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 چكيده
در پي گسترش استفاده از وسايل نقليه و افت كيفيت محيطي به خصوص در بافـت مركـزي شـهرها، تـالش بـراي      

سازي نيز بـه  راهها از اهميت بسزايي برخوردار شد. پيادهبهبود شرايط زيست مردم و باز گرداندن فضاهاي شهري به آن
نمودن شهرها از نيم قرن گذشته مورد توجه بسياري از شهرهاي مدار هاي حركت به سمت پيادهعنوان يكي از سياست

ها در شهرهاي مختلف با نتايج متنوعي همراه بوده اسـت؛ تـا جـايي    راهجهان قرار گرفته است. با اين وجود اجراي پياده
ـ اند. از همينها باز شدهها با شكست مواجه شده و مجددا به روي سوارهراهكه برخي پياده ژوهش حاضـر تـالش   رو، در پ

هـاي موفـق در داخـل و خـارج از     راههـايي از پيـاده  هايي معتبر به مقايسه تطبيقي نمونهشده است با شناسايي شاخص
هاي خارجي را شناسـايي  هاي داخلي به نسبت نمونهراهترين نواقص پيادهكشور پرداخته شود تا از اين طريق بتوان مهم

مبتني بر مطالعات اسنادي و ميداني است. همچنين به منظور مقايسـه منطقـي    تحليلي و-كرد. روش پژوهش توصيفي
ها در ارزيابي ها و گره) استفاده شده است تا كليه روابط ميان خوشهANPاي (ها از مدل فرايند تحليل شبكهميان نمونه

دلفي) انجام پذيرفتـه اسـت.   ها نيز بر اساس نظرات گروه كارشناسي (روش ها و خوشهحفظ شوند. مقايسات زوجي گره
تـر   هاي موفق خارجي به طور محسوسـي پـايين  هاي داخلي نسبت به نمونهراهدهد كيفيت پيادهنتايج پژوهش نشان مي
راه  ريزي و طراحي پيـاده در فرايند برنامه» مديريتي-اجتماعي«توجهي به مسائل ترين علل آن كماست كه يكي از اصلي

پذيري طرح و خارج شـدن از نگـاه   نفعان در فرايند طراحي، تنوع كاربران محيط، انعطافاي ذياست. لذا توجه به نيازه
 ها از پيشنهادات كلي پژوهش هستند.راهصرفا ترافيكي به پياده

 :هاي كليدي واژه
 .ايمداري، كيفيت محيطي، حمل و نقل پايدار، مدل تحليل شبكهراه، پيادهپياده
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 و بيان مسئله مقدمه -1

با شدت يافتن انتقـادات عليـه سـلطه وسـايل نقليـه بـر       
گسـتري بـا   شهرها و افت كيفيت فضاهاي شهري، تفكر پياده

ها و ميـادين شـهري از سـوي    بخشي به خيابانهدف زندگي
صاحبنظران نشأت گرفت. با اين وجود، وابستگي شديد مردم 

شخصـي، مـانع بزرگـي    ها به وسايل نقليـه  هاي آنو فعاليت
براي دستيابي بـه ايـن هـدف متعـالي بـود. در عـين حـال،        

هـاي خـاص   هـاي مركـزي شـهرها بـه سـبب ويژگـي       بخش
تري را بـراي گسـترش   كالبدي، اقتصادي و ... شرايط مناسب

هـا   نمودند. در اين ميان، برخي خيابانمداري فراهم ميپياده
ران پياده روبـرو  در بافت مركزي شهرها كه با تراكم باالي عاب

شده بودند، عمال بـا افـت شـديد عملكـرد ترافيكـي مواجـه       
گرديدند. در چنين شرايطي حذف ترافيـك سـواره از برخـي    

ــان ــراي حضــور  خياب ــراهم نمــودن بســتر مناســب ب هــا و ف
اي را به هاي ارزندهها، موفقيتشهروندان و گردشگران در آن

ي از همراه داشت كه اين خود موجـب ظهـور شـكل جديـد    
 گرديد.» راهپياده«ها با عنوان خيابان

هـا بـراي فـراهم نمـودن     راهاگرچه در ابتداي امـر، پيـاده  
محيطي ايمن براي عابران پياده در شهرهايي كه از شلوغي و 
ازدحام مملو بودند، شكل گرفتند اما با آشكار شـدن مزايـاي   

هاي اقتصادي، افـزايش تعـامالت   ها همچون رونق فعاليتآن
محيطـي، افــزايش حضــور  تمـاعي، ارتقــاء شـرايط زيســت  اج

گردشگران و ... به سرعت در شـهرهاي اروپـايي و امريكـايي    
). Gehl, 1971، 1389جـو،  مورد توجه قرار گرفتند (كاشـاني 

ها نه صرفا براي مردم و گردشـگران بلكـه   راهمحبوبيت پياده
ا در نزد مديران شهري نيز گسترش يافت، تا جايي كه نه تنه

در شهرهاي بزرگ بلكه شهرهاي متوسط و كوچك نيز، تمام 
راهي در مركز شـهرهاي خـود   تالش خود را براي ايجاد پياده

هـا در  راهبه كار گرفتند. با اين وجود ميـزان موفقيـت پيـاده   
كسب رضايتمندي شهروندان و گردشـگران نتـايج متفـاوتي    

عـاد  تـوجهي طراحـان بـه اب   داشته است كه اين مساله از كـم 
 شود. مختلف تاثيرگذار بر كيفيت اينگونه فضاها ناشي مي

دهد هر محـدوده  از سوي ديگر تحقيقات جهاني نشان مي
ها اختصاص داد. چنانكه بسياري از توان به پيادهشهري را نمي

هـا  راه صاحبنظران با مطرح نمودن عواملي كه به شكست پياده
ــر حساســيت تصــميم مــي ــد، ب ــورانجام د ايجــاد گيــري در م
توان راه مي اند. از جمله موانع ايجاد پيادهها تاكيد كرده راه پياده

هـا،   خيز، ترافيك با سرعت باال، فعاليت كم پيادهبه نواحي جرم
محدوديت مسيرهاي جايگزين تـردد وسـايل نقليـه، مخالفـت     

ــي (  ــاكنين محل ــكالت  TENC, 1988: 105س ــود مش )، وج
اكــافي بــودن تجهيــزات، )، نPaumier, 2004: 88اقتصــادي (

)، تـراكم كـم   90: 1389جـو،  فقدان مقياس انسـاني (كاشـاني  
شـرايط   )،Whyte, 1980: 90-92هاي عـريض (  ها، خيابانپياده

نامساعد كالبدي، اقتصادي و اجتماعي، فقدان منـابع محلـي   
جـايي كـاال، عـدم     )، مشـكالت جابـه  69: 1383(حسينيون، 

) و 278: 1390اد، هــاي مــديريتي و مردمــي (پــاكزحمايــت
) و غيـره  99: 1392پيوند ضعيف با بافت پيرامـوني (حقـي،   

اشاره كرد. اين در حـالي اسـت كـه طـي چنـد سـال اخيـر،        
انـد، ايـده   بسياري از مديران شهري در ايـران تـالش نمـوده   

سازي را در شهرها به اجرا درآورنـد. فقـدان ارزيـابي    راهپياده
ت محـدوده را بـا چـالش    دقيق از نتايج چنين اقدامي، وضعي

بيني شده براي طـرح  همراه كرده و در نهايت انتظارات پيش
 حاصل نخواهد شد.

هـاي شـهري،   ها بـر خـالف خيابـان   راهدر حقيقت، پياده
كه تحت تاثير الزامات ترافيكـي (سـواره) طراحـي    بيش از آن

برنـد. لـذا   شوند، از اصول طراحي فضاهاي شهري بهـره مـي  
لبـدي، اقتصـادي، اجتمـاعي و ... در كنـار     توجه به مسائل كا

يـابي و طراحـي   مسائل ترافيكي از اهميت بسـزايي در مكـان  
 ,Wood et al., 2010; CDMهـا برخـوردار اسـت (   راهپيـاده 

2008; Owen et al., 2004 هـاي  ). بنابراين بر خالف خيابـان
سواره، ارائه ضوابط و استانداردهاي جهانشمول براي طراحي 

ها دشوار و شايد غيرممكن است. همين مساله باعـث  راهپياده
ها در شهرها و كشـورهاي  راهشده است ميزان موفقيت پياده

هـاي چشـمگيري داشـته باشـند و حتـي در      مختلف، تفاوت
 ,CDMراه با شكست مواجه شـده باشـد (  مواردي يك پياده

رو، انجام مطالعات ميداني و تحليـل شـرايط   ). از همين2008
هـا اسـت   راهيابي و طراحي پيـاده از الزامات مكان محلي يكي

ها داشته باشد. لذا تواند سهم بسزايي در موفقيت طرحكه مي
مهمترين سواالتي كه پـژوهش حاضـر بـه دنبـال پاسـخ بـه       

 توان شامل موارد زير دانست:آنهاست را مي
هـا بايـد   راههايي براي ارزيابي كيفيـت پيـاده  چه شاخص -

 گيرند؟مورد توجه قرار 
هـاي  هاي داخل كشور به لحاظ كيفيت از نمونـه راهپياده -

 موفق خارجي چه ميزان فاصله دارند؟
ريــزي و هــايي كــه بايــد در برنامــهتــرين اولويــتاصــلي -

هاي داخلي مورد توجه قرار گيرند چه راهساماندهي پياده
 هستند؟

ــا درك حساســيت طراحــي مناســب   ــژوهش حاضــر ب پ
بخشـي  هاي نـوين در ارتقـاء  يكي از ايده ها به عنوانراه پياده

كيفيت مراكز شهري، تالش دارد با مقايسـه تطبيقـي ميـان    
تـرين  هاي موفق داخلـي و خـارجي، مهـم    راه تعدادي از پياده

ها در كشور را شناسايي كند و به پيشنهادات  راه نواقص پياده
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ها در  راه مقايسه تطبيقي كيفيت پياده
ANPو خارج كشور با مدل  ايران

THE COMPARISON OF IRANIAN AND FOREIGN 
FOOTPATHS BASED ON ANP METHOD 7 

 

 
ها با توجـه  راهريزي و طراحي پيادهقابل اعتمادي براي برنامه

تـوان  به شرايط بومي ايران دست يابـد. در ايـن صـورت مـي    
هـا نـه صـرفا فضـايي بـراي خريـد بلكـه        راهاميدوار بود پياده

فضــايي بــراي تفــريح و تعامــل اجتمــاعي شــهروندان و      
 گردشگران نيز به ارمغان آورند.

 مباني نظري و پيشينه تحقيق -2
 راهمفهوم پياده -2-1

مـيالدي   1950هـاي  الراه مفهومي است كه از سـ پياده
هاي شهري، اقدام به كاهش مطرح شد و براي رقابت با حومه

نمود (شـكل  هاي قديمي مركز شهر ميبار ترافيك از خيابان
ــا موفقيــت چنــداني در شــهرهاي  1 ــدام اگرچــه ب ــن اق ). اي

امريكايي مواجه نشد ولي براي مراكز شهرهاي اروپايي كه از 
برخـوردار بودنـد، نتـايج    هـايي تنـگ   بافتي متراكم و كوچـه 

 ).Southworth, 2005b: 163مثبتي به همراه داشت (
 

 
Fig. 1 Schematic design of the street transformed to 

commercial walkway 
 

ــلي     ــاني اص ــاده از مب ــواره و پي ــك س ــازي ترافي جداس
هاي شهري است. هدف از جداسازي وسايل نقليـه و   راه پياده

گيري از برخورد آن دو است كـه  مسير، پيشعابران پياده در 
هـاي پيـاده،   خيابـان از قديم نيز رايج بوده است. در حقيقت 

هاي منفرد و مجزايي هستند كه آمد و شد خـودرو از  خيابان
حذف شده اسـت. البتـه خودروهـاي خـاص در مواقـع      ها  آن

اضطراري امكان دسترسـي بـه آن را دارنـد و وسـايل نقليـه      
ار نيز طي ساعات خاصي مجاز به تـردد در  خدماتي و حمل ب

 ها هستند.آن
شود. بخش راه به تنهايي از سه بخش تشكيل ميپياده

افقي كه متصل به بناهاسـت و عرضـي بـه طـور متوسـط      
متر براي فضاهاي بـاز عمـومي    7,5متر دارد ( 3تا  0,45

هـاي  بزرگ). اين بخش معرف عناصر پيـاده شـامل كافـه   
مانند است كه در مسير ارهاي گلخانهكنار خيابان و ساخت

كند. بخش مياني كه بـه   و فضاي باز، عموم را حفاظت مي
هــا و ســاير عناصــر كاشــت گياهــان، نشســتن، كيوســك

ــرض آن از   ــاص دارد و ع ــا  3,6اختص ــر   9,6ت ــر تغيي مت
). بخش سوم نيز مخـتص  72: 1383كند (حسينيون،  مي

نقليه به  حركت عابران پياده و دسترسي اضطراري وسايل
 ).2راه است (شكل  پياده
 

 
Fig. 2 The zoning of the walkway 

 
منــدان بــه طــور نظــران و حرفــهتقريبــاً تمــامي صــاحب

مشترك بر اين نكته اتفاق نظـر دارنـد كـه جنبـه اجتمـاعي      
چنـان كـه    هـا بسـيار مهـم بـوده آن    راهايجاد و توسعه پيـاده 

مـدار  شهري پيـاده توان اصل فلسفه وجودي اين فضاهاي  مي
را نه صرفاً عملكردهاي فيزيكي و ارتباطي، تثبيـت و تقويـت   

ها و مسائل اقتصادي، بلكه گسترش ارتباطـات  برخي كاربري
فرهنگـي و ايجـاد مقيـاس انسـاني در      -و تعامالت اجتماعي

). به طور كلـي  56: 1389جو، عرصه عمومي دانست (كاشاني
اسـبي بـراي ايجـاد    سه محدوده از شـهرها داراي شـرايط من  

 ):12: 1392(حقي، راه هستند پياده
هاي ظاهري و فيزيكـي  هاي تاريخي كه مشخصهمحدوده �

 ها امكان جذب گردشگر را داراست؛آن
هايي از شهر كه خدمات تفريحي و فرهنگي نظيـر  بخش �

سينما، تئاتر، كتابخانه، موزه و حتي مراكز علمي با تراكم 
اند و جاذب اقشار ر قرار گرفتهي كم از يكديگباال و فاصله

 مختلف مردم هستند؛
هايي از بافت مركزي شهر كـه نقـش مركـز تجـاري     بخش �

هاي آن ارائه طيف ) را ايفا نموده و از مشخصهCBDشهر (
 ها و خدمات مورد نياز شهروندان است.وسيعي از فعاليت

 پيشينه تحقيق -2-2
در هــايي كــه بــر حركــت عــابران پيــاده اولــين پــژوهش

مـرگ و  «توان در كتاب فضاهاي شهري تاكيد داشتند را مي
) 1961اثر جين جيكـوبز ( » زندگي شهرهاي بزرگ امريكايي

هـا را در ايمنـي،   راهمشاهده كرد. جيكوبز كاربرد اصلي پياده
كند. وي همچنـين  ارتباط و همانندسازي كودكان معرفي مي

ــاربري   ــتالط ك ــرورت اخ ــه ض ــوك ب ــا، بل ــك،  ه ــاي كوچ ه
هاي سالخورده و تمركـز در ايجـاد تنـوع در شـهر      ختمانسا

) در كتاب 1969رودوفسكي (). Jacobs, 1961كند (اشاره مي
شود  با اشاره به موانعي كه سبب مي» هايي براي مردم خيابان«

ها فاصله بگيرند, به نقد شهرهاي امريكـايي آن  مردم از خيابان
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ت پــايين زمــان پرداختــه اســت. ســلطه وســايل نقليــه، كيفيــ

ترين معضـالت  روها، كاربري قطعات و فرم شهري از مهم پياده
يـان   ).Rudofsky, 1969هـا هسـتند (  حضور مردم در خيابـان 

» هـا  زندگي در ميـان سـاختمان  «) نيز در كتاب 1971گل (
اي بـراي حضـور فعـال شـهروندان     فضاهاي عمومي را عرصه

 كند. اين كتاب كـه حاصـل بـيش از چهـل سـال     معرفي مي
مطالعـه ميـداني در دانمـارك اسـت، تجـارب ارزشــمندي از      

). Gehl, 1971دهــد (مــدار نمــودن شــهرها ارائــه مــيپيــاده
» هـا فقـط بـراي پيـاده   «) در كتـاب  1977برامبيال و لنگـو ( 
هـاي پيـاده در شـهرها را بـه طـور مفصـل       موضوع محـدوده 

ريـزي،  هـاي برنامـه  بررسي نموده و جزئيـات و دسـتورالعمل  
دهنـد. در ايـن   مـديريت ايـن نـواحي را ارائـه مـي     طراحي و 

هاي پياده در اروپا و امريكا بررسـي و تحليـل   مطالعه خيابان
). انجمن مركـز شـهر   Brambilla & Longo, 1977اند (شده

هاي  راه مطالعه پياده«) در پژوهشي با عنوان 2008ممفيس (
و هاي موفق به بررسي و تحليل نمونه» تجاري و عابران پياده

ها در امريكا و شناسايي مسائلي كه سبب بـاز  راهناموفق پياده
ها بر روي ترافيك سـواره شـد پرداختـه    راهشدن برخي پياده

هـا در مـواردي   راهاست. در اين پژوهش كليدهاي بقاي پياده
ــاربري ــراكم جمعيــت،  همچــون اخــتالط ك ــوع، ت هــاي متن

مجريـان  و نقـل عمـومي،   ريزي شده، حملهاي برنامه فعاليت
هـاي  ريـزي پاركينـگ  هـا، برنامـه  فروشيقوي، مديريت خرده

همجوار، قرارگيري در محدوده گردشگري مطرح شده اسـت  
)CDM, 2008) اي ) در مقالـه 2009). عبدالهادي و همكاران

بـا  » هاي بافـت تـاريخي قـاهره   راهزندگي در پياده«با عنوان 
هـا  مقايسـه آن  راه در محدوده به ارزيابي وانتخاب چند پياده

پرداخته است. در اين تحقيق از چهار عامل حيات اقتصادي، 
شرايط محيطـي، شـرايط اجتمـاعي و ترافيـك بـراي انجـام       

). Abdel-Hadi et al., 2009مقايسـه اسـتفاده شـده اسـت (    
اي بــا عنــوان ) در مقالــه1389اســماعيلي (رنجبــر و ريــيس

ه ارزيـابي  بـ » هاي شهري در ايرانراهسنجش كيفيت پياده«
راه صف تهران بر اساس تعـداد متعـددي مولفـه    كيفيت پياد

پــذيري، دسترســي و نفوذپــذيري، همچــون تنــوع، انعطــاف
آسايش و راحتي، نظافت و پاكيزگي، خوانايي، حفظ هويـت،  

 كارايي، فرم و كالبد، تمايز و تشخيص و سرزندگي و پويايي

اكزاد ). پــ1389اســماعيلي،  انــد (رنجبــر و ريــيسپرداختــه
راهنماي طراحـي فضـاهاي   «) نيز در كتابي با عنوان 1390(

راه به عنوان يك فضاي شهري مـورد  ، پياده»شهري در ايران
بحث قرار گرفته است. انتخاب زمـان مناسـب بـراي تبـديل     

برداري و نگهداري، هماهنگي راه، مديريت بهرهمسير به پياده
اســايي هــاي متــولي مســائل شــهري و شنبــا تمــامي ارگــان

راه از نكـاتي  هاي بالقوه براي تبديل به پيادههاي با توان مكان
ها اشاره نموده است. همچنين نداشتن است كه پاكزاد به آن

نقش عمده در ساختار شبكه سواره اصـلي شـهر، دارا بـودن    
هاي تاريخي، معماري و شهري، قابليت تبديل شدن به  ارزش
اهالي و نيز تردد بيش از  راه طبق نظر اكثريت مالكين وپياده

چهل هزار نفر در روز از محـور از شـرايطي هسـتند كـه وي     
سـازد   راه مطرح ميسنجي تبديل خيابان به پيادهبراي امكان
ــاكزاد،  ــالح1390(پ ــاران ( ). ف ــادي و همك ) در 1391منش

بـه  » هاي شهري از ايده تـا عمـل  راهپياده«اي با عنوان  مقاله
 - ار تهران بر مبناي چهـار بعـد اجتمـاعي   راه بازارزيابي پياده

ترافيكـي و طراحـي   -فضـايي، دسترسـي  -اقتصادي، كالبـدي 
 ).1391منشادي و همكاران، اند (فالحشهري پرداخته

 هاراههاي ارزيابي پيادهشاخص -2-3
به عنوان يك فضـاي  –ها با توجه به ماهيت خود  راه پياده
خــود تــأثير از كالبــد و فعاليــت محــيط پيرامــون  -عمــومي

انـد.  پذيرفته و متناسب با نيازهـاي هـر مكـان شـكل گرفتـه     
وجود انواع متنـوعي از مسـيرهاي پيـاده در سراسـر جهـان،      

ريـزي و طراحـي يـك    گر همين حقيقـت اسـت. برنامـه   بيان
ريز  بندي خاصي تبعيت نكرده و برنامهراه لزوماً از دستهپياده

و بـا هـدف    تواند بر اسـاس شـرايط موجـود در محـدوده    مي
راهي را با ساختار و وري از امكانات، اجراي پيادهحداكثر بهره

اي مشـخص بـراي   عملكرد متنوع دنبال كند. طراحي ناحيـه 
اي دارد كه مبتني بر شناسايي مشكالت پياده فرايند پيچيده

و مسائل بالقوه و تحليل جامع از شرايط كالبـدي، اقتصـادي،   
هـاي   ساس، شناسايي شـاخص اجتماعي و ... است. بر همين ا

هـا از اهميـت   راهريـزي و طراحـي پيـاده    سنجي، برنامه امكان
تـوان بـه ارزيـابي    اي برخوردار است كه بر اساس آن ميويژه
هـاي  ترين شاخص، اصلي1ها نيز پرداخت. در جدول راه پياده

 ها گردآوري شده است.راهارزيابي پياده
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Table 1: Documentation of the assessment indicators of urban walkways 

Indicators                              Indicator Measurement Factors Reference 

Mixed-use functions Vertical mixing, horizontal mixing, Compatibility 
and dependency of functions 

(Stangl, 2011), Wood et al., 2010) ،(Gebel et 
al., 2009) ،(Cerin et al., 2007) ،(CDM, 2008) 

،(Owen et al., 2004) 

Safety 

Pedestrian safety from vehicles, The removal of 
intrusive and dangerous equipment from the paths 

(Sapawi & Said, 2012) ،(Shamsuddin et al., 
2012) ،(Gallimore et al., 2011) ،(Risser & 

Risser,2010) ،(Al-Haghla, 2009) ،(Millington 
et al.,2009), (Cerin et al., 2007) 

،(Southworth, 2005a), (Owen et al.l, 2004) 

Proper access to public transportation systems (Stangl, 2011) ،(Al-Haghla, 2009) 
(CDM, 2008) 

Climatic protection Consideration of undesirable wind and sunlight (Risser & Risser, 2010) ،(Owen et al., 
2004((Brambilla & Longo, 2003), 

Proper adjacency and 
accessibility of the 

streets 

Proper access to streets and walkways, easy access 
to paths, hierarchy of access paths 

(Sapawi & Said, 2012) ،(Gallimore et al., 
2011((Wood et al., 2010), (Gebel et al., 
2009) ،(Cerin et al., 2007), (Southworth, 

2005a) ،(Owen et al., 2004) 
Facilitation of 

transportation means 
Access possibility for low-speed vehicles, bicycles 

and emergency vehicles, Prohibition of motorcycles 
(Al-Haghla, 2009) ،(Brambilla & Longo, 

2003) 

Security 

Anti-social behaviour, safety against crime, 
transparency, avoiding hidden and dark corners 

(Gallimore et al., 2011) ،(CABE, 2007) 
،(Owen et al., 2004) 

Proper access to parking lots (Ergen, 2013) ،(CDM, 2008), (Parks & 
Schofer, 2006) 

Visual attractions 

Fine-grained details of facades, architecture 
creativity, trees and vegetation, landscaping, quality 

of pavements, human scale of the space, sky line, 
natural and built perspectives 

(Al-Haghla, 2009) ،(Brambilla & Longo, 
2003) 

Proper pedestrian 
density 

Employee density, local population density, tourists 
and customers density (Gallimore et al., 2011) ،(CDM, 2008) 

Accessibility short-length parcels around the paths, minimum 
deadlock alleys, proper location in the whole city 

(Gallimore et al., 2011) ،(CABE, 2007) 
،(Parks & Schofer, 2006) 

24-hour urban and 
recreational services 

Nightlife, being used at different times, cinemas, 
restaurants, public spaces, parks and squares, 

natural and environmental attractions, remarkable 
locations at start and end of the path 

(CABE, 2007) ،(Jacobs, 1961), (Al-Haghla, 
2009) ،(Owen et al., 2004) Brambilla & 
Longo, 2003), (Gallimore et al., 2011) 

Environmental issues Clean environment, air quality, pollution (Abdel-Hadi et al., 2009) ،(CABE, 
2007(Brambilla & Longo, 2003) 

Flexibility 
Using walkway for different purposes, possibility 
of future development, consideration of existing 

and future infrastructure 
(Stangl, 2011) 

Various and active 
retail and local markets 

Daily and weekly service utilities, dispersion of 
various functions along the way (Gebel et al., 2009) ،(CDM, 2008) 

Office and residential 
zone 

Location of office and residential spaces in upper 
levels and the second edge of the path 

(Wood et al., 2010) ،(Gebel et al., 2009), 
(Cerin et al., 2007) ،(Brambilla & Longo, 

2003), 

Walkway length short and straight paths, defined origin and 
destination along the walkway (Parks & Schofer, 2006) 

Walkway inclination proper inclination of the walkway without any 
steps, disposal of surface water (Cerin et al., 2007) ،(CABE, 2007) 

Walkway width Narrow width of the walkway for inducing human 
scale (CABE, 2007) 

Urban furniture Kiosks,  bathrooms, lighting, benches (Risser & Risser, 2010) ،(Southworth, 
2005a), (Al-Haghla, 2009) ،(CABE, 2007) 

Traffic pattern traffic capacity of the surrounding paths, uploading 
and downloading of cargos for commercial areas (Brambilla & Longo, 2003) 

Street activities 
An area for arts and cultural events, place for 

ceremonies, occasions, a place for vendors and 
showing activity 

(CDM, 2008) 
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 روش تحقيق -3

تحليلي و بـا اسـتفاده از   -پژوهش حاضر با روش توصيفي
شـده  اي و نيز مشاهده ميداني انجـام  ابزارهاي رايج كتابخانه

ريزي و طراحي هاي برنامهترين معيارها و شاخصاست. اصلي
ها از طريق مرور ادبيات داخلي و خـارجي اسـتخراج   راهپياده

هـاي ارزيـابي آنهـا در    گرديده است كه اين متغيرها و سنجه
آمده است. در ادامه به منظور بررسـي متغيرهـا در    1جدول 
ه از شــهرهاي راهـاي داخلــي و خـارجي، چهــار پيـاده   نمونـه 

مختلف اروپايي كـه سـابقه و قـدمت طـوالني دارنـد و طـي       
ساليان متمادي نواقص آنها برطرف شـده اسـت، بـه عنـوان     

راه نيز از شـهرهاي  اند و سه پيادهنمونه خارجي انتخاب شده
سازي  راه هاي پيادهتهران، مشهد و تبريز كه جزو اولين تجربه

 اند.لي انتخاب شدهدر ايران هستند به عنوان نمونه داخ
هاي مـورد مطالعـه بـر    در ادامه، وضعيت هر يك از نمونه

اساس مطالعات اسنادي و مشاهدات ميداني به تفكيـك هـر   
بــه آنهــا  1تــا  0معيــار مشــخص شــده اســت و امتيــازي از 

 به منظور ارزيابي و مقايسهاختصاص داده شده است. سپس 

خـارجي از مـدل    هاي داخلي وراهميان دو دسته پياده منطقي
ــبكه  ــل ش ــد تحلي ــت. از  ANPاي (فراين ــده اس ــتفاده ش ) اس

اي و تعيين روابط ميان رو، پس از تشكيل ساختار شبكه همين
ها، به منظور دستيابي بـه بردارهـاي اولويـت از    ها و گرهخوشه

نظرات گروه كارشناسي (روش دلفـي) بـراي انجـام مقايسـات     
ه، نظرات ده كارشناس زوجي استفاده شده است. در اين مرحل

اي  در خصوص كليه روابـط زوجـي كـه طبـق سـاختار شـبكه      
اند دريافت شده و ميانگين هندسي نظرات آنهـا در  تعريف شده

هاي زوجي وارد شده است. بـا توجـه بـه پيچيـدگي و     ماتريس
اي، پس از تكميـل   طوالني بودن محاسبات مدل تحليل شبكه

براي انجام محاسـبات   Super Decision افزار ها، از نرمماتريس
ها استفاده شده است. با اتمـام  و بررسي نرخ ناسازگاري قضاوت

هـاي   راه اين مرحله، ميانگين هندسي امتياز هر دسته از پيـاده 
افـزار شـده و در نهايـت امتيـاز     داخلي و خارجي نيز وارد نـرم 

 هـا) و نيـز وزن معيارهـا و زيرمعيارهـا از     ها (پيادهنهايي گزينه
بـه   3افزار استخراج شده است. فراينـد پـژوهش در شـكل    نرم

 اختصار نشان داده شده است.
 

 
Fig. 3 Research process 

 
 هاي خارجي و داخليراهمعرفي پياده -4

بــه منظــور دســتيابي بــه يــك مقايســه منطقــي ميــان  
هـاي   راه هـايي از پيـاده  هاي داخلي و خارجي، نمونـه  راه پياده

موفق در داخل و خارج از كشور مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه     
هـا، در  هاي اين نمونـه است. به منظور آشنايي كلي با ويژگي

 ادامه توصيف مختصري از هر يك ارائه شده است.

Problem statement and research objectives 

Theoretical framework and literature review 

Extraction of key indicators and criteria 

Creating criteria and decision grid 

Paired Comparison of internal and external  dependency 
variables 

Creating a super matrix 

Analyzing the output data of the software 
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 محور استروگت در شهر كپنهاگ -4-1

كپنهـاگ تصـميم گرفـت    شـوراي شـهر    1962در سال 
خيابان اسـتروگت را بـه مسـيري پيـاده و عـاري از ماشـين       

كيلومتر به عنوان  3تبديل كند. اين خيابان با طولي بيش از 
راه شهري در جهان شناخته ترين پيادهترين و طوالنيقديمي

شود. اين خيابان با عبور از مركز شهر كپنهاگ، دو ميدان مي

كـديگر متصـل نمـوده اسـت. ايـن      بزرگ و مهم شهر را بـه ي 
راه شدن، در زمان جشن سال نـو بـه   خيابان تا پيش از پياده

 50شد و در دهه مدت دو روز بر روي وسايل نقليه بسته مي
قرن بيستم به شدت با تراكم و ازدحام تراكم پيـاده و سـواره   

 مواجه شده بود.

 

 
Fig. 4 Strøget pedestrian street 

 
 محور كوفينگر در شهر مونيخ آلمان -4-2

هـاي  به دنبال تدوين برنامه توسعه شهر مـونيخ در دهـه  
سـازي مراكـز قـديمي و    قرن بيستم، مساله باززنده 70و  60

تاريخي شهر در دستور كار مديريت شهري قـرار گرفـت. در   
، خيابـان كـوفينگر بـه مسـيري     1970تا در سال همين راس

متر در بخـش مركـزي و تجـاري     800پياده با طول تقريبي 

ــا     ــوفينگر ب ــور ك ــر، مح ــال حاض ــد. در ح ــديل ش ــهر تب ش
هـاي   ها، فروشگاهها، مغازههاي مختلطي همچون كافه كاربري
ها، مراكز فرهنگي و مـذهبي و ... بـه    فروشي اي، لباسزنجيره

هاي تجاري شهر بـراي   ترين مكانرين و جذابتيكي از شلوغ
 گردشگران و شهروندان تبديل شده است.

 

 
Fig. 5 Kofinger pedestrian street 

 
 محور ريجنت در شهر لندن -4-3

خيابان ريجنت در اوايل قرن نوزدهم به عنوان مسيري 
تشريفاتي از پارك ريجنت تا كاخ كارلتون احداث شده بود. 

خـم قـرون    هاي باريك و پرپيچ و اين خيابان از دل خيابان
 كنـد و همـاهنگي بناهـاي پيرامـون     وسطايي شهر عبور مي

آن، اين محور را به يك اثر با شكوه تبديل نمـوده اسـت.   
 متر به فضايي تجـاري  1200اين خيابان به طول تقريبي 

 و عناصر و هر لندن تبديل شده است فريحي در مركز شت -

ــي ــاي شاخص ــدان   عملكرده ــار، مي ــدان ترافالگ ــون مي همچ
سـي، خيابـان آكسـفورد، رودخانـه      بـي  پيكادلي، ساختمان بـي 

تايمز، پارك ريجنت و ... در اطراف و فاصله نزديكي به آن قرار 
مـوني،  هـاي پيرا اند. ارتباط مناسب اين خيابان با خيابانگرفته

هاي مختلف، دسترسـي مناسـب   ها و فستيوالبرپايي جشنواره
نقل عمومي و حضور خيل عظيم شـهروندان   و به سيستم حمل

و گردشگران در اين خيابان، سبب شده اين خيابان به يكـي از  
 نقاط گردشگرپذير جهان تبديل شود.
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Fig. 6 Rignet pedestrian street 

 
 خيابان استقالل در شهر استانبول -4-4

هاي شهر اسـتانبول  ترين خيابانخيابان استقالل از اصلي
آيد كه به سـبب قرارگيـري در بافـت تـاريخي     به حساب مي

هاي فراواني مواجه شـده  شهر، در طول تاريخ با فراز و نشيب
كيلـومتر در منطقـه    3اين خيابان بـه طـول تقريبـي    است. 

اوغلــو قــرار گرفتــه اســت و بــه عنــوان يكــي از قــديمي بــي

شـود. قرارگيـري   هاي گردشگري اين شهر شناخته مي جاذبه
ها، كليسا، مسجد، سـينما، تـاالر نمـايش و ... در    كنسولگري

هـاي هنـري،   هـا، نمايشـگاه  فروشـي هـا، اغذيـه  كنار فروشگاه
اي لـوكس و ... سـبب شـده اسـت ايـن خيابـان از       هكاربري

 اي در ميان مردم و گردشگران برخوردار باشد.جذابيت ويژه

 

 
Fig. 7 Independence pedestrian street 

 
 محور پياده تربيت در تبريز -4-5

به همـين نـام در مركـز شـهر      ايخيابان تربيت در محله
تبريز و در مجاور بازار قـديم شـهر قـرار گرفتـه اسـت. ايـن       
خيابان كه به سبب موقعيت خاص در مركز شهر با مشكالت 

و آمد عابران مواجه شده بود، در سال ترافيكي و تداخل رفت
تفريحي تبـديل  -به يك مسير پياده با عملكرد تجاري 1371

متر و عرض آن نيز  600ت حدودا شد. طول محور پياده تربي
هـاي   هاي متنوع در بدنه و فعاليتمتر است كه با كاربري 16

خياباني توانسته است محيطي مناسب را براي حضور مردم و 
ها،  ها، راحتي پيادهحتي گردشگران فراهم آورد. تنوع كاربري

تــرين زنـدگي شـبانه و ... ايـن خيابــان را بـه يكـي از اصـلي      
تبريـز تبـديل نمـوده اسـت، بـا ايـن وجـود         فضاهاي شهري

تـوجهي بـه سـيما و منظـر      نگهداري و مراقبت ناكـافي، كـم  
ها، ناكافي بودن تسهيالت رفاهي بـراي مراجعـان و   ساختمان

 شوند. ... به طور ملموس احساس مي

 

 
Fig. 8 Tarbiat pedestrian street 
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 محور پياده جنت در مشهد -4-6

متر  12متر و عرض  500خيابان جنت با طولي در حدود 
در بافت مياني و تاريخي شهر مشهد قـرار گرفتـه اسـت. ايـن     
خيابان حدودا يك دهه پيش و در پي تداخل شـديد ترافيـك   

د. وجـود  سواره و پياده در آن، به يك محور پيـاده تبـديل شـ   
هاي تجاري در اطراف اين خيابان و همجواري بـا  انواع كاربري

عناصر شاخصـي همچـون حـرم امـام رضـا (ع)، بـازار، مراكـز        
مذهبي، باغ ملـي و ... داليلـي هسـتند كـه خيـل عظيمـي از       

 كنند.مي مراجعه شهروندان، گردشگران و زائران به اين محور

محـدوده،   عرض مناسب مسير، تراكم مناسب جمعيتي در
ترين داليلي هسـتند   موقعيت مناسب در شهر و ... از مهم

راه شدن اين خيابان نيز موجـب  كه حتي تا پيش از پياده
استفاده مردم از اين فضا به عنوان پاتوق و محل گشـت و  
گذار بوده است. با اين وجود غلبه نگاه اقتصادي كسـبه و  

مسـير   مراجعان به خيابان، كمبود فضاهاي مكث در طول
توجهي به نگهداري و مراقبـت تسـهيالت و بناهـا از    و كم

 كيفيت اين فضاي شهري كاسته است.

 

 
Fig. 9 Jannat pedestrian street 

 
 محور پياده صف (سپهساالر) در تهران -4-6

اي از بـاغ  به عنوان راسته اين خيابان كه در دوران قاجار
شده اسـت در دوره پهلـوي بـه    بزرگ سپهساالر محسوب مي
گردشـگري بـراي مـردم شـهر     -محوري با عملكـرد تفريحـي  

تهران تبديل شده بود. لـيكن بـا گذشـت زمـان و گسـترش      
هاي جاذب تجـاري در پيرامـون آن، حجـم ترافيـك     كاربري

ري خيابـان  سواره در خيابان به شدت افزايش يافـت. قرارگيـ  
شـهرداري تهـران)،    12در بافت تجاري مركز شهر (منطقـه  

هـاي مختلـف   هاي پيرامـوني، آلـودگي  تراكم باالي ساختمان

 1385محيطي و عرض كم خيابان عواملي شدند تا در سـال  
راه  اين خيابان به يك محور پياده تبديل شود. اگرچه با پياده

ي ارتقاء يافته گيرشدن اين خيابان، كيفيت آن به نحو چشم
ريـزي مناسـب در   است، ليكن مسائلي همچون عـدم برنامـه  

هاي كسبه، تـك  توجهي به خواستهفازبندي اجراي طرح، كم
هـا، كمبـود   عملكردي بودن و ناكافي بودن اخـتالط كـاربري  

تـرين نـواقص ايـن    فضاهاي تفريحي و گردشگري و ... از مهم
 روند.خيابان به شمار مي

 

 
Fig. 10 Saf pedestrian street 

 
 مورد مطالعه را در قالب جدول زير ارائه نمود: هاي راه توان برخي خصوصيات كليدي پيادهدر نهايت مي
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Table 2: Main key features of the studied cases 

Main 
specifications 

Pedestrian street 
Strøget Kofinger Rignet Independence Tarbiat Jannat Saf 

Opening date 
(decade) 1960 1970 1980 1990 1990 2000 2010 

Length (m) 2000 700 900 2000 500 400 400 
Width (m) 16-35 20-40 30-40 18-35 18-24 18-24 18-22 

Primary 
function 

Recreation 
centers 

and 
restaurants 

Restaurant
s and 

commercia
l (clothing) 

Office, 
commercial, 
restaurants 

Restaurants, 
Recreation 
centers and 
tourist place 

commercia
l (shoes 

and bags) 

commercial 
(clothing, shoes 

and bags) 

commercial 
(shoes and 

bags) 

Population 
(MM) 0.6 1.4 9 14 1.5 2.8 9 

Average 
height of 
buildings 

12 14 15 16 12 14 14 

Pedestrian 
density High Very high High Very high High High High 

 
 هاي تحقيقيافته -5

هـاي داخلـي و خـارجي، الزم    راهمقايسه پيـاده به منظور 
هـاي انتخـابي بـه تفكيـك هـر معيـار       است وضـعيت نمونـه  

ها به تفكيـك  راهمشخص شود. بنابراين براي هر يك از پياده
 3شـود. در جـدول   داده مـي  1تـا   0هر معيار، امتيازي بين 

هــا مشــخص شــده اســت. ايــن امتيــازات راهامتيـازات پيــاده 
بـراي هـر زيرمعيـار     1ايي كـه در جـدول   هـ براساس سـنجه 

 .تعريف شده است اختصاص يافته است

ــراي  ــال، ب ــه طــور مث ــار قضــاوت  ب در خصــوص زيرمعي
راه بـا  ، وضـعيت هـر پيـاده   »تمهيدات وسايل عبوري مسير«

توجه به مواردي همچون امكان تردد خودروها با سرعت كم، 
و  امكان تردد دوچرخه، امكان حضور وسـايل نقليـه عمـومي   

اضطراري، ممنوعيت تردد موتورسيكلت و ... در نظـر گرفتـه   
هـايي  سـنجه » شـيب مسـير  «شده است و يا براي زيرمعيـار  

هـاي  همچون شيب طولي مناسب، پرهيز از اخـتالف سـطح  
 اند. هاي سطحي و ... مورد توجه قرار گرفتهناگهاني، دفع آب

 
Table 3: Component coefficients of all 25 factors for the selected pedestrian streets 

Primary 
Factor Secondry Factor 

Effectiveness factor 
International Casestudy Iranian Casestudy 

Strøget 
(kopenhagen) 

Kofinger 
(Munich) 

Rignet 
(London) 

Independence 
(Istanbul) 

Tarbiat 
(Tabriz) 

Jannat 
(Mashhad) 

Saf 
(Tehran) 

Traffic 

Proper access to 
public transportation 

systems 
0.8 0.8 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 

Accessibility and 
adjacency of the 

streets 
0.8 0.7 1 0.5 0.4 0.3 0.3 

Vehicle accessibility 
equipment 0.7 0.7 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5 

Accessibility to 
parking lots 0.8 0.8 0.7 0.2 0.4 0.3 0.2 

Traffic pattern 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 
Proper pedestrian 

density 0.8 1 0.6 0.8 0.5 0.4 0.3 

Context 

Walkway length 0.8 0.8 0.8 1 0.5 0.4 0.2 
Walkway inclination 0.9 1 0.9 0.6 0.5 0.5 0.4 

Walkway width 1 1 0.8 0.9 0.8 0.6 0.5 
Accessibility 0.9 0.8 0.6 0.8 0.2 0.4 0.5 

Function 

Various Parcels with 
different sizes 1 1 1 1 1 0.8 0.2 

Retails centers 0.9 0.9 0.6 0.8 0.8 0.6 0.5 
Residential and 

commercial 
functions 

0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.5 0.3 

Recreation and 
public services 0.9 0.8 0.7 0.8 0.5 0.3 0.2 

Mixed-functions 0.8 0.9 0.7 0.9 0.5 0.4 0.2 
Festivals and street 0.6 0.7 0.5 0.9 0.7 0.3 0.3 
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fairs 

Protecting from 
undesirable climate 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 

Amenities 
Safety 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 

Security 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 
Furniture 0.8 0.9 0.7 0.7 0.3 0.3 0.4 

Visual 
Visual attractions 0.8 0.9 0.9 0.9 0.5 0.3 0.2 

Environmental 
conditions 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 

Social and 
directional 

Agreement and 
collaboration of 

retail owners and 
residents 

1 1 0.8 1 0.5 0.4 0.2 

Flexibility 1 1 1 0.7 0.5 0.2 0.2 
24-hour services 1 0.8 0.8 1 0.6 0.7 0.6 

 
هـا در هـر معيـار، بـه     راهبا مشخص شدن امتياز پياده
ها از مدل فراينـد تحليـل   منظور مقايسه منطقي ميان آن

اي ضـمن  اي استفاده شده است. مدل تحليل شبكهشبكه
) AHPمراتبـي ( هـاي مـدل تحليـل سلسـله    حفظ قابليت

ــاف  ــادگي، انعط ــون س ــازگاري  همچ ــي س ــذيري، بررس پ
ها و ... به ارتباطات پيچيده و متقابل كليه عناصـر   قضاوت

). بـه دليـل   1389ارد (زبردسـت،  ها نيز توجـه د و خوشه
هاي دودويي، پيچيدگي و طوالني بودن محاسبات ماتريس

جهت انجـام   Super Decisionافزار در اين پژوهش از نرم
محاسبات استفاده شده اسـت. بنـابراين در گـام نخسـت     

شـود   سـازي مـي  افزار پيـاده اي مدل در نرمساختار شبكه
 ).11(شكل 

 

 
Fig. 11 Proposed configuration for comparative comparison of the studies cases 

 
شـود يـك خوشـه    مشاهده مي 11همانطور كه در شكل 

براي مشخص نمودن هدف، يك خوشه براي مشخص نمودن 
بـراي زيرمعيارهـا و يـك خوشـه بـراي      معيارها، يك خوشـه  

ها ايجاد شده است. همچنين روابـط درونـي و بيرونـي    گزينه
) نيـز مشـخص شـده اسـت. بـا تكميـل       Nodeها (ميان گره

هـا صـورت   ها و خوشهاي، مقايسه دودويي گرهساختار شبكه
هاي نهـايي بـه دسـت آمـده بـراي معيارهـا و       پذيرد. وزنمي

يش داده شده است. همچنين بـه  نما 4زيرمعيارها در جدول 
ــه  ــته  منظــور مقايســه نمون ــب دو دس ــاي انتخــابي در قال ه

هاي خارجي و داخلي، از ميانگين هندسي امتيـازات   راه پياده

آمده اسـت) اسـتفاده شـده اسـت.      3ها (كه در جدول نمونه
البته بايد توجه داشت كه استفاده از ميانگين هندسي صـرفا  

ف و پراكندگي كمي داشته باشـند  ها اختالدر صورتيكه داده
ــده     ــد نماين ــت و ميتوان ــار اس ــان و داراي اعتب ــل اطمين قاب

هـا باشـد كـه ايـن مسـاله در      اي از دادهخصوصيات مجموعه
هـاي داخلـي و خـارجي    راهمورد هر يـك از مجموعـه پيـاده   

ها صادق است. بايد توجه داشت كه در زمان وارد نمودن داده
مـاتريس دو دويـي ميـزان ناسـازگاري     افزار، براي هـر  به نرم

)Inconsistency ــر از ــواره كمتـ ــر  0,1) همـ ــد؛ در غيـ باشـ
 ها رعايت نشده است.اينصورت رابطه تعدي ميان داده
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Table 4: The weight of criteria and sub-criteria and the scores of Iranian and International pedestrian streets 

(source: authors) 

Criteria and sub-criteria Final weight 
Geometric mean of the scores 
International Iran 

Traffic 0.186 
Proper access to public transportation systems 0.181 0.71 0.23 

Accessibility and adjacency of the streets 0.120 0.73 0.33 
Vehicle accessibility equipment 0.110 0.59 0.39 

accessibility to parking lots 0.214 0.55 0.29 
Traffic patterns 0.136 0.64 0.30 

Suitable pedestrian density 0.239 0.79 0.39 
Context 0.111 

Walkway length 0.145 0.85 0.34 
Walkway inclination 0.180 0.83 0.46 

Walkway width 0.181 0.92 0.62 
Accessibility 0.231 0.77 0.34 

Various parcels with different sizes 0.263 1.00 0.54 
Function 0.157 

Retails centers 0.214 0.79 0.62 
Residential and commercial functions 0.144 0.77 0.47 

Recreation and public services 0.214 0.80 0.31 
Mixed-function 0.214 0.82 0.34 

Festivals and street fairs 0.214 0.66 0.40 
Amenities 0.231 

Protecting from undesirable climate 0.166 0.80 0.45 
Safety 0.241 0.85 0.77 

Security 0.241 0.82 0.70 
Furniture 0.352 0.77 0.33 

Visual 0.89 
Visual attractions 0.60 0.87 0.31 

Environmental conditions 0.40 0.77 0.42 
Social and directional 0.226 

Agreement and collaboration of retail owners and 
residents 0.428 0.95 0.34 

Flexibility 0.86 0.91 0.27 
24-hour services 0.286 0.89 0.63 

 
ــط     ــدن رواب ــخص ش ــس از مش ــاني و پ ــه پاي   در مرحل

ها و وزن معيارها و زيرمعيارها و نيـز امتيـاز   ها و گرهخوشه
ارجحيت دو گزينه به نسبت هر زيرمعيار، در نهايت امتيـاز  

، خروجـي  12نهايي دو گزينه به دست خواهد آمـد. شـكل   
نهايي دو گزينه را به صورت نمودار افزار است كه امتياز نرم

 دهد.نمايش مي
 

 
Fig. 12 Final scores of Iranian and International pedestrian streets 

 
شـود كيفيـت   مشـاهده مـي   12همانطور كه در شـكل  

هـاي داخلـي   راهبـا پيـاده   هاي خارجي در مقايسـه راه پياده
هايي در تقريبا دو برابر است. اين مسأله بيانگر وجود ضعف

هاي داخلي است. بـه منظـور   راهريزي و طراحي پياده برنامه
هـاي داخلـي   راههايي كه در طراحي پيادهشناسايي شاخص

تـوان از رابطـه زيـر    انـد، مـي  توجهي قـرار گرفتـه   مورد كم
 استفاده نمود:

 توان استفادهمي 4هاي جدول از داده 1طه براي راب
نمود. بر اين اساس، هر شاخصي كه به لحاظ عددي بزرگتـر  
باشد براي ساماندهي داراي اولويت بيشتري است. در شـكل  

هـاي  راهريزي پياده ، به ده شاخص داراي اولويت در برنامه13
 داخلي اشاره شده است.
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Fig. 13 10 high priority factors for organization of Iranian pedestrian streets 

 
ــكل    ــه در ش ــانطور ك ــي  13هم ــاهده م ــود، در مش ش

همكـاري و  «تـوجهي بـه شـاخص    هـاي داخلـي كـم    راه پياده
بيشترين تاثير منفي را بـر  » موافقت كسبه و ساكنين محلي

و » پـذيري انعطـاف «هـاي  ها داشته است. شاخصكيفيت آن
ــراي ســاماندهي  نيــز در رده» مبلمــان« هــاي دوم و ســوم ب

 اند.هاي داخلي مشخص شدهراه دهپيا
 گيري و پيشنهاداتنتيجه -6

هاي اخير و با سـرعت يـافتن انتقـال اطالعـات و     در دهه
 هـاي شـهري نيـز بـه    تجارب ميان كشورها، رويكردها و ايده

شوند. از جمله چنين رويكردهايي جنـبش  سرعت مبادله مي
گستري است كه در نيم قرن اخير بـا چرخشـي كامـل     پياده

محور، تالش بـراي بازگردانـدن   نسبت به رويكردهاي اتومبيل
ها و ميادين) به مـردم را در دسـتور   فضاهاي شهري (خيابان

يـز بـه   راه نكار خود قرار داده است. تبديل خيابان بـه پيـاده  
گستري در بسـياري  عنوان يكي از دستاوردهاي جنبش پياده

شــهرهاي جهــان بــه اجــرا در آمــده اســت. اگرچــه جنــبش 
گستري به لحاظ ماهيتي مورد تاييد صاحبنظران اسـت   پياده

تر است. راه، مساله پيچيدهاما در مورد تبديل خيابان به پياده
راه  ك پيـاده ريزي و طراحـي يـ  سنجي، برنامهدر فرايند امكان

هاي كالبدي، اقتصادي، ضروري است ابعاد متنوعي از ويژگي
ترافيكي، اجتماعي و ... خيابان و محـيط پيرامـوني آن مـورد    

 توجه قرار گيرند.
ــه   ــر نمون ــه اخي ــول دو ده ــه در ط ــي و اگرچ ــاي تجرب ه

هـا صـورت   راههاي علمي مختلفـي در خصـوص پيـاده    پژوهش
هــا در داخــل كشــور بــا اهرپذيرفتــه اســت امــا كيفيــت پيــاده

هاي خارجي فاصله زيادي دارد. از همين رو، در پـژوهش   نمونه
هـايي كارآمـد بـه    حاضر تالش شده است بـا تـدوين شـاخص   

هـاي داخلـي و خـارجي    راهمقايسه تطبيقي تعـدادي از پيـاده  

هاي داخلي آشكار راهپرداخته شود و از اين طريق نواقص پياده
هـا از   راه هاي اصلي ارزيابي پيادهصشود. پس از استخراج شاخ

هـاي  منابع معتبر داخلي و خارجي، اقدام به امتيازدهي نمونـه 
انتخابي بر اسـاس هـر شـاخص شـده اسـت. در ادامـه جهـت        

اي  هـا از مـدل فراينـد تحليـل شـبكه     مقايسه تطبيقـي نمونـه  
)ANP استفاده شده است و مقايسات زوجي بر اساس نظرات (

 ورت پذيرفته است.كارشناسي (دلفي) ص
تـرين تفـاوت   نتايج پژوهش حاكي از آن است كه مهم

هاي خارجي در مسائل هاي داخلي نسبت به نمونهراهپياده
اجتماعي و مـديريتي نهفتـه اسـت. در حقيقـت از ميـان      

ــاي  ــي«معيارهـ ــدي«، »ترافيكـ ــردي«، »كالبـ ، »عملكـ
كـه بـراي   » مـديريتي -اجتمـاعي «و » بصـري «، »رفاهي«

انـد، هـر سـه    ها مورد استفاده قرار گرفته راه پيادهارزيابي 
هاي مديريتي در اولويت-شاخص مرتبط با معيار اجتماعي

انـد. بـا بررسـي فاكتورهـا و     اول، دوم و ششم قرار گرفتـه 
مـديريتي كـه در   -هاي مرتبط با معيـار اجتمـاعي  شاخص
شـود كـه در   اند، به اين مساله پي برده ميآمده 1جدول 

 شود: و موضوع كمتر توجه ميايران به د
ريزان و مديران بر آن است كه در ايران تمام تالش برنامه -

اداره و ســاماندهي شــهرها را بــر اســاس ارائــه ضــوابط و 
الزامات كنترل كنند؛ غافل از اينكـه الگوهـاي رفتـاري و    

تــري در هــاي مــردم نقــش پررنــگفرهنگــي و خواســته
تـوجهي بـه ايـن    كنند. بـي دهي يك فضا ايفا ميسازمان

همكـاري و  «توان در اولويت يافتن شاخص موضوع را مي
در ســـاماندهي » موافقــت كســـبه و ســاكنين محلـــي  

 هاي داخلي مشاهده نمود.    راه پياده
هـاي مهندسـي و   در يك پروژه شهري بـر خـالف پـروژه    -

معماري نبايد صرفا برآينـد و نتيجـه دنبـال شـود بلكـه      
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حائز اهميت است. چنانكه  فرايند و روند اجراي پروژه نيز

توجهي نسبت به شرايط هاي داخلي، بيراهدر مورد پياده
اي نفعان در مراحل اجراي پروژه و نيز فقـدان برنامـه  ذي

مدون جهت مراقبت و سرزنده نگهداشتن اين فضاها، بـه  
شــود (اولويــت يــافتن شــاخص    وضــوح ديــده مــي  

 ي).هاي داخلراهدر ارزيابي پياده» پذيري انعطاف«
تـر   ريزي و اجـراي موفـق  در پايان به پيشنهاداتي براي برنامه

 شود: ها اشاره ميراهپياده
راه يـا هـر پـروژه    با توجه به اينكه هدف اصلي اجراي پياده -

شهري ديگر، ارتقاء كيفيت محـيط و كسـب رضـايتمندي    
هـاي   نفع است، بنابراين توجه بـه نيازمنـدي   هاي ذيگروه
هــا از فراينــد طــرح، امــري دن آننفعــان و آگــاه نمــو ذي

ضروري است. در چنين صورتي تضـاد منـافع بـه حـداقل     
 شود. رسد و زمينه مشاركت و همكاري آنان فراهم ميمي

راه زماني موفق خواهد بود كه بتوانـد در بسـتر   يك پياده -
» متغيـر «و » متنـوع «زمان شكل بگيـرد و بـا نيازهـاي    

يش از اجــراي رو، پــكــاربران هماهنــگ باشــد. از همــين

انـداز و برنامـه مـدوني بـراي توسـعه      راه، بايد چشمپياده
 آينده آن تهيه شود.

ســازي در ايــران بـه خصــوص در نظــر مــديران  راهپيـاده  -
شـود در   شهري، با محوريت مسائل ترافيكـي دنبـال مـي   

شـود،   نيز مشاهده مي 4حالي كه همانطور كه در جدول 
ارزيـابي و موفقيـت    معيار ترافيك تنها يكي از معيارهاي

راه است. بنابراين توجـه بيشـتر بـر معيارهـاي     يك پياده
كـه تـاثير بيشـتري    » رفـاهي «و » اجتمـاعي -مديريتي«

 دارند ضروري است.
راه داخلي توان به سه پيادهنتايج و پيشنهادات فوق را مي

رسـد  مورد مطالعه نيز تعميم داد. از همين رو، بـه نظـر مـي   
اه تربيت را از طريـق افـزايش تعامـل بـا     ربتوان كيفيت پياده

ها، كيفيـت   پذيري در كالبد و فعاليتكسبه و افزايش انعطاف
راه جنت را با فراهم نمودن تسـهيالت رفـاهي و ارتقـاء    پياده

راه  و نقل عمومي و كيفيـت پيـاده   دسترسي به سيستم حمل
صــف را بــا افــزايش تعامــل بــا ســاكنين پيرامــوني، افــزايش 
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هاي كالبدي بر ارتقاء خالقيت كودكان در ارزيابي نحوه تاثير مولفه
 هاي شهري فضاهاي بازي پارك

Evaluation of the Way Physical Components Impact the Enhancement 
of Children's Creativity in Play Grounds of Urban Parks 

 
 فرح حبيب، (نويسنده مسئول) زاده محمد نقي، گلرخ كوپايي

 
 28/10/1393تاريخ پذيرش:  14/04/1393تاريخ دريافت: 

 چكيده
بسـياري از فضـاها و   ي گسترش شهرها و افزايش بي رويه وسايل نقليه موجب شـده كـه كودكـان امكـان اسـتفاده     

توانند بيشـترين تـاثير   هاي شهري ميهاي مناسب بازي را نداشته باشند؛ در حاليكه فضاهاي شهري به ويژه پارك زمين
هـاي كالبـدي تاثيرگـذار بـر     يـابي بـه مولفـه   هدف از تحقيق حاضر، دست را در پرورش خالقيت كودكان داشته باشند.

ترين شاخص هريك هاي شهري و تبيين با اهميتدر فضاهاي بازي واقع در پارك ساله ايراني 12تا  6خالقيت كودكان 
در اين تحقيق، بر پايـه تلفيـق نظريـات مـرتبط بـا موضـوع، از روش تحقيـق         باشد.ها ميي ميان آنها و رابطهاز مولفه

نفـر   154جامعه آماري شامل ي محقق ساخته هدفمند به تمام يابي) استفاده شد و با توزيع پرسشنامهپيمايشي (زمينه
پاسـخ قابـل    94هاي شهرسازي، معماري، روانشناسي و علـوم تربيتـي در ايـران و دريافـت     متخصصين موجود در حوزه

آوري و سـپس اطالعـات بدسـت    ي آماري، نگرش متخصصين نسبت به عوامل تاثيرگذار كالبدي جمـع بررسي از نمونه
بنـدي شـد؛ سـپس بـا روش تحليـل      هاي آماري، تجزيه و تحليل و رتبهو آزمون spss22افزارهاي آمده با استفاده از نرم

نتايج تحقيـق مطـابق    مدل پژوهش بر اساس روابط ميان متغيرها تدوين گرديد. Smart PLSمسير و به كمك نرم افزار 
ودكـان، تنـوع،   هاي تاثيرگذار بـر افـزايش خالقيـت ك   ي آن است كه مهمترين مولفهبا نگرش متخصصين، نشان دهنده

و در اين ميـان شـاخص تنـوع مصـالح و      باشدهاي شهري ميپذيري كالبدي در فضاهاي بازي پاركسرزندگي و انعطاف
 گذارد.فضاهاي نشستن به صورت مستقيم و غير مستقيم بيشترين تاثير را بر خالقيت كودكان مي

 :هاي كليدي واژه
 .كالبديپذيري كودك، خالقيت، تنوع، سرزندگي، انعطاف
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 "هاي شهري هاي كالبدي بر افزايش خالقيت كودكان، مورد پژوهي پاركتحليل نقش ويژگي"اين مقاله برگرفته از رساله دكتري گلرخ كوپايي با عنوان * 
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 انجام يافته است.
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 مقدمه -1

فرآينــدهاي شــناختي، شخصــيت و تــأثيرات فرهنگــي و 
زيست محيطي همه عـواملي هسـتند كـه بـه منظـور درك      

انـد. اجـزاي   ها مورد بررسي قرار گرفتـه خالقيت در اين سال
مختلفي نظير مسائل انگيزشي، دانش، مهـارت و فرآينـدهاي   

همـراه ايـن    مربوط به خالقيت به عنوان يك سبك شناختي
اند؛ بنابراين خالقيت به عنوان نتيجـه  محورها شناسايي شده

تعامل پيچيده بين اجزاي مختلف در نظر گرفته شـده اسـت   
)Decortis et al., 2013 .( 

ي  هـاي انجـام شـده در زمينـه    پـژوهش حجم وسيعي از 
خالقيت به مباحث ژنتيكي و عاطفي پرداختـه اسـت؛ طبـق    

ي خالقيـت، تنهـا   مقاله در زمينـه  7000از  1ي آمابيلاشاره
اي خالقيت پرداختـه  ها به متغيرهاي زمينهمورد از آن 138

است و اين در حالي است كه عوامل محيطي به صورت غيـر  
ير بر عوامل فردي بـر خالقيـت مـوثر    مستقيم و از طريق تاث

هــا و بــوده و تغييــر در عوامــل محيطــي نســبت بــه ويژگــي
 Amabile andتـر اسـت (  استعدادهاي فردي، بسـيار راحـت  

Pillemer, 2012    بنابراين دو عامل تاثيرگـذار بـر خالقيـت ،(
باشد و با توجـه بـه اينكـه     شامل عوامل فردي و محيطي مي

نور، منظر، صدا و حتـي آلـودگي   عوامل كالبدي زيادي نظير 
ــت      ــذار اس ــت تاثيرگ ــزايش خالقي ــر اف ــري ب ــوتي و بص ص

)Kristensen, 2004حــال تــاثير عوامــل كالبــدي  )، بــا ايــن
 محيط بر خالقيت انسان كمتر مورد توجه بوده است.

هاي عنـوان شـده در زمينـه روانشناسـي     با توجه به نظريه
ه كمـون و  سـال كـودكي سـرآغاز مرحلـ     12تـا   6رشد، دوره 
و بـه اعتقـاد    )131، 1388(احـدي و بنـي جمـالي،    سازندگي 

 ,Piaget and Inhelderشـروع عملكـرد عينـي اسـت (     2پيـاژه 

-دار تحقق مـي )؛ در اين مرحله از رشد، تفكر نظام103 ,1969
يابــد و كودكــان قــادر بــه يــادگيري ســريع و تفكــر منطقــي  

ك و باشند. اين سـنين زمـان كاشـتن بـذر در ذهـن كـود       مي
پروراندن تخيل كودك است. روانشناسان معتقدند بسـياري از  

ي كودك، از جمله پرورش خالقيت بـا  مسائل رشد همه جانبه
ايجاد فضاهاي باز عمـومي در بطـن شـهر و فضـاهاي در نظـر      

هاي روزمره كـه متناسـب بـا شـرايط     گرفته شده براي فعاليت
تعديل اسـت  فيزيكي و رواني كودكان باشد، تا حد زيادي قابل 

)Christensen and O'Brien, 2003, 57 ــن اســاس ــر اي ). ب
هـاي شـهري بايـد بـه     طراحي فضاهاي بازي كودكان در پارك

اي باشـد كـه ضـمن تفـريح كودكـان در جهـت افـزايش        گونه
كمتر بـه بررسـي نقـش و     خالقيت آنان نيز باشد؛ با اين وجود

القيـت  هاي شهري با رويكرد خكيفيت فضاهاي بازي در پارك
رو، تحقيق حاضر بـا بررسـي مبـاني    پرداخته شده است؛ از اين

هاي كالبدي نظري موجود، به صورت خاص به شناسايي مولفه
پـردازد. بـر ايـن    موثر بر خالقيت كودكان در فضاهاي بازي مي
 گردد:اساس سواالت تحقيق به شرح ذيل مطرح مي

فضـاهاي  هاي كالبـدي در  ها و مولفهكدام يك از شاخص -
 گذارد؟بازي بر خالقيت كودكان تاثير مي

هـاي مـرتبط بـا    ي تاثير گذاري هر يك از شـاخص نحوه -
پـذيري كالبـدي بـر    هاي تنوع، سرزندگي و انعطافمولفه

 افزايش خالقيت چگونه است؟

 مروري بر ادبيات موضوع -2

 خالقيت -2-1
هـاي  با توجه به انتزاعي بـودن مفهـوم خالقيـت، نظريـه    

در ايـن مـورد وجـود دارد و از زوايـاي مختلـف بـه        متنوعي
خالقيـت نگريســته شــده اســت، لـيكن وجــه اشــتراك ايــن   

ها، تازگي و نو بودن است. يعني كار جديدي كه قـبال   تعريف
 ).Runco, 2006نبوده (

ي خالقيت در كـودك، تخلـيالت وي   مبناي پرورش قوه
سـه،  باشد؛ تخيل نوعي فعاليت خالق است كه در آن مقايمي

استدالل، تصور ذهني بـا تعيـين قـدر و درجـه وجـود دارد.      
يابـد و  تخيل خالق در دوران كودكي به سرعت پـرورش مـي  

. )1382(احـدي و جمـالي،   رسد در نوجواني به اوج خود مي
پردازي كودكان در ارتقاي خالقيـت  كنجكاوي، بازي و خيال

رتقـاء  بازي عالوه بر انگيزش خالقيت، باعث ا .آنان مؤثر است
(شـفايي و مـدني،    گرددسطح تعامالت اجتماعي آنان نيز مي

)، بـازي باعـث   1962ي ژان پيـاژه ( ؛ بر اساس نظريه)1389
شــود و بــه نقــل از پيشــرفت رشدشــناختي و خالقيــت مــي

، تخيل و خالقيت در بازي عميقاً ريشه دارند. بازي 3موريلس
ق هاي حل مسـئله را كـه بـراي خـال     پذيري و مهارتانعطاف

ي بازي به تخيل پـر  كند و روحيهبودن الزم است تقويت مي
 .)45و  44، 1380(دافي، دهد و بال مي

با توجه بـه مـوارد عنـوان شـده در ارتبـاط بـا خالقيـت        
كودك، بنابراين در پژوهش حاضر به فضاي بازي كودكان كه 

رود و به عبارتي بهترين مكان براي بروز خالقيت به شمار مي
شرايط كالبدي كه از عوامل تاثيرگذار بر خالقيت  به محيط و

 شود.باشد پرداخته ميمي
 هاي شهريتبيين عوامل تاثيرگذار بر خالقيت در پارك -2-2

جهت تبيين عوامل كالبدي تاثيرگذار بر خالقيت، بر اسـاس  
)، هملين، آلوود و مـارتين  2012( 4ديدگاه نظري آمابيل و پيلمر

) و انديشمندان فعال ديگـر در  2015()، پالمبيچ و بوش 2008(
ي خالقيت ديگر، عوامل موثر شناسايي شـده و در جـدول   زمينه

 با توجه به ميزان فراواني آراء آورده شده است. 1
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تـوان گفـت كـه تنـوع،     با توجه به آراء انديشمندان، مـي 

% باالترين امتيـاز را در   34/21كنكاش و پيچيدگي با امتياز 
ا به دست آورده است، عامـل دوم محـيط   هميان ديگر گزينه

ــاز   ــا امتي ــي و ســرزندگي ب ــا  44/18طبيع %، مشــاركت و ي
پذيري كه به صورت مسـتقيم جـزء عوامـل كالبـدي     اجتماع

ــي  ــوب نم ــاز  محس ــا امتي ــود، ب ــوم و  47/17ش ــل س    % عام
% در  67/10پذيري كالبـدي و عملكـردي بـا امتيـاز     انعطاف

هاي پنجم تـا دوازدهـم   املمقام چهارم اهميت قرار دارند؛ ع
به ترتيب اولويت شامل امكانـات و تجهيـزات، شـكل و ابعـاد     

بخـــش و قابـــل درك، ايمنـــي و امنيـــت، فضـــا، آرامـــش
ــوذپري   خــوش ــگ و دسترســي و نف ــان، رن ــي، مبلم       منظرگ

توان گفت كه سه ويژگي مهم كالبدي باشند؛ بنابراين ميمي
هـاي  پـردازان، ويژگـي  تاثيرگذار بر خالقيت از ديدگاه نظريـه 

 باشند.پذيري ميتنوع، سرزندگي و انعطاف
 

Table 1: Main factors effective on fostering creativity in kids in researchers' view 

Effective 
factor in 
creativity 

V
ariety, com

plexity and 
exploration

 

V
itality and natural 

environm
ent

 

Participation (sociability)

Flexibility (function and 
context)

 A
m

enities
 

Shape and the scale of 
space

 

Tranquility and 
contem

plativeness
 Security and safety
 

Scenic
 Furniture

 

C
olour

 

A
ccessibility

 

Load factor 
(%) 21.34 18.44 17.47 10.67 7.76 4.85 3.88 3.88 3.88 3.88 2.91 0.97 

 
 تنوع -2-2-1

هـاي محيطـي   گوناگوني تجربه فضا، داللت بـر ويژگـي  "
هـا و معـاني   هـا، اسـتفاده  كند كـه واجـد فـرم   هايي ميمكان

؛ هـدف از گونـاگوني و تنـوع آن اسـت كـه      "گوناگون باشند
. )59، 1382(بنتلــي، ميــزان حــق انتخــاب را فزونــي دهــد 

ــوبز« ــاب » 5جــين جيك ــهرهاي  «در كت ــرگ ش ــدگي و م زن
پنج معيار را براي فضاي مطلوب در نظـر گرفتـه   » آمريكايي

ها تنوع است؛ از نظر وي تنوع زمينه مناسـبي   كه يكي از آن
كنـد  القيت و نوآوري فـراهم مـي  را براي رشد، كارآفريني، خ

)Jacobs, 1961توان گفت كه بـراي ايجـاد   ). به طور كلي مي
توان از دو روش استفاده فضاهاي جذاب، متنوع و سرزنده مي

هاي انسـاني و دوم   كرد، اول از طريق حضور انسان و فعاليت
از طريق عناصر مصنوع و طبيعي محيط، كه در اين پژوهش 

بـر روي تنـوع كالبـدي و بصـري در     تمركز بـه طـور خـاص    
 باشد.فضاهاي بازي كودكان و عوامل تاثيرگذار بر آن مي

 سرزندگي -2-2-2
سرزندگي به اين معناست كـه   6بر اساس نظر كوين لينچ

شكل شهر تا چه اندازه حامي عملكردهاي حياتي و نيازهـاي  
. خســتو و ســعيدي )154، 1381(ليــنچ، بيولــوژيكي اســت 
را بستر كالبدي مناسبي كـه خصوصـاً بـه     رضواني سرزندگي

هاي متنـوعي   لحاظ امنيت و آسايش فيزيولوژيكي، به فعاليت
دانند يابد، مي كه عمدتاً به شكل انتخابي يا اجتماعي بروز مي

تري با ديد جامعالندري  .)1389(خستو و سعيدي رضواني، 

را به چهار دسته، شامل سرزندگي اقتصـادي،  سرزندگي شهر 
پـذيري فرهنگـي   پذيري محيطـي و زيسـت   عي، زيستاجتما

 كنند كه برايعنوان مي 7كروهرستلنارد و  كند.تقسيم مي

 شـهر،  محـيط  در سـرزندگي  يا و زنده شهري به يافتن دست

 هـاي دوسـت  تجربـه  ايجاد براي هاييو موقعيت هامكان بايد

بنـابراين  ؛ )1377(لنـارد و كروهرسـت،   آورد  فـراهم  داشتني
 استفاده توان باجهت ايجاد سرزندگي در فضاهاي شهري مي

تـر نمـود؛ در    دوستانه و صـميمانه  ها رافضا طبيعي، عناصر از
اين پژوهش به صورت خاص تمركـز بـر سـرزندگي ناشـي از     

 باشد.حضور عناصر طبيعي در محيط مي
 پذيري كالبديانعطاف -2-2-3

اي دارد، در يـك   پـذيري مفهـوم بسـيار گسـترده     انعطاف
پـذيري شـهري اشـاره بـه     توان گفت انعطاف تعريف كلي مي

هـاي اجتمـاعي، زيسـت    ر و تمـام شـبكه  توانايي سيستم شه
محيطي و تكنولوژي مرتبط با آن دارد كه در شرايط بحراني 
و خاص، در يك زمان واحـد بتوانـد بـه صـورت مطلـوب بـه       
نيازها پاسخگو باشد و توانايي به روز كردن و هماهنگ كردن 

 Meerow etسريع خود را در شرايط مختلف داشـته باشـد (  

al., 2016(  پـذيري بـه مفهـوم     . در مقياس كـوچكتر انعطـاف
توانــائي و قــدرت فضــا در پــذيرفتن عملكردهــا و مــأوا دادن 

تـر،  باشد و به عبـارت سـاده   هاي گوناگون در خود ميفعاليت
هايي كه به دليل امكانات و تجهيزات، ابعاد فضا، وجـود  مكان

هـاي مختلـف   در يك زمان يـا در زمـان  ... سطوح مختلف و 
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. )5، 1382(بنتلـي،  پاسخگوي عملكردهاي گوناگون باشـند  

 -1پـذيري را در سـه گونـه تعريـف نمـود،      توان انعطـاف مي
تغييرپـذيري   -2پذيري (جابجـايي فصـلي و روزانـه)،     تطبيق

 پذيري (فضاي چند عملكـردي) تنوع -3، (تفكيك و تجميع)
  ظــور از انعطــاف در پــژوهش حاضــر؛ من)1382فــر، (عينــي

 باشد.پذيري و تغييرپذيري ميتنوع
ــذاري   ــاب تاثيرگ ــات انديشــمندان در ب براســاس نظري

پـذيري كالبـدي بـر    هاي تنوع، سـرزندگي و انعطـاف  مولفه
هايي كـه بـراي هـر يـك از     ، شاخص2خالقيت، در جدول 

هـاي خـرد   ها مطرح شده است، تحت عنوان شـاخص مولفه

ــا اجمــاع و هــم بيــان شــده ا ســازي  عــرض ســت، ســپس ب
انـد. بـه   دست آمـده هاي كالن به هاي خرد، شاخص شاخص

 12عنوان مثال بر اساس منابع موجود، فاكتور تنـوع داراي  
توان با تجميع مفاهيم مشـابه،  باشد كه ميشاخص خرد مي

هـا را بـه چهـار     بنـدي، ايـن شـاخص    سازي و دسـته معادل
هـاي متنـوع، مصـالح     فـرم هـا و   شاخص كالن شامل حجـم 

 اي بيان نمود.  متنوع، تباين فضايي و عناصر شاخص نشانه
اشـاره شـده    2هـايي كـه در جـدول    با توجه به شـاخص 

تبيـين گرديـده و بـه     1 شكلاست، مدل پژوهش به صورت 
 عنوان مبناي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است.

 
Table 2: Main proposed factors affecting creativity based on theoretician studies 

Factor Macro factor Micro factor Theoretician 

V
ar

ie
ty

 

Variety in mass and form 

Variety in form Carmona (2010), Bentley (2003), Walz 
(2015), Pakzad (2007) 

Details of envelope Harun, Mansor & said (2013), Pakzad 
(2007), Carmona (2010) 

Difference in levels Harun, Mansor & said (2013), Saeide & 
oktay (2012) 

Style and structure Fainstein & DeFilippis (2015), Walz (2015) 

Variety in material (soft/hard, 
shiny/Opaque, heavy/light) 

Variety in natural elements Walz (2015), Harun, Mansor & said (2013) 
Material Saeide & oktay (2012) 
Texture Saeide & oktay (2012) 

Variety in colors Carmona (2010) 
Variety in equipment and 

amenities Harun, Mansor & said (2013) 

Space variety 
Space variety Harun, Mansor & said (2013), Walz (2015), 

Carmona (2010)  

Axil and proportion Saeide & oktay (2012), Pakzad (2007), 
Carmona (2010) 

Signage Signage Saeide & oktay (2012), Carmona (2010) 

V
ita

lit
y

 

Aesthetic (beautiful natural scene) 

Beauties of urban spaces Carmona (2010) 
Natural elements Pakzad (2007), Landry(2000), Aval (2015) 

Form of space Khasto and Saedi rezvani (2010) 
Proportion of space Pillemer (2004), Carmona (2010) 

Physical comfort based on 
microclimate 

Physiological comfort Landry(2000), Aval (2015), Pillemer (2004), 
Lynch (2002) 

Biological needs Lynch (2002) 
Thermal comfort Landry(2000), Aval (2015) 

Mental comfort (Presence of 
natural elements such as flower, 

water and plants) 

Desirability and quality Pakzad (2007), Jacobs (1961), Carmona 
(2010) 

Mental comfort Landry(2000), Khasto and Saedi rezvani 
(2010), Carmona (2010) 

Satisfaction and charm Landry(2000), Carmona (2010) 
Understandable Landry (2000) 

Convenient atmosphere 

Sense of belonging Landry(2000), Pillemer (2004) 
Friendly environment Landry(2000), Krohest and Lettard (1998) 

Public space Pillemer (2004), Khasto and Saedi rezvani 
(2010), 

Fl
ex

ib
ili

ty
 

Scale of space ( flexibility in space 
and possibility of separation and 

aggregation) 

Size of the space Živković & Jovanović (2012), Bentley 
(2003) 

Flexibility in space Meerow, Newell and Stults (2016), Einifar 
(2003) 

Geometry of space Živković & Jovanović (2012), Sharifi & 
Yamagata (2016) 

Flexibility and variety in material 
and equipment 

Equipment and amenities Bentley (2003) 
Flexible elements Sharifi & Yamagata (2016), Carmona (2010) 
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various vertical and horizontal 
surfaces and simple geometric 

mass in the space 

Vertical and horizontal 
organization Wurman (1986) 

Variety in level and surface Sharifi & Yamagata (2016), Bentley (2003) 

Presence of shelter and variety in 
sitting places 

Possible potential of different 
space organization 

Živković & Jovanović (2012), Sharifi & 
Yamagata (2016) 

Shelters and sitting space Sharifi & Yamagata (2016), Bentley (2003) 
Outdoor gathering space Sharifi & Yamagata (2016) 

 

 
Fig. 1 Main effective factors on fostering creativity in kids 

 
 روش تحقيق  -3

يـابي)   در تحقيق حاضر، از روش تحقيق پيمايشي (زمينـه 
استفاده شده است؛ اين روش شامل مراحل توصيف، تبيـين و  
كشف روابط متغيرهاست. چارچوب نظري با اسـتفاده از روش  

ــه اي و مــرور نوشــتارهاي تخصصــي مربوطــه و مــدل  كتابخان
سـاس  ارزيابي بـر اسـاس مبـاني تبيـين گرديـد؛ سـپس بـر ا       

ي ي محقـق سـاخته  هاي مستخرج شـده، پرسشـنامه  شاخص
 26پاسخ تهيه و بعد از بررسـي روايـي و پايـايي آن بـا      -بسته

سوال در اختيار نمونه آماري قرار گرفته است؛ جهـت افـزايش   
ي آمـاري مـورد   ميزان اطمينان و اعتبار نتايج تحقيق، جامعـه 

وانشناس و ي متخصصان شهرساز، معمار، رمطالعه شامل كليه
هاي روانشناسـي  اند كه در زمينهكارشناسان علوم تربيتي بوده

-ي علمي و حرفـه  رشد، كودك و خالقيت تسلط الزم و تجربه
تعيـين   20نفـر  154ي آمـاري  . در نتيجه جامعه19انداي داشته

گيري مورگان، حجم نمونه  گرديد كه با استناد به جدول نمونه
محاسبه گرديد؛ ليكن بـا در نظـر   نفر  108آماري اين پژوهش 

هـا،   ي آماري و احتمال ريـزش نمونـه  داشتن تعداد كم جامعه
جهت افزايش ميزان اعتبار تحقيق انتخاب نمونه به طور كامل 

ــه ــابراين روش  از كــل جامع ــه شــد؛ بن ــاري در نظرگرفت ي آم
باشـد؛   گيري در دسـترس مـي  گيري تحقيق، روش نمونه نمونه

 ذف افرادي كه در دسترس نبودند و حذف كه از اين ميان با ح
نفـر   94هـاي  هاي داراي نقض در پرسشنامه، نهايتاً پاسخپاسخ

، آزمـون  spss22افـزار  نتايج به كمـك نـرم   وارد تحليل گرديد.
بندي فريدمن، اولويت بندي و استخراج گرديد و  دو و رتبه كاي

، smart plsافـزار  در نهايت به روش تحليل مسير با كمك نـرم 
 روابط ميان متغيرها به دست آمد.

 ي مورد مطالعهنمونه -4
ي روانشناسـي رشـد و   هاي بررسي شده در زمينـه نظريه

ي  سـال كـودكي را سـرآغاز مرحلـه     12تـا   6خالقيت، دوره 
 6كنند؛ عـالوه بـر آن از سـنين    كمون و سازندگي عنوان مي

بـازي  تري را در فضاهاي سالگي كودكان امكان حضور آزادانه
هـاي اختيـاري دارنـد،    هاي شهري، جهت انجـام بـازي  پارك

تا  6بنابراين سواالت پرسشنامه بر اساس كودكان گروه سني 
ي آماري نيز بر  سال تنظيم گرديده و نقطه نظرات جامعه 12

 اين اساس گردآوري شده است.

Convenient atmosphere 
(sencse of belonging) 

Physical comfort 

Mental comfort 

Form and shape variety 

Space variety 

Significant physical 
elements (Signage)  

Main factors effective on fostering creativity 
in kids 

Physical flexibility  
(Multifunctional 

Physical vitality in 
natural elements 

Physical variety and 
diversity 

Space Size (furniture 
flexibility) 

Equipment and material 
flexibility 

Variety in vertical and 
horizontal surfaces 

Variety in sitting space  

Natural scenic views Material variety 
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 هاتحليل داده -5
 اعتبار و روايي پژوهش -5-1

 -رسشـنامه جـدول هـدف   جهت بررسي روايي محتـوايي پ 
محتوي تنظيم شده و سواالت مربوطه از آن استخراج گرديـد،  
سپس بررسي روايـي صـوري بـه كمـك متخصصـان مجـرب       

هاي شهرسـازي، معمـاري، روانشناسـي و علـوم تربيتـي      رشته
انجام گرفت و براي ارزيابي روايي سازه، از روش تحليل عـاملي  

باشـد  مـي  747/0براي اين تحليل  KMOاستفاده شد. ضريب 
 ,Fieldكه نشـان از تحليـل عـاملي متعـادل و مطلـوب دارد (     

بـه دسـت    953/577). مقدار آزمون كرويت بارتلت برابـر  2013
تاييـد شـد.    P<0/001آمد كه معناداري مقدار اخير در سـطح  

دهـد كـه بـا دريافـت نظـرات       نتايج تحليل عـاملي نشـان مـي   
هـاي  مـذكور، بـه كمـك ويژگـي     هايمتخصصان مجرب رشته

توان نقش محيط بر افزايش خالقيـت  كالبدي معرفي شده مي
گيري نمود. همچنين نتايج ي مناسب اندازهكودكان را به گونه

 903/0حاصل از بررسي اعتبـار پرسشـنامه بـا ضـريب آلفـاي      
نشان داد كه پرسشنامه محقق ساخته از اعتبـار تحقيقـي الزم   

 باشد. برخوردار مي
 هاي كالبدي در ارتقاء خالقيت كودكاننقش مولفه -5-2

 نقش تنوع كالبدي بر افزايش خالقيت كودكان -5-2-1
ــزايش    ــدي در اف ــوع كالب ــش تن ــتاي ســنجش نق در راس

هاي متنـوع، تبـاين   خالقيت، چهار شاخص مصالح متنوع، فرم
فضايي و وجود عناصر شاخص كالبدي (نشانه)، به كمك طيف 

 4مورد بررسـي قـرار گرفتنـد و در جـدول      اي ليكرتگزينه 5
 اند. آمارهاي توصيفي متغيرهاي مذكور بيان شده

 

Table 3: Descriptive statistics of variety factor 

Factor Non Low Normally High Very high 
Frequency  Frequency Frequency Frequency Frequency 

Material variety 0 0% 0 0% 2 2.12% 51 54.25% 41 43.61% 
Mass variety 0 0% 0 0% 2 2.12% 61 64.89% 31 32.97% 
Space variety 0 0% 2 2.13% 5 5.31% 53 56.38% 34 63.82% 

Signage 0 0% 5 5.31% 25 26.59 46 48.93% 18 19.14% 
 

ي مـورد بررسـي، مطـابق بـا     پرسشـنامه  94هـا در  يافته
ي معنـادار ميـان خالقيـت و    احتمال وجـود رابطـه   4جدول 

داد؛ لذا به كمك آزمون تنوع در فضاي كالبدي را افزايش مي
هاي تنوع كالبـدي شـامل مصـالح     دو، هر يك از شاخصكاي

ها مورد هاي متنوع، تباين فضايي و وجود نشانهمتنوع، حجم
، سـطح معنـاداري   5رار گرفتند؛ با توجه به جـدول  بررسي ق

ــر از    ــاخص كمت ــار ش ــر چه ــراي ه ــي 05/0ب ــد ( م -Pباش

Value<0/05آمده را به كل  توان نتايج به دست) بنابراين مي
جامعه نسبت داد. همچنين با توجه به نتايج به دسـت آمـده   

، هـر  5ها در جدول از آزمون فريدمن مطابق با ميانگين رتبه
تباين  باشند. ها داراي اولويت متفاوتي ميين شاخصيك از ا

هـاي شـهري بـه    فضايي در فضاي بازي كودكان در پارك
ميزان بسيار زياد و در اولويت اول و وجود مصالح متنـوع  
به ميزان زياد و در اولويت دوم بـر خالقيـت كودكـان در    

    باشــند؛ عــالوه بــر آن وجــود حــين بــازي تاثيرگــذار مــي
اي به ميزان قابل وع و عناصر شاخص نشانههاي متنحجم

 باشند.توجهي بر ميزان خالقيت تاثيرگذار مي

 
Table 4: The results of  (Chi-squared) and Friedman test for the variety factor 

Factor  Degrees of freedom (DF) p-value Mean F 
Material variety 42.723 3 0.000 3.1099 2 

Mass variety 32.227 3 0.000 3.0266 3 
Space variety 71.957 3 0.000 3.2553 1 

Signage 20.128 3 0.010 2.5000 4 
 
 نقش سرزندگي كالبدي بر افزايش خالقيت كودكان -5-2-2

در افزايش جهت سنجش نقش سرزندگي كالبدي 
هاي زيباي طبيعي  خالقيت، چهار شاخص منظره

شناسي)، آسايش فيزيكي با توجه به خرد اقليم،  (زيبايي

آرامش رواني به كمك حضور عناصر طبيعي و فضاي دنج و 
اي ليكرت مورد بررسي گزينه 5خودماني، به كمك طيف 
هاي  آمارهاي توصيفي شاخص 6قرار گرفتند، كه در جدول 

  اند.ان شدهمذكور بي
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Table 5: Descriptive statistics of vitality factor 

Factor Non Low Normally High Very high 
Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency 

Beautiful natural 
scenery. 0 0% 0 0% 5 5.31% 43 45.74% 48.93 43.61% 

Physical comfort 0 0% 0 0% 10 10.63% 61 64.89% 24.46 32.97% 
Mental comfort 0 0% 0 0% 2 2.12% 46 45.60% 45.60 63.82% 

Cozy atmosphere 0 0% 5 5.31% 2 2.12% 49 52.12% 38 40.42% 
 

چهار شـاخص  ، سطح معناداري براي اين 7مطابق با جدول 
)، كـه امكـان تعمـيم    P-Value<0/05باشـد ( مـي  05/0كمتر از 

سازد. همچنين بـا توجـه   نتايج آزمون به كل جامعه را ميسر مي
، هر يك از 7به نتايج به دست آمده از آزمون فريدمن در جدول 

هاي ويژگي سرزندگي كالبـدي، داراي اولويـت متفـاوتي    شاخص
هـاي زيبـاي طبيعـي در    نظـره باشند، بر اين اساس ايجـاد م مي

اولويت اول و به ميـزان بسـيار زيـاد و وجـود آرامـش روانـي در       
فضاهاي بازي كودكان از طريق حضور عوامل طبيعي نظير گـل،  
گياه و آب به ميزان زياد بـر خالقيـت كودكـان در زمـان بـازي      

باشد؛ عالوه بر آن وجود فضاهاي دنج و خودمـاني و  تاثيرگذار مي
تواند بـه ميـزان قابـل    فيزيكي در اين فضاها مي احساس آسايش

 توجهي بر خالقيت تاثيرگذار باشند.
 

Table 6: The results of Κ2 (Chi-squared) and Friedman test for the vitality factor 

Factor  Degrees of 
freedom (DF) p-value Mean F  

Beautiful natural scenery. 44.191 3 0.000 3.2181 3.93 1 
Physical comfort 69.149 3 0.000 2.9362 2.07 4 
Mental comfort 58.064 3 0.000 3.2092 2.82 2 

Cozy atmosphere 64.638 3 0.010 2.9326 2.18 3 
 
كالبدي بـر افـزايش خالقيـت    پذيري نقش انعطاف -5-2-3

 كودكان
پذيري كالبدي يا به عبـارت  جهت سنجش نقش انعطاف

ديگر فضاي چند عملكردي در افزايش ميزان خالقيت، چهار 
شاخص ابعاد فضا، تغييرپذيري در امكانات و مصـالح، وجـود   

سطوح عمـودي و افقـي متنـوع در فضـا و وجـود سـرپناه و       
اي گزينـه  5كمك طيـف  فضاهاي نشستن متنوع در فضا، به 

آمارهـاي   8ليكرت مورد بررسي قرار گرفتند كـه در جـدول   
 اند.توصيفي متغيرهاي مذكور بيان شده

 
Table 7: Descriptive statistics of flexibility factor 

Factor Non Low Normally High Very high 
Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency 

Space scale 0 0% 2 2.12% 18 19.14% 41 43.61% 33 35.10%
Flexible material and 

equipment 0 0% 0 0% 2 2.12% 33 35.1% 59 62.76%

Surface variety (Vertical 
and horizontal) 0 0% 8 8.51% 15 15.94% 43 45.74% 28 29.78%

sitting space variety 0 0% 2 2.12% 5 5.31% 56 59.57% 31 32.97%
 

، سـطح معنـاداري بـراي ايـن چهـار      9مطابق با جدول 
) كـه بـه   P-Value<0/05باشـد ( مي 05/0شاخص كمتر از 

معناي قابل قبول بودن آن و امكان تعميم بـه كـل جامعـه    
نتايج به دست آمده از آزمون باشد. همچنين با توجه به مي

، هـر يـك از   9ها در جدول فريدمن مطابق با ميانگين رتبه
ايـن   باشـند. بـر  ها داراي اولويت متفـاوتي مـي  اين شاخص

اساس امكان تغييرپذيري در امكانات و مصالح فضاي بـازي  

هاي شـهري بـه ميـزان بسـيار زيـاد و در      كودكان در پارك
و فضاهاي نشسـتن مختلـف    ها اولويت اول و وجود آالچيق

هاي متنوع به ميزان زياد و در اولويت دوم  آيي جهت گردهم
گذارنـد؛ عـالوه بـر آن ابعـاد      بر خالقيت كودكان تاثير مـي 

مختلف فضا و سطوح متنوع در فضا به ميزان قابل تـوجهي  
  گذارند.بر خالقيت كودكان تاثير مي
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Table 8: The results of Κ2 (Chi-squared) and Friedman test for the flexibility factor 

Factor  Degrees of 
freedom (DF) p-value Mean F  

Space scale 41.170 3 0.000 3.1081 2.51 3 
Flexible material and 

equipment 41.957 3 0.000 3.4189 3.01 1 

Surface variety (Vertical 
and horizontal) 24.553 3 0.000 2.7838 1.95 4 

sitting space variety 91.234 3 0.010 3.1216 2.53 2 
 
 تبيين مدل تحقيق -5-3

توان با رويكـرد  ها، ميجهت تبيين روابط ميان شاخص
، مـدلي  Smart plsحداقل مربعات جزئي از طريق نرم افزار 

از روابط ميان متغيرهاي استخراج شـده پيشـنهاد داد؛ بـر    
(داوري  96/1بيشتر از  tاين اساس با در نظر گرفتن ميزان 

، تاثيرات مستقيم و غير مستقيم به )90، 1393و رضازاده، 
 دست آمده از عوامل مذكور محاسبه گرديده است.

 برازش شامل كه  آزمون برازندگي مدل پيشنهادي نيز 
گيري، برازش بخش ساختاري و بـرازش بخـش    مدل اندازه

 .21باشد نيز مورد بررسي و تاييد قرار گرفتـه اسـت  كلي مي
مدلي از رابطه متغيرهاي با اولويت اول و دوم مذكور  2 شكل

متغيـر  » مصـالح متنـوع  «دهـد شـاخص   است كه نشان مـي 
ــاخص ــتقل و ش ــاي مس ــف «ه ــتن مختل ــاهاي نشس و » فض

ــ « ــذيري امكان ــزاتتغييرپ ــايي «، »ات و تجهي ــاين فض ، »تب
متغيرهـاي  » آرامـش روانـي  «و » هاي زيباي طبيعيمنظره«

 ميانجي و خالقيت متغير وابسته است.
 

 
Fig. 2 Proposed model for interrelationship between 

factors 

مسير بر  3شاخص مستقل تنوع مصالح از طريق 
به ميزان  به صورت مستقيم -1گذارد: خالقيت تاثير مي

هاي  به صورت غير مستقيم از طريق شاخص -%2، 56
به  -3%،  41فضاهاي نشستن و آرامش رواني به ميزان 

هاي تغييرپذيري صورت غيرمستقيم و از طريق شاخص
 %.11امكانات و مصالح و تباين فضايي به ميزان 

مسير بر خالقيت  3شاخص فضاي نشستن از طريق 
به  -2%، 76رت مستقيم به ميزان به صو -1گذارد: تاثير مي

هاي زيباي صورت غير مستقيم از طريق شاخص منظره
از طريق شاخص آرامش رواني  -3%،  24طبيعي به ميزان 

 %. 9به ميزان 
شاخص تغييرپذيري امكانات و مصالح به صورت غير 

% بر  21مستقيم و از طريق شاخص تباين فضايي به ميزان 
 گذارد.خالقيت تاثير مي

%  6شاخص تباين فضايي به صورت مستقيم و به ميزان 
 گذارد.بر خالقيت تاثير مي

%  4شاخص آرامش رواني به صورت مستقيم و به ميزان 
 گذارد.برخالقيت تاثير مي
هاي زيباي طبيعي به صورت مستقيم و شاخص منظره

 گذارد.% بر خالقيت تاثير مي 47به ميزان 
 گيرينتيجه -6

هــاي جهــت ارزيــابي نقــش ويژگــي در پــژوهش حاضــر
ــازي كودكــان در افــزايش خالقيــت در   كالبــدي فضــاهاي ب

هاي تاثيرگذار بر آن مدلي هاي شهري و تبيين شاخص پارك
پـذيري  بـر اسـاس سـه ويژگـي تنـوع، سـرزندگي و انعطـاف       

كالبدي مطابق با نظريات انديشمندان تدوين و با اسـتفاده از  
خته مـورد ارزيـابي قـرار    پاسخ محقق سا -ي بستهپرسشنامه

گرفت، جهت تكميـل ابـزار تحقيـق از نظريـات متخصصـين      
معمار، شهرساز، كارشناس علوم تربيتي و روانشـناس كـه در   

هاي پژوهشي و تجربـي داشـتند، اسـتفاده    اين زمينه فعاليت
ها جهت پاسخ بـه  شد؛ در نهايت با تحليل هر يك از شاخص

 مطرح گرديدند:  سوال اول پژوهش، نتايج به شرح ذيل 
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دهد كه براي اين تحليل ويژگي تنوع كالبدي، نشان مي

هاي ها و فرممولفه، چهار شاخص، مصالح متنوع، حجم
توان  متنوع، تباين فضايي و عناصر شاخص كالبدي را مي

بندي آزمون مطرح نمود؛ كه در اين ميان بر اساس رتبه
به عنوان فريدمن، تباين فضايي و بعد از آن تنوع مصالح، 

هاي موثر بر خالقيت در طراحي فضاهاي مهمترين شاخص
 باشد.بازي كودكان مي

تحليل ويژگي سـرزندگي كالبـدي، نشـان داد كـه تمـام      
هـاي زيبـاي   هاي مرتبط با سرزندگي شـامل منظـره  شاخص

طبيعــي، آســايش فيزيكــي، آرامــش روانــي و فضــاي دنــج و 
ايـن ميـان بـر     باشـد و در خودماني بر خالقيت تاثيرگذار مي

هاي زيباي طبيعـي  بندي فريدمن شاخص منظرهاساس رتبه
هاي موثر ايـن  و بعد از آن آرامش رواني از مهمترين شاخص

 باشند.مولفه بر افزايش خالقيت مي
پذيري كالبدي نيز به ايـن مسـئله   تحليل ويژگي انعطاف

پـذيري شـامل ابعـاد    هاي انعطافاشاره دارد كه تمام شاخص
ييرپذيري امكانات و مصالح، سطوح مختلـف افقـي و   فضا، تغ

عمــودي و فضــاهاي نشســتن متنــوع، بــر افــزايش خالقيــت 
تاثيرگذار هستند و در اين ميان بـر اسـاس آزمـون فريـدمن     
شاخص تغييرپذيري امكانات و مصالح و بعـد از آن فضـاهاي   

هـاي  هاي متنوع از تاثيرگـذارترين شـاخص  نشستن و سرپناه
 باشند.فزايش ميزان خالقيت مياين مولفه بر ا

جهت پاسخ به سوال دوم پژوهش، از روش تحليل مسير 
ي ميـان  ، سعي در يـافتن رابطـه  smart plsافزار به كمك نرم

ي پيشـين بـوده اسـت.    دست آمده در مرحلههاي بهشاخص
ي ايـن  هـا، بيـان كننـده   و ميزان روابط ميان شاخص 2مدل 

سـتقل تنـوع مصـالح و    نكته است كه بـا افـزايش شـاخص م   
هاي ميانجي فضاهاي نشستن، تغييرپذيري امكانـات  شاخص

هـاي زيبـاي   و مصالح، تباين فضايي، آرامش روانـي و منظـره  
هـاي شـهري،   طبيعي در فضـاهاي بـازي كودكـان در پـارك    

ميزان خالقيت كودكـان بـه عنـوان متغيـر وابسـته افـزايش       
ي نشستن و هاي بررسي شده، فضاهايابد. از ميان شاخص مي

ها و پس از آن مصالح متنوع، بـه صـورت مسـتقيم و    سرپناه
غير مسـتقيم بيشـترين تاثيرگـذاري را بـر ميـزان خالقيـت       

 هاي بازي دارد.كودكان در زمين
هـا و مـدل تحقيـق، در    در راستاي كاربردي نمودن يافته

ي طراحـي شـهري و معمـاري، بـر اسـاس مسـيرهاي        حوزه
ها بر يكديگر در مدل تحليلي، صتاثيرگذاري هر يك از شاخ

اصولي جهـت طراحـي در فضـاهاي بـازي كودكـان تـدوين       
 باشد:گرديده كه به شرح زير مي

: تنوع مصالح و جزئيات در اجزاء و مبلمـان  1اصل 
 موجود در فضا

وجود مصالح با خصوصيات متنوع نظير سطوح خشـن   -
هـاي  و نرم، شفاف و مات، سبك و سنگين در كـف و جـداره  

ها را لمس كرده مين بازي به صورتي كه كودكان بتوانند آنز
 ها درگير شوند.و در حين بازي با آن

اســتفاده از مصــالح متنــوع غيــر طراحــي شــده نظيــر  -
 هاي درختان بريده شده در فضاي بازي.ها، تنهالستيك

 : تنوع در رنگ2اصل 
هاي مختلف به ويژه سه رنـگ اصـلي در   استفاده از رنگ -

 ها.ها و مبلمانف، بدنهكف، سق
ها و امكـان  هاي رنگي در سقف و ديوارهاستفاده از شيشه -

ها، جهت آشنايي كودكان با تركيبات رنگ جايي آنجابه
 و طيف نور در محيط.

 : حضور عناصر طبيعي3اصل 
استفاده از آب به صورت فواره، آبنما، ديـوار آب و جـوي    -

باعث لطافـت و  ي فضاي بازي كودكان در اطراف و ميانه
 شود.آرامش در فضا مي

هاي كم عمق و يا ايجاد فضاهاي بازي با آب نظير حوض -
هاي كوتاه زميني به نحوي كه كودكان بـه صـورت   فواره

 مستقيم امكان دسترسي به آن را داشته باشد
 : تباين فضايي4اصل 

ها ايجاد تنوع در نور و سايه، به وسيله ابعاد مختلف حجم -
 كوتاه و بلند ميان و اطراف زمين بازي. هايو ديواره

ها و ابعـاد مختلـف   ها و ديوارها با ارتفاعاستفاده از حجم -
بــا فواصــل قرارگيــري نزديــك و دور جهــت ايجــاد      

 هاي مختلف در فضا.محصوريت
ايجـاد فضـاهاي تـو در تــو و داراي پيچيـدگي بـه وســيله       -

 تلف.هاي ثابت يا نيمه متحرك با ابعاد مخها و ديوارهحجم
 : تغييرپذيري مصالح و تجهيزات5اصل 

وجود مصالح متنوع نظير شن، ماسه، خاك، گل و مصـالحي   -
 ديگر كه قابليت تغييرپذيري و ساخت و تركيب دارند.

استفاده از ديوارهاي متحرك كـه بـه صـورت درجـا بـه       -
وسيله مفصل امكان حركت دارند و يا بـه صـورت ريلـي    

 جايي دارند.امكان جابه
-هاي سبكي كـه امكـان جابـه   استفاده از قطعات و حجم -

 جايي و تركيب داشته باشند.
 چيدمان متنوع فضاهاي نشستن -12اصل 

بان بـه وسـيله عناصـر مصـنوع و يـا پوشـش       ايجاد سايه -
 هاي نشستن.گياهي در مكان
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 بازخواني شهر ايراني (اسالمي)
هاي نقش آفرين در حاكميت شهري و بازتاب فضايي آنان  بررسي نهاد

 در شهرهاي دوران صفويه و قاجار
Restudying the Iranian (Islamic) City 

Analyzing the Institutions of Urban Governmentality in Iranian Cities 
and their Influences on Urban Space during Qajar and Safavid Era 

 
1حسين معروفي

 (نويسنده مسئول)
 

 24/09/1394تاريخ پذيرش:  13/04/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده
كه در يك دهه اخير بر شهر ايراني صورت گرفته است بررسـي سـازمان فضـايي و شـكل      بسياري در بين مطالعات

را  فضـاي شـهر  نگاهي كـه   ؛متفاوت به ماهيت شهر ايراني ارائه گرديد  دراين پژوهش نگاهي .شهر نقش پر رنگتري دارد
ساختار دولت و جامعـه    داند. مقاله با معرفي ازمان شهر ميبازتاب روابط قدرت و تعامل ميان نيروهاي تشكيل دهنده س

 حاكميـت هاي تاثيرگذار در  در ايران ما قبل مدرن به بررسي ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاكم بر ايران و نهاد
قـش آفـرين   هاي ن رابطه قدرت بين نهادهدف از پژوهش بازخواني مفهوم شهر ايراني از طريق تحليل پردازد.  مي شهري

و حاكميت قاجار تا پيش حاكميت صفويه  در دوراندر حاكميت شهري و بازتاب آن در سازمان فضايي شهرهاي ايراني 
و به منظور بهره بردن از نتايج تحقيقـات موجـود   تحليلي داشته -ماهيت توصيفي. پژوهش باشد مي از تحوالت مشروطه

  پردازد. سـه  مي اي به تحليل و جمعبندي با استفاده از منابع كتابخانهآوري اطالعات پرداخته و  با روش اسنادي به جمع
 نهاد مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از نهاد حاكميت، نهاد مذهب و نهاد عرف كه تشكيل دهنده سـاختار سياسـي  

حاكميت شهري  تعامل ميان اين سه نهاد عامل بنيادينباشند.  مي اجتماعي در مقياس سرزميني و در مقياس شهري -
رفـاه    كـه بـه موجـب آن    دوران صفويه و قاجار بوده  هاي ايراني فضايي شهر -ترين ساز و كار در كنترل اجتماعي  و موثر

نيـز    ايرانـي   بر اين اساس ساختار فضايي شهر. فته استيا مي  اجتماعي شهروندان در يك سازمان شهري منسجم تحقق
نمـود يافتـه در سـاختار حكـومتي و سـاختار        عرفي و فرهنـگ مـذهبي  نظامات بين قدرت حاكم،   حاصل تعامل جمعي

دارد كه در دوران معاصر با پررنگ شدن نقش حكومـت    هاي پژوهش حكايت از آن مذهبي شهر بوده است. يافته-عرفي
هرهاي و كاهش نقش نظامات عرفي تغييرات بنيادين در نظام مديريتي و اجتماعي و بـه تبـع آن مناسـبات فضـايي شـ     

 ايراني حاصل گرديد.

 :هاي كليدي واژه
 .حاكميت، عرف، مذهب، حاكميت شهري شهر ايراني،

 
 maroufi@um.ac.ir، مشهد، ايران. مشهد  دانشگاه فردوسي، شهرسازي و هنر اسالمي، دانشكده معماري ،استاديار شهرسازي. 1
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 و بيان مسئله مقدمه -1
حوزه جغرافيايي مطالعـات شـهر اسـالمي در يـك قـرن      

اسـالمي داشـته    -عربـي هاي  گذشته تمركز بيشتري بر شهر
  هـاي تـاريخي   بـا ريشـه    هاي ايرانـي  است. در اين ميان شهر

شـهر  "نگـر و مرفولوژيـك مـدل      طوالني نيز در قالـب كلـي  
  كـه اسـالم را عامـل اصـلي      قرار گرفته انـد. مـدلي   "اسالمي

دانـد.   ها و ساختار كالبدي و فضايي آنها مـي  گيري شهر شكل
دهه اخيـر مـورد انتقـاد و     اگرچه مدل شهر اسالمي در چهار

بازبيني پژوهشگران بسياري قرار گرفته است، بـا ايـن حـال    
همچنــان سـايه انـداز بــر     نگـاه سـاختاري و مرفولوژيـك آن   

هـاي ايرانـي    هـاي خاورميانـه از جملـه شـهر     مطالعات شـهر 
اسـالمي   -در بين مطالعاتي كـه بـر شـهر ايرانـي      .دباشد مي

ضايي و شكل شهر نقش صورت گرفته است بررسي سازمان ف
اين ادعا از اين جهت حائز اهميت است كـه  پر رنگتري دارد، 

معمـاري و    در سالهاي اخير رويكـرد كالبـد محـور (طراحـي    
  شهري) به عنوان شيوه غالب در بازتوليد شهر ايراني  طراحي

اسالمي مورد توجه بوده است. روش فوق فرايند بسياري از  -
شي در حوزه معماري و شهرسازي و رساله هاي پژوهها  طرح

را شكل داده كه طبيعتا خروجي نهايي آن چيزي جز تبيين 
حـال اينكـه شـكل شـهر     اصول و ضوابط كالبد محور نيست. 

نيروهاي تشكيل دهنده شهر و بازتاب تعامل و   برآيند تمامي
؛ 1353 ،(اشـرف باشـد   مـي  رقابت نيروهاي اجتمـاعي در آن 

پيشين ايران روايتگر قدرت نمـايي  هاي  . شهر)1390 ،پاكزاد
حكومت ها، ايدئولوژي حاكم بـر جامعـه و شـيوه تعـامالت و     

باشند. شهر ايرانـي بـر خـالف شـهر      مي كنش هاي اجتماعي
اروپايي موجوديتي مستقل و خودمختار نداشته و از بسياري  

 -جهات ترجمان روابط قـدرت در سـاختار كـالن اجتمـاعي     
هـدف از  ين بوده است. از ايـن رو  سياسي  حاكم بر ايران زم

اين پژوهش بازخواني مفهوم شهر ايراني (اسالمي) از طريـق  
 حاكميـت هاي نقش آفـرين در   رابطه قدرت بين نهادتحليل 

باشـد. روش   مـي   شهري و بازتاب آن در سازمان فضايي شهر
 ارائه شده در اين پژوهش رويكـرد بـت واره گرايـي فضـايي    

يراني (اسالمي) را به چالش كشيده و رايج در مطالعات شهر ا
شهر ايراني (اسالمي) را از منظر حاكميت شهري و رقابـت و  

كنـد.   مـي  نيروهـاي تشـكيل دهنـده آن بررسـي    بين تعامل 
بديهي است كالبد شهر نيز بازتاب فضـايي برآينـد نيروهـاي    
تشكيل دهنده سازمان شهر بوده و موجوديتي مستقل از آن 

ابتدا ساختار دولت و جامعه در ايـران مـا    ندارد. در اين مقاله
گرديده و عوامل نقش آفـرين در سـاختار   قبل مدرن معرفي 

 اجتمـــاعي در مقيـــاس ســـرزميني شناســـايي –سياســـي 
رسد كه عوامل تـاثير گـذار در مقيـاس     مي گردند. به نظر مي

اجتمـاعي   –سرزميني در مقياس شهري نيز شالوده سياسي 
اند.  به همـين منظـور بـا معرفـي     داده  مي را تشكيلها  شهر

شهري براي  حاكميتهاي تاثيرگذار در  نهاد ،سازمان شهري
   گردند. مي پاسخگويي به پرسش هاي ذيل بررسي

هـاي درگيـر در حاكميـت     رابطه قـدرت بـين نهـاد    الف)
 شهري به چه صورت بوده است؟

ها چگونه  ب) بازتاب روابط قدرت در سازمان فضايي شهر
 ؟بوده است؟

تاريخ بر محدوده ايران   در طول  از آنجا كه اقوام مختلفي
حاكميـت    امروزي حكمروايي نموده اند، ارائه يك مدل كلـي 

گـويي    هاي ماقبل مدرن چيـزي جـز كلـي    شهري براي شهر
هـاي   به پرسشتر  نيست. بنابراين به منظور پاسخگويي دقيق

اين پژوهش و به دليـل سـهولت دسترسـي بـه مسـتندات و      
مقطـع زمـاني مـورد بررسـي در ايـن      بع قابـل اطمينـان،   منا

ــي    ــهرهاي ايران ــژوهش ش ــتپ ــفويه و  در دوران حاكمي ص
دليـل   باشـد.  مي حاكميت قاجار تا پيش از تحوالت مشروطه

ــاريخي اشــتراكات سياســي (دولــت   انتخــاب ايــن دو دوره ت
متمركز و ملي) و مذهبي (تشيع به عنوان مـذهب فراگيـر و   

داراي ماهيـت   اين پـژوهش  باشد. مي رهحكومتي) بين دو دو
روش  توصيفي و تحليلي بوده و گردآوري اطالعات مبتني بر

اسنادي و كتابخانـه اي اسـت. بـدين منظـور بـا اسـتفاده از       
مطالعات اسنادي بر پايه كتب، مقاالت و ساير اسناد داخلي و 

 پردازد.   مي تحليل و جمعبنديبه خارجي 
ل تاثير گزار در سـاختار  رويكرد نظري: معرفي عوام -2

 اجتماعي ايران قبل از تحوالت مشروطه  –سياسي 
هاي توصيفي تنهـا مخـتص    انگاري و استفاده از قالب  كلي

هاي ايران نبوده بلكـه تـاريخ تحـوالت اجتمـاعي و      كالبد شهر
مناسبات دولت و جامعه در ايـران نيـز اغلـب در يـك قالـب و      

ه شده است. بطور مثال چارچوب معين و ثابت به تصوير كشيد
بـه تجزيـه و تحليـل     "فئوداليسـم "بسـياري از آثـار بـا قالـب     

و يـا جامعـه ايرانـي را    "تحوالت اجتماعي در ايـران پرداختـه   
و نحـوه    مـاركس از تكامـل تـاريخي     منطبق با نظريـات كلـي  

هاي مختلـف بـا روابـط توليـدي مشـخص       پيدايش فرماسيون
در حاليكه اساسا بين ) 80-78: 1393 ،(زيبا كالم "دانسته اند

تفاوتهاي بنيادين در اصولي چـون    جامعه غربي و جامعه ايراني
شرايط جغرافيايي، مالكيت زمـين، ماهيـت قـدرت، و طبقـات     
اجتماعي وجود داشته كـه امكـان تعمـيم نظريـات اجتمـاعي      

 ).1379 ،سازد (كاتوزيان غربي بر ايران را غير واقعي مي

يران، چه پـيش از اسـالم و چـه بعـد از     ساختار سياسي ا
 .اسالم، بر مبناي حكومت اقوام و ايالت مختلـف بـوده اسـت   
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ايـل    است كه به دليل بافت اجتماعي ساده و ابتـدايي   بديهي

هاي اجتماعي پيچيده نبوده و سـاز   ها و نهاد نيازي به ساختار
  قوم اساساً بر مبناي اطاعت محض و بـي  و كار اجتماعي يك 

 ،باشـد (زيبـا كـالم    و چراي افراد ايل از بزرگ ايـل مـي  چون 
عالوه بر ايـن در ايـن نظـام اسـتقالل فـردي      ). 108: 1393

ايـل و طايفـه     بسيار ضعيف و منافع افراد در منـافع جمعـي  
ساخت سياسي خـرد در قالـب ايـل و     شده است. خالصه مي

تبار شكل دهنده ساختار سياسي گذشته ايران بوده كـه بـه   
[حاكم يـا سـلطان] نقـش پـدر رئـيس، كارفرمـا و        شاهنشاه
 يا آن گونه كه فـوران   ).474: 1390داد (پاكزاد،  مي فرمانده

انديشه هاي كليدي پيرامون وظايف و تكاليف شاه "گويد  مي
در مجموع، شامل مفـاهيمي اسـت كـه شـاه را عامـل نظـم،       
مجري عدالت، فرمانـده جنـگ و ايجـاد كننـده رفـاه هرچـه       

) واضح است كه در 80: 1390(فوران،  "كند. مي بيشتر تلقي
اي كه قـدرت در انحصـار شـخص اول بـوده و امكـان       جامعه

تشكيل هيچ نهادي مستقل از نهاد حكومـت وجـود نداشـته    
  نيز چيزي جز الهامات و تفسير شخصي "قانون"است مفهوم 

؛ زيبـاكالم،  1392، كاتوزيـان توانسـته باشـد (   فرد حاكم نمي
حكومـت بسـتگي بـه     مشـروعيت " ن چارچوبدر اي .)1393

توانايي حاكم در حفظ آرامش، سركوب شورش هـا، و ايفـاي   
 ,Katouzian( "ديگـر وظـايف اجتمـاعي و اقتصـاديش دارد    

). حـاكم نـه تنهـا در صـدر     476: 1390پاكزاد، و  43 :2003
هـاي زراعـي و غيـر     زمـين   حكومت بلكه مالك مطلق تمامي

عزل و   ل رعيت نيز بود. تماميزراعي و حتي مالك جان و ما
هـاي ملـك و زمـين بنـا بـر       واگـذاري  نصب ها، انتصـابات، و  

هـا   ها و واگـذاري  تصميم خودسرانه حاكم بوده و اين انتصاب
براي صاحب منصب و يا حق مالكيت   ونه امنيت شغليگهيچ

ــراي صــاحب مــال ايجــاد نمــي نمــود (  ــانب ؛ 1392، كاتوزي
ادي و وابستگي تمامي امور به قدرت اقتص .)1393زيباكالم، 

شخصيت حاكم و تشـكيالت حكومـت او علـت اصـلي نبـود      
ثبات سياسي و نوسان هاي بزرگ و سريع در حيات جامعه و 

  ).11: 1392 ،باشد (كاتوزيان مي زمين سرنوشت ايران
مشروعيت حـاكم نـه تنهـا وابسـته بـه قـدرت نظـامي و        

آسـماني او در   استعداد فردي بلكه به دليل قداست و جايگاه
تاريخ و فرهنگ ايران نيز بود. حكـام، پادشـاهان و سـالطين    

را در زمـين پيـدا نمـوده و اطاعـت      "سايه خدا"مقام   همگي
تمركز قدرت مطلق در دست حاكميت و  .دامرشان واجب بود

گيري نهاد هـا،   فقدان نهاد مالكيت دو عامل عمده عدم شكل
هــاي  انجمــنهــاي صــنفي و  هــاي سياســي، تشــكل ســازمان

البتـه قداسـت    ).1393 ،اجتماعي در ايران بـود (زيبـا كـالم   
حكومت در ايران به معناي تفويض امور ديني بر حكام نبـود  

 "امر نيابت در ما بين علما و سالطين"بلكه به نوعي تقسيم 

امور دنيـوي توسـط نهـاد حكومـت و امـور        كه بر مبناي آن
(زيبـا   "شد مي محافظتديني و اخروي توسط نهاد روحانيت 

به ويژه در دوره صفويه و با اعـالم   ).120-116: 1392، كالم
شــيعه بــه عنــوان مــذهب رســمي حكومــت و وجــه تمــايز  
امپراطوري صفوي از امپراطوري سني مذهب عثماني رابطـه  

شيعه و حكومت شكل سازمان يافته تري بـه خـود    روحانيت
اي بـود كـه    گرفت. ارتباط حاكميت با نهاد مذهب بـه گونـه  

دولت صفوي حامي مـالي و معنـوي بسـياري از نهـاد هـاي      
وابسته به مذهب شيعه منجمله نهادهاي آموزشـي و قضـايي   
گرديد. با اين حال در دوران قاجار با رشد تجارت فرا ملـي و  
شكلگيري طبقه تجار حاميان جديدي براي گسترش شـبكه  

 روحانيت در ايران به وجود آمد.
ــ  ــن وظ ــر اي ــالوه ب ــانيون موجــب  ع ــاعي روح ايف اجتم

شـد.   مـي  اي بسيار نزديك آنها با مردم نيـز  گيري رابطه شكل
روحانيون به دليل احترام زيادي كه نـزد مـردم داشـتند بـه     

را تحت تاثير قـرار داده و يـا حتـي بـا       افكار عمومي   راحتي
اي مواقـع   ايجاد يـك بسـيج اجتمـاعي حاكميـت را در پـاره     

البتـه اعتـراض روحانيـت بـه      نمايند.مجبور به عقب نشيني 
ــيدن     ــالش كش ــه چ ــاي ب ــه معن ــن دوران ب ــت در اي حكوم

مخالفـت بـا     مشروعيت حاكميت نبوده بلكه بيشتر به معنـي 
 اسـت  تصميمات ناعادالنه و خودسرانه شـخص حـاكم بـوده   

(Algar, 1969)     با اين حال بر خالف اروپـاي قـرون وسـطي
متمركــز و نهــادي روحانيــت ايــران داراي تشــكيالت اداري 

 ،؛ پـاكزاد 1353 ،مستقل از حكومت مركزي نبودنـد (اشـرف  
ها از جمله قضاوت در محكمه  اگرچه بسياري از نهاد ).1390

شرع و آموزش در مدارس ديني در حوزه عمل روحانيت قرار 
 داشت اما در حوزه حكومتي آنچه اساس كار حكـام را شـكل  

يـت بـود و   حفظ آرامش و ثبات حـوزه تحـت حاكم  دهد  مي
ها و تصميمات حكام اگرچه در ظاهر همراسـتا   اريذسياستگ

بود اما در عمل هدف غائي حفظ حاكميـت    با قوانين دين مي
عـالوه بـر ايـن    . )Slugllet, 2005: 261( و تماميت ارضي بود

تاثير روزافـزون مـذهب شـيعه بـه پيـداش طيفـي از اصـول        
منكر انجاميـد  اخالقي منجمله جهاد، امر به معروف و نهي از 

كه به تدريج جنبه سياسي نيـز يافـت.  بنـابراين، بـه گفتـه      
مفهوم هاي عدالت و مبـارزه بـا ظلـم و سـتم، جـزء      "فوران، 

بايسـت   مـي  ارزش هاي مهم اعتقادي شيعيان بود و فرمـانروا 
عادل باشد وگرنه در پيشگاه خدا و نزد مردم مشـروعيتش را  

 )85: 1390(فوران،  "دهد. مي از دست
نيـز در    عالوه بر دو عامل حكومت و مذهب عامل سـومي 

سياسي و روابط دولت و جامـه در   - تكميل ساختار اجتماعي
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ايران نقش آفريني نموده است. جامعه ايران امروزه نيز بعد از 
و متشكل از اقوام   اي چند فرهنگي جامعه  چند هزاره تاريخي

تاريخ ايـران   مختلف با آداب و رسوم متفاوت است. از ابتداي
شرايط جغرافيايي نامساعد براي كشـاورزي و تفـاوت ميـزان    

را بـر مبنـاي     دما و بـارش در نقـاط مختلـف شـيوه زنـدگي     
كوچروي ايالت و عشاير و طوايف مختلـف قـرار داده اسـت.    

تباري طوايف عامل انسجام و اتحاد آنهـا   -خوني   همبستگي
ي و بقـاي طايفـه   در برابر ساير طوايف و در واقع رمز پايـدار 

بـود. در ايـن سـاختار اجتمـاعي حقـوق و تكـاليف افــراد در       
ساختار طايفه معنا پيدا نموده و مفهـوم قـانون چيـزي جـز     

 يبا بررسـ  يد. را. هاي مورد توافق طايفه نبود ضوابط و هنجار
 يت،عصــب" يهــا يــدهبــه پد يدر دوران صــفو يــلنقــش قبا

 يلـه بخـش قب به عنوان اصـول وحـدت    "و انتساب يماقيتاو
). 87: 1390نقل شده در فـوران   Reid 1983( كند ياشاره م

وجود قبايل و بافت متكثر جامعه ايران را عامـل   كدي  نيكي
دانـد. بـه    حاكميت چندگانه در اوايل دوران قاجار مـي   اصلي

عقيده وي به دليل عدم وجود ارتش مركـزي، بوروكراسـي و   
هان قاجار مجبور سريع، شا  هاي ارتباطي همچنين زيرساخت

به تفويض قدرت و اختيارات به حكام محلي و سـران قبايـل   
). در نبود ارتش مركـزي ايـن   Nikkie Keddie, 1971بودند (

امر مـوثرترين راه بـراي كنتـرل و ايجـاد ثبـات و امنيـت در       
ــر    ــا ب ــل بن ــود. قباي ــدهاي داخلــي و خــارجي ب ــل تهدي مقاب

خـودگردان  هـاي   جات حياتي به جهت كوچروي واحـد ااحتي
 بوده كه تابع قوانين عرفي مورد توافق اعضا قبيلـه بـوده انـد.   
نظامات عرفـي شـالوده اصـلي سـاختار اجتمـاعي و قضـايي       
 جامعه را تشكيل ميداده است بطوري كه, به گفتـه لمبتـون،  
بعد از ورود اسـالم بـه ايـران عليـرغم اصـالحات اجتمـاعي،       

هاي عرفـي   امتغيرات چنداني در ماهيت نظ  قضايي و مذهبي
. براي مثال از ابتداي ورود (Lambton, 1980)صورت نگرفت 

به دو دسـته محـاكم شـرعي و محـاكم       اسالم محاكم قضايي
عرفي تقسيم بندي شده و به گفته لمبتن اين تقسيم بنـدي  
ميراث دوران ساساني بوده و در بسياري موارد محكمه عرفي 

قاجار نيز همـين  . در دوره 5نقش پر رنگتري نيز داشته است
رفته رفته از اهميت محاكم   روش كم و بيش ادامه يافت ولي

شرع در برابر محاكم عرف كاسته شده، تا آنكه بـا اصـالحات   
و تشكيل سـازمان دادگسـتري بسـاط محـاكم       جديد قضايي

عمق نظامـات   ).29: 1353شرع به كل پرچيده شد (اشرف، 
امـروز پـس    يچندان است كه حت يدر ساخت اجتماع يعرف
مشـروطه در منـاطق    يقـانون اساسـ   يبقرن از تصـو  يكاز 

 مردم معتبر است. ينهمچنان ب يراناز ا يمتعدد

 

   
Fig. 1 The conceptual model of the study 

مدل مفهومي پژوهش: حاكميـت، مـذهب و عـرف     -3
 دهنده ساخت سياسي كالن در مقياس سرزميني تشكيل

مـا قبـل    ايـران  اجتمـاعي در  -سـاز و كـار سياسـي    
مشروطه نتيجه تعامل بين سه عامل حاكميت، مـذهب و  

شـكل   اين سـه عامـل   .)1393 ،(معروفي عرف بوده است

سـرزميني و تـوازن آنهـا ضـامن ثبـات و       سـازمان  دهنده
است. شايان ذكـر اسـت    اجتماعي بوده -پايداري سياسي 

هاي چند سويه ميان حاكميت، مـذهب و عـرف    كه پيوند
در مشروعيت بخشي و تداوم هر عامل نقش پايـه داشـته   

ين دوام و به عبـارتي ديگـر هـر عامـل بـراي تضـم      . است

Political-social macrostructure of Iran during 
Safavid and Qajar era 

Government Religion Customs 

� Arbitrary government 
� Commercial trade monopoly by 

government 
� Lack of independent 

organizations 
� Lack of law-based government 
� Lack of political stability 
� Decentralized government 
� Intervention of government in 

economy 

� clergies activities in 
social and political parties 

� Protest against 
government and injustice 

� Controlling of the legal 
courts 

� Social system based on 
ethnic and relationship 

� Customs as a 
fundamental part of 
society and judicial 
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پايداري خود نياز به دو عامل ديگر داشته است. مدل ارائه 

اجتمـاعي   -ساختار ساختار سياسي  1شكل شده مطابق 
تــا قبــل از  و قاجــار ايــران را از دوران حاكميــت صــفويه

رسـد ايـن    به نظـر مـي   .نمايد  مي  انقالب مشروطه معرفي
 - ساختار كـالن در مقيـاس سـرزميني سـاختار سياسـي     

شده اسـت.   ماعي شهرهاي اين دوران را نيز شامل مياجت
به عبارتي ديگـر سـازمان شـهري بازتـاب خـرد سـازمان       

در ادامـه حـوزه تـاثير هـر عامـل در      باشـد.   سرزميني مي
 مقياس شهري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 نهاد حاكميت -3-1

  بـه معنـي   "خشتر"به صورت   واژه شهر در متون قديمي
بـر  ). 512: 1390شاهي كردن و حكم راندن اسـت (پـاكزاد   

پيش و پـس از اسـالم، در اكثـر مـوارد از       پايه اسناد تاريخي
  قلمرو حكومتي استفاده شـده كـه گـاهي     واژه شهر به معني

هـاي امـروزي داشـته اسـت (همـان).       وسعتي معادل اسـتان 
اجتماعي ايران جايگـاه   -ين مفهوم شهر در نظام سياسيبنابر

  شاهي و مركز قدرت سياسي و حكومتي بوده اسـت. بـديهي  
است كه در اين ساختار رشد و افول شهر كـامال وابسـته بـه    
نهاد حاكميت بوده و امكان تشكيل هيچ نهاد شهري مستقل 

 از دليل اينكه امروزه بسياري از حكومت وجود نداشته است.

در  مختلـف  تختگاه دولـت هـاي    ايران زماني  هاي اصلي هرش
رقيـب حكـام در     بودند نشان از نقش بـي   هاي تاريخي رهود

دارد. به طور مثال در فاصله انقراض ها  شكوفايي و ثبات شهر
حاكميت صفويه و شروع حاكميـت قاجـار بـه دليـل فقـدان      
حكومت متمركز ركود شهري و شـهرگرايي در ايـران زمـين    

 ايرانـي اسـتقالل و    سـنتي  هـاي  با اين حال شهر م خورد.رق

هاي قرون وسطي اروپا را نداشته و شـهر   شهر خود مختاري
امنيـت و   قدرت حاكم براي تـامين  مقر حاكميت و وابسته به

اسـت. همـانطور كـه عنـوان گرديـد       معيشت ساكنين بـوده 
 و تجارت پـر  بازرگاني و تجارت بسيار وابسته به حكومت بود

رفـت.   مي حق انحصاري دولت به شمار  كاالهاي خارجي سود
از اين رو فراهم آوري زيرساخت هاي تجاري اهميت بسياري 

داشت. بازار به عنوان قلب اقتصادي و ستون ها  براي حكومت
فقرات شهر ايراني همواره مورد توجه حكام بوده است. رابطه 

اريخ بين بازار و حاكميت همواره يـك رابطـه دو سـويه در تـ    
سياسي ايران ما قبل مدرن بـوده اسـت. از يـك     –اجتماعي 

سو رونق بازرگاني وابسته به امنيت و نظم و كنترل بازار بوده 
يي كه در غالب كاال به خزانـه  ها و از سويي بسياري از ماليات

گشـته   مي شده از طريق بازار به پول تبديل مي حكومتي وارد
  به عنوان مركزيت زندگي نظم بازار اين رو كنترل و است. از
هـاي حاكميـت بـوده و     از دغدغـه   شهر همواره يكي  عمومي

 اجتمـاعي و  - بازار نه تنها ستون فقرات  بلكه نبض اقتصادي
 رفته است.  مي شمار سياسي شهر نيز به

از مسائل و امور شـهر توسـط    شهري بسياري در مقياس
شـد كـه خـود     مـي  منصوبان و وابستگان حكومـت مـديريت  

از  هـاي ايرانـي   گواهي بر عدم خودگرداني و اسـتقالل شـهر  
دسته بندي امور شهري  با باشد. سلطانزاده نهاد حاكميت مي

ــه چهــار دســته اداري اقتصــادي،  - سياســي، اجتمــاعي - ب
ــكلگيري  ــه ش ــايي ب ــامي و قض ــاره   انتظ ــل اش ــب ذي مناص

شـهر و منطقـه    سياسي و امنيتي گروه اول امور اداري،"دارد:
 ؛شـود  مي است كه توسط حاكم يا امير شهر اداره ناطراف آ

شـهرداري   گروه  دوم امور اجتماعي و اقتصـادي مربـوط بـه   
بـه آنهـا   ها  هستند كه رئيس شهر، كالنتر و كدخدايان محله

شهر است كـه عسـس و    سوم، امور انتظامي گروه ؛پردازد مي
قضـات   امور قضايي نيـز توسـط   .آنهاست داروغه مسول اداره

 ) وظـايف و 208 :1365(سـلطانزاده،    "ميشـود.  رسـيدگي 

نبـوده و    مقررات ديرپـا و مشخصـي   اهميت اين مناصب تابع
 شـهر  تحت تاثير اراده حكومت مركزي يا حاكمان ايـاالت و 

). نكته 1389موسوي،  هاي كوچك متفاوت بود (پور احمد و
قابل بررسي اين است كه هيچكدام از مناصـب عنـوان شـده    

يا نمايندگان مردم نبود لذا در عملكرد خـود  منتخب مردم و 
مناصـب    تمامي .نيازمند پاسخگويي به شهرنشينان نبوده اند

و اجتمـاعي    و كنترل اخالقي  مسول نظم فيزيكي شده عنوان
عالوه بر اين فـرد محـوري    ند. ا بوده  در عرصه عمومي جامعه

از شهر و غلبه راي حاكم بر آراي ساير مديران شـهر   در اداره
حاكميـت شـهري در ايــران ماقبـل مــدرن     ويژگيهـاي بـارز  

هـاي   ). قدرت مطلقه حاكم بـر فضـاي شـهر    باشد (همان مي
شهر اصـفهان  است.  داشته  قابل توجهي ايران نيز تاثير  سنتي
هاي بسيار خوب تاثير نهاد حاكميـت بـر طـرح     از نمونه  يكي

ريزي شهر است. به عقيده اهري هـدف از شهرسـازي دوران   
 محيط از ايجاد تصوري براي الزم بستر آوردن فراهم"صفويه 

 بـراي  كه نقشي باشد و صفويان بيني جهان با منطبق كه بود

 دهنـده بـه   وحـدت  و شـيعي - ملـي  دولـت  عنـوان  به خود

) وي 6: 1390 ،(اهـري  ".بودنـد  كـرده  تعريف ايران سرزمين
فضاي شهري دوران صفوي (خيابان و ميـدان) را عرصـه اي   

ايراني از طريـق برگـزاري جشـن     –براي تقويت هويت ملي 
مهوش عالمي نيز بـا توصـيف   نمايد.  مي هاي همگاني معرفي

هاي سلطنتي دوران صفوي به نقش شهر به عنوان نماد  شهر
قـدرت  حقانيت سياسي شاهان صفوي و مكاني براي نمايش 

،  وي بــا بررســي اســناد تــاريخي    سياســي اشــاره دارد. 
و متـون فارسـي بـه نقـش       هاي جهانگردان اروپايي يادداشت

بـاغ شـهر   "گيري اصفهان به عنوان  شكل حاكمان صفوي در
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اسـت كـه     هاي شاهي مبـين آن  باغ شهر“پردازد:   مي "شاهي
چگونه شاه از باغ بـراي توسـعه شـهري موجـود و يـا ايجـاد       

كـرد. بـاغ     ي جديد به منظور آباداني زمين استفاده مـي شهر
  داد كـه درجـات    ها نظامي از فضاهاي شهري تشكيل مي شهر

گوناگوني از تعامل ميان شاه و رعايايش را از طريق بهره بري 
هاي طـرح و نمـايش تصـويري از عظمـت شـاهانه        از ويژگي

ي گيـر  شـكل از ايـن رو   )53: 1387عالمي، “(كرد.  ممكن مي
به عنوان صحنه اي  -خيابان و ميدان -شهر   فضاهاي عمومي

براي نمايش، مراسم سلطنتي و حقانيت سياسـي پادشـاهان   
 صفويه ياد شده است (همان).  

فقدان حق مالكيت فردي و عدم شكل گيـري نهادهـاي   
مستقل شهري به نهاد حاكميت اختيار تام جهت طرح ريزي 

سعه، فضاهاي عمـومي و  شهر (نحوه كاربري زمين، الگوي تو
نمـود.   مـي  و ساليق فردي حاكم را اعطـا ها  بر اساس ايده ...)

قدرت مطلقه حـاكم در شـكلگيري سـازمان فضـايي شـهر و      
نظام استخوانبندي فضاهاي همگـاني تـاثير بنيـادين داشـته     
است. فضاهاي عمومي شـهر شـامل بـازار، ميـدان و خيابـان      
عرصــه نمــايش قــدرت حاكميــت و مشــروعيت بخشــي بــه  
حكومت بوده است. از اين رو نظم عمومي و امنيت و كنتـرل  

ر ســايه قــدرت مطلقــه حاكميــت در فضــايي د –اجتمــاعي 
بـا ايـن حـال نهـاد     شده اسـت.   مي شهرهاي ايراني امكانپذير

كميت به صورت مستقيم و غير مستقيم مجبور به تعامـل  اح
با ساير نيروهاي تـاثير گـذار در حاكميـت شـهري بـه ويـژه       

 مذهب و عرف بوده است.  

 نهاد مذهب -3-2

مكان برگزاري سياسي  -جدا از موقعيت اداريايراني شهر 
مراسم آئيني و مذهبي نيز بوده است. تـاثير پديـده ديـن در    
شهرهاي كهن به گونه اي بوده كه در بنيان گذاري و شـكل  
دهي به مناسبات اجتماعي، اقتصادي و تجـاري شـهر نقـش    

). بطـور مثـال بنيـان    1389 ،پايه داشته اسـت (يوسـفي فـر   
ــيش از اســالم پرستشــگاه  ــوده هــا  بســياري از شــهرهاي پ ب

بطوريكه رهبران روحاني شهر در اداره شهرها نيـز تاثيرگـذار   
بوده انـد. در دوران اسـالمي مفهـوم شـهر بـا اجتمـاع امـت        
مسلمان به منظـور برپـا داري فـرايض دينـي پيونـد خـورده       

اي كه بسياري از دستورالعمل هـاي اسـالم در    است؛ به گونه
 .دباشد مي محيط شهري تحقق پذير

به معناي آرامش، اخالص و  "سالمه"ريشه واژه اسالم از 
 اسالم به معنـاي تسـليم   ،باشد. از ديدگاه مذهبي تسليم مي

خداوند و فرمانبرداري از قوانين حضـرت حـق    شدن در برابر
 منظر اسالم دين نظم و خود فرماني بوده كه اين باشد. از مي

از اصول اعتقادي همچـون برپـاداري نمـاز هـاي      در بسياري
در مـاه   داري از روز و يـا روزه  هـاي مشـخص   زمان يوميه در

اسالم عالوه بر توجـه  ). 1393 ،يابد (معروفي مي رمضان نمود
اجتمـاعي و و    مسـلمانان بـه زنـدگي     به ابعاد فـردي زنـدگي  

اعمال و رفتار آنها در جامعه نيز توجه دارد. در نتيجه اصولي 
وظيفـه  چون پاكي (درون و برون)، انضباط و اخالص نه تنها 

حــرام و "در مراقبــت از   فــردي بلكــه بازتــاب اجتمــاعي آن
و پرداخت و خمـس   "امر به معروف و نهي از منكر"، "حالل

نيز مورد توجه است. نيازمندي هاي اسالم در عرصه  و زكات
 قـوانين  در نبـود  كـه  اين واقعيت است اجتماعي بيان كننده

گـر   و نهـاد هـاي مسـتقل و نظـاره      كـدهاي قـانوني   ،شهري
شهري  اصول و مباني اسالم عامل نظاره گر و كنترل گـر در  

 از مناصـب حكـومتي   باشـند. بسـياري   مـي   عرصـه عمـومي  

و  همراستا با تاكيد اسالم بر نظـم، بهداشـت و اصـول حـرام    
 ند. بطور ا پرداخته مي حالل به كنترل بازار و فعاليت بازاريان

 هـده محتسـب  ميالدي كنترل بازار بر ع شانزدهتا قرن  مثال

و   كه عالوه بر نظارت فيزيكي نظارت بر اخـالق عمـومي   بوده
چون امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را نيـز         اعمال مذهبي

. مشـابها كـاهن نيـز مسـئوليت     (Floor, 1971)  دار بود عهده
اشـاعه خيـر و فرونشـاندن شـر از طريـق      "محتسب را   اصلي

عامـه، رفتـار غيـر    پرداختن به كليه مسائل مربوط به اخالق 
رعايت شعائر و قواعد اخـالق حرفـه اي در   ، زنان مسلمانان و

 ،در مـدني پـور   نقـل شـده  (كـاهن   "داند. مي صنوف مختلف
چون خمس و   همچنين اسالم با وضع قوانيني ).105: 1381

زكات، تشويق ثروتمندان به خيرات و بر حذر داشـتن اغنيـا   
اجــراي عــدالت  هــاي الزم بــراي زمينــه ،بــه ثــروت انــدوزي

اجتماعي، تعديل و توزيع ثروت و از بين بردن فقـر را ايجـاد   
 .  )1372(سالك،  نموده است

 از نهاد هاي نظاره گر برآمده از اصول اسالم نهـاد اوقـاف  
اجتمـاعي در   -هاي مهـم اقتصـادي   از نهاد  كه يكي باشد مي

باشد. وقـف از لحـاظ    هاي مسلمان نشين خاورميانه مي شهر
آيـد كـه بـر     مـي  شـمار  دولتي به ساختار نهادي غير ومحتوا 

شهروندان به منظور برپاداري امور  اساس خواست و نيت خير
از ايتام و فقرا و حفاظـت و نگهـداري از    عام المنفعه، حمايت

گيـرد (ر.ك   شـكل مـي    و فرهنگـي   هـاي مـذهبي   زيرساخت
). مقياس اوقاف بسته به ثروت 1374 ،و اهلرز 1383 ،شهابي

منزلت اجتماعي واقـف گـاه بـزرگ، ماننـد موقوفـاتي كـه       و 
 گـذاري  توسط حاكم و طبقـات وابسـته بـه حاكميـت بنيـان     

بري  شوند، و يا كوچك، مانند موقوفاتي كه به منظور بهره مي
 گيرنـد، دسـته بنـدي    مي ساكنين محله يا چند خانوار شكل
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بر سـازمان   . تاثير اوقاف (Sait & Lim, 2006: 149)شوند مي
هري از سه منظر فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و ش

عنـوان   باشد. از بعد فرهنگي وقف به كالبدي قابل بررسي مي
در  جهت ايجاد، گسترش و نگهداري از  مالي پشتوانه و منبع
هاي  از درآمد بوده است. استفاده آفرين نقش  مراكز فرهنگي

زكـاركرد  اهـا   وقف براي ساخت مساجد، مـدارس و كتابخانـه  
). در بعـد  1372،امام جمعه زادهباشد ( وقف مي  هاي فرهنگي

اجتماعي وقف عاملي براي تامين رفاه اجتماعي، توزيع ثروت 
جامعه ماننـد ايتـام،    و فرودست از قشر آسيب پذير و حمايت

از خـدمات اجتمـاعي    سرپرست بود. بسـياري  فقرا و زنان بي
آيـد در   مـي  به شـمار ها  از وظايف شهرداري ه كه امروزه 

 است. كاروانسرا، آب شده مي گذشته توسط نهاد اوقاف تامين

اماكني بودند كه به شدت داراليتام، دار االعجزه و غيره  انبار،
مورد نياز جامعه سنتي بـوده و واقفـان بـا درنظرگيـري ايـن      

نمودنـد. بنـابرين    مـي  نيازهاي اجتماعي اقدام به عمل وقـف 
ي تحقق عدالت اجتماعي بدون مداخله از راهكارها  وقف يكي

است. عالوه بر اين وقف موجـب   حاكميت بوده مستقيم نهاد
و   انسـاني  هـاي  ارتقـا ارزش  اجتمـاعي و   افزايش همبسـتگي 

 حمايت است. به واسطه شده مي در جامعه سرمايه اجتماعي

و فرهنگـي، وقـف موجـب تقويـت       از زيرساخت هاي مذهبي
اسـت. بـراي مثـال در احـداث يـا      شده  مي محلي نيز اقتصاد

 مصـالح، صـنعتگران و   از مـدارس  و مسـاجد  تعمير مرمت و

باعـث كـار آفرينـي و     شـده كـه   مي هنركاران محلي استفاده
از منظـر مـديريت    شـده اسـت.   مـي  شهر به تزريق اقتصادي

شهري نهاد اوقاف يك سيستم مديريت شهري كامال مستقل 
وري تجهيـزات، توزيـع   فراهم آاز ساختار حاكميت بوده است. 

خدمات و كنترل كاربري زمين از اهداف مديريتي اوقاف بـوده  
شده است. عالوه  مي كه بدون دخالت مستقيم حاكميت فراهم

نهاد اوقاف تاثير به سزايي بر شكلگيري و  ،بر وجوه مطرح شده
تداوم سازمان فضايي (استخوان بندي) شهر نيز داشـته اسـت.   

بررسي تاريخ تكامل بازار يزد بـه مطالعـه تـاثير     با مايكل بونين
شهر و تكامل   هاي مذهبي گيري زيرساخت نهاد اوقاف بر شكل

دهنـد كـه    مـي  نشـان  هـاي وي  بررسي پردازد. مي فضايي بازار
هـاي   واحـد  بهـاي   بازار توسط اجاره  بناهاي مذهبي بسياري از

شـدند،    مـذهبي  يك يـا چنـد بنـاي    وقف تجاري كه مشخصاً
امـالك   .(Bonine, 1987: 187) شـوند  مي نگهداري مايت وح

وقفي در بازار يزد نمايانگر اهميت نهادهاي مـذهبي در ايـن   
محور اقتصادي شهر اسـت. تجمـع و همجـواري بسـياري از     
كاربري هاي مـذهبي و تجـاري در بـازار و همچنـين تعـدد      
واحدهاي تجاري كه وقف حمايت از كـاربري هـاي مـذهبي    

بازگو كننـده بعـد مـذهبي بـازار و نقـش مـذهب در       اند  شده

). عالوه بر اين درآمـد  194سازمان فضايي شهر است (همان: 
حاصل از رقبات صرف تعمير وحفاظت موقوفات شده كـه در  

نقـش  هـا   بهسازي زيرساخت هـاي اصـلي شـهر و تـداوم آن    
 موثري داشته است. 

ــذهب موجــب   عت ــاد م ــت و نه ــاد حاكمي ــان نه ــل مي ام
و توسعه سازمان فضايي، رونق اقتصـاد شـهري و    گيري شكل

توسعه رفاه و عدالت اجتماعي از يك سو و نمـايش حقانيـت   
ــر  ــت از ســويي ديگ ــي حاكمي ــري  شــده اســت. شــكل  م گي

هاي با ارزش شهري مانند مجموعه شـاه طهماسـب    مجموعه
در يزد، مجموعه گنجعليخـان در كرمـان و مجموعـه نقـش     

مل دوسويه در جهت تـامين  جهان در اصفهان حاصل اين تعا
عالوه بر رابطه وقف بوده است. ها  زير ساخت هاي اصلي شهر

هاي مسلمان نشين  هاي كالن در شهر ها و مولفه با زيرساخت
هـاي خـرد    (مسجد، بازار، مدرسه، ..) بسـياري از زيرسـاخت  

هاي مـرتبط بـا مـذهب شـيعه      شهري به خصوص زيرساخت
نيـز بـه واسـطه     و زورخانه)(مانند تكيه، حسينيه، سقا خانه 

بـا ايـن تفـاوت كـه ايـن       .گشـته اسـت    نهاد اوقاف فراهم مي
هاي خـرد نـه بـه واسـطه مداخلـه مسـتقيم نهـاد         زيرساخت

و قـدرت   حقانيت براي نمايش مكاني حاكميت و نه به عنوان
حاكميت شكل گرفته اند. ارتباط اين خرده فضاها با مفـاهيم  

ا مذهب شيعه موجب پـر  شيعي و آيين هاي جمعي مرتبط ب
تقويـت حيـات   رنگ شدن نقش اجتماعي اين خرده فضاها و 

مراسم روضـه خـواني، تعزيـه و    . شده است  اجتماعي شهر مي
  مـذهبي - هاي فرهنگـي  شبيه خواني كه امروزه جزئي از آيين

از موقوفـات    باشند به واسـطه بهـره وري جمعـي     ايرانيان مي
و نهاد اوقاف نه تنها كنتـرل  از اين ر شده است. امكانپذير مي

بر كاربري زمين و توليد فضا بلكه كنترل بر روابط اجتمـاعي  
 را نيز عهده دار بوده است.

 نهاد عرف -3-3
نويـه شـهر   ااز عوامل تاثير گذر در ساختار اوليـه و ث   يكي

بـدون    باشد بطوريكـه شـهر ايرانـي     اي مي محله و نظام محله
بوده است. محله به عنوان عرصـه  هايش غير قابل تصور  محله

شـهري نقـش تكميـل كننـده در سـاختار        خصوصي زندگي
  شـهر ايرانـي   فضايي، ساختار اجتماعي و سـاختار مـديريتي  

). مثلـث حاكميـت، مـذهب و    1394داشته است (معروفـي،  
بـدون درنظـر گيـري     -يا به عبارتي سـازمان شـهري   -عرف 

باشـد. در شـكل   ميناكاملهاي ايرانياي در شهرنظام محله
گيري محالت شهري عوامـل مختلفـي منجملـه همبسـتگي     
هاي خانوادگي، قومي، عقيدتي و منافع مشـترك صـنفي يـا    

منابع موجود محالت شـهري را واحـد هـاي     دخيل بوده اند.
  فرهنگـي  -بافـت اجتمـاعي    خودگردان بـا  اداري-اجتماعي 
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 و ثـروت  پايـه  همگن معرفـي نمـوده كـه زنـدگي در آن بـر     
 موقعيت اجتماعي نبوده و فقرا و اغنيا در يك واحـد فضـايي  

، 1360، كيـاني  1353(نگـاه كنيـد بـه اشـرف     اند  زيسته مي
تقـسيم شهرها به محله هاي متعدد نقش ). 1376خيرابادي 

اساســي دراداره امـــوري چـــون كنتـــرل وضـــع ماليـــات و 
سـاير امورشـهري مثـل مـديريت بهتردرامورمربـوط بـه آب      

است كه   بديهي. )108-106: 1376 ،ه است (خيرآباديداشت
و  عامل انسجام محـالت  ، زباني هاي قومي، مذهبي  همبستگي

پيوندهاي ساكنين بوده است. عالوه بر اين  بقا رمز پايداري و
مستحكم بين ساكنين موجب تامين امنيت رواني و افـزايش  

شـده اسـت. همبسـتگي هـاي      مي همكاري و تعاون بين آنها
موجود در   تكثر فرهنگي ومي، زباني و نژادي محالت بازتابق

از  اسـت.  ايالت و اقوام مختلـف در مقيـاس سـرزميني بـوده    
 منظـر اجتمـاعي محـالت شـهري يـك سيسـتم اجتمـاعي       

 هــاي خــود بــوده كــه بــه تــرميم روابــط و نيــاز خــودگردان
در  به عقيـده لكهـارت   .).Lockhart, 1960(پرداخته است مي

هاي خاورميانـه حـس    ساير شهر نيز همانند  ايراني هاي شهر
بـوده   محـدود  مقياس شهر بسـيار  مسئوليت تعاون مدني در

معناي وحدت و يكپـارچگي   در محله اغلب به و وحدت است
در نظام محله "گويد:  مي شهر نبوده است (همان). كاستلو در

، وفـاداري و مسـئوليت پـذيري     يـابي  حس تعلق، هويـت اي 
از جامعه شهري بـوده  تر به جامعه محله اي قويمردم نسبت 

و قانون چيزي جز تبعيت از كدها و اصول مورد توافـق بـين   
. بـا ايـن   (Costello, 1977:16) "ساكنين محله نبـوده اسـت  

 بيان كاستلو به دو نكتـه مهـم در ارتبـاط بـا محـالت اشـاره      
. عدم استقالل فـردي و ادغـام منـافع فـردي در     1نمايد:  مي

. ماهيت عرفي محالت و عدم دخالت 2معي محله و منافع ج
اي بـر جامعـه    . غلبه جامعه محلـه حكومت در نظام محله اي

شهري موجب شد كه حقوق و وظايف افراد بر پايه عضـويت  
اي معنا پيدا كند و قـوانين   آنها در جامعه محله  و همبستگي

 باشند. و نانوشته و مقررات بيشتر بر مبناي قراردادي و عرفي

هاي بزرگ هر محله براي خود شـهري   بر اين اساس در شهر
بوده با قوانين نيمه مستقل كه به تـامين نيازهـاي سـاكنين    

اي بوده  پرداخته است. خودبسندگي محالت به گونه مي خود
زهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و    ااست كه عـالوه بـر تـامين ني   

ساكنين، سازمان اداري مشخص و نيمه مستقل نيز   فرهنگي
از بعد سلسله مراتب اداري، مديريت محالت بـه   اشته است.د

از اعضـاي    كدخدا معموالً يكـي  شده است. مي كدخدا واگذار
پرنفوذ و مورد قبول ساكنين محل بوده كه وظيفه حمايت از 

ــي ــافع جمع ــه  من ــات محل ــه  ، حــل و فصــل اختالف اي و ارائ
و اشتغال محله بـه كالنتـر يـا      گزارشاتي از قبيل آمار جمعيتي

در نبـود چـارچوب    .(Avery et al 1991)حاكم شـهر داشـت   
از نيـاز هـاي سـاكنين محلـه      شهرداري بسياري و نهاد  قانوني

شد.  مي ساكنين فراهم توسط انجمن هاي داوطلبانه و همياري
و هـم   از روي رقابـت و چشـم   محـالت گـاه   سـاكنين متمـول  

آوري  از سـر خيرخـواهي مسـئوليت فـراهم      گـاهي  چشـمي و 
خدمات محلـه اي ماننـد آب انبـار، مسـجد، مدرسـه، تكيـه و       

كنـار سـاكنين خيـر     نـد. در  گرفتـه ا  مـي  بازارچه را بـه عهـده  
نيز مسئوليت كنترل اجتمـاعي   ديگري  دولتي هاي غير سازمان

 عهـده  سـاكنين محلـه را بـر    از و حفاظت و مراقبت  اخالقي و

لـوطي هـاي محلـي بودنـد كـه      ها  از اين انجمن  داشتند. يكي
مـارتين بـا بررسـي    داشتند.  عهده بالفعل محالت را بر رهبري

انجمن لوطي در ايران عصر قاجـار پديـده لـوطي را     موشكافانه
و تـاثير پـذير از نقـش      كامال برآمده از فرهنگ و هويتي ايراني

به عقيده مارتين رمز داند.  قهرمانان حماسي و امامان شيعه مي
و نوعدوستي، بطور خالصه مـنش لـوطي     انسجام و همبستگي

ني، و بايسـت در روابـط خويشـاوندي، قـومي، زبـا      گري، را مي
. )(Martin, 2005: 118 ساكنين محلـه جسـتجو نمـود     شغلي

در   عـالوه بـر محافظـت محـالت نقـش مهمـي      هـا   لوطي گر
 محلـه  برقراري نظم اجتماعي، حفظ اخالق عمومي، دفـاع از 

و اطفال يتيم، و وظيفـه   فقرا به  برابر خشونت، كمك مالي در
راسـم  م روضـه،  و آييني (برگزاري  مذهبي سازماندهي مراسم

در نبود سيستم ماليـاتي   ند. ا بر عهده داشته اعياد) را و تعزيه
و رفاه اجتماعي منظم و قانونمنـد، جامعـه شـهري سـازمان     
لوطي را به عنوان عاملي بـراي توزيـع ثـروت و فـراهم آوري     

بـه دليـل تمركـز     عـالوه بـراين  خدمات محلي پذيرفته بـود.  
سياسـي و   هاي قدرت مطلق در شخص حاكم در زمان بحران

و  در حفاظت  نقش مهميها  لوطيكم شدن اقتدار حاكميت، 
بـه طـور   غـارت داشـتند.    خشونت و محله در برابر از مراقبت

گرهاي اصفهان به سردسـتگي محمـد    لوطي 1849مثال در 
كه شهر فاقد حاكم و در هـرج و مـرج بـود      عبداهللا در زماني

بـر عهـده   مسئوليت حفظ نظم و برقراري قـانون در شـهر را   
با اين حال گروهي از لـوطي گرهـا    ).Floor, 1971)( گرفتند

به واسطه ورود به عرصه سياست و برقراري ارتباط با سازمان 
هاي حكومت محلي دچار انحطاط شده وبه دسـته اوبـاش و   

هـاي تـاثير گـذار در نظـام      از ديگـر انجمـن  پيوستند. ها  الت
آيين جوانمردي و اي انجمن زورخانه بوده كه به ترويج  محله

فتوت همراستا با اعتقادات شيعي، صوفي و اسـاطير باسـتاني   
پرداخته اسـت. در دوران حاكميـت قاجـار انجمـن      ايران مي

زورخانه به دوران شكوفايي خود رسيد بطوريكه شاهان قاجار 
ــ   ــزاري ورزش ــان برگ ــود از حامي ــههخ ــد  اي زورخان اي بودن

)Arasteh 1961 گـروه مرجـع اصـلي   ). در اين دوره زورخانه  



41 
 

بازخواني شهر ايراني (اسالمي) RESTUDYING THE IRANIAN (ISLAMIC) CITY 41 
 

 
بوده كه توسط تشـريك مسـاعي، ارتباطـات رو در رو، اهـداف     

 شده است (همان: مشترك و حس وحدت و تعامل متمايز مي

ريدگن با بررسـي انجمـن زورخانـه از ديـدگاه نظريـات       )258
بـا هويـت     به آيين زورخانه و ادغام آن فرهنگي  مردم شناسي

وي بـا تطبيـق مراسـم     نمايـد.   ايرانيان اشاره مـي   مذهبي- ملي
آئيني زورخانه با نظريه پيوند اجتمـاعي (كمونيتـاس) ويكتـور    

مشـترك بـر     هاي اخالقي ترنر به نقش زورخانه در ايجاد ارزش
توسـعه   .(Ridgeon 2007) پـردازد   پايه مفهوم جوانمردي مـي 

بـاز توليـد   "مفهوم جوانمردي، بنا به نظـر ريـدگن، بـر پايـه     
از طريـق هماننــد پنــداري اهــل   "متـداوم گذشــته در حــال 

 زورخانه با شخصيت هاي تاريخي مانند رستم و پورياي ولـي 
باشد. با اين حال خصلت جوانمردي منحصـر بـه مراسـم     مي

ا زورخانه نبوده و زندگي روزمره اعضا و مراودات اجتماعي آنه
  بـر خـالف انجمـن لـوطي تمـامي     نيز بازتاب داشـته اسـت.   

هاي انجمن زورخانـه همراسـتا بـا مناسـك و قـوانين       فعاليت
مرتبط با مفهوم شيعي جوانمردي بوده كه برگرفته از رفتار و 

(ع) بـه عنـوان مـدل فتـوت و جـوانمردي        منش امـام علـي  
پيونـد انجمـن    (Arasteh 1961; Ridgeon, 2007) باشـد  مي
رخانه با مفاهيم ديني و اصول اخالقي در انضباط و كنترل زو

 اجتماعي محالت نقش داشته است. -اخالقي
سلسـله مراتـب    يك واحد اجتماعي با خالصه محله بطور

اين سيستم حقوق  است. در رهبري و حمايتي مشخص بوده
 بـوده كـه   و وظايف بر پايه اصول توافقي عرفـي ميـان اعضـا   

اسـت.   نمـوده  مـي  اكميت را محدودهمداخله مستقيم نهاد ح
خدمات خودگردان محله اي موجب افزايش روابط همسايگي 
و تعلق ساكنين و در عين حال به منزله عالئم هشـداري بـه   

در جامعه سياسي كه مشروعيت غير ساكنين نيز بوده است. 
حكومــت نــه بــر مبنــاي قــانون و حمايــت طبقــات پرنفــوذ  

نـايي حـاكم در كنتـرل و    اجتماعي بلكه صرفا بـر اسـاس توا  
سركوب مخالفان است, حفظ امنيت و دفاع از محـالت شـهر   

بـر    به عهده ساكنين بـوده اسـت. در نبـود حكومـت مبتنـي     
ــاعي  ــوق اجتم ــانون و حق ــهروندي)   -ق ــوق ش ــدني (حق م

بر قوانين عرفـي مـوثر تـرين راه      محله اي مبتنيهاي  انجمن

 اجتمـاعي تـامين رفـاه زيسـتي و     و كنتـرل  ،براي حفاظـت 

 است.  محالت بوده
هاي نقش آفرين در حاكميت شهري و بازتـاب   نهاد -4

 آن در فضاي شهر
همانطور كـه عنـوان گرديـد حاكميـت، مـذهب و عـرف       

سياســي در مقيــاس  –تشــكيل دهنــده ســاختار اجتمــاعي 
باشـند. نقـش هـر عامـل      مـي  سرزميني و در مقياس شهري

ه قـدرت و  خالصه شـده اسـت. بازتـاب رابطـ     2 شكلمطابق 
ــازمان شــهري در    ــده س ــاي شــكل دهن ــين نيروه ــل ب تعام

هـا تـاثير    و نيمه عمومي شـهر   هاي عمومي گيري عرصه شكل
، گذار بوده اسـت. همـانطور كـه عنـوان شـد ارگ حكـومتي      

قـدرت مطلقـه     و تجلي  و بازار به عنوان عرصه عمومي ميدان
 ماقبـل   هاي ايراني استخوان بندي شهر  حكومت عناصر اصلي

محـور بـازار اغلـب از دروازه اصـلي      دادند. مدرن را شكل مي
شهر شروع شده و در مسير خـود بـا خلـق فضـاهايي چـون      
ميــدان، مســجد، مدرســه، آب انبــار، كاروانســرا و غيــره بــه  

مدني پور رابطه بين شود.  مي هاي ارگ حكومتي ختم دروازه
شـهر تهـران را در سـاختار محـوري      نهاد حاكميت و فضـاي 

 ... محوريـت "كند. به عقيده وي  دنبال مي دوره قاجار تهران

شـاه   دست در كند كه قدرت شهري، مشخص مي در ساختار
 كه مافوق تمام اعضاي به عنوان باالترين مقام متمركز بوده و

 حساس و كليدي در مهمترين بسيار  دولت قرار دارد و نقشي

) 371 :1381(مـدني پـور،    "است عهده داشته امور كشور بر
شـهر (ارگ   قاجـار حـاكم در شـمالي تـرين نقطـه      تهران در

تهران) او را به  (بازار  حكومتي) ساكن بوده و يك محور اصلي
است. محوريت بازار و مركزيت  نموده مي مابقي تهران متصل
  هاي تـاريخي  بندي شهر و بيش استخوان ارگ حكومتي كم

چـراي   و چـون   كه نشانه اي از نقـش بـي   شكل داده ايران را
اسـت. از   شـهري   زنـدگي   عرصـه عمـومي   نهاد حاكميـت در 

طرفي فضاهاي عمومي به ويژه ميادين و بازار عرصه نمـايش  
قدرت و حقانيت سياسي نهاد حاكميـت از طريـق برگـزاري    

 بوده است. ها  و مجازاتها  هاي حكومتي، جشن مراسم
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Fig. 2 Political and social structure of Iran during Safavid and Qajar era 

شـهر    و كنترل عرصه عموميبا اين حال توليد، نگهداري 
يافتـه در    در سايه بكارگيري اصول و ضـوابط اسـالم تحقـق   

هاي كنترل گـري چـون اوقـاف امكانپـذير بـوده اسـت.        نهاد
  بطوريكه وقف عالوه بر پيوند دو سـويه اقتصـادي و مـذهبي   

و تـاثير    گيـري عناصـر اصـلي    موجب وحدت كالبدي و شكل
گيـري   شده است. شـكل  گذار در استخوان بندي شهر نيز مي

نظيـر چـون مسـجد، مدرسـه، تكيـه، آب        بـي   هايي مجموعه
انبار،... و همجواري آنها با بـازار در تحكـيم سـازمان فضـايي     
شهر تاثير گذر بوده است. نظام وقف نه تنها علـت سـاخت و   

ها و عناصر با ارزش شـهري بـود، بلكـه     ايجاد بسياري از فضا
موقوفـات بـا امـور دينـي و      ارتباط و پيوند معنوي و نزديـك 

سبب ماندگاري و پايداري فضـاهاي شـهري موقوفـه      مذهبي
 ).7: 1392زمان شده اسـت (پـور احمـد و ديگـران،       در طي

هـاي اجتمـاعي در    بـه پيونـد   پيوند مذهب با نظـام كالبـدي  
هميـت  اهري بـا بررسـي   امقياس شهر نيز منجر شده است. 

دوران قاجـار بـه   مذهب و مراسم مذهبي در حيات اجتماعي 
هـاي وقـف    هـا و خانـه   نقش فضاهايي چون تكايـا، حسـينيه  

عزاداري و مسيرهاي دسته هاي عزاداري در ايجـاد سـاختار   
دادنـد (اهـري،     شهر را شكل مي "ساختار ثانويه"اجتماعي يا 

). ساختاري كه هم در ذهن سـاكنين شـهر و هـم در    1394
قـش حيـاتي   كالبدي شهر ن انسجام بخشي به سازمان فضايي

مكان هاي اين سـاختار محـل هـاي برگـزاري     "داشته است. 

بخش هاي مختلف آيين هاي ماه محـرم اسـت و تكيـه هـا،     
 وقـف  كـه  مردم هاي خانهحسينيه ها، مساجد، امام زاده ها، 

 شـامل  را ه انـد،  شـد  غيـره  و چهـل منبـر   مثل محرم مراسم
 هـم  بـه  راهـا   مكـان  ايـن  كـه  است معابري مسيرها، .شود مي

 طـي  توسـط عـزاداران   محرم ماه مراسم در و سازد مي متصل
كـه   -بر خالف سـاختار اوليـه شـهر     ).7 2 (همان: "شود مي

سـاختار ثانويـه كـامال     -باشد   هاي حاكميت مي متاثر از ايده
مردمي كه با سـاخت تكيـه [...] و وقـف    "باشد   مردم نهاد مي

به تكيـه   آن به مراسم عزاداري و دسته روي كه از يك تكيه
كردنـد    بين فضاها برقـرار مـي    هايي افتد، پيوند ديگر اتفاق مي

اگرچه  ).31(همان: "يافت.   مي  كه در طول زمان ثبات نسبي
اهري ساختار ثانويـه شـهر را در ارتبـاط بـا مراسـم مـذهبي       

نمايـد امـا نقـش مناسـبات عرفـي نيـز در        مي عاشورا معرفي
باشد. همـانطور كـه    مي رشكلگيري اين ساختار غير قابل انكا

نژادي بافت اجتماعي شهر موجـب  -عنوان گرديد تنوع قومي
اداري  –تشكيل محـالت بـه عنـوان واحـد هـاي اجتمـاعي       

خودكفا و خودگردان شده است. عدم دخالت مستقيم دولـت  
اي جديد از قـدرت   گيري رابطه اي موجب شكل در امور محله

ت شـده اسـت.   هاي مختلف عرفي در محالسازمان در قالب 
انجمن لوطي و زورخانه در نبـود سيسـتم متمركـز خـدمات     

سـاكنين محـالت     شهري عامل تامين امنيت و رفاه زيسـتي 
بايسـت در   مـي  هـاي عرفـي را   اگرچه تـاثير انجمـن   د.بوده ان

Political and social structure of Iran during Safavid and Qajar era 

Government Religion Customs 

� Leading role of government 
in flourishing of cities 

� The lack of independency 
and autonomy in cities 

� Domination of government 
decision on committees 
decision in cities 

� Government role in 
providing basic economic 
and religious facilities 

� Social control of 
neighborhoods by observer 
associations 

� language, ethnic and religious 
correlation as a key factor of 
sustainable neighborhoods 

� Self-governed neighbors 
based on volunteer 
committees 

� no direct involvement of 
government in city 
management 

� The impact of donations on the 
organization of cities in terms of 
cultural, economic and social 
issues 

�  Creating appropriate context 
for social and economic justice 
in cities 

� Control of public rules and 
morality 

� Public presence of citizens in 
the cities due to endowment 
institutions 
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اي جستجو نمـود بـا ايـن     محله حاكميتكنترل اجتماعي و 

هـا   نهـاد حال از منظر كالبدي و سازمان شهري نيز تاثير اين 
عـالوه بـر    انجمن هاي عرفـي معرفـي شـده   قابل تامل است. 

كنتــرل اجتمــاعي محــالت بــه توليــد روابــط اجتمــاعي در  
هاي اجتمـاعي   پرداختند. پاتوق ي مشخص مييهاي فضا قالب

دهند  مي ها را تشكيل كه امروز جزئي از سازمان فضايي شهر
هـا و اهـالي    هاي معاشـرت و تجمـع لـوطي    در گذشته مكان

زورخانه بودند. آنچه پاتوق را به عنصر هويت بخـش محـالت   
نمـود ماهيـت گروهـي بـودن و روابـط مشـترك        تبديل مـي 
اي كه بخشي از فضا به دليـل    بين افراد بود, بگونه  همبستگي

شد.  مي روح حاكم بر مناسبات گروهي به مكان پاتوق تبديل
عي تلفيق نهاد اوقـاف بـا نقـش آفرينـي اجتمـا      عالوه بر اين

-سازمان هاي عرفـي موجـب شـكل گيـري سـاختار عرفـي      
نمود يافته در مكـان هـاي برگـزاري مراسـم      مذهبي محالت

ها  مذهبي (تكايا، حسينيه ها، مساجد، ...) و ارتباط آن-آييني
باشد. تكايا، از فضاهاي شـهرهاي ايرانـي دوران    مي با يكديگر

و از از يك سو وقف برگزاري مراسم مـذهبي   صفويه و قاجار،
سوي ديگر محل اجتماع اهـالي محـالت بودنـد. همپوشـاني     

فضاهاي شـكل گرفتـه بـه واسـطه نهـاد       –فضاهاي مذهبي 
فضـاهاي در برگيرنـده حيـات     –و فضـاهاي عرفـي    -اوقاف 

موجب تحكيم انسجام كالبدي و اجتماعي شـهر   –اجتماعي 
 شده است. 

 نتيجه گيري -5

يـك قـرن    حوزه جغرافيايي مطالعـات شـهر اسـالمي در   
اسـالمي داشـته   - هـاي عربـي   گذشته تمركز بيشتري بر شهر

  هـاي تـاريخي   بـا ريشـه    هاي ايرانـي  شهر مياناست. در اين 
نگـر و مرفولوژيـك مـدل      طوالني و مستمر نيز در قالب كلي

كه صـرفا بـه عناصـر و      مدلي قرار گرفته اند. "شهر اسالمي"
ر شـهر گـره   هاي كالبدي مـرتبط بـا اسـالم در سـاختا     المان

 احيـا  در جهـت  و شهرسازان معماران خورده و امروزه توسط

شـود. درايـن    مي ها به كار گرفته اسالمي شهر -  هويت ايراني
ارائـه گرديـد،     متفاوت به ماهيـت شـهر ايرانـي     مقاله نگاهي
را بازتاب روابط قدرت و تعامـل ميـان    فضاي شهرنگاهي كه 

نيروهـاي  دانـد.   نيروهاي تشكيل دهنـده سـازمان شـهر مـي    
شـهرهاي ايرانـي بـدين ترتيـب      تاثيرگذار در سازمان شهري
كـه نمايـانگر   . نهـاد حاكميـت   1مورد بررسي قـرار گرفتنـد:   

رابطه حكومت با منطقه تحت كنترل و افـراد تحـت كنتـرل    
باشد. در اين چارچوب حفظ امنيت، اقتدار و نظـم محـور    مي

توجه حاكميت بوده و امكان تشكيل هيچ نهـادي مسـتقل از   
نهاد مذهب كـه مـرتبط بـا    . 2حاكميت وجود نداشته است؛ 

چـون  تاكيد اسالم بر اصول خـود انضـباطي اسـت. مـواردي     

(امر به معروف و نهي از منكـر)، توزيـع     حفظ اخالق عمومي
نمايانگر نقـش   ثروت (خمس و زكات) و اصول حالل و حرام

اسالم به عنوان يك عامل نظاره گر و كنترل گـر در زنـدگي   
. نهــاد عــرف كــه توســط 3 باشــد؛ اجتمــاعي مــي  فــردي و

هم هاي خودگردان به منظور فـرا  هاي داوطلبانه و نهاد انجمن
گرديـد. در نبـود    مـي  آوري رفاه زيستي ساكنين شهر اعمال

قوانين متمركز شهري و نهادهاي نظاره گري چون شهرداري 
تعامــل ميــان ســه نهــاد حاكميــت، مــذهب و عــرف بنيــان  

 -ترين ساز و كار در كنترل اجتماعي  حاكميت شهري و موثر
در دوره مـورد بررسـي بـوده اسـت.       هاي ايرانـي  فضايي شهر

بين   نيز حاصل تعامل جمعي  ايراني هاي  مان فضايي شهرساز
و عرفـي بـوده اسـت. پهنـه       قدرت حاكم و فرهنـگ مـذهبي  

ــدي عملكــردي شــهر  ــي بن ــاي ايران ــاب فضــايي    ه ــز بازت ني
باشد. سـاختار    نهاد با يكديگر مي  تاثيرگذاري و تعامل هر سه

نمايـانگر   شـهر  مذهبي-حكومتي به همراه ساختارهاي عرفي
باشند كه انسـجام كالبـدي و    مي متقابل اين سه عامل كنش

 زدند.   مي اجتماعي شهر را رقم
ــاختار    ــوي اول س ــزي در دوران پهل ــت مرك ــكيل دول تش

نمــود.   اجتمــاعي ايــران را دچــار تغيــرات اساســي -سياســي 
هاي عرف زدايـي و مـذهب    حكومت متمركز به همراه سياست

عـالوه بـر ايـن     داد. امـور قـرار    زدايي دولت را در راس تمـامي 
شـهري كـه سـابقاً      هاي زندگي دولت مركزي بسياري از جنبه

بـه زيرمجموعـه خـود     مستقل از حيطه قدرت حاكميت بود را
هـا و ضـوابط    بر اين اساس فضاي شهري نيز طبق كـد  درآورد.

ديكته شده از طرف دولت مركزي انتظام يافت. از بـين رفـتن   
ني آنها توسـط نهـاد دولتـي    هاي عرفي و جايگزي نهاد  تدريجي

شهرداري موجب بر هـم خـوردن انسـجام محـالت و همگـن      
سازي آنها بر اساس قوانين همه شمول شهري شد. نمود ايـن  
سياست ايجاد فضاي شهري همگن از طريق تحميل الگوهـاي  
هندسي و تعيين ضوابط و مقررات يكسان بدون در نظر گيري 

. عـالوه بـر ايـن دولـت     آداب و سنن و قوانين عرفي جامعه بود
شـهروندان در قالـب يـك      مركزي عهده دار تامين رفاه زيستي

، اجتماعي، و اقتصادي شد كه ايـن   هاي فرهنگي سري سياست
،  تـا شـيوه زنـدگي     ها از رفاه فيزيكـي  عرصه  سيستم در تمامي

تعامالت اجتماعي شهروندان و نظم عمومي محـالت را تحـت   
ن فضـاي شـهر و اختصـاص فضـاي     كااليي شـد  تاثير قرار داد.

شهر به سرمايه (به جاي اسـتفاده كننـدگان) موجـب كـاهش     
حلقـه تعـاملي بـين    نقش فضا در حيات اجتماعي شهر گرديد. 

تبديل گشت كـه    سه قدرت حاكميت، مذهب و عرف به هرمي
گرفــت و بازتــاب آن  مـي  حاكميـت بــر راس امـور قــرار    در آن

 كنترل فضاي شهر توسط دولت و سرمايه بود.  
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هـاي صـورت گرفتـه     اين پژوهش، همانند ساير پـژوهش 
اخير در مـورد شـهر اسـالمي، بـر نيـاز بـه گسـترش حـوزه         

اسالمي را تاكيـد  - هاي خارج از دنياي عربي تحقيقات به شهر
و   طـوالني   هاي تاريخي هاي ايران زمين با ريشه كند. شهر مي

د. نـ مستمر در قالب هيچ مدل و ايدئوگرامي جـاي نمـي گير  
هاي منحصر بـه فـرد     بايست به ويژگي هاي آينده مي پژوهش

هاي تاثيرگذار اجتماعي، سياسي و اقتصـادي   ها و به اليه شهر
تاكيد نمايد. براي مثال نقش نهـاد    هاي مختلف تاريخي دوره

بـر نحـوه انتظـام      ها و تـاثير آن  اوقاف در تكامل فضايي شهر

كاربري زمين نياز به بررسي بيشتري دارد. به همـين منـوال   
بر انسـجام اجتمـاعي و     اي و تاثير آن محله -هاي عرفي  نظام

انتظام فضايي محالت (محله بنـدي، كـاربري زمـين، سـطح     
تراكم و اشغال،...) نياز به بررسي و پـژوهش بـر منـابع اوليـه     

ت معاصـر سـازي و بـازآفريني    طلبـد. در نهايـ   را مي  تاريخي
شـهري    الگوهـا و عوامـل تـاثير گـذار بـر زنـدگي       بسياري از

اسـالمي   -  پذيري شهر ايراني  گذشته بستر الزم براي تحقق
 آورد. مي معاصر را فراهم

 :پي نوشت
 يانهخاورم  يسنت يها كه مختص شهر باشد يم  ييها عناصر و مولفه يدارا يالديم يستماقبل دهه ب  يرانيا يها شهر": يندگو مي مثال اهلرز و فلور يبرا .1

بـا   هـا  نهـاد  يرو سـا   يعناصر را شامل مسجد جـامع، بـازار، حمـام عمـوم     يندو پژوهشگر ا ين) اEhlers & Floors:1993:51( ".باشد يمسلمان م
 .باشد يم ينگر شهر اسالم  يكل يشرق شناسان نسل اول و صرفا منطبق بر الگو يدگاهد كه برآمده از  ييها عناصر و مولفه دانند؛ يم يمركز يتموقع

2. Spatial Fetishism 
 )80: 1390(فوران،  "به عدل استوار است يو آبادان يبه سپاه، سپاه به خواسته و خواسته به آبادان يپادشاه ي،به پادشاه يند" يغزال يانبه ب .3
 يـادي صورت نبوده است. مثال در قرن سوم تا قرن پنجم محاكم شرع از قـدرت ز  يكبه  يمحاكم در تمام دوره اسالم البته بنا بر نظر احمد اشرف وضع .4

 اشـرف، محاكم عـرف پـر رنگتـر شـد (     يتنقش و اهم يدر دستگاه ادار ينيبه منظور كاهش نفوذ مقامات د يهدر دوره صفو يجبرخوردار بود. اما به تدر
1353 :28.( 

 يرشـهرها تحقـق پـذ    يـري و شـكل گ  ينينشـ  يكجـا  يهدر مسجد جامع فقط در سا ينمسلم يينماز به صورت جماعت و گردهم آ يبرپاداربطور مثال   .5
 باشد. مي

وجـود داشـته اسـت. ابولقـود بـا       يزن ياسالم -  يعرب يها در شهر  نبوده است بلكه مشابه آن  يرانيا يها تنها مختص شهر يمحله ا ياجتماع يجالبته بس .6
 يبررسـ  ابـ  ي. وكنـد  يجوانان در مراقبت و كنترل از محـالت اشـاره مـ    يجما قبل مدرن به نقش بس ياسالم -  يعرب يها محالت شهر ياجتماع يرسبر

 يكاگودر مـورد شـ   جرالـد سـاتلز   يقـات و تحق يقابل دفاع شهر يخلق فضاها  درباره يومنگذر اسكار ن يراثر تاث يژهبو يشهر  يجامعه شناس يدمنابع جد
قـرن نـوزدهم    مياسـال  -  يعرب يها در شهر يستممحالت در غرب قرن ب يو كنترل اجتماع يتاز اصول عنوان شده در مورد امن يارياذعان دارد كه بس

 )).Abu-Lughod, 1987داشته است ينينمود ع
7. Cultural Anthropology 

 :فهرست منابع
و تعـاون دانشـگاه تهـران، دورة اول،     يمجلة دانشكدة علوم اجتماع ي،در ايران، نامة علوم اجتماع يشهرنشين يتاريخ هاي ي). ويژگ1353اشرف، احمد ( -

 .49-7ص. ، ص4شماره 
). نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، فصلنامه وقف ميـراث جاويـدان، انتشـارات سـازمان اوقـاف و      1372جمعه زاده، جواد ( امام -

 .2شماره  يريه،امور خ
، 47شـماره   يبـا، ز يهنرهـا  يهنشر يان،و قاجار ياندر دوران صفو يشهر يدر نسبت فضاها و جشن ها ي). شهر، جشن، خاطره: تامل1390زهرا ( اهري، -

 .16-5 ص.ص
 .34-23 ص.، ص2، شماره 20دوره  يبا،ز يهنرها يهنشر يه،در دوره قاجار يرانيشهر ا يهساختار ثانو يي). شناسا1394زهرا ( اهري، -
انتشـارات   يـدان، جاو يراثتوانا، فصلنامه وقف م ياض ينو محمد حس يمومن يترجمه مصطف ي،و شهر شرق اسالم يني). موقوفات د1374اكارت ( اهلرز، -

 .10شماره  يريه،سازمان اوقاف و امور خ
 يخ، تـار  آن يو كاركردهـا  ياسـالم  -  يرانـي محله در شـهر ا  يريگ در شكل  يفرهنگ - يعوامل اجتماع ).1392فر ( يوسفيمقدم، عباس و شهرام  بحري -

   .116-101 ص.سال نهم، شماره هفدهم، ص ي،تمدن اسالم
 (از آغاز تا دوران قاجار)، چاپ اول، تهران: انتشارات آرمان شهر. يراندر ا ينيشهر و شهرنش يخ). تار1390جهانشاه ( پاكزاد، -
، 2 ، شـماره 1دوره  ،1389 زمسـتان  ي،اسالم  يرانيفصلنامه مطالعات شهر ا ي،شهر اسالم ياجتماع يته). ما1389( يموسو يروساحمد و س پوراحمد، -
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گيري از  پوسته ساختماني مولد الكتريسيته با بهرهافزايش بازده 
 *در نماي جنوبي "پيل خورشيدي-بازتابنده تخت"سامانه تركيبي 

Improving the Efficiency of Electricity-Generating Building Envelopes 
Using a Hybrid System of Flat Concentrator & Photovoltaic Panels 

(FCPV) in South Facade 
 

2گرجي مهلباني يوسف، 1خانقاهعليرضا فرهنگي 
 (نويسنده مسئول)

 4حسين مدي، 3سيد مجيد مفيدي شميراني
 

 18/08/1396تاريخ پذيرش:  12/02/1396تاريخ دريافت: 

 چكيده
لزوم توجه  1قابليت استفاده از نور خورشيد در تأمين انرژي مورد نياز بنا از طريق جذب آن توسط پوسته ساختمان

در ساختمان به منظور توليد انرژي الكتريكي موجب گرديـده اسـت.    2كارا-به طراحي پوسته را به عنوان عنصري انرژي
به عوامل گونـاگوني از جملـه    3يكپارچه با پيل خورشيدي ميزان توليد انرژي الكتريكي از يك سامانه پوسته ساختماني

سبت به مسير حركت خورشيد، ساختار شـكلي پوسـته بنـا و بـازده پيـل      گيري ساختمان ن شرايط تابشي سايت، جهت
تواند در تركيـب بـا    مورد استفاده در سامانه بستگي دارد. از دسته عوامل فوق، ساختار شكلي پوسته بنا مي 4خورشيدي

يكـي از سـطح   وري الكتر موجب تشديد ميزان تابش رسيده به سطح پوسته و درنتيجه افزايش بهره 5هاي تخت بازتابنده
بناي يكپارچه با پيل خورشيدي گردد. اين پژوهش با هدف بررسي اثر بازتابش بر ميزان افزايش بازده پيـل خورشـيدي   
در پوسته ساختمان طي يك تحقيق آزمايشي ميزان افزايش توان خروجـي پيـل واقـع در نمـاي جنـوبي را بـه ميـزان        

سطح پيل در سمت غرب و شرق آن و ايـن مقـدار را بـراي همـان      درصد با اضافه كردن بازتابنده تخت عمود بر13,19
درصد ارزيابي نمود. از طرف ديگر تحليل زواياي تابشـي خورشـيد در   11,19پيل با افزودن بازتابنده تخت در سطح افق 

دي اي مناسب جهت الحاق پيل خورشي درجه شرقي را محدوده 26درجه غربي تا  26اي معادل  سايت مورد مطالعه بازه
دهد كه بازتابنـده   نمايد. نتايج پژوهش نشان مي در بين دو بازتابنده تخت براي جذب حداكثر بازتابش ساالنه توصيه مي

ترين پوشش انعكـاس   تخت مستطيلي با عمقي معادل نصف ارتفاع پيل محصور در بين دو بازتابنده غربي و شرقي بهينه
هـاي   ز منظر هـدف، كـاربردي و از جهـت روش در دسـته پـژوهش     را در طول سال خواهد داشت. پژوهش انجام شده ا

 گيري به روش استدالل منطقي است. تجربي قرار دارد و نتيجه-توصيفي

 :هاي كليدي واژه
 .كارا، پيل خورشيدي، بازتابنده تخت، سامانه تركيبي، بازده الكتريكي-پوسته ساختمان، انرژي

 
 Ar.farhangi@gmail.com. ي (ره)، قزوين، ايراننيامام خم يالملل نيدانشگاه بي، و شهرساز يدانشكده معماري، معمار يدكتر يانشجود .1
 gorji@arc.ikiu.ac.ir . ي (ره)، قزوين، ايراننيامام خم يالملل نيدانشگاه بي، و شهرساز يدانشكده معمار، اريدانش .2
 S_m_mofidi @ iust.ac.ir. ايران، تهران، ايران دانشگاه علم و صنعت ،يو شهرساز يدانشكده معماراستاديار،  .3
 medi@arc.ikiu.ac.ir. ي (ره)، قزوين، ايراننيامام خم يالملل نيدانشگاه بي، و شهرساز يدانشكده معماراستاديار، . 4

در دانشكده  "رانيسرد ا مِيدر اقل يقيبا سامانه تلف يديبازده خورش شيب يِها پوسته يطراح"اين مقاله برگرفته از رساله دكتري نويسنده اول با عنوان * 
 .باشد مي (ره)المللي امام خميني معماري و شهرسازي، دانشگاه بين
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 مقدمه -1
 2035تـا سـال    6المللـي انـرژي   طبق ارزيابي آژانس بين

 2011ميالدي نياز به انرژي تا يك سوم مقـدار آن در سـال   
 IEA, World Energy Outlook) افــزايش خواهــد يافــت

2013, 2013, p. 197) و (Martinez-Rubio, Sanz-Adan, 

& Santamaria, 2015, p. 667) اي و  . انتشار گازهاي گلخانـه
/. درجه سانتيگراد 85متعاقب آن افزايش دماي كره زمين تا 

نسبت به دماي آن در دوران قبـل از انقـالب صـنعتي و نيـز     
هاي فسيلي موجب توجه روز افزون  سوختمحدوديت منابع 

شـده   7پـذير  جهاني به توليد انرژي مورد نياز از منابع تجديد
. بخش ساختمان بـا  (Abu-Bakar, et al., 2016, p. 2)است 

ــيش از  ــرژي   33ســهمي ب درصــد از كــل ســرانه مصــرف ان
ــود  ــرژي ب ــده ان ــرين مصــرف كنن  ,IEA)ه درجهــان بزرگت

Transition to Sustainable Buildings: strategies and 
opportunities to 2050, 2013, p. 1)  و همچنين به تنهايي

ــه   درصــد از مجمــوع گازهــاي  25توليــد كننــده نزديــك ب
 ,Dean, Dulac, Petrichenko, & Graham)اي است  گلخانه

2016, p. 4) هـاي شـهري    . تراكم نياز به انرژي در سـاختمان
درصـد از مصـرف نهـايي انـرژي را در بخـش       70كه حـدود  

 IEA, Energy( دهنـد  سـاختمان بـه خـود اختصـاص مـي     
Technology Perspective2016;Towards Sustainable 

Urban Energy Systems, 2016 .و نيـز هـدر رفـت    )6, ص 

هـاي   درصد از انرژي توليد شده توسط نيروگاه 11نزديك به 
 بزرگ ضمن انتقال آن از طريـق خطـوط شـبكه بـه شـهرها     

(Vickstrom, 2016, p. 4)    باعث رشد سريع رويكـرد تـأمين
همچنين عالقه به  هاي كوچك توزيع و انرژي از طريق شبكه

ــايي   ــتفاده نه ــل اس ــز آن در مح ــد غيرمتمرك ــي  -تولي يعن
در پـانزده سـال اخيـر در جهـان شـده اسـت        -هـا  ساختمان

(WECouncil, 2016, p. 4) درصـدي   40. در ايران نيز سهم
مصرف انرژي توسط بخـش سـاختمان از كـل سـرانه توليـد      

نشان دهنـده نيـاز بـه تـأمين      )1395ابا، (س انرژي در كشور
بخشي از اين سهم از منابع تجديدپذير انـرژي توسـط خـود    

 باشد. ها به عنوان مصرف كنندگان نهايي انرژي مي ساختمان
ترين بخش در ارتبـاط   پوسته ساختمان به عنوان خارجي

 & ,Hegger, Fuchs, Stark) با محيط كنترل نشـده بيـرون  

Zeumer, 2008, p. 82)       سـاختگاه مناسـبي جهـت جـذب
طوريكه توليـد الكتريسـيته از    انرژي تابشي خورشيد است به

هاي يكپارچه با پيـل خورشـيدي بـه     طريق پوسته ساختمان
در سراسـر   8عنوان پيشروترين بخش از صـنعت خورشـيدي  

 .Delisle & Kummert, 2014, p) جهان معرفي شده اسـت 

هاي اخير، توليـد بـرق    رشد فزاينده اين صنعت در سال (50
نسبت بـه   2015خورشيدي حاصل از آنرا در جهان در سال 

برابر افـزايش داده اسـت    5/1ميالدي نزديك به  2014سال 
براي اين  2020به طوريكه نرخ رشد ميانگين ساالنه تا سال 

درصد در سراسر جهان و تا  40نزديك به  راهبرد خورشيدي
 ,Tabakovic) شـود  بيني مي درصد براي قاره آسيا پيش 50

et al., 2017, p. 995). 
 

 
Fig. 1 Different arrangements of Pv cells and electric 

generator 
 

معرض نـور  دهنده پوسته ساختمان كه در  عناصر تشكيل
ها و بازشوهاي نماي خارجي  خورشيد قراردارند شامل جداره

لـذا سـه الگـوي كلـي      (Briggs, 2016, p. 2) ها هستند و بام
براي تركيب صفحات خورشيدي با پوسته بنا وجود دارد كـه  
عبارتند از تركيب با پوسته نما، اسـتفاده از پيـل بـه عنـوان     

 )1 بـان (شـكل   گيري از آن به عنوان سـايه  شش بام و بهرهپو
(Keller, 2013, p. 32)  ــا از ــر اروپـ ــابي اخيـ . در ارزيـ

هاي يكپارچه با پيل خورشيدي در اين قـاره سـهم    ساختمان
 30هـاي مولـد    درصد و سهم بـام  50نماي مولد الكتريسيته 
ي مورد مطالعه بوده است و مـابقي  ها درصد از كل ساختمان

بناهــا از راهبردهــاي تركيبــيِ نمــا و بــام مولــد الكتريســيته 
 ,Delponte, Marchi, Frontini, Polo)انـد   اسـتفاده كـرده  

Fath, & Batey, 2015, p. 3046)   در تحقيـق ديگـري از .
ورشـيدي ايـن   هـاي مولـد الكتريسـيته خ    مجموع ساختمان

 ,Mustafa , et al., 2017) نسبت برابر ارزيابي گرديده اسـت 

p. 855)  داليل استقبال از نماي مولد الكتريسيته نسبت بـه .
ها ، بازده بيشتر نماي يكپارچه با پيل خورشـيدي نسـبت    بام

لي توليـد  به بام در زمستان، تغيير كمتر توليد روزانـه و فصـ  
الكتريسيته و نيز جايگزيني مناسب صفحات پيل خورشيدي 

 ,Hofer, Groenewolt)تواند باشد  به عنوان پوشش سطح مي

Jayathissa, & Nagy, 2016, p. 134)   از طرف ديگـر نمـاي .
ساختمان سطحي گسترده را بـراي نصـب پيـل خورشـيدي     

شغال سطح زيربناي اضافي در مناطق پرتـراكم  بدون نياز به ا
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ها، آنهـا را در   آورد، ضمناً نصب عمودي پيل شهري فراهم مي

برابر نزوالت جوي و برف، آلودگي ناشي از فضوالت پرندگان، 
دارد. در  نشست گرد و غبار و ريزش برگ درختان مصون مي

گيري غيربهينـه نمـا و نيـز بـاالرفتن دمـاي       عين حال جهت
دو مشـكل عمـده در سـاختار     9هاي پيـل خورشـيدي   مدول

ــت     ــيته اس ــد الكتريس ــاي مول  ,Soria, Gerritsen)نماه

Leffillaster, & Broquin, 2016, p. 52). 
پوسـته   10ميزان توليد انـرژي الكتريكـي از يـك سـامانه    

ساختماني يكپارچه با پيل خورشيدي به شرايط تابشي محل 
گيري بنا نسبت بـه   و تعداد روزهاي آفتابي، دماي هوا، جهت

مسير حركت نور خورشيد، ساختار شكلي پوسته بنا و بـازده  
پيل خورشيدي مـورد اسـتفاده در سـامانه وابسـته اسـت. از      

ي، فصـل،  عوامل فوق، شرايط تابشي محل به عرض جغرافياي
كه در  )1385 ،رئوفي راد( شود روز و ساعت تابش مربوط مي

گيــري بنــا نيــز بــه جــز در  كنتــرل طــراح نيســت و جهــت
ــا بــازده پيــل  11هــاي پويــا معمــاري معمــوالً ثابــت اســت ام

بيني تمهيداتي در ساختار شكلي  تواند با پيش خورشيدي مي
ف پوسته دستخوش تغيير شود از اين رو اين پژوهش بـا هـد  

  توليـد   12تحليل چالشهاي موجود در طراحي نماهـاي ثابـت
كننده الكتريسيته و با بررسي عوامل كاهنـده و يـا افزاينـده    

هاي پيل خورشيدي به دنبال تعيـين ميـزان    بازده در سامانه
اثر هر عامل در خروجي سامانه به منظور يـافتن راهكارهـاي   

رشـيدي  مولـد بـرق خو   13بهينه در طراحي نماهـاي پربـازده  
است. در گام بعدي تحقيق و پس از تحليل اثر عوامـل مـؤثر   
بر بازده (متغيرهاي تحقيق)، به منظور پيشگيري از خطاها و 

ــر روش      ــه ب ــا تكي ــي، ب ــالي آت ــتباهات احتم ــه «اش مطالع
نظـر تحقيـق بـر     تأثير يكي از متغيرهاي مـورد » 14آزمايشي

حليـل  روي متغير وابسته بـا اسـتفاده از رويكـرد تجربـي و ت    
 .گردد هندسي ارزيابي مي

 پيشينه پژوهش -2
المللـي بـر روي حجـم وسـيعي از      يك تحقيـق جـامع بـين   

هـاي يكپارچـه از بنـا     هاي انجام شده دربـاره سـاختمان   پژوهش
درصـد عنـوان    18تـا   8بازده آنها را در توليد الكتريسـيته بـين   

همين تحقيـق بيـان    (Mustafa , et al., 2017, p. 855) كند مي
هـاي يكپارچـه    دارد كه گسترش استفاده از سامانه ساختمان مي

هاي خورشـيدي   با پيل خورشيدي وابسته به ارتقائ (بازده) پيل
. بـا توجـه بـه فيزيـك      (Mustafa , et al., 2017, p. 834) است
هاي خورشيدي عوامـل اصـلي مـؤثر بـر بـازده آنهـا شـامل         پيل

سـايت و دمـاي    موقعيـت ، شدت تـابش و فصلي تغييرات روزانه 
، 15زاويه صفحه پيـل خورشـيدي نسـبت بـه افـق     هواي محيط، 

، 16گيري صفحه پيل خورشـيدي نسـبت بـه جنـوب    زاويه جهت
و  دمـاي مـدول  شـده،   و ميزان همگني نـور تابيـده   اندازيسايه

 .(Thomas & Forham, 2001, p. 10) شود ميزان تهويه آن مي

 

 
Fig. 2 Effective factors on the PV-cell performance 
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Fig. 3 The Tilt and azimuth of the PV cell (Thomas & Forham, 2001) 

 
هاي يكپارچه بـا   ساختمانهاي انجام شده درباره  پژوهش

پيل خورشـيدي عمـدتًا بـه مسـايلي همچـون، تحليـل اثـر        
اندازي بر بازده، تـأثير تهويـه طبيعـي يـا مكـانيكي بـر        سايه

هـاي   سامانه، افزايش بازده از طريق متمركـز كننـده  خروجي 
آوري ساخت پيـل   ، فن17هاي خورشيدي نور خورشيد بر پيل

هاي تلفيقي توليد حرارت و الكتريسيته  و تحليل بازده سامانه
انـد. بجـز مقولـه     پرداختـه  18خورشيدي از طريق سـاختمان 

ها در اين پژوهش با هدف تحليل عوامـل   فناوري ساخت پيل
ر بر بازده و بررسي ميزان اثر آنها، تحقيقات انجـام شـده   مؤث
بندي شده و به بررسي آنها بـه شـرح زيـر     زمينه دسته 5در 

 پرداخته شد.
 افزايش شدت تابش -2-1

مطالعات صورت گرفته در اين زمينـه بيـانگر اسـتفاده از    
ميزان شدت تـابش بـر روي   هاي مختلف جهت افزايش  روش

ــيدي   ــردآور خورش ــه گ ــتفاده از  دهان ــامل اس ــه ش اســت ك
 هاي سامانه، استفاده از ها هاي تخت و متمركز كننده بازتابنده

 & Tabaei) طبـايي و عـامري   شوند. مي 19خورشيدگيري  ره

Ameri, 2015, pp. 51-60)  ــور ــه منظ ــازده   ب ــزايش ب اف
افزايش شـدت تـابش بوسـيله    پيل خورشيدي از  هاي سامانه

 انـد،  استفاده كرده و نتايج آنرا بررسـي نمـوده  بازتابنده تخت 
جهت جلـوگيري از افـزايش دمـاي پيـل خورشـيدي تحـت       

ه را نازك كه سطح صـفحه گردآورنـد   آببازتابش ازيك اليه 
كنـد كـه   كيد ميأاين تحقيق تپوشاند استفاده شده است مي

 درصـد  10را تـا  سـامانه   ن بازتابنده تخت هزينـه داضافه كر
بـاال   درصـد  30دهد در حاليكه بـازده سـاالنه تـا    افزايش مي

افزايش خروجي سـاالنه بـه   ديگري در قاهره  رود. تحقيقمي
 نمايـد. ييد مـي أرا با استفاده از آينه تخت ت درصد 22ميزان 

بـااليي بـر    تأثيرت خبازتابنده ت دهد كه اين تحقيق نشان مي
ول، قدرت خروجي و بـازده آن دارد. امـا   جريان مداركوتاه مد

ميزان ضـريب  و منفي اندكي بر ولتاژ مدار باز  تأثيرمقابل  در
انلد و . ر(Ahmad & Hussein, 2001, p. 1333) پوشش دارد
ــاران   & ,M.Ronnelid, Karlsson, Krohn)همكــ

Wennerberg, 2000)   خروجي درصـد  20-25افزايش بـازده
اقلــيم ســرد) بــا اســتفاده از (هــا را در ســوئد  ســاالنه مــدول
 نمايد.مي تأييدبازتابنده تخت 

 & ,Matsushima, T. Setaka) و همكــارانماتسوشــيما 

Muroyama, 2003, p. 612)       كـه يـك  صـفحه فوتوولتائيـك
معمولي را تحت يك بازتابنده مسطح بـا ضـريب تمركـز پـايين     

    هـاي را تأييـد   برابـر سـامانه   5/1قرار داده اسـت افـزايش بـازده    
دهـد بـا الحـاق    نشـان مـي  طبايي و عـامري  مطالعات  نمايد.مي
 رسـد.  مـي  درصـد  4/50 بـازده بـه  كننـده آب   ده و خنـك بنبازتا

ــيتل ــتيون س ــاق   )291, ص. Seitel, 1975( اس ــأثير الح ــه ت ب
-پردازد. پژوهش نشان مـي به پيل خروشيدي مي تختبازتابنده 

ــه زمســتان (انقــالب زمســتاني) و در عــرض   دهــد كــه در ميان
بـازده مـاكزيمم زمـاني اسـت كـه زاويـه        درجـه  35 جغرافيايي

باشد كه در اين حالـت   درجه 77 بازتابنده با سطح گردآور است
بيشـتر از گـردآور    درصـد  40هاي تركيبي بازدهي معادل  سامانه

 95 حـدود  بهـاري بدون بازتابنده دارد. زاويه بهينه براي اعتـدال  
باشد. مي درصد 45است كه ميزان افزايش بازده بيشتر از  درجه

و  (R.Kumar & Rosen, 2011, p. 511) توسـط راكـش كومـار   
بازتابنده بر يـك گـردآور حرارتـي     4تأثير اضافه كردن  همكاران

 مورد تحليل قرار گرفته و نتايج زير حاصل شده است.  
لحاظ كرده صفر درجه  را  زاويه كجي گردآور با افق كومار

. اضافه كردن بازتابنده جنـوبي و شـمالي باعـث افـزايش     است
 14در زمسـتان و   درصـد  44يـزان  جذب اشعه خورشيد به م

شـود. اضـافه كـردن    افزايش را در تابستان موجـب مـي   درصد
انـدازي اثـر قابـل    غربي بـه دليـل سـايه    هاي شرقي وبازتابنده

پوشي بر ميزان جذب دارند. درصورت عدم وجـود سـايه   چشم
افـزايش شـدت    درصـد  14-26هاي شـرقي و غربـي   بازتابنده
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افـزايش را در زمسـتان   درصـد   44-56تابش را در تابسـتان و  

-Abu) در تحقيـق ديگـري ابـوبكر و همكـاران    كند. ايجاد مي

Bakar, et al., 2016, p. 10) هاي جديدي  سامانه با استفاده از
هاي انرژي تابشي افزايش جريان مـاكزيمم بـه   از تشديد كننده

 ي را اعالم كرده است.معمول پيلبرابر يك  3ميزان 
 ها كم كردن و حذف سايه روي مدول -2-2

-Martinez) روبيــو مــارتينز و همكــاراننتــايج پــژوهش 

Rubio, Sanz-Adan, & Santamaria, 2015, p. 677)  نشان
بسـيار بـااليي    تـأثير هم  رها ب اندازي مدولسايه دهد كه  مي

كـوواچ و  . آرايه فوتوولتائيـك دارد  هاي سامانهبركاهش بازده 
به تحليل اثـر   (Kovach & Schmid, 1996, p. 124) اشميد

 و پردازدهاي خورشيدي الحاقي به نماد ميسايه بر بازده پيل
لمـان را  يك سـاختمان در آ  درصد 20ميزان كاهش بازده تا 

به طوركلي سايه  صبحگاهي و عصـرگاهي  كه كند عنوان مي
كمتري دربازده ساالنه نسبت به سـايه ظهرگـاهي دارد.   تأثير

انداز واقع در شرق آرايه و سايه صبحگاهي به طوري كه سايه
ـ  درصد 4افت بازده ساالنه در حدود  انـداز واقـع در   ا سـايه ام

 درصد 8/16 دهي حدودباالي آرايه (سايه ظهرگاهي) افت باز
 ,Hofer) ژوهانس هوفر و همكـاران كند.  مي را در سال ايجاد

Groenewolt, Jayathissa, & Nagy, 2016, p. 150)   بـه
بهتـرين  اي و سـاخت نمونـه عملـي     سازي رايانه كمك شبيه

-شكل تركيب صفحات فوتوولتائيـك در نمـا كـه قابليـت ره    
هدف  دهند. را پيشنهاد مي ري نورخورشيد را داشته باشدگي

ها در هم در يـك فـرم    اندازي مدولاين تحقيق كاهش سايه
آنها به اين نتيجه رسيدند بهينه تركيب آنها با يكديگر است. 

انـدازي  ها در نما مهمترين عامـل سـايه   در تركيب مدول كه:
 نـاهمگني آنها بر هم است كه باعث افت الكتريكـي ناشـي از   

 شود.ها مي اي مدولداغ شدن نقطه تابش و ايجاد اثر شدت
 كاهش دماي گردآور خورشيدي -2-3

هاي افـزايش بـازده گردآورهـاي     ترين روش يكي از كارآمد
خورشيدي و به خصوص پيل خورشيدي كاهش دماي سـلول  

دهـد كـه   نشان ميطبايي و عامري مطالعات خورشيدي است. 
درجه  65 در يك روز خورشيدي بهدماي يك پيل خورشيدي 

ـ  مي سانتيگراد  84ه رسد كه اين ميزان پس از الحاق بازتابنده ب
درجه رسيده كه پس از عبـور آب از روي آن  درجه سانتيگراد 

كه موجب افزايش بازده  يابدكاهش مي درجه سانتيگراد 42 به
در  (Tabaei & Ameri, 2015, p. 53) گردد درصد مي 3/10تا 

 Ibrahim, Mohd) تحقيق ديگري عدنان ابـراهيم و همكـاران  

Yusef, & Mohd Hafiz, 2011, p. 439)     نتـايج يـك نمونـه
كنـد بـه   هاي خورشيدي تركيبي را عنوان مـي  عملي از سامانه

و تحـت   20حلقويهاي گردش آب  طوريكه با استفاده از سامانه
و  درصـد 12بازده الكتريكي سامانه  w/m2  1321 شرايط تابش

   .بوده است درصد 65بازده كل 
 ,Khelifa, Touafek, Ben Mousa) خليفه و همكـاران 

& Tabet, 2016, p. 175)    هـاي   با تشـريح مزايـاي سـامانه
بـراي   1421انسـيس افـزار  سازي آن در نـرم تركيبي به مدل

هـاي بـا    بررسي جريان مايع و انتقـال دمـا در يـك سـامانه    
نتيجه تحقيق كاهش دماي . كننده آبي پرداخته است خنك

 ,Jin) جين و همكارانبوده است. درصد  20تا 15سلول از 

et al., 2010, p. 493)    تغييـر بـازده    هبـ در يـك پـژوهش
هاي تركيبي توليد گرمايش و الكتريسيته خورشيدي  امانهس

با سيال هوا در صورت تغيير در ميزان سرعت جريـان هـوا   
هاي با افـزايش سـرعت    پردازد. به طوركلي بازده سامانهمي

هاي پشت صـفحات گـردآور خورشـيدي     عبور هوا در كانال
هـاي   ا در اين بين افـزايش بـازده سـامانه   يابد امافزايش مي

     هـاي بـا مقطـع مسـتطيلي اسـتفاده      تركيبي كـه از كانـال  
 w/m2 كند بيشتر است به طوري كه در تابش با شـدت مي

 ها و داخل كانال kg/s 0,0282 با جريان هوا معادل 817,4
بـازده الكتريكـي    درجه سـانتيگراد  25 دماي محيط معادل

و  درصد 54,70بازده گرمائي به  درصد 2/10هاي به  سامانه
 ,Yun) جون يانگ يون .رسدمي درصد 72/64زده كل به با

Mc Evoy, & Steemers, 2007, p. 393)    به تـأثير جـداره
هواي پشت صفحات فوتوولتائيك متصل به نما بر عملكـرد  

پردازد اين تحقيق تهويه بازده آنها ميافزايش حرارتي بنا و 
در خنـك كـردن    درصـد  15ميـزان   هـا را بـه   پشت مدول

 5/1بـازده را   ثر معرفـي كـرده و تـأثير آن در   ؤهـا مـ   مدول
  .كند عنوان مي درصد
ــرارت   -2-4 ــرق و ح ــد ب ــي تولي ــتفاده از ســامانه تركيب اس

 خورشيدي
ــيدي    ــفحات خورش ــازده ص ــيب ــد حــرارت و   تلفيق تولي

توسـط جهرمـي و   هاي مختلف ايـران  در اقليم 22الكتريسيته
 & ,Nemati Jahrom, Vadiee) رسي شده اسـت همكاران بر

Yaghoubi, 2015, p. 444) بـازده ايـن   گيري  و پس از اندازه
گيرد    نتيجه ميدر سه شهر تبريز، شيراز و اصفهان را سامانه 

شـهر   2در تبريـز از   هـاي  سامانهبه طوركلي بازده خالص كه 
در تبريـز  سامانه  23ه طوري كه بازده مفيدديگر باالتر است. ب

 درصـد  6/9و اصـفهان نيـز   درصـد   6/9در شيراز  درصد 7/9
را از  تلفيقي هاي سامانهاين پژوهش بازده  برآورده شده است.

بـراي   درصـد  58بدون پـوش تـا    هاي سامانهبراي  درصد 52
ييچـاو   كنـد. تحقيـق  عنوان مـي  24لوله –صفحه  هاي   سامانه
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 (Chen, fazio, Athienitis, & Rao, 2012, p. 208) چـن 
در اقلـيم   هاي بـيش بـازده تركيـب   سازي پوستهدرباره شبيه

سرد با عرض جغرافيايي زياد پس از آزمـودن انـواع مختلـف    
تركيب صفحات ورق فلزي پـيش گرمـايش هـوا و صـفحات     

ت مختلف تركيب بـا پوشـش   فوتوولتائيك در هندسه و حاال
اي نتيجه گرفتـه اسـت كـه: تركيـب جـاذب گرمـايي       شيشه

(صفحه فلـزي) سـوراخدار صـفحه فوتوولتائيـك بـا پوشـش       
 16-20اي قابل نفوذ در شرايط باد شـديد بـه ميـزان    شيشه
 هـاي    سـامانه در باد ماليم از  درصد10-14و به ميزان  درصد

يك بـدون پوشـش   تركيبي جاذب گرمايي و صفحه فوتوولتائ
انواع مطالعات انجام شـده بـر    الواليي علي .بازده باالتري دارد

و كنـد  تركيبي را به طورخالصه بررسي مـي  هاي سامانهروي 
 درصـد  7/4-15 را تركيبـي  هاي  سامانهبازده الكتريكي  نهايتاً

را  هـاي  سامانهو بازده كل  درصد 28-70بازده حرارتي آن را 
 ,Al-Waeli, Sopian) عنــوان شــده اســت درصــد 37-80

Kazem, & Chaichan, 2016, p. 10761). 

 هـاي  سـامانه كيد به بهينـه بـودن   أبا ت آوزوف و همكاران
 درصـد 18تركيبي گرمايش و توليد الكتريسـيته بـازده آن را   

ي پيـل خورشـيدي اسـت چـرا كـه انـرژ       هاي سامانهباالتراز 
نمايد مي تأييداين مقاله همچنين  ؛كندحرارتي نيز توليد مي

 هـاي  سـامانه تركيبي با پوشش شيشه از  هاي سامانهكه بازده 
 & ,Avezov, Akhatov) تركيبي بدون پوشش بيشتر اسـت 

Avezova, 2011, p. 180). به مقايسـه يـك    ورونيكه دليزله
ديگـري از دو گـردآور    هـاي  سـامانه تركيبـي بـا    يهـا  سامانه

حرارتي و پيل خورشـيدي در كنـار هـم و بـا همـان سـطح       
اشغال پرداخته است. براي مقايسـه از مفهـوم توليـد انـرژي     
گرمائي ساالنه معادل براي تركيب انرژي التريكـي و گرمـائي   

اسـتفاده شـده اسـت. در ايـن      هـاي   سـامانه حاصل از هر دو 
بيشـتر از   درصد 5-29تركيبي  هاي سامانهيك تحقيق بازده 

حاصل از كنارهم قرارگـرفتن گـردآور حرارتـي و     هاي سامانه
 .(Delisle & Kummert, 2014, p. 50) پيل خورشيدي است

خالصـه تحقيقـات و نتـايج حاصـل در افـزايش       1 در جدول
 بازده صفحات آورده شده است.

 
Table 1: Different strategy for improvement of Pv cells performance in recent studies 

Goal Proposed solution Country Impact on performance 

Increase of solar 
intensity 

Flat Reflector 

Iran + 30% 
Sweden + 22% 
Japan + 20-25% 
Egypt + 22% 

Sweden Increase of performance 
USA + 40-45% 

India 

Adding reflector on south and north causes 44% and 
14% increase of performance in summer and winter, in 
respect. This amount is 44-56%  for the west and 14-

26% for the east side. 
Using flat reflector integrated with 
a water cooler for PV-cell and light 

intensifiers 

Iran + 50.4% 
England 3 times increase of electron flow 
Germany -20% 

Effect of shadow on 
PV panels Effect of shadow on performance Germany Eastern shaders -4% 

Vertical shaders -16.8% 
Spain Decrease of performance 

Decrease of PV cell 
temperature 

photovoltaic panels cooled by water 
or air circulation 

- +10-20% 
Malaysia +10.2% 
Malaysia +12% 
England +1.5% 

Iran +52-58% 
(Total Performance) 

Solar Thermo-
photovoltaics 

Production of solar electricity and 
heat simultaneous 

Malaysia +37-80% 
(Total Performance) 

Azerbaijan +18% 
Pre-heating systems for PV panels 

and electricity production with 
glass cover and without it 

Canada +16 – 20% 

Comparing the heat production with 
electricity production separately 

with a hybrid system 
- +5-29% 

 
هـا اسـتفاده از    از بين راهكارهاي پيشنهادي در پـژوهش 

اي معادل  هاي شدت تابش در بازه ها و تشديد كننده بازتابنده
درصد براي استفاده از بازتابنده تخـت و اسـتفاده از    50-14

سامانه تركيبي توليد برق و حرارت خورشـيدي بـا افزايشـي    
خروجـي   درصد در بازده بيشترين تأثير را در 16-29معادل 

هاي خورشـيدي بـا    سامانه خواهند داشت. كاهش دماي پيل
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درصـد در جايگـاه دوم    1,5-20ميزان افزايشـي در محـدوده  

دهـد كـه جلـوگيري از     اولويت قـرار دارد. نتـايج نشـان مـي    
درصـد بـازده    20ها مـانع از كـاهش    اندازي بر روي پيل سايه

بهينـه   گيري خواهد بود. بنابر اين در جائيكه كه امكان جهت
پيل خورشيدي وجود ندارد مثـل نمـاي جنـوبي سـاختمان     
 استفاده از بازتابنده تخت در افزايش بازده بسيار راهگشاست

)Seitel, 1975, 295(. 
 روش تحقيق -3

پژوهش به منظور بررسي اثر تغيير زاويه بازتابنده  در اين
تخت بر ميزان بازده پيل خورشيدي روي ديواره عمودي و با 

فتن زاويه بهينه بازتابنده با استفاده از روش تحقيـق  هدف يا

آزمايشي در شرايط محيط واقعـي و در تـاريخ پـنجم ديمـاه     
وضـعيت بـه    6بازده يك پيل خورشيدي آموزشي در  1396

ــورت،  ــق،   1ص ــطح اف ــيدي روي س ــل خورش ــل 2) پي ) پي
خورشيدي روي سطح افـق تحـت بازتـابش بازتابنـده تخـت      

) 4روي ديوار جنـوبي عمـودي،   ) پيل خورشيدي 3عمودي، 
پيل خورشيدي روي ديوار جنوبي تحـت بازتـابش بازتابنـده    

) پيـل خورشـيدي روي   5تخت افقي و عمود بر سطح ديوار، 
ديوار جنوبي تحت بازتابش بازتابنده تخت عمودي در سـمت  

) نهايتاً پيل خورشيدي عمود بر اشعه 6غربي يا شرقي پيل و 
   ).4 (شكل تابشي نور خورشيد بررسي شد

 

 
PV cell on the horizontal surface 

with vertical mirror 
PV cell on the southern vertical wall with 

vertical mirror on eastern side 
PV cell on the southern vertical wall 

with horizontal mirror 
Fig. 4 PV cells performance test integrated with reflector 

 
آورده شده  2 هاي سامانه مورد استفاده در جدول ويژگي

 است.
 

Table 2: Different components of the study to find out the optimum tilt 
Components Properties 

PV cells Educational PV-cell with short Circuit and open-circuit battery (A 60 ma, 5V, Size : 5*5 cm) 
Made in Iran 

Flat Reflector 
Flat mirror with 90% reflectivity 

Size: 10*10 cm (The mirror is 2 times bigger than PV cell to cover all of it) 
Made in Iran 

Digital multi-
meter 

Measurement range: 2000 mA - 10 A 
Voltage range: 200 mV - 1000 V 

Made in China 

LED lamp Max V: 3.3 
Max I: 20 mA 

 
 شيروش انجام آزما -4

صبح تـا   8از مدار از ساعت  يعبور انيو جر يخروج ولتاژ
 نكـه يشد و با توجه به ا يريگ ظهر در هر ساعت اندازه بعد از 4
بوده اسـت بـه منظـور     يمورد استفاده آموزش يديخورش ليپ

در هر ساعت بـه دفعـات    ها يريگ اندازه ،يعمل يحذف خطاها
 عـدد  حذف هر ساعت با يبرا يريگ اندازه انيدر پا و شدتكرار 

مجموع اعداد بـه   نيانگيشده م يريگ حداكثر و حداقل اندازه

. ديـ آن سـاعت ثبـت گرد   يبـرا  انيـ جر ايعنوان مقدار ولتاژ 
حركـت خورشـيد نسـبت بـه وجـه جنـوبي       به مسير  توجهبا

ظهر بيشينه بوده و مقدار عـددي   12شدت تابش در ساعت 
آن براي مابقي ساعات روزنسبت به ساعت ظهـر بـه صـورت    

 ).  3 جدول( يابد مي قرينه كاهش
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Table 3: Solar radiation on southern side of the building (w/m2) at 26th Dec in 34.47 latitude (McIntosh, Abbott, 
& Sudbury, 2011) 

Hour 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 
Solar Intensity 346.4 590.2 749.9 832 862.1 833.6 746.2 595.4 355.3 

 
بنابراين اعداد بدست آمده براي هر ساعت از روز بـا توجـه   

سازي شـده اسـت بـه     به ساعت قرينه آن نسبت به ظهر بهينه
اين صورت كه بـراي مثـال مقـدار عـددي شـدت جريـان در       

گيري شده براي همـان در سـاعت    صبح با عدد اندازه 8ساعت 
بعد از ظهر جمع شده و ميانگين آن به عنوان شدت جريان  4

منظور گرديده است كه هـدف از   14و  8پايه در هر دو ساعت 
گيري بـوده اسـت. الزم     اين كار كاهش حداكثري خطاي اندازه

هـاي انجـام شـده جهـت      گيـري  به توضيح است كه در انـدازه 
جلوگيري از ايجاد سايه بر روي پيـل توسـط بازتابنـده تخـت     

غـرب  غربي/ شرقي، براي ساعات قبل از ظهر آئينه در قسمت 
و براي ساعات بعد از ظهر آئينه در قسمت شرق پيل قرار داده 

گيري شدت جريان عبوري و توان خروجي در  شد. نتايج اندازه
 6سازي و نمودار توان خروجـي بـراي هـر     پياده 5 و 4 جداول

 ترسيم شده است. 30حالت توسط نرم افزار اكسل
 

Table 4: Electric current measurement 

Mean electric current  (mA) Hour 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

PV cells on the vertical southern wall 12.36 12.36 13.37 13.60 14.45 13.60 13.37 12.36 12.36 
PV cell making a vertical angle with solar 

radiation 13.89 13.98 14.57 14.13 14.79 14.13 14.57 13.98 13.89 

PV cells on the vertical southern wall affected 
by mirror reflection making 90 degrees 12.62 13.96 15.22 15.17 15.95 15.17 15.22 13.96 12.62 

PV cell on horizontal surface 6.66 10.15 10.49 10.64 12.19 10.64 10.49 10.15 6.66 
PV cells on the horizontal surfaces affected by 

vertical mirror 7.13 11.56 12.38 12.20 14.02 12.20 12.38 11.56 7.13 

affected   PV cells on the vertical southern wall
east making 90 -by mirror reflection on south

degrees 
14.50 14.52 15.25 13.90 14.45 13.90 15.25 14.52 14.50 

 
Table 5: Electric power measurement 

Mean electric power (mW) Hour 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

PV cells on the vertical southern wall 34.99 35.63 37.81 39.31 41.91 39.31 37.81 35.63 34.99 
PV cell making a vertical angle with solar 

radiation 40.55 41.22 41.53 41.07 42.97 41.07 41.53 41.22 40.55 

affected by  PV cells on the vertical southern wall
mirror reflection making 90 degrees 35.27 40.77 43.87 44.68 47.22 44.68 43.87 40.77 35.27 

PV cell on horizontal surface 16.85 27.68 28.65 29.39 33.78 29.39 28.65 27.68 16.85 
PV cells on the horizontal surfaces affected by 

vertical mirror 17.97 32.49 34.64 34.42 39.56 34.42 34.64 32.49 17.97 

affected by on the vertical southern wall  PV cells
east making 90 degrees-mirror reflection on south 42.27 42.98 44.04 39.87 41.91 39.87 44.04 42.98 42.27 

 
 تحليل نتايج -5

دهـد كـه حـداقل تـوان      آزمايش نتايج حاصل نشـان مـي   )1
خروجي مربوط بـه پيـل خورشـيدي افقـي و حـداكثر آن      

به پيل قـائم روي ديـواره جنـوبي تحـت بازتـابش      مربوط 
/ شرقي است. بعـالوه افـزايش بـازده در تمـام      آيينه غربي

حاالت تحت اثـر بازتـابش تخـت نسـبت بـه پيـل بـدون        
بازتابنده مشهود است كه با نتايج مطالعات همخواني دارد. 
ميزان افزايش بازده پيل افقي تحت اثر بازتابش حاصـل از  

درصد و اين ميزان بـراي پيـل روي ديـوار    21آئينه قائم تا 

درصـد و بازتابنـده    16جنوبي تحت اثر بازتابنده افقـي تـا   
 ).1 درصد است (نمودار 20,6تخت غربي و شرقي تا 

بازده پيل تحت اثر انعكاس بيشتر از بازده همان پيـل   )2
عمود بر جهت تابش اسـت بـه عبـارتي اثـر بازتـابش      

اثر تغيير زاويه نسبت  توسط بازتابنده تخت بر بازده از
به جهت نور نـور بيشـتر اسـت كـه نتـايج تحقيقـات       

 .نمايد ديگري نيز اين مطلب را تأييد مي
 (Bilal, Arbab, Afridi, & Khattak, 2016, p. 100) 

مقدار افزايش بازده پيـل روي ديـواره قـائم     2 نمودار )3
جنوبي را به تفكيك بـراي دو حالـت پيـل تحـت اثـر      
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انعكاس آئينه افقي و همان پيل تحت اثر آئينـه قـائم   
غربي/ شرقي نشان ميدهـد. شـدت افـزايش بـازده در     
ساعات اوليه روز توسط آئينه غربي و در ساعات پاياني 

نـه افقـي نشـان    روز توسط آئينه شرقي نسبت بـه آئي 
دهنده كارآيي باالي بازتابنده در اين ساعات است بـه  

بعـد از   4صـبح و   8طوريكه مقدار افزايش در ساعات 
ه بـه عمـود بـودن       درصد مي 21ظهر تا رسد. بـا توجـ

تصوير قائم نور در ظهر آئينه غربـي و شـرقي در ايـن    
ساعت تأثيري در بازده ندارد. در عوض آئينه افقي در 

بعـد از ظهـر باعـت     2صـبح تـا    10اعات محدوده سـ 
گردد .ايـن نتيجـه نشـان     درصد مي16افزايش پيل تا 

 - غربـي و افقـي   - دهد كه استفاده از آينـه افقـي   مي
تواند روش مطمئني در افزايش بـازده پيـل    شرقي مي

گيري تـوام   با توجه به نمودار با بهرهخورشيدي باشد. 
وان محـدوده  / غربـي ميتـ   از بازتابنده افقـي و شـرقي  

درصد داشت و بـه  12افزايش بازده را همواره باالتر از 
ــا   ــانگين در طــول روز زمســتان ت درصــد 18طــور مي

 افزايش بازده سامانه را تضمين نمود.
 

 
Chart. 1 Comparison of PV cell performance in different positions 

 

 
Chart. 2 The increase of PV cell performance on the south wall in percentage 

 يافتن زاويه و ابعاد بهينه بازتابنده تخت -5-1
اندازي بازتابنده بر سـطح پيـل مهمتـرين چـالش در      سايه

شـرقي) بـه    / هـاي طرفينـي (غربـي    افزودن همزمان بازتابنده

 5 روي ديواره عمودي است در شكل سطح پيل خورشيدي بر
شـرقي و   / اندازي با افزودن همزمـان آئينـه غربـي    نمونه سايه

شود به عبارتي در اين حالت فقـط در محـدوده    افقي ديده مي
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) 5 ظهر سايه نداريم كه عمالً مطلوب نيست (شكل 12ساعت 
 ، بازتابنده قائم غربي2-3 از طرف ديگر با توجه به نتايج بخش

در ساعات اوليه و انتهايي و بازتابنده افقـي در سـاعات    شرقي /
 اندازي شود. اما ميزان سايه مياني روز موجب افزايش بازده مي

يابـد بنـابر ايـن يـافتن زاويـه بهينـه بازتابنـده         كاهش مـي نيز 
طرفيني نسبت به افق كه كمينه و بيشينه بازتابش را در طول 

حـل مطمئنـي در افـزايش مقـدار شـدت       سال ايجاد نمايد راه

تابش رسيده به پيل و در نتيجه باالرفتن بـازده پوسـته نمـاي    
اد شده جنوبي يكپارچه با پيل خورشيدي است.شكل سايه ايج

هاي طرفيني وابسته به زاويـه تصـوير    در محدوده بين بازتابنده
عمودي نور خورشيد است بنابر اين محاسبه ايـن زاويـه بـراي    
سه زمان بحراني انقالب زمستاني، انقالب تابستاني و اعتـدالين  

تواند مالك خـوبي در يـافتن زاويـه بهينـه      پاييزي و بهاري مي
 رقي نسبت به افق باشد.هاي غربي/ش       بازتابنده

 

 
Fig. 5 Shadow of the eastern reflector at the first day of the spring 9:00 am 

 
خورشـيد و طبـق    32(β)و فـراز  31(α)با داشتن زاويه سمت

هاي مـذكور   را در زمان (γ)توان زاويه تصوير قائم نور فرمول مي
). از آنجا كه ساعات تابش نور مفيـد  6 با افق دست آورد (شكل

بعد از ظر در نظـر گرفتـه    3صبح تا  9خورشيد در بازه زماني 
لـذا زوايـاي تصـوير قـائم      (Lechner, 2015, p. 144) شـود  مي

 شده است.نمايش داده  8 براي اين ساعات در شكل
 

  
Fig. 6 The diagram of solar radiation and its projection Fig. 7 The optimum combination of PV cell and reflector 

 

 
Fig. 8 The Azimuth of solar radiation in different season from 9:00 am to 3:00 pm 

محدوده قـرار گرفتـه بـين بازتابنـده      8 با توجه به شكل
درجـه زاويـه نسـبت افـق در انقـالب       26غربي و شـرقي بـا   

 42 درجـه غربـي تـا زاويـه     42زمستاني، محدوده بين زاويـه 

درجـه   45درجه شرقي در اعتدالين بهاري و پـاييزي و بـازه   
الب تابسـتاني بـدون سـايه    درجه شـرقي در انقـ   45غربي تا 

ه بـه آنكـه خورشـيد در زمـان انقـالب          خواهد بـود. بـا توجـ



57 
 

گيري از  افزايش بازده پوسته ساختماني مولد الكتريسيته با بهره
در نماي جنوبي "پيل خورشيدي-بازتابنده تخت"سامانه تركيبي 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF ELECTRICITY-
GENERATING BUILDING ENVELOPES USING A HYBRID 
SYSTEM OF FLAT CONCENTRATOR & PHOTOVOLTAIC 
PANELS (FCPV) IN SOUTH FACADE 

57 

 

 
ترين ارتفاع خـود را در طـول سـال داراسـت      زمستاني پايين

درجـه نسـبت بـه افـق بـراي       26بنابر اين با انتخـاب زاويـه   
هاي طرفيني مطمئناً در هيچ يك از روزهـاي سـال    بازتابنده

هـاي تخـت وجـود     بندهبازتا اي از طرف در اين محدوده سايه
 نخواهد داشت.

 محاسبه ابعاد بهينه بازتابنده تخت -5-2
ه بـه مطالعـات صـورت گرفتـه در پيشـينه تحقيـق         با توجـ
بيشترين بازده از سطح نماي يكپارچه با پيل خورشيدي زمـاني  

هـا بـر سـطح پيـل      بازتابش حاصل از بازتابنـده است كه پوشش 
 (Matsushima, T. Setaka, & Muroyama, 2003) كامل باشـد 

آنكه پيل مورد استفاده سطح بين دو آئينه را به طـور   با فرض
هاي تخت مستطيلي شـرقي   كامل بپوشاند با تغيير عمق آئينه

هـا و   نسبت به ارتفاع پيل مثلثي شكل مـا بـين آئينـه    و غربي
ظهـر در   12ا صبح ت 9ساعت يافتن شكل انعكاس در محدوده 

 توان به نسبت بهينه عمق به ارتفاع   سه زمان بحراني سال مي
ها به ترتيب  پوشش دست يافت. در اين پژوهش عمق بازتابنده

تغييـر داده    D=1.5Hو  D=0.25H ،D=0.5H ،D=H با نسبت
حاصـل ترسـيم    و به كمك قوانين هندسه ترسـيمي بازتـابش  

 .10 و 9 ،8 هاي شده است شكل

 

 
Fig. 9 Calculation method of solar radition by 

geometry 

 

 
Fig. 10 The calculation method of coverage area of shadow of two eastern and western reflector at 9 am in solstice 
 

 پوشش تحليل نتايج محاسبه سطح -5-3
 9پس از ترسيم سطح زير پوشش انعكـاس بـراي سـاعات    

در هر سه زمان انقالب تابسـتاني(اول تيـر)،    33ظهر 12صبح و 
اعتدال بهـاري و پـاييزي(اول مهـر و اول فـروردين) و انقـالب      

، نســبت مســاحت آن بــه ســطح پيــل 34زمســتاني( اول تيــر)
محصور بين دو بازتابنده شرقي و غربـي محاسـبه گرديـد كـه     

آورده شده است. نمايش ايـن نتـايج بـر     6 نتايج آن در جدول
دهـد كـه كمتـرين ميـانگين سـاالنه       نشان مـي  3 روي نمودار

و بيشـترين   D=0.25Hسطح پوشش انعكاس مربوط به نسبت 
سطح پوشش در هـر چهـار    است.D=1.5H آن با براي نسبت 

صـبح در انقالبـين زمسـتاني و تابسـتاني      9حالت براي ساعت 
تقريباً يكسان است اما در اعتدالين بهـاري و پـاييزي پوشـش    
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بسيار كمتر سـه حالـت ديگـر     D=0.25Hانعكاس براي نسبت 
 دهد كه سطح پوشش براي است. از طرفي نمودار نشان مي

تـا انقـالب تابسـتاني بـا     ظهر از انقالب زمسـتاني   12ساعت 
يابـد.   افزايش نسبت عمق بازتابنده به ارتفاع پيل افزايش مـي 

در اين بين اما توجه به تغييرات سطح پوشش انعكاس بـراي  
طوريكه ميانگين سـطح     جالب توجه است به D=0.5Hنسبت 

 4هـاي مـذكور بـا     صبح در تـاريخ  9پوشش آن براي ساعت 
 ن سطح پوشش بـراي نسـبت،   درصد اختالف معادل با ميزا

D=1.5H   ماهـه اول   6ظهـر نيـز در    12بوده و براي سـاعت
درصد اخـتالف سـطح پوششـي معـادل بـا نسـبت       7سال با 

رسـد اسـتفاده از دو بازتابنـده تخـت      مذكور دارد. به نظر مي
عمود بر سـطح نمـاي جنـوبي و    D=0.5H مستطيلي با عمق 

توانـد نتيجـه    درجه با افـق در طـرفين پيـل مـي     26با زاويه 
مطلوبي را در طول سال براي پوشش بازتـابش محـدوده مـا    

اندازي بـر   هاي شرقي و غربي و نيز حداقل سايه بين بازتابنده
 سطح زيرين خود داشته باشد.

 
Table 6: Covering measurement of PV cell by reflectors on eastern and western sides in solstice and equinox 

Time 
The covering percentage of reflection based on the depth of the 

proportion of flat rectangular mirror and height of the PV cell on 
south wall (D/L) 

Hour Day D/L=0.25 D/L=0.5 D/L=1.0 D/L=1.5 

9:00 am 

22 Dec 54% 56% 62% 62% 
21 March and Sep 55% 74% 80% 80% 

21 Jun 95% 95% 95% 95% 
Coverage Percentage 68% 75% 79% 79% 

12:00 
pm 

22 Dec 30% 55% 88% 100% 
21 March and Sep 60% 93% 100% 100% 

21 Jun 100% 100% 100% 100% 
Coverage Percentage 66% 78% 86% 88% 

 

 
Chart. 3 The comparison of reflection covering for different proportions of L and D in solstice and equinox 

 
 گيري نتيجه -6

در محل استفاده عالوه بـر   تهيسيمتمركز الكترريغ ديتول
از  يريبرق موجب جلوگ عيكمك به كاهش بار در شبكه توز

 ييانتقـال بـه مصـرف كننـده نهـا      ريدر مس يهدر رفت انرژ
 يسـوم از انـرژ   كيـ از  شيبـ  يجهـان  ياست. طبـق آمارهـا  

در بخـش سـاختمان    هـا روگـاه يشـده در ن  ديتول تهيسيالكتر
 ازيـ مـورد ن  يكـ يالكتر يانـرژ  ديتول نروياز ا گردديمصرف م

مـورد   اريبسـ  رياخ يها پوسته بنا در سال قيساختمان از طر
نيب نيدر ا است.ه قرار گرفته توج زيـ ن ييهـا تيا محـدود ام 

بــر وجــوه  دينــور خورشــ نــهيبهريوجــود دارد كــه تــابش غ
 ليـ پـژوهش بـا هـدف تحل    نيـ ساختمان از جمله آنهاست. ا

ثابـت مولـد    يسـاختمان  يهـا  پوسـته  زدهثر بـر بـا  ؤعوامل مـ 
بـه سـطح    دهيتابش رس شيافزا ريثأت يبه بررس ته،يسيالكتر
ق بازتابنـده تخـت بـه پوســته    الحـا  قيـ از طر يجنـوب  ينمـا 

و  شيحاصـل از آزمـا   جينتـا  ليـ ساختمان پرداخته و بـا تحل 
و محاسبه سـطح   ميحاصل از ترس يها يآن با خروج عيتجم

 ريز جيبر سطح پوسته، نتا ابندهپوشش انعكاس حاصل از بازت
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بازتابنده تخـت   يبرا نهيو ابعاد به هيزاو نييرا در خصوص تع

 بدست آورده است: يليمستط
دهد كه دو عامل افزايش تـابش   نتايج مطالعات نشان مي .1

 توانـد بـازده   درصد مي 50ه تخت تا با استفاده از بازتابند
پيل خورشيدي را افزايش داده و باال بردن ميزان تهويـه  

ــزان    ــه مي ــي ب ــل   1,5-20افزايش ــازده پي ــد در ب درص
گيري بهينه نسبت بـه جهـت تـابش     خورشيدي با جهت

 كند. يجاد ميا
نتايج آزمـايش ميـانگين افـزايش بـازده حاصـل از الحـاق        .2

بازتابنده تخت را براي پيل روي ديـواره نمـاي جنـوبي بـا     
درصـد و بـراي همـان پيـل بـا      11,39 بازتابنـده افقـي تـا   

درصد نسبت به پيـل  13,19 بازتابنده قائم غربي/ شرقي تا
 كند. بدون پوشش انعكاس در انقالب زمستاني ارزيابي مي

بيشينه افزايش بـازده حاصـل از الحـاق بازتابنـده غربـي       .3
/شرقي بـه نمـاي جنـوبي مربـوط بـه سـاعت ابتـدايي و        
انتهايي روز و بـراي بازتابنـده افقـي مربـوط بـه سـاعات       

 مياني روز است. 
استفاده از بازتابنده شـيبدار نسـبت بـه بازتابنـده افقـي       .4

تـا حـدودي    مزاياي استفاده از بازتابنده افقـي و قـائم را  
اندازي بـر   تأمين كرده و زاويه بهينه آن براي حذف سايه

 درجه شرقي است. 26درجه غربي تا  26پيل از 
عمق بهينه آينه تخت مستطيلي عمود بـر سـطح نمـاي    

درجه با افق براي تأمين بيشينه پوشش  26جنوبي و با زاويه 
يعني نصف ارتفاع فضاي مـا بـين دو    D=0.5Hدر طول سال 
 بازتابنده است.

 :نوشت يپ
1. Building Envelope or Building Shell 
2. Energy Efficient 
3. Building Integrated Photo Voltaic (BIPV) 
4. Photovoltaic Panel (PV) 
5. Flat Concentrators or Flat Mirrors (FM) 
6. International Energy Agency(IEA) 
7. Renewable Energy Sources 
8. PV Modules 
9. System 
10. Dynamic Architecture 
11. Static Facades 
12. High-performance Facades 
13. Pilot Study 
14. Tilt  
15. Azimuth  
16. Concentrating Photo-Voltaic System (CPV) 
17. Building Integrated Photovoltaic/Thermal Systems 
18. Solar Tracking Systems 
19. Spiral 
20. ANSYS14 
21. Photovoltaic/Thermal Collectors 
22. Exergy efficiency 
23. Sheet- and-Tube 

 منظور از عالمت مثبت در جدول درصد افزايش نسبت به حالتي است كه از راهبرد مورد نظر استفاده نشده است .24
 است.منظور ميزان كاهش بازده در صورت ايجاد سايه بر روي مدول  .25
 منظور ميزان كاهش بازده در صورت ايجاد سايه بر روي مدول است. .26

27. Isc: Short Circuit Current 
28. Voc: Open Circuit Voltage 
29. LED(Light Emission Diode) 
30. Excel 

 زاويه تصوير افقي نور خورشيد بر سطح افق با جهت شمال. .31
 الراس خورشيدي است. اويه فراز متمم زاويه خطزاويه بين شعاع نوراني و تصوير افقي آن بر سطح افق است، ز .32
 ت مفيد آفتابي در روز انتخاب كرد.ترين و باالترين ارتفاع براي خورشيد در طول ساعا ظهر به عنوان زمان معادل پايين 12صبح و  9ساعات  .33
 .نمايند، اين چهار روز حدود حركتي مدار خورشيد را نسبت به بنا مشخص مي .34

 :فهرست منابع
 :وري انرژي ايران ، از سازمان بهره1395. 11.20سابا، بازيابي در ). 1395(وري انرژي ايران  سازمان بهره -

http://www.saba.org.ir/fa/masrafeenergy/industry2/consumption 
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1ميترا غفوريان
 )(نويسنده مسئول

 
 19/02/1395تاريخ پذيرش:  13/10/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده
شـود، نيازهـايي اسـت كـه در طـول زمـان        از ميان طيف وسيع نيازهاي خانواده ايراني، آنچه به وضـوح ديـده مـي   

بـاال بـردن كيفيـت هـاي      بـه منظـور   دهـد.  قرار ميبا شرايط جديد  انطباقدستخوش تغيير شده و خانواده را در صدد 
آن به عنوان قابليتي براي پاسخ گويي به نيازهاي متغيـر   داخليفضاي ري تطبيق پذيطراحي مسكن، انعطاف پذيري و 

كـه در طراحـي مسـكن انعطـاف الزم را ايجـاد      است هايي  اين پژوهش در جستجوي راه حل شود. در خانواده مطرح مي
مطرح كند. براي دستيابي به ايـن هـدف بـا روش    طراحي مسكن انعطاف پذير ريزي روشني جهت اصول  برنامه موده ون

مراحـل  ، تحقيق كيفي و كمي، در ابتدا با جمع آوري منابع و تجزيه تحليل آن و سپس با ابـزار مصـاحبه و پرسشـنامه   
رده از منـابع  پـذيري در مقياسـي گسـت    هاي انعطـاف  ي اول، بررسي گونه در مرحله تحقيق و آزمون هاي الزم انجام شد.

پـذيري كـه در    اي پرداخته شده است. سپس با انجام مصاحبه از صاحبنظران طراح، گونه هاي كاربردي انعطاف كتابخانه
باشد، استنتاج و استخراج شـده و در ادامـه بـا تنظـيم پرسشـنامه و       مسكن ايراني پاسخگوي نيازهاي متغير خانواده مي

نتايج بـه دسـت   به روش دلفي انجام پذيرفته است. بر پايه ها  بندي اين گونه دريافت نظرات متخصصين معماري، اولويت
قابليـت   بـه ترتيـب اولويـت شـامل توسـعه پـذيري،      پذيري  انعطافچهارگانه هاي  گونهارزيابي و تحليل نظرات،  آمده از

كـدام از ايـن   هـر  شـود.   مـي  چيدمان متفاوت مبلمان، تفكيك پذيري و چند عملكردي بودن در فضاي مسكن معرفـي 
انعطـاف پـذيري   امكان  اي در ايران هستهبه بخشي از نيازهاي متغير خانواده  گويينوبه خود در پاسخه كيفيات فضايي ب

 كند. را فراهم ميو تطبيق 

 :هاي كليدي واژه
 .پذيري هاي انعطاف گونه  پذيري، نيازهاي متغير، تطبيقمسكن، خانواده، 
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 مقدمه -1
برنامه ريزي براي نيازهاي ساكنين واحـدهاي مسـكوني از   
اهداف اساسي اي است كه طراحان را ناگزير بـه پـرداختن بـه    

نمايـد. در اصـل    كيفيات فضاي مسكوني و قابليت هاي آن مي
تغييرات چرخه اي در خانواده به طور متناوب و در دوره هـاي  

ر جمعيـت  شود كه در ارتباط با تغيي زماني مختلف مشاهده مي
و نيز سبك زندگي قرار دارد. هر چند كه در تغييـرات مربـوط   

ي متناوبي را نمي توان پيش بيني كرد  به سبك زندگي چرخه
اما تغيير جمعيت خانواده قابل تعريف و تكرار بوده و توجه بـه  

 آن براي برنامه ريزان مسكن ضرورت دارد.  
ـ    ل با توجه به چنين چرخه اي سـاختارهاي جزئـي و قاب

تغيير در معماري مسكن قابل پيش بيني است كه در صورت 
توان متناسب با نياز خانواده الگوي  شناسايي اين ساختار، مي

 طراحي و برنامه ريزي مطلوبي براي آن در نظر گرفت. 
امروزه الگوي مسكن آپارتماني براي خانواده ايراني متداول 

اين الگو بـه   باشد، در برنامه ريزي براي مي ترين شكل سكونت
تغييرات جمعيتي واحد خانواده توجه چنـداني نمـي شـود. از    

    دهـد نتيجـه   مـي  آنجا كه اين نياز فضـايي در طـول زمـان رخ   
بي توجهي به آن جابه جايي بي رويه خانوارها در سـطح شـهر   
براي جستجوي مسكن پاسـخگوي نيازهـاي جديـد جمعيتـي     

دن شـرايط انعطـاف   خانواده خواهد بود. به اين ترتيب واجد بو
كنـد،   مي پذير و قابل تطبيق ،اعمال تغييرات را براحتي ممكن

 توانند نيازهاي فضايي خاصي را پيش بينـي كننـد   مي طراحان
امكـان   تا در طـول دوره هـاي مختلـف زنـدگي هـر خـانواده،      

پاسخگويي مسكن به نياز ساكنين را بـرآورده سـازد. نيازهـاي    
اتـاق  (تعداد يا مساحت اتاق فضايي همچون افزودن يا كاستن 

 يا نشيمن و پذيرايي). خواب
توان نيازهاي متغير خانواده را مـرتبط بـا    مي عالوه بر آن

افزايش جمعيت خانوار، اقتصاد و تغيير سبك زندگي خـانوار  
و تكنولوژي جديد . امكـان پاسـخگويي بـه طيـف گسـترده      
 نيازها با برنامه ريـزي در طراحـي مسـكن آپارتمـاني عملـي     
خواهد شد. اجراي چنين روندي ميتواند منجـر بـه اسـتقرار    
 انعطاف پذيري پيش از حضـور سـاكنين در مسـكن شـود و    
همچنين قابليت هماهنگي و تطبيق پـذيري آن بـا نيازهـاي    

 بهره برداران در طول زمان، بطور چشمگيري افزايش يابد.  
 مسكن پايدار و واحد خانواده -2

پـذيري در معمـاري مربـوط بـه     مهمترين اثرات انعطاف 
بنا در تطبيق با تغييرات زندگي  تاثيري است كه بواسطه آن،

انسان منعطف بوده و در نتيجه مدت مانـدگاري وي را درآن  
كنـد. در حيطـه معمـاري واجـد بـودن چنـين        ترمي طوالني
پايـدار و  ، زنـدگي سـاكنين  ر شرايط متغي ايبنا را بر، توانايي

انعطـاف پـذيري بـه عنـوان      ين اسـاس بر اسازد.  مي ماندگار
بواســطه  پــيش شــرط الزم و اساســي بــراي مســكن پايــدار،

ايجـاد مسـكن    فرآينـد مشاركت ساكنان در مراحل متفـاوت  
 عملي خواهد شد.

 يموضـوع  پايـداري اجتمـاعي در واحـد خـانواده،     تامين
 بـراي  مسـكن  در است كه بواسـطه انعطـاف پـذيري    اساسي
انعطـاف   )2005( 1اسـت. جـان بـروم   قابل دستيابي ، خانواده

در پايـداري   ذاتي و جدايي ناپذيرعامل پذيري را همانند يك 
با قابليت تغيير و پاسخگويي بـه توقعـات و نيازهـاي     مسكن،

برنامه ريزي مسكن  در واقع با كند. مي آينده ساكنين معرفي
پيش بيني و شناخت الگوي نيازهاي  بهتوان  مي انعطاف پذير
سـكونت   شرايطپرداخت و به اين شكل  ول زمانمتغير در ط

 را در واحد مسكوني تغيير داد. 
 پذير و واحد خانواده مسكن انعطاف -3

معموال از الگوهاي يكساني  تغييرات جمعيتي يك خانواده،
بر  است.تمايز كند كه در جوامع متفاوت قابل  مي تبعيت

)، غالباً تغييرات جمعيتي در 2002( 2اساس مطالعات فريدمن
ساختار خانواده، تغييرات فيزيكي و كالبدي در مسكن را به 
دنبال خواهد داشت. اين تغييرات به دست ساكنين اعمال 

هاي خاصي از چرخه زندگي خانوادگي  شده و معموال در دوره
قابل مشاهده است. فريدمن به شناسايي نيازهاي فضايي در 

پردازد؛ وي اين نيازها  وت زندگي خانوادگي ميهاي متفا دوره
داند. به طور مثال در ابتداي ازدواج در مسكن نياز  را متغير مي

شود.  هاي جوان با يك اتاق خواب مرتفع مي خانواده براي زوج
اما با تولد اولين فرزند، نياز به اتاق خواب دوم مشاهده 

اس مسكن، شود. رشد خانواده و تغييرات جمعيتي در مقي مي
هاي مرتبط با  اهميت بااليي را در طراحي مسكن و ساير زمينه

 آن را به دنبال خواهد داشت. 
)، در جستجوي تاثير تغييرات 2007( 3اشنايدر و تيل

جمعيتي بر الگوي مسكن، اشاره به رابطه مستقيم ميان 
تعداد اعضاي خانواده و تقاضاي افزايش فضاي جداگانه 

اخير را دارند. بر اين اساس، تغييرات (مستقل) در دو دهه 
در جمعيت خانواده باعث بروز نيازهاي جديدي براي 
ساكنين خواهد شد. در واقع رشد خانواده توام با افزايش 
تعداد اعضا، ماهيت و كيفيت نيازهاي فضايي خانواده را 

 دهد. تغيير مي
) در معرفـي چرخـه زنـدگي    1385( الگويي كـه اعـزازي  

دهـد بـه دو دوره انبسـاط و انقبـاض      مي هئي اراخانواده ايران
جمعيتي قابل تفكيك است. انبساط جمعيتي با تولد و رشـد  
فرزندان مقارن بـوده بطـور متعـارف در دهـه اوليـه زنـدگي       

كـه بـا ازدواج    نيـز در خانواده دهد. انقباض  مي خانوادگي رخ
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هاي مربوط به دهه، يابد مي ادامهه خانكردن فرزندان و ترك 

   بعدي خواهد بود.
 نظريه هاي انعطاف پذيري -4
مفاهيم  از پذيري انعطاف ايران سنتي معماري در

 اساسي در شكل گيري ساختارهاي فضايي ميباشد. در
مسكن سنتي  روي بر) 1382( فر عيني توسط كه پژوهشي

 تبيين براي تحليلي مدل شده است كه با ارائه انجام ايران
 بر. اصلي آن باز شناسي ميشود ،مولفه هاي پذيري انعطاف
خانه  فضاي در پذيري انعطاف تحقيق اين نتايج اساس

  سنتي با قابليت هاي تغيير پذيري، تطبيق پذيري و 
 پذيري قابل مشاهده است.تبديل

نظريه هاي مـرتبط بـا انعطـاف پـذيري در جهـان بـراي       
) 1979( 5) و شـرودر 1969( 4پرميـوس  از جانـب  اولين بـار 

پذيري را بر پايـه ي ويژگـي    آنها موضوع انعطافمطرح شد. 
در  نـد. كن مـي  تعريـف بنـا   فضايي و ساختاري ،هاي فيزيكي

) قابليت جـا بـه جـايي احجـام و يـا      1969( پرميوس تعريف
توسـعه و   پتانسيل اجزاء فرعي و همچنين چيدمان فضايي و

   .كند مي نقش اساسي ايفاقابليتي چنين  ايجادتفكيك، در 
در بيان اين مفهـوم بـه ديـدگاه     )2001( 7و پارشال 6پنا

پردازند. از نظر آنها دسته بنـدي   مي هاي مختلف افراد از آن
تفكـر انعطـاف پـذيري وجـود دارد. از     در مورد هاي متفاوتي 

ميان اين دسته بندي ها، گروهي انعطاف پذيري را در پاسـخ  
دهند و عملي شدن  مي ساختمان نسبت سريعگويي به رشد 

دانند. گروهي  مي آن را به واسطه قابليت گسترش خارجي بنا
منتسـب بـه قابليـت تبـديل بواسـطه      ويژگي را ديگر چنين 

كنند. و گروهي نيز هنوز  مي تغييرات در فضاي داخلي دنبال
ــن ويژگــي را ارزش ســودآوري و   اصــل مهــم در اســتقرار اي

 دانند. مي عملكردي بودن چنداقتصادي باالتر بواسطه 
) در دو شـكل  2002( نفضـا را فريـدم   گسـترش يت قابل
شرايطي كـه   در دروني وتوسعه بيروني مطرح ميكند. توسعه
قسمتي از فضاي داخلي را به ساير اجزاء فضايي افـزود   بتوان

 ،درشرايط افزودن فضاي بيرونـي بنـا   ده ووب )8توسعه دروني(
 است. )9توسعه بيروني، (مانند تراس و فضاي نيمه باز

) 2001( 10توسعه پذيري فضا را بالك استدويژگي 
امتداد افقي يا عمودي فضا تلقي كرده و شرايط گسترش 
بصورت عمودي را از زاويه اي جديد معرفي ميكند. 
دسترسي به چنين قابليت فضايي با امكان در دسترس بودن 

 فضا و ظرفيت سازه اي موجود بنا ارتباط خواهد داشت.
تعريف انعطاف پذيري به دو ) در 2007و اشنايدر ( تيل

 ،اين دسته بنديد. در دسته بندي نرم و سخت اشاره ميكنن

نرم به روشهايي اطالق ميشود كه امكان نامشخصي و 
 نامعيني (بدون تعريف بودن) در عملكرد معماري فراهم

آورد، اما سخت به عناصري تعبير ميشود كه به صورت  مي
ورد استفاده قرار مشخصي، تعيين ميكنند چگونه در طرح م

بگيرند. در اينجا اصطالحا استفاده نرم به كاربر امكان ميدهد 
فضا را مطابق نيازهايش مورد استفاده قرار دهد و نقش طراح 
بطور موثري در پس زمينه قرار ميگيرد حال آنكه در 

   وها  استفاده سخت طراح تعيين كننده برنامه ريزي
 بود.هاي زندگي در پالن خواهد فعاليت

تيل و اشنايدر عالوه بر چنين نقشي براي انعطاف 
درگير با ابعاد اقتصادي ،محيطي و اجتماعي  آن را پذيري،

دانند. از ديدگاه آنان جنبه اقتصادي  مي زندگي ساكنين
مسكن پايدار انعطاف پذير بواسطه سرمايه گذاري آتي و 

تامين خواهد شد.  همينطور اجتناب از مد افتادگي مسكن،
جنبه اجتماعي اين اثر گذاري نيز در ارتباط با تغييرات 

 قابل بررسي است جمعيتي در اجتماع پايدار
) امكانات توكاري كه قابليت 1997( 11به تعبير گال فتي

بصورت افزوده شده به وضع ، جابجايي يا چيدمان مجدد
موجود سازه را دارا باشند عناصر قابل انعطافي هستند كه 

كنند.  مي بواسطه اجزاء ومبلمان ايجاد را پذيرفضايي انعطاف 
ديوارهاي متحرك ميبايست قابليت انتقال ،جابجايي 

 (مبلمان انعطاف پذير). واستفاده مجدد را دارا باشند
را با توانايي  ) تفكيك پذيري فضا2001( بالك استد

تقسيم شدن به حوزه هاي عملكردي متفاوت تعريف ميكند. 
ي فضا با طرح عملكردي بنا و ارتباط رسيدن به اين تواناي

بين حوزه هاي عملكردي وهمچنين ميزان دسترسي به 
 قسمت هاي مجزا ارتباط دارد.

) در تعريف فضاي انعطاف پذير اشاره به 1986( 13لنگ
فضاهايي دارد كه بدون تغيير و سازماندهي مجدد قادر به 

موضوع باشند. نگاه لنگ  مي پاسخگويي بسياري از فعاليتها
فضا را بدون ايجاد تغييرات كالبدي  در چند عملكردي بودن

مطرح ميكند، اين شكل انعطاف مربوط به عملكردهايي است 
كه معموال هر فضا در طول زمان نياز به تعريف مجدد از آن را 

در  پيدا خواهد كرد، انجام همزمان عملكردهاي متفاوتي كه
قابليت چند فضاي واحد انجام ميشوند نيز در تعريف 

صادق است. بديهي است كه اين ويژگي فضايي عملكردي، 
براي  امكان انجام چند عملكرد را بدون تزاحم و ممانعت

وظيفه چند عملكردي بودن وابسته  عملي خواهد كرد. يكديگر
ا استقرار به ابعاد و آرايش فضايي هر واحد فضايي ميباشد و ب

 رد.را تقويت ك ميتوان اين قابليت فضاييها  اين مشخصه
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) مسكن انعطاف پذير را در سه بستر 1995( 14پودوبيوك
كند.  مي فضا، عملكرد و انعطاف پذيري ذاتي و دروني تعريف

تواند به وسيله ي شناسايي پتانسيل  مي بدين ترتيب فضا
تغيير براي نيازهاي شخصي (فضا)، پيوستن اجزاء قابل 

در درون فضا تعويض و يكي كردن مؤلفه هاي قابل تغيير 
(عملكرد) در ساختار ثابت و برنامه ريزي شده در جهت 

 شخصي سازي (قابليت تغيير دروني) و رفع نيازها تغيير كند.
انعطاف پذيري مسكن را بدون در نظر  )1995( 15بيسي

داند. براي رسيدن  مي گرفتن آموزش به ساكنين بي نتيجه
شرايط متفاوت به چنين كيفيتي تطبيق پذيري خانواده در 

 زندگي با فضاي مسكن ضروري ميداند.
با توجه به  1ها، جدول  در جمع بندي نظرات و ديدگاه

هاي مشخصي از  پذيري، گونه ماهيت هر رويكرد انعطاف
دهد. واژه  مي انعطاف پذيري در فضاي معماري را ارائه

اشاره به ديدگاه كالن انعطاف پذيري ، رويكرد در اين جدول
هر نظريه پرداز را دارد و گونه انعطاف پذيري ذكر شده نيز 

 به راهكار انعطاف پذيري براي استقرار همان رويكرد، اطالق
شود. در واقع رويكردهاي متفاوت اجتماعي، اقتصادي و  مي

فضايي انعطاف پذيري به واسطه استقرار گونه هاي خاصي از 
باشند. وجه  مي پذيري در فضا قابل دستيابيانعطاف 

ي  ها به صورت مشخصي بر دو جنبه مشترك اين ديدگاه
كند كه همان  پذيري تاكيد مي قابل تمايز در تعريف انعطاف

باشند. ديدگاه فيزيكي  مي هاي اجتماعي و فيزيكي  جنبه
هاي  ) در قابليت2007، تيل و اشنايدر 2001(پنا و پارشال 

ط به تغييرات ساختار فيزيكي بنا قابل مشاهده فضايي مربو
، 1995، بيسي 1998است و ديدگاه اجتماعي (هابراكن 

) ريشه در 2007، تيل و اشنايدر 2002فريدمن 
هر كدام از پذيري سبك زندگي كاربران در بنا دارد.  تطبيق

، ه شدپذيري كه مورد مطالعه قرار گرفت گونه هاي انعطاف
د بود كه با تغيير و نخاصي خواهپاسخگوي نياز فضايي 

 شود.  آن عملي مي تبديل در اجزا فضا امكان دستيابي به

 
Table 1: Different theories to flexibility 

Theoreticians Approach Type of flexibility 
Habraken (1998) Active collaboration Multi-functionality of development 

Lang (1987) Behavior settings Multi-functionality 

Schroder (1987) - Multi-functionality of development 
Segregation 

Poddubiuk (1995) - 
Flexibility in space 

Flexibility in function 
Internal Flexibility 

Beisi (1995) User awareness - 

Friedman (2002) Family needs 

Mass manipulation 
Space arrangement 

Development and separation 
Furniture changing 

Primius (1969) Space user thinking  

Pena and Parshal (2001) - 
Expandability 
Convertibility 
Adaptability 

Schnider and Till (2007) Physical and social factors Flexibility 
Adaptability 

 
 روش تحقيق -5

از  هـايي  و تبيـين مولفـه   با هـدف شناسـايي  اين تحقيق 
نيازهاي در طول زمان خـانواده ايرانـي را    كه انعطاف پذيري

بـه جمـع آوري    ، در خالل سـه مرحلـه  در مسكن پاسخ دهد
، اطالعات پرداخته است. در ابتدا با بررسـي ادبيـات موضـوع   

هاي متفاوت مربوط بـه   از رويكردها و گونهچهارچوب نظري 
انعطـاف پـذيري اســتخراج شـده اسـت. پــس از ايجـاد ايــن      

طراحـان، پيرامـون     چهارچوب نظـري از طريـق نظرسـنجي   
 مصــاحبه انجــام، پــذير در مســكن ايرانــي طراحــي انعطــاف

تحليل و استنتاج نسـبت   شود. نتايج نظر سنجي از طريق مي

ري، گونه هـاي اصـلي مـورد    پذي به چهارچوب نظري انعطاف
دهد. در مرحله سوم  نياز در طراحي مسكن ايراني را ارائه مي

هـا   شدن ميزان اهميـت هـر يـك از ايـن گونـه      جهت روشن
بـــا روش ، اي تنظـــيم شـــده كـــه بوســـيله آن  پرسشــنامه 
ي دلفي ميزان اهميت گونه هاي انعطاف پذيري  ساختاريافته

 بندي شود. اولويت
 نظران مصاحبه با صاحب -6

بر پايه آنچه كه از ادبيات موضوع بـه عنـوان چهـارچوب    
نظري به دست آمـده اسـت، مرحلـه دوم پـژوهش از طريـق      
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مصاحبه با پنج نفر از طراحان مسـكن بـراي رسـيدن بـه دو     

 هدف اصلي شكل گرفت:  
تحـت  كه  ده ايرانيخانوامتغير نيازهاي فضايي شناسايي  )1

 دارد.قرار  آنالگوي جمعيتي  تغيير تاثير
پــذيري كــه پاســخگوي ايــن  هــاي انعطــاف يــافتن گونــه )2

نيازهاي فضايي متغير بوده و به صورت راهكارهاي عملي 
 در طراحي قابل دستيابي باشند.

ها، مدرسيني از دانشكده معمـاري و   براي انجام مصاحبه
شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايـران و پـرديس هنرهـاي    

انـد. ايـن    قـرار گرفتـه  زيباي دانشـگاه تهـران مـورد پرسـش     
شامل چهار سوال تشريحي بوده كه به صورت زيـر  ها  پرسش

 مطرح شده است:
 تعريف و تلقي شما از انعطاف پذيري در مسكن چيست؟ �
 نيازهاي فضايي كه با تغيير در جمعيت خـانواده خـود را   �

 هستند؟ها  نماياند،كدام مي
گونـه هـاي متفـاوت    ، براي پاسـخگويي بـه ايـن نيازهـا      �

 كنيد؟ چگونه تعريف مي طاف پذيري راانع
ــكن     � ــي مس ــما در طراح ــاي ش ــنهادات و راهكاره پيش

 پذير چيست؟انعطاف
مصاحبه شونده شـماره  در پاسخ به سؤاالت مطرح شده، 

تطبيــق پــذيري، انعطــاف پــذيري و ، ســه تعبيــر كلــي 16يــك
 است.انعطاف پذير بيان كرده  در طراحي مسكن را تغييرپذيري

در طراحـي   اين تعريـف موضـوع برجسـته   رسد در  بنظر مي
مفهوم فضاي مابين و فضـاي  انعطاف پذير در نظر گرفتن مسكن 

اجتمـاعي   روابط. فضاي بينابيني كه امروزه براي حل است وصل
بـا   تـوان  ، و مـي گيـرد  بين اعضاي خانواده در مركز خانه قرار مي

 خانه با نيازهـاي اجتمـاعي جديـد،   در طرح پذيري  تطبيقايجاد 
(نه  ،عملكردها را بايد، طراحي اما در نتيجه را به دست آورد.ن اي

ــا ــالن تنه ــرد و هــمبلكــه در فضــاي معمــاري ) در پ     تصــور ك
 فضا در نظر گرفت. هر هاي دروني را برايقابليت

فصل مشترك  راهبردهاي پيشنهادي وي عموما به ايجاد
قـرار   ايـن بـه معنـاي    تأكيـد دارد.  عملكردها در فضاي خانه

خصوصــي و  حــوزه هــاي مــابين فضــايي در موقعيــتدادن 
، كــه در بعضــي از دوره هــاي زنــدگي، نقــش اســت عمــومي

متفاوتي را در ارتباط با فضاي عمومي و خصوصـي خانـه بـه    
 عهده بگيرد.

تفكيك مرزهاي فضاي عمومي و خصوصي بـا  از آنجا كه 
توان به واسطه  مي شود، مي در مسكن دشوارمساحت اهش ك
ديل دو اتاق به اتاقي بزرگتر يا الحاق يك اتـاق خـواب بـه    تب

فضاي عمومي خانه، افزايش مساحت را در حوزه هاي داخلي 
 مسكن و در طول زمان ايجاد كرد.

چيـدمان هـاي    توانـد بـا اسـتفاده از    مـي  همچنين فضـا 
مبلمان بصـورت شـناور در حـوزه هـاي عملكـردي       متفاوت

موارد مهم تـرين مسـئله    متفاوت قرار بگيرد. در همه ي اين
 ي آن اسـت. اعضـا  درونـي  اولويت دادن به خـانواده و روابـط  

چنين روش هايي براي تحقـق انعطـاف پـذيري در مسـاكن     
آپارتمــاني و بــدون حيــاط، كــه در مســاحت هــاي محــدود  

 نيز قابل دستيابي خواهند بود.اند  طراحي شده
ــماره دو ــونده ش ــاحبه ش ــذيري را  17مص انعطــاف پ

دانـد، ايـن    مـي  ابليت كالبدي و كاربردي جديد بناپذيرفتن ق
تعريف بر پذيرفتن عملكرد جديد و فرم جديد در بنا به ويژه 
در واحدهاي مسكوني اشاره دارد. بـه نظـر وي در واحـدهاي    
جديد آپارتماني به دليل تغييرات جمعيتي و الگوهاي مسكن 
 آپارتماني، نياز به تغييرات مجدد در سـاختار فضـايي وجـود   
دارد. در حالي كه در خانه هاي سنتي ايرانـي، ايـن نيـاز بـه     

 ويژه در كالبد فضا احساس نمي شود. 
در خانه ي سنتي ايراني بر خالف اپارتمان هـاي امـروز،   
براي هر فضا صرفا عملكردي خاص تعريف نشده بـه همـين   
جهت براي پاسخگويي به نياز هاي فضايي، تغييرات كالبـدي  

يد ضرورتي نداشته است، ساختار فضـا  براي عملكردهاي جد
نيز از نظر فرم و مصالح براي كاربر خسته كننده نيسـت، بـه   

حيطي طوري كه كاربر امروزي نيز از قرار گرفتن در چنين م
 برد. مي لذت

وي امكان ايجاد تبـديل و تغييرپـذيري را از مهـم تـرين     
دانــد. بــراي  مــي قابليــت هــاي انعطــاف پــذيري در طراحــي

توان به  مي به اين قابليت كالبدي و كاربردي جديددستيابي 
 چنين راهكارهايي در طراحي توجه كرد:

قرار دادن يك اتاق در فضاي نسـبتا عمـومي كـه امكـان      �
تبديل آن به اتاق مهمان، كودك و با برداشتن ديـوار بـه   

 تبديل شود.ها  پذيرايي مهمان
 عدم اختصاص فضاي تعريف شده براي آشپزخانه �
در نظر گرفتن تراس براي اضافه شدن به فضـاي داخلـي    �

 در صورت نياز 
 در صورت نياز قابليت اضافه كردن طبقات �

به نقش اساسي كـاربر   نيز 18مصاحبه شونده شماره سه
د. بـه گفتـه ي وي   نياز به انعطاف پذيري اشاره دار ر احساسد

در دنياي مدرن و حتي پست مدرنيسـم وقتـي قـرار شـد كـه      
به توليد انبـوه برسـند و داراي اسـتاندارد    ها  ساختمان كاالها و

هايي باشند كه امكان اين انبوه سازي ميسـر گـردد، كـم كـم     
كـه  آيـد   مـي  بـه وجـود  ها  شباهت هاي زيادي بين توليد شده

در حالي كه مصرف  خواهد شد، باعث زايل شدن موضوع تنوع
 امـر  فراواني هسـتند. ايـن  هاي و تنوع ها كنندگان داراي تفاوت
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. بـه عنـوان   شود مي باعث افسردگي و دلسردي در بازار مصرف
ها  و انعطاف در پنجرهها  توان امكان تغيير در پارتيشن مي مثال

مصرف كننده را در آن دخيل  و و جاي آن را پيش بيني نمود
در د و بهره برداري يانعطاف پذيري بعد از تول . اين حالت،كرد 

 د.  نمومطرح و جاري خواهد را ساختمان 
گويـد:   مـي  در ايـن بـاره   19مصاحبه شونده شماره چهار

ي و.  "اسـت وراي استفاده ي فيزيكـي از بنـا    انعطاف پذيري"
مستقيما به نقش مصرف كننده در استفاده ي انعطاف پـذير از  

كند. اين انعطاف پذيري از سوي سـاكنين و بـه    مي فضا تأكيد
ي با اليه اليه كـردن عملكردهـا بـه    دهد، يعن مي دست آنها رخ

لحاظ زماني، آنها خواهند توانست، مسكن انعطاف پذير داشـته  
بايسـت تعريـف    مـي  در اين حالت سـاكنين  ويباشند. به نظر 

   ببيند. تر و متغيرتر عملكردهاي هر فضا را به صورت نرم
موضوع تفكيك عملكرد كه در ابتدا به واسـطه معمـاري   

بايست تبـديل   مي كنون با تجديد نظرمدرن مطرح شد، هم ا
(سـيال بـودن زنـدگي در     به موضوع پالن هاي گسترده شود

فضا). يعني در حين طراحي همجواري فضـاي خصوصـي بـا    
عمومي اين قابليت را به مـا بدهـد كـه بتـوان بـين ايـن دو       

 عملكردهاي شناور را پيش بيني كرد.
در  به عنوان مثال در يك آشپزخانه فعاليـت پخـت و پـز   

افتد، بسياري از مراحل آماده سـازي   مي زمان مشخص اتفاق
در زمان هايي كه تعداد كمتـري از سـاكنين در خانـه    را غذا 

پـذيرايي انجـام داد،   -توان در فضاي نشيمن مي حضور دارند،
زمـان مشخصـي اسـت     ضا،پذيرايي از ميهمان در اين ف زمان

شـب كـه   توانـد تغييـر داده شـود و در     مي كه به صورت نرم

تبديل به فضاي  پذيرايي بدون استفاده است-فضاي نشيمن 
 شود .بعضي از اعضاي خانواده خواب 

بـا اشـاره بـه اينكـه      ،20مصاحبه شونده شـماره پـنج  
انعطاف پذيري قابليت تغييرپذيري معماري فضـاها متناسـب   

بـه  و با نيازهاي استفاده كنندگان در طول زمان بهره برداري 
و  يبـا هـدف تطبيـق پـذير    ،هـا   رآيي طـرح منظور ارتقاء كـا 

، رويكردهـاي  محيطـي بنـا اسـت    -افزايش كارآمـدي زمـاني  
 كنـد.  مـي  معرفـي به صورت نـرم و سـخت   انعطاف پذيري را 

از انعطاف پذيري نرم تغيير در شكل بهـره بـرداري و    منظور
بـه  ط امكان تغييرات در مقياس هاي خـرد اسـت. كـه مربـو    

خلي و حتي در شـرايط دمـا و   معماري دا، مبلمان، تجهيزات
 (خانه) است. آسايش ساختمان

انعطاف پذيري سخت اغلب به تغييرات و انعطاف پذيري 
در  ويدر مقياس كـالن مربـوط اسـت و بـه اعتقـاد      ها  طرح

حوزه سازه و تكنولوژي ساخت و يا فناوري هـاي بكـار بـرده    
 بـه عنـوان مثـال   دهد.  مي شده در احداث يك ساختمان رخ
و غيرقابل تغيير طراحـي  تر سازه يك ساختمان هر قدر صلب

كند، اما اگر سيستم سـازه يـا    مي شود اين امكان كاهش پيدا
حتي تأسيسات ذاتا داراي شـرايطي بـراي افـزايش انعطـاف     
پذيري باشد، ارتقـاي كـار آمـدي و مانـدگاري زمـاني بنـا را       

 خواهد داشت.
بـه جـايي برخـي    با تغيير رنگ ديوار يا جـا   به طور مثال

و حتي مبلمان يا پنجره (باز و بسته كردن يـا تغييـر   ها  تيغه
ايـن  و دهد  مي ابعاد) بسياري از شرايط بهره برداري را تغيير

، قابليتهـاي  مهم به واسطه پيش بيني هاي طـراح در پـروژه  
 د.نماي مي ميسررا نعطاف پذيري الزم براي ا

 
Table 2: A summarization of architect's opinion about flexibilty in residential design 

 Definition of 
flexibility Approaches Structure of flexibility Various types of 

flexibility Design approaches 

1 
Ability to change the 
object, Articulation in 

space 

Decrease the area 
of space, using the 

spaces for multi 
purposes, attention 

to articulated spaces 

How a unique space 
could adapt with 

different function over 
the time, How a unique 

space can support 
different needs, How a 
unique space could be 
expanded or decreased 

Ability to change, 
adaptability, 

flexibility 

Having 3 different zones: 
public (living), private 

(bedroom) and the 
articulations between them 

(dining) 

2 Ability to support new 
needs and function 

Increase of building 
occupancy time by 
family. attention to 
flexible lifestyle, 
population and 
family changes 
during the time 

Ability to change in 
form and function of 
space, Multi-function 

space 

Ability to change, 
adaptation, 

Creating a multi-function 
space at home, creating a 
space with the ability of 

shrinkage or expand 

3 
Possible changes in 

space during the time, 
Visible flexibility in 

Increase of building 
lifetime 

Assuming multi-
flexible  functions for 
space, Flexible life in 

Flexibility, 
Articulated space, 
Adjacent space, 

Expanded plan, adjacency 
between public and private 

spaces, prediction of 
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both users and 

functions 
space expandable space expanding in space using 

the balcony, Adjacency 
between integrated spaces 

4 
Environmental 

compatibility with 
users 

Behavioral, cultural 
adaptation, ability 

to have variety, 
community 

between designer 
and the user in 

different steps of 
the design 

Building adaptation 
with new needs of users Flexibility 

Ability to change the 
space, using technology, 
and community between 

designer and users, 

5 Ability to change 
during the time 

Flexibility and 
increase space 
performance in 

different time and 
environment 

Flexibility in interior 
space (Color, light, 

furniture) 
Flexibility in 

construction method 
and material 

Flexibility in size and  
number of spaces 

Flexibility in function, 
organization, and  
usage of   space 

Soft flexibility: 
interior design, 
furniture and 

facilities, size and 
proportion, Hard 

flexibility: 
structure and 
mechanical 

systems 

Ability to change in 
building occupancy and 

scale of spaces (equipment, 
interior design, color, 
temperature, thermal 

comfort, windows and 
furniture) 

 
Table 3: A summarization of architect's opinion to residential design 

Space needs of residence Method of creating of flexibility Types of 
flexibility 

Interviewee 
1 2 3 4 5 

Requiring several functions in 
a space 

Requiring several functions in 
a space in different times 

1. Using articular space 
(kitchen) 

2. Using hierarchy in function 
in terms of the time 

Multi-function 
 

    

Need to expanding space 
3. Integration of adjacent rooms 

(two bedrooms, bedroom to 
the living room) 

Extensibility      

Requiring space segregation 

4. Joining of the terrace to the 
interior spaces 

5. Expanding the space in a 
vertical position (dividing a 

room into the two) 

Segregation 

 

    

Requiring different furniture 
arrangement to redefine the 

space 

6. Using flexible and movable 
furniture 

7. Uncertain design of space 

Different 
furniture 

arrangement 

 
    

1-5: Interviewee 
 directly mentioned 
 Not Mentioned 
 indirectly Mentioned 

 
 ها بررسي توصيفي نتايج مصاحبه -7

هـاي   بـه روش  ،پـذيري  انعطـاف  با توجه به اينكـه ايجـاد  
شـوندگان پيشـنهاد    مصـاحبه  اسـت،  امكـان پـذير  گوناگوني 

هاي متفاوت اين ويژگي فضـايي را در   سازوكار استقرار چهره
جمع بندي در  3مسكن ارائه كردند. بر اساس جدول شماره 

تـوان هـر كـدام از     مـي نظرسـنجي،  اطالعات بدست آمده از 
 نظر طراحي چنين معرفي كرد: ها را از نقطه گونه
از  3شـماره   اصلي كه با توجه بـه نتـايج جـدول    ي گونه �

ــده   ــنهاد ش ــكن پيش ــان مس ــرف طراح ــيت ، ط خصوص

به زعم طراحـان فضـايي    باشد. بودن فضا مي منظوره چند
ملكرد متجانس را در خود داشته كه امكان تعريف چند ع

 باشد، واجد چنين قابليتي است.
طراحـي   بـه هنگـام  گسترش فضا  قابليتدر نظر گرفتن  �

باشـد كـه    طراحان مـي  نظريكي ديگر از گونه هاي مورد 
. اسـت  براي طراحي فضاي داخلي مسكن پيشنهاد شـده 

ـ     حل راه واسـطه آن بتـوان چنـين    ه هـاي متفـاوتي كـه ب
با پيش بيني بالكن در  ،مسكن ايجاد كردپتانسيلي را در 

مجاورت اجزاء اصلي مسكن ماننـد آشـپزخانه،پذيرايي و   
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قابـل دسـتيابي اسـت، پـيش بينـي       نشيمن، اتاق خواب
بالكن امكان توسعه اجزاء يـاد شـده مسـكن را در طـول     

 چنين با پيوند دو فضـاي داخلـي  همكند.  مي زمان فراهم
 اده از ديـواره هـاي  استف توان سبب گسترش آنها شد، مي

در جدا كردن دو اتاق خـواب مجـاور    سبك ريلي و تاشو
چنـين امـري را   يا اتاق خواب مجاور نشيمن و پـذيرايي  

ا توجه به اينكه اين ويژگـي فضـايي   ب امكان پذير ميكند.
امكان ايجـاد عرصـه هـاي جديـد را در همـان مسـاحت       

ف موجود، به خانواده خواهد داد، پيش بيني آن به انعطـا 
 پذيري فضا كمك شايان توجهي را خواهد كرد.

در بين گونه هاي پيشنهاد شـده ويژگـي تفكيـك پـذيري      �
فضا امكان ايجاد عرصه هاي جديد را در مسـاحت موجـود   
به خانواده خواهد داد و پيش بيني آن به انعطـاف پـذيري   
فضا كمك شايان توجهي را خواهد كـرد. بـا تقسـيم يـك     

عملكــردي مجــزا، امكــان  ي فضــا بــه دو يــا چنــد حــوزه
 شود. پذيري عملي مي بازتعريف متفاوت به واسطه تفكيك

هاي متفاوت آن در فضا براي  جابجايي مبلمان و چيدمان �
اتفـاقي اسـت كـه     پاسخ به ايجاد بازتعريف مجدد از فضا،

هاي هنگفت اجرا باعث ايجاد تغيير در  بدون صرف هزينه
بـه چنـين    عـالوه بـر ايـن دسـتيابي     مسكن خواهد شد.

. همچنـين اسـتفاده   تغييراتي در زماني كوتاه عملي است
خـم شـو) سـهولت بـاز      (تاشـو،  از مبلمان انعطاف پـذير 

طراحان سـ تعريف مجدد از فضا را چند برابر خواهد كرد. 
مسكن رسيدن به چنـين ويژگـي را بواسـطه نـامعيني و     
نامشخصي در تعريـف فضـا حـين طراحـي نسـبت داده      

هاي متعدد را  به ساكنين امكان بازتعريف اند.اين نامعيني
 بخشد. مي فضاي زندگيشان ا جابجايي مبلمان بهب

 ي متخصصين پرسشنامه -8
پـذيري كـه بـا انجـام      پس از استخراج گونه هاي انعطاف

ــي شــد  ــده در تنظــيم  ، مصــاحبه عمل ــه دســت آم ــايج ب نت
ــت     ــنامه جه ــن پرسش ــد. اي ــه ش ــار گرفت ــه ك پرسشــنامه ب

به عنوان راهكار انعطاف پذيري در ها  گونهبندي تاثير  اولويت
كند. جامعه آمـاري   مي فراهم راها  مسكن، امكان سنجش آن
نفـر از متخصصـين طـراح در     15، هدف در ايـن پرسشـنامه  

باشند. اين افـراد از اسـاتيد دانشـكده هـاي      مي حوزه مسكن
معماري بوده و غالبا در ارتباط با موضوع انعطـاف پـذيري در   

 ماني، تجربيات قابل استنادي را داشته اند.مسكن آپارت

آيــتم از راهكارهــاي طراحــي  18در تنظــيم پرسشــنامه 
تـا  ، انعطاف پذير در مسكن آپارتماني به ارزيابي كشيده شـد 

گونه اصـلي بـه دسـت آمـده، در قالـب ايـن        4بدين وسيله 
راهكارها اولويت بندي شوند. براي معرفي راهكارهاي طراحي 

تـوان بـه    كه در اين پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت، مـي 
 موارد زير اشاره كرد:  

هشت راهكار طراحي براي ارزيابي قابليت چندعملكردي  .1
 و اتصـال،  21ي مـابين بودن شامل: در نظـر گـرفتن فضـا   

 در زمـاني  لحـاظ  بـه  عملكردها كردن اليه اليه همچنين
 .شد گرفته نظر

 پـذيري،  قابليـت توسـعه   ارزيابي براي طراحي راهكار پنچ .2
 همچنين يكديگر، به بالكن و مجاور اتاقهاي الحاق: شامل

 در مسـكوني  واحـد  يـك  فضاي افقي و عمودي گسترش
 .شد گرفته نظر

 پـذيري،  تفكيـك  قابليت ارزيابي براي طراحي راهكار سه .3
چنـد فضـاي جداگانـه و     يا دو به اتاق يك تقسيم: شامل

 نظـر  در مسـكوني  واحـد  داخلـي  فضاي عمودي تفكيك
 .شد گرفته

 چيدمان متفـاوت  قابليت ارزيابي براي طراحي راهكار دو .4
 اسـتفاده  همچنين و فضا نامعين طراحي: شامل مبلمان،

   .شد گرفته نظر در پذير انعطاف مبلمان از

  پرسشنامه هاي يافته -9
پذيري بـه عنـوان    هاي انعطاف بندي گونه توجه به اولويت

پذير مسكن آپارتماني، باعث  ضوابط راهنماي طراحي انعطاف
ارتقاي كيفيت طراحي در اين زمينه خواهد شد. بدينوسيله، 

پـذيري مـورد نيـاز در سـطوح مختلـف قابـل        ميزان انعطاف
 ارزيابي و سنجش خواهد بود.  

 بـه  متخصصـين  ي سشـنامه پر از دلفـي  روش هـاي  يافته
 نهـايي  وزن و متخصصـين  توسـط  شـده  اعمال نمرات همراه
 بررسي از به اين ترتيب، بعد. است آمده 4در جدول  ها مؤلفه
 افـزايش  در تاثيرگـذار  ي چهـار مؤلفـه   نهايي، نمرات و نتايج

 براساس. شد مشخص اولويت ترتيب به مسكن پذيري انعطاف
ــدول  ــي   4ج ــانگين وزن ــترين مي ــت  بيش ــه قابلي ــوط ب مرب

 بعـدي،  هاي اولويت در. باشد مي 7،04پذيري به ميزان  توسعه
 و پــذيري  تفكيــك قابليــت مبلمــان، متفــاوت چيــدمان

 6،38و  6،66و  6،85ميانگين  مقادير با بودن چندعملكردي
 .دارند قرار اهميت ميزان ترتيب به
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Table 4: Final weight of factors for having flexibility in residential spaces using Delphi method 

Design Factors Mean Total 
M

ul
ti-

fu
nc

tio
na

lit
y 

Using articular connection space (kitchen between dining and living room) makes the 
space multi-functional. 

6.3 6.38 

Using articular connection space (balcony, space between outdoor and indoor) makes the 
space multi-functional. 

6.3 

Using articular connection space (entrance, space between outdoor and indoor) makes 
the space multi-functional. 

5.4 

Layering space in terms of time (using dining and living room for sleeping at night) 
makes the space multi-functional. 

6.0 

Layering space in terms of time (using dining room for activities related to the kitchen) 
makes the space multi-functional. 

5.0 

Layering space in terms of time (using bedroom room for children activities like playing, 
studying and doing homework) makes the space multi-functional. 

7.5 

Layering space in terms of time (using living eating, watching Tv and talking in different 
time) makes the space multi-functional. 

7.7 

Layering space in terms of time (using balcony for drying clothes, talking and eating) 
makes the space more functional. 

6.9 

M
ul

ti-
fu

nc
tio

na
lit

y Possibility to join two adjacent rooms (bedroom) causes improvement in quality and 
makes the space extensible 

8.4 7.04 

Possibility to join two adjacent rooms (bedroom, dining room and living room) causes 
improvement in quality and makes the space extensible 

6.8 

Possibility of vertical expansion of a residential unit makes the space extensible   7.5 
Possibility of horizontal expansion of a residential unit makes the space extensible   7.1 
Possibility to extend the interior spaces of one residential unit to the other adjacent one 
causes improvement in quality and makes the space extensible 

5.4 

M
ul

ti-
fu

nc
tio

na
lit

y 

Possibility of dividing rooms into the two separate spaces (one bed room into the 2 
bedrooms) causes improvement of segregation in the residential spaces. 

7.0 6.66 

Possibility of dividing rooms into the two separate spaces (one living room into the 1 
bedroom and a smaller living room) causes improvement of segregation in the residential 
spaces. 

7.2 

Possibility of vertical dividing of one residential unit into the two separate units causes 
improvement of segregation in the residential spaces.   

5.8 

M
ul

ti-
fu

nc
tio

na
lit

y Uncertain design of space (defining of the living room using furniture and other stuff) 
causes improvement flexibility in interior spaces   

6.0 6.85 

Using movable and flexible furniture such as bent or folded type, causes different 
arrangement of space and make the interior spaces multi-functional 

7.7 

 
هاي مسكوني  ريزي مربوط به مطالعات مجموعه در برنامه �

پـذيري (اولويـت اول) در    آپارتماني، اعمال قابليت توسعه
پذيري را  بحث پاسخگويي به نياز ساكنين، ميزان انعطاف

 رساند. كيفيت مي از اين، به باالترين سطح
هـاي متفـاوت    در مرتيه بعدي، اعمال كردن قابليت چيـدمان 

يجاد طراحي نامعين فضا و همچنين استفاده مبلمان، با ا
از مبلمان قابل جابجايي و تاشو، نقش مضـاعفي را بـراي   

 پذيري فضاي مسكن ايجاد خواهد كرد. انعطاف
باشـد كـه    مـي  سومين اولويت مربوط به تفكيك پـذيري  �

 بواسطه قابليت تقسيم يك اتـاق بـه دو فضـاي جداگانـه    
كـوچكتر،   (تفكيك يك اتاق خـواب بـه دو اتـاق خـواب    

تفكيك يك نشيمن به اتاق خواب و نشيمن كوچك تـر)  
 بنوبه خود باعث ارتقا انعطاف پذيري مسكن خواهد بود.

نهايتا قابليت چند عملكردي بودن در اولويت چهارم قرار 
دارد. اين ويژگي با در نظر گرفتن فضاي مـابين و اتصـال، در   

وت را در فضا استقرار پيدا كرده و انجام چنـد عملكـرد متفـا   
كند. همچنين با استفاده از راهكار  مي زمان واحد امكان پذير

اليه اليه كردن انجام عملكردها به لحاظ زماني، ايـن ويژگـي   
 در فضا قابل استقرار خواهد بود.

 

 
Fig. 1 Prioritization of different types of flexibility 

Flexibility 

Extensibility 

Segregation 

Multi-functional 

Different furniture 
arrangement 
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 گيري نتيجه و بحث -9
 در پـذيري  انعطـاف  هـاي  گونـه  بنـدي  اولويت و شناسايي

 هـاي  گونه. كند مي ياري را طراحان مسكن كيفي ريزي برنامه
 شناسـايي  پـژوهش  ايـن  در كـه  پـذيري  انعطـاف  ي چهارگانه

 شـد،  برشـمرده  كـه  متفـاوتي  تعاريف ساير ميان در اند، شده
. باشــند مــي پــذيري انعطــاف هــاي ويژگــي مهمتــرين شــامل

 رويكردهــاي شــد، اشــاره موضـوع  ادبيــات در كــه همانگونـه 
 از تمـايز  قابـل  ديـدگاه  دو پذيري انعطاف فيزيكي و اجتماعي

 از آمـده  دسـت  بـه  نتـايج  در. كنـد  مـي  تعريف را قابليت اين
 اشنايدر، و تيل پارشال، و پنا فيزيكي هاي ديدگاه نظرسنجي،

 قابـل  تفكيـك  و توسـعه  هـاي  ويژگـي  بـا  شرودر، و پرميوس
 فضـايي،  هاي قابليت چنين ايجاد در كه چرا باشد؛ مي انطباق
 .  كند مي ايفا اساسي نقشي فيزيكي ساختار در تغيير

 و فضـا  بـودن  چنـدعملكردي  هـاي  ويژگـي  در همچنـين 
 در كـاربر  گيري تصميم و تأثير مبلمان، متفاوت هاي چيدمان

 ايـن  بـه . اسـت  مشاهده قابل پذير، انعطاف فضاي ريزي برنامه
 هـابراكن،  نظريات در پذيري انعطاف اجتماعي ديدگاه ترتيب،
 قابليـت  دو بـا  تطبيـق  قابـل  اشنايدر، و تيل فريدمن، بيسي،
 .  باشد مي مذكور

 نيازهـاي  بـه  پاسـخگويي  در را هـا  گونه اين كه موضوعي
 زندگي ي چرخه به مرتبط كند، مي برجسته ايراني ي خانواده
ي  همان گونه كه مطرح شـد، چرخـه  . است ايراني ي خانواده
 انقبــاض و انبســاط ي دوره دو در ايرانــي ي خــانواده زنــدگي

 باشد.   مي تفكيك قابل جمعيتي
ي انبساط و همزمان با تولد فرزندان و رشد آنان،  در دوره �

اي خصوصي براي اعضـاي  ه خانواده در صدد ايجاد عرصه
آيد. در واقع افزايش تعداد فضـاهاي شخصـي    جديد برمي

مانند اتاق خواب از نيازهاي قابـل مشـاهده در ايـن دوره    
پــذيري متناســب بــراي  باشــد. راهكارهــاي انعطــاف مــي

پاسخگويي، تفكيك يك اتاق خواب به دو اتاق مجـزا يـا   
ــذيرايي و -ي عمــومي فضــاي نشــيمن نفــوذ در حــوزه پ

يك قسمتي از آن به عنـوان اتـاق خـواب خصوصـي     تفك
خواهـــد بـــود. شـــايد بتـــوان در ايـــن دوره، ويژگـــي  

تـرين راهكـار بـراي     پذيري را مهمترين و مناسب تفكيك
رفع نياز سـاكنين دانسـت. در واقـع گسـترش فضـاهاي      

ي چرخـه زنـدگي    هـاي اوليـه   خصوصي خانواده در دوره
ي خـانواده  خانوادگي (دوره انبسـاط) مبنـاي نيـاز فضـاي    

 باشد. ايراني مي
ي انقبــاض، موضــوع ازدواج و تحصــيل فرزنــدان  در دوره �

منجر به كاهش جمعيت اعضـاي خـانواده خواهـد شـد؛     
هرچند در ادامه، بازگشت فرزندان به همراه همسرانشان 

دهد و در قالب مهمان، در خانواده حضور خواهند  رخ مي
 داشت. بدين ترتيـب افـزايش مسـاحت فضـاي عمـومي     
مسكن در اتاق نشيمن و پذيرايي، توام بـا عـدم نيـاز بـه     
اتــاق خــواب خصوصــي، راهكــار توســعه و نفــوذ فضــاي 

تـوان در ايـن    طلبد. مي عمومي را در فضاي خصوصي مي
ترين راهكار  دوره (دوره انقباض) ويژگي توسعه را مناسب

 براي رفع نياز ساكنين دانست.
 مسـكن  روز شـرايط  به توجه با رسد مي نظر به همچنين �

 آپارتماني، مسكوني واحدهاي مساحت تقليل با رابطه در
 از مسـكوني  واحـد  اجـزاي  بـودن  عملكردي چند قابليت

 در سـاكن  ي خـانواده . باشـد  كيفيـات طراحـي   مهمترين
 بـراي  خود، زيستي فضاي مجدد سازماندهي در آپارتمان

 مالحظـه،  قابل هزينه و صرف زمان بدون تغييرات اعمال
 مبلمـان  متفاوت چيدمان همچون ديگري قابليت به نياز

 .داشت خواهد
به عنوان ضـوابط راهنمـاي    بدست آمدهستفاده از نتايج ا

طراحي انعطاف پذيرمسكن آپارتماني، امكان ايجاد واحدهاي 
 گونه هـاي سكونتي منطبق بر نياز ساكنين را فراهم ميآورد. 

فيـت  در افـزايش كي حاصـل از ايـن پـژوهش    انعطاف پذيري 
بــا حــداقل آپارتمــاني فضــاي زيســتي واحــدهاي مســكوني 

مساحت بطور موثري عمل خواهند كرد. اين جريان بواسـطه  
نيازهـاي جديـد و    فراهم آوردن امكان تطبيق يك واحـد بـا  

متغير خانواده و همچنين پاسـخ بـه عملكردهـاي متنـوع در     
 زمان واحد و استفاده از فصل مشترك اجزاء واحـد مسـكوني  
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هاي محافظ پنجره بر عملكرد حرارتي  هاي كالبدي پوشش تاثير ويژگي
 هاي مسكوني شهر تهران ساختمان

The Effect of Physical Features of Window Protective Covers on 
Thermal Performance of Tehran’s Residential Buildings 

 
2نيامجتبي مهدوي، 1ويدا وهابي

 )نويسنده مسئول(
 

 02/07/1395تاريخ پذيرش:  25/01/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
هـاي تجديدپـذير، نقـش فعـالي در تـامين نيازهـاي گرمايشـي و روشـنايي         از ديرباز انرژي خورشيد در ميان انرژي

زمستان سبب كاهش بـار گرمايشـي سـاختمان و ايـن     ها داشته است، گرماي حاصل از نور خورشيد در فصل ساختمان
شود. يكي از عوامل مهم بـراي بهبـود   دريافت در فصل گرم، سبب افزايش بار سرمايشي ساختمان و مصرف سوخت مي

وري انرژي در ساختمان، كنترل تابش خورشيدي است و با توجه به اين كه پنجره، تنها بخش در سـاختمان اسـت   بهره
بـان جهـت كنتـرل نفـوذ تـابش      كنـد، بنـابراين اسـتفاده از سـايه    م تابش خورشيدي را وارد فضا مـي كه به طور مستقي

ها در معماري ايران بان است كه در طول سالخورشيدي به داخل فضا، ضروري است. پوشش محافظ پنجره نوعي سايه
ي چوبي با كركره ثابـت  اي محافظ پنجرهههاي دوره پهلوي شهر تهران نيز پوششاند و در معماري خانهاز آن بهره برده

ها بر عملكرد حرارتي و روشنايي فضا تاثير گذارند، متاسـفانه بـه دليـل    بانشود ولي با وجود اينكه اين سايهمشاهده مي
است. اين تحقيق با مطالعات ميداني در رابطه با جزييات سـاختاري  عدم آگاهي معماران امروز، به فراموشي سپرده شده

هـاي سـاختاري ايـن نـوع     هاي شهر تهران، به بررسـي تـاثير ويژگـي   ي استفاده شده در خانههاي محافظ پنجرهپوشش
افـزار  اسـت. در ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از نـرم      بان بر بهبود عملكـرد حرارتـي در سـاختمان مسـكوني پرداختـه      سايه

هاي محافظ پنجره بر بار سرمايشي و گرمايشـي  ي كنترل و جنس پوششپالس، تاثير مكان قرارگيري، نوع، نحوه انرژي
دهـد كـه پوشـش    هاي صورت گرفته در اين پـژوهش نشـان مـي   ي بررسياست. نتيجهماهانه و ساالنه فضا بررسي شده

ي خارجي پنجـره نصـب   و در جداره هاي متحرك كه به صورت هوشمند كنترل شدهي چوبي و با كركرهمحافظ پنجره
بـان، كـاهش بيشـتري در بـار سرمايشـي و      هاي بررسي شده و شرايط بـدون سـايه  با ديگر وضعيتاند، در مقايسه شده

 اند.گرمايشي فضا ايجاد كرده

 :هاي كليدي واژه
 .جويي انرژي، عملكرد حرارتي، ساختمان مسكوني بان، پوشش محافظ پنجره، صرفه سايه

 
 vidavahabi@yahoo.com، ايران دانشگاه هنر تهران، تهران،ي، و شهرساز يدانشكده معماركارشناس ارشد معماري و انرژي، . 1
 mahdavinia@art.ac.ir. ايران دانشگاه هنر تهران، تهران،ي، و شهرساز يدانشكده معماراستاديار، . 2

(پرسيانا) بر مصرف انرژي در هاي محافظ پنجره بررسي تاثير پوشش "ي اول با عنواننامه كارشناسي ارشد نويسندهاين مقاله مستخرج از پايان* 
 باشد.در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر تهران مي "هاي مسكوني شهر تهرانساختمان

  



76 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 
VOL. 9, NO. 15 
SPRING & SUMMER 2018 

 پژوهشي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي 
 76 1397 بهار و تابستان، 15شماره  ،9دوره  

 

 

 

 مقدمه -1
كننده تابش آفتاب، همـواره يكـي از عناصـر    عناصر كنترل

هـاي مختلـف   دهنده معماري ايران بوده و در پهنهمهم و شكل
اقليمي كشور شكل و اهميـت متفـاوتي داشـته اسـت. عناصـر      

به لحـاظ نقـش بسـيار     كننده تابش آفتاب بر ساختمان، كنترل
مــؤثري كــه در كــاهش بارهــاي برودتــي ســاختمان و كــاهش 

اي  صدمات زيست محيطـي حاصـل از توليـد گازهـاي گلخانـه     
ناپـذير دارنـد، در معمـاري    هاي تجديـد ناشي از مصرف سوخت

انـد (فيـاض و   مطرح امـروز جهـان نيـز جايگـاه خاصـي يافتـه      
 ). 1389 كسمايي،

بر جدارهاي شـفاف سـاختمان،   اگرچه تابش مستقيم آفتاب 
سازد، اما  امكان گرمايش طبيعي فضاهاي داخلي آن را فراهم مي

تواند موجب گرم شـدن بـيش از حـد فضـاهاي     همين تابش مي
داخلي ساختمان در مواقع گرم باشد. بـه همـين دليـل، كنتـرل     

ويـژه    تابش مستقيم آفتاب بر جدارهاي خـارجي سـاختمان، بـه   
اي تـابش آفتـاب بـر ايـن     تـاثير گلخانـه  سطوح شفاف، به لحاظ 

 ).  1392 (كسمايي، اي داردسطوح، اهميت ويژه
ــر     ــزاء و عناص ــورمان اج ــدان دور كش ــه چن ــاري ن در معم

دهــي بــه  كننــده تــابش آفتــاب، نقـش مهمــي در شــكل  كنتـرل 
است. يكي از اين عناصر كنترل كننده تـابش   ها داشته ساختمان

هـا در   ر طـول سـال  آفتاب، پوشش محـافظ پنجـره اسـت كـه د    
اند و متاسفانه به دليل عدم آگـاهي  معماري ايران از آن بهره برده

بـان در عملكـرد   معماران امروز از چگونگي تاثير ايـن نـوع سـايه   
شناسـي آن، بـه فراموشـي    حرارتي و روشـنايي و جنبـه زيبـايي   

است. از اين رو در شرايطي كه بحران كمبود انـرژي   سپرده شده
هاي تجديدپذير مورد توجه جامعه جهـاني قـرار   انرژيو توجه به 

است و با توجه به تاثير استفاده از پوشش محـافظ پنجـره    گرفته
در آسايش حرارتي و بصـري سـاكنين و كـاهش بـار حرارتـي و      

 توان در معماري امروز از آن بهره گرفت.روشنايي ساختمان، مي
 مطالعات پيشين -2

ـ   خصوصيات سايه ار گرمايشـي، سرمايشـي و   بان بـر ميـزان ب
اي كـه بسـياري   روشنايي ساختمان تاثير به سزايي دارد. به گونه

ها بـه دنبـال ايجـاد شـرايط بهينـه از ديـد       از محققان طي سال
جويي در مصرف انرژي و آسايش كاربران از طريق استفاده  صرفه

هـاي متعـددي در ابعـاد مختلـف     انـد. پـژوهش  بان بـوده از سايه
هـاي محـافظ     رفته است ولي در مـورد پوشـش  موضوع صورت گ

ها و ميزان تاثيري كه بر مصـرف  و جزييات ساختاري آن 1پنجره
هاي اندكي صورت گرفته انرژي و عملكرد حرارتي دارند، پژوهش

شـود. در  ها پرداخته مياست كه در اينجا به نتايج تعدادي از آن

ميزان تاثير اسـتفاده   )M. Alawadhi, 2012( پژوهشي االودحي
هاي محافظ پنجـره  از مواد تغيير فاز دهنده، در ساخت پوشش

 در ميزان كاهش دريافت حرارت خورشـيدي را بررسـي كـرده   
هـاي محـافظ پنجـره را     است. در اين مطالعـه عمومـاً پوشـش   

غلطكي و از جنس آلومينيومي كه هسـته مركـزي آن بـا فـوم     
بان را، بـا  ت و اين نوع سايهاس است، در نظر گرفتهعايق پر شده

ي غلطكي ساخته شده با مواد تغيير  هاي محافظ پنجرهپوشش
دهنده در ميزان تاثيرشان بر دريافـت حـرارت خورشـيد در    فاز

است. ايـن مقايسـه بـه صـورت پارامتريـك       اتاق، مقايسه كرده
-هاي متفاوتي بـراي مـواد تغييـر فـاز    است و حالت انجام شده

ي هـاي متفـاوت، فاصـله   اسـت، ضـخامت   تهدهنده در نظر گرف
متـر   5/1هوايي و ضخامت متفاوت شيشـه و ارتفـاع پنجـره را    

اند. نتيجه اين مطالعـه نشـان داد كـه مـواد تغييـر      فرض كرده
فازدهنده، بهترين عملكرد حرارتي را دارند و دريافـت حـرارت   

 % كاهش يافت. 29/23خورشيدي در فضا به ميزان 
)، مطالعه ديگري بـر  Silva, 2015وا (در پژوهش ديگري سيل

هـاي محـافظ   در سـاخت پوشـش   2روي مواد تغيير فـاز دهنـده  
است. در اين مطالعه دو اتاق مجـاور، يـك اتـاق    پنجره انجام داده

ي ساخته  هاي محافظ پنجرهبه عنوان مبنا و اتاق ديگر با پوشش
در شده با مواد تغيير فازدهنده كه از همه جهات با فضاي بيرون 

هـا، تمامـاً شيشـه    شد. جبهه جنـوبي اتـاق   ساخته، تماس بودند
اسـت، ايـن    هاي محافظ پنجره محافظت شدهاست كه با پوشش

ي ساخته شده با مواد تغيير  فضا يك بار با پوشش محافظ پنجره
ي معمــولي، فـاز دهنــده و يـك بــار بـا پوشــش محـافظ پنجــره    

آزمـايش،   اسـت. در نتيجـه   گيري و سـپس مقايسـه شـده    اندازه
حداقل دماي دو اتاق يكسان بود در حاليكه اتاقك مبنـا دمـايش   

بـود. بيشـترين جريـان حـرارت سـطح ديـوار       تر افت كرده سريع
 و حـداقل بـه   W/m2 (5/6( داخلي اتاقك با مواد تغيير فاز دهنده

)W/m2 (3- رسد در صورتيكه در مقابـل بـراي اتاقـك مبنـا     مي
)W/m2(16 ) وW/m2 (8- ــ ــياســت. نت ــه،  ايج نشــان م دهــد ك

ي سـاخته شـده بـا مـواد تغييـر فـاز       هاي محافظ پنجـره پوشش
 دهند.   وري انرژي را در فضاي ساختمان افزايش ميدهنده، بهره

ــكن      ــات مس ــز تحقيق ــه در مرك ــاتي ك ــروژه تحقيق در پ
ــهAriosto, 2013پنســيلوانيا ( ــاي اســت، راه )، انجــام گرفت ه

وري انـرژي بررسـي    بهره هاي مسكوني برايسازي پنجره مقاوم
هاي محـافظ   است. در اين پژوهش به بررسي تاثير پوشش شده

اسـت. ايـن    بر تغيير ضريب انتقال حرارت پنجره پرداخته شده
هـاي متفـاوت    مطالعه با بررسي ضريب انتقال حرارت سيسـتم 

سازي انرژي و بررسي عوامـل   هاي شبيه انداز توسط برنامه سايه
تي، نرخ نفـوذ هـوا، هزينـه سـاخت،     مختلف مثل آسايش حرار
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امنيت، روشنايي طبيعي و... به ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه      
راهكارهايي كه سبب كم شدن ضريب انتقـال حـرارت پنجـره    

شوند و همچنين دريافت حرارت خورشيدي را كنترل كرده مي
وري انرژي در سـاختمان مسـكوني   دهند، در بهرهو كاهش مي
 بسيار موثرند.
در مركز تحقيقات مسكن در اقلـيم سـرد توسـط    پژوهشي 

در رابطه بـا تـاثير عـايق پنجـره      )Craven et al, 2011كراون (
براي آب و هواي سرد انجام شده است. در اين پژوهش به ايـن  

بر است.  است كه تعويض پنجره بسيار هزينهموضوع توجه شده
متـر  بنابراين كاربران در پي راهكارهايي هستند كه با هزينـه ك 

بتوانند از اتالف حرارت جلـوگيري كننـد، حتـي در مطالعـات     
هـاي بـا   است كه كاربراني با داشتن پنجرهميداني مشاهده شده
هـاي  تمايل دارند كه بـا اسـتفاده از عـايق    كارايي حرارتي باال،

هاي سرد زمسـتان، از اتـالف   متحرك در مقابل پنجره در شب
هاي متفاوت و سيستم حرارتي بكاهند. در اين پژوهش مقايسه

هزينـه  ، رايج عايق كردن پنجره از نظر حرارتي، طريقـه نصـب  
اجرا، دوام و استقامت، عملكرد و مقاومـت در مقابـل ميعـان و    
چگــالش انجــام گرفتــه اســت. بخشــي از پــژوهش بــر اســاس 

گيري در شرايط واقعي بود و بخـش ديگـري از پـژوهش     اندازه
اسـت تـا    سازي شـده  مدل سازي انرژي هاي شبيه توسط برنامه

 تر عملكرد هر سيستم را شـرح بدهنـد. نتـايج بـه دسـت      دقيق
آمده اينگونه است: در انتخـاب سيسـتم عـايق كـردن پنجـره،      
تمركز بر عملكرد حرارتي و هزينه از اهميت بـااليي برخـوردار   
است و بايد به اين نكته توجه شـود كـه بـراي عـايق از سـمت      

يـري بـراي افـزايش مقاومـت     خارجي پنجـره نيـازي بـه درزگ   
رطوبتي نيست، در صورتيكه براي عايق داخلي اگـر درزگيـري   
كاملي انجام نشود، با نفوذ رطوبت احتمال بروز ميعان بر سطح 

تر و نفوذ  رود، در اين شرايط بايد از مصالح مقاوم شيشه باال مي
 ناپذيرتر استفاده نمود.

روپا انجـام  بان خورشيدي اپژوهش ديگري در سازمان سايه
در اين مطالعه اشاره شـده اسـت    )،Timermans, 2006( گرفت

هاي متحرك به دو صورت در كاهش مصرف انرژي  بان كه سايه
كنند، در زمستان، هنگاميكه در حالـت   در ساختمان كمك مي

 كنند و سبببسته هستند، در نقش عايق حرارتي، عمل مي

بـا ممانعـت از   شـوند و در تابسـتان،   كاهش بار گرمايشـي مـي  
دريافت مـازاد حـرارت خورشـيدي، بـار سرمايشـي را كـاهش       

تـر   دهند. در اين مطالعه بعضي از پارامترهـاي كـم اهميـت    مي
چند متغير مهم براي بررسـي انتخـاب    است و ثابت فرض شده

اند كه عبارتنـد از: جهـت قرارگيـري اتـاق، نـوع كـاربري،        شده
بـان،  ري سـايه ضريب هـدايت حرارتـي پنجـره، مكـان قرارگيـ     

بان. مطالعه با مقايسه شرايط  مساحت پنجره و نوع كنترل سايه
سـازي   صـورت شـبيه   بان بهبان و با استفاده از سايهبدون سايه

شـود كـه    است. در نتايج اين تحقيق مشاهده مي صورت گرفته
ها بار سرمايشي بسيار كاهش يافتـه و  بانبا استفاده از اين سايه

هـاي   اسـت. پوشـش   سيسـتم سرمايشـي شـده   نيـاز از   فضا بي
 % سبب كاهش بار گرمايشي فضا شده10محافظ پنجره حدود 

است ولي تاثير كركره در كاهش بار گرمايشي نامحسوس است. 
هاي محافظ پنجره و كركـره در اتـاقي   عملكرد حرارتي پوشش

كه دو پنجره داشت، بسيار بيشتر بود، زيرا كه مساحت بيشـتر  
شـود و  يش جذب و از دست دادن حرارت مـي پنجره سبب افزا

در نتيجه تاثير قرار داشتن محافظ در مقابل پنجره بر عملكـرد  
ي داخلـي   هاي محافظ پنجرهتاثير پوشش حرارتي بيشتر است.

 دسـت آمـده   و خارجي بر كاهش بار حرارتي تقريبا مشـابه بـه  
  كـه  شـود  مـي  شـده، مشـاهده   انجام مطالعات به توجه با . است

بهبــود  هـاي محــافظ،  اسـتفاده از پوشــش  در عامــل مهمتـرين 
  گرفـت كـه   نتيجـه  تـوان  عملكرد حرارتـي پنجـره اسـت. مـي    

جزييـات   ماننـد  هاي محافظ پنجره پوشش مختلف هاي ويژگي
 همچنين و نوع، قرارگيري مكان مصالح، نوع كنترل، ساختاري،

 فضـا  روشـنايي  و گرمايشي بار بر پنجره ضريب هدايت حرارتي
هـايي در حـوزه    الزم به ذكر است كه پـژوهش . است تاثيرگذار

اسـت   بان بر بار روشنايي نيز صورت گرفتـه  تاثير اين نوع سايه
هاي اين مطالعه بر عملكرد حرارتي پوشش ولي به دليل تمركز

 1 هاي صورت گرفتـه، در جـدول   محافظ پنجره، ديگر پژوهش
اسـت   سعي شـده اند. در اين مطالعه بندي و تفكيك شده طبقه

بنـدي اطالعـات و مشخصـات     تا با بررسـي و مطالعـه و طبقـه   
اي كـه در معمـاري دوران پهلـوي     هاي محـافظ پنجـره   پوشش

ي  هـاي محـافظ پنجـره    اند و پوشـش  برده تهران از آن بهره مي
بـان بـر بـار     امروزي، به نتايجي در مورد ميزان تاثير اين سـايه 

             حرارتي فضا دست يافت.
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Table 1: Relevant studies on window shading 

Research Methodology Lighting 
function 

Thermal 
function Year Software 

Effect of an incompletely closed window shutter on 
indoor illuminance level and heat gain (Esam Alawadhi) Experimental • • 2016 - 

Development of a window shutter with phase change 
materials: Full scale outdoor experimental approach, 

(Tiago Silva et al) 
Experimental - • 2015 - 

Thermal assessment of internal shutters and window 
film applied to traditional single glazed sash and case 

windows (John Currie et al) 
Experimental - • 2014 - 

Evaluation of residential window retrofit solutions for 
energy efficiency, (Tim Ariosto, Ali Memari) Simulation • • 2013 Window, Therm 

A comparative analysis of the energy performance of 
traditional wooden shutters and 

contemporary aluminum roller shutters in Istanbul, a Case 
Study, (Fatih Yazicioglu) 

Simulation - • 2013 - 

Using phase change materials in window shutter to reduce 
the solar heat gain, (Esam Alawadhi) Simulation - • 2012 Therm 

Evaluating Window Insulation for cold climates (Robbin 
Garber-Slaght and Colin Craven) 

Simulation  
and 

experimental 
- • 2012 Therm 

Evaluating Window Insulation: Curtains, Blinds, Shutters, 
and More, (Robbin Garber-Slaght and Colin Craven) 

Simulation  
and 

experimental 
- • 2011 - 

Energy saving and co reduction potential from solar 
shading systems and shutters in the EU-25 (Georges 

Timermans) 
Simulation - • 2006 Capsol, Abaqus 

Insulating shutters: innovative enhancements for energy 
saving, comfort, and security, (Gerald Cler,Larry Kinney) Simulation - • 2005 Energy 10 

Expanded polystyrene composite door shutters an 
alternative to wooden door shutters, (K, Asthana & others) Experimental - • 1996 - 

The influence of automated window shutters on the design 
and performance of a passive solar house, (M, Zaheer-

Uddin) 
Experimental - • 1987 - 

 
 شناسي روش -3

ــژوهش ــا روشنشــان داد كــه، پ ــا ب هــاي آزمايشــگاهي، ه
بـا  اند. در ايـن پـژوهش   سازي صورت گرفتهتجربي و شبيه شبه

اي سازي رايانهاستناد به مطالعات صورت گرفته، از روش شبيه
اسـت.   ) استفاده شـده 8,3 افزار انرژي پالس (نسخهتوسط نرم

گيري تجربي  سازي، نياز به اندازهبراي اعتبارسنجي نتايج شبيه
دليـل فرسـودگي بـيش از حـد      اي مشابه بود كـه بـه  در نمونه
در مطالعات ميـداني،   ي بررسي شدههاي محافظ پنجره پوشش
اي كه آسيب كمتري در گذر زمان ديده بود، انتخاب و با  نمونه

ــدازه ــده     ان ــط نگارن ــه روز توس ــدت س ــه م ــي ب ــري تجرب گي
 هــاي گـردآوري اطالعـات بــه  روش ،اعتبارسـنجي انجـام شـد.   

 اي و ميداني است.صورت كتابخانه
اي: شامل منابع مكتوب (كتب و مقـاالت  مطالعات كتابخانه �

 مرتبط با موضوع تحقيق)

برداري، توصيفي) شامل: عكس-مطالعات ميداني (پيمايشي �
هـاي محـافظ   دريافت تصاوير و جزييات ساختاري پوشـش 

  هاي شهر تهراني خانهپنجره
 اعتبارسنجي -3-1

هـاي انجـام گرفتـه در خصـوص     با بررسي نتـايج پـژوهش  
هاي محافظ هاي محافظ پنجره مشخص شد كه پوششپوشش

جره با لوور متحرك بر بار گرمايشي تاثير قابل توجهي دارنـد  پن
هـاي شـهر تهـران    ولي به دليل اينكه مطالعه حاضـر بـر خانـه   

بــه دليــل عــدم بازســازي و پوســيدگي زيــاد متمركــز اســت و 
اي مجهز به پوشـش محـافظ    و همچنين نيافتن خانه ها  سايبان

 گيـري  اندازه، متاسفانه شرايط الزم براي پنجره با لوور متحرك
به شت، هاي قديمي موجود، وجود ندا در نمونه عملكرد حرارتي

بـا   هاي محافظ اي كه پس از بازسازي پوشش همين دليل خانه
بان بـر پنجـره آن نصـب شـده اسـت،       به عنوان سايه لوور ثابت

. جهــت اعتبارســنجي نتــايج شــد گيــري انتخــاب بــراي انــدازه
روز متوالي  3طالعه در سازي، شدت روشنايي اتاق مورد م شبيه
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در دو نقطه از فضا توسط ديتاالگر ثبـت شـد و ايـن نتـايج بـا      

سـازي مقايسـه گرديـد. ضـريب     دست آمـده از شـبيه   نتايج به
) 0,97دست آمده از مقايسـه ايـن نتـايج (    همبستگي باالي به

سازي است. بايد در نظر داشـت   معتبر بودن نتايج شبيهنشانگر 
 ترين شـرايط بـه واقعيـت بـه    اب نزديككه اين نتايج، با احتس

سازي نيز بر مبنـاي ايـن    ست و ادامه مراحل شبيها دست آمده
 نتايج خواهد بود.  

 

 
Fig. 1 Windows shader in the museum of music one of 

the old building in Tehran 

 سازيتعريف مدل پايه و شبيه -4
عـدي كـه قابليـت    بساز سهافزار مدلسازي از نرمبراي مدل

پـالس را دارد و از  سـازي انـرژي  تبادل اطالعات با موتور شـبيه 
ي ورودي اطالعـات آب و هـوايي شــهر تهـران بـه عنــوان داده    

ي تحقيـق و  بـا توجـه بـه نتـايج پيشـينه      اسـت. استفاده شـده 
هـاي محـافظ پنجـره،    ي پوشـش مطالعات انجام شده در زمينه

ــوع كنتــرل، مصــالح، مكــان   ــوع آن، از ابعــاد، ن قرارگيــري و ن
متغيرهاي موثر بر عملكرد حرارتي پنجره هستند. با توجـه بـه   

هاي محافظ پنجـره در  اينكه در اين پژوهش به بررسي پوشش
هـاي ايـن   شـود، ويژگـي  هاي شـهر تهـران پرداختـه مـي    خانه
دست آمده است، به ها كه بر اساس مطالعات ميداني به بان سايه

 است.رفته شدهعنوان متغير در نظر گ
هــاي محـافظ پنجـره (خــارجي،   محـل قرارگيـري پوشـش    �

 داخلي)
هـاي محــافظ  هـاي محــافظ پنجـره (پوشــش  نـوع پوشــش  �

هـاي محـافظ پنجـره بـا كركـره      ي غلطكي، پوشـش  پنجره
 هاي محافظ پنجره با كركره ثابت)متحرك، پوشش

، PVCهاي محـافظ پنجـره (چـوب، وينيـل     مصالح پوشش �
 آلومينيوم)

 دستي)  ، هاي محافظ پنجره(هوشمندپوششنوع حركت  �
سـازي، بـا   ي بهينـه در اين پژوهش براي افزايش دقت نتيجه

فرض ثابت بودن همه عوامل، تنها يك مـورد در هـر فرآينـد بـه     

سازي در نظر گرفته شده است و نتـايج آن  عنوان متغير در شبيه
بـه  بـان  به صورت نمودار، با نتايج شرايط بدون اسـتفاده از سـايه  

صورت ماهانه و ساالنه مقايسه شده است. الزم به ذكر است كـه  
صـورت   است، بـدين نتايج به صورت رفت و برگشت محاسبه شده

كه تاثيرگذارترين متغير در هر مرحله، به عنوان پارامتر ثابـت در  
شـود تـا تـاثير هـر متغيـر بـه صـورت        مراحل ديگر استفاده مي

ده شود. در تمامي مراحـل  ترين شرايط سنجيمستقل و در بهينه
اي كه هر پارامتر خود به عنوان متغير اصـلي مـورد   به جز مرحله

گيـرد، پارامترهـاي ثابـت كـه از نتـايج رفـت و       سنجش قرار مي
 اند، بدين گونه هستند:دست آمدهبرگشتي مراحل به

 هاي محافظ پنجره : هوشمندسيستم حركت پوشش
 : خارجيهاي محافظ پنجرهمكان قرارگيري پوشش

 ي قرارگيري پنجره: جنوبجبهه
 15هاي محافظ پنجره: غلطكينوع پوشش

 هاي محافظ پنجره: چوبجنس پوشش
ي ديگر پارامترهاي پايه نيز مانند فرم بنا، ابعاد اتاق، طبقه 

واحد مورد بررسي، نوع همسايگي اتـاق بـا فضـاي خـارج و يـا      
پنجـره، نيـز   بـان و  داخل، مصالح عناصر ساختماني به جز سايه

ي  اسـت. در ايـن تحقيـق تنهـا جبهـه     شده ثابت در نظر گرفته
جنوبي اتاق با فضاي بيرون در تماس است و پنجره بر آن واقع 

 هـا ديـوار داخلـي محسـوب شـده، بـه      است و ساير جبهـه شده
اي كه انتقال حرارت ميان دو جبهه ديوار وجود نداشـته و   گونه

نـوري و در نقـش جداكننـده    ها جـرم حرارتـي و موانـع     ديواره
هستند. حجم انتخاب شده بـراي انجـام تحليـل، يـك فضـاي      

باشـد.  مكعب مستطيل پنج در چهار متر با ارتفاع سه متـر مـي  
سازي در طبقه همكف يـك سـاختمان قـرار     واحد نمونه شبيه

گرفته است و در طبقات بـاال و زيـرين خـود در همسـايگي بـا      
 واحدهاي ديگر است.

 

 
Fig. 2 A basic model of window shader 

هـاي بـا لـوور    باندر روند پژوهش براي محاسبه تاثير سايه
درجه براي لوورهاي  45ثابت بر بار سرمايشي، زاويه گشودگي 
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پوشش محافظ پنجره بر اساس نتايج مطالعات ميداني حاصـل  
 دست آمد. هاي شهر تهران، بهاز بررسي خانه

 

 
Fig. 3 Different angles for the window openings 

 
 )WWRدر زمينه نسبت بهينـه سـطح بازشـو بـه ديـوار (     

اي كـه بــراي  مطالعـات بسـياري انجــام گرفتـه اسـت. مطالعــه    
سنجش سطح بهينه پنجـره در سـاختمان مسـكوني در شـهر     

 15انجام گرفته، سطح بهينه پنجـره را   )1392 تهران (فياض،
است و بـه دليـل اينكـه    درصد سطح اتاق پيشنهاد داده  20تا 

است، در نتيجـه   متر فرض شده 20سطح اتاق در اين پژوهش 
متر مربع است كـه   4تا  3سطح بهينه بازشوي اين اتاق حدود 

) WWRنسبت به سطح ديواري كه پنجـره بـر آن قـرار دارد (   
درصد است كه در اين پژوهش به طور ميانگين  33تا  25بين 
ي كــراون ه در مطالعــهشــود ولــي از آنجــا كــ% فــرض مــي30

)Craven, 2011 هـاي محـافظ پنجـره بـراي كـاهش      ) پوشش
هاي قديمي كه عموما ابعاد بازشوهايشان مصرف انرژي در خانه

است، ايـن نسـبت بـه عنـوان      بهينه نيست، پيشنهاد داده شده
يك متغير در نظر گرفته شـد و همـه مطالعـات بـراي نسـبت      

% انجـام گرفـت. مركـز    30% و 50% و 70سطح بازشو به ديوار 
حالـت ذكـر شـده واقـع      3پنجره منطبق با مركز ديوار در هـر  

هـاي متفـاوت   شده است. ابعاد در نظر گرفته شده براي نسـبت 
اسـت.   نشان داده شـده  4 سطح پنجره به سطح ديوار در شكل

 هـا در نظـر گرفتـه شـده    باندو نوع نرخ جريان هوا براي سايه

ـ  است كه درجـه تـاثير آن    ,Georges( ر اسـاس پـژوهش  هـا ب

 است، در آن پژوهش پنج نوع نرخ جرياناستخراج شده )،2006

ي غلطكـي نـرخ   است، براي نمونـه، كركـره  هوا شرح داده شده
ي هـاي محـافظ پنجـره   جريان هواي خيلي زياد دارد. پوشـش 

 ي با نرخ هواي كم است. بدون درز نمونه
 

 
Fig. 4 Different window to wall ratios (WWR) 

 
  قطعـات   و  هوايي  ي فاصله  و  سبك  بتنو سقف ،   كف  مصالح
  صـورت   اين  بهت، اس  كناف داخلي  ديوارهاي   مصالح  آكوستيك،

 و  رفطـ   دو  در سـانتيمتر   9/1  تضـخام   به  برگ گچ  هالي دو   كه
 ضـلع   در  كـه  خـارجي    ديـوار   ،تسـ ا اآنهـ    ميان هوايي  ي  فاصله 
 انـدود   و گـري    آجـر  گـچ،   مصالح داراي   تاس  ساختمان جنوبي  
 از  يك  هر  براي  سطحي  حرارتي  انتقال  ضريب  باشد. مي  سيمان 
. تاس  شده  داده  نشان  2 جدول  در  بررسي   مورد  ينمونه  ناصرع 

 19  مبحـث   مطـابق   كـه ت اس  جداره دو  PVC  نظر  مورد  پنجره
مقررات ملي با احتساب قاب آن داراي ضريب هدايت حرارتـي  

W/m2K 9/2 باشد.مي                    
 

Table 2: U-value for the material of the case study (W/m2k) 
Building Components Wall Roof Floor Partition Window 

U- Value 0.46 1.44 1.44 2.58 2.90 
     

سـازي بـر اسـاس    پوينت گرمايش و سرمايش شـبيه ست
درجـه   28و  20مبحث نوزدهم مقررات ملي ايران، به ترتيب 

اسـت. بـراي عملكـرد بهينـه      گراد در نظر گرفته شـده سانتي

سيستم هوشمندي كه در عمليات ، هاي محافظ پنجرهپوشش
دسـت   برگشتي اين پژوهش از نتايج تمام مراحـل بـه  رفت و 

گونه تعريف شده است: قبل از فعال شـدن سيسـتم   آمد، اين
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هـاي    سرمايش در تابسـتان و گرمـايش در زمسـتان، پوشـش    

محافظ پنجره به صورت خودكـار بسـته شـوند كـه براسـاس      
هايي كه در سيستم تاسيساتي تعريف شده اسـت،  پوينت ست

ساختمان، چنانچه در طول شب، دمـاي  در سيستم گرمايش 
پوينت سيستم گرمـايش)   درجه سانتيگراد (ست 20داخل به 

بان به طور خودكار بسته شود و زاويه لوورهـا در  رسيد، سايه
حالت بسته (زاويه صفر) قرار گيـرد و در سيسـتم سـرمايش    

درجـه سـانتيگراد    28ساختمان، چنانچـه دمـاي داخـل بـه     
بـان بـه طـور     ش) رسـيد، سـايه  پوينت سيسـتم سـرماي   (ست

بـراي   درجـه، بسـته شـود.    45خودكار با لوورهايي در زاويـه  
-محافظ پنجره بر اسـاس نتـايج شـبيه    كنترل دستي پوشش

دست آمده برنامه پيشنهادي بدين صورت اسـت: در  سازي به
شـود (از   هايي كه سيستم سرمايش سـاختمان فعـال مـي   ماه

 10ر)، كـاربر از سـاعت   ابتداي ارديبهشت تا انتهـاي شـهريو  
بنـدد و   هاي محافظ پنجره را ميبعدازظهر، پوشش 4صبح تا 

از  شـود هايي كه سيستم گرمايش ساختمان روشن ميدر ماه
هـاي محـافظ پنجـره    صبح، پوشـش  6بعد ازظهر تا  6ساعت 

 شود.توسط كاربر بسته مي
 

Table 3: Physical properties of windows shaders 

Material Louver thickness 
(mm) 

Louver 
width (mm) 

Distance  between 
Louvers (mm) 

Distance between shaders 
and windows (mm) 

U-value 
(W/m.K) 

1 Wood 10 40 40 10 0.15 
2 PVC 10 40 40 10 0.17 
3 Aluminum 10 40 40 10 160 

 
 تفسير نتايج -5

تاثير مكان قرارگيري پوشـش محـافظ پنجـره بـر بـار       -5-1
 سرمايشي و گرمايشي ماهانه و ساالنه

طـور كـه اشـاره گرديـد بنابرتعـداد زيـاد متغيرهـا و        همان
كاهش دقت در سنجش، ميـزان تـاثير هـر متغيـر بـه صـورت       

اند. پارامترها ثابت فرض شدهاست و ديگر  مستقل بررسي شده
، در سـه وضـعيت بررسـي    بار سرمايشـي اتـاق  در گام اول، 

بان در سمت جداره رو بـه خـارج    شود. در يك مرحله سايه مي
است و در مرحلـه آخـر، بـار سرمايشـي      پنجره قرار نصب شده

است تـا   باني وجود ندارد، محاسبه شده براي وضعيتي كه سايه
پنجره بر بار سرمايشي اتاق مشـخص  هاي محافظ  تاثير پوشش
مشــخص اسـت، در تمــام   5 طـور كــه در شـكل   شـود. همــان 

باشـد، نصـب    هايي كه سيستم سرمايشي اتـاق روشـن مـي    ماه
هاي محافظ پنجره بر كاهش بـار سرمايشـي تاثيرگـذار    پوشش

ي  هـاي محـافظ پنجـره   است ولي ميزان اين تـاثير در پوشـش  
 WWRهمچنـين در حالـت  خارجي بيشتر از داخلـي اسـت و   

% به خاطر وسعت سـطح پنجـره، بـار سرمايشـي بيشـتر و      70

هاي محافظ پنجره نيز در كـاهش ايـن بـار    ميزان تاثير پوشش
 بيشتر است.

بار سرمايشي ساالنه فضا در سه وضعيت ذكر  6در شكل 
كند كه  دست آمده تاكيد مي است. نتايج به شده، مقايسه شده

ه در سمت جداره خارجي تاثير هاي محافظ پنجر نصب پوشش
هاي محافظ  بيشتري در هر سه مساحت پنجره دارد و پوشش

تر كه ميزان دريافت و از  ي خارجي در سطح پنجره بزرگپنجره
دست دادن حرارت هم در آن بيشتر است، موثرتر است. براي 

بان، درصد  تر ميزان تاثير مكان قرارگيري سايه ي دقيق محاسبه
هاي  ار سرمايشي ساليانه فضا در زماني كه پوششتفاوت ميزان ب

محافظ پنجره در خارج و در داخل نصب شده است به نسبت 
باني نصب نشده، محاسبه و مقايسه شده است.  شرايطي كه سايه

هاي محافظ  ي به دست آمده مشخص كرد كه پوشش نتيجه
درصد بار سرمايشي را  5، ي داخلي در هر سه سطح پنجره پنجره
براي  ي خارجي اند در صورتيكه پوشش محافظ پنجره داده كاهش

%، بار 30% و 50، %70 نسبت مساحت پنجره به سطح ديوار
 درصد كاهش داده است. 17و  25، 31سرمايشي را به ترتيب 
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Fig. 5 Monthly cooling load for the interior spaces 

 

 
Fig. 6 Cooling load for the interior spaces during a year 

 

، در همـان سـه وضـعيت    بار گرمايشي اتاقدر گـام دوم،  
طـور   شود. همـان ذكر شده در قسمت بار سرمايشي بررسي مي

هـايي كـه   مشـخص اسـت، در تمـام زمـان     8 و 7 كه در شكل
هـاي محـافظ   فعال است، نصب پوشـش  سيستم گرمايشي اتاق

پنجره بر كاهش بـار گرمايشـي تاثيرگـذار اسـت و مشـابه بـار       
ي خارجي به نسبت هاي محافظ پنجرهسرمايشي، تاثير پوشش

ي نصب شده در داخل، بر كاهش بار هاي محافظ پنجره پوشش
گرمايشي بيشـتر اسـت. بـار گرمايشـي اتـاق در شـرايطي كـه        

ت، به دليل دريافت تابش كمتـر در  مساحت پنجره كوچكتر اس
ــاثير   ــي ت زمســتان، بيشــتر از ديگــر ســطوح پنجــره اســت ول

  ي خارجي و داخلي در هر سه سطحهاي محافظ پنجره پوشش

ي ميــزان تفــاوت بــار پنجــره تقريبــا يكســان اســت . مقايســه
ي خارجي و هاي محافظ پنجرهگرمايشي متاثر از نصب پوشش
اسـت،   محافظ پنجره نصب نشدهداخلي با وضعيتي كه پوشش 

دهد كه بيشترين درصد تفاوت بار گرمايشي متـاثر از  نشان مي
درصد و براي پوشش محافظ خارجي  4پوشش محافظ داخلي 

هاي محافظ  توان نتيجه گرفت كه پوششباشد. ميدرصد مي 9
هاي محـافظ داخلـي    ي خارجي دو برابر بيشتر از پوششپنجره

 گذار هستند.تاق تاثيربر كاهش بار گرمايشي ا
 

 
 

Fig. 7 Heating load for the interior spaces during a year 
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Fig. 8 Monthly heating load for the interior spaces 

 
هاي محافظ پنجره بر بار سرمايشـي و  تاثير نوع پوشش -5-2

 گرمايشي ماهانه و ساالنه
، بـا سـه نـوع پوشـش     بار سرمايشي اتاقدر مرحله اول، 

شـود. يـك نـوع پوشـش محـافظ      محافظ پنجـره بررسـي مـي   
گونـه  بان در هنگام بسته بـودن هـيچ  ي غلطكي كه سايه پنجره

ي . نوع دوم، پوشـش محـافظ پنجـره   16درز و نفوذ هوايي ندارد
قابل تنظيم دارد. نوع  اي است كه كركره هاي متحرك وكركره

هـاي ثابـت و غيرقابـل    سوم، پوشش محافظ پنجـره بـا كركـره   
تنظيم است كه در اينجا زاويه لوورها بر اساس نتايج مطالعـات  

هـاي محـافظ   انـد. پوشـش  درجه قرارگرفته 45ميداني با زاويه 
هاي شـهر تهـران نصـب شـده     اي كه در گذشته بر خانهپنجره

 اند. است، از اين دسته
مشـخص اسـت، ميـزان تـاثير      10طور كه در شكل همان

درجه بر  45ي ثابت و زاويه  ي با كركرهپوشش محافظ پنجره
كاهش بار سرمايشي بيشـتر از دو نـوع ديگـر اسـت. پوشـش      

ي با كركـره متحـرك هـم تـاثير بيشـتري بـر       محافظ پنجره
ي كاهش بار سرمايشـي بـه نسـبت پوشـش محـافظ پنجـره      

توان مشاهده كرد كـه ميـزان   نيز مي 9شكلغلطكي دارد. در 
 45ي ثابـت و زاويـه   ي با كركـره تاثير پوشش محافظ پنجره

درجه بر كاهش بار سرمايشي بيشتر از دو نـوع ديگـر اسـت.    
ي با كركره متحرك هم تاثير بيشـتري  پوشش محافظ پنجره

ي بر كاهش بار سرمايشي به نسـبت پوشـش محـافظ پنجـره    
 غلطكي دارد. 

 

 
Fig. 9 Cooling load for the interior spaces during a year 

 
ي سـه  محاسبه ميزان درصد تفاوت بـار سرمايشـي سـاالنه   

بـاني نصـب    كه سايه نوع پوشش محافظ پنجره به نسبت زماني
ي بـا  دهد كه تاثير پوشش محافظ پنجره است، نشان مي نشده

بيشتر از درصد  10كركره ثابت، در كاهش بار سرمايشي حدود 
دو نوع ديگر پوشش محـافظ پنجـره اسـت و پوشـش محـافظ      

ي با كركره متحرك بر كاهش بـار سرمايشـي بيشـتر از    پنجره
 كركره غلطكي تاثيرگذار است.
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Fig. 10 Monthly cooling load for the interior spaces 

 
، بـا همـان سـه نـوع     بار گرمايشـي اتـاق  م بعدي، در گا

ي معرفي شده در قسمت بـار سرمايشـي    پوشش محافظ پنجره
    ، بـار گرمايشـي ماهانـه نشـان    11 شـود. در شـكل  بررسي مـي 

ي غلطكـي بـر   دهد كه ميزان تاثير پوشش محـافظ پنجـره  مي
هـاي   كاهش بار گرمايشي بيشتر از دو نوع ديگر است. پوشـش 

ي با كركره متحرك نيز تاثير بيشتري بر كـاهش  محافظ پنجره
ي با كركره ثابـت  بار گرمايشي به نسبت پوشش محافظ پنجره

ي غلطكي به دليل اينكه بدون هاي محافظ پنجرهدارد. پوشش

، از انتقال حرارت بين داخـل و  است درز و نفوذ هوا فرض شده
آورد و بـه همـين دليـل تـاثير      خارج فضا ممانعت به عمل مـي 

هـاي محـافظ    زيادي بر كاهش بار گرمايشي اتاق دارد. پوشـش 
هـاي سـرد   كه در شـب  ي با كركره متحرك به دليل اينپنجره

پوينت تعريف شده، لوورها در زاويه صـفر و   سال بر اساس ست
گيرند و نفوذ هـواي بسـيار كمـي فقـط از      حالت بسته قرار مي

كـاهش بـار   درزهاي بين لوورها وجـود دارد، تـاثير زيـادي بـر     
 گرمايشي دارند.

 

 
Fig. 11 Monthly heating load for the interior spaces 

 
مقايسه و محاسبه ميزان درصد تفاوت بار گرمايشي ساالنه 

هاي محافظ دهد كه عملكرد پوششنشان مي 12و نتايج شكل 
ي ثابت در كاهش بـار گرمايشـي بـه نسـبت     هي با كركرپنجره

% اسـت، و ايـن مقـدار    1باني وجود ندارد، حـدود  زمانيكه سايه

 5/0به كمتـر از% ، %30براي نسبت سطح پنجره به سطح ديوار 
هـاي محـافظ پنجـره در ايـن حالـت      رسد و عمـالَ پوشـش  مي
محـافظ   دهـد كـه پوشـش   تاثير هسـتند. نتـايج نشـان مـي     بي

ــ ي غلطكــي پنجــره هــاي درصــدي و پوشــش 4و  6و  9اثير ت
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درصدي بـر   3و  5و  7ي با كركره متحرك تاثير محافظ پنجره

% و WWR 70 ،%50 كاهش بار گرمايشي اتاق به ترتيب بـراي 
 % دارند.  30

محافظ پنجره بـر بـار    تاثير نوع سيستم حركتي پوشش -5-3
 سرمايشي و گرمايشي ماهانه و ساالنه

، در سـه نـوع سيسـتم    سرمايشي اتـاق بار در گام اول، 
هاي محافظ پنجره تعريف شده و بـا بـار   حركتي براي پوشش

باني وجود ندارد، مقايسه سرمايشي اتاق در شرايطي كه سايه
محـافظ   است. وضعيت اول، شرايطي است كـه پوشـش   شده

كند، در حالت دوم، پوشش محـافظ  پنجره هوشمند عمل مي
شـود، در وضـعيت بعـدي،    ميپنجره به صورت دستي كنترل 

 سيستم كنتـرل پوشـش محـافظ پنجـره دسـتي اسـت و بـه       
اي كه در تابستان (از ارديبهشت ماه تا انتهـاي شـهريور    گونه

هايي كه بر اساس برنامه زماني كنتـرل دسـتي،    ماه)، در زمان
  هاي پوشـش شود، كركرههاي محافظ پنجره بسته مي پوشش

 13گيرد. در شـكل قرار مي درجه، 45محافظ پنجره در زاويه 
هـاي محـافظ پنجـره بـر بـار      ميزان تاثير نوع كنترل پوشـش 

% نشـان  30% و 50% و WWR 70سرمايشي ماهانه اتـاق بـا   
شـود، ميـزان بـار    طور كه مشاهده مـي است. همان  داده شده

صـورت  سرمايشي اتاق در زمانيكه پوشش محافظ پنجـره بـه  
پنجـره، كمتـر از    شود، در هر سه سـطح هوشمند كنترل مي

 هاي كنترل است. ديگر روش
 

 
Fig. 12 Heating load for the interior spaces during a 

year 
 

 

 
Fig. 13 Monthly cooling load for the interior spaces 
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اتـاق بـه نسـبت    با محاسبه درصد تفاوت بـار سرمايشـي   
تـوان  ، مي14 باني وجود ندارد و همچنين شكلزمانيكه سايه

نتيجه گرفت كـه پوشـش محـافظ پنجـره در شـرايطي كـه       
درصدي در كاهش بار  31تا  18شود، تاثير  هوشمند كنترل

% و WWR 70 ،%50سرمايشي ساليانه فضا به ترتيـب بـراي   
نتـرل  توان مشاهده كرد كه ديگـر شـرايط ك   % دارد و مي30

 اند.بان نيز تاثير زيادي بر كاهش بار سرمايشي داشته سايه
، دو نـوع  بـار گرمايشـي اتـاق   در مرحله بعدي، براي 

سيستم حركت پوشش محافظ پنجره تعريف شـده و بـا بـار    
باني وجود ندارد، مقايسـه  گرمايش اتاق در شرايطي كه سايه

شده است. حالت اول، شـرايطي اسـت كـه پوشـش محـافظ      
بعـدي، پوشـش    كند و در وضـعيت هوشمند عمل مي پنجره

 15 شود. در شكلمحافظ پنجره به صورت دستي كنترل مي
ميــزان تــاثير نــوع كنتــرل پوشــش محــافظ پنجــره بــر بــار 

شود، مشخص است كـه در   گرمايشي ماهانه اتاق مشاهده مي
صـورت هوشـمند كنتـرل     زمانيكه پوشش محافظ پنجره بـه 

هر سـه سـطح پنجـره،    در ، اتاق شود ميزان بار گرمايشيمي

هاي كنتـرل اسـت و تـاثير نـوع كنتـرل      كمتر از ديگر روش
پوشش محافظ پنجره به يك مقدار است و در هر سه حالت، 

شـود،  اي كه هوشمند كنتـرل مـي  هاي محافظ پنجرهپوشش
 تاثير بيشتري بر كاهش بار گرمايشي دارد.

 

 
Fig. 14 Cooling load for the interior spaces during a 

year 

 

 
Fig. 15 Monthly heating load for the interior spaces 

 
ي درصد تفاوت بار گرمايشـي اتـاق   و محاسبه 16از شكل 

توان نتيجه گرفـت   وجود ندارد، ميباني  به نسبت زمانيكه سايه
كه پوشش محـافظ پنجـره در حـالتي كـه هوشـمند كنتـرل       

%، WWR 70ترتيب براي  درصدي به 4و  6، 9شود، تاثير  مي
% در كـاهش بــار گرمايشـي ســاالنه فضــا دارد و در   30 و 50%

شـود،   (غير خودكار) كنترل مـي  صورت دستي وضعيتي كه به
ش بار گرمايشي ساالنه فضا بـه  درصدي در كاه 2و  4، 6تاثير 

 % دارد.  30% و WWR 70 ،%50ترتيب براي 
 هاي پوشش، با سه جنس مختلف براي بار سرمايشي اتاق

شـود. مصـالح پيشـنهادي كـه در      محافظ پنجره بررسي مـي 
اسـت:   هاي قبل با جزييات خصوصياتشـان ذكـر شـده   بخش

بـار   18و 17هـاي   در شكل )، آلومينيومPVCچوب، وينيل (
سرمايشي ماهانه و ساالنه فضا مشـخص اسـت. نتـايج نشـان     

ي چوبي بر كاهش بار دهد كه تاثير پوشش محافظ پنجرهمي
بـر   PVCسرمايشي بيشتر از دو جنس ديگـر اسـت و تـاثير    

كاهش بار سرمايش بيشتر از آلومينيوم است و هر سه جنس 
 WWR% در كاهش بار سرمايشي در وضعيتي كـه  30حدود 

 اثير گذارند.% است، ت70
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Fig. 16 Heating load for the interior spaces during a year 

 

 
Fig. 17 Monthly cooling load for the interior spaces 

 

 
Fig. 18 Cooling load for the interior spaces during a year 

 
، بـراي پوشـش   بار گرمايشي اتـاق در مرحله بعـدي،  

با سه ماده ذكر شده، محاسـبه شـده اسـت.     محافظ پنجره
شـود،  مشـاهده مـي   20و 19هـاي  طور كـه در شـكل   همان

ي چـوبي تـاثير بيشـتري در كـاهش     پوشش محافظ پنجره

ميزان بار گرمايشي اتاق دارد ولـي ايـن تفـاوت محسـوس     
گرمايشـي فضـا بـا اسـتفاده از      باشد و ميزان تفاوت بار نمي

هاي محافظ پنجره با سه جنس انتخاب شده، حدود  پوشش
 درصد است. 1
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Fig. 19 Heating load for the interior spaces during a year 

 

 
Fig. 20 Monthly heating load for the interior spaces 

 
بندي نتايج پژوهش انجام شده، خصوصيات پوشش با جمع

 باشد:ي پيشنهادشده بدين صورت ميمحافظ پنجره
هاي محافظ پنجره: چوب (ضخامت لـوور:  مصالح پوشش �

 سانتيمتر) 4پهناي لوور:  - سانتيمتر 1
 هاي محافظ پنجره: خارجيمكان نصب پوشش �
صــورتيكه قبــل از روشــن شــدن  هوشــمند بــه كنتــرل: �

سيستم سـرمايش در تابسـتان و گرمـايش در زمسـتان،     
هاي محافظ پنجره به صورت خودكار بسته شـود  پوشش

هايي كه در سيسـتم تاسيسـاتي   پوينتكه بر اساس ست
تعريــف شــده اســت، در سيســتم گرمــايش ســاختمان،  

ــه   ــاي داخــل ب درجــه  20چنانچــه در طــول شــب، دم

ينــت سيســتم گرمــايش) رســيد، پوگــراد (ســت ســانتي
هاي محافظ پنجره به طور خودكار بسـته شـود و   پوشش

زاويه لوورها در حالت بسته (زاويه صفر) قرار گيـرد و در  
 28سيستم سرمايش ساختمان، چنانچه دماي داخل بـه  

پوينت سيستم سـرمايش) رسـيد،   (ست درجه سانتيگراد
و  هاي محافظ پنجره به طور خودكار بسـته شـود  پوشش

 درجه قرار گيرد. 45زاويه لوورها در 
هاي محافظ پنجره: از نوع كركره متحرك كه نوع پوشش �

 در زمستان در شرايط بسته به طور كامل درزگيري شده
ي غلطكـي در  هاي محافظ پنجرهاست و همچون پوشش

 ميزان بار گرمايشي تاثيرگذار است.
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فظ بار كل ساالنه فضا با پوشش محا 4در جدول شماره 

پنجره پيشنهادي كه حاصل از نتايج پژوهش است، با شرايط 
است و ميزان تاثير بر  بان مقايسه شدهبدون استفاده از سايه

 است. دست آمده  بار حرارتي به
 

Table 4: Total thermal load of the building during a year (Kw/h) 
Wall to window ratio (WWR) Cooling Load Heating Load Thermal Load Fluctuation (%) 

70% 

Without window 
protection 776 619 1395 

-27.5 With smart window 
protection 449 563 1012 

50% 

Without window 
protection 670 666 1336 

-24 With smart window 
protection 435 626 1061 

30% 

Without window 
protection 565 741 1306 

-12.7 With smart window 
protection 429 711 1140 

 
 گيري نتيجه -6

هاي صورت گرفته در ايـن پـژوهش نشـان    نتيجه بررسي
دهد كه در شرايطي كه مسـاحت پنجـره بزرگتـر اسـت،     مي

يابـد   طريق پنجره افزايش مي ميزان كسب و اتالف حرارت از
هاي محافظ به عنـوان محـافظي بـر     و در نتيجه تاثير پوشش

شـود. در  روي پنجره بر بار سرمايشي و گرمايشي بيشتر مـي 
نسـبت مسـاحت پنجـره بـه      اين پـژوهش، در وضـعيتي كـه   

هـا را بـر   % است، بيشـترين تـاثير پوشـش   70مساحت ديوار 
 كنيم. نتايج بـه مي كاهش بار سرمايشي و گرمايشي مشاهده

ي دهد كه تاثير پوشش محـافظ پنجـره  دست آمده نشان مي
خارجي بر كاهش بار سرمايشي و گرمايشـي اتـاق بيشـتر از    

هـاي محـافظ   ي داخلي است. پوشـش محافظ پنجره پوشش
ي خارجي براي وضعيتي كه نسبت مساحت پنجره به پنجره

نسـبت  كـه   بـراي شـرايطي  ، %31% اسـت  70مساحت ديوار 
% و بـراي  25% بـود،  50مساحت پنجره بـه مسـاحت ديـوار    

% در كـاهش  18%، 30ميزان مساحت بازشو به سطح ديـوار  
بار سرمايشي و بر اساس همين كاهش مسـاحت پنجـره بـه    

% در كاهش بار گرمايشي اتاق تاثيرگـذار  4% و 6%، 9ترتيب، 
% در كـاهش  5ي داخلي  هاي محافظ پنجره هستند و پوشش

ايشي و بر اساس كاهش مساحت پنجره بـه ترتيـب،   بار سرم
گذارند. از % بر كاهش بار گرمايشي اتاق تاثير مي1% و %3، 4
 ي چـوبي  نوع جنس انتخاب شده، پوشش محـافظ پنجـره   3

 گرمايي بهتر و عايق   ظرفيت ديگر، انداز سايه دو به نسبت

در كاهش بار سرمايشي و گرمايشي بيشـترين  بهتري است و 
ا دارد. پوشش محـافظ پنجـره بـا كركـره ثابـت تـاثير       تاثير ر

ي زيادي بر كاهش بار سرمايشـي و پوشـش محـافظ پنجـره    
غلطكي كه به خوبي درزگيري شده اسـت، تـاثير زيـادي در    
كاهش بار گرمايشي فضا دارد، به همين دليل بـراي كـاهش   
بيشــتر بــار سرمايشــي و گرمايشــي اتــاق، پوشــش محــافظ  

ي متحركي كه به شود كه داراي كركرهاي پيشنهاد مي پنجره
شود، باشـد كـه كـاربر در فصـل     صورت هوشمند كنترل مي

ي آن را با زاويه ثابتي بـاز كـرده و بيشـترين    تابستان،كركره
تاثير بر كاهش بار سرمايشـي در تابسـتان فـراهم شـود و بـا      

ها در فصل زمسـتان و درزگيـري مناسـب    بسته شدن كركره
ه، ميـزان تـاثيرش بـر كـاهش بـار      هاي محافظ پنجـر پوشش

 گرمايشي اتاق افزايش يابد.
از نتايج مشخص است كه ميزان تـاثير پوشـش محـافظ    
پنجره در تمام شـرايط بـر كـاهش بـار سرمايشـي بيشـتر از       
كاهش بار گرمايشي اسـت. بيشـترين تـاثير بـر كـاهش بـار       
سرمايشي در وضعيتي است كـه پوشـش محـافظ پنجـره بـا      

درصـدي بـار    42ده و سـبب كـاهش   كركره ثابت فـرض شـ  
شـود و بيشـترين تـاثير بـر كـاهش بـار       سرمايشي اتاق مـي 

اي  محـافظ بـر پنجـره    كه پوششگرمايشي در شرايطي است
 %) نصــب شــدهWWR 70( كـه بزرگتــرين مســاحت را دارد 

شود كه در اين شرايط صورت هوشمند كنترل مي است و به
 گردد.درصدي بار گرمايشي اتاق مي 9سبب كاهش 

 
 :پي نوشت

1. Window Shutters 
2. PCM 
3. Effect of an incompletely closed window shutter on indoor illuminance level and heat gain  
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4. Development of a window shutter with phase change materials:Full scale outdoor experimental approach 
5. Thermal assessment of internal shutters and window film applied to traditional single glazed sash and case 

windows 
6. Evaluation of Residential Window Retrofit Solutions for Energy Efficiency 
7. A Comparative Analysis of the Energy Performance of Traditional Wooden Shutters and Contemporary 

Aluminium Roller Shutters in Istanbul 
8. Using phase change materials in window shutter to reduce the solar heat gain 
9. Evaluating Window Insulation for cold climates 
10. Evaluating Window Insulation: Curtains, Blinds, Shutters, and More 
11. Energy saving and co reduction potential from solar shading systems and shutters in the EU-25 
12. Insulating shutters: innovative enhancements for energy saving, comfort, and security 
13. Expanded polystyrene composite door shutters an alternative to wooden door shutters 
14. The influence of automated window shutters on the design and performance of a passive solar house 
15. Roller Shutter 
16. Seal 
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سنجش عوامل كالبدي مؤثر بر حس امنيت در فضاهاي شهري از 
 ديدگاه سالمندان

 (مورد پژوهي: ميدان خان يزد)
Assessment of the Effect of Physical Components of Urban Spaces on 

Sense of Security from the Viewpoint of the Elderly 
(Case Study: Khan Square, Yazd City) 

 
2نژادمجتبي شريف، 1مهدي منتظرالحجه

 3مريم رجبي، (نويسنده مسئول) 
 

 21/01/1396تاريخ پذيرش:  19/08/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
تبع آن رونق و پويـايي محـيط    ترين عوامل مؤثر بر حضورپذيري شهروندان و به يكي از مهمامنيت در فضاهاي شهري 

كننده از فضاهاي شهري سالمندان هستند. توجه بـه نيازهـاي ايـن     هاي سني استفاده ترين گروه شهري است. يكي از مهم
ها در فضاهاي شهري  تر آن ور پررنگساز حض تواند زمينه افراد با توجه به شرايط سالمندي و مشكالت جسمي حركتي مي

گردد. در همين راستا پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل كالبدي مؤثر بر احساس امنيت سالمندان در ميـدان خـان   
و از روش پـژوهش پيمايشـي و    هاي كاربردي است شهر يزد صورت گرفته است. اين پژوهش از حيث هدف، جزء پژوهش

اسميرنف جهت تشخيص نرمال بـودن توزيـع    –در اين راستا از آزمون آماري كولموگراف همبستگي استفاده شده است. 
همبسـتگي پيرسـون جهـت تعيـين رابطـه و       آزمـون هاي آماري رگرسيون خطي چندگانه و  ي پژوهش و از آزمونها داده

مؤلفه مورد  9قالب شاخص در  42شدت و جهت رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده شده است. بر اين اساس 
سنجش واقع شده است. خالصه نتايج پژوهش حاكي از آن است مؤلفه ايمني، نور و روشنايي و بافت شـهري بـه ترتيـب    

 هاي كالبدي مؤثر بر احساس امنيت سالمندان در فضاهاي شهري هستند. ترين مؤلفه مهم

 :هاي كليدي واژه
 .خانامنيت، فضاي شهري، سالمندان، شهر يزد، ميدان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 montazer@yazd.ac.ir، يزد، ايران. گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد ،استاديار. 1
 sharifnejad@yazd.ac.ir، ايران، يزد، گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد، مربي. 2
 m.ctart@yahoo.comيزد، ايران. هنر و معماري دانشگاه يزد، دانشكده دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري، . 3
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 مقدمه -1
كلـي فضـاهاي عمـومي شـهري عـالوه بـر آنكـه          طور به

شـان دارنـد،    بيشترين ارتباط را با شهروندان و محيط زندگي
برقـراري  "و  "هويـت بخشـي   "نقش بسـزايي نيـز در ايجـاد   

كنند. اين دسته از فضاها  در شهرها ايفا مي "احساس آرامش
 "معنـا "و  "عملكـرد "، "كالبـد "سـه بعـد   گـرفتن   با در نظر

درصــدد افــزايش ســطح كيفيــت زنــدگي شــهري و تشــويق 
شهروندان جهت برقراري هرچـه بيشـتر تعـامالت اجتمـاعي     

بنابراين فضاهاي عمومي شهري  باشند. هاي شهري مي محيط
تواند بـر وي   با موضوعي به نام انسان مواجه است كه هم مي

ر پـذيرد. لـذا توجـه و تـالش     تأثير گذارد و هـم اينكـه تـأثي   
منظور پاسخگويي بـه نيازهـاي اساسـي انسـان در محـيط       به

يابــد. از جملــه ايــن نيازهــا در زنــدگي شــهري  اهميــت مــي
است، كه با عنايت به گسترش و توسـعه روزافـزون    "امنيت"

شهرها و همچنين افـزايش سـطح تـراكم جمعيتـي در ايـن      
ت (مؤيـدي و  ها از اهميـت مضـاعفي برخـوردار اسـ     محدوده
 ).  160: 1392ديگران،

هـاي مـؤثر بـر     تـرين مؤلفـه   مهـم  از يكي عنوان به امنيت
 اهميت از و رفته شمار به شهري هاي محيط در حضورپذيري

 آسـايش  و آرامـش  احسـاس  در برگيـري  واسـطه  بـه  اي ويژه
ــي ــراي محيط ــهروندان ب ــوردار ش ــت برخ ــن از. اس  در رو اي
 يكـي  عنوان به امنيت همواره شهري هاي پژوهش و مطالعات

 و ريزان برنامه توجه مورد زندگي كيفيت مهم هاي شاخص از
 اسـت. بـه بيـان ديگـر فضـاهاي      گرفتـه  قرار طراحان شهري

 مـورد  پيـاپي  كه اجتماعي بستري عنوان به شــهري عمومي
 بودن دارا صورت در گيرد مي قرار شهروندان عموم اســتفاده
 بـه  شـــهر  بـراي  را امـش آر آنكه بر عالوه امنيت احســاس

 اجتمـاعي  هـاي  فعاليـت  و تعـامالت  سـطح  آورد، مـي  ارمغان
ـــاكنين ــز را سـ ــزايش داده و ني ـــاس اف ــت احسـ  و مطلوبي

نمايـد. بســياري از   مـي  خـود تقويــت  كـاربران  در را رضـايت 
من باشـند  فضاهاي شهري ا كه كارشناسان معتقدند براي اين

هاي سني از جملـه   گروهبايد شرايط حضورپذيري براي همه 
سالمندان را مهيا نموده و به نيازهاي ملمـوس ايـن گـروه از    
جامعه توجه نمايند. بسياري از مطالعاتي كه امروزه پيرامـون  

ــي  ــهر م ــالمندان و ش ــوع س ــت   موض ــوع امني ــد موض پردازن
هاي شهري را مطرح نموده و توجـه بـه    سالمندان در محيط

گـروه را از وظـايف اصـلي    هاي ارتقا امنيت بـراي ايـن    مؤلفه
دانند. اين نكته با نگاه به فضـاهاي   طراحان فضاي شهري مي

شهري معاصر كه مشكالت بسياري در تـأمين امنيـت بـراي    
يابـد.   انـد اهميتـي دوچنـدان مـي     وجـود آورده  سالمندان به

هـاي شـهري    گيرندگان محيط بنابراين الزامي است تا تصميم

جامعـه، تـوجهي خـاص را     عالوه بر توجه به نيازهاي عمـوم 
ويژه از جنبه امنيتـي معطـوف    پيرامون نيازهاي سالمندان به

 دارند.
تـوان آن را   در اين پژوهش ميدان خان شهر يزد، كه مي

ترين فضاهاي شهري در بافـت تـاريخي ايـن     يكي از شاخص
هاي كالبدي مـؤثر بـر امنيـت از     شهر دانست به لحاظ مؤلفه
قـرار گرفتـه اسـت. ايـن ميـدان      نگاه سالمندان مورد بررسي 

عنوان يك فضاي عمومي شهري بستري است اجتماعي كه  به
همواره مورد استفاده عموم شهروندان بدون هيچ محدوديتي 

در اين فضـا منجـر   مشكالتي بروز گيرد، با اين وجود  قرار مي
تـرين   مهـم  ازكـه   گرديده اسـت حضور سالمندان  به كاهش
ركت سـواره اعـم از خـودرو و    توان به تسلط ح مي داليل آن

ــژه گــروه   ــا حركــت پيــاده بــه وي ــل ب موتورســيكلت در تقاب
سالمندان و نيز آلودگي ناشـي از ايـن حضـور بـيش از حـد      
وسائط نقليه، نبود مبلمان شهري مطلـوب بـراي سـالمندان،    
ــا نيازهــاي   عــدم تناســب كاركردهــاي مســتقر در ميــدان ب

وشـنايي و  سالمندان و همچنـين نامناسـب بـودن شـرايط ر    
در همين راستا پژوهش حاضر نورپردازي ميدان اشاره نمود. 

با هدف شناسايي عوامل كالبدي مـؤثر بـر احسـاس امنيـت     
در ميـدان   حضور ايـن گـروه  ء و به دنبال آن ارتقا سالمندان

 .خان شهر يزد صورت گرفته است
كننـده   هـاي تـأمين   را در معضالت شكل گرفته در مؤلفه

 ضا دانست. حس امنيت در اين ف
 ادبيات پژوهش -2
 احساس امنيت -2-1

در فرهنگ لغـات دربـاره مفهـوم كلـي     شده  ارائه تعاريف
احســاس "يــا  "احســاس آزادي از تــرس"امنيــت، بــر روي 

. كه ناظر بر امنيت مادي و رواني است، تأكيـد دارنـد   "ايمني
تـر از مفهـوم    توان داراي قدمتي طـوالني  مفهوم امنيت را مي

جامعه دريافت. تاكنون در زمينـه امنيـت تعـاريف    اجتماع و 
اي ارائه شده اسـت. تعـاريف لغـوي مختلفـي كـه از       گسترده

ــت  ــاالت و موقعي ــا      ح ــت) ت ــاس امني ــي (احس ــاي ذهن ه
هاي عيني و بيروني (موقعيت ايمن) در نوسان است.  موقعيت

با مطالعه تعاريف ارائه شده براي امنيـت در منـابع مختلـف،    
مختلـف از مفـاهيم امنيـت بيـان نمـود       توان سه دسـته  مي

 ):26: 1386(گروسي، 
دسته اول تعاريفي هستند كه بر تهديـد هويـت جمعـي     -

تأكيد دارند. بر ايـن اسـاس امنيـت بـه حفـظ مجموعـه       
دهد كه بر مبناي آن افراد خـود را   هايي ارجاع مي ويژگي

 عضو گروه خاصي تلقي نمايند؛
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اس از ويرانـي و  عنوان فقـدان هـر   دسته دوم امنيت را به -

 دانند؛ هاي جامعه مي تهديد ارزش
و در نهايت دسته سوم كه بر فراغت جمعـي از تهديـدي    -

كه عمل غيرقانوني دولت يا دستگاه يا فرد و يـا گروهـي   
كه در تمام يا قسمتي از جامعـه بـه وجـود آورده اسـت،     

 ورزند. تأكيد مي
 مفهــوم تبيــين همچــون بســياري از مفــاهيم ديگــر، در

 بعـد  يكـي . گرفت نظر در بايد را هم از متمايز بعد دو ،امنيت
 رفتـاري  و محيطي عينــي پارامترهاي كــه اســت »عيني«

 باشـد  مـي  »ذهنـي « بعد ديگري و گيرد مي قرار ارزيابي مورد
 هـر  البته. شود مي درك جمع از امنيت احساس اساس بر كه
 منفـي  يـا  مثبـت  تـأثيرات  يكـديگر  بـر  توانند مي نيز بعد دو

 در را دو هـر  به توجه ضرورت موضوع اين كه گذارند برجاي
دهد (پاكزاد،  مي قرار تأكيد مورد توأمان عمومي امنيت ايجاد

بر اين مبنا بعـد ذهنـي امنيـت بـه لحـاظ تـأثير        ).7: 1381
مستقيم بر ميزان احساس امنيـت در شـهروندان از اهميـت    

 بسزايي برخوردار است.
ــك   ــت در ي ــي  احســاس امني ــه احســاس روان ــه ب جامع

شهروندان از ميزان وجود يا عدم وجود جرم و شـرايط جـرم   
گـردد و هـر مقـدار فراوانـي جـرم و       خيز در آن جامعه بازمي

 خيزي باالتر باشـد احسـاس امنيـت شـهروندان    شرايط جرم
 از ايــن احســاس ).93: 1384پــور، تــر اســت (رجبــي پــايين

 ادراك« نـوعي  ثابهم به محيطي شرايط در انســان قرارگيري
 و شـــهري  ســـاختار  يـك  از كـه  شـود  مـي  حاصل »رواني

 متمايز ديگر اجتماعي - فرهنگي ســاختار با خاص فرهنگي
ــي ــود م ــذا. ش ــكل ل ــري ش ــاس گي ــت احس ــاظ امني  از لح
 نـوع  ديگر سوي از و محيطي به شرايط وابسته شناختي روان

در واقـع   ).1387حسـيني،  ( اسـت  ادراكي سطوح و برداشت
توان احساس امنيت را حالتي دانست كـه در آن ارضـاي    مي

هـاي فـردي و اجتمـاعي افـراد انجـام و       احتياجات و خواسته
نفس  شخص در آن احساس ارزش، اطمينان خاطر و اعتمادبه

). بـر همـين اسـاس بـه نظـر      28: 1364نژاد، نمايد (شعاري
تـر از وجـود    رسد كه احساس امنيت در يك جامعه مهـم  مي

در آن جامعه است، زيرا ممكن اسـت شـرايط امنيـت    امنيت 
مطلوبي در آن وجود داشته باشد، اما با اين وجود شهروندان 
احساس امنيت نداشته باشند. در اين رابطـه ذاكـري معتقـد    
است كه چهار حالت پيرامون بعد عيني و بعد ذهني امنيـت  

 ):27: 1390وجود دارد (ذاكري، 
 ت نيز وجود دارد؛امنيت وجود دارد، احساس امني -1
 امنيت وجود ندارد، احساس امنيت نيز وجود ندارد؛ -2

هاي تأمين امنيـت وجـود دارد امـا     امنيت از نظر شاخص -3
 كنند؛ مردم احساس امنيت نمي

هاي تأمين امنيـت وجـود نـدارد     امنيت مطابق با شاخص -4
 كنند. اما مردم احساس امنيت مي

كـاهش  بنابراين احسـاس نـاامني در جامعـه، منجـر بـه      
سالمت رواني شهروندان خواهد شـد و طبعـاً سـلب اعتمـاد     

دهد. با بروز اين شرايط، زمينه افـزايش   اجتماعي را شكل مي
هاي  قراري و بسياري از بيماري تنش، استرس و اضطراب، بي

 آيد. از پيش فراهم مي رواني در جامعه بيش 
 امنيت در فضاي شهري -2-2

كه طراحان و برنامه ريزان ترين نكاتي  امروزه يكي از مهم
هــاي  شـهري در خلــق، توسـعه و مــديريت فضـاها و محــيط   

اي داشته باشند، شناخت فضاها  شهري بايد به آن توجه ويژه
و عوامل مختلف مؤثر در كاهش امنيت و بر هم خوردن نظم 

 شهري است.
امن بودن يك فضاي شهري از دو مؤلفه ايمني و امنيـت  

ايمني، اشاره به موارد و عوامـل   تشكيل شده است. در مؤلفه
محيطي است كه در صورت عدم تأمين شرايط مطلوب وقوع 

شــود و خطــرات جــان و مــال  ناپــذير مــي حــوادث اجتنــاب
). Kelly et al, 2009: 2شهروندان را تهديـد خواهـد نمـود (   

ها  كه مؤلفه امنيت به جرائم عليه اشخاص و اموال آن حال آن
) و 17: 1392آبــاد و ديگــران،  لاشــاره دارد (كالنتــري خليــ

آيـد را   شرايطي را كه از فصل مشترك اين دو به وجـود مـي  
 Rothعنوان فضـاي شـهري امـن توصـيف كـرد (      توان به مي

rock, 2010: 9    بر اين مبنا مفهوم فضـاي شـهري امـن در .(
گيرد. پديده ناامني  مقابل مفهوم فضاي شهري ناامن قرار مي

هاي زندگي  ني است و كليه عرصهداراي دو جنبه عيني و ذه
گيرد. مقوله ناامني از جنبه عينـي، كليـه مظـاهر     را در برمي

شود و  ناامني از جمله سرقت، قتل، خشونت و ... را شامل مي
هايي همچون فقـر   مقوله ناامني از جنبه ذهني، شامل پديده

ــي ــالحي،   م ــد (ص ــهري  107: 1387باش ــاهاي ش ). در فض
ايـن معناسـت كـه شـهروندان     احساس امنيت شـهري بـه   «

جا شوند، با همشهريان خود ارتباط برقرار  بتوانند آزادانه جابه
هاي اجتماعي بپردازند، بـدون آنكـه تهديـد     كنند، به فعاليت

شوند يا با خشونت و آزار و اذيت جسمي و روحي يا نابرابري 
جنسي مواجه شوند. احساس امنيت به معناي امنيت خـاطر  

ــال  ــهروندان از م ــانگر     ش ــود نش ــه خ ــت ك ــان و .. اس ، ج
 »يافتگي، قانونمنـدي و باثبـات بـودن جامعـه اسـت      سازمان

 ).150: 1385(صانعي، 
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هاي عيني  ها و مؤلفه بنابراين فضاي شهري امن از ويژگي
اي برخوردار است كه بعضاً داراي  و كالبدي متعدد و گسترده

ضـاي  هـا يـك ف   تأثيرات متقابل نيز هستند. اما عالوه بر ايـن 
كـه   شهر امن مستلزم تعامالت اجتمـاعي نيـز هسـت. چنـان    

شود.  وسيله پليس تأمين نمي آرامش و امنيت شهرها صرفاً به
اي پيچيـده   وسيله ايجاد شبكه بلكه آرامش و امنيت عمدتاً به
ها و رعايت داوطلبانه هنجارها  و تقريباً ناخودآگاهي از نظارت
سيله خود مردم اجـرا  و شود و به در ميان خود مردم حفظ مي

 .)112-113: 1387 گردد (صالحي، مي
توان ثمـره   از همين رو امنيت در فضاي شهري را مي

رابطه فرد بـا اجتمـاع و انطبـاق بـا هنجارهـاي همگـاني       
هـاي   عنوان يك نياز اساسي در عرصه  دانست كه افراد به

 عمـومي و خصوصــي خواهــان برخــورداري از آن هســتند 
)Garcia-Ramon, Ortiz & Prats, 2004: 216 .( بنــابراين

هـا و   منظـور افـزايش سـطح امنيـت محـيط      الزامي است تـا بـه  
 اي شهروندان از طريق فرآيندهاي فضاهاي شهري، در هر جامعه

 هـاي  سـرمايه  سـطح  و بـوده  ارتباط در يكديگر با مشاركتي متنوع

 ).Werkerle, 2000, 47بخشند ( ارتقا را و تعامالت اجتماعي
 امنيت سالمندان در فضاي شهري -2-3

فضاي شهري مطلـوب فضـايي اسـت كـه در آن عـدالت      
هاي مختلف سني و جنسي رعايت گردد  شهروندي بين گروه

پــذير، بتواننــد از  و تمــامي شــهروندان، حتــي اقشــار آســيب
از فضاها بهـره برنـد. سـالمندي دورانـي اسـت كـه        گونه نيا

هـا و   هاي جسمي و از دست دادن برخي ارزش كاهش توانايي
امتيازها را بـه همـراه دارد. سـالمندان بخشـي از شـهروندان      

كـه   آينـد و درصـورتي   پذير هر شـهري بـه شـمار مـي     آسيب
سـازي گـردد، بسـتر     فضاهاي شهري براي سالمندان مناسب

 اي اين قشر از جامعه پديد خواهد آمد.  رفاه بيشتري بر
هاي قرن بيست و  ترين چالش پيري جمعيت يكي از مهم

در حال پير شـدن اسـت. اگرچـه     سرعت بهيكم است. جهان 
پيري جمعيت يك پديده جهاني است و مختص يك منطقـه  
جغرافيايي خاص با يك كشور نيست ولي سرعت سالمندي و 

آن در منـاطق مختلـف فـرق     ريزي براي روبرو شدن با برنامه
 ):  15، 1392(كرمي و ديگران،  كند مي

ــرات چشــمگيري در   ــالمندي، تغيي ــه دوره س ــا ورود ب ب
دهد.  رواني انسان رخ مي - هاي فيزيولوژيكي و روحي ويژگي

سازد تا محيط فيزيكي  اين تغييرات، افراد سالمند را وادار مي
هـاي   پاسـخ  هـا درك كـرده و   اي متفـاوت از جـوان   گونه را به

هـا از جملـه    )، آن247:1390الحسابي،  متفاوتي بدهند (علي
هاي اجتمـاعي هسـتند كـه بـه دليـل شـرايط سـني و         گروه

هاي كاري، عمـدتاً از فضـاهاي شـهري     كاهش نسبي فعاليت

كنند  هاي اختياري و اجتماعي استفاده مي براي انجام فعاليت
)Carmona et al. 2010: 215 .( 

شده، حكايت از آن دارد كه چنـد عامـل    تحقيقات انجام
در استفاده از فضاي بيرون بـراي سـالمندان مـؤثر اسـت. از     
جمله سطح اسـتقالل، خـرداقليم، انگيـزه، نشسـتن راحـت،      

يي براي تحريكات حسي، كنترل و ها فرصتي، ابي جهتحس 
ــي،    ــت و ايمن ــي و آســايش، امني ــر محــيط، راحت نظــارت ب

يي براي مالقات ها فرصت، دسترسي راحت به فضاهاي بيرون
يي بـراي لـذت   هـا  فرصـت هاي اجتمـاعي و   ديگران و فعاليت

ورزشي و فعاليـت بـراي    نيتمربردن از طبيعت و شركت در 
). بسياري Coopr & Francis, 1990: 174-175سالمتي (

از محققين بر ماهيت اجتمـاعي احسـاس تـرس از احتمـال     
. اند كرده ديتأكماهيت سني و جنسي آن  ژهيو به، جرائموقوع 

بنــابراين شــرط الزم بــراي داشــتن فضــاهاي شــهري امــن،  
حضور به معناي بودن ي و حضورپذيري فضا است. شمول همه

و در فضـا  ايـن بـودن   در فضا، اسـتفاده از فضـا و عالقـه بـه     
حضور ي نوع بهاما شرط كافي نيست.  باشد. مياز آن استفاده 

بايد براي تمامي اقشـار شـهر اتفـاق بيفتـد      با عالقه در شهر،
يعني زمينه استفاده از فضا براي همه افراد از يك كودك تـا  

 رسـد  يمـ از همـين رو بـه نظـر     يك فرد سالمند مهيا باشد.
تالش در جهت حفظ سرزندگي سـالمندان از طريـق فـراهم    

 ژهيـ و بـه كردن زمينه حضور و مشاركت شهروندي سالمندان 
تواند يكي از عوامـل   هاي عمومي شهري ميبستر امن در فضا

 .دستيابي به اهداف متعالي سالمندي باشد
 امنيت احساس كالبدي سنجش هاي شاخص -2-4

 مطـرح  فضـا  در وي حضـور  با انســان نيازهاي بــرآورد
ــ ـــه شــود يم ــت، فضــا آن در كـ ـــايش، امني ــي آسـ  و ايمن

 يسـات يتأس و تجهيـزات  بـه  نيـاز  و بوده مدنظر خوشــايندي
حبيبـي،  ( آورد فـراهم  را افراد حضور امكان بتواند كــه دارد

 سـنجش  منظور به هايي شاخص به دستيابي ). لذا21: 1387
 عمومي فضاهاي از اســتفاده در شهروندان امنيت احســاس

هـا   آن آرامـش  احســاس و ذهني رضايت سطح با كه شهري
كه بدون شـناخت   درصورتي. ابدي يم اهميت باشد؛ ارتباط در

امنيـت در   احسـاس  بـا و عوامـل مـؤثر و مـرتبط     ها شاخص
شهروندان، تأمين امنيت و نظم عمومي در فضـاهاي شـهري   

نخواهد بود. لـذا شـناخت ايـن عوامـل در ايجـاد       ريپذ امكان
ي اساسـي در  هـا  شـرط  شيپـ احساس امنيـت اجتمـاعي، از   

 ريزي براي ارتقاي سطح امنيت است.  برنامه
ر اين ميان ساختار فيزيكي فضاي شهري و يـا فـرم آن   د

نقش انكارناپذيري در چگونگي ايجاد امنيـت در ايـن فضـاها    
). سـازمان بهداشـت جهـاني كـه     8: 1381آبادي،  عليدارد (
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-Global Ageمبتكر جنبش شـهرهاي دوسـتدار سـالمند (   

Friendly Cities   هـاي   كـه محـيط   كنـد  يمـ ) اسـت بيـان
توانند سطح عملكـردي افـراد سـالمند را     كالبدي مناسب مي

 Worldارتقـاء داده و بـه بـاالي آسـتانه نـاتواني برسـانند (      
Health Organization, 2007: 6هـاي   مؤلفـه ترين  ). مهم

كالبدي مؤثر بر ايجاد و ارتقاء امنيت در فضاهاي شـهري بـر   

ينـه و همچنـين   هاي صورت گرفته در اين زم اساس پژوهش
، نظـارت شامل؛  آرا و تجربيات انديشمندان داخلي و خارجي

نـور و  ، شـبكه معـابر  ، بافت شـهري ، مبلمان شهري، كاربري
به شرح  ايمنيو  خوانائي و كيفيت بصري، آسايش، روشنايي

 .باشد مي جدول زير

 
Table 1: Proposed factors with impact on security from the viewpoint of the authors 

The main factors have 
the impact on security Researchers 

1 Supervision Jacobs (1961), Jeffery (1971), Newman (1973), Hillier (1988), Hoon (2003), Lucas 
et al (2007), Cozens et al (2008), Russ (2009), Ekblom (2011), Beeler (2011) 

2 Function Jacobs (1961), Newman (1973), Trancik (1986), Hoon (2003), Lucas et al (2007), 
Ekblom (2011), Beeler (2011) 

3 Urban furniture Clarke & Eck (2003), Hoon (2003), Lucas et al (2007), Ekblom (2011), Beeler 
(2011), Jongejan & Woldendrop (2013) 

4 Urban context Jeffery (1971), Hillier (1988), Trancik (1986), Lucas et al (2007), Ekblom (2011), 
Jongejan & Woldendrop (2013) 

5 Accessibility 
network 

Jacobs (1961), Trancik (1986), Hillier (1988), Hoon (2003), Lucas et al (2007), 
Cozens et al (2008), Russ (2009), Ekblom (2011) 

6 Lighting Hoon (2003), Lucas et al (2007), Russ (2009), Ekblom (2011), Beeler (2011), 
Jongejan & Woldendrop (2013) 

7 Comfortability Beeler (2011), Jongejan & Woldendrop (2013) 

8 Scenic quality, 
understandable Newman (1973), Trancik (1986), Beeler (2011), Ekblom (2011) 

9 Safty Jacobs (1961), Jeffery (1971) , Clarke & Eck (2003), Hoon (2003), Lucas et al 
(2007), Cozens et al (2008), Russ (2009), Ekblom (2011), Beeler (2011) 

 
 ها مواد و روش -3
 محدوده موردمطالعه -3-1

ميدان خان ميداني تاريخي در قلب محلـه گـودال مصـلي    
باشد كه  واقع در بافت تاريخي و جزء نقاط ديدني شهر يزد مي

 . در زمان قاجـار گردد يبرم دوره قاجارگيري آن به  زمان شكل
گيـري مجموعـه    جنوبي شهر، با شـكل  - تداوم توسعه شمالي

در امتـداد بـازار    يلرد الجوردخان، ميدان خان، مدرسه خان، 
اي به اعتبار اين مسير افزوده و اهميت اين مسـير   گونه خان به

در  .دهـد  يجنوبي افزايش م -عنوان محور تجاري شمالي  را به
حقيقت ميدان خان، نقش وزن دهنـدگي بـه مسـيري را دارد    
ــدان    ــان قاجــار يعنــي مي ــدان اصــلي شــهر در زم كــه دو مي

 .كرد يمميرچقماق را به هم وصل و ميدان ا طهماسب شاه
 

 
Fig. 1 The plan of Khan square and complex in Yazd 

 
بخشــي از  ايـن ميـدان وسـيع و خــوش طـرح و سـبك،     

خان   مجموعهي به نام مجموعه خان است. تر بزرگمجموعه 
ــدان   ــازار اســت كــه توســط  شــامل مدرســه، حمــام، مي و ب

در شــهر يــزد  )ه. ق1213متــوفي خــان بــافقي (  محمــدتقي



96 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 
VOL. 9, NO. 15 
SPRING & SUMMER 2018 

 پژوهشي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي 
 96 1397 بهار و تابستان، 15شماره  ،9دوره  

 

 

 

هاي اطراف خـود، راهـي بـه     ميدان خان با مغازه ساخته شد.
بازار قيصـريه، بـازار مسـجد مالاسـماعيل، بـازار مسـگري و       

 قسمتدر  . همچنينمسجد ريگ و مسجد مالاسماعيل دارد

جنوب غربـي  و در ضلع  مدرسه شفيعيه ميدانشمال شرقي 
باشـد،   آن، بانك شاهنشاهي كه نخستين بانك شهر يزد مـي 

 د.نقرار دار
 

 

 
Fig. 2 Khan square and complex in Yazd 

 
وجود اين ميدان در محدوده بافت تاريخي و با توجه بـه  

ايـن بافـت (نسـبت بـاالي     ساختار سني جمعيت سـاكن در  
توانـد بـه    مـي  جمعيت سالمند نسبت به ساير مناطق شـهر) 

عنوان فرصتي جهت حضـور هـر چـه بيشـتر سـالمندان بـه       
عنوان بستري جهت افزايش تعامالت اجتماعي قلمداد گردد. 
همچنين همجواري اين ميدان با عناصـر ارزشـمندي چـون    

ــماعيل (م   ــد (ع)، مســجد مالاس ــر محم ــامزاده جعف ــل ام ح
برگزاري نماز جمعه شهر) و بازار تاريخي بر ضرورت توجه به 

افزايد. با اين وجود بروز مشكالتي در اين فضـا   مي اين ميدان
منجــر بــه كــاهش حضــور ســالمندان گرديــده اســت كــه از 

توان به تسلط حركـت سـواره اعـم از     مي ترين داليل آن مهم
ويژه گروه خودرو و موتورسيكلت در تقابل با حركت پياده به 

سالمندان و نيز آلودگي ناشـي از ايـن حضـور بـيش از حـد      
وسائط نقليه، نبود مبلمان شهري مطلـوب بـراي سـالمندان،    
ــا نيازهــاي   عــدم تناســب كاركردهــاي مســتقر در ميــدان ب
سالمندان و همچنـين نامناسـب بـودن شـرايط روشـنايي و      

 .نورپردازي ميدان اشاره نمود
 روش پژوهش -3-2

هـاي كـاربردي    از حيث هدف، جزء پژوهشاين پژوهش 
سنجش عوامل كالبدي مؤثر بر حس امنيـت   منظور  به است.

از سوي سالمندان از روش پـژوهش پيمايشـي و همبسـتگي    

استفاده شده است. در اين راستا از آزمون آماري كولموگراف 
ي هـا  دادهاسميرنف جهت تشـخيص نرمـال بـودن توزيـع      –

ري رگرسيون خطـي چندگانـه و   هاي آما پژوهش و از آزمون
همبستگي پيرسون جهـت تعيـين رابطـه و شـدت و      آزمون

جهت رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته اسـتفاده شـده   
ها از مطالعات اسنادي و  است. همچنين جهت گرداوري داده

ها از  اي و ابزار پرسشنامه و جهت تجزيه تحليل داده كتابخانه
 است. استفاده شده spssافزار  نرم

 جامعه و نمونه آماري -3-3
جامعـــه آمـــاري پـــژوهش شـــامل كليـــه ســـالمندان  

كننده از ميدان خان شهر يزد است. حجم نمونـه بـا    استفاده
  توجه به فرمول كوكران براي جوامعي كه حجـم جامعـه بـه   

 پيشنهاد شده اسـت كـه بـه    96صورت مشخص وجود ندارد 
رگرسـيون در   دستيابي به نتايج مناسب جهت تحليل منظور 

عـدد در نظـر گرفتـه شـده      200حجم نمونـه   spssافزار  نرم
گيري در دسـترس   گيري از شيوه نمونه منظور نمونه  است. به

 استفاده شده كه در مدت زمان دو هفته انجام شده است. 
 مدل تحليلي و متغيرهاي پژوهش -3-4

مدل تحليلي پژوهش بر مبناي مباني نظري و بر اسـاس  
 شاخص به شرح نمودار ذيل تدوين شده است. - مدل مفهوم
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Fig. 3 The conceptual model of the research based on the concept-indicator method 

 
شده و مـدل تحليلـي مفهـوم      براساس مباني نظري ارائه

ش احساس امنيت سالمندان در شاخص، متغير وابسته پژوه
ــب  42فضــاي شــهري و  ــر در قال ــه 9متغي ــه ب ــوان  مؤلف عن

 متغيرهاي مستقل مورد ارزيابي قرار گرفته است.
 

Table 2: Analitical model and evaluated factors in the study  
Concept Direction Factor indicator Code 

secured urban 
spaces Urban body 

Supervision 

Police station and security guard SU 1 
Enough lighting SU 2 

Open space SU 3 
Surveillance cameras SU 4 

Function 

Active function LU 1 
24-hours function LU 2 
Variety in function LU 3 
Scale of function LU 4 

Presence of the vendors LU 5 
Presence of barren lands LU 6 

Urban furniture 

Quantity of the furniture UF 1 
Appropriate design of the furniture UF 2 

Appropriate location of the furniture UF 3 
Informative signage in urban areas UF 4 

Urban context Presence of corners UT 1 
Ratio between indoor and outdoor spaces UT 2 

Accessibility 
network 

Surrounded walkways PN 1 
Walkways with enough width PN 2 

Several access PN 3 
Paving quality PN 4 

Easy access to the public transportation PN 5 
Spatial space for pedestrians PN 6 

Lighting 

Lighting quality LI 1 
Enough light for insecure spaces LI 2 

Lighting equapments LI 3 
Dispersion of lighting equipments LI 4 

Comfortability 

Noise pollution CO 1 
Biological pollution CO 2 

Rest rooms CO 3 
Trash cans and shelters CO 4 

Cleanliness CO 5 

Scenic quality, 
understandable 

Landscape VL 1 
Urban elements VL 2 

Color and wall paintings VL 3 
Having different perspective to different places VL 4 

Form and shape of the spaces VL 5 
Material VL 6 

Safty 

Under construction buildings SE 1 
Abandoned buildings SE 2 

Interference of pedestrian ways and streets SE 3 
Building life time SE 4 

Barrieres SE 5 
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فرضيه به شرح جدول ذيل  9شده   با توجه به مباني ارائه فرضيات پژوهش -3-5
 در نظر گرفته شده است:

 
Table 3: Reasearch theories 

Codes Theories 
H 1 In urban spaces, the supervision factor has a direct relationship with the sense of security for elderly 
H 2 In urban spaces, the function factor has a direct relationship with the sense of security for elderly. 
H 3 In urban spaces, the urban furniture factor has a direct relationship with the sense of security for 

elderly 
H 4 In urban spaces, the urban context factor has a direct relationship with the sense of security for elderly 
H 5 In urban spaces, the accessibility network factor has a direct relationship with the sense of security for 

elderly 
H 6 In urban spaces, the lighting factor has a direct relationship with the sense of security for elderly. 
H 7 In urban spaces, the comfortability  factor has a direct relationship with the sense of security for 

elderly 
H 8 In urban spaces, the scenic quality, understandable  factor has a direct relationship with the sense of 

security for elderly 
H 9 In urban spaces, the safety factor has a direct relationship with the sense of security for elderly 

 
 روايي و پايايي ابزار سنجش -3-6

سـؤال   46شده   مطرحي ها شاخصها و  با توجه به مؤلفه
 ســؤاالتطراحــي گرديــد. نظــر بــه كيفــي بــودن متغيرهــا، 

اي ليكـرت   ينهگزپرسشنامه با استفاده از طيف سنجش پنج 
(بسيار زياد، زياد، متوسط، كم و خيلـي كـم) طراحـي شـده     
است. روايي ظاهري پرسشنامه به كمك اساتيد دانشگاه يـزد  

و پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمـون آلفـاي كرونبـاخ بـه     
شرح جدول ذيل تائيد شده است. با توجه بـه ميـزان آلفـاي    

تـوان گفـت    يمها يهشده براي هر يك از گو كرونباخ محاسبه
هـا بـاال و بـه عبـارت ديگـر ابـزار       كه همبستگي دروني گويه

 پژوهش از پايايي خوبي برخوردار است.

 
Table 4: Assessing the viability 

Name of variable Type of variable Number of questions Cronbach's alpha 
Supervision Independent 4 0.843 

Function Independent 5 0.814 
Urban furniture Independent 4 0.812 
Urban context Independent 3 0.785 

Accessibility network Independent 6 0.811 
Lighting Independent 4 0.795 

Comfortability Independent 4 0.853 
Scenic quality, understandable Independent 4 0.785 

Safty Independent 5 0.813 
Supervision Dependent 2 0.891 

 
 ها بحث و يافته -4
 متغيرهاي اجتماعي اقتصادي -4-1

خالصه اطالعات مربوط به متغيرهاي اجتماعي اقتصادي 
 5دهندگان در ميدان خان شهر يـزد بـه شـرح جـدول      پاسخ

درصــد از  70ارائــه شــده اســت. بــر ايــن اســاس در حــدود 

دهنـد.   درصد را زنـان تشـكيل مـي    30دهندگان مرد و  پاسخ
اغلب افراد درآمدي كمتر از يك ميليون تومان و ساكن شهر 

درصد از افـراد در محـالت پيرامـون ميـدان      76يزد هستند. 
درصد بيش از  60خان ساكن بوده كه از اين تعداد در حدود 

 سال است كه در محدوده ساكن هستند. 20
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Table 5: Characteristic of elderlies that answered to the questions 

Factor Characteristic of questionables Number Percent 

Gender Men 139 69.5% 
Women 61 30.5% 

Income 

Less than 1M 93 46.5% 
A range between 1M and 1.5M 65 32.5% 
A range between 1.5M and 2M 28 14% 

More than 2M 14 7% 

Resident of Yazd city Yes 183 91.5% 
No 17 8.5% 

Living area 

Suburbs 152 76% 
City of Yaz 31 15.5% 

Neighboring cities 3 1.5% 
Out of the Yazd province 14 7% 

living time in New 
York City 

Less than 1 year 2 1% 
A range between 5 and 10 year 5 2.5% 

A range between 10 and 20 year 24 12% 
More than 20 year 121 60.5% 

 
 -(آزمون كولموگراف تعيين وضعيت نرمال بودن توزيع -4-2

 اسميرنف )
تعيين آزمـون آمـاري مناسـب جهـت بررسـي       منظور  به

صـورت   ها بـه  همبستگي متغيرها، ابتدا با توجه به اينكه داده
ي هسـتند، از  ا فاصـله كمي و از نوع پيوسته و داراي مقيـاس  

اسميرنف جهت تعيين نرمـال بـودن يـا     -آزمون كولموگراف
ها استفاده شده است. با توجه به محاسبات  نبودن توزيع داده
)، مقادير Asymp. Sig. (2-tailed)تصميم ( انجام شده، معيار

معنـادار و   05/0از  تـر  كوچكبراي نمونه مطالعاتي در سطح 
 نرمـال اسـت.  درصد  95/0با سطح اطمينان   يعتوزدر نتيجه 

هـا و همچنـين    بنابراين با توجه به نرمـال بـودن توزيـع داده   
ي ا فاصــله صــورت پيوســته و از نــوع كــه بــه هــا آنمقيــاس 

باشـند از تكنيـك رگرسـيون خطـي چندگانـه و آزمـون        يم
آماري همبستگي پيرسون براي بررسي وجـود رابطـه ميـان    
متغير وابسته و متغيرهاي مستقل و همچنين شدت و جهت 

 ها استفاده شده است. آن

هاي معطوف به مؤلفه نظارت با احساس  رابطه شاخص -4-3
 امنيت سالمندان

امنيت يك منبع ضروري براي زندگي هـرروزه، بـرآوردن   
نيازهاي اشخاص و جوامع در راستاي ارتقاء اشـتياق و آمـال   

). طبــق نتــايج 13: 1387عمــومي مــردم اســت (ضــابطيان، 
شاخص وجود ايستگاه پليس و  )6(جدول  ضرايب رگرسيون

داري  در سـطح معنـي   61/0نيروهاي امنيتي با كسب بتـاي  
باالترين ميزان رابطه با احساس امنيـت را در مؤلفـه    011/0

نظارت از سوي سالمندان داشته است. وجود روشنايي كـافي  
هـاي   هـاي مـؤثر در رتبـه    هاي نظارتي نيز شـاخص  و دوربين

داري بـا احسـاس    و معنـي  بعدي هستند كه رابطه مسـتقيم 
ــب   ــين كس ــد. همچن ــت دارن ــاي  امني ــطح  -31/0بت در س

مربوط به شاخص وجود فضاهاي رهاشده  023/0داري  معني
ــه نظــارت از ســوي  رابطــه معكــوس و معنــي دار را در مؤلف

 سالمندان داشته است.

 
Table 6: Regression analysis of the factor of supervision considering the impact of multi-variables on the sense of 

security 
Code Factor Indicator β Sig 
SU1 

Supervision 

Police station and security guard 0.61 0.011 
SU2 Enough lighting 0.56 0.025 
SU3 Open space 0.31 0.023 
SU4 Surveillance cameras 0.42 0.026 

 
هـاي معطـوف بـه مؤلفـه كـاربري بـا        رابطه شـاخص  -4-4

 احساس امنيت سالمندان
هـاي معطـوف بـه     نتايج ضرايب رگرسيون براي شـاخص 

) 7مؤلفه كاربري اراضي مستقر در فضاهاي شـهري (جـدول   
 روزي هاي فعال، شبانه هاي كاربري مبين آن است كه شاخص

دار و مستقيم با افزايش احسـاس   و متنوع داراي رابطه معني
امنيت از سوي سـالمندان هسـتند. از طـرف ديگـر ضـرايب      

هـا و وجـود    هـاي مقيـاس كـاربري    رگرسيون بـراي شـاخص  
داري با افزايش يا كاهش احسـاس   فروشان رابطه معني دست



100 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 
VOL. 9, NO. 15 
SPRING & SUMMER 2018 

 پژوهشي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي 
 100 1397 بهار و تابستان، 15شماره  ،9دوره  

 

 

 

امنيت از نظر سالمندان به همراه نداشـته اسـت. بـه عبـارت     
هـا و يـا وجـود     دهندگان مقيـاس كـاربري   نظر پاسخ ديگر از

فروشان اثري بر احساس امنيت آنـان در ميـدان خـان     دست

داراي رابطــه  بــاير اراضــي وجــودهمچنــين  نداشــته اســت.
احســاس امنيــت از ســوي دار و معكــوس بــا افــزايش  معنــي

 است. سالمندان
 

Table 7: Regression analysis of the factor of function considering the impact of multi-variables on the sense of 
security 

Code Factor Indicator β Sig 
LU1 

Function 

Active function 0.52 0.011 
LU2 24-hours function 0.35 0.025 
LU3 Variety in function 0.043 0.043 
LU4 Scale of function 0.03 0.32 
LU5 Presence of the vendors 0.01 0.53 
LU6 Presence of barren lands -0.43 0.031 

 

هاي معطوف به مؤلفه مبلمان با احساس  رابطه شاخص -4-5
 امنيت سالمندان

هـاي معطـوف بـه     نتايج ضرايب رگرسيون بـراي شـاخص  
مؤلفه مبلمان شـهري مبـين آن اسـت كـه طراحـي مناسـب       

اي كه جهت استفاده سالمندان مناسب  مبلمان شهري به گونه
داري  در ســطح معنــي 51/0و راحــت باشــد، بــا كســب بتــاي 

بيشترين تأثير را در رابطه با احساس امنيت به همـراه   016/0
 ارائه شده است.   8ها در جدول  ساير شاخصدارد. نتايج 

 
 

Table 8: Regression analysis of the factor of urban furniture considering the impact of multi-variables on the sense 
of security 

Code Factor Indicator β Sig 
UF1 

Urban furniture 

Quantity of the furniture 0.43 0.024 
UF2 Appropriate design of the furniture 0.51 0.016 
UF3 Appropriate location of the furniture 0.41 0.034 
UF4 Informative signage in urban areas 0.49 0.025 

 

شـهري بـا    مؤلفه بافـت هاي معطوف به  رابطه شاخص -4-6
 احساس امنيت سالمندان

ها و فضـاهاي   دهندگان شاخص وجود كنج از ديدگاه پاسخ
 داري با احسـاس امنيـت نـدارد.    نشيني شده رابطه معني عقب

). در حـالي كـه نتـايج    274/0داري  و سطح معني 09/0(بتاي 
نسبت فضاهاي باز به فضاهاي بسته مطـابق    رگرسيون شاخص

دار مؤلفه بافت شهري  ين رابطه مستقيم و معنيمب 9با جدول 
 با افزايش احساس امنيت از سوي سالمندان است.  

 
 

Table 9: Regression analysis of the factor of urban context considering the impact of multi-variables on the sense 
of security 

Code Factor Indicator β Sig 
UT1 Urban context Presence of corners 0.09 0.274 
UT2 Ratio between indoor and outdoor spaces 0.51 0.014 

 
 
هاي معطوف به مؤلفه شـبكه معـابر بـا     رابطه شاخص -4-7

 احساس امنيت سالمندان
هـاي معطـوف بـه     نتايج ضرايب رگرسيون بـراي شـاخص  

) مبين آن اسـت كـه بـه ترتيـب     10مؤلفه شبكه معابر(جدول 
رو بـا عـرض كـافي،     وجود فضاهاي خاص پيـاده، وجـود پيـاده   

ونقل عمومي، كيفيـت كـف سـازي،     دسترسي مناسب به حمل
محصوريت معابر و تعداد دسترسـي بـه فضـا، بـا كسـب بتـاي       

در ســــــــــطح  31/0و  43/0، 49/0، 54/0، 58/0، -63/0
ــي ــر از  معن ــا   05/0داري كمت ــه ب ــأثير را در رابط بيشــترين ت

احساس امنيت به همراه دارد. كه در اين بين رابطـه شـاخص   
محصوريت از نوع معكوس بوده و مبين آن است كه با كـاهش  
ميزان محصوريت در فضاي داخلي فضاهاي شـهري و افـزايش   

 س امنيت افزايش خواهد يافت.سهم فضاهاي باز ميزان احسا
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Table 10: Regression analysis of the factor of accessibility network considering the impact of multi-variables on 

the sense of security 
Code Factor Indicator β Sig 
PN1 

Accessibility network 

Surrounded walkways -0.43 0.011 
PN2 Walkways with enough width 0.58 0.011 
PN3 Several access 0.31 0.022 
PN4 Paving quality 0.49 0.018 
PN5 Easy access to the public transportation 0.54 0.021 
PN6 Spatial space for pedestrians 0.63 0.008 

 
روشنايي بـا   و هاي معطوف به مؤلفه نور رابطه شاخص -4-8

 احساس امنيت سالمندان
منظور سنجش رابطه اين مؤلفـه بـا احسـاس امنيـت       به

سالمندان، در قالب چهـار شـاخص ذيـل نظـرات سـالمندان      
 ارائه گرديد. 11بررسي و نتايج آن مطابق با جدول 

 است شده حاكي از آن رگرسيون محاسبهنتايج ضرايب 

داري  كه مؤلفه نور و روشنايي داراي رابطه مسـتقيم و معنـي  
با افزايش احساس امنيـت سـالمندان در ميـدان خـان دارد.     

 هاي كيفيت نورپردازي در فضا و روشنايي همچنين شاخص

در  53/0و  68/0پذير با كسـب بتـاي    آسيب هاي مكان كافي
بيشترين تأثير را نسبت به سـاير   05/0داري زير  سطح معني

 اند.  ها در افزايش امنيت داشته شاخص
 

Table 11: Regression analysis of the factor of lighting considering the impact of multi-variables on the sense of 
security 

Code Factor Indicator β Sig 
L11 

Lighting 

Lighting quality 0.68 0.009 
L12 Enough light for insecure spaces 0.53 0.019 
L13 Lighting equapments 0.42 0.021 
L14 Dispersion of lighting equipments 0.39 0.020 

 
هـاي معطـوف بـه مؤلفـه آسـايش بـا        رابطه شاخص -4-9

 احساس امنيت سالمندان
منظور سنجش رابطه مؤلفه آسايش محيطي با ميـزان    به

احساس امنيت از سـوي سـالمندان، پـنج شـاخص منـتج از      
چارچوب نظري پژوهش استخراج و نتايج آن مطابق جـدول  

شـده،    مطابق با ضرايب رگرسـيون محاسـبه   ارائه گرديد. 12
 اندازي ههاي صوتي و سطح و زمان ساي هاي آلودگي شاخص

داري  (سطح معني قرار نگرفته 05/0داري زير  در سطح معني
هـــاي  ) و تائيـــد نشـــدند. لكـــن شـــاخص263/0و  231/0

هاي بيولوژيكي (زباله، نخالـه، فاضـالب)، پـاكيزگي و     آلودگي
بهداشتي به ترتيب بـا كسـب بتـاي     نظافت و وجود سرويس

داراي  05/0داري زيـر   در سطح معنـي  46/0و  48/0، 54/0
ــي  ــت   رابطــه مســتقيم و معن ــزايش احســاس امني ــا اف دار ب

 سالمندان در ميدان خان هستند.
 

Table 12: Regression analysis of the factor of comfortability  considering the impact of multi-variables on the 
sense of security 

Code Factor Indicator β Sig 
CO1 

Comfortability 

Noise pollution 0.07 0.231 
CO2 Biological pollution 0.54 0.011 
CO3 Rest rooms 0.46 0.033 
CO4 Trash cans and shelters 0.06 0.263 
CO5 Cleanliness 0.48 0.026 

 
Table 13: Regression analysis of the factor of scenic quality, understandable considering the impact of multi-

variables on the sense of security 
Code Factor Indicator β Sig 
VL1 

Scenic quality, 
understandable 

Landscape 0.42 0.027 
VL2 Urban elements 0.63 0.011 
VL3 Color and wall paintings 0.53 0.018 
VL4 Having different perspective to different places 0.57 0.011 
VL5 Form and shape of the spaces 0.38 0.031 
VL6 Material 0.06 0.521 
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 كيفيت و هاي معطوف به مؤلفه خوانائي رابطه شاخص -4-10
 بصري با احساس امنيت سالمندان

شاخص وجود عناصـر شـاخص نظيـر     13مطابق با جدول 
ها و عناصر ميراثي و تاريخي، با كسب  مساجد، تكايا و حسينيه

بيشترين شدت رابطه  011/0داري  در سطح معني 63/0بتاي 
مستقيم را با افزايش احساس امنيـت در ميـدان خـان داشـته     
ــايج مطالعــات حــاكي از آن اســت كــه در مجمــوع   اســت. نت

 بـا  بصـري  كيفيـت  و خوانـائي  ههاي معطوف به مؤلفـ  شاخص
سالمندان رابطه مستقيم دارند. تنهـا شـاخص    امنيت احساس

داري  نوع مصالح بكار رفته در ابنيه بـا توجـه بـه سـطح معنـي     
داري نداشته اسـت. در حقيقـت اثـر     محاسبه شده رابطه معني

مصالح بر احساس امنيت سالمندان بيشتر معطوف به رنگ آن 
 ها بوده است.   سازيدر كف ها و بافت آن در جداره

هـاي معطـوف بـه مؤلفـه ايمنـي بـا        رابطه شـاخص  -4-10
 احساس امنيت سالمندان

ــي و شــاخص  ــه ايمن ــي از   مؤلف ــا آن يك ــرتبط ب ــاي م ه
ترين عوامـل اثرگـذار بـر احسـاس امنيـت در فضـاهاي        مهم

سـاز و   تواند زمينـه  شهري است. ايمني مناسب در محيط مي
ان در فضـاهاي شـهري شـده و    كننده حضور شـهروند  تقويت

 كارايي جسمي و ذهني افراد را ارتقا بخشد.
نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره مبين رابطه معكوس 

هاي معطوف به مؤلفه ايمني بـا احسـاس    دار شاخص و معني
امنيت سالمندان در ميدان خان شهر يـزد اسـت. مطـابق بـا     

يـه  بيشترين تأثير مربـوط بـه شـاخص وجـود ابن     14جدول 
مخروبه و متروكـه و كمتـرين تـأثير را شـاخص عمـر ابنيـه       

 محيطي بر احساس امنيت داشته است.
 

Table 14: Regression analysis of the factor of safty considering the impact of multi-variables on the sense of 
security 

Code Factor Indicator β Sig 
SE1 

Safty 

Under construction buildings -0.43 0.023 
SE2 Abandoned buildings -0.68 0.011 
SE3 Interference of pedestrian ways and streets -0.63 0.013 
SE4 Building life time -0.34 0.031 
SE5 Barrieres -0.49 0.024 

 
گانه با احسـاس امنيـت از سـوي     9هاي  رابطه مؤلفه -4-11

 سالمندان
هـاي خـرد پـژوهش، نتـايج      پس از بررسي رابطه شاخص

 امنيـت  احساس با گانه 9 هاي مؤلفه تفصيلي مرتبط با رابطه
 سالمندان در ميدان خان شهر يـزد شـامل ضـريب    سوي از

 و شـده  تعـديل  تعيـين  ضـريب  تعيـين،  همبستگي، ضـريب 
 به با توجهارائه شده است.  15معيار به شرح جدول  انحراف

R    944/0محاسـبه شـده (  يا ضريب همبسـتگي چندگانــه (
و به  متغيرها همبستگي قوي وجود دارد گفـت بـين توان يم

وسيله همين متغيرها،  بيني متغير وابسته به دليل امكان پيش
 باشد. ينمر مستقل ديگري نيازي به اضافه كردن متغي

R Square       يـا ضــريب تعيــين بــه مجــذور ضـــريب
كـه ميــزان تبيــين واريـانس و     شود يهمبسـتگي گفتـه م

تغييـــرات متغيـــر وابســـته توســـط مجموعـــه متغيرهــاي 

نيز بين صفر تـا   مقدار ايـن ضـريب .دهد يمستقل را نشان م
ـل كنــد،  ميـ  يـك هر چه بــه ســمت   كه متغير است،  يك

اند مقدار  نشـان از آن دارد كـه متغيـرهـاي مسـتقل توانسته
زيادي از واريـانس متغيـر وابسـته را تبيين كنند و بـرعكس  

باشــد، داللــت بــر نقــش كــم       تـر  يكهر چه به صفر نزد
 .متغيـرهـاي مسـتقل در تبيـين واريانس متغير وابسته دارد

ــه حاضــر  ) 891/0معــادل ( مقــدار ضــريب تعيــين در معادل
ميزان واريانس متغيـر وابسـته را مشـخص     محاسبه شده كه

ادعـا كـرد    تـوان  يم  و از طرفي با توجه به مقدار آن نمايد يم
كـه تـا حـدود زيـادي قــادر بــه تبيــين واريـانس متغيـر      

  يــا ضــريب تعـــديل  Adjusted R Square هستند. وابسته
در  در نظر گرفتـه شـده   مؤلفه 9كه  دارد يبيان م نيز شــده

 ب هستند.مناسـاحساس امنيت اين مدل بـراي سـنجش 

 
Table 15: A date conclusion of the model analysis based on 9 proposed factors 

Model Independency Correlation coefficient modified correlation coefficient Standard error 
Khan Square 0.944a 0.891 0.914 0.14230 

 
داري مدل، از آناليز واريـانس و آمـاره    يمعنجهت تعيين 

F  .مالحظـه   16 كه در جـدول  طور هماناستفاده شده است
 )0,05از ( كمتـر  معنـاداري آنـاليز واريـانس    گردد، سطح يم

 اين باشد. در يمبراي مدل معنادار  Fبوده و در نتيجه مقدار 

 متغير به مستقلي و تركيب خطي مستقل، متغيرهاي صورت

  .دارند وابسته
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Table 16: Residual and regression analysis based on 9 proposed factors 

Model  Degree of 
square 

Degree of 
freedom 

Mean of 
square F Level of 

significance 

Khan 
square 

Regression 11.432 8 1.143 
75.251 0.000a Residual 0.642 43 0.014 

Total 12.074 51 - 
 

 هـــايمتغير ضــــرايب تـــأثير رگرســــيوني 17جـــدول 
 بر متغير وابسته احساس امنيـت  را گانه) 9هاي  (مؤلفهمستقل

متغيـر   ،آمـده نتـايج بـه دسـت     بـه  توجـه  بـا  دهـد.  نشـان مي
بـاالترين همبسـتگي را    )Beta = 0.62با ضريب بتـا ( » ايمني«

بنابراين ميزان احساس ؛ دهد يمبا ميزان احساس امنيت نشان 
در بــين متغيرهــاي پــژوهش در مرحلــه اول متــأثر از  امنيــت

باشـد.   هـاي مـرتبط بـا آن مـي     شاخص ميزان ايمني محيط و
نـور  «)، Beta = 0.53دومين متغير با ضريب تأثير رگرسيوني (

است بـدين معنـي كـه بـا افـزايش ميـزان نـور و        » و روشنايي
در فضـاي   روشنايي در محيط، احتمال ارتقاي احساس امنيت

يابد. به عبارت ديگر بـا   يمداري افزايش  يمعنصورت  شهري به
، ميزان احسـاس  »نور و روشنايي«د در متغير افزايش يك واح

 واحد افزايش خواهد يافت. 53/0 امنيت
) و Beta= 0.46بـا ضـريب بتـا (   » بافـت شـهري  «متغير 

ــايي و كيفيــت «)، Beta= 0.42»(نظــارت«متغيرهــاي  خوان
ــري ــابر) «Beta= 0.42( ،»بص ــبكه مع )، Beta= 0.39( »ش

) Beta= 0.31، (»مبلمان شهري«)، Beta= 0.38( »كاربري«
هاي چهـارم تـا نهـم را در     يتاولو) Beta= 0.28»(آسايش«و 

در ميـدان   كنندگي و ارتقـاي احسـاس امنيـت    يينتبميزان 
 خان شهر يزد دارند.  

 
Table 17: Regression of correlation coefficient of independence variables on dependent variable 

Model B Standard error Beta t Level of significance 
Constant number 2.72 0.326 - 5.340 0.000 

Supervision 0.621 0.126 0.422 2.011 0.001 
Function 0.521 0.028 0.381 0.131 0.000 

Urban furniture 0.486 0.147 0.311 1.419 0.001 
Urban context 0.492 0.031 0.422 0.431 0.001 

Accessibility network 0.578 0.163 0.398 0.478 0.000 
Lighting 0.674 0.254 0.531 0.125 0.001 

Comfortability 0.386 0.362 0.288 1.258 0.003 
Scenic quality, understandable 0.618 0.0147 0.421 0.354 0.000 

Safty 0.711 0.052 0.622 1.682 0.001 
 
 گيري يجهنت -5

گانـه   9هـاي   با توجه به محاسبات انجام شـده تـأثير مؤلفـه   
شده بر اساس مباني نظري پـژوهش در احسـاس امنيـت      مطرح

سالمندان سنجش و بر اساس ضرايب رگرسيون محاسبه شـده،  
 فرضيات پژوهش به شرح جدول ذيل مورد تائيد قرار گرفت.

 
Table 18: The result of study based on regression analysis 

Code Theories Result Effectiveness priority 
H1 In urban spaces, the supervision factor has a direct relationship with 

the sense of security for elderly. 
Approved 3 

H2 In urban spaces, the function factor has a direct relationship with 
the sense of security for elderly. 

Approved 6 

H3 In urban spaces, the urban furniture factor has a direct relationship 
with the sense of security for elderly. 

Approved 8 

H4 In urban spaces, the urban context factor has a direct relationship 
with the sense of security for elderly. 

Approved 7 

H5 In urban spaces, the accessibility network factor has a direct 
relationship with the sense of security for elderly. 

Approved 5 

H6 In urban spaces, the lighting factor has a direct relationship with the 
sense of security for elderly. 

Approved 2 
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H7 In urban spaces, the comfortability  factor has a direct relationship 
with the sense of security for elderly. 

Approved 9 

H8 In urban spaces, the scenic quality, understandable  factor has a 
direct relationship with the sense of security for elderly. 

Approved 4 

H9 In urban spaces, the safety factor has a direct relationship with the 
sense of security for elderly. 

Approved 1 

 
نتايج پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه مؤلفـه ايمنـي و       

ميـزان  هاي مرتبط با آن بيشترين رابطه را با ارتقاي  شاخص
در و به تبع آن امنيت ذهنـي ايشـان   سالمندان عيني امنيت 

و  1اين مهم در مطالعات كلـي  ميدان خان شهر داشته است.
اقع شده اسـت بـه طـوري كـه در     همكاران نيز مورد تاكيد و

توسط اين محقيقن انجـام شـد    2009مطالعاتي كه در سال 
مولفه ايمني به عنوان يكي از دو عامل اثرگذار بر امن بـودن  

   يك فضا معرفي گرديد.
ها در اين  شاخصضرايب همبستگي بين خرد با توجه به 

منظور ارتقاي ايمني محـيط و در   مؤلفه و احساس امنيت، به
رعايـت مقـررات و   ، سـالمندان  جه ارتقاي احساس امنيتنتي

استاندارهاي الزم در هنگام ساخت ابنيـه (بـه عنـوان مثـال     
حـذف  تمهيدات حفاظتي جهت جلوگيري از ريزش مصالح)، 

(به عنوان يكـي از مهمتـرين عوامـل     ابنيه مخروبه و متروكه
، جداسـازي حركـت   ايجاد ناامني از ديـدگاه سـالمندان زن)  

و ايجاد محدوديت براي حركت سواره (از قبيل سواره و پياده 
در فضـاي ميـدان و   تغيير در كفسـازي و اسـتفاده از مـانع)    

در فضـاهاي مخـتص پيـاده     سـالمندان  حذف موانع حركـت 
   گردد. پيشنهاد مي

دومين مؤلفه مؤثر در ارتقاي احساس امنيـت سـالمندان   
مناسب در  و مطلوب ست. روشناييتوجه به نور و روشنايي اي

 نمودن روشن و مردم براي ديد وضوح ايجاد با فضاي شهري
 آسـايش  و راحتـي  موجـب  خيـز  جـرم  و پنهـان  كـور،  نقاط

شود. مؤلفه نور  مي شهري فضاهاي در حضور براي سالمندان
و روشنايي مناسب عالوه بر ارتقا كـارايي جسـمي و حركتـي    

آرامـش ذهنـي و ادراكـي نيـز     سـاز   تواند زمينه سالمندان مي
بشود. در همين راستا توجه به كيفيت نـورپردازي در فضـا و   

پـذير تـأثير    آسـيب  هـاي  بخصـوص در مكـان   كافي روشنايي
 بسزايي در ارتقاي احساس امنيت سالمندان دارد.

كنترل و نظارت بر محـيط و ارتقـاي خوانـايي از جملـه     
) 1990( 3و فرانسـيس  2عوامل بسيار مهمي است كـه كـوپر  

براي ارتقاي حضورپذيري سالمندان در فضاي شهري بـر آن  
تاكيد دارند. با توجه به نتايج حاصل از آزمون رگرسـيون بـه   
 منظور تقويت مولفه هاي خوانايي و كيفيت بصري و نظـارت 
جهت افزايش احساس امنيت سالمندان و در نتيجـه ارتقـاي   

تگاه پليس استقرار ايسحضورپذيري ايشان در فضاي ميدان، 
هـاي نظـارتي و    و نيروهاي امنيتي در محيط، تعبيه دوربـين 

االمكان در جوار عناصـر   امنيتي، احداث فضاهاي شهري حتي
به نقاط مختلف فضا  سالمندانشاخص، توجه به قابليت ديد 

مناسـب  در طراحي، توجه بـه نـوع رنـگ و تصـاوير ديـواري      
 .گردد مي جهت انگيزش ادراكي سالمندان پيشنهاد

نتايج پژوهش در خصـوص مولفـه كـاربري حـاكي از آن     
فعال، سرزنده، متنوع و متناسب  هاي تزريق كاربرياست كه 

با نيازهاي روزمره سالمندان، عالوه بر افـزايش سـرزندگي در   
فضاي ميدان موجب افـزايش حضـورپذيري سـالمندان و در    

 نتيجه افزايش تعامالت اجتماعي در ميدان گردد.
ــه همچنــين توجــه ــأمين  ب پوشــش گيــاهي مناســب، ت

فضاهاي خاص پياده، تأمين عـرض مناسـب و كـافي جهـت     
توجه ونقل عمومي،  ي مناسب فضا به حملروها، دسترس پياده

بـا  به كيفيت كف سازي، طراحـي مناسـب مبلمـان شـهري     
رسـاني،   ، تعبيه تابلوها و عالئم اطـالع توجه به نياز سالمندان

ــت محــي  ــاكيزگي و نظاف ــه پ ط و احــداث ســرويس توجــه ب
ميدان موجبات افزايش احسـاس امنيـت    بهداشتي در فضاي

عيني و ذهني سـالمندان را بـه همـراه خواهـد داشـت و بـا       
افزايش راحتي و آسـايش سـالمندان سـبب حضـورپذيري و     

 ماندگاري بيشتر سالمندان در فضا خواهد شد.

 :نوشت پي
1. Kelly 
2. Coopr 
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ارزيابي مديريت تغيير فضاهاي آموزشي مقطع سوم ابتدايي بر مبناي 
 وري آموزان در راستاي ارتقاء بهره و تحليل نيازهاي دانش

Change Management of School Spaces for Third-graders Based on 
Evaluation and Analysis of Student Needs Aimed at Improvement of 

Productivity 
 

2صدف كرامتي، 1وحيد وزيري
 (نويسنده مسئول)

 
 26/07/1395تاريخ پذيرش:  14/03/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
و كـه بـا حـداقل زمـان      سـازد  يمـ اين امكان را فـراهم   كننده استفادهمديريت تغيير در فضاي آموزشي با محوريت 

وري در فضـاهاي  بهـره  ءي را در يك سطح مورد قبول حفظ كرد. پـژوهش حاضـر بـا هـدف ارتقـا     ور بهرهبتوان  هيسرما
 مسـئله بـه ايـن    مديريت تغيير فضاهاي آموزشـي  رونددر آموزان تطبيقي نيازهاي دانش -تحليلي آموزشي و با مقايسه

هـاي تغييـر   و آيا اولويـت  استيك فضاي آموزشي جهت رسيدن به شرايط مطلوب نيازمند چه تغييراتي كه  پردازد يم
بـا الگـوي تركيبـي    تالش شده است تـا  آموزان هر كالس يكسان است؟ در فرايند دستيابي به اهداف مذكور براي دانش

 6مقطع سوم ابتـدايي در  دختر آموزان دانش 150ي ها يدر نقاش كيفي) عناصر فيزيكي فضاي آموزشي كالس –(كمي 
آموزان از ديد دانش رييتغ يها تياولواست كه حاكي از آن نتايج مختلف در شهر اردبيل مورد ارزيابي قرار گيرد.  كالس

گيري منفرد و برنامـه محـور در    يمتصمنگاه و بر اين مهم  است؛ كهمتفاوت  انآن خواستبا توجه به شرايط و كالس  ره
كننـدگان از فضـاهاي    بـا محوريـت قـرار دادن اسـتفاده    كند. بر اين اسـاس   يميد تأكايجاد تغييرات فيزيكي در مدارس 

منطبـق بـا خواسـت     ،ارتقـاء كيفيـت فضـا    بـا كه ايـن تغييـر    شود يدر پروسه تغييرات اين اطمينان حاصل م آموزشي
 ي سازمان است.ور بهرهو در راستاي ارتقاء  برداران بهره

 :هاي كليدي واژه
 .وري، كالس درس، نقاشي، اردبيلمديريت تغيير، بهره
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 مقدمه -1
اي نيست كـه بتـوان از آن    كيفيت فضاي آموزشي مقوله

عنوان يك پروسه تمام شـده يـاد كـرد. تغييـر معيارهـاي       به
زمـان   نيمـاب يك فضاي معماري در بازه زماني، در وري  بهره

ساخت تا زمان تخريب آن خود مرهون ايجاد تغيير در نظـام  
هـا، تغييـر   هـا اسـت. تغييـر نياز    تغيير سيستم و برداري بهره

گيري از تكنولولوژي روز و ساليق  هاي آموزشي، بهره سيستم
متفاوت آموزشي از جمله عواملي هستند كه حفـظ كيفيـت   

برداري از آن به ما يادآوري  فضاهاي آموزشي را در زمان بهره
ي سـازي فضـاها   بنابراين اولين مسير در جهت بهينه كند؛ مي

فضاها و مديريت  ، شناسايي فاكتورهاي سنجش اينآموزشي
سازي آنان براي كودكان با توجه به نيازشـان   تغيير و مناسب

ريزي، هدايت و  هاي برنامه است. مديريت تغيير يكي از بخش
كنـد   باشد كه تالش مي هاي ساخته شده مي كنترل در پروژه

تا با بيشترين سرعت و كمترين تأخير زماني شرايط مناسـب  
ــراهم   ــد. چنــين مــديريتي را جهــت كــاربران فضــاها ف نماي

هـاي وارد شـده بـه يـك      كننده شوك ساز و هماهنگ يكسان
تا شايد بتـوان بـه شـرايط مطلـوب جهـت       باشد سيستم مي

ور، شــناخت  اســتفاده كــاربران دســت يافــت. هــدايت بهــره 
يكي از   هاي منطقي نيازهاي او، تصحيح و رفع برخي خواسته

باشـد   آن مي دهي هاي مديريت تغيير و سازمان بهترين بخش
 ).1390(وزيري، 
كننده عالوه  هاي تغيير منطبق بر مشاركت استفاده روش

كننـدگان و افـزايش    هـاي اسـتفاده   بر تأمين بيشينه خواسته
وري فضاها، ضـمانت اجـراي تغييـرات را نيـز تـا       نسبي بهره

بنابراين ورود به دنيـا و مفـاهيم    حدي در پي خواهد داشت؛
ه ديـدگاه كـودك الزم اسـت. بـه     منظور دستيابي ب كودك به

بيـان ديگــر در دنيــاي ذهنـي كــودك كــه درك و دانــش از   
وجـوي   شود، جسـت  طور نمادين ايجاد مي محيط پيرامون به

گيـري رفتـار و    ها، كنتـرل و تفكيـك متغيرهـا، انـدازه     نمونه
تر، مناسـب نيسـت    عموميت دادن آن به جمعيت افراد بزرگ

)Moore et al, 2008.(     اين بدان معناسـت كـه درك محـيط
كنـد،   زندگي روزمره از ديدگاه كودكي كه در آن زندگي مـي 

صرفاً از طريق تعابير و درك معناي چگونگي ادراك كودكان 
ها بـه   از تجربياتشان و نحوه تأثير اين امر بر احساسي كه آن

؛ )Davis, 2009(شـود   محيطـي پيرامـون دارنـد، ميسـر مـي     
شـناس خـود، ايجـاد     عنـوان روان   ودك بهبنابراين با تصور ك

گـردد و اعتقـاد    مفاهيم از طريق تجربيات و تعامالت آغاز مي
بر اين است كه كودك بايد قادر باشد در خصـوص مسـائل و   

 را ايــن رويكــردبنــابراين  هــا بــه درون خــود بنگــرد؛ حــل راه

» بـه همـراه  «و » در مـورد «، »با«عنوان پژوهش   تواند به مي
 ).1391و همكاران،  فرعيني( نمودتفسير  نيزكودكان 

 بـه دسـت  آمـوزان، بـراي   لذا بررسي نيازها و عاليق دانش
تغيير در كالس درس هدف اصلي پـژوهش  ي ها تياولو آوردن

-دانـش  . بدين منظـور بـا ارزيـابي نيـاز    دهد يمحاضر را شكل 
ي و با پاسـخ بـه   ور بهرهآموزان در جهت ايجاد تغيير و افزايش 

هاي تغيير در هر كالس درس با توجه كه آيا اولويت سؤالاين 
آموزان يكسان است؟ عناصر فيزيكـي فضـاي   به خواست دانش

آمـوزان و از طريـق سـنجش    هاي دانـش مبناي ايدهبر  كالس
روشـي جهـت   و  ي شـده گـذار  ارزش برداران بهرهرضايتمندي 

بنـابراين تحقيـق   ؛ گـردد مـي  ارائـه  ها آني تغيير در ده تياولو
ي طراحي اوليـه فضـاي آموزشـي را    ها حل راه ارائهحاضر قصد 

ــحيح     ــدايت ص ــر و ه ــت تغيي ــين اولوي ــدف تعي ــته و ه   نداش
 وري سازمان است.هاي ثانويه جهت بهبود بهرهاريگذسرمايه
 پيشينه پژوهش -2

 و داراي سيستمها  ساختمان بهترين كاربران نظر از نقطه
پاسـخ   نيازهـاي ضـروري   بـه سـرعت   به كه هستند مديريتي

ــي ــد ( م ــنگه). Woolner, 2015گوين  )،2000 ،2010( 1س
) دانش آمـوزان را  2004( 3روداك و فولتر ) و2007( 2فوالن

 فعـال طور   به كه كنند يمجامعه تلقي  بالقوهمنابع  عنوان  به
 چند هركمك كنند.  مدارس در تغيير به فرايندهاي تواند يم

ــارت ــاركت" عب ــش مش ــوز دان ــه "آم ــدرت  ب ــات درن  ادبي
اسـتفاده شـده    1990ي قبـل از  هـا  سالدر وپرورش  آموزش
 و بيسـت  قـرن  اوايـل  از حـال   نيا . با)Flutter, 2004است (

بيشـتر   آموزان در روند طراحـي و تغييـر  دانش توجه به يكم،
 ؛دهد يم موضوع نشان ادبيات بررسي. مورد توجه قرار گرفت

فرآينـد تغييـر فضـاي     در فعالطور  به آموزاندانش كه زماني
در  نيـ . اهسـتند تـر   هـا موفـق   طرح ؛هستند ريدرگ آموزشي

 و مـديران  كـه  ؛دهد يم ) نشان2007كه فوالن ( است يحال
تغييـر در نظـر    ذينفعـان  عنـوان  بـه آمـوزان را  دانش معلمان

. دهند يم تغيير شركت در فرايند آنان راندرت  به و رنديگ يم
 و مسـئوليت  حـس  ايجـاد  بـر ) 2010( بر اين اساس سـنگه 

بيشتر به  فرصت كرده و ارائه ديتأكآموزان دانش در ياثربخش
ــراي آمــوزاندانــش ــه دادن شــكل ب را از  مدرســه محــيط ب

 درآمـوز   دانـش  مشـاركت  كه يدرحال. داند يمراهكارهاي آن 
) 2004( و روداك فـولتر  گسـترده  مدرسه در مطالعات بهبود

 عنـوان  بـه  تصـوير  بر مبتني مورد توجه قرار گرفت. تحقيقات
 عمـدتاً از كودكـان   ها دادهي آور جمعي مناسب جهت ا وهيش

 قرار گرفت و) 1998( 4لوفلر -اشتاينر و مورد حمايت شوالتز
 يـك  بـه  تبديل ،ازآن پس تصوير، بر مبتنيها  داده يآور جمع
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تغييـر و   درآمـوز   دانـش  صداي يتوانمندسازدر  معتبر روش

كـه   (Buldu, 2006; Carrington, 2007)بهبود مدارس شـد  
 .گردد يمدر ادامه به برخي اشاره 

) گروهي 1998لوفلر ( -در طرح مطالعاتي شراتز و اشتاينر
ي خـود   از محيط مدرسه 5نسيفي ابتدايي  از كودكان مدرسه

برداري كردند و با بحث و گفتگو به توافـق رسـيدند كـه     عكس
پسـندند.   كدام مكان مدرسه را دوسـت دارنـد و كـدام را نمـي    

ارزشـيابي  «گويند شركت كودكان در فعاليت  مجريان طرح مي
دهد كه تغيير سـاختماني مدرسـه را از كجـا     نشان مي» عكس

العه در محيط محدود و تنهـا بـر   اين مط هرچندبايد آغاز كرد. 
عنــوان يــك ايــده در  حــدس و گمــان اســتوار اســت ولــي بــه

 گيري فرضيه تحقيق مؤثر بوده است. شكل
ي شاگردان كـالس اول و   ) به تحقيقي درباره1995( 6لريو
كند كـه مـدت دو تـرم بـا همكـاري معلـم ايـن         اشاره مي دوم

د مـورد  ها انجام گرفت. مشـاهدات اوليـه حـاكي از چنـ     كالس
ي نامناسب از فضـا و منـابع    كشمكش بود كه به علت استفاده

ترتيبي اتخـاذ شـد كـه كودكـان در      رو نيازاايجاد شده بودند. 
هـا   طراحي آرايش جديد كالس مشاركت داشته باشند. بررسي

نشان داد كه نظم و ترتيب جديد بر كاهش برخوردها و بهبـود  
شـته اسـت. مطلـب    راهبردهاي كاري كودكان تأثير مثبت گذا

ي  بـا شـركت دادن همـه    -عمده اين است كه طي اين پـروژه  
آموزان، حس مسئوليت، لـذت و شـور و شـوق كودكـان     دانش

افزايش يافته بود. چون شاهد آن بودند كه سخنانشان شـنيده  
 توانند دخالت كنند. ي كالس ميها يريگ ميتصمشود و در  مي

 133ر بـين  در پژوهشـي كـه د   )2012( 7مـر يبرابلند و 
مدرسه ابتدايي كوئينزلنـد و بـه    9ساله در  6تا  5آموز  دانش

گيـري از تخـيالت   نگـارش انجـام شـد؛ بهـره     -شيوه نقاشي 
هـاي   عنوان راهنماي طراحان در ايجـاد محـيط   كودكان را به

هـاي   گذاران از ايده جذاب مفيد دانسته و بر استفاده سياست
 كيد كردند.هاي آموزشي تأ ها در ارتقا تكنيك آن

نگـارش انجـام    –نقاشـي   وهيبه ش كه ي ديگريپروژه در
 و شـكن  خيـ  يـك عنـوان    بـه  از نقاشي) 2004( 8وني گرفت،

 بيان به قادر كه متمركز يها گروه در كودكان براي يا لهيوس
 بصري يها داده مورد، اين در. كرد نبودند استفاده خود افكار

ــق از ــث طري ــا بح ــركت ب ــع ش ــدگان جم ــدند.  يآور كنن ش
 در تحقيقـات  كـه  كنـد  يمـ ) بيان 2007( 9پروسر، حال نيباا

 گفتـه  آنچـه  نـه  باشد و بصري يها داده با اولويت بايد بصري
 يـك منبـع   عنوان  به بنابراين بحث؛ شده است نوشته شده يا

 به دسـت ي ها داده دييتأكه در  شود يمثانويه در نظر گرفته 
 قرار داد. استفاده مورد آمده به شيوه بصري،

بـردار در رونـد    ) با رويكرد به نقـش بهـره  1390وزيري (
آمـوزان  ساماندهي فيزيكي محيط به بررسي نيازهـاي دانـش  

 وري فضـاهاي آموزشـي   پرداخته و الگويي جهت بهبود بهـره 
 كند. اين پژوهش كه بـر مبنـاي پرسشـنامه محقـق     ارائه مي

دهنـده نقـش    صورت كمي صورت گرفـت. نشـان   ساخته و به
ضايتمندي دانـش آمـوزان از فضـاي آموزشـي در موفقيـت      ر

 تحصيلي و مديريت تغيير فضاي آموزشي است.
جهت جستجوي الگوهايي  ) در1395بيالبري و البرزي (

جهت ايجاد فضاي آموزشي مطلـوب، بـا توجـه بـه نيازهـاي      
مدرسه ابتدايي در سطح  5آموزان آموزان، نظرات دانشدانش

بررسي كردند. نتـايج نشـان دهنـده    شهرستان بندر انزلي را 
آموزان از وضع فعلي مدارس بوده كه ناشي از نارضايتي دانش

 ي با خواست كودكان است.آموزشعدم مطابقت محيط 
آمـوزان در طراحـي   ي از نظـرات دانـش  ريـ گ بهـره هر چنـد  

آن در بسـياري   راتيتـأث و  بـوده  ديـ تأكفضاهاي آموزشي مـورد  
ي از ريـ گ بهـره ته است. با اين حال قرار گرف دييتأمطالعات مورد 

اين شيوه در مديريت تغيير فضاهاي آموزشي و مقايسه تطبيقي 
ي تغييـر از ديـد آنـان در هـيچ     ها تياولوو  برداران بهرهخواست 

 ي مطالعه شده مورد بررسي قرار نگرفته است.ها پژوهشيك از 
 وري و مديريت تغيير در كالس درس بهبود بهره -3

و مديريت دو مقوله كامالً مرتبط و مكمـل   بهبود سازمان
يكديگرند. بهبود متكـي بـر تغييـر و تحـول اسـت و تـالش       

هاي علـوم رفتـاري در كـل سـازمان      كند با توجه به يافته مي
تـا   ريزي، اجرا و نظارت و كنترل نمايد؛ هايي را برنامه يتفعال

يي سازمان را افزايش و خـود را بـا محـيط و    كارااثربخشي و 
ت، ســازگار كــرده و موجــب تحــول گــردد (برومنــد،  تحــوال
يط آموزشـي تـابع و   در محـ وري  بهبود بهره بنابراين؛ )1395
يي مديريت است كه بـا مـديريت خـوب متـرادف     كارانتيجه 
وري كه در محيط آموزشي به اجـرا در   ي بهرهها برنامهاست. 

 ؛شـود  يمـ تغييـر متخصـص انجـام     تيريمدو توسط  ديآ يم
يندهايي را پيشنهاد كند كـه مـديران و معلمـين    فرا تواند يم

از را اجرا كنند.  ها حل راهو  بتوانند مشكالت را مشخص كرده
 وري و ي كـه بـراي بهبـود بهـره    مديريتمتعدد نظريات ميان 

دو نظريه بيشترين ارتبـاط را بـا    شده  ارائه ها كيفيت سازمان
 موضوع پژوهش حاضر داشتند:

 )TQM( جامعنظريه مديريت كيفيت  -3-1
عبارت است از فراينـد مـديريت    10مديريت كيفيت جامع

ــ  كــه انتظــارات  شــود يبهبــود مســتمر كــه در آن تــالش م
(نوري  به نحو احسن برآورده شود )آموزان دانش( برداران بهره
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در تفكر مديريت كيفيت جامع، بنابراين ؛ )1393و همكاران، 
انتظـارات  توجـه بـه نيازهـا و     به بهبـود دائمـي خـدمات بـا    

با مشاركت كليه افراد مرتبط به سازمان توجـه   برداران و بهره
 ريزي ياصل پ 3نگرش بهبود مستمر بر پايه اين در  .شود يم

 :)Deming, 2000( شده است

 فرآيندها سازي ينهالف) به
 بردار ب) تمركز بر نياز بهره

محيط جهت پاسخگويي هوشـمند بـه   د كردن منج) توان
 نيازها

 

 
Fig. 1 Total quality management system, (Deming, 2000) 

 
 11نظريه مديريت ناب -3-2

وري در فضــاي  بهبــود بهــرهنــاب  مــديريت در نگــرش
 ؛نيسـت  محـيط فيزيكـي  فقط به معنـي سـاختن    آموزشي

ايـن امـر    يسادگ  به مصالحو  تجهيزات يآور چراكه با جمع
؛ اما آنچه در اين نظريه اهميـت پيـدا كـرده    شود يمحقق م

كننـده بـا    مصـرف  شود، ياست اين است كه آنچه ساخته م
و در ضـمن   بـرداري قـرار دهـد    مـورد بهـره  رضايت فراوان 

 كيفيـت و محيط  از كيفيت الزم برخوردار باشدنيز  آموزش
در  يطــوركل  بــه .)Morgan, 2006( خــود را ارتقــاء بدهــد

بردار همـراه بـا    نگرش مديريت ناب هدف كلي رضايت بهره
 . در)Hatch, 2013( استافزايش كيفيت آموزش سيستم 

يابـد و ديگـران را از    يمرهبري ناب مشكالت را  اين نگرش
سازد. با همفكري آنان اهدافي را براي فـائق   يممطلع  ها آن

كنـد و مـديريت تغييـر را آزاد     يمآمدن بر مشكالت ايجاد 
هـر دو   ي را براي مشكالت پيـدا كننـد.  حل راهگذارد كه  يم

رضايتمندي سيستم مديريتي مذكور تالش دارد كه ميزان 
برداران و تفسيرهايي را كه طراحان از مسئله طراحـي   بهره

از اطالعـات را   يا اند را سنجيده و مجموعـه  اشتهدر ذهن د
بنـا را   12ازيـ براي طراحان فراهم نمايد تا در زمـان مـورد ن  

 آن موجـب  بـه  بازسازي و تغييرات الزم را اعمال نمايند تـا 

 انتظـارات  و تجارب ساليق، بر اساس فضا عملكرد كارايي و

 ارتقاء يابد. كاربران
 

 
Fig. 2 Management of modification in educational soaces based on the needs and satisfaction of the user 
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پـژوهش   يجبا توجه به مطالـب مـذكور و بـر اسـاس نتـا     

 يدر فضــا ييــرتغ يريتاز مــد ي؛ هــدف كلــ)1390( يــريوز
آموزش  وري بهره يشبا افزابردار همراه  بهره يترضا ي،آموزش

ــابيارز ينــدبــوده و فرا ــر اســاس ن ي و  يــازپــس از ســاخت ب
 يـين ) تب2در قالـب نمـودار (   تواند يبردار م بهره يتمنديرضا

قـرار   يفيتمراحل كنترل ك يردر سا يزير برنامه موردشده و 
ذكـر   يريتي. لذا در پژوهش حاضر با توجه به رونـد مـد  يردگ

 يآموزشـ  يفضـا  يتمنديرضـا  يـاز نمـودار، امت  يـن شده در ا
قرار  يآموزش يفضا ييرتغ يريتدر مد يماتكالس مبدأ تصم

كـرد كـه    يشـنهاد را پ ينـدهايي آن فرا ي. تا بر مبنـا گيرد يم
 ها را اجرا نمود. حل بتوانند مشكالت را مشخص كرده و راه

 نقاشي و ارتباط با محيط -4
 يكي از نيازهاي اساسـي كودكـان نيـاز بـه بيـان خـود و      

باشـد.   يمـ برقراري ارتباط با ديگران و محيط پيرامون خـود  
مســتقيم  صــورت بــهبيــان احساســات در كودكــان هميشــه 

ــب  ينمــ ــهباشــد؛ بلكــه اغل ــق غ طــور ب يرمســتقيم و از طري
ابراهيمــي مقــدم و ( گيــرد يمــهــاي هنــري انجــام  يــتفعال

). داسـتان، شـعر، نقاشـي و بـازي از جملـه      1392همكاران، 
يي هستند كه كودكان در قالب ها روشين تر مناسبعوامل و 

هـاي  روش كننـد. از ميـان   يمـ احساسات خود را بيـان   ها آن
نقاشي روشي مناسب براي ارزيابي كودكان بـه شـمار    مذكور

سازي جزئـي از وجـود    ياننمارود و به منزله ابزاري جهت  يم
كودك و راهي براي پي بردن به دنياي پـر رمـز و راز اوسـت    

)Gorth-Marnat & Roberts, 1998 در شكل  تنها نه). نقاشي
دادن به شخصيت و روان كودك اهميت بسـزايي دارد؛ بلكـه   

اكثر  دهد. يمبه او امكان شناسايي محيط و شركت در آن را 
ي خـاص  هـا  دغدغـه كودكان برداشت ذهني خود از محيط و 

كشند. به همين دليل اگر قـرار باشـد    يمبه تصوير  خويش را
موضوعي خاص را به تصوير بكشند، آن را از پااليشگاه ذهـن  

ي نمـاد پردازانـه   هـا  يكـار  زهيـ ردهنـد و بـا    يمخويش عبور 
كننـد.   يمـ سازند و با زبان شيواي تصويري بيـان   يممخلوط 

هـاي   ينقاشـ اگر چه در اكثر موارد كودكان ميل بـه ترسـيم   
خود به اين شيوه دارند، نبايد فراموش كنيم كه در بسـياري  

پردازند (عزيـزي   يمموارد نيز به بازنمايي محيط اطراف خود 
 ).1391يوسفكند، 

كننده احساسـات و شخصـيت    يانبتوان گفت نقاشي  يم
شـود، نشـان از    يمـ يده و آنچه به تصـوير كشـ   كودكان است

)؛ 1391اسـدي،  ( اسـت خصوصيات و حـاالت روانـي نقـاش    
شـود،   يمـ بنابراين زماني كه به كودكان پيشنهاد نقاشي آزاد 

كه جوابگـوي امكانـات و    آورند به وجوديقاً اثري دقتوانند  يم

شـوند،   يمـ  تـر  بـزرگ نيازهايشان باشد. هرچه كـه كودكـان   
هـاي   ينقاشـ  .شـود  يمـ تـر   يانـه گراهاي آنان نيز واقع  ينقاش

ي شـامل عناصـري   سـالگ   دهكودكان در فاصله سني پنج تـا  
 طـور  بهآگاهي دارد، حتي اگر  ها آناست كه كودك بر وجود 

 هـا  آنطبيعي قابل رؤيت نباشند. به اين لحاظ، حاصـل كـار   
شـود. ايـن    يمناميده  "اشعه ايكس"يا  "ينيب شفاف"نقاشي 

ــه   ــوط ب ــيت مرب ــهخصوص ــه آن را   يا مرحل ــه لوك ــت ك اس
ناميـده اسـت. بنـا بـه نتـايج حاصـل از        "يي فكريگرا واقع"

يـي  گرا واقـع ي جديد، كودكان خردسال در مرحله ها پژوهش
شـد،   يمـ فكري قادرند بسيار بيش از آنچـه كـه قـبالً تصـور     

). لـذا تجزيـه و تحليـل    1392(فـراري،  دهند اطالعات ارائه 
هـاي احتمـالي او را   ها امكان شناخت كودك و كمبود ينقاش

 كند. يمفراهم 
 روش تحقيق -5
منظور يافتن چگونگي تعامل كودكان با محـيط و نيـز    به

ها، تكيه بر رويكردهاي كمي كه  چگونگي ادراك و ارزيابي آن
توانـد روش صـد در صـد مناسـبي      بر پايه عينيات است، نمي

باشد؛ چرا كه كودك بايد قـادر باشـد در خصـوص مسـائل و     
ا به درون خود بنگرد و ورود به دنيا و مفاهيم كودك ه حل راه
و  فـر عينـي اسـت ( منظور دستيابي به ديدگاه كودك الزم  به

و از نـوع  لذا روش پژوهش حاضر آميخته  ).1391ان، همكار
(رضــوي و همكــاران،  باشــد يمــي ا مرحلــهالگــوي تركيبــي 

ان دختـر  آمـوز  دانـش  جامعه آماري پژوهش شـامل  ).1392
و جهت تعيين  باشد يمدر شهر اردبيل  13ييابتدامقطع سوم 

ي هدفمنـد اسـتفاده شـد كـه     ريگ نمونهحجم نمونه از روش 
ــي آن  ــاعي    6ط ــف اجتم ــطوح مختل ــالس درس از س  –ك

تصـادفي انتخـاب و    صورت بهاقتصادي در سطح شهر اردبيل 
مورد پرسش قرار گرفتند. جهت دستبابي به  آموز دانش 150

آموزان، با توجه به گـروه سـني   فهم صحيح از خواست دانش
ك گـروه اسـمي   مورد مطالعه از شيوه مستقيم نقاشي و تكني

)NGT(14  استفاده شد. بدين منظور در گام نخست با بررسي
بر كيفيـت   مؤثرمطالعات انجام شده ابتدا متغيرهاي فيزيكي 

آمــوزان و ســپس از دانــش فضــاي آموزشــي شناســايي شــد
خواسته شد تا يك نقاشي از كالسي كه دوست دارند داشـته  

ر اين اسـاس  باشند (كالس مطلوب) ارائه دهند (خلق ايده). ب
ثبت و سازماندهي شد. در  آموزان براي تغيير،هاي دانشايده

آموزان نقاشـي دوم خـود را بـا موضـوع وضـع      گام بعد دانش
تطبيقـي دو   -موجود كالسشان ارائه دادند. با مقايسه تحليلي

آموزان از فضـاي كـالس بـا    نقاشي، ميزان رضايتمندي دانش
ي قـرار  ابيـ ارزمـورد   اهـ  ينقاشتوجه به اشتراكات موجود در 
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درصـد   20كه اگر تطابق دو نقاشـي كمتـر از    ينحو بهگرفت. 
درصد بود، رضـايتمندي   70بود، عدم رضايت و اگر بيشتر از 

درصد نيز رضايت نسبي وجود  20-70كامل وجود دارد. بين 
ــيري   ــي تفس ــه رواي ــن مرحل ــا دادهدارد. در اي ــالح  ه ــا اص ب

قـرار گرفـت    دييـ تأو  ي بد درك شده مورد بررسـي ها نهيزم
 Spss افزار نرمبا  ها دادهگام نهايي  در(شفاف شدن معاني) و 

ي فريـدمن كمـي شـده و    بنـد  رتبهو با استفاده از آزمون  22
 ي گرديد.بند تياولوبررسي و  ها آناهميت 

 ي پژوهشها افتهي -6
در راستاي مفاهيم ارائه شده، در بخش مطالعات ميداني، در 

بـه دسـت   منظـور   بهو آموزان رضايتمندي دانشجهت سنجش 
 يهـا  پـژوهش  يبنـد  دسته و مطالعه باارزيابي  يارهايآوردن مع

فهرستي از متغيرهاي فيزيكـي كـه بـر كيفيـت فضـاي       پيشين
ارائـه   )1( و مطـابق جـدول   كالس مؤثر بودند، شناسايي شـدند 

 هـاي ها، ايدهبر اساس آن و با برداشت مفاهيم از نقاشيگرديد و 
 ).2ي شد (جدول ده سازمانآموزان تحليل و دانش

 
Table 1: Physical variables effective on interior quality of the class 

Variables References 
Lighting and illumination WinterBottom & Wilkins (2009) -Tanner (2008) – Kamelnia (2004) 

View and perspective Tanner (2000) 
Educational equipments Ahrentzen & Evans (1984) – Lackney (1996) 

Playing field Barker (2003) - Moore (2008) – Akrami (2004) 
Sanitary issues of the classroom and maintenance McGuffey (1982) 

Color (floor, wall and ceiling) Cash (2014) – Tabian et al (2011) – Zamani and Nasr (2007) 
Color of furnitures Cash (2014) – Vaziri (2011) 

Color of blackboard Vaziri (2011) 
Air quality and indoor temperature Haverinen-Shaughnessy & Shaughnessy (2015) -U.S. EPA (2012) 

Furniture arrangement Lackney (1996) - Lewis & Snow (2004) 
Class Size and population Cotton (1996) - Jepsen & Rivkin (2002) - Nathan & Febey (2001) 

Private space Zamani and Nasr (1386) – Azemati and Nasr (2012) 
Scale of the elements in the class Day (2007) – Abnieh Tarahan Alborz consultant engineers company (2014) 

Shape the class Pir Jalili (2015) - Abnieh Tarahan Alborz consultant engineers company (2014) 
Shape of the blackboard Pir Jalili (2015) - Vaziri (2011) 
Shape of the furnitures Vaziri (2011) 

 
Table 2: Student's ideas for desirable changes in the class 

Studen paintings Interpreted meaning 

 

� Informal spaces to learn from other classmates 
� Possibility of using the wall for showing the children artworks 
� Using various form and shapes which is appropriate and 

understandable for children 
� Environment should be full of colors and forms 
� Considering of age and physics of the children to use playing facilities 

for them for improvment learning performance 
� Using appropriate furniture based on the function of space. The teacher 

should be able to create different forms of group in the class 
� Using rack and shelves in the class for students 
� A shelf and tutorial facilities in the class 
� Using a library in the class 
� Using computer space in the class 
� Using carpet in the class 
� Using TV in the class 
� Using different blackboards  based on class arrangments 
� Using interesting trash can shape for children 
� Using group learning method and making a friendship between teacher 

and students 
� Removing special place for the teacher 
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� Using surfaces with appropriate colors and patterns for children such as 
red, yellow 

� Enough lighting and illumination 
� Class capacity based on the classroom size 
� Appropriate view and perspective 
� Using plants and flowers in the class for improvement of mental 

performance 
� Open space class 
� Using panels for showing wall papers and other group work 

 
 آمـوزان از كـالس مطلـوب؛   آوري ديـدگاه دانـش  با گـرد 

ها صورت گرفـت و  با وضعيت موجود كالسمقايسه تطبيقي 
جداگانـه در هـر    صـورت  بـه  هر متغيـر  ميزان رضايتمندي از

بنـدي  ها و درجهتا اهميت آن مورد بررسي قرار گرفت كالس
ها در مديريت تغيير فضاي آموزشي كالس آشـكار  اولويت آن

 .)3شكل (گردد 
 

My desirable classroom May classroom My desirable classroom My classroom 

 

 

 

 

Fig. 3 Comparative comparison of the current class and desirable one based on the paintings  
 

مدرسـه عـادل    1مـورد مطالعـه در كـالس     گروهاز ديد 
، بيشترين نارضايتي از شكل ميز و صندلي كالسشـان  سرايي

دهـد كـه    يمهاي وضعيت مطلوب نشان  ينقاشاست. بررسي 

گرد را  يزهاينشستن گروهي دور ماين كالس دانش آموزان 
انـد؛ بنـابراين عامـل     تـرجيح داده  به نشستن پشـت نيمكـت  

) 3توجه به جـدول ( مذكور در اولويت اول تغيير قرار دارد. با 
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مبلمــان و محــل نشســتن در كــالس نيــز بــه ترتيــب رنــگ 
رنـگ  عوامـل   غييرات خواهنـد بـود.  هاي دوم و سوم ت يتاولو

ي و تجهيــزات كــالس آموزشــ كمــكياه و امكانــات ســ تختــه
درمجموع امتياز يكسـان كسـب كـرده و هـر دو در اولويـت      

هاي دانـش   ينقاشدر بررسي اند. همچنين  چهارم قرار گرفته
كالس عاملي كه به كيفيت هـواي كـالس اشـاره    اين آموزان 

 ها دادهدر تحليل  ير مذكورداشته باشد مشاهده نشد. لذا متغ
 حذف گرديد.

 
Table 3: Prioritization of changes in Adel Saraie 1 School 

Variable 

Satisfied Somewhat 
satisfied Dissatisfied 
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Form and shaps of furniture 10 3.33 0 0 20 7.66 

229/63 000.0 

0.10 1 
Color of furniture 6 0.2 12 0.4 12 0.4 87.9 2 

Funiture arrangement and sitting 
place 9 0.3 3 0.1 18 0.6 83.9 3 

Blackboard color 12 40 3 0.1 15 0.5 25.9 4 
Class facilities and learning 

equipment 7 3.23 14 7.46 9 0.3 25.9 4 

Size and the population of the class 11 7.36 7 3.23 12 0.4 73.8 5 
View and perspective 15 0.5 3 0.1 12 0.4 37.8 6 

Shape of the class 12 0.4 10 3.33 8 7.26 12.8 7 
Color of the class 17 7.56 4 3.13 9 0.3 72.7 8 

Shape of the blackboard 17 7.56 4 3.13 9 0.3 43.7 9 
Lighting and illumination 18 0.6 5 7.16 7 3.23 20.7 10 
Class sanitary issues and 

maintenance 20 7.66 2 7.6 8 7.26 97.6 11 

Playing field 23 7.76 1 3.3 6 0.2 8.6 12 
Private space 23 7.76 3 0.1 4 3.13 80.5 13 
Class scale 25 3.83 2 7.6 3 0.1 38.5 14 

 
در مدرسه عادل سرايي رنـگ   مورد مطالعهدوم از ديد گروه 

به ترتيب در اولويـت اول و دوم تغييـر    ياهس مبلمان و رنگ تخته
هـاي خـود    ينقاشآموزان اين كالس در قرار دارند. اكثريت دانش

ياهشـان را  س تختـه و  را صـورتي و آبـي   كالسشـان  مبلمانرنگ 
از وضـعيت  اند. رضـايتمندي   يا صورتي نشان داده نارنجي، سفيد

كالس نيز در وضعيت مطلوب قـرار نداشـته و در   شنايي و رونور 
ــ   ــرار دارد و در نقاش ــوم ق ــت س ــاي ياولوي ــوب   ه ــالس مطل ك

وضـوح قابـل مشـاهده     بزرگ با نور و روشنايي باال بـه  يها پنجره
است. اين در حالي است كـه برخـي از متغيرهـا مـورد بررسـي      
همچون متغير وجود يـا عـدم وجـود محـل بـازي در وضـعيت       

در بررسـي  . باشـند  يقـرار داشـته و نيازمنـد تغييـر نمـ     مطلوبي 
عـاملي كـه بـه كيفيـت     نيز كالس اين هاي دانش آموزان  ينقاش

در  متغير مـذكور و هواي كالس اشاره داشته باشد مشاهده نشد 
 ).4حذف گرديد (جدول  ها دادهتحليل 

يرانتفاعي با امكانات رفـاهي  غمدرسه ، مدرسه پيام دانش
حـال   ينولي باا باشد. يمت به ساير مدارس نسبتاً بهتري نسب

در مـورد كـالس مطلوبشـان و     آمـوزان ديدگاه دانشبررسي 
مقايسه آن با وضع موجود حاكي از كيفيت نامناسـب برخـي   

يي با ها كالس آموزان خواستاردانشاز متغيرها دارد. اكثريت 
شاد (صورتي، قرمـز، زرد و ...)  ي ها ديوارها و مبلمان به رنگ

چيـدمان  راضي نبـوده و   ها يمكتنرديفي  چيدماناز و  بوده
آموزان اين كـالس  همچنين دانش .اند را ترجيح داده شعاعي

يـد  تأكبر داشتن فضاي شخصـي نسـبت بـه سـاير مـدارس      
اين  آمده  دست بهنتايج  در توجه نكته قابلاند. بيشتري داشته

 عال رغم وجود امكانات بيشتر در اين مدرسه متغيـر است كه 
علـت آن را   توان يمذكور در وضعيت مطلوب قرار ندارد كه م

آمـوزان و مقايسـه امكانـات در    در وضعيت اقتصـادي دانـش  
 .)5(جدول  دسترس خود در خانه و مدرسه دانست
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Table 4: Prioritization of changes in Adel Saraie 2 School 

Variable 

Satisfied Somewhat 
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Color of furniture 5 7.16 3 0.1 22 3.73 

450.91 000/0 

50.11 1 
Blackboard color 9 0.3 4 3.13 17 7.56 52.10 2 

Lighting and illumination 12 0.4 3 0.1 15 0.5 73.9 3 
Color of the class 16 3.53 3 0.1 11 7.36 50.8 4 

Shape of the blackboard 16 3.53 5 7.16 9 0.3 37.8 5 
Class facilities and learning equipment 14 7.46 12 0.4 4 3.30 35.8 6 

Form and shaps of furniture 18 0.6 1 3.3 11 7.36 27.8 7 
View and perspective 17 7.56 4 3.13 9 0.3 8.8 8 

Funiture arrangement and sitting place 18 0.6 3 0.1 9 0.3 0.8 9 
Class sanitary issues and maintenance 20 7.66 1 3.3 9 0.3 70.7 10 

Size and the population of the class 17 7.56 10 3.33 3 0.1 40.7 11 
Shape of the class 22 3.73 6 0.2 2 7.6 48.6 12 

Private space 24 0.8 4 3.13 2 7.6 25.6 13 
Class scale 26 7.86 1 3.3 3 0.1 95.5 14 

Playing field 30 100 0 0 0 0 90.4 15 
 

Table 5: Prioritization of changes in Adel Saraie 2 School 

Variable 

Satisfied Somewhat 
satisfied Dissatisfied 
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Color of furniture 5 7.16 3 0.1 22 3.73 

450.91 000/0 

50.11 1 
Blackboard color 9 0.3 4 3.13 17 7.56 52.10 2 

Lighting and illumination 12 0.4 3 0.1 15 0.5 73.9 3 
Color of the class 16 3.53 3 0.1 11 7.36 50.8 4 

Shape of the blackboard 16 3.53 5 7.16 9 0.3 37.8 5 
Class facilities and learning equipment 14 7.46 12 0.4 4 3.30 35.8 6 

Form and shaps of furniture 18 0.6 1 3.3 11 7.36 27.8 7 
View and perspective 17 7.56 4 3.13 9 0.3 8.8 8 

Funiture arrangement and sitting place 18 0.6 3 0.1 9 0.3 0.8 9 
Class sanitary issues and maintenance 20 7.66 1 3.3 9 0.3 70.7 10 

Size and the population of the class 17 7.56 10 3.33 3 0.1 40.7 11 
Shape of the class 22 3.73 6 0.2 2 7.6 48.6 12 

Private space 24 0.8 4 3.13 2 7.6 25.6 13 
Class scale 26 7.86 1 3.3 3 0.1 95.5 14 

Playing field 30 100 0 0 0 0 90.4 15 
 

هــاي تكميــل شــده توســط  ينقاشــبررســي و مطابقــت 
معلم نيز نشان از تفاوت قابل توجه بين  آموزان مدرسه دانش

از كيفيت متغيرهاي مورد بررسي در وضـعيت   مندي يترضا
محل نشسـتن و  كه  ينحو  به موجود و وضعيت مطلوب دارد.

نوع چيدمان در كالس، رنگ مبلمان و شكل ميـز و صـندلي   
ــتدر اولو ــاي ي ــته و      ه ــرار داش ــرات ق ــوم تغيي ــا س اول ت

آموزان اين كالس نشسـتن روي زمـين (نشسـتن روي     دانش
ي دور ميزهـاي بـزرگ را مطلـوب    فرش) يـا نشسـتن گروهـ   

انـد.   شاد و متفـاوت نشـان داده   يها ها را با رنگ دانسته و آن
يي براي كتاب و لباس ها قفسهيزيون و تلوهمچون تجهيزاتي 

هاي كالس مطلوب اكثر دانـش آمـوزان قابـل     ينقاشو ... در 
  ).6مشاهده است (جدول 
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Table 6: Prioritization of changes in Moalem School 

Variable 

Satisfied Somewhat 
satisfied Dissatisfied 
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Funiture arrangement and sitting place 5 2.19 2 7.7 19 1.73 

136/68 000.0 

25.11 1 
Color of furniture 4 4.15 3 5.11 19 1.73 12.11 2 

Form and shaps of furniture 8 8.30 1 8.3 17 4.65 31.1 3 
Blackboard color 8 8.30 2 7.7 16 5.61 4.1 4 

Class facilities and learning equipment 5 2.19 10 5.38 11 3.42 90.9 5 
Color of the class 9 6.43 3 5.11 14 8.53 35.9 6 

View and perspective 11 3.42 4 4.15 11 3.42 67.8 7 
Lighting and illumination 11 3.42 6 1.23 9 6.34 40.8 8 

Shape of the class 8 8.30 11 3.42 7 9.36 37.8 9 
Playing field 12 2.46 6 1.23 8 8.30 96.7 10 

Shape of the blackboard 14 8.53 4 4.15 8 8.30 62.7 11 
Size and the population of the class 13 0.50 4 4.15 9 6.34 44.7 12 
Air quality and indoor temperature 17 4.65 9 6.34 0 0 19.7 13 

Class sanitary issues and maintenance 15 7.57 6 1.23 5 2.19 88.6 14 
Private space 16 5.61 6 1.23 4 4.15 23.6 15 
Class scale 21 8.80 2 7.7 3 5.11 27.5 16 

 
در مدرسـه سـبالن وضـعيت     از ديد گروه مـورد مطالعـه  

روشـــنايي كالسشـــان در وضـــيعت مناســـبي نبـــوده و در 
ها را بيشـتر نشـان    كالس مطلوب يا تعداد پنجره هاي ينقاش
تطبيقي . بررسي اند يدهتر كش اند يا اندازه پنجره را بزرگ داده
 بـر روي به نشستن آموزان تمايل دانش دهنده نشانها  ينقاش

آمـوزان فـرش را جـايگزين    ي دانـش تمام يباًبوده و تقرزمين 
گروه مورد مطالعـه  اند. همچنين  كالسشان كرده هاي يمكتن

بـا ديـد بـه منظـر      ييهـا  به عنصر سبز (گل و گياه يا پنجـره 
بيرون) در كالس مطلوبشان توجه خاص داشته و از كيفيـت  

هـاي   ينقاشدر بررسي منظر و ديد كالسشان راضي نيستند. 
عـاملي كـه بـه كيفيـت هـواي      يـز  نكالس اين آموزان دانش

در  متغيـر مـذكور  و كالس اشاره داشته باشد مشـاهده نشـد   
 ).7حذف گرديد (جدول  ها دادهتحليل 

 
Table 7: Prioritization of changes in Sabalan  School 

Variable 

Satisfied Somewhat 
satisfied Dissatisfied 
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Lighting and illumination 2 2.22 1 1.11 6 7.66 

286.41 000.0 

50.11 1 
Form and shaps of furniture 2 2.22 1 1.11 6 7.66 6.11 2 

Color of furniture 2 2.22 4 4.44 3 3.33 33.1 3 
Blackboard color 3 3.33 0 0 6 7.66 33.1 3 

View and perspective 4 4.44 1 1.11 4 4.44 22.9 4 
Funiture arrangement and sitting place 5 5.55 0 0 3 3.33 44.8 5 

Shape of the blackboard 6 7.66 0 0 3 3.33 94.7 6 
Class sanitary issues and maintenance 6 7.66 0 0 3 3.33 67.7 7 

Color of the class 5 6.55 3 3.33 1 1.11 89.6 8 
Class facilities and learning equipment 5 6.55 4 4.44 0 0 89.6 9 

Size and the population of the class 7 8.77 1 1.11 1 1.11 61.6 10 
Shape of the class 6 7.66 3 3.33 0 0 44.6 11 

Class scale 8 9.88 0 0 1 1.11 67.5 12 
Playing field 8 9.88 1 1.11 0 0 28.5 13 
Private space 9 0.10 0 0 0 0 72.4 14 
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متغير قابـل توجـه بـراي گـروه مـورد مطالعـه در        ،رنگ

 ايـن كـالس از   آمـوزان كه دانش  ينحو  بهمدرسه سما است. 
خـود رضـايت    سياه و رنـگ كـالس   رنگ مبلمان، رنگ تخته

و  ، دومنداشته و متغيرهاي مذكور به ترتيـب در اولويـت اول  
آموزان اين كالس توجه خاصي تغيير قرار دارند. دانش چهارم

ها كالس خود را يا در  ر ديد و منظر داشته و اكثر آنبه متغي
سـقف، آسـمان را    يجـا  انـد و يـا بـه    فضاي آزاد ترسيم كرده

اند و يا از عناصـر آب و گيـاه در ترسـيم فضـاي      ترسيم كرده
همچـون  ي كوتاه ها اند. نوشته داخلي كالسشان استفاده كرده

(كالسمان در طبيعت باشـد)، (مـن دوسـت دارم كالسـمان     
وباز باشد)، (من دوسـت دارم در حـوض شـنا كـنم)، (مـن      ر

دوست دارم ديوار كالسمان پر از گل باشد) و (زمـين چمـن   
بر  يديدانش آموزان تأك هاي كالس مطلوب ينقاش است) در

 .)8(جدول  اين ادعاست
 

Table 8: Prioritization of changes in Sama School 

Variable 

Satisfied Somewhat 
satisfied Dissatisfied 
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Color of furniture 2 9.6 10 5.34 17 6.58 384.123 000.0 67.11 1 
Blackboard color 7 1.24 3 3.10 19 5.65 0.11 2 

View and perspective 8 6.27 5 2.17 16 2.55 47.1 3 
Color of the class 8 6.27 7 1.24 14 3.48 26.1 4 

Lighting and illumination 9 0.31 4 8.13 16 2.55 22.1 5 
Class sanitary issues and maintenance 8 6.27 6 7.20 15 7.51 10.1 6 

Form and shaps of furniture 8 6.27 8 6.27 13 844 98.9 7 
Funiture arrangement and sitting place 8 6.27 11 9.37 10 5.34 50.9 8 

Shape of the class 10 5.34 12 4.41 7 1.24 16.9 9 
Size and the population of the class 16 2.55 4 8.13 9 0.31 22.8 10 

Class facilities and learning equipment 17 6.58 6 7.20 6 7.20 31.7 11 
Playing field 18 1.62 7 1.24 4 8.13 76.6 12 

Shape of the blackboard 22 9.75 2 9.6 5 2.17 40.6 13 
Air quality and indoor temperature 24 8.82 1 4.3 4 8.13 69.5 14 

Private space 26 7.89 2 9.6 1 4.3 2.5 15 
Class scale 28 6.96 0 0 1 4.3 57.4 16 

 
 گيرينتيجه -7

ور، شناخت نيازهاي او، تصحيح و رفـع برخـي    هدايت بهره
مديريت تغييـر   يها يكي از بهترين بخش يمنطق يها خواسته

بتـوان   يهآن است. تا بـا حـداقل زمـان و سـرما     يده و سازمان
در رونـد  . را در يك سـطح مـورد قبـول حفـظ كـرد      يور بهره

ــه ــر مطالع ــمن تأك حاض ــدض ــا  ي ــاه رض ــر جايگ ــدي يتب  من
 نحـوه هـا در   نقـش آن ، كنندگان از فضـاهاي آموزشـي   استفاده

عناصر فيزيكي كـالس درس بررسـي شـد.    تغيير و ساماندهي 
 سـؤال بدين منظور در گام نخست و در جهت پاسـخگويي بـه   

يك فضاي آموزشي جهت رسـيدن بـه   پژوهش مبني بر اينكه 
بـر   مـؤثر مـوارد   ؛باشد يمشرايط مطلوب نيازمند چه تغييراتي 

ــت فضــاي آموزشــي در   ــوب  ينقاشــكيفي ــالس مطل ــاي ك  ه
ي شـد.  ده سازمانثبت و  ها نآهاي  يدهاآموزان بررسي و  دانش

بـراي بسـياري از    آموزانهاي دانش يدهااينكه  توجه نتيجه قابل
يرهاي مورد بررسـي تفـاوت اساسـي بـا وضـعيت موجـود       متغ

يري در نحـوه چيـدمان   پـذ  انعطـاف داشت. مـواردي همچـون   

كالس، وجود فضايي براي خلوت و استراحت، ارتبـاط كـالس   
، امكـان اسـتفاده از فـرش در    بـاز  يمـه ني بـاز و  فضاهادرس با 

ي كيف و لباس و بسياري از مواردي كه ها قفسهكالس درس، 
ي ها كالسدر  تنها نهاشاره شد،  ها آنها به  يدهادر مرحله ثبت 

يري چنــين كــارگ بــهمـورد بررســي ديــده نشــد، بلكــه نمونــه  
هايي در طراحي و تغيير مـدارس بازديـد شـده در سـطح      يدها

تفـاوت بـين    دهنـده  نشـان تيجه حاصـل  شهر نيز ديده نشد. ن
يـري از  گ بهـره ريزان بوده و لـزوم  آموزان و برنامهديدگاه دانش

در آنـان   جهت دسـتيابي بـه ديـدگاه   آموزان را مشاركت دانش
 سازد.ها آشكار مي حل خصوص مسائل و راه

آيـا  كـه   سـؤال در جهت پاسخگويي به اين  در گام بعدي
آموزان هر كالس يكسان است؟ هاي تغيير براي دانشاولويت

بـا نقاشـي وضـعيت     كالس مطلوبشاناز كودكان  هاي ينقاش
ــش   ــايتمندي دان ــزان رض ــه و مي ــود مقايس ــوزان از موج آم

براي هر كالس  جداگانه صورت بههاي فضاي آموزشي  يفيتك
هاي تغيير مشخص گـردد.   يتاولوبررسي شد تا بر اساس آن 
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 هـر كـالس  وزان آمـ آمـده دانـش   دسـت  بـه بر اسـاس نتـايج   
متفاوتي بـراي بهبـود وضـعيت كالسشـان ارائـه       هاي يتاولو

گيـري   يمتصـم نگـاه و  بـر  )؛ كه اين مهـم  9(جدول  اند كرده
در مـدارس  در ايجاد تغييرات فيزيكـي  منفرد و برنامه محور 

 اين مرحله اينكه: توجهكند. نكات قابل  يميد تأك
 ؛داشـتند براي متغيرهايي كه وضعيت مشـابهي در مـدارس   

سـطح رضـايتمندي   طور مثال   به .نتايج مشابهي نيز حاصل شد
مـورد   يهـا  در تمـامي كـالس  پايين كودكـان از رنـگ مبلمـان    

 براسـاس  ها آنتوجه بيشتر به سطوح رنگي مورد رضايت بررسي 
 كند. يمها اشاره شده را طلب  ينقاشآنچه در 

 هراضي نبود ها كالسنحوه چيدمان از دانش آموزان اكثر 
در  مـورد دهنـد؛ كـه ايـن     يتـرجيح مـ  و چيدمان مركزي را 

نقاشي گرفته شـده از دانـش آمـوزان تحـت عنـوان كـالس       
 مطلوب مشهود است.

آموزان  ميزان نارضايتي باالي دانشنكته قابل توجه ديگر 
بـا سـطح    يدر مدارس منـاطق از امكانات و تسهيالت كالس 

ي اسـت،  شـهر  تـر  محـروم اقتصادي باالتر نسبت بـه منـاطق   
امكانات آموزشي در يـك سـطح و حتـي     ازنظركه  يدرصورت

تجهيزاتـي   ـ  برخي مدارس بـاالي شـهر در سـطح امكانـاتي    
گيـري   يمتصـم لـزوم  نيـز  نتيجه حاصـل  لذا باالتري هستند. 

 .سازد يرا آشكار ممنفرد براي هر مدرسه 
 

Table 9: Comparison of prioritization of changes in  Schools 

Variable 
Rating 

Adel 
Saraie 1 

Adel 
Saraie 2 

Payam 
Danesh Moalem Sabalan Sama 

Lighting and illumination 10 3 9 8 1 5 
View and perspective 6 8 10 7 4 3 

Class facilities and learning equipment 4 6 3 5 9 11 
Playing field 12 15 12 10 13 12 

Class sanitary issues and maintenance 11 10 14 14 7 6 
Color of the class 8 4 1 6 8 4 
Color of furniture 2 1 2 2 3 1 
Blackboard color 4 2 5 4 3 2 

Air quality and indoor temperature - - 16 13 - 14 
Funiture arrangement and sitting place 3 9 3 1 5 8 

Size and the population of the class 5 11 7 12 10 10 
Private space 13 13 8 15 14 15 
Class scale 14 14 13 16 12 15 

Shape of the class 7 12 15 9 11 9 
Shape of the blackboard 9 5 5 11 6 13 

Form and shaps of furniture 1 7 6 3 2 7 
 
فضاي آموزشي  هر بررسيعنايت به مطالب گفته شده با 

بـرداران جهـت    بـه نيازهـاي بهـره   با توجه صورت جداگانه  به
تغيير اهميت دارد؛ و ابـزار مناسـبي را    هاي يتشناسايي اولو

در كـالس  جهت شناخت صـحيح مشـكالت و نقـاط ضـعف     
از ايـن پـژوهش بـا نتـايج     نتايج حاصـل   .كند يمهيا مدرس 

) كه به شـيوه كمـي و بـا اسـتفاده از     1390پژوهش وزيري (
پرسشنامه صورت گرفت مطابقت دارند. هر چند كه بـه نظـر   

يري از الگوي آميخته به شيوه اين پـژوهش  گ بهرهرسد با مي

هـاي  تـوان از ايـده  عالوه بر شناسايي مشـكالت موجـود مـي   
جهـت طراحـي و چيـدمان    راهنمـايي   عنوان بهآموزان دانش

توان راهكارهـاي   يمكالس در مرحله تغيير نيز بهره برد. لذا 
ي و مـديريت مطلـوب ارائـه    ور بهرهبهتري را در جهت ارتقاء 

(ارزيابي  P.O.Eتا از طريق  كردبه كارشناسان كمك كرده و 
بعد از ساخت) بتوانند مديريت تغيير صحيحي را بـر فضـاي   

 آموزشي داشته باشند.

 :نوشت پي
1. Senge 
2. Fullan 
3. Flutter & Rudduck 
4. 4. Schratz & Steiner-Löffler 
5. Viennes 
6. Wheeler 
7. Bland & Brymer 
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8. Yuen 
9. Prosser 
10. Total Quality Management 
11. Lean Management 
12. Strategic review stage 

يزيكي چون تغييـر  ف يرغ گر مداخلهبا توجه به زمان حضور فيزيكي در محيط مدارس و سطح آموزش جهت انجام تحقيق و همچنين عدم وجود عوامل  .13
 اند.مقطع تحصيلي در بهترين شرايط ارزيابي واقع

شناسايي مسـائل، مشـكالت    منظور بهي كوچك تحقيق و ها گروهي بند تياولوي و ساختاربندي اطالعات و آور جمعجهت  )NGT(تكنيك گروه اسمي  .14
ـ ا: سـاماندهي  شـوند  يمـ . در ايـن روش چهـار مرحلـه در نظـر گرفتـه      رديگ يماستفاده قرار  موردها،  يتاولوو ايجاد  در نگـارش تـا آنجـايي كـه      هـا  دهي
ـ ا، ثبـت  هـا)  (خلـق ايـده   دهنـد  ارائـه ي پرسـيده شـده   هـا  سؤالمستقل در پاسخ به  صورت بهنظر خود را  كنندگان مشاركت يي كـه هـر يـك از    هـا  دهي
 هـا  آنو گام آخر تحليل فراواني جهت دستيابي به اهميـت   ها آنجهت شفاف شدن معاني  ها دهياتصريح  ،دهند يم ارائهدر گروه خود  ها كننده مشاركت

 يگروهـ  يمفرآيندهاي تصـم  جهيتكنيك گروه اسمي روش مؤثري براي پيشگيري از نفوذ و تأثيرگذاري افراد نافذ بر روي نت .ها آني اهميت بند درجهو 
 رود. به شمار مي
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میادین شهری بر امنیت روانی عابرین پیاده پذیری بررسی تأثیر رؤیت

 بعدی گیری از تکنیک آیزویست سهبا بهره
 موردی: میدان ساعت و میدان نماز شهر تبریز( )نمونه

Investigating the Effect of Urban Squares Visibility on the 

Psychological Security of Pedestrians Using the Three-Dimensional 

Isovist Technique 
(Case Study: the Saat Square and Namaz Square of Tabriz) 

 

5امیر شکیبامنش
 9پریسا قبادی، 1معصومه آیشم، )نویسنده مسئول(

 

 19/17/1395تاریخ پذیرش:  21/73/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

امروز  با توجه به نسترش و توسعه شهر و شهرنشیدی، نیاز به امدیت در ابعاد نونانون بیش از پنیش و متفناوت بنا 

نردد. در این میان امدیت روانی به عدوان یکی از شقوق اصنلی و تعینین کددندة مفهنوم امدینت در نذشته احساس می

نردد. یکی از این متغیرها که بررسی تأثیر آن بنر تأثر میهای بسیاری مآید و خود از مؤ فهفضاهای شهری به شمار می

های شهری است. در این پنژوهش پذیری کا بدی محیطدهد، رؤیتحس امدیت فضا، موضوع مقا ه حاضر را تشکیل می

و مینزان امدینت  -ای از فضناهای شنهریبه مثابه نوننه -پذیری کا بد میادین شهری هدف، بررسی ارتباط میان رؤیت

باشد. در این راستا به بررسی و ارزیابی میادین ساعت و نماز شنهر تبرینز نی فضاهای مذکور در ذهن عابران پیاد  میروا

های بصری بر پایة حرکنت طبیعنی نناهر در فضنای پرداخته شد  است. در این پژوهش در جهت ارزیابی و تحلیل داد 

نیننری از اسننتفاد  شنند  اسننت. همچدننین بننا بهر  Geoweb3Dبعنندی و نننرم افننزار  3شننهری، از تکدیننک آیزویسننت 

ب امکان ارزیابی تأثیر تغیینرات کا بندی بنر Unity3Dافزار سازی شد  توسط نرمهای متعامل دیجیتال نشبیهسازیمدل

های مورد مطا عه فراهم نردید  است. در این مقا نه از مینان مو فنه هنای پذیری و به تبع آن امدیت روانی محیطرؤیت

تاثیرنذار بر امدیت روانی فضاهای شهری به چهار مو فه انداز  فضا، فرم فضا، آسایش بصنری و نفوذپنذیری بنه مختلف 

هنای صنورت عدوان مهمترین فاکتورهای کا بدی تاثیرنذار بر امدیت روانی پرداخته شد  است. نتایج حاصنله از ارزیابی

پذیری، نحنوة آراینش و چیندمان وبتر ننظیر حجم رؤیتپذیری مطلهای رؤیتدهد، فضاهایی با شاخصنرفته نشان می

های تعریف کدددة ساختار حجمی فضا، مؤقعیت و نحو  تسلط نقاط ثقل قابل توجه در فضنای درحنال رؤینت و ...ب فرم

تواندد نحوة ادارک محیطی را دستخوش تغییر قرار داد  و بنر داشنتن حنس های کا بدی، میبسیار بیش از دیگر مؤ فه

تحلیلنی بنود  و در آن ضنمن ننردآوری  -روانی تأثیرنذارند. این پژوهش از نوع تحقیقات کناربردی و توصنیفی امدیت

های بصری سازی تحلیلی داد ای و اسدادی و مطا عة میدانی نبا تکدیک مصاحبه و پرسشدامهب از مدلاطالعات کتابخانه

 نیز استفاد  نردید  است.

 :های کلیدیواژه

 .های متعامل دیجیتالسازیدیت روانی، میدان، آیزویست سه بعدی، مدلپذیری، امرؤیت
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 مقدمه -5

ترین نیاز بنه امدینت همنوار  بنه عدنوان یکنی از بدینادی

نیازهننای انسننان مطننرح بننود  اسننت. مبحننث امدیننت از نظننر 

شداسی شداسی به خصوص در بهداشت روانی و در آسیبروان

روانننی اهمیننت قابننل تننوجهی دارد. آرامننش فکننری، رشنند و 

ها و نیل به تمنامی ز استعدادها و خالقیتشکوفایی انسان، برو

ننردد. اینن کماالت انسانی، در سایة وجود امدینت حاصنل می

موضوع سبب شد  است تنا در حنال حاضنر در همنة جوامنع، 

های کیفنی سندجش مینزان امدیت در زمرة مهمترین شاخصه

مطلوبیننت زننندنی بننه شننمار آینند. از سننوی دیگننر وقننوع 

ضنناهای شننهری کننه خننود در هننای اجتمنناعی در فنابهدجاری

بسیاری از موارد ناشی از فقدان امدیت است،  زوم بررسی ابعاد 

مختلف امدینت نکا بندی و رواننیب را در فضناهای شنهری دو 

نماید. در اینن پنژوهش موضنوع امدینت رواننی بنه چددان می

عدوان یکی از وجنو  مهنم امدینت در فضناهای شنهری منورد 

ة این مقا ه سعی بنر آن اسنت بررسی قرار نرفته است. در ادام

هنا پذیری فضاهای شنهری بنر امدینت رواننی آنتا تأثیر رؤیت

 -مورد بحث و بررسی قرار نیرد. در راسنتای هندف پنژوهش 

 -بررسی تاثیر رؤیت پذیری فضاهای شهری بر امدینت رواننی 

امدیت روانی در فضاهای  ابتدا به بررسی مفهوم رؤیت پذیری و

روش شداسننی پننژوهش براسنناس شننهری پرداختننه و سننپس 

و ننرم افزارهنای منورد اسنتفاد  هنا مفهوم آیزویست و تکدیک

عدوان نردید  است. در بخش بعدی بعد از معرفی نمونه هنای 

 موردی؛ بررسی و تحلیل فضاهای مطروحه ارائه نردید  است.

 مبانی نظری -1

 پذیریمفهوم رؤیت -2-1

عوامنل بصننری تننأثیر قابنل تننوجهی در کیفیننت محننیط 

تنوان آن را ننا  در نذارند؛ تأثیری کنه میشهری برجای می

شداسی نماندند تداسنبات بصنری و مقیناس های زیباییبحث

انسانیب و نا  در موارد عملکنردی ناز قبینل امکنان نظنارت، 

کدترل و خواناییب دنبال نمود. در طراحی شنهری توجنه بنه 

هنای توانند بنه خلنت محیطهای بصنری میشناخصابعاد و 

ب. در 83: 1397تر بیانجامنند نحسننیدی و همکنناران، مطلننوب

پذیری و ادراک بصنری فضنای شنهری از واقع، موضوع رؤیت

اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهدد بود؛ زینرا خنود نحنوة 

برقراری ارتباط افراد با فضا، چگونگی رفتنار در فضنا و نحنوة 

تواندند توسنط را مشنخص و تعرینف نمنود  و میتجربة آن 

بخشندد، تعرینف هایی که فضنای شنهری را شنکل میمؤ فه

 ب. Bada & Farhi, 2009: 103ننردند 

هننای مطننرح در رابطننه بننا از جملننه مهمتننرین تئوری

اشنار  نمنود. در  2توان به دید بصری طبیعیپذیری میرؤیت

پذیری از قابلیت دیند، بنر واقع، مدل رفتار عابر پیاد ، با تأثیر

این اساس شکل نرفته است که انسان بنه طنور غرینزی بنه 

کدد که بتواند در یک زمان مشخص امکان سمتی حرکت می

ب 1909حرکت بیشتری را در اختیار داشته باشد. نیبسنون ن

خوانند بصری طبیعی می این تعامل بین فرد و محیط را دید

وقتی هیچ ا زامی در سیستم بصری "نویسد: بار  میو در این

کدیم، بنه سنمت ینک چینز وجود ندارد، به اطراف نگا  منی

نردیم تا آن را از تمام کدیم، اطراف آن میجذاب حرکت می

جهات ببیدیم و از ینک دورنمنا و مدظنر بنه سنمت دیگنری 

 "ری طبیعننی اسننترویم. ایننن دینند، همننان دینند بصننمننی

(Gibson,1979:1 .) دیننند بصنننری طبیعنننی متشنننکل از

ای از معیارهای بصری است که بر رفتار انسان تأثیر مجموعه

و  "نگا  کردن بنه اطنراف"نذارند. ما ممکن است ویژنی می

را بنه عدنوان شنرایط  "ای بنه مدظنرة دیگنررفتن از مدظر "

در  حرکت طبیعی قلمداد کدنیم. در جنایی کنه فکنر کنردن

را تعامنل  "حرکنت در اطنراف آن"و  "رفتن به سمت"مورد 

طبیعی بدانیم؛ درک اینن تمنایز مهنم اسنت. بنرای حرکنت 

طبیعی، یک کاربر به توانایی تشخیص تفاوت اشیار با محیط 

ها نیاز ندارد. کاربر تدها باید قنادر بنه تشنخیص پیرامونی آن

کنان این موضوع باشد که محیطی وجود دارد؛ محیطی که ام

اکتشاف آن بنا حرکنت میسنر اسنت. هیلییِنر و همکنارانش 

دهدد که مقدار زینادی از ب در پژوهش خود نشان می1993ن

افتند. حرکت عابران پیاد  در امتداد خطوط مداهر اتفناق می

تر هرچه این خطوط در ارتباط با دیگر خطوط مدظر مدسجم

ه پنذیرد. بنها صنورت میباشدد، حرکت بیشتری پیرامون آن

موجب تئوری حرکت طبیعی، حرکت افراد در صنورت عندم 

تغییر وضعیت محیط، به وسنیلة طنرز چیندش و پیکربدندی 

 (. Hillier et al, 1993)شود محیط ایجاد می

رسنند کننه ذکننر ایننن نکتننه نیننز ضننروری بننه نظننر می

تواندند از پذیری و کیفیت بصری فضناهای شنهری میرؤیت

ی شهر را تحت تأثیر قنرار ریزوجو  مختلف، طراحی و برنامه

دهدد. یکی از این وجو  امدیت فضاهای شهری است کنه بنه 

رو پذیری کا بندی اسنت. از ایننطور مستقیم متأثر از رؤیت

های اخیر به طنور بحث امدیت یا فضاهای قابل دفاع در سال

پننذیری فضننا و مسننتقیم در مطا عننات مربننوط بننه رؤیت

فضاهای قابل "ر بحث د 3آیزوویست جای نرفته است. نیومن

دانند نذار میبرای طراحی محیط چهار ویژنی را تأثیر "دفاع

تواندند فضنا را قابنل دفناع که در کدار هم و یا به تدهایی می
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هنا بنرای ها استقرار درهنا و پدجر سازند. یکی از این ویژنی

های بناز اسنت ن دنگ، مراقبت طبیعنی از ورودی و محوطنه

های ننناهر در چشننم"در بحننث ب. ایننن مسننئله 104: 1383

ای دیگنر بازتناب پیندا نمنود  جیکوبز نیز به نوننه 4"خیابان

پذیری فضناهای است. در ادامه، این پژوهش به بررسی رؤیت

شننهری و تننأثیر آن در امدیننت روانننی عننابران پینناد  بیشننتر 

 پرداخته خواهد شد. 

 امنیت روانی در فضاهای شهری -2-2

م آن بننه معدننای رهننایی از در کنناربرد عننا "امدیننت"واژ  

مخاطرات مختلف است. تعناریف مدندر  در فرهدنگ  غنات 

احسناس آزادی از "دربارة مفهوم کلی امدیت، بیشتر بر روی 

که ناهر بر امدیت مادی و رواننی  "احساس ایمدی"یا  "ترس

ب. در تعریفنی دیگنر، 46:1309 است، تأکیند دارنند نمانندل،

س روانی شهروندان از احساس امدیت در یک جامعه به احسا

خینزی در آن میزان وجود یا عدم وجود جرم و شنرایط جرم

ننردد؛ بندین ترتینب هرچنه فراواننی جنرم و جامعه بناز می

خیزی باالتر باشد احساس امدیت شهروندان نینز شرایط جرم

 ب. 10:1380 تر خواهد بود نبیات و همکاران،پایین

د ذهدی و عیدنی مفهوم امدیت در هدگام ادراک، دارای ابعا

های موجنود در اینن زمیدنه، کنه ای که واقعیتاست؛ به نونه

معموالً با اعداد و ارقامی راجع به میزان وقنوع جنرم و جداینت 

شوند، هموار  در تطابت کامل با میزان احساس امدیت بیان می

باشندد. اینن ساکدین نکه خود امری ذهدی و روانی استب نمی

تواندد بر د عیدی و ذهدی امدیت میدر حا ی است که هر دو بع

یکدیگر تأثیرات مثبت یا مدفی بر جای نذارند؛ موضنوعی کنه 

چه بیشتر به هنر دو وجنه امدینت را در خود ضرورت توجه هر

 دهد. ایجاد امدیت عمومی مورد تأکید قرار می

از سوی دیگر احساس امدیت به عدوان امری ذهدی تحت 

ماعی و روانی است. بدابراین تأثیر مستقیم عوامل مختلف اجت

رسد مداخالت شهرسازی تأثیر مستقیم و بسزایی به نظر می

در نوع ادراک مردم از فضاها و بنه تبنع آن احسناس امدینت 

توان در قا ب ای از این مداخالت شهرسازی را میدارند. نونه

ها و نماهای شهری مشاهد  نمود. بنه عبنارت طراحی جدار 

در احساس امدیت مردم از فضناهای  دیگر وهیفه شهرسازی

شهری تدها محدود بنه ارتقنار اسنتانداردهای کا بندی بنرای 

افزایش ایمدی و امدیت نخواهد بود، بلکه رسا ت اینن رشنته 

کدد تنا برای ارتقار سطح آسایش روانی شهروندان ایجاب می

مستقیم در فرآیدد ادراک امدیت، در جهنت ارتقنار  با مداخلة

یط تالش نماید. در تبیین مفهنوم امدینت حس د پذیری مح

توان به تعناریف زینر اشنار  نمنود روانی فضاهای شهری می

 ب:25: 1388نبمانیان و محمودنژاد، 

ا فب امدینت ننوعی احسناس آرامنش و آسنایش دروننی 

های فعال محیط حاصل نردیند  شود که از مؤ فهقلمداد می

بنودن را ای احسناس در امنان و پس از ادراک ذهدنی، نوننه

 موجب خواهد شد.

بب احساس امدیت به مثابه نوعی ادراک ذهدی است که 

اجتماعی تنأثیر  -از تغییر شرایط محیطی و ساختار فرهدگی

 پذیرد.می

نیری احسناس امدینت بنه  حناظ بر اینن اسناس شنکل

هنا و شداختی، معطوف به شرایط اجتماع شهری و کدشروان

نوع برداشنت و سنطوح سو و از سوی دیگر حوادث آن از یک

ادراکی در آن ساختار فرهدگی است و همین دو اصنل آن را 

از شهری به شهر دیگر و از ملیتی تنا ملیتنی دیگنر متفناوت 

تننوان نفننت فضننای شننهری امننن از رو میسننازد. از اینننمی

ای های عیدی و کا بندی متعندد و نسنترد ها و مؤ فهویژنی

ت متقابل بر یکدیگر نینز برخوردار است که بعضاً دارای تأثیرا

 ب.112:1380هستدد نصا حی،

 های مختلف تأثیرگذار بر امنیت روانیاستخراج مؤلفه -2-3

برای بررسی امدیت روانی و به تبع آن احسناس و ادراک 

بایند برخنی مردم از مفهوم امدینت در فضناهای شنهری می

ها و معیارها مورد ارزیابی قنرار نینرد. احسناس وجنود مؤ فه

آل و ت در یک فضای شهری، در بستری از شنرایط ایند امدی

نینرد. های سازندة محیطی امن، شنکل میمطلوب از ویژنی

های هنا و مؤ فنهدستیابی به حند قابنل قبنو ی از اینن معیار

نذار بنر درک مفهنوم امدینت، در ننرو سنامان بخشنی تأثیر

کا بدی، عملکردی، اجتماعی، زیسنت محیطنی و ... محنیط 

 .شهری است

هنننای های نوننننانونی از ویژنیبددیتننناکدون دسنننته

های شهری امن و ابعاد کا بندی تاثیرننذار در شنکل محیط

ب معیارهنای 1392نیری امدیت ارائه نردید  است. قربانیان ن

 مکانی خلت فضاهای شهری امنن را در سنه بعند سناختاری،

کدد و معیارهای ساختاری بددی میکارکردی و معدایی طبقه

شکل از ترکیب فضایی، رؤیت پذیری بصنری، قابلینت و را مت

ب 1393داند. شنکرانی نا گوهای دسترسی و انتظام بصری می

 -نیز عوامل منؤثر بنر بنروز جنرائم را بنه دو دسنته کا بندی

 -کدند و عوامنل کا بندیعملکردی و غیرکا بدی تقسیم می

عملکردی را شامل اندازة محیط، نمایانی و میزان روشندایی، 

پننذیری بصننری، نی محیطننی، فننرم فضننا، عنندم رؤیتآ ننود

هنا، کیفینت هنا، کمینت کاربریدهی فضنایی فعا یتسازمان
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دانند. صنادقی و ها و قابلیت و ا گوهای دسترسنی میکاربری

نقننش "خننود بننا عدننوان  ب نیننز در مقا ننه1397همکنناران ن

های کا بندی ، شناخص"شهرسازی در ارتقار امدینت شنهری

متغیر کیفیت شنبکه  6موثر بر امدیت فضاهای عمومی را در 

معابر، مبلمان شهری، روشدایی، پوشنش نیناهی، فشنردنی 

کددد. به مدظور بددی میبافت، بسته و باز بودن محیط طبقه

پرهیز از طرح مباحث پراکدد  در موضوع امدینت کا بندی از 

ها عیت محتوایی مؤ فنهیک سو و قرابت دیدنا  نظری و جام

ب، در اینن 1380و معیارهای ارائه شد  در مطا عنة صنا حی ن

های مطا عه یاد شد  مالک پیشبرد پژوهش قنرار مقا ه یافته

های فضناهای امنن ب شناخص1380نرفته اسنت. صنا حی ن

آسایش بصری "، "انداز  و فرم فضا"شهری را در چهار دستة 

کن و کنناربری کیفیننت مسنن"، و "دسترسننی"، "و محیطننی

بددی نمود  و متداسب با هر مؤ فه، معیارهنایی طبقه "زمین

ها و معیارهنای منورد دهند. مؤ فنهجهت ارزیابی آن ارائه می

 نشان داد  شد  است. 1نظر در جدول 
 

Table 1: Main factors of secure urban spaces ( Salehi, 2007) 

Factor Sub factor Evaluation criteria 

Form and size of the 

space 

Size of the space 
Sense of crowdedness 

Human scale 

Form of the space Visuality of the form to create the space 

Visual and 

environmental 

comfort 

Visual comfort 
Symbolic polution 

Visual polution 

Environmental comfort 
Lighting polution 

Environmental polution 

Accessibility 
Penetration 

The amount of penetration from public space to 

private space 

Accessibility and public transportation The quality of public transportation 

Accommodation  

and function quality 

Accommodation quality Quality of neighbours context 

Function quality 
Quality and variety of activities and parcel 

functions 

 

را در بنر  ها و معیارهای طنرح شند ، ابعناد نوننانونیمؤ فه

نیرند و به تبع آن مداخالت متفناوتی را در محنیط شنهری می

 1سننازند. بننر مبدننای جنندول ارائننه شنند  در شننکل ممکننن می

های شهری امن با توجه به ابعاد طراحنی معیارهای ایجاد محیط

 شهری و حوز  های مداخله هر معیار آورد  شد  است.
 

 
Fig. 1 Different aspects impact in forming of secure 

urban spaces 

 

تنوان از میان معیارهای ارائنه شند  می 1 با توجه به شکل

چهار پارامتر انداز  فضا، فرم فضا، آسایش بصری و نفوذپنذیری 

را در حوزة تأثیرات کا بد بر احساس امدیت فضناهای شنهری 

های ارائنه مورد بررسی قرار داد. با توجه بنه معیارهنا و مؤ فنه

دامننة ایننن پننژوهش سننعی بننر آن اسننت تننا تننأثیر شنند ، در ا

پذیری بر ساختار کا بدی فضای شهری در ایجناد حنس رؤیت

 ر نیرد.امدیت روانی فضاهای شهری مورد بررسی قرا

 بررسی تأثیر فضای کالبدی بر امنیت روانی -2-4

کددند و ینا در جایی که منردم احسناس عندم آسنایش می

یابند. نناهی عندم یترسدد، قلمرو فضای عمنومی کناهش ممی

استفاد  برخی فضاها مربوط به ترس از حضور در آن فضاهاست. 

های تاریک، فضاهای خلنوت و ینا خیلنی شنلوغی کنه بنا کوچه

هایی که توسط و گردهنا، اند، ورودی مکانهای ناجور پر شد آدم

شوند و همچدین فضناهایی کنه ندایان و جوانان بسته یا سد می

هنا رخ دهند از جملنه اینن ی در آنممکن است اتفاقنات خاصن

 (.Carmona et al., 2003: 240)آیدد فضاها به شمار می

ب در تبیین مفهوم امدیت شهری، موضوع 1392جیکوبز ن

ای کنه محنیط تعامل فضای فیزیکی و فرآیددهای اجتمناعی

سازند مورد توجه قرار داد  و بر فعال بودن فضا مصدوع را می

کدد. ایجاد محیطی امن و موفت تأکید میبه عدوان عاملی در 

وی از ایجنناد حرکننت، اسننتفاد  فعننال از سننطح خیابننان، 

های طبیعی از این های خیابانی و مراقبتریزی فعا یتبرنامه

هایی واجد ارزش در جهت سناخت ها به عدوان مؤ فهفعا یت

کدند. همچدنین هیلییِنر و یک محیط خوب شنهری یناد می

بنا  5با استفاد  از روش چیندمان فضنا ب نیز1993همکاران ن
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تمرکز بر بعد کا بدی، سنازمان فضنایی معنابر را بنه عدنوان 

ای کلیدی و تأثیرنذار در ایجناد محنیط شنهری امنن مؤ فه

های شهری، کددد. از نظر این افراد، بهترین محیطمعرفی می

هایی است که به خوبی با ا گنوی شنهر یکپارچنه شند  و آن

و بدین ترتیب امدیت عمومی فضا را ارتقنار  انددرهم آمیخته

 (.Boyle, 2001: 566)بخشدد می

ای اسنت کنه خصوصیات برخی از فضاهای شهری به نونه

آورند. عدم وجود ننور کنافی می زمیده ترس بیشتری را فراهم

سرپرستان و معتادان در کدار خیابان و در خیابان، خوابیدن بی

انند. براسناس هری از آن جملهرو در برخی معابر شننبود پیاد 

ب فضاهایی که امکان دیدن و دید  شندن 1903نظریة نیومن ن

ها بیشتر باشد و در ضمن امکان کمی برای فنرار ایجناد در آن

نمایدنند، پتانسننیل کمتننری بننرای فعا یننت مجرمننان فننراهم 

هنای آوردند. از این رو، برای مثال دیوارهای صلب و پرچینمی

عدوان منانعی فیزیکنی تلقنی شنوند و حنس تواندد به بلدد می

ای کنه ناامدی روانی را افزایش دهدد؛ در حا ی که وجود نشنانه

توانند حنس امدینت حاکی از نظارت مردم بر محلنه باشند می

 (.Schweitzer, 1999: 11)ذهدی را بهبود بخشد 

تنوان نفنت کنه امدینت رواننی در ارتبناط به طور کلی می

رار دارد. ینک فضنای شنهری مستقیمی بنا فضناهای شنهری قن

مداسب تنا حند زینادی تنأمین کددندة امدینت رواننی و فضنای 

ها و برنندة آن و زمیدنه سناز بنروز اننواع آسنیبنامداسب از بین

معضالت اجتماعی است. حس امدینت رواننی تنا حند بسنیاری 

تواننند احسنناس آرامننش، آسننایش، رضننایت شننهروندان و در می

 محیط شهری را موجب نردد.نتیجه افزایش کارایی و مطلوبیت 

 روش شناسی -9

 بعدی  3معرفی تکنیک آیزویست و آیزویست  -3-1

 

هننای متننداول و مطننرح در رابطننه بننا یکننی از تکدیک

ساختار کا بدی یک فضا، شنیوة آیزویسنت اسنت.  6بازنمایی

این شیو  که به توصیف کمی ساختار کا بدی و حجمی یک 

 ای طنوالنیتاریخچنه پنردازدصحدة دید، مکان یا محیط، می

  در علوم مختلف از جمله معماری، جغرافیا و ریاضیات دارد

نخستین بنار اصنطالح آیزوویسنت  ب.Turner et al, 2001:1ن

در حوزة جغرافیای مدظر مورد  1960در سال  6توسط تاندی

ننذار رو وی را بنه عدنوان بدیاناستفاد  قنرار نرفنت. از اینن

بنود کنه در سنال  8شداسدد. اما اینن بِدندیکتآیزوویست می

میندان دیند از ینک نقطنة "این مفهوم را بنا تعرینف  1909

 & Morelloندر حوزة مطا عات معماری وارد نمود  "مشخص

Ratti, 2010: 3.ب  
 

 
Fig. 2 Illustration of Isorist by showing of the view 

from a special location (Batty, 2001) 
 

نوننه آمند  اسنت: از ینک در تعریف کامل آیزویسنت این

ای از سطوح نقطة دید خاص، ناهر امکان دستیابی به مجموعه

ل قابل رؤیت از فضاهای خا ی را دارد. به مجموعه سنطوح قابن

درجنه چنرخش از موقعینت  367رؤیتی که نناهر در امتنداد 

نننردد اسننتقرار خننود مشنناهد  نماینند، آیزویسننت اطننالق مننی

(Benedikt, 1979) نشنان  3. مثا ی از یک آیزویست در شکل

های قابل داد  شد  است. از کدار هم چیدش مجموع آیزویست

های ممکن بنرای قرارنینری نناهر در رؤیت از تمامی موقعیت

 Oliva et) نرددیک فضا، نقشة جامع آیزویست فضا تو ید می

al., 2011: 309.)  بندین ترتینب آیزویسنت، نناهر محنور، امنا

 (.Oliva et al., 2011: 311)باشد می 9مستقل از نقطة دید
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Fig. 3 Two left images: an isorist view in two different locations is shown by red point, Right image: a 

comprehensive isorist point contains different isorist point in different location (Oliva et al., 2011) 
 

یک مکنان نیازمدند محاسنبة  01در واقع، پیکربددی حجمی

های متفاوت استقرار نناهر ها در موقعیتای از آیزویستمجموعه

است؛ و این همنان مفهنومی اسنت کنه از آن بنا عدنوان زمیدنة 

شود نتصویر سمت راسنت یا نقشة آیزویست یاد می 11آیزویست

ب. در نقشة آیزویست، سنطوح بنا Benedikt, 1979ب ن3در شکل 

تواندند از هایی اسنت کنه مین دهددة حوز روشدایی بیشتر نشا

های استقرار نناهر در اتناق اصنلی فضنای منورد بیشتر موقعیت

نر ننواحی از بررسی، مشاهد  نردند و حوز  هنای تارینک بینان

فضننای مننورد بررسننی هسننتدد کننه از رؤیننت ننناهر در بیشننتر 

هنای خنا ی انند. در اتاقهای اسنتقرار وی مخفنی ماند موقعیت

ر یک اتناق دوار، مربنع شنکل و ینا مسنتطیلیب، از محدب ننظی

هنای اسنتقرار ها از تمنامی موقعیتآنجایی که همنة آیزویسنت

ناهر، شکل و حجمی مشابه دارند نیا انر نقشنة پنالن دو بعندی 

مدنظر قرار نیرد، مساحتی مشابه دارندب، نقشة زمیدنة آیزوسنت 

   (.Oliva et al., 2011: 311) باشدهمگن می

ای از توان بر اسناس مجموعنهیزویست را میشکل یک آ

 ;Benedikt, 1979های هددسنی طبقنه بدندی نمنود نمؤ فه

Benedikt & Burnham, 1985ها در ب: برای مثنال مسناحت

انند کنه چنه مینزان از های آیزویست نویای این مطلبنقشه

تواند از موقعیتی خناص رؤینت ننردد؛ طنول فضنای فضا می

سنازد کنه چنه تعنداد خص میمشن 21احاطه کدددة محنیط

تواندنند از موقعیننت مننذکور مشنناهد  نردننند؛ می 31سننطوح

نر مینزان های آیزویسنت نینز بینانواریانس فضاها در نقشه

پراکددنی فضای احاطه کدددة محیط در ارتباط بنا موقعینت 

 41"چو گی"باشد و در نهایت مؤ فة آماری استقرار اصلی می

باشند. تمنامی راکدش میاین پن 51توصیف کدددة عدم تقارن

ها میزان فشردنی و یا پراکددنی پلیگون آیزویست این مؤ فه

های کمی دیگر آیزویست شنامل سازند. سدجشرا نمایان می

تعننداد رئننوس نبننه معدننی تقنناطع هننای مننرز یننک پلیگننون 

باشد. نشودنی یک پلیگون می 61هایآیزویستب و نشودنی

های ین طنول  بنهدر یک نقشة آیزویست به عدوان نسبتی ب

ننرددب و هاب ایجناد میباز نکه توسط انسدادها نبسته شدنی

های بسته نکه توسط مرزهنای رؤینت پنذیر صنلب طول  به

نننردد شننودب محاسننبه میتننوپرب تعریننف می -نحجمننی

 ب.186-180: 1392نشکیبامدش، 

نرهای سنادة آیزویسنت ننظینر مسناحت، محنیط توصیف

مناری چنو گیب قادرنند تنا محدود شد ، واریانس، و شناخص آ

 & Benediktهنای ینک هتنل ناحساس افراد از وسنعت البی

Burnham, 1985 ب و یا میزان محصوریت ادراک شدة یک اتاق

 ب.  Stamps, 2005بیدی نمایدد نیا یک فضای شهری را پیش

های ادراکی و شداختی مرتبط بنا به صورت با قو ، مؤ فه

تواندد نوع مکنان ها، میآننقشه های آیزویست و پیکربددی 

مورد بررسی یا عملکرد فضا را تشخیص دهدد. عالو  بر اینن، 

تواند از طریت این توصیفات فضنایی رفتار در یک فضا نیز می

بیدی نردد. برای مثنال ساختاری نبدیادینب، تا حدودی پیش

و همکارانش توانستدد در مطا عة خود از طریت تفسیر  71ترنر

ای نظینر یست، رفتارهنای اجتمناعی پیچیند های آیزونقشه

یابی و حرکت جمعیت در محیطی پیچیند  را چگونگی مسیر

 ب.186-180: 1392بیدی نمایدد نشکیبامدش، پیش

در واقع، انرچه تفسیرهای نقشنه هنای آیزویسنت، ینک 

تحلیل هددسی جهان شنمول از ینک محنیط فضنایی ارائنه 

های ریاضیاتی ننظیر هکدد اما قادر است تا با ارائه شاخصنمی

، و محصوریتب برای مفاهیم 91پاناروما، 81چشم انداز ندورنماب

و پنیش بیدنی رفتارهنای  02فضایی، بنه قنانون مدند نمنودن

 فضایی انسانی بپردازد.

از سوی دیگر، نخستین بار که مفهوم آیزوویست توسنط 

بددیکت معرفی شد، تدها فضنای دو بعندی منورد بررسنی و 

فت. اما شاخة دیگری از تحقیقات کنه تجربنة تحلیل قرار نر

دهند، در تنالش کیفی ادراک افراد از فضا را هندف قنرار می

برای کمی کردن تجربة بصری در هر سه بعد است. فیشنر و 
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تر بنه واقعینت را از آیزوویسنت ، یک مدل نزدیک12همکاران

بددیکت در فضا، توسعه دادند. در این مدل، شاخص باز بودن 

به معدی حجم آن بخشی از کنرة محنیط شند ،  22بSOفضا ن

که از یک نقطة دید قابل رؤیت است، معرفی نردید. شاخص 

SO  نیرد. هندف اینن ای از فضای باز را انداز  میحجم ویژ

شاخص تفسیر و تحلیل ادراک و آسایش است. در حقیقنت، 

این شاخص میزان باز بودن ساختار کا بدی به ننور طبیعنی، 

دهد و با مفهوم تراکم نزدیک و دور را نشان میهوا، دیدهای 

بعدی میندان دیند  3یک آیزوویست . ادراکی در ارتباط است

تواند توسنط ینک نقطنة دهد، که میای را نشان میبعدی 3

درجه از زمین تا آسنمان،  367ای دید، با یک چرخش دایر 

که در آیزوویست دو بعندی، پالننی قابل رؤیت باشد؛ حال آن

پنذیر  حناظ با سطح زمنین در ارزینابی سنطوح رؤیت موازی

کدد تا محیط فیزیکنی نردد. افزودن بعد ارتفاع کمک میمی

سازی نردد شود، بهتر شبیهکه از یک نقطة دید مشاهد  می

بننرای مطا عننه و انجننام  ب.Morello & Ratti , 2013: 9ن

هننای مبتدننی بننر آیزوویسننت در فضنناهای شننهری، تحلیل

باشند. بنرای زارهای نونانونی قابل استفاد  میها و ابتکدیک

توانند بنه تو یند می Depth mapنیری از نرم افنزارمثال بهر 

 Geowebبعدی بیانجامد. همچدین نرم افزار  2های آیزوست

3D هنای نیز یکی از نرم افزارهنای چدند مدظنور  در تحلیل

آینند. یکننی از پننذیری فضننای کا بنندی بننه شننمار میرؤیت

مهم و اساسی این نرم افزار در مطا عات طراحنی  کاربردهای

بعدی آیزوویست در فضاهای شهری است.  3شهری، بررسی 

توان حاصل تلفیت هوشمددانه سه محنور این نرم افزار را می

وب و ، Arc Gisکلیننندی و قدرتمدننند دانسنننت: مجموعنننه

بعدی. بر این اساس در این  3 های پویایها و تحلیلنرافیک

 3در راسننتای تحلیننل  Geoweb 3dم افننزار پننژوهش، از نننر

 بعدی آیزوویست فضا استفاد  نردید  است.

بره منظرور  Unity3Dسراز  گیری از موتور بازیبهره -3-2

 های پژوهشسازی شده آزمونمتعامل سازی فضاهای شبیه
 

تنوان بنه مفهنوم طراحی فضاهای شهری متعامنل را می

راری تعامنل و سازی دیجیتنال فضناها بنه مدظنور برقنشبیه

سنازی شند  دانسنت. ارتباط انسنانی کناربر بنا محنیط مدل

نوننه دارد؛ زینرا مفهنومی چتر 32"طراحی تعناملی"اصطالح 

سنازی حنواس های نونانونی از طراحی از قبینل شبیهجدبه

کاربر، طراحنی ننرم افنزار، طراحنی محصنول، طراحنی وب، 

رد نسنا تر، نینبنر میای و ... را درهای محاور طراحی سامانه

ب. در ایننن پننژوهش بننه مدظننور بررسننی برخننی 28: 1386

هنا بنر متغیرهای خرد کا بدی و ارزینابی تنأثیر تغیینرات آن

ادراک افراد در فضنا از طراحنی دیجیتنال متعامنل اسنتفاد  

سنازد سازی مذکور این مکان را فراهم مینردید  است. مدل

تا ضمن ثابنت فنر  نمنودن کلینت سناختار فضنای منورد 

مطا عه صرفاً تأثیر اعمنال تغیینرات مشنخص در متغیرهنای 

مستقل کا بدی، بر متغیر وابستة پژوهش مورد بررسی قنرار 

نیننرد. بننا ایننن رویکننرد در مقا ننة حاضننر بننه ارزیننابی تننأثیر 

پذیری فضنا بنر امدینت رواننی فضناهای منورد آزمنون رؤیت

 پرداخته خواهد شد.

 معرفی فضاهای شهری مورد مطالعه -7

پنذیری فضنای ین پژوهش در راستای ارزینابی رؤیتدر ا

کا بدی بر امدیت رواننی عنابران پیناد ، دو میندان در شنهر 

تبریز انتخاب نردید. فضاهای انتخناب شند ، شنامل میندان 

باشنندد. هنر دو فضننای سناعت و مینندان نمناز ایننن شنهر می

تنوان انتخابی در مدطقه هشت شهر تبریز قنرار داشنته و می

های عملکردی اینن شنهر  حناظ مهمترین نر  را جزوها آن

نمود. میدان ساعت که با وجود سناختمان و بنر  شنهرداری 

شود، بیشتر با عدوان ینک میندان تشنریفاتی بنه می شداخته

پردازد. در کدار میدان ساعت، میدان نماز نیز می ایفای نقش

به عدوان یک میدان شهری قوی در امتداد محور جمهوری و 

 4ا راسنته کوچنه قنرار نرفتنه اسنت. در شنکل در تقاطع بن

موقعیت هر دو میدان در مدطقة هشت شهر تبریز و در شکل 

تصاویر فضاهای مورد بررسنی در خصنوص شنداخت بهتنر  5

 نشان داد  شد  است.
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Fig. 4 The location of Namaz and Sa’at square in 8th region of Tabriz city 

 
Photo pf the current condition of Namaz square 

 

Fig. 5 Photo of the current condition of Namaz and sa’at square 

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات -1

بخش ارزیابی دو فضای شهری معرفنی شند  دارای سنه 

های بخنش نخسنت بنا توجنه بنه مؤ فنه باشند. درمی بخش

ای نننذار در مفهننوم امدیننت روانننی پرسشنندامهکا بنندی تأثیر

تدوین و به کمک آن میزان امدیت روانی دو فضنای شنهری 

مذکور بر پایة نظارت مردم ارزیابی نردید  اسنت. در بخنش 

سنازی نینری از مدلدوم از تجزیه و تحلیل اطالعات بنا بهر 

دو میندان  Unity 3D دی در محنیطبعن 3متعامل دیجیتال 

ننذاری سناختار ساعت و نماز مورد آزمون قرار نرفته و تأثیر

کا بدی موجود این دو فضا بر مینزان امدینت رواننی عنابران 

پیاد  بررسی نردید  است. در این بخش برای افنزایش درک 

سنازی دو فضنای تأثیر کا بد بر امدیت روانی، عالو  بنر مدل

هنا سناختار گر نینز سناخته شند و در آنشهری، دو مدل دی

کا بدی موجود دو میدان بر اساس تغییرات فضایی و حجمی 

محدود و کدترل شد  مجدداً مورد آزمون قرار نرفنت. نتنایج 

حاصل از ارزیابی امدیت روانی در دو میدان سناعت و میندان 

نماز در پایان بخش دوم آورد  شد  اسنت. در بخنش پاینانی 

پنذیری جزینه و تحلینل ارتبناط مینان رؤیتنگارندنان بنه ت

هنا فضای دو میدان مورد مطا عه با سنطح امدینت رواننی آن

نیننری از نننرم افننزار اننند. در ایننن بخننش بننا بهر پرداخته

Geoweb3D بعندی بنه  3های مبتدی بر آیزویست از تحلیل

 طور مؤثر استفاد  نردید  است. 

 پرسشنامه تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از -5-1

های در این بخش ابتندا بنا تکینه بنر پرسشندامه، مؤ فنه

نذار بر امدیت روانی فضناهای شنهری منورد مطا عنه و تأثیر

بررسی قرار نرفته و تحلیل نردید. در توزینع پرسشندامه بنا 

کدددنان از فضناهای عمنومی توجه به این مهم که اسنتفاد 
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ردیند تنا باشدد تالش نمی شهری تمام اقشار سدی و جدسی

هنای یناد شند  بنا توزینع نرمنال حد امکان از تمنامی نرو 

های کا بدی تاثیر نذار بر مفهوم استفاد  شود. یکی از مؤ فه

ها در سه باز  باشد، پرسشدامهمی امدیت روانی آ ودنی نوری

زمانی صبح، عصر و شب توزیع نردید. حجم نمونه آماری در 

نفر مورد  47باز  زمانی  نفر بود  که در هر 127ها پرسشدامه

های توزینع نتنایج حاصنل از پرسشندامه آزمون قرار نرفتدد.

نشنان داد   2شد  در میدان نماز و میدان ساعت در جندول 

 شد  است. 

 
Table 2: The result of questionnaire for evaluation  of mental security in Namaz and Saat squares 

 
 

های توزیع شند  در با توجه به نتایج حاصل از پرسشدامه

 ننذار بنرهای کا بندی تأثیرمیادین مذکور در رابطه با مؤ فه

احساس امدیت، میدان ساعت در نظر مردم از امدینت رواننی 

محصنوریت باشند. باالتری نسبت به میدان نماز برخوردار می

مداسب، عدم وجنود نماهنای شنهری آشنفته و نفوذپنذیری 

بصری مطلوب میدان سناعت در مقابنل نسنتردنی فضنایی 

نعنندم تعریننف شنندنی فضنناییب، وجننود نماهننای شننهری و 

های آشفته و نبنود کدتنرل بصنری در میندان نمناز از جدار 

جمله مهمترین موارد تأثیرنذار بر امدیت روانی افرادی بودند 

کردند. از بین چهار مؤ فنه فضاهای مذکور استفاد  میکه از 

مورد بررسی در امدیت روانی، وجود آسایش بصری در میدان 

ساعت بسیار قابل توجه بود. در میندان نمناز نینز نشنودنی 

فضایی بی حد و حصر میندان و واننرا بنودن آن بنه عدنوان 

مهمترین عوامل تأثیرنذار در کاهش حس امدیت روانی اینن 

 ن ارزیابی نردید.میدا

های سررازیتجزیره و تحلیرل اطالعرات برر پایر  مدل -5-2

 Unity3Dمتعامل دیجیتال در محیط 

پننذیری در بخنش دوم بننرای یننافتن ارتبنناط میننان رؤیت

فضنای کا بنندی و احسناس امدیننت رواننی کنناربران فضننا، از 

سازی تعاملی فضناهای منورد آزمنون اسنتفاد  نردیند  مدل

ثیر سناختار کا بندی فضنا بنر امدینت است. برای بررسی تنأ

سنازی میندان نمناز و سناعت، اینن دو روانی، عالو  بنر مدل

سازی شد  و مورد میدان با تغییراتی محدود نیز مجدداً شبیه

آزمون قرار نرفتدد. در شکل تغییر یافتة هر میدان، تغییرات 

ها صورت حجمی مشخصی در ساختار فضا و کا بد ساختمان

ب. 6جدیدی از هر میدان عرضه شند نشنکل پذیرفت و شکل 

سازی متعامنل چهنار فضنای شنهری در محنیط پس از مدل

Unity3D  سنانتی متنر 167نبا  حاظ نمودن ارتفناع دیند - 

کیلومتر بنر سناعتب  5درجه و سرعت حرکت  67زاویه دید 

این فضاها در اختیار افراد مورد آزمون قرار نرفت تا احساس 

 فضاها بیان نمایدد.  خود را از حضور در این
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Fig. 6 Modeling of the current and modified forms of the Sa'at and Namaz square in Unity3D 

 

نیز مشهود اسنت در مندل  6همانطور که در تصاویر شکل 

میندان نمناز دارد، میندان اول که اختصاص بنه حا نت فعلنی 

حا تی وانرا داشته و ترکیب حجمی فاقد نظم ابدیه همنرا  بنا 

شود. در مدل دوم، این فضنای خط آسمانی آشفته مشاهد  می

شهری حا تی همگرا پیدا نمود  و خط آسمان آن بنا انتظنامی 

سنازی میندان سناعت، در مدطقی شکل یافتنه اسنت. در مدل

ی مشخص و مداسب داشته کنه حا ت اول خط آسمان، انتظام

توان نفت این ترکیب حجمی کدونی در جهت احتنرام بنه می

سازی حا ت بر  و میدان شهرداری شکل یافته است. در شبیه

دوم این فضای شهری، سعی شند  اسنت تنا بندون توجنه بنه 

ارتفاع بر  ساعت و سناختمان شنهرداری، ترکینب حجمنی و 

 ائه نردد.خط آسمان متفاوتی در اطراف میدان ار

پس از پیمایش افراد مورد آزمنون در فضناهای متعامنل 

هنا بنه بینان حنس خنود از قندم زدن در فضناهای فوق، آن

سازی شد  پرداختدد. در حا نت اولِ میندان نمناز کنه شبیه

فرد مورد  47کشد، از میان شرایط کدونی آن را به تصویر می

از جامعة آماری در ساختار دوم میندان نمناز  %5/82آزمون، 

اس امدیت بیشتری را اعالم نمودند. غا ب اینن افنراد از احس

امدی کنرد  و مرز میدان نماز احساس نناحضور در فضای بی

تر بنا محصنوریت ها حضور در فضایی تعریف شند ترجیح آن

مداسب بود. در کدار مسئله محصوریت، موضنوع مهنم دیگنر 

وجود آ ودنی باالی بصری در میدان نماز بود که کا بد فضنا 

 داد. را تحت ا شعاع خود قرار می

بخش دوم مصاحبه با محورینت میندان سناعت صنورت 

سازی شد  از میدان ساعت، پذیرفت. از میان دو فضای شبیه

تر دانسنته و از از جامعة آماری حا ت فعلی آن را امن 5/02%

سازی شدة این میدان امدیت کمتنری حضور در حا ت شبیه

نتایج این بخنش از مطا عنه بنه را احساس نمودند. بر اساس 

رسد در مندل نخسنت از میندان سناعت، سناختمان نظر می

شهرداری و بر  سناعت از اهمینت بسنیار زینادی در ایجناد 

دهی به خط آسمانی مدطقی ترکیب مدسجم حجمی و شکل

برخوردار بود  و برای کاربران وجود اینن عدصنر کا بندی بنا 

 یرنذار است.ارزش در احساس امدیت فضایی بیشتر تأث
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تنوان های اینن پنژوهش میهمچدین بر اساس دیگر یافتنه

نفت میدان ساعت در شرایط کدونی بستری مداسب و با امدیت 

هنای شنهری و اجتمناعی فنراهم نمنود  روانی باال برای فعا یت

است. اما در میدان نماز شرایط ناامدی روانی برای عنابران پیناد  

یناد  را از برقنراری تعنامالت وجود داشنته و اینن امنر عنابران پ

 کدد.اجتماعی در بسیاری از ساعات شبانه روز مدع می

تجزیرره و تحلیررل اطالعررات بررا اسررتفاده از نرررم  -5-3

  Geoweb3Dافزار

در بخش پایانی تجزینه و تحلینل اطالعنات، در راسنتای 

بعنندی در چهننار فضننای  3هننای آیزویسننت انجننام تحلیل

 Geoweb3Dرم افنزار سازی شد  بخنش پیشنین، از ننشبیه

هایی از چهنار سنمت پالن 0استفاد  نردید  است. در شکل 

فضا و تصنویری از دیند انسنانی مینادین منورد مطا عنه نبنا 

ساختار فعلی و نیز با ا گوی تغییر شکل یافتهب ارائه نردیند  

تر نیز به این موضوع اشنار  شند در طور که پیشاست. همان

بعدی مورد بررسنی و  3صورت  پذیری بهاین نرم افزار رؤیت

توان از دید انسان به ارزیابی کا بد نیرد و میتحلیل قرار می

 قابل رؤیت فضاهای مورد مطا عه پرداخت. 

نیز نشان داد  شند  اسنت رننگ  0نونه که در شکل آن

نر فضاهایی است که در معر  دید ناهر نبنود  قرمز نمایان

دهند. تصناویر می و رنگ سبز فضاهای قابل رؤینت را نشنان

بر پایة دید ناهر با ارتفناع  Geoweb3Dنرفته شد  از محیط 

 20/1درجه و سرعت حرکت  67سانتی متر، زاویه دید  107

تنوان مینزان هنا میمتر بر ثانینه اسنتخرا  نردیند  و در آن

 پذیری فضاهای مذکور را به وضوح مشاهد  نمود.رؤیت

 

 
Fig. 7 Isovist analysis of Sa'at and Namaz squares in current and modified forms by Geoweb 3D 
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در راستای کمی سازی موضوع مورد مطا عه در نرم افزار 

Geoweb3D از چهار شبیه سازی انجام شد  در محیط ننرم ،

 Shpروجی دریافنت شند  افزار خروجی نرفته شد. فرمت خ

باشند. در منی ArcGISبود  و قابل بهر  برداری در مجموعنه 

خروجی های حاصل از نرم افنزار منورد ارزینابی  GISمحیط 

قرار نرفته و میزان فضاهای قابل رؤینت در هنر چهنار مندل 

نتایج حاصل از  3شبیه سازی شد ، تعیین نردید. در جدول 

 نشان داد  شد  است. Geoweb3Dارزیابی کمی نرم افزار 

 

Table 3: The evaluation of visibility amount in 

Geoweb 3d 

Namaz Square Sa’at Square 

Current Modified Current Modified 

57.7% 42.5% 39.8% 60.2% 
 

همچدین جمع بددی نتنایج حاصنل از سنه روش اتخناذ 

مفهوم امدینت شد  در راستای ارزیابی تاثیر رؤیت پذیری بر 

 ارائه نردید  است. 4روانی در فضاهای شهری در جدول 

Table 4: The result of the three methods used in the study 

Method 
Namaz Square Sa’at Square 

Current Modified Current Modified 

Questioniar 22.13 - 76.87% - 

Unity 3D 17.5% 82.5% 72.5% 27.5% 

Geoweb 3D 39.8% 60.2% 57.7% 42.5% 

 

نردد حا ت تغییر یافتنه میندان همانطور که مشاهد  می

نماز و حا ت فعلی میدان سناعت در هنر سنه روش انتخنابی 

این پژوهش، میزان رؤیت پذیری باالیی را به خود اختصناص 

اند. نتایج به دست آمد  از کمی سازی اطالعات نرم افزار داد 

Geoweb3Dو ها ، بننر مننوارد بننه دسننت آمنند  از پرسشنندامه

صحه نذاشته است. با توجنه بنه منوارد  Unity3Dمد سازی 

نفته شد ، در مقایسه حا ت فعلنی میندان سناعت و میندان 

 توان به موارد زیر اشار  نمود:نماز می

در میدان ساعت به د یل تعریف مداسب محصوریت فضا،  -

های بنناارزش و ها، وجننود جنندار ارتفنناع مداسننب جنندار 

کدتنرل شند  و درشنت هویت بخش، وجود نسترة دید 

های موجنود در الینة اول میندان، عنابر بودن کاربریدانه

 پیاد  از امدیت روانی بیشتری برخوردار است.

در میدان نماز آشفتگی موجود در خط آسمان، ریزدانگی  -

های های اطراف میدان، آ ودنی بصری در جندار کاربری

ن هنا، فقندامیدان نناشنی از تنراکم بناالی تنابلوی مغاز 

ها و ...ب موجنب کناهش امدینت رواننی ساماندهی جدار 

 کدددنان از فضا شد  است.استفاد 

 بحث و نتیجه گیری -3

های عیدننی و هننا و مؤ فننهفضننای شننهری امننن از ویژنی

نردد کنه بعضناً دارای ای ناشی میکا بدی متعدد و نسترد 

تأثیرات متقابلی بر یکدیگر نیز هستدد. در اینن بنین مفهنوم 

یننت روانننی فضنناهای شننهری نقننش بننه سننزایی در امد

پذیری فضاهای شنهری و موفقینت ینا عندم موفقینت حضور

ها بر عهد  دارد. از میان هشت مؤ فه مطنرح شندة تنأثیر آن

شنامل انندازة  -نذار بر مفهوم امدیت روانی فضاهای شهری 

فضا، فرم فضا، آسایش بصری، آسایش محیطی، نفوذپنذیری، 

عمومی، کیفینت سنکونت، کیفینت  دسترسی و حمل و نقل

در اینن پنژوهش چهنار مؤ فنه  -ها و کاربری زمنین فعا یت

اندازة فضا، فرم فضا، آسایش بصری و نفوذپذیری بنه عدنوان 

مهمترین فاکتورهای کا بدی تأثیرنذار بر امدیت روانی مورد 

 بررسی قرار نرفت. 

هنندف اصننلی از انجننام ایننن تحقیننت بررسننی تننأثیر 

 بدی فضا بر امدینت رواننی فضناهای شنهری پذیری کارؤیت

پنذیری و بود. در این راستا ابتندا بنه شنرح دو مفهنوم رؤیت

های کا بدی تأثیرننذار بنر امدیت روانی پرداخته شد و مؤ فه

بددی نردیند. در ادامنه، در امدیت روانی عابران پیاد  دسنته

جهت تجزیه و تحلیل اطالعنات از سنه تکدینک پرسشندامه، 

های متعامننل دیجیتننال ندر محننیط سننازیز مدلاسننتفاد  ا

Unity3D بعنندی بننا کمننک نننرم افننزار  3ب و آیزویسننت

Geoweb3D  .استفاد  شد 

دهند، های صورت نرفته نشان مینتایج حاصله از ارزیابی

در مقایسة دو میدان ساعت و نماز شنهر تبرینز بنا یکندیگر، 

پننذیری مینندان سنناعت بننه  حنناظ کا بنندی و از مدظننر رؤیت

تری بر امدیت روانی شهروندان نذاشنته ایی تأثیر مطلوبفض

تری را پدید آورد  است. از سوی دیگر، و فضای شهری موفت

میدان نمناز بنه دالیلنی نظینر فقندان محصنوریت مداسنب، 

های آشفته، در ذهن شهروندان فاقند آ ودنی بصری و جدار 

های یک فضای شهری مطلوب و امن به  حاظ رواننی ویژنی

اشد. بر خالف میدان نماز، میدان سناعت شنهر تبرینز را بمی

ای موفت از یک میندان شنهری تشنریفاتی بنه توان نمونهمی

ها، ترکیننب شننمار آورد کننه در آن رعایننت تداسننبات جنندار 
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حجمی مداسب، محصوریت مطلوب و وجود عدصنر کا بندی 

بر  ساعت و ساختمان شهرداری به عدوان نقطنه مسنلط در 

پنذیری و ننذار در مینزان رؤیتعوامنل تأثیرمیدان ازجملنه 

آیدند. در با تبع امدیت روانی این میدان شهری به شنمار می

این مقا ه تالش نردید تا موضوع رؤینت پنذیری و سندجش 

کمی میزان آن با استفاد  از تکدیک آیزوویست سه بعدی در 

منورد بحنث و بررسنی قنرار  Geoweb3Dنرم افزار تخصصی 

تواند نگارندنان، توجه به این مقو ه کمی مینیرد. به عقید  

هنای کناربردی های جدیند و وسنیعی را در تحلیلاندازچشم

تر ساختارهای کا بدی تر و مطلوبهای مدطقیدید و طراحی

نشود  و امکان بررسی تاثیرات متقابل سطوح دید  شد  بنر 

از قبیل امدیت رواننی نکنه در اینن  –دیگر وجو  کیفی فضا 

مورد بررسی قرار نرفتب را برای طراحنان شنهری و پژوهش 

 معماران فراهم سازد. 

 :پی نوشت
1. 3D Isovist  

2. Natural Vision  

3. Oscar Newman  

4. Eyes on the Street  

5. Space Syntax 

6. Representation  

7. Tandy 

8. Benedikt 

9. Viewpoint 

10. Volumetric Configuration  

11. Isovist Field  

12. Perimeter Length 

کدند کنه قنادر بنه منی ینفتعر "یرپنذ ینتو رؤ یشفاف، مناد یرغ یسطح"را به عدوان  یرپذ یترؤ یقیسطح حق یکب 1909خود ن ةدر مقا  یکتبدد .13

در زمنر  سنطوح  "مطلنت یا سنطوح سن"و  یا یدنهآ ی،ا یشنهآسمان، غبار نمهب، سنطوح ش یبترت ینبد باشد.می از خود یتقابل رؤ یپراکددن نورها

  .(Oliva et al., 2011: 312) نیرندیقرار نم یرپذ یترؤ یقیحق
14. Skewness 

15. Asymmetry  

16. Openness  

17. Turner  

18. Vista  

19. Panaroma  

20. Formalize  

21. Fisher  

22. Spatial Openness 

23. Interactive Design 
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ر بررسی عملکرد گلخانه جبهه جنوبی بر میزان کاهش اتالف حرارت د

 آپارتمانی در شهر شاهرود
Study of the Function of Southern Greenhouse in the Reduction of Heat 

Loss in an Apartment in Shaahrud City 
 

5الهام سرکرده یی
 9فرشاد نصراللهی، 1محمودرضا ثقفی، )نویسنده مسئول(

 

 16/73/1396تاریخ پذیرش:  29/73/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی عالو  بر حفظ مدابع تجدید ناپذیر، کاهش آ ودنی های زیسنت محیطنی را 

به همرا  دارد. جلونیری از هدر رفت نرما در دور  نیاز به نرمنایش و اسنتفاد  از اننرژی هنای تجدیدپنذیر، از راهکارهنای 

ی ایجاد نرمایش ایستا نلخانه جدنوبی نفضنای خورشنیدیب اسنت. صرفه جویی در مصرف انرژی است. یکی از سیستم ها

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نلخانه جدوبی مستقر در آپارتمان مسکونی انجام نرفته اسنت و نموننه سناخته شند  در 

ایی شهر شاهرود ناقلیم سردب به عدوان مطا عه موردی انتخاب شد  است. در این پژوهش، انداز  نیری مینزان کدتنرل دمن

حجم حایل ننلخانهب، به روش میدانی، و با استفاد  از دیتاالنر ندماسدج دیجیتا یب انجام شد  است. پنس از اننداز  نینری 

دمای دو فضای مورد بررسی ننلخانه و نشیمنب در سناعات مشنخص و مقایسنه وضنعیت دمنایی بنا دمنای هنوای خنار  

دب، میزان اتالف حرارت نشنیمن بنه روش تجربنی محاسنبه شند. ساختمان نمستخر  از داد  های ادار  هواشداسی شاهرو

درصند  33نتایج حاکی از آن است که نلخانه مستقر در جدوب ساختمان اتالف حرارت فضای مجاورش ننشیمنب را حدود 

 کدد.می کاهش داد  و از تبادل حرارت مستقیم بین فضای مجاورش ننشیمنب و خار  ساختمان، ممانعت

 :های کلیدیواژه

 .نرمایش ایستا، نلخانه جدوبی، اتالف حرارت
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 مقدمه -5

طراحی معماری ساختمان در مصنرف منوثر اننرژی دارای 

ساختمان به صنورت ب معماریطراحی نباشد. می نقش کلیدی

تواند مصرف انرژی ساختمان را بنه طنور می غیر فعال نایستاب

یکنی  .(Ashrae journal, 2013; 72)قابل توجهی کاهش دهد 

خورشننیدی ایسننتا در سنناختمان هننای از سیسننتم هننای 

مسکونی، طراحی نلخانه جدنوبی متصنل بنه فضنای اصنلی 

بشنمار ننشیمنب است. دیوار جدوبی که دیوار اصلی نلخاننه 

کددد  این سنامانه ایسنتا اسنت آید در واقع اِ مان دریافتمی

 ب.278؛ 1387نحا  سقطی، 

این سیستم نرمایش ایسنتا عنالو  بنر جنذب و ذخینر  

سازی انرژی خورشیدی در ساعات آفتابی، ارتبناط مسنتقیم 

کدد. با اتصنال نلخاننه بنه می نشیمن و فضای خار  را قطع

و داخنل بدنا از دینوار ندر  فصل مشنترک فضنای بینرون بدا،

شنود. بنا منی ساختمان های بدون نلخانهب به حجنم تبندیل

تعبیه مصا ح مداسب نهرفیت حرارتنی بناالب فضنای داخلنی 

حجم حائل، عالو  بر ایجاد نرمایش ایستا در ساعات دریافت 

انرژی خورشید، کاهش اتالف حرارت ساختمان را در تمنامی 

هد داشت. اختالف دمای بین ساعات شبانه روز به همرا  خوا

فضای داخل و خار  ساختمان از ضرایب مهم انتقال حرارت 

بین دو فضا است و کاهش اختالف دمنا بنین دو محنیط بنه 

 انجامد. می کاهش تبادل حرارت بین دو محیط

در این مقا ه به این سوال پاسخ داد  خواهد شد: نلخاننه 

نلخاننهب  جدوبی برتغییرات دمنایی نشنیمن نفضنای مجناور

نسبت به تغییرات دمایی هوای خار  ساختمان ندر سناعات 

 چه تاثیری دارد؟ روز و شب، دور  نیاز به نرمایشب

بررسی عملکرد حرارتی نلخانه جدوبی بر کناهش اتنالف 

حرارت فضای مجاور آنننشیمنب در آپارتمان مسکونی مورد 

 مطا عه در شاهرود هدف اصلی مقا ه است. 

 نه خورشیدی )فضای خورشیدی(پیشینه گلخا -1

دیویند راینت نمعمنارب خاننه خنود را در  1904در سال 

سانتافه در نیومکزیکو بر اساس دریافت مستقیم خورشنیدی 

صفحات عایت ها از شیشه های جدوبی ساخت. بر روی شیشه

متحرک طراحی کرد تا اتالف حنرارت شنبانه را بنه حنداقل 

خانه ای بنا نلخاننه 1906در سال  (Yellott, 1975).برساند 

نفضای خورشیدیب در سمت جدوب توسنط وینن و سنوزان 

. نلخاننه فضنایی (Moore, 1993; 182)نیکو ز سناخته شند 

است با جدار  های کامال شیشه ای، که معموال برای رویاندن 

نیا  به کار رفته و در مجاورت یک یا چدد فضنای اصنلی در 

ب. 10؛ 1300ود نکسنمایی، شنمی جدوب ساختمان قرار داد 

نلخانننه جدننوبی از ابزارهننای ایجنناد نرمننایش ایسننتا در 

های مسکونی اسنت. اثنر نلخاننه در روز، انتقنال _ساختمان

حرارت از هوای نرم نلخانه به اتاق هنای مجناور بنود  و در 

به بیرون است نبهنادری ها شب کاهش اتالف حرارتی از اتاق

نه خورشیدی، اتناقی اسنت ب. نلخا5؛ 1381 نژاد و همکاران،

که بنه مدظنور جمنع آوری نرمنا بنرای بخنش اصنلی ینک 

ساختمان و نیز به عدوان ینک فضنای ثنانوی طراحنی شند  

یکنی از مشنهورترین سنامانه هنای  است. نلخانه خورشیدی

خورشیدی ایستا است، نه تدها به د یل کارایی نرمایشی آنها 

ابیتی کنه بلکه حتی بیشتر از آن به د ینل تسنهیالت و جنذ

ب. استفاد  از نلخانه یکنی 104؛ 1385دارد ن کدر، می عرضه

از روش هننای مداسننب بننرای نرمننایش خورشننیدی طبیعننی 

. نلخاننه هنای (Bahadori, et al, 1995)اسنت ها سناختمان

خورشیدی، بنر مبدنای مینزان محصنننوریت، بنننه اننننواع 

متصننل، نیمننه محصننور و محصننور دسته بددی میشنوند 

(Givoni, 1998).  اسپوستی و همکاران نینز بنرای بررسننی

 عملکنرد حرارتنی نلخانه متصل، یک نمونه واقعنی سناختدد

et al, 1990) Esposti,.)  زمانیکنننه در داخنننل فضننناهای

شنود، مصنرف منی خورشیدی شرایط آسایش حرارتی ایجاد

 انرژی در ساختمان مجاور نمتصل به نلخانهب کاهش یافته و

 Uni En (1997شننود مننی زی انننرژی انجننامبهیدننه سننا

Iso7730,.)  میهاالکنناکو و فرانتننه بنننه بررسنننی تنننأثیر

عننواملی ماندنند جهت نیری، مصا ح شیشه، شرایط منرزی 

کف نلخاننه و سیسننتم  و نه هنای زیرزمیدنی بنر عملکنرد 

حرارتی آن در ساختمان پرداختدند. نتننایج پننژوهش آنهننا 

نشنان داد نلخاننه متصنل بننه سناختمان بنه مینزان قابنل 

ای داخلی را، در اوقات سرد سنال افنزایش توجهی دمای فض

میدهد. اما از سوی دیگر، در اغلنب مواقنع، موجنب بنیش از 

حد نرم شدن فضای داخل در اوقنات نننرم سننال میشنود 

Mihalakakou, et al, 2000) .) چریننل و همکننارانش بننا

استفاد  از شبیه سازی کامپیوتری تاثیر ایوان را بنر مصنرف 

ی بررسی کردند. نتنایج حناکی از آن انرژی ساختمان مسکون

اسننت ایننوان جدننوبی بننا تغییراتننی در دور  نرمننایش و دور  

دهند. در دور  نرمنایش می سرمایش، بهترین نتایج را نشان

باشند. در می که ایوان دارای سطح شیشه ای نشبیه نلخانهب

زمستان موثر است و در تابستان باید اینن سنطح شیشنه ای 

ه حا ت ایوان برنردد. خنود اینوان نبنه برداشته شد  و فضا ی

د یننل سننایه اننندازی بننرروی دیننوار مشننترک بننین ایننوان و 

کدنند مننی سنناختمانب مصننرف انننرژی سننرمایش را بهیدننه

(Chareille, et al, 2001).  شبیه سازیدر پژوهشی با روش ،

در طول دور  سنرد سنال نلخانه خورشیدی  :نتایج نشان داد

راسننر اروپننا اسننت س در یننک سیسننتم مداسننب و مننوثر
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Mihalakakou, 2002).) نلخانننه خورشننیدی یننک را  حننل

بسیار مداسب، جهت استفاد  از انرژی خورشیدی است. برای 

استفاد  کدددنان مجاور نلخانه خورشنیدی مزاینایی وجنود 

دارد، از جمله: کاهش مصرف انرژی در زمسنتان و نسنترش 

آسنایش در شنرایط هنا فضای قابل استفاد  کنه در اکثرزمان

. ا یوتی و ( ,oliveti, et al, 2012) Hestnes ;2000قرار دارد 

همکاران در پژوهش هایی که با تمرکز بر تدظیمات موثر بنر 

نلخانه خورشنیدی در نموننه هنایی مشنخص انجنام دادنند 

مساحت سطح شفاف نسبت به سنطح منات، سنطح جناذب 

انرژی خورشیدی داخل نلخانه، ضریب عبور اشعه خورشنید 

شیشننه و ضننریب جننذب مصننا ح را در عملکننرد نلخانننه  از

 ;oliveti, et al, 2008خورشننیدی مننوثر ارزیننابی کردننند 

oliveti, et al, 2005)) فضنای داخنل نلخاننه ینک اقلنیم .

آورد، شرایط داخل نلخانه به شنرایط می کوچک را به وجود

خنار  از آن وابسنته  دمایی و آب و هوایی و وضنعیت تنابش

موتارد و فیسنور  بنرای نحنو   (.(Blasco, et al, 2000است 

توزیع و انعکاس اموا  تابشنی با طول مو  بلدنند در داخننل 

نلخاننه متصنل به پژوهش پرداختدد آنهننا نتننایج شنننبیه 

سننازی منندل خننود را بننا اسننتفاد  از نتننایج حاصنننل 

 از انداز  نیری ینک نموننه واقعنی اعتبنار سندجی نمودنند

.(Mottard, et al, 2007)   از همان ابتدا که مباحنث پایندار

بنه عدنوان عدصنر  ساختمان مطرح شد، نلخانه خورشیدی

 طراحننی ایسننتا در سنناختمان مننورد اسننتفاد  بننود  اسننت

Whang, et al, 2014).)  در ایننران نیننز، بهنننر  نینننری از

سیسنتم ایستا خورشنیدی نلخانه، با توجه به مینزان تنابش 

سهو ت و بنا صننرف هزیدنه انندکی امکانپنذیر  خورشید، به

ب. در پژوهشی که ا ینوتی و 1397است ننیالنی و همکاران، 

همکنناران انجننام دادننند، درجننه حننرارت هننوای فضنناهای 

درجه سانتیگراد از دمای هوای  4خورشیدی به طور متوسط 

خار  در ساعات شبانه بیشتر ثبت شد  است، در حنا ی کنه 

روز افزایش دما در هوای فضناهای  در طول تابش خورشیدی

 12دهد که بیشتر با اختالف دمنا کنه بنه می خورشیدی رخ

 ,Oliveti, et al)رسند، تطنابت داردمنی درجه سنانتی ننراد

پژوهشننی بننر روی چهننار منندل جبهننه ی جدننوبی  .(2012

ساختمان نطراحی و سناخت نموننه هنای او ینه بنر اسناس 

سازی قبلیب انجنام تجزیه و تحلیل آب و هوایی و یک شبیه 

شد. نتایج نشان داد: فضنایی کنه بنا جنرم حرارتنی، نرمنای 

 کدد عملکرد حرارتی داخل سناختمانمی خورشید را ذخیر 

ینک پدجنر    بخشد و نسنبت بنهمی در فصل زمستان بهبود

ساد  جدوبی یا یک فضای خورشید ساد ، عملکرد بهتنری را 

ر زمسننتان و در تابسننتان و زمسننتان دارد. بهتننرین نتننایج د

انجنام  تابستان هدگامی است که استفاد  مداسب از سیسنتم

شد  او متداسب با شرایط در فضنای بناز و عوامنل محیطنی 

بیرون فضای خورشیدی، برخی از اقندامات کدتنرل حرارتنی 

در صنورت رعاینت  (Sánchez, et al, 2014). صنورت نینرد

درصند  67تنا  47تواند می اصول طراحی، نلخانه خورشیدی

نیازنرمایی ساختمان مسکونی را تامین کدد نحنا  سنقطی، 

ب. افننزایش ذخیننر  سننازی نرمننا در نلخانننه 278؛ 1387

ناستفاد  ازعداصر با هرفیت حرارتنی بناال، داخنل نلخاننهب و 

حضور عایت شبانه نبر شیشه های خارجیب، کنارایی نلخاننه 

نتننایج  (Fernandez, 2004; 2007).بخشنند مننی را بهبننود

هشی که در اردن انجام شد؛ تاثیر نلخانه خورشیدی را بر پژو

تامین بخشی از نیناز نرمایشنی سناختمان، مثبنت ارزینابی 

مطا عننه تنناثیر نلخانننه  (Bataineh, et al, 2011).کننرد

 27خورشننیدی بننر نمونننه ای مسننکونی در ایتا یننا، کنناهش 

درصدی نیاز نرمایشی ساختمان مورد پژوهش را، نتیجه داد 

(Asdrubali, et al, 2012.)  ،پژوهشننی در کشننور پرتغننال

و متغیرهایی است که به بهبنود عملکنرد ها بررسی استراتژی

انجامند منی حرارتی نلخانه خورشیدی در نمونه ی مسکونی

(Aelenei, et al, 2014). 

 وضعیت اقلیمی شاهرود -9

شاهرود، یکی از شهرهای استان سنمدان و بنزرگ تنرین 

شما ی  یران است. این شهر در حاشیهشهر این استان در ای

کو  ا برز با موقعیت های جدوبی رشتهدشت کویر و در دامده

 یدقیقنه 58عرضی و ی درجه 36و  یدقیقه 25جغرافیایی 

متنر از سنطح  1387طو ی با ارتفاعی معنادل  یدرجه 54و 

دریا در شمال خاوری واقع شد  است. در تقسیمات اقلیمنی 

معماری، شاهرود دارای اقلنیم تابسنتانی ایران، کتاب اقلیم و 

 ب. 1382نرم و خشک، سرد زمستانی است نکسمایی، 

، سردترین منا  سنال 1و جدول  1براساس اطالعات نمودار 

باشند. منی مربوط به دی منا  و نرمتنرین متعلنت بنه تینر منا 

درجه سنانتیگراد،  348میانگین دمای ما  های پاییز و زمستان با 

باشنند. جهننت تننامین آسننایش مننی آسننایشخننار  از محنندود  

 ساکدین ایجاد نرما و استفاد  از انرژی خورشید الزم است.
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Table 1: Climatological data of Shahroud in 2014, synoptic meteorological station of Shahroud 

month 

average 

Temperatures 

(celsius) 

average 

Relative humidity (percentage) Rain 

(Millimeter) 
Maximum 

temperature 

Minimum 

temperature 
18:30 12:30 6:30 Max Min 

April 18.6 6.5 36 49 58 67 26 27.3 

May 26.8 14.8 32 27 50 57 23 12.1 

June 30.5 17.9 32 26 46 55 23 17.7 

July 35 22.2 27 49 60 49 19 0 

August 34.8 22.1 24 21 39 46 18 0 

September 32.3 19.6 32 25 44 52 22 0 

October 23.8 12.7 41 35 56 64 28 7.2 

November 14.1 3.8 56 45 74 80 39 21.2 

December 9.5 0.7 62 51 76 81 45 7.5 

January 9.2 1.1- 59 49 77 82 42 3.6 

February 1.7 0.7 50 45 73 79 37 10.7 

March 17 6 0.2 72 45 70 86 0.2 

 

 
Chart. 1 Comparison of maximum and minimum 

temperature of Shahroud in 2014, synoptic 

meteorological station of Shahroud 
 

باشند. منی جهت وزش باد غا ب شاهرود از شمال شنرق

ترتینب او وینت  وزش باد ازجدوب غرب، جدوب و شنمال بنه

 باشدد. می های بعدی

 روش و ابزار تحقیق -7

روش تحقیت مورد استفاد  در این مقا ه بر اساس اننداز  

نیری میدانی، محاسبه تجربی و تحلیل مقایسه ای است. در 

ابتدا مطا عه عمومی از شرایط اقلیمی شهر شاهرود، بررسنی 

موجودنلخانه و نمونه موردی و ریز فضاهای آن به ویژ  وضع 

کلیّت معماری آپارتمان مورد نظرانجام شند. تحلینل کیفنی 

استقرار فضاها در بدا با معیار سدجش ویژنی های مسکن در 

انطباق با مو فه اقلیمی انرژی خورشنیدی در نموننه منوردی 

مورد توجه بود  است. دما و رطوبت نسبی نلخاننه و فضنای 

در ینک  (EXTECH)نشیمن توسط دو دماسندج دیجیتنا ی

ب. 1دور  سیزد  روز ، ثبت و انداز  نیری شد  است نشنکل 

 1447پننس از تدظننیم و آمناد  سننازی در ارتفنناع ها دماسندج

متری از سطح زمین در دو فضا نصب شند. اطالعنات اننداز  

نیری و ثبت شد  مربوط به سیزد  روز، توسط دماسدج هنا، 

به صورت سه ساعته استخرا  و به وسیله نرم افزار اکسل در 

قا ب جداول ترسیم شد. نرد آوری داد  های دمنا و رطوبنت 

نسبی هنوای بینرون سناختمان بنا تکینه بنر اطالعنات ادار  

هواشداسی در مراحل بعدی انجام شد. با توجه ایدکه مقایسه 

ی آنهنا دماهای داخل بدا با دمای بیرون و میزان اختالف دما

جهت محاسبه اتالف حرارت داخل به بیرون از بدنا مند نظنر 

است، دو روز به شکل تصنادفی انتخناب و مقایسنه دماهنای 

ثبت شد  بنا معنادل آن زمنان در خنار  از بدنا انجنام شند. 

میننانگین اطالعننات ثبننت شنند  سننیزد  روز سننرد سننال 

 ب.174242715ا ی  294142715ن
 

 
Fig. 1 Digital Thermometer (Data Logger), 

(www.extech.com) 
 

محاسبه و با میانگین دمای هوای خار  درآن سیزد  روز 

مقایسه شد. پس از آن محاسبه اتالف حرارت دیوار جدوبی 

ساختمان که اختالف دما و ضریب انتقال حرارت از 

محاسبه نردید. تحلیل و  باشدمی فاکتورهای مهم آن

ه دست آمد  از محاسبات و استدتا  با تکیه برقیاس نتایج ب

داد  های دمایی هوای بیرون و فضاهای داخلی مورد مطا عه، 

  مرحله نهایی تحقیت است.
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 نمونه موردی  -1

در پژوهش حاضر، ساختمان مورد مطا عه یک واحند در 

باالترین طبقه از آپارتمنان مسنکونی چهنار طبقنه ی چهنار 

یب از کشنور واحدی واقع در شهر شاهرود ناقلیم سرد زمستان

 .پهداور ایران است
 

 
Fig. 2 Residential unit plans 

 

نا بته این پژوهش به اتنالف حنرارت نشنیمن از جندار  

پردازد و اتالف حرارت از سطوح افقی و می جدوبی ساختمان

یا دیوارهای شرقی و غربی مد نظر نیست. ذکر مکان استقرار 

اسننتب. واحنند در ارتفنناع، جهننت معرفننی کلننی بیننان شنند  

 ساختمان در زمیدی به مساحت یکصد و هشتاد مترمربع بدنا

شد  است. مساحت واحد نمونه یکصندو سنیزد  متنر مربنع و 

دارای نشیمن با نلخاننه جدنوبی، آشنپزخانه، دو اتناق خنواب، 

ب. 2باشند نجندول منی تراس جدوبی و سرویس های بهداشتی

. دریافت نور مستقیم ساختمان از حیاط جدنوبی میسنر اسنت

متر طنول، تدهنا جهنت نورنیرمسنتقیم  1745سمت جدوب با 

ساختمان است. نلخانه در پالن، فضای مستطیل شکل مستقر 

متنر از ضنلع جدنوب، در  645در مجاورت نشیمن و بنه ابعناد 

سنانتیمتری از نمنای  07امتداد فضنای نشنیمن و در فاصنله 

ب. برای ساخت دیوارهای سناختمان 2جدوبی، قرار دارد نشکل 

دی استفاد  شد  است. این دیوارها متشکل از  -3ز پانل های ا

س  5عایت پلی استایرن با مش فوالدی است که از هنر طنرف 

مصنا ح داخلنی  شات کرینت شند  اسنت.ها بتن بر روی مش

  نلخانننه شننامل مصننا ح دیننوار، کننف سنندگی نلخانننه و خنناک

اسنتقرار  کددند.منی ها، به عدوان خنازن حرارتنی عمنلنلدان

فضاهای پالن بنر اسناس او وینت فضناها در دریافنت ننور روز 

طراحی شد  اسنت. نشنیمن در مجناورت نلخاننه و در ضنلع 

جدوب قرار دارد، بهتنرین ننورنیری بنرای فضنای نشنیمن از 

سمت جدوب است. استقرار آشپزخانه به عدوان دومین او ویت 

یه تنراس نورنیری در مجاورت نشیمن قرار نرفته است. با تعب

در بخشی از ضلع جدوب آشپزخانه، از نرمایش بیش از حندی 

 این فضنای نرمنازا نبنه د ینل طنبخب در تابسنتان جلنونیری

و را  پله در ضنلع شنما ی قنرار دارنند، ها شود. اتاق خوابمی

شنود. می غیر مستقیم و از نورنیر انجامها نورنیری اتاق خواب

پالک و شما ی بنودن به د یل همسایگی زمین از سه طرف به 

تواند جذب انرژی خورشید داشته باشند می تدها نمایی که، آن

 62متنر اسنت و  1745ضلع جدوب است. انداز  ضلع جدنوبی 

و B نصب دیتاالنرهنا نقسنمت درصد آن به نلخانه تعلت دارد.

A انجنام شند.  174242715تا  294142715از ها ب و ثبت انداز

نرما زای دایم نشنیمن، بخناری در فصل زمستان، تدها وسیله 

 ب.  2نازی مستقر در ضلع غربی آن است نشکل 
 

Table 2: Specification of the different spaces of the studied case 

Space type Dimensions (m) Area (sq.m) location Data logger 

Living area 6.4*6.48 42.20 East and south Part B 

Green house 6.4*0.7 4.550 East and south Part A 

kitchen 1*1.9+3.75*3.5 14.00 East and south none 

Terraces 1.2*1.65 2.00 south Outside temperature 

2 bedrooms 3*3 & 4*3 9 & 12 East-north none 

Light shaft 1*2 2 north none 

Bathroom 1*2 2 north none 

W.C. 1*2 2 west none 

Staircase 5.2*2.6 13.52 North west none 
 

دیوارهای خارجی و سقف دارای عایت پلنی اسنتایرن بنا 

سانتی متر است. بنا توجنه بنه دو پوسنته شندن  8ضخامت 

متاثر از حضور نلخاننه، در اینن مقا نه مینزان  نمای جدوبی،

اتالف حرارت نشیمن از دیوار جدوبی مد نظنر اسنت و تناثیر 

شنود. منی این دو پوستگی بر اتالف حرارت نشنیمن بررسنی

مصننا ح دیننوار مشننترک نلخانننه و نشننیمن متشننکل ازیننک 
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 87پارتیشن چوبی یکسر  با درب و پدجر  های بزرگ است. 

و ها درصد آن پروفیل 27یشه ای و درصد سطح پارتیشن، ش

ب. درب و دو عندد از پدجنر  3سطوح چنوبی اسنت نجندول 

دیوار چوبی نلخانه قابلیت باز شدن را دارد. در مندت اننداز  

نیری و ثبت دما، سطوح بازشوی پارتیشن چوبی کامل بسته 

 بود  است.
 

Table 3: Interior and exterior properties of the greenhouse 

Exterior façade of the 

greenhouse (Southern 

View of the Living 

Room) 

 

44.8% glass surface and 

55.2% opaque surface 

Interior façade of the 

greenhouse (Wooden 

partition between the 

greenhouse and the 

living room) 

 

80% glass surface and 

20% wood 

The view from the 

living room to the 

greenhouse (authors, 

2016) 

 

 

 

، مقایسه فرضی دو حا ت دیوار خنارجی جدنوبی 3شکل 

ب، عنالو  بنر 1ساختمان مذکور است. عندم حضنور نلخاننه ن

هوا را ندارد. در صورتیکه کاهش ضخامت دیوار، الیه مقاومت 

نلخانه موجود در ضلع جدوبی سناختمان را جزینی از دینوار 

جدوبی محسوب کدیم، دیوار دو پوسنته ای خنواهیم داشنت 

ب، که عالو  بر ذخیر  اننرژی خورشنیدی، ضنریب انتقنال 2ن

دهند. بنا منی حرارت از داخل به خار  سناختمان را کناهش

بازشنوهای پارتیشنن  توجه به بسته بودن پدجر  های نمنا و

چوبی، تعوی  هوا صورت نگرفته اسنت. تعنوی  ناخواسنته 

از طریت پدجر  های نمای جدنوبی در هنر دو موقعینت  1هوا

 حضور و عدم حضور نلخانه یکسان است.

پرد  داخلی پدجر  های جدوبی ساختمان، سنفید رننگ و 

ب، جذب نور و ذخیر  نرمای ناچیزی 3پارچه ای است نجدول 

در هر صورت تناثیر پنرد  سناختمان بنر ضنریب انتقنال دارد. 

 2و  1در هنر دو حا نت  حرارت شیشنه هنای نمنای جدنوبی

ب، یکسان اسنت. محندود  کنف ضنخیم نبنا هرفینت 3نشکل 

حرارتی باالب نیز در هر دو حا ت به صورت یکسان وجنود دارد. 

  ذا حضور پرد  و کف نلخانه در محاسبات  حاظ نمی شود.

 
Fig. 3 Part of the exterior wall section, without a 

greenhouse (1) and with greenhouse (2) 
 

مصا ح تشکیل دهدند  دینوار جدنوبی سناختمان، دینوار 

 4الیه مصا ح بنه شنرح جندول  5جدوبی نلخانه، متشکل از 

متنر و ارتفناع  1427ارتفاع پدجر  های نمنای جدنوبی  است.

 1448  تنا کنف نلخاننهب قسمت غیر شیشه ای ناز زیر پدجر

 متر است. برای محاسبه ضریب انتقال حرارت از از نرم افنزار

استفاد  شد  است. این نرم افنزار از حنل ننر  2دیزاین بیلدر

برای تحلینل فرایدندهای انتقنال حنرارت  3پایه انرژی پالس

نیرد. به کمنک ننرم افنزار فنوق می حاکم بر ساختمان بهر 
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و پارتیشن محاسبه شد. اطالعات ضریب انتقال حرارت دیوار 

مربوط به اننداز  و ابعناد، جندس مصنا ح تشنکیل دهدند  و 

ضخامت آنها، همچدین جدس و ابعاد شیشه، پروفیل واننداز  

 آنها در نرم افزار وارد شد ، ضریب انتقنال حنرارت محاسنبه

نضنریب انتقنال ها درصد نما مربوط به پدجر  4448شود. می

صنند آن مصننا ح غیننر شیشننه ای در 5542ب و 548حننرارت 

 ب. مجموعنا4ًاسنت نجندول  74414نضریب انتقال حنرارتب 

نوات بر متر  24826ب، 1ضریب انتقال حرارت دیوار خارجی ن

 ب.4نجدول  مربع. کلوینب است

 
Table 4: Materials of the southern greenhouse wall from exterior to interior, case (1) fig. 3 

 

Case 

(1) 

Wall 

thickness 

material layers from outside to 

inside 
Heat 

transfer 

coefficient 

Thermal 

resistance 

T
h

e 
av

er
ag

e 
h

ea
t 

tr
an

sf
er

 c
o

ef
fi

ci
en

t 
o

f 
th

e 
w

al
l 

in
 t

h
e 

fi
rs

t 
ca

se
 

Thickness 

(cm) 

Material 

type 
number 

Opaque 

part 

height 

1.48m 

23 

2 
Romantex 

(plastering) 
1 

7 concrete 2 

8 
polystyrene 

(Insulation) 
3 

4 concrete 4 

1 
cement and 

sand mortar 
5 

1 tile 6 
 

0.414 

W/m2K 
2.414 

m2K/W 

 

T
ran

sp
aren

t p
art 

 

height 

1.20 
0.5 

0.5 cm thick metal frames and  3 

mm thick glass 
5.8 

W/m2K 
0.173 

m2K/W 
2.826 

 
Table 5: Materials of the southern greenhouse wall from exterior to interior, case (2) fig. 3 

 
 

Case (2) 

Wall 

Thickness 

(cm) 

material layers from outside to inside Heat 

transfer 

coefficient 

Thermal 

resistance 

T
h

e 
av

er
ag

e 
h

ea
t 

tr
an

sf
er

 c
o

ef
fi

ci
en

t 
o

f 

th
e 

w
al

l 
in

 t
h

e 
se

co
n

d
 c

as
e 

Thickness (cm) Material type number 

Opaque 

part height 

1.48m 

93.5 

2 Romantex (plastering) 1 

7 concrete 2 

8 polystyrene (Insulation) 3 

4 concrete 4 

1 cement and sand mortar 5 

1 tile 6 

70 air 7 

0.5 Wood-glass 8 
 

0.366 

W/m2K 
2.731 

m2K/W 

 

Opaque 

part height 

1.2 m 

71 

Wall 

thickness 

Thickness 

(cm) 
Material type number 

0.5 
Metal frame-

glass 
1 

70 air 2 

0.5 Glass-wood 3 
 

2.8 
W/m2K 

0.357 

m2K/W 
1.457 
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با فر  ایدکه نلخانه بخشی از الیه های تشکیل دهدند  

دیوار خارجی باشد، دو الینه: شنامل هنوای وسنط نلخاننه و 

پارتیشن داخلی نلخانه، قسمتی از دیوار خارجی بدا در نظنر 

شنود نجندول منی الیه ای تشکیل هشت نرفته شود، دیوار

ای، ضریب انتقال حرارت نسبت به ب. در قسمت غیر شیشه 5

یابد. در قسنمت غینر می ب به شدت کاهش3نشکل  1حا ت 

ب در قسنمت غینر 2ن و دینوار، 74414ب، 1شیشه ای دینوار ن

نوات بر متر مربع. کلنوینب، انتقنال  74366شیشه ای، تقریبا 

حرارت خواهدد داشت. در قسمت شیشه ای دینوار خنارجی 

ساب نلخانه به عدوان بخشی از نقسمت پدجر  دیوارب، با احت

، شنکل 1نحا ت  548دیوار خارجی، ضریب انتقال حرارت از 

ب تقلیل خواهند یافنت. 3، شکل 2نحا ت  248ب به کمتر از 3

، شکل 2الیه های مصا ح تشکیل دهدد  دیوار فرضی نحا ت 

 معرفی شد  است.  5ب در جدول 3

، سناختمان بندون 1جهت سهو ت محاسبات در حا ت 

و در ساختمان بنا  248انه، ضریب انتقال حرارت دیوار، نلخ

شود. می در نظر نرفته 1446نلخانه، ضریب انتقال حرارت 

در صورتیکه دیوار جدوبی خارجی ساختمان در محاسنبات، 

ب و پارتیشنن 2. شکل 1 مستقل در نظر نرفته شود نحا ت

چوبی نلخانه نیز به طور مستقل در محاسنبه دیند  شنود، 

آمند   6تقال پارتیشن داخلنی نلخاننه در جندول ضریب ان

 است. 
 

Table 6: Heat transfer coefficient of internal greenhouse partition 

 glass wood Partition (20% glass and 80% wood) 

K)2W/mHeat transfer coefficient ( 5.894 4.492 5.613 

 

 اندازه گیری، ثبت دما و رطوبت نسبی  -3

برای اننداز  نینری و ثبنت دمنا و رطوبنت داخلنی، ازدو 

دیتاالنر استفاد  شد  است. ینک دیتناالنر داخنل نلخاننه و 

متنر از کنفب  1447هنم ارتفناع ن دیگری در فضای نشنیمن،

و رطوبت نشنیمن و نصب شد  اند. به وسیله دو دیتاالنر دما 

ب هر سه ساعت انداز  نینری و 1شکل  Bو  Aنلخانه نمکان 

بهمنن  21بهمن تا  9ثبت شد  است. ندور  زمانی ما  سرد: 

 2715روز در ما  ژانویه و د  روز آن در فورینه  3، که 1394

میالدی استب. دمای هوای خار  ساختمان ازمندارک ثبنت 

 یی شهرستان شاهرود دمای ایستگا  سیدوپتیک ادار  هواشدا

تهیه شد  است. مقایسه دمنای سنه نقطنه در سناعت هنای 

مشابه، ترسیم نمودارها و جداول مربوطه با نرم افنزار اکسنل 

شود. انداز  ی اختالف دمای نلخاننه و نشنیمن در می انجام

مقایسه با اختالف دمنای هنوای خنار  و نشنیمن در زمنان 

سناختمان بنا مشخص، میزان کاهش اتالف حرارت نشنیمن 

دهند. منی نلخانه را نسبت به ساختمان بدون نلخانه، نشنان

نمونه اعداد ثبت شد  ناطالعات مربوط به رطوبت، باد و دماب 

ب، تصویر شد  است. نظنر بنه ایدکنه در اینن 0، 8در نجدول 

مقا ه کاهش اتالف حنرارت منورد بررسنی اسنت، اطالعنات 

 ب.3نمودار و  0، 8شود نجدول می مربوط به دما تحلیل

 
Table 7: Hourly temperature recorded in 3 hours at Jan. 29, 2015, Synoptic Meteorological Station of Shahroud 

29.1.2015 

Living area greenhouse Outside temperature Wind 

velocity 

m/s 

Wind 

direction,degree 
Temperature, 

celsius 

relative 

humidity 

Temperature, 

celsius 

relative 

humidity 

Temperature, 

celsius 

relative 

humidity 

0:00  25.4 25.9 18.0 39.3 1,8 62 0 60 

3:00 26/6 23.0 18.0 37.7 1,4 64 2 40 

6:00 27.1 22.6 17.8 37.8 3,6 57 0 0 

9:00 26.2 24.7 17.6 42.9 7,8 45 4 210 

12:00 26.6 26.1 20.3 28.0 10,2 37 5 250 

15:00 25.7 33.2 19.7 36.5 7,2 48 0 0 

18:00 25.7 30.6 19.0 46.4 6 51 2 360 

21:00 26.8 31.6 18.8 49.4 4.4 65 0 0 
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Table 8: Hourly temperature recorded in 3 hours at Feb.5, 2015), Synoptic Meteorological Station of Shahroud 

5.2.2015 

Living area greenhouse Outside temperature Wind 

velocity 
m/s 

Wind 

direction,

degree 
Temperature, 

celsius 

relative 

humidity 

Temperatu

re, celsius 

relative 

humidity 

Temperatu

re, celsius 

relative 

humidity 

0:00  27.1 29.9 19.4 45.8 2.8 62 2 350 

3:00 26.7 27.5 18.8 45.4 2.2 63 0 0 

6:00 26.7 26.1 18.5 43.5 8.22 43 2 270 

9:00 27.4 29.5 19.8 43.8 11.4 36 5 60 

12:00 27.4 31.3 23.5 34.6 11.4 28 12 280 

15:00 28.4 28.6 25.3 22.4 8.2 36 8 280 

18:00 27.5 28.2 21.6 29.5 6.4 47 0 0 

21:00 27.7 35.5 20.7 50.8 2 69 3 30 

 

 تحلیل داده ها -3

دماهای ثبت شد  سنه فضنا در طنول دور  اننداز  نینری 

نشان دهدد  اینن مطلنب اسنت: تغیینرات دمنا در  ب2 ننمودار

 توجهساعات مشابه در روزهای مختلف روندی مشابه دارند. با 

به ایجاد شرایط آسایش ساکدین ساختمان، بخناری نشنیمن 

در تمام ساعات شنبانه روز روشنن اسنت و تغیینرات دمنای 

نشیمن ناچیز و قابل چشم پوشی است. وزش مستقیم باد به 

 نداریم.درجهب  187دیوار جدوب ن

 

 
Chart. 2 Hourly temperature of three studied spaces from 29.1.2015 to 10.2.2015. Synoptic Meteorological Station 

of Shahroud) 

 

دمای سه فضای مورد بررسی ننشنیمن، نلخاننه، هنوای 

خننار  بدنناب در هننر روز مشننخص از دور  انننداز  نیننری 

اسنت ب کدار هم ترسیم شند  174242715ا ی  294142715ن

ب. هر روز از سه ستون بنا هشنت طینف رنگنی ناز 2ننمودار 

سمت چپ به راست هر ستون تیر  به روشنب تشکیل شند  

باشد. تیر  ترین رننگ می است. هر رنگ معرف یک ثبت دما

 21مربوط به ساعت صفر نبامدادب و کم رنگترین بنه سناعت 

اختصاص دارد. بزرنترین ستون با هشت خط بلدد، وضنعیت 

ی نشننیمن، سننتون متوسننط معننرف دمننای نلخانننه و دمننای

کوچکترین ستون بنا تغیینرات زیناد در اننداز  خنط هنایش 

دهند. تشنابه رینتم منی وضعیت دمایی هوای خار  را نشنان

سناعت، نشنان دهدند  تغیینرات  در هرها حرکت انداز  خط

ب. 2دمایی مشابه هر فضنا در سناعات یکسنان اسنت ننمنودار

ای خار  بیشتر و از دمای نشنیمن از دمای هو دمای نلخانه

کمتر است. باتوجه به همسان بودن تغییرات دمایی فضاهای 

یکسان در روزهای مختلف بنه مدظنور ارزینابی نتنایج ثبنت 

شد ، دو روز به صورت تصادفی انتخاب و داد  هنای مربنوط 

نیرد. پس می ب مورد تحلیل قرار0و  8به این دو روز نجدول 

ب 4های ثبت شد  در کل روزها ننمنودار از آن میانگین داد  

 شود. می با تحلیل های فوق مقایسه

تغییرات دمایی نشیمن، نلخانه و دمای هنوای خنار  در 

نپدجم فورینهب بنه شنرح  54242715و  2715ژانویه  29روز 

زیر است: دمای نشیمن در وضعیت مطلوب سناکدین تقریبنا 

بین یک تنا دو ثابت است و تغییرات قابل مالحظه ای ندارد ن
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درجه اختالفب. تغییرات دمایی نلخانه و هوای خنار  متناثر 

از تابش آفتاب و نرمایش خورشیدی از زمان طلوع خورشید 

صبح تنا  9تا ههر، رو به افزایش است و در باز  زمانی ساعت 

ب. 3 تغییرات دمایی، روند صنعودی خواهند شند ننمنودار 12

ژانوینه  29در تاریخ بیشترین دمای ثبت شد  از هوای خار  

 1144درجه نسانتیگرادب و در دوم فوریه با عدد  1744با عدد 

ب. 8و  0است نجدول  12درجه نسانتیگرادب مربوط به ساعت 

به بعد با شیب تددی  12کاهش دمای هوای خار  از ساعت 

ب. بننا توجننه بننه ایدکننه انننرژی 3 نیننرد ننمننودارمننی صننورت

شند  و بنرای مندت  خورشیدی در نلخانه تبندیل بنه نرمنا

زمانی نوابسته به هرفینت حرارتنی مصنا ح داخنل نلخاننهب 

ماند، کاهش می نرمای حبس شد  در این فضای شفاف باقی

دمای نلخانه به سمت بعد از ههر بنا شنیب بسنیار مالیمنی 

شود. با نزدیک شدن بنه غنروب آفتناب دمنا رو بنه می انجام

 دیننکرود و هرچننه بننه سنناعات پایننانی شننب نزمننی کنناهش

شود. ا بته بنا ترمیشویم کاهش دمای هوا و نلخانه شدیدمی

پارتیش نلخانه و تبنادل حنرارت زیناد  توجه به ضخامت کم

نلخانه، اخنتالف حنداکثر دمنای داخلنی نلخاننه  - نشیمن

نسبت به حداکثر دمای هنوای خنار ، متناثر از اینن تبنادل 

حرارت، زیاد است. اختالف دمای بین نلخانه و هوای خنار  

درجه سنانتیگراد اسنت  18در ساعات شروع روز، نزدیک به 

 ب.0و  8نجدول 

وزش باد در مواقع سرد موجب کاهش شدید دمنای هنوا 

هنای شنود. ا بتنه دمنای ارائنه شند  در آمنار ایسنتگا  می 

هواشداسی نشان دهدد  دمای هنوا تحنت تناثیر بناد نیسنت 

ای قرار دارد که در محفظهها های این ایستگا چون دماسدج 

باعننث محافظننت دماسنندج در برابننر حننرارت ناشننی از تنناثیر 

مستقیم آفتاب یا تاثیر خدک کدددنی باد می شنود. بنا اینن 

وزش باد بر نمای خنارجی سناختمان در مواقنع سنرد وجود 

سال باعث پایین رفتن دمنای سنطوح خنارجی و در نتیجنه 

افزایش میزان اتالف حرارت ساختمان از جندارهای خنارجی 

به همین مدظور جهت و سرعت وزش باد در  .آن خواهد شد

فوریه مورد ارزیابی قرار نرفت نجدول  5ژانویه و  29دو روز 

ی خارجی نلخانه بنه سنمت جدنوب قنرار دارد و ب. نما0و  8

بعد از بررسی وضعیت وزش باد در این دو روز، بادی کنه بنه 

درجهب بوزد، وجود ندارد. تدها بادی کنه  187سمت جدوب ن

درجه با سرعت  217به جدوب نزدیک است باد جدوب غرب 

ام ژانوینه بنه  29روز  9متر بر ثانیه اسنت کنه در سناعت  4

ب. این وزش از دالیل کناهش 0است نجدول  ساختمان وزید 

نسنبت بنه همنین سناعت در رور  9دمای نلخانه در ساعت 

ب. بناد غا نب شناهرود در 0و  8پدجم فورینه اسنت نجندول 

زمستان از شمال شرق و شنرق اسنت و بناد جدنوب بعند از 

ب. 153، 1382جدوب غرب در او ویت بعدی است نکسمایی، 

به سنمت ها ن تعداد وزشاز آمار مشخص است که در زمستا

دیوار جدوبی زیاد نیست. این مقا ه به همین مقندار بررسنی 

کدد. جهت مقایسه نرافیکنی اطالعنات دمنایی می باد بسدد 

نمودار مربوطه ترسنیم شند   نشیمن، نلخانه و هوای خار ،

 ب.3 است ننمودار

 

 
Chart. 3 Temperature dfference in living space and greenhouse and exterior in 29.1.2015 and 5.2.2015 

 

پس از بررسی داد  ها، روند تغییرات دمایی در همه 

مشابه بودند. به همین مدظور، جهت ارایه جداول و ها روز

جدو ی از میانگین  آنها،و تحلیل بر اساس ها نمودار داد 

 ب.8 داد  های مربوطه تهیه شد نجدول

ب بنا 4و  3از نظر تغییرات دمایی، روند حرکنت نمودارهنا ن

تغییرات جزیی شبیه هم هستدد و به طور مینانگین بیشنترین 

اسنت.  12دمای ثبت شند  هنوای خنار  مربنوط بنه سناعت 

ژی تغییرات دمای هوای خار  و دمای نلخانه بنا دریافنت اننر

خورشیدی به صورت افزایشی خواهد بود. بنه د ینل نرمنایش 
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شنود، در ایستا، نرما در نلخانه ایجاد شد  و دمای آن زیاد می

یابند و در نتیجه اختالف دمای نشنیمن و نلخاننه کناهش می

رسد. به همنین د ینل ، این اختالف دما به حداقل می3ساعت 

نلخاننه کمترین تبنادل حنرارت بنین نشنیمن و  3در ساعت 

شنود. مینانگین نسبت به سناعات دیگنر شنبانه روز انجنام می

اختالف دما و اتالف حرارت بین سه فضنای منورد بررسنی در 

 آمد  است.  9ساعات مورد انداز  نیری شبانه روز در جدول 

 
 

Chart. 4 Average temperatures recorded from 

January 29 to February 5, 2015 

 
Table 9: Average temperature difference and heat exchange (watts) between each adjacent space on the south side 

of the building 

 
00:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 

Average 

results 

Average temperature difference in living room 

and greenhouse from 10.2.2015 to 15.1.2015 

(Celsius) 

7,5 7,8 8,2 7,8 5,6 4,7 6,2 7,1 6,86 

Average outside temperature and greenhouse 

temperature difference from 10.2.2015 to 

15.1.2015 (Celsius) 

16,6 17,3 11,8 8,7 9,2 14,2 14,8 16,1 13,59 

Average temperature difference of outside air 

from 10.2.2015 to 15.1.2015 (Celsius) 
24,1 25,1 20 16,5 14,8 18,9 21 23,2 20,45 

The heat dissipation from living room to 

outside in the absence of a greenhouse, Watts 
67,48 70,28 56 46,2 41,44 52,92 58,8 64,96 57,26 

The heat dissipation from living room to 

outside in the presencce of a greenhouse, 

Watts 

35,18 36,64 29,2 24,09 21,60 27,59 30,66 33,87 29,85 

The heat dissipation from living room to the 

greenhouse 
42 43,68 45,92 43,68 31,36 26,32 34,72 39,76 38,43 

Greenhouse heat dissipation with addition of 

greenhouse, Watts 
46,48 48,44 33,04 24,36 25,76 39,76 41,44 45,08 38,04 

 

اختالف دمای بین دو فضا و ضریب انتقال حرارت سنطح 

مشترک آن دو فضا معرف تبادل حرارت بین آنهنا اسنت. بنا 

، اخنتالف دمنای نشنیمن و هنوای خنار  9توجه به جدول 

بسیار زیادتر از اختالف دما بین نشیمن و نلخانه است. اینن 

مطلب بیانگر تفاوت اتالف حرارت فضای نشنیمن بنا فضنای 

مجاورش در صورت تعبیه نلخانه جدوبی نسبت به حا تی که 

 نلخانه وجود ندارد.

ه مسناحت اتالف حرارت نشیمن از داخنل بنه خنار ، بن

جدار  خارجی و جدس مصنا ح آن نضنریب انتقنال حنرارت 

مساحت  مصا حب و اختالف دمای داخل و خار  وابسته است.

، 4و  5دیوار خارجی که معنین اسنت. بنا توجنه بنه جندول 

وات بر مترمربع در وضنعیت  74414ضریب انتقال حرارت از 

ننه، وات بر مترمربع با حضور با نلخا 74366بدون نلخانه، به 

 کاهش داشته است. 

، q = UA(Ti -To)بنا توجنه بنه رابطنه انتقنال حنرارت: 

ضریب کلی هدایت حنرارت  ب،2mن Aمساحت جدار  خارجی

دمنای  ب،0cن ∆t، اختالف دمای معادل U ))0c 2(W/(mجدار  

اسننت نطباطبننایی،  ti، دمننای طننرح داخننل toطننرح خننار  

ب. انتقال حرارت ساختمان نهدایتب از داخل به محیط 1308

 خار  در سه حا ت بررسی شد: 

در صورتیکه نلخانه و جود نداشته باشد نبا توجنه  -الف

به آسایش ساکدین دمای هوای داخنل نشنیمن بنا دماهنای 

مشنخص  ثبت شد  برابر است و دمای خار  سناختمان نینز

بین نشیمن و هوای خار  با توجنه بنه  اختالف دمای :استب

، در بهترین حا ت نکمترین اخنتالف دمناب، سناعت 9جدول 

ضریب انتقال حنرارت در . سانتیگراد است 1448دوازد ، عدد 

ب. انر ینک 4 وات بر مترمربع است نجدول 248این وضعیت، 

متر مربع از مساحت دیوار در نظر نرفته شود: انتقال حرارت 

 وات خواهد بود. 441،4این ساعت، 

در صورتیکه نلخانه وجنود داشنته باشند: اخنتالف  -ب

، در 0فضای خار  بنا توجنه بنه جندول  دمای بین نلخانه و

سنانتیگراد اسنت و بنا توجنه بنه هرینب  942ساعت دوازد ، 
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 25،06، حرارت اتالف شد  در این ساعت 248انتقال حرارت 

 وات خواهد بود.

از ضنخامت دینوار در نظنر انر الیه نلخانه را بخشی  - 

، حننرارت مدتقننل شنند  بننه خننار  12بگیننریم در سنناعت 

ب و اختالف 5 نجدول1446ساختمان با ضریب انتقال حرارت 

 وات است. 214678سانتیگراد،  1448دمای 

اختالف حرارت نشیمن و نلخاننه در سناعت دوازد ،  -د

سانتیگراد است. ضریب انتقال حرارت دینوار  نشنیمن و  546

ب. میزان حرارتنی کنه از ینک 6است نجدول  54613 نهنلخا

 وات است. 31،4شود می متر مربع این پارتیشن جا به جا

شننود: در مننی بننا مقایسننه ب و  ، ایننن نتیجننه حاصننل

صورتیکه پارتیشن داخلی نلخانه و نشیمن درز بددی بهتری 

داشته باشد و تبادل حرارت بنین نشنیمن و نلخاننه کدتنرل 

د صرفه جویی بیشنتری در مصنرف اننرژی باشد، شاهترشد 

 خواهیم بود.

کنناهش ضننریب هنندایت حرارتننی موجننب کنناهش اتننالف 

حرارت خواهد بود. جهت تامین بار نرمایشی نشنیمن، اتنالف 

حرارت نشیمن نهدایتب به محیط کدترل نشد  مجاورش و ینا 

فضای خار ، از فاکتور های تعیین کددد  است. بندین مدظنور 

ن و نلخانه با انتقنال حنرارت نشنیمن بنه تبادل حرارت نشیم

 شود.می فضای خار  در صورت نبود نلخانه مقایسه

 

 
Chart. 5 Comparison of heat dissipation from the living room, greenhouse, exterior 

 

ساختمان در تمامی ساعات شبانه اتالف حرارت به خار  

روز وجود دارد و در ساعت دوازد  که باالترین دمنای هنوای 

رسند. منی خار  است، اتالف حرارت به کمترین میزان خود

حرارت بین نشنیمن و فضنای خنار  را  ، اتالف زیاد5نمودار 

دهد. اتالف حنرارت سناعتی می نشان در صورت نبود نلخانه

وات متغینر اسنت. در  45تنا  26ز  نشیمن به نلخاننه در بنا

حا یکه باز  اتالف حرارت ساعتی نشیمن به محیط خنار  از 

وات است. در صورت نبود نلخانه به طنور مینانگین  07تا  41

درهنر سناعت  وات اتالف حرارت نشنیمن بنه خنار  50426

شبانه روز خواهیم داشت. این در حا ی اسنت کنه بنا تعبینه 

وات  38475خانه به هنوای خنار  نلخانه اتالف حرارت از نل

 در هر ساعت شبانه روز خواهد بود.

اتالف حرارت از نشیمن به نلخانه بنه طنور مینانگین در 

وات خواهند بنود. در  38443طول شبانه روز در هنر سناعت 

وات  2948را در نظر بگیریم،  ب4نشکل صورتیکه حا ت فرضی 

 ز انجاماتالف حرارت نشیمن به خار  در هر ساعت شبانه رو

 شود.می

 نتیجه گیری -1

و سنطوح هنا دیوارهای خارجی ساختمان، مخصوصنا پدجر 

 شفاف نما از عداصنر مهنم تبنادل حنرارت بدنا و فضنای خنار 
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باشدد. در عین حال سطوح شفاف بنه د ینل ورود ننور روز و می

هم چدنین دیند بنه بینرون ازعداصنرکیفیت بخنش بنه فضنای 

راهکناری جهنت حفنظ سنطوح معماری هستدد،  ذا به دنبنال 

شفاف نمای خارجی تنوام بنا کدتنرل دمنای فضنای آپارتمنان و 

استفاد  از انرژی خورشیدی، ینک نلخاننه کنم عنر  نمجناور 

 نشیمنب در نمای جدوبی آپارتمانی مسکونی طراحی و اجرا شد.

این پژوهش با هندف بررسنی عملکنرد حرارتنی نلخاننه 

ر آن ننشیمنب در جدوبی بر کاهش اتالف حرارت فضای مجاو

آپارتمان مورد مطا عه انجام شد  است. یافته هنای پنژوهش 

دهد: با طراحی و اسنتقرار نلخاننه جدنوبی مجناور می نشان

فضای اصلی آپارتمان مسکونی ننشیمنب عنالو  بنر افنزایش 

مقاومننت حرارتننی ضننلع خننارجی نجدننوبیب سنناختمان، در 

در نلخانه روزهای آفتابی ذخیر  سازی انرژی خورشیدی نیز 

شود. کاهش اختالف دمای بنین نشنیمن و فضنای می انجام

مجاورش، کاهش اتالف حرارت را نتیجه خواهد داد. از زمنان 

طلوع آفتاب به د یل نرمایش خورشنیدی، کناهش اخنتالف 

صنبح تنا  9شنود. ازسناعت منی دمای نلخانه و نشیمن آغاز

رد میزان اختالف دمای این دو فضا سیر نزو نی دا 15ساعت 

اخنتالف دمنای بنین نشنیمن و نلخاننه بنه  15و در ساعت 

رسنند. میننانگین اخننتالف دمننای هننوای خننار  مننی حننداقل

درجنه  27445ونشیمن، در مندت اننداز  نینری ثبنت دمنا، 

سانتیگراد است. در صورتیکه نلخانه به عدوان فضنای واسنط 

بین نشیمن و بینرون وجنود نداشنته باشند مینانگین اتنالف 

 50426خار ، در هنر سناعت شنبانه روز،  حرارت نشیمن به

وات و در صورت استقرار نلخانه بین نشیمن و فضای خار ، 

وات است. در  38475میانگین اتالف حرارت نلخانه به خار  

درصند کناهش اتنالف  3345صورت تعبیه نلخاننه جدنوبی، 

درصد کاهش اتنالف  32489حرارت به بیرون از ساختمان و 

خواهنند داد و در مصننرف انننرژی  را نتیجننه حننرارت نشننیمن

 نرمایش مربوط به این بخش صرفه جویی خواهد شد. 

نلخانه مسنتقر در جدنوب سناختمان عنالو  بنر کناهش 

ضریب هدایت حرارتی بین نشیمن و فضنای خنار ، ذخینر  

 سازنرمایش خورشیدی است. 

داخنل نلخاننه بنا اسنتقرار نلندان  -1شود: می پیشدهاد

نیا  مقاومب تزیین شود. عنالو  طبیعی به خصوص کاکتوس ن

تناثیر ها بر زیبایی و کیفینت فضنایی نلخاننه، خناک نلندان

 -2زیادی در جذب و ذخیر  سازی نرمای خورشنیدی دارد. 

های پارتیشن مشترک بین نلخانه و نشیمن شفاف با پروفیل

غیر فلزی و درز بددی کامل اجرا شود تا عالو  بر تامین دیند 

بخشنی از  -3ن کمتنر داشنته باشند. تبادل حرارت با نشنیم

پارتیشن بین نلخانه و نشیمن قابلیت باز شدن داشته باشند 

فراهم شند  و ها تا امکان نظافت نلخانه و رسیدنی به نلدان

همچدین تهویه طبیعنی بنین نشنیمن و بینرون، زمنانی کنه 

شود، در فصل بهنار و مواقنع می پدجر  های نمای جدوبی باز

 بته در نلخاننه هنایی کنه ذخینر  سنازی نیاز برقرار شود نا

نرمایی باالیی داشته باشدد، بازشوهای پارتیشنن در منواقعی 

شوند که پژوهش پیش رو به اینن می از روزهای سرد نیز باز

مصنا ح تشنکیل دهدند  کنف و  -4موضوع نپرداخته استب. 

جدار  های نلخانه دارای هرفیت حرارتی باالیی باشدد نظیر 

   و....بتن، سدگ، آجر 
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ريزي تقاضاي جريان پياده، ضرورتي انكارناپذير در برنامهتحليل 
 *هاي تاريخيجهت بازآفريني بافت

Demand for Pedestrian Flow Analysis, an Undeniable Necessity in the 
Planning of the Regeneration of Historical Contexts 

 

3بين ، ساجد راست2، مصطفي بهزدافر1فرهنگ مظفر
 (نويسنده مسئول)

 
 10/02/1396تاريخ پذيرش:  31/03/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
رو، تجديـد  فرهنگي و اقتصادي بافت اسـت و از ايـن   -فرآيند بازآفريني بافت تاريخي، درپي ايجاد توسعه پايدار در جميع ابعاد كالبدي، اجتماعي

هـاي  باشد. در ايـن خصـوص، نحـوه مداخلـه در عرصـه     تأكيد فرآيند بازآفريني مطرح ميحيات اجتماعي و اقتصادي به عنوان مهمترين اصول مورد 
همگاني در جهت تجديد حيات كالبدي، اجتماعي و اقتصادي بافت تاريخي در راستاي تحقق اهداف بازآفريني، تبديل به چالش اصـلي امـروز دانـش    

هـاي   ريزي و طراحي شهري، بر ضـرورت تحليـل جريـان   متأخر در حوزه برنامههاي در راستاي پاسخ به اين چالش، پژوهش مرمت شهري شده است.
 هـاي محيطـي و نقـش توزيـع متناسـب جريـان پيـاده در       گيـري شـهروندان از كيفيـت   هاي شهري در جهت تبيـين ميـزان بهـره   حركتي در بافت

گذارد. بنـابراين، در ايـن پـژوهش در راسـتاي بـازآفريني      هاي شهري صحه ميهاي اجتماعي و رشد اقتصاد محلي بافتپذيري، تقويت سرمايه اجتماع
گيـرد تـا بتـوان بـر     هاي همگاني و فضاهاي شهري بافت، موضوع تحليل تقاضاي جريان پياده مورد بررسي قرار مـي بافت تاريخي و با تمركز بر عرصه

كارامد جهت توزيع متناسب جريان پياده در بافـت تـاريخي نائـل    هاي پيشنهادي و ارائه راهكارهاي اساس نتايج حاصل از اين تحليل، به ارزيابي طرح
هـاي  هاي محيطي در نتيجه اجـراي طـرح  گيري شهروندان (عابران) از ارتقاي كيفيتشد. تحقق اين هدف عملياتي، اوالً، منجر به افزايش ميزان بهره

هـاي  هـاي ارتقـاي سـرمايه   پذيري فضاهاي شـهري و زمينـه  اجتماع هاي محرك توسعه خواهد شد و بنابراين سرزندگي بافت،مرمتي به عنوان پروژه
اجتماعي در جهت حفظ ساكنان و بوميان و تجديد حيات اجتماعي بافت را پي خواهد داشت و ثانياً، توزيـع متناسـب بـا ظرفيـت جريـان پيـاده در       

ات اقتصادي بافت را به دنبال خواهـد داشـت. بنـابراين، در    هاي اقتصادي شده و رشد اقتصاد محلي و تجديد حيبافت منجر به توزيع متناسب فرصت
نگر جريان پياده به عنوان هدف عملياتي مطرح است كه برآورد حاصـل، پايـه و   اين پژوهش، برآورد تقاضا به عنوان نخستين مرحله از مطالعات جامع

قتصادي و اجتماعي و درنتيجه بازآفريني بافت تاريخي بـه عنـوان   هاي تحقق تجديد حيات ااساس توزيع متناسب جريان پياده در بافت بوده و زمينه
هـاي  باشـد و شـاخص  گردد. اين پژوهش، از نقطه نظر هدف، تحقيق كاربردي و از نقطه نظر روش، تحقيق همبسـتگي مـي  هدف غايي را موجب مي

فرهنگي شهر تهـران   -ده است. بخشي از بافت تاريخيمورد پژوهش به عنوان متغيرهاي مستقل، بر اساس بررسي مباني و پيشينه تحقيق، حاصل ش
نامـه،  هـاي محـدوده، بـا توزيـع پرسـش     به عنوان نمونه موردي جهت انجام فرآيند پيشنهادي در اين پژوهش، انتخاب شده كه عالوه بر ارزيابي نقشه

تبيـين روابـط مـابين متغيرهـاي وابسـته و مسـتقل و        سازي فراهم گرديده است و درنهايت، از رگرسيون گام به گام جهتهاي اوليه جهت مدلداده
نـد  برآورد تقاضاي جريان پياده به تفكيك اهداف مختلف سفر پياده استفاده شده است. نتايج حاصل از رگرسيون، از نقظـه نظـر معنـاداري كـل فرآي    

ت، روابـط پيشـنهادي جهـت بـرآورد تقاضـاي جريـان       حاكم بر رگرسيون و معناداري هر يك از متغيرهاي مستقل، مورد آزمون قرار گرفته و در نهاي
پياده، ارائه شده است. مبتني بر روابط كمي حاصل از رگرسيون و بر اساس پيشنهادات طرح تفصيلي مصوب محـدوده، مشـخص گرديـده اسـت كـه      

اي اساسي در پيشنهادات طرح تفصـيلي بـه   هپيشنهادات طرح تفصيلي در راستاي توزيع متناسب جريان پياده، كارامد نخواهد بود و درنتيجه بازبيني
 عنوان طرح فرادست، جهت تجديد حيات اقتصادي و اجتماعي و درنتيجه تحقق اهداف بازآفريني بافـت مـورد مطالعـه، الزم اسـت. بنـابراين فرآينـد      

 مد باشد.هاي تاريخي بسيار موثر و كاراهاي بازآفريني بافتتواند در راستاي اثرسنجي و غناي طرحپيشنهادي مي

 :هاي كليدي واژه
 .بافت تاريخي، تجديد حيات اجتماعي و اقتصادي، بازآفريني، برآورد تقاضاي پياده، رگرسيون
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 )rastbin.sajed@gmail.com( .دانشجوي دكتري، دانشكده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ايران. 3

 ينـد از آن بـر فرآ  يناشـ  يامـدهاي منابع و پ يصتخص سازي ينهبر به يشهر هاي يانجر سازي اثر مدل يلتحل "با عنوان  ياز رساله دكتر يمقاله، بخش ينا* 
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 .باشد يبهزادفر م يدكتر مصطف يدكتر فرهنگ مظفر و مشاوره آقا
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 مقدمه -1
هـاي مرمـت شـهري و    ناپـذيري بسـياري از طـرح   تحقق
هاي مرمتي اجـرا شـده،   عدم كارايي برخي از طرحشكست و 

ــژوهش  هــاي بســياري (حكــيم و موضــوعي اســت كــه در پ
؛ حنـاچي  1388؛ قديري، 1387؛ عندليب، 1387روشنعلي، 

پـور و  ؛ علـي 1390؛ دويـران و ديگـران،   1390نـژاد،  و فدايي
) در كشورمان مورد 1394 ؛ رضايي و حناچي،1391ديگران، 

هاي ر گرفته است. در هر يك از پژوهشارزيابي و بررسي قرا
ناپذيري، نافرجام مانـدن و  مذكور، داليل مختلفي براي تحقق

هـاي مرمتـي ارائـه شـده اسـت. يكـي از       عدم موفقيت طرح
ها بـر آن توافـق نظـر دارنـد،     داليلي كه اكثريت اين پژوهش

هــاي هــاي مرمـت شــهري بــر عرصــه موضـوع تمركــز طــرح 
ميع و تفكيك و عـدم توجـه   هاي تجخصوصي در قالب طرح

    هــاي همگــاني در جهــت تجديــد حيــاتبــه ارتقــاي عرصــه
ها، در گسسـتي عميـق بـا    هاي تاريخي است. اين طرحبافت

 1هاي شاخص بافت كه استيون تيزدل ها و پتانسيلخصيصه
 Tiesdel etكند (هاي مكان از آن ياد ميتحت عنوان سرمايه

al; 1996: 22مدار و بر مبناي تسهيل هرچه )، معموالً خودرو
هـاي  بيشتر حركت سواره بوده و آنچنانكـه بايـد، بـه ويژگـي    

سـازي نقـش   هاي عمومي بافت در جهت باززندهخاص عرصه
ها در تجديد حيات اجتماعي و اقتصادي بافـت و اهميـت   آن
ها در ايجاد سرزندگي و پويايي بافت توجه نگرديده است. آن

هاي كشورمان، در نتيجه مداخالت امروزه در بسياري از شهر
واقـع     هاي عمـومي هاي تاريخي، عرصهصرفاً كالبدي در بافت

عنوان يك موجود اجتماعي بـه  غالباً به نياز انسان به در بافت
گـو نبـوده و سـاكنان بافـت تنهـا بـه فضـاهاي        درستي پاسخ

نگرنـد؛  شهري به عنوان مسيري براي گـذر و دسترسـي مـي   
ــان هماننــد آنچــه در  ــرنتيجــه شهرســازي مــدرن، گريب    گي

هاي شهري جديد است. پـر واضـح اسـت زمـاني كـه      توسعه
كالبد پاسخگوي نيازهاي رواني و اجتماعي شهروندان نباشد، 
شاهد تسريع فرآيند فرسـودگي و در نتيجـه متروكـه شـدن     

ــود (راســت ــين و همكــاران، بافــت خــواهيم ب ). 36: 1391ب
ري، نشـان از تحـول در   بررسي سير تحول دانش مرمت شـه 

حفـظ  "المللي دارد كه از مفهوم موضوع تمركز سندهاي بين
 "هاي تاريخي كالبد معماري و مواد و مصـالح اصالت و ارزش

يابـد و بـا   گسـترش مـي   "مكان و زمينه"تا توجه اساسي به 
تكوين مفهوم حفاظـت، ديـد فرهنگـي و اجتمـاعي بـه ايـن       

بخشـد (حنـاچي و   شـود و آن را تكامـل مـي   حيطه وارد مي
هاي ). بر همين اساس، تمركز بر عرصه18: 1390نژاد، فدايي

هـاي محيطـي   هاي تاريخي و ارتقاي كيفيتعمومي در بافت
هاي نظام بصري بـه عنـوان   ها باالخص شناسايي انگارهدر آن

ــاده   ــت پي ــاي حســي، كيفي ــت غن ــي از كيفي ــداري وجزي   م
هـاي داخلـي   پذيري، موضوعي است كـه در پـژوهش  اجتماع

؛ 1387ديگري از حـوزه مرمـت شـهري (تابـان و پـورجعفر،      
؛ 1389؛ عسگري تفرشي و ديگران، 1388انصاري و ديگران، 
پور ؛ علي1390بين، ؛ مظفر و راست1391مسعود و ديگران، 

ــين و ديگــران، ؛ راســت1391و ديگــران،  ــر و 1391ب ؛ مظف
و ديگران، ؛ كاكاوند 1391؛ بهزادفر و ديگران، 1391ديگران، 

 است.) مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته1392
مايـه  هاي متأخر مرمت شهري بـا درون در قياس با طرح

هاي محيطـي در فضـاهاي شـهري در جهـت     ارتقاي كيفيت
تجديد حيات بافـت، اتخـاذ رويكردهـاي مقتضـي در جهـت      

هـا در راسـتاي رشـد و تجديـد حيـات      توزيع عادالنه فرصت
هـاي  اهم نمودن سطح مناسـبي از رقابـت  يكپارچه بافت و فر

هـاي  اقتصادي در كل بافت موضوعي اسـت كـه در پـژوهش   
 ;Kunzmann, 2000اخير مرمـت شـهري خـارج از كشـور (    

Doratli et al, 2004; Albrechts, 2004; Poister and 
Streib, 2005    در كانون توجه قرار گرفتـه اسـت. بررسـي و (

هـا جهـت تـأمين    رصـت تعميق در مفهوم توزيـع متناسـب ف  
سطح مناسبي از رقابت اقتصادي يكپارچه در بافت، با توجـه  
به مبـاني شهرسـازي، نيازمنـد توجـه و تحليـل فاكتورهـاي       
مختلفي است. يكي از مهمترين فاكتورهاي تأثيرگذار در اين 

هاي حركتـي در بافـت اسـت.    ارتباط، توزيع متناسب جريان
بررسي سطح كارايي  )،Alonso, 1960تئوري اقتصاد شهري (

، )Knox, 1978; Pacionet, 1989هــاي عمــومي (ســرويس
تئوري عدالت فضـايي بـر اسـاس افـزايش سـطح دسترسـي       

)، Talen & Anselin, 1998فيزيكي بـه تسـهيالت شـهري (   
هـا و ارتقـاي   بررسي سطح نياز براي افزايش اختالط كاربري

 هـاي حمـل و نقـل   گيـري از سيسـتم  حق انتخاب براي بهره
هايي هسـتند كـه   )، از جمله پژوهشLevine, 1998شهري (

هاي حركتي و ميـزان موفقيـت بافـت در    رابطه مابين جريان
تبيين نقش خود در شـهر را مـورد پـژوهش و بررسـي قـرار      

هاي مذكور در خصوص تبيين نقش اند. عالوه بر پژوهشداده
هاي حركتـي، مبـاني   بافت در شهر از طريق تمركز بر جريان

گذارد. نخست، نش شهرسازي نيز بر اين ضرورت صحه ميدا
نظران تعاريف پايه از فضاي شهري است كه از ديدگاه صاحب

 ,Lefebvre, 1991; Tibbaldsحـوزه شهرسـازي خـارجي (   

) و همچنين متخصصين داخلي ايـن حـوزه (بحرينـي،    1992
)، برقـراري تعـامالت   1385؛ پاكزاد، 1384پور، ؛ مدني1377

دانـد.  ا شـرط اصـلي تعريـف فضـاي شـهري مـي      اجتماعي ر
برقــراري تعــامالت اجتمــاعي نيــز مســتلزم عبــور و حضــور  
شهروندان در فضاهاي شهري است كـه ايـن توسـط تحليـل     
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نحـوه درك و   گـردد. دوم، جريان پياده در بافت محقـق مـي  

ــب    ــر مكت ــي ب ــهري مبتن ــهروند از فضــاهاي ش ــت ش      درياف
) Gibson, 1966; Gibson, 1979شـناختي گيبسـون (  روان

دارد، ادراك فضاي شهري توسـط شـهروند   است كه بيان مي
تنها از طريق تجربه حركت در ساختار طبيعي امكان حضـور  

گـردد.  يابد و باعث آشكاري و هويدايي مناظر بصـري مـي  مي
هاي پيـاده در بافـت را تحليـل    بنابراين چنانچه بتوان جريان

ــوان ميــزان بهــرهمــي نمــود،  شــهروندان از ادراك  گيــريت
هـاي  هاي محيطـي را ارزيـابي نمـود و سـوم، نظريـه     كيفيت

متأخر نحوه رفتار و حركت شـهروند در فضـاهاي شـهري از    
 ,Hillier & Hansonبندي فضايي (جمله مباني نظري پيكره

) است كه حركت شـهروند در فضـاهاي شـهري را بـه     1984
دانـد  شهري ميهاي اطالعات ترين اليهعنوان يكي از اساسي

 ;Hillier et al, 1993حركـت طبيعـي (  و بـا ارائـه تئـوري    

Hillier, 1996  ــابين ــافتن همبســتگي م )، در جســتجوي ي
هاي فيزيكي در مقيـاس محلـي   الگوهاي حركتي با دسترسي

ــت.  ــناس ــوع  از اي ــر ن ــل از ه ــنجي حاص ــرورت اثرس    رو، ض
اي كه منجر بـه تغييـر مورفولـوژي و هندسـه بافـت      مداخله

 نمايد.گردد را بر نحوه توزيع جريان پياده مطرح مي
تـوان دريافـت   الذكر، به روشـني مـي  بر اساس موارد فوق

هاي شـهري در  موضوع توجه به تحليل جريان پياده در بافت
اي در بافت، امري راستاي ارزيابي و اثرسنجي هرگونه مداخله

هــاي ضــروري و انكارناپــذير اســت. ايــن ضــرورت، در بافــت
ريخي با توجه به موضوع اهميت، حساسيت و نقـش بافـت   تا

باشد. بنابراين، نيـاز اسـت   تر ميتاريخي در كل شهر، پررنگ
هاي تجديد حيات و بـازآفريني بافـت،   در فرآيند تدوين طرح
هاي بافت، موضوع تحليل جريان پيـاده  عالوه بر ساير تحليل

ي مورد مداقـه قـرار گيـرد. رويكردهـاي مختلفـي در راسـتا      
تحليل جريان پياده در بافت ارائه شده است. هر يـك از ايـن   
رويكردها با داشتن نقاط قوت و ضعف خاص و بنا بـه هـدفي   

اند. بنابراين الزم است كه بنـا بـه هـدف    خاص پيشنهاد شده
ريزي، نوع رويكـرد متناسـب تحليـل جريـان پيـاده را      برنامه

بـازآفريني  برگزيد. در اين پژوهش، نظر به اينكه هدف غـايي  
بافت تاريخي با عنوان تجديـد حيـات اقتصـادي و اجتمـاعي     
بافت مد نظر است، موضوع چگونگي توزيع جريـان پيـاده در   

جريـان پيـاده) كـه بـر نحـوه       2نگركل بافت (مطالعات جامع
باشد، انتخاب هاي اقتصادي بسيار تأثيرگذار ميتوزيع جريان

حليـل شـبكه   نگـر كـه در قالـب ت   هاي جامعشده است. مدل
هاي خاصي هسـتند كـه   يابند، نيازمند داده(گراف) تجلي مي

هاست. بنابراين، ايـن  برآورد تقاضا، يكي از مهمترين اين داده

پژوهش با تمركـز بـر راهكـار بـرآورد تقاضـاي پيـاده وضـع        
ريزي موجود، درصدد برآورد تقاضاي سفر پياده در افق برنامه

ز ايـن رو، بررسـي پيشـينه    باشـد. ا در اثر تغييرات شبكه مي
تحقيق، در ابتدا مختصراً، به موضوع بافت و بـازآفريني بافـت   
پرداخته و در ادامه، از مجموعه موضوعات مختلف و گسترده 

هـاي  مـداري، بـر پـژوهش   حوزه تحليل جريان پياده و پيـاده 
 نمايد.انجام شده در خصوص برآورد تقاضا تمركز مي

 اهميت و ضرورت تحقيق -2
مايه ضرورت انجام اين پژوهش، مبتني بر ضـرورت  درون

هـاي تـاريخي بـه    اي در حوزه بافتاثرسنجي هرگونه مداخله
هاي حساس و غيرقابل تكـرار شـهري اسـت كـه     عنوان بافت

طلبد پيش از هر گونه اقدامي در حوزه بافت، نتـايج آن را  مي
بـه  سـو،  هاي تاريخي، از يـك بيني و ارزيابي نمود. بافتپيش

هاي بسـيار موجـود، زمينـه و بسـتر مناسـبي      دليل پتانسيل
مـداري را  هاي محيطي از جملـه پيـاده  جهت ارتقاي كيفيت

   هــاي بســياري دردارا هســتند و بــه همــين دليــل در طــرح
ريـزان، طراحـان و   هـاي اخيـر، در كـانون توجـه برنامـه     سال

متخصصان حوزه مرمت شهري قرار گرفته اسـت و از سـوي   
هـاي بافـت ناشـي از اينكـه اغلـب      به دليل حساسـيت ديگر، 
هاي تـاريخي در فرآينـد فرسـودگي و ناكارامـدي قـرار      بافت

انـد، نيـاز اسـت فرآينـد مرمـت شـهري در ديـدگاهي        گرفته
نگر، تدوين گـردد كـه بتوانـد پاسـخگوي     سيستماتيك و كل

ابعاد مختلف مطرح در فرآيند مرمت باشد. از اين روست كـه  
ش مرمت شهري نيز بر بازآفريني حفاظت مبنا سير تطور دان

 -هاي متعدد اقتصادي و اجتماعيگذارد كه شاخصصحه مي
 گيـرد. بـا توجـه بـه اهميـت      فرهنگي و كالبـدي را دربرمـي  

هاي عمومي و فضـاهاي شـهري در فرآينـد بـازآفريني     عرصه
هـاي  هاي شهري جـاري مـابين بخـش   توان جريانبافت، مي

هاي اتصـال و ارتبـاط   وان يكي از حلقهمختلف بافت را به عن
 كــه  مباحــث اجتمــاعي، اقتصــادي و كالبــدي دانســت. چــرا

هـاي حركتـي اسـت كـه بسـترهاي حضـور افـراد در        جريان
هـاي  پذيري بافت، ارتقاي سرمايههاي عمومي، اجتماععرصه

اجتماعي و نهايتاً سرزندگي، پويايي و احياي منزلت بافـت را  
هـاي  ن در نگـاهي ديگـر، جريـان   گردد و همچنـي موجب مي

   سـاز رشـد اقتصـاد محلـي در بافـت     حركتي است كه زمينـه 
توان چنـين نتيجـه گرفـت    الذكر ميشود. بنابر موارد فوقمي

كه تحليل جريـان حركتـي در بافـت كـه الزمـه آن بـرآورد       
ريـزي جهـت   تقاضاست، ضرورتي اساسي در راسـتاي برنامـه  

    نگرانــهجانبــه و كــلتحقــق اهــداف غــايي بــازآفريني همــه 
 هاي تاريخي است.بافت
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 روش تحقيق -3
پژوهش حاضر از نظر هـدف، پژوهشـي كـاربردي اسـت،     
چراكه هدف غايي پژوهش اثرسنجي پيشنهادات در راسـتاي  
بازآفريني و تجديد حيات اقتصادي و اجتمـاعي بـا تكيـه بـر     

هـاي  هـاي حركتـي پيـاده در بافـت    توزيع متناسـب جريـان  
نگاهي عمياتي و كاربردي اسـت. بـر مبنـاي نـوع     تاريخي در 

ها، پژوهش حاضـر پژوهشـي كمـي اسـت كـه درصـدد       داده
تعيين اندازه و حد ارتباط مابين متغيرهاي مستقل و وابسته 

اندوزي در ايـن پـژوهش، روش تركيبـي    باشد. روش يافتهمي
آوري پيشـينه  باشـد. عـالوه بـر جمـع    پيمايشي مي -اسنادي

هاي مربوط نادي، گردآوري برخي از دادهپژوهش به روش اس
به متغيرهاي مسـتقل مسـتخرج از مبـاني پـژوهش نيـز بـر       

هاي محدوده مورد مطالعـه و بـه روش اسـنادي    اساس نقشه
هـاي  است و از سوي ديگـر، گـردآوري برخـي ديگـر از داده    

مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته جهت انجـام پـژوهش   
باشـد. جهـت   نامـه مـي  پرسـش به روش پيمايشي و از طريق 

تعيين حجم نمونه، از روش كوكران استفاده شده اسـت. بـر   
اساس فرمول كوكران و با فرض مشخص بودن حجم جامعـه  

 nكـه در آن   آماري، با استفاده از فرمـول  
بيـانگر درصـد    zمعرف حجم آمـاري،   N، معرف حجم نمونه
مينان قابل قبول كه در مطالعـات آمـاري   خطا و يا ضريب اط

معرف درجه اطمينان يا دقـت احتمـالي مطلـوب     dمشابه و 
هـا متناسـب بـا تعـداد خـانوار      نامـه است.نحوه توزيع پرسش

ساكن در هر ناحيه از محدوده و كامالً به صورت تصادفي و با 
مراجعه به محل سكونت اهالي محدوده و يا تحويل مسـتقيم  

بـه رهگـذراني بـوده اسـت كـه جـزء سـاكنان        ها نامهپرسش
نامـه در دو  انـد. توزيـع پرسـش   محدوده مـورد مطالعـه بـوده   

مرحله مقدماتي و نهـايي انجـام شـده اسـت. پـس از توزيـع       
ــايي    ــين پاي ــوايي و همچن ــي صــوري و محت ــدماتي، رواي مق

نامه مبتني بر آزمون آلفاي كرونباخ بررسي گرديده و پرسش
نامه بر اساس حجـم نمونـه مـورد    سپس توزيع نهايي پرسش
 نظر صورت پذيرفته است.

كه  پژوهش حاضر، از حيث روش تحقيق، با توجه به اين
بيني روابـط مـابين متغيرهـاي    هدف عملياتي پژوهش، پيش

مستقل و حجم توليد و جذب سفر پيـاده بـه عنـوان متغيـر     
گيـرد  باشد، در دسته تحقيق همبستگي قـرار مـي  وابسته مي
) و بـه  Multipleخصوص، از رگرسيون چندگانـه (  كه در اين
گــام جهــت تبيــين روابــط مــابين هــر يــك از بــهروش گــام

متغيرهاي وابسته (حجم توليد و يا جذب سـفر بـه تفكيـك    
اهداف سفر) و متغيرهاي مستقل متعدد، استفاده شده است. 

هاي مرتبط نيز بر كاربست رگرسيون بررسي پيشينه پژوهش
گذارد. در اين پـژوهش،  ي پياده صحه ميجهت برآورد تقاضا

هــاي بـه تفكيــك اهــداف مختلــف ســفر و مبتنــي بــر مــدل 
رگرسيوني، روابطي منطقي مابين حجم تقاضاي جريان پياده 

هـاي  و ساير متغيرهاي مسـتقل از جملـه جمعيـت، فرصـت    
ــاربري  ــل از ك ــه    حاص ــي ب ــزان دسترس ــف، مي ــاي مختل    ه

هاي سني مختلف بازه هاي مختلف، تعداد ساكنان دركاربري
گـردد. متغيرهـاي مسـتقل مـذكور كـه در      و ... جستجو مـي 

انـد،  هاي رگرسيوني، در نظر گرفتـه شـده  جهت برازش مدل
متغيرهايي هسـتند كـه از اوالً، بـر اسـاس بررسـي مبـاني و       

اند و ثانياً، متغيرهايي هسـتند  هاي مرتبط اتخاذ شدهپژوهش
هـاي تـاريخي،   در بافـت  هـاي متعـدد  كه بر اثر تعريف پروژه

گيرند؛ بنابراين به اختصـار،  دستخوش تغيير و تحول قرار مي
با تغيير و تحوالت آتي در بافـت تـاريخي در نتيجـه اجـراي     

هاي مختلف، مقادير متغيرهاي مستقل در محدوده نيز پروژه
دستخوش تغيير و تحول قرار خواهند گرفت و بـا ارزيـابي و   

توان تقاضاي جريان پيـاده را بـا در   ها، ميمحاسبه مقادير آن
اختيار داشتن روابط حاصل از رگرسيون برآورد نمود. لـذا در  
واقع، روابـط حاصـل از اعمـال رگرسـيون در ايـن پـژوهش،       
رهيافتي است جهت برآورد تقاضـاي سـفر پيـاده در نتيجـه     

 تغييرات متنوع آتي بافت.  
پس از انجام رگرسيون به تفكيك هر يك از اهـداف سـفر،   

ــر   Fآزمــون  جهــت ارزيــابي معنــاداري كــل فرآينــد حــاكم ب
جهت ارزيابي معناداري هر يـك از   P-valueرگرسيون، آزمون 

متغيرهاي مستقل و همچنين آزمون دوربـين واتسـون جهـت    
 اطمينان از نكويي برازش رگرسيون صورت پذيرفته است.

  تحقيق و مباني نظري پژوهشپيشينه  -4
بافت تـاريخي، بـازآفريني و نقـش جريـان پيـاده در       -4-1

 فرآيند بازآفريني  
در تعاريف ارائه شده از بافت تاريخي، بر اسـاس ديـدگاه   

هـاي مختلفـي تأكيـد شـده اسـت.      خاص محققين، بر جنبه
هاي خـاص نهفتـه در بافـت، سـاختار فضـايي      قدمت، ارزش

لـه مــواردي اسـت كـه در تعــاريف    شـاخص و متمـايز از جم  
هـاي  مختلف از بافت مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت. بافـت     

شـود كـه   هاي شهري را شامل ميتاريخي، آن بخش از بافت
، اما به دليل فرسـودگي  3اندشكل گرفته 1300پيش از سال 

كالبدي و فقدان استانداردهاي ايمني، استحكام و خـدمات و  
هـاي  برخـورداري از ارزش  رغـم هاي شـهري علـي  زيرساخت

هويتي، از منزلت مكاني و سكونتي پـايين برخوردارنـد. ايـن    
نوع از بافت به دور هسته تاريخي شهر تنيده شـده و انتهـاي   
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رســد گيــري آن بـه دوره قاجــار مــي مرحلـه زمــاني و شــكل 

). برخـي از پژوهشـگران،   73-68: 1389(حبيبي و ديگران، 
در بافـت) را بـر عامـل    ارزش ملي (مظـاهر فرهنگـي نهفتـه    

هـاي  هـا و سـنت  دهنـد و مفـاهيم، ارزش  قدمت ترجيح مـي 
هـاي تـاريخي   مردمي درون بافت را عامل اصلي تعيين بافـت 

) و بـر همـين اسـاس، چهـار     7: 1383پندارند (طالبيان، مي
هـاي  هاي اجتمـاعي، ارزش هاي تاريخي، ارزشپارامتر ارزش
اصلي تبيـين بافـت    هاي زيباشناختي را عواملعلمي و ارزش

نمايند و تعريف سازمان ميراث فرهنگـي و  تاريخي تعريف مي
 ساير محققين مبني بر قـدمت صـد سـاله را نـاقص و نارسـا     

ــي ــنويس،    م ــك خوش ــد (كوچ ــر  9: 1383دانن ــالوه ب ). ع
توان سازمان فضايي را به عنوان مالك فاكتورهاي مذكور، مي

ريـف نمـود   هاي كهن شـهري تع مهم ديگري در تبيين بافت
 هـاي  بافـت  حفظ ضرورت و ). اهميت10: 1383(منصوري، 

 شـناخت  دليـل  به بلكه نمادين، هايپديده عنوان به نه كهن

 شهرنشـين و  تمـدن  و شهرسـازي  تاريخ تكامل و سير تحول

 علمي مدارك و شواهد اساس شهري، بر اصالت و هويت حفظ

 :1384اسـت (شـماعي و پوراحمـد،     بوده توجه مورد همواره
هـاي تـاريخي كـه بـه دليـل عـدم       ). حفظ و احياي بافت25

هـاي  هاي كارامد، در بسياري از مـوارد بـه بافـت   ريزيبرنامه
اند، هاي هدف بازآفريني) بدل گشتهفرسوده شهري (محدوده

ها و تأليفات متعـددي  ضرورتي انكارناپذير است و در پژوهش
كـالن، دو   مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. در بيـاني 

رويكرد حفاظت و توسعه همواره در انجام مـداخالت شـهري   
انـداز  حاكم بوده و به تعادل رساندن اين دو رويكرد به چشـم 

هـاي تـاريخي تبـديل گرديـده اسـت      اصلي مرمـت در بافـت  
ــادي،  ــدي ( 67: 1391(بني ــري مرن ــي و زرگ )، 1394). لطف
ي هـا تجربـه  4هاي تـاريخي را نـوعي تبارشناسـي   مرمت بافت

 مكـاني خـاص تعريـف    -مرمت شـهري در بسـترهاي زمـاني   
) و بـر ايـن   15: 1394كننـد (لطفـي و زرگـري مرنـدي،      مي

توان نوعي پراكسـيس يـا تجربـه    باورند، مرمت شهري را مي
دانست كه در پي اتصـال و ارتقـاي ابعـاد كالبـدي و      5شهري

هاي شهري با هدف ايجـاد سـرزندگي اسـت    عملكردي محله
اگر مرمت شـهري بـه    ).16: 1394مرندي،  (لطفي و زرگري

دهـي كالبـدي و   معناي پاسخگويي بـه زمـان در قالـب نظـم    
اقتصادي مثبـت و پويـا در ايـن     -هاي اجتماعيبازتوليد فرم

)، در اين مسير نياز مبرمي Harvey, 1985: 43ها باشد (بافت
و عوامـل مـوثر بـرآن     6به ريزبيني در مفهوم زنـدگي روزمـره  

). در واقـع،  Syrett & North, 2008: 107د (شـو احساس مي
تـوان  هـاي مرمـت شـهري در زمـان را مـي     دگرگوني روايت

ريزان به نقـش بافـت شـهري در ايجـاد     وابسته به نگاه برنامه
اي خاص از حيات شـهري و تـأمين   شرايط براي ايجاد شيوه

بـراي سـاكنان دانسـت (لطفـي و زرگـري       "كيفيت زندگي"
   ).17: 1394مرندي، 

هاي اصلي بازآفريني، خلق فضاهاي جديد با حفظ ويژگي
فضــايي قــديم (كالبــدي و فعــاليتي) اســت و هــدف، حفــظ 

هـاي جديـد و   هاي ارزشي بافت قديمي، خلق ويژگـي ويژگي
هاي گذشـته بـراي   متناسب با نياز روز و تعريف مجدد ارزش

). 15: 1386باشد (حناچي، گويي به نيازهاي معاصر ميپاسخ
تـوان يـك ديـدگاه و عمـل جـامع و      ني شهري را ميبازآفري

هايي براي مشكالت حليكپارچه تعريف نمود كه به كشف راه
شود و به دنبـال ايجـاد يـك    نواحي فرسوده شهري منجر مي

اصــالح پايــدار در شــرايط اقتصــادي، اجتمــاعي، كالبــدي و  
 :ODPM, 2003محيطي محدوده مـورد نظـر اسـت (   زيست

156 & Roberts and Sykes: 2003: 17،بــه اختصــار .( 
توان بازآفريني شهري را به منظور معكوس نمودن جريان  مي

در  ).Batey, 2000: 37فرآيند تغيير و افت شـهري دانسـت (  
مدار، بايد متغيرها و نمايانگرهـاي محيطـي   بازآفريني كيفيت

را هدف قرار داد و آنچه را كه آفريده شده بـود را بـازآفريني   
هــاي مركــزي تــاريخي شــهر، فضــاها و مكــان نمــود. هســته

هـاي  اي هستند كه با معاصرسـازي كيفيـت  همگاني برجسته
بخشـي و سـرزندگي تماميـت    توانند نماد سامانمحيطي مي

شهر باشند. بازآفريني مركز تاريخي شـهر بـه مثابـه خانـه و     
ها نفر از مردم و بازديدكنندگان محتلف، سـبب  مأمن ميليون

گـردد؛ زيـرا مراكـز    عامالت عالي انساني ميتسهيل و بهبود ت
هاي كالبـدي و شـرايط خـاص    تاريخي شهرها با ايجاد مولفه

تواننـد اقتصـاد   هاي سرگرمي و گردشـگري مـي  براي فعاليت
 ).2: 1389محلي را ارتقا دهند (پاميرساي، 

براساس تعاريف صدراالشـاره از بافـت تـاريخي و مفهـوم     
ديـدگاه مشـترك مـابين    مرمت شهري، مشخص اسـت كـه   

نظران و محققين اين حوزه، لـزوم توجـه و   بسياري از صاحب
اش بـا عنـوان   تمركز مرمت شهري در مفهـوم تكامـل يافتـه   

بازآفريني، بر تجديد حيات اقتصادي و اجتماعي بافت است و 
تحقق آن را مستلزم، نگرشي نو بـه كيفيـت حيـات شـهري     

ابعاد مختلـف كالبـدي،    دانند كه بتواند با هدف قرار دادنمي
اجتماعي و اقتصادي بافت پاسخگوي استمرار حيات شـهري  

تـوان بـه   باشد. با اندكي تأمل در مفهوم حيـات شـهري، مـي   
هاي حركتي در تحقق اهداف بـازآفريني  اهميت نقش جريان

هـاي همگـاني و   پي برد؛ چراكه، حضور شهروندان در عرصـه 
محيطـي را   توانـد سـرزندگي  فضاهاي شهري اسـت كـه مـي   
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سـازي  موجب گردد و حركت و جريان مردم است كه زمينـه 
ها و برقـراري تعـامالت اجتمـاعي در فضـا     حضور و مكث آن

هـاي  هـاي عمـومي در بافـت   گردد. از سوي ديگر، عرصـه مي
هـاي خـاص كالبـدي،    تاريخي به دليل برخورداري از كيفيت

هــاي ســرگرمي و پتانســيل بســيار زيــادي را بــراي فعاليــت
توانـد در تجديـد حيـات    ردشگري دارند كـه ايـن امـر مـي    گ

اقتصادي و ارتقاي اقتصاد محلي، نقش بسزايي را ايفا كند. با 
روشن شدن لزوم تحليل جريان در قالب جريان حركت پياده 
به عنوان الزمه تحقق تجديـد حيـات اجتمـاعي و اقتصـادي     

ليـل  بافت، در ادامه، به ارائه سابقه پژوهش در ارتبـاط بـا تح  
 شود.جريان پياده پرداخته مي

 هاي حركتيسازي جريانمدل -4-2

دهي جريـان سـواره، بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين       سامان
ريـزان و بـاالخص   ريزي شهري مورد توجه برنامهمراحل برنامه

ــل   ــك و حم ــوزه ترافي ــان ح ــت؛  متخصص ــهري اس ــل ش ونق
ونقــل و جريــان ســواره، تــاريخ طــوالني و ســازي حمــل مــدل

ويژه  ريزي شهري بهاي را در مهندسي ترافيك و برنامهيدهپيچ
 :Bates, 2000: 23; Newell, 1980در ايـاالت متحـده دارد (  

هاي شـهري   جريان سازي) و بررسي تاريخچه تحوالت مدل77
هــاي ترافيكــي نقــش مهمــي را در كنــد كــه مــدلثابــت مــي

بـه بعـد    1950ريزي و توسعه شهري بـاالخص از سـال    برنامه
 ,Hensher & Button, 2000: 118; Ortúzarانـد ( يفـا كـرده  ا

سـازي  ونقل يك فرآيند تصـميم  ريزي حمل). برنامه11 :1994
شــود، اسـت كــه در آن مشـكل ترافيــك شــهري تعريـف مــي   

شـوند و  سازي و ارزيـابي مـي   يابد، مدل ها توسعه مياستراتژي
 ,Ortúzar et alشـود (  برترين راه حـل بـراي اجـرا اتخـاذ مـي     

هاي اخير، تمركز صرف بـر مباحـث كمـي     ). در دهه66 :2000
ونقـل شـهري و عـدم توجـه بـه      ريزي ترافيـك و حمـل  برنامه

نيازهاي رواني و اجتمـاعي شـهروندان كـه در صـورت تحقـق      
شـوند، سـبب بـروز معضـالتي     هاي محيطي، مرتفع ميكيفيت

ــاحب     ــياري از ص ــه بس ــانون توج ــه در ك ــده ك ــران و  ش نظ
شناســي محيطــي، علــوم اجتمــاعي، وزه روانانديشــمندان حــ

هـاي دانـش قـرار گرفتـه اسـت. در      شهرسازي و سـاير رشـته  
ونقـل پايـدار، منجـر بـه      توجه به موضوع حملتحقيقات اخير، 

ها و تأمين تسـهيالت بهتـر بـراي حركـت     تمركز بر زيرساخت
اسـت و در نتيجـه   هاي شـهري شـده  پياده و دوچرخه در طرح

اسـت. در  تـر شـده  ريـان پيـاده محسـوس   سازي جنياز به مدل
قياس با تحليل جريان سواره، تحليـل جريـان پيـاده در قالـب     

اي بسـيار جديـد   سازي جريان پياده، حـوزه سازي و مدلشبيه
 :Division of Highway Safety Programs, 2004اسـت ( 

سـازي   مـدل  هايي ميان نـوع نگـرش بـه   هر چند شباهت). 23

جود دارد، اما اساسـاً بـه دليـل ماهيـت     جريان سواره و پياده و
سازي جريان اين  ديناميك متفاوت جريان سواره و پياده، مدل

 :Blue and Adler, 1999باشـند ( با يكـديگر متفـاوت مـي    دو

136; Bellomo and Dogbe, 2008: 1318ــاده روي را ). پي
دانند كه ترين حالت سفرهاي شهري مي ترين و اساسيقديمي

ونقـل شـهري مـورد     هاي حمل زمان طراحي سيستماغلب در 
 :Zegeer et al, 2002گيـرد (  مي توجهي قرار پوشي و كمچشم

دهي ). تا جنگ جهاني دوم، تأمين تسهيالت پياده در شكل55
به مسيرها و گذرهاي شهري هماهنگ و متناسـب بـا توسـعه    

گرفـت، امـا   هاي زيستي و تجاري مورد توجه قرار مـي محدوده
آن، اهميت توجه به اين تسهيالت با گسترش چيرگـي  پس از 

تـر شـد    رنـگ  كـم  رنگ و ماشين بر زندگي انسان و شهرها، كم
)Moudon et al, 1997: 60  درك چگونگي حركت مـردم در .(

هـاي حركتـي   بيني جريانتنها امكان پيش فضاهاي شهري، نه
سازد، بلكه به تشخيص تاثير عناصر مختلف پياده را ممكن مي

يابي بهينه مداري فضاهاي شهري، تعيين مكانارتقاي پياده در
هاي جديد شـهري و تخصـيص تسـهيالت شـهري در     كاربري

 Schelhorn etرساند (جهت مديريت مناسب شهري ياري مي

al, 1999:23هاي بسياري در جهت هاي اخير، تالش ). در سال
سـازي آن، خصوصـاً   شناخت رفتارهاي حركتي پيـاده و مـدل  

سازي انبوه جمعيت پياده در شـرايط خـاص انجـام شـده      مدل
 ):Hughes, 2002: 508ها عبارتند از (است كه برخي از آن

هاي حمل و نقل سازي جمعيت در ارتباط با سيستم مدل �
 ,Daly et al., 1991; Toshiyuki, 1993; Smithعمومي (

 )؛1993
ــدل � ــي   م ــدادهاي ورزش ــاده در روي ــت پي ــازي جمعي س

)Bradley, 1993( 
 & Selimهاي مقدس (سازي جريان پياده در مكانمدل �

Al-Rabeh, 1991; Al Gadhi & Mahmassani, 1991( 
 & Surtiسازي جمعيت پياده در تظاهرات سياسي (مدل �

Burke, 1971( 
سازي جريان پياده در مواقع اضطرار ماننـد فـرار از   شبيه �

 )Tanaka, 1991آتش (
خت موجـود پيرامـون   اما عقيده بر ايـن اسـت كـه شـنا    

جريان پياده ناكافي بوده و نسبت بـه سـاير حـاالت حمـل و     
). بـه  Wigan, 1993: 3نقل پيشرفت كمتري داشـته اسـت (  

هاي مرتبط بـا تحليـل جريـان     طور كلي مطالعات و پژوهش
توان در سطوح مختلفي بسته به هدف و نوع هـر   پياده را مي

 بندي كرد: طرح، به صورت زير طبقه
 7نگر مطالعات جامع �
 8مطالعات خردنگر �
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 9نگر مطالعات ميان �

بينـي، بررسـي، تحليـل و     نگـر بـه پـيش    مطالعات جـامع 
طراحي در يـك بخـش يـا محـدوده وسـيع از شـبكه معـابر        

پردازند. اين دسـته مطالعـات    هاي شهري ميموجود در بافت
ريزي در سطح كالن مـورد اسـتفاده قـرار     عموماً جهت برنامه

در اين سطح، تقاضا به صورت كلي مدل شـده و از   گيرند. مي
مهمتـرين  شود.  متغيرهايي نظير جريان و چگالي استفاده مي

نتايج اين گروه از مطالعات، برآورد تعداد افـراد سـفركننده از   
هـاي بكـار رفتـه،    طريق مسيرهاي متفاوت است و الگـوريتم 

 سازي ترافيك سواره اسـت هاي مدلاغلب بر اساس الگوريتم
)Ronald et al, 2007: 29.( 

از سوي ديگر، مطالعات خُردنگر جهـت بررسـي و تحليـل    
جريان و پارامترهاي موثر بر آن در يك محـدوده كوچـك بـه    

هـاي   كار گرفته شده و وسائل نقليه و افـراد بـه عنـوان المـان    
سازي در نظر گرفته  مستقل و همراه با جزييات بيشتر در مدل

غالباً جهت اصـالح يـا بهبـود وضـعيت     شوند. اين مطالعات  مي
ايـن دسـته از   شـوند.   ترافيك و كنترل آن به كـار گرفتـه مـي   

مطالعات بر نحوه حركت مردم در يـك فضـاي خـاص شـهري     
شـوند و   مانند يك ميدان يا يك كريدور حركتي متمركـز مـي  

هاي خـاص در   همچنين به بررسي تاثير طراحي و مكان جاذب
 ).Ronald et al, 2007: 30( پردازدنحوه حركت مردم مي

ريـزي آن   با توجه به هدف پژوهش حاضر و ماهيت برنامـه 
در مقياس بافت تاريخي، مطالعات اين پژوهش، جزء مطالعـات  

ها و اصـول و قواعـد ايـن دسـته از     باشد و از مدل نگر ميجامع
كنـد. لـذا، در ادامـه، پيشـينه تحقيـق بـر       مطالعات پيروي مي

 نگر در راستاي برآورد تقاضا تمركز يابد.  مطالعات جامع
 نگر (ماكروسكوپيك) جريان پيادهمطالعات جامع -4-2-1

هـاي ذاتـي مـابين نحـوه رفتـار در      با وجود برخي تفاوت
شبكه جريان سواره و پياده، ساختار و كليت فرآيند مطالعات 

نگر و برآورد تقاضاي سفرهاي پياده، مبتني بر سـاختار  جامع
اي در شـبكه  رد تقاضـا و مطالعـات چهـار مرحلـه    عرف بـرآو 

). لـذا، در  Kerridge et al, 2001: 330جريان سـواره اسـت (  
ادامه، ابتدا، مروري بسيار مختصـر بـر مبـاني دانـش بـرآورد      

گيرد و سـپس، در  تقاضا در حوزه مهندسي ترافيك انجام مي
هاي مشابه در حوزه بـرآورد تقاضـاي   خصوص سابقه پزوهش

 گردد.نگر، مواردي ارائه مياده در مطالعات جامعجريان پي
هاي شهري از قدمت بااليي  برآورد تقاضاي سفر در شبكه

برخوردار است. نياز به بـرآورد نـوع، حجـم و توزيـع وسـايل      
هـاي زيـادي از    نقليه در شهرهاي مدرن و پيشرفته در بخش

شود. بر همين اسـاس   مديريت شهري امري بديهي تلقي مي

ريـزي ترافيـك    ونقلي جهـت برنامـه  لعات جامع حملنيز مطا
ميالدي آغاز شده و در ادامه تـاكنون   50سواره از اويل دهه 

 ;Hensher and Button, 2000: 119توسـعه يافتـه اسـت (   

Ortuzar, 1994: 12ونقلي، هـدف اصـلي    ). در مطالعات حمل
سـازي   ها، عالوه بر تحليل وضع موجود، شـبيه  از ساخت مدل

شهري در آينده و تحليل وضعيت ترافيكي مربـوط  سفرهاي 
به آن در آينده است. بدين صورت كـه در صـورت تغييـر در    

ها قادر خواهنـد   ساختار شبكه و عوامل موثر بر آن، اين مدل
بيني كـرده و   بود تا تقاضاي توليد شده و جذب شده را پيش

به كمـك آن، تقاضـاي آينـده را بـرآورد نماينـد تـا تحليـل        
هاي آتـي   گذاري ي به منظور مديريت شبكه و سياستترافيك
از ايــن رو، ايــن  ).McNally, 2000: 17پــذير باشــد ( انجــام
ها ابزاري كارآمد جهـت ارزيـابي وضـعيت كلـي شـبكه       مدل

ونقــل و تعيــين ســطوح عملكــردي شــبكه در آينــده   حمــل
هاي كلي اتخاذ شـده  شوند. از آنجايي كه سياست محسوب مي
ونقل و ترافيـك،   ديريتي (غير از حوزه حملهاي م توسط حوزه

ها و بارگـذاري جمعيتـي پيشـنهادي در افـق     از جمله كاربري
دهـي  نتيجـه بـر سـطح سـرويس     طرح) بر تقاضاي سـفر و در 

هـا بـا    گذاري شبكه تاثيرگذار هستند، نياز است تا اين سياست
توجه به خصوصيات شـبكه در نظـر گرفتـه شـوند. از ايـن رو      

گـذاري   سازي و سياسـت  مدل در فرآيند تصميم بكارگيري اين
هاي مختلف مديريت شهري امري ضـروري بـه نظـر     در حوزه

براي نمونه، ). Hoogendorn and Bovy, 2004: 573رسد ( مي
ممكن است كه بارگذاري ترافيكي شبكه براي تقاضاي آينده 

اي باشد كه شبكه از لحاظ ترافيكي  ريزي) به گونه (افق برنامه
هـاي مسـئول    مشكالت حاد شود. در اين شرايط ارگاندچار 
هـايي نظيـر تمركززدايـي     گيـري سياسـت   تواننـد جهـت   مـي 

جمعيت را با بررسـي و تحليـل عوامـل مـوثر تعيـين كننـد.       
محيطـي و   اي ديگر، در شـرايطي كـه وضـعيت زيسـت    نمونه

ريزي به مرز بحراني برسـد و يـا از    آلودگي هوا در افق برنامه
هايي نظير  توانند برنامه هاي مربوطه مي سازمان آن عبور كند،

تدوين اسـتانداردهاي جديـد بـراي ميـزان آالينـدگي مجـاز       
وسائل نقليه قابل تردد در سطح شبكه بسـته بـه جزئيـات و    

 ,Cervero and Kockelmanشرايط موجود را انجام دهنـد ( 

1997: 201 .( 
ه نگر ترافيكي، بـا بررسـي اوليـه شـبك    در مطالعات جامع

معابر محدوده منتخـب، حـوزه تـاثير مشـخص شـده و مـرز       
، 10بنـدي  شود. در ادامـه بـا انجـام ناحيـه     محدوده تعيين مي

شـود. پـس از ايـن مرحلـه، چهـار       نواحي ترافيكي تعيين مي
، 12، توزيــع ســفر11مرحلــه مطالعــات (توليــد و جــذب ســفر
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پذيرد كـه حـوزه    ) انجام مي14و تخصيص سفر13تفكيك سفر
ايـن مقالـه، مرحلـه نخسـت از مراحـل چهارگانـه       مورد نظر 
باشد. اولين تصميم براي فـرد مسـافر، انجـام و يـا     مذكور مي

عدم انجـام سـفر اسـت. ايـن مرحلـه را عمومـًا ايجـاد سـفر         
شـود.   نامند كه دو وجه توليد و جذب سفر را شـامل مـي   مي

هايي در هر ناحيه (از قبيل جمعيـت، مالكيـت،   وجود ويژگي
ونقـل   هاي مختلف، دسترسـي بـه حمـل   كاربريدسترسي به 

شود كه فرد سفري از ناحيه مبـدأ   همگاني و غيره) باعث مي
هاي توليـد   به ناحيه جاذب يا مقصد داشته باشد. عموماً مدل

نامـه   و جذب سفر به كمك اطالعات به دست آمده از پرسش
شـوند.   و آمار برداري صورت گرفتـه، تـدوين و پرداخـت مـي    

بدين صورت با استخراج سفرهاي توليد شده و جـذب شـده   
مربوط به هر ناحيه از آمارهاي موجود، با كمـك رگرسـيون،   

شـوند (افنـدي زاده و    هاي توليـد و جـذب سـاخته مـي     مدل
 ).  31: 1388رحيمي، 

ــر اســاس 15انجمــن حمــل و نقــل آمريكــا  ــاي داده، ب ه
اي بـا  هايي صورت گرفته، مجموعـه گردآوري شده و پژوهش

داده است  هاي شهر را پيشنهادعنوان نرخ سفرسازي كاربري
)Institute of Transportation Engineers, 2008 (

كه بر اساس آن ميزان جذب سفر بر حسب هـر كـاربري يـا    
ده هـاي گـزارش شـ   كند كه در واقع نرخفعاليت را برآورد مي

هـاي جـذب اسـت كـه از     در پژوهش، نتيجـه تـدوين مـدل   
رگرسيون بدست آمده است. اين مجموعه، ابزاري اسـت كـه   

باشد تـا  ونقل شهري ميدر اختيار مهندسين ترافيك و حمل
هاي آتي شبكه، بتواننـد بـرآوردي جهـت ارزيـابي     در توسعه

هاي ترافيكي و همچنين برآورد سطح سرويس شـبكه  عارضه
). بـا توجـه بـه    3: 1391باشند (سلطاني و ديگران،  را داشته

هـا در  هـاي بسـيار در تعريـف و سـرانه كـاربري     وجود تفاوت
ــژوهش   داده ــورد پ ــاي م ــاربري ITEه ــاي موجــود در و ك ه
 ITEهاي شـهري كشـورمان، ضـرايب بدسـت آمـده از       بافت
هـاي مختلـف) را   هاي جذب سفر بـه تفكيـك كـاربري   (نرخ
هـاي شـهري   ازي در مطالعات جريـان ستوان بدون بومينمي

ــران،     ــزادي و ديگ ــود (به ــال نم ــع 2: 1395اعم ) و در واق
هـاي توليـد و   سازي اين ضرايب نيازمنـد تـدوين مـدل    بومي

باشــد. مشــابه جــذب براســاس محــدوده مــورد مطالعــه مــي
در خصـوص نـرخ و ميـزان     ITEتحقيقات انجام شده توسط 

گـري در كشـور   ها، پژوهش ديجذب سفر به تفكيك كاربري
ونقـل و ترافيـك شـهرداري    توسط معاونت و سازمان و حمل

سازي تردد عابران پياده در سازي و شبيهتهران با عنوان مدل
، انجـام شـده اسـت. در پـژوهش     1392شهر تهران در سال 

ها بر اساس مقياس عملكردي و بندي كاربريمذكور، با دسته

ده و تعيين ضريب موقعيت قرارگيري كاربري، به گردآوري دا
ها پرداخته شده است؛ اما به دليـل نـازل   جذب سفر براي آن

رگرسيون، نتايج كمي مشـخص   16بودن مقدار ضريب تعيين
هاي مورد پژوهش، گزارش نشده اسـت  در بسياري از كاربري

 ). 1392و نقل شهرداري تهران، (معاونت و سازمان حمل
، وزارت راه در ارتباط بـا بـرآورد تقاضـاي جريـان پيـاده     

در جهت  2004آمريكا در ايالت مريلند، پژوهشي را در سال 
سـازي جريـان پيـاده آغـاز     برآورد تقاضاي سفر پياده و مدل

بندي نمود. مدل مورد نظر در پژوهش مذكور، كه جزء دسته
 -مقصـد  -باشد، با عنـوان مـدل مبـدأ   نگر ميمطالعات جامع

هاي چهار مشابه مدلباشد كه بسيار مي17انتخاب مسير پياده
اي مطالعات جامع جريان سواره است و در آن به ارائه  مرحله

مدل برآورد تقاضاي جريان پياده به تفكيك سـفرهاي خانـه   
پردازد. عالوه بر پـژوهش  مي19و سفرهاي هيچ سر خانه18مبنا

 -مقصـد  -هـاي مبـدأ  مذكور، تحقيقات ديگري در رده مـدل 
هـا بـر ايـن اسـاس     ن مـدل انتخاب مسير انجام شده است. اي

هستند كه افراد قصد در بيشينه كردن تابع هدف مطلوبيـت  
 20مسـتقيم و سـاده بـودن    خود در انتخاب مسيرها را دارنـد. 

فاكتور مهمي در انتخاب مسير پيـاده اسـت و عـابرين پيـاده     
كننــد  عمومـاً كوتـاهترين مسـير درك شــده را انتخـاب مـي     

)Senevarante & Morall, 1986: 149 عوامل ديگري نظير .(
عــادت، تعــداد گــذرهاي منشــعب و رضــايت درك شــده در 

). Bovy & Stern, 1990: 43انتخـاب مسـير، مهـم اسـت (    
بيشينه سازي مطلوبيت حركت و تئوريهاي انتخاب مسير بـر  
اين اساس است كه افراد سفرهاي خود را بـراي رسـيدن بـه    

، نـوع  دهند و بسته به هر نوع هدفهدف مشخصي انجام مي
سازي تقاضـاي پيـاده   مشخصي از مطلوبيت وجود دارد. مدل

هاي ) از بخش2004ارائه شده در پژوهش وزارت راه آمريكا (
ــر تشــكيل شــده اســت (   Maryland Department ofزي

Transportation-USA, 2004: 3-23:( 
 سازي شبكه معابر عابر پياده شبيه -1
 سازي كاربري اراضي شبيه -2
 يع سفر پيادهتوليد، جذب و توز -3
 تخصيص سفر -4

بخش سوم از مطالعات مذكور، مرتبط با موضوع اين مقاله 
است كه به محاسبه حجم سفرهاي توليد و جذب شده در هـر  

پردازد. در پژوهش وزارت راه آمريكا، توليـد سـفر بـر    ناحيه مي
هـاي   ام بـه كـاربري  iگيري معيار دسترسي ناحيه  مبناي اندازه

ــوع  ــت m )(21  )نـ ــده اسـ ــنهاد شـ  Marylandپيشـ

Department of Transportation-USA, 2004:( 
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)1( = Σ [  * F (i,j)]

 كه در آن:
ام بـر اسـاس   j: فرصت هاي ارائه شـده در ناحيـه   

   mهاي نوع مساحت كاربري
F (i,j)  تابع معكوس زمان سفر مابين ناحيـه :i ام وj  ام كـه

گـردد و در  محاسبه مي F (i,j) = t (i,j)-1.5 * e(-0.1*t(i,j)) از رابطه
ام jام تا مركز ناحيـه  iزمان سفر مابين مركز ناحيه  ،t (i, j) آن
 باشد.) مي2,71828عدد ثابت لوگاريتم طبيعي ( eو 

براساس نتيجه رگرسـيون پيشـنهادي پـژوهش مـذكور،     
هـاي  تعداد سفرهاي عابرين پياده به صورت تابعي از كـاربري 

هاي مناطق اطراف به منطقه مورد نظر و دسترسي به كاربري
 آيد. دست مي

هاي مـرتبط از  عالوه بر پژوهش مذكور، در ساير پژوهش
 Muhs et al, 2015; Singleton et al, 2014; Cliftonجمله (

et al, 2015; Clifton et al, 2016    بـا كاربسـت تكنيـك (
سفرهاي پياده در  رگرسيون گام به گام، ميزان توليد و جذب

هر ناحيه، به عنوان متغير وابسته و معيـار دسترسـي، تعـداد    
هـاي سـني مختلـف، تعـداد خـانوار      جمعيت به تفكيك بـازه 

و ...،  22هاساكن، ماتريس زمان سفر بين نواحي، بردار فرصت
به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفتـه شـده اسـت و بـا     

بنــدي فكيــك دســتهاســتفاده از تكنيــك رگرســيون و بــه ت
ها، حجم تقاضاي سـفر پيـاده بـر اسـاس متغيرهـاي      كاربري

مســتقل محاســبه شــده اســت. بنــابراين، بررســي پيشــينه  
هـاي مـرتبط، بـر كاربسـت رگرسـيون در خصـوص       پژوهش

 گذارد .برآورد تقاضاي جريان پياده صحه مي
هاي مستخرج (متغيرهاي مسـتقل)  شاخص -4-3

 مرتبط هاياز مباني نظري و پژوهش
هـاي مـرتبط   براساس بررسي ادبيات موضـوع و پـژوهش  

هاي تعريف شـده بـه عنـوان متغيرهـاي     انجام شده، شاخص
هـاي  هاي پيشـين كـه در نتيجـه آزمـون    مستقل در پژوهش

 اند، در پژوهش حاضـر رگرسيون، داراي رابطه معناداري بوده

به عنوان متغيرهاي مسـتقل جهـت بـرآورد تقاضـاي پيـاده      
) بيــانگر متغيرهــاي مســتقل 1جــدول ( .اســت لحـاظ شــده 

 ,Muhs et alهاي مرتبط (برگرفته از مباني نظري و پژوهش
2015; Singleton et al, 2014; Clifton et al, 2015; 
Clifton et al, 2016; Maryland Department of 

Transportation-USA, 2004  به تفكيك هر يك از اهـداف (
سفرهاي  -1اف سفر به پنج دسته: باشد. تفكيك اهدسفر مي

 -4ســفرهاي تفريحــي؛  -3ســفرهاي كــاري؛  -2آموزشــي؛ 
هـاي  سفرهاي با هدف فعاليـت  -5سفرهاي با هدف خريد و 

شخصي مبتني بر پژوهش وزارت راه آمريكا در ايالت مريلنـد  
 باشد.  ) مي2004(

)، ذكر چند نكتـه  1در خصوص موارد مذكور در جدول (
 حائز اهميت است:

هاي توليد سـفر، تعـداد سـفرهاي    متغير وابسته در مدل .1
باشـد  توليد شده در هر ناحيه به تفكيك اهداف سفر مي

هاي جذب سفر، صورت مشابه، متغير وابسته در مدلو به
تعداد سفرهاي جذب شده به هر ناحيه به تفكيك اهداف 

 باشد.سفر مي
متغيرهاي مستقل تعريف شده، بر اساس بررسي پيشينه  .2

هـاي بـرآورد تقاضـاي    ژوهش در خصوص تدوين مـدل پ
هـا در جـدول   سفر پياده، گردآوري شده است و ارائه آن

ها بـا تعـداد   فوق، لزوماً به معناي معنادار بودن رابطه آن
باشـد. نتيجـه   سفرهاي توليد شده يـا جـذب شـده نمـي    

اعمال تكنيك رگرسيون و تحليل آماري نتايج حاصـل از  
ودن رابطه مابين متغيرهاي مستقل آن، موضوع معنادار ب

 نمايد.تعريف شده را با متغير وابسته تعيين مي
با توجه به ضرورت مذكور در بخش پيشين در خصـوص   .3

هـاي زمـاني مختلـف، عمليـات     لزوم برآورد تقاضا در بازه
تدوين مدل بر اساس متغيرهاي پيشنهادي، بـه تفكيـك   

 صبح، ظهر و بعدازظهر انجام گرفته است. 

 
Table 1: Definition of independent variables for the development of models for creation and attraction of trips 

according to the purpose of the trip 
Model type Purpose of the trip independent variable 

  

Accessibility to educational functions (X1) 
Number of households in the area (X2) 
Number of people aging from 6 to 18 years old (X3) 
Accessibility to the public transportation system (X4) 
Access to service and office applications (X5) 
Number of households in the area (X2) 
Accessibility to the public transportation system (X4) 
Number of employees in the household (X6) 
Car ownership rate (X7) 

leisure Accessibility to green space, recreational and tourism and cultural 
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 تحليل نمونه موردي -5

نظر به اينكه، مقاله حاضر در پي برآورد تقاضـاي جريـان   
پياده وضع موجود و تقاضاي جريان پياده در صورت تغييرات 

 –هـاي راهبـردي   تفصـيلي يـا طـرح   آتي شبكه (افق طـرح  
ساختاري به عنوان طرح فرداست) و همچنـين تعيـين نـرخ    

هـاي موجـود در   نهايي جذب سفر پياده به تفكيـك كـاربري  

باشد كـه  بافت تاريخي است، دربرگيرنده مراحل متعددي مي
 هـاي مـورد انتظـار، مسـتلزم    هر مرحله به فراخـور خروجـي  

مكـاني پـژوهش، بخشـي از    هاي خاصي است. محـدوده   دهدا
باشـد كـه   فرهنگي تهران (حصار ناصري) مـي  -بافت تاريخي

 ) ارائه شده است.1حدود و ثغور آن در تصوير (

 

Fig. 1 Spatial area of research 
 

واقـع در  هكتـار،   500اين محـدوده بـا مسـاحت حـدود     
هكتـار بافـت تـاريخي مصـوب      2250بخش جنوب غربي از 

باشـد و  سازمان ميراث فرهنگي كشور (حصـار ناصـري) مـي   
آهن، رازي (ميـدان گمـرك سـابق) و    دربرگيرنده ميادين راه

باشـد. عـالوه بـر ميـادين     محمديه (ميدان اعدام سـابق) مـي  
مذكور، محورهـاي مهمـي از جملـه بخـش جنـوبي خيابـان       

هـاي شـوش،   كارگر و همچنـين بخشـي از خيابـان    وليعصر،

مولوي، خيام، تختـي و وحـدت اسـالمي در محـدوده مـورد      
)، محـدوده مكـاني پـژوهش را    1پژوهش واقع است. تصوير (

دهد. با توجه به اينكه، خيابـان وحـدت اسـالمي،    نمايش مي
شـهر تهـران اسـت،     12و  11مرز مابين شـهرداري منطقـه   

نطقه شهرداري مذكور واقـع شـده   محدوده منتخب، در دو م
  هــاي متعــددي در محــدوده منتخــب از ســوياســت. طــرح

هــاي مــديريت شــهري بــاالخص ســازمان زيباســازي ارگــان

services (X8) 
Number of households in the area (X2) 
Number of people aging from 18 to 50 years old (X9) 
Accessibility to the public transportation system (X4) 
Car ownership rate (X7) 

shopping 

Accessibility to commercial use (X10) 
Number of households in the area (X2) 
Number of people aging from 18 to 60 years old (X11) 
Accessibility to the public transportation system (X4) 
Car ownership rate (X7) 

Personal activities 

Accessibility to sports, healthcare and religious use (X12) 
Number of households in the area (X2) 
Number of people aging from 18 to 60 years old (X11) 
Accessibility to the public transportation system (X4) 
Car ownership rate (X7) 

Attraction of 
pedestrian trip 

educational Opportunities achieved from educational functions (X13) 
business Opportunities achieved from service and office functions (X14) 
lesiure Opportunities achieved from greenery, recreation, tourism and  cultural 

functions (X15) 
shopping Opportunities achieved from commercial functions (X16) 

Personal activities Opportunities achieved from sport, health care, religious functions (X13) 
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در جهــت  12و  11شــهرداري تهــران و شــهرداري منــاطق 

بازآفريني بافت تاريخي فرسـوده محـدوده و كـاهش فرآينـد     
ه فرسودگي حاكم بر بافت، تـدوين و مصـوب شـده اسـت كـ     

هـا بـه داليـل    ها اجرا گرديده و برخي از طـرح تعدادي از آن
اند. همجـواري محـدوده بـا    متعددي، به منصه ظهور نرسيده

ــره   ــين برخــورداري از گ ــران و همچن ــزرگ ته ــازار ب ــا و ب ه
محورهاي اصلي و پرتردد پياده شهري، سبب شده است كـه  

هـايي از  محدوده در جداره گذرهاي اصلي، فعال و در بخـش 
هاي ها و ظرفيترغم برخورداري از پتانسيلرون بافت، عليد

بسيار از جمله ابنيه تاريخي و برخي فضاهاي شهري خـاص،  
متروكه و فاقد فعاليـت و سـرزندگي الزم باشـد. بـه عبـارت      
ديگر، عدم توزيع متناسب جريان سـبب شـده كـه منحصـراً     

هــاي شــهري، بهــره هــاي اصــلي محــدوده از جريــانجــداره
ي گيرند. همچنانكـه از مبـاني بـازآفريني مشـروح در     اقتصاد

پيشينه مقالـه مشـخص اسـت، هـدف از فرآينـد بـازآفريني،       
ــا    ــت ب ــاعي و اقتصــادي باف ــدي، اجتم ــات كالب ــد حي تجدي

هـاي بافـت اسـت. بنـابراين،     هاي همخوان با ظرفيـت  فعاليت
جهت توزيع متناسب جريـان، الزم اسـت در وهلـه نخسـت،     

از تقاضاي سفر بدست آيد. اين بـرآورد،   برآوردي قابل اعتماد
سو، تحليل توزيع جريان و متناسب با آن تحليل توزيع  از يك

نمايد و از منافع اقتصادي را در وضع موجود بافت، محقق مي
سوي ديگر، با تعيين نرخ توليـد و جـذب سـفر بـه تفكيـك      

هـاي  توانـد در تـدوين طـرح   هاي بافت مورد نظر، ميكاربري
جهت بازآفريني محدوده مثمرثمر باشـد. چراكـه،   مرمتي در 

هاي پيشـنهادي  در صورت بارگذاري جمعيتي حاصل از پهنه
ــاس    ــر اس ــين ب ــيلي محــدوده و همچن ــرح تفص مصــوب ط

هــاي محيطــي در پيشــنهادات مربــوط بــه ارتقــاي كيفيــت 
هـاي الزم جهـت   توانـد زمينـه  هاي مصوب محدوده، مي طرح
ر وضـع آتـي بافـت فـراهم     بيني نحوه توزيع جريان را دپيش

نمايد و نهايتاً بر اساس تحليل نحـوه توزيـع جريـان در افـق     
دهي و هاي سامانطرح تفصيلي مصوب و پس از اجراي طرح

ارتقاي كيفي مصوب در محدوده، منجر بـه توزيـع متناسـب    
هاي اقتصـادي در كـل بافـت    جريان و توزيع متناسب فرصت

هـاي  غنـاي طـرح   توانـد بـه  شود. تحقق چنين موضوعي مي
هـاي مجـدد بـه بافـت     پيشنهادي يـاري رسـاند و از آسـيب   

تاريخي جلوگيري نمايد و بـا بـازآفريني محـدوده در جميـع     
ابعاد كالبدي، اجتماعي و اقتصادي، بافت را به چرخه حيـات  

 شهري بازگرداند.
بنـدي توليـد و   از پژوهش حاضـر، ناحيـه  مرحله اول در 

بنـدي توليـد و جـذب    احيهپذيرد. در نجذب سفر صورت مي

سفر در نمونه موردي، همگن بودن نواحي از نظر جمعيتي و 
شرايط اجتماعي و اقتصادي مد نظر قرار گرفته است. تصوير 

)، ناحيـه بنـدي توليـد و جـذب سـفر پيـاده در محـدوده        2(
 دهد.باشد را نمايش ميناحيه مي 55منتخب كه دربرگيرنده 

 

 
Fig. 2 Zoning of creation and attraction of 

pedestrians trips in the selected area 
 

نامه و فرآيندهاي مـرتبط  ، توزيع پرسشمرحله دومدر 
پذيرد. بنـابراين در  با آن جهت برآورد متغير وابسته انجام مي

ابتدا، با تحليل آماري از جمعيـت محـدوده و تعـداد خـانوار     
هـاي آمـاري   ساكن مستخرج از اطالعـات مربـوط بـه بلـوك    

خـــانوار)، تعـــداد  26000محـــدوده منتخـــب (در حـــدود 
ها جهت برآورد ميزان توليد سفر بر اساس فرمول نامه پرسش

گردد. درصد خطا و يـا ضـريب اطمينـان    كوكران، تعيين مي
قابل قبول در فرمول كوكران همانند مطالعات آماري مشـابه،  

جه اطمينان شود و با فرض دردر نظر گرفته مي 1,96برابر با 
-پرسـش  379، تعـداد  0,05يا دقت احتمالي مطلوب برابر با 
گـردد. بـر اسـاس مطالعـات     نامه جهت برداشت محاسبه مي

طرح جامع ترافيك سواره و همچنين مطالعات مشابه جهـت  
ونقـل  برآورد تقاضاي سفر پياده در معاونت و سازمان و حمل

ور، جهت و ترافيك شهرداري تهران و ساير كالنشهرهاي كش
 5برداري، حجـم نمونـه بـه ميـزان     ارتقاي سطح دقت نمونه

شـود كـه بـر     درصد از حجم جامعه آماري در نظر گرفته مي
اين اساس مشخص است در اين پژوهش، حجم نمونه برابر با 

نامه و فراتر از نتيجـه اعمـال فرمـول كـوكران     پرسش 1300
دهاي باشد. درنتيجه در اين پـژوهش بـه تأسـي از فرآينـ    مي

هاي تخصصي مرتبط از جمله معاونـت  مشابه جاري در حوزه
ــل ــالن  حم ــك ك ــل و ترافي ــداد  ونق ــور، تع ــهرهاي كش  ش
 1300ها جهت برآورد حجم توليد سـفر برابـر بـا     نامه پرسش

عدد در نظر گرفته شده اسـت. مشخصـات خـانوار، مالكيـت     
ونقـل همگـاني، تعـداد    گيـري از حمـل  خودرو، ميـزان بهـره  

ــه، مقصــد ســفرهاي پيــاده، هــدف از  ســفرهاي پيــا ده روزان
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سفرهاي پياده و زمان هـر يـك از سـفرهاي پيـاده از جملـه      
  ها مـورد سـوال قـرار گرفتـه    نامهمواردي است كه در پرسش

است. همچنين جهت آماربرداري از تعداد سفرهاي پياده بـه  
هاي مختلف به روش مشابه با فرآيند جـاري در  قصد كاربري

شـهرهاي  ونقـل شـهري كـالن   رافيك و حملحوزه معاونت ت
كشور در خصوص تعيين حجم نمونـه بـراي بـرآورد ميـزان     

هــاي نامــه از مخاطبــان كــاربريپرســش 700، جــذب ســفر
مختلف و صاحبان مشاغل صورت پذيرفت. در اين پـژوهش،  

ها اوالً متناسب با تعداد خانوار سـاكن  نامهنحوه توزيع پرسش
رد مطالعه بوده اسـت. بـه عنـوان    در هر ناحيه از محدوده مو

نامه در كـل محـدوده   عدد پرسش 1300مثال، نظر به اينكه 
خانوار ساكن برداشت شده است، در  26000مورد مطالعه با 

) از محدوده مورد مطالعه مبتني بر اطالعات كسـب  1ناحيه (
خـانوار سـاكن بـوده و     390هاي آماري تعـداد  شده از بلوك
نامـه مـورد   عدد پرسـش  20ري تناسب، نظرگي بنابراين با در

هـا،  نامـه برداشت قرار گرفته است. همچنـين توزيـع پرسـش   
كامالً به صورت تصادفي و با مراجعه به محل سكونت اهـالي  

هـا بـه   نامهمحدوده مورد مطالعه و يا تحويل مستقيم پرسش
رهگذراني بوده است كه جزء ساكنان محدوده مورد مطالعـه  

بـا روش تحويـل مسـتقيم     گـردد، ان مـي اند. خاطر نشـ بوده
دهنگان امكان ارائه توضـيحات مكفـي   ها به پاسخنامهپرسش

نامه و يـا رفـع ابهامـات    در خصوص هدف از برداشت پرسش
هـا ايجــاد  نامــهاحتمـالي در فرآينــد پاسـخگويي بــه پرسـش   

در جهت تحقق توزيع متناسب جريان در بافت بـه  گردد.  مي
لـه، الزم اسـت كـل ســاعتي از    عنـوان هـدف غـايي ايـن مقا    

روز كه بافت مورد مطالعه، فعـال اسـت مـد نظـر قـرار       شبانه
هـاي زمـاني   گيرد تا بتوان با بـرآورد تقاضـاي سـفر در بـازه    

مختلف، توزيع جريان و درنتيجه حجـم جريـان پيـاده را در    

هاي زماني متعـدد در فضـاهاي شـهري مختلـف بافـت،      بازه
با توجه به زمان فعاليـت در بافـت   ارزيابي كرد. در اين مقاله، 

تـا   6است، سه بازه زماني، صبح ( 24صبح تا  6كه از ساعت 
) جهــت 24تــا  18)، و بعـدازظهر (از  18تــا  12)، ظهـر ( 12

هـاي مـذكور،   گردد. دليل انتخاب بازهبرآورد تقاضا لحاظ مي
حجم تقريبـًا مشـابه جريـان پيـاده در بافـت در هـر يـك از        

هـا،  از آن دارد در هـر يـك از ايـن بـازه     هاست كه نشان بازه
 .  باشدتقاضاي جريان پياده، تقريباً مشابه مي

نامـه، توزيـع مقـدماتي بـه     پيش از توزيع نهايي پرسـش 
 50نامه جهت برآورد ميزان توليد و تعداد پرسش 100تعداد 
نامه جهت برآورد ميزان جذب سفر پياده انجام شـده  پرسش

نامه از دو جهـت  ل، روايي پرسشاست و بر اساس نتايج حاص
) ارزيابي اعتبار صوري 1اصلي مورد بررسي قرار گرفته است: 
هاي مربوط به برآورد نامهكه با توجه به اينكه ساختار پرسش

ــول       ــر اص ــي ب ــاده مبتن ــفر پي ــذب س ــد و ج ــم تولي  حج
ونقـل   هـاي اسـتاندارد معاونـت ترافيـك و حمـل      نامه پرسش

باشد و از يك قاعده كلـي  يشهرهاي كشور م شهرداري كالن
هاي مـورد نظـر داراي   نامهنمايند، بنابراين پرسش پيروي مي

) ارزيابي اعتباري محتوايي كه در 2باشند و  اعتبار صوري مي
هـا توسـط دو كارشـناس خبـره در     نامهاين خصوص، پرسش

 ريـزي حوزه مهندسي ترافيك و مسلط بر فرآينـدهاي برنامـه  
مورد ارزيابي و تأييد قرار گرفته است. نگر جريان پياده،  جامع

نامه بر اسـاس شـيوه   پس از ارزيابي و سنجش روايي پرسش
هـا نيـز مـورد    نامـه صدراالشاره، نياز است كه پايايي پرسـش 

ارزيابي قرار گيرد. لذا از آزمون آلفاي كرونباخ جهت سنجش 
ها اسـتفاده شـده اسـت كـه نتـايج آن در      نامهپايايي پرسش

رائه شده اسـت. نتـايج حاصـل، نشـان از پايـايي      ) ا2جدول (
 هاي توزيع شده مقدماتي دارد.نامهپرسش

 
Table 2: The results of the questionnaire reliability assessment 

Case Processing Summary  Reliability Statistics  
 N %  Cronbach's Alpha N of Items 

Cases Valid 1300 0.912  
0.912 35 Excludeda 0 0  

Total 1300 100.0  
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 

 
 پــس از ســنجش روايــي و پايــايي نتــايج حاصــل از     

ــه پرســش ــع    نام ــدماتي، توزي ــده مق ــع ش ــاي توزي ــايي ه نه
نامه  پرسش 1200هاي برآورد توليد سفر به تعداد نامه پرسش

نامه جهت برآورد جـذب سـفر پيـاده صـورت     پرسش 650و 
 گرفته است.

از فرآينـد انجـام پـژوهش، محاسـبه و      مرحله سـوم در 
هاي برآورد مقادير مربوط به متغيرهاي مستقل بر اساس نقشه

بارتنـد از: الـف)   پذيرد كـه ع محدوده مورد مطالعه، صورت مي
هـا، ب) تـابع معكـوس زمـان سـفر و ج) معيـار       بردار فرصـت 

 دسترسي.
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) بــه تفكيــك هــا (الــف) محاســبه بــردار فرصــت

گانـه منـدرج   هاي متناظر و مرتبط با اهداف سفر پنجكاربري
) مبتني بر رابطه ارائه شده در پيشينه پـژوهش  1در جدول (

)Maryland Department of Transportation-USA, 

گـردد كـه نتـايج محاسـبه آن در نـواحي      ) تدوين مـي 2004
) نمايش داده شده اسـت  3محدوده مورد مطالعه، در تصوير (

كه محورهاي افقي در نمودارهاي نمايش داده شـده، بيـانگر   
گانه در محدوده مـورد مطالعـه بـوده و محورهـاي     55نواحي 

هـاي  از كـاربري هـاي حاصـل   عمودي بيانگر، ميزان فرصـت 
باشد. نكته حائز اهميت در محاسبه متناظر با اهداف سفر مي

هـاي  هاي يك ناحيه اين اسـت كـه در پـژوهش   بردار فرصت
ــاربري  ــاي ك ــردار  مشــابه، مســاحت زيربن ــا در محاســبه ب ه

ها لحاظ شده است؛ در حاليكه در اين مقاله، مساحت  فرصت

م سـاختماني  ها با درنظرگيري طبقات موجـود (تـراك  كاربري
باشد؛ چون با توجـه بـه اخـتالف    موجود) مالك محاسبه مي
هاي مختلف محدوده مورد مطالعه تراكم ساختماني در بخش

و همچنين با توجه به اختالف تراكم ساختماني وضع موجود 
ــاربري ــراكم  و پيشــنهادي در ك ــا اعمــال ت ــف، ب هــاي مختل

ن هـا، ضـريب تعيـي   ساختماني در محاسبه مساحت كـاربري 
گردد. همچنين در محاسبه بيشتري در رگرسيون حاصل مي

هـاي حمـل و نقـل    ها و ايسـتگاه بردار فرصت حاصل از پايانه
هـا مـالك محاسـبه بـوده     ها و پايانـه همگاني، تعداد ايستگاه

هـا بـر اسـاس    است. با توجه به اينكه محاسبه بـردار فرصـت  
گيـرد، روش  هـاي محـدوده مـورد مطالعـه انجـام مـي      نقشـه 

ها در ايـن مرحلـه، اسـنادي و روش تجريـه و     گردآوري داده
 باشد.آماري مي -ها، عليتحليل داده

 

 
Fig. 3 Opportunity vector values ( )according to the functions relevant to the purpose of the trip in the 

selected districts 
 

) نيـز مبتنـي   F (i,j)ب) محاسبه تابع معكوس زمان سفر (
ــژوهش (    ــينه پ ــده در پيش ــه ش ــه ارائ ــر رابط  Marylandب

Department of Transportation-USA, 2004باشــد. ) مــي
در رابطه مذكور، با فرض سرعت متوسـط   t (i, j)مقدار پارامتر 

متر در دقيقه و بـر اسـاس فواصـل     80حركت پياده در حدود 
ناحيــه توليــد و جــذب در محــدوده مــورد  55مــابين مراكــز 

ها در اين گام مطالعه، محاسبه شده است. روش گردآوري داده
 هاي محدوده و به روش اسنادينقشهاز پژوهش مبتني بر 
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 باشد.آماري مي -ها، عليبوده و روش تجريه و تحليل داده
) به تبعيت از نحـوه  سي (ج) محاسبه معيار دستر

گانـه سـفر،   ها، به تفكيـك اهـداف پـنچ   محاسبه بردار فرصت
پذيرد كه نتايج آن در نواحي محدوده منتخـب در  صورت مي

) ارائه شده اسـت. محورهـاي افقـي در نمودرهـاي     4تصوير (
گانـه واقـع در محـدوده مـورد     55ارائه شده، نمايانگر نواحي 

محورهاي عمودي، نمايانگر ميـزان معيـار   باشد و مطالعه مي
 باشد.  دسترسي به تفكيك اهداف سفر مي

 

 
Fig. 4 Independent variable values (  ) according to the functions relevant to the five specified goals 

 
هـاي  مـدل از فرآينـد انجـام پـژوهش،     مرحله چهارمدر 

توليد و جذب سفر پياده به تفكيك اهـداف سـفر در محـدوده    
گـردد. در  گام تدوين ميبهمنتخب، با بكارگيري رگرسيون گام

هــاي حاصــل از توزيــع ايــن راســتا، در ابتــدا، بــر اســاس داده
نامه (مرحله دوم)، مقادير توليد و جذب وضـع موجـود   پرسش

ازاي كل جامعه آماري با برقراري تناسب مابين حجم نمونه  به
و حجم جامعه در هر ناحيه از محدوده مورد مطالعه، محاسـبه  

گردد كه همچنانكه بيان شد، به عنوان متغير وابسته تلقـي  مي
گردند. مقادير متغيرهاي مستقل نيز از مرحله سوم فرآينـد  مي

بـط حاصـل از   ) روا2جـدول ( انجام پـژوهش حاصـل گرديـد.    
اعمال رگرسيون و ضرايب تعيين بدست آمـده را بـه تفكيـك    
اهداف سفر مختلف و در سه بازه زماني مورد نظر ايـن مقالـه،   

هـاي تـدوين   دهد. الزم به ذكر است كه كليه مـدل گزارش مي

شده براي توليد و جذب سفر پياده در تمامي اهداف سفر و در 
اي جملـه  خطـي چنـد   هايسه بازه زماني مورد پژوهش، مدل

باشد. متغيرهاي مستقل مـوثر در روابـط رگرسـيوني نيـز،     مي
 اند.  ) تعريف شده1تر جدول (پيش

پس از انجام رگرسيون به تفكيك هر يك از اهداف سفر، 
جهـت ارزيـابي معنـاداري كـل فرآينـد حـاكم بـر         Fآزمون 

جهت ارزيابي معناداري هر يـك   P-valueرگرسيون، آزمون 
از متغيرهاي مسـتقل و همچنـين آزمـون دوربـين واتسـون      
جهت اطمينان از نكويي برازش رگرسـيون صـورت پذيرفتـه    

هـاي انجـام شـده كـه بـه      است. با توجه به تعدد رگرسـيون 
تفكيك اهداف سفر و به تفكيك سه بازه زمـاني و همچنـين   

هاي باشد، ارائه آزمونبه تفكيك توليد و جذب سفر پياده مي
معناداري رگرسيون و متغيرهاي مستقل در هر رگرسيون در 
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) به ارائـه  9) تا (3گنجد. لذا در جداول (مجال اين مقاله نمي

هاي مذكور در خصوص مـدل توليـد آموزشـي و    نتايج آزمون
 گردد.كاري در بازه زماني صبح به عنوان نمونه، بسنده مي

 
Table 3: Results of applying regression techniques in formulating models for the creation and attraction of 

pedestrian trips according to the purpose of the trips and time intervals 

Model 
type 

The 
purpose of 

the trip 

independe
nt variable 

Morning time interval Noon time interval Afternoon time interval 

Variable 
coefficient 

Signifi
cance 
level 

the coefficient 
of 

determination 
(R2) 

Variable 
coefficient 

Significa
nce level 

the coefficient 
of 

determination 
(R2) 

Variable 
coefficient 

Significa
nce level 

the 
coefficient 

of 
determinati

on (R2) 

Produ
ction 

of 
pedest
rian 
trips 

Educational
* 

X1 0.033108 0.000 

0.832 

0.003981 0.000 

0.870 

0.000463 0.000 

0.933 X2 ---  **  0.254 --- 0.119 --- 0.119 
X3 0.353199 0.000 0.010763 0.001 0.001079 0.001 
X4 42.871108 0.000 0.795511 0.003 1.059984 0.008 

Business 

X5 0.017813 0.000 

0.809 

0.021661 0.000 

0.930 

0.001929 0.002 

0.855 
X2 --- 0.193 --- 0.098 --- 0.092 
X4 161.931042 0.000 194.124933 0.000 13.577791 0.004 
X6 0.317130 0.009 0.362120 0.001 0.070415 0.031 
X7 -0.031086 0.001 -0.049981 0.004 -0.039121 0.002 

Leisure 

X8 0.003854 0.000 

0.910 

0.027965 0.003 

0.839 

0.094986 0.001 

0.876 
X2 0.004566 0.002 0.037699 0.003 0.486521 0.000 
X9 --- 0.211 --- 0.244 --- 0.088 
X4 1.070765 0.001 73.097654 0.006 89.653230 0.004 
X7 --- 0.198 --- 0.177 --- 0.281 

Shopping 

X10 0.008843 0.000 

0.961 

0.071040 0.005 

0.931 

0.116869 0.001 

0.814 
X2 0.033790 0.000 0.095119 0.009 0.158740 0.002 
X11 --- 0.113 --- 0.298 --- 0.338 
X4 15.984140 0.001 9.984399 0.000 88.984111 0.001 
X7 -0.071943 0.001 -0.019422 0.005 -0.139330 0.000 

Personal 

X12 0.000713 0.004 

0.891 

0.011158 0.008 

0.920 

0.058104 0.009 

0.790 
X2 0.001116 0.003 0.081201 0.010 0.164989 0.022 
X11 --- 0.213 --- 0.091 --- 0.084 
X4 --- 0.165 --- 0.221 --- 0.144 
X7 --- 0.144 --- 0.312 --- 0.339 

Average coefficients for determining 
production models by three time 

intervals 
  0.880   0.898   0.853 

Average coefficients for determining production models 0.877 
Pedest
rian 
trip 

attract
ion 

educational X13 0.093610 0.000 0.920 0.004156 0.002 0.965 0.000682 0.000 0.790 
business X14 0.038550 0.000 0.901 0.049096 0.000 0.834 0.002609 0.004 0.850 
Leisure X15 0.001888 0.001 0.887 0.041004 0.009 0.783 0.094094 0.004 0.960 

Shopping X16 0.005297 0.000 0.897 0.050098 0.000 0.891 0.085098 0.005 0.800 
Personal X17 0.000483 0.000 0.976 0.009458 0.003 0.880 0.049347 0.001 0.961 

Average coefficients for determining 
production models by three time 

intervals 
  0.916   0.870   0.872 

Average coefficients for determining production models 0.886 
 

*: براساس ضـرايب متغيرهـاي مسـتقل گـزارش شـده در      
بـازه  جدول، به تفكيك هر يك از اهداف سفر در هر يك از سـه  

توان مدل توليد يا جذب جريـان پيـاده   زماني مورد پژوهش، مي
اي نگارش نمود. براي نمونه، را به صورت مدل خطي چند جمله

ميزان توليد سفر آموزشي در بازه زماني صبح از رابطه زير قابـل  
 = ميزان توليد سفر آموزشي در بازه زماني صـبح  محاسبه است.

(0.033108 × x1) + (0.353199 × x3) + (42.871108 × x4)   . 

 مقداريها، **: متغيرهاي مستقلي كه در ستون ضريب آن
گــزارش نشــده اســت، متغيرهــايي هســتند كــه در نتيجــه  

انـد و بـه   رگرسيون، رابطه معناداري با متغير وابسته نداشـته 
همين دليل، چنـين متغيرهـايي از فرآينـد اعمـال تكنيـك      

 اند.رگرسيون حذف شده

 
Table 4: Variables entered/removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
Education (Pro-Morning) x4, x1, x3, x2b . Enter 

a. Dependent Variable: y 
b. All requested variables entered. 
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Table 5: Model summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-
Watson 

Education 
(Pro-Morning) .912250 .832201 .817 .872 2.004 

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2 
b. Dependent Variable: y 

 
Table 6: ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Education 
(Pro-Morning) 

Regression 199.150 4 49.788 65.505 .000b 
Residual 231.817 305 .760   

Total 430.968 309    
a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2 

 
هاي انجام شده در خصوص حاصل از آزمونبراساس نتايج 

گـام مـدل توليـد سـفرهاي آموزشـي در بـازه       بهرگرسيون گام
) حـاكي از  2.004زماني صبح، مقدار آزمون دوربين واتسـون ( 

) و مقـدار سـطح   5باشـد (جـدول   نكويي برازش رگرسيون مي

) نشـان از معنـاداري كـل    6معناداري گزارش شده در جدول (
رگرسيون مورد نظر دارد و مقـادير سـطح معنـاداري گـزارش     

) نيز نشان از معناداري متغيرهـاي مسـتقل   2شده در جدول (
X1 ،X3  وX4 .در رگرسيون مورد نظر دارد 

 
Table 7: Variables entered/removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
Work (Pro-Morning) x7, x2, x4, x5, x6b . Enter 

a. Dependent Variable: y 
b. All requested variables entered. 

 
Table 8: Model summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
Work  

(Pro-Morning) .899624 .809324 .795 .887 1.914 

a. Predictors: (Constant), x7, x2, x4, x5, x6 
b. Dependent Variable: y 

 
Table 9: ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Work 
(Pro-Morning) 

Regression 191.771 5 38.354 48.745 .000b 
Residual 239.196 304 .787   

Total 430.968 309    
a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x7, x2, x4, x5, x6 

 
هاي انجام شده در خصوص براساس نتايج حاصل از آزمون

گام مدل توليد سفرهاي كاري در بـازه زمـاني   بهرگرسيون گام
) حـاكي از نكـويي   1.914صبح، مقدار آزمون دوربين واتسون (

) و مقدار سطح معنـاداري  8باشد (جدول برازش رگرسيون مي
) نشان از معناداري كـل رگرسـيون   9گزارش شده در جدول (

مورد نظـر دارد و مقـادير سـطح معنـاداري گـزارش شـده در       
 ،X4 ،X5) نيز نشان از معناداري متغيرهـاي مسـتقل   3جدول (

X6  وX7 .در رگرسيون مورد نظر دارد 
) بدست آمده از اين پژوهش بـا  R2قياس ضرايب تعيين (

هاي پيشين در حوزه بـرآورد تقاضـاي سـفر جريـان     پژوهش

پياده، نشان از برتري و دقت فراتر روابط بدسـت آمـده دارد.   
 توان بدين صورت تشريح نمود:داليل اين امر را مي

ي در پژوهش بر اساس سـاعات  درنظرگرفتن سه بازه زمان
فعاليت بافت كه در هر بازه زماني، ميزان احجام جريان پياده 
در گذرهاي مختلف بافت، تقريباً مشابه بوده و نشان از تشابه 
تقاضا در هر يك از ساعات موجود در سه بـازه تعريـف شـده    
دارد. تفكيك تقاضـا در سـه بـازه زمـاني، منجـر بـه تـدوين        

هاي زمـاني  جذب به تفكيك هر يك از بازههاي توليد و  مدل
شده است و موجب افزايش دقت پژوهش و درنتيجه برتـري  

 هاي مشابه است.ميزان ضريب تعيين به پژوهش
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هاي توليد و جـذب بـه   تفكيك برآورد تقاضا توسط مدل

هاي پيشين نيز صادق است، اهداف سفر؛ اين امر در پژوهش
رفتـه از مبـاني نظـري بـر     بنـدي برگ اما در اين مقاله، دسـته 

هـاي برداشـت شـده از    نامـه اساس نتـايج حاصـل از پرسـش   
ساكنان بافت در خصوص اهداف سـفر، تـدقيق شـده اسـت؛     

هـاي پيشـين، تفكيـك سـفر بـر      درحاليكه در اكثر پـژوهش 
اساس هدف سفر مبتني بر مباني نظري و ديدگاه كارشناسي 

ين نكتــه حــائز اهميــت در نتيجــه تــدو انجــام شــده اســت.
)، 3تفكيك اهداف سـفر كـه در جـدول (    هاي جذب به مدل

ضرايب آن گزارش شده است اين است كه ضرايب متغيرهاي  
ــدل  ــتقل در م ــرايب    مس ــادل ض ــع مع ــذب، در واق ــاي ج ه

باشد كه مختص محدوده مـورد مطالعـه    مي ITEپيشنهادي 
كه در پيشينه پـژوهش، ذكـر   باشد. همچنان مي اين پژوهش

در خصوص نرخ جذب سـفر   ITEهادي گرديد، ضرايب پيشن
هـا  هاي عمده مابين تعريف و سرانه كاربريرا به دليل تفاوت

هاي شـهري در  با كاربري ITEدر پژوهش انجام شده توسط 
سـازي   تـوان بـدون بـومي    هاي مختلف كشورمان را نميبافت

مورد استفاده قـرار داد. بنـابراين، در نتيجـه اجـراي فرآينـد      
ــه تفكيــك پيشــنهادي در ايــن  ــرخ جــذب ســفر ب ــه، ن  مقال

هاي زمـاني مختلـف، نيـز بدسـت     بازه ها و به تفكيك كاربري
توانـد كارامـد   ريزي بسيار ميآمده است كه در فرآيند برنامه

باشد. بر اساس ضرايب متغيرهاي مسـتقل گـزارش شـده در    
) به تفكيك هر يك از اهـداف سـفر و در هـر بـازه     3جدول (

توليـد و جـذب را بـراي هـر ناحيـه      تـوان مقـادير   زماني، مي
) مقادير مربوط به توليد و جـذب  5محاسبه نمود. در تصوير (

سفرهاي آموزشي به عنوان نمونـه در هـر ناحيـه بـر اسـاس      
روابط حاصل از رگرسـيون نمـايش داده شـده اسـت. محـور      

) بيـانگر نـواحي   5افقي در نمودارهاي ارائه شده در تصـوير ( 
عه و محور عمودي، نشانگر، تعداد گانه محدوده مورد مطال55

 سفرهاي توليد يا جذب شده است.
 

 
Fig. 5. The creation and attraction of educational trips in the studied areas  
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)، 5هـاي ارائـه شـده در تصـوير (    براساس نمونـه تحليـل  
هاي خاصي را در خصوص نوع سـفرهاي  گيريتوان نتيجه مي

انجام شده در هر يك از نواحي محـدوده منتخـب انجـام داد    
ريـزي جهـت بـازآفريني بافـت     كه اين خروجي نيز در برنامه

تواند راهگشا و مثمرثمر باشـد. بـر ايـن اسـاس، در     بسيار مي
) ميزان سفرهاي توليد شده بـه تفكيـك اهـداف    10جدول (

ر بر اسـاس روابـط مسـتخرج از رگرسـيون در دو ناحيـه      سف
(با  32(با مركزيت ميدان محمديه) و ناحيه شماره  1شماره 

آهـن) بـه عنـوان نمونـه ارائـه شـده و در       مركزيت ميدان راه
)، نمودار نسبت ميزان توليد سفر به تفكيك اهداف 6تصوير (

 در دو ناحيه نمونه، نمايش داده شده است.

 
Table 10: The number of travel productions according to the purpose of the trip in two regions as examples 

afternoon noon morning District 1 

3.20 21.74 585.60 Educational trip production 
rate 

61.82 625.09 532.01 Business trip production rate 
626.34 178.75 15.86 Leisure trip production rate 

1463.56 873.31 105.38 Shopping trip production rate 
271.94 75.50 2.91 Personal trip production rate 

 

afternoon noon morning District 32 

3.41 7.54 171.12 Educational trip production 
rate 

55.88 723.74 602.32 Business trip production rate 
411.63 241.38 9.56 Leisure trip production rate 

1449.32 764.90 133.21 Shopping trip production rate 
100.66 20.59 1.21 Personal trip production rate 

 

 

 
Fig. 6 The proportion of travel creation according to the purpose of the trip in two regions as examples 

 
مشابه اطالعات گزارش شـده در خصـوص حجـم توليـد     

توان حجـم جـذب سـفر را نيـز در     سفر در نواحي نمونه، مي
كـه ذكـر    نمودارهاي مشابهي مورد ارزيابي قرار داد. همچنان

ارزيابي اين نمودارهـاي منـتج از رگرسـيون، بـه غنـاي      شد، 
طور عام و ارتقـاي سـطح فرآينـد    ريزي شهر بهفرآيند برنامه

 طــور خــاص يــاريهــاي تــاريخي بــهريــزي در بافــتبرنامــه
ــازآفريني، تجديــد حيــات   مــي رســاند؛ چراكــه، در فرآينــد ب

شود و بر اساس سلسـله  اجتماعي و اقتصادي بافت دنبال مي
هاي تشريح شده در مباني نظري اين پـژوهش،  علولعلت و م

توزيع متناسب جريان پياده، يكي از مـوثرين راهكارهـا و بـه    
ــد حيــات   عبــارت ديگــر يكــي از شــروط الزم جهــت تجدي
اجتماعي و اقتصادي بافت تاريخي است. بر اسـاس اطالعـات   

)، هـدف اكثريـت   6) و تصـوير ( 10گزارش شده در جـدول ( 
تلف، قابل استنباط اسـت. بـا توجـه بـه     سفرها در نواحي مخ

اينكه، هدف سفر قوياً بر ادراك شـهروند از فضـاي شـهري و    

توان در فرآينـد  ها و تمايالت وي تأثيرگذار است، ميخواسته
طراحي فضاهاي شهري، الزامات فضايي مورد انتظار شـهروند  
را فراهم نمود. به عنوان نمونه، مشـخص اسـت سـفرهاي بـا     

مچنين سـفرهاي تفريحـي، جـزء سـفرهايي     هدف خريد و ه
تواننـد در ارتقـاي   هستند كه نسبت به ساير انواع سفرها، مي

بعد اقتصادي بافت تأثيرگـذار باشـد. بنـابراين، بـا شناسـايي      
نواحي كه در وضعيت فعلي داراي درصد بيشتري از اين نوع 

گيـري  توان از جريان پياده حاصل، بهرهباشند، ميسفرها مي
در قيـاس   32نمود. در نمونه مورد مطالعه، ناحيـه   حداكثري

با ساير نواحي، داراي بيشترين حجم توليد و جذب سفرهاي 
ــابراين در    ــد اســت. بن ــدف خري ــا ه تفريحــي و ســفرهاي ب

آهـن  ريزي جهت بازآفريني بافـت پيرامـون ميـدان راه    برنامه
) الزم است بـا هـدايت جريـان پيـاده كـه منـافع       32(ناحيه 

هايي از درون بافت بالفصـل  در پي دارد به بخش اقتصادي را
 آهن، رشد متناسب بافت را متضمن گرديد.  ميدان راه
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هاي جـانبي  هاي ارائه شده تنها بخشي از تحليلتحليل

باشد. نتيجـه  قابل برداشت از روابط حاصل از رگرسيون مي
اصلي مورد نظر اين مقاله، اثرسنجي پيشنهادات مربوط بـه  

ني بافــت اســت. بــر اســاس نتــايج خروجــي طــرح بــازآفري
هـاي مختلـف قابـل تعيـين     رگرسيون، نرخ جذب كـاربري 

و  11است. پيشنهادات طرح تفصيلي مالك عمـل منـاطق   
ــاربري  12 ــوص ك ــران در خص ــهرداري ته ــراكم  ش ــا و ت ه

ساختماني مجاز در هر پهنـه، توسـط سـتاد احيـاي بافـت      
است و بـا  فرهنگي تهران، ارزيابي و مصوب شده  –تاريخي 

هـاي  هدف بازآفريني بافت، جهت اجرا، مالك صدور پروانـه 
شهر تهران قـرار   12و  11ساختماني در شهرداري مناطق 

هاي جـذب  گرفته است. بر اساس نرخ جذب حاصل از مدل
توان حجم و تدوين شده توسط رگرسيون در اين مقاله، مي

ــف محــدوده، در   ــواحي مختل ــاده را در ن ــان پي هــدف جري

ت فعلي و در افق طرح، قياس نمود. نتايج اين قياس، وضعي
) ارائه شده است. جهـت انجـام ايـن مقايسـه،     7در تصوير (

هـاي پيشـنهادي مصـوب طـرح تفصـيلي در      ضـوابط پهنـه  
هـا و تـراكم   محدوده منتخب، بررسـي و درنتيجـه كـاربري   

ساخت پيشنهادي مجاز مشخص گرديد. در ادامـه، تفاضـل   
ي بـر تـراكم سـاختماني موجـود و     ها مبتنمساحت كاربري

پيشنهادي، محاسبه و درنهايت، بر اساس تفاضـل مسـاحت   
ها و نرخ جذب سفر مستخرج از رگرسيون، مقـادير  كاربري

جذب در نواحي محـدوده در افـق طـرح تفصـيلي، بـرآورد      
گرديده است. در نمودارهاي نمـايش داده شـده در تصـوير    

واقـع در محـدوده   گانـه  55)، محور افقي بيانگر نـواحي  7(
باشد و محور عمودي، بيانگر ميزان جـذب  مورد مطالعه مي

سفر در وضع موجود و در افـق طـرح تقصـيلي مصـوب بـه      
 باشد.تفكيك اهداف سفر مي

 

 
Fig. 7 Comparison of the pedestrian flow attraction according to the purpose of the trip in the current situation and 

the plan horizons throughout the whole day 
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 هاي تحقيقيافته -6
بر اساس خروجي نهايي اين مقالـه كـه در قالـب تصـوير     

توان انجام داد هاي بسياري را مي) ارائه شده است، تحليل7(
توان پيشنهادات طرح مصـوب را  ميها و بر اساس اين تحليل

در جهت بازآفريني بافـت تـاريخي مـورد مطالعـه اثرسـنجي      
ها مبتني بر خروجـي نهـايي   نمود. برخي از مهمترين تحليل

 گردد:اين پژوهش در ادامه ارائه مي
با قياس نمودارهاي مربوط به پـنج هـدف سـفر نمـايش      -1

 گـردد كـه  )، چنين استنباط مـي 7داده شده در تصوير (
توزيع جريـان در وضـعيت فعلـي (كـه بـا رنـگ آبـي در        

كه نواحي  رغم ايننمودارها مشخص گرديده است)، علي
تعريف شده در محدوده از لحـاظ وسـعت تقريبـاً مشـابه     

باشــند، بــه هــيچ عنــوان متناســب نيســت. توزيــع  مــي
نامتناسب وضع موجود جريان پياده در محدوده منتخب، 

هاي خدماتي نيز در كل رانهنشان از آن دارد كه تأمين س
محدوده، وضعيت نامناسبي را داراست كه مطالعات طرح 

شهر تهران نيز بر اين موضـوع   12و  11تفصيلي منطقه 
ــي  ــحه م ــد،   ص ــاور باون ــين مش ــذارد (مهندس ؛ 1386گ

) ؛ چراكـه، دقيقـاً   1390مهندسين مشـاور پـارس بـوم،    
يني ها، در سطح پايهايي كه توزيع جريان در آنمحدوده

هـاي مطلـوبي را از   هاست، سرانهنسبت به ساير محدوده
باشـند. همچنـين   هـاي خـدماتي دارا نمـي   نظر كـاربري 

بررسي ميزان فرسودگي كالبـدي وضـع موجـود كـه در     
مطالعات طرح تفصيلي نيز گنجانده شده، با فرض اينكـه  

هـاي اجتمـاعي،   اين فرسودگي عمدتاً معلول فرسـودگي 
بسيار زيادي با نتايج اين پژوهش اقتصادي است، انطباق 

دارد؛ چراكه، نواحي داراي كمينه جريـان پيـاده، نـواحي    
هستند كه ميزان فرسودگي كالبدي بيشتري نسـبت بـه   
نـواحي ديگـر دارنـد و درنتيجـه فرسـودگي اجتمـاعي و       
اقتصــادي ايــن نــواحي نيــز در قيــاس بــا ســاير نــواحي  

 .باشدتري را دارا ميمحدوده، وضعيت نامناسب
با در نظرگيري و مقايسـه توزيـع جريـان در افـق طـرح       -2

مصوب و مالك عمل در محدوده (كه در نمودارهاي ارائه 
) با رنگ قرمز مشـخص شـده اسـت)،    7شده در تصوير (

بنـدي محـدوده در   توان چنين نتيجه گرفت كه پهنهمي
توانـد در  طرح تفصيلي مصوب نيز به هـيچ عنـوان نمـي   

كارامد باشد. بنابراين بنا به تطابق توزيع متناسب جريان 
سطح تأمين خدمات، ميزان فرسـودگي وضـع موجـود و    
 نحـوه توزيــع جريــان پيــاده مــذكور در نتيجــه نخســت، 

توان چنين استنباط كرد كه طـرح مصـوب و مـالك     مي
عمل در محدوده، كه به عنوان طرح فرادسـت در مـابقي   

يچ گـردد، طرحـي ناكارامـد بـوده و هـ     ها تلقي مـي طرح
تواند در كاهش فرآيند فرسـودگي بافـت و   تأثيري را نمي

تجديد حيات اجتماعي و اقتصادي و در نهايت بازآفريني 
ــر در    ــابراين، اگ ــد. بن ــته باش ــه داش ــورد مطالع ــت م باف

بندي پيشنهادي طرح تفصيلي، موضوع توزيع حجم  پهنه
و نوع جريـان پيـاده مـد نظـر قـرار گيـرد، بـاالخص در        

اي تجاري و تفريحي، طـرح تقصـيلي   هتخصيص كاربري
قادر به فراهم نمودن بسترهاي تجديد حيـات اقتصـادي   

هـاي مرمتـي و   باشـد و در ايـن صـورت طـرح    بافت مـي 
دهي با تأسي از طـرح تفصـيلي بـه عنـوان طـرح      سامان

پــذيري بيشــتر، تواننــد عــالوه بــر تحقــقفرادســت، مــي
 كارامدتر عمل نماينـد كـه متأسـفانه نتـايج پـژوهش در     
محدوده مورد مطالعه، نشان از ناكارايي پيشنهادات طرح 

 تفصيلي در اين خصوص دارد.
هاي جذب قياس ضرايب بدست آمده از رگرسيون در مدل -3

سفر پياده، نشان از تفاوت عمده مـابين نـرخ جـذب سـفر     
ــاربري ــات و  ك ــاير مطالع ــا س ــورمان ب ــهري كش ــاي ش  ه
ريكـا  هاي مربوط به كشـورهاي ديگـر از جملـه آم    پژوهش

تـوان اذعـان   گزارش شده است. حتي مي ITEدارد كه در 
هـاي شـهري و   داشت كه نرخ جذب سـفر در انـواع بافـت   

هاي مختلف يك بافت كه داراي مشخصات حتي در بخش
باشند، متغير است. ديگـر  اجتماعي و اقتصادي متفاوت مي

نكته حائز اهميت در اين خصوص اين است كه عـالوه بـر   
جذب هر نوع كـاربري، نسـبت مـابين نـرخ     تفاوت در نرخ 
هاي مشابه در ها نيز در اين پژوهش با نمونهجذب كاربري
ها، متفاوت است. بنـابراين، نتـايج حاصـل از    ديگر پژوهش

قياس مذكور، ضرورت انجام اين گونه مطالعات مربوط بـه  
ها را در هـر  تحليل جريان و تعيين نرخ جذب سفر كاربري

 دهد.تأكيد قرار ميپروژه و طرح مورد 
هـاي  بر اساس مباني مشروح در اين مقالـه، تـدوين مـدل    -4

 نيــاز تــدوين تقاضــاي ســفرتوليــد و جــذب ســفر، پــيش
هاي توليـد  باشند. در اين مقاله، تمركز منحصراً بر مدل مي

و جذب قرار گرفت كه مرحلـه يـك از مراحـل چهارگانـه     
ام مراحل باشند؛ به عبارت ديگر، انجنگر ميمطالعات جامع

نگر مستلزم نتايج مرحلـه نخسـت   بعدي از مطالعات جامع
باشد و دقت و صحت نتـايج ايـن مرحلـه، بـر كيفيـت      مي

مراحل بعدي تأثير بسزايي خواهد داشت. توزيع سـفر، بـه   
نگـر كـه بـه تـدوين     عنوان مرحله دوم از مطالعـات جـامع  

نمايد كه سـفرهاي  انجامد و مشخص ميماتريس تقاضا مي
شده در يك ناحيه، چگونـه در سـاير نـواحي توزيـع      توليد

نمايد كـه سـفرهاي جـذب    گردد و همچنين تبيين ميمي
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شــده در يــك ناحيــه، از كــدام نــواحي و بــه چــه مقــدار  

اند، مستقيماً از نتـايج مرحلـه اول، يعنـي    سرچشمه گرفته
پـذيرد. در مراحـل بعـد    هاي توليد و جذب، تأثير مـي مدل

عني مراحل تفكيك و تخصيص سـفر  نگر، يمطالعات جامع
تـرين و   نيز ماتريس تقاضاي بدست آمده يكـي از اساسـي  

هاست. باالخص در مرحله تخصيص سفر، مهمترين ورودي
نمايـد كـه   كه بر فرآيند مسيريابي تمركز دارد و تعيين مي

تقاصاي يك ناحيه بـه ناحيـه ديگـر، از كـدام يـا كـدامين       
ا و همچنين هدف سـفر  كند، مقدار تقاضمسير استفاده مي

 بسيار مهم و تأثيرگذار است.  

 نتيجه گيري -6
هاي تاريخي به عنوان سند هويت فرهنگي و تـاريخ  بافت

نظير معمـاري  هاي كمسو، حاوي ارزشمدنيت شهرها، ازيك
ــي     ــهري خاص ــاختارهاي ش ــانگر س ــر، نماي ــوي ديگ و از س

و باشند كه از رابطه انسان با محيط پديـدار گشـته اسـت     مي
هـا،  اي در آنهـا، هـر گونـه مداخلـه    به دليل عـدم تكـرار آن  

حساسيت بااليي را داراست. در اين خصوص، سـير تحـوالت   
انديشه در دانش مرمت شهري، در جستجوي برقراري تعادل 
مابين حفاظت و توسعه، به مفهوم بازآفريني نائل گشته است 

 نگرانــه و سيســتماتيك، ابعــاد كالبــدي،كــه در نگــاهي كــل
فرهنگـي و اقتصـادي را در جهـت ايجـاد توسـعه       -اجتماعي

ــي  ــل م ــدار، دخي ــاي   پاي ــت ارتق ــد، جه ــن فرآين ــد؛ اي نماي
هـاي همگـاني   هاي مرمت شـهري، عرصـه  پذيري طرح تحقق
دهـد.  هاي تاريخي را بيش از پيش مورد تمركز قرار ميبافت

هاي همگاني و فضاهاي شهري به عنوان بسـتر  چراكه، عرصه
ر مردم، مهمترين نقش را در برقراري تعامالت و عبور و حضو

گيري شايسته از عبور و مراودات اجتماعي دارا بوده و با بهره
توان اقتصاد محلي را تقويت نمـوده  حضور مردم در بافت، مي

هاي ارتقاي منزلت بافت را فراهم نمـود. بنـابراين در   و زمينه
هـاي  ي بافـت دهي و بازآفرينريزي جهت سامانفرآيند برنامه

تاريخي، عالوه بر تحليـل شـبكه ارتبـاطي بـه عنـوان كانـال       
هـاي  مايه ارتباط يعني جريانارتباطات شهري، تحليل درون

اي برخوردار است و بر اساس العادهحركتي نيز از اهميت فوق
توان ارزيابي دقيقي از ميزان پيونـد پويـا و ديناميـك    آن، مي

محقق نمود. از سـوي ديگـر،   هاي بالفصل را بافت با محدوده
هـاي  تواند در اثرسـنجي طـرح  هاي شهري ميتحليل جريان

اي بازآفريني بسيار كارامد باشـد و نتـايج هـر گونـه مداخلـه     
گيري مردم از پيش از اجرا بر نحوه توزيع جريان، ميزان بهره

هـاي همگـاني بافـت و نحـوه     هاي محيطي در عرصـه كيفيت
هــاي شــهري را از جريــانتوزيــع منــافع اقتصــادي حاصــل 

بينــي نمايــد. تحقــق ايــن موضــوع، كارامــدي فرآينــد  پــيش
هاي مجدد بـه  بازآفريني را به مراتب افزايش داده و از آسيب

 كند.  بافت، قوياً جلوگيري مي
هــاي حركتــي پيــاده در مقيــاس بافــت، تحليــل جريــان

نگر است. اين اي جامعنيازمند كاربست مطالعات چهار مرحله
، با تمركز بر مرحله نخست از مراحل چهارگانه مـذكور،  مقاله

سـازي شـده را جهـت بـرآورد تقاضـاي سـفر       فرآيندي بومي
هـاي مـوثر در   بنـدي كـاربري  نمايد. نحوه دستهپيشنهاد مي

اهداف سفر، نحوه محاسبه معيار دسترسي به عنـوان متغيـر   
مستقل تأثيرگذار در ميزان تقاضـاي سـفر، تفكيـك فرآينـد     

هاي زماني مختلف از جمله نكـاتي اسـت   تقاضا به بازه برآورد
سازي فرآيند برآورد تقاضا در اين مقاله، پيشنهاد كه در بومي

شده است. نتايج اعمال رگرسيون جهت تبيين ارتباط مابين 
متغيرهاي مستقل و وابسته در فرآيند برآورد تقاضـا در ايـن   

عيـين)  هـاي آمـاري (ضـريب ت   مقاله، نشان از برتري شاخص
هاي مشابه داخلـي و خـارجي   نتايج حاصل نسبت به پژوهش

هاي بـرآورد تقاضـا در ايـن مقالـه كـه بـه       دارد. تدوين مدل
هاي زماني مورد پـژوهش، صـورت   تفكيك اهداف سفر و بازه

هاي قابل اعتمـاد  گرفته است، عالوه بر فراهم نمودن خروجي
لعـات  در جهت انجام مراحل بعدي از مراحـل چهارگانـه مطا  

تواند بـه  گردد كه ميهايي مينگر، منجر به ارائه تحليلجامع
غناي فرآيند بازآفريني بسيار ياري رساند. قياس ميزان توليد 
و جذب سفرهاي پياده بـه تفكيـك اهـداف سـفر در نـواحي      
مختلف بافت در وضـعيت موجـود و افـق طـرح (در صـورت      

دي طرح بندي پيشنهاهاي فرادست از جمله پهنهتحقق طرح
ها تفصيلي) و تبيين نرخ جذب سفر پياده به تفكيك كاربري

هاي حاصل از فرآيند پيشنهادي در اين مقاله از جمله تحليل
اســت. فرآينــد پيشــنهادي ايــن مقالــه، در بخشــي از بافــت  

سـنجي قـرار گرفـت.    فرهنگي تهران مـورد صـحت   -تاريخي
ده در نتايج، حاكي از عدم تناسب توزيع انـواع سـفرهاي پيـا   

بنـدي مصـوب   وضعيت موجود و در افق طرح (تحقـق پهنـه  
شـهرداري تهـران) اسـت و     12و  11طرح تفصيلي منـاطق  

بندي مصوب و مالك عمل در اين دهد، تحقق پهنهنشان مي
تواند در بازآفريني محدوده مورد محدوده، به هيچ عنوان نمي

د مطالعه و تجديد حيات اجتماعي و اقتصادي كل بافت كارام
باشد؛ بنـابراين، تـدوين هـر گونـه طـرح بـازآفريني در ايـن        

گيـري   رغم برخـورداري از فرآينـدهاي تصـميم   محدوده علي
پيشرفته، به دليل ناكارامدي طرح تفصـيلي فرادسـت، قطعـاً    

 تواند نتايج مثبتي را به منصه ظهور رساند.نمي
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 ارزيابي نظريه يادگيري كُلب در آموزش معماري از منظر اسالمي
The Assessment of Kolb's Learning Theory in Architectural Education 

from Islamic View 
 

1كارعبدالحميد نقره
 2، ساحل دژپسند(نويسنده مسئول)

 
 21/12/1395تاريخ پذيرش:  02/04/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
در آمـوزش معمـاري، اسـتفاده معمـاران از     يـادگيري اسـت.    روند يكي از موضوعات مهم در آموزش معماري، چگونگي

هـا، از نيازهـاي   هـا و ارزشـيابي  نقد مطلوب آثارشان در طول ارزيـابي هاي ديگر ازجمله علوم تربيتي و پرورشي جهت رشته
اي خواهـد  هـاي پژوهشـي و حرفـه   مهم در جهت بهبود كيفي طراحي محسوب شده و فقدان آن باعث شكاف ميان محيط

اسـالم  سـايرين متفـاوت باشـد.     بايسـت بـا  مي پرورش در يك نظام اجتماعي متكي بر اعتقادات اسالمي، و اما آموزششد. 
داند؛ امـا بـراي اينكـه    ها را الزم و ضروري ميآمده در ديگر سرزمين دست استفاده از مزاياي ناشي از كاربرد علوم و دانش به

هـاي آن را بـا مفـاهيم و    اي همچون معماري وارد ساخت، بايد مؤلفهاي صحيح در هر عرصه گونه بتوان اين دستاوردها را به
 هـايي پديـده  توانـد مـي  مذهبي، بهتر و فلسفي علمي، مختلف هاي روش تلفيقهنگ ساخت. هاي بومي و مذهبي هما ارزش

يكي از نظريات موردتوجه در حوزه يادگيري، نظريـه يـادگيري   نمايد.  تبيين دارد، هاي گوناگونيجنبه كه را يادگيري چون
ايـن نظريـه بـه     در بـين محققـان دارد.  در حيطه علوم تربيتي بسيار مورد استناد است و مقبوليت بيشـتري  كُلب است كه 

هدف نقد و ارزيابي اين نظريـه مبتنـي بـر     پردازد. اين پژوهش باهاي متفاوت دريافت و پردازش اطالعات در افراد ميشيوه
آيا نظريه يادگيري كُلب بـا  ها و اصول اسالمي در آموزش معماري، انجام شده و به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه ارزش

به همين منظور، يك مقايسـه تطبيقـي ميـان ايـن     ني نظري اسالمي در حوزه يادگيري و آموزش معماري قرابت دارد؟ مبا
خلق آثـار هنـري،    يادگيري، آموزش وفرايندهاي انساني (نظير  نظريه با نظريه متناظر اسالمي كه قابليت كاربرد براي كليه

هـاي تحقيـق تركيبـي     اي تحقيق، از روشرشتهتوجه به ماهيت ميان انجام شده است. با معماري و شهرسازي) را داراست،
ها گويـاي آن اسـت كـه    تحليلي و استدالل منطقي مبتني بر دو منبع عقل و نقل استفاده شده است. يافته-اعم از تفسيري

مي قابـل تائيـد   باشد كـه از منظـر اسـال   هاي فردي در امر يادگيري مي اساس مدل يادگيري كُلب مبتني بر تجربه و تفاوت
بوده و بر آن تأكيد شده است. ليكن به منظور استفاده از آن در آموزش صحيح و اسالمي رشته معماري با توجه به ماهيـت  

هـايي از مـدل اسـالمي مطابقـت دارد؛ ولـي در       اي آن، مباحثي تكميلي پيشنهاد شده است. اين مدل بـا بخـش  رشتهميان
قادر به ارزيابي مفاهيمي، همچون كشـف و الهـام كـه    باشد. همچنين مدل كُلب ي ميهاي شناسي داراي ضعفمباحث انسان

دستيابي به اين سطوح منجر به كسب معرفت و حكمت گشـته و   .هاست، نيستمربوط به سطوح باالتر يادگيري در انسان
 گردد.بر ضرورت پرداختن به آن در نظام آموزش عالي كشور تأكيد مي

 :هاي كليدي واژه
 .يادگيري كُلب، مقايسه تطبيقي، نظريه آموزش معماريشناسي اسالمي، انسان
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 مقدمه -1
هاي  گذاري با توجه به مشخص بودن استراتژي و سياست
روز بـودن،  اصلي نظام آموزش عالي ايران، كه تأكيد آن بر به

اسالمي بودن، پويا بودن و بومي بودن است، چنـين بـه نظـر    
رسد كه اسالمي و يا بومي نمودن آموزش عالي به عنـوان   مي

 اسـالمي  نگرشباشد.  اصل آغازكننده براي فرآيندي پويا مي

 بررسـي  قابـل  خـرد  و كـالن  مقياس دو هر در شدن آموزش

 و هــا گــذاري سياســت حــوزه در كــالن اســت: رويكــرد

 و آموزش هايشيوه در خرد نگرش و هاي آموزش ريزي برنامه
هـا،   الزمه اسالمي شدن دانشـگاه  .آموزشي فضاي آن در روند

 .1باشداسالمي شدن علوم مي
 روند چگونگي يكي از موضوعات مهم در مبحث آموزش،

مختلـف   هـاي رشـته  محققـان  كوشـش  يادگيري اسـت كـه  
 و تغييـر  اسـت.  برانگيختـه  را تربيـت  و تعليم و شناسي روان

 را افـراد  كـه  رودمـي  پيش سويي و سمت به جهاني تحوالت

 بـا  برخـورد  بـراي  خاصـي  هـاي  و مهـارت  دانـش  بـه  نيازمند
بـه   كـه  اسـت  آن مسـتلزم  ايـن  و كنـد مـي  فرارو هاي چالش

 همه كه است اين بر اعتقاد چرا كه توجه شود؛ افراد يادگيري

 دانش كسب و بوده مهارتزاييده دانش و  امروز هايپيشرفت

 است. نيازمند يادگيري به هم مهارت و
ها و روند يادگيري در آموزش معماري نيـز،  مبحث شيوه

ــوده و توجــه بســياري را   ــذار ب ــم و تأثيرگ  از موضــوعات مه
بـر روي  » بـوزار «تأثير مكاتب خارجي مانند مكتب  طلبد. مي

و  شناسـي هاي ايران و اسـتيالي موضـوعات زيبـايي    دانشگاه
پروري آن، باعث گرديده تا معماران، كمتـر داراي ايـن   ستاره

، شناسـي هاي ديگـر (از قبيـل روان  روحيه باشند كه از رشته
شناسي و رفتارشناسي، اقليم و پايداري و...) جهت نقد جامعه

هايشــان  هــا و ارزشــيابي مطلــوب آثارشــان در طــول ارزيــابي
هاي  يان محيطاستفاده كنند؛ موضوعي كه از عوامل شكاف م

شود و از نيازهـاي مهـم در   اي محسوب ميپژوهشي و حرفه
گـردد (اسـالمي و   جهت بهبود كيفي طراحي محسـوب مـي  

 صـحيح بـه   آموزشـي  تحقـق  بـراي ). 68: 1392جبروتـي،  
 بسـتن  كـار  بـه  و توجـه  طراحي معماري، زمينه در خصوص 

 پرورشـي  و تربيتـي  حوزه علـوم  در موجود مباحث و نظريات

 صـاحب  و پردازشگر آگاه، مربي براي هدايتگر نقشي تواندمي

  .)103:  1392كار و ديگران، (نيكباشد  داشته انديشه
 و مـادي  بعـد  دو داراي انسـان  اسـالمي،  عالمان ديدگاه از

 تمـام  تـوان نمـي  مـادي  صـرفاً  نگـرش  اساس بر .است معنوي

 و توجيـه  دهـد مـي  انسان رخ يادگيري مورد در كه اتفاقاتي را
 تبيــين در معاصــر يــادگيري هــاينمــود. تئــوري تبيــين

 بـه  حيوانـات،  در يـادگيري  همچـون  تـر،  هـاي سـاده   يادگيري

 هـاي  تبيين يادگيري در اما اند،يافته دست زيادي هايموفقيت

 هاي دانش و دقيقه علوم يادگيري آموزي،زبان مانند تر،پيچيده

 شايد يابند، دست مسئله از اصولي تبييني به اندنتوانسته فطري

 هـاي جنبـه  بر بيشتر اول نوع هايكه يادگيري است آن علتش

 انسان غيرمادي هايجنبه بر بيشتر اخير هاييادگيري و مادي

 تجربي روش اسالمي، عالمان ديدگاه از بنابراين، كند.مي تأكيد

 به است، ليكن مفيد بسيار انسان مادي هايمطالعه جنبه براي

 انسان رفتار ترپيچيده هايحيطه براي مطالعه كه رسدمي نظر

نمـود.   نيـز اسـتفاده   مذهبي و فلسفي هاي روش از بايد ترجيحاً
مذهبي،  و فلسفي علمي، مختلف هاي روش برخورد از نتيجه در

 هـايي پديـده  تواندمي بهتر كه شودمي     حاصل جديد دانشي

نمايـد.   تبيـين  دارند، هاي گوناگونيجنبه كه را يادگيري چون
 طرحم 2باقري توسط "تجربي ديني علم" عنوان تحت كه آنچه

 شود مي دارد. بنابراين پيشنهاد بحث همين به اشاره است، شده

 يا يك تئوري ارزيابي در موجود هاي روش به ايراني محققان كه
 تقويـت  و شناسـايي  بـراي  و ننمـوده  اكتفا فرضيه يك بررسي

 اعتقـادي  مفـاهيم  بررسـي  منظـور  بـه  هاي جديدترمتدولوژي

 ).  141: 1388نمايند (تقوي و ديگران،  تالش
آنچه علمي است، عقالني اسـت  "بنا بر يك قاعده فقهي: 

. لذا دستاوردهاي علوم " 3و آنچه عقالني است، اسالمي است
 و فرازمـاني  جنبـه  تجربي (استقرايي) نيز تـا نقـض نشـوند،   

و  باشـند عام مـي  برداري بهره و استناد قابل و داشته فرامكاني
پـذيرد (خسـروپناه،   هـا را مـي   اسالم به عنوان علوم ظني آن

اي  گونه ). اما براي اينكه بتوان علوم و فناوري را به76: 1389
اي همچون معماري وارد ساخت، بايد به صحيح در هر عرصه

هـاي   ها را بـا مفـاهيم و ارزش   هاي آن رفت و آنسراغ مؤلفه
ي هماهنگ ساخت (نژادابراهيمي و فرشـچيان،  بومي و مذهب

 بسـنده  غربـي  هـاي شـيوه  مطالعه تنها به لذا). 120: 1393

 كنـد. مـي  غافـل  خـود  شـناخت  از را مـا  نبوده و كافي كردن

 در بايسـتي مـي  خـودي  فرهنگ كردن گفت تمدني توان مي

 .باشد معماري چون هاييكار رشته دستور
يـا   و نظـر  بي جزئي، يا كلي علوم از يك هيچ به نسبت اسالم

را  اصـولي  و كليـات  هـا  آن همه به نسبت بلكه نيست، تفاوتبي
 القـاء  هسـتند،  ديگـر  فـروع  "اجتهـاد " يعنـي  تفريـع  منشأ كه

مباحـث   مـورد  در ). حتـي 44: 1386نمايد (جوادي آملي،  مي
شهرسـازي نيـز    و معمـاري  هنري، آثار خلق نظير دانشي، ميان

 است. نموده مطرح غيرمستقيم يا مستقيم صورت به را مطالبي
 انسان توانندنمي بشري مكاتب منظر اسالمي، ازهمچنين، 

 نمايند تشريح خطاناپذير و مانع جامع و را به صورت او غايت و

 از اند.شده نقص و تحريف دچار نيز از اسالم غير الهي مكاتب و

 سـنت  و الهـي  كالم" بر مبتني اسالم تنها مكتب تشيع، منظر
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 توانـد  مـي  و اسـت  مانع و جامع و خطاناپذير ،"(س) معصومين

 فراينـدهاي  عميـق  و دقيـق  نقـد  و براي ارزيابي "مبنا مكتب"

اسـالم مبتنـي بـر دو منبـع عقـل و نقـل و بـا         .باشـد  انسـاني 
هاي استدالل منطقي و تفسـيري، كليـات همـه علـوم را      روش

). مكتـب  182: 1395كار، نمايد (نقرهمطرح نموده و اثبات مي
هـاي   اسالم از طريـق مبـاني اعتقـادي، احكـام عملـي و ارزش     

نمايـد كـه در مجمـوع    هايي را مطـرح مـي   اخالقي خود، دانش
هـا تـا    توان فراينـدهاي انسـاني را از مرحلـه تشـكيل ايـده     مي

 ها و آثار، مورد ارزيابي و نقد قرار داد.  ها و روشانگيزه
اكـز آمـوزش عـالي در    ها و مربا توجه به اهميت دانشگاه

هاي مختلـف پژوهشـي، آموزشـي و تخصصـي، يـا بـه       حوزه
عبــارتي توليــد، انتقــال و كــاربردي نمــودن علــم، ضــرورت  
پرداختن به مدل ساختاري آموزش همواره مورد تأكيد بـوده  

 بـه  نيـاز  كـه  هنـري،  هايريزي رشتهبرنامه در امر اين است.

 از است، دوچندان دانشجويان فردي خالقيت و توانايي ارتقاء

(اسـالمي و قدسـي،   گـردد  مـي  برخـوردار  ايويـژه  حساسيت
1392  :79 .( 

 نـوين  تمـدن  تحقـق  راهبـردي  نقشـه  ارائه جهت لذا در

 مـدلي  بايـد  آن متنـوع  ابعاد و مختلف هاي در حوزه اسالمي،

 و منطقـي  و علمي ساختاري بر مبتني كه و كاربردي بنيادي
 بـر  مبتنـي  را آن محتـواي  سـپس  و نمود ارائه است، جهاني

 بـر  منطبـق  معصومين)، سنت و الهي فرهنگ اسالمي (كالم

 بـر  داد و قـرار  بـرداري بهره مورد آدم و عالم از هستي حقايق

 ارائه را آثار و فرايندهاي انساني ارزيابي مدل، آن اساس مباني

 ).181: 1395 كار،نمود (نقره
اينكه مكتـب  فرضيه اصلي پژوهش مبني بر اين مقاله با 

اسالم با ارائه كليات و اصولي نسبت به تمـامي علـوم كلـي و    
تواند مكتب مبنا براي ارزيابي و نقد دقيق و عميق جزئي، مي

به دنبال پاسخ به اين سؤال اساسـي  فرايندهاي انساني باشد، 
هـاي  كـه بـه ارائـه شـيوه    آيا نظريه يادگيري كُلـب  است كه 

افـت و پـردازش اطالعـات    متفاوت افـراد در يـادگيري و دري  
توجـه   در زمينه نظريات دانشگاهي بسـيار مـورد  پردازد و  مي

 بـا  بوده و داراي مقبوليت بيشـتري در بـين محققـان اسـت،    
مباني نظري اسالمي در حوزه يـادگيري و آمـوزش معمـاري    

در اين راستا، مـدل علمـي، عقالنـي و اسـالمي      قرابت دارد؟
خلق آثار هنري، معمـاري  ساختار فرآيندهاي انساني (نظير "

كـه قابليـت كـاربرد آن در     "و شهرسازي) از منظـر اسـالمي  
 - آموزش و يادگيري اسالمي معماري طي تحقيقـات علمـي  

پژوهشي (كه در متن مقاله به آنها ارجـاع داده شـده اسـت)    
اثبات شده است، جهـت انجـام مقايسـه تطبيقـي و ارزيـابي      

يقات علمي قابليت نظريه يادگيري كلب كه آن نيز طبق تحق
  كاربرد در فرايندهاي يادگيري را دارد، انتخاب شده است.

 روش تحقيق -2
ايــن مقالــه از نــوع كيفــي اســت. بــا توجــه بــه ماهيــت  

هـاي  ويـژه دخيـل بـودن سـامانه    اي معمـاري و بـه   رشته بين
ــترده ــادگيري و   گسـ ــاري، يـ ــوزش معمـ ــون آمـ اي همچـ

هـاي   كـاربرد روش شناسـي اسـالمي در مقالـه حاضـر،      انسان
اي كه گونهناپذير خواهد بود. بهتحقيق تركيبي امري اجتناب

اي در مرحله نخست، بـه روش مطالعـه اسـنادي و كتابخانـه    
هـاي  بنـدي بررسي شد. سپس نمونه مناسب از بـين تقسـيم  

ارائه شده در مورد يادگيري، جهت ارزيابي و مقايسه تطبيقي 
نظــر اســالمي بــه روش بــا ســاختار فراينــدهاي انســاني از م

(نظريه يادگيري كُلـب). نهايتـاً    استدالل منطقي انتخاب شد
بررسي تطبيقي مراحل فوق به لحاظ منابع و مباني و تشريح 
محتواي مراحل از منظر اسالمي به روش اسـتدالل منطقـي   

تحليلـي   -مبتني بر دو منبع عقـل و نقـل و روش تفسـيري   
 انجام شد.

 پيشينه تحقيق -3
ابعاد مختلف آموزش و يادگيري و ارتباط آن در خصوص 

با نظريه يادگيري كُلب، تاكنون مطالعات بسياري با توجه بـه  
هـا يـا    اهميت زياد اين نظريه انجام شده است؛ اما بيشـتر آن 

مربوط به رشـته معمـاري نيسـتند يـا نقـش مبـاني نظـري        
ها محوري نبوده است. به طور كلـي مطالعـات    اسالمي در آن

تـوان بـه سـه دسـته كلـي      فته در اين زمينه را ميگرصورت
 تقسيم نمود:

ارتباط نظريه يادگيري كُلب با ابعاد مختلف يادگيري  -1
 هاي مختلف تحصيلي:هاي انساني در رشتهو ويژگي

كه در اين خصوص انجام شـده  از مطالعات بسيار زيادي 
 & Amir & Jelasas, 2010( ،)Moenikia(توان به است، مي

Babelan, 2010( ،)simy & kolb, 2007( ،)Kvan & 

Yunyan, 2005( ، ،امين خندقي و رجـائي)و... اشـاره  1392 (
اين مطالعات به بررسي ارتباط اين نظريه با موضوعاتي  نمود.

رشته تحصيلي، سبك تدريس، عملكرد دانشـجويان،  از قبيل 
 اند.جنسيت، سبك تفكر، فرهنگ و... پرداخته

 يادگيري كُلب و آموزش معماري:ارتباط نظريه  -2
 ,Demirkan & Demirbas, 2001تحقيقـاتي از جملـه (  

2003, 2007, 2008, 2010 ،()Roberts, 2006( ،  ،ايـرانمنش)
ــاور،   )،1386 ــي مش ــدرام، )، 1391(كريم ــه  ) و...1394(ص ب

ــونگي   ــب و چگ ــادگيري كُل ــه ي ــين نظري ــاط ب ــرد  ارتب عملك
اند. تمركز اين تحقيقات بيشتر به دانشجويان معماري پرداخته
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هاي متفاوت يـادگيري در  هاي فردي، يعني سبك مقوله تفاوت
هـا  باشد و توانايي متفاوت هركدام از اين سبكنظريه كُلب مي

 نمايند.هاي مختلف طراحي بازگو ميرا در بخش
آموزش اسالمي معماري: از تحقيقاتي كـه در زمينـه    -3

توان ري نيز انجام شده است، ميكليات آموزش اسالمي معما
ــب  ــه (ادي ــارزاده،1381 زاده،ب ــيائيان 1384 )، (ذوالفق )، (ض

)، 1394آبـادي،  )، (علـي 1392)، (اسـالمي،  1386 نوربخش،
) اشاره نمود. اين تحقيقات مبتني بر ارتباط 1395كار، (نقره

بين مباني نظري اسالمي و كليات آموزش معماري، هركـدام  
كارهــاي ارزشــي و وت بــه جســتجوي راهاز ديــدگاهي متفــا

اعتقــادي در آمــوزش معمــاري و شــرح مقــوالتي همچــون  
كنند كه هم از يكسـو از  اشاره مي توحيد، فطرت، فقه و دين

ماهيتي اصولي، بنيادين و اليتغير برخوردارند و هم از سـوئي  
 داراي ارتباطي تنگاتنگ و وجودي با مقوله معماري هستند.

بر روي ساختاري كـه شـامل    )1393كار، (نقرهمطالعات 
فراينـدهاي انسـاني (نظيـر خلـق آثـار هنـري،        كليه مراحل

از منظر اسالمي بوده و مالك ارزيـابي  معماري و شهرسازي) 
هـا قبـل در دانشـگاه     و نقد ساير آثار و فرايندها باشد، از سال

علم و صنعت ايران آغاز شـده اسـت. ايـن سـاختار، قابليـت      
گسترش داشته و محتواي مراحل آن تـاكنون  پذيري و بسط

 روزرساني است.  در حال به
هـاي صـورت گرفتـه نظريـه يـادگيري      نقد و ارزيابي -4
 كُلب:

هـاي آمـوزش و    اين نظريه پس از مطرح شدن، از ديدگاه
ساالن، روانشناسـي و فلسـفي،   پرورش رسمي، آموزش بزرگ

انساني، هاي اجتماعي و فرهنگي، مديريت آموزشي، پتانسيل
ساير تئوري يادگيري و... مورد نقد قرار گرفته و موارد ضعف 

 هايند: . برخي نتايج شامل اين4آن بيان شده است
هاي يادگيري، ارتبـاط بسـياري بـا فيزيولـوژي،     فعاليت -

زيربناي مدل يادگيري كُلب، فرهنگ و شخصيت افراد دارند. 
ي از هـاي مختلـف فرهنگـ   غربي است و نياز به بررسي مـدل 

 ).Forrest, 2004هاي افراد دارد (ويژگي
اين مدل بسيار ساده و غيرقابـل توسـعه بـوده و تمـام      -

 ها ممكن است از ايـن چرخـه پيـروي نكننـد.    انواع يادگيري
اي براي اين نظريه ممكن است ايـن را القـاء كنـد    مدل دايره

كه مراحل به لحاظ زمان وقوع و اهميـت و تأكيـد، موقعيـت    
 ).Jowitt, 2012رند (يكسان دا

توجيــه فلســفي آن كــافي و معتبــر نيســت. همچنــين  -
) و تخيـل  Intuitionهاي ديگـر مثـل كشـف، شـهود (    حالت

)Imagination(  را در نظر نگرفته است)Heron, 1992 .( 

سـاز اسـت   شناختي، مشـكل اين مدل به لحاظ معرفت -
)Miettinen, 2002.( 

دهـد  اجتماعي رخ مييادگيري هميشه در يك محيط  -
و بايد به عنوان يك پديـده اجتمـاعي در كنـار يـك پديـده      

 ).Jarvis, 2005فردي موردتوجه قرار گيرد (
از ديـدگاه اسـالمي   نظريه يادگيري كُلب  بنابراين ارزيابي

رسد و نوآوري نيز امري دور از واقع نبوده و بعيد به نظر نمي
اي و  رشـته  و بدعت مقاله در اين است كـه بـا تحليلـي ميـان    

ارزيـابي آن از طريـق   استفاده از منابع فلسفي و اسـالمي بـه   
مقايسه تطبيقي با مدل متناظر اسالمي پرداختـه اسـت. بـه    

هاي موجود در زمينه نقـد  عبارتي ديگر، اين پژوهش به يافته
براي بررسي مباني نظري  و ننموده اكتفا و ارزيابي اين مدل،

 مربوطه در زمينه اسالمي و نقد و ارزيابي از اين ديدگاه نيـز 
 نموده است. تالش

در ادامه به معرفي سير تاريخي نظريات مطرح در حـوزه  
يادگيري و داليل انتخاب مدل نظريه يادگيري كُلب از ميـان  

 پردازيم:اين نظريات مي
 نظريات يادگيري

موجـود در بـاب كسـب دانـش و      بـا رجـوع بـه نظريـات    
هاي مهـم  ها، نظريه يادگيري و لحاظ نمودن سير تاريخي آن

 گردند:و بارز در اين زمينه به شرح زير معرفي مي
 رفتارگرايي �

يكي از مكاتب فكـري مهـم در ايـن زمينـه رفتـارگرايي      
شناسان رفتارگرا، به شكل عمده معطوف بر است. تالش روان

شد كه به شكل عينـي و در قالـب   آن وجهي از يادگيري مي
يافت. اين نظريه، به شكل عمده بر  رفتارهاي روزمره نمود مي

نوعي تداعي يا پيونـد بـين محـرك و پاسـخ بـه عنـوان روح       
حاكم بر فرايند يادگيري اشاره داشت كه كشف آن نيز تنهـا  

پـذيرفت.   از طريق مشاهده رفتارهاي آشكار انسان صورت مي
اي بود كـه   گونهرگرايان به مشاهدة رفتار بهاتكا مطالعات رفتا

ها اساساً مطالعه پيرامون سـازوكارها يـا محتواهـاي درون     آن
فايـده تلقـي   ذهني را در جهت تبيين فراينـد يـادگيري بـي   

 ).48:  1389نمودند (ميرجاني،  مي
 مكتب گشتالت �

در مقابــل چنــين ديــدگاهي، نظريــه يــا مكتــب فكــري  
تـوان آن را پيشـگام نظريـاتي     مـي گيرد كه گشتالت قرار مي

دانســت كــه بــراي يــادگيري وجهــي ذهنــي قائــل هســتند. 
يــادگيري در روانشناســي گشــتالت عبــارت اســت از بيــنش 
حاصل از درك موقعيت يادگيري به عنوان يك كل يكپارچه، 

دهنـده  كه آن هم از طريق كشف روابط ميان اجزاي تشكيل
ل در ادراك يـك  شود. براي مثا موقعيت يادگيري حاصل مي
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دهنـده   گل، كل تجربه مالك خواهد بود و نه اجزاي تشـكيل 

هاي  ادراكي آن در قالب، توصيف شكل، رنگ، اندازه و ويژگي
 ).  260،1384ديگر آن (سيف؛ 

 گرائيشناخت �
آنچه در تبيين فرايند يادگيري توسـط مكتـب گشـتالت    

دهـي   مشهود است، تأكيد بيشتر بر فراينـد و شـيوه سـازمان   
باشـد. امـا بـه     ضوع يادگيري به ويژه در مرحلة ادراك مـي مو

ويژه بـا طـرح مقـوالتي مثـل هـوش مصـنوعي و       تدريج و به
نظرية پـردازش اطالعـات، رويكـردي در ميـان روانشناسـان      

گرا شكل گرفت، كـه در آن توجـه بيشـتر معطـوف بـه      ذهن
تبيين سازوكارهاي ذهني است كه مبناي يـادگيري و تفكـر   

ند. اين رويكـرد كـه از آن بـه رويكـرد شـناختي      گير قرار مي
شـود، بـراي ذهـن انسـان نقشـي فعـال در فراينـد         تعبير مي

شناسـان شـناختي   شـود. بـه عبـارتي روان    يادگيري قائل مي
معتقدند كه دريافـت و ثبـت اطالعـات بـه شـكل منفعالنـه       

پذيرد، بلكـه ايـن اطالعـات بـه نحـوي فعـال در        صورت نمي
). 19:  1392كــديور،شــود ( زي مــيحافظــه تنظــيم و بازســا

تفاوت اصلي آن با رفتارگرايان اين است كه ديدگاه شناختي 
كنـد تـا بـر    بر فرايندهاي فكري ايجادكننده رفتار تأكيد مـي 

 خود رفتار.
 اييادگيري تجربه �

ترين انتقادهاي واردشـده بـر نظريـات اخيـر     يكي از مهم
ر جهـان  فقدان توجه به درك ماهيـت فـرد د  ، گرائيشناخت

است؛ ماهيتي كه در ارتباط با ديگران و در مشاركت با آنـان  
 ). Jarvis, 2005: 24كند (معني پيدا مي

هاي يادگيري، بـه  هاي اخير، نظريهبر اين اساس در دهه
فــرد او در جهــان  تجــارب انســان و درك ماهيــت منحصــربه

اي بـا  ها تحت عنوان يـادگيري تجربـه  اند. اين نظريهپرداخته
كيد بر نقش محوري تجربـه در فراينـد يـادگيري از ديگـر     تأ

 منطبق يادگيري، به جديد شوند. اين نگاهها متمايز مينظريه

 تربيـت،  و تعلـيم  در آن كـه  است يادگيري مفهوم و معني با

 مجـدد  و تشـكيل  تجربيـات  در تجديـدنظر  يا ساختن دوباره

 "فـرد "اسـت. در ايـن حالـت     بيشـتر  رشـد  منظـور  بـه  ها آن
شود، نقش مهم يادگيرنده كه يادگيري به وسيله او انجام مي

 و كليـدي دارد و بايـد در مركـز توجــه قـرار گيـرد (كــديور،     
1392 :400  .( 

فــرد ايـن نظريـه بــراي يـادگيري، بــا     ديـدگاه منحصـربه  
 ):401 شود (همان،هاي زير مشخص ميفرض پيش

 يادگيري، فرايند است تا نتيجه و فرآورده. .1

ازآموزي است؛ بـه ايـن معنـا كـه هـر تجربـه       يادگيري، ب .2
يادگيري هم به وسيله آنچه قـبالً تجربـه شـده تسـهيل     

 شود.هاي جديد يكپارچه ميشود و هم با تركيب ايدهمي
است  5فرايند يادگيري مستلزم حل تعارضاتي ديالكتيكي .3

هاي مختلف سازگاري با جهان ايجـاد   كه در نتيجه روش
 شوند.مي

  كلي سازگاري با جهان است. يادگيري، فرايند .4
 شود.يادگيري، در نتيجه تعامل فرد با محيط حاصل مي .5
 شود.دانش به وسيله خود فرد خلق مي .6

آنچه تا به اين مرحله در باب نظريـات موجـود در حـوزة    
اي بــود مختصــر و گــذرا بــه  يــادگيري بيــان گرديــد، اشــاره

ــرن اخيــر توســط    تــالش هــاي مســتمري كــه طــي يــك ق
شناسان، در جهت تبيين فرايند يادگيري انسان صـورت   روان

پذيرفتــه اســت. بــديهي اســت تــوالي منظــور شــده در ايــن 
نظريات، گوياي سير تحـول و تكامـل نگـاه روانشناسـان بـه      
مقولة يادگيري اسـت كـه طـي آن مطالعـه در بـاب فراينـد       

هاي رفتاري العمليادگيري، به تدريج از حوزه مشاهده عكس
هاي محيطي، در قالب نظريـات رفتـارگرايي،   ركدر برابر مح

به سمت توجه و تأمل در فرايندهاي ذهني يادگيري متمايل 
 گرديد.

تـوان  اي، مـي هاي مطرح در يادگيري تجربهفرضاز پيش
اي دست يافت و اينكه به برداشتي كارآمد از يادگيري تجربه

چگونه يادگيري، تمايالت، احساسـات و تجربـه عينـي را بـه     
تـرين  يكي از مهمكند. عمال هدفمند سطح باالتر تبديل ميا

ــه   ــادگيري تجرب ــوزه ي ــات در ح ــذارترين مطالع اي، و تأثيرگ
هـاي بسـياري را در پـي    تحقيقات كُلب اسـت كـه پـژوهش   

 تجربيـات  محـيط،  با برخورد فرد درداشت. طبق اين نظريه، 

 و تتمايال عادات، عقايد، افكار، با كند. يعنيمي كسب ايتازه
 تعالي مسير در و يابد ادامه او رشد شود تامي روبرو تازه اعمال

 ).  16:  1392 خندقي،بگيرد (امين قرار
طور كه از عنوان مقاله هم مشـخص اسـت؛ از ميـان     همان

هـا در بـاال آمـد، نظريـه      نظريات مختلف يادگيري كه شرح آن
اي)، جهـت  يادگيري كُلب (زيرمجموعه نظريه يادگيري تجربه

مقايسه تطبيقي از منظر اسالمي انتخـاب شـده اسـت كـه در     
 ادامه مفصالً به توضيح داليل اين انتخاب پرداخته شده است.

 نظريه يادگيري كُلب و داليل انتخاب آن -4
طور كه گفته شد؛ نظريات متأخرتر يادگيري، تنهـا   همان

بـه نحــوه عملكـرد ذهــن اكتفـا ننمــوده و بـه درك ماهيــت     
انـد. نظريـه يـادگيري    نسان در جهان پرداختهفرد امنحصربه

شده در اين زمينـه   اي كُلب از متأخرترين نظريات ارائهتجربه
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هـا در درك و  هاي فردي انسـان  باشد كه به معرفي تفاوتمي
 پردازش اطالعات و تعامل با جهان بر مبناي تجربيات كسـب 

 شده در زندگي پرداخته است. 
و تأثيرگـذارترين مطالعـات   ترين  يكي از مهم اين نظريه،

مقبوليـت بيشـتري    در حوزه يادگيري و علوم تربيتي است و
. )23: 1392(امـين خنـدقي و رجـائي،   در بين محققان دارد 

 در يادگيرنده كنندةتعيين فعال و نقش به تأكيد همچنين، در

 مدون اينظريه تجربه، كار عملي و مشخص اهميت و آموزش

 تعريـف  فرآينـدي  را يـادگيري  كُلـب،  باشـد. مـي  ارجـاع  پر و
 تجربـة " در شـكل  تغييـر  راه از آن، دانـش  در كـه  كنـد  مـي 

 در تنهـا  مـدرس  شود. در نگاه كُلب،مي حاصل "فرد شخصي

 ,Kolb( اي اسـت يادگيرنـده  كننـدة تسـهيل  و راهنمـا  نقش

 ). 90: 1393، به نقل از فرضيان و كرباسي،242 :1984
اي، تغييرات اجتماعي تجربههاي يادگيري كُلب در زمينه

هـاي وسـيعي   اي پـژوهش و فردي و آموزش و پرورش حرفه
انجام داده است. بااينكه الگوي كُلب عمدتاً براي اسـتفاده در  

ريزي كاربردهـاي  ساالن توسعه يافت، سبب پي آموزش بزرگ
اي در آموزش عالي شد و نظريات يادگيري آموزشي گسترده

 ). 403: 1392وجه است (كديور، دانشگاهي او بسيار موردت
افتد كه يادگيرنده بـه  اي زماني اتفاق مييادگيري تجربه

زنـد. بنـابراين،   صورت واقعي در محيط دست به آزمايش مي
اين شيوه بـراي يـادگيري دانـش عملـي از جملـه معمـاري       

در سـطح   بسـياري  رسـد. در تحقيقـات  مناسب به نظـر مـي  
هـاي  نامـه سطح پايـان  جهاني و همچنين تحقيقاتي چند در

پژوهشي داخلي، اغلب آثاري دكتري معماري و مقاالت علمي
كه حاصل تلفيق مشترك حوزه معماري و يادگيري هستند، 

بسـا محققـاني كـه     اند؛ چـه با استناد به اين نظريه پيش رفته
هاي متمادي به تشريح و كنكاش ابعاد مختلف يادگيري سال

انـد (بـه پيشـينه    ه پرداختـه معماري در ارتباط با ايـن نظريـ  
زمينه جهـت تبيـين   لذا، با فراهم شدن تحقيق رجوع شود). 

مـدل آموزشـي نظريـه    تر فراينـد مـذكور، بـه تشـريح      دقيق
   پردازيم:يادگيري كُلب مي

 با منطبق يادگيري، به جديد طور كه گفته شد؛ نگاه همان

 هدوبـار  تربيت، و تعليم در آن كه است يادگيري مفهوم و معني
 هـا  آن مجـدد  و تشـكيل  تجربيـات  در تجديـدنظر  يـا  ساختن

 نظريه اساس اي،تجربه يادگيرياست.  بيشتر رشد منظور به
در اين نظريه، تجربه منبع يادگيري و رشد اسـت  است.  كلب

. منظور از تجربـه، تعامـل بـين يادگيرنـده و محـيط اوسـت       و
 تغيير طريق از دانش آن وسيله به كه فرآيندي استيادگيري، 

بـه عبـارتي ديگـر، يـادگيري      .گـردد مي تجارب، حاصل شكل
 ). Kolb, 1984: 101فرآيند تبديل تجربه به دانش است (

يادگيرنده كه يادگيري به وسـيله او   "فرد"در اين حالت 
شود، نقش مهم و كليدي دارد و بايد در مركز توجه انجام مي

 بـالقوه  توانـايي  قرار گيرد. همچنين، توجه بر اين اسـت كـه  

 هـاي موقعيت در ها انسان و است متفاوت يادگيري براي افراد

  يـاد  متفـاوتي  طـور  بـه  مختلـف  عوامل تأثير و تحت گوناگون
يادگيرنـدگان در  يعني،  ).24:  1392خندقي،گيرند (امينمي

كنند؛ بلكـه  برخورد با موارد مورد يادگيري يكسان عمل نمي
ــردازش اطال آن عــات رويكردهــاي متفــاوتي هــا در درك و پ

  .دارند
بـراي اينكـه يـادگيري اتفـاق بيفتـد، بايـد        كُلب، نظر از

 هنگام در تجارب، دريافت و تبديل شوند؛ يعني، يادگيرندگان

 قطبـي  دو بـا ترجيحـات   كه دارند اصلي وظيفه دو يادگيري

 كسـب  آنـان  وظيفـه  دهند. اولينمي انجام را ها آن متمايزي

 دو ايـن  از با يكي كه است، اطالعات (دريافت)درك  يا تجربه

سـازي انتزاعـي   و مفهـوم  گيرد: تجربـه عينـي  مي انجام روش
پـردازش   نيـز  يادگيرنـدگان  وظيفـه  (محور عمودي). دومين

 انجـام  روش دو ايـن  از بـه يكـي   كـه  است اطالعات (تبديل)
فعـال (محـور افقـي)     آزمايشـگري  يا تأملي گيرد: مشاهده مي

)Kolb, 2005: 176.( 
 يـك  صـورت  بـه  يادگيري كُلـب، ساختار مدل  بنابراين،

 تجربه مرحله اول،): 1 شكل(باشد مي ايفرآيند چهار مرحله

دهد؛ مرحلـه  مي انجام را عملي ابتدا يادگيرنده كه است عيني
 بـه  عمـل  آن دربـاره  يادگيرنده كه تأملي است مشاهده دوم،

 كـه  اسـت  تزاعيان سازيمرحله سوم، مفهوم پردازد؛مي تفكر

آزمايشـگري فعـال    مرحله چهارم، سازد؛مي فرضيه يادگيرنده
 انجـام  بـه  خـود  فرضـيه  دربـاره  سرانجام يادگيرنده كه است

) كـه در زيـر تشـريح    44:  1386پردازد (سيف، مي آزمايش
 اند:شده

 

 
Fig. 1 Four-stage process of learning according to 

Kolb's theory (Kolb, 2005: 67) 
 

از  مرحلـه  اين ): درConcrete Experienceتجربه عيني (
 و مـردم  بـا  ارتبـاط  ويـژه،  تجـارب  طريـق  از فـرد  يـادگيري، 



181 
 

آموزش معماري ارزيابي نظريه يادگيري كُلب در
از منظر اسالمي

THE ASSESSMENT OF KOLB'S LEARNING THEORY IN 
ARCHITECTURAL EDUCATION FROM ISLAMIC VIEW 181 

 

 
 بـر  گيـرد و بيشـتر  مـي  يـاد  را احساسات افـراد  به حساسيت

 يـك  بـر  است تـا  متكي خود هايتوانايي و دروني احساسات

 ايـن  در ها. اوموقعيت و مسئله حل به نسبت دارنظام رويكرد

 باز ذهني تواندو نمي كندمي اعتماد خود احساسات به مرحله

 پـذير صورت انعطـاف  به قضايا و امور به نسبت و باشد داشته

تـوان   مـي  را عينـي  ). تجربـه 48:  1386كنـد (سـيف،    عمل
 .)kolb, 2005: 65دانست ( )Feeling(كردن  احساس معادل

 ايـن مرحلـه،  : )Reflective Observationمشاهده تأملي (

 از اشـيا  و چيزهـا  نظاره قضاوت، و قياس از قبل دقيق مشاهده

 در را چيزهـا  معنـاي  و جستجوي مفاهيم و مختلف هايجنبه

 افكار به عقايد خود تشكيل گيرد. فرد در اين مرحله براي برمي

 از را هـا موقعيت و هاانديشه كند و بيشترمي مراجعه هانظريه و

 و حوصـله  عينيـت،  كنـد. او بـه  مـي  درك متفاوت هايديدگاه
دهـد  نمـي  انجـام  اقـدامي  الزاماً است؛ ولي متكي دقيق قضاوت
معـادل   تـوان مـي  را تأملي . مشاهده)31:  1392خندقي،(امين

 .)ibidدانست ( )Watchingكردن ( تماشا ادراك و
): Abstract Conceptualizationسـازي انتزاعـي (  مفهوم

 نظم و اصولي طراحي ها،ديدگاه منطقي تحليل شامل بعد اين

 از مرحلـه  ايـن  شـود. در مـي  هـا موقعيـت  عقالنـي  ادراك و

 منطق از بيشتر هاموقعيت و مسائل درك براي فرد يادگيري،

در اين مرحله، فرد با تفكر  احساس. تا كندمي استفاده تفكر و
توليد يك فرضيه در مورد معنا و مفهـوم تجـارب    و تعمق، به

 سـازي  مفهـوم  ).31:  1392خنـدقي، پردازد (امـين خود مي

دانست  )Thinkingفكركردن ( فعل معادل توانمي را انتزاعي
)kolb, 2005: 66(.  

بعد،  اين): Active Experimentation(آزمايشگري فعال 
 وقايع و افراد در تأثيرگذاري و ريسك كار، اسباب آوريفراهم

 يـادگيري  مرحلـه،  ايـن  شـود. در مي شامل طول عمل در را

 بـراي  كـردن  تجربـه  صـورت  بـه  يعنـي  يابد؛مي فعال شكلي

 صـرفاً  فرد آيد. همچنين،مي در موقعيت و تغيير تأثيرگذاري

 آوردروي و واقعي ايعالقه بلكه كند،نمي مشاهده را موقعيت

اي فرضـيه  "امتحـان "طور مؤثر به  او بهدارد.  مسئله فعالي به
ــراســت مــي كــه اتخــاذ كــرده . )48:  1386(ســيف، دازد پ
 )Doingدادن ( انجام فعل معادل توانمي را آزمايشگري فعال

 .)kolb, 2005: 66دانست (
 دنبـال  بـه  تمايل كارآمد الزم به ذكر است كه يادگيرنده

 اين از يكي كه در است ممكن اما دارد؛ مرحله چهار هر كردن

طور   را بهيادگيرنده بايد بتواند خودش باشد.  ترمسلط مراحل
هـاي تـازه   كامل، از روي ميل و بـدون سـوگيري، بـا تجربـه    

هـاي مختلــف  هـا را از ديــدگاه درآميـزد، بتوانــد ايـن تجربــه  
ها تأمل كند، بتوانـد مفـاهيمي بسـازد     مشاهده و در مورد آن

هـاي منطقـي   هـايي كـه از جنبـه   كه مشاهداتش را با نظريه
گيري براي تصميمها را درست باشند تلفيق كند و اين نظريه

نسبت اسـتفاده از ايـن   اما،  ؛و حل كردن مسائل به كار گيرد
تواند به تجارب و عادات يادگيري فرد مربوط ها، هم ميشيوه

 اين افراد همهباشد و هم به موضوع مورد يادگيري. در واقع، 

 ايـن  يـادگيري،  تكميـل  احتمـاالً تـا   و گذرانندمي را مراحل

يادگيرنـدگان برخـي از    امـا  شود،مي تكرار بار چندين چرخه
دهنـد يـا بـا آن    مراحل را بيشتر از مراحل ديگر ترجيح مـي 

 ).404: 1392(كديور، شوند سازگار مي
هاي فـردي، اسـاس مـدل يـادگيري كُلـب       همين تفاوت

دوي ايـن چهـار شـيوه، چهـار سـبك       از تركيب دوبـه  است.
ري انـد از: سـبك يـادگي    شود كـه عبـارت  يادگيري ايجاد مي

)، Diverger)، ســبك يــادگيري واگــرا (Convergerهمگــرا (
ــذب   ــادگيري ج ــبك ي ــده  س ــبك ) Assimilator(كنن و س

. به دليل اينكه هـدف  )Acomodator( يابندهيادگيري انطباق
نوشتار حاضـر، صـرفاً مقايسـه تطبيقـي سـاختار و محتـواي       
مراحل اين مدل يادگيري با نمونه مشـابه از منظـر اسـالمي    

، از توضيح بيشتر خصوصيات افـراد متعلـق بـه ايـن     باشدمي
 گردد.نظر ميها صرفگروه

بنـابراين، در راســتاي تبيــين اصــول و مفــاهيم آمــوزش  
گيري از نظريات مطرح در حوزه اسالمي در معماري و با بهره

علوم تربيتي بـه منظـور انتخـاب مـدل مناسـب از نظريـات       
هـت مقايسـه   اي كُلـب ج يادگيري، نظريـه يـادگيري تجربـه   

به داليل زير انتخـاب شـده    تطبيقي با نظريه متناظر اسالمي
، سـؤاالت و ابهامـات   است؛ تا با ارزيابي آن از منظـر اسـالمي  

 موجود در اين عرصه مرتفع گردد:
 تأخر و تكامل در سير تاريخي نظريات مطرح يادگيري �
 دارا بودن مقبوليت بيشتر در بين محققان �
كاربردهـاي آموزشـي   سـاالن و   مطرح در يادگيري بزرگ �

 در آموزش عالي گسترده
تأكيد بر نقش فعـال  يادگيري؛ با  به جديد منطبق با نگاه �

 يادگيرنده  
مبتني بر تجربـه بـودن بـه لحـاظ اسـتفاده در آمـوزش        �

 هاي عملي از جمله معماريرشته
فـرد   هـاي منحصـربه   هاي فردي و ويژگـي  تأكيد بر تفاوت �

 ان در جهانانس
همچنين با توجه به رويكـرد اسـالمي ايـن پـژوهش، در     
ادامه به تبيين داليل توجيهي انتخاب ايـن مـدل از ديـدگاه    

ها  اسالمي، با مراجعه به برخي آيات و برداشت معمارانه از آن
 پردازيم:مي
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 نبـودن  اسـالمي  مشكل توانيممي كه راهكارهايي از يكي

 درد و نمـوده  كارسـازي  هواسـط  بـدان  را كشـورمان  معماري

 تـدريجي،  راهـي  پيمـايش  بستر در مان را معماري هويتي بي

 گرفتنپي كنيم، درمان بخش) نتيجه و مطمئن (ولي آرام آرام

 مداريتجربه «يعني »شكوفندگي الهي يا طبيعي راه«دوبارة 

اينكه  يعني مداريتجربه است. اصل» بنيان دانش و تفكرمحور
 سـيرمند  و پويا راه يك گامبهگام پيمايش همان [يا» تجربه«

خطـا]   و سـعي  شـيوة  بـه  كمـال،  مقصد نهـايي  به رسيدن تا
 عـالم  در زنـدگي  اصـلي  قواعـد  و هابنيان تريناصلي ازجملة

 ).57: 1394آبادي،باشد (عليمي مندتدريج مادي
 كل عقلِ جارية و جاويدان علمي هايسنت از پند گرفتن

 جـاي جـاي  و در تـاريخ،  گذشتة ادوار در تكامل راه فرايند در

 خداوند كه مقدس است ايوظيفه البته زمين، پهناور گسترة

 عهـدة  بـر  را ادامـه، آن  در يادشده هايآيه آشكاراي بيان در

 راه تنها بلكه و است نهاده انساني ناپذيرزمان و زوالبي انديشة

را،  »مـداري  تجربـه «و  عقـل  ذاتـي درون دانش يافتن فعليت
 راه حتـي  و الهـي  دانـش  نـور  بـه  انديشه هايچشم بيناشدن

كنـد  مـي  همين معرفي را هاچشم آن نابيناشدن از جلوگيري
 ):58(همان: 

� سيروا أفَلَمي يضِ ففَتَكونَ الْأَر لَهم لونَ قلوبقبِهـا  يع أَو 
 تَعمـى  لكـنْ  و الْأَبصـار  تَعمى ال فَإِنها بِها يسمعونَ آذانٌ

 ):41 ِ(حج، الصدور في التي الْقلوب
 تجربـة  كسـب  بستر تا [در نكردند سير زمين در آنان آيا

ارزيـابي   و تحليـل  و علمـي  تحقيقـات  انجـام  و انديشـمندانه 
 هنر گذشتة از مانده برجاي آثار و طبيعي مناظر محورانة حق

هـاي   انسـان  از ديگـران  و خـود  پيشينيان معماري و صنعت و
 يافته] داشتهفعليت و هايي [رشديافتهپيشين] انديشه دوران

 كنند.  و] درك پيدا و آن [تعقل با را حقيقت كه باشند
ــقَ      � ــدأَ الْخَلْ ب ــف ــانْظُرُوا كَي ــأَرضِ فَ ــي الْ ــيرُوا ف ــلْ س  قُ

 ):20(عنكبوت،
ــه    بگــو در زمــين ســير كنيــد و بنگريــد خداونــد چگون

 يـا  معمار يا انسان آفرينشآفرينش را به وجود آورده است [

 آفـرينش  همانند بايستي جويندهكمال يا مسلمان كارصنعت

 باشـد؛ فراينـدي   خـويش فرايندمـدار   دهنـدة پرورش و معلم

 و علـم  بـه  معلـوم  و شده تعريف پيش از هدف با و مندمرحله
  علم]. در پيوسته طلبيكمال
 ):53 (فصلت، اَنْفُسهِم في اآلفاقِ و في سنُريهِم آياتنا �

هم در نفوسشان بـه   وزودي آيات خود را هم در آفاق  به
[سير در آفاق و انفس، يعني تفكر در  ها نشان خواهيم داد آن

 لطايف وجود انسان و مشاهده دقايق هستي].

اما انسان، معمار يـا شهرسـاز وظيفـه ديگـري عـالوه بـر       
 مشاهده، تفكـر و الهـام از تجربيـات گذشـته نيـز دارد و آن     

 حقيقـت  مسـير  تعيـين  و موجـود  وضع الهي، تحليل وظيفة

 است: جديد نيازهاي علمي
 معلـومٍ  بِقَدرٍ اال ننَزله ما و خَزائنه، عندنا اال شيء من إِن �

 ):21 :(حجر
بـه   آن [يـا  زمـان بـي  حقيقـت  اينكـه  مگـر  چيزي نيست

 نـزد مـا [در   آن] در علمـي  و ملكـوتي  حقيقت همان عبارتي

 را آن ما و دارد، قرار بسيط] و برتر دانش و علم اعالي ملكوت

 كالبـدي  زمينـي و  مرتبـة  و مقـام  بـه  اشملكـوتي  مرتبة (از

 نظـام  كـه [در  ايانـدازه  در مگر كنيم،نمي نازل اش)مربوطه

 .جهت] معلوم است و نظر هر از آفرينش كلي
اندكي تحقيق در اين آيات و البته برداشـت معمارانـه از   

اي نظريـه يـادگيري   است كه اصـول پايـه  ها، حاكي از آن  آن
مداري(تجربه همراه با تفكر)، تعامل بـا  تجربه«كُلب از جمله 

از اين  »پذير بودنجهان، فرايندمداري، توجه به انسان، زمان
آيات قابل استخراج بوده و بـه آن اشـاره شـده اسـت (شـايد      
تحقيقات بيشتر در ساير آيات و متون، نتايج بهتري را در پي 

اي ايـن  هـاي پايـه  اشته باشد). بنابراين، مفـاهيم و ويژگـي  د
نظريه مغايرتي با مضامين اسالمي نداشته و انتخاب اين مدل 

 رسد. از منظر اسالمي نيز موجه به نظر مي
ساختار فرآيندهاي انساني (نظير خلق آثار هنـري،   -5

معماري و شهرسازي) از منظر اسالمي (مدل مبنا جهت نقد 
 و داليل انتخاب آن) و ارزيابي
 داشتن شاكله كه است مهم اين مؤيد در مقدمه آمد، آنچه

راهگشـاي   توانـد حكيمانه مي بينيجهان از گرفتهشكل مناسب
كلـي سـامانه آموزشـي     پراكنـدگي  و بنيـادي  گسـيختگي ازهم
 متناسب شهرسازي، و معماري جهت آموزش و تحقق در .باشد

نقشه  طراحي و ايران كشور شرايط مجموع و فرهنگ اسالمي با
مدلي بنياني، كاربردي،  ابتدا است الزم اسالمي، نوين تمدن راه

 را فرآيند اين مراحل و كلي ساختار پويا و باثبات (و نه ثابت) از

 راهبردهـا،  سـپس  نمـود.  تبيـين  آن را مبـاني  منـابع و  و ارائه

 بررسـي  اسالمي فرهنگ بر مبتني آن را هايحلراهكارها و راه

 عناصـر  و ابعـاد  بتـوان  مدل طريق اين از كرد تا آنگاه تشريح و

مختلف فرايندهاي انساني از جمله آثار و فرايندهاي مربوط بـه  
داد  قـرار  نقـد  و ارزيـابي  مـورد  را شهرسـازي  و معمـاري  هنـر، 
 .)182:  1395كار،  (نقره

جهت بررسي قابليت كاربرد مدل نظريه يـادگيري كُلـب   
همچنين ارزيابي ايـن مـدل از منظـر     در يادگيري معماري و

اسالمي نيز، يك مدل علمي، عقالني، اسالمي و قابل كـاربرد  
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در خلق آثار هنري از جمله معمـاري و شهرسـازي انتخـاب    
شده است؛ تا اين ارزيابي طي يـك مقايسـه تطبيقـي بـا آن     
انجام گيرد. بنابراين اين مقايسه تطبيقي دو نتيجه را در پـي  

الً، آيا مدل نظريه يادگيري كُلـب و مراحـل   خواهد داشت؛ او
باشـد يـا خيـر؟ ثانيـاً،     آن قابل كاربرد در رشته معماري مـي 

 مزايا و معايب اين مدل از منظر اسالمي چيست؟
طور كه در پيشـينه تحقيـق ذكـر شـد، مطالعـات       همان

فراينـدهاي   بر روي ساختاري كه شامل كليه مراحلكار  نقره
از منظر هنري، معماري و شهرسازي) انساني (نظير خلق آثار 

اسالمي بوده و مالك ارزيـابي و نقـد سـاير آثـار و فراينـدها      
ها قبل در دانشـگاه علـم و صـنعت ايـران آغـاز       باشد، از سال
 هر مباني و كلي، مراحل و منابع ساختار مدل، اينشده است. 

 بـر  مبتنـي  خطاناپـذير  و عميـق  صورت به آن مراحل يك از

 ايـن  حـال  عـين  در باشـد. مـي  ارائـه  قابل، اسالم الهي مكتب

، تحقيـق  قابـل  نيـز  وحيـاني  و عقالنـي  علمـي،  از بعد ساختار
 هـم  و دينـي درون صـورت  به هم يعني است؛ اثبات و تبيين

 است.  پذيراثبات دينيبرون

 هـاي حـوزه  در توانـد مـي  مـدل  محتـوايي ايـن   سـاختار 

 و تحقيـق  روش طراحـي،  پژوهشـي، فراينـدهاي   آموزشـي، 
 فرهنـگ  بـر  آثار و فراينـدهاي انسـاني مبتنـي    نقد و ارزيابي

همچنـين،   .گيرد پژوهان قراردانش برداريبهره مورد اسالمي
 فرايند تواند درمي انساني، فرايندهاي تحليل و تجزيه بر عالوه

 هـاي و گـرايش  هـا رشـته  بـراي  آموزشـي  محتواي و آموزش

مقـاطع   تعريـف  درن) و بـوده (همـا   گشـا راه نيز دانشي، ميان
 هـا،  كـالس  هـا و دوره برگـزاري  نحـوه  آن، اهداف و تحصيلي

لـذا   .باشـد  پاسخگو هاسرفصل و دروس طرح تدوين و تنظيم
اين مدل ساختاري به عنوان مبنا جهت نقد و ارزيـابي مـدل   
نظريه يادگيري كُلب قرار گرفته است كه در ادامه به معرفـي  

 پردازيم:اجمالي آن مي
 هنـري،  آثـار  خلـق  و سـاحات  اين مـدل، سـاختار  طبق 

انسـاني   فرآينـد  نـوع  هـر  كلـي  طور و به شهرسازي و معماري
 توانمي هريك، طولي جايگاه بر را مبتني آثار) و رفتار (گفتار،

 ).2شكل نمود ( بنديطبقه اجمالي و كلي مرحله پنج به

 

 
Fig. 2 The structure and stages of human processes (such as artwork creation, architecture and urbanization) from 

the Islamic perspective (Noghrehkar, 2014: 34) 
 

 همـه  در هـا  آن از يـك  هـر  ارتبـاط  نـوع  مراحـل و  اين
 همـواره  ناخودآگـاه  يـا  خودآگـاه  و انساني جبـراً  فرايندهاي

 متمايز يكديگر از را انساني آنچه دستاوردهاي هستند. مطرح
 ارزيـابي  معيـار  آنچـه  و اسـت  فرايند محتواي اين نمايد،مي

 با كه باشد تواندمي مكتبي است، فرايندهاي انساني محتواي
 تبيـين  را هـا  آن روابط و آدم و عالم خود، "نظري حكمت"

 را هـا  ارزش ضد و ها ارزش خود "حكمت عملي" با و نموده
 را "هنـر  فلسـفه "و  "زشـتي  و زيبايي"معيارهاي  و تشريح

مراحل فوق فقط مربوط به خلق آثار هنري باشد.  نموده ارائه
نيست. اين مراحل به صورت خودآگـاه يـا ناخودآگـاه شـامل     

هـا   كليه افكار، نيات، رفتار، اعمال و آثار خرد و كـالن انسـان  
شود و داراي دو جهت عروجي و هبوطي يا مثبت و منفي مي

 .  )91: 1393 كار،(نقرهاست 
 معرفي كلمات كليدي ساختار -6
 دانش و بينش هنرمند: �

ايــن مرحلــه شــامل اســتعدادهاي ذاتــي هنرمنــد و      
هاي انسـاني اسـت.   ها و بينشها يعني دانش دستاوردهاي آن

آدم، توسط فاعـل  منظور از آن، كسب دانش در مورد عالم و 
. در اين مرحله، هنرمند نسبت به شناخت خود، 6باشداثر مي
ها و مخاطبين متعهد است. ايـن امـر، امـري جبـري و     پديده

 ).  186: 1395 كار،الزامي براي شروع هر كاري است (نقره
انسان بالقوه، كه داراي اسـتعداد معرفـت كلـي بـه همـه      

هـا و  خـود، پديـده  مراتب وجود را دارد با شـناخت حقيقـت   
نمايـد. ايـن امـر    مخاطبين مسير تكـاملي خـود را آغـاز مـي    

هاي الزم مبتني بر حقايق بالفعـل   بايست همراه با آموزش مي
 .)91: 1393 كار،(نقرهو بالقوه باشد (تعليم و آموزش) 

 انگيزه و نيت هنرمند: �
و  7اين مرحله به گرايش و انگيـزه فاعـل اثـر اشـاره دارد    

عملي اسالم و شناخت احكامي است كه عمالً شامل حكمت 
باشد؛ يعنـي احكـام اوليـه    ها مي ضامن تكامل وجودي انسان

گانه): حالل، مستحب، مبـاح، مكـروه و حـرام. از منظـر     (پنج
اسالمي، انسان بالفعل، استعداد تشخيص خير و شر را دارد و 
. در انتخاب ايده آزاد است(مبتني بر اراده آگاهانه و اختياري)

 تواند شيطاني يا الهي باشد؛ يعني مبتنـي بـر  اين انتخاب مي
 روحـاني. هويـت بالفعـل    -غريزي يا عقالني -تخيالت حسي
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ها، ناشي از نفوس چهارگانه(گياهي، حيواني، عقالنـي و   انسان
هــاي بالفعــل و اختيــاري او  هاســت، و گــرايش روحــاني) آن

بـر نفـس    نهايت منفي مبتنـي اي از منهاي بيتواند درجه مي
نهايت مثبت، مبتني بـر نفـس عقالنـي و    ها، تا بي حيواني آن

 ).188: 1395 كار،ها باشد (نقره روح الهي آن
انسان بالفعل، كه استعداد تشخيص خير و شر را داراست 

بايست به تزكيه و تربيت اخالقي خـويش  در مرحله ايده، مي
 باشــد(تزكيه و تربيــت)بپـردازد كــه مبتنـي بــر عــدالت مـي   

 .  )91: 1393كار، (نقره
 هاي عملي:ها و شيوهروش �

اين مرحله مبتني است بر استعداد فاعل و ميزان آموزش 
و تجربه عملي او. در اين مرحله فاعل اثر با توجه به مجمـوع  

توانـد بـا توجـه بـه     شرايط زماني و مكاني عمل موردنظر، مي
ــا اجتهــاد 1(جــدول  8گانــه اجتهــاد در تشــيع اصــول ده )، ب

هاي عملي در  . يعني اتخاذ شيوه9اي به خلق اثر بپردازد حرفه
خلق آثار هنري، در حوزه آزادي و اختيار هنرمنـدان مبتنـي   

 ).113:  1387كار،هاست (نقره هاي آنبر تجلّي ايده
غريـزي   -انسان متخيل، كه قدرت تخيل تجربيات حسي

بايسـت مرحلـه   راسـت، مـي  روحاني را دا-و انكشافات معنوي
شيوه را بر پايه تجربه مبتني بر واليـت علـم و اطاعـت عـالم     

 .)92: 1393كار،(نقره(تجربه تخصصي)  طي نمايد
 آثار انسان: �

هـاي عملـي،   پردازي و تأمل و بررسـي شـيوه  پس از ايده
مرحله خلق اثر يا پديده هنـري توسـط هنرمنـد قـرار دارد.     

ع ماده و صورت اثر آزاد اسـت. از  هنرمند نسبت به انتخاب نو
بايست بـا توجـه بـه مجمـوع شـرايط      منظر اسالمي، آثار مي

زماني و مكاني و با الهـام از هنـر و معمـاري آفـرينش، آثـار      
معصومين (ص) و يا آثار خبرگان، خلق شده باشـند. داشـتن   

هاي الزم و تجربه كافي و تخصصي در استعداد ذاتي، آموزش
خلق اثر (قابليت فـردي و موضـوعي) از   موضوع مورد عمل و 

مبتنـي بـر    "10تجلّـي ايـده در پديـده   "باشـد.  مالزمات مـي 
استعداد هنرمند و رابطه مراتب وجود از اصول بنيـادين ايـن   

باشـد. چنانچـه منبـع ايـده هنرمنـد، مبتنـي بـر        مرحله مي
هاي اخالقي بوده و از اجتهـاد   حكمت نظري و عملي و ارزش

در اتخاذ شيوه استفاده نموده باشـد، آثـار   ها  مبتني بر ارزش
بخش بوده و در زمره هنر تعالي "آثار ممدوح"شده جزء  خلق

گيرند. امـا چنانچـه منبـع    هماهنگ با نفس روحاني قرار مي
ايــده هنرمنــد، نيازهــاي غريــزي و شــيوه عملــي او اجتهــاد 
نفساني مبتني بر نيازهاي مادي و غرايز حيـواني باشـد، آثـار    

بوده و در زمره هنر لغـو هماهنـگ    "آثار مذموم"ده بوجودآم
 كـار،  ) (نقـره 3 شـكل ( با نفس حيواني قـرار خواهنـد گرفـت   

1387  :114.( 
انسان خالق، كه اكنون قـدرت تصـرّف در مـاده و ايجـاد     

هاي طبيعي و ملكـوتي را دارد، در مرحلـه خلـق اثـر،      صورت
 دد جويـد بايد از استعداد مبتني بر اهليت و هويت انساني مـ 

 .)92: 1393 كار،(نقره(استعداد و اهليت) 
 

 
Fig. 3 The process of praised and condemned creativity in human works, including artwork and architecture 

creation (Noghrehkar, 2014: 90) 
 
 تأثيرات آثار بر فاعل و مخاطب: �

ايــن مرحلــه شــامل تــأثيرات اثــر هنــري بــر هنرمنــد و 
مخاطبين از بعد مادي و معنـوي اسـت و مبتنـي بـر رابطـه      

باشـد. انسـان   ها با ابعاد مـادي و معنـوي كالبـدها مـي     انسان

موجود در معرض تأثيرات جبري عوامل مادي است و بـالقوه  
و تأويلي مفـاهيم از موجـودات   داراي قابليت ادراك اختياري 

باشد. بنابراين تأثيرات اثر هنري بر مخاطب از بعـد  مادي مي
مادي و تجربي؛ جبري و از بعد معنوي استنباطي و اختياري 
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است. در وجه فطرت الهي(نفوس عقالني و روحاني) هنرمنـد  
و مخاطب بـالقوه درك متقابـل دارنـد، امـا در وجـه نفـوس       

د و مخاطب بالفعل ادراكات متفـاوت  گياهي و حيواني هنرمن
دارند. هنرمند نسبت به تأثيرات مثبت و منفي وجوه مادي و 
معنوي اثر خود بر مخاطبين مسئول است. آثار ممدوح باعث 
عروج هنرمند و مخاطب به عالم ملكوت گشته و آثار مـذموم  

 ).189: 1395 كار،گردند (نقرهعامل هبوط در عالم ملك مي
با قابليت ادراك اختياري و تـأويلي مفـاهيم    انسان موجود،

از موجودات مادي، نهايتاً با تأثيري كه توسط خلق آثـارش بـر   
ــي ــر شخصــيت   مخــاطبين م ــي ب ــرت مبتن ــه عب ــذارد، ماي گ

 كـار، (نقـره  (عبـرت و بصـيرت)   گـردد پذير انسـاني مـي   تكامل
1393 :93(  . 

حال كه بـه توضـيح و تشـريح مفصـل دو مـدل نظريـه       
لب و ساختار فرايندهاي انساني از منظر اسـالمي  يادگيري كُ

شده از اين مقايسه تطبيقي در زيـر  پرداخته شد، موارد يافته
 گردد:تجزيه و تحليل مي

 بررسي و مقايسه تطبيقي)( هايافته -7
دستاوردهاي اين مقالـه كـه بـا تأمـل در سـاختار مـدل       

(نظير خلـق آثـار   يادگيري كُلب و ساختار فرآيندهاي انساني 
از منظـر اسـالمي و مقايسـه    هنري، معمـاري و شهرسـازي)   
هـا بـه دسـت آمـده، شـامل       تطبيقي بين اجزاء و مراحل آن

 باشند:  موارد زير مي
هـاي فـردي    اساس مدل يادگيري كُلب، بر پايه تفاوت. 1

 هـاي  روش در افـراد  ميان موجود هاي تفاوت است كه شامل

يادگيرنـدگان در  باشد. طبـق ايـن نظريـه،    يادگيري آنان مي
كنند؛ بلكـه  برخورد با موارد مورد يادگيري يكسان عمل نمي

ها در درك و پردازش اطالعات رويكردهاي متفاوتي دارند  آن
 هاي يادگيري متفاوتي برخوردارند.و از سبك

در توضيح اين مورد از منظر اسالم بايـد گفـت: ديـدگاه    
 نگرجزئي علم ناسوت، عالم است. در نگرديدگاهي كلي اسالم،

 عالم از نگركلي علم باشد؛ اماچيستي موجودات مي به دنبال

 در ارتباط علمي هاي فعاليت انجام چرايي به رفته، ماده فراتر

در ديـدگاه   "كـل " مفهوم از انديشد. آنچهمي انساني منافع با
 اسـت  وحـدتي  بلكـه  نيسـت؛  يكپـارچگي  است، مطرح اسالم

 "كل" مفهوم خالف مشخص. بر و دقيق متنوع، اجزايي داراي
 روي از سـازي كلّـي  اسـاس  كـه بـر   نگـر جزئـي  علـم  در

 محـدود  اجزاء از يك هر براي رشد را امكان و هاست شباهت

 در جـزء  هـر  كـه  اي گونه به را بر اجزاء تأكيد اسالم نمايد،مي

 و كرده رشد خود استعداد اندازه به مستقر شده، خود جايگاه
 بـه  دسـتيابي  غايت). 4 شكلدارد ( موردنظر برسد، تعالي به

  به او با مرتبط نكات تمامي انسان و تعالي و رشد خدا، رضايت
. )87: 1392(اسـالمي و قدسـي،  است  مخلوقات اشرف عنوان
 هـم  بـا  هـا  آن شـباهت  از طريـق  و هسـتند  در كثـرت  اجزاء

 سـازي  شـفاف  هـا،  تفاوت طريق بلكه از شوند؛نمي سازي كلّي

 خـالف تصـور   بـر  و اساس اين بر .رسندوحدت مي به و شده

 يكـي "بلكـه   نيسـت؛  "شـدن  يـك " معنـاي  به وحدت عامه،
ها همه به معني تائيـد، تأكيـد و توجـه بـه     است. اين "شدن

 باشد.  هاي فردي از منظر اسالم مي تفاوت
 

 
Fig. 4 artistic styles and methods that refers multiple origins to a constant concepts: the progress from plurality to 

unity (Noghrehkar, 2014: 11) 
 

آمـوزش از جملـه    و توسعه با مباحث مرتبط در بحث اين
 رقابـت  مثـال در  نعنـوا  اسـت. بـه   مهم نيز آموزش معماري

 نـه  كنـد؛ پيشرفت مـي  خود تكامل مسير در كس هر درسي،

 كنـد؛  ها را دنبـال  آن شده و راه ديگران مانند اهداف در آنكه

 آنجـايي  از توان گفتمي كند. لذامي رشد خود درون از بلكه

 تعريف طبيعتاً وجود دارد، آموزش امر از متمايزي اهداف كه

 .بود نخواهد اشكال از خاليهمگان،  براي معين مسير يك
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هاي مطـرح  اي كُلب و شيوه. مدل نظريه يادگيري تجربه2
باشـد و در صـورتيكه   در آن شامل سير از تجربه به مفهوم مـي 

هـاي عقالنـي را قـبالً داشـته باشـد، بـراي       فرضدانشجو پيش
دروس عملي و طراحي در معماري مفيـد اسـت. لـيكن، روش    

ي، سـير از مفهـوم بـه تجربـه     مورداستفاده بـراي دروس نظـر  
اي مثـل   رشته هاي ميانباشد. در آموزش دانشجويان دانش مي

معماري، آموزش دروس طراحي و عملي (از تجربه به مفهوم)، 
بدون آگاهي از دروس نظري (از مفهـوم بـه تجربـه) آموزشـي     

شـده  رسد؛ جهت بردار معرفيموفق نخواهد بود. لذا به نظر مي
بايسـت حالـت برگشـت و     يري كُلـب مـي  در مدل نظريه يادگ

 ).5معكوس را نيز بنماياند (نمودار 
 

 
Fig. 5 Proposing a correction of vector direction in 
the Kolbe learning model, applicablt in the field of 

architecture 

ساختار و مراحل فراينـدهاي انسـاني   چنانچه در نمودار . 3
 اسالمياز منظر (نظير خلق آثار هنري، معماري و شهرسازي) 

آمده، هر دستاورد جزئي و كلي انساني، ايـن مراحـل را طـي    
مدل يادگيري كُلب با چهار مرحلـه از ايـن فراينـد     نمايد.مي

 مطابقت دارد: چيسـتي موضـوع و انگيـزه مسـتتر در آن، بـا     
بستن يك مفهـوم كلـي در ذهـن از تجـارب     انعكاس و نقش 
گردد. انتخاب شيوه با مشاهده، دقت، تأمل و عيني مطرح مي

بيني مجمـوع شـرايط زمـاني و مكـاني انجـام يافتـه و       پيش
سازي انتزاعـي)  منتهي به خلق اثر يا ارائه يك فرضيه (مفهوم

گردد. نهايتاً اين اثر (يا فرضيه) با رسيدن به مرحله اجـرا،  مي
 د آزمايش قرار گرفتـه و تـأثيرات خـود را بـر مخـاطبين     مور
رسد، اين چرخه از بحث شـناخت  ليكن به نظر ميگذارد.  مي

هـا  هـا و بيـنش  شامل دانـش  هنرمند از خود و مخاطبين كه
پــردازي او و مســلماً بــر نحــوه تجربيــات و منبــع ايــده بـوده 

). هــر 6 شــكلتأثيرگــذار خواهــد بــود، غافــل مانــده اســت (
موقعيت تجربه شده، فاقد معناي دروني است و معنادهي بـه  

شـامل   آن به دانش و بينش فرد يادگيرنده بستگي دارد كـه 
باشـد و چگـونگي ادراك   هاي انسان از عالم و آدم ميمعرفت

 دهد. فرد از تجارب جديد را تحت تأثير قرار مي
 

 

 
Fig. 6 Comparative Comparison of Kolb's Learning Model and the Structure of Human Processes from Islamic 

Perspective  
 

هـا  از منظر اسالم، هنرمند نسبت به شناخت خود، پديده
و مخاطبين متعهـد اسـت؛ يعنـي شـناخت حقيقـت خـود و       

ز اراده و خواست هنرمندان، امري جبري مخاطبين، مستقل ا
و الزامي براي شروع هر كاري است. انسـان بـالقوه، اسـتعداد    

 كلـي  حقايق دركمعرفت كلي به همه مراتب وجود را دارد. 

 پرتـو  در را جزئـي  كـه حقـايق   دهدمي را توانايي اين فرد به

حقيقـت   كه داندمي شخصي نمايد. چنين تحليل كلي حقايق
 تحقق مسير در جزئي حقايق و از علم چگونه چيست و جهان

 در و چگونـه  كـه  فهمدمي كند. او استفاده خلقت هدف كلي

 خدمت را در تجربي علوم از برگرفته دستاوردهاي جهتي چه

 كه داندمي باشد، داشته مسئوليتي دهد. چنانچه قرار جامعه

 واقـع  بـا  مطابق تا كند استفاده موجود از امكانات بايد چگونه

 اسـت)،  نمـوده  هسـتي اراده  خالق كه هدفي با مطابق (يعني

 ).  149: 1388 كرده باشد (تقوي و ديگران، عمل
هنرمند، معمار و شهرساز فاقد دانـش و بيـنش، توانـائي    

خلـق   و خـدا  به خدمت به انسان كردن مكلفتشخيص حق (
 دادن فـردي، ارجحيـت   بـه  جمعـي  منـافع  دانستن ارجح او،

از باطـل   نگـري و...) علم، آينـده  خود بر علم محصول و نتيجه
 و لغوي، لعبي غيرمفيد (كارهاي و پوچ علم، كار(عمل بدون 

 و انگيـزي اعجـاب  طلبـي،  شـهرت  بـراي  كـار  انجـام  لهـوي)، 
 غيـر و ايجـاد   بـه  زيـان  و ضـرر  هـر نـوع   ايجـاد  فخرفروشي،

 دنياپرسـتي،  نفـس،  هواي از پيروي جواري، هم هايمزاحمت
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 فروشـي، و كـم  كاريكم سازي (فرماليسم)،بت و ظاهرسازي

 تبذير) را نخواهد داشت. و اسراف برداري،كاله و تقلب
كُلـب توضـيح داده    طور كه در مدل يـادگيري  . همان4
براي اينكه يادگيري اتفاق بيفتد، بايد تجارب، دريافـت   شد،

 مشـاهده سازي انتزاعي) و پردازش ((تجربه عيني يا مفهوم
شـوند. از منظـر اسـالمي     فعـال)  گريآزمايشـ  يـا  تـأملي 

دريافت اطالعـات از طريـق نفـوس چهارگانـه انسـان انجـام       
يـاد   "اعمـال "ها كه از آن به  گيرد. همچنين پردازش آن مي
شود، از طريق حافظه (حس مشترك) است كه بـا توجـه   مي

قلبي) منجر به آثار -غريزي يا عقلي-به منبع تخيالت (حسي
 .)7شكل د (گردمذموم يا ممدوح مي

نفوس چهارگانه در انسـان، مسـئله مهـم در فراينـدهاي     
انساني از جمله يادگيري از ديدگاه اسالمي است؛ كه شـامل  

باشد و مبتني بـر  نفس گياهي، حيواني، عقالني و روحاني مي

هاي تجربي و بعضـاً متضـاد اسـتنباط و    ها، يافته هريك از آن
لي آن در فرهنگ مطلب اصلي كه جاي خاشوند. استنتاج مي
شـود،  (همچون مدل يادگيري كُلب) ديـده مـي   معاصر غربي

هـا در دريافـت و   پاسخ به اين سؤال اساسي است كـه انسـان  
پردازش اطالعات خود كه منجر به آثار انساني مثبت و منفي 

 -حيـواني "گيرنـد: نفـس   گردد، ايده را از چه منبعي مـي مي
:  1387 كـار، ره(نقـ  "روحـاني  -عقالنـي  "يا نفـس   "غريزي

ــاري و    ). 118 ــه معم ــذموم (از جمل ــدوح و م ــاي مم هنره
شهرسازي) كه ناشـي از اختيـار در الهـام گـرفتن از نفـوس      

توضيح داده  8شكل باشد در روحاني مي - حيواني يا عقالني
تـأثيرات  هاي جبـر و اختيـار و   حوزهشده است. اين توجه به 

كـدام از مراحـل   هـيچ  مثبت و منفي فراينـدهاي انسـاني در  
 شود. نظريه يادگيري كُلب، مالحظه نمي

 

 
Fig. 7 The Structure and Process of praised and condemned human creativity (Based on Human Perceptions): 

Procedures for Acquiring and Exercising (Noghrehkar, 2014: 32) 
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Fig. 8 The origin of praised and condemned ideas of artists in human processes (Noghrehkar, 2008: 116) 

 
اهـداف   و اسـت  غيرمـادي  حـدودي  تـا  رويكرد اين نتايج

بـه   عبـارتي  نمايـد. بـه  مـي  پيگيـري  نيـز  را انسـاني  و غـايي 
 مرتبط بـا  مفاهيم و بخشيده انساني هويت علمي، موضوعات

 چيسـتي و  بررسـي  بـر  نمايـد. عـالوه  مـي  تقويت را انسانيت

 لـذا  .اسـت  متجلـي  آن در نيز گذاري ارزش و ارزيابي چرايي،

پژوهـان، هنرمنـدان، معمـاران و    دانـش  باورهاي و بينيجهان
 .يابدمي بيشتر نمود حوزه اين در شهرسازان

در مكتب اسالم، كل فرآيند هر كـاري مـثالً طراحـي    . 5
معماري يا معلمي معمـاري بخشـي از فراينـد كمـال انسـان      

 و رشد خدا، رضايت به دستيابي غايت(معمار يا معلم) است. 
به عبارتي، منش و شخصيت فرد نيز بايـد  انسان است.  تعالي

سـاختار  در در پرتو خودسازي آگاهانه، تربيت و رشـد يابـد.   
طور كـه شـرح آن    آيندهاي انساني از منظر اسالمي (همانفر

، انسان مراحل تكاملي خود را از انسان بالقوه تا انسـان  رفت)
نمايد. اين موضوع در مـدل يـادگيري كُلـب    موجود، طي مي

نمايد. انتقاد مهم اين است كه در ايـن نظريـه،   اهميت ميكم
شـود كـه   فرد بيـان مـي  يادگيري يك تعريف كامالً منحصربه

كـه، تجربـه    اسـت. درصـورتي   "دانـش "خروجي آن هميشه 
بايست به دانش، مهارت، بـاور، احسـاس، ارزش و نگـرش     مي

تبديل و تغيير يابد تا به عنـوان يـك تغييـر كيفـي در افـراد      
عمل كرده و موجبات سير و سلوك انساني در مسير تكامـل  

 فراهم گردد.  
 حـواس،  ملابزارهـاي شـناخت شـا    اسالمي ديدگاه . از6

هـاي   خود و از طريـق روش  محدوده در كدام هر و قلب، عقل
مربوط به خود، يعني حواس از طريق تجربه، عقـل از طريـق   

هاي منطقي و قياسي، و دل از طريق تقـوا و  تفكر و استدالل
هـا را بـه سـطوحي از معرفـت و      توانند انسانپرهيزكاري مي

). يادگيري سـطح اول  87:  1393كار،شناخت برسانند (نقره
در انسان در بعد نفس حيواني او و مشابه يادگيري در حيوان 

گـردد. يـادگيري   گانه انجام مييق حواس پنجراست كه از ط
سطح دوم حاصل كوشـش انسـان و از طريـق عقـل (عامـل      

باشد. ايـن نـوع يـادگيري كـه از آن بـه كشـف و       دروني) مي
بر تعقّـل و تفكّـر (نفـس عقالنـي)     شود، مبتني شهود ياد مي

بوده و نتيجه آن ادراكات منطقي، فلسـفي و اخالقـي اسـت.    
يادگيري سطح سوم، الهام و علم لدني است كه نتيجه افاضه 
الهي (عامل بيروني) است. اين نوع يادگيري، حاصل ادراكات 
قلبي (نفس روحاني) بوده و نتيجه آن، تقوا و اخالص فـرد و  

 )151:  1388بوبي است (تقوي و ديگران،نزول الهامات ر
 و حيـوان  در يـادگيري  تبيـين  براي معاصر شناسانروان

 تفـاوت  انـد. لـيكن  يافتـه  زيادي دست هايموفقيت به انسان

 بـه  دينـي  عالمـان  و معاصر شناسانروان از دسته ماهوي دو

 موجود هاي روش گردد.مي سوم بر سطح هاييادگيري حيطه

 بـه  قـادر  مچون مدل يـادگيري كُلـب،  علمي ه در تحقيقات

 از اين بخش. نيستند الهام و كشف همچون مفاهيمي، ارزيابي

را  انسـان  هـاي يـادگيري  از مهمـي  قسمت تواندمي يادگيري
 كـه  نمايـد. موضـوعي   خـدمت  انساني جوامع به و دهد شكل

 نشده آن به توجهي اسالمي در جوامع حتي امروزه متأسفانه

تالش براي يادگيري در سطوح اول و دوم منتهـي بـه    .است
ــب  ــم ("كسـ ــش ("و  ")scienceعلـ و  ")Knowledgeدانـ

دستيابي به سطح سوم فراگيري كه با تالش فـرد يـا افاضـه    
ــي  ــام م ــي انج ــب  اله ــه كس ــرد، ب ــت  "گي ــت و حكم معرف

)wisdom(" ــز واقــع، شــود. درمنتهــي مــي شــدن مجه 

 هايانسان از تواندمي دانش ارزشمندي چنين به دانشمندان

بررسـي   به تجربي روش با بسازد. عالم حكيم هايانسان عالم،
كند (علم مي ادراك را جزئي حقائق لذا پردازد،مي جزئي امور

 با نزديك ارتباط و تهذيب نفس روش با حكيم اما نگر)؛جزئي

نگـر)  رسـد (علـم كلـي   مـي  عالم كلي حقايق درك به خداوند
 ).156(همان : 
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در فرايند طراحـي معمـاري    12ارتباط، علم اشراق اين در

طريـق   از معنـا  عـالم  از گـرفتن  الهـام  اشـراق،  مطـرح اسـت.  
 براي مخاطبان، خويشتن ساختن شفاف كردن، عمل بيني ذره

 جهاني در كه رازگونه آنچه رمزگشايي و نمودن شناخت قابل

باشـد.  مـي  است عالم نفس) همان (يا اجساد و ارواح عالم بين
 گيريبهره با و تخيل با كه است علمي به يافتن دست اشراق

 و اكتسـابي -حسـي، عقلـي  -اطالعات غريزي منابع از تمامي
 اشـراقي  بصـيرت و  چنـين  .شودحاصل مي احساسي-فطري

 را آن تـوان نمـي  و است فردي تجارب وسعت و غنا به مربوط

 دانست. بشري حدود اطالعات و مرز وراي
شــده از منظــر  محتــواي مــدل ارائــه. نهايتــاً اينكــه در 7

كننـده (فاعـل اثـر)    اسالمي، بيشتر به يادگيرنده و فرد عمـل 
ــث      ــب. مباح ــادگيري كُل ــه ي ــدل نظري ــا م ــده ت ــه ش توج

بيني انسان، ابزارهـاي شـناخت،   شناسي از جمله جهان انسان
ها،  نفوس انسان، نيازهاي جسمي و معنوي انسان و منشاء آن

ر و اختيار انسان، هويت انسـاني  هاي فردي، مسئله جب تفاوت
بخشيدن به نتيجه علم، سير تكاملي و... در كليه فراينـدهاي  
انساني از جمله يادگيري در محتواي مراحـل مـدل اسـالمي    
مشهود است و منطبق با نگاه جديد به يادگيري است كه در 

آنچـه  در مركز توجه قـرار گيـرد.    "يادگيرنده"بايست آن مي
ر يادگيري نيست، بلكـه محـور يـادگيري،    گيريم محوياد مي

اي است كه با قرار گرفتن در مسير تكاملي خويش  يادگيرنده
در نتيجه انديشـيدن، عمـل كـردن و احساسـات و عواطـف      

 ها در حال شدن يا باليدن است. ناشي از آن
 گيرينتيجه -8

 كليـدي  شاخص يك عنوان به كشور، يك تربيت و تعليم

 تأثيرگذار مطلوب حد در تواندوقتي مي رشديافتگي، ميزان از

 اصـولي و  همـاهنگي  نظـام،  آن هـاي بخـش  ساير با كه باشد

 مبناي بر ما اجتماعي نظام كه آنجا باشد. از داشته ساختاري

 و آمـوزش  كـه  رودمي انتظار اسالمي است، و ديني اعتقادات
 سـكوالر متفـاوت   نظـام  يـك  پرورش و آموزش با آن پرورش

 بـه  علم اساس بر تواندمي سكوالر نظام يك در باشد. آموزش

 - ارزشـي  نظـام  نظـام مـا، يـك    اما تجربي باشد؛ علم مفهوم
 منـابع عقـل و نقـل    از را خود دانش مباني كه اعتقادي است

گيرد و همه دسـتاوردهاي علـوم را ناشـي از منبـع عقـل      مي
داند و در عين دانسته و آنچه را كه عقالني است، اسالمي مي

دستاوردهاي عقل تجربي را خطاپـذير دانسـته و منبـع    حال 
نقل (كالم الهي و سـنّت معصـومين(س)) را بـه عنـوان داور     

 پرورش و آموزش نمايد. بنابرايننهائي و خطاناپذير اعالم مي

متكـي باشـد    آن تجربـي  مفهـوم  به علم به فقط تواندنمي آن

جـامع   يهاارزش و هاداشته گرفتن ناديده معناي به اين (زيرا
بـر دانـش و معرفـت     مبتنـي  بايسـت و مي عقل و نقل است)

مجمـوع   و علـم تجربـي اسـت    از فراگيرتـر  اين حيطه، باشد.
  .هاي بالقوه و بالفعل انساني را داراستها و بينشدانش

كننـده و  مدل نظريه يادگيري كُلـب يـك مـدل تجميـع    
هاي مطرح يادگيري اسـت و بـه لحـاظ    بخش از شيوهوحدت
هاي ارتباط واضحي بين يادگيري، توليد دانش و سبك اينكه

متفاوت يادگيري ايجـاد كـرده اسـت، تئـوري مهمـي در راه      
پيشرفت نظريات يادگيري است. اين نظريه منجر به ديـدگاه  
وسيعي شده كه افراد را براي ساختن ابعاد اصلي وجود خـود  

ــان مــي  ــادگيري درك و بي ــد ي ــق فراين ــه از طري ــد و پاي كن
ت مهم بعدي در اين زمينـه شـده اسـت. امـا جهـت      تحقيقا

اســتفاده از آن در آمــوزش اســالمي معمــاري و بــا تأمــل در 
نقــدهاي صــورت گرفتــه بــر آن در ســطح جهــاني، پــذيرش 

نقد و ارزيـابي   در خالل نمايد.وچراي آن عقالني نمي چون بي
اين مدل از منظر اسالمي، فرضـيه تحقيـق مبنـي بـر اينكـه      

ارائه كليات و اصولي نسبت به تمامي علـوم  مكتب اسالم با "
تواند مكتب مبنا براي ارزيابي و نقد دقيق و كلي و جزئي، مي

، اثبات شد. در مقام پاسخ بـه  "عميق فرايندهاي انساني باشد
دارد: مدل نظريه يادگيري سؤال اصلي پژوهش نيز اذعان مي
 هاي الزم را دارا باشـد فرضكُلب به شرطي كه دانشجو پيش

 و با تدقيق محتواي مراحل آن مبتني بر اصول اسـالمي مـي  
هايي از آموزش اسالمي رشـته معمـاري قابـل     تواند در بخش
 استفاده باشد.

تــوان دريافــت كــه روش آمــوزش از آنچــه گذشــت مــي
اسالمي معماري براي پاسخگويي مناسب به نيـاز كـاربر، بـه    

ــ  ــالقوة دانشــجويان در جري ان فعــل درآوردن اســتعدادهاي ب
ــراورده   ــه ســطح ف ــا ب ــداوم از عمــق باوره ــي م ــاي حركت ه

هـاي فـردي در    شده و بالعكس با لحاظ نمودن تفاوت طراحي
اسالمي بودن، ويژگي خاصي اسـت كـه    .باشداين جريان مي

محورانـد. از  تر بوده و به بيـاني، انسـان  ها انسانيدر آن برنامه
ين محوري و كاالمحوري خارج شده و هـدف آن تـأم  سرمايه

در اين ديدگاه علم براي علـم   .نيازهاي انسان و محيط اوست
بلكـه علـم، منـافعي عـام در      .يا هنر براي هنر هـدف نيسـت  

 .محيط متعادل به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي دارد 
در اين روش آموزشي كه بر مبناي تعريف يـا اصـالح، نقـد و    

ري باشــد، يــادگياي آمــوزش مــيارزيــابي ســاختارهاي پايــه
ــال    ــي و فع ــا مشــاركت گروه ــده و ب ــوزش ش ــايگزين آم ج

هاي اصلي طـراح  دانشجويان معني يافته، كشف و شهود ايده
بـا روش اشـراقي (كـل بــه جـزء) و دسـتيابي بـه اســتاندارد       
فضــاهاي معمــاري بــا روش علمــي (جــزء بــه كــل) حاصــل 
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توأماً محيط مناسـبي را   شود. تعامل اين فرايندها و نتايج، مي
اد تفكـري خـالق در يـك فراينـد پويـا بـه وجـود        براي ايجـ 

گيرنـده، در محيطـي   دهنـده و آمـوزش  آورند. لذا آموزش مي
كارگيري مجموع استعدادهاي غريزي (حس)،  تخصصي با به

اكتسـابي (عقـل) و فطــري (قلـب) خــود و از طريـق تجربــة     
استفاده از اطالعات و ارتباطات الزم بـه توسـعة اسـتعاليي و    

 .پردازنداي خود ميادي و حرفهتكاملي زندگي ع
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مقـدس (معبـد    يمعمار رود، يآن به شمار م يمفهوم و مبنا ترين يعالم و آدم (جهان و انسان) بنياد يكه اصل تناظر يا همانند ياسالم يبين در جهان .11

 يـن ا خـويش، چهره متكثّر حق واحد است؛ پس، بنا به قاعده بازگشت امـور بـه اصـل    . عالم خود شود ييا خانه خدا) جلوه نمادين اين نسبت محسوب م
 يـك در  تـوان  يعـالم را نمـ   يچهره متكثّر است. چون تمام ينبازگردانده شوند. معبد به عنوان عالم كوچك، بازنمود ا يدبا يشاصل خو يكثرات به سو

 يـن سـاخت كـه ا   لماز كـل عـا   يصـورت  يـد بودن وجوهات حق است)، الجرم با يتناهيو علم مؤمن و عابد به ال يمانا يانگرخود ب ينو ا(مكان گرد آورد 
نقطه آن (كعبـه)   ترين¬يرا از مركز ينكه چگونه زم يددحواالرض تأمل كن يقمبحث عم ويژه و به ياسالم ياتصورت مصغّر، همان معبد است. در روا

خـود   ينكـه زمـ   دارد¬يمعنا را در بطـن خـود اظهـار مـ     ينو چگونه ا دهد¬يمانان است، گسترش و بسط ممكان نزد اسالم و مسل ترين¬كه مقدس
متفاوت نسـبت   ياحساس گيرند،¬يقرار م يعباد يمذهب چون در مكان يك يرواناست كه مؤمنان و پ يلدل ينكعبه است. به هم يافته صورت گسترش

 يبلخـار ( گيـرد ¬ياست كه انسان مؤمن در آغوش خدا قـرار مـ   ييجا يست؛لقب ن يكلفظ و  يكدارند. خانه خدا  يشدر جان خو يگرد هاي¬به مكان
 ).22: 1392 ي،قه

 يـا  و اسـتنباطات  اسـاس  بـر  كـه  آنـي  و فـوري  تعقـل  و درك آن از اسـت  عبـارت  مـورد،  اين در پردازي¬اشراق بر طبق تئوري اسميت، از متقدمان تئوري .12
بنابراين، اشراق در اين ديدگاه، يكي از منابع نخستين و اساسي كسب دانـش اسـت. بـر اسـاس ايـن تعريـف، برخـي افـراد         ت منطقي استوار نباشد؛ استدالال

ان عالمـ  غالـب  كـه  برداشتي.  برسند مطلوبي نتايج به كمي مدت در دهند،¬مي انجام معمولي افراد كه تفكر، مراحل طي يا و زياد كوشش بدون توانند¬مي
 مجمـوع،  در. انـد  كـرده  فكـر  حيطـه  آن در قبالً كه افتد¬مي اتفاق افرادي براي معموالً كه است "ناگهاني بصيرت"دارند همان مفهوم  غربي از مفهوم اشراق

، از جملـه بيـان   شـهود  و كشـف  تبيـين  روي پـيش  مشـكالت  دليـل  به اما اند،¬داده انجام را هايي¬تالش شهود و كشف مكانيزم تبيين براي غربي عالمان
 ).148:  1388 يگران،و د ي(تقو اند نرسيده مسئله از روشني تبيين به هنوز موجود، كلمات قالب در ناپذيري-عينيت و عرفاني هاي¬تجربهحاالت و 

 :فهرست منابع
 شهيد بهشتي. (پژوهشي پيرامون تربيت فطري معماران)، رساله دكتري معماري، دانشگاه راه كريمان: معمار حرم .)1381زاده، بهمن (اديب -
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هاي  مايه خان با درون شناسانه الگوي معماري ارگ كريم تطبيق نشانه
 فرهنگ ايالتي زنديه

Semiotic Matching of Architectural Pattern of Karim Khan Citadel 
with the Themes Underlying Zandiyeh Tribal Culture 

 
2زاده، حسين سلطان 1تابان قنبري

 3، محمدرضا نصيرسالمي(نويسنده مسئول)
 

 23/03/1396تاريخ پذيرش:  05/04/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
هـاي  پديـده گيري آثار معماري گذشته، فرهنگ بر مبناي امكانات، نيازها، اعتقادات، بـوم و اقلـيم در كنـار     در شكل

تناسـب   زيبايي شناسـانه، مصـالح و سـازه، همـواره بـه     هاي محيطي ديگري ازجمله خصوصيات كاركردي، انساني، جنبه
كارگيري  اين تحقيق با به هاي مختلف اثرگذار بوده است. ازاين رو ها و ارزش مكاني و عملكرد بنا با نقش-موقعيت زماني

امي از نظـ  مثابـه   ها بـه  هاي تصريحي و تلويحي موجود در پديده عنوان ابزاري در خوانش داللت شناسي فرهنگي به نشانه
يـابي فضـا و مفـاهيم     هاي معنايي در شـيوه سـازمان   هاي فرهنگي، درصدد رمزگشايي و شناخت مفاهيم و استعاره نشانه

شناسـي   تفسيري و با راهبرد نشـانه -خان است. پژوهش حاضر به روش تاريخي دهنده به معماري ارگ كريم اصلي شكل
يرپذيري بنا از شيوه زندگي و حكومت خانـدان زنديـه و تطبيـق    هاي تأث فرهنگي، به شناسايي مفاهيم فرهنگي و زمينه

هنر ايلياتي واجد مراتبـي از  دهد  هاي هنر ايلياتي رسيده است. نتايج نشان مي مايه فرد آن با درون خصوصيات منحصربه
ري شـكل  ها مستقل از هر خصلت بـازنمودي و بيـانگ   خلق دنيايي غير بازنمودي است كه در آن واقعيت تصويري پديده

پيرايگي؛ پيوند با طبيعت؛ سرخوشي و شادابي  توان گفت توجه به اين فرآيند (مواردي همچون سادگي؛ بي گيرد. مي مي
كارانه صرف را در محتـواي هنـر و معمـاري دوره زنديـه تأييـد و       و آرامش) عدم وجود هرگونه نگاه كاركردي و محافظه

سـازي حاصـل    ساده«و » گرايي طبيعت«مايه  درونپس از » هنر قومي كاركردگرايي انديشه ورزانه«كند كه  مشخص مي
خـان تأثيرگـذار    ي مهم هنر قومي در الگوي فضايي و تزئينـات ارگ كـريم   مايه عنوان سومين درون ، به»از انتزاع مفاهيم

با فـن و  طبيعت ها با مضمون نقوش انتزاعي و هندسي عناصر  ديوارنگارهبوده، كه به صورت تنوع گسترده و حضور قوي 
 اسلوب اجراي مكتب شيراز نمود يافته است.

 :هاي كليدي واژه
 خان. ارگ كريمهنر دوره زنديه، معماري حكومتي،  ،شناسي فرهنگي نشانه

 
 Tb_Ghanbari88@hotmail.com. دانشجوي دكتري معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي، تهران، ايران. 1
 hos.soltanzadeh@iauctb.ac.ir. دانشيار معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي، گروه معماري، تهران، ايران. 2
 moh.nasirsalami@iauctb.ac.irران. . استاديار معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي، گروه معماري، تهران، اي3

» ايالتي در شكل گيـري آثـار معمـاري دوره زنديـه    -نقش فرهنگ و هنر بومي« * اين مقاله برگرفته از بخشي از رساله دكتري نگارنده تابان قنبري با عنوان
هاشم نژاد در گـروه معمـاري دانشـكده هنـر و معمـاري       هاشم دكتراست كه با راهنمايي دكتر حسين سلطان زاده و مشاوره دكتر محمدرضا نصير سالمي و 

 دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي انجام گرفته است.
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 و بيان مسئله مقدمه -1
 مقدمه: طرح مسئله و بيان اهداف -1

 1383عنوان دانش درك معـاني (صـفوي،     شناسي به نشانه
هـاي آفـرينش معنـا از طريـق      به دنبـال كشـف زمينـه    )34:

نظريـه اكـو ايـن    براساس اي است.  هاي نشانه بازشناسي نظام
هـاي   ها در شناخت يك متن بر اساس زمينـه  معناها و نشانه

فهـم نشـانه    "انـد و  مطالعـه   شـان، قابـل   اجتماعي و فرهنگي
شناختي صحيح يـك اثـر يـا مـتن درگـرو ورود بـه سـاحت        

هاي درونـي   انديشه پديدآورنده اثر جهت كشف ابعاد و جنبه
ستعاره و مجاز اين تفسير از ا). 1392، عباس زاده("آن است

هـاي جـدا از مؤلـف،     هـا در مـتن   به تشريح و خوانش نشـانه 
عنـوان سـندهاي فرهنگـي     ازجمله آثار و بناهاي تاريخي بـه 

 كند. كمك مي
عنـوان برتـرين و مانـدگارترين مسـتندات      معماري نيز به

مثابـه   تاريخي و وجه عيني شده تاريخ و تمـدن هـر قـوم بـه    
عي از انديشـه، عـادات   متني نوشتاري حاوي اطالعـات وسـي  

يكي از اهداف  رو ازاين هاست. هاي زندگي انسان قومي و شيوه
هـايي اسـت كـه     اين تحقيق توجه به داللـت پـردازي نشـانه   

دهنـده بـه اثـر     تر الگو و مفاهيم شـكل  امكان شناخت عميق
هـاي موجـود در آن را بـه دسـت      معماري و همگرايي نظـام 

ي آثار معمـاري، شـكل،   شناس دهد. بر اين اساس در معني مي
شـود.   مثابه متني است كه تفسير مي ها به فرم عناصر و نقش

هايي كه  عنوان يكي از زمينه در اين راستا بناهاي حكومتي به
هــاي  شــده، شــامل مفــاهيم و نشــانه كمتــر بــه آن پرداختــه

ــايي و    ــي، معن ــر تكنيك ــا و عناص ــادي از الگوه ــي زي فرهنگ
توان از معيارهاي  ها مي آندر تحليل باشند كه  عملكردي مي

هـا را   فرهنگي تـا تـوان اقتصـادي و فنـي حكومـت     -كالبدي
عنوان منـابعي در مطالعـات     ها به موردمطالعه قرارداد و از آن

 شناسي يك دوره استفاده نمود.   مردم
در سرزمين ايران از ديرباز بناهـاي حكـومتي در كنـار    

ارگرا و ديگر كاركردهاي شـهر، همـواره بـا رويكـردي اقتـد     
برخالف عملكردهاي خـدماتي و مردمـي در راسـتاي بيـان     

هايي چون مرتفـع بـودن، و    قدرت و توان حكومت با ويژگي
گونه معماري از دوران پيش  اند. اين گرفته عظمت شكل مي

ازآن بـه دليـل    از اسالم تا دوره زنديـه ادامـه يافـت و پـس    
 افـزار، قلعـه سـازي و قلعـه     پيشرفت تكنيكي انـواع جنـگ  

 نشيني با ساختار دفـاعي موضـوعيت خـود را از دسـت داد    
ــالزاده،  ــريم 16: 1385(م ــب ارگ ك ــدين ترتي ــان را  ). ب خ

ها با ساختار برج و بارو دانست كـه   توان از آخرين نمونه مي
فرهنگـي  -عنوان نمادي از هويت تاريخي  در مركز شيراز به

حكومت زنديه، حاوي عناصر نماديني از الگوهـا و مفـاهيم   

ايالتي خاندان زند است كـه بـا اسـتفاده از     -فرهنگي قومي
عنوان يكي از راهكارهاي دريافت كـاركرد و   شناسي به نشانه

هـاي فرهنگـي    ها، بر اسـاس نظـامي از نشـانه    معناي نشانه
فرهنگـي   -هـاي اجتمـاعي   برآمده از شيوه زندگي و نگـرش 

 كشف است.  اين دوره قابل
درك رابطه ساختار فضايي و فرضيه تحقيق نيز به دنبال 

خان با فرهنـگ ايالتـي دوره زنديـه،     تزئينات بناي ارگ كريم
فرهنـگ  هـاي   تالش دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه نشانه

خان چگونه در ساختار ارگ بازتـاب يافتـه    ايلياتي دوره كريم
است؟ و سادگي(همانگونه كه بيان شده اسـت ايـن سـادگي    

ود در مورد معماري زنديه است ديدگاه عمومي در متون موج
كه توسط اين مقاله نوع و معناي اين سادگي مجدد تعريف و 
ريشه يابي شده است وپژوهش به دنبال چرايي ايـن ديـدگاه   
درمورد اين معماري بوده است نه اثبات يا رد آن...همانگونـه  

عنـوان   كه در جمـع بنـدي و نتـايج عنـوان شـده اسـت) بـه       
عماري اين دوره(به زعم بسـياري  مهمترين مشخصه هنر و م

-هـاي هنـر قـومي    مايه از متون موجود) چه ارتباطي با درون
 ايالتي زنديه دارد؟

 پيشينه تحقيق  -2
تـوان بـه    هـا در ايـران مـي    در رابطه با الگوي معمـاري ارگ 

اســتحكامات دفــاعي در ايــران دوره اســالمي توســط (پــازوكي، 
)، 1385(مـالزاده،  قالع و اسـتحكامات نظـامي توسـط    )، 1376

گيري ديوارها و استحكامات دفاعي  نظري اجمالي به شيوه شكل
) درزمينــه شــناخت و 1381بــه روايــت تصــوير توســط(كياني، 

هـاي قبـل و بعـد از     گيري ارگ بررسي ساختار و چگونگي شكل
 محيطـي اشـاره كـرد. در رابطـه بـا     -اسالم و نقش عوامل انساني

وتي توسـط سـازمان ميـراث    متـون متفـا  خان  مطالعه ارگ كريم
فرهنگي فارس منتشرشده كه اغلب با رويكرد توصـيفي و باديـد   

كالبـدي آن را موردمطالعـه   -شناسي بيشتر جنبه مرمتـي  سبك
شناسـي فرهنگـي در    قرارداد است. اما مطالعاتي با رويكرد نشـانه 

 رابطه با اين بنا تاكنون مشاهده نشده است.
 روش تحقيق -3

كيفــي و بــر پايــه شــيوه تحقيــق ايــن پــژوهش از نــوع 
تفسيري و با راهبرد نشانه شناسـي فرهنگـي انجـام    -تاريخي

گرفتــه اســت. در ايــن روش كــاربرد مفــاهيم بــراي تفســير  
مربوط به دوران گذشـته اسـت، بـراي     هاي تاريخي كه پديده

ارائه و بسط تفسيرهاي معنادار از مفاهيم و الگوهاي تاريخي 
به دنبال تفسـيرهاي معنـادار و    برد. اين روش كالن بهره مي
هاي تاريخي بدون تأكيد بر يك الگـوي نظـري    مهم از پديده

هـاي ميـداني    آوري برداشـت  خاص است كه بر اساس جمـع 
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محقق از نيات و مقاصد فرهنگي فردي يا گروهـي در پديـده   

 پردازد.   تاريخي به استنتاج نتايج مي
مودهاي شناسي فرهنگي كه ن اين مفاهيم از طريق نشانه

هـاي معنـادار و حـاوي اطالعـات      مثابـه نشـانه   كالبدي را بـه 
داند، با رويكرد تحليلي مورد شناسايي  فرهنگي مي–اجتماعي

شناسـي فرهنگـي    قرارگرفته است. چراكه طبق نظريه نشـانه 
فرهنگيشـان  -ها را نبايد فارغ از قلمرو اجتمـاعي  ) نشانه1اكو(

اي فرهنگـي، نقـش   هـ  سنجيد. بنابراين در اين تحقيق پديده
متغيرهاي مستقل و شكل، طرح و آثـار و فضـاهاي معمـاري    

آوري  شده اسـت. جمـع    عنوان متغير وابسته در نظر گرفته به
مدارك مكتوب و مصور متن مبتني بـر مشـاهده مسـتقيم و    
مستند نگاري و تصويربرداري دقيق نگارندگان صورت گرفته 

 است.
 ضوعتعاريف و مفاهيم ادبيات نظري مو -4
 شناسي فرهنگي در معماري نشانه -4-1

هاي تحليل متن است كـه   يكي از روش )2(شناسي  نشانه
در آن چيزها از طريق ارتباط بـا نظـام آشـنايي از قراردادهـا     

). اكـو  41: 1952(چنـدلر،   شـوند  عنوان نشانه تعبيـر مـي   به
هـر چيـزي كـه بتـوان آن را       با  شناسي نـشانه "معتقد است:

  ). و از چگـونگي Eco, 1976: 7(سـروكار دارد   دانسـت   نشـانه 
كنـد. در نظريـه    مـي   بحث  هاي خود بر مدلول  ها نشانه  داللت

  معناشناســي و كاربردشناســي  شناســي اكــو مســائل نـــشانه
  بـه   ارتباط  مقام  در  داللت  چارچوبي جامع را براي فهم پديده

ـ   نشـانه «:آورند. شعيري معتقد اسـت  وجود مي ر اسـاس  هـا ب
شود  رابطه و پيوندي كه در بافت گفتماني بين آنها ايجاد مي

شناســـي  نشـــانه"). 49: 1388معنـــادار هستند،(شـــعيري، 
ها را در ارتباط با روابط فرهنگـي و مناسـبات    فرهنگي نشانه

هـاي درون يـك    كند، و چيزهـا و كـنش   ها بررسي مي انسان
است تا قوانين پندارد؛ از اين راه درصدد  فرهنگ را نشانه مي

و مقرراتي را كه اعضاي آن فرهنـگ خودآگـاه يـا ناخودآگـاه     
انـد، تشـخيص    هـا معنـي داده   ها به پديـده  اند و با آن پذيرفته

 .(caller, 2001, 35)"دهد
وقتي نشـانه شناسـان بـه مطالعـه فرآينـدهاي فرهنگـي       

هـاي   هايي كه براي اعضـاي گـروه   پردازند، با اشيا يا كنش مي
كننـد، و بـه    عنوان نشـانه برخـورد مـي    ادارند بهفرهنگي معن

قراردادهاي فرآيند توليـد معنـا در آن    ها يا دنبال درك نقش
 ). 1389باشند(ماجدي و زرآبادي،  فرهنگ مي

ترين معيار خوانـدن كالبـد بنـا     ) مهم3به نظر راپاپورت (
عنـوان   چراكـه فرهنـگ بـه    "فرهنگ (شـيوه زنـدگي) اسـت   

هـا و تبــادالت   ، تفكـر، همكــاري اي كــه نظـام زنــدگي  حـوزه 

عنـوان يكـي    كنند و معماري به اجتماعي در آن نقش ايفا مي
ترين محصوالت انسان متأثر از فرهنـگ شـكل يافتـه     از عالي

عنـوان عـاملي    ). او فرهنگ را به52: 1382(راپاپورت،  "است
مثابه مكانيسم پيونددهنـده    ها و به در تعريف الگوها و تئوري

داند و در اين رابطه بـه واژه سـبك اشـاره     مي مردم و محيط
دارد كه درواقـع از دسـتاوردهاي فرهنگـي     كند و بيان مي مي

شـود   درك و فهميـده مـي  "سـبك "عنوان يك جامعه آنچه به
هاي سيستماتيك است كـه   تنها خروجي فرآيندي از انتخاب

هـاي گونـاگون در طـول تـاريخ منـتج       در معماري به سـبك 
). او از ايـن طريـق بـه دنبـال نسـبت      82گشته است (همان:

هاي فرهنگـي   دادن شكل و خصوصيات بنا به نيازها و ديدگاه
هـا و   شناسـي معمـاري بامطالعـه نشـانه     است. بنابراين نشانه

توانـد   با تأكيد بر نقـاط عطـف فضـا مـي     ها فرآيند تأويلي آن
هاي مؤثر مصاديق را در فرآيند آفرينش، معنا آفرينـي   ويژگي

 شناسي رمزگشايي كند. ربه زيباييو وقوع تج
 ها در معماري  وجوه مختلف كاركرد نشانه -4-2

دو صـورت    ها در آثار معمـاري همـواره بـه    كاركرد نشانه
مطالعـه اسـت.    مستقيم (صريح) و غيرمستقيم (ضمني) قابل

توان از آن نـام بـرد    آنچه تحت نام داللت صريح (آشكار) مي
تواند با ادراك ابتـدايي   ه مي(رابطه بين دال و مدلول است ك

). و در بيشـتر  1393معنا باشد) (وكيلي و جـواني،   تصوير هم
مواقــع مطالعــه مفــاهيم ضــمني يــا غيرمســتقيم را ممكــن  

يـابي مفـاهيمي كـه ايـن      بنابراين در معماري ريشه سازد. مي
ــي    ــت م ــا دالل ــر آنه ــر ب ــر    عناص ــه از عناص ــد هميش كنن

كننده(رمزگان) اوليه  داللتهاي  مثابه نشانه كالبدي(صريح) به
 شود.   آغاز مي

شناسـي   در حيطه معماري، اولين گروه اصطالحات نشانه
وضع گرديد. وي تحت تأثير پيـرس،  » چارلز موريس«توسط 
ــانه ــلي    نشـ ــه اصـ ــه جنبـ ــاري را در سـ ــي در معمـ شناسـ

ــه   ــي موردمطالع ــوي و معناشناس ــك)، نح كاربردي(پراگماتي
گونـه كـه    هـا همـان   تگاهدهد. وجه كاربردي بـا خاسـ   قرارمي

آنكـه وجـه    گيرنـد، سـروكار دارد، حـال    مورداستفاده قرار مي
معناشناسي كه بيشتر موردتوجه اين تحقيق است، با داللـت  

شان و تـأثيرات آن در   ها در همه حاالت معنايي معنايي نشانه
. 11: 1977يابد (برادبنـت،   رفتار تفسيركنندگان سروكار مي

). مـوريس معتقـد اسـت كـه     1391 نقل از فالحت و نوحي،
توان در قالب اين سـه جنبـه مـورد     ها را مي همه انواع نشانه

 ).  22: 1387مطالعه قرارداد (اهري، 
شناسي مفهـوم ((رمـز))    از مفاهيم بنيادي ديگر در نشانه

آورد كـه در آن   است. رمزگان چهـارچوبي را بـه وجـود مـي    



196 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 
VOL. 9, NO. 15 
SPRING & SUMMER 2018 

 پژوهشي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي 
 196 1397 بهار و تابستان، 15شماره  ،9دوره  

 

 

 

چيـزي را كـه در   تـوان   يابنـد. درواقـع نمـي    ها معنا مي نشانه
عـالوه اگـر رابطـه ميـان      قلمرو رمزگان نيست نشانه ناميد. به

دال و مدلول را اختياري فرض كنيم، آنگاه روشن اسـت كـه   
ــانه   ــوم نش ــاني مرس ــير مع ــا    تفس ــنايي ب ــتلزم آش ــا، مس ه

هاي مناسبي از قراردادها و هنجارها است. رمزگـان،   مجموعه
ترتيـب   اين سازد و به مي هاي معنادار تبديل نظام ها را به نشانه

گـردد. توليـد و    باعث ايجاد رابطـه ميـان دال و مـدلول مـي    
تفسير متون به وجود رمزگان يا قراردادهاي ارتباطي بستگي 
دارد. بنابراين معناي نشانه بـه رمـزي كـه در آن قرارگرفتـه     
بستگي دارد. قراردادهاي رمزگان نشانگر ابعـاد اجتمـاعي در   

 شناسي هستند. نشانه
پس از موريس اكو، براي تحليل نشانه شناختي معمـاري  

هـا بـر پايـه     كند. ايـن رمزگـان   سه دسته رمزگان معرفي مي
 اند از:  طور مختصر عبارت درجه اهميت در اينجا به

) كـه شـامل عناصـر    4هاي تكنيكي ( رمزگان-دسته اول 
  هاي بنا و غيره. شود مانند كف بنا، سازه اوليه معماري مي

) اسـت كـه عناصـر    5هـاي نحـوي (   رمزگان-دسته دوم 
نشيني در كنـار   معماري بر اساس منطق خاصي در رابطه هم

كنند، ماننـد   گيرند و داللت معنايي ايجاد مي يكديگر قرار مي
 ها.   ها با پنجره رابطه راهرو با حياط، يا پله

. در اينجاست ) است6( هاي معنايي رمزگان–دسته سوم 
هــاي  صــر منفــرد معمــاري در ارتبــاط داللــتكــه در آن عنا

تـري را   تر و شاخص يك و ضمني، داللت معنايي عميق به يك
هـاي معنـايي را بـه چهـار گونـه       كنند. اكو رمزگان توليد مي

 هايي كه كـاركرد ابتـدايي دارنـد    كند: الف)رمزگان تقسيم مي
هـايي كـه كـاركرد     رمزگـان  هـا،پنجره)، ب)  (مانند سـقف،پله 

ــه ضــمن ــدثانوي ــادگير)، پ)  (ماننــد ســردر،قاب ي دارن هــا، ب
هاي سكني گزيدن  هايي كه معناي ضمني ايدئولوژي رمزگان

خانـه) و   دري، حـوض  نشين، پنج (مانند شاه كنند را توليد مي
هـاي   تـر گونـه   بندي كالن هايي كه در يك تقسيم رمزگان ت)

كنند(مانند خانـه اشـرافي،    كاركردي و اجتماعي را داللت مي
 …و ســنتي، بــازار، بنـاي حكــومتي، حمــام، مدرســه،  خانـه 

)194-Eco, 1997, 193.(      بدين ترتيب هـر شـيء يـا كـنش
هايي اسـت   انساني خود در نظام داللتي داراي معني يا معني

گرفته است و تنها در شكلِ متنـي   كه با منطقِ متفاوت شكل
ديگر،كاركردهاي ضـمني،   عبارت قابل دريافت و فهم است. به

ها يـاد   وژيك و كاركردهاي كالن اجتماعي كه اكو از آنايدئول
 گيرند.   شناسي فرهنگي نيز جاي مي كند در رويكرد نشانه مي

صحبت از كاركرد عناصر يـك نظـام، خـود پايـه نظـري      
شناسي معماري با ايـن فـرض    شناسي است، ولي نشانه نشانه

كه عناصر معماري جدا از كـاركرد خـود معناهـايي فراتـر را     

سرعت خود را از كاركردگرايي در معماري  كنند، به ت ميدالل
). البته راپاپورت معتقـد اسـت   1387كند (نجوميان،  جدا مي

هـا، مصـالح،    ): معناها در قالـب نشـانه  71: 1382(راپاپورت، 
سـازي و نظـاير آن مجسـم     رنگ، شكل، اندازه، اثاث، محوطه

اري را چيـزي غيـر از عناصـر معمـ    "نشـانه "شود. او انگـار  مي
بيند. درحاليكه از ديد يك نشانه شناس، تمام اين عناصر  مي

اند و در بستر ساختارهاي معماري در ارتباط با يكديگر  نشانه
رو مصـاديق و   ازايـن  ).1387كنند (نجوميـان،   معناسازي مي

هاي منتخب و روش استدالل در اين پژوهش نه از نوع  زمينه
هـاي ملمـوس و    آماري كه به نحوي است كه از بخـش -كمي

نمايــان اثــر معمــاري قابــل تبيــين اســت. بنــابراين بررســي 
شـده    عنوان مرحله اول انتخاب  بيروني به-هاي شكلي ويژگي

است. زيرا بر اساس قوانين بصـري منجـر بـه ايجـاد حـاالت      
تواند  ها مي فضايي مختلف شده، بازشناسي ساختار نحوي آن

 در بيان معنا و روحيه بنا مؤثر باشد.
 هاي فرهنگي هنر ايالتي زنديه نشانه -4-3

عنـوان   هـاي فرهنگـي خانـدان زنـد بـه      ها و گرايش ريشه
ــي  ــر ايل ــي و  -بخشــي از هن ــومي حــاوي مضــامين فرهنگ ق

شناســي نــاب و  هــاي ارزشــي و زيبــايي اي از مؤلفــه گســتره
، »7هنر روسـتايي «كاركردگراست. اين دسته از هنر با تعبير 

هنـر  «همسوسـت. او معتقـد اسـت:    كامالًََ » سر هربرت ريد«
گيرد كه انسان ميل دارد رنـگ   روستايي ازآنجا سرچشمه مي
: 1374ي زنـدگي بزنـد (ريـد،     شادي به اشياء وآالت روزمره

). اين هنـر در بكـارگيري مفـاهيم و اشـكال، تمايـل      64-67
گـاه   سازي دارد و هـيچ  انگيزي در جهت انتزاع و ساده شگفت

قبلي توليد نشده و تمـامي اجـزاي    قصد و غرض آگاهانه و به
صورت قراردادهاي سمبوليك طـي زمـان، زبـان ويـژه      آن به
 ).20: 1379اند (هال و بارنارد،  اي را به خود گرفته شكلي

هاي يك اجتماع است و از  هنرهاي قومي، بازتاب انديشه
تـوان از ايـن هنـر     گيـرد. لـذا نمـي    يك نياز جمعي مايه مـي 

گرا،  يادكرد. اين هنر با رويكردي واقع» اهنرهاي زيب«مثابه  به
مادي و گرايش قوي كاركردي و مفيد بودن فاقد مـرز ميـان   

ديگر در محصوالت فرهنگي  بيان هنر ناب و كاركردگراست. به
اي واالتر از امور سـودمند و ضـروري    قومي، زيبايي در مرتبه

). لـذا، هـدف نهـايي    1392يابد (ابراهيمـي،   معنايي ديگر مي
ــر ــه آف ــا تمــامي آراي ــر، ب ــن هن ــدگي  ينش در اي ــا و فريبن ه
هايشان صرف جلب نظر مساعد مخاطبشان نبوده و  مايه نقش

هـاي   مايـه  و درونشـده   هـاي برداشـت   در جهت بازتاب انگاره
از از حيث زيبايي و بصري معنايي از محيط طبيعي است كه 

 دسـت  بـه  هاي ذهني و فكري  طريق مفاهيم ارزشي و شاكله
 هـا از وجـه معنـايي    رو در تطبيق اين نشانه است. ازاينآمده  
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شناسـي، هـويتي و    ) كه ريشـه در مبـاني زيبـايي   8نشانگي (

الگوها و... دارد و  ها، تداعيات ناشي از كهن بسياري از آموخته
در قالب انواع نشانه (شمايل، نمايه و نماد) در كالبـد فضـاي   

 شده است.   معماري استفاده
در خوانش نظـام نشـانه   » هنر قومي«هاي  از ديگر شاخصه

هـا در   هاسـت. انگـاره   شناختي آثار اين دوره، استفاده از انگـاره 
هـا و   هنرهاي ايالتي بـا پيراسـتگي از جزئيـات در قالـب فـرم     

هـاي هنـري    مايـه انـواع آفـرينش    شده انتزاعي بن نقوش ساده
انتزاعي گـري درهرصـورتش بـر اصـل بيـانگري      اين  شوند. مي

ــ  ــد م ــد.  يتأكي ــه  «كن ــرم گرايان ــي و ف ــور انتزاع ــاً » ص عموم
بسـتر   هاي ملحوظ در مايه گوشه و پيرايش شده در نقش راست

محصوالت فرهنگي قومي(ماننـد گلـيم و گبـه) بـر مبنـاي دو      
هـاي   هاي اجرا و گزينش هاي تكنيكي در روش اصل محدوديت

هاي ذهني تجريـد يافتـه از بسـتر و محـيط      آگاهانه و برداشت
 ).21، 1379ندگي است (هال و بارنارد، طبيعي ز

ي  هـاي شـادمانه   در هنر قومي، بازتاب هيجانات و انگـاره 
گرايانـه همـواره درصـدد درك و     هاي واقـع  طبيعت با صورت

هاي ژرف و مجرد رفتارهاي طبيعت است، كـه از   بيان ارزش
يافته عناصر طبيعت، به هـدف   هاي پااليش طريق ترسيم فرم

گيرد.  گري اين صور زيبا شكل مي جلوه گزارشگري و توصيف
شناسـي   هـاي زيبـايي   بينـيم كـه مؤلفـه    بر ايـن اسـاس مـي   

محصوالت هنر قومي پـيش از آنكـه معطـوف بـه معيارهـاي      
هاي شهودي سازندگانشـان باشـد،    بيانگري عواطف و انديشه

هائي است كـه در آن هـر اعتبـار و زيبـايي      منحصر به مالك
تـوان   است. بدين ترتيـب مـي   معطوف به فرم و شكل و رنگ

ي ايـن آثـار    شناسـانه  هاي بصري و زيبائي گفت تبيين ارزش
) در تضاد بـوده  9كلي با ذات باوري و ماهيت انگاري ( بايد به

بايست معطوف بـه   و رويكرد غالب در تشريح اين معيارها مي

دهي شود. بـدين ترتيـب هنـر     ي فرم و شكل، سازمان جوهره
و بازسـازي خردمندانـه   » بـازآفريني «ايلي چيزي شـبيه بـه   

عناصر محيطي و بخصوص طبيعت است كـه بـا خلـق يـك     
ذات را بـا پيـروي از    بـه   واقعيت تصويري، يك حقيقت قـائم  

بخشد كه اين بر پرمايگي آثـار   رفتار و فعل طبيعت شكل مي
   كند. گونه هنر داللت مي در اين
 ها بحث و تحليل يافته -5

هاي عـام   خان در دو بخش نشانه شناسي ارگ كريم نشانه
در فرآينــد خوانــدن و خــاص صــورت گرفتــه اســت. چراكــه 

اي معمــاري و شهرســازي ســنتي ايرانــي،  هــاي نشــانه نظــام
هاي مشترك يا عـام   ها به دودسته نظام تفكيك ماهيت نشانه

عنوان واحـد   (كه به مفهوم دارا بودن خصوصيات مشترك، به
فرد (يـا   هر بنا قابل تكرار بوده است) و منحصربه مبناي طرح

هاي خاص كه بـه فراخـور موقعيـت، اقلـيم و فرهنـگ       نشانه
هاي سازنده زبـان   بومي در اجزاي سازنده يا به عبارتي، نشانه
آيـد)   ها بشمار مـي  طراحي هر بنا بكار رفته و سبب تمايز آن

نظريـه   هاي عـام بنـا بـر مبنـاي     نشانهيابد.  اهميت فراوان مي
گرفتـه اسـت.    انجـام با وجه كاركردي نشـانگي ارگ   "موريس"

واسطه نوع كاربري و فعاليت بنـا ارتبـاط عناصـر و     اين وجه به
بنـدي بنـا    فضاها را شكل داده و بيشتر از طريق مقياس و گونه

 شناسايي است.    قابل
از دو وجه ديگر نشانگي نحو و  هاي خاص در بخش نشانه

) 1 آمـده از (شـكل   دسـت   هـاي بـه   مايه معناشناسي در درون
شده است. انطباق سه وجه سازنده بنا، كه منطبق بـا   استفاده

گانـه مـوريس اسـت، خـوانش      اي سـه  هاي نشانه منشأ داللت
 سازد.   مفاهيم را از طريق ايجاد تفاوت ممكن مي

 

 
 

Fig. 1 Adaptation of the themes of Zandieh's culture and art 
to the creation context in ethnic art 
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 هاي عام در الگوي معماري ارگ نشانه -5-1
شناسي عام در الگوي معمـاري ارگ از فـرم و صـورت     نشانه

هـاي   شـناخت فـرم  "شود. شولتز معتقد اسـت:   كلي آن آغاز مي
) و توصيف جسـميت  10بيروني ما را به پيشاشناختي از درون (

هـا و   رسـاند و ايـن فـرم    هاي محيط مـي  و ارتباط بنا با ديگر فرم
يـاري دارنـد   ها هم هاي بيروني در ساخت و پيدايي سنت صورت

). اصطالح فرم پـيش از هـر چيـز بـه وجـود      60: 1381(شولتز، 
اي  شيئي برساخته و بركشيده در فضا اشاره دارد، كـه يـا پديـده   

هـاي   سـاخته باكيفيـت   اي دسـت  طبيعي است يا همچـون ابـژه  
بـه    خاص، همچـون جـنس، رنـگ، بافـت و سـاختارهاي ويـژه      

ام يـك بنـا نظـر    ساختمان ارتفاع، عرض و آغاز و انجـ » كيفيت«
 ).59دارد (همان :
اي از  گونــه َرگ بــهاگونــه شناســي عملكــردي،  براســاس

شـود كـه جايگـاه     هاي بلنـد و محصـور گفتـه مـي     ساختمان
زندگي خانواده و نزديكان دربار و همچنين در مـوارد خـاص   

سياسـي بـوده اسـت.    -ها و جلسات حكـومتي  برگزاري ديوان
اي بـزرگ   كه در ميـان قلعـه   "قلعه كوچكي" دهخدا ارگ را

به معنـاي محلـي بـراي    و پيرنيا آن را  )1345(دهخدا، "سازند
در جـوار كهنـدژ    )كه375: 1383(پيرنيا، فرمانروايي آورده است 

يا فهندژ يا قلعه مهم شهر كه گاهي در درون و گاهي در بيـرون  
خانـه،   باروي شهر بوده است. گاهي به ارگ بارگاه، كاخ يـا دولـت  

حكومــه و محلــي مخــتص بــه زنــدگي خصوصــي و دولتــي دارال
در دوران ). 12: 1389شـد (رسـولي    پادشاه يـا اميـر گفتـه مـي    

پـيش از اسـالم بــا توجـه بـه ســاختار جامعـه و شـهر، معمــوالً       
ــه  مجموعــه عنــوان محــور  هــاي حكــومتي در مركــز توجــه و ب

هاي خدماتي مردمي شهر شـكل   گيري ديگر بناها و بخش شكل
ــد گرفتــه مــي ــرار داشــتند. و شــامل  )11(و درون شارســتان ان ق

هاي گوناگوني ازجمله برج و بارو، خندق، دروازه مـا، كهـن    بخش
 ).  12(همان، شد  دژ، و ارگ مي
عنوان محـل اسـتقرار و كـاخ انـدروني      بهخان  ارگ كريم

شده بود،  خان و بر اساس طرح اصلي كه توسط وي ارائه كريم
م) بــا 1767 -1766قمــري ( 1229-1128هــاي  بــين ســال

مترمربــــع در زمينــــي بــــه وســــعت  4000مســــاحت 
مترمربع ساخته شد. او همچنين بهترين مصالح را از 11800

سرعت تمام كـرد   داخل و خارج كشور تهيه و ساخت بنا را به
 ).192: 1376(نوائي، 

خان از نوع  ) ارگ كريم1390مالزاده (بندي  براساس دسته
اي، با پالني منظم و هندسي است كه با توجـه   هاي جلگه ارگ

هاي مورفولوژيك چه در نمـاي بيرونـي و    به موقعيت، با تفاوت
ارتبـاط بنـا بـا دو ميـدان     يـابي فضـاي درون و    چه در سازمان

 -بيانگر اهميـت كـاركردي    شرقي (توپخانه) و جنوبي (مشق)
بـا  يك مركز حكومتي محلي در زمان زنديه است كـه  نمادين 

گرا با سه ايوان در ضلع شمالي، جنوبي و غربـي   معماري درون
و بـه   صورت يـك طبقـه   دو بخش حكومتي (كه بهتركيب و از 

ها و در محور ميـاني   دري در دو طرف ايوان شكل تاالرهاي سه
ري اضالع ارگ قرارگرفته و فضايي جهت مالقات دربار و برگـزا 

) و مسـكوني (دو  برخي جلسـات ديـواني را شـكل داده اسـت    
هـايي   فضاهاي خدماتي نظير آشـپزخانه، و اتـاق   طبقه و شامل

ضـلع  گرفتـه اسـت.    ) شكلباشد وحشم مي جهت سكونت خدم
شرقي (ورودي) آن به بخش خدماتي و فضاهايي چـون حمـام   

بـار انـداز اختصـاص دارد.     خصوصي، فضاي اصطبل، انبار و يك
ضلع شمال، جنوب و غرب هـر يـك داراي يـك ايـوان دو     سه 

 ستوني و شش اتاق مسكوني در دو طرف آن است.  
هـاي عـام كـاركردي، نحـوي و      نشـانه ) 1براساس (جـدول  

ــايي  ــي معن ــرم بيرون ــم و ف ــارگيري   در حج ــاكي از بك ارگ ح
اي از فضاهاي بسته اسـت كـه حـول يـك فضـاي بـاز        مجموعه

اي سـازنده بنـا مسـتطيل كشـيده     اند. واحد مبن شده سازماندهي
معمـاري  حياط اسـت كـه در امتـداد محـور ميـدان شـرقي بـا        

). 3شـكل  برج و بارو قرارگرفته اسـت (  گرا و عناصر دفاعي درون
در سطح معماري، كالبد اين واحد مبنا دال و فضـاي ايجادشـده   

سـازند.   يك نشانه معمارانه را مي در آن مدلول است كه مجموعاً
اي بيروني بنا (واحدهاي فضاي مبنـا) ورودي بنـا و   ه تركيب دال

در نمـاي ارگ   هـا  ديوارهاي بلند و چهار بـرج آجـري در گوشـه   
 دهند.   ) كاركردي را شرح مي12هاي ( داللت

 
Table 1: Functional aspects of signs in architecture, derived from Morris and Eco's semiotic theory 

Theorist Categorization Definition 

Charles Morris: 
Architectural study based on the triple system 

functional emphasis on the application of architectural elements 

Syntactics emphasis on the communicational system of elements 

Semiotics 
With the semantic implications of signs, the semantic 
states and their effects on the interpreter's behavior are 

defined 
Umberto Eco: 

Architectural study based on semantic coding 
system 

Technical coding Referring to the basic elements of architecture 

Syntactics coding Refering to the specific logic of companion and the 
relationship of technical elements, such as a the room 
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realtion to a corridor 

Semantic coding 
which are calssified 

Primitive and functional meanings such as stairs and 
windows and  ...  

Implicit secondary meaning like windcatcher (Badgir) 
and  ...  

The inner meaning of biological ideologies such as the 
room with three doors and the hall 

The macro social meaning with reference to the house 
function and characterization, such as the aristocratic 

house, the governmental building, the market  ...  
 

ها را بيشتر از درون مبنـاي تعريـف    نشانه در بخش دروني
توان شناخت، يعني از داخل فضاي بـاز درونـي    بنا (حياط) مي

بـا توجـه بـه    ها در اين بخش  دالعنوان يك نشانه معماري.  به
عنوان محل سكونت خاندان حكومتي شامل دو   ارگ بهتعريف 

سـاختارهاي تركيبـي در طـرح و نحـوه     بخش اسـت: نخسـت   
حكومتي در قالب يك مجموعه  - نشيني فضاهاي مسكوني هم

حياط مستطيل شكل وسيعي كه پيوسته و دوم   هم  واحد و به
هـاي يكدسـتي، پهنـه حيـاط را      نماها و باغچه در وسط آن آب

شناسي مـوريس در اينجـا    است. بر اساس نظريه نشانهپوشانده 
وجـه كـاربردي نشـانگي كـه     «هاي كاركردي، كـه در آن  نشانه

ــوع كــاربري و فعاليــت بــه گيــرد، در  هــا شــكل مــي واســطه ن
تبع آن در پالن معماري بنا نمود بيشتري  بندي فضا و به پيكره
ديوارهاي آجري همانند ديوارهاي يك قلعـه نظـامي، و   ». دارد

رغم رعايت اصـول كلـي معمـاري     متر، علي 12با ارتفاع حدود 

هـاي قبـل و بعـد از خـود،      نظامي نسبت به نمونـه  -حكومتي 
داراي ساختار منظم هندسي و تزئينـات ظريـف آجركـاري در    
بدنه خارجي است كه تنها بـا مقيـاس و ابعـاد بـر عـدم ارائـه       

ن نمادهاي آشكار قدرت در عين بيـان اصـالت كـاركرد نمـادي    
حكومتي خود تأكيد نموده است. بررسي الگـوي پالنـي و فـرم    
بيروني ارگ حاكي از آن است كه بنـا در سـاختار كلـي خـود     

هاي ايرانـي اسـت    شده در معماري ارگ واجد الگوهاي شناخته
عنـوان   شود و آنچـه بـه   هاي مشابه ديده مي كه در بيشتر نمونه

ات فضـا و  شـود در جزئيـ   هاي خاص فرهنگي ناميده مـي  نشانه
براسـاس تحليـل   ) 2در (جـدول   پيگيـري اسـت.   تزئينات قابل

هـاي متقابـل و    هاي بنا، پنج عرصه فضايي كـه در كـنش   نقشه
كاركردي، در ساختار نشـانگي بنـا، تمايزهـاي     -همساز نحوي 

 شده است.  بخشند معرفي فضايي را معنا مي

 
Table 2: General Symbols in the Pattern of Architecture of the citadel architecture according to the location, 

derived from Molazadeh, 2011 
Location place location elements Shaping pattern 

 
 
 
 

 

General semiotics in the 
citadel architecture 

Plains 

- In plain areas 
with more 
visibility 

- In the flat cities 

- heigh walls 
- Circular towers 
in the corners 

- Materials: Clay 
and Brick 

- Regular geometric plan 
- Introspective plan: 

Integrated space organization 
- Direct connection to the city 

- Functional: Architectural 
Pattern: Military-welfare 

- Syntactics: spatial 
organization: Coherence-

regularity 
-Semantic: Main 

governmental elements: main 
hall and the halls 

Mountaneous 

- opposite the 
plains 

- Mountainous 
areas with low 

visibility 

- high walls 
- Circular towers 
at specific points 
- Materials: Stone 

- Irregular and organic shape 
- Spatioan organization 

affected by natural shapes 
- open and disorganized plans 

-applicational: architectural 
pattern- organic 

- Syntactics: Space 
Organization: disorganized 

- Semantic: Main 
governmental elements: main 

all and the halls 
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Fig. 2 Tower and citadel as functional signs in the 
exterior of the citadel. (Source: Fars Cultural Heritage 

Organization) 

Fig. 3 Karim Khan Citadel Plan: Formation of 
architectural spaces based on function and user activity, 

order and symmetry in the spatial organization, 
(Source: ibid) 

   

3. A: View to the main hall 
(Shahneshin) 

3. B: View to the southern hall 
(Source: ibid) 

3. C: View of the western hall to the 
entrance axis (source: ibid) 

 
 شده  هاي معنايي استخراج تحليل تطبيقي داللت -6

 پيوستگي در سازمان فضاي داخل -6-1
ــه   پيشــتر ــه شــد ك ــاي نحــوي«گفت منطــق » رمزگانه

نشـيني در   نشيني واحدهاي بنا را در نظـر دارد. ايـن هـم    هم
تـر از   عملكرد و با مفهوم وسيعمعماري ايراني بيشتر متأثر از 

تـرين مفهـوم    معناي امروز، به معناي شيوه زندگي، گسـترده 
 خود را بازيافته است. 

ار خــان بــر اســاس ســاخت رمزگــان نحــوي ارگ كــريم
ــال  ــته و اتص ــيپيوس ــي از   ب ــله مراتب ــا سلس واســطه فض

دهـد كـه    نظام با ترتيبي ارائه مـي  -هاي فضايي  همبندي
ثبات و تغيير را در خود دارد. در اين ساختار درها در هر 

شـوند.   رديف در امتداد يكـديگر و در يـك فضـا بـاز مـي     
خان بر اساس منطق پيونـدهاي   رمزگان نحوي ارگ كريم

واسـطه تمـامي فضـاهاي بنـا اعـم از       ال بـي فضايي و اتص
هاي مسكوني يا حكومتي را با حداقل فضاي مابين  كاربري

ها  عرض آن به يكديگر نزديك و تنها توسط يك راهرو كم
 را از يكديگر جدا نموده است.

جـا   ها در همه ها و محدوده در سازمان فضاي ارگ، حريم
واضح و هـر جـا    شده و هر جا الزم بوده مرزها خوانا و تعريف

در اين بنا درها  نبوده سبب بيكراني و وسعت فضا شده است.
شـوند و راهروهـا از مسـيرهاي كوتـاه و      به درون هم باز مـي 

نشـيني بـا    ). گـويي ايـن هـم   5شكل واسطي برخوردارند ( بي
ــوع    ــون حيــاط در عــين تن چيــدمان پيوســته فضــاها پيرام

بنا اسـت. يكـي   ها درصدد ايجاد وحدتي يكپارچه در  كاربري
ديگر از رمزگانهاي نحـوي پيوسـته در بنـا نمـود آن در لبـه      

پناه و نماي بيروني است. خط آسمان بنا در هـيچ كجـا    جان
شـود و فضـاها در عـين تنـوع      ها شكسته نمـي  جز لبه برج به

نشين كه  كاربري داراي يك نظام ارتفاعي است. تاالرهاي شاه
هاي مسكوني در يك  تاقحكومتي دارند با ا -عملكرد ديواني 

 شوند. خط ديده مي
 



201 
 

خان  كريمشناسانه الگوي معماري ارگ  تطبيق نشانه
هاي فرهنگ ايالتي زنديه مايه با درون

SEMIOTIC MATCHING OF ARCHITECTURAL 
PATTERN OF KARIM KHAN CITADEL WITH THE 
THEMES UNDERLYING ZANDIYEH TRIBAL CULTURE 

201 
 

 

 

 

Fig. 4 Continuous connection of rooms and 
definition of continuous visual axis in the 

building 

Fig. 5 Continuous connection of room spaces and the definition 
of the visual continuous axis in the facade and the plan of the 

citadel. (Source: Fars Province Cultural Heritage Organization) 
 
 فضاي داخل و حياط تقابل واساز درون و بيرون، -6-2

هاي فضايي در ساختار معماري ارگ نيز سـه گونـه    تركيب
فضاي باز، سرپوشيده و بسته به نسبت مورد نظر ايـن دوره در  

عنوان يكي از اصول جامع معمـاري ايرانـي    گرايي به كنار درون
اي كه در تركيب فضـا بـه ميـزان بسـته      گونه شود، به ديده مي

انداز و كاربري بنـا تعريـف    ، چشمبودن براساس شرايط اقليمي
ديگري به خود گرفته است. هندسه اساساً عنصر متحد كننـده  

عنـوان   وسيله اصـل تقـارن بـه     جزء و كل در اين بناست كه به
شده در فضـا   يكي از اصول انتظام بخش، نظمي ايستا و هدايت

 كند.   آفريند و ادراك بصري فضا را خواناتر مي مي
ن در فضاي بـاز و بسـته و در كليـه    وجود محورهاي تقار
فضـايي زيباشناسـي بنـا را تعريـف     -عناصر، سـاختار ذهنـي  

حال بـا تعريـف چشـم انـدازهاي      كند. اين ويژگي درعين مي
اي  وسيع و متنوع به حياط، مرزهاي بصري را شكسته و گونه

دهد.  ها تا فضاي حياط ادامه مي مكان را از اتاق -امتداد فضا 
خلي ارگ بدون ادراك فضاي حياط ممكن ادراك فضاهاي دا

نيست. حياط بخشي از فضاي درون و در جهـت تكميـل آن   
ها حضـور دارد.   ها و اتاق در وجه چهارم تمامي تاالرها و ايوان

اين تقابل درون و بيرون بـه دو معنـاي ضـمني گـرايش بـه      
كران و اهميت جايگاه مفهوم طبيعـت در   فضاهاي دلباز و بي

 اللت دارد.فرهنگ ايالتي د
 الگوي باغ حياط) وجه معنايي كهن -(باغ  -6-3

همانگونه كه بيـان شـد يكـي از عوامـل مـؤثر در ادراك      
الگوهـا اسـت كـه در     هـا تـداعي ناشـي از كهـن     معناي نشانه

مفاهيم مربوط به ضمير ناخودآگـاه جمعـي و فـردي ريشـه     
خان  دارد. باغ سازي دوره زنديه باسليقه طبيعت دوست كريم

هاي  گراي ايالتي منجر به ساخت باغ هاي طبيعت مايه رونو د
هـاي ايـن    زيبايي در شيراز و ديگر نقاط ايران شده است. باغ

ــا بيــان نمــادين، مظهــري از طبيعــت و خصوصــيات   دوره ب

وهـواي شـيراز و بـر     افـزا مطـابق اقلـيم و آب    انگيز و روح فرح
هـاي جـاري در شـهر و بيشـتر      مبنـاي نظـام حركـت قنـات    

امون بخش مركزي، در نزديكي ديگـر بناهـاي حكـومتي    پير
 اند. گرفته خانه شكل چون ارگ و ديوان

كـل بنـا    كارگيري سطح حياط بـه  در پالن ارگ نسبت به
دهد معناي حيـاط در ايـن دوره بيشـتر بـه حـدود       نشان مي

كننـده بـاغ نزديـك شـده و در وسـط بنـا بـا         كالبدي تعريف
اعظمي از معماري بنـا را   تعريفي فراتر از مفهوم حياط بخش

واحـد مبنـاي سـازنده ايـن فضـا مسـتطيل       كنـد.   تعريف مي
اي است كه در سطح كالبد معماري، واحد مبنا (دال)  كشيده

و فضاي ايجاد شده در آن مـدلول اسـت كـه مجموعـاً يـك      
هاي نحـوي   ديگر، داللت عبارت سازند. به نشانه معمارانه را مي

دهـي واحـدهاي مبنـاي     مانشود نحوه ساز اين دال سبب مي
فضايي (چگونگي نحوي) به صورتي باشد كه ديد و منظر بـه  
حياط در تركيب فضاهاي پيرامون از اهميت زيادي برخوردار 

دهنـده ورودي بـا افـزايش     گردد. واحد مبناي فضايي تشكيل
ابعاد و ارتفاع و نيز محل قرارگيري در مركز ضلع شرقي ايـن  

نحوه استفاده  اين بينش دردهد.  اهميت را در خود نشان مي
ــاي     ــا فض ــاط ب ــاه در ارتب ــي آب و گي ــر يعن ــر ديگ از عناص

شـود كـه واحـدهاي     شده (چگونگي نحو) سـبب مـي   ساخته
فضايي ارگ از ديگر بناهاي ايـن دوره متمـايز شـوند. ضـمن     
اينكه ابعاد اين فضاي دروني (جنبـه نحـوي) در ارگ بسـيار    

كـه داللـت بـر اسـتفاده     تر از ديگر بناهاي زنـد اسـت    بزرگ
كنـد. در   (جنبه كاربردي و معنايي) متفـاوت آن در ارگ مـي  

اينجا نيز بعد نحوي و بعد معنايي در ارتباط باهم واحـدهاي  
محض مواجه بـا   محور آبي كه بهسازند.  اي متمايزي مي نشانه

شـود مسـير    پهنه گسترده آسمان و گشودگي حياط آغاز مي
الر حكومتي در جبهـه غربـي   حركت مراجعين را به سمت تا

كند و به حوض بزرگ مسـتطيل   (روبروي ورودي) تعريف مي
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شود. انواع مركبـات بخصـوص    در جلوي ايوان غربي ختم مي
نارنج محورهاي اصلي باغ را شكل داده و منظر بصري بـاغ را  

هـاي آب بـا    حـوض زند.  به ساختار چهار وجه ديگر پيوند مي
هـاي سـنگي مقابـل     فـواره  دار و هاي يكپارچـه كنگـره   سنگ
هاي شمالي، جنوبي و غربي تصوير ايـوان دو سـتوني و    ايوان

عينـي  -تزئينات سقف را در آب منعكس نموده پيوند ذهنـي 
نماياند. اصالت كـاركرد حكـومتي بنـا بـا      ايوان و باغ را بازمي

كارگيري عناصر باغ تغييريافته و بالطافـت بيشـتر در    نحوه به
دوراز خشـونت،   رام و مردمـي و بـه  جهت ايجاد يك فضـاي آ 

 دهد. اي از يك بناي حكومتي ارائه مي يافته نمونه پااليش
 شناسي تزئينات نشانه -6-4

تزئينات در نماي بيروني ارگ، مانند ديگـر بناهـاي ايـن    
ــا   ــا ســازه آجــري بن دوره از ســاختاري ســاده و هماهنــگ ب

ش و ها و كنگره لبـه ديـوار و نقـ    تنها حفره برخوردار است و
هاي ممتد كـه   از لوزي بافي زيباييهندسي هاي ساده و  طرح

دار در  هاي انتزاعي هندسـي و گوشـه   ترين نقش ازجمله رايج

عنوان تزئينات ديوار خارجي  بهرود،  هنرهاي قومي بشمار مي
شده قبلي از  هاي ساخته شود كه در مقايسه با نمونه ديده مي

ين نقوش در بسياري اظرافت و تناسبات بهتري برخوردارند. 
از هنرهاي دستي و توليدات محلي (قوم لـر و تـرك) ماننـد    

اي  شود و نشـانه  هاي متعدد ديده مي گبه، گليم و... با تركيب
معنايي در تأثيرپذيري نقوش آجركاري از هنر ايالتـي اسـت   

هاي هندسي در تزئينات بناهاي زندي  مايه صورت نقش كه به
هـاي   اسـتفاده از كتيبـه  ). 11-10بازتاب يافته است (شـكل  

هـا حـوض، فـواره و برخـي      شده در كف، ازاره سنگي حجاري
هاي تراشـيده شـده بـا اسـتفاده حـداكثري از      نقش برجسته
گوشه با هندسه ساده و روشـن سـاختار مربـع،     عناصر راست

مستطيل نشانگر تأثيرات معماري باستاني هخامنشـي اسـت   
ره داخلـي ارگ  كه سبب شـد بـرخالف نمـاي بيرونـي، جـدا     

شـده و   هـاي سـنگي حجـاري    واسطه نقـش تـرنج در ازاره   به
 ها از نماي زيباتري برخوردارند. هاي گره چيني اتاق دريچه

 

  
Fig. 6-7 Relations of inside to the outside Fig. 8 Spatial Connection of the Western hall and the Yard 

(Source: ibid) 

 

 

 

Fig. 9 View to the middle of the courtyard 
(Source: Fars Cultural Heritage) 

Figs. 10-11 Adaptation of brick patterns on the external walls 
of Karm Khan's citadel and traditional (Lori) rugs in the west 
of Iran. The 19th Century (Source: Hall and Barnard, 2000: 

50-51) 
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بخش عمده تزئينـات، در  شناسي تزئينات ارگ،  در نشانه
ها كه محل برگزاري  بيشتر در بدنه و سقفها و  تاالرها و اتاق

بـر اسـاس   بكـار رفتـه اسـت كـه      جلسات ديواني بوده است
هـا را در   مايـه  توان نقش پيشينه هنر نقاشي در اين دوران مي

سه دسته هندسي، واقع گرا و انتزاعي و با دو زمينـه نقـوش   
نقوش متأثر از هنر اروپـايي، بررسـي   سنتي و اصيل ايراني و 

 ). 4و  3نمود (جدول 

 
Table 3: Separation of Functional-Existential space performance in Karim Khan's citadel 

space The role and functional-existential space performance in the architecture of 
the citadel 

Type of 
implication 

Entrance 
(vestibule) 

(Starting point of 
the building) 

It is completely reserved and controlled and is defined only by a vault in the 
exterior wall, lacking a prominent and protruding volume, or a porch or a sitting 

area. It has a large dimension and a ninety degree rotation leads to a path to a large 
stables and then to the yard. 

External 
implication 

Yard (open space) 

It has a huge and integrated structure that has the primary elements of Persian 
gardens, such as planted plots, water creeks, ponds and fountains. The meeting 

place of the courtroom, the intermediate space between the residential and 
governmental sectors and the vast open space that separates indoors and emphasizes 

the unity of the building through centralization and introversion. 

Basic 
implication in 

defining 
inside and 

outside 

Main halls At the end of the symmetry axis and as the milestones, their plan is dominating; 
overlooking the courtyard and emphasizing the direction of the building 

Semantic 
implication 

inner part 
(residential) 

(indoor space) 

The meaning is sought only within the interior of the rooms and the hall and it is not 
defined as a separate and distinct boundary. 

Internal  
implication 

Indoor bath space Functional structure, in the corners of the building, which suggests the modesty of 
the spaces in combination with the huge figures in Iranian architecture. 

Syntactics 
implication 

 
Table 4: Comparative analysis of the elements with semantic implications in the wall paintings of the citadel 

Shape type structure example method of 
construction 

meaning 

Naturalistic 
Art of Eliati 

Traditional 
Iranian 

symbolism 

Naturalism 
with Western 

influences 

Plant 
(realistic) 

- combinations  of plants and 
elements such as bird and pot 

- Zandieh's birds in the 
mode of intuition (Parrot, 
Nightingale and partridge) 

Framing and 
abstraction 

painting 
- ** * 

-margin paintings 
-plant motifs warped around 

the Toranj 

- Pots shapes inside the 
ceilings 

Roundabouts on the linear 
shapes on top of rooms 

Framing and 
abstraction 

painting 
*  

 * *  
 -  

   

Plant 
(abstractio

n) 

- Types of plant motifs 
combined with Islamic lines 
-Continuous combinations of 

flowers and leaves 

-Toranj Lachak 
- shapark (triangular 

shape) 
- Islamic tiling patterns of 

the yard facade 

Abstraction 
painting 

 symmetry 
Sharp colors 

-  **   -  

geometric 

- combinations of rhubarb and 
triangules in moqarnace 
- Regular and repetitive 

geometric patterns in the 
ceilings 

- Types of shamseh 
(round shapes 

- the linear shapes on top 
of daval 

Abstraction 
painting 

symmetrical 
and rhythmic 

 
* * **   -  

 
دسته نخست نقوشي اسـت كـه بـه روش نمـادپردازي و     
چكيده نگاري همراه با تزئين گرايـي خـاص نقاشـي ايرانـي،     

 -انواع تصاوير با نقوش گيـاهي  اند. اين دسته شامل  اجراشده
هندسي همچون اسليمي، لچك تـرنج و گـل و مـرغ، نقـش     

هاي صحرايي شقايق، آالله وحشي، نـرگس   گراي گل طبيعت
هـاي سـقف    صدبرگ و زنبـق اسـت كـه در نقاشـي مقـرنس     

ها و تاالرها با پرندگاني از نوع بلبل، گنجشك و طـوطي   ايوان
هـا   ي بين رديف مقرنسدر تزئينات اليه چيني با نقوش ختاي

است. اين نقوش برخالف تصاوير حماسي، روايتـي و   كارشده
قاپوي اصفهان تعريـف   هاي جنگ و خونريزي در عالي صحنه

طور  دسته دوم، به دهد. ديگري از يك بناي حكومتي ارائه مي
گرايي است كه  خاص تحت تأثير نقاشي اروپايي به روش واقع

ه دســته نخســت از آن البتــه بــه ميــزان كمتــري نســبت بــ
هـاي زنـده    شده است مانند گلدان گلـدار كـه بارنـگ    استفاده

اي شنگرف و الجورد در تركيب با نقوش طالكاري بـر زمينـه  
گرايـي را   گرايش بـه نقـوش طبيعـت بـا شـيوه واقـع      رنگين 
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كند و در تلفيق باسليقه محلي هنرمندان شـيراز   منعكس مي
مشابه خـود در تزئينـات    هاي تر از نمونه لمس تر و قابل لطيف

قاجاري شده است. اين شيوه ترسيم گلـدان بـا كهـن نقـش     
هـا در فرهنـگ تصـويري     مايه ترين نقش گلداني كه از اساسي

صورت منفرد و چه در تركيب كه بازتابي از فـرح   ايران چه به
) 31: 1390پايـان اسـت (اسـپناني و بروجنـي،      و خرمي بـي 

 كامالً متفاوت است. 

) بـا خطـوط اسـليمي و پيچـك از     13لداني (مايه گ نقش
ــواع    تركيــب ــه در ان ــر روســتايي اســت ك ــه در هن ــاي پاي ه
رفته اسـت. امـا در    هاي لري منطقه چالشتر بكار مي دستباف

مقايسه با اين الگو، نقـش گلـداني دوره زنديـه بـا رويكـردي      
شده و بدون دسته و گردن بكار رفتـه   گرا و گلداني ساده واقع

گيـري آن   هاي تفاوت خواستگاه شكل ه نشانهاست كه ازجمل
   آيد. حساب مي  به

 

 
Figs. 12-13 Matching the shape of Toranj (bergamot) known as four fish in the courtyard, 

(This motif is a symbol of water, refinement, refreshing, and abundance and one of the plans of Eliati Barsish in 
carpet weaving in Khorasan region. The three fish motif together which is similar to the symbol of Christianity 

and the Trinity. (Source: Dadour et al., 2014, 7) 
 

در تمام تزئينات فضـاي داخلـي ارگ نقـش گـل و مـرغ      
در تركيب بـا نقـش   ) بيشترين نقش بكار رفته است كه 14(

هـاي نـوين    در آثار اين دوره با استفاده از فـن بوته گل سرخ 
چون زاويـه ديـد، نحـوه انتخـاب و تركيـب عناصـر تعريـف        
جديدي يافته است. از اواخـر قـرن هفـتم تـا دوران صـفويه      

سـاز   رخت و پرنده بخشي از منظره و يـا زمينـه  تصويرهاي د
بسياري از آثار نقاشي كتاب بوده است و در آثار رضا عباسـي  

عنـوان    و ديگر هنرمندان اين دوره با توجه اصلي به مرغ بـه 
عنوان قرارگـاه مـرغ    شود و درخت به نمادي عرفاني ديده مي

). بنـابر ايـن دگرگـوني    75كنـد (همـان :   تصوير را كامل مـي 
جـاي پرنـده موجـود در طبيعـت      صويري، مرغ مفهومي بـه ت

رسد در بسياري از موارد ماننـد   شود كه به نظر مي نقاشي مي
شده باشد. زيـرا   آثار دوران زنديه اين دگرگوني، آگاهانه انجام

  م) به بعد، اين آثار گـل 11ق (5در تأثير ادبيات عرفاني قرن 
شعري بسياري از  مايه تصويرهاي شود و بن و بلبل ناميده مي

گونه كه باگذشت زمـان در   شعرهاي عرفاني بوده است. همان
شود در هنر نقاشـي نيـز مـرغ     ها بلبل به مرغ تبديل مي متن

شناختي دوران صفويه در زمان زنديه به مرغ مفهومي تبديل 
جاي درخت، بوته گـل سـرخ صـدبرگ قرارگـاه      گردد و به مي

از اهميـت پرنـده    در ايـن سـبك  ). 75شود (همـان:   مرغ مي

جاي پايه گيـاهي   صورت پراكنده در جاي شود و به كاسته مي
شود. پايه گياهي نيز در زمين قرار دارد كه بيشـتر   پخش مي

: 1383هاي گل سرخ و زنبق است (شهدادي،  صورت بوته به 
هاي گرم و درخشـان (قرمـز و طاليـي) و     كاربرد رنگ). 244

نقاشـي مكتـب شـيراز     تاللو نور از خصوصياتي اسـت كـه از  
) در هنر اين دوره رسوخ پيدا كرد و ايـن شـيوه ترسـيم    15(

در ايـن  نمايـد.   طبيعت را منصوب به نقاشي دوره زنديه مـي 
اي  رابطه معنايي نقـش و زمينـه بيـانگر گونـه    ها،  ديوارنگاري

كارگيري هدفمنـد تزئينـات در    توجه به محتواي تصاوير و به
هاي طبيعـت نگـاري هنـر     رايشبيان مفاهيم كهن ايراني و گ

و دنيـاي    قومي است كه در تعامل بـا منـابع هنـري عارفانـه    
روشني در محيط شـاعرانه و   نمادين رمزها و نمادهايي كه به

شـده و از   شـيراز و اصـفهان رواج داشـت، تقويـت      اي اسطوره
طريق طبيعت و راه حواس به دنياي ذهنـي هنرمنـدان ايـن    

شده است. ايـن رونـد تغييـر     س دوره و سپس در بناها منعك
سوي طبيعـت   هاي انساني به نگرش نقاشان از آثار با مضمون

هـاي عرفـاني بـا     در نتيجه درك رابطه ميان نمادهـا و نشـانه  
طبيعت و عناصر آن بوده است كه از اواخر دوران صـفويه تـا   

 كند.   زنديه حركتي آرام و تكاملي را طي مي
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Table 5: Categorization of shapet themes based on the method of construction 

 
Plant themes: natural flowers and plants 

 
plant themes: abstract samples of Lachak (triangular shapes) and Toranj (bergamot) 

 
Geometric themes 

 
 جمع بندي -7

ــدگاهي  هــاي مختلــف نشــانه بررســي ويژگــي ــا دي هــا ب
ساختارگرايانه، كه در آن معناهـاي از پـيش تبيـين شـده از     

هـا   و كـاركرد آن ماهيت زيادي برخوردارند و مطالعه ماهيت 
با رويكردي بـه مفـاهيمي   خان  در الگوي معماري ارگ كريم

هـا و   پذيري و هرمنوتيك، ريشـه  همچون داللت گري، تأويل
دهنده بنـا را كـه بـر پايـه داللـت و تفسـير        هاي شكل زمينه

ــه  ــونگي ادراك مؤلف ــت، در چگ ــتوار اس ــايي و  اس ــاي معن ه
بـا  كند. از اين طريق  ساختاري فضاي معماري رمزگشايي مي

هـا   ي بين اجزاي بنا نشانههاي معناي اي از داللت يافتن شبكه
در سه سطح تكنيكي، كاركردي و معنايي بررسي و مشخص 

هـاي   شد پس از كاركرد كه منطبق بـا الگـوي معمـاري ارگ   
عنـوان    هـا بيشـتر بـه    ايراني است، در دو سطح بعدي نشـانه 

الگوهـا،   تـرين تـأثير را از كهـن    هـاي فرهنگـي، عميـق    نشانه
ايلي خاندان زنـد   -قومي مفاهيم، ترجيحات و گرايشات هنر 

گرايي اروپـا   هايي با تأثيرات واقع داشته است و تنها تك نقش

از بـدين ترتيـب   انـد.   در بخشي از نقوش ديواري بكـار رفتـه  
گزينـي از صـور    ها، زبـده  ي دقيق نقوش و ديوارنگاره مشاهده

ها، چه نباتي، چه حيواني در  طبيعت در پيدايش و انتزاع فرم
 تشخيص است.   خوبي قابل  دوره زنديه به

در ايـن  دهـد،   ) نشـان مـي  5در (جدول ها  حاصل تحليل
ارتباط معنايي عناصر، ارتباط نحـوي را شـكل   اي  نظام نشانه

هاي بنا، تعريفـي جديـد    داده و زبان عمومي اشكال و تركيب
تـرين   دهد كـه يكـي از قـوي    از كيفيت فضايي ارگ ارائه مي

 يـف و طالكـاري نقـوش در   هاي آن حضور تزئينات ظر نشانه
اي  نشين اسـت كـه بنـا را بـا دو معنـاي خانـه       هاي شاه ايوان

سلطنتي و فضايي آرام و دلنشين و بنايي نمـادين از تـوان و   
همچنـين سـادگي   اقتدار حكومتي زنديه شـكل داده اسـت.   

نماي بيروني، عدم استفاده از تزئينـات زيـاد و نظـام فضـايي     
ــا حــداقل تشــريفات در سل  ــب و حضــور   ســلهروشــن ب مرات

محسوس مفاهيم طبيعـت و عناصـر آن داللتـي فرهنگـي از     
گرايش بـه پـااليش و پيراسـتگي مفـاهيم و نقـوش در هنـر       
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هايي كه بيشتر به جهت نمايش  بندي در قاب ايالتي است كه
اي كـه در   اند، يا زمينه فضاي پرنقش و رنگ طبيعت كارشده

بـد (هماننـد   آن گل و مرغ و نقـوش متنـوع ديگـر حضـور يا    
هاي خشتي لـري)، بسـيار    هاي قالي و قاليچه ها و خشت قاب

شـود. ايـن خصـلت آزادي و سـيالت خيـال بـا        زياد ديده مي
ــاب  ــه حركــت ســيال نقــوش از ق گــراي  نظــام وحــدت هــا ب

-16-15-14رسد (تصاوير  هاي سقف به اوج خود مي مقرنس
هـاي مـنظم    به همراه چينش دقيق و متفكرانـه قـاب  و  ).17

هاي درخشان و پرتاللو ديوار تاالرهـا كـه بـه صـورتي      رنگبا

ترين مشخصات اين  كنند، از مهم پويا تعادل فضا را حفظ مي
پردازي و  آيد. چنين جسارت و تهور در نقش حساب مي بنا به

بازتاب طبيعت در اين دوره نيز از هنرهاي قومي كـه تمايـل   
نـه دارد  زيادي به ريزه پردازي و تكثـر نقـش و پركـاري زمي   

خـان   توان گفت در بناي ارگ كريم بنابراين ميگيرد.  مايه مي
كند، همـان تفـاوت در    ها را از هم متمايز مي آنچه اين نشانه

هاسـت كـه ارتبـاط متقابـل دو بعـد       ابعاد نشانه شناختي آن
هـاي   كاربردي و نحوي را از الگوي كاركردي بنـا تـا اسـتعاره   

 كند. معنايي قابل رمزگشايي مي
 

    
Fig. 14 Overview of the ornamentaion 

of the southern side of the room  

Fig. 15 Moqarnas-style ceiling 
ornamentation of the western 

side. (Source: ibid) 

Figs. 16-17 A combination of flowered vases and 
Zandiyeh Toranj in niches of rooms and corridors. 

(Source: ibid) 
 

Table 6: Comparative Analysis of signs of the Citadel (According to the Morris' theory of signs in architecture and 
Eco's theory of art themes  during Zandieh's period 

Semiotics context Technical (functional) syntactic semantic 
Themes of Eliati art (cultural 

implication) 
abstraction functionalism naturalism 

External form - high walls and round 
brick towers 

- Relations of the 
building and city center 

- The courtyards in front of 
the yard 

- The windcatcher of the 
Western hall 

� � - 

Spatial 
organization 

Internal 
space 

organization 

-Architectural elements: 
floor, walls, roof 

- Changing the height 
from being a residential 
space to a governmental 

space 

-relations of corridor 
with the yard 

- relations of rooms 
with the hall 

- water basin in the 
middle of the yard 

- Continuity and spatial 
extension 

- direct spaces 
- Simplicity in linking the 
peripheral spaces to the 

original space 

� � � 

The relation 
of inside and 

outside 

- The surface difference 
between the halls and 

the courtyard 
- stone slabs and stairs 

-Immediate relation of 
the yard and the hall 
- relations of the yard 
and three-door room 

- Three-door room 
ornamentation 

- The reflection of the 
porch in the water basin 
- Reflection of colored 

glass in three-door room 

- � � 

Garden-yard - Use the rectangular 
form for the yard 

- The relations of 
closed spaces around 

the courtyard 

-Coding with implicit 
meaning in representing 
naturalism tendencies in 

Zandieh era 

� � � 

ornamentation 

- sharp and warm colors 
- Continuity of triangular 

and tornal elements 
- abstraction in 

triangular and tornal 
elements 

- The shape of plant and 
animal in the bath 

ornamentation 
-the prevalent flower and 

bird shape 
-Framing and 

segregation of surfaces 

- The relations of shape 
and context 

-gold painted shapes 
- Careful use of 
ornamentation 

-the relation of shape 
and color 

-relations of the shape 
and historical 
background 

- Relations of shape 
content role and type of 

space 

- naturalism 
--flowe and birds shape 

- Minimal mystical themes 
- Simulation tendencies 

(realism) in motifs 
- No use of human shapes 
- Historical references to 

the archetypes in the 
selection of motifs 

� - � 
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 گيري نتيجه-7

بـر فرآينـدهاي تـأويلي در دانـش       اين تحقيـق بـا تكيـه   
هاي هنر قـومي و   مايه هاي فرهنگي درون شناسي، نشانه نشانه

هـا را در تطبيـق بـا الگـوي معمـاري ارگ       چگونگي تأثير آن
اي كامـل از هنـر و معمـاري دوره     عنـوان نمونـه   خان به كريم

سـاختار و  كنـد   زنديه استخراج نموده است كه مشخص مـي 
هـاي تركيـب و    خان در ادامه شيوه مالگوي معماري ارگ كري

گرفته، اما   هاي ايراني شكل يابي فضا در معماري ارگ سازمان
هـاي خـاص ايالتـي     متأثر از فرهنگ و هنر قومي، از نگـرش 

نشـيني فضـاها و تـدوين نظـام      زنديه در رابطه فيزيكي و هم
تـر و بـا حـداقل     مراتـب فضـايي داراي ترتيبـي سـاده     سلسله

در هاي فرهنگـي   گرفته است. اين نشانه فضاهاي مابين شكل
از نگـرش ايالتـي،   هايي  ها با داللت بخش تزئينات، با رمزگان

محلـي كيفيـت    - خان به هنـر قـومي   سليقه و گرايش كريم
پيرو اصـول  فرد بودن،   به فضاهاي داخلي را در عين منحصر

جامع و فلسفه وجودي آفـرينش هنـري در فرهنـگ و هنـر     

هاي  در پاسخ به ديدگاه«، ها اين يافته قومي شكل داده است.
عميـق هنـري و   هـاي   مايـه  موجود مبني بر عدم وجود درون

رويكرد كاركردگرايي صرف در اين دوره، تصـوير جديـدي از   
هـاي   دهنـد كـه نشـانه    هنر و معماري دوره زنديه ارائـه مـي  

هاي غير بازنمودي و غير بيـانگري هنـر    ارزشمندي از ويژگي
عنوان مشخصه اصلي آثار اين دوره معرفـي   ايالتي زنديه را به

عنـوان   بنـاي ارگ بـه   كند و در تزئينات بجـاي مانـده در   مي
نمادي از هنـر و معمـاري ايـن دوره، روحيـه و خصوصـيات      

فضايي اين بنا را در مقايسه باتجربه فضاها و بناهاي -فيزيكي
». كند قاجاريه) متمايز مي -(صفويه دوران قبل و بعد از خود

ــي  ــايج م ــن نت ــه  اي ــد زمين ــژوهش توان ــي   اي در پ ــاي آت ه
اي زنديـه و حتـي ديگـر    شناسي فرهنگي در ديگر بناه نشانه
  هاي تاريخي معماري ايران و در انواع كاركردها نيـز بـه   دوره

هـاي فرهنـگ    مايـه  بر اين اساس تـأثيرات درون  آيد. حساب 
خان را  گيري الگوي معماري ارگ كريم ايالتي زنديه در شكل

 صورت زير تعريف نمود: توان به مي
 

 
Fig. 18 Analysis of the cultural signs of Eliati Zandieh's art in the pattern of the Citadel architecture  

 

 :نوشت پي
1. Umberto Eco 
2. Semiotics 
3. Amos Rapoport 
4. Technical codes 
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5. Syntatic codes 
6. Semantic code 

و تـا   ياتكم جزئ يساختار يكه دارا برد يبه كار م يالتهمچون ا يجوامع كوچك انسان يو هنر بوم يهنر محل يفدر تعر »يدسر هربرت ر«كه  يعنوان .7
 .است يخشن و كاربرد يحدود

8. Bode 
9. Essentialism. 
10. Precognition 

 يـت محور يدوره اسـالم  يرهبران و ساكنان شـهر مشـخص باشـد. در سـاختار شهرسـاز      ينتا مرز ب شد يساخته م يياطراف شارستان برج و باروها در .11
 – يحكـومت  يمجموعـه بناهـا   يجـا  شهرها به يعنوان مراكز تجمع مردم در هسته مركز . و باقدرت گرفتن مساجد بهيدمنسوخ گرد يجتدر شارستان به

 ديافتنـ نقـاط اسـتقرار    يگرها از شارستان خارج و در د ازجمله ارگ يحكومت يشكل گرفتند و بنا يتعنوان مركز  به يمردم - يمذهب يبناها - سياسي
 ).1389 ي،(رسول

12. Implication 
 .)1390( ي،و بروجن يرجوع شود به اسپنان يكهن نقش گلدان يو معان يشينهبا پ يشترب ييآشنا براي .13
 يكـه رضـا عباسـ    ييهـا  آرمـان  ييـر كـه تغ  دهـد  يتا دوران قاجار، نشان م يايي،رو يفيتيباك يراني،ا يالك يا يدر آثار روغن يادز يها گل و مرغ گسترش .14

 صـورت  بـه  يعرفـان  يهـا  شـاهنامه مـتن   يا اسـطوره  يشدند و حاصل آن نمود نمادها يلتبد يرانينقاشان ا يبه باور جمع يهآغازگرش بود، تا دوران زند
را بـه   يشـان جا يانسـان  هـاي  يتاز آن شخصـ  . پـس  دهند يشكل م ييرتغ يو روحان يمعنو يها به آرمان يو پهلوان يحماس يها آرمان ي،معنو يرمزها
ت و يعـ توجـه و نگـاه ژرف بـه طب    يـزه انگ يناسـت كـه بزرگتـر    ييـر تغ ينوخاك دادند و همـ  آب يد،مانند درخت، گل، بهار، خورش ييها و نمادها نشانه
، 1384 ،يمراجعـه شـود بـه شـهداد     يشـتر مطالعه ب ي(برا نداشتند. يرانيدر ذهن هنرمند ا يارجاع ينچن ين،از ا  يشكه تا پ شود ياز آن م ييها بخش

 ).29-30ص. ص
اسـت كـه    يبو تذه ينگارگر ينهمكتب در زم ينبه عنوان پربارتر يراز،در فارس و به خصوص ش ينجوه. و حكومت آل ا736از سال  يرازش يهنر مكتب .15

عناصـر و   يـدمان چ ي،قـو  يبودن نگاره، طراحـ  يبر دوبعد يدبعد و عمق و تاك ياز جمله عدم القا يرانيا يها نفش برجسته يرياستمرار اصول هنر تصو
 يرازمكتب شـ  هاي يژگياز و يشتراطالع ب يداشت. (برا يدتاك يناب يبر زبان بصر يع،افق رف يريساده و جسورانه و به كارگ يبا رنگ پرداز ييسترگ نما

 .)1387انتشارات فرهنگستان هنر،  يراز،مكتب ش ييرجوع شود به مجموعه مقاالت گردهما
 :فهرست منابع

 .و فرهنگ يشناس تهران: مركز انسان ياري،بخت يلا يهنر قوم يم). گبه، پارادا1392( ينحس ي،ناغان يميابراه -
 .جلد اول ي،آن، تهران، نشر مول ياجتماع يمو مفاه يخجهان اسالم، تار ي). معمار1380( يعقوب آژند، -
بـر منـاطق    يـد (بـا تأك  يـاري چهارمحـال و بخت  ييروسـتا  يخشـت  هـاي  يدر قال يگلدان يهها ). مطالعه نقش1390( يوندپ ي،بروجن ي؛محمدعل اسپناني، -

 .48-31، صص. 18)، مجله گلجام. شماره يچالشتر، شلمزار و بلداج
 .تهران، نشر مركز ي،هاشم آقاجر ترجمه يخي،تار يشناس و روش در جامعه ينش). ب1388تدا ( اسكاچپل، -
 .انتشارات نشر مركز، چاپ پنجم، تهران يبايي،و ز يقت). حق1380بابك ( احمدي، -
 .جهان هنر فرهنگستان هنر، مجموعه نقش يشناس نشانه يشده در دوره آموزش  ). درس گفتار ارائه1385احمد ( پاكتچي، -
 .پژوهشكشور معاونت آموزش و  يفرهنگ يراثتهران، پژوهشگاه سازمان م يدوره اسالم يراندر ا ي). استحكامات دفاع1376ناصر ( پازوكي، -
 .. تهران. انتشار دانشگاه علم و صنعتيرانا ياسالم يبا معمار يي). آشنا1383( يممحمد كر پيرنيا، -
 .يد. انتشارات نويرازش-كهن ي). ساختار شهرها و برون شهرها1389هوشنگ ( رسولي، -
 .56-97، صص. 8 لياترجمه صدف آرسول و افرا بانك، خ ي،در معمار يفرهنگ يها ) خاستگاه1382آموس ( راپاپورت، -
 .يو فرهنگ يتهران.انتشارات علم يابندري،هنر، ترجمه نجف در ي). معن1374سر هربرت ( ريد، -
 .دانش يمتهران، نشر نس ير،تصو يتبه روا يو استحكامات دفاع يوارهاد يريگ شكل يوهبه ش ياجمال ي). نظر1381( يوسفمحمد  كياني، -
 .مهاجر، تهران انتشارات سروش، چاپ چهارم يروزهف ي ترجمه ير،). زبان تصو1382( يگئورگ كپس، -
 .تهران، نشر قصه ي،كاربرد يشناس ). نشانه1382فرزان ( سجودي، -
 .22و فرهنگ، شماره  يمجله معمار ير،). مقاله سردب1384( ينحس زاده، سلطان -
 .52-33، صص. 8شماره  ي،نقد ادب يتخصص فصلنامه ي،گفتمان يمعناشناس-ساختگرا تا نشانه يشناس ). از نشانه1388( يدرضاحم شعيري، -
 .يد) تهران، نشر كتاب خورشيرانيا شناسي يباييبه ز اي يچه). گل و مرغ (در1384( يرجهانگ شهدادي، -
 .هنر ارسطو، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر ي ). فلسفه1384محمد ( ضيمران، -
 .9و  8و فلسفه، سال هفتم شماره  ياتمجله كتاب ماه ادب ين،و تبا يدگرگون ي دلوز و فلسفه يل). ژ1383محمد ( ضيمران، -
 ي، معمـار 17دوره  يبـا، ز يهنرهـا  ي،معمـار  يحـس مكـان فضـا    يها و نقش آن در ارتقـا  نشانه يت). ماه1391( يراسم ي،محمدصادق؛ نوح فالحت، -

 .25-17، صص.1شماره  ي،شهرساز
 .نتشارات كوهسارتهران، ا ي،باف ). فاطمه، آموزش هنر گبه1381( زاده فقيري -
 .هنر، ترجمه[؟]، تهران، انتشارات سروش ياجتماع يد). تول1368ارنست ( فيشر، -
 .چاپ دوم يركبير،) انتشارات اميهزند يخگشا (در تار يتيگ يخ). تار1368اصفهان، محمدصادق ( ينام موسوي -
 .يفرهنگ و هنر اسالم، تهران، نشر پژوهشگاه 6جلد  ي،). قالع و استحكامات نظام1385كاظم ( مالزاده، -
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 .2نامه هنر، شماره  كاشان، فصلنامه يخيتار يها خانه يشناس نشانه يل). تحل1387( يرعليام نجوميان، -
 .تهران. نشر جان و جهان ي،نوروز برازجان يدا: معنا و مكان، ترجمه وياز معمار اي يده). گز1381( يستيانشولتز، كر - نوربرگ -
 .يلوفرحضور، زبان، مكان. تهران. نشر ن ي،). معمار1381( يستيانشولتز، كر - نوربرگ -
 .چاپ چهارم ي،و فرهنگ يمرزبان، تهران، انتشارات علم يزهنر، ترجمه پرو ي). معن1377( يكار نيوتن، -
 .يركبيرزند، تهران، انتشارات ام خان يم). كر1376( ينعبدالحس نوائي، -
 .چ اول ين،تهران، انتشار مع يه،در عصر زند يرانا ياجتماع ياسيس يخ). تار1366رضا ( غالم ورهرام، -
 .يساولي. ترجمه: كرامت اله افسر. تهران، انتشار يرانيا هاي يم). گل1379( يكالسآلستر؛ بارنارد، ن هال، -
 .تهران، انتشارات نگاه ي،فرامرز يهنر، ترجمه محمدتق يختار ي ). فلسفه1363آرنولد، ( هاوزر، -
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