمادهای شهری از عنوانبهبناها بایستی  این آن یافته اند.

 توانایی پاسخگویی به نیازهای انسان امروزی را نیز داشته باشند. فرهنگی شهر ایرانی، ارتباط مناسب با بستر تاریخی و
 

 سرای محله درایران معاصر -5-2
این امر ناشی از تاثیر این فضاها در  برنامه های توسعه شهری یافته اند. اهمیتی در جایگاه با فضاهای عمومی شهری امروزه،

این  استفاده از آنجا که ساکنان شهرهای در از در نتیجه تولید سرمایه های اجتماعی است. اجتماعی شهر و -تقویت وجهه فرهنگی
آسیب لذا ایجاد فضاهایی مناسب و مطلوب برای تمامی گروه های سنی و جنسی و به ویژه گروه های  دارند، فضاها حقوق برابر

 شوند. حرکتی بخشی از وظایف برنامه های توسعه شهری فلوداد می ناتوان جسمی، سالخوردگان و زنان، پذیر نظیر کودکان،
از حاشیه نشین شدن گروه  دهد ایجاد چنین فضاهایی درشهر جدای از ایجاد کنش اجتماعی، مطالعات گسترده جهانی نشان می

تولید فرهنگ اجتماعی شهر فراهم  زمینه را جهت تعامالت اجتماعی و باز هر کاسته وفضاهای عمومی ش های خاص دراستفاده از
بروز زندگی شهری و فضاهایی برای انواع فعالیت ها  مکانی برای ظهور و فضاهای عمومی، .(2333و همکاران،  خواهدکرد)رفیعیان

فاده کنندگان از طریق تجهیز فضاها برای استبهبود کیفیت استفاده از  یکی از اهداف مهم طراحی فضاهای شهری، هستند.
)رفیعیان و شغلی و گروه ها جنسیتی فراهم می آورد های شهری است که فضای مناسبی برای تمام گروه های سنی،محیط

 (.2333همکاران، 
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 دوران کهن -سرای محله درخارج از ایران -5-3
و تعاملی این فضاهای بازشهری است که در زندگی جمعی بررسی تاریخی شهرهای مغرب زمین نیز شاهدی برنقش اجتماعی 

شهروند اروپایی مهم ترین و مردمی ترین رویدادهای جمعی خود را  از دوران یونان باستان تا قرن بیستم، کند. شهروندان ایفا می
انواع فضاهای مشابه درمیان اقوام پالژها و  واژه یونانی آگورا و رومی فروم به معنای تجمع شهروندان بود. کرد. درمیدان برگزار می

 آلمانی یا فرانسوی و مانند اینها قلب تپنده شهر و محل گردهمایی و تعامل اجتماعی بود خواه انگلیسی، اروپایی،
فضای عمومی شهری درطول تاریخ بشر از یونان باستان همواره عرصه اجرای کارکردهای اجتماعی و  (.1-24،صص.2333)پاکزاد،

 بسیار از فعالیت های وابسته به نهادهای عرصه خصوصی مانند خانواده نیز به عرصه عمومی و ادین جامعه بوده وپویش های نه
 .(2333فضای شهری سپرده شده است)رفیعیان،

 

 دوران معاصر - ایران سرای محله درخارج از -5-4
از شان و منزلتی واال  های عمومی شهر،یکی از مردم مدارترین ساختمان  عنوانبهتمام دنیا  شهر( در سرای محله)تاالر

مکانی برای انجام کلیه امور اجتماع شهراست؛در درجه نخست فضایی برای استقرار یکی از مردم ساالرترین  برخوردار است،
نهادهای شهری یعنی انجمن ها وشورای شهر و سپس مرکزی برای گردهم آیی عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم درعرصه 

 نقش این فضا دراکثر شهرهای دنیا گردهم آوری شهروندان و ترغیب آنها به همکاری بایکدیگر و مشارکت در امور شهر ت.شهر اس
 به همین بایستی به شهروندان و فعالیت های جمعی تعلق داشته باشد. است.

 

جهت ارتقای  شهری هایمحله در پذیریاجتماعفرآیند  در موثر هایمؤلفه و عوامل -6

  ت اجتماعیتعامال
فرم وعملکرد و اهمیت می بخشد و سازماندهی فضا به نوبه خود به  فرهنگی به فضا،-انسان از طریق روابط اجتماعی

تغییرشکل این روابط می انجامد. بنابراین ساخت و طراحی فضاهای شهری به پروسه زندگی اجتماعی تاثیرمی گذارد و می بایست 
(؛ یک شهر خوب، باید کلیه نیازهای ساکنین خود را تامین 2330)سیفایی،شهروندان کارآیی داشته باشدبرای ازنظر جسمی و روانی 

حالی که به مردم  کند، دارای ایمنی، امنیت و حفاظت بوده، از نظر بصری و عملکردی محیطی سامان یافته و با نظم باشد. در
کننده بوده و حس مکان را تقویت ا می دهد باید هدایت بیان خودشان رفرصت خالق بودن، شکل دادن به فضای شخصی و 

 نیازهای فردی استقالل و شخصی رفاه و اجتماعی انسجام برای شایسته و مناسب کالبدی محیط بنابراین .(2330نماید)سیفایی،
 هماهنگی و مشارکت موجود وضعیت بهبود و داری نگه در بوده، آن پایداری و سالمت حافظ آگاه ناخود است. بنابراین اساسی
( به بیان عوامل موثر 2در نمودار) .رساند می حداکثر به را معماری فرهنگی وری بهره اجتماعی، داشت، همچنین تعامالت  خواهد

 در محله جهت تعامالت اجتماعی اشاره شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل و مولفه های موثر در محله جهت تعامالت اجتماعي)منبع: نگارنده( -7 نمودار

 

عوامل و مولفه های موثر
در محله جهت ارتقای 

تعامالت اجتماعي

حضور پذيری

ماندگاری

روابط همسایگی

نظارت اجتماعی

تبادل اطالعات

مستحکم شدن روابط همسایگی 

مکان

احساس تعلق به مکان

ایجاد فضایی جهت دیدار

ایجاد فضایی برای اوقات فراغت

همجواری

همزیستی افراد در کنار یکدیگر
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 نتیجه گیری  -7
های آن موجب گردیده که عوامل و عناصر متنوع جلوه گری نماید و در زندگی افراد بخصوص ایرانیان از محله و کارکرد

محله باعث گردیده تا در پیوند های اجتماعی و روابط همسایگی موجب پایداری اجتماعی  جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
مواردی را که در این پژوهش در قالب محله به آن پرداخته شد، هر  و مجموعه نظارت های اجتماعی از طریق یکدیگر رخ دهد.

مطلوب و موثر جهت روابط اجتماعی و ارتقای کدام در معماری به نحوی مشخص کننده ی نقش پر رنگ محله در ایجاد محیطی 
ارتقای تعامالت اجتماعی با توجه به وسعت محله محله می تواند عاملی جهت با توجه به نتایج حاصله . باشدمیتعامالت اجتماعی 

می تواند به صورت مستقیم و با وجود کارکرد خود  قش بسزایی در انتقال به آینده گان دارد. محلهنو پایداری اجتماعی بوجود آورد 
باید هم به عملکرد و  محلهدر فضاهای  تعامالت اجتماعیبرای ارتقای  گذار باشد؛و افراد محله تاثیرغیر مستقیم در اجتماع تاثیر 

تواند می محله  با یک بررسی کلی، .هم به کالبد فضا در طراحی توجه نمود تا فرد با قرار گیری در مکان احساس خود را بروز دهد
مجموعه افراد و جامعه به مکان دلبسته و احساس تعلق به مکان در آنها پدیدار  که حس تعلق به مکان در شهر در آیداز نمادی 

 .گردد
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 معماری سبزفصلنامه 
 3011( وریتابستان )شهر(، 52: یاپی)پ 1سال هفتم، شماره 

 
 

 

 و عوامل مؤثر بر پایداری شهری توسعه پایدارتبیین 

 )نمونه موردی: شهرستان پردیس( 

     

 *3فرزانه اصغری، 2الوین گنجه فر، 1محمد بهزادپور
 08/00/0000تاریخ دریافت:  

 05/00/0000تاریخ پذیرش: 
 

  20002کد مقاله:  
 

 یدهـچک
 

را به همراه خود داشته  یبه سمت شهر تهران، مشکالت متعدد هیرویب یهامهاجرتو  تیجمع یعیامروزه با رشد طب
دولت نهم، طرح  یریگمیبا تصم نیبنابرا؛ به خود نخواهد داشت یداریاز پا یرنگ گریامر شهر تهران د نیا یط است.

 یهاآن طرح مجتمع یو در پ جامعه مطرح شد درآمدکم یکردن قشرها دارخانه یبا هدف اصل دیجد یهااحداث شهر
آن  قیبوده و روش تحق یحاضر کاربرد قیو اجرا شد. نوع تحق یطراح س،یمسکن مهر، در شهرستان پرد یمسکون

با  تینها حاصل شده است؛ و در یدانیم شیمایو پ یااز اسناد و مدارک کتابخانه یدر بستر ؛ کهاست یلیتحل یفیتوص
 .افتی میدست خواه سیدر شهر پرد داریسطح توسعه پا شیافزا یمناسب برا یهاو راهبرد حلراهجدول سوات به  لیتحل
عمل  فیضع اریبس یشهر داریتوسعه پا یدر راستا سیپرد دیشهر جد یمسکون یهااز آن دارد که مجتمع یحاک جینتا

 نموده است.

 

 سیپرد دیشهرجد ،یاقتصاد یداریپا ،یاجتماع یداریپا دار،یشهر پا دار،یتوسعه پا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ایران هشتگرد، ، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسالمی،معماری گروه استادیار. -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه -5

 ghasghari535@gmail.com)نویسنده مسئول( ساوهدانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  - 1
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 مقدمه -1
 نیتربزرگ عنوانبهتوسعه پایدار که 

؛ گرددیمچالش حال حاضر بشر تلقی 
مهم برای تمام افراد ساکن بر  یامسئله
به  0 نمودار در زمین است. یکرهروی 
نیاز جهان به توسعه پایدار  یمسئلهبیان 

 توسعهدر واقعیت  پرداخته شده است.
آن نیاز  پایدار مفهومی دارد که به واسطه

های نسل کنونی را بدون به خطر 
وانایی نسل آینده در تامین انداختن ت

سلطانی پور و )نیازهایشان برآورده سازد
 .(0: 0۹۳5 دماری،

 
 بیان مسئله )نگارندگان( -۱ نمودار

این مفهوم سعی دارد که با نگاهی نو به توسعه اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه ای همه جانبه و متوازن را رقم 
 و اهداف توسعه پایدار اشاره شده است. به بیان مفاهیم 2در نمودار  واقع توسعه پایدار بهبود کیفیت زندگی را در بر میگیرد. در بزند.

 شیافزا حجم ضایعات شهری، کاهش منابع طبیعی، ینگهدار پایداری در شهر و ناحیه شامل مواردی نظیر کاهش آلودگی، مفهوم
حومه شهری و شهرهای تراکم متوسط در  شیافزا جانداران مفید در شهر و روستاها، شیافزا انرژی مصرفی، کاهش بازیافت ها،

شهری کوچک برای کاهش ارتقاء به  توسعه متنوع در مراکز اشتغال، توسعه ایجاد اشتغال محلی، ،فواصل ارتباطی کاهش کوچک،
 عیتوز ضایعات بازیافت نشدنی، تیریمد راهبندان جاده ای، کاهش و نقل عمومی، لحم اجتماعی متعادل، ساختار شهر های بزرگ،

 باشد. ی( م0۹۳2حلی و غیره )کاظمیان وهمکاران غذای م منابع و تهیه

 
 مفاهیم و اهداف توسعه پایدار )نگارندگان( -۲ نمودار

 

 پیشینه تحقیق -2
در تاریخ همواره موضوع  اما اگرچه از طرح مباحث مربوط به پایداری در سطح مجامع بین المللی بیش از چند دهی نمیگذرد،

ایران نیز همچون سایر کشور های  در ،(0۹80:280نقی زاده،) های آتی مطرح بوده است.حفظ و نگهداری از جوامع برای نسل
دریج در عرصه سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مختلف و سایر مؤلفه جهان، به پایداری شهر ها توجه شده و به ت

بررسی منابع مختلف موضوع تحقیق، میتوان موارد زیر  با های پایداری بعنوان مفهومی فراگیر و چند بعدی مورد عنایت بوده است.
 .بعنوان پیشینه پژوهش بیان کرد 0را در جدول 

 

 روش تحقیق -3
ای و در بستری از اسناد و مدارک کتابخانه ؛ کهتحلیلی است_نوع تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی بوده و روش آن توصیفی 

تالش شده است ضمن شناخت وضع موجود توانمندی ها و مسائل پیش روی شهر جدید  نخست .پیمایش میدانی حاصل شده است
 مدل سوات پردیس در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری گام مدل قوت و .روشی برای شناسایی نقاط سوات شناسایی گردد

نهایت سعی شده با ارائه راهکارهایی در جهت پایداری سکونت این شهر  در .ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی است
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توزیع و تکمیل  ساکنین شهر پردیسنفر  25 طراحی و میان ای رو، پرسشنامه جدید به سوی شهری پایدار سوق داده شود. ازاین
 .از جامعه آماری و شهرهای نمونه از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفتهایی که با نظرسنجی  شد. عالوه بر داده

 
 ارندگان()نگ پیشینه تحقیق -۱ جدول

  نوانع سال محل نویسندگان خروجی

های شهر نشینی منطقه، نه تنها نتوانسته اند یکپارچگی و روند
سال بهبود بخشند، بلکه خود با  ۹5تعادل فضایی را پس از 

مسائل با نبود پیوند  نیا ناپایداری و ناکارآمدی مواجه اند.
 ناهمگونی، موجب های الزم بین طبقات شهری منطقه،

 ناکارآمدی و تکامل نیافتگی نظام شهری آن شده است.

 علی اکبری
فرجی و  طالشی

 دارابخانی

 0۹۳0 اگرسز
استقرار متوازن و توسعه 

 نامتوازن

 
0 

و محیطی  یاجتماع پایداری محله ها در تمام ابعاد اقتصادی،
از نظر مردم مطلوب نیست. به طوری که مقدار محاسبه شده 

لحاظ شاخص  از درصد کمتر از حد مبناست. 0۳92پایداری 
تری نسبت های پایداری تنها محله مخلص آباد وضعیت مناسب

 به سایر محله ها دارد.

 0۹۳5 بردسیر تارزادهس

های توسعه ارزیابی شاخص
محله ای با رویکرد توسعه 
 پایدار در شهر های کوجک

 
2 
 

روی  متری 000در محدوده  درصد کاربری ها 00مکان یابی 
ها در شیب درصد کاربری 20گسل قرار دارد و مخاطره آمیزند،

های منطقه از لحاظ درصد از کاربری 09۹نامناسب و همچنین 
در وضعیت  های آلودگی زیست محیطی و مزاحمت،شاخص

 نامطلوبی قرار دارند.

 لطفیو  شمایی
 مقدم

 0۹۳0 هرانت

بررسی شاخص سازگاری در 
برنامه ریزی کاربری زمین 

به منظور پایداری  شهری
 اقتصادی شهر

 
۹ 

توانند از  یم وهای، همه سنارطیشرا یدر صورت تحقق برخ
و  یطیمح ستیز یهااز جنبه ینظر بهبود قابل توجه

 رندیبگ ازیامت النیاسلو و م یبرا ندهیمسکن در آ یاجتماع

 2020 روژن 2سیوو  0مته

محیط زیست ادغام پایداری 
وعدالت اجتماعی در توسعه 

 مسکن

 
0 

دور شدن از سنتز  ستلزم، متیبه موفق یابیدست یآرزو
است که معتقد به  یرونیب یاز جنبه ها یمعنو یهاجنبه
 است. عتیانسان و طب یبرا یمراقبت و نگران دییتأ ،یستیهمز

 2008 نده 0جینو  ۹جین
اطمینان از توسعه پایدار با 

 مصرف گراییمهار 

 
5 

 

 5سوآتجدول  -3-1
 دو توسط 0۳50 سال در بار اولین برای ؛ کهمی باشد ۳و تهدید ها 8فرصت ها ،0، ضعف ها0قوت سوات مخفف چهار کلمه 
 از یکی آن خانه هر در که است 2جدول  شکل به ای چهارخانه جدول یک آنالیز این. شد مطرح هاروارد دانشگاه آموخته دانش
 گویند.لیست می شوند که اصطالحا به آن جدول سوات یا ماتریس می شده یاد موارد

 
 جدول سوات )نگارندگان(-۲ جدول

 اصول قوت ها ضعف ها رصت هاف هاتهدید

0 
2 
۹ 

0 
2 
۹ 

0 
2 
۹ 

0 
2 
۹ 

0 
2 
۹ 

 

 کاربرد آنالیز سوآت -3-2
 اهدافی که است زمانی سوات تحلیل آنالیز کاربرد البته. برد کار به سازمان یا فرد عملکرد سنجش برای توان می سوات را آنالیز

 دیگر، بیان به. باشند شده تعیین سازمان یک یا فرد یک زندگی های جنبه سایر یا و تحصیل کار، و کسب در فردی، زندگی در

                                                           
1 mete 

2 xue 

3 Prerna jain 

4 Pragati jain 

5 sowt 

6 strenght 

7 weakness 

8 opportunity 

9 threat 
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 تدابیر مسیر ادامه برای و گیرند قرار بررسی مورد اهداف، به دستیابی میزان آن از استفاده با تا است سوات ابزاری آنالیز تحلیل
 .گردند اتخاذ ،مناسب

 

 مبانی نظری معماری -۴

 توسعه پایدار شهرینظریه  -۴-1
ویژه  محیطی، به های فراوان طرفداران محیط زیست درخصوص مسائل زیست نظریه توسعه پایدار شهری، حاصل بحث

ارائه شد. در نظریه مذکور، بر نگهداری « توسعه پایدار برای حمایت از منابع طبیعی»دنبال نظریه  زیست شهری است که بهمحیط 
کید شده است. أمنابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد آوردن کمترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر ت

ای و ملی، حمایت از بازیافت، عدم  های تولید محیط محلی، ناحیه ای، کاهش ظرفیت ناحیهجلوگیری از آلودگی محیط شهری و 
شمار میروند )فنی و  آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی از مهمترین مباحث این نظریه به های زیان حمایت از توسعه

ای و ملی با تأکید بر کنترل  روستایی، ناحیه-هریهای ش ریزی (. همچنین راه رسیدن به این اهداف را برنامه0۹۳2صارمی، 
ها  ریزی مثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در این برنامه ها و کنترل بیشتر در شهر و روستاها میدانند. این نظریه به کاربری

وسعه شهری پایدار، از محیط زیست شهری حمایت همه جانبه ای کنند. ت ها باید دهد و معتقد است دولتاهمیت بسیاری می
سالمت اجتماعی و اکولوژیکی بلندمدت شهرها را بهبود می بخشد. بر این اساس محورهای اصلی پایداری شهری باید زمینه هایی 
از قبیل احیای سیستم های اکولوژی بومی و طبیعی، اقتصاد پایدار، کاربری فشرده با کارایی بیشتر، وسیله نقلیه شخصی کمتر، 

سالم، ر، استفاده درست از منابع، حفظ فرهنگ بومی و محلی، مشارکت مردمی و خودجوش، اکولوژی اجتماعی دسترسی آسانت
 رد.مسکن و محیط زندگی مناسب را دربرگی

 

 اصول توسعه پایدار -۴-2
 ،«محیط زیست» ،«آینده نگری»که شامل:  ی کندم ییشناسا داریپا هرا برای توسع یچهار اصل کل 0۳۳0ر سال الکین د

بنابراین میتوان گفت که توسعه پایدار در اصول کلی خود موضوعاتی را دنبال می کندکه ؛ می شود «عادالنه بودن و مشارکت»
به خطر  ندیگزی برم ندهیوآنچه را که در آ ندهیکودکان و نسل آ ندهیآ یستیامروز نبا ماتیتصمشامل موارد بیان شده است. در ابتدا 

 دارییو پا عادالنه مورد استفاده قرار گرفته یستیبا یعیمنابع طب ایثان .میخود هست یگروه اندازند. همه ما مسئول اعمال فردی و
ما است و در ضمن استفاده از منابع  قیو تشو دیشونده مورد تائ دیاستفاده از منابع تجد ؛ ودگرنشویجامعه د دارییفدای پا جامعه

البته که  ؛ وآن شود دییتجد دیتول زانیشترازمیب یستینبا دشوندهیمنابع تجد مصرف .به حداقل برسد یستیده باشون -دیرتجدیغ
و اقتصادی  یتنوع فرهنگما  ؛ کهاند مهم یسطوح دولت هیو بخش اصناف و کل مردم نیبرقراری همکاری قوی و ارتباطات آزاد ب

و اشتغال و  التیرا برای تعامل انسانها و تحص خطریی و ب یاتیح ،یبهداشت نهیزم یستیهر جامعه با ؛ ومینهی را ارج م یطیومح
در حال  ستمیبه هر س ایو  ستمیبه توانمندی جامعه اکوس داری،یپا د.فراهم کن یفرهنگ توسعه ها و یسالم و سرگرم حاتیتفر
به  دییشدن منابع کل یو ته شیبراثرفرسا نکهین اداده، بدو تیفعال نامعلوم ادامه ندهیتا آ توانندیکه م شودیاطالق م یکنون تیفعال

 د.شون تیحکم اجبار به سمت سقوط هدا
 

 پایداری اجتماعی -۴-3
هاست که هدف آن بهبود کیفیت زندگی و دسترسی عادالنه به توزیع  مشی ها و خط ای از اقدام پایداری اجتماعی، مجموعه

است. این امر داللت بر بهبود شرایط زندگی محلی با کاهش فقر و حقوق و استفاده و تخصیص مناسب محیط طبیعی و مصنوع 
عنوان زندگی سالم، بارور و هماهنگ با طبیعت با پایداری اجتماعی  .(شنیپ 200۳:000) .پایه دارد رضایتمندی از نیازهای افزایش

آنان در مدیریت محیطی و توسعه از با تأکید بر نقش حیاتی « ای بهتر برای همه آینده»همچنین، اطمینان از  .تعریف شده است
(. مورفی در تعاریف خود از پایداری اجتماعی به چهار رکن اصلی اشاره میکند 20: 0۹80ارکان تعریف پایداری اجتماعی است )زال، 

ان پایداری اجتماعی هم ازطرفی (.8:2002همبستگی اجتماعی )مورفی که عبارتند از: عدالت، مشارکت، آگاهی برای پایداری و 
 (.05:2005 سیگرلیتیگ و ) .دهنده روابط درونی جامعه است نوعی نشان و ماهیت روابط اجتماعی و به عکیفیت جوام

طورکلی پایداری اجتماعی در دو بعد مفهومی مورد توجه قرار گرفته است: عدالت اجتماعی که به توزیع عادالنه منابع و  به
طور کامل در جامعه و مسائل اجتماعی، اقتصادی،  اجازه میدهد افراد یک جامعه بههای انحصاری اشاره داشته و  اجتناب از روش

سیاسی مشارکت داشته باشند که این امر ارتباط نزدیکی با مفهوم دوم یعنی عدالت محیطی پیدا میکند. درخصوص محیط ساخته 
اتی است که در منطقه استقرار یافته است. معنای توجه به ماهیت و وسعت دسترسی به خدمات و امکان شده، عدالت اجتماعی به

مشارکت  ترتیب، پایداری اجتماعی، شامل طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی، وجود تعامل میان ساکنان یک محله، وجود بدین
از گیرد و سطحی  میان نهادهای رسمی و غیررسمی محلی، ثبات نسبی در جامعه که هر دو گروه ساکنان و غیرساکنان را دربرمی

 (.۳0:2002برون و براملی ) .آورد که حس مثبتی از هویت و غرور را در جامعه ایجاد میکند اعتماد را به وجود می
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های محیطی، مادی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی،  توسعه پایدار اجتماعی همانند توسعه پایدار جامعه انسانی، جنبه
 (.2:0۳۳۳)باسل جوانب مدنظر قرار گیردسیاسی و روانشناختی دارد که باید همه این 
ای  ها، بسیج آحاد مردم در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار و نیز اطمینان از آینده بسترسازی برای ظهور و بروز خالقیت

تماعی بهتر برای همه با تأکید بر رفاه مردم بومی و نقش حیاتی آنها در مدیریت محیطی و توسعه از ارکان تعریف پایداری اج
 (00:0۳۳0)موفات است

مند برای اگرچه تعریفی شفاف از ارزیابی آثار اجتماعی در ادبیات پایداری وجود ندارد، اما معموالً این نوع ارزیابی تالشی نظام
مل های مردمی و درمجموع بر کل اجتماع را شاها بر افراد، گروهها یا سیاست شناسایی، تحلیل و ارزیابی آثار اجتماعی پروژه

و پویایی این  مفهوم پایداری اجتماعی در چارچوب مبحث پایداری شهرهای کوچک، بیانگر تعادل (2:2000 ،)براور و ای کامیشود
طوریکه متضمن پایداری سکونتگاه در روندهای  های کوچک درخصوص ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است، به سکونتگاه

ساختاراجتماعی این شهرها دانست.  وکیفی کّمی وارتقای بهبود باهدف تغییروتحوالت، یازمانی شود. پس میتوان آن رافرایند-مکانی
پژوهش حاضر نیز، پایداری اجتماعی شهرهای مورد مطالعه را براساس عواملی مانند سالمت و امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، 

 .مشارکت اجتماعی و دسترسی به زیرساختهای نهادی مورد بررسی قرار داده است
 

 پایداری اقتصادی -۴-۴
اگر هدف توسعه پایدار را استفاده معقول و مناسب از منابع طبیعی بدانیم، بنابراین پدیدهای عمدتاً اقتصادی است، زیرا توزیع 
 مناسب و عادالنه، مصرف عقالیی و بهینه از منابع مادی و طبیعی و کاالهای مورد نیاز زندگی و صرفه جویی در استفاده از منابع

کمیاب زندگی مباحث مرتبط با بعد اقتصادی توسعه پایدار است و ازآنجا که هدف توسعه پایدار توزیع برابر فرصتها و برقراری 
عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع و عمدتاً با عوامل اقتصادی در ارتباط است؛ بر همین اساس پایداری در اقتصاد را میتوان 

به و متوازن جامعه انسانی و تضمین بهره مندی تک تک انسانها در طول زمان، بدون وارد آوردن خدشه  در ایجاد رشد عادالنه
 (.5: 0۹85منابع زیستی، طبیعی و فرهنگی تعریف کرد )جعفریان و عبدالحسینپور، 

رده جمعیت این های گست جایی و مهاجرت رو امروزه با روند نزولی وضعیت اقتصاد سکونتگاههای کوچک شهری، جابهازاین
ها به شهرهای باالدست، گسترش فقر و بیکاری، امنیت پایین غذایی، سطوح توزیعی نابرابر امکانات و مواردی از این  سکونتگاه

ریزی برای تقویت نظام اقتصاد شهرهای کوچک جهت دستیابی به توسعه پایدار  (، برنامه2: 0۹8۳دست )قدیری و ضیانوشین، 
یابد که این فرایند در قالب  میکند. در این راستا ارزیابی پایداری اقتصادی زمانی به اهداف خود دست می شهری را الزم و ضروری

های هدفمند همراه باشد. درواقع پرداختن به موضوع مهم ارزیابی  مند و جامع صورت گرفته و با ارائه ابزار و شاخص چارچوبی نظام
 قادر خواهد ساخت تا با داشتن شناختی کافی از سرزمین مطالعه شده، بتوان به برنامهتوسعه پایداری در شهرهای کوچک این امر را 

روست.  ریزی و مدیریت در جهت پارادایم فعلی توسعه، با دشواری روبه پرداخت. بدون چنین شناختی، برنامه ریزی و مدیریت آن
وری و کارایی(، عدالت  ه اقتصادی )مانند بهرهدر پژوهش حاضر پایداری اقتصادی شهرهای مورد مطالعه براساس عوامل رفا

 .بخشی( بررسی خواهد شد اقتصادی )مانند تنوع اقتصادی )مانند رفع فقر و توزیع درآمد( و ثبات
 

 ضرورت های توجه به شهر های کوچک درفرایند پایداری -۴-5
اکنون در مناطق شهری  جهان همسال گذشته باعث شده است که بیش از نیمی از جمعیت  50تداوم روند شهرنشینی در 

میلیون  0۹0تقریباً چهار برابر )حدود  2000تا  0۳50زندگی کنند. از نظر تعداد مطلق جمعیت، ساکنان مناطق شهری بین سالهای 
ونقل و  های حمل ویژه در دو دهه گذشته، جهانی شدن از طریق پیشرفت سیستم میلیارد نفر( شده است. به 2/058نفر به 
ت این فرایند را تحریک کرده است و ازسویی وجود فضای سیاسی مناسب و مثبت نسبت به جهانی شدن، یک اقتصاد ارتباطا

 طوریکه پیش به (.0۳55)کوهنای از شهرنشینی و تعدد شهرها نسبت به گذشته را فراهم آورده است سابقه جهانی با سطوح بی
درصد در سال افزایش یابد؛ یعنی  0/8ان با نرخ رشدی در حدود ( جمعیت جه2005-20۹0بینی شده است طی سالهای آینده )

درصد در سال( که با این نرخ رشد، میتوان انتظار داشت  0چیزی در حدود دو برابر رشد مورد انتظار برای کل جمعیت جهان )تقریباً 
درصد از  00بیش از  20۹0 اند که تا سال بینی کرده شناسان پیش سال دو برابر شود. جمعیت 28جمعیت شهری جهان طی 

 .رو خواهیم بود جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی خواهند کرد. درواقع در آینده با یک سیاره شهری روبه
یکسان جغرافیایی ظاهر نشده است و  ای به شکل متوازن یا با توزیع روی دیگر سکه شهرنشینی این است که چنین پدیده

های شهری بزرگ، از دیگر تبعات فضایی این روند است که همکاری  تمرکز فزاینده جمعیت در تجمعگرایش به قطبی شدن دارد. 
های اسکان را بر هم  آشکاری با فرایند جهانی شدن اقتصاد دارد. چنین قطبی شدن و تمرکزگرایی جمعیت شهری، توازن نظام

ترل نشده این تمرکزگرایی، تبعات اقتصادی، اجتماعی و میزند و بازسازی نظام سکونتگاهی را ضروری میسازد. رشد سریع و کن
ویژه در کشورهای در  (. لذا رشد سریع شهرهای بزرگ به82: 0۹80کالبدی خاصی را به همراه داشته است )محمدزاده تیتکانلو، 

نشینی،  فقر، حاشیهحال توسعه، به ظهور مسائلی مانند کمبود واحدهای مسکونی، باال بودن میزان بیکاری، مشکالت اقتصادی، 
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محیطی و غیره منجر شده است. همین امر خود موجب نابرابری خدمات و امکانات و کمرنگ شدن عدالت اجتماعی  آلودگی زیست
 .ای و ملی شده است در سطح منطقه

های  سکونتگاهریزیهای توسعه براساس تأکید بر پویایی  بر همین اساس، عده زیادی از محققان عقیده دارند که باید برنامه
رویه روستاییان به  های بی کوچک شهری انجام شوند، چراکه با وجود امکانات و خدمات مشابه در این شهرها از مهاجرت

ای جلوگیری خواهد شد و مهاجران، شهرهای کوچک و درجه دوم را برای زیست خود انتخاب میکنند.  کالنشهرها در سطح منطقه
هایی  شهرهای بزرگ بار اقتصادی کمتری را بر خانوارها تحمیل میکنند و در مقابل انواع آلودگیهرحال، این شهرها نسبت به  به

طور جدی وجود دارند، از مصونیت بیشتری برخوردارند. جذب مهاجران در شهرهای کوچک، با کند کردن روند  که در کالنشهرها به
فراوان میکند. ازطرفی، تأمین امکانات الزم در این شهرها،  افزایش جمعیت شهرهای بزرگ به تعدیل مسائل در این شهرها کمک

سیستم سکونتگاهی کشورهای در حال توسعه را متعادل و متوازن میسازد و این سیستم در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی ملی نقش 
بد و با این دگرگونی، پایگاه یا ها گسترش می ترتیب روابط شهر و روستا در مسیر توسعه همه سکونتگاه اساسی دارد. درنتیجه بدین

(. همچنین توسعه و تقویت شهرهای کوچک سیاستی است که 000: 0۹00بخش کشاورزی در ناحیه نیز تقویت میشود )شکوهی، 
ها تقویت  با اهداف تمرکززدایی انطباق دارد و در درازمدت وضعیتی ایجاد میشود که توان فعالیتهای تولیدی را درون این کانون

ین شهرها کل منطقه را تحت تأثیر عملکرد و نقش خود قرار میدهند و میتوانند مجموعه عوامل الزم را برای شکوفایی میکند، ا
مناطق پیرامونی خود فراهم سازند. این امر فقط با پیگیری تأمین امکانات زیربنایی، آموزشی و بهداشت و درمان در این شهرها 

های کوچک شهری با توسعه متوازن و هماهنگ با شرایط محیطی خود، ضمن کاهش  پذیر خواهد بود. بنابراین کانون تحقق
انجامد)رهنمایی و های توسعه پایدار می ای، به تحقق عوامل و زمینه منطقه های اقتصادی و اجتماعی درون تفاوت

 (.۹5:0۹88شاهحسینی،
 

 هایافته -5

 شناخت وضع موجود در شهر پردیس -5-1

 ویژگی های طبیعی -5-1-1
دقیقه طول شرقی واقع  50درجه و  50دقیقه عرض شمالی و  00درجه و  ۹5شهر جدید پردیس از لحاظ موقعیت جغرافیایی در 

و از شرق به رودهن  ،سیاه سنگ و طاهرآباد، از جنوب به روستای کرج، پردیس از شمال و غرب به سلسله جبال البرز .شده است
ارتفاع . آمل قرار گرفته است-لومتری از شرق پایتخت و در مسیر راه ترانزیتی تهرانکی ۹0این شهر در فاصله  .شودمحدود می

شیب و  ،های طبیعیو هوای مطبوع و جاذبه آب ،ارتفاعات ،موقعیت خاص طبیعی. متر می باشد 0850متوسط آن از سطح دریا 
 میلیمتر می ۹80میانگین مجموع سالیانه بارش برابر  .چشم اندازهای زیبایی را در این شهر آفریده است ،پوشش گیاهی مناسب

درجه سانتیگراد می  ۹290دما درجه سانتی گراد و میانگین حداکثر  092میانگین حداقل دما . باشد که غالباً به صورت برف است
ها از سمت شمال شرقی  درصد از کل باد 20کیلومتر دارند در فصل زمستان حدود  00عموم بادهای منطقه سرعتی کمتر از . باشد

درصد از جنوب  20غرب و انب درصد بادها از ج 25همچنین حدود . به باد دماوندی معروف می باشند ؛ کهبه جنوب غربی می وزند
در فصل  .تواند نقش تعیین کننده در جهت گیری ساختمان داشته باشدباد دماوندی به عنوان مزاحم در فصل سرما می .وزندمی

 نیهمچن م می باشند.وزند که به نام باد شهریار موسها از سمت جنوب غربی به جانب شمال شرقی میدرصد از کل باد ۹0تابستان 
زمین در این منطقه به دلیل کوهستانی و  کلیب شی .وزندها در جهت مخالف یعنی از سمت شمال شرقی میدرصد از باد 2۳

در  .به طور کلی شیب زمین در این منطقه از شمال به جنوب می باشد .نوع استای بودن زمین در هم ریخته و بسیار متکوهپایه
طبق نتایج  .یدآجنوبی شیب زمین تغییر یافته و به طور موضعی شیب منفی و سایه گستر پدید می-روند شمالی، جنوب سایت

تر  و پستای هالبته در نواحی در .متر است 00الی  00زمینی تا عمق زیرسطح تراز آب های ، مطالعات مکانیک خاک هایبررسی
 (.2۹ بی تا: ،بانک جامع اطالعات شهر های جدید)متری از سطح زمین سطح تراز آب زیرزمینی وجود دارد  0 قدر عمحتی 
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 موقعیت شهر جدیدپردیس نسبت به تهران -۱نقشه 

 خصوصیات انسانی -5-1-2
 .اهمیت است حایز ناحیه شرقی منطقه شهری تهران از نظر جذب جمعیتنقش شهر جدید پردیس به مثابه شهری میانی در 

واقعیت های موجود  .بینی شده استهکتار است و طرح جامع آن در پنج فاز مسکونی و یک فاز صنعتی پیش ۹000س وسعت پردی
در محدوده شهر  0۹05ل در سرشماری سا .دهدنشان می 0۹05گرایش به اسکان در در شهر جدید پردیس بعد از سرشماری سال 

گزارش نشده است ولی مطالعات کالبدی و آمار ثبت شده دفتر واگذاری زمین و مجوز ساخت و ساز و  یپردیس خانوار جمعیت
خانوار  0۹000های مختلف و محالت شهری شهر جدید پردیس حدود نشان می دهد که در محدوده 0۹80سازمان عمران تابستان 

با وجود این افق طرح جامع این شهر حداقل جمعیتی در حدود  .(۹0 :0۹88شهریاری  ،زادهابراهیم )اشتندنفر سکونت د 52000شامل
 0۹85بینی کرده است اما این شهر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن نفر را برای شهر جدید پردیس پیش 200000

در این  .ر جدید کسانی هستند که محل کارشان تهران می باشدبیشتر ساکنین شه .نفر جمعیت را در خود پذیرفته است 52000حدو
هم  .دیده می شود های دسترسی و ... شبکه ،فضای سبز، ها و مراکز ورزشی و بهداشتی شهر کمبود مراکز تجاری و فروشگاه

 ،پارک فناوری ،ت ماهوارهاین شهر سای 0فاز . باشد آن مسکونی نمی 8و  0فاز می باشد که فاز  ۳اکنون شهر جدید پردیس دارای 
 .گیردمجتمع توریستی و تفریحی دره بهشت را در بر می 8و فاز  گیرددانشگاه آزاد اسالمی را در برمی ،تصفیه خانه آب و فاضالب

همچنین محور صنعتی جاجرود و محور  .آبعلی و دماوند هستند ،بومهن ،کانون های عمده جمعیتی حومه شهر پردیس رودهن
 (2۹بی تا:  بانک جامع اطالعات شهر های جدید )دهندهای فعالیتی حومه این شهر را تشکیل میتوریستی آبعلی کانون

 

 
 تقسیمات شهری در شهر جدید پردیس -۲نقشه 

 

 ری شهر جدید پردیس در قالببررسی قوت ها و ضعف ها و فرصت ها و تهدید ها موثر بر جمعیت پذی -۳جدول 

 و حسینی( یاریبخت )براتی، جدول

 اصول هاقوت هاضعف هافرصت هاتهدید
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 اصول هاقوت هاضعف هافرصت هاتهدید

نزدیکی به گسل مشاع فشـم و   -
وقوع زلزله در نواحی مجاور چـون  
ــد و... و    ــراز و دماون ــومهن و ه ب
احتمال وقوع زلزله در منطقه مورد 

 مطالعه
وجود کارخانه سیمان دماوند در  -

ــومتری و  00 ــودگی کیل ــاد آل ایج
فراوان و ورود این آلودگی هـا بـه   

غالب منطقه)باد  شهر از طریق باد
 شهریاری(

وجود کارخانه الکـل سـازی در    -
ضلع جنـوب غربـی مجـاور شـهر     
پردیس و ایجـاد آلـودگی کـه بـه     

 منطقه مورد مطالعه میرسد.
شت وجود شهرک صنعتی خرمد -

در غرب منطقـه مـورد مطالعـه و    
ــیار و ورود   ــودگی بسـ ــاد آلـ ایجـ
آلودگی آن از طریـق جـاده هـای    

 غربی به شهر

نزدیکــی بــه پــارک محلــی -
 خجیر و پارک سرخه حصار

نزدیکی به محور توریسـتی  -
 آبعلی

 نزدیکی به سد لتیان-
نزدیکی به دره رودخانه آب -

 انجیرک با محیط طبیعی زیبا

پسابهای تولید شـده   وها وجود فاضالب -
هـای  در شهر و صنایع مجـاور بـه مسـیل   

طبیعی عبوری از شهر یـا حاشـیه شـهر و    
ایجاد آلودگی زیسـت محیطـی و افـزایش    
امراض و بیماری ها در شهر به خصـوص  

 در فصول گرم.
ایجاد آلودگی هوا به دلیل عبـور اتوبـان    -

تهران آمل از وسط شهر بـه خصـوص در   
پایان وقت اداری و صبح زودو بعد از ظهر 

ترافیک بـاال در روزهـای تعطیـل توسـط     
اتومبیل هایی که از سوی تهران به شمال 

 کشور انجام می شود.
ایجاد آلودگی صوتی در شهر بـه دلیـل    -

کوهستانی بـودن منطقـه و عبـور ماشـین     
 آمل-های سنگین از اتوبان تهران

بروز پدیده اینـورژن در فصـول سـرما و     -
 اتشدید آلودگی هو

فرسایش خاک هـای منطقـه در کوتـاه     -
 مدت

 باال بردن شیب زمین در برخی مناطق -
محدودیت دید قله دماوند برای ساکنین  -

به دلیل ارتفاعـاتی کـه کـامال بـه شـمال      
 محدوده چسبیده شده اند.

وجود مناظر و چشم اندازهای  -
داشتن آب و هوای مناسب -زیبا

 نسبت به تهران
 وجود یـک مـانع طبیعـی بـا     -

جدیـد   تهران که سـایر شـهرها  
منطقه شهری تهـران فاقـد آن   
بوده که مانع اتصال شهر جدید 

 پردیس به تهران خواهد شد.

ت
یس

ز
 

طی
حی

م
 

 

ــان اجــرای   - طــوالنی شــدن زم
 پروژه ها و هزینه بر بودن آن ها

عدم تامین منابع مالی کـافی و   -
 به موقع

شـــلوغی و مشـــکالت رفـــت  -
ــ  ــران در برخ ــه ته ــدی ب ی از وآم

 ساعات روز

توجــه دولــت بــه  شیافــزا -
 یدر شهر هـا  یگذار هیسرما

و اختصاص بئدجـه بـه    دیجد
 آن

 تیروز افزون جمع شیافزا -
 جـه یتهران و اشـباع آن در نت 

 اطراف یتوجه به شهر ها

 پروژه مترو یاجرا -

 پروژه دره بهشت یاجرا -

خوابگاهی بودن شهرو عدم وجود زمینه  -
مراجعـه سـاکنین بـرای    اشتغال در شهر و 

 کار به تهران و شهرهای مجاور
باال بودن هزینه ساخت و ساز در برخـی   -

نواحی به دلیـل وجـود شـیب تنـد و تپـه      
ماهور و بـاال بـودن حجـم خـاکبرداری و     

 خاک ریزی

 بودن اجاره خانه ها نییپا -

و  یمنزل شخص دیامکان خر -
 صاحب خانه شدن

و رفـت آمـد    یامکان دسترس -
به تهـران بـا اسـتفاده از     عیسر

 یعموم یاتوبوس ها

 تیجمع یجوان -

صاد
اقت

ی
 

وجود شـهرک خـودرو نـامنظم     -
و  سیشهر پرد یکیدر نزد عصریول

آن نسـبت   عیسـر  یریپذ تیجمع
 سیبه شهر پرد

 ینهاد هـا  یسو غاتازیضعف تبل -
و  دیجد یمسئول در مورد شهر ها

 در آن یزندگ یایمزا

ــزه   - ــزایش انگی ــین اف در ب
ــه    ــا ب ــهر ه ــردم و کالنش م
خصوص تهران به زندگی در 

 محیط هایی با آرامش بیشتر
نزدیکی بـه قطـب بـزرگ     -

 جمعیتی تهران

 یاجتماع یها بیو آسوجود سرقت  -

 یو دلبستگ یاجتماع تیبودن هو نییپا -
 مردم شهر نیبه مکان در ب

 لیبه دل ینیوجود مشکالت آپارتمان نش -
ـ  یفرهنگـ  یوجود تفاوت ها ـ قوم نیب  تی

 گوناگون یها

ـ در فعال یمردمـ  ینبود مشارکت ها -  تی
 یو فرهنگ یاجتماع یها

داشتن نامی زیبا و ایرانی)بـه   -
 (وعودممعنای بهشت 

باال بودن سطح سواد آگـاهی   -
ــورد    ــه م ــردم منطق ــین م در ب

 مطالعه
ــه    - ــاهواره ب ــایت م ــود س وج

انه مصـنوع برجسـته   عنوان نشـ 
 برای شهر

عی
ما

جت
ا

 و 
گی

هن
فر

 

رواج سوداگری و افزایش قیمت  -
 زمین و مسکن

هزینه بر بودن مساحت تصـفیه   -
خانه شهر جدید پردیس به انـدازه  
بزرگترین پروژه تصـفیه خانـه ای   

 کشور
مکفـــی نبـــودن منـــابع آب    -

زیرزمینی خود شـهر و تـامین آب   
 شرب از لتیان

اجرای پروژه مسـکن مهـر    -
ــور و    ــف کش ــاط مختل در نق
همچنــین در شــهر جدیـــد   

 پردیس
ــاخت   - ــارات س ــامین اعتب ت

تصفیه خانه پردیس از سـوی  
 وزارت مسکن و شهرسازی

ــهر و   - ــان از وسطش ــک اتوب رد شــدن ی
 ایجاد خطرات بسیار برای ساکنین

د سرانه برخی از کاربری ها نسبت وکمب -
همچنـون سـرانه   به حداقل اسـتاندارد هـا   

، ، ورزشــی، کــاربری تجــاریفضــای ســبز
 ... بهداشتی و

مشـــکالت دسترســـی بـــه برخـــی از  -
 های خدماتیکاربری

 کمبود راه های دسترسی آسفالت -
قرارگیری کاربری های ناسازگار در کنار  -

 سایر کاربری ها
 کمبود منابع تامین آب -
 محدودیت زمین -

ــا - ــوب تــرین  اختص ص مرغ
های شهر جدید به مسکن زمین

مهر نسبت به سایر شـهر هـای   
 جدید تهران

تراکم پایین جمعیـت در ایـن    -
 ناحیه

ــروژه   - ــوذن پ در حــال اجــرا ب
تصفیه خانه شهر جدید پردیس 

لیتـر در ثانیـه و    000با ظرفیت 
توانـایی تصـفیه آب مـورد نیــاز    

 هزار نفر 000

ربر
کا

 ی
 نیزم

کن
مس

و 
 

 

 هانتایج یافته -۶
 و حسینی( یاریبخت براتی،) مشکالت اساسی، -۴ جدول

 مشکالت اساسی کوتاه مدت هایحلراه میان مدت هایحلراه های بلند مدتحلراه
انتقال مراکز آلوده کننده به ویژه  -

مراکز آلوده کننده ای که در مسیر باد 
های غالب شهر جدید پردیس هستند 

مجهز کردن کارخانجات و مراکز  -
 صنعتی به فیلتر های جاذب آلودگی

احداث کمربند سبز با جهت گیری  -

تشکیل کمیته های نظارتی زیست  -
و نظارت دقیق تر  محیطی در شهرداری

کارخانجات و مراکز صنعتی آلوده کننده 

 زیست محیطی
وجود آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی و همچنین مسیل 
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دور و مناسب که آلودگی  به مناطق
آن به شهر جدید پردیس نرسد یا در 

 مسیر باد غالب نباشد
تغییر مسیر جاده تهران آمل به  -

 بیرون از شهر در صورت امکان

شرقی برای  جنوب شمال غربی،
 جلوگیری از آلودگی کارخانه سیمان

ازدیاد وسایل حمل و نقل عمومی  -
برای کاهش استفاده از خودروهای 
شخصی یا اتمام سریع مترو تهران 

 پردیس

ای هوا و مسیل ها و اخذ جریمه ه
 سنگین از مراکز آلوده کننده

عدم صدور مجوز برای احداث صنایع  -
و منابع آلوده زا در محدوده داخل شهر و 
خارج از آن در صورتی که آلودگی آن 

 به شهر جدید برسد.

 های طبیعی شهر

تشویق بخش صوصی برای ایجاد  - 
های اشتغال و فرصت های فرصت 

کارآفرینی در شهرهای جدید از سوی 
 دولت با دادن وام های کم بهره

ایجاد زمینه اشتغال در درون شهر با  -
 احداث کارگاه های گوناگون

 اقتصادی
خوابگاهی بودن شهر و 

 فقدان فرصت اشتغاال

نگرش سازی نسبت به شهر جدید  -
پردیس از جمله طراحی یک نماد 

رین که شهر پردیس با آن هویت آف
 نماد شناخته شود.

مرکزیت بخشیدن به شهر پردیس  -
از طریق ایجاد تسهیالت مختلف 

 برای تمرکز نهادهای مختلف

برگزاری نمایشگاه ها و برگزاری  -
مسابقات با شرکت تیم های ورزشی 

 شهر جدید پردیس
 های محلی،یهمایبرگزاری گرد -

منطقه ای یا در صورت امکان 
 المللینبی

 برگزاری مراسمات مختلف مذهبی، -
 و اجتماعی یفرهنگ

 اجتماعی و فرهنگی
 پایین بودن هویت

اجتماعی و حس دلبستگی 
 به مکان

 
 
 

 نتیجه گیری -۷
شهر جدید پردیس یکی از شهرهای مجموعه شهری تهران است که با هدف عمده تمرکز زدایی از جمعیت کالن شهر تهران 

توان این شهر جدید را در دستیابی به اهداف ناموفق ارزیابی کرد شکل گرفت اما این شهر جدید در جذب جمعیت موفق نبوده و می
بینی کرده پیش 0۹۳5نفر را برای شهر جدید پردیس در سال  200000ی در حدود چرا که افق طرح جامع این شهر حداقل جمعیت

 .هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است 52در حدود  0۹85این شهر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  اما؛ است 
اینکه مکان یابی این شهر  نخست .اشدعالوه بر این شهر در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری با مشکالت فراوانی روبرو می ب

قرار گرفته و احتمال وقوع زمین  مشهر جدید در نزدیکی گسل مشاء فش نیا .اشتباه بوده تونیکیجدید از نظر زمین ساختی و تک
 آمل از وسط شهر است که _ عبور اتوبان تهران، یکی از مهمترین مشکالت این شهر .لرزه های مخرب در آن بسیار باال است

ها در وقت اداری و همچنین ایجاد ترافیک باال در روزهای تعطیل توسط اتومبیل های دگی هوا در صبح زود و بعد از ظهرسبب آلو
ها این اتوبان سبب ایجاد آلودگی صوتی در شهر به دلیل  عالوه بر این. شودآیند میکه از سوی تهران به شمال کشور می

های از دیگر مشکالت زیست محیطی می توان به ورود فاضالب .شودهای سنگین میینکوهستانی بودن منطقه و عبور ماش
شهر از طریق  شهری و صنعتی به مسیرهای طبیعی وجود کارخانه الکل سازی و سیمان و ورود آلودگی های این مراکز صنعتی به

اک منطقه توسط فاضالب های ورودی به فرسایش خاک و تخریب فیزیکی خاک و آلودگی خ ،مشکل کمبود آب ،باد غالب منطقه
ترین مشکالت اقتصادی شهر که به عنوان تهدیدی اصلی .مسیرها و نبود فضای سبز مناسب و کافی در محدوده شهر اشاره کرد

ای که بیشتر شود نقش خوابگاهی شهر و عدم وجود زمینه اشتغال در آن است به گونهبرای توسعه پایدار شهری محسوب می
برای کار به تهران و شهرهای مورد جابر مراجعه می کنند از جمله عوامل اقتصادی که سبب جذب جمعیت در این شهر  ساکنین

شده است پایین بودن اجاره خانه ها نسبت به امکان دسترسی و رفت و آمد سریع و کم هزینه به تهران با استفاده از تهران امکان 
در زمینه اجتماعی و فرهنگی مشکالتی نظیر پایین بودن . بوس های عمومی بوده استخرید منزل شخصی و صاحبخانه شدن از اتو

هویت اجتماعی و دلبستگی به مکان در بین مردم شهر و نبود مشارکت مردمی پایداری وی سکونت را در این شهر جدید به خطر 
رمندان بی مسکن تهرانی تبدیل شود که انداخته است نبوده عناصر هویت بخش سبب گردیده که شهر جدید پردیس به شهر کا

ساکنان آن هیچ نوع احساس تعلق به آن ندارند و در صورت بهبود اوضاع زندگی از لحاظ مالی بالفاصله این شهر را ترک خواهند 
کرد کمبود سرانه برخی از کاربری نسبت به حداقل استانداردها همچون سرانه فضای سبز کاربری تجاری ورزشی بهداشتی و 

ای ناسازگار در کنار سایر مشکالت دسترسی به برخی از کاربری های خدماتی برای ساکنین و قرارگیری برخی از کاربری ه
توان گفت که شهر جدید پردیس همچون شهرهای ها از دیگر عوامل تهدید پایداری در این شهر است به طور کلی میکاربری

بسیار ضعیف عمل کرده است و راه طوالنی را برای رسیدن به این باید هدف  مجموعه شهری تهران در جهت توسعه پایدار شهری
 .کندطی 
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 ابراهیم زاده عیسی، قرخلو مهدی، شهریاری مهدی، تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس بر تمرکز زدایی از مادر شهر تهران، .0
 .0۹88 بهار ،0۹شماره و توسعه، ایجغراف

 .0۹8۳ آبان اول، شماره شهر جدید پردیس، داخلی هینشر پردیس، .2
 .0۹80 زمستان ،00 شماره پردیسان، نشریه داخلی شهر جدید پردیس، .۹
 .تهران اول و دوم، جلد طرح جامع شهر جدید پردیس، یبازنگر ،0۹80مهندسین مشاور، ،پی کده .0
، همایش شهر »ی شهرهای ایرانپایداری شهری با نگاهی به ویژگیها» (0۹85ر) پو جعفریان، مزدک و فرید عبدالحسین .5

 ..برتر، طرح برتر، همدان، سازمان عمران شهرداری همدان
(مقایسه تطبیقی توسعه پایدار شهرهای استان مازندران و خوزستان، تهران، 0۹88 ) هنمایی، محمدتقی و پروانه شاهحسینیر .0

 .انتشارات سمت
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 یدهچک
 

که تا  یشهر یهاطیدر مح کهیدر سراسر جهان شده است. به نحو نیمنجر به رواج استفاده از ماش تهیگسترش مدرن
مانند صدای  ییهایشدند؛ و آلودگ لیتردد خودرو تبد تیبا اولو ییدر انحصار انسان بود، به فضاها ،یاز انقالب صنعت شیپ

فقط از روی اجبار از معابر شهری  ادهیپ نیعابر که زده ایرا به گونه طیو ازدحام آنها شرا هالیموتور اتومب ها،نیبوق ماش
مد نظر  یشهر یرا در فضاها نیتردد انسان بر ماش تیتوجه به اولو یزیربرنامه شمندانینداما رفته رفته ا؛ کنندیاستفاده م

راستا  نیاست. در ا طیمح یهاتیفیک تو در باف طیدر احساس تعلق به مح یاساس تیاهم یدارا یروادهیقرار دادند. پ
راستا،  نیباشد. در هم یرو م شیاز معضالت پ ادهیپ نیعابر یازهایگرفته شدن ن دهیو ناد یانسان اسیعدم توجه به مق

فضاهای شهری دارند و از  انیدر م ژهاییو تیشهری، اهم یزندگ تیفیخود در ارتقاء ک قیعم ریراه ها با توجه به تأث ادهیپ
 یاز توابع بخش مرکز یشهر شَهر،نیشاه باشند. یدر شهر م یو فرهنگ یبه فضای اجتماع یبخش تیالزم در هو رعناص

شهر اصفهان واقع شده است.  یلومتریک 01و در حدود  یشمال یگیدر همسا ؛ وشهرستان و در استان اصفهان قرار دارد
نقش  ابانیخ نیمختلف در ا یهایوجود کاربر لیاست و به دل شهرنیشاه یها ابانیخ نیتراز مهم یکی یفردوس ابانیخ

مشکالت  ؛ واست اده،یپ نیعابر وهالیاتومب نیما ب یکیاختالل تراف یکرده است. در ساعات مختلف دارا دایپهم  یکیتراف
 ادهیپ ییفضا اتیفیبر ک رگذاریتأث یمؤلفه ها یپژوهش بررس نیکرده است. هدف از ا جادیشهروندان ا یرا برا یو معضالت

و  ی) کم یبیآن ترک ندیو فرآ یلیتحل -یفیپژوهش توص کیق یتحق نیاست. ا شهرنیشاه یفردوس ابانیراه ها در خ
 باشد. ی( میفیک

 

 شهر. نی، شاهراه ادهیپ ،یشهر یفضاها یدی:ان کلواژگ
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 مقدمه -1
ترین امکان روی هنوز مهمو پیاده محیط استجایی انسان در ترین شکل جابهترین و ضروریدیمیترین، قحرکت پیاده طبیعی

. (0131)پاکزاد،های نهفته در محیط استها و جاذبهها و فعالیت و احساس شور و تحرک وزندگی وکشف ارزشبرای مشاهده مکان
 رد که های محیط است.در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و در بافت کیفیت یروی دارای اهمیت اساسپیاده

 هاپیاده و قرار میگیرد توجهی کم مورد رویپیاده اند،انسان شده بر آن چیرگی و نقلیه وسایل مسخر معنا به تمام که حاضر شهرهای

 از کنیر عنوان اصلی به جنبه دو از حرکت پیاده بهتر، عبارت به .برندمی سر به مالی و مخاطره جانی و آسیب معرض در همواره

 در بلکه است منزلتی نیافته تنها اجتماعی نه برخوردهای ارتباطات و برای فضایی عنوان به و شهری درون نقل حمل و سیستم

 پیدا سهمی نیز شهری نقلوحمل از عنوان سیستمی به خود شکل ترینمعمول به حتی که ناچیز دارد چنان جایگاهی حاضر زمان

بر این اساس تحقیق حاضر بر آن  (.0116یابد)رفیعیان و همکاران، شده می پایمال را خود حقوق پیاده که است گونه و این نکرده
 در اینکه به توجه با مسئله این ضرورت .مطالعه قرار دهدرا مورد فضایی پیاده راه ها  کیفیات بر تأثیرگذار مؤلفه های بررسیاست 

 گذرا نگاهی دیگر طرف از .یابد بیشتری می وضوح است، بوده توجهی کم مورد شهری ریزی مطالعات برنامه در ویژه به و ما کشور

 سر به مطلوبی وضع در شهروندان به نیازهای پاسخگویی نظر از که آن خیابان های و شهری باز فضاهای کهشاهین شهر  شهر به

 کیفیات بر تأثیرگذار مؤلفه هایقالب  در پژوهش اصلی هدف راستا این در .است پژوهش این اهمیت ضرورت و مؤید برند، نمی

 .می باشدها فضایی پیاده راه 
 

 موضوع ادبیات -2

 ترینضروری و ترینپراهمیت از تواندمی و آمیزدمی در انسان هایو خواسته نیازها با همواره "پیاده حرکت" عموضو به توجه

واژگان گوناگونی برای تعریف خیابان های در کشورهای مختلف  .شود تلقی شهر فضای از کنندگاناستفاده طبیعی حقوق در موارد
پهنه  ،(Car-Free- Zone)، پهنه بدون ماشین(Pedestrian Zone) مخصوص پیاده به کار می رود؛ واژگانی چون پهنه پیاده

 (Pedestrian تفرجگاه پیاده ،(Pedestrian Area)محدوده پیاده ،(Auto-Restricted Zone)بسته بر ترافیک موتوری
Mall ) و پیاده راه (Walkable Street)( ،0131کاشانی جو) .؛ تعاریف بی شماری در مورد محیط های پیاده مدار ارائه شده است

در یکی از جامع ترین تعاریفی که برای چنین محیطی ارائه  .هرکدام به یک یا چند بعد از ویژگی های چنین محیطی می پردازند که
 :ست که دارای ویژگی های زیر باشدا یف می کند، محیط پیاده راه وار اجتماعیشده است آن را این گونه تعر

 

 
 (1189کاشاني جو، ) پیاده راه -1نمودار 
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ان، لزوم تناسب محیط شهری با ابعاد و زوم حمایت محیط شهری از تأمین نیازهای حیاتی انسمحور لانهرهای انسدر ش
وع ان و تنرای انسیط ببی محیا تایی و جهایمنی و امنیت انسان در محیط شهری، خوانانی، توجه خاص به رفتارهای انس

هری، انسانی کردن مسیرهای یط شی محریزی و طراح ارکت مردم به هنگام برنامهه مشه بزوم توجعملکردهای محیط شهری، ل
توجه قرار  رم فضای شهری با اتکا به آنها موردمعیارهایی برای ف های انسانی و فراهم آوردن وتحلیل مجموعه ارزش پیاده و تجزیه

 .پردازیممی راه پیاده تاریخچه، جایگاه و تعاریف بررسی به ادامه در مقدمه این ذکر با(. 0116معینی، )رد گییم
 

 تاریخچه و تعاریف -3
و الگوی جابجایی ها نیز بر  مقیاس انسانی بودتا پیش از انقالب صنعتی، اندازه و تناسبات عناصر شکل دهنده شهر بر مبنای 

در ایران نیز از دیرباز بازارهای سنتی حالت  .(0131قریب، )اساس حرکت فرد پیاده؛ یعنی پیاده ها اندازه و فاصله را تعیین می کردند
اده در شبکه معابر های ویژه تردد پی مکانای نیست. درواقع ایجاد  د شدهو و تقلیئله ناده، مسراه را داشته و سابقه محورهای پی پیاده

ها  دانهای گذرها، می ل بازارها و بازارچهاگون از قبیای گونه ازی ایران وجود داشته و به صورتگ شهرسشهری از دیرباز در فرهن
یدهای است که ه سرپوشکوچت وده در حقیقها که محل خریدوفروش کاال و خوراک ب داث میشده است. بازارها و بازارچهره احو غی

 است. هرچند که پیاده ها در شهرها عملی نموده عنوان یک شبکه ارتباطی برای پیاده هود بها بوده و خ از دو سو دارای دکان
 هاز نمونه د کان ای اخیر در کشور ما ایجاد شدهه ا نوع سنتی و نیز متفاوت با نوع اروپایی آن در سالگذرهای جدیدی نیز، متفاوت ب

 ...ران ورداد، سپهساالر تهانزده خای په راه راه خیام در ارومیه، پیاده ز، پیادهر در تبریت و ولیعصای تربیه محورهوان بیتای آن، مه
 (.0133ولی،رد )رساره کران اشدر ته

 :ن نمونه ها اشاره کرداز تجارب مهم جهانی در حیطه پیاده راه مبتنی بر تعاریف فعلی می توان به ای
 .از خیابان های اصلی به نام استروگت به معبر پیاده تبدیل شد یکی ،0106در کپنهاگ در سال  -
با تاکید بر توسعه کاربری های مختلط، تسهیالت حرکت پیاده و گسترش حمل و  (طرح ناحیه مرکزی)0116در دهه  -

 .نقل عمومی در شهر تورنتوی کانادا به اجرا درآمد

 .به بعد آغاز گردید 0110در کشور فرانسه توسعه خیابان های مختص عابران پیاده از سال  -
طرح بهسازی ناحیه مرکزی شهر آتن بر اساس گسترش پیاده راه ها و بهبود سیمای کالبدی و اجتماعی  0110در سال  -

 .شهر اجرا شد
قربانی و جام ) ده نقطه تاریخی ارزشمند شهر به هم پیوستنددر آمریکا با پیاده راه آزادی در قلب شهر بوستون، شانز -

 (.0131کسری، 

 
 يمداری و جنبه های کالبدی عرصه عموم ادهیمؤثر بر پ میپردازان و مفاه هینظر -1جدول 

 کلیدی مفاهیم نظریه متن / عنوان سال پرداز نظریه ردیف

 صنعتی شهر 197 گارنیه تونی 0
 درون از هاپیاده عبور ها،پیاده هوایی و آب حفاظت

 سبز فضاهای

 هاشهرک و شهرها معماری 1960 رگن اشپرای 6
 یک با تماس سطح بیشترین ایجادکننده روی پیاده

 شهری مکان

 متوالی دیدهای 1961 کالن گوردون 1

 به کردن نگاه و شهر در حرکت از مردم که آن برای
 روها وپیاده به دادن بااولویت باید ببرند، لذت آن

 در فضاهای او حضور و انسان اهمیت ها آن پیوستگی
 شهری

 1968 هالبرین الرنس 0
 کیفیت، بر ای مطالعه نیویورک،

 باز در فضای معنای و ویژه شخصیت)
 (شهری طراحی

 کیفیت افزایش شهری، فضای در پیاده حرکت اولویت
 روی پیاده

 1993 جیکوبز جین 0
 بزرگ شهرهای حیات و مرگ

 آمریکایی
 تعامالت ایجاد در شهری عمومی فضاهای نقش بر

 روها پیاده بودن سرزنده داشت، تأکید اجتماعی

 فضا چیدمان تحلیل 1996 هیلییر 0
 فضاهای وضعیت و (پیاده عمدتاً) تحرک میان ارتباط
 شهری

 1997 چرمایف سرگئی 1
 در محیطی زیست مسائل اهمیت

 شهری فضاهای

 وسایل از استفاده شخصی، اتومبیل از استفاده عدم
 کرایه از دوچرخه استفاده رایگان، عمومی ونقل حمل

 داخل شهرها متراکم فضاهای برای را ای

 فضاهای در اتومبیل حذف یا کاهش بر تمرکز گرایی نوپیاده 1999 آرث ای مایکل 3
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 کلیدی مفاهیم نظریه متن / عنوان سال پرداز نظریه ردیف

 شهرها طراحی 1968 بیکن ادموند 1
 حرکت شهر، کل پیونددهنده عامل حرکتی های نظام

 فضا تجربه عامل پیوسته

 عمومی عرصه کالبدی های جنبه و عناصر به توجه شهری فضای 1975 کریر راب 41
 شهر

44 
 آموس

 راپاپورت

 یابی جهت محیط، مقابل در انسان غیرانفعالی موقعیت شهری فرم انسانی های جنبه 1977
 شهری های محیط در پیاده عابران

 شهر عمومی عرصه و کالبدی جنبه های به توجه شهر معماری 1982 روسی آلدو 45

 شهری فضاهای هندسی غیر نظم و تدریجی رشد شهری طراحی جدید تئوری 1987 الکساندر 43
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 حسین

 بحرینی
1996 

 با رابطه در شهری فضاهای تحلیل
 کنندگان استفاده رفتاری الگوهای

 کیفی و کمی تحلیل با طراحی مناسب ضوابط ارائه
 به کنندگان رفتاری استفاده الگوهای و خیابان فضای

 پیاده عابران ویژه

42 
دین  الزلینکا

 برنان
2001 

 ترایمن اجتماعات ایجاد ایمن، منظر
 طریق برنامه از تر،زیست قابل

 طراحی و ریزی

 ادراکات گسترش جهت در عمومی فضاهای طراحی
 جرم از ترس و جرم کاهش و ایمنی

 
 آنها پرداخته باب در توضیحاتی ارائه و ها فضایی پیاده راه کیفیات بر تأثیرگذار مؤلفه های معرفی ادامه به در رو پیش ژوهشپ

 شود.می
 

 ها ه را فضایی پیاده کیفیات بر تأثیرگذار های مؤلفه بررسی -4
اهای شهری دانست، اما یکی از رزندگی فضذار در ستأثیرگه وان دو مؤلفه عنذیری را بپ توع و فعالیشاید بتوان تن :سرزندگي

ه ه بد کگردن یف مت تعریهای باف د موجود و ارزشه از کالبر گرفتاند که ب ه کار گرفتن نمادهای شهریوع، بهای رسیدن به تن راه
های متنوع و  اد کاربریا، ایجه راه ادهوع پیدگی و تنرزنل سر عوامکند. از دیگ خوانایی مسیر افزوده و آن را به نماد تبدیل می

هروند را در پی دارد و همچنین استقرار های خدماتی که تداوم حضور ش راه، استقرار کاربری ادهکانس پیمتناسب با هر س
ر و بناهای و تأکید روشنایی روی عناص ها اهنگی روشنایی مسیر بدنهیر و همول مسان در طوع مبلمت، تنات فراغای اوقهاربریک

 (.0130)پاکزاد، باشد شاخص می
)صفاری و  پیاده مداری عبارت است از ایجاد خیابان ها یا فضاهای رها از آمد و شد سواره :مدارها پیاده به راحت دسترسي

 دچار وآمد در رفت ساکنان آن، برای مناسبی جایگزین نبود و پیاده مدارها به منتهی های خیابان شدن مسدود با (.0110،شمس

 (.0110،است)گشول کرده ساکنان ایجاد برای مشکالتی نیز، امدادرسانی و اضطراری مواقع در مسئله این .اند شده مشکل
با گسترش فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکالت ناشی از آن، فراهم آوردن امکاناتی  :شهری مبلمان

رسانی و زیباسازی امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهری در خدمات .نمایدمی برای رفاه حال شهروندان بیش از پیش ضروری
 آزاد )طهماسبی کیا، شودناپذیر شهرها محسوب میشهری بر هیچ کس پوشیده نیست و مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی

 .(0110خانی،
 محیطی های آالینده کاهش سبب تواند می عمومی ونقل حمل سیستم وجود :ميعمو ونقل حمل سیستم به دسترسي

توسعه مبتنی بر  (.0110،نمود)گشول تر آسان راه پیاده به را دسترسی توان می ونقل حمل نوع ازدیاد این با دیگر طرفی از و شود
ایجاد محالت فشرده، قابل پیاده روی و حمل و نقل عمومی ترکیبی از عملکردی کاربری زمین با حمل و نقل عمومی، به همراه 

کاربری مختلط در یک فاصله با قابلیت پیاده روی از ایستگاه حمل و نقل عمومی است. این نوع از توسعه، افراد، مشاغل و خدمات 
، حمل و نقل عمومی را به ر قرار داده و به گونه ای طراحی می شود که سفرهای پیاده و یا با استفاده از دوچرخهدر کنار یکدیگ

 (.0110سفرهای ایمن و کارا مبدل سازد)شهابیان،
 

 روش تحقیق -5
 داده گردآوری روش می باشد.فضایی پیاده راه ها  کیفیات بر تأثیرگذار مؤلفه های بررسی نآ اصلی موضوع که پژوهش این در

 مطالعات بر مبتنی تحقیق این در .است کیفی روش تحقیق، های داده تحلیل و تجزیه روش و ای نهکتابخا روش تحقیق، این های

و تجارب ی نظریه پردازن ها نظریهو بعد  اهیم اولیه بررسی شدهمف ابتدا ،است اول دسته و معتبر منابع از استفاده و ای کتابخانه
 بر تکیه با ،بعد بخش در .است راهپیاده  بر مؤثر مولفه های اساسی های شاخصه استخراج بخش این حاصل بررسی وایران و جهان 
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 کیفی، های لیتحل از استفاده با وها  هددا بندی عمج با آخردر .میپردازد راهپیاده  بر مؤثر مولفه هایبه تشریح  کتابخانه مطالعات
 است. شده بندی قهطب فردوسی خیابانبر فضایی پیاده راه  کیفیات بر تأثیرگذار مؤلفه های بررسی

 
 معیارها )نگارندگان(مع بندی ج -1نمودار 

 

 مطالعه مورد محدوده شناخت -6

 استان هایاز شهرستان و میمه شَهرشهرستان شاهین

کیلومتری  01که در  است شهرشاهین است. مرکز آن، اصفهان

فاصل دو اتوبان معلم و آزادگان که  و در حد اصفهان شمال شهر

 کند، واقع شدهمتصل می تهران از دو جهت جاده اصفهان را به
هسته های اصلی تشکیل دهنده خیابان فردوسی یکی از  .است

این خیابان به بلوار اصلی  ه دارد.سال 06شهر بوده است و قدمت 
-خیابان فردوسی یکی از مهم امام خمینی( دسترسی دارد.شهر)

های شهر است و به دلیل وجود کاربریترین خیابان های شاهین
 مختلف در این خیابان نقش ترافیکی هم پیدا کرده است.

 
 فردوسيموقعیت خیابان  :1نقشه 

 

 

 داده ها گردآوری -7
 پژوهش نظری چارچوب و شکل گرفته تحقیق نظری مبانی ای، کتابخانه منابع به با استناد حاضر مطالعه کیفی قسمت در ابتدا

با توجه به  ؛ کهانجام پیمایش با تکنیک پرسشنامه انجام شده است حاضر پژوهش کمی در قسمت و ادامه در .است شده استخراج
. نتیجه فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه برابر با میگیریم d 6060نفر است و مقدار  N 600666مقدار  روش شارل کوکران

 پرسشنامه در بین شهروندان توضیح شده است. 110در این پژوهش  ؛ کهقرار گرفت 110
 به مربوط آن اول سؤال 0 پرسشنامه،در  روایی و پایایی:

 لیکرت ای گزینه 0 طیف قالب سوال در 06 و عمومی سؤاالت

 دست به 0آلفای کرونباخدر پژوهش حاضر است.  شده طراحی

 (.6)جدول  زده شده است نیتخم 60160 هآمد

 )منبع: نگارنده( آزمون پایایي پرسشنامه :2جدول 

 
 

 های پژوهشیافته -8
پیاده گذار بر کیفیت ای تاثیرمولفه ه میان در پرسشنامهبه دست آمده از نتایج های انجام شده از تحلیل طبقدر پژوهش حاضر 

در  عمومی، مبلمان شهری ونقل حمل سیستم به دسترسی ، دسترسی مناسب،سرزندگیکمبود  شاهین شهر در خیابان فردوسی راه
 به شده کاهش پیدا کند. کیفیت فضایی در این خیابانباعث شده است  ؛ کهاین خیابان وجود دارد

 

 گیری نتیجه -9
 رزندگی وافزایش سهمچنین باعث  ؛ وشهروندان شده است کیفیت زندگی شهری و رفتار اجتماعی افزایشراه باعث  پیاده

کل ر ش، تغییافزایش تعامالت اجتماعیگری، ی و گردشای تفریحزایش فض، افکاهش آلودگی، افزایش کیفیت فضای شهری
 بررسیاصلی این پروژه  هدف ود.عمومی شهری میششهری از سواره به پیاده و افزایش زمان حضور در فضاهای  فرهای درونس

                                                           
1 Cronbachʼs Alpha 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ژوهش نشان داد که از ای په هیافت محیط را در پی دارد کیفیت است که ارتقاء فضایی پیاده راه ها کیفیات بر تأثیرگذار مؤلفه های
 ؛ کهدر این خیابان وجود دارد عمومی، مبلمان شهری ونقل حمل سیستم به دسترسی ،، دسترسی مناسبمولفه ها سرزندگیمیان 

 ساماندهی که است امر این بر مبتنی تحقیق هایافتهی. باعث شده است کیفیت فضایی در این خیابان به شده کاهش پیدا کند

 ارتقاء را همگانی هایفعالیت و گشته افراد حضور افزایش موجب پیاده اولویت با شهری محیطی مراکز کیفیت ارتقای و کالبدی

 .یابدمی افزایش سرزندگی نتیجه در و بخشدمی
 

 منابع
 و معماری معاونت ،شهرسازی و مسکن وزارت ایران، در شهری فضاهای طراحی راهنمای (،0131) جهانشاه پاکزاد، .0

 .611ص  شهرسازی،

 .تهران اول، چاپ جدید، عمران شهرهای شرکت کیفیت، تا کمیت از شهرسازی؛ در ها اندیشه سیر (،0130) جهانشاه پاکزاد، .6

ای شهری مطلوب، مطالعه موردی: بازار امام اهواز. ماهنامه بینالمللی راه و ک فضه یه مثابادهراه بپی .(0133)ارا رسولی، س .1
 .01ساختمان؛ شماره 

ر بافت شهری به مثابه راهبرد توسعه خالق د یگردشگر (.0116) رفیعیان، مجتبی ؛بمانیان، محمد رضا ؛رفیعیان، محسن .0
 .00، شماره نشریه منظر های فرسوده،

تحقق اصول عملکردی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی مطالعه موردی:  زانی( م0110) حانهیر ،یاسد ،انیپو شهابیان، .0
 .10شماره  06مجتمع ایستگاهی شهرک اکباتان، آمایش محیط، دوره 

)مطالعه  پیاده مداری در سطح محالت شهری تطبیقی معیار های قابلیت یبررس (.0110) یعل ،شمس علی، راد،صفاری .0
 .11شماره  06 دوره ،نشریه فصل نامه آمایش محیطجدید و قدیمی شهر رشت(،  محالت موردی:

(. بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقا کیفیت محیط شهری و 0110خانی، پاکزاد ) آزاد ،طهماسبی کیا، زهرا .1
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی کرمانشاه(،  یشهردار 0 منطقه رضایت مندی شهروندان )مطالعه موردی:

 .61شماره  1، دوره شهری
 پیاده مطالعه مورد شهری؛ مراکز احیای در نو گستری رویکردی پیاده جنبش (،0131) محمد کسری، جام و رسول قربانی، .3

 .0 ش ،6 سال ای، منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات تبریز مجله تربیت راه

 .01 دوره زیبا، هنرهای مجله قدیم، تهران محدوده در دوچرخه و پیاده مسیرهای سنجی امکان (،0131ریدون )ف قریب، .1

 .اول آذرخش، چاپ انتشارات کارکردی، ویژگیهای تا طراحی مبانی از پیاده راه ها ،(0131) خشایار جو، کاشانی .06

 های بافت در گردشگران اجتماعی امنیت احساس و مداری پیاده گسترش (،0110) محسن ،انیشاطر ،نیحس گشول، .00

 و جغرافیا رشته درنامه کارشناسی ارشد  انیپا (،اصفهان شهر گردشگری فرهنگی، تاریخی، محور :موردی مونه)نتاریخی 
 کاشان. دانشگاه ،شهری برنامهریزی

 .آذرخش، تهران .دارپیادهم هرهایش .(0116) یدمهدیی، سمعین .06

 
 
 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/145267/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/145267/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/149021/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c_%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/149021/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c_%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%a7%d9%86
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 معماری سبزفصلنامه 
 0711( وری(، تابستان )شهر52: یاپی)پ 3سال هفتم، شماره 

 
 

 

 یطیمحستیو عدالت ز یسالمت عموم ،یسبز شهر یفضا

 ژو، چینهانگنمونه موردی: شهر 

     

 1سجاد میری
 03/30/0033تاریخ دریافت:  

 01/30/0033تاریخ پذیرش: 
 

  40060کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

را فراهم  یمتفاوت ستمیاکوسخدمات  ،یعموم هایباغسبز،  هایبامپشت، هاجنگلها، مانند پارک ،یسبز شهر یفضا
. کندمیرا فراهم  یدر ساکنان شهر یو سالمت عموم یروان یسالمت ،یکیزیف هایفعالیت نیسبز همچن ی. فضاکندمی
. شودمیهای خاصی از شهروندان روهگموجب منفعت  شتریب معموالً بزسضاهای ف عیکه توز دهندمینشان  اتمطالع
نمونه موردی  عنوانبه. شودمیمطرح  یاز موضوعات عدالت اجتماع یکی عنوانبهرو نیاسبز از یبه فضا یدسترس
 نیزم نیتأمدر  یشتریب یمورد استفاده قرار گرفته است که کنترل دولت نیچ شهرهایدر  زیمشابه ن یراهبرد یهابرنامه
در نظر گرفته شده  یشهر طیمح یسبز ساز یمشابه برا یبازار یهازشیانگاست اما  شدهکشور در نظر گرفته  نیدر ا
 یفضا دیجد اریمع کهیدرحالممکن است متناقض باشد:  یشهر یسبز ساز یراهبرد یهابرنامه نه،یاما در هر دو زم است.
کرده و  جادیرا ا محیطیزیستو سالمت  یشهر تیجذاب توانندیم ،یطیمحستیزمشکالت موضوعات عدالت  یسبز برا
موجب  تواندیمموضوع  نیا ت،یدهد. در نها شیافزا زیرا ن تیو ارزش مالک یسازمسکن هایهزینهممکن است  نیهمچن
 آنجادر  یشهر یفضا یسبز ساز یهابرنامهشود که   ییهامکاندر  هاگاهسکونتاز  یاریدر بس ییو جابجا یبه نوساز
 جادیسبز ا یفضا یکاف اندازهبهمتمرکز شوند که  یبز شهرس یفضا یراهبرد یهابرنامه یبر رو دیرو بانیااز. انداجراشده
 کند. یبانیپشت  محیطیزیستو  یاجتماع یها یداریبتواند به صورت شفاف از پا رونیااز کرده و

 

 یزیربرنامه یهایاستراتژ ،یطیمحستیانسان، عدالت ز یسالمت ،یسبز شهر یفضا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 sajadmiri1001@gmail.com  کارشناس ارشد معماری -0
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 مقدمه  -1
شهری گستره ای از خدمات های دنیا به صورت روزافزون در حال شلوغ شدن و آلوده شدن هستند. فضای سبز شهر
توانند بسیاری از مشکالت سالمتی در شهر ها را رفع کرده و زندگی را برای شهروندان بهتر کنند که میها را فراهم میاکوسیستم

ها، وشش گیاهی، غنی بودن از نظر گونهاین چنین فضاهای سبز متنوع بوده و سایز آن ها، پ مخصوصا در زمینه سالمت آنها. -کند
های حمل و نقل عمومی، امکانات و خدمات متفاوت هستند. فضا های سبز عمومی و نزدیک بودن به وسیله محیطیزیستکیفیت 

واحی کنار رودخانه ها، مسیر های سبز و مسیر های شامل پارک ها و فضا های طبیعی، زمین های ورزشی، مناطقی ساحلی و یا ن
پیاده روی، باغات عمومی، درخت های خیابان ها، و  نواحی محافظت از محیط زیست در کنار محیط های متداول مانند دیوار های 

ان ها و سبز، کوچه های سبز و قبرستان ها میباشد. فضا های سبز خصوصی شامل حیاط پشتی ها، زمین های مشترک آپارتم
 .شودمیشرکت ها را شامل 

، بلکه از کندمیخدمات اکوسیستمی فراهم شده توسط فضا های سبز شهرینه تنها از یکپارچگی اکوزیستی شهر ها پشیبانی 
. فضای سبز ممکن است هوا را پاک کرده، آلودگی را از بین برده و میزان سر و صدا را کاهش کندمیسالمت شهر ها نیز پشتیبانی 

و موجب کاهش دما شود و هوای طوفان را فیلتر کرده و آب های زیر زمینی را تغذیه کند؛ عالوه بر این، این فضای سبز  دهد
مثال، درخت هایی که در مناطق شهری قرار دارند میتوانند موجب کاهش آلودگی هوا با جذب آلوده  عنوانبهمیتواند غذا فراهم کند. 

ش های سبز و جنگل های شهری نیز میتوانند با فراهم کردن سایه و خنک سازی مناطق، کننده های خاص از جو، شود. پوش
 موجب کاهش دما شوند و ازین رو ریسک مشکالت مرتبط با سالمتی برای شهروندان را کاهش میدهد.

 بر اسا  در اما درون شهر ها، فضای های سبز همیشه به صورت متوازن توزیع نشده است. دسترسی به فضا های سبز معموال
 آمد، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهروندان، سن، جنس و توانایی ها و دیگر محورهای مختلف، بستگی دارد. در طول دو دهه

 عنوانبهبوده است که  محیطیزیستگذشته، دسترسی نا متعادل به فضای سبز شهری  یکی از مشکالت مهم در زمینه عدالت 
اندازه گیری میزان دسترسی به فضای سبز  ه شده است . مقاالت در این زمینه به بررسی نحوهیکی از موضوعات مهم شناخت

شهری و در اصل پارک ها پرداخته اند. دسترسی نسبی به قسمت های مختلف جامعه به این فضا ها، و این که عدم دسترسی به 
ارد بررسی شده در این مطالعات است. بیشتر این مطالعات در مو این فضا ها چگونه میتواند بر سالمت جامعه تاثیر بگذارد، از جمله

 ایاالت متحده و انگلستان و استرالیا انجام شده است. 
طراحی  دلیل این که فضای شهری به صورت متفاوت در فضا های شعری توزیع شده است، متفاوت میباشد، از جمله فلسفه

طبقات اجتماعی و نا برابری های  مورد تفریح و بازسازی، و پیش زمینه کاربری زمین ها شامل ایده ها در پارک ها، تاریخچه
دالیل باشند. معموال توضیحات در این مورد به هم مرتبط هستند و به صورت متقابل یکدیگر را تکمیل  قومیتی میتوانند از جمله

طراحی پارک ها و  ای اجتماعی قومیتی ، فلسفهدر آمد در ایاالت متحده مرتبط با بیداد ه توسعه مثال، تاریخچه عنوانبهمیکنند. 
 سیستم های استفاده از زمین میباشد.

شهر ساکن هستند و در حلقه های کم در آمد  در ایاالت متحده، مردم با رنگ پوست متفاوت و درآمد کم معموال در هسته
که فضای سبز بسیار زیادی داشته و به خوبی  شهر زندگی میکنند شهری زندگی میکنند. افراد مرفه تر نیز معموال در نواحی حومه

تبدیل به اولویت های برنامه ریزی  محیطیزیستخدمات دریافت میکنند و نگهداری از آن ها بسیار مناسب است. این بی عدالتی 
از  شودمیبرنامه های راهبردی و برنامه ریزی مختلفی برای فضا های سبز شهری شده که موجب  شودمیشده است که موجب 
 شهری برای ایجاد فضای شهر استفاده شود. زمین های بدون استفاده

رفع شکل کمبود پارک ها در جوامعی که از نظر رنگ پوست و یا وضع در آمد متفاوت هستند، میتوانند نوعی تناقض در فضای 
یتواند جذابیت و سالمت ، این فضای سبز مشودمیسبز شهری ایجاد کند. زمانی که یک فضای سبز شهری در یک محیط ایجاد 

اسکان  هایهزینهعمومی را افزایش داده و موجب شود که محله ای مطلوب تر شود. به نوبه خودش این تغییرات موجب افزایش 
اسکان میتواند به نوبه خودش موجب به نو سازی شود : جابجایی و یا محرومیت در  هایهزینهدر آن محل شود. این افزایش در 

خود، در اثر این برنامه ها ممکن است ساکنین یک منطقه با  ق باید با استفاده از فضای سبز بهبود پیدا کند. به نوبهبعضی از مناط
اجاره بهای باالتر رو به رو شوند و ازین رو به سختی بتوانند اسکان پیدا کنند و در عین حال ممکن است مجبور شوند که محل 

ارزانتری برند که در نتیجه همان محله های بدون فضای سبز با مشکالت مشابه دوباره زندگی خودشان را عوض کرده و به جای 
در جای دیگر پدید می آید. این پارادوکس تاثیر بدی بر روی سالمت عمومی دارد نه تنها به این علت که موجب محرومیت از 

 . شودمیاسکان برای ساکنین  بلکه موجب جابجایی و مشکالت در زمینه شودمیپارک ها 
تحقیقات ایاالت متحده آمریکا و انگلستان مبتنی بر نقش فضای سبز شهری بر شکل گیری سالمت تعدادی از این مقاله 

باشد. دیگر های شهری و تا حدی نیز پوشش گیاهی، میبر پارکتمرکز بیشتر مقاله . کندمیعمومی و عدالت اجتماعی را بررسی 
خست تحقیقات در مورد فضای سبز شهری و سالمت عمومی مورد های سبز(. ی سبز و دیوارهاشت بام)مانند پ انواع فضای سبز
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در  . به عتوان مطالعه موردیشودمیفضای سبز شهری و عدالت اجتماعی پرداخته  سپس مطالعات در موردگرفته است؛ بررسی قرار 
 . شودمیچین مطالعه  ارتباط با شهرهای رو به توسعه مانند هانگژو 

 

 روش تحقیق -2
است. از اینرو تحقیق از حیث  محیطیزیستو عدالت  یسالمت عمومبا  یسبز شهر یفضاشناسایی رابطه موضوع مقاله 

ها به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت روش توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده
 توصیفی انجام شده است. 

 

 ادبیات نظری -3

 فضای سبز شهری سالمتی و -3-1

های زیستی و فعالیت های مختلف عقرار گرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، شهرها را به کانون تجم
و متنوع تبدیل کرده و آنها را با کمبود فضاهای سبز عمومی روبرو نموده است. این در حالی است که با گذر از فضای مدرنیته و 
قرار گرفتن در جهان پست مدرن و به وجود آمدن حس نوستالژیک در این فضا، نیاز شهروندان را برای گذران اوقات فراغت 

فزایش داده و بازگشت به فضاهای سبز در شهرهای مدرن را باعث شده است که این خود آثار اجتماعی، روانی و فرهنگی زیادی را ا
سالمت و فضای  بیشتر تحقیقات در زمینه( 04: 0061فرد و علیزاده، )صالحی بر شهرنشینان واقع در این فضاها بر جای می گذارد.

ها نیز به بررسی پوشش های گیاهی پرداخته اند. کمبود پارک ها نیز بوده است و بعضی از مطالعه سبز شهری متمرکز بر پارک ها
 عنوانبهتواند از سالمت انسان مراقبت کند. به عالوه، پارک ها معموال میتواند با میزان مرگ و میز مرتبط باشد. پوشش گیاهی می

و خطرات بسیاری از بیماری  شودمینجر به بهبود وضعیت سالمتی در افراد که م شودمیمرکز های فعالیت فیزیکی در نظر گرفته 
که ارتباطی بین نزدیکی به پارک و  دهندمیدهد. در واقع، تعداد بسیار زیادی اط مالعه ها نشان ها و مشکالت مزمن را کاهش می

 سالمتی وجود دارد.
ها و تسهیالت تفریحی دارند، نسبت به کودکانی که از این کودکانی که دسترسی بیشتری به پارکمطالعات نشان داده است 

گایل و  مثال عنوانبه ؛ این نتایج برای بزرگساالن نیز صادق است.دهندمیها محروم هستند فعالیت بیشتری را انجام یدسترس
مطالعات در (. Giles-Corti et al. 2005) فضای باز اهمیت بسیار زیادی داردنشان دادند که جذابیت و سایز  (5331همکاران )

های جمع آوری شده به صورت محیطی نشان داد که پارک ها میتوانند در صورت استرالیا نیز با استفاده از تحقیقات مقطعی و داده
فیزیکی شود ) ویژگی هایی مانند کم ترافیک بودن، پیاده رو داشتن، درخت و مغازه  هایفعالیتزیبایی کافی، موجب تحریک 

فیزیکی در استرالیا قبل و بعد از بهبود فضای سبز پرداختند و متوجه شدند که با  هایفعالیت به مطالعه همچنین ایشان  داشتن(
 (.Veitch. et.al. 2012) بهبود وضعیت فضای سبز، میزان فعالیت فیزیکی نیز افزایش یافته است

مطالعاتی گرفتند، از جمله مصرف مواد غذایی، میزان عوامل محیطی زیادی را تحت کنترل ( 5300و  5303ولچ و همکاران )
تاثیر آلودگی های محیطی و تراکم ترافیک و شرایط اجتماعی مانند فقر، بیکاری، و جرم و سپس با کنترل کردن این موارد به 

که میزان نزدیکی به پارک ها متوجه شدند اقی در دوران کودکی پرداختند. آنچ نزدیکی با پارک ها و تاثیر آن بر توسعه بررسی رابطه
به عالوه، سالمت روانی نیز به صورت تجربی با فضای  ها به صورت موثر میتواند بر کاهش گسترش چاقی در کودکان تاثیر بگذارد.

سبز و پارک ها مرتبط شده است و فضای سبز میتواند فرصت هایی برای شهروندان ایجاد کند تا با گیاهان و حیوانات رو به رو 
و تجربه هایی بکر به دست بیاورند. رفتن به پارک میتواند موجب سر زنده شدن ساکنان شده و به طور کلی موجب بهبود  شوند

 (Wolch et.al,2010-2011) شرایط روانی آن ها شود و نوعی آرامش و آسودگی را برای آن ها به ارمغان آورد.
مطالعات بارتون و  مثال عنوانبهای سالمت روانی بسیار اهمیت دارد. های فیزیکی در فضای سبز و یا تمرین سبز نیز برفعالیت
یک تحلیل جامع  .های روانی و خویشتن داری، وجود داردگیریثیر جدی تمرین سبز بر روی اندازهدهد تانشان می (5303پرتی )

 Barton,2010)بز شهری وجود دارد. سزه گیری سالمت فیزیولوژیک و فضای بسیار مهمی بین اندا دیگر نیز نشان داد که رابطه
Pretty &( فولر و همکاران .)مثبتی بین غنی بودن از نظر گونه ها  نیز در شفیلد انگلستان متوجه شدند که رابطه( 5303و  5331

 (Fuller et.al, 2007-2010) و سالمت فیزیولوژیک افراد در یک اکوسیستم وجود دارد.
ها و دیگر فضاهای عمومی بوده اند، ممکن است ومی متمرکز بر فواید سالمتی پارکدر حالی که تحقیقات به صورت عم 

این خطرات شامل آلودگی های زیاد هوا در نزدیی پارک ها و یا ترافیک های سنگین  خطرات سالمتی زیادی نیز وجود داشته باشد.
فیزیکی برای طی  هایفعالیتمکن است موجب ایجاد در اطراف پارک های بزرگ باشد. انتقال فعال مانند رفت و آمد و دوچرخه، م

مسیر های روزانه شود و ازین رو باعث کاهش چاقی شود و میزان ازدحام اتومبیل ها و آلودگی های مرتبط با آن را کاهش دهد.  
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هستند ، غلظت نشان داد که محله هایی که نزدیک به پارک ها در لس آنجلس ( 5300( و ولچ )5303دی.نازل )یک مطالعه توسط 
 (de Nazelle et.al,2010, Wolch et.al,2011، به خصوص در قسمت های کم در آمدتر هستند. )آلودگی باالتری دارند

 

 در دسترسی به فضای سبز شهری محیطیزیستهای نا عدالتی -3-2

امر به  نیاز مواهب توسعه است. ا یمدنظر در برخوردار ینواح نیب یبرابر جادیدارد، ا تیاهم یشهر یزیرآنچه در برنامه
از  یکیدر شهرها،  یطیمحستیتعادل ز یبرقرار یدر راستا یزیربرنامه ان،یم نی. در اکندمیکمک  یعدالت شهر یریپذتحقق
 دنیما را در رس ،یو عدالت اجتماع داریپا ۀتعادل در ارکان توسع جادیبا ا یسبز شهر یاست. فضا ییعدالت فضا کردیرو اتیضرور
و حفظ و  یسبز شهر یفضاها عادالنه به یدسترس(. 040: 0041و همکاران،  محمودزاده) کندمی یاریمحور عدالت یبه شهر
و روند رو به رشد ساخت  یشهر تیجمع شیاست. امروزه با افزا یو عدالت اجتماع داریپا ۀتوسع یاساس یهاآن، از مؤلفه ینگهدار
 (.1: 0061بخش،  یدریح) میهست آن از یناش تسبز و بروز مشکال یفضا یهاشاهد کاهش سرانه ،یشهر یوسازها

گیری دسترسی افراد به اجماع مشخصی در میان مقاالت در مورد روش اندازه ن زمینه، هیچافزایش مقاالت در ایبا وجود 
تا بتوانند میزان دسترسی  (GiSفضای سبز وجود ندارد. بیشتر مطالعه ها به بررسی سیستم های اطالعات جغرافیایی پرداخته اند )

سبز و یا تسهیالت بازسازی نزدیک به  یا غیاب فضاهای ها شامل حضور وافراد به فضای های سبز را بررسی کنند. این معیار
های موجود در شعاع مشخصی از منزل فرد میباشد. دسترسی جغرافیایی به مسکن های افراد، تراکم تسهیالت، و یا کل تراکم پارک

از این فضا های سبز ممکن است تنهای نمیتواند تاثیر های پارک ها را بر روی فعالیت فیزیکی و یا چاقی افراد، نشان دهد. استفاده 
ما دیگر  GISمبتنی بر ویژگی های پارک ها و یا برنامه های ارائه شده در این پارک ها باشد. تنها با استفاده از اطالعات 
مثال،  عنوانبهموضوعات مرتبط با فضای پارک ها که میتواند منجر به استفاده یا عدم استفاده از پارکها شود را نادیده میگیرین.  

تمام ساکنان را به پارک های مجاور اختصاص دادند و نواحی خدمات رسانی پارک ها را ایجاد کردند که ( 5334سیستر و همکاران )
ها در مناطق قتصادی مقایسه کنیم. شلوغی پارکهای اجتماعی او ویژگی لیمیتوانستیم آن ها را از نظر پتانسیل های شلوغی، شک

در  محیطیزیستهای در کنار هم، این یافته ها در مورد نا عدالتی( Sister et.al,2009) یار شدید تر بود.کم در آمد و اقلیت بس
نیاز به مداخله میباشد. ابعاد این چالش عدالت نیز در هر مکان متفاوت است  ارتباط با دسترسی به فضای سبز شهری، نشان دهنده

  .روی سالمت ساکنین خواهند داشت ها در طوالنی مدت تاثیراتی را برآن اما همه
 

 چین موردی: هانگژو،نمونه  -4

شهری،  دسترسی به فضای سبز یکی از موضوعات عدالت اجتماعی در چین است زیرا به دلیل الگو های تاریخی در توسعه
جدیدی  پارک ها نسبتا ایدهمناطق شهری با تراکم باال و نرخ بسیار باالیی شهری سازی وجود دارد. حالت های ایده آل غربی برای 

در چین است. در طول اوایل قرن بیست، پارک های عمومی در پکن و شانگهای ساخته شد اما بسیاری از این پارک ها در اختیار 
 کردند.اروپایی ها، افراد ثروتمند و مقامات بود و افراد عادی از این پارک ها استفاده نمی

 0(. با تعداد ساکن حدود 0شکل های قرار دارد )ومتری جنوبی شانگکیل 533قریبا در هانگژو مرکز استان ژجیانگ است که ت
های کشاورزی این شهری سریع موجب شده که زمین باشد. توسعهترین شهرهای چین میمیلیون نفر، این شهر یکی از قدیمی

تاثیر گذاشته است. بیشتر روز های  این شهر محیطیزیستشهر به مناطق شهرش تبدیل شود و همین موضوع بر روی کیفیت 
میانگین ساالنه دما در این شهر، این شهر را دومین شهر گرم چین کرده است که این  .سال این شهر با آلودگی هوا رو به رو است

 سریع شهری سازی در این منطقه ایجاد شده است.  موضوع در اثر توسعه
های بسیار زیادی برای حل چینی متمایز میسازد این است که تالش شهرهایبا این وجود چیزی که هانگژو را نسبت به دیگر 

با ایجاد فضای سبز، در این شر انجام شده است. این تالشها شامل از بین بردن کارخانه ها برای  محیطیزیستمشکل برابری 
ایجاد خط راه آن و کاشت درختان  ساخت پارک، بازسازی فضای سبز در کنار ایجاد جوی های آب، مسیر های اصلی زیر زمینی و

های پر از درخت و به دلیل خیابان شودمییک شهر سبز شناخته  وانعنبههانگژو در تمام چین  باشد.به صورت گسترده در شهر می
غربی و نواحی مرطوب این شهر )حدود سه برابر پارک مرکزی  خودش مشهور است، همچنین پارک ملی علمی در دریاجه

و این موضوع نشان میدهد که این شهر  شودمیمیباشد. شهر سبز یکی از نام هایی است که به این شهر در چین گفته نیویورک( 
مطابق استاندارد های خاص میلی از نظر پوشش جنگل ها، و فضای های سبز و فراهم کردن پارک ها بر اسا  معیار های مختلف 

 هانگژو یک استثنا به شمار می آید.ندارد ها را فراهم کرده اند اما شهر این استا 033، بیش از 0445میباشد. از سال 
زیبا هستند و بسیاری از آن ها تنها برای بازسازی های منفعل در  هایباغپارک ها در هانگژو عموما مطابق با تعریف غربی از 

فعال از آن ها  که به ندرت امکان استفاده کندمیاین گونه پارکها را مانند تزئین پنجره توصیف  ( 5300میاو ) نظر گرفته شده است.
 باشد. تراکم ساکنین در هستهزیاد مناسب می . بسیاری از آن ها سنگ فرش های گرانی دارند که برای استفادهکندمیرا فراهم 
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ی اصلی قرار باشد. معموال، فضای سبز در این ناحیه نزدیک به مسیر هافرد در هر کیلومتر مربع می 04333تا 00333شهر بین 
که افراد بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار گیرند و همین موضوع فرار کردن از ترافیک  شودمیگرفته است مه این موضوع موجب 

. همچنین شواهد نشان میدهد که تفاوت های در دسترسی به فضای سبز مرتبط با ویژگی های اجتماعی کندمیشهر را سخت 
 (Miao,2011) دارد.اقتصادی در میان جمعیت وجود 

ها، در کنار های مجاور آزادراههانگژو در محور های شهری بر اسا  فعال سازی فضا نادیده گرفته شده مانند زمین انگیزه
های سبز شهری ، موجب بهبود فضادهندمیهای آب که نواحی قدیمی تر شهر را برش ( و در کنار جوی0)شکل  های ریلیمسیر

ها کاهش تاثیرات گرمایی، کاهش و آرام سازی آب ایجاد شده از طوفان از طریق تبخیر، کاهش امهشده است. هدف این برن
سازی محیط شهری نقش بسیار که سبز دهندمیآلودگی، و کاهش سرعت باید میباشد. تحقیقات اولیه در مورد این شهر نشان 

اما، با وجود این که فواید سالمتی فضای سبز اشته است. های شهر ددرجه در برخی از قسمت 0تا  0مهمی را در کاهش دما بین 
های جدید برای بررسی سبز سازی فضای شهری با شهری هنوز به صورت دقیق برای هانگژو بررسی نشده است، برخی از تالش

د کاربران در ها و مسیرهای ریل قرار دارند ممکن است موجب شو. پارک هایی که در نزدیک بزرگراهمشکل رو به رو شده است
 معرض هوای آلوده قرار داشته باشند. 

 

  
 مکان هانگژو در چین -1شکل 

 (Wolch et.al,2014:17)ماخذ: 

 توزیع فضای سبز در شهر هانگژو -2شکل 

 (Wolch et.al,2014:18)ماخذ: 

 

است ممکن است موجب به سازی شهرها انجام شده دهد که تالش هایی که برای سبزمی به عالوه مطالعه های جدید نشان
ین رو جابجایی افراد کم در آمد شود. حتی تزئینات ا آسیب به دارایی ها و ارزش عمومی شود و در نتیجه موجب طبقه سازی و از
شهر شود که در این قسمت تراکم باال بوده و مقدار  کوچک سبز سازی در شهر ها ممکن است موجب افزایش قیمت مال در هسته

 محیطیزیستهانگژو ازین رو ممکن است با مشکالت عدالت اجتماعی از نظر  ست و دما در بیشترین حالت قرار دارد.پارک ها کم ا
و دسترسی به پارک ها رو به رو باشد. البته هنوز تالش هایی برای ایجاد فضای سبز بیشتر ، میتواند نتایج نامطلوبی را از نظر 

 (.Wolch et.al,2014:17-18کند ) د فضای سبز در این شهر ایجادتناقض ایجا
ریز های شهری تمرکز خودشان را برای  برای بهبود برنامه

برنامه های بازسازی پارک های قدیمی و برنامه هایی برا 
گسترش پارک های جدید، قرار داده اند. به عالوه برنامه های 

ها در نظر گرفته شده برای سازمان دهی این پارک راهبردی
این ار  محیطیزیستاست که معموال با کمک گروه های فعال 

فضا های سبز، سالمت عمومی  تا بتوان در زمینه شودمیانجام 
را تضمین کرد. این برنامه های  محیطیزیستو عدالت 

ایجاد گرایش ها به سمت فضای سبز  راهبردی نشان دهنده
مثال پارک ها در کنار بزرگراه ها( بلکه مشکل آفرین نیستند )

رهایی مجدد از زیرساختا بیشتر این برنامه ها به دنبال استفاده
هستند که استانداردهای مناسبی را برای فضای سبز فراهم 

 کنند.

 
  مقاوم سازی فضای سبز شهری در هانگژو - 3شکل 

 (Wolch et.al,2014:19)ماخذ: 

ز احتماالت مختلفی برای استفاده از  مناطق متروکه و یا بدون استفاده برای ایجاد فضای سبز شهری وجود دارد، مثال میتوان ا 
های ریزی این زمینه استفاده کرد. برنامهو دیگر موارد برا های حمل و نقل متروکه، ایستگاههای بدون استفادهها، راهروروپیاده



 

25 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

3 
ی: 

یاپ
)پ

52،) 
ر( 

یو
هر

)ش
ن 

ستا
تاب

07
11

 

مثال در ایاالت متحده در حال تالش برای تبدیل کوچه های پشتی خیابان ها به زیر ساختار های سبز برای پیاده  عنوانبهشهری 
های معمولی و تعامل های اجتماعی هستند در حالی که با این کار توزیع فضای سبز شهری نیز اری و تمرینروی و دوچرخه سو

 هایفعالیت. این فضا های سبز خیلی شودمیسازی هوا و ایجاد زیست بوم نیز دیده و به نوعی فواید فیلتر کندمیبهبود پیدا 
ها با استفاده از وسایل بدن سازی، موجب افزایش فعالیت فیزیکی و مصرف کنند اما میتوان از آنبازسازی محسوسی را ایجاد نمی

با این وجود دیگر روش های پایداری فضای شعری مانند برنامه های راهبردی ایجاد فضای سبز شهری ممکن  انرژی در افراد شد.
 است نتایج متناقض ایجاد کنند. 

در صورتی که این برنامه ها از نظر ایجاد فضای سبز 
که کسانی که  شودمی، موجب شهری و تجاری موقف باشند

نیاز به دسترسی به این امکانات دارند با مشکل بیشتری رو به 
که مناطق قدیمی و  شودمی. اما در عین حال موجب رو شوند

کم در آمد شهر زیبایی بیشتری پیدا کنند که همین موضوع 
یعنی گسترش فضای سبز میتواند موجب تغییر در فرصت های 

است مشکالتی را برای قشر کم درآمد اسکان بشود و ممکن 
ساکن در این منطقه ایجاد کند. این تاثیر متناقض را طبقه 
سازی اکولوژیکی ف طبقه سازی سبز و یا طبقه سازی 

 گویند.و یا اکو طبقه سازی می محیطیزیست

 
 ،2212شهر،  ستم،مرکزیب ابانیخط باال، خ -4شکل 

 (Wolch et.al,2014:18)ماخذ: 

 رفع آلودگی انجام داد، توسعه به طور مشابه، با وجود این که میتوان بدون تغییر در ارزش مالکیت کار های خوبی در زمینه
ساکنین ضعیف را از منطقه دور کند و تنها تواند موجب افزایش ارزش مالکیت شود و فضاهای شهری به صورت فضای سبز می

به صورت موثر بیان  Doolingجوامعی توانایی زندگی در این فضای سبز را داشته باشند که موجب به نابرابری اجتماعی شوند. 
راد های بازگو شده برای بهبود عملکرد اکولوژیکی در مناطق ساحلی در سیاتل، که همراه با کنار رفتن افکه تالش کندمی
های ا طراحی شده بود، پیش رفتن. روندخانمان که در این نواحی زندگی میکردند شد، همراه با خدماتی که برای کمک به آن هبی

 موجب شده است که عدالت اجتماعی کمی نادیده گرفته شود. محیطیزیستطبیعی برتر و سالمت اکولوژیکی و موضوعات 
ای که در بروکلین هکافی انجام شود. در مطالع سازی مناطق شهری به اندازهسبزهای امید بخش این است که یکی از روش

های اجتماعی در برنامه طبقه کنندهکارگر و عوامل ایجاد متوجه شدند که ساکنین طبقه( 5305کاران و همیلتون ) انجام شد،
کارگری را  صنعتی و حفاظت از طبقههمکاری کردند که این وضوع امکان کاربری موثر  محیطیزیستراهبردی رفع آلودگی های 

ها به اندازه کافی برای پاک سازی های سبز شد. این برنامه برای سبز سازی شهرها در شهرها و کافهایجاد پارک ایجاد کرد و مانع
انجام شده  عدالت اجتماعی های کارگران به منظور توسعههای آب در نزدیکی مسکنفضای سبز در نزدیکی نهر ها و توسعهآلودگی
 .(Curran&Hamilton,2012) است

سه محله مختلف در نیویورک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ایجاد طبقه های   ( 5303پیرسال ) به صورت مشابه،
های مختلف میباشد؛ در برخی از مناطق خاص، بعدی، مبتنی بر زمینه و در مقیا چند  محیطیزیستاجتماعی در اثر تغییرات 

های عمومی و ه و در مقابل جابجایی مقاومت کنند و در جوامع خودشان که از نظر سرمایه گذاریساکنین میتوانند انعطاف پذیر بود
سازی فضای شهری به صورت موثر نیازمند تعادل خاصی است. این سبز (.Pearsal,2010) خصوصی بهبود یافته، باقی بمانند

حلی برای رقابت در سهام امالک و تعادل شامل همکاری بین دولت محلی و گروه های اجتماعی مختلف، و تمایل سهام داران م
باشد. اما درگیری فعال برنامه ریزان شهری، طراحان و اکولوژیست ها نیز بسیار مهم است تا بتوان حفاظت از محیط زیست می
و عدالت را در محیط های  محیطیزیستفضای سبز شهری ایجاد کرد که سالمت عمومی، برابری  برنامه هایی را برای توسعه

 ترش دهد.  شهری گس
 

 نتیجه گیری

یت فضای سبز شهری بر سالمت عمومی پرداخته است.  پارک ها و فضای های باز و این مقاله به بررسی  و تاکید بر اهم
دیگر انواع فضای سبز میتوانند خدمات بسیار زیادی را ایجاد کنند که برای عملکرد اکوزیستی و یکپارچگی شهر نیز بسیار مهم 

یرا در بسیاری از شهر ها، محله های کم در ز کندمیاست. فضای سبز شهری همچنین یکی از موضوعات عدالت اجتماعی را ایجاد 
آمد و جوامعی که از نظر رنگ پوست در اقلیت هستند ممکن است با چالش های سالمتی رو به رو باشند که به دلیل عدم دسترسی 

 مناسب و امن به پارک ها به وجود آمده است.
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محلی برای طراحی پروژه های سبز است که بیشتر با برنامه ریزان  سبز مبتنی بر خواسته شهرهایبرنامه های راهبردی  
نباشد. جایگزین کردن این روش های بازار  محیطییستزمحوریت جامعه صورت بگیرند و خیلی نگرانی اش ایجاد روش های 

که جوامع نیاز به  شودمیموجب  با روش شهر سبز میتواند چالش بر انگیز باشد ، معموال محیطیزیستمحور و یا روش های 
متوجه شد ( 5300نیومن )مثال،  عنوانبهفعالیت داشته باشند. اما این تالش ها میتواند به حفظ محله های کم در آمد کمک کند. 

زمین کشاورزی و باغ به دست  عنوانبهغیر انتفاعی در تورنتو موجب شد که برخی از مناطق کابردی خودشان را  هایفعالیتکه 
 (.Newman,2011) کرد.کارگری و اییجاد شغل پشتیبانی می غذا، حفاظت از جامعه رند و همین موضوع از تهیهبیاو

توانند مداخله های ایجاد فضای سبز را که در مقیا  کوچک اجرا میشوند به عالوه، برنامه ریزان برای طرح های شهر سبز می
انند به نوبه خود تاثیر بیشتری در ایجاد طبقه سازی های را بهبود بخشند زیرا پروژه های که در مقیا  بزرگ اجرا میشوند میتو

شهری با تمرکز بر  دکاربری مجد به بررسی تاریخچه (0446) بریسالیسشاومن و  مثال  عنوانبهمتناقض داشته باشند. 
ایجاد زمین ها و  های پیچیده، بزرگ پرداخته  اند و به پیگیری  معدن های رها شده و یا تصفیه خانه های رها شده، برایسایت

فضا های عمومی پرداخته اند. با تمرکز بر مداخله ها در مقیا  کوچک، آن ها معتقد هستند که این روش میتوان فواید بیشتری در 
ایجاد دسترسی متعادل تر به فضای شهری ایجاد کرد زیرا توسعه های عظیم کانونی و متمرکز میتواند منجر به تناقض  زمینه
سازی فضای شهری به صورت موثر نیازمند تعادل خاصی سبز (Schauman& Salisbury,1998) ری شود.فضای شه توسعه

است. این تعادل شامل همکاری بین دولت محلی و گروه های اجتماعی مختلف، و تمایل سهام داران محلی برای رقابت در سهام 
ست ها نیز بسیار مهم است تا امالک و حفاظت از محیط زیست میباشد. اما درگیری فعال برنامه ریزان شهری، طراحان و اکولوژی

و عدالت را در  محیطیزیستی فضای سبز شهری ایجاد کرد که سالمت عمومی، برابر بتوان برنامه هایی را برای توسعه
 های شهری گسترش دهد.  محیط
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 یده ـچک
 

های محیطی )طبیعی و از قالب کلی منظر و در کنار سایر پدیده امروزه توجه به آثار و ابنیه باستانی به عنوان جزیی
طبیعی معرف آثار باستانی در بستر طبیعی است که -مصنوعی( مورد توجه و ارزش گذاری قرار گرفته است. منظر باستانی

تحلیلی -توصیفیشوند. این مقاله با روش امروزه به عنوان یکی از انگیزه های الزم به منظور جذب گردشگر محسوب می
طبیعی دژ پشت قلعه آبدانان در راستای شاخص سازی -و با هدف تاثیر عوامل طبیعی در شکل گیری مناظر باستانی

های طبیعی و جغرافیایی منطقه و تبدیل آن به قطب گردشگری انجام گرفته است. منطقه فرهنگی پشت کوهدارای ویژگی
رود. نتایج نشان داد دالیل ها در تاریخ به شمار میمحل برهم کنش فرهنگ خاصی است و از مناطق مهم بین فرهنگی و

ها، ارتفاع مناسب و اشراف داشتن به مختلف از قبیل منفک بودن تپه ای که دژ پشت قلعه روی آن قرار دارد از سایر تپه
اخص شدن این منطقه کل منطقه، مناظر طبیعی و زمین های کشاورزی پیرامون دژ، عبور رودخانه دویرج، سبب ش

طبیعی شده است که باید بیشتر مورد توجه مسئوالن میراث فرهنگی و گردشگری برای تبدیل شدن به جاذبه -تاریخی
 تفریحی توریستی باستان شناختی قرار گیرد.

 

 دژ پشت قلعه، آبدانان ،یمنظر فرهنگ ،یعیمنظر طب ،ینظر باستان یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
 ایجاد را ای ویژه ارتباطی های آن مسیر های دره طبیعی شرایط که برگرفته در را کشور غرب از وسیعی بخش مرکزی زاگرس

 چندان کنون تا باستان روزگاران از آن ارتباطی های شاهراه تا سبب شده منطقه این های کوه رشته خاص وضعیت است. کرده

 را خود اهمیت گاه هیچ بعد به از آن و تاریخی های دوره در تمدنی ارتباط آغاز از ها راه این دیگر، عبارت [. به0] نیابد مسیر تغییر

 مناطق ترین نظیر بی و بهترین نظامی عملیات برای طبیعی ساختمان لحاظ از را توان این منطقهبنابراین می . اند نداده دست از

 معابر حال عین ودر عبور غیرقابل سدهای و دیوارها بهترین ، متعدد های کوه رشته چیدمان چگونگی اینجا در برشمرد؛ زیرا

های متعدد در این سبب ایجاد قلعه[. همین موضوع 2حفاظت کرد ] آن از توان می قوا حداقل با که است آورده وجود به را محدودی
 منطقه شد.
 دارای و میالد از پیش سال هزار ده تا هشت بین با قدمتی بشری هایسکونتگاه ها وخاستگاه ترینقدیمی از ایالم استان

 دهد نشان می ساسانی دورة از ایالم استان در فراوان باستانی آثار وجودملی می باشد.  آثار فهرست در شده ثبت تاریخی اثر هفتصد

ساسانی  و ایالم های تمدّن از مانده جای به گمشده شهر 00آثار بوده است. برخوردار ای ویژه اهمیّت از زمان آن در منطقه این که
 دیرینگیاز  نمودی دیدنی و طبیعی زیارتی، فرهنگی، اثر تاریخی، هزار یک از بیش و باال ده و دز اریوجان، سیمره، سیروان، جمله از

 بین جلگة بر مشرف زاگرس و غرب جغرافیایی محدودة در ایام استان که آنجا از [.0است ] راز  و پر رمز سرزمین این و تمدن تاریخ

 زاگرس های تمدن اصلی ارتباطی و عمده نقش و داشته قرار دشت و کوه ساکنان حد فاصل ناحیه این لذا است، شده واقع النهرین

 قالع متر مه همه از و های باستانیپل ها،چاپارخانه نسراها،اکارو مواصالتی، هایجاده است. وجود بوده دارعهده را النهرینبین و

 مسلط خود سلطة مناطق تحت بر بتوانند حاکمان اینکه برای شوند.می محسوب ارتباط مستند این دالیل از باستانی و تاریخی

 ایالم استان درمناطق متعدّد قالع وجود که نمودند،می استراتژیک نقاط در قالع مستحکم و دژها ساختن به اقدام اجبار به باشند،

هر ملت تاریخی دارد و تاریخ هر ملت، عوامل هویت بخش آن است. بسیاری از اطالعات تاریخی  [. 0کند ]می تأیید را موضوع این
آید، لذا ضرورت دارد نسبت به بررسی شواهد باستانی به دست میها، کاوش ها و مطالعات باستان شناسی بر روی آثار و از بررسی

های با ارزش علمی آثار به جای مانده از ادوار مختلف اقدام شود و با انجام این مهم گامی مؤثر در جهت معرفی و شناخت مجموعه
 و اند اهمیت بسیار حائز منطقه، این تدافعیو  نظامی معماری هایشاخصه از یکی عنوان به ایالم استان قالعِتمدنی برداشته شود. 

 هستند، و خندق بارو برج، جمله از نظامی استحکامات دارای عموما که قالع دارد. شان ضرورت بررسی و مطالعه

 بخش حکومتی داشتن بدون مسکونی، کامل نمونه البته بودند؛ نیمسکو-حکومتی برخی و مسکونی برخی حکومتی، برخی
این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های کالبدی و معماری قلعه هزار درب واقع در آبدانان صورت گرفته است و  است. نادر بسیار

اند؟ ویژگی های معماری و فضایی های دوره ساسانی دارای چه عملکردهایی بودهبه دنبال پاسخگویی به این سوال است که قلعه
 قلعه هزاردرب آبدانان به چه صورت است؟

 

 پیشینه تحقیق .2
 این هویتّ مثابه به ارزشی با منطقه، میراث این تاریخی و آثار منابع عنوان به دورةساسانی هایقلعه جمله از استان تاریخی آثار

 به بناها این که آنجا از اما گرفته، صورت ... و تاریخی، گردشگری، هایازجنبه هایی پژوهش و تحقیقات حال به تا منطقه هستند.

 لذا گیرند. قرار مطالعه مورد نیز معماری لحاظ از توانندهستند می منطقه این هویتّ و رسوم و آداب فرهنگ، منعکس کنندة نوعی

 ارزشمند تواند می بنا طرّاحی و معماری لحاظ از ساخته شدند ایالم در که بودند ساختمانهایی اولین که بناها این تحلیل بررسی و

گیرند. شهرستان آبدانان که بخشی از این حوزه فرهنگی محسوب  قرار استفاده مورد تاریخی و مفید منابعی عنوان به شوند و واقع
گردد، به دلیل قرار گرفتن در حد فاصل ارتفاعات کبیرکوه و دینارکوه، ارتباط با دشت خوزستان از طریق دشت مورموری و وجود می

او و عبور رودخانه کرخه در بخش غربی، آبدانان را از جمله کانون های سکونت و های دائمی فراوان همچون دویرج، سیاه گرودخانه
حیات بشری از دوره نوسنگی تا عضر حاضر گردانیده است. شرایط زیست محیطی مناسب در منطقه مزید بر علت بوده که حیات به 

های متعلق به ای است که بیشتر محوطهی به گونههای فرهنگی ادامه یابد. از این رو توزیع استقرارهای باستانصورت تداوم دوره
های مربوط به ادوار پیش از تاریخ منطقه در دشت کالت مورموری های غارنشینی و نوسنگی در بخش کوهستان و محوطهدوره

گرفتن بر سر راه غرب اند. آثار فراوانی از دوره ساسانی و متعاقب آن قرون اولیه اسالمی به دلیل نزدیکی به پایتخت و قرار پراکنده
 [.5به جنوب غرب در سراسر منطقه مشهود است ]

گردد، زمانی که لویی واندنبرگ نخستین بار آغاز مطالعات باستان شناختی منطقه آبدانان به حدود دهه پنجاه شمسی بازمی
ای در این منطقه شناختی عمده های اخیر فعالیت های باستان[. در سال6هایی را در گورستان قبرستان نای انجام داد ]کاوش

آبد؛ چرا که خصوصاً در مورد دوران تاریخی آن صورت گرفته است. دوره ساسانی از مهمترین ادوار تحولی این منطقه به حساب می
 این دوره آغاز مراحلی مهم از تغییرات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... در منطقه و ایران است. 
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ز جمله بناهای شاخص و پابرجا دوره ساسانی در آبدانان است. با توجه به حجم مطالعات باستان شناختی که در قلعه هزار درب ا
خصوص قلعه های ساسانی منطقه انجام گرفته، اما این بنای شاخص تا حدودی ناشناخته باقی مانده است و هنوز آگاهی چندانی از 

 عه آن در دست نیست. چگونگی ساخت، دوره استقرار، روند تکمیل و توس
 

 . روش تحقیق3
تحلیلی تاریخی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و متون تاریخی و بررسی های  -این تحقیق با روش توصیفی

و  های الزم برای شناختها و برداشت میدانی انجام گرفته است. به این ترتیب به محل قلعه هزاردرب مراجعه کرده و عکسبرداری
 تحلیل بنا صورت گرفته است.

 

 ها در ایران. شکل گیری معماری قلعه4
 و مناسب زمین آب کافی، نظیر زیست اصلی عناصر از که ساخته، در نقاطی را اولیه شهرهای خویش زندگی طول در انسان

 در را دیگری مهم اصل که شد موجب وتجاوزات هاکشی لشکر و تهاجمات بروز اما بودند، تجاری برخوردار راههای به نزدیکی

 مهم اصل یک به عنوان دفاعی دیوارهای ایجاد و مرتفع نقاط انتخاب بود، لذا دفاعی جنبه آن و دهد قرار توجه مورد این شهرها

 [.  7گردید ] مطرح
 مرکزی آسیای فالت در ایرانی تمدّن های کهنویژگی از و رفته کار به گوناگون موارد در که است نوعی معماری قلعه، شکل

 هاقلعه ظاهری شکل در تنوّع گیرد.در برمی را هاسازه از وسیعی طیف هاقلعه معماری نظرکارکردهای [. از8است ] نزدیک خاور و

 نتیجة یا و باشد بوده خاص محیط جغرافیایی با انطباق ضرورت از ناشی اینکه از قبل هاقلعه وجود شود که تصوّر تا شده موجب

 [. 9است ] خصوصی به معماری سبک از بیشتر متأثرّ ناامنی، گرفتن شدّت
 ها آن ساخت جغرافیایی موقعیت لحاظ از ای وجلگه و کوهستانی نوع دو به کلی بندی تقسیم یک در را ایران قالع محققین

 در کوهستانی، قلعه های قلعه در [.00اند ]کرده تقسیم ...و نشین حاکم داری، راه و سرحدی، نظامی مختلف، انواع به کاربری و

 ها، برج حصارها، یا معمار طرّاح نداشتند، آماده پیش از اینقشه و طرح چون شدند ومی بنا کوهستانی بلندی العبورترین صعب

 طرح کوهستانی هایقلعه علت اغلب این به کردند.می احداث ها صخره طبیعی به موقعیّت توجّه با را ها ورودی و ها اتاق

 مربع، های نقشه دارای و داشتند هندسی مشخصی طرح عمدتاً شدمی بنا دشت در که هاییقلعه .نداشتند مشخص هندسی

 را قالع ایران معماری که است بحثی نخستین قلعه، ساخت منطقه برای امنیت [. تأمین00] بودند مدور و چند ضلعی مستطیل،

 در قرارگیری با که شود می دیده ها آن معماری های عنوان شاخصه به عناصری بناها این یهمه در است. داده قرار شعاع تحت

 دارد.  را اهمیت بیشترین و امنیتی نظامی وجه عناصر، این در که است داده تشکیل را ایران قالع اصلی یدیگر، شاکله یک کنار
 اند. شده مختلفی ساخته اشکال به آنجا در موجود مصالح و محل طبیعی به وضع نسبت ایران قالع نیز استقراری نظر از

 اقتصادی و و سیاسی ضروریات با تنگاتنگ ارتباطی اسالمی ایران اسالم و از پیش ایران تاریخ در قالع ساخت چه چنان

 مشرف و شهرها پیرامون سارها، چشمه و آب کنار العبور، های صعب کوه در را قالع که روست همین از است. داشته جغرافیایی

شرایط  به نیز و شهر هر وسعت و اهمیتّ به باروها و برج و تعداد جنس شکل، اسالمی، دوران قالع در ساختند.ها میبرآن
 چند یا ایاستوانه هایی برج و طوالنی و عریض بلند، دارای دیواری ها آن عموم اما داشت. بستگی منطقه هر طبیعی و اجتماعی

 با کرد. می دشوار را آن به دسترسی که بودند خود در گرداگرد خندقی نیز گاهی و خروج و ورود برای دروازه چند یا یک وجهی و

 بر حاکم مناسبات نوع لحاظ از دارد، وجود ها قلعه این گونه در مصالح و طرح اندازه، ابعاد، شکل، نظر از که وجود تفاوتهایی

 شکل در ایتعیین کننده نقش منطقه، جغرافیایی و عوامل طبیعی کنار در مناسبات این بودند. یکسان تقریبا نشینان، زندگی قلعه

 آورده گرد معماری از ای ویژه نوع در را آنها همه و عهده داشته بر ها قلعه مختلف هایبخش عملکرد و ساختمانی گیری بافت

 [.9است ]
 

 های ساسانی. ویژگی های قلعه5
ها و طبیعی کشور ایران در زمان ساسانیان همواره دستخوش تهاجم و لشکرکشیبه دلیل شرایط جغرافیایی مناسب و منابع 

شده و به ها بوده است. به همین خاطر قلعه، یکی از بناهایی است که در دوره ساسانیان از ملزومات شهرسازی محسوب میجنگ
قعیت طبیعی و جغرافیایی مرزها و مرکز شهر توان موعنوان بنایی انتظامی و محل حکمرانی سردمداران بوده است. به طور کلی می

های نظامی و سرحدی، قالع راهداری، مربوط به اقلیت را به دو دسته کوهستانی و جلگه ای تقسیم کرد که به لحاظ کارکرد قلعه
 [.00]توان در نظر گرفت های سیاسی و مذهبی، حاکم نشین و روستایی و ... می
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های نی شامل بناها و تأسیسات تدافعی از جمله حصارهای پیرامون شهرها و محوطهبخشی از بقایای معماری دوره ساسا
اند، [. قالعی که در زمان ساسانیان ساخته شده00ها و دیوارهای عظیم دفاعی با برج و باروهای بسیار است ]مسکونی، انواع قلعه

ها اند. نزدیک بودن برجها خیلی نزدیک به هم ساخته شدهرجگرد جلوتر از دیوار دفاعی هستند و این بهای نیمهمعموالً دارای برج
افزاید. محکم کردن دهد، بر زیبایی طرح بنا نیز میبه یکدیگر عالوه بر آن که قدرت دفاعی و امنیتی ساکنین قلعه را افزایش می

 [. 02های دفاعی مدور، در زمان ساسانیان توسعه و تکامل یافته است ]قلعه به وسیله برج
 بسیار که دفاعی هستند دیوار از تر جلو گرد، نیمه هایبرج دارای اندشده بنا ساسانیان زمان در که هایی قلعه کلی طور به
نیز  بنا زیبایی و استحکام بر دژنشینان دفاعی افزایش قدرت بر عالوه یکدیگر به هابرج بودن نزدیک. اند شده ساخته هم به نزدیک

 نقشه براساس ابتدا از ایجاد قلعه و اند برده بهره زمین شکل و طبیعی از عوارض ای گسترده بطور دوره این در افزود. همچنین می
و  توسعه ساسانیان زمان در مدور دفاعی های برج ها با قلعه کردن مسلح و است. محکم شده می و اجرا ریزی طرح دقیق ای

 های بخش و ارمنستان آذربایجان در سازی قلعه بر فراوانی بعد تاثیرات های دوره در مدور های برج با سازی یافت. فن قلعه تکامل
 [.00]برجای گذاشت  ایران دیگر

 ساختار قلعه ها به لحاظ معماری و کارکرد به صورت زیر بوده است:
چینه، خشت، . حصار: این بخش از قلعه از دو بخش شامل دیوارها و برج ها تشکیل شده است. دیوارها ساختاری یکپارچه از 0

شده است شده است. در پای دیوارها از مصالح سنگ استفاده میآجر و سنگ دارند که با ارتفاع مناسب پیرامون محدوده ساخته می
ها نیز ساختارهایی بودند که با پالن مربع، مستطیل یا دایره ساخته و در باالی دیوارها بازشوها و کنگره ها ساخته می شدند. برج

ساخته است. بانی را نیز فراهم میهای قلعه به استحکام دیوارها کمک کرده و امکان دیدهها در گوشهجود این برجمی شدند. و
 [.00]شده است ها از تزئینات و گره چینی نیز استفاده میمعموالً در برج

مکان دستیابی دشمن به دیوارهای شدند تا اهایی با عمق و عرض زیاد که پیرامون حصار حفر و با آّب پر می. خندق: گودال2
  [.00]قلعه وجود نداشته باشد 

شدند که دسترسی اصلی به داخل و خارج قلعه از طریق آن صورت های حصار محسوب می. دروازه: یکی از مهمترین بخش0
باالی دروازه محلی برای اقامت  شده است. معموالً در طبقهها انجام میگرفته است. از این رو نگهبانی و کنترل ترددها در دروازهمی

 [.00]شده است نگهبانان نیز ساخته می
 

 . محدوده مورد مطالعه6
 مابین عظیمی دیواره همانند ناحیه این رشته کوه مهمترین« کبیرکوه»است  ایالم استان جنوبی هایشهرستان از یکی آبدانان،

 دلیل کند. بهمی جدا آن گرمسیری بخش از ایالم را استان کوهستانی بخش و است افکنده سایه شهر دره و شهرستان آبدانان دو

 را آن شمالی بخش و رسوبی دشت را جنوبی آن بخش است. متضاد کامالً جغرافیایی چهره دو دارای جغرافیایی، آبدانان عارضه این

 در شهرستان این است. متفاوت چهره دو با ای منطقه آبدانان، دهد.می تشکیل جنوب، از متفاوت اقلیمی تقریباً با کوهستانی منطقه

 در شهرستان است. نیمه شمالی آن امتداد در که دارد دشت دهلران با کاملی مشابهت آن، اقلیم از نیمی و است واقع شمال دهلران

 ههای گردن از شهر دو این بین جاده و است ماهورهای طبیعی تپه شامل کوهستانی نیمه وضعیت با کبیرکوه عظیم دامنه کوه

 در ساروج و سنگ مصالح با معماری بقایای شمار زیادی کشف آمد؛ حاصل آبدانان بررسی در شود. آنچهمی کشور محسوب معروف

 [.05اند ] مانده باقی ناشناخته تاکنون متأسفانه که است محدوده گسترده یک

 
 . موقعیت جغرافیایی آبدانان در نقشه )نگارنده(1شکل 

 

 



 

55 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

3 
ی: 

یاپ
)پ

55،) 
ر( 

یو
هر

)ش
ن 

ستا
تاب

00
11

 

 های تحقیق. یافته7
 کارکرد برخی. شدندمی ساخته مختلف کارکردهای با هاقلعه ایران در. هستند ایران ترین آثار تاریخی و معماریها از مهمقلعه

 اداره برای هاییمکان ها،قلعه این از دیگر برخی. بودند ایالت یا شهر یک والی اسکان محل عنوان به دیگر برخی و داشته نظامی
های خارج از شهر و تواند نشانی بر کارکرد آن باشد. قلعهشود، میشدند. جایگاه و موقعیتی که قلعه در آن بنا میمحسوب می شهر

و به قصد دفاع از مردم ساخته  روستا که موقعیت کوهستانی دارند، کارکردهای نظامی و دفاعی دارند و برای مقابله با دشمن
های دوران-دوره ساسانیان قلعه هزار درب مربوط به. های ساخته شده با کارکرد نظامی استاند. قلعه هزار در یکی از قلعهشده

 ، جنب دبیرستان شریعتی واقع شده است. تاریخی پس از اسالم است و در آبدانان
 2700 ثبتبا شماره  0079تیر  22این اثر در تاریخ 

این قلعه . استبه ثبت رسیدهآثار ملی ایران عنوان یکی از به
از شمال شرق نیز با شهرستان دره شهر همسایه است. این 

 .ای با کارکرد نظامی بوده استقلعه باشکوه در آن زمان قلعه
های هاللی زمانی که وارد قلعه شوید با هزارتویی از طاق

ریشه نام هزار درب از وجود توان گفت ، میشویدمیمواجه 
 .های فراوان نشات گرفته استطاق

 
 )نگارنده(قلعه هزار درب . نمای اصلی 2شکل 

 ساختار و معماری قلعه هزار درب .7-1

شک یکی از جذاب ترین و شگفت انگیزترین بناها تاریخی در ایران است، این قلعه دیدنی دارای معماری قلعه هزار درب بی
جهت قلعه  0های هاللی زیبا است که در اکثر سازه های تاریخی ایران زمین دیده می شود. راهروهای طویلی در خاص و طاق

هزار درب وجود دارد که با درگاه هایی به اتاقک های قلعه متصل می شوند. این قلعه دو طبقه بوده و دارای یک زیرزمین نیز 
 . ها تعبیه شده است تا نور و تهویه فضاهای داخلی قلعه را تامین کنندباشد، دریچه هایی به قطر یک متر در سقف، داالن و اتاقمی

 

  
تهویه از طریق سقف در قلعه هزار درب : 3شکل 

 )نگارنده(

در نمای اصلی قلعه  های هاللی شکلطاق: 4شکل 

 )نگارنده(
 

توان کارکرد قلعه را تشخیص داد. های هاللی شکل است که با توجه به ساختار معماری آن، میاصلی این اثر، طاقنمای 
 دهد که قلعه هزار در به احتمال بسیار قلعه یا پادگان نظامی بوده است.بررسی معماری قلعه نشان می

 

 های بنا. بررسی نقشه7-2
های داخل هایی به اتاقهایی طوالنی در چهار جهت قرار گرفته و به وسیله درگاهپالن اصلی این قلعه مستطیل شکل و راهرو

شوند. قلعه هزار های داخل مرتبط میهایی به اتاقجهت قلعه قرار گرفته و به وسیله درگاه 0راهروهایی طوالنی در  .شودمرتبط می
هایی به قطر یک متر در سقف و داالن و ز طریق دریچهدر دارای زیرزمین، طبقه همکف و طبقه باال است و نور و تهویه آن ا

 .شده استها تامین میاتاق
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. پالن زیرزمین قلعه هزار درب )میراث فرهنگی 6شکل  : پالن قلعه هزار درب )میراث فرهنگی ایالم(5شکل 

 ایالم(

سوی ساختمان قلعه جای دارد که حصار قلعه را  0پی بنا در 
و نیم متر است. دیوار جبهه  5دهد. قطر دیوارها حدود تشکیل می

تر از متر پایین 0شمالی بنا مشرف به یک پرتگاه است و حدود 
دیوار قلعه بنا شده است. آثاری از یک بنا با مصالح یاد شده در 
دامنه تند جبهه شمالی به سمت زیر قلعه ایجاد شده که کاربرد آن 

 مشخص نیست. 
 

 
 : پی قلعه هزار درب )میراث فرهنگی ایالم(7شکل 

 

 
 )میراث فرهنگی ایالم(: نقشه سازه ای قلعه هزار درب 8شکل 

 

 
 )میراث فرهنگی ایالم(: نما و برش از قلعه هزار درب 9شکل 

 
 )میراث فرهنگی ایالم(: مقاطع قلعه هزار درب 11شکل 
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ها نشان اند. وجود این برجهای نگهبانی در محل ساخت قلعه وجود داشتهدهد که برجآثار به جای مانده از قلعه نشان می
های تراشیده که در بنا دارای کارکرد نظامی بوده و با توجه به مصالح به کار رفته مثل گچ پخته شده و قلوه سنگدهد که قلعه می

های مسکونی، نشان از کارکرد نظامی قلعه نشین و اتاقهای نگهبانی و شاهبه کار رفته و آثار به جای مانده در قلعه از جمله برج
دهد این قلعه در طبقات متعدد ساخته شده و زیرزمین، طبقه همکف و طبقه باالی آن تا به ن میظاهر و پی قلعه هزار در نشا .دارد

 امروز هم قابل مشاهده است. 
 

 . مصالح7-3
بدون تردید استفاده از الشه سنگ و مالت گچ بیش از هر نوع مصالح دیگری در دوره ساسانی رواج و استفاده از آن تابع سنت 

شد، بر روی هم ها بدون رگ چین و با مالتی که به سرعت سفت میاین سنگ[. 06لی بوده است ]های ساختمان سازی مح
 [.07]شدند انباشته می

ساختار کلی این سازه مستطیل شکل است، مصالح اصلی 
تشکیل دهنده قلعه شامل قلوه سنگ و سنگ های تراشیده 

ده به عنوان مالت استفاده شپخته ها از گچ است که در بین آن
ها که از محوطه قلعه به دست آمده است بیشتر این سفال است.

رنگ نخودی دارند و تزیینات نقش برجسته، طنابی و نقش 
های محوطه قلعه، غالبا نخودی رنگ هستند. سفال .کنده دارند

ها کافی و تزیینات نقش برجسته، طنابی و نقش پخت سفال
گونی است که نیشکنده دارد. سفال شاخص این منطقه، سفال 

به دوره ساسانی تعلق دارد. سبک معماری و مصالح به کار رفته 
دهد که بنا متعلق به دوره تاریخی و عصر ساسانی نشان می

 .است

 
 : مصالح )نگارنده(11شکل 

 

 گیری . نتیجه8
تدافعی، مرزی و غیره داشته است. در نواحی مختلف نتایج به دست های دوره ساسانی در نواحی مختلف ایران کارکردهای قلعه

آمده گواه بر آن است که اکثر قالع دوره ساسانی کاربری تدافعی و انتظامی برای محافظت در برابر هجوم دشمنان داشته است، اما 
و پناهگاهی برای شهرهای اطراف هایی تجاری، ارگ حاکم نشین، پرستشگاه هایی با کاربریهای صورت گرفته قلعهطی بررسی
ها فراتر شوند، در حالی که وسعت کاربری قلعهها در دوره ساسانیان عمدتاً با نقش نظامی و امنیتی بررسی میاند.  قلعهساخته شده

ای کننده ها در تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران دوره ساسانی نقش تعییناز مسائل نظامی و امنیتی بوده است و قلعه
 اند. داشته

 مسأله این گواه .است برخوردار ویژهای اهمیت از شناسی باستان لحاظ به ایالم استان شرق جنوب در واقع آبدانان شهرستان

 در متأخر اسالمی دوران تا تاریخ از دوران پیش از را ایگسترده زمانی طیف که است منطقه این در شده ثبت هایمحوطه فراوانی

این شهرستان دارای آثار باستانی فراوانی است که یکی از آنها قلعه هزار درب است که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته  .گیردمی بر
قلعه هزار درب یکی از قلعه های ساسانی است که دارای کاربری نظامی بوده است. نتایج تحقیق همچنین  هاطبق بررسی است.

نظامی ساسانی دارای طاق های هاللی شکل فراوان بوده که گویای این مطلب است که این قلعه نشان داد این قلعه امنیتی و 
هایی قطور و نفوذناپذیر و تعبیه دریچهنقش یک پادگان نظامی را داشته است و معماری آن شامل دو طبقه و زیرزمین با  دیوارهای 

ت بنا قرار داشته اند. همچنین مصالح بکار برده قلوه سنگ و مالت در سقف به نظور تهویه بوده است و راهروهایی که در چهار جه
 گچ بوده است. این قلعه نظامی دارای برج های نگهبانی جهت دیده بانی و حفظ امنیت قلعه بوده است.
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