
 
 



 راهنمای نویسندگان
 های علمی و پژوهشی به نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران:هراهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشت

 اصول کلی

های نویسنده )نویسندگان( بوده و مقاله دارای شوند، باید حاصل پژوهشمقاالتی که برای چاپ در نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران ارائه می .1

 ر علمی کامل و روشی نو باشد.ساختا

چاپ نشده و همزمان به مجالت دیگر ارسال نشده باشند. در صورت ارسال مقاله ها ارسالی قبالً در نشریه دیگر و مجموعه مقاالت همایشهای مقاله .2

 درصد مورد نیاز است. 07مشابه، تغییر به میزان 

ت تحریریه أت تحریریه نشریه است و نظر هیأبرای چاپ، پس از داوری و با تأیید هی یرش مقالهآزاد است. پذها نشریه در قبول، رد و یا ویرایش مقاله .3

 به معنای یک داوری است که قابل مذاکره نخواهد بود.

ت علمی به أمدرک تحصیلی نویسنده )نویسندگان( مقاله باید کارشناسی ارشد و یا باالتر باشد. همچنین در گروه نویسندگان مقاله حداقل یک عضو هی .4

 عنوان نویسنده مسئول باید حضور داشته باشد.

 عنوان مرتبه علمی نویسنده )نویسندگان( مقاله در نشریه، براساس مرتبه علمی ایشان در زمان ارسال مقاله در نظر گرفته خواهد شد. .5

دی را به نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران ارسال نویسنده )نویسندگان( مقاله نباید تا زمان تعیین تکلیف نهایی مقاله قبلی خود، مقاالت جدی .6

 کرده باشد.

 ممنوع است.ها و کتابها منتشر شده در این نشریه بدون ذکر منبع در سایر نشریههای استفاده از مقاله .0

 مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده )نویسندگان( است. .8

 نامه نویسنده باشد، مجوز و ذکر نام استاد راهنما الزامی است.در صورتی که مقاله برگرفته از پایان .9

 شود.مقاالت رسیده به دفتر نشریه به نویسنده )نویسندگان( عودت داده نمی .17

بنی م در صورت رعایت همه اصول و پس از تأیید مدیر تحریریه و سردبیر، مقاالت به داوران ارسال خواهند شد. در صورت نظر مشترک حداقل دو داور .11

رسد. در غیر این صورت، مقاله به داور سوم یا چهارم ارسال خواهد شد و در نهایت مقاله با تجمیع می بر پذیرش، رد و یا اصالح، فرآیند داوری به اتمام

 ت تحریریه و سردبیر محترم تعیین تکلیف نهایی خواهد شد.أنظرات هی

 

 راهنمای نگارش

 متن مقاله باید به زبان فارسی باشد. .1

شناسی تحقیق، تحلیل مقاله علمی و پژوهشی به ترتیب دارای چکیده فارسی، کلید واژه، مقدمه )شامل طرح مسئله و فرضیه(، مرور ادبیات، روش .2

 گیری، فهرست منابع و چکیده انگلیسی بوده و روش ارجاع نویسی آن مطابق روش مصوب این نشریه باشد.ها، بحث و نتیجههداد

 د کامل، کوتاه و جامع بوده و در باال و وسط صفحه اول نوشته شود. عنوان مقاله بای .3

طور مجزا و مستقل در زیر عنوان کلمه نباشد و به 377االمکان بیش از ده سطر و یا بیش از های علمی، موجز و حتیچکیده باید حاوی مطالب مهم از یافته .4

 های فارسی و انگلیسی آورده شود.های کلیدی در پایان چکیدهیز تهیه و ارائه گردد. واژهمقاله در صفحه اول تایپ گردد. متن آن به زبان انگلیسی ن

 واژگان کلیدی شامل چهار تا شش واژه تخصصی که بسامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه بوده است. .5

ررسـی و انتشـار آن اسـت؛ در ایـن بخـش بایـد بـه اجمـال مقدمـه شـامل طـرح مسـئله اصلـی اسـت کـه مـورد پذیـرش و هـدف پژوهشـگر از ب .6

 های اصلـی مشـخص گـردد کـه در طـی بررسـی بـه آن پرداختـه شـود.پیشـینه و فرضیـات پژوهشـی و پرسـش

 تا حد امکان به روز باشد.اصلی مقاله است که از نظر کیفیت و کمیت منابع باید چشمگیر و های مرور ادبیات شامل بررسی منابع مرتبط با حوزه .0

 تواند با ارجاعات همراه باشد.می روش تحقیق شامل ذکر بسیار مختصر روش علمی و ابداعات نویسنده در پژوهش در این زمینه است که .8

 به صورت جامع و عمیق صورت پذیرد.ها گیری ارائه شود و تحلیلهقبل از بحث و نتیجها تحلیل داده .9

 بـا روش منطقـی و مفیـد و روشـنگر مسـئله مـورد پژوهـش اسـت وها گرفته از متـن اصلـی مقالـه و بحـث روی یافتهگیـری بربحـث و نتیجه .17

 توانـد بـا جـدول، تصویـر و نمـودار، توصیه و پیشنهادات و... همـراه باشـد.می

مسائل مهم تحقیق )شامل روش تحقیق، هدف، نتیجه و ...( را شامل چکیده انگلیسی الزم نیست ترجمه کلمه به کلمه چکیده فارسی مقاله باشد و باید  .11

 جداگانه ارائه شود.های شود و در صفحه

نوشته شوند. فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف  APAطور کامل و صحیح به روش تمام منابع علمی ذکر شده باید در مقاله استفاده شده و به .12

 گردد. می ارائه APAمنابع فارسی، سپس منابع التین و منابع اینترنتی به روش  گردد، ابتدامی الفبا تنظیم

ها و نمودارها با ذکر شماره، توضیحات و ذکر منابع در پایین ضروری است. در صورتی ها، طرحارائه عناوین جداول با ذکر شماره در باال و تصاویر، نقشه .13

ها، تصاویر و نمودارهای مقاله عالوه بر ذکر منبع، باید در ارتباط )گان( خودداری شود. عکسنگارنده )گان( است، از ذکر منبعکه منبع خود نویسنده

حاظ ها و نمودارها از لها، طرحمستقیم با محتویات مقاله و اسنادی باشد که توسط نگارنده ارائه گردیده و تصاویر اضافی حذف خواهد شد. تصاویر، نقشه

لیسی انگفارسی و شوند. تمامی جداول، تصاویر و نمودارها باید دارای عنوان و محتوای گذاری میهستند و با عنوان تصویر شماره عنوان همه از نوع تصویر

 شوند.باشند که به صورت جداگانه ارائه می

 11نازنین و کلمات التین با فونت بی 12ت به صورت دو ستونی، کلمات فارسی با فون A4در قطع  Wordباید تایپ شده با نرم افزار ها نوشتارها و مقاله .14

Times New Roman .باشد 

 .بیشتر نباشد کلمه 7770حداکثر و یا  4A صفحه 61عداد صفحات مقاله از ت .15
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 *تحلیل حضور نور در راسته و چهارسوق قیصریه بازار اصفهان

Analysis of the Presence of Light in Rasteh and Charsooq of the 

Grand (Qeysarriyeh) Bazaar of Isfahan 

 

5، مصطفی مختاباد امرئی1فدرا امینی بدر
 9ماجدیحمید ، )نویسنده مسئول(
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 چکیده

ای هیکی از جنبه نماید.در تجربه مخاطب از فضـــا نقش مهمی را ایفا می عنصـــرطبیعت، ترینفراگیر نور به عنوان

برداری از نور روز در معماری سنتی ایران به کارگیری خردمندانه نور است. بهره قدرتمند فضـای معماری تاریخی ایران، 

رد، شناسی بوده است. در راستای این رویکعالوه بر تامین روشنایی، پاسخگوی نیازهای اقلیمی، فیزیکی، روانی و زیبایی

ــاهای داخلی داهای موفقی در بهرهمعمار ایرانی تجربه های نوری رد. ترکیبات متنوع از مدخلگیری خالقانه نور در فضـ

منظور بررسـی جایگاه نورپردازی طبیعی در معماری ایران، پژوهشی در مجموعه بازار قیصریه  نشـان این ادعا اسـت. به  

های نور در یک هدف از این پژوهش، بررســی کمیت و کیفیت نور روز و عملکرد انواع مدخلاصــفهان صــورت پذیرفت. 

 دارد. در این تحلیل،ها مندی از انواع روزنهایی در بهرهاست که بنا بر کاربری خاص، محدودیتتجاری  -فضای عمومی

 هایسازی و شاخصافزارها، شبیهنرم از استفاده و نیز به صـورت سـاالنه، با   های معلومها و سـاعت در تاریخ طبیعی، نور

های تحقیق نشان از تبعیت توزیع روشنایی نور روز از فتهکمی ارزیابی نور روز اعم از ایسـتا و پویا بررسـی شده است. یا  

ــل تفاوت    که بازهطورینماید. بهالگویی خاص می ــت و با تغییر فص ــال تقریبا ثابت اس ــنایی در کل س ــهم روش های س

از مساحت راسته قیصریه و  %07شود. همچنین میزان نور دریافتی در بیش از چشـمگیری در سـهم دریافتی دیده نمی  

 شــود.لوکس قرار دارد که نوری مطلوب برای یک فضــا محســوب می 2777تا  177های کاربری، بین بازه از زمان 57%

 ها، از اهم نتایج پژوهش حاضر است.میزان تامین نور کمی و کیفی در بازار قیصریه بر اساس آنالیز یافته

 های کلیدی:واژه

 .روز، راسته قیصریه، بازار اصفهان نور ارزیابی کمیمعماری نور، نور روز، نورپردازی طبیعی، واحدهای 
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 مقدمه -1

ــید و نور برآمده از آن، جایگاه ویژه در تمدن های خورشـ

ــتــه ا  ــتــه داشـ ــت. گــذشـ ترین نور بــه عنوان تجریــدیسـ

 .ای داردجایگاه ویژهدر تجربه مخاطب از فضا  عنصـرطبیعت، 

ــفه و از  نقش مهم این پدیده در علوم مختلف، مذهب، فلسـ

ــری محیطی همه مهم تر توانایی آن در ادراک و تاثیرات بصـ

همزمان با ادراک فضــاهای  کالبد معماری، قابل توجه اســت.

ــور نور و دریافت می درمعمـاری فاخر ایرانی   یابیم که حضـ

ــا  ازیب ــانه از فض ــناس ــان از ش دانش وتبحر مولف آن در ، نش

به ســبب ایفای توان نور را می»دارد. وری از روشــنایی بهره

، تعریف ســاختار ســاختننقش چندســویه شــامل پدیدار  

فضـایی، کارا نمودن و نیز کیفیت بخشی به مکان،   -کالبدی

صــر سازنده و غیر ساختاری معماری ترین عنایکی از بنیادی

. که وجود و حیات معماری به آن بســتگی تام دارد برشــمرد

ود و شترین مرتبه ســبب پیدایی فیزیکی اثر مینور در پایین

تواند کارآیی شکلی، فعالیتی و محیطی را در گامی پیشتر می

شــود و رنگ فضــا را . نور باعث پیدائی رنگ میبهبود بخشــد

کوشد (. مقاله حاضر میMahvash, 2014, 20) «کندمعنا می

خاصــی از معماری دوره  تا نقش کیفی و کمی نور را در گونه

صفویه، تحت عنوان راسته و چهارسوق بازار قیصریه اصفهان 

ــه های آن با اهداف و با هدف بازبینی ارتباط بین نور و ریشـ

 کاربردی، بررسی کند. 

دن فضــای تجارت اتفاق نظری جهانی مبنی بر شــاخص بو

ــر وجود دارد. از این رو    ــلی زنـدگی روزانه بشـ در رویـداد اصـ

اند، از توجه بیشــتری بناهایی که این رویداد را در خود جا داده

ای معماری توســعه یافته برخوردار بوده و هســتند. بازارها گونه

هستند که عملکرد و عناصر ساختاری مصادیق قبلی را ترکیب 

اند و پالن ســلســله ســاماندهی شــدهو در یک طرح مشــترک 

مراتب دســترســی به عملکرد تجاری را که همراه با تشــریفات 

ــتد می ــد را، دنبال میدادوسـ ــاها به تدریج با باشـ کنند. فضـ

ــت.  ها مطابقت یافته و نامعملکرد آن ــده اس بازارها »گذاری ش

ای معماری اســت که فرد را از یک ســفر  نمونه کاملی از گونه

ــایی و   یحواس عبور م دهـد و این کـار را از طریق آرایش فضـ

ــامل طاقاجزاء معماری خود انجام می های دهد. این فرآیند ش

ــن نور طبیعی و راهروهای   ــایه روش ــت که با س ــمگیر اس چش

کند و نوعی انتظار در مخاطب درپیچ و قوه تخیل بازی میپیچ

از  ههای بزرگ شناور در نورِ تابیدکند و او را به تقاطعخلق می

 (. Najdjavadipour, 2011, 36« )کشاندهورنو گنبد می

بـه طور کلی نورپردازی در بـازارهـا عمـدتا از طریق نور     

ــنوعی به عنوان نور کمکی  طبیعی تامین می ــود و نور مص ش

گیرد. نور روز از طریق بازشــوهای زیر مورد اســتفاده قرار می

ها در رســد. تعداد و موقعیت دهانهطاق و ســقف به فضــا می

و رهای فضایی مرتبط است. از اینبازار مسـتقیما با مشـخصه  

ــوروزن ــتند و این نور بازشـ ها های دیواری چندان رایج نیسـ

ــوند. اغلـب در ارتفـاع بـاالتر و توام بـا حجاب، لحاظ می     شـ

ــقف یا  ــقفی از جمله بخش میانی طاق و سـ نورگیرهای سـ

بــازار  نورگیرهــای دیواری زیرطــاق منــابع مهم نورگیری در

ها با هندسه مربع، شش و هشت ضلعی و هسـتند. این روزن 

ام بصورت دایره در قالب هورنو و بر اساس ساختار پشت یا به

در اغلب موارد بدون پوشش هستند. گاهی نیز تبدیل به یک 

های مختلف در ســطوح عنصــر تزئینی شــده و با ایجاد نقش

شوند. فضـای داخلی منجر به آفرینش یک فضــای خالق می 

مطالعات انجام شـده بر روی روشنایی بازار عمدتا بر کیفیت،  

کمیت و دسـترسـی به نور طبیعی روز در یک فضای داخلی   

ــنایی بازار بر مبنای نور روز بوده   دارد. این واقعیـت که روشـ

رود که تراز و توزیع آن مســـتقیما با طرح اســـت، انتظار می

ــا در  معمـاری )انـدازه، فرم، بـافـت، تزئینات( و     عملکرد فضـ

 ارتباط باشد.

 شناسی ثبت تراز نور روز در بازار صفویروش -5

برداری از نور رو بر اســاس درک رفتار و بهرهمطالعه پیش

روز در یک بخش از بازار صفوی صورت پذیرفته است. بخشی 

فزاری اتحلیلی و بخشی دیگر تحلیل نرم -از مطالعه توصیفی

یمی تجاری در مجاورت میدان است. به این منظور، بافت قد

جهان تحت عنوان راسته و چهارسوق قیصریه انتخاب و نقش

ــت. در  ــتفاده این تحلیل، بامورد تحلیل قرار گرفته اس  زا اس

طــبیعی و  نــور ،Ladybug و Honeybeeی هــاپــالگــیــن

 با های معلوم،ها و ساعتتاریخ های مربوط به آن درشـاخص 

 است.و بررسی شده  سازیشبیه Radiance موتور از استفاده

 در معماری هستی شناسی نور و جایگاه آن -9

ــبت بینابین آن با محیط   موقعیـت یک اثر معماری و نسـ

پیرامونش، زاویه تابش و نیز شــدت روشنایی، چگونگی حضور 

اگرچه وجود نور به مفهوم »کند. نور در معمـاری را تعریف می 

ــازگاری  ــت اما سـ چیرگی آن بر معماری خارج از مداخله اسـ

ارزش کیفی بنا را معمـاری و ارائـه راهکارهای انطباقی بهینه،   

کند. نظام فیزیولوژیک بدن انســان و در قبال نور مشــخص می

ای اســـت که تغییرات طبیعی و مدام نور ابعاد روانی او به گونه

ــتهروز به طور ناخودآگاه می ــخ دهد. تواند خواس های او را پاس

یکنواختی از عوامل ایجاد خســتگی است و فقدان تغییرات نور 

 (.Evans, 2000, 39« )ت طبیعی انسان دارددر تقابل با تمایال

 دهنده فضا درکتغییر روشـنائی و درخشش عناصر تشکیل »

د. شواز فضـا را متغیر و در حقیقت سبب پویائی معماری می 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2k7vy5LvVAhVQaVAKHXpxBWsQFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.iherb.com%2Fc%2Fhoneybee-gardens&usg=AFQjCNFpkM8ZZ5ATCKr4XAg_EDbaHdvDKg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibybba5LvVAhWHblAKHYx_DbsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grasshopper3d.com%2Fgroup%2Fladybug&usg=AFQjCNHqj3HhcX2Q3IjsSatfqFxJEC-TWQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmh_m-5bvVAhVRK1AKHRzgA8gQFghCMAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRadiance_(software)&usg=AFQjCNGwgSuyJk-bYbYowfd-BsnyUHXWjA
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به سـخن دیگر دگرگونی در شـدت و میزان روشــنایی سبب   

ــی بـه کـالبد معماری در طول زمان   های متناوب روح بخشـ

نور از طریق (. »Meiss, 2005, 125« )دگردتغییرات نوری می

بعدی بخشی مضاعفی حرکت و ایجاد سایه روشن توانایی سه

ــر معماری به طور متناوب برجای می گذارد و به اجزا و عناص

ــا از نظر بهره ر کننده موثور و تجربهدر ارزیابی مطلوبیت فضـ

های ها و مولفه(. تمامی شیوهMahvash, 2014, 236« )است

ــمن اینکه الجرم  موثر  ــور نور و کیفیت آن، ض در جهت حض

روشنایی، دید،  -های یک معماری استکننده خواستتامین

نمای باورهای انســـانی آیینه تمام -شـــناســـیتهویه، زیبایی

ی رابطه نور الئوتسه دربارهمحقق شـده در یک تجسم است.  

ــقف : »گویدو معماری می معماری تنها چهار دیوار و یک سـ

ــت،  ــا  نیسـ بلکـه فراتر از آن هوای درون این محدوده و فضـ

ــان ــاید این  دهندهنش ــت و ش ی مفهوم این چهار دیواری اس

ــتگی جـاودانه و الینفک نور و معماری در طول   چرایی وابسـ

تواند درک انسـان را از احساس و  نور می«. تاریخ بوده اسـت 

ز میآبافت فضا دگرگون کند و فضا را دلپذیر، دلگیر و یا اسرار

توانــد حس خوبی را در فرد جلوه دهــد. یــک نور خوب می

 دتر و زیباتر ایجاد نمایایجاد کرده و فضایی ماندگارتر، انسانی

(Portela, 2009, 72 .) 
 

 
Fig. 1 From the radiation to the presence of light in the architectural context 

 

 پیشینه تحقیق -1

مندی از آن های بهرهیعی و شیوهمطالعه در مورد نور طب

ــوعات مورد توجه معماران در طول تاریخ بوده  یکی از موضـ

ــی به انواع     ــترس ــیته و دس ــف الکتریس ــت. اگرچه با کش اس

ــان به نور طبیعی به طور  نورپردازی ــنوعی، نیاز انس های مص

موقت برآورده شــد، ولی غیبتن نور طبیعی، انواع مشــکالت  

ن پدید آورده است. در این راستا جسـمی و روانی را در انسـا  

مندی هر چه حرکتی نو در شــناخت رفتار نور طبیعی و بهره

ــتر از آن در دنیا دیده می ــازمان بیش ــود و س هایی نیز در ش

 در. »1انددهی به این مطالعات، شروع به فعالیت نمودهجهت

 در علمی دانش ســطح گســترش به توجه با اخیر، ســال چند

 هایانجام پروژه به دانشجویان از برخی مندی عالقه و کشـور 

 معماری، رشـــتۀ در طبیعی نورپردازی زمینۀ در تحقیقاتی

 یا روز محاســبات نور زمینۀ در به صــورت تئوریک تحقیقاتی

ــرایط با رابطه در میدانی پیمایش روش بـه   نورپردازی شـ

ــاهای در طبیعی ــی فض ــت انجام اداری یا آموزش ــده اس « ش

(Tahbaz, Jalilian, Mousavi & Kazemzadeh, 2014, 89 .)

ــرفــت دانش نرم افزاری و ورود آن بــه مبحــث نور نیز، پیشـ

های جدید پژوهشــی را در حیطه ارزیابی توانســته اســت افق

 مندی از نور روز، نمایان سازد. میزان بهره

با توجه به عنوان پژوهشِ حاضر، پیشینه تحقیق، به اعتبار 

به  تار نور در ابنیه سنتی(،تفکیک موضوع تحقیق )بررسی رف

رهای افزااعتبار متدلوژی یا همان شیوه تحقیق )استفاده از نرم

ساز نور در ابنیه( و به اعتبار مکان مورد تحقیق )بازار شبیه

بندی شده است. بدیهی است برخی از قیصریه اصفهان( دسته

ها، در بیش از یک مورد با پژوهش پیش رو این پیشینه

که در جدول مشخص شده است. قابل ذکر  مشترک هستند

است پیش از این، بررسی و تحلیل نور روز در بازار قیصریه 

انجام نشده است. نگارندگان ضمن بررسی نقش کیفی نور، با 

ر، ها با یکدیگهای آنافزارها و ترکیب قابلیتگیری از نرمبهره

 وزیعت در فضا سهم ساالنه شیوه جدیدی از تحلیل کمی الگوی

 اند.روشنایی ارائه داده
 

Table 1: Research background 

Year Author Title Significant points Conclusion 


R

es
ea

rc
h
 

v
al

id
it

y
 

2
0
1
8
 

Hosseini & 

et al 

Quantitative investigation 

through climate-based daylight 

metrics of visual comfort due 

to colorful glass and orosi 

windows in Iranian 

architecture 

The effect of color on visual 

comfort based on daylight 

indicators - Investigating the 

effect of stained glass color 

combination on glare to optimize 

visual comfort 

The direct effect of stained glass on 

dynamic indicators of light and 

increase of visual comfort - the 

difference between the colors used for 

glasses based on climatic indicators 

a 

b 

 

2
0
1
7

 

Turani 

et al 

Evaluating the impact of the 

atrium inclination angel on 

visual comfort of students by 

Study of the relationship between the 

angles of atrium and the depth of 

daylight penetration - Simulation of 

Comparative correspondence between 

the illuminance simulated by software 

and the illuminance measured in the 

 

b 

available light how light enters
facing of light with 

the structure
presence of light in 

space
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the effectiveness of daylight in 

educational buildings of 

Tehran (a field study and 

simulation). 

atrium daylight of a school using 

Daysim and Radiance software - 

Comparison of the results of 

simulation and field study. 

field study - Verification of research 

findings (simulation of daylight) with 

an approximation of 2% - Providing 

all aspects of illuminance, optimal 

depth of penetration and uniformity. 

 
2
0
1
7
 

Shirani 

et al 

Spatial resilience In traditional 

bazaars; case study: Esfahan 

Qeisariye Bazaar. 

Factors affecting urban resilience - 

spatial resilience - Factors affecting 

the resilience of physical factors in 

the bazaar - Factors affecting the 

resilience of social factors in the 

bazaar - Investigating the 

aforementioned factors in the Grand 

Bazaar of Isfahan. 

Reasons for physical resilience: flexible 

structure, strength, continuous 

restoration, and functional conformity. 

Reasons for social resilience: diverse 

land-uses tailored to contemporary needs, 

accessibility and movement in space, the 

existence of environmental comfort, 

attention to aesthetic factors, unique 

identity, customers’ sense of belonging 

and sense of attachment 

 

 

c 

2
0
1
7
 

Gorji & 

et al 

The analysis of daylight 

factor and illumination in 

Iranian traditional 

architecture, case Studies: 

Qajar era houses, Qazvin, Iran 

Features of Qajar Houses - 

Modeling of natural lighting in 

four Qajar houses using different 

software. 

Acceptable level of average daylight 

illuminance - no need for artificial 

light in 76% of spaces studied - 

Visual comfort resulting from 

balanced light distribution. 

a 

b 

 

2
0
1
5
 

Hosseini 

et al 

The role of natural lighting in 

Islamic architecture (a case 

study of traditional bazaar) 

Bazaar architecture - light in 

architecture - how to use light in the 

market - the evolution of using light 

in architecture - the relationship 

between light and movement 

Sequence of spaces using light - optimal 

use of natural light according to the 

function of the market - smart use of 

daylight is the reason for the survival of 

commercial spaces 

a 

 

 

2
0
1
5
 

Tahbaz 

et al 

Effects of Architectural Design 

on Daylight Fantasy in Iranian 

Traditional Houses. 

Analysis of daylighting in 

different spaces of Ameriha’s 

house (useful daylight 

illuminance) 

The use of sky light – orientation of 

spaces in accordance with the motion 

of the sun, based on the priorities of 

functions - controlling the depth of 

daylight penetration with the shape, 

size and position of the daylight-

catcher 

a 

b 

 

2
0
1
5
 

Tahbaz & 

et al 

The effect of architectural 

details on daylight 

distribution 

inside a room 

Investigating the level of daylight 

and daylight distribution in the 

Shah-Neshin room of Ameriha’s 

House 

Designing the space and architectural 

details in order to receive the best 

distribution of daylight in all seasons 

and hours - Providing the pleasant 

quality of daylight in accordance with 

the trajectory of the sun. Entrance of 

light through the Sash window, 

provision of the right depth of light. 

a 

b 

 

2
0
1
5
 Giovanni 

Ciampi & et 

al 

Daylighting contribution for 

energy saving in a historical 

building 

Field study of daylight quality in 

an old building and validation of 

Dialux software based on 

experimental data 

Differences between the data obtained 

from simulation and experimental 

data – lower level of daylight reported 

by simulation than the experimental 

data - Compliance of the changes in 

the level of daylight with the day and 

hour assessed 

 

b 

 

2
0
1
4
 

Miri 

Et al 

A new method for achieving 

daylight in working spaces by 

finding the efficient type and 

size of windows, shading 

systems and depth of rooms 

Requirements for access to natural 

light - Natural daylight assessment 

units - Software used for modeling 

and analysis of daylight - Design 

process to achieve the minimum 

acceptable conditions in the 

workplace 

Provision of an algorithm for 

calculating the optimal ratio of 

window area to wall area and optimal 

room depth based on type, direction, 

geographical specifications, location 

in the building and external barriers to 

space. 

 

b 

 

2
0
1

4
 

Nekoui 

et al 

Climatic Architecture of 

Traditional bazaar a fieldwork 

of Isfahan Caesarea Bazaar 

Field measurement (measurement 

of temperature, humidity and air 

velocity) in the part of 

Qeysarriyeh Bazaar - 

characteristics of Qeysarriyeh 

Bazaar - analysis of comfort in 

specified spaces. 

Lower temperature of the Grand 

Bazaar than the local temperature in 

summer - Successful control of daily 

temperature fluctuations and proper 

ventilation in the Bazaar – the 

performance of Timcheh likes the 

performance of Atrium in modern 

markets – being in accordance with 

thermal needs - Possibility of long 

stay in spite of unfavorable climatic 

conditions. 

a 

b 

C 
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2
0
1
4
 

Tahbaz 

et al 

Natural lighting in traditional 

houses of Kashan Case study: 

Ameri House 

Investigation of the daylighting of 

spaces with sunlight-catcher in 

terms of illuminance, uniformity 

of light distribution and control of 

glare- the relationship between 

illuminance and the distribution of 

natural light with the 

characteristics of daylight-catcher, 

and geometry of space. 

The importance of access to daylight 

and the share of sky light – provision 

of more light in the warm season and 

use of daylight-catcher in the cold 

season - depth of all spaces less than 

the depth of light penetration - control 

of light distribution, contrast between 

lighting and glare 

a 

b 

 

2
0
1
3
 

Humani rad 

et al 

Assessment of daylight role in 

creating spiritual mood in 

contemporary mosques. 

Investigating the daylight-catchers 

used in the Gonbad-Khaneh of the 

mosque - Simulating the daylight 

in the Qoba Mosque using 

Readiness software – investigating 

the daylight distribution in the 

Karbandi dome – the relationship 

between the pattern of light 

distribution and the worship space 

Efficiency of Rozan (orifice), the 

type, location and shape of Rozan 

affecting the quantitative and 

qualitative presence of light - the role 

of the functional presence of light in 

meeting material and existential needs 

to fix spiritual needs in the mosque - 

response to the aesthetic needs and 

psychological effects of light in the 

worship space 

a 

b 

 

2
0
1
3
 

Kazemzadeh 

et al 

Measurement and analyzing 

daylight condition in 

traditional Kerman houses 

Investigating and comparing how 

light is distributed by different 

daylight-catchers in the rooms of a 

traditional building (by the 

directions of south, and west and 

Shah-Neshin room) 

The appropriateness of the lighting of 

old houses according to their direction 

and dimensions - the applicability of 

daylight to provide lighting - adopting 

the name of Shah-Neshin for spaces 

with proper lighting due to having 

better lighting and thermal conditions 

in all seasons. 

a 

 

 

2
0
1
3
 Seyyed 

mehdi 

et al 

A study on the design of 

Iranian traditional bazaars 

(case study: Qeysarie Bazaar 

of Isfahan) 

Familiarity with spaces in the 

bazaar - Hierarchy in the bazaar - 

Features of Qeysarriyeh Bazaar in 

Isfahan - 

Qeysarriyeh Bazaar as a complete 

body for understanding the sense of 

space - using the foundations of 

spatial relationship in today's designs 

to avoid wasting manpower, energy 

and capital 

a 

 

 

2
0
1
3
 

Nabavi & 

et al 

Daylight Design Strategies: 

A Lesson from 

Iranian Traditional Houses 

Investigating the form, orientation 

and design measures for the use of 

daylight in houses in warm and 

dry zones - daylight sequence 

(spatial arrangement) - 

Variety of methods of using daylight 

in Iranian architecture in accordance 

with climate – use of daylight in 

space in any possible way 

a 

 

 

2
0
1
3
 

Tsikaloudak 

& et al 

Daylighting in historic 

bathhouses: the case of 

ottoman hamams 

The emergence of Ottoman bath 

houses - the characteristics of 

lighting in the bathroom - 

recording daylight in different 

spaces of the bathroom in lux 

Significant difference between the 

levels of daylight in different spaces - 

Strong relationship between daylight 

and use of spaces - Symbolic role of 

light - Darkness to light excursion 

according to Muslim religious rites 

a 

b 

 

2
0
1
2
 

Nabavi & 

et al 

Daylight and Opening 

in Traditional Houses in 

Yazd, Iran 

Functional and physical 

characteristics of residential 

houses in Yazd - design strategies 

for using daylight in the area - 

characteristics of openings 

Enjoying the thermal, visual and 

psychological benefits of light - 67% 

of the thirty houses studied are in the 

best conditions for using natural light 

in terms of orientation. 

a 

 

 

2
0
1
0
 

H.Arjmandi 

& et al 

Application of transparency 

to increase Day-Lighting 

level of interior spaces of 

dwellings in Tehran - a 

lesson from the past 

Design strategies used in the 

traditional Iranian architecture 

(public and private) in order to use 

daylight in the region – studying 

daylight and transparency in 

contemporary Iranian architecture. 

The confrontation between traditional 

Iranian architecture and modern 

architecture in the use of daylight – 

creation of dark spots and limitedness 

of daylight-catchers in modern spaces 

– conversion of public spaces to 

completely transparent spaces (visual 

access) - use of artificial light during 

the day . 

a 

 

 

2
0
1
0
 

Reinhart 

et al 

The daylighting dashboard – 

a simulation- based design 

analysis for daylit spaces 

Software-based daylight analysis 

techniques – calculation of 

dynamic light Indicators - 

residents' behavior and visual 

comfort – glare analysis - energy 

efficiency - Functionality of 

daylight simulation tools. 

Architects can use software before 

designing to purposefully design 

space in order to use useful daylight, 

control glare and regulate thermal 

zones - the possibility of comparing 

the output data obtained from the 

simulation of daylight and heat with 

residents’ behavior model. 

 

b 

 

* (It is valid based on the a. research topic, b. research method, and c. case study) 
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 حضور کیفی نور طبیعی در معماری ایران -5

 شهرنشینی سابقۀ سال هزار هفت از بیش با ایران کشـور 

از  یکی متنوع، بســـیار جغرافیایی و توپوگرافی وضـــعیت و

ــوب جهان معماری تاریخ هایگنجینه ــودمی محس  تنوع .ش

دیگر،  ســوی از ســکونت طوالنی ســابقۀ و ســو یک از اقلیمی

 شهرسازی، و معماری زمینۀ در سرزمین این تا شـده  موجب

 از جمله باشد، داشته ارزشمندی و توجه درخور دستاوردهای

 در طبیعی، نورپردازی یهاشــیوه به توانمی دســتاوردها این

 چند ای کهمطالعه کرد. اشاره شـهری  فضـاهای  و سـاختمان 

 داد نشان شـد،  انجام ایران تاریخی بناهای روی بر قبل سـال 

 نوع 26 با سقفی همراه و دیواری ازینورپرد سیستم شش که

ــته وجود ایران معماری در نورگیر ــت. داش با  هرکدام که اس

ــتقرار محل به توجه ــا، کاربری نوع و اس  و قواعد دارای فض

 اســت  بوده خود خاص اجرایی جزئیات و طراحی معیارهای

(Tahbaz and Mousavi, 2009.) «  ــتای دو مولفـه در راسـ

ــا و  ــور کیفی نور در فض تاثیرگذاری ان بر معماری موثر  حض

اسـت. نخسـت کیفیت ورود نور به فضا و دوم حضور و ظهور   

 (.Mahvash, 2014, 263« )نور

 مدخل نور -5-1

مدخل نور، در واقع اولین حجابی اســت که در ســر راه 

ش گیرد. نقورود نور به مکان بســته یا نیمه بســته، قرار می

ــویه این جز مهم کالبدی معماری، عالوه بر اینکه  چند سـ

روزنی برای هدایت نور و تامین روشـنایی محسوب میشود،  

ــری و نیز می توانــد تهویــه و در مواردی ایجــاد تــداوم بصـ

ای برای تاکید پیوســـتگی فضـــای بیرون و درون واســـطه

های چندســویه ذکر شــده برحســب محســوب گردد. نقش

ــد البته کاربرد معماری   زمان، مکان، ریخت ــی و ص ــناس ش

ــت. متغی ها در ای از مدخلابعـاد مدخل یا مجموعه »ر اسـ

تعیین میزان روشـنایی در نسبت با ابعاد فضا و عملکرد آن  

شـوند. ساختار شکلی پنجره به لحاظ عمودی  موثر واقع می

یـا افقی بودن نوع مـدخـل بـه لحـاظ میزان دریـافت نور،       

تواند قابل توجه باشد. به برقراری دید و ارتباط محیطی می

ان نمونه نورگیرهای زیرســقفی با نورگیرهای سقفی به عنو

ــنایی را دریافت می کند. ایجاد مراتب مقدار کمتری از روش

ــاد نوری کمتری    عمق در روزن ــبـب ایجاد تضـ هـا نیز سـ

های نوری به شود. در این حالت دیوارهای جانبی مدخلمی

ــتقیم به    ــفحات بازتابنده، نور را به طور غیرمس ــورت ص ص

های کهن کند. این کیفیت در ســازهی وارد میفضــای داخل

ــت )  ــده اسـ (. همچنین Evans, 2000, 88-89تجربــه شـ

نورگیرهای سقفی کاهنده سایه روشن و نورگیرهای جانبی 

(. انواع Meiss, 2005, 125باشند )فزاینده سـایه روشن می 

ــه  ــیشـ ــفاف، بازتاب   شـ ــالح نیمـه شـ ها و دهندههـا، مصـ

ــلــب و مجوف را    توان از انواع می عـبـوردهنــدگــان صـ

های نور در نســـبت با مدخل نور دانســـت که کنندهکنترل

اشــد بتعیین کننده کیفیت فضــای متاثر از حضــور نور می

(Mahvash, 2014, 239.) 

 

 
Fig. 2 Quantitative factors affecting the entrance of light-dependent quality of the daylight, (Amini badr, 

mokhtabad, majedi & sattari, 2017, 40) 

 
  های نوری در معماری ایرانانواع مدخل -5-1-1

ــده از   ــته ش ــکل ظاهری، ابعاد و نیاز خواس با توجه به ش

ــیدن به کالبد یک اثر  ــی که در تمامیت بخشـ روزن و نقشـ

ــالمی کند، روزنمعمـاری ایفا می  های نوری در معماری اسـ

د. نور، گاه به طور مستقیم و بندی کرتوان دسـته ایران را می

ای غیرمســتقیم و از طریق عوامل واســطه وارد گاه به شــیوه

ای که رویت منبع روشنایی هدف نیست شود به گونهفضا می

ــنایی آن ایفاگر نقش نور در معماری می ــود.بلکه اثر روش  ش

آشـکار است در حالت دوم تامین دید و برقراری ارتباط مورد  

بخشی و ویژگیهای مربوط، شــاره به روشنینظر نبوده، بلکه ا

ــلی در این ــت.  هدف اص ــور نور اس انواع »گونه از ورود و حض

ها )منشوری، مات، رنگی...(، مصالح نیمه شفاف )برخی شیشه

ــنـگ  ــایباندهنـده هـا مثـل مرمر(، بـازتـاب    سـ ها( و ها )سـ

ــبک ــلب و مجوف )مشـ ها،...( و ها، کرکرهعبوردهندگان صـ

توان از انواع ای یا غیر( را میماری )سازهاجزای ساختاری مع

های نور در نسبت با مدخل نور کنندهها و تنظیمکنندهکنترل

دانســت که تعیین کننده کیفیت فضــای متاثر از حضــور نور 

ــدمی ــنتی معماری در )همان(.« باش  طور به نور از ایرانی س

 و دهش تعدیل همیشه نور شده، بلکه نمی اسـتفاده  یکنواخت

 سعی معماران منظور برای این. است گردیده فضا وارد سسپ

quantitative factors affecting the entrance of light-dependent quality of the daylight

Intermediate materials and 

complementary elements used 

to change the behavior of light

depth (way of entering 
and contrast)

shape and type 

(vertical or horizontal)

dimensions 
(ratio of lighting to 

vision)
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 ادهس بسیار و عناصر نوآورانه فنون از اسـتفاده  با اند کردهمی

ــه ــد بهره روز نور از ممکن نحو بهترین ب ــر . گیرن عنــاصـ

 معماری در طبیعی نور از گیری بهره برای که ســاختمانی

 قرار همطالع مورد جهت دو از اندشده برده ایران بکار سـنتی 

 به رنو انتقال وظیفۀ غالباً که اول، نورگیرها گروه. گیرندمی

 یهاکننده کنترل دوم، و گروه باشندمی دارا را داخلی فضای

ــده وارد نور کنندۀ تنظیم نقش نورکه  هب را بنا به داخل ش

ــایه انواع مانند دارند عهـده   ,Nemat Gorganiها )بان سـ

نوری متداول در معماری های با بررسی مدخل (.318 ,2002

 توان آنها را از سه نظر بررسی کرد.ایرانی می
 

 
Fig. 3 Influential components of the entrance of light on the quality of lighting in the environment (Amini badr et 

al, 2017,45) 

 
 محضر نور -5-2

ــی محدوده کال  ــایی نوع مدخل، بررس ــناس بدی بعد از ش

اشد. بتحلیل حضــور نور می تاثیرپذیر از نور، مهمترین مولفه

ــی در مکــانِ اثر معمــاری، بین در واقع پــدیــده برهم کنشـ

دهــد کــه تعیین رفتـارهـای مختلفی نوری و متن اثر رم می  

ــت.   ــور نور در آن مکان اس نور به طریق »کننده ماهیت حض

ــتقیم معماری را تحت تاثیر قر ــتقیم و غیرمسـ ر اتابش مسـ

های متغیر، دهد. تابش مسـتقیم نور با ایجاد سـایه روشن  می

آورد. احساس خوشایندی را نسبت به زمان و مکان بوجود می

ــا به تمامی به ــر در فض ــتقیم اما نور حاض ــیوه دریافت مس ش

شود. بلکه تامین روشنایی های نوری، تامین و حس نمیاشعه

ای هویژه بازتاب طور غالب از طریق سایر رفتارهای نوری بهبه

رسد اغلب از طریق نوری است. در حقیقت نوری که به ما می

بازتاب آن از سـطوح و اشیا است. اگرچه شدت نور در فرایند  

شــود اما در همین انتشــار نور با یکنواخت بازتاب کاســته می

کردن روشنایی فضا موجب سهولت دید و افزایش توانایی آن 

ــودمی های ماهوی نور در ویژگی (.Evans, 2000, 76« )شـ

طور های متعددی وابســته است. همانمتن معماری به مولفه

که در بخش پیشین اشاره شد، نحوه ورود و انتشار نور رابطه 

مستقیم با نوع مدخل دارد . پس از عبور از روزن، با توجه به 

ــاری نور  موقعیــت جغرافیــایی و اقلیم و ... رفتــارهــای انتشـ

ــتا عوامل معماری توانـد متفاوت  می ــد که در این راسـ باشـ

ــطه دخیل می ــند. در نهایت تحت تاثیر عوامل یاد واسـ باشـ

 دهد.شده، ادراک بصری توسط مخاطب متن معماری رم می

 

 
Fig. 4 Components affecting light analysis in the realm of presence, based on (Mahvash,2014)  

 

Influential components of the entrance of light on the quality of lighting in the 
environment

entrance characteristics 

dimension

depth

form characteristics

entrance location

Location of entry at the 
horizontal level

Location of entry at the 
vertical level

entrance use 

light-catching

access

One-way visual connection

Two-way visual connection

Components affecting light analysis in the realm of presence

The range of influence of light 
and darkness on architecture

Variable, constant and neutral ranges

Needs to see, be seen, be hidden, mark 
and influence

The intermediate elements of the 
architectural structure which are 

involved in the type of presence and 
emergence of light

Material, fabric, color, shape and 

volume of structural, non-structural 

and decorative elements

behavior of light in various spaces

reflection

diffusion

absorption or passing

diffraction 



12 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & 

URBANISM, VOL. 11, NO. 19 

SPRING & SUMMER 2019 

 نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

 15 1911 بهار و تابستان، 11شماره ، 11دوره 
 

 

 یری در بازارهابندی انواع نورگطبقه -6

ــول و قواعــد  نحوه نورگیری در بــازارهــای ایران از اصـ

ــنتی ایران تبعیت می ل کند، اما به دلینورگیری در ابنیه سـ

هــایی دارد. ازجملــه اینکــه عملکرد خــاص خود محــدودیــت

ــری در مدخل   های نوری بازار به میزان کـاربری ارتبـاط بصـ

ــده اســت. هرچند، این محدود  ها یتبســیار زیادی، حذف ش

برای معماران، تبدیل به فرصتی برای خلق فضاهای پویا شده 

توان بر اساس اسـت. نورگیری در بازارهای سنتی ایران را می 

منبع اولیه نور، میزان روشــنایی و طریق دستیابی به نور روز 

 بندی نمود.دسته
 

 
Fig. 5 Types of light-catchers in traditional Iranian markets  

 

معرفی، تحلیل و بررسی راسته و چهارسوق قیصریه  -5

 اصفهان

ترین بازارهای جذابترین و بازار اصــفهان یکی از بزرگ

 ایران و جهان اسـالم است.در بین بازارهای شهرهای بزرگ 

ناصر متنوع آن، کمتر بازاری از نظر تیپ معماری و ع ایران

 در قیصــریه واژه» اســت.ســالم مانده  اصــفهان مانند بازار

 اطالق زیباترین بازارها و ترینمهم به ایران سنتی بازارهای

ــد کهمی ــتور به ش ــاهان دس ــده بنا حکام و ش بود. بازار  ش

 معمار دست به و اول عباس شاه دستور به اصفهان قیصریه

 ســال در اصــفهانی اکبر علی اســتاد صــفویه معروف عصــر

(. Shafaghi, 2000است ) شده ساخته ه.ش،981م،  1672

ریزی قبلی و تا حدودی عمدتاً با طراحی و برنامهها قیصریه

با توجه به نیازهای اقتصادی شهر و ارتباطش با حوزه نفوذ 

ن رو نظم کالبدی و فضـــایی شـــدند واز ایآن ســـاخته می

ازار های باند. این بخش مسقف نسبت به سایر قسمتداشته

ر و بلندتر بوده، د دلبازتر، معماری و تزئینات، زیباتر از نظر

ــوجات یا طالجات  آن کاالهای گران بها ازجمله فرش، منس

(. Zia Tavana, 2001,59شده است )میو جواهرات فروخته 

 دوره در میدان اصــلی ورودی خانه(قیصــریه )ضــراب بازار»

 یک شاخه صـورت  به شـاهی  بازار اسـت. این  بوده صـفوی 

 طریق دو از که آن با موازی و بازار اصـــلی ازمحور فرعی

 دارالشــفا( به راســته بازار و زرگرها )بازار دیگر بازار راســته

 محور شــمالی راســتای در دقیقا اســت مرتبط بازار اصــلی

 میدان بدنه آن با اتصال نقطه و شـد  سـاخته  میدان جنوبی

 شمالی وسط ضلع قیصریه( در )سـردر  سـردری  صـورت  به

ــفوی با دوره در کرد. پیدا نمود میدان  آنکه به توجه صـ

ــهر جنوب در جهاننقش میدان موقعیت  و جمعیت بود ش

 الزم بود بنابراین بودند، مستقر میدان شمال در شهر اصلی

میدان  شمالی بخش در میدان عمومی ترین ورودیکه مهم

و  قدیم شــهر ارتباطی عامل ترینمهم که بازار با ارتباط در و

ــعه ــکل بود، های جدیدتوس ــاس این بر .بگیرد ش  بازار اس

 شــمال بخش در میدان محوری عنصــر عنوان قیصــریه به

 Shahabinejad« )گیردعهده می به را نقش مهم این میدان

& Aminzadeh, 2012, 29قیصریه، بازار وسط قسمت (. در 

ــوی دو  ترین ومهم از دو هر که دارد زیبا وجود چهارسـ

ــوهای زیباترین ــفهان و بازار چهارس ــوی نام به اص  چهارس

 یکی باید را اصفهان قیصریه سازها معروفند.چیت و قیصریه

 ایران بازارهای یهازیباترین قیصـــریه و ترینپرشـــکوه از

ــت ــتکرده ا حفظ را خود کــارکرد هنوز کــه دانسـ « سـ

(Shafaghi, 2000, 153-155 ــاخته (. بازار در دو طبقه سـ

ها دارد. طول شــده و ارتفای بلندتری نسبت به سایر بخش

سازها حدود این راسته از سردر قیصریه تا چهارسوی چیت

Types of light-catchers in the bazaar
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متر و ارتفاع در چهارسوی  6متر و عرض متغیر حدود  177

باشـد. سـازه چهارسوی قیصریه   متر می 27قیصـریه حدود  

نبد بر روی پایه هشت ضلعی و سقف راسته طاق و تویزه گ

دهانه تجاری به  5باشــد. در طرفین چهارسوی قیصریه می

عدد تا تقاطع تیمچه جهانگیر قرار  5 سمت سردر قیصریه و

 دارد.

 

  

Fig 6. Location of Qeysarriyeh Bazaar 

in the fabric of Naqshe-Jahan Square 

Fig 7. The map of Qeysarriyeh Bazaar in Isfahan and its 

surroundings 

   

Fig 8. Entrance of Qeysarriyeh Bazaar Fig 9. View of ceiling orifices 
Fig 10. The effect of focal 

lighting of orifices at noon 
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Fig 11. Classification of the entrances of light in Qeysarriyeh Rasteh and Charsooq 

 

 واحدهای کمی ارزیابی نور روز -7-1

 که است حالتی به دستیابی مناسب نوری کیفیت از منظور

بهینه انرژی،  مصرف و خوانایی کارایی، افزایش بر عالوه

دهد  قرار نظر مد نیز را ساکنین سالمت و شادابی جذابیت،

(Miri & Kompani, 2013, 110 .)بنا در روز نور ارزیابی 

 آسمان تمام مثال طور به) آسمان نوع یک اتنه انتخاب برحسب

هوایی )با  و آب یهاوضعیت انواع از ای مجموعه یا ابری( و

 (هوا و آب فایل از هوایی و آب یهاداده استخراج

(Mardaljevic, Andersen, Roy & Christoffersen, 2011, 3) ،

های ایستا و پویا موردمطالعه قرار تواند در دو نوع شاخصهمی

(. Reinhart, Mardaljevic & Rogers, 2006یرد )بگ

 های ارزیابی نور طبیعی بدین قرار است.شاخص

ــنـایی  میزان  جهت ایلحظه گیریاندازه روز: نور روشـ

 داخلی فضـــاهای در نور بودن دســـترس در میزان تعیین

 استفاده( مربع برمتر لومن)2لوکس واحد از اغلب که باشدمی

 ایا ب و ایلحظه و میدانی گیریندازها صورت دو به و گرددمی

  .آیدمی بدست سازی، شبیه افزارهای نرم از استفاده

اتونومی نور روز جزو شــاخصــهای ارزیابی : 3اتونومی نور روز

ــای داخلی    ،نور روز پویـا بوده و برای یـک نقطــه معین در فضـ

معادل اسـت با درصـدی از زمانهای مورد استفاده ساختمان در   
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آن سـطح روشنایی مورد نیاز آن فضا که براساس   که در ،سـال 

ــنایی   نوع کـاربری آن تعیین میگردد به تنهایی توســـط روشـ

 (.Miri & Kompani , 2013, 110) طبیعی قابل دسترس باشد

 روشــنایی، ارزیابی واحد : این4اتونومی نور روز فضــایی

 طبیعی روشنایی به که داخلی کاری فضای سطح از درصدی

 پیشنهاد براسـاس  .نمایدمی تعیین را دارند دسـترسـی   کافی

 روشنایی منظورتامین به (IESروشـنایی )  مهندسـان  جامعه

 نور اتونومی کاری، حداقل فضای سـطح  از نقطه هر در کافی

ــد 57 روز ــنایی حداقل با درص  377 نیاز مورد طبیعی روش

ــبح 8 بین کاری زمانهای در لوکس  از ظهر بعد 18 تا صـ

ــده تعریف ــاخص بصــورت ناســت. ای ش  sDA300/50% ش

 (. Andersen et al, 2012, 2گردد )تعریف می

ــنایی مفید نور روز  این روز، نور اتونومی : مانند5روشـ

ــاخص ــاخص جزو نیز ش  از که همانگونه و بوده پویا هایش

ــم ــان آیدمی بر آن اس ــت آن دهنده نش ــنایی اس  که روش

 کل از میزان چه در ســاختمان، در دســترس در طبیعی

تا  177 استفاده )بین قابل و مفید آن اشـغال  مورد زمانهای

 تاریک )کمتر خیلی آن از درصدی چه نیز و لوکس( 2777

ــن )بیش خیلی یا و لوکس( 177 از لوکس(  2777 از روش

 (. Nabil & Mardaljevic, 2005, 2باشد )می

 مفید روشــنایی : تعریف6فضــایی روز نور مفید روشــنایی

 به ولی است فضایی روز نور اتونومی به هشبی فضـایی  روز نور

 طبیعی به روشنایی فضا یک دسـترسـی   میزان تعیین منظور

ــتفاده جای به مفید ــتیمی روز نور اتونومی از اسـ  از بایسـ

 را این شاخص اینجا در .نمود استفاده روز نور مفید روشـنایی 

 .(Ibid)تعریف نمود  sUDI100-2000/50%صورت به توانمی

 کافی طبیعی روشنایی اب فضا -7-2

 یا و کافی میزان به دسترسی که داخلی فضای از قسمتی

روشنایی  با مکانی را باشد داشته طبیعی روشنایی از مناسـبی 

ــا بقیه توانمی ترتیب این بهنامیم. می 0طبیعی کافی  را فض

 توجه نامید. با تاریک یا و 8ناکافی طبیعی روشــنایی با مکانی

 مورد طبیعی روشــنایی شــدت از اقلیحد به نوع فضـا تعیین 

 مکانی را فضا از نقطه آن بتوان آن کمک به که باشـد می نیاز

 که دلیل این دانست. به ناکافی یا و طبیعی کافی روشنایی با

پس نقطه  اســت تغییر حال در همواره روز نور جهت و شــدت

 همواره تالقی بین قسمت با روشنایی کافی و ناکافی فضا نیز

 را فضا از نقطه یک بخواهیم اگر حال باشد.می غییرت حال در

 روشنایی به دسترسی با مکانی صورت سالیانه به دو بخش به

را  فضا آن بایستیمی کنیم تقسیم نامناسب یا مناسب طبیعی

ــرایط آب و هوایی ــال طول تمام برای محل با توجه به ش  س

 زا یکی بکارگیری ارزیابی، جهت دهیم. قرار ارزیـابی  مورد

باشـــد. می پویا مورد نیاز روز نور ارزیابی هایشــاخص  انواع

(Miri & Kompani , 2013,7 .) 

( ISENAشــمالی ) آمریکای روشــنایی مهندســان جامعه

 روشنایی به دسـترسی  نظر از فضـا  از نقطه یک ارزیابی برای

 کاری، دفاتر مانند به فضاهایی برای ناکافی یا کافی و طبیعی

ــهای  نور اتونومی آنها، نظایر و جلســات هایاتاق درس، کالس

 377 میزان اســاس بر که را و یا بیشــتر  %57 حداقل روز

 ســاعات برای نیاز مورد روشــنایی حداقل عنوان به لوکس

ــبح 8 بین کاری ــده گرفته نظر بعدازظهر در 18 تا ص  را ش

-DA300≥50 %( )Reinhart, 2014, 91است ) نموده تعریف

 با مکانی عنوان به فضا از نقطه یک فتعری برای عالوه به (.93

توان به یا غیرمفید می و مفید طبیعی روشنایی به دسـترسی 

ــنایی شــدت که را مکانی هر و همین منوال عمل نمود  روش

ــتر یا و برابر آن مفید طبیعی ــد ) %57از  بیش -UDI100باش

 طبیعی روشــنایی به بادســترســی را به عنوان مکانی( 2000

 نظر از که را فضــایی بخواهیم اگر چنینهم نمود. مفید تلقی

 به گرفته قرار ارزیابی مورد طبیعی روشــنایی به دســترســی

 نماییم دهی امتیاز 9فضایی با روشنایی طبیعی مطلوب عنوان

 نظر مورد فضای کاری سـطح  از %05 حداقل که بایسـتی می

 ( برای% DA300≥50شــرایط ذکر شــده فوق باشــد ) واجد

یا  و مناســب طبیعی روشــنایی با کانیم عنوان به فضــا تعیین

UDI100-2000 ≥50 % با مکانی عنوان فضــا به تعیین رایب 

جای به فضایی مفید. اگر در طبیعی روشـنایی  به دسـترسـی  

شــرایط مذکور  واجد آن %55 تنها فضــا کاری ســطح از 05%

 قبول قابل طبیعی روشنایی با مکانی را فضایی چنین باشـد، 

 (.t al, 2012, 3e Andersenنامیم )می

 افزارسازی رفتار نوری با استفاده از نرمشبیه -7

سازی رفتارهای نوری نمونه موردی در این بخش، شـبیه 

ــتفاده از نرم ــود. مدخل نور با توجه به افزار ارائه میبا اسـ شـ

هایی که دارد درصدی از نور را کاسته و بخش دیگری ویژگی

. رفتارهای نوری با کندرا به ســوی فضــای داخلی هدایت می

تواند شامل، دخیل، می معماری پیکر واسطه توجه به عناصـر 

بازتاب، انتشــار، جذب یا عبور و انکســار باشــد. برآیند این   

ها و عناصر معماری داخلی، حدی از رفتارها و واکنش پوسته

کند که منجر به بازخوانی مخاطب از ســیالن نور را ایجاد می

ــتفاده ر این بخش پژوهش، باگردد. دمتن معماری می  از اس

 استفاده با طبیعی نور ، Ladybug و Honeybeeی هاپالگین

شده است. ابتدا برای دست  سازیشـبیه  Radiance موتور از

ازی سیافتن به الگوی ثابتی که بتوان رفتار نوری بنا را شـبیه 

کرد، نرم افزار برای دو روزِ مشـخص از سـال که خورشید در   

شده  ریزیترین ارتفاع قرار گرفته دارد، برنامهترین و کمبیش

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2k7vy5LvVAhVQaVAKHXpxBWsQFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.iherb.com%2Fc%2Fhoneybee-gardens&usg=AFQjCNFpkM8ZZ5ATCKr4XAg_EDbaHdvDKg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibybba5LvVAhWHblAKHYx_DbsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grasshopper3d.com%2Fgroup%2Fladybug&usg=AFQjCNHqj3HhcX2Q3IjsSatfqFxJEC-TWQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmh_m-5bvVAhVRK1AKHRzgA8gQFghCMAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRadiance_(software)&usg=AFQjCNGwgSuyJk-bYbYowfd-BsnyUHXWjA
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هــای مورد نظر اول تیر مــاه و اول دی مــاه تــاریخاســـت. 

باشــند. برای تحلیل الگوی تغییرِ نورِ روز در ابنیه، شــبیه می

ســـازی در ســـه زمان مقرر از روز انجام پذیرفته اســـت که 

ــبح،  9اند از عبارت ــطح  3ظهر و  12ص بعد از ظهر. برش س

ــانتی متری 07افقی عمومـا از ارتفاع   و برش عمودی از 71سـ

 ر میانی بازار برداشت شده است.محو

 
Table 2: Simulation of daylight 

The Sun’s path in relation to the location of 

Qeysarriyeh Rasteh and Charsooq ti
m

e 

21th June 21th December 

 
9

:0
0

 a
.m

. 

 

 

 

 
1

2
;0

0
 p

.m
. 

 

 

 

 

 

 

3
:0

0
 p

.m
. 

 

 

 

 

ــت بر  طیف رنگی راهنمـا کـه   در ذیل جدول آمده اسـ

ــاس نیاز فعالیت ــتهاس ــت.  های بینایی دس ــده اس بندی ش

ــنــایی کمتر از  لوکس )آبی پررنــگ( بــه عنوان  177روشـ

لوکس )آبی کم رنگ(،  377تا  177روشنایی کم، روشنایی 

ــنایی    ــنـایی مکمل، روشـ لوکس )آبی  2777تا  377روشـ

یش یی بآسمانی تا نارنجی پررنگ( روشنایی مکفی و روشنا

ازحد و بعضا همراه عنوان روشنایی بیش)قرمز( به  2777از 

ــیم  ــت. این تقس ــده اس ر بندی ببا خیرگی در نظر گرفته ش

های قابل قبول و غیرقابل قبول روشنایی روی اساس دامنه

 11سـطح کار، به نام روشـنایی مفید روز تعریف شــده است  

(Nabil and Mardaljevic, 2005 بدیهی است با .) توجه به

ــای   ــتره فضـ ــای مورد مطالعه در گسـ این که کاربری فضـ

عمومی، تفریح و خرید قرار دارد، از اهمیت روشنایی بینایی 

 .21شودکاسته می

ها در طول طبق نتایج شـبیه سـازی، فضای داخل حجره  

ــال هرگز نور کـافی دریافت نمی  ــتفاده از سـ کند و لزوم اسـ

ــاعات کاری وجود د   ــنوعی در س ــنایی مص ارد. در طول روش

راسـته اصـلی، نور با طیف متغیری شناور است و خیرگی در   

ــلی تقریبا بطور دائمی وجود دارد. عالوه بر  ورودی هـای اصـ

ی اها، خیرگی بصورت کانونی، پراکنده و لحظهمجاورت درگاه

 شود.در طول راسته نیز دیده می

کارهایی است که ها و راهاین پژوهش در صدد یافتن شیوه

ـ   گیری از نور ریزیِ چگونگی بهرهت کنـد طراحی و برنـامـه   ثـاب

طبیعی در بازار قیصـریه، هدفمند و کاربردی بوده است. از این  

های اولیه و رســیدن به الگوهای شــناوری نور رو، بعد از تحلیل

ــتی به  ــاعات مختلف اول تیر ماه و اول دی ماه، بایس روز در س

تاثیرپذیری کالبد  بندی فضــاهای نوردهی شــده و میزانالویت

ــر نور در بنا، توجه نمود. در مرحله  معماری یا به عبارتی محض

ــیم گردید. این خطوط  بعد خطوط هم ــنایی در پالن ترس روش

ن دهد. در اینحوه توزیع روشنایی را با دقت بیشتری نشان می

افزار ریدینس، ایزوالین روشــنایی با راســتا با اســتفاده از نرم 

گی که نمایانگر شدت مختلف نور دریافتی های رنوضـوح دامنه 

و محدوده ســـایه روشـــن با شـــاخص راهنما بود، ارائه شـــد. 

هـا دریـافت کرد،   توان از ایزوالینمهمترین اطالعـاتی کـه می  

ترین میزان دریـافـت نور و حرکــت نرم   ترین و کمدامنـه بیش 

 هایروشـنایی به ســایه است. در مرحله بعدی شناسایی مکان 

ک و آستانه تبدیل این دو به یکدیگر و تطابق آن با روشن، تاری

مکان و مشــخصــه کالبدی اســت. شــناســایی این نقاط از این 
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ــت تا رابطه بین ارزش مکانی و میزان    جهـت مورد توجـه اسـ

 و شــکل دریافت نور مشــخص گردد. مشــخصــات هندســی، 

توزیع  در نحوۀ ها با یکدیگرشیوه ترکیب آن و نورگیر تناسبات

 در نور توزیع نحوۀ دارد. ایکنندهر فضا نقش تعیینروشنایی د

فضاهایی که  اسـت. درچنین  مؤثر فضـا  ادراکی کیفیت در فضـا 

ــود، ولفعالیت بینایی )کالس درس، دفاتر کار( انجام نمی ی شـ

 نور توزیع نحوۀ هر چه نیاز به ارائه و تبلیغ کاالیی وجود دارد،

 بهتری شــناییرو کیفیت از فضــا تر باشــد،دســتیک فضــا در

نباید از  فضا نقطۀ نورترین کم روشـنایی »بود.  خواهد برخوردار

 باشد. در غیر این کمتر فضا نقطۀ تریندرصـد نورانی  47تا  37

 راحتی نبوده و مناسب فضا در ایجاد شده نوری تضاد صـورت، 

 (. Tahbaz et al, 2014,93« )شد خواهد مختل دید
 

Table 3: Analysis of daylight simulation in Qeysarriyeh Rasteh and Charsooq 

ti
m

e Daylight simulation (isoline) Daylight simulation (maximum and minimum amount of light) 

21th June 21th December 21th June 21th December 

9
:0

0
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.m
. 

   

 

 

 

1
2

;0
0

 p
.m
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3
:0

0
 p

.m
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 سازی در منطقهبیشـترین نور دریافتی حاصـل از شبیه  

ــتان به علت مایل بودن ها رویت میدرگاه گردد و در زمسـ

ــتان نیز    ــت. در ظهر تابس ــتر اس ــید این مقدار بیش خورش

های ســقفی بیشــترین مقدار نور بصــورت پراکنده از مدخل

های انتهای راسته ویژه حجره ها، بهگردد. حجرهدریافت می

ــت آمده با ور را دریافت میحـداقـل ن   نمایند. نتایج به دسـ

های عددی افزار اکسل به صورت نمودار دادهاستفاده از نرم

بیشترین و کمترین میزان دریافت نور در تاریخ یکم تیر ماه 

( تنظیم شده 4و دی ماه و در سه زمان از روز طبق جدول )

 است.
 

Table 4: Numerical analysis of the amount of light received (lux) 

The maximum amount of 

light received on June 21 

The minimum amount of 

light received on June 21 

The maximum amount of 

light received on December 

21 

The minimum amount of 

light received on 

December 21 

    
Horizontal cut   vertical cut  
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 ایلحظه صــورت به روز نور کیفیت و کمیت که آنجایی از

مواجه  محدودیت با ایستا هایارزیابی نوع بنابراین متغیر اسـت، 

 استفاده و توجه مورد پویا بیشتر سازیشبیه امروزه باشـد و می

انتخاب  از پس پویا ســازیشــبیه روش در .دارد قرار کاربران

 میزان و نحوه ،ســال طول تمام یا و ســال از مشــخصــی دوره

 نور میزان اساس تغییرات دوره )بر آن طول در فضـا  روشـنایی 

گیری  اندازه سال( طول در هوایی و آب تغییرات به وابسـته  روز

(. با Reinhart, Mardaljevic & Rogers, 2006, 7شــود )می

توجـه بـه تعـاریف واحـدهای کمی پویا در ارزیابی نور روز که     

دامه مورد مطالعاتی این پژوهش که تر اشــاره شــد، برای اپیش

( و 4در معرض نوسـان میزان نور دریافتی قرار داشــته )جدول  

بازه دریافتی نور وسیعی دارد، بایستی واحدی مورد سنجش و 

ای هسازی قرار بگیرد که بتواند بیشترین طیف را در دادهشبیه

ــنایی مفید نور روز»رو، واحـد  خود جـای دهـد. از این   « روشـ

UDI100-2000 ــد. آن می ــبی باش چه که واحد تواند گزینه مناس

UDI100-2000 را ( به اتونومی نور روزDA300 )دارد مرجح می

 روشـــنایی حداکثر برای ســـقفی DA300ه در این اســـت ک

 فضــای که هاییزمان بتوان آن کمک به که قبول قابل طبیعی

 نور اندازه از بیش ورود ناشـــی از مورد نظر دچار مشـــکالت

شــود را شناسایی نمود، وجود قیم خورشــید به فضــا میمســت

این فاکتور قبال مدنظر قرار  UDI100-2000که در ندارد. در حالی

 است. تعیین شدهوکس ل 13 2777گرفته و حد آن 

 2777تا  177لوکس،  177در سه طیف زیرِ UDIشاخص 

 sUDIشـود. شاخص لوکس، بررسـی می  2777لوکس و باالی 

 طبیعی روشــنایی به که فضــای داخلی حســط از نیز درصــدی

 نماید. در این شاخص، بهمشخص می را دارند دسـترسی  کافی

فضا، حداقل  سـطح  از نقطه هر در کافی روشـنایی  منظورتامین

ــنایی مفید نور روز در کل ــغال مورد زمانهای روش  بین آن اش

اسـت و بایستی در بیش از   شـده  تعریف لوکس 2777تا  177

( تامین نماید. sUDI100-2000/50%شرط را ) ازمواقع این 57%

برای اطمینــان از تــاثیر تعیین تراز برش افقی بر نتــایج، این 

متر )ارتفاع  0/7ســازی از کف بازار شــروع و با ضــریب  شــبیه

های که ارتفاع تقریبی حجره 67/3ســـازی اولیه( تا ترازشـــبیه

ی، ازسهمکف راسته بازار است، ادامه یافته است. در این شبیه

در نظر گرفته  18الی  UDI ،9ســاعات کاربری برای محاســبه 

در ارتفاعات  UDIسازی ( نتایج شبیه5در جدول )شـده است.  

که دخیل شـــود. به دلیل آنمختلف راســـته بازار نیز دیده می

سـازی بر میزان درصد این  در شـبیه  هانمودن مسـاحت حجره 

ــورت، هم  ــبات به دو ص ــای فاکتور تاثیر دارد، محاس راه با فض

ها و بدون آن انجام گرفته است.حجره
 

Table 5: Simulation of the average Useful Daylight Illuminance (UDI) for the whole working time of year at 

different levels 
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sU
D

I 
1
0
0
-2

0
0
0
   

40% 69% 
42.2

% 

72.8

% 

44.1

% 

76.1

% 

44.9

% 
77.5% 

46.4

% 

80.1

% 

46.9

% 
80.9% 

* The first and second values of UDI (100-2000lux) in each column are 

calculated considering and not considering the area of chambers, respectively.  

افزار اکسل میزان روشنایی با اسـتفاده از نرم در مرحله بعد 

ــریه و نیز احتمال بروز   ــته بازار قیص و میزان توزیع آن در راس

خیرگی در فضـا به تفکیک ماه، بررسـی شـده اسـت. سپس با     

افزار ریدینس و تعریف پنج طیف نوری، الگوی اســـتفاده از نرم

ازی سوشنایی شبیهساالنه سهم فضای مورد مطالعه در توزیع ر

 زیر است. شرح به (6) شد. نتایج این مرحله در جدول
 

Table 6: Share of space in the distribution of light by months 

Share of space in the 

distribution of annual light (%) 
3:00p.m. 12:00 p.m. 9:00 a.m. 

 

   

Annual pattern of the space share in the distribution of light 

0-100 

100-300 

300-900 

900-2000 

≥ 2000 

   

 

نتایج حاصل از نمودار درصد سهم فضا در توزیع روشنایی 

بعد ازظهر،  3ظهر و  12صبح،  9سـاالنه در ســه زمان از روز،  

وری و حفظ دهد، فضــا الگوی خاصــی جهت بهره نشــان می

ــقفی دارد. ترکیب مدخلهـای نور روز  بـازه  های دیواری و سـ

کند تا در کل سـال و با تغییر فصـل، نور قابل قبولی   کمک می

 های کاربری در راسته قیصریه اصفهان جاری گردد. طی ساعت

 بندیجمع -1

در راســتای بررســی حضــور نور در بازار قیصــریه عصــر  

صـفوی اصـفهان، بایسـتی سه مولفه مورد بررسی قرار گیرد.    

نور فیزیکی و شـرایط وابسته به آن است که با توجه به   اولی

مکان اثر، موقعیت جغرافیایی، اقلیم و بافت پیرامون به شدت 

ــور نور را تحـت تـاثیر قرار می   دهـد. مولفـه بعدی، اثر   حضـ

ــت. زمانی  ــحبت  معمـاری اسـ که از مکان و اثر معماری صـ

ــود، منظور نــه فقط کــالبــد بنــا از نظر مــاهیــت و  می شـ

ــت. در یزیبای ــی، که منظور اثر با تمام جزئیات اسـ ــناسـ شـ

های نوری به دلیل چگونگی هدایت روشنایی میان مدخلاین

ــزایی برخوردارند. از  به داخل کالبد معماری از اهمیت به سـ

عنوان ظرف این پـدیده و  طرفی خود اثر و متن معمـاری بـه  

توان نادیده اش با مظروف را نیز نمیهـای چنـدگـانه   واکنش

ــر نور  گ ــوم، چگونگی ادراک مخاطب در محض رفت. مولفه س

شـــناختی اســـت که به عوامل مهمی چون مباحث هســـتی

 آفریننده و مُدرِک بستگی دارد. 

   ــوب ــادی محس حرکت، رفتاری جداناپذیر در بافت اقتص

ــت زمان، یعنی حرکت در  می ــدرا معتقد اس ــود. مالص ش

ــت هایتوان ادعا کرد بازار یکی از مکانجوهر و می ی اسـ

ــود. تحلیــلکــه مفهوم زمــان در آن ادراک می هــای شـ

م ریت دهد،روشنایی راسته و چهارسوق قیصریه نشان می

ــیر حرکتی مهم  ترین عامل و زاویـه پرتوهای نور در مسـ

هدایت در مکانی است که هیچ ارتباط بصری برای درک 

ــته و     زمـان و جهـت وجود نـدارد. نمونه مطالعاتی )راسـ

برش کوتاهی از مسیر طوالنی بازار  چهارسـوق قیصـریه(  

اصــفهان اســت که بین یک مکث، حرکت و مکث تعریف 

شــود. مکث اولیه با مدخل نوری که کاربری کســب  می

شود. در ادامه نور، دسـترسی و دید دوسویه دارد آغاز می 

ــت که با مدخل  ــبتا کوتاهی اس ــته نس ــقفی راس های س

ه(. شــود )ســیر از درخشندگی به سایکوچک روشــن می
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ــش به  ــعی در هدایت مخاطب و کشـ این نورهای موضـ

نقش  راستهریتم نوری در  سـمت جلو نقش مهمی دارد. 

ــویه ــا ایفا میای چندس ش بارکند. در تبیین و توالی فض

دهد، ذهن عابر نوری که در ورودی هر باب مغازه رم می

ــوق که از ای مکث آماده میرا برای لحظـه  کند. چهارسـ

وانســرا و از جهات دیگر به شــبکه یک ســو به حیاط کار

که نیاز به مکث و ای اســت شــود و نقطهبازار متصــل می

ــیر و جهت یابی  ــود، نور با در آن حس میانتخاب مس ش

ــرا و چه    ــوی حیاط کاروانسـ ــتر )چه از سـ تـاکید بیشـ

کند. البته این تر میرا نورانی فضا گانه(های هشتمدخل

 خورشید، بر روی کفاشعه نورانی به تبَع تغییر موقعیت 

و پوسته در حال حرکت است و حضور متنوع نور را قابل 

های نور خارج نمـاید. رابطه متعاملی که مدخل لمس می

کند، نوعی حس تعلق، از دید انســانی با رهگذر ایجاد می

 نماید.تواضع و تقدس ایجا می

 ــترین دریافت نور در نمونه مطالعاتی، در ورودی  ها وبیش

نیز نقاط نوری اســت که هر چند مســافتی  چهارســوق و

ــود و کمتکرار می های اندرونی ترین دریافت در بخششـ

واحدهای اقتصــادی قابل رویت اســت. بقیه فضــاها، طی 

 روز در سلسله مراتبی از نور شناورند.

 ها و با آغاز ســـاعت کار بازار، نور به مقدار مکفی از درگاه

کامال  برای فعالیت،ها وارد فضا شده و سیالن نور مدخل

 مطلوب است.

   ماه، مسـیر راسته و چهارسوق  ظهر یکم تیر 12در سـاعت

قیصـریه با انتشار یکنواخت نور کامل از نورپردازی طبیعی  

ــته نورهای   بهره ــت. هرچنـد به دلیل وجود دسـ منـد اسـ

کـانونی، امکان ایجاد خیرگی وجود دارد. در برش عمودی  

ــته، کمترین میزان نوری که د ــاعت دریافت راسـ ر این سـ

لوکس است. قابل ذکر است دریافت  477شـود، حدود  می

یابد لوکس هم کاهش می 37نور طبیعی در سطح افقی تا 

 شود.  که به انتهای واحدهای تجاری مربوط می

  ــاعــت بعــد ازظهر، نور از طریق درگــاه حیــاط  3در سـ

ــرای ملـک   ــتالتجـار و مـدخـل   کـاروانسـ گانه های هشـ

ــای ــن می  زیرگنبدی، فض ــوق را کامال روش کند، چهارس

که بیشــترین نور دریافتی در منطقه چهارســوق به چنان

 227لوکس و کمترین مقـدار بـه حدود    67777حـدود  

ــد. بطورلوکس می ــنایی رس کل مجموعه در معرض روش

 نور طبیعی روز به میزان مکفی قرار گرفته است.

 ور هایی از فضـا که دارای مدخل دیواری است، ن در بخش

 هایی ازکه بخشحالیماه است، دردر تیرماه بیشتر از دی

فضا که در معرض مدخل نوری سقفی هستند، پرنورترین 

 کنند.ماه تجربه میموقعیت را در دی

 در  ویژههای سقفی در روشنایی فضا بهسهم بیشتر روزن

 های سرد سال کامال مشهود است.ماه

 ــلع جنوبی و غربی موجــ ب بروز مــدخــل ورودی در ضـ

درصــد از کل  10خیرگی به عمق نســبتا کم و به میزان 

 نور دریافتی ساالنه شده است.

  های کاربری کل سال، در سـرتاسر راسته قیصریه و زمان

 لوکس قرار دارد. 177طیف نوری در بازه باالی 

  ــاحت حجره  %10حدود ــا که مس ــکیل از کل فض ها را تش

ــه نوری معــادل کمتر از می لوکس را  177دهــد، همیشـ

 کند. دریافت می

 های سـهم روشـنایی در کل سـال ثابت است و فضا در    بازه

 دهد.برابر تغییر این سهم مقاومت نشان می

  در فصل  177-377بعد از ظهر بازه  3صبح و  9در ساعت

یابد. ولی تابســتان بیشــتر اســت و در زمســتان کاهش می 

 های دیگر ثابت هستند.بازه

 یر نامحسـوسی در الگوی خیرگی در  های مختلف تغیدر ماه

 فضا وجود ندارد و درصد آن تقریبا ثابت است.

  ــبیهمقایســه نتایج حاصــل از ــازی ش در ترازهای  UDIس

+(  67/3+ تا 77/7مختلف نشان میدهد با افزایش تراز )از

شود. این دیده نمی SUDIتغییر چشـمگیری در افزایش  

ها حدود افزایش برای شرایط محاسبه بدون فضای حجره

 باشد.می 11%

  رقمsUDI 100-2000  8/02متر معادل  0/7برای تراز% 

از مساحت راسته قیصریه اصفهان  %8/02باشد. یعنی می

هـای کاربری در  زمـان  %57متر، در بیش از  0/7در تراز 

 لوکس قرار دارد. 2777تا  177بازه 

  377در بحث سهم فضا در توزیع روشنایی ساالنه، بازه-

بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده  %45ا ب 177

آســـتانه یا  ≤2777، بازه %10با  377-977اســـت. بازه 

-977و بازه  %14با  7-177، بازه %10خیرگی و باالتر با 

 د. انبندی قرار گرفتهبه ترتیب در این طبقه %0با  377

های برگرفته از تحلیل حضور نور موارد ذکر شــده، آموزه

ــنتی کمی و کیفی  در یک نمونه مورد مطالعاتی از بناهای س

ــد. علیایران می هایی که بازار با عملکرد رغم محدودیتباشـ

هــا و گیری از انواع مــدخــلخــاص خود، در ارتبــاط بــا بهره

دهد، تامین های نوری دارد، نتایج این پژوهش نشان میروزن

کمیـت و کیفیـت نورپردازی از ابتـدا مورد توجه طراح بوده    

های بکاررفته در این بنا قابلیت معاصرسازی پردازیست. ایدها
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ــاهای  توانـد الهـام  دارد و می بخش معمـاران در طراحی فضـ

 تواند به رابطه عمومی باشد. پژوهش بعدی در این زمینه می

ها با الگوی رفتاری ابعـاد، انـدازه و مکـان قرارگیری مـدخـل     

 توزیع نور بپردازد.

 نوشتپی
انجمن روشنایی  ILSEانجمن روشـنایی چین،   CIESانجمن روشـنایی آمریکا،   IESNAانجمن روشـنایی اروپا،   CIEالمللی نظیر نهای بیانجمن .1

های علمی و تحقیقاتی در استرالیا و کانادا، انجام تحقیقات و تولید استانداردهای نورپردازی، اعم از نور طبیعی و مصنوعی را هندوستان و سایر انجمن

 باشد. اند. در ایران نیز انجمن مهندسی نور و روشنایی ایرانیان، متولی این امر میگرفته به عهده

بر متر مربع  لومن شود. هر لوکس معادل یکاست که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف می SI در واحد شـدت روشـنایی   یکای Luxلوکس،  .2

 .گیردشود مورد استفاده قرار میس به عنوان مقیاسی برای سنجش شدت نوری که بوسیله چشم انسان درک میاست. در علوم نورسنجی، لوک
3. Daylight autonomy 
4. Spatial daylight autonomy 
5. Useful daylight illuminance 
6. Spatial useful daylight illuminance 
7. Daylit 

8. Non-daylit 
9. ”Favorably” or “preferred” 

شود، در راسته بازارها نیز متری از کف، بیشـتر برای محاسـبات مربوط به نور روز فضای آموزشی و اداری در نظر گرفته می  سـانتی  07رتفاع هر چند ا .17

 ت.ای درآمده اسمتر داشت که امروزه تغییر یافته و به شکل ویترین شیشهسانتی 87الی  07ارتفاع سکوی ارائه اجناس به مشتری، ارتفاعی نزدیک به 

 محاسبات در ترازهای مختلف در ادامه خواهد آمد.

 نور مفید روشنایی نام به کار، سطح روی روشنایی قبول غیرقابل و قبول قابل هایدامنه براساس M ardaljevic and Nabilبندی را این تقسـیم  .11

 .اند تعریف کرده روز

 بیشتری اهمیت روشنی بینایی اداری، یا آموزشـی  صـنعتی،  فضـاهای  مثل دارد، قرار اهمیت اول درجۀ در بینایی هایفعالیت انجام که فضـاهایی  در .12

 بینایی جذبۀ مسکونی یا خرید مراکز فضاهای تفریحی، مثل است، اول درجۀ در عمومی هایفعالیت که در فضاهایی .شود تأمین به خوبی باید و دارد

 (.The SLL lighting Handbook, 2014: 119شود ) مطرح کمتری اهمیت با تواندبینایی می روشنی و دارد بیشتری اهمیت

( Mardaljevic, et al, 2011:5لوکس ) 3777( و یا Mardaljevic, et al, 2008:11لوکس ) 2577لوکس از  2777جای در برخی منابع به .13

 به عنوان حداکثر شدت روشنایی طبیعی قابل قبول برای یک فضای داخلی نام برده شده است.
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Light, as the most pervasive natural element, plays an important role in an individual’s 

experience of space. The important place of this phenomenon in various sciences, 

religions, philosophies, and, above all, its role in perceiving the visual, and 

environmental effects of architectural spaces is significant. The presence of light and 

aesthetic perception of space in magnificent Iranian architectural spaces reflect the 

knowledge and skills of their architects in the use of light. In fact, the wise use of light 

is one of the significant characteristics of Iranian historical architectural spaces. In 

addition to providing lighting, in traditional Persian architecture, the use of daylight has 

met the climatic, physical, psychological, and aesthetic needs. In this regard, Iranian 

architects have been successful in creative use of light in interior spaces. Various 

combinations of light entrances confirm this claim. The present study attempts to 

examine the qualitative and quantitative role of light in a certain type of Safavid 

architecture, i.e. Rasteh and Charsooq of the Grand (Qeysarriyeh) Bazaar of Isfahan by 

scrutinizing the relationship of light and its origins with its functional purposes. The 

Grand Bazaar is an example of a certain type of architecture that stimulates human 

senses through its spatial arrangement and architectural components. It is comprised of 

massive arches that provoke the imagination by a sequence of lights and shadows in 

curved hallways, and create a kind of expectation in people dragging them to the bazaar 

intersection rich in light entered from the dome aperture.  

The present study aims at investigating the quantity and quality of daylight, and 

different functions of light in apertures according to the behavior and use of daylight in 

a public-commercial space where using different types of apertures is limited due to the 

specific functions. Part of this study is performed using a descriptive-analytical method 

and another part is conducted through software analysis in which natural light is 

simulated in specific dates and at given times throughout a year. Therefore, the 

quantitative indicators of daylight are assessed using Honeybee and Ladybug plugins, 

and Radiance engine. Proper lighting quality means a state in which efficiency, 

legibility, and optimal energy consumption are enhanced and the space attractiveness 

and youthfulness, as well as residents’ wellbeing is improved. 
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First, to achieve a constant pattern to simulate the changes of daylight in a building, the 

software was programmed for two specific days of the year when the sun is at its highest 

and lowest altitudes; i.e. June 21 and December 21. To analyze the pattern of changes 

in daylight, simulations are performed at three times of the day, including 9 a.m., 12 

p.m., and 3 p.m. 

Evaluation of daylight can be studied in two types of static and dynamic characteristics. 

Since the quantity and quality of daylight vary at each moment, there are limitations for 

static evaluations, and today, the dynamic simulation is more widely used by users. 

Therefore, the Useful Daylight Illuminance (UDI100-2000) unit, which is one of the 

dynamic indicators, was considered a good option. This indicator shows how long the 

natural light in the building is useful during occupancy hours (between 100 and 2000 

lux). 

Results show that there is a specific pattern for using and keeping the daylight in space. 

The combination of walls and ceiling apertures helps to provide suitable lighting during 

the working hours in Rasteh of the Grand (Qeysarriyeh) Bazaar in Isfahan throughout 

the year and during all seasons. As a result, the share of daylight intervals throughout 

the year are almost constant, and no significant difference is observed in the share of 

daylight received with the change in season. Also, the amount of daylight received in 

more than 70% of Rasteh area during 50% of the working hours is between 100 and 

2000 lux, indicating a good level of natural lighting in space. 

The Grand Bazaar is one of the places where the concept of time is perceived. Lighting 

analyses show that the rhythm and the angle of sunrays along the paths is the most 

important factor for guiding people who are not visually connected to the outside to 

understand the time and space direction. Despite the limitations that the Grand Bazaar 

and its specific functions face in applying various types of light apertures, the results of 

this study show that the designers have considered the light quantity and quality of 

bazaar since the early stages of design and they have purposefully and practically 

designed and programmed the use of natural light in the Grand (Qeysarriyeh) Bazaar. 

The ideas used in this building can be modernized and architects can use them in 

designing public spaces. 

Key words: 

Light architecture, Daylighting, Natural lighting, Quantitative units of evaluating 

daylight, Qeysarriyeh rasteh, Bazaar of Isfahan 
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 چکیده

شهرهای سنتی ایران بودند. ساختار اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و کالبدی از بخش جدایی ناپذیر  ت شـهری محال

تمرکزگرایی در سـاختار مدیریت شـهری و تغییر و تحوالت اقتصادی و اجتماعی موجب از بین رفتن   در دوران معاصـر  

های توســعه شــهری محالت صــرفا به یک واحد ظهور طرح انسـجام اجتماعی و کالبدی محالت شــده به گونه ای که با 

تقسـیمات شـهری بر اساس جمعیت و برخورداری از خدمات پایه محله ای تبدیل گردیده اند. پژوهش حاضر به دنبال   

اداری محالت سـنتی با ابزار برنامه ریزی محله مبنا در پاســخ به کمرنگ شدن نقش  -معاصـرسـازی سـازمان اجتماعی   

وایی و تحلیل محتای همین منظور، با استفاده از منابع کتابخانهباشد. به تار برنامه ریزی شهری ایران میمحالت در ساخ

 مرتبط با سازمان اصـلی  هایهای اصـلی برنامه ریزی محله مبنا پرداخته و همزمان اسـتخراج شـاخصـه    تبیین مولفهبه 

گیرد. در ادامه با استفاده از پنل خبرگان سنادی انجام میسنتی و معاصر ایران از طریق منابع ا محالت اداری-اجتماعی

های برنامه ریزی محله مبنا صــورت گرفته و از این طریق وجه اشــتراک  ها با مولفهمقایســه تطبیقی این شــاخصــه  

نتایج تحلیل  شود.اجتماعی محالت ایرانی سنتی و معاصر مشخص می -های رویکرد محله مبنا با ماهیت اداریشاخص

برخی از اصـول برنامه ریزی محله مبنا به صـورت توافقی و عرفی در محالت شهرهای سنتی اعمال    دهند کهان مینشـ 

شـده اسـت. با تحلیل مقایسـه صورت گرفته عوامل بستر ساز و عوامل بازدارنده تحقق پذیری رویکرد محله مبنا در    می

هاداتی به منظور معاصرسازی محالت سنتی بر اساس محالت سـنتی و معاصـر ایران شناسایی شده و از این منظر پیشن  

گردند. اگرچه معاصرسازی مفهوم محالت سنتی با توجه به ضوابط و مقررات متمرکز و از باال رویکرد محله مبنا ارائه می

ت هتوانند عوامل بسترساز الزم جبه پایین امروزی با چالش فراوان روبرو اسـت، با این حال پیشـنهادات مطرح شده می  

 گر را فراهم سازند.ایجاد محالت خودگردان، خودکفا و خودحامی

 های کلیدی:واژه
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 مقدمه و بیان مسئله -1

بر اســاس گزارش صــندوق جمعیت ســازمان ملل متحد 

یخ جهان بود. برای نخستین رنقطه عطفی در تا 2778سـال  

ر در تاریخ شـــهرنشـــینی تعداد جمعیت شـــهری جهان با اب

نموده و پس از آن ترکیب جمعیتی  جمعیت روستایی برابری

رود. افزایش جمعیت شهری جهان به سـمت شهر نشینی می 

های بسیاری منجمله اشتغال، مسکن، تامین ها و پیامدچالش

های در حال توسعه به خدمات و بهداشت را به ویژه در کشور

ــت.   در نوآوری نیازمند هاچالش این بر غلبهوجود آورده اس

ــت که فراتر از نگاه کل نگر برنامه ها و اقدیـدگـاه   داماتی اسـ

باشد. لذا به منظور به شهر و مسائل شهری می ریزی سـنتی 

ــهر ــائل بغرنج و چند بعدی شـ ها نوع نگاه از برنامه حل مسـ

ریزی در سطوح خرد و محلی ریزی کل نگر و دولتی به برنامه

 ,Friedman)با بکارگیری مشـارکت مردمی تغییر یافته است 

ــهری (1993 مهم  از یکیبه عنوان . در این میان محالت شـ

ــهرها می  هایمحور ترین ــکالت ش ــائل و مش ــد حل مس باش

(Madanipour, 2001) شــکل گیری مباحث مختلفی چون .

توسعه محله ای، برنامه ریزی محله مبنا، توسعه پایدار محله 

ــان از اهمیـت جـایگــاه     ــهری و غیره نشـ محور، دهکـده شـ

ــهری از اجتماعات محلی د ر نظام مدیریت و برنامه ریزی شـ

حاکم بر جوامع سنتی  هاییک طرف، و نیاز به احیای ارزش

 دارد. از طرفی دیگر

محله بخش جدایی ناپذیر ایران در شـــهرهای ســـنتی 

ی شهر ایران اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و کالبدیساختار 

ــد. می ــهری را واحـدهــای    بـاشـ منـابع موجود محالت شـ

فرهنگی -داری خودگردان بــا بــافــت اجتمــاعیا-اجتمــاعی

همگن معرفی نموده کــه زنــدگی در آن بر پــایــه ثروت 

وموقعیت اجتماعی نبوده وفقرا و اغنیا دریک واحد فضــایی 

 ,Kheirabadi؛ Ashraf, 1973ند )نگاه کنید به زیسته امی

های اســت که همبســتگی بدیهی (.Maroufi, 2018؛ 1997

پایداری  و رمزمحالت  عامل انسجامی و زبان قومی، مذهبی

پیوندهای مستحکم بین ساکنین  سـاکنین بوده است. بقا  و

موجب تامین امنیت روانی و افزایش همکاری و تعاون بین 

شده بطوریکه بسیاری از خدمات مورد نیاز ساکنین آنها می

 شدهمحالت بدون دخالت مستقیم نهاد حاکمیت تامین می

ــکل گیری دوانـد.   ــعیت با شـ لت متمرکز پهلوی اول وضـ

محالت شــهری به شــدت دگرگون گشــت. تمرکزگرایی در 

ساختار مدیریت شهری و تحمیل شبکه حمل و نقل شهری 

ــجام      ــهرها موجب از بین رفتن انسـ بر بـافـت تـاریخی شـ

ــده به گونه ای که با ظهور  اجتماعی و کالبدی محالت شـ

ــهری محله نه به عنوان یک واحد    طرح ــعـه شـ هـای توسـ

جتماعی بلکه صرفا به یک واحد تقسیمات شهری )در حد ا

ــاس جمعیت و برخورداری از خدمات   ــهری( بر اس بلوک ش

ــعیت   ــت. با نگاهی اجمالی به وض پایه محله ای تبدیل گش

توان نتیجه گرفت که مفهوم محله در شهرهای امروزی می

نظام برنامه ریزی و عرصــه کالبدی شــهرها جایگاه چندانی 

های جمعیتی بین مناطق مختلف شهری به ییندارد. جابجا

ــطوح عملکردی آنهــا  همراه تغییر مــداوم کــاربری هـا و سـ

ــجـام کالبدی      موجـب کـاهش حس اجتمـاع محلی و انسـ

ــت. به ویژه در دهه  ــده اس های اخیر و با افزایش محالت ش

شــکل گرفته در -شــهرنشــینی و شــکل گیری محالت خود

دم مســئولیت جوار شـهرها مشــکالتی چون هویت مکان، ع 

پذیری و احساس تعلق خاطر شهروندان به شهر را به وجود 

ــت. حتی    ــده اس ــان ش ــناس آورده که موجب نگرانی کارش

ــعه ــهری در قالب حومهتوس ــکونی، های جدید ش های مس

های مسـکونی و شهرهای جدید در ایجاد محیط با  شـهرک 

کیفیت و سرزنده با اقبال چندانی مواجه نشده است. بحران 

های مدیریت شهری نگاه متخصصان به همراه چالشهویت 

و تصمیم سازان را به معاصرسازی نقش پیشین محالت در 

سازمان شهری و استفاده از ظرفیت محله ای در اداره بهتر 

با توجه به ســاختار غنی شــهرها ســمت و ســو داده اســت. 

در ایران پژوهش گران متعددی به مقایســه  محالت ســنتی

ه های ارائه شدبا مدلسنتی  حالت ایرانیتطبیقی ساختار م

 & Zamani؛ Latifi & Safari, 2013اند )در غرب پرداخته

Shams, 2014به معطوف ت طالعاای از این م(. بخش عمده

ــده که نهایتا منجر به ارائه     ــاختـار کـالبدی محالت شـ سـ

ســازی الگوهای کالبدی محالت  معاصــرپیشــنهاداتی برای 

شـود. آن چه در این میان کمتر به چشم  می ایرانی سـنتی 

ماهیت اداری و اجتماعی محالت به  معاصر سازیخورد می

باشد. بر همین عنوان عامل بسـتر ساز الگوهای کالبدی می 

ــاس این پژوهش تحلیـل ماهیت اداری و اجتماعی   بـه  اسـ

سنتی پرداخته و سعی دارد که  های ایرانیمحالت در شـهر 

ــه  با ــول برنامه  در معنای کهن ماهیت محلهمقایسـ با اصـ

اجتماعی محالت  -معاصــرســازی اداری بهریزی محله مبنا 

از این رو بــه منظور تحقق پــذیری اهــداف فوق و بپردازد. 

های دانش افزایی در حوزه مطالعه شــهرهای ایرانی پرسش

های اداری و اجتماعی محله ویژگیگردنـد:  ذیـل مطرح می 

هایی با اصول و چه شباهتدر شـهر ایرانی سنتی چه بوده  

ــهری دارند   برآمده از رویکرد محله مبنا در برنامه ریزی ش

توان با به کارگیری رویکرد محله مبنا در برنامه چگونـه می 

ریزی شهری نقش و جایگاه محالت را در شهرهای امروزی 

 استحکام بخشید 
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 روش انجام پژوهش -5

ــه-این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی ای آن  مقایسـ

ابتدا با اســتفاده از مطالعات اســنادی بر پایه کتب، مقاالت و 

ه های اصلی برنامسایر اسناد داخلی و خارجی به تبیین مولفه

ــپس ماهیت اجتماعی و اداری ریزی محله مبنا می پردازد. س

محالت در شــهرهای ایرانی ســنتی و معاصــر از طریق منابع 

های ن تبیین و شاخصکتابخانه ای و بحث و گفتگو با خبرگا

شــوند. در ادامه از تعدادی متخصــص و مرتبط اســتخراج می

حرفه مند خبره در حوزه مســائل شــهری ایران در خواســت 

ــاخص  اداری  –های مرتبط با ماهیت اجتماعی گردیـد تا شـ

محالت در شهرهای ایرانی سنتی و شهرهای ایرانی معاصر را 

 ایسه نمایند. با تحلیلهای برنامه ریزی محله مبنا مقبا مولفه

مقایســه صــورت گرفته عوامل بســتر ســاز و عوامل بازدارنده 

تحقق پذیری رویکرد محله مبنا در محالت ســنتی و معاصــر 

ایی ها راهبردهایران شناسایی شده و در نهایت با تحلیل یافته

ــازمان اداری   ــازی س ــرس اجتماعی محالت در  –جهت معاص

 گردد.معاصر ارائه می شهرهای ایرانی

 پیشینه پژوهش -9

ــهری در تــاریخ  بــا توجــه بــه اهمیــت نقش محالت شـ

های سـیاسـی ایران، پژوهشگران مختلفی در حوزه  -اجتماعی

جغرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی و شهرسازی به بررسی مفهوم 

محله در شهرهای ایرانی سنتی پرداخته اند )رجوع کنید به: 
Rahnamayi, Farhoudi, Ghalibaf, and Hadipour, 2007 ؛

Bastanirad, 2012 ؛Bahrimoqaddam & Yousefifar, 

ها از یک سو تاکید نقطه مشترک تمامی این پژوهش (.2013

ــهرهای  ــاختار اجتماعی و کالبدی شـ بر نقش محالت در سـ

ایرانی سنتی، و از سویی دیگر انتقاد از تغییر ساختار محالت 

ــینی و د   ــهرنش ــطه ش ــال اخیر به واس ــد س گرگونی در یکص

سـاختار سـیاسـی و اقتصادی ایران است. روند شهرگرایی به    

ها و فرسودگی کالبدی و عملکردی همراه رشد شهرها در لبه

ــهرها موجب کاهش   ــنتی واقع در بافت مرکزی ش محالت س

ــت. در    ــهرهای ایران گردیده اس ــتی در اکثر ش کیفیت زیس

پاســخگویی به این مســاله در دو دهه اخیر تحقیقات مســاله 

محوری در خصــوص محالت شــهرهای ایرانی صــورت گرفته 

با تی سن به مقایسه تطبیقی ساختار محالت ایرانیکه عمدتا 

و از این منظر به ارائه های ارائه شـــده در غرب پرداخته مدل

شـــوند. به طور پیشـــنهادات برنامه ریزی و طراحی ختم می

ــفری در پژوهش مثــال لطیفی و  بــازآفرینی محلــه در "صـ

ــهر ــهرگرایی -های ایرانیش ــول نوش ــالمی بر پایه اص به  "اس

مقایسه اصول و قواعد دستوری مکتب اصفهان در شهرسازی 

با اصـول نوشهرگرایی در طراحی محالت پایدار پرداخته و از  

ــاره می ــابهات این دو مکتب اشـ نمایند. بر این منظر به تشـ

ــه این دو مکتب،   ــت آمده از مقایسـ مبنـای مفاهیم به دسـ

گان معیارهایی را برای طراحی محالتی که هم ویژگی نگارند

اســالمی داشــته و هم متناســب با نیازهای معاصــر  –ایرانی 

نمایند. این معیارها شامل پیوستگی فضایی، باشند را ارائه می

ــله مراتب، تاکید بر روابط   ــلسـ ــایی، سـ وحدت و تنوع فضـ

ــند که در اجتمـاعی و اهمیت دادن به مفهوم محله می  باشـ

 Latifiب یک یا چند پیشــنهاد طراحی معرفی شــده اند )قال

& Safari, 2013.) 

ــمس با تاکید بر  ن به عنوا "رویکرد محله مبنا"زمانی و ش

ــرورت در احیای بافت ــهرهای ایرانی به یک ض های تاریخی ش

بررســی مزایای محله گرایی در ابعاد جامعه شــناســی، انســان 

داخته و با مقایسه شـناسی و مدیریت و برنامه ریزی شهری پر 

محالت سـنتی و معاصر ایران به اهمیت رویکرد محله مبنا در  

ــرمایه اجتماعی محالت و بازآفرینی محالت تاریخی  تقویت سـ

نمایند. اصول کلی رویکرد محله مبنا در این پژوهش اشاره می

شـامل پایداری زیست محیطی، توجه به هویت فرهنگی، رشد  

قا ســرمایه کالبدی و تقویت و توســعه اقتصــادی، حفظ و ارت 

 (.Zamani & Shams, 2014سرمایه اجتماعی است )

را به عنوان  "دهکده شهری"بحرینی و عزیزخانی مفهوم 

یک راهکار پر اهمیت برای حل مشــکل شهرنشینی و توسعه 

ــهر در لبه کنند. اگرچه ها معرفی میپراکنده و بی برنامه شـ

ه شــهری معرفی محالت به عنوان اجزا اصــلی مفهوم دهکد

ــگر، عواملی  ــده اند با این حال، طبق نظر این دو پژوهشـ شـ

ــاختار اجتماعی جمعیتی محالت امروزی، قوانین و  -چون س

ــاخت طرح ــت، غلبه زیرسـ های حمل و نقل بر هـای فرادسـ

ــتر فرهنگی و قانونی     ــاختـار کـالبـدی محالت، نبود بسـ سـ

ــهروندان و موانع نهادی امکان تحقق پذیری  ــارکت شـ مشـ

ــکــل مواجـه می مف ــهری را بــا مشـ  نمـایــد هوم دهکــده شـ

(Bahrainy & Azizkhani, 2012) . 
های نوین و ارزشـمند در خصـوص   علیرغم تبیین دیدگاه

ــهرهــای ایران، خروجی عمــده  برنــامــه ریزی محالت در شـ

ــتورالعمــلپژوهش هــای طراحی از جنس هــای رایج، دسـ

اعد باشــد. به خصوص الگوها و قومحور می-موضـوعات کالبد 

های تاریخی تکرار شــده و به عنوان طراحی شــهری در بافت

ــر معرفی گردیده اند.  ــنهادی محالت معاصـ معیارهای پیشـ

ــت به مفهوم محالت در دیدگاه های نوین برنامه ریزی بازگش

شـهری حاصل تغییر نگاه از موضوعات کالبدی به موضوعات  

انسـانی اسـت که ضـوابط و اصول طراحی محور در احیا این    

نمایند. این پژوهش، در تکمیل مفهوم نقش مکمل را ایفا می
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مطالعات صـورت گرفته در خصوص بازگشت به مفهوم محله  

در شــهرهای ایران، اشــاره به ضــرورت تغییر مفهوم محله از 

مدیریتی در -یـک واحـد برنـامه ریزی به یک واحد اجتماعی   

 ساختار شهرهای امروز ایران دارد.  

 مباحث نظری -1

باازشتااه بام اهمیاه نالت مح م در مادیریه و      -4-1

 ریزی شهربرنامم

ــهری   ــتم میالدی برنامه ریزان شـ در ابتـدای قرن بیسـ

بازگشــت به محالت شــهری را پاســخی برای حل مشــکالت 

 یمحیطاجتماعی مانند از هم گسیختگی جوامع، تنزل زیست

ــادی معرفی از . (Rohe, 2009, 209کرده اند ) و انزوای اقتص

ــتم، نظر ب ــگران نیمه اول قرن بیس ــیاری از پژوهش ــد  س رش

های ها به همراه تغیرات جمعیتی و توسعه شبکهرویه شهربی

سرد شدن روابط  ،سریع، موجب ناامنی اجتماعی لحمل و نق

 گشــته اســت  و کاهش انســجام اجتماعات محلی انســانی

(Mumford, 1954) لذا برنامه ریزی در قالب محالت شهری .

های قوی و با حس اجتماع با پیوند د جامعه سالم ترامکان ایجا

طرفداران ایده محالت شهری آورد. را فراهم می منسجم محلی

متقـاعـد بودنـد کـه امکـان ایجاد خدمات اجتماعی و فیزیکی      

ــهرهای کوچک و حومه ــهری در داخل موجود در شـ های شـ

ی لذا برنامه ریز .Isaac, 1948, 15))کالنشهرها نیز وجود دارد 

توان با برنامه ریزی محالت شــهری جایگزین شــهری را می

نیم قرن پیش لویس مومفرد در لزوم اتخــاذ  نمود. بیش از

ــهری، از و طراحی رویکرد محلـه محور در برنـامــه ریزی    شـ

از اجزای  محالت بــه عنوان یــک واقعیــت اجتمــاعی و یکی

الزم است در محالت "حیاتی شهر یاد کرد. به گفته مومفرد: 

ــمیمیت و نزدیکیح ــطه س ص ــترش که به واس مقیاس  گس

های حمل و نقل مختل شده، مجددا ها و سرعت شبکهشـهر 

به عقیده مومفرد  (Mumford, 1954, 269) "بازیابی شـــود.

تنها پاســخ عملی به غول ســانی و " ´1واحد همســایگی´ایده 

ــهر ــد.های بیش از حد تمرکزیافته میناکارایی کالنشـ  "باشـ

(Ibid, 266) جکوبز در اعتراض به حذف محالت کوچک  جین

ــرزنده نیویورک و جایگزینی آنها توســط مگا پروژه  های و س

ــاختیتجاری  ــهر مرگ و زندگی"در کتاب  و زیرسـ های شـ

ایده بازگشـــت به محالت ســـرزنده و خود  "ییبزرگ آمریکا

 جکوبزبه عقیده (. Jacobs, 1961) کنـد ن را مطرح میاگرد

ــیـار زیادی در ثبات و افزایش  خودگردانی محالت  نقش بسـ

در محالت دارد. وی با مطالعه شــهر نیویورک  کیفیت زندگی

ــتند که     ــان داد کـه محالت بـا امنیـت باال آنهایی نیسـ نشـ

را دارند؛ بلکه محالتی هســتند که  بیشــترین کنترل پلیســی

بیشترین مالکین محلی و صاحبان مشاغلی را دارند که مرتبا 

ــکالت اتفـاقات روزمره   محله را کنترل کرده و به هنگام مشـ

. در بخشی دیگر جکوبز با اشاره (Ibid, 35) کنندهمکاری می

 `یعسرمایه اجتما`بودی اآمریکا به ن 57های دهه به نوسازی

محالت اشاره  به عنوان عاملی برای خودگردانی و ســرزندگی

چرخش از برنــامــه ریزی کلی نگر و دولــت محور بــه . دارد

ــلی برنامه  هـای جنبـه  محلی و زندگی روزمره مردم نگاه اصـ

باشد. فریدمن ریزان رادیکال و در راس آنها جان فریدمن می

ــتم میالدی این رویکرد را تحت عنوان   در انتهـای قرن بیسـ

معرفی نمود که وجه تمایز آن با  `برنامه ریزی نا اقلیدســـی`

ــنتی در دو مشــخصــه می  ــد: برنامه ریزی س . توجه به 1باش

گی روزمره و تعامالت رو در رو در زمان واقعی )نه آینده( زند

. ارجحیـت برنامه ریزی در مقیاس محلی و منطقه ای بر  2و 

(. تمرکززدایی از Friedmann, 1993مقیــاس ملی و فراملی )

ــازی،   ــمیم س برنامه ریزی، افزایش نقش جامعه مدنی در تص

ز امشارکت عمومی ساکنین و کنترل آنها بر فضای معیشتی 

ــهدیگر  ــد )حاجی پور های این رویکرد نوین میمشــخص باش

بر  اهمیت نگرش مبتنی ا تاکید برمـدنی پور ب  علی(. 1385

بازگشت به مفهوم محالت ، در توسـعه شهری  2هاباهمسـتان 

 .3داندبه عنوان یک رویه نوظهور در اکثر جوامع می راشهری 

شهر گرایی "ایده  قالباین گرایشــات را در  مدنی پور تمامی

عبارت است  که (Madanipour, 1996) کندمطرح می "خرد

ــهریهـای  محیط"از  که در مواجهه با مخاطراتی  کوچک شـ

و چنـد پـارگی اجتماعی قابلیت ایجاد    یتنزل اکولوژیک نچو

  Madanipour, 2001, 174)) ".را دارند `س با هم بودنح`

 مبنامحلم  برنامم ریزی -4-2

ــکل گ ــان تغییر نگاه ش ــهری نش رفته در حوزه مدیریت ش

دهنده این واقعیت است که امروزه نقش محالت و برنامه ریزی 

ــائل و آن ــب و کارامد در حل مسـ ها به عنوان رهیافتی مناسـ

گیرد. در واقع تغییر نقش مشکالت شهری مورد توجه قرار می

ــهیلگر موجب حکومت ــه کننده به تسـ باز تعریف "ها از عرضـ

 شکل گیری و"و  "نشــگران مدیریت شهرینقش بازیگران وک

اجرای الگویی جدید از مدیریت شـهری در سطح محالت شده  

( توجه و Nourian & Mozaffaree Pour, 2013, 48) "اســت.

تاکید برنامه ریزی و مدیریت شهرها به خردترین سطح، یعنی 

های برنامه ریزی از دیدگاه محله، حاصـــل تغییر نگرش تئوری

ــتی ب ــان گرایانه و اجتماعی میپوزیتیویس ــد. به دیدگاه انس اش

موجب  بنام-تـاکیـد بر نقش محلـه و ظهور برنامه ریزی محله   

ــود کـه طرح می ــتری با نیازها و ها و برنامهشـ ها انطباق بیشـ

ــته، تحقق ــرایط محلی داشـ ــکالت پذیری آنشـ ها نیز با مشـ

ــی به     ــده و در نهـایـت موجـب قدرت بخشـ کمتری روبرو شـ

. بنا بر نظر روهه هدف  )ark & Rogers, 2005P(ساکنین شود
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ــتیابی به یک طرح فیزیکی  بنابرنامه ریزی محله م فراتر از دس

مناسـب با معیارهای زیبایی شناسی کالبدی است. امروزه این  

ــالم،     هـدف بـا در برگیری فـاکتورهایی چون ایجاد جوامع سـ

قدرت بخشــی به ســاکنین، توانمندســازی اقتصادی محالت و 

. (Rohe, 2009, 210)کیفیت محیطی همراه شــده اســت ارتقا 

 حل خصوص در همگرا تکاملی سیر یک گذشته دهه سـه  طی

شکل  محور محله ریزی برنامه بر مبتنی شیوه به مسائل شهری

آثار نظریه پردازان مورد تاکید  آن چه در تمامی گرفته اســـت.

؛ یمحلمنسـج  . تاکید بر ایجاد اجتماع 1سـه مولفه  قرار گرفته 

ــطوح خرد و محلی؛ و 2 . 3. تمرکززدایی و واگذاری امور به سـ

 :دباشمی 1مطابق جدول شماره  توجه به سرمایه اجتماعی

رشـد لجام گسیخته شهرنشینی در مقیاس جهانی موجب   (1

ــده بـه گونه ای که پیوندهای    تغییر در نظم اجتمـاعی شـ

ــنتی اجتماعات ــاوندی و ارزش -سـ های پیوندهای خویشـ

ــترک مذه ــط فردگرایی، رقابت و  -بی و اخالقیمشـ توسـ

ــت )بی ــده اسـ  ,Forrest & Kearnsخبری جایگزین شـ

ــا اجـتمــاع محلی مجموعــه (. 2125 ,2001 ای از افراد ب

باشد که ها، اعتقادات، عالیق و فرهنگ مشــترک میارزش

 ) باشـــدلزوما محدود به یک قلمرو جغرافیایی خاص نمی

 Park & Rogers, 2005, 19(. رســت و کیرنز در تبیین فا

تفاوت اجتماع محلی و واحد همسایگی )یا محله( به جنبه 

ــاره    ــایگی اشـ ــفـت جغرافیایی واحد همسـ ملموس و صـ

تاکید بر ایجاد ( ,Forrest and Kearns 2001)نمـایند  می

اجتمـاع محلی در برنامه ریزی محله محور داللت بر ایجاد  

ــبکه  ــدای و بین فردی میتعـامالت شـ طیفی از که  باشـ

 لذا شود.های قوی تا پیوندهای ضـعیف را شـامل می  پیوند

ــویت اجتماعی، حس تعلق، ارزش  ها و مفـاهیم چون عضـ

مالت ا، حس برابری اجتماعی و تعمنافع مشــترک گروهی

 محلی استمنسـجم  های یک اجتماع از ویژگیاجتماعی 

(Israel, Chekoway, Schultz, and Zimmermand, 

Forrest & Kearns, 2001) 997;1994; Walter, 1 

ــیر تحول رویکرد (2 ــهری از دهه  سـ  57هـای مدیریت شـ

ار از مدیریت ذگ`میالدی در منـابع مختلف تحت عنوان  

نگاه کنید به یاد میشود ) `شـهری به حکمروایی شـهری  

Barakpour & Asadi, 2009 )  رویکردی کـه به کاهش

مور نقش اقتـدار گرایـانه و مداخله گر دولت مرکزی در ا  

های عرفی شهری و افزایش نقش جوامع محلی و سازمان

همپا با تحوالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی . اشاره دارد

 و توجه "،هامســائل شــهر و پیچیدگی در عصــر جهانی

ــهرها مدیریت و ریزی برنامه تاکید  زمان هر از بیش ش

شهری  زندگی ملموس ابعاد و تر پایین سطوح به دیگری

ــ  ــقــ بــه Friedmann, 1993) "د.مــعــطــوف گــردی ل ن

ــان برنامه ریزی   ( Hajipoor, 2006, 38از در بـدین سـ

برای مشــارکت شهروندان  ابزاریبه عنوان  مقیاس محله

ــت خود )خودگردانی(  در اداره محلــه و کنترل بر معیشـ

. بــاشــــدمی `حکمروایی خوب`پــذیری  جهــت تحقق

بده تواند به صـــورت خودگردانی در محالت شـــهری می

های های بین ساکنین، اعمال قوانین عرفی، انجمنبستان

 های محلی و غیره شکل بگیرد. داوطلبانه، تشکل

عــلــیــرغــم کــاهــش نقش محالت در ایجــاد روابط و  (3

های اجتماعی در شــهرهای امروزی، برخی از همبســتگی

پژوهشــگران معتقدند که محالت کماکان نقشــی پایه در 

ــرمــایــه اجتمــاعی دارنــد) lker, Flap & Vöایجــاد سـ

2007 Lindenberg,) ســـرمایه اجتماعی در محالت، بنا .

ــبکــه ای از تعهــدات متقــابــل و  بــه تعریف کولمن، شـ

ــترک قــابــل اجرا تعریف می  ــود هنجــارهــای مشـ شـ

)Coleman, 1988(  تحقیقات متعدد نشــان داده اند که

ــرمایه اجتماعی در محالت و  ــتقیمی بین سـ رابطه مسـ

ــاکنین   ــایتمنــدی سـ  از زنــدگی وجود داردمیزان رضـ

(Helliwell & Putnam, 2004; Powdthavee, 2008; 

)Oshio, 2016;. Hoogerbrugge & Burger, 2018. 
امروزه سرمایه اجتماعی عامل مهمی برای رشد اقتصادی 

هــا در برابر تغییرات جمعیتی، جوامع و تــاب آوری آن

اجتماعی و اقتصـــادی ناشـــی از شـــهرنشـــینی اســـت 

(he, 1998Temkin & Ro .) با تمرکززدایی از نقش دولت

ــرمــایــه  ،هــای غیردولتیو افزایش نقش نهــاد نقش سـ

اجتماعی در ثبات پایداری و توانمند سازی جامعه محلی 

 به اجتماعی سرمایه گفت می توان"پررنگ شـده است.  

 قرار محله ای توســعه اســاس باید جمعی دارایی عنوان

ایجاد  و اطالعات تبادل دهی شــکل با دارایی این .گیرد

 و یافته تعمیم متقــابل رابطــه بــه اعتمــاد و آگــاهی

 هســـتند، اجتماع نظم حافظ که اجتماعی هنجارهای

ــکل ــجام و دهدمی ش ــتگی و انس ــارکت و همبس  مش

ــتیابی و کرده تقویت را محلــه در اجتمـاعی   به دسـ

ــعه هایهدف ــهیل را توس  & Nourian) "نماید.می تس

0Mozaffaree Pour, 2013, 5)    در برنـامـه ریزی محله

مبنا بنا بر یک توافق عمومی ایجاد ســـرمایه اجتماعی از 

ــاعی بـا نهاد   ــتراک مسـ های غیر طریق همکـاری و اشـ

ــکیــل انجمن هــای مردمی و داوطلبــانــه و عمومی، تشـ

 باشد.مشارکت ساکنین اساس کار می
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Table 1: Indicators and policies of neighborhood-based planning approach 
Components of neighborhood-

based planning 
Indicators Policies 

Emphasis on the cohesive local 

community 

(Israel et al, 1994; Walter, 1997; 

Forest & Kearns, 2001) 

 Local shared values and 

interest 

 Sense of belonging and 

neighborly ties 

 Inhabitants’ cohesion and 

solidarity 

 Sense of social security 

 Sustaining the sense of place by 

highlighting features of local identity 

 Dissemination of collectively-agreed 

norms and behaviors and advocacy of 

local interests 

 Promoting social events 

 Improving neighborhood security 

Decentralization and devolution 

of decision making to the local 

community 

(Friedman, 1993; Barakpour & 

Asadi, 1388) 

 Residents participation in 

decision making 

 Residents control over their 

livelihoods 

 Financial autonomy of urban 

neighborhoods 

 Empowerment of residents 

 Promoting local associations and 

participatory events in neighborhoods 

 Demanding non-local businesses to 

employ local residents in their 

establishments 

 Granting power to local representatives 

to tax non-local businesses to collect 

revenue for the neighborhood’s welfare 

Emphasis on social capital 

(Coleman, 1988; Jacobs, 1961; 

Temkin & Rohe, 1998) 

 Trust 

 Local volunteer groups 

 Awareness-raising 

 Local associations 

 Empowering local councils to promote 

trust 

 Building networks between different 

social groups 

 Media coverage of local events 

 Encouraging membership in social 

groups 

 

  محلم در شهر ایرانی -4-3

 رابطه تنگاتنگی با نظام گیری محالت در شهر ایرانیشکل

ــیره -ای قبیلـه  د از عزمین در قبل و ب کم بر ایراناای حـ عشـ

ــالم دارد ــیاری از جوامع . (Maroufi, 2018) اسـ همانند بسـ

شهری خاورمیانه، واحد پایه اجتماعی در جامعه ایرانی سیستم 

ــترده ب  ــبت به  خـانواده گسـ وده کـه در این نظام وفاداری نسـ

ــته   ــهر و دولت داش خانواده و طایفه ارجحیت بر وفاداری به ش

حضور قبایل و طوایف (. Clark & Costello, 1973,100است )

زمین موجـب تکثر بافت اجتماعی و   مختلف در منطقـه ایران 

بر اسـاس تشابهات نژادی، قومی و   مختلف گیری جوامعشـکل 

 -خونی  . همبستگی(Zibakalam, 2014) سـت شـده ا  مذهبی

ری طوایف عامل انسجام و اتحاد آنها در برابر سایر طوایف و تبا

ــک تکثر فرهنگی. ی طایفه بوددر واقع رمز پایداری و بقا ل شـ

ــرزمینی عامل    گرفتـه در ایالت و اقوام مختلف در مقیـاس سـ

ــکل گیری محالت قومی ــهری بوده  -شـ نژادی در مقیاس شـ

در تحقیقات داخلی و خارجی صورت  (.roufi, 2014Maاست )

ــتگی  هـای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی  گرفتـه نقش همبسـ

سـاکنین محالت به عنوان مشخصه اصلی محالت در شهرهای  

ــطــه   ــت بــه گونــه ای کــه بــه واسـ ــده اسـ ایرانی عنوان شـ

ــتگی اهالی هر محله بیش از آن که با "هـای محله ای  همبسـ

داشته باشند با روستا یا قبیله ای که در  های دیگر پیوندمحله

 ,Pakzad, 2011) "اصـــل بدان متعلق بودند رابطه داشـــتند.

ــتگی (529  ،هـای خـانوادگی، قومی، عقیدتی  عالوه بر همبسـ

منافع مشـترک صــنفی یا طبقاتی نیز در شکل گیری محالت  

ــابطه و      ــهری دخیـل بوده انـد. البتـه این عوامـل پیرو ضـ شـ

وده و در همه شهرها به یک شکل عمل قانونمندی مشخص نب

در شـــهرهای بزرگ عوامل دینی، مذهبی و قومی نمی کردند. 

ــبت به  نقش پررنـگ تری برای جـدایی گزینی محلـه    هـا نسـ

در شــهرهای کوچک به دلیل قرابت "شــهرهای کوچک دارند. 

ــه،   ــوابط دیگری چون پیش ــتر در میان مردم، ض فرهنگی بیش

ــ   ــرشـ ناس و رهبران با نفوذ و یا مبـدا مهـاجران و یا افراد سـ

ــانـه  ها قرار می هـای جغرافیـایی، مالک نـامگـذاری محله    نشـ

های (. این امر شکافRahnamayi, et.al., 2007, 26) "گرفتند.

زیادی را بین محالت یک شهر ایجاد نموده که اغلب به صورت 

کرد. تمامی شهرهای های فضــایی نمود پیدا میجدایی گزینی

ــتاهای بزرگ( به گروهایران )و حتی رو ــده  س ــیم ش هایی تقس

 بودند که غالبا در رقابت، تضاد و گاها دشمنی با یکدیگر بودند.

 سازمان اجتماعی مح م در شهر ایرانی سنتی -4-4

ــهر ــطبر خالف ش ــهروندان ی های اروپای قرون وس که ش

برخوردار از یک سری حقوق شهروندی بوده و در شهر اشتراک 

قوق و حامعه ایران، شهرنشین هیچ حق و منافع داشـتند در ج 

 به واســطه شــهرنشــین شــدن نداشــته است یا امتیاز خاصــی

همانند  ،به عقیده لپیدوس در شهرهای ایرانی(. 1397)پاکزاد، 

حس مســئولیت مدنی در مقیاس  ،ســایر شــهرهای خاورمیانه

شـــهر بســـیار محدود بوده اســـت و وحدت در محله اغلب به 
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ــت ) معنای وحدت و یکپارچ ــهر نبوده اس  ,Lapidusگی در ش

ــتم حس تعلق، هویت یابی(. 1967 ــیسـ ، وفاداری و دراین سـ

ــبت به جامعه محله ای قوی تر از   ــئولیت پذیری مردم نس مس

و قانون چیزی جز تبعیت از کدها و اصول جامعه شـهری بوده  

ــت   ــاکنین محلــه نبوده اسـ  ,Costello)مورد توافق بین سـ

ــت .(1977,16  ,2018لو طبق تحلیل معروفی )این تعریف کاسـ

ــت: 40 ( در بر گیرنده دو ویژگی مهم در ارتباط با محالت اسـ

. عدم اسـتقالل فردی و ادغام منافع فردی در منافع جمعی  1"

. مـاهیـت عرفی محالف و عدم دخالت حکومت در   2محلـه و  

سـیسـتم استقالل فردی    عالوه بر این در این "نظام محله ای.

ــعیف   ــیار ض ــه یعافراد در منافع جمو منافع بس  محله خالص

ای بر جامعه شــهری موجب غلبه جامعه محله .اســتشــده می

آنها  حقوق و وظایف افراد بر پایه عضــویت و همبستگی تعریف

و قوانین و مقررات کامال  نمودای معنا پیدا میمحله هدر جـامع 

ــتحکم بین بودند. بر مبنـای قراردادی و عرفی   پیوندهای مسـ

وجب تامین امنیت روانی و افزایش همکاری و تعاون ساکنین م

ــت.  بین آنهــا می ــده اسـ هــا و این روابط در پی تمــاس"شـ

ــرت ــکل معاش ــتراک آنها درش های هر روزه و مداوم اهالی واش

دادن سرنوشت مشترک خود در محدوده محله، موجب تحکیم 

روابط همجواری شـده و به وحدت و انسجام اجتماعی آنان در  

 & Bahrimoqaddam) "امــل خــارجی می افزود.بـرابـر عو  

Yousefifar, 2013, 107 .)"  وحس  "هـم مـحلــه ای بــودن

ت نظام حمای"مسـئولیت پذیری افراد نسبت به محله در قالب  

فرودســتان وضعفا گردید که اقتصــادی موجب می –اجتماعی 

تحـت حمـایـت ومراقبـت توانمنـدان قرار گرفته و تا حدودی      

ات کـافی برای تـامین امنیـت اجتماعی    فقـدان قوانین و مقرر 

(. عالوه بر این در نبود Ibid, 108-109) "محله را جبران شــود

نهاد شـهرداری، نظام اوقاف برآمده از اصول اسالم عاملی برای  

های مورد نیاز فرآهم آوری بســـیاری از خدمات و زیرســـاخت

محالت بدون نیاز به مداخله مستقیم نهاد حاکمیت بوده است 

بســیاری از (. Ehlers, 1993; Shahbi, 2003ع کنید به: رجو)

مذهبی )مسجد، مدرسه، حسینیه و  -های فرهنگیزیرسـاخت 

ــوخانه    آب انبار و  ،حمام ،تکیـه( و خـدمـات عام المنفعه )وضـ

ــط    ــه خوانی( توس ــم مذهبی )تعزیه و روض ــقاخانه( و مراس س

ــت. واقفین در محالت فراهم می ــته اسـ وقف  بدین گونهگشـ

ــا ارزشموجـــب  ــاعی و ارتقـ ــتگی اجتمـ های افزایش همبسـ

ــانی و سرمایه اجتماعی در جامعه . شده است می محلی انســ

مشارکت موجب شکل  ، همیاری واعتماد، همبسـتگی، حمایت 

بین ساکنین هر محله گیری ســرمایه اجتماعی بسیار قوی در 

شـده به گونه ای که هم محله ای بودن و همسایه بودن نوعی  

شده است. البته روابط و تعامالت اجتماعی تنها ی میارزش تلق

پذیرفت و بر خالف جوامع غربی که درون محالت صــورت می

های اجتماعی بود در فضــای شــهر محل تعامل طبقات و گروه

ایران ارتباطات افقی درون محله ای مانع شـــکل گیری ارتباط 

ــد )میان افراد در طبقات مختلف می  ,Honarvar, Pasianشـ

Taravat, 2015, 49. .)هر محله برای خود شـــهری  در نتیجه

نین زهای ساکابه تامین نیو مستقل  خودکفابوده که به صورت 

البته شایان ذکر است است. پرداخته منافع آنها می و حمایت از

ــتند، اما   اغلب کـه اگرچه محالت ارتباط محدودی با هم داشـ

ز ی نیز بودند.ستیهای قومی و عقیدتجلوه گاه تضـادها و رقابت 

ســابقه مشاجره  ،های عرفیبین محالت معموال به دلیل رقابت

 ;Habibi, 2005های طوالنی بین سـاکنین بوده است ) و کینه

Kheirabadi, 1997های بایســت وجود فرقه(. به این عوامل می

ر مثال بطومختلف که تضاد عقیدتی نیز با هم داشتند را افزود. 

ای که در دوران صــفویه به نگارش درآمده تاورنیه در ســفرنامه

ــت بی ــفهان به دو محله" "کندن میااس و نعمتی  حیدری اص

منقسـم اسـت و غالب اهالی شـهر به دو دسته تقسیم و با هم    

ــتیزه دارنـد،  ــهر   سـ ــتاهای ایران مـاننـد اکثر شـ  "هـا و روسـ

(Tavernier, 1957 cited in Pakzad 2011, 511) . ــبــتــه ال

ــازنده در جهت ههای بین محلرقابت ای به شـــکل مثبت و سـ

ــنامی محالت و تحقق ــت  خوشـ عدالت اجتماعی نیز بوده اسـ

(Bahrimoqaddam & Yousefifar, 2013.)  ــطــور مــثــال ب

ــوص بین متمولین موجب فراهم های بین محلهرقابت ای بخص

ــاکنین محله می ــت. به همین  آوری نیازمندیهای س ــده اس ش

ــاحبـان ثروت بـه   منوال کمـک  نیـازمندان در جهت   هـای صـ

خوشنامی محالت و ایجاد تصویری مثبت از محله نقش آفرین 

بوده اسـت.تصویرسازی از محله به ویژه در اعیاد و مناسبتهای  

ای در جهت هرچه با های بین محلهرقابت کـه در آن  مـذهبی 

ــم نمود می  ــکوه تر برگزار نمودن مراس موجب تقویت افته، یش

 شده است.  اعی محالت میتعلق خاطر و سرمایه اجتم

 سنتیسازمان اداری و مدیریتی مح م در شهر ایرانی  -4-5

برخالف شــهرهای قرون وســطایی اروپا شــهرهای ایرانی 

ــته و نیز امکان  ــتقل از نهاد حاکمیت نداشـ موجودیتی مسـ

تشکیل نهادهای مستقل از حاکمیت در چنین بستری تحقق 

به صورت بالفعل پذیر نمی شـده است. با این حال حاکمیت  

های زندگی شــهری به خصــوص امور   در بســیاری از حوزه

دبسندگی محالت وخمحالت مداخله مسـتقیم نداشته است.  

زهای اقتصــادی، نیاای بوده اســت که عالوه بر تامین به گونه

ساکنین، سازمان اداری مشخص و نیمه  اجتماعی و فرهنگی

ختلف . تقســیم شــهر به محالت ممســتقل نیز داشــته اســت
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های اجتماعی و فرهنگی ســـبب ســـهولت در عالوه بر جنبه

مـدیریـت، جمع آوری مـالیـات و مواردی همچون مـدیریت      

ــت )منابع آبی نیز می ــده اسـ (. Kheirabadi, 1991, 81شـ

ــناخته معموال در محالت افرادی از خانواده های پرنفوذ و شـ

شــده مدیریت امور محالت را )اغلب به صــورت موروثی( بر  

ــتنــد. این افراد قوانین و مقرراتی را برای تنظیم  عهــده داشـ

کردند که غالبا جنبه عرفی روابط اجتماعی ساکنین وضع می

داشـته و مورد قبول تمامی ساکنین محله بودند. یکی از این  

 ،حمایت از منافع جمعی ی محله بود که عالوه برکدخداافراد 

ــاکنینحـل اختالفـات    ــاتی از قبیل  سـ آمار  و ارائـه گزارشـ

ــتغال محله  جمعیتی ــهبه و اشـ نقش میانجی و  ،رحاکم شـ

 ,Avery)داشته است را نیز دادخواهی میان مردم و حکومت

Hambly & Melville, 1991, 567).  در حقیقت کدخدا عامل

 های حاکمتضمینی نهاد حاکمیت بود که توسط وی خواسته

یافته است و در عین حال در بین جمعیت شـهری تحقق می 

دخـدا نیز بـه طور منظم نهاد حاکمیت را از افکار عمومی   کـ 

 (. Ibid, 568ساخت )مطلع می

ــمیگروه ــئولیــت کنترل  هــای غیر رسـ دیگری نیز مسـ

و مراقبت و حفاظت از ســاکنین محله را اجتماعی و اخالقی 

های محلی بودند ها لوطیاز این گروهیکی . بر عهده داشــتند

ــتند.که رهبری محالت را بر عهده  ــازمان لوطی داش ها در س

غیر رســمی خود ســلســله مراتبی داشتند که افراد در آن بر 

 شدندپایه ارشـدیت، صفات و استعدادهای فردی شناخته می 

(Arasteh, 1961, 50 ــایر افراد متمایز (. آن چه لوطی را از س

کرد صفاتی از جمله درستکاری، وفاداری به عهد و کمک می

در شهرهای  .فاظت داوطلبانه محالت بودبه افراد نیازمند و ح

در برقراری نظم اجتماعی،  ها نقش مهمیما قبل مدرن لوطی

حفظ اخالق عمومی، دفاع از محله در برابر خشـــونت، کمک 

ــم مذهبی  مالی  ــازماندهی مراس و به فقرا و اطفال یتیم، و س

ــه ــم تعزیه و اعیاد( را بر عهده  ،آیینی )برگزاری روضـ مراسـ

ــتـه ا  های حکومـت مبتنی بر قـانون و نهاد  در نبود .نـد داشـ

ــهری ــازمان خدمات ش ــهری س را به عنوان  لوطی، جامعه ش

و فراهم آوری خدمات  ایجـاد عـدالت اجتماعی  عـاملی برای  

نقش آفرینی . (Maroufi, 2018, 40) محلی پــذیرفتــه بود

ــطه هم پیوندی لوطی ها در زندگی اجتماعی محالت به واسـ

های مذهبی، اصــناف و ســایر رهبران هیات ها با زورخانه،آن

هــا لوطی(. Arasteh, 1961, 51اجــتــمــاعی محالت بود )

همچنین بــازوی اجرایی رهبران محلی از جملــه کــدخــدا، 

ــیاری از   کالنتر و مجتهـد و امام جمعه محلی بوده و در بسـ

ــم با مداخله    موارد اختالفـات بین رهبران دو محلـه متخاصـ

عـالوه بـراین در زمان گردید. می ها به خشونت تبدیللوطی

ــدن اقتدار هابحران ـــــــی و کم ش ــیاس حاکمیت،  نهاد ی س

نقش مهمی در حفـاظت و مراقبت از محله در برابر   هـا لوطی

 .(Floor, 1971) خشونت و غـارت داشـتند

اجتماعی  -های مرتبط با ماهیه اداریاستخراج مولفم -4-6

 مح م در شهر ایرانی سنتی

مرور تحقیقات انجام گرفته و تحلیل محتوایی  با توجه به

متون و اســناد مرتبط با خصــلت محالت در شهرهای سنتی 

ــه مولفــه خودگردانی، خودکفــایی و  ایـران مـی   توان ســ

های مختص به محالت در گری را به عنوان مولفهخودحـامی 

ــهر ــنتی ایران نام برد. خودگردانی محالت در قالب ش های س

ــکـل گیری نهـاد   نـاظر محلی و عـدم دخـالت نهاد    هـای  شـ

ــد. تامین خدمات حـاکمیـت در امور داخلی محالت می   باشـ

های خیریه و نهاد اوقاف و مورد نیاز ساکنین به کمک انجمن

های همیاری محله ای منجر به ایجاد شــکل گیری ســیســتم

پایبندی به محالت خودکفا در گذشـته شده اند. و در نهایت  

ــترک ــتراک منافو  اخالق مش ــاکنین موجب افزایش اش ع س

ــده اســتمی تنقش حمایت گر محال . هر مولفه به همراه ش

های مستخرج از منابع و اسناد کتابخانه ای در جدول شاخص

 تبیین گردیده است. 2

 
Table 2: Social and administrative components of neighborhoods in traditional Iranian cities 

Components Definition 

Self-autonomy 

 Neighborhood as an autonomous functional unit 

 Social control of neighborhoods through supervisory associations 

 Neighborhood’s control over land-use 

 Resolution of residents’ disputes through customary law 

Self-sufficiency 

 In the absence of urban regulations and municipal institutions, neighborhoods were 

responsible for the provision of residents’ welfare 

 Strong social ties between residents strengthened altruism and cooperation among 

members 
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Self-

supportiveness 

 Solidarity and common interests have increased neighborhood’s supportive role 

 Supporting vulnerable families and groups in the neighborhood 

 Neighborhood residents were required to abide by the ethnic principles and regulations 

defined in each neighborhood 

 Ethnic and cultural commonalities promote self-discipline and adherence to common 

morality 

اداری مح م در شهرهای  -دشرشونی سازمان اجتماعی -4-7

 معاصر ایرانی

ــکل ــتم اداری مدرن در  ش ــیس گیری دولت مرکزی و س

شهری را که  های زندگیدوران پهلوی اول بســیاری از جنبه

ــتقیم دولت بود به زیرمجموعه    خـارج از حیطـه دخالت مسـ

 ساندوران هم دولت تبدیل نمود. اولین سیاست اجتماعی آن

بود. این ســیاست با  جامعه کثیرالقوم ایرانی سـازی فرهنگی 

ــش، زبان، آموزش و تربیت آغاز و با   یک ــازی پوش ــکل س ش

همگن سـازی فضـای کالبدی شهرها تکمیل شد. با توجه به   

، های قومیاین دیدگاه هویت فردی دیگر در گرو همبســتگی

ید م جد؛ بلکه در سیستمی باشــدن نژادی، زبانی و یا مذهبی

هر فرد عضــوی از ملت به همراه یک ســری حقوق و وظایف 

 های قومی وبه عبارتی دیگر همبستگی .استل دولت ادر قب

ــتراک منـافع و وحدت محله ای تهدیدی برای نظام تازه   اشـ

نمود  (.Maroufi, 2018آمد )شکل گرفته شده به حساب می

از طریق  شــهری این ســیاســت ایجاد فضــای شــهری همگن

و تعیین ضـوابط و مقررات یکسان   ل الگوهای هندسـی تحمی

. دبدون در نظر گیری آداب و ســنن و قوانین عرفی جامعه بو

ــتم محله  ــیس ــی س ــبکه معابر فروپاش ای از طریق تحمیل ش

بخشی به  ی به منظور تحققیهای فضــابخشــی از ســیاســت

جامعه بود. عالوه بر  سـیاسـت کالن همسـان سازی فرهنگی   

شهروندان در  عهده دار تامین رفاه زیستی این دولت مرکزی

، اجتماعی، و اقتصادی های فرهنگیقالب یک سـری سیاست 

ا ت ها از رفاه فیزیکیعرصــه شــد که این ســیســتم در تمامی

ــیوه زندگی ــهروندان تعامالت اجتماعی ،ش و نظم عمومی  ش

ــتم را تحت تاثیر قرار داد.  محالت ــیسـ ــان سـ های بدین سـ

ی محالت که به صورت داوطلبانه به تامین همیاری و خودیار

و از  شمولقوانین همه پرداختند توسـط  نیازهای محالت می

ــمرکزی باال به پایین دولت   ،از منظر اداری دند.جایگزین شـ

ــتقل بلکه  -محالت نـه دیگر یک واحد اجتماعی   اداری مسـ

واگذاری امور دادند. جزئی از تقســیمات شــهری را شــکل می

ــهرداری بــه معنــای انحالل ای بــه محلــه نهــاد نو بنیــان شـ

های خودگردانی محالت بود. بدین منوال بســـیاری از انجمن

ــمیزای و کـارگ محلـه  متولی کنترل اجتماعی  اران غیر رسـ

و  گرفتههای شـــهری و دولتی قرار محالت زیر مجموعه نهاد

ــته به    ــهر و وابس ــت ش ــرنوش ــت محالت در گرو س ــرنوش س

 شد.های شهری سیاست

های توسعه شهری به نظام تازه شکل گرفته ورود طرح با

ــعه کمی    ــیر توس ــهرها در مس برنامه ریزی در ایران عمال ش

فرهنگی و هویتی قرار -بــدون در نظرگیری ابعــاد اجتمــاعی

های جامع دهه چهل شـــهرهایی چون تهران و گرفتند. طرح

ــبت به   ــعه گرایانه نس ــهد بازتاب دهنده الگو و تفکر توس مش

. بسیاری از اجزاء (Kamrava, 2009) باشـد هر میمسـاله شـ  

هـا همچون الگوی محلـه بنـدی، ناحیه بندی و منطقه    طرح

بندی بر اســاس ضــوابط اســتاندارد سازی شده و باور بر این 

ــانی فارم از قومیت و نژاد و   ــل کـه نیازهای جوامع انسـ اصـ

و  قوانین باشـند تدوین شده اند. بنابراین مذهب یکسـان می 

شامل عرصه بندی، کاربری زمین، ها ترتب بر طرحمضـوابط  

 فرهنگی -توده گذاری، .... بدون در نظرگیری بافت اجتماعی 

. با دگرگونی ساختار دوشمحالت به کّل شهر تعمیم داده می

های محله ای نیز دستخوش تغییرات و عملکرد محالت ارزش

 شده به گونه ای که سرمایه اجتماعی حاکم بر محالت قدیم

در محالت جدید شهری  -اعتماد، مشـارکت و همبسـتگی   –

نمود چندانی ندارند. در این بین بسـط و گسـترش مناسبات   

اقتصـاد سرمایه داری موجب تغییر ترکیب اجتماعات شهری  

ــجام اجتماعی جوامع "بـه گونه ای که   هویت گروهی و انسـ

ــتـای خطوط پولی و مـالی   قرار گرفتـه اند   "مختلف در راسـ

(Madanipour, 2002, 395پژوهش .) ــورت های میدانی صـ

گرفته در خصــوص محالت معاصــر ایران به ضــعف ســرمایه 

اجتماعی در محالت اشـاره دارند که موجب تشدید مشکالت  

 ,Khakpour, Mafiهای شــهری گردیده اســت )و ناهنجاری

and Bavanpouri, 2009; Loghman, Zarbadi, and 

Behzadfar, 2019; Aslani, Dehghanpour, and Hedayat, 

2018.) 

 هاشرح و تفسیر نتایج و یافته -5

هاای برنامم ریزی محلم مبنا با ناا   مالاایهاام مولفام   -5-1

 اجتماعی مح م سنتی و مح م معاصر ایران-اداری

-محله ی برنامه ریزیهابدون شــک بســیاری از شاخص

 -از تغییر و تحوالت اقتصــــادی و اجتمــاعی همبنــا برآمــد

تغییر و تحوالتی که  باشــد.می شــهرگراییاز  ناشــی فرهنگی
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ــکیل دهنده    ــای تش ــای محلی به عنوان فض تاثیر آن بر فض

زندگی روزمره شهروندان، بسیار پر اهمیت و نیازمند مداخله 

عالوه بر این مباحث باشد. برنامه ریزان و سـیاســتگذاران می 

ــازی و ارتباط   ــفاف س ــهروندی، ش میان  مربوط به حقوق ش

ــهری( جـامعـه مدنی    ومـت و حک نوع نگرش )حکمروایی شـ

ــبت به مدیریت و برنامه ریزی    نهادینه کردهمتفـاوتی را نسـ

بین  پل اتصالبنابراین برنامه ریزی در سطح محله ای  .است

مرکزی در جهت قدرت  حکومت و محله ای اجتماع منســجم

ــاکنین و توزیع بهینه خدمات و   ــازی س بخشــی و توانمند س

ــه مولفـه تاکید بر اجتماع محلی،   امکـانـات می   ــد. سـ بـاشـ

تمرکززدایی و توجه به سـرمایه اجتماعی عوامل بستر ساز به  

منظور افزایش نقش محالت در مـدیریـت و برنـامه ریزی در    

ای هباشـند. با مقایسه تطبیقی شاخص عصـر شـهرگرایی می  

ــه مولفــه بــا ویژگی هــای اجتمــاعی و اداری محالت این سـ

به  و محالت شـهرهای ایرانی معاصر  سـنتی شـهرهای ایرانی  

یابیم. از این رو از نقاط قوت و ضعف محالت ایرانی دست می

ــهری  ــائل ش تعدادی متخص و حرفه مند خبره در حوزه مس

ــاخص ــت گردید تا شـ های مرتبط با ماهیت ایران در خواسـ

ــنتی و  –اجتمــاعی  ــهرهــای ایرانی سـ اداری محالت در شـ

ــر را کـه از    ــهرهـای ایرانی معـاصـ تحلیل محتوای متون  شـ

کتابخانه ای و همچنین نظر متخصــیصن به دست آمده را با 

توجه به مزایا و معایب هر یک در ســه دســته بندی تعریف  

ــده مولفـه  هـای برنـامه ریزی محله مبنا جانمایی نمایند.   شـ

مشخص شده اند نشان دهنده وجه  مواردی که با عالمت 

 -ماهیت اداری های رویکرد محله مبنا بااشـــتراک شـــاخص

اجتماعی محالت ایرانی سـنتی و معاصر است. مطابق جدول  

بسیاری از اصول برنامه ریزی محله مبنا به صورت  3شـماره  

ــنتی اعمال  ــهرهای ایرانی سـ توافقی و عرفی در محالت شـ

ــین برخی   می ــص ــت. با این حال طبق نظر متخص ــده اس ش

ــنتی از جمله محدودیت نقش زنان دویژگی ر های محالت س

های عمومی، عدم استقالل و امکان رشد فردی و وجود عرصه

روابط سـلسله مراتبی بر پایه قدرت و ثروت نیز در تناق  با  

ــد. از طرفی برخی هــای نوین محلــه مبنــا میرویکرد بــاشـ

ــر از جمله  ویژگی حذف پیش هـای معدود در محالت معاصـ

شــرط نژادی، قومی، دینی به منظور حضــور در محله، وجود 

های اجتماعی های شــورایاری، شــکل گیری شــبکه  جمنان

مجازی عوامل بســتر ســاز برای تحقق پذیری رویکرد محله  

 مبنا از نظر متخصصین تلقی شده اند.

ــت که ویژگی   های محالت بـا این حال الزم به ذکر اسـ

ــب با  ــته متناس خودگردان، خودکفا و خودحامی گر در گذش

اداری زمان خود -اقتصادی و سیاسی-ســاختارهای اجتماعی

بوده و لزوما قابل تطبیق با شـــرایط شـــهرهای امروزی نمی 

برای مثال مفهوم سرمایه اجتماعی در محالت سنتی  باشند.

در قالب عواملی چون ســیســتم خانواده گســترده، مناســبات 

های اجتماعی مرتبط با این قومی/نژادی/زبانی/دینی و شــبکه

حالت معاصر عالیق گیرد در حالیکه در ممناسـبات شکل می 

و سـالیق مشـترک بین افراد )نه لزوما خانواده( شکل دهنده   

سرمایه اجتماعی است. مشابها خودگردانی محالت سنتی نیز 

ســیاســی حاکم بر ایران زمین بر پایه -ریشــه در نظام اداری

حاکمیت چندگانه یا ملوک الطوایفی دارد که محالت ســنتی 

دان بدون دخالت مستقیم را تبدیل به یک واحد اداری خودگر

ــوع     ــت. در حالیکه امروزه موضـ نهـاد حـاکمیـت نموده اسـ

خودگردانی محلی با مفاهیمی چون جامعه مدنی، شهروندیت 

 شهری و دموکراسی مشارکت محور گره خورده است.
 

Table 3: Comparing the components of neighborhood-based approach with social-administrative components of 

neighborhoods in traditional as well as contemporary cities of Iran 

Emphasis on social capital 

Decentralization and devolution 

of decision making to the local 

community 

Emphasis on the cohesive 

local community 

Components of 

neighborhood-based 

planning 

 Solidarity and common 

interests have increased 

neighborhood’s supportive 

role 

 Supporting vulnerable 

families and groups in the 

neighborhood 

 Ethnic and cultural 

commonalities promote self-

discipline and adherence to 

common morality 

 Neighborhood as an 

autonomous functional unit 

 Social control of 

neighborhoods through 

supervisory associations 

 Neighborhood’s control over 

land-use 

 Resolution of residents’ 

disputes through customary law 

 Strong social ties 

between residents 

strengthened altruism 

and cooperation among 

members 
 In the absence of urban 

regulations and 

municipal institutions, 

neighborhoods were 

responsible for the 

provision of residents’ 

welfare 

Neighborhoods in 

traditional Iranian 

cities 

Benefits  

(Supportive factors) 

- Tensions and disputes 

among different 

neighborhoods diminished 

social capital at city scale 

- Residents’ participation is 

restricted by the decision of the 

local elder 

- patriarchy, hierarchical 

social structure, and 

segregation of ethnic-

religious groups 

 Disadvantages 

(Deterrent factors) 
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- Hierarchical structure in 

informal associations such 

as Zurkhaneh overshadow 

individual flourishing 

- Residents’ representatives were 

often elected according to their 

power, wealth and social 

prestige among the male 

member of neighborhood 

- Restrictions on women’s 

presence in the public 

domain 

 the positive impact of virtual 

social networks in residents’ 

social awareness 

 Existence of neighborhood 

councils for monitoring 

neighborhoods’ issues 

 Inclusive neighborhoods 

and elimination of racial, 

ethnic, and religion 

preconditions for 

membership in a 

neighborhood 

Neighborhoods in 

contemporary 

Iranian cities 

benefits  

(Supportive features) 

- Low degree of mutual trust 

and social participation in 

neighborhoods 

- Lack of customary 

institutions and the 

weakness of local NGOs 

diminish neighborhoods’ 

shared ethics 

- The direct intervention of 

government institutions in all 

neighborhood’s affairs 

(security, health, land-uses, …) 

- Residents have no voice in 

decisions that affect their 

everyday life (including land-

use plan, density, public/private 

investments, …) 

- Lack of transparency about 

ongoing plans and projects in 

neighborhoods 

- Excessive demographic 

shifts between 

neighborhoods reduce 

long-term common 

interests 

- Formation of 

neighborhoods based on 

wealth and social status 

- Disadvantages 

(Deterrent factors) 

 
معاصارساازی مح م در شاهرهای ایرانی بر اسا      -5-2

 رویکرد محلم مبنا

ــد  دو عامل در دگرگونی ماهیت  همـانطور که عنوان شـ

نقش آفرین بوده  ایرانیهای در شهر تمحال اجتماعی-اداری

 و مفهومبر قانون  حکومت مبتنیاند. عامل اول شکل گیری 

تحت عنوان عضــویت در جامعه سیاسی  -شـهروندیت جدید 

ــور -)دولـت   ــد که می -ملت( در واحد جغرافیایی کشـ باشـ

، نژادی، زبانی و مذهبی ساختار پیشین قومی هایهمبستگی

 ؛ و عامل دوم مرتبط با شــکل گیریتحت الشــعاع قرار داد را

فراهم آوری خدمات محلی از طریق  بـا هـدف  دولـت محلی  

ستم متمرکز و یکپارچه شهری و تصویب قوانین یکپارچه سی

قوانین پهنه بندی، ضــوابط ســاختمانی، تفکیک، کاربری   -

ــد که ماهیت نظاممی هغیر و زمین محله ای  -های عرفیباش

تجربیات مختلف نشــان داده اســت که . را دگرگون ســاختند

های امروزی مختص معاصـــر ســـازی مفهوم محله در شـــهر

ــتخراج الگ ــهر کالبدیوهای اسـ ــین از محالت شـ های پیشـ

ــد. با این حال نباید فراموش شــود که کالبد محالت  می باش

معاصـر سازی آن با   پیشـین تابع اصـول و ضـوابطی بوده که   

ــوابط و های فراوان امروز با چالش مقررات موجود توجه به ض

این بدان معنا نیست که برنامه ریزان و  البتهباشـد.  روبرو می

ــهری امروز ایران قـادر به ایجاد محالت بهتر به  طراحـان   شـ

 منظور تامین رفاه و امنیت شهروندان نیستند. محالت سنتی

، امنیت، ایجاد رفاه اجتماعی های ایران عامل هویت یابیشهر

و اقتصـادی ساکنین بوده که به صورت خودگردان و مستقل  

شده است. اگرچه بسیاری از موجب تداوم حیات شــهری می

ما باشد ادست یافتنی نمی ها در شهرسازی معاصرین ویژگیا

هدایت شوند که  توانند درجهتیهای شهری میسیاستگذاری

ــتیابی به این ویژگی ــرایط الزم به منظور دسـ ها را فراهم شـ

ـ  ــتفـاده از مولفه دآورن های برنامه ریزی محله مبنا برای . اسـ

رای جزء به معاصرسازی محالت شهرهای ایرانی به معنای اج

ــازی و جزء این مولفـه  ــد بلکه هدف توانمند سـ ها نمی باشـ

قدرت بخشــی به محالت با استفاده از ابزارهای جدید برنامه 

ــت که رویکرد محله مبنا در    ــهرگرایی اس ــر ش ریزی در عص

های برنامه ریزی دهد. بســیاری از شــاخصاختیار ما قرار می

جوامع غربی فرهنگی  -محله مبنا ریشــه در بســتر اقتصــادی

ــهرهای ایرانی را محدود  دارند که امکان تحقق پذیری در شـ

نماید. از این رو مطالعه ساختار اجتماعی و اداری محالت می

سازد. ها را میسر میسـنتی امکان بومی سـازی این شـاخص   

عوامل بسـتر ساز و عوامل بازدارنده محالت   3جدول شـماره  

ی برنامه ریزی محله هاســنتی و معاصــر را در قیاس با مولفه

ــازی   مبنـا تبیین نموده کـه   ــرسـ گـام موثری جهت معاصـ

اجتماعی محالت ســـنتی توســـط ابزار -های اداریشـــاخص

های پیشنهادی ارائه باشـد. راهبرد برنامه ریزی محله مبنا می

های الزم برای توانند بســـترمی 4شـــده در جدول شـــماره 

ــی به جایگاه محالت در نظام برنام ــتحکام بخشـ ه ریزی اسـ

سعی شده است سه  راهبردهاشهری را ایجاد نمایند. در ارائه 

مبنا با واقعیت محالت امروزی ایران محله مولفه برنامه ریزی 

تطبیق داده شــده و با درس آموزی از تجربه محالت ســنتی 

 سازی شوند. بومی
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Table 4: Strategies for application of the principles of neighborhood-based approach to the planning of 

contemporary neighborhoods in Iranian cities 

Components Strategies 

E
m

p
h

a
si

s 
o

n
 t

h
e 

co
h

es
iv

e 
lo

ca
l 

co
m

m
u

n
it

y
  Promoting education and skills training to empower neighborhoods’ residents 

 Promoting neighborhood’s identity by focusing on its history, celebrating its 

achievements, and appreciating its notorious members 

 Supporting local entrepreneurs by setting up the neighborhood’s local 

development fund 

D
ec

en
tr

a
li

za
ti

o
n

 

a
n

d
 d

ev
o

lu
ti

o
n

 

o
f 

d
ec

is
io

n
 

m
a

k
in

g
 t

o
 t

h
e 

lo
ca

l 
co

m
m

u
n

it
y
 

 Public participation in decisions that impact their everyday life 

 Granting veto right to neighborhoods’ residents over a decision that affects their 

lives and their social rights 

 Promoting “neighborhood citizenship” in a way that residents are the main actors 

and beneficiaries in decision and policies regarding their neighborhood 

 Applying the neighborhood’s capacity to attract creative class and investors 

E
m

p
h

a
si

s 
o

n
 s

o
ci

a
l 

ca
p

it
a

l 

 Regenerating voluntary associations to resolve disputes and assist local authorities 

to provide welfare for neighborhood’s residents 

 Supporting NGOs for social development and assisting families in their 

livelihoods 

 Promoting neighborhood competitiveness and sense of belonging by hosting 

cultural events 

 Increasing residents awareness (especially children and adolescents) of the values 

and capacities of their neighborhood 

 

 نتیجه گیری   -6

محالت ســنتی در  معاصــرســازی مفهومدر دو دهه اخیر 

ــنهاداتی   ــرفا محدود به ارائه پیش ــر ایران ص ــهرهای معاص ش

جهت بازتولید الگوهای کالبدی گذشــته یا معاصر سازی این 

پژوهش الگوها با ابزار طراحی شهری بوده است. هدف از این 

ی با ابزار اداری محالت سنت-معاصـرسـازی سازمان اجتماعی  

ــدن نقش   ــخ به کمرنگ شـ برنـامه ریزی محله مبنا در پاسـ

محالت در سـاختار برنامه ریزی شـهری ایران است. نتایج به   

های . ویژگی1دسـت آمده بر اهمیت دو موضوع تاکید دارند:  

ــنتی ایران در ســـه مولفــه   –اداری  اجتمــاعی محالت سـ

ــیاری از    خودگردانی، خودکفـایی و خودحـامی گری در بسـ

ــه  ــاخص های برآمده از رویکرد محله مبنا مطابقت موارد با ش

دارنـد هرچنـد وجود برخی عوامـل بـازدارنـده نیز انکارپذیر      

. رویکرد محله مبنا چنانچه با شـــرایط معاصـــر 2نیســـتند. 

شــهرهای ایران باز تعریف و بومی سازی شود، فرصت خوبی 

های شــهری به خصوص در ها و نارســاییرا برای حل چالش

ــهرهـا ایجاد می کال کند. بنابراین رویکرد محله مبنا ابزار نشـ

مناســبی برای باززنده ســازی و معاصر سازی مفهوم محالت 

ســنتی ایرانی اســت که به صــورت مکمل رویکردهای کالبد  

 تواند مد نظر قرار گیرد.محور رایج می

از آن جا که این پژوهش جامعه آماری به خصــوصی را 

توان نتـایج آن را بـه تمام محالت    گیرد پس نمینمیدر بر

شـهری ایران تعمیم داد. پیشـنهادات راهبردی عنوان شده   

ــماره  ــت   4در جدول شـ ــورت کلی بوده و الزم اسـ به صـ

متناسـب با شرایط بستر در هر شهری محدود و باز تعریف  

توانند با انتخاب شوند. در عین حال سایر پژوهش گران می

ماری موضوعات مطرح شده نمونه موردی و تعیین جامعه آ

ــازی   ــرسـ در این پژوهش را کاربردی نمایند. اگرچه معاصـ

مفهوم محالت ســـنتی در قالب رویکرد محله مبنا، با توجه 

ــوابط و مقررات متمرکز و از باال به پایین امروزی، با  به ضـ

چالش فراوان روبرو اســت، با این حال پیشــنهادات مطرح  

ماعی ، فرهنگی و اداری توانند عوامل بسترساز اجتشده می

گر الزم جهت ایجاد محالت خودگردان، خودکفا و خودحامی

 را فراهم سازند.

 پی نوشت:
1. Neighbourhood Unit 

2. Communites 

شکل  Livable Neighbourhoodو در استرالیا ایده  New Urbanism در ایالت متحده مفهوم Urban Village بطور مثال در انگلستان ایده .3

 ست.گرفته ا
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Urban neighborhoods used to be an essential part of the social, economic, and physical 

fabric of traditional Iranian cities. Strong ties, a sense of belonging, and cooperation 

among inhabitants had established an informal welfare system that has limited the 

intervention of authorities in neighborhoods’ affairs. The formation of the central 

government and rapid urbanization in the last century has changed the nature of urban 

neighborhoods from social and administrative units to mere physical urban blocks. At the 

same time, the application of modern planning tools such as zoning, land-use adjustment, 

and neighborhood-unit concepts have established homogenous physical neighborhoods 

with little attention to social issues. A brief analysis of today’s urban issues reveals that 

the traditional concept of ‘neighborhood’ has little place in the planning and management 

of cities. Demographic shifts, gentrification, and constant alteration of land-uses in 

contemporary neighborhoods have reduced the sense of belonging to a local community, 

and therefore have diminished social cohesion with the city. As a response to the current 

problems, in the past two decades, a shift in planning paradigms along with social and 

economic changes at the global level has transferred the focus of planning from macro 

scale to local scale of communities. Formation of various discourses such as 

neighborhood development, neighborhood planning, sustainable neighborhood-based 

development, urban village, etc.… accentuates the importance of local communities in 

urban planning and management, on the one hand, and emphasizes the need to revive the 

value of traditional communities on the other hand. Therefore, this study aims to revive 

and redefine social and administrative features of traditional neighborhoods in planning 

contemporary Iranian cities according to the following steps: first, this study analyzes the 

main social and administrative components of neighborhoods in traditional Iranian cities. 

Then, the main components of the neighborhood-based planning approach are derived to 

make a comparison between the former and the latter issues. Finally, this study provides 

strategies for the social-administrative regeneration of neighborhoods in contemporary 

Iranian cities. Due to its analytical and comparative nature, this research uses 

bibliographical documents to define the main components of the neighborhood-based 

planning approach. Then the social and administrative nature of neighborhoods in 

traditional and contemporary cities of Iran is analyzed and the main components and 

indicators are derived from library resources and deep discussion with experts. To make 

a comparison, a group of experts and specialists in urban issues were asked to compare 

the social-administrative components of traditional Iranian neighborhoods with the 

components derived from the neighborhood-based planning approach. The comparison 

highlights both supportive and deterrent factors in the realization of a neighborhood-based 

approach in the planning of contemporary Iranian cities. The data analysis displays the 
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fact that many principles of neighborhood-based approach were used to be practiced 

regularly in traditional neighborhoods of Iranian cities. However, according to experts, 

some features of traditional neighborhoods such as patriarchy, hierarchical social 

structure, segregation of ethnic and religious groups, and restrictions on the presence of 

women in public spheres, are not compatible with the ideals of the neighborhood-based 

approach. On the other side, some features of contemporary Iranian neighborhoods, such 

as neighborhood councils, community-based organizations, and ethnoreligious 

inclusiveness are considered supportive factors in realization of a neighborhood-based 

approach. The result of this study also highlights two important issues: first, the social 

and administrative features of traditional Iranian neighborhoods are quite consistent with 

the components of neighborhood-based approach (however the existence of some 

deterrent factors are undeniable); second, redefinition and application of the 

neighborhood-based approach in contemporary Iranian cities establishes a good 

opportunity to solve urban challenges and urban management issues especially in large 

metropolises. The findings suggest that although social and administrative regeneration 

of traditional neighborhoods is associated with many challenges, the use of new planning 

tools, such as the neighborhood-based approach, can provide the necessary social, 

cultural, and administrative bases for realization of neighborhoods with a strong sense of 

identity and belonging. Since this study does not cover a specific statistical population, 

its results cannot be generalized to all cities in Iran. Future research can adopt a case study 

approach and define a statistical population to apply the issues raised in this study. 

However, the suggested strategies in this article can provide guidelines for policymakers 

and urban planners to provide processes to establish autonomous, self-sufficient, and self-

supportive neighborhoods in contemporary Iranian cities.  
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Iranian city, Neighborhood, Neighborhood planning, Local community. 
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 چکیده

 هپذیرفت امری نماید،می پذیرقرائت را آنها که( فضاها فرهنگی معنای به توجه یا) معنی واجد فضـاهای  خلق اهمیت

 در چنانچه یابد؛می باز را خود طریق آن از و شــودمی متولد معنایی یدایره در انســان که آنجا از واقع در. اســت شــده

 دست از زنی را خود وجودی هویت آن، با ارتباط عدم ضمن گیرد، قرار غیرفرهنگی معانی واجد یا معنی فاقد هایمحیط

 ایفا را مطلوبی ترجمانی نقش کالبدی، متن تولید خالل در که اســت شــهر طراح یعهده بر میان، این در. داد خواهد

ــای در و نموده ــهری فض ــت ش ــر، یمقاله هدف بزند. فرهنگی کدگذاری به دس  طراحی گامبهگام فرآیند تدوین حاض

ــاهای ــهری فض ــایی  و پذیرقرائت ش ــناس ــاهایی چنین ایجاد بر مؤثر عوامل ش ــت فض  ینظریه از منظور، این به. اس

 هایقابلیت پارادایم، این انتخاب دلیل. شد خواهد استفاده( پسامدرن نظری هایپارادایم از یکی عنوانبه) شـناختی زبان

 یکی نوانعبه ترجمه مطالعات از مقاله، این در. است شهرسازی و معماری در معنی افول یمسئله به پاسخگویی در آن

 با تا اســت آن بر نوشــتار این واقع در. اســت شــده برده بهره منتخب، پارادایم با مرتبط نظری و دانشــی هایعرصــه از

 با. یابد دســت پژوهش غایی هدف به آنها، دقیق فهم و بررســی و ترجمه، مطالعات در مطرح هاینظریه از گیریبهره

 فرانظریه رهیافت از ترجمه، مطالعات در مطرح هاینظریه بررسی یلهمرح در حاضر پژوهش شـده،  بیان موارد به توجه

 بر مبتنی ،(ترجمه مطالعات در مدرن و ســـنتی هاینظریه) هانظریه واکاوی با که معنی این به. اســـت برده بهره

 تکاربس ینحوه ،بررسی این خالل از و نموده واکاوی را آنها ای،مقایسه و تاریخی تحلیلِ چون رهیافت، این هایتکنیک

 یلتحل نتایج. است نموده تدوین( منطقی استدالل روش براساس) شـهری  طراحی در نظر مورد فرآیند تدوین در را آنها

ــان فرانظری ــود،می منجر ارتباطی یترجمه به که فرهنگی، یترجمه رویکرد و ترجمه مدرن ینظریه دهد،می نش  ش

 رآیندف با ترجمه، مدرن ینظریه در ترجمه فرآیند انطباق با. است شهر در فرهنگی متن یک تولید در مطلوب رویکردی

 اساس، این بر. است شده تدوین پذیرقرائت شهری فضـاهای  خلق گامِ به گام روند معنا، واجد شـهری  فضـاهای  طراحی

 نظر در با و مودهن تحلیل و تجزیه را مبدا زبان شهر، و فضا فرازبانی یحیطه شـناسـایی   ضـمن  اسـت،  الزم شـهر  طراح

 و ردهک شناسایی را فضا در درک قابل و نهفته معانی و هانشـانه  ایدئولوژی، و قدرت هایگفتمان و فرهنگ فیلتر گرفتن

 .بزند محیط در فرآیندمحور یترجمه به دست

 های کلیدی:واژه

 .پذیرقرائت شهری فضای فرآیند، فرانظریه، ترجمه، ینظریهمتن، 
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 مقدمه -1

 بر پذیر،قرائت و درک قابل شهری فضـاهای  خلق اهمیت

 کیبا  یدر صورت هاانسانواقع  در. یستن یدهپوشـ  کسهیچ

 آن، در موجود هایپیام که کرد خواهند برقرار رابطه محیط

 یتاهم یدهندهمهم نشان یننها باشــد. اآ ییدر سـپهر معنا 

 پژوهش ایناست.  یطمح یدر طراح یفرهنگ معانیبه  توجه

 تا اســت آن پی در موضــوع، این اهمیت و امر این بر تکیه با

 شناختیزبان پارادایم بر مبتنی را فضایی چنین تولید فرآیند

ــوع، این اهمیت رغمی. علنماید تدوین  زمانی یدوره موضـ

 اتفاقاست که در آن افول و نقصان معنا  بوده ایرههب مدرن،

ــت افتـاده  ــتی،مدرن یکردانتقاد به رو در رو،این از. اسـ  یسـ

ــتجوی در پردازانیهنظر  منظوربه مختلف هایحلراه جسـ

ــئله، اینبا  برخورد ز در انتقال ا یب،ترت ین. بداندبرآمده مسـ

ــامدرن، هاییهمدرن به نظر ییهنظر از  یدمتعد یفط با پس

(، 1390) یتنزب کیتکه  شـــودطرح می نظری هایپارادایم

 شناختیزبان ینظریه پدیدارشـناسـی،   هایدسـته  در را آنها

 ی،یپساساختارگرا یی،ساختارگرا شناسی،نشــانهبر  مشـتمل )

 یانم در. کندمی بندیطبقه فمنیسم و مارکسیسم(، واسازی

ــناختیزبان ها،پارادایم این  معنی، یمقوله با ارتباط در شـ

 .است یافتهطرح و بسط 

 شناختیزبان هایپارادایم قالب در اندیشه احیای واقع در

 ولتحو  تغییر پسامدرن یتا موضوعات نقد فرهنگ شد موجب

ــانه یان،م ین. در ایـابند  ــی،نشـ ــناسـ ــاختارگرایی شـ  و سـ

 و اهرشته از بسیاری مجدد گیریشکل در پسـاساختارگرایی 

 توجهی ها،ادایمپار ین. ااندبوده مؤثر دیانتقا کنش ویژهبـه 

 یو شهرساز یدر معمار نمادگرایی و معنا به زمانهم و دوباره

ا و در چالش ب شناختیزبان نظر نقطه از مثال برای. اندداشته

 ین، افرم یکنندهیینتع عامل یمثابه به مدرن عملکردگرایی

 هر قدفا شـهرسازی،  و معماری هایبحث مطرح شـد که ابژه 

 یقاز طر توانندمی اما هســـتند، درونی و ذاتی معنای گونه

ــترش  یو فرهنگ یاجتماع یقراردادهـا  ــط و گسـ . یابندبسـ

ــی، زبان ینظریه بنابراین ــناس  و تجزیه در مهم ادایمیپار ش

 تیافخلق و در یعنیپسامدرن  یاز دغدغه عموم یکی تحلیلِ

 (.Nesbitt, 2018معنا است )

ــئلدر ارتباط با  یمپارادا ینا انتخاب ترتیب، بدین  یهمسـ

معنا است. در ادامه با توجه به آنکه  یعنیپژوهش،  ینا یمحور

ــاها یدتول آیندفر ینهدف مقاله، تدو ــهر یفض  رپذیقرائت یش

ــت، از مطالعات ترجمه به ــاخه از یکی عنوان اس  نظری هایش

 که، دلیل این به واقع، در. اســت شــده اســتفاده شــناســیزبان

 یترجمان ینقشــ کالبدی، متن تولید روند در هریشــ طراح

 یندفرآ از گیریبهره زند،یو ترجمه دست م یرداشته و به تفس

ــاخه این در ترجمه ــا تواندمی مطالعاتی یش ــد راهگش . باش

 هاینظریه از اســـتفاده حاضـــر، پژوهش نوآوری ترتیبینبد

 ینو همچن یشــهر یطراح ینظر یحوزه در ترجمه مطالعات

ــاهای طراحیعوامل مؤثر بر  و ینـد فرآ ینتـدو  ــهری فضـ  شـ

 در مطرح هاینظریه واکاوی و فهم بر منطبق پـذیر، قرائـت 

( و کاربســت آنها یفرانظر یافت)منبطق بر ره ترجمه مطالعات

 .  استنظر پژوهش  مد یندفرآ یندر تدو

 پژوهش متدلوژی و روش -5

 تحلیلی پژوهشی مقاله، هدف به توجه با حاضـر  پژوهش

ــت  هایگونه از یکی عنوانبه فرانظریه از پژوهش این. اسـ

ــت.  1فرامطالعه رهیافت ــت الزم اینجا دربهره برده اس  تا اس

 دازیپرفرانظریه انواع رهیافت، این یفدر رابطه با تعار اندکی

 آن شرح داده شود. تأکیدمورد  هایتکنیک انواع همچنین و

 از نوعی شد، هدخوا وردهکه در ادامه آ یحاتیبا توجه به توض

ــتار  ینکه مورد توجه ا پردازیفرانظریه ــدمینوشـ  فهم، باشـ

ــت و  هانظریه عمیق ــتفاده برا روشاسـ  یواکاو یمورد اسـ

 .بود خواهد تاریخیو  ایمقایسه تحلیل روش ها،یهنظر

مثال  یارائه شده است. برا 2فرانظریه از متعددی تعاریف

 این متقدمین از ییک عنوانبه ،(1907) کوهن توماس دید از

ــ یــه،فرانظر حیطــه، ــه یبررسـ  جــاییتحوالت علم و جــاب

ــت علمی هایپـارادایم  ــانبدین و اسـ  فرانظریه، هدف سـ

 Ekhlasi & Khaksar) است علمی هایپارادایم بندیدسـته 

Fard, 2015, 47فرانظریــه، ژانو، رطبق نظ یــانم ین(. در ا 

ــ ــت. مطالعه یاجرا ییوهشـ  یادوم  یدرجه یفرامطالعه اسـ

دور  یدر اصـل اشاره به مطالعه  یوهشـ  ینمطالعه. ا یمطالعه

 ،دور اول یمطــالعــه درحــالی کــه. دارد تریقعم یــا یدوم

دور دوم، علل  یمطالعه کند،یم یلمورد نظر را تحل ییدهپد

ــکل  دهدیقرار م یلمورد نظر را مورد تحل یپدیده گیریشـ

(Boostani, Pooladi & Tavasol Rokn Abadi, 2019, 26 .)

ــ یحوزه فرانظریه، طورکلی، به ــامل م یعیوس ــودیرا ش : ش

 یندفرآ یمطالعه ها،زمینه و هافرضیشمنابع، پ یمطـالعـه  

 ردکارب نیز و نتایج و هایافته ها،روش تحلیل پردازی،یهنظر

 (.Lotfizadeh, Ebrahimi & Ebrahimi, 2010, 44) هانظریه

ــورتبه تعـاریف،  انواع از فـارم   فرانظریه ابعاد کلی صـ

 اینظریه ها،یهنظر یلاز انواع: تحل یکی برمشــتمل   تواندمی

 ایمختلف و  هاییهنظر یکننده تلفیق هـا، یـه نظر یدربـاره 

 گریید بندیدسته درباشد.  هانظریه ساختارشکنی و واکاوی

(Lotfizadeh et al., 2010, 46 adapted from Craig, 2009 ،)

: اســت شــدهطرح  یهدر ارتباط با فرانظر یاســاســ دیکردو رو

آراء  یانکه در م یتزرر دیدگاه یانم ینا درو واکاوانه.  یقیتلف

 انواع اســـت، برخوردار بســـیاری مقبولیت از پردازانیهنظر
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ــه در را پردازیفرانظریه ــته، س  این. کندمی بندیطبقه دس

 ییهان جیتفاوت در نتا وجود یلدل به یادیتا حد ز بندیطبقه

 :است

 ــت، نوع  فهم برای ابزاری عنوانبه پردازی،فرانظریه نخس

 ینمونه زیر چهار از خود نوع، این. است 3نظریه ترعمیق

ــاســی ــده تشــکیل اس -درونی/ فکری-درونی: اســت ش

 حال عین در. اجتماعی-برونی/ فکری-برونی/ اجتماعی

ــت توجه باید  پردازانه فرانظریه خاص هایتالش که داش

 .شدبا نخست انواع از گونه چند یا دو از ترکیبی تواندمی

 برای درآمدی پیش به عنوان پردازیفرانظریه دوم، نوع 

 . است 4نظریه یتوسعه

 ــوم، نوع و ــه پردازیفرانظریــه سـ  برای منبعی عنوانب

ــم ــت  اندازهاییچشـ  جامعیت 5علوم ینظریه به کهاسـ

 (.Lotfizadeh et al., 2010, 46-48) بخشندمی

 ،الهمق این در شـــد، بیان نیز این از پیش طورکههمان

ــت.  پردازییـه فرانظر ــت مورد توجه اسـ  ینا بهاز نوع نخسـ

 یبررس و شناسایی ترجمه، مطالعات در هانظریه انواعمنظور 

ــد.   ــوعخواهنـد شـ قابل  هایروش یگر،د تأکیدمورد  موضـ

 به .است رهیافت یک عنوان به یهانجام فرانظر یاسـتفاده برا 

 روش: اســت مطرح رابطه این در روشســه نوع  طور کلی

 لتحلی روش و ای؛مقایســـه-یلیروش تحل یخی؛تار-تحلیلی

 تحلیلِ یان،م ین(. در اBoostani et al., 2019, 33) محتوا

 و هایدهموضــوع اســت که چگونه ا  ینفهم ا یخی، در پیتار

 ندهایفرآی. اندیافته گسترش و گرفته شکل تاریخی نیروهای

 بندیفرمول یرا برا یچارچوب توانـد، یم یخیتـار -اجتمـاعی 

در خصوص موضوع مورد مطالعه ارائه دهد.  یگزینجا یافتره

عامل  دادن قرار نظر مد با کندمی کمک تاریخی تحلیــل

 از ،اییسه. در روش مقاشود یبازشناس ی،فکر ییراتتغ ،زمان

 یا ناندیشمندا میان هاشـباهت  و هاتفاوت ییسـه مقا طریق

 واقع در. شودمی کشـف  و درک نظر دمور یپدیده ها،نظریه

ــت پنهان فاکتورهای یا علل تا کنندمی کمک هاتفاوت  پش

ــف  پردازینظریه یا فرآینـد  این ــودکشـ محتوا،  یل. تحلشـ

 اصطالحات و هاآموزه یم،اسـت که به مفاه  تکنیکی عنوانبه

 وردم نظریه یا پردازیهتفکرات نظر یمطالعه یو برا پردازدمی

 هارشنگ بررسی در تحلیل از شکل این. گیردمی قرار استفاده

و محدود به  بودهسودمند  پردازاننظریه رهیافت هایریشه و

ــده از اند یلتحل ــمندانمنابع ثبت ش  رتیقدرک عم یبرا یش

(. Boostani et al., 2019, 33-34) باشــدمی آنها هاینوشــته

ــاس ــیحی براس ــد، ارائه هاروش انواع با هرابط در که توض  ش

 مطالعات در مطرح هاینظریه بررسی در استفاده مورد روش

. در ادامه پس بود خواهد ایمقایسهو  تاریخی نوع از ترجمه،

ــ مطالعات  یحیطه در مطرح هـای یـه نظر یقعم یاز بررسـ

کاربست  ینحوه پژوهش، یمسئله و هدف به توجهبا  ،ترجمه

ر . دشد خواهد تدوین پذیرقرائت یهاخلق فضا یندآن در فرآ

 سنتی ییهنظر یناکارآمد یلی،تحل یکردگام در ابتدا با رو ینا

 خواهد بررســی پذیرقرائت شــهری فضــاهای تولید در ترجمه

 زا استفاده دالیل منطقی، اسـتدالل  بر یمبتن سـپس  و شـد 

ــت ینحوه و ترجمه مدرن ینظریه  تدوین در آن کاربسـ

 .شودمیح داده شر نظر، مد فرآیند

 ترجمه مطالعات در پردازیفرانظریه -9

و  یمورد واکاو ترجمه، هاینظریـه  انواع بخش، این در

 و تدوین برای ایزمینه تا ،قرار خواهند گرفت یقعم یبررســ

ــاهای خلق فرآیند تدقیق ر . دگردد تعیین پذیرقرائت فضـ

 به توجه با یطه،ح ینموجود در ا هاییهنظر یقعم یبررســـ

 ماهیت به توجه با و نظریههر  هایپارادایم کوهن، یدگاهد

 هر در توجه مورد یندو فرآ روش رویکرد، پردازی،فرانظریه

 ترجمه، هاینظریه بررســی از پیش. گرددمی بررســی نظریه

 تبیین ترجمه مطالعات در ایپایه مفاهیم از برخی است الزم

 امانج در پایان ینقطه و شروع یمتن نقطه که، آنجا. از شوند

ــت، ترجمه ــا  یفیتعر یارائه لذا اس ــناس انواع و  ییاز آن، ش

 آن یشاخصه ترینمهم عنوانبه پذیریقرائت ویژگی یبررسـ 

 .  دارد چندان دو اهمیتی

 در متن مفهوم: آن پذیریقرائت یژگیو و انواع متن،

. ستا متفاوت پساساختارگرا و ساختارگرا اثباتی، رویکردهای

 از ایمجموعــه را متن توانمی کلی، تعریف کیــ در امــا

 دقص به و رودمی به کار هانشانه عنوانبه که دانست واقعیات

ــنونده، یک به خاص معانی انتقال  معین بافت یک در شـ

 هک است اینطرح  قابل پرسشی. اما شودمی تنظیم و انتخاب

ــتاری تنها متن آیا ــت  نوش  بیان تعریف در کهطورهمان اس

 تصویری، نوشـتاری،  تواندمی متن گردد،می مشـخص  شـده، 

 موضــوع، این بر گذاشــتن صــحه برای. باشــد یرهغ و کالمی

 متن اسـت،  معتقد وی. شــودمی آورده متن از لوتمان تعریف

 پیام از نوعی که هاســـتنشـــانه از منســـجمی یمجموعه

 هر به ادبی ینظریه در. متن دهدمی انتقال را دهندهآگاهی

 ادبی، کتاب چه: خواند را آن بتوان که شــودمی گفته چیزی

 یرو بر طرح شهر، سطح تبلیغات یا و آشـپزی  لعملدسـتورا 

 آن مانند و ســخنرانی یک در هاصــندلی چینش نوع لباس،

(Lotman, 1964ــا ــ  یـن ا (. ب ــا را متن توانیم یحتـوضـ  ب

ــیجامعه چون مختلف رویکردهای ــناسـ  روانکاوی هنر، شـ

 و ادبیات شــناســیجامعه هرمونتیک، شــناســی،زبان ادبیات،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
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 داد قرار شـکافی  کالبد مورد و ررسـی ب زبان، شـناسـی  جامعه

(Monadi, 2016, 29به .) از دنیایی متنی هر کلی صــورت 

 متفاوتی ارتباط ای،خواننده هر و دارد نهفته خود در را اسرار

 مخاطب تا متن مقابل در انفعال از که کندمی برقرار متن با

 (.Monadi, 2016, 28است ) یرمتغ فعال،

را در بر  یهال ینچند تواند،می متن یـک  میـان  این در

و  یالمک یری،تصو هاییهکه مشتمل بر ال یمعن ینبد یرد،بگ

 متن چند یک یشهر ینمونه فضـا  یباشـد. برا  یقیاییموسـ 

 یحال متن یناســت و در ع یو انســان یعیطب ی،کالبد یهال

ا در ارتباط ب یهسـت. پرسش بعد  یزن یقیاییو موسـ  یبصـر 

 یدمتن با یککه  است ینا یتواقعمتن است   یاصـل  یژگیو

حواس مانند درک خطوط،  ییلهبه وس چهقابل درک باشـد،  

مانند  یدارشناسانهادراک پد صورتها و چه بهاشـکال و اشاره 

 و آشکار وجوهبه توجه با حال عین در. ذهنیادراک تصورات 

 از متفاوتی هایقرائت(، Barekat, 2007, 34-35) متن پنهان

ــطح ترینکـه پایین  6عـادی  ئـت قرا و دارد وجود متن  سـ

 قرائتی( 43 ،1909) اکو امبرتو دید از است متن پذیریقرائت

ــت ــکار متن درک  یااول  یالیه تنها آن در که اس وجوه آش

 (.Barekat, 2007, 46) شودیم

 ترجمم مطالعام در هاناریم انواع شناسایی -3-1

ــت ارتباطی فرآیندی ترجمه،  زبان دو با حداقل که اس

 هایتفاوت جمله از عوامل از ایگسترده یشبکه و تلفمخ

 اســت همراه ایدئولوژیک و ســیاســی  تاریخی، فرهنگی،

(Hatim & Manson, 1997بنــابرا .)یترجمــه بــه نوع ین 

 تنم یک فرآیند، این در عبارتیبهانتقال رمزهاست.  یندفرآ

 توجه باید. شودیبه زبان مقصـد ترجمه م  مبدأ زبان یک از

 تعریف نوشــتاری متن با ارتباط در تنها ترجمه هک داشــت

 مورد هم غیرنوشتاری متون در ترجمه عبارتیبه شـود، نمی

 .است توجه

در ابتدا  ترجمه، هاییهنظر فرانظریِ تحلیـل  منظور بـه 

ــایی ترجمه، مطالعات در هایهالزم اســت تا انواع نظر  شــناس

ــوند ــیبا  .ش  یکل ینظریه دو تاریخی، یلروش تحل به بررس

 ابلق دالباســتیتا، یدگاهبراســاس د که اســت تشــخیص قابل

ــی  آن از پس و 87 یدهه از قبل زمانی مقطع دو در بررس

 این هایتفاوت بررسی(. Delabastita, 2006, 55-56) هستند

 ایهزمینه. شودمی انجام اییسهمقا یلِتحل روش با ،نظریه دو

 بررسی بر ملمشـت  هانظریه فهم و بررسـی  برای تأکید مورد

مورد  هایروش ترجمه، فرآیند تـأکید،  مورد هـای پـارادایم 

ــتفـاده در هر نظر  بافت خواهد بود.  یاو نگـاه به متن   یـه اسـ

 هاینظریه از کدامیک دهد،می نشـــان یبررســـ ینا یجهنت

ــت قابلیت موجود، ــهری طراحی در کاربس  هدف تحقق و ش

ــت خواهند را مقاله این تأکید مورد  مبنای بر هادام در. داش

 بهره آن ازانجام کار،  هایرویه اصول، چون نظریه هاییژگیو

 .شد خواهد برده

 مالابل در( یخط رویکرد) ترجمم ساانتی یناریم -3-1-1

 (غیرخطی رویکردمدرن ترجمم ) یناریم

 هشتاد یدهه از پیش دهد،می نشان تاریخی هایبررسـی 

 آن و است تهداش وجود ترجمه در غالب ینظریه یک میالدی،

 اســـت بوده ســـاده یترجمــه یــا ومح   یترجمــه هم

(Delabastita, 2006, 55-56ا .)یســـنت ییهرا، نظر یهنظر ین 

ــد )رو-مبدا یارتبـاط دوگانه   در. نامندمی( یخط یکردمقصـ

ــبکه ترجمه، جدید ینظریه نظریه، این مقابل  یاپیچیده یش

 دهدمی قرار نظر مد را متنی بالقوه و چنــدگــانــه روابط از

(Delabastita, 2006, 58 .)دتأکی مبدا زبان بر سنتی، ینظریه 

در ترجمه و زبان  فرهنگ یمـدرن، بر مقولـه   ییـه دارد و نظر

 تربه منظور روشــن ادامه، در. دارد توجه أمانمبدا و مقصــد تو

 از ترجمه انواع بندیدســته نظریه، دو این میان تفاوت شــدن

ل قاب کلی، نظریه دو این ذیل که لفمخت پردازاننظریه دید

 گاهن تا کندمی کمک امر این شود؛می ارائه هستند بندیدسته

 .گردد مشخص بهتر ترجمه یمقوله به نظریه دو هر

 درون» یترجمه چون عبارتی با ترجمه، ســنتی ینظریه

ــن رومن دیدگاه در «زبانی  در. دارد انطباق( 1959) یاکوبس

 ارقر زبانی بین یترجمه مقابل در انیزب درون یترجمهواقع 

ــت. همچن مبــدا زبــان بر مبتنیو  گیردمی  عبــارت یناسـ

ــکـار(  پیـدا » یترجمـه   8وسها جولیان دیدگاه در «0)آشـ

(Monafi Anari, 2008; Mirza & Khanjan, 2006, 85)؛ 

( 52 ،1981) نیومارک دیــدگــاه در «معنــایی» یترجمــه

(Mirza & Khanjan, 2006, 93)یعبــارت ترجمــه یــا و ؛ 

ــنتی ینظریه با انطباق در ،«الفظیتحت» ــت ترجمه س  .اس

 حیطه این پردازاننظریه توسط شـده  مطرح تعاریف بررسـی 

 در بادر مطالعات ترجمه  نظریه ازنوع  ینکه ا دهدمی نشــان

زبان مبدا به  یدر ترجمه خطی فرآیند و رابطه گرفتن نظر

ــد که متن در آن قرار  یفترا بدون توجه به با ترجمه ،مقصـ

 .داندیمقبول م آن فرهنگی هاییژگیدارد و و

 یترجمه چون عناوینی با نیز ترجمه، جدید ینظریه

. دارد انطباق( 1959) یاکوبســن دیدگاه در «9زبانیبین»

 یدگاهدر د «17)پنهان( ناپیدا» یترجمه عبـارت  همچنین

نظر  ترجمه مد یرا برا فرهنگ فیلتر نوعیهـاوس کـه به  

 ,Monafi Anari, 2008; Mirza & Khanjan) دهدیقرار م

 یــدگــاهدر د «ارتبــاطی» یعبــارت ترجمــه ؛(85 ,2006

 بندیبر طبقه یو بندیدســـته یومارک،ن ید)از د یومارکن

 یاو  ؛((Mirza & Khanjan, 2006, 93دارد ) یهاوس برتر
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و عوامل مؤثر بر  پذیرقرائت یشهر یفضاها خلق فرآیند تدوین

 فرانظری رهیافتی ؛ترجمه یهانظریه یفهم و واکاو بر مبتنیآن 

DEVELOPING THE PROCESS OF CREATING READABLE URBAN 

SPACE AND ITS AFFECTING FACTORS BASED ON THE 

UNDERSTANDING AND ANALYSIS OF TRANSLATION 

THEORIES; A META-THEORETICAL APPROACH 
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 جدید ینظریه با انطبـاق  در ،«آزاد» یترجمـه  عبـارت 

ــت ترجمه را  ترجمه از نظریه این توانمی واقع در. اسـ

 .یدنام یفرهنگ

 رب تأکید حیث از ترجمم هایناریم تفاوم بررساای -3-1-2

 بافه یا متن

 متن شد، ارائه متن تعریف در این از پیش طورکههمان

ــیار مفهومی ــت، ترجمه مطالعات در کلیدی بسـ لذا  اسـ

 مطالعات در مطرح هاینظریه ایمقایســه بررســی منظوربه

ــورتبهره برد. به آن از توانمی ترجمه  هایتفاوت کلی، ص

ر ب تأکید یتح از ترجمه، مطالعات در مطرح نظریه دو یانم

ــت )بافت تـأکید  یـا متن  که متن در آن قرار  یبر بافت اسـ

ــنت هاینظریه که،درحـالی دارد(.   تأکیدبر متن مبدا  ی،سـ

ــتگ بر نوین، هاینظریه دردارند؛   متن و بافت نیب یهمبس

 در (.Delabastita, 2006, 59-60) است شده ایویژه أکیدت

هــاوس  جولیــانپردازان چون این میــان برخی از نظریــه

 ترجمه، جدید هاینظریه قالب در( 2715و  2779، 1990)

 ویالگ واقع در. برندینام م «مجدد آفرینی بافت» یکرداز رو

ــطح از وی ــود،می آغاز متن س  یوب از مرزهااما به تنا ش

روابط متقابل  مند،نظام صورتیگذر کرده و بهمحصور متن 

ــورت را بافتی و متنی هایؤلفهم یـان م  کندمی بندیصـ

(Mirza & Khanjan, 2006 .)بینادی از یکی بین این در-

ــاییز یممفــاه ترین  تعــادل»هــاوس، مفهوم  یالگو یربن

 ترینیرمحو تعادل، وی، دید از عبارتیاست. به «ایترجمه

 تعادل بر واقع در مدارتعادل رویکرد. است ترجمه در مفهوم

 قشن»بر مفهوم  تردقیق عبارتیبه و نداشــته تأکید صــوری

 ،2771) یو یداز د ترتیب، این به. دارد أکیدتـ  «تعـادلی 

 أدر زبان مبد یمتن یگزینی(: ترجمه عبارت است از جا135

 ،ددر زبان مقص یو کاربردشناخت ییکه از نظر معنا یبا متن

  (.Mirza & Khanjan, 2006, 88معادل است )

و  شاایو  حیث از ترجمم هایناریم تفاوم بررساای -3-1-3

 ترجمم یندفرآ

به ترجمه،  رویکرد ی،سـنت  ینظریه در و 1987 یدهه تا

ــت ) یــدتول ــان محور بوده اســ  & Mobarakiمحور و زب

Aminzadeh, 2014, 135)، قالب در ترجمهکه،  یمعن ینبه ا 

 بانز یا فرهنگ فیلتر دادن قرار نظر مد بدون و خطی الگویی

از  ییرتغ جدید، ینظریه در اما. اســت شــدهمی انجام مقصــد

مورد توجــه قرار گرفتــه  11محور ینــدالگو، بــه روش فرآ ینا

. دباشمی ذهنی و پویا گرا،نقش توصـیفی،  شـیوه  این ،اسـت 

 .است دهش ارائه 1 جدول در شیوه دو این تفاوت
 

 

Table 1: Comparison of two production-oriented and 

process-oriented methods in translation theories 

(Mobaraki & Aminzadeh, 2014) 

The production-

oriented approach in 

The process-oriented 

approach in the modern 

theory of translation 

The traditional theory 

of translation 
Descriptive 

Prescriptive Functional 

Formal Dynamic 

Subjective Objective 

 

مدرن ترجمه  ییهنظر در محور فرآیند یترجمه فرآیند

 :است زیر یمشتمل بر سه مرحله تیبر و نایدا دید از

 دموجو امیپ ییمعنا و یدستور سـاختار : لیتحل و هیتجز 

 شود؛یم یبررس مبدأ زبان در

 هب زبان کی از مترجم ذهن در شدهیبررس مطلب: انتقال 

  شود؛می منتقل گرید زبان کی

 تا شودمی ساختار دیتجد یانتقال مطلب: سـاختار  دیتجد 

 شــود رفتهیطور کامل پذبان مقصــد بهز در یینها امیپ

(Monafi Anari, 2008.) 

 یااثح از ترجماام هاااییاامتفاااوم نار بررساای -3-1-4

 شناسیشناخه هایپارادایم

 در پردازیفرانظریه کند،می بیان کوهن که گونههمان

ــی با ارتباط ــت هاپارادایم بررس  بخش، این در بنابراین. اس

 بررسی حیث این از ترجمه، مطالعات هاییهنظر یانتفاوت م

 ی،شناسشناخت هاییمپارادا تأثیرتحت  طورکلیبه. شـود می

 یترجمه یالگو دو در بندیدســـته ابلق ترجمه هاینظریه

د هستن یفرهنگ یکارکردگرا در مقابل ترجمه یاسـاختارگرا  

 و کــارگردگرایی یعمــده یمظهور دو پــارادا تــأثیرتحــت  و

ه در ک کارکردگرایی دیدگاه. گیرندیقرار م پسـاساختارگرایی 

روساخت زبان، در  صرفاً دارد، کاربرد ترجمه سـنتی  ییهنظر

در  ینو بنابرا دهدمی قرار تأکیدتوجه و  مورد ارمتن مبـدا  

تحت  یدســت به ترجمه و ندانســته مؤثر را فرهنگترجمه، 

 یاز منظر کروب کــه ســـتا درحــالی این». زنــدیم یالفظ

 جدید ییهکه در نظر ییپســاســاختارگرا یکرددر رو (2775)

 حاصل مبدا متن زبانی روساخت از صرفاً ترجمه ،کاربرد دارد

 این در نیز مقصد زبان رسـوم  و آداب و هنجارها لکهب نشـده، 

ــد  ــن ــرآی ــم ف ــه ــت م  & Adapted from Khajeh) اســ

Khanmohammad, 2009, 29)» .که اســت معنا بدان این 

 مطالعات در که زبان ساختژرف و روسـاخت  چون مفاهیمی

ــی زبـان  ــنـاسـ ــکی نوام شـ  گرفته قرار توجه مورد چامسـ

(Chomsky, 1965)، مطالعات  در ختارگراییپساسا الگوی در 
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ــتنــد توجــه مورد ترجمـه،   یترجمه عبارتی بــه. هسـ

 همین بر. اســت برخوردار بیشــتری اهمیت از «ارتباطی»

 فرهنگی یترجمه را ترجمه نوع این برخی که اســت اســاس

 حیث از ترجمه هاینظریه میان تفاوت 1 تصویر در. نامندمی

 .است گرفته قرار توجه مورد گوناگون ابعاد

 

 
Fig. 1 The difference between traditional theory and the modern theory of translation from different aspects 

 

 یشهر یفضاها تولیدترجمه در  ینظریه کاربسرت  -1

 پذیرقرائت

 ترجمه، هاینظریه فرانظری تحلیل از پس بخش این در

 یهرش یفضا تولید یندفرآ ینتدو منظوربه ترجمه ینظریه از

 یخیتار بررسی با امر، ابتدای در. شودمی استفاده پذیرقرائت

 یفضاها یجادا یا یکه منجر به افول معن یروند اییسهو مقا

ــهر ــت،  یرغ یش ــده اس مدرن  ینظریه اهمیتقابل درک ش

 شرح سنتی یترجمه ینظریه کاربسـتن  ناکارآمدیترجمه و 

 .شودمی داده

 در ترجمم ساانتی یناریم ناکارآمدی پیاااماادهااای -4-1

  مدرن یدور  معماری و شهرسازی

 یریگو با بهره یخیتار-تحلیلی رویکردی با بخش، این در

 معماری در «معنی افول» معضــل ترجمه، مطالعات ادبیات از

. گیردمی قرار بررســی مورد مدرن یدوره در شــهرســازی و

 بودن مناسبان یینضمن تب ،رهگذر ینتا از ا اسـت  آن هدف

 دیتول یندخلق فرآ بر مؤثر موانع ی،ســـنت یترجمه ییهنظر

 لی،طورک . بهشوند شناسایی یزن پذیرقرائت یشـهر  یفضـاها 

عدم بروز  و شهرکوچک بودن  دلیلبه مدرن، یدوره از پیش

فضاها در قالب  یطراح ی،و کارکرد عملکردی حادمشکالت 

 و مثبت فضـــاهای تولید به منجر ی،هنر-یبصـــر ســـنت

و ظهور و بروز  یسممدرن شروع با. شـد می شـهری  هایمکان

 تمامی در گراییو نفوذ اثبات مدرن شــناسـی شـناخت  یالگو

مشـــخص در علوم  هایمندیقانون و خشـــک قواعد علوم،

 و معماریدر  یکردرو ینکرد. نفوذ ا یـدا نفوذ پ یزن یاجتمـاع 

 یرشو پذدر برخورد با فضا  نگریتقلیلی به منجر ی،شهرساز

 زا فارم فضــاها کالبد ترتیب این به. شــد ذهن و عین جدایی

ــول بر مبتنی و آنها محتوایی ابعاد ــی اص ــی، و ریاض  هندس

 هب زدگی،استاندارد و بندیفرمول. شـد  ریزیبرنامه و طراحی

ــد که  هاییمتن تولید  طراح ترجمانی نقش آنها، درمنجر ش

ــهر  ی،تحت الفظ و یرفرهنگیغ یترجمه یدر قـالب الگو  شـ

ط توســ متن تحلیل و تجزیه روند در بنابراین. نمود رخســاره

 کاربران، ییمعنا یدایرهفضــا و  زبانِ در موجود معانی ،طراح

ــت معنی، تولید منابع ترینمهم از یکی عنوان به ه کنار گذاش

. فضـا پرداخته شد  ینیزبان ع یلِو تحل یهو تنها به تجز ،شـد 

ــانه گرفتن نظر در با ینبنابرا  هایمتن تولید جهانی، هاینش

ــاختارگرا و کارکرد یکرددر قـالب رو  عـام،  مورد توجه  گراسـ

 ینظریه پذیرش باقرار گرفت. در واقع  طراحانو  ریزانبرنامه

 با یداپ یترجمه یا و الفظیتحت یترجمه ترجمه، ســـنتی

 .گرفت قرار اولویت در یمو مستق یحصر یمعان بر تأکید

 قابل و کمی غیرفرهنگی، واحدی معنـا  ،رویکرد این در

 زا هاساختمان معماری درکه  صورتیبه. شـد  یتلق گیریاندازه

 لگوا این) شدمتن اسـتفاده   یددر ترجمه و تول گیریوام الگوی

ــت که  ییاز هفت الگو یکی ترجمه، در  «12داربلنه و ینیو»اس

 کــه معنی ین(. بــه اMonafi Anari, 2008کننــد )یم بیــان
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تحت  صــورتبه یقاًرا دق مبدا زبان و متن ترجمه، در ترجمم

 شــهرســازی، درمثال  برای(. کندیوارد زبان مقصــد م الفظی،

ــهر برای بنـدی فرمول  نفوذبود بر  أییدیمهر تـ  و محلـه،  شـ

 منجر ترجمه، روند در نگاهی چنین شکبی. سـنتی  یترجمه

 یمزگذارو ر گذارینشانه الگوهای و عمومی هایمتن تولید به

ــان ــابه  یکسـ  پیامدهای رویکردی، چنین اتخاذ. شـــدو مشـ

ترین پیامد چنین رویکردی، تولید مهم. داشت پی در متعددی

ــت  یـک متن غیرفرهنگی  متعدد  یامدهایخود واجد پ کهاسـ

ــت. عدم   مورد یژگیو ترینمهم عنوانمتن )به پذیریقرائتاس

ــطانتظار از آن(  ــد، فرهنگ کاربران توس  تبعاتن زا یکی مقص

دوران  شــهری فضــای دراســت.  یکردیرو یناز چن اســتفاده

 الگوی که صورت این به بود،منوال  یناوضاع بر هم ،مدرن هم

 شهری، فضای در طراحان و شـهرسازان  کارکردگرای یترجمه

 شد انسـانی  متنی یالیه به ارتباطبی کالبدهای خلق به منجر

که نه خوانده  آمد جودوبه ایناخواســته هایداللت یجهو در نت

ــدیم یرفتهو نه پذ ــان در چن ترتیب،بدین .ش ــا ینانس  ییفض

 کاراکتر و کردمی ناشناسی و شـدگی گم احسـاس  ،(ها)المکان

فضا  یب،ترت ین(. بدPartovi, 2003) شدنمی محقق ییشـناسا 

ــا، نوع  ــان در فضـ ــت داد و انسـ  ینقش مثبت خود را از دسـ

 2 تصویر در .کردرا تجربه  (Relph, 2010در فضا ) یبودگبرون

 مدرن شـهرسازی  و معماری در ترجمه نظریه فرآیند و ماهیت

 . است شده ارائه

 

 
Fig. 2 The effect of using traditional translation theory on the meaning decline in the modern era 

 
 ی)ترجمم ترجمم مدرن یناریم کااربهااه   دالیال  -4-2

 یشهر یدر فضاها (فرهنگی

 حاکیدوران مدرن،  یو شهرساز یمعمار یاجمال بررسی

 یک عنوان به ،فرهنگ هتوجه ب عدم دلیلبـه  معنی افول از

 رجمهت مدرن ینظریه کاربست بنابراین. اسـت  یقاب گفتمان

 جزء به عنوان را فرهنگ فیلتر و دارد تأکید بافت بر کـه 

 است.  یضرور یرام کند،می تلقی ترجمه از ناپذیرییجدا

 روپیش پرســشپژوهش،  یکاربرد هدف به توجه با حال

ــت ــتفاده قابل روش که آنس مطلوب  ییهنظر ینا دل در اس

ــت ترجمه چ ــاس یس  ینا در اینکه به توجه با منابع، براس

ز روش ا یدبا اســت، کرده تغییرمتن به بافت  از أکیدت یه،نظر

ــتف یانتقاد یـل گفتمـان و تحل  یـل تحل د. اده نموگفتمان اسـ

 زلیگ توسط بار نخستین که زمانی از گفتمان تحلیل مفهوم

 گیریچشم هایتا کنون تفاوت ،( مطرح شد1952)31هریس

 رویکردهای پذیرش با. (Barekat, 2007, 30) اســت کرده پیدا

 تأکید مورد ، آنچه51گفتمان تحلیل تعریف در 14پســاســنتی

 و ارتباطات و اجزاء صــرفن تحلیل از جدا تحلیل انجام: اســت

 یر،اخ رویکردهای در عبارتیبه. است اییزمینه بافت به توجه

 یعنیاز متن،  یرونمتن، عوامــل ب یینــهفراتر از زم بــایــد

متن،  یــلرا در تحل یو اجتمــاع یفرهنگ یتی،موقع یینــهزم

 در ین(. بنــابراBarekat, 2007, 29) دادمـورد توجــه قرار  

 هرهب گفتمان تحلیل روش زا باید یزن ترجمهمدرن  ینظریه

 توســط که 61گفتمان انتقادی تحلیل روش میان، این در. برد

 .است مطلوب روشی گردیده، مطرح( 1981) فوکو

 ان،گفتم انتقادی تحلیل ییهمنتج از نظر روشِ و نظریه

در  شهیست که ر10یانتقاد-یاجتماع یشناساز زبان یاشاخه

 Amirshojaeeرد )دا یاسیو س یاجتماع ی،مطالعات فرهنگ

& Ghorishi, 2016یــان( ب1990لوک ) طورکــه(. همــان 

و  یرتفس یف،گفتمان، بر توصـ  یانتقاد یلتحل روش ،کندیم

 ،بازنمود شده در متن یانتقاد-یاجتماع یکارکردها یبررسـ 

 اجتماعی عمل یک عنوانبه زبان بهروش،  یندارد. ا یدکأت

 اســـت مهم اربســـی برایش زبان کاربردی بافت و نگردمی

(Fairclough & Wodak, 1997 .)پذیرش با روش این واقع در 

ــاختن  یدارپد یدر پ اجتماعی، یپدیده یک عنوانبه زبان س

(. Yar Mohammadi, 2004, 143اســـت ) یدئولوژیکافکار ا

 افتنی یعنی خود، یاولیه فعالیت انجام منظور به تحلیل این

 نظر کامالً نقطه ،فرآینـد  و متن میـان  دیـالکتیکی  ارتبـاط 

ــه م یمـتـفــاوت   ــیرا ارائ  یرهــایاز متغ یــاریدهــد و بسـ

ا ر جنسطبقات و  یدئولوژی،قدرت، ا یلاز قب یشناختجامعه

. کندمی طرح متن، تولید یا تفســیر بر مؤثر عناصــر به عنوان

ــیروش م ینبا ا یعبـارت بـه    یهایدئولوژیا یتوان به بررسـ

(. Amirshojaee & Ghorishi, 2016) پرداختدر متن  نهفته

 طراحی در ترجمه مدرن ینظریهکاربرد  یـل دال ادامـه،  در

  .(3شود )تصویر می ارائه شهری فضاهای
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Fig. 3 The effect of using modern translation theory on the production of readable urban space 

 

 شهری فضای متن ایالیه ویژگی -1 دلیل

 درنم ینظریه کاربرد بر مؤثر دالیل از ییک بخش این در

 تبیین شـــهری فضـــای ایچندالیه ســـاختار یعنی ترجمه

 یکرددو رو فضــا، مفهوم تعریف در کلی، صــورتبه. شــودمی

ــت )مطلق گرا یکل ــب ییمورد توجه بوده اسـ  ییگرا یو نسـ

(Madanipour, 2000)) انواع فضا  توانمی هاکه به استناد آن

ــ یواژگان یزرا فـارم از تما   وارد نقدهای بانمود.  یآنها بررسـ

و  یســتماول قرن ب ینیمه در رئالیسـم  و ایدئالیسـم  به شـده 

ــااثبات یکردهایظهور و بروز رو  ذهن و عین توافق گرا،پسـ

 دیالکتیکی رویکردهای اســاس این بر. گرفت قرار توجه مورد

 از ییکمورد توجه قرار گرفت.  ،فضا یفدر تعر گرایییو نسب

 فضا هوممف تبیین در که فیلسوفانی و پردازاننظریه ترینممه

 افض تولید ینظریه ی. وبود لفور هانری داشـت،  مهمی نقش

 (Lefebvre, 1991( )یاجتماع یفضا یاتفاوت  یدارا فضـای )

ــهنمود.  یینرا تب ــای برای لفور که ایلحظه س ــهری فض  ش

ــد، متصــور ــک را اجتماعی متن این هاییهدر واقع ال ش  لش

 :از عبارتند یو یدمتن از د ینا هایالیه. دهندمی

 انهم الیه این :عینی فضای یا انضمامی فضای یالیه 

. است شـهری  فضـای  در ادراک و محسـوس  قابل سـطح 

 ینا بیان برای نیز دیگری واژگان از که است ذکر به الزم

 و شده مدرک فضای نمونه برای شـود، می اسـتفاده  الیه

ــای ــر یهمه یدربرگیرنده الیه ینا. بازنمایی فض  عناص

 .شوندمی دریافت حواس با که است فضا کالبدی

 یالیه این :ذهنی فضررای یا انتزاعی فضررای یالیه 

 نمود فضــا در و داشــته کالبدی ازای به ما واقع در متنی

 تبیین دانش یواژه با را ســطح این لفور. دارد کالبدی

 و طراحان ریزان،هبرنام توســط الیه این واقع در. کندمی

 نمردادولت و سازانتصمیم البته. گیردمی شکل معماران

 .دارند تأثیر الیه این گیریشکل در نیز

 نیمت الیه این :مغلوب فضای یا زیسته فضای یالیه 

ــین،پ یمتن یهال مانند از  دارد. ینیو ع ینمود کالبد یشـ

 دوجواست که توسط مردم به یسطح الیه این ،لفور یدد

 یعرصــه و بوده معانی بازنمایی فضــای واقع در و آیدیم

 .است کنندگاناستفاده یروزانه زندگی

 ایزمینه برافت  یرا  هرا گفتمران وجود  -5 دلیرل 

 یشهر یفضا طراحی بر تأثیرگذار

 شــد، آورده شــهری فضــای متنی هایالیه از که بیانی با

 نمود و است الیه چند شهری فضـای  متن که شـد مشـخص  

 ییهال دو أثیرتحت ت اول، ییهال یعنی آن، کالبدی و بیرونی

ــکل دیگر متنی  ،گفتمانی قاب یک عبارتیبه. گیردمی شـ

 فرم آن به و کندیم یینرا تع یمتن کـالبـد   حـدود و ثغورِ 

ر د ایزمینه بافت یا هاوجود گفتمان ترتیب این به. دهدمی

 بستکار براست که  یعوامل یگراز د ی،شهر یمتن فضا یدتول

ــحـه مـدرن ترجمـه    ینظریـه   میان این در. گـذارد می صـ

 انتقادی تحلیـل  روش یـان در ب یناز ا پیش طورکـه همـان 

 یرتأث تحت را ترجمه روند متعددی، عوامل شد، بیان گفتمان

ــای. یرهغ و طبقه ایدئولوژی، قدرت،: چون دهندمی قرار  فض

 تحت اش،اقتصادی و سـیاسی  ماهیت به توجه با نیز شـهری 

 از تعاریفی ادامه در(. 4 یر)تصواست  یدئولوژیقدرت و ا ثیرأت

  .شودیعوامل ارائه م ینا

 قدرت 

 بر داللت مفهوم، این. انددانسته سـیاست  جوهر را قدرت

 وسطت که دارد نفوذی یا تأثیر یا و معین رویداد ایجاد توانایی

 بر رنظ مورد ایشیوهبه و وسیله هر با گروه، یک یا انسان یک

 ,Navabakhsh & Karimi) گرددمی اعمال دیگران تـار رف

ــونز، تالکوت و وبر ماکس(. 2013  عنوانبه را قدرت پارسـ

ــمیمات که کنندمی بیان اجتماعی قابلیتی  را آوریالزام تص

ــت بلندمدتی نتایجی دارای و نموده اتخاذ  ,Pishe Var) اس

 زچی همه از قبل قدرت،(، 1987)81فوکو دید از(. 184 ,1997

 برای که دولت مالکیت در اســت ابزاری قدرت،. اســت مولد

ــتفاده مورد جامعه بر نظم تحلیل  ای قدرت. گیردمی قرار اس

ــمن ــروع بازدارندگی متض ــت مش  نظام و گذاریقانون یا اس
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 راینبناب. طبقاتی یسلطه حفظ برای است ایگرایانهسرکوب

 اســت ندهبازدار و کننده محدود منفی، ذاتاً قدرت وی نظر از

(Navabakhsh & Karimi, 2013 .)قدرت، از تعریف این با 

 منظور به مرداندولت و گذارانسیاست نیز یشهر یدر فضـا 

 ایکننده کنترل و کننده محدود هاییاستس امور، بر کنترل

 را معــانی نظــام از طراح یترجمــه بنــابراین و یقرا، تزر

 .کنندمی تغییر خوشدست

 ایدئولوژی 

 ینچن یــدئولوژی(، ا2712) یتــانیکــابر لغــت گفرهنـ  در

 که یاجتماع یا یاسیس یفلسفه از شکلی: اسـت  شـده  یفتعر

 یتو اهم یبرجستگ عملی، اصول یاندازه به آن یاصـول نظر 

ــت که در پ هایدهاز ا یدر واقع نظام یـدئولوژی، دارنـد. ا   یاسـ

ــ ــت ) ییرجهــان و تغ یحتوضـ  & Ghoreishiدادن آن اســ

Jahanjooyan, 2013, 129 .)عقاید، از ایمجموعه به ایدئولوژی 

 و جاری جامعه یک در که مندینظام هایارزش و هابرداشــت

ــاری ــت، س ــودمی اطالق اس (. Yar Mohammadi, 2004) ش

 ایحوزه در فرهنگی مباحث بـا  مرتبط ایـدئولوژی  ینبنـابرا 

ــت خاص ــت معتقد (1992) لفور آندره. اس  مترجمان که اس

ــاختارها، أثیرت تحت همواره . دارند قرار باورها و هنجارها سـ

ــ یدگاهدر د ایـدئولوژی  ــتی،مارکسـ  فطورکه فرکالهمان یسـ

که منجر از جهان است  ییمعتقد اسـت، مشـتمل بر بازنمودها  

ــتثمار م یجادبه ا ــلطه و اسـ ــود یو حفظ روابط قدرت، سـ شـ

(Fairclough, 2003, 218ــا ا بــه  یــدئولوژیا یف،تعر یـن (. ب

 ین. بدشــودمی منجر اجتماعی خاص یطبقه فعمنا یســلطه

 ولیدتو روند  یدر کنار قدرت بر نقش ترجمان یدئولوژیا یبترت

 که است معتقد( 4 ،2717) لینگ چونگ. گذاردمی تأثیر متن

 زنی آن اصــلی دلیل کرد؛ جدا ایدئولوژی از تواننمی را ترجمه

لمات )ک شناختیزبان هاینشانه در اغلب ایدئولوژی که اینست

 خیتاری ترجمه، بر ایدئولوژی تأثیر. شــودمی کدگذاری( غیره و

 ،قرون، افراد و نهادها یدر ط91نظر فوست طبق و دارد طوالنی

 ,Karoubi) اندگرفته به کار ترجمه دراعتقادات خاص خود را 

 یدهه اوایل از ترجمه در مبحث این تأثیرگذاری(. 1 ,2003

د ش پدیدارمطالعات ترجمه  ییکبلژ-یو در مکتب هلند 1987

(Mirza & Khanjan, 2006, 9.)  

 

 
Fig. 4 The text of urban space and field context influencing it 

 

 یشررهر یفضرراها تولید یشررنهادیپ یندفرآ تدوین -5

 مدرن ینظریهترجمره در   فرآینرد بر  یمبتن پرذیر قرائرت 

 (فرهنگی ی)ترجمه ترجمه

 این از پیش که ترجمـه مطلوب در مـدل   ییناز تب پس

ه از مطالب ارائ گیرینتیجه منظوربه بخش، این در. شد بیان

 در یشهر یفضا یگام به گام ترجمه در طراح یندشـده، فرآ 

 ارائهمدرن ترجمه(  ینظریه)در  ترجمه فرآینـد  بـا  انطبـاق 

 و پذیرقرائت فضای تولید ضـمن  تواندیم روند این. شـود می

ناخواسته  هایداللت ایجاد از مانعسط کاربران، تو پذیرادراک

ــتفــاده در اگرددمتن  یــدتول ینــددر فرآ  ین. روش مورد اسـ

 متن یدتول یواژه از استفادهاسـت.   یبخش، اسـتدالل منطق 

ــا انطبــاق در )کــالبــدی(،  مطــالعــات در مطرح ادبیــات ب

 یفیتکاربرد ک ین. همچناســت شــده طرح شــناختیزبان

. اســت یلدل ینبه هم یزن پذیریادراک جایبه پذیریقرائت

 تدوین ضمنمقاله،  ینا یینها محصولاسـت که   ذکربه الزم

دم ع یا تحقق بر که است یعوامل و موانع شـناسایی  فرآیند،

 .دارند تأثیرتحقق هدف 

  شهری فضای فرازبان هایالیم تبیین: اول شا 

 و زبانی ماهیت تا است الزم فرآیند اول گام شـرح  از پیش

 ردمفهوم زبان  تعریف در. شود تبیین شـهری  فضـای  فرازبانی

ــت آمده یتانیکافرهنـگ واژگان بر  ــ یک: زبان اسـ ــتمسـ  یسـ

بوده  ینوشتار یا یکالم یهانشانه یا آواهامنظم از  و یقرارداد

 اخاص ب یفرهنگ یا یگروه اجتماع یک یهاکه توســط انســان

ــهاندو  ارتباطاتو فهم  یشنما هدف ــتفاده هایش  گرددمی اس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
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(Encyclopedia Britannica, 2008مفهوم لغو .)شــده بیان ی 

زبان است.  یو کارکرد ارتباط یتاهم یایگو ،زبان خصـوص  در

بان ز یک یفردهنحصربم یارتباط یسـتم هر سـ  یحتوضـ  ینبا ا

 کی از را اطالعات انتقال امکان زبان، بنابراین. شــودیم یدهنام

 فراهم دیگر یابژه به ســوژه یکاز  یا دیگر یســوژه به ســوژه

ــتاینو یدگاهد در. کنـد می ــورزبان،  یتگنشـ  متافیزیکی حضـ

ــت؛ ــت ابزاری بلکه نیس ــان که اس  کردن هماهنگ برای انس

ــتر در هاکنش  وی دید از. گیردمی کاربه جتماعیا روابط بس

 ,Monadi, 2016) دارد اجتماعی و پراگماتیســتی ویژگی زبان

35 adapted from Barker,2008, 206 .)بدون  ترتیب بدین

 این به اسـت  زبانی هایویژگی واجد هم شـهری  فضـای شـک  

 سانان و انسان با انسان ارتباط برقراری برای ایعرصه که معنی

 .  دارد بر در را متعددی معانی و بوده محیط با

فرازبان  یک یشهر یفضا رسـد، می نظر به حال عین در

 زبانی به و اســت شـناســی در زبان یاسـت. فرازبان اصــطالح 

 ضوعمو)زبان  دیگر زبان یک توصیف برای که شـود می گفته

 عبارتیبه(. Christakos, 2015) رودمی به کار( مقصود زبان یا

ــای ــهری فض ــی، ماهیت به توجه با ش ــیاس ــادی س  و اقتص

 به. دارد فرازبانی هایویژگی( Lefebvre, 1991) آن اجتماعی

متن  تولیدزبان بر  یک عنوانبه عوامـل  این کـه  معنی این

نِ خواند یبرا یندارند و بنابرا یرثأت یشــهر  یفضــا یکالبد

ــا ــهر یزبان فض ــاد ی،از فرازبان اجتماع یدبا ی،ش و  یاقتص

 نظر بهره گرفت. جامعه مورد  یاسیس

 از لنق به این از پیش که ترجمه فرآیند مراحل استناد به

 حلیلت و تجزیه فرآیند، این در اول گام شد، بیان تیبر و نایدا

 است الزم نخست گام در شهر طراح ترتیب بدین. است متن

 و تجزیه را مبدا متن فرهنگی، متن یک خلق منظوربه تا

 هری،ش فضـای  متنی هایالیه یدمنظور با بدین. کند تحلیل

 طرحم شهری فضای از که تعاریفی استناد به. شوند ییشناسا

 حتوام و کالبد متنی الیه بر مشتمل متن این شک بدون شد،

(Parsi, 2002 )ــتناد با یا اســت ــ لفور، تریالکتیک به اس  هس

 یدر فضا معنی مرجع توضیح، این با. گیردمی بر در را لحظه

 شناسایی از پس. است یانسان عوامل و کالبد شامل ی،شـهر 

 ها،نهنشا شـناسـایی   به باید متن تحلیل برای متنی هایالیه

 ییشناسا ،حال ینپرداخت. در ع یهدر هر ال هاداللت و رمزها

 قرار هم کنار در را هاکه نشـــانه یو نحو یروابط ســـاختار

 . است ضروری یزن دهندمی

 زبان در معانی و رمزها ها،نشانه شناسایی: دوم گام

 متنی هایالیه یا مبدا

 و تجزیه آنها ارتباطات و متنی هاییهال اجزاء گام، این در

 ه،شــد شــناســایی متنی هایالیه به توجه با. شــوندمی تحلیل

 هاانهنش کالبد، متنی یالیه بررسی با باید واقع در شـهر  طراح

ــایی متناز  یهال این دررمزهـا را   و ــناسـ  عبارتیبه. کند شـ

ــنر طورکههمان ــناخت نوعی به کندمی بیان( 2774) پوس  ش

 تاهمی هانشــانه یمطالعه در نشــانگی نظام و نشــانگی فرآیند

 ایهرمزگان شناسایی یا هاداللت شـناسایی  یب،ترتبدین. دارد

ت اس یضرور روند،می کاربه هانشانه تفسیر برای که قراردادی

(Darzi & Pakatchi, 2014 adapted from Posner, 2004.)  

ــانـه  کـالبـدی،   یالیـه  در و  کالبدی توانندمی هانشـ

 یبصـــر-یکالبد هایالیه مثال برای) باشـــند یرکالبدیغ

 خط بازشوها، شکل و اندازه مصالح، رنگ و نوع: چونجداره 

 ابتدا در متن ساختاری بررسی در واقع در(. یرهغ و آسـمان 

(. عییو طب ید)کالب هستند تشخیص قابل عینی، هاینشانه

ــی در همچنین ارتباط  متنی، ییهال یک نحوی ابعاد بررس

 یک یمثابه به) باشــد معنا واجد تواندمی یزعناصــر ن میان

 سباتتنا فضا، در رنگی تنوع: مثال برای غیرکالبدی؛ نشانه

مورد توجه  یدامر خود با ینا که(، یرهغ و هـا پنجره خـاص 

 .یردقرار گ

ــای متن در دیگر متنی یالیه که آنجا از ــهری، فض  ش

 یو تجربه یزیســته فضــای بررســیاســت،  یانســان یالیه

 محتوایی عوامل و عناصر شناسایی و فضـا  کاربران یزیسـته 

 یهواسطبه زیرا. است ضروری بسیار نیز بعد این در سازمعنی

 ایجاد و فضــا شــدن مغلوب امکان که اســت متنی الیه این

ــایی هایبازنمایی ــا و رددا وجود فض  یروزانه زندگی در فض

 یعبارتبه. گرددمی عمل و درک قابل و یابدمی نقشکاربران 

به  رفتارنگاری، مشـاهده،  مصـاحبه،  خالل از باید شـهر  طراح

ــان یمعان یالگوهـا  یـل و تحل یـه تجز  یو رمزها در ابعاد انسـ

 کدام دهدمی نشان هایبررس ین. ایازددست  یشـهر  یفضـا 

 و باشندمی مطلوب هاییداللت چه تند،هس فرهنگی هانشانه

 است. پذیرقرائتدر فضا  رمزگذاریی الگوی چه

 دمالص زبان بم مبدا زبان از معانی انتالال: سو  شا 

 (کالبدی متن تولید)

 معنی انتقال متن، تحلیل و تجزیه از پس بعدی گـام 

 یممکن است طراح شهر به جا بعضـاً  مرحله، این در. اسـت 

ــت بـه ا  ،ترجمـه  ــتعاره دسـ . بزند یطمح در72گیریوام یاسـ

 متن فرهنگی ابعاد و متن بر تأثیرگذار هایگفتمان عبارتیبه

 ینا. بزند یالفظ تحت یترجمه به دســت و نگرفته نظر در را

 یفرهنگ یدست به ترجمه یدطراح شهر با که است درحالی

ــاختاری نه و) ــایی  از پسکه  یمعن ین( بزند. به اس ــناس  ش

ــانـه  ا ت ،فرهنگ بگذارند یلترآنها را از ف باید معانی، و هانشـ

 فضـــا، کنندگاناســـتفاده توســـط فضـــا، یرمزگذار یالگو

 و درک شود. ییرمزگشا
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ــد، بیان این از پیش طورکههمـان  فرآینـد  این در  شـ

 قدرت و ایدئولوژی یعنی متن تولید بر أثیرگذارت هایگفتمان

ــهر را تحت ت یترجمـه  الگوی تواننـد می  قرار ثیرأطراح شـ

ــهری های طرح از زیادی هاینمونه در امر این. دهند  با ش

 یلدل همین به. افتدمی اتفاق زیاد یا و کم اثرگذاری مقیاس

متن  یترجمه و تولید فرآیند در شــهر طراح نقش که اســت

ــ ــت؛ أثیرگذارو ت یارمهمبسـ  یجادا به تواندمی عبارتیبه اسـ

 حضور و یدودکنندهمح یفضا یا کاربران یروزانه برا یفضـا 

 ه،مؤلف دو این تأثیرگذاری کنار درگردد.  منجرآنها  یتفعال

روه گ یاخود طراح  یفکر یالگو تأثیر تحت که دانشی فضای

 .دارد أثیرموضوع ت ینبر ا یزن هستطراحان 

 ینســاختار اســت. ا یدتجد ترجمه، فرآیند در نهایی گام

 تن مبدا رام ساختار نباید یمعنا اسـت که طراح شـهر   ینبد

بلکه  ؛یردگ کار به یداپ یا یبر روش ترجمه تحت الفظ یمبتن

 کند ریزیپایه رامقصد  متنِ فرهنگن بر مبتنی ساختاری یدبا

 به گام مراحل ،5 تصویر دربزند.  یو دسـت به ترجمه ارتباط 

 دهیارائه گرد ی،شهر یدر فضا ترجمه پیشنهادی فرآیند گام

 است.

 

 
Fig. 5 The process of production of readable urban spaces and factors affecting the production of cultural text 

 

 گیرینتیجه -7

ــتار،  ینا در  پارادایم از پژوهش، هدف به توجه بانوشـ

ــناختیزبان ــد برده بهره شـ  ینبودن ا یکاربرد دلیلو  شـ

ــپس یدگرد یینتب یزن یمپارادا  ینانقش ترجم پذیرش با. سـ

 علم از ایزیرشــاخه عنوانبه ترجمه مطالعات ،طراح شــهر

مقاله  ینهدف ا که، آنجا از. گردید انتخاب شـــناســـیزبان

ــا یدتول یندترجمه در فرآ ینظریه از گیریبهره  یمتن فضـ

 یشـد. با بررســ  اســتفاده یهفرانظر یافتاسـت، از ره  یشـهر 

 و فهم و ترجمه مطـالعـات  در  مطرح هـای یـه نظر یِفرانظر

 تیشد. در نها ییشناسا ترجمه مطلوب ینظریه آنها، واکاوی

ــا تولید یندترجمه با فرآ یندفرآ بـاق بـا انط  ــهر یفضـ  یشـ

واقع  ردنشان داد که  نتایجشد.  ینتدو یکل روند پذیر،قرائت

ــهر  ــت بایدطراح ش  (بینازبانی یا) ارتباطی یترجمه به دس

ــرورت که آنجااز  عبارتیبـه . بزنـد  و  یباطارت یترجمه ضـ

 یهاالیه درکه  راآنچه  یدطراح شهر با ،شـد  یینتب یفرهنگ

 که یزیچ ترینیکوجود دارد را به نزد ی،شهر یفضـا  متنی

ال ح ین. در عکند ترجمه باشد، فهم قابلفضا  کاربرانتوسط 

ــت، مقبول یو ارتباط یداناپ یترجمه الگوی که آنجااز   اسـ

 ییرا شـناسا  یشـهر  یفضـا  متن هایالیه هاینشـانه  طراح،

 غیر هانشانه که صورتی)در  دیگر الگویی صـورت به و کندیم

ــند، کالبدی ــت ممکن باش ــورت اس  (ی)کالبد دیگری به ص

ــوند ترجمـه  ــهر طراح یعنی. شـ ــت شـ  یترجمه به دسـ

ــانه  ترجمه کالبدی متنهمان الگو در  یا( زندیم 12ایبینانش

 . کندمی

ــد، بیان طورکههمان  عنوانبه گیفرهن یترجمه مدل ش

ــاهای با رابطهدر  ینهمدل به ــهری فض  ین. بددارد کاربرد ش

 ددی)از  مبدادر متن  هانشانهالزم است دقت شود که  یب،ترت

 بههستند.  فرهنگ آندرون  هویت ینشـان دهنده  ،(لوتمان
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ــانه مرکز در فرهنگی متن که معنی این ــپهر نش  دتولی ایس

 آن مرکز در که است یجای اینشانه سپهر واقع در. شـود می

ــودمی تولید فرهنگی، متون ــوب آن از بیرون و شـ  و آشـ

 ,Darzi & Pakatchi) کندمی تهدید را ســپهر درون نظمی،بی

دارد،  یژهو یتاهم یزموضــوع در متن مقصــد ن همین(. 2014

ر د هانشــانه ازایمابه باید ترجمه فرآیند در که معنی ینبه ا

ــد بگذرد تا فرهنگ  یلتراز ف یـه، متن اول تن م یکمتن مقصـ

وند ر ینطراح شهر هم در ا ترتیب، بدین. شود تولید یفرهنگ

ــانه یدبا ــانه در موجود هایاز نش ــپهر نش  تا بگیرد بهره ایس

 هچنانچشود.  یدتول یو متن فرهنگ داشته وجود معنی تداوم

 اییهپیام واجد شده تولید کالبدی متنامر محقق نشود،  ینا

 ردکاربران خواهد بود.  یبرا رمزگشا قابل یرغ و فرهنگی غیر

ــوع این از یدنبا یانم ینا ــد غافل موض ــپهر بیرون که ش  س

 یگرد هایفرهنگ اینشــانه ســپهرهای فرهنگ، هر اینشــانه

ــتند دیگریک باتعامل و ارتباط  در کهوجود دارد   بدین. هس

 رخیب اســت ممکن فرهنگی، بین ارتباط فرآیند در که معنی

ــانـه  از  ینخارج از فرهنگ، در روند ارتباط ب یو معان هـا نشـ

 شوند. پذیرفته ی،فرهنگ

 نوشتپی
1. Meta study است فراروش و نظریه فرا فراترکیب، فراتحلیل، بر مشتمل فرامطالعه (Sohrabi, Azami & Yazdani, 2013 .) 

 :شودمی ارائه کدام هر از تعاریفی ااینج در الگو، از نظریه و نظریه از فرانظریه میان تفاوت شدن روشن منظور به .2

 .است نظریه خود توصیف و تحلیل بررسی، یدرباره نظریه یک: فرانظریه -

 جموعهم رفتار یا ماهیت تبیین یا و بینیپیش توصیف، منظوربه که است کار انجام هایرویه و شـده  پذیرفته اصـول  ها،فرضـیه  از نظامی: نظریه -

 . ستا شده ابداع هاپدیده از خاصی

 (.Bates, 2009, 276) گیردمی قرار استفاده مورد آزمودن ابزار یک عنوانبه که است آزمایشی فکری ساختار یک: الگو -
3. Meta theorizing as a means of attaining a deeper understanding of Theory 
4. Meta theorizing as a prelude to Theory Development 

5. Meta theorizing as a source of overarching theoretical perspectives 

6. Ordinary Reading 

7. Overt 

 و ترجمه هایدوگانگی طرح در گراییجزمیت و اجتماعی تحلیل ســطح از غفلت و زبانی-متنی عوامل به اکتفا مبین هاوس، یترجمه رویکرد واقع در .8

 (.Mirza & Khanjan, 2006, 102) است پنهان و آشکار یترجمه

/ زبانی بین/ زبانی)درون  ترجمه انواع از خود یگانهســه بندیدســته در وی. اســت توجه مورد فرهنگ دو یا زبان دو بین ترجمه ترجمه، از نوع این در .9

. است تعریف قابل دوم ویالگ در ایبینانشانه یترجمه واقع در که نمود بیان توانمی اما برد،می نام هم ایبینانشـانه  یترجمه الگوی از(، ایبینانشـانه 

 .است دیگر نوعی به نوع یک از بیان صورت یا بیان یوسیله کردن عوض معنی به واقع در ترجمه نوع این
10. Covert 

 دســتورِ نظریِ مفاهیمی و شــناســیزبان چارچوب از اســتفاده رواجِ که اســت معتقد ترجمه نظریات ارتباطی یمرحله در( 2770) من آندر مثال برای .11

 در چامســکی( Transformational-Generative Grammer) گشــتاری-زایشــی زبان دســتور و هالیدی( Systemic Grammar) مندنظام

 (.Khoshsaligheh & Nowruzy, 2017, 123) است کرده فراهم را ترجمه در دوم الگوی بروز یزمینه ترجمه، مطالعات یحوزه

 یهترجم ،یبردارگرته ،یریگ: وامشودیممطالعات ترجمه، معتقد هسـتند که ترجمه به هفت روش انجام  پردازان معاصـر در   هیاز نظر داربلنه، و ینیو .12

 (.Monafi Anari, 2008) لیتعد و جرح تعادل، ل،یتعد ،ییجاجابه ،یلغو ای یالفظتحت 
13. Zellig Harris 

نگرانه( متن، به مطالعه )جزءنگر و کل یبر مطالعهله گرفتند و عالوه فاصــ ها،لیاز صــرف پرداختن به خود متن در تحل شــناســان، زبان کردیرو نیا در .14

ــاخ به دیبا که شــودیفرآورده در نظر گرفته م کیمتن به عنوان  اول، دگاهید در یعبارت به .شــدند معتقد هالیتحل در زین آن یتیبافت موقع  و تارس

 و آن عناصر یتوال متن، ساختار لیتأو ،یارتباط یهاهیمتن بر حسـب رو  دوم، دگاهید در که اسـت  یحال در نیا نمود؛ توجه آن یاجمله نیب سـازمان 

 (.Barekat, 2007, 30) شودیم گرفته نظر در متن یهاسازه و عناصر تعامل از حاصل یاجتماع روابط

 . گیردمی قرار متن تحلیل مقابل در تحلیل شیوه این گفتمان، تحلیل سنتی رویکرد در .15

 یخاص یاسیو س ینوشتار و گفتار در بافت اجتماع قی، که از طرمساوات عدم و سـلطه  ،یجمع قدرت از مشـروع  ریاسـتفاده غ  ی، نحوهلیتحل نوع نیا .16

 .دینمایم یبررس را شودیم یستادگیا آن برابر در ای و ردیگیم صورت

 .تیاف نفوذ مختلف علوم در داشت تأکید فرهنگی و اجتماعی ابعاد بر و گردید مطرح شناختی معرفت الگوهای در که انتقادی پارادایم عبارتیبه .10
18. Foucault 
19. Fawcett 

 از ایگونه هب نیز استعاره و گیریوام چون زبانی الگوهای دیگر و بینجامد مشترک زبان ایجاد به تواندمی که است شـناختی زبان الگوی بهترین ترجمه، .27

 ترجمه وعن سه ارتباط، این در. است راهگشا بسیار داربلنه و وینی بندیتقسیم ترجمه، از استعاره و گیریوام انشعاب با ارتباط در. شوندمی منشعب آن

 از معادلی) گیریوام ،(روندمی کاربه مقصد، زبان در سـازی همسـان  و تغییر با مبدا زبان واژگان آن در) برداریگرته الفظی، تحت یترجمه: دارد وجود

 از ستعبارت است، حاکم ترجمه در که اصلی ترین مهم که است حالی در این(. یابدمی انتقال عیناً واژه لذا و شودنمی افتی مقصد زبان برای مبدا زبان

 (.Darzi & Pakatchi, 2014) پیام بافت با ترجمه زبان و سبک سازگاری و کننده دریافت فرهنگ و زبان با ترجمه حداکثری انطباق
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و  یکالم تواندیم انســانی، ییهال با مرتبط هاینشـانه  مثال برای. باشـند  یو هم ذهن ینیهم ع توانندمی ی،شـهر  یضـا ف متن در هانشـانه  به عبارتی  .21

 .کندمی ترجمه محیط در کالبدی هاینشانه صورتبه را آنها شهر طراح یانم ینا در. باشد یرفتار
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The creation of understandable and readable urban space is very important. In fact, 

humans interact with the environment when the received message from the 

environment is recognized in their Semiosphere. This indicates that paying attention to 

cultural meanings of environmental design is essential. Accordingly, this research aims 

to develop the production process of such a space, based on the linguistic paradigm. 

Despite the importance of this issue, there has been a decline of meaning in the modern 

era. Therefore, theorists criticize the modernist approach and try to find different 

solutions to this problem. Thus, in the transition from modern theory to postmodern 

theories, a wide range of theoretical paradigms have been recognized that are classified 

in the categories of phenomenology, linguistic theory (including semiotics, 

structuralism, post-structuralism, deconstructionism), Marxism, and feminism. Among 

these paradigms, linguistics has been developed in relation to the category of meaning. 

In fact, the revival of thought in the form of linguistic paradigms changed the 

postmodern cultural criticism. Meanwhile, semiotics, structuralism, and post-

structuralism have been effective in the re-development of many disciplines, especially 

critical actions. These paradigms have once again focused simultaneously on meaning 

and symbolism in architecture and urban planning. 

This paper aims to develop the step-by-step process of designing readable urban spaces 

and identify the factors influencing the creation of such spaces based on linguistic 

theory. This paradigm was selected due to its ability to solve the problems caused by 

the perdition of meaning in the field of architecture and urban planning. In this paper, 

translation studies have been used as a knowledge related to the selected paradigm. In 

fact, this paper aims to achieve the ultimate goal of the research by using, scrutinizing 

and understanding the theories proposed in translation studies. 

The present study is an analytical study according to its purpose. This study uses the 

meta-theoretical approach as a type of Meta-Study approach. Therefore, historical and 

comparative methods are used in scrutinizing the theories proposed in translation 

studies. Having carefully examined the theories proposed in the field of translation 

studies, the authors have described the process of creating readable spaces according to 

the research purpose and problem. Meanwhile, the inefficiency of the traditional 

translation theories has been studied in creation of readable urban spaces. Eventually, 

the reasons for using modern translation theory and the application of this process have 

been explained using logical reasoning. 

The results of the meta-theoretical analysis show that the modern theory of translation 

and the cultural translation approach that leads to communicative translation is a 

desirable approach in producing a cultural text in the city. Finally, the process of 

creating readable urban spaces have been developed by adapting the modern theory of 

translation to the process of designing meaningful urban spaces. Accordingly, the urban 

designers should identify the metalinguistic realm of space and the city, and analyze 

the source of the language. Having applied the filter of culture and the discourses of 
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power and ideology, the designers should identify the hidden and understandable signs 

and meanings of space and translate them in a process-oriented way. In other words, 

the cultural translation model is used as an optimal model for creating readable urban 

spaces. Thus, that the signs in the source text (from Lotman's point of view) represent 

the cultural identities. This means that the cultural text is produced in the semiosphere. 

In fact, semiosphere is a center in which texts are produced, and out of which chaos and 

disorder threaten the inside of the semiosphere. This issue is also important in the target 

text; meaning that the consideration of signs in the source text in the translation process 

should pass the filter of culture in the target text for producing a cultural text. 

Accordingly, in this process, the urban designer should use the signs in the semiosphere 

to provoke the continuity of meaning and create a cultural text. Otherwise, the produced 

text will have non-cultural and non-encrypted meanings for the users. There are 

semiospheres of other cultures within the semiosphere of any culture that interact and 

communicate with each other. This means that in the process of intercultural 

communication, some of the signs and meanings outside of the culture may be accepted. 

Key words: 

Text, Translation Theory, Meta theory, Process, Readable urban space 
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 چکیده

ضروری است. براساس شواهد تامین هوای پاک و تازه برای دانش آموزان در کالس درس، خصوصا در فصل گرم، بسیار 

و مطالعات، سـیسـتمهای تهویه مکانیکی، ضمن گرانی، مصرف انرژی نسبتا باالیی دارند و تولید نوفه مینمایند. این مسئله   

در اقلیم مازندران، خصـوصـا در هوای شـرجی، بسـیار مطرح اسـت خصـوصا اینکه این مدارس با کولر آبی خنک میشوند؛       

جهی از سـال امکان اسـتفاده از فرایند تهویه طبیعی وجود دارد و در فصل گرم مدارس تعطیل   درحالیکه در بخش قابل تو

است. لذا هدف اصلی این مقاله ارائه راه حلی اجرایی در معماری کالسهای درس است که بتواند موجب بهبود جریان هوای 

لوب و قابل کنترلی طبق اســتاندارد اشــری داخل تحت تاثیر باد خارج )تهویه طبیعی( شــده، به نحوی که جریان هوای مط

ــته ای دارد، با اتکا به     ــت و ماهیتی میان رش ــر که یک تحقیق کاربردی اس ــد. پژوهش حاض ــای داخلی برقرار باش در فض

گیریهای تجربی در یک مدرسـه موردی در آمل، بدسـت آمده است. روش تحقیق در این پژوهش، یک روش ترکیبی   اندازه

، شـناسـایی و متغیر وابسته )سرعت و   رگذاریتأثبا اسـتفاده از یک راهبرد تجربی، متغیرهای مسـتقل   اسـت: در مرحلۀ اول  

با استفاده  هادادهگیری شد. سپس ی دقیق دیجیتال و انجام آزمایش دود اندازههادستگاهجهت جریان هوای داخل( توسط 

( و با استفاده از CFD1وش دینامیک سیال محاسباتی )سازی در این پژوهش با رسازی، تحلیل شدند. شبیهاز راهبرد شبیه

ــواهد تجربی به    Fluentو  Gambitنرم افزارهای  ــازیها از طریق تطبیق با ش ــبیه س ــورت پذیرفت. ابتدا روایی و پایای ش ص

شان ن و متعاقبا مداخله در معماری از طریق شــبیه سازی شد. نتایج هادادهاثبات رسـید و سـپس اقدام به تجزیه و تحلیل   

ــتای باد موافق و نیز پیش بینی مکنده های موثر در   ــوها و ایجاد نمای پلکانی در راس ــحیح بازش دادند که ترکیب بندی ص

دیوار رو به باد، میتواند با کنترل موثر ورود، خروج و پخشـایش هوا در فضای داخلی )طبق استاندارد اشری(، تهویه طبیعی  

 لوبی را در تمام فضای داخل برقرار نماید.را تحت کنترل قرار داده و جریان مط

 های کلیدی:واژه

 .CFDجریان هوای داخل، تهویه طبیعی، بازشوها، روش 
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 مقدمه -1

ــتمبـا وجودی کـه    ــیسـ امروزه در های تهویه مطبوع سـ

ــاختمانها ــبه عنوان انتخاب نهایی در نظر گرفته می س  دونش

(Energy Information Administration, 1995 با اینحال .)

ــیـار گران و پرهزینه اند )   ,Kokh, Nilson, & Halgerبسـ

یـک جـایگزین کـارآمد برای کاهش     تهویـه طبیعی  .(2006

آید و بسیار توصیه می به حساب انرژی در ساختمان مصـرف 

( و Busch, J.F. 1992( ،)Zhao, R., Xia, Y., 1998میشود )

(Finnegan, J.J., Pickering, C.A.C., Burge, P.S., 1994 ،)

تمان با تهویه طبیعی مناسب، هزینه انرژی یک سـاخ  چنانکه

ــت  47 ــاختمان با تهویه مطبوع اسـ ــد کمتراز یک سـ  درصـ

(Energy Consumption Guide 19, 1993 در اکثر مدارس .)

ایران بـه جهت کاهش هزینه های تهویه مطبوع، از کولر آبی  

در فصل گرم استفاده میشود. مشاهدات نشان میدهد که در 

ــود که اقلیم مرطوب خزری نیز از کولر  ــتفاده میشـ آبی اسـ

موجب برهم خوردن شـرایط آســایش ســاکنین خصــوصا در  

زمانی که هوا رطوبت باالیی دارد، میشــود. در چنین مواردی 

ــوند که یا جریان هوای ها کولرهـا خاموش و پنجره  باز میشـ

موثری در داخل اتاق برقرار نمیشــود و یا اینکه باد شــدیدی 

ــایش   در داخل کالس میوزد که موجب برهم ــدن آس زده ش

ــد و کـاغـذهـا را باد میبرد. در این      دانش اموزان خواهـد شـ

شــرایط در برخی از نقاط کالس باد شــدید و در برخی نقاط 

 دیگر، رکود هوا برقرار است. 

ساختمان است که تأثیر  عناصـر ترین بازشـو یکی از مهم 

 .Shetabivash, H) داردی داخل زیادی بر الگوی جریان هوا

ــا در مناطق   (. از2015 ــوص ــهای مدارس، خص آنجا که کالس

ــمـال ایران، نیـاز مبرم به تهویه موثر دارند و در    مرطوب شـ

ــنگین )خرید و   مـدارس ایران عمدتا به دلیل هزینه های سـ

نصـب، مصرف انرژی و هزینه های نگهداری(، از سیستمهای  

تهویه مطبوع کمتر اســتفاده میشود )بعضا از کولرهای گازی 

ز اســتفاده میشــود که مصرف انرژی زیاد و نوفه پنجره ای نی

ــت(. لذا      فراوانی دارنـد و هزینـه نگهـداری آنهـا نیز زیاد اسـ

شــرایط آســایش در این کالســها بشــدت ناپایدار بوده و باید 

شرایط مساعدی جهت برقراری فرایند تهویه طبیعی موثر در 

ــد که  ــهای درس برقرار نمود. این تهویه باید چنان باش کالس

ــد و  اوال  جریـان مطلوب هوا در تمام نقاط کالس برقرار باشـ

متر بر ثانیه  1ثانیا سرعت آن طبق استاندارد اشری حداکثر 

تا هم امکان تهویه طبیعی  (Chlela, F. et al. 2009باشــد )

ــده باد،   ــد و هم اینکه جریان کنترل نشـ مطلوب مهیـا باشـ

معیاری  این پژوهش بر آن است تا مزاحمت ایجاد ننماید. لذا

ــها در اقلیم آمل، با تمرکز بر موقعیت  را جهت طراحی کالس

ــوها و ترکیب کلی کالس و نیز با توجه به جهت وزش  بازشـ

باد غالب، تنظیم نماید تا بتوان جریان قابل کنترلی از تهویه 

ــود تا اهداف    طبیعی در تمـام نقـاط کالس چنان ایجاد بشـ

 مذکور تامین شوند.

 ادبیات موضوع -5

ه ک دهدیها و تحقیقات مختلف نشان مبر نوشته مروری

عالقه فراوانی در زمینه مهندسی تهویه  1937در اواخر دهه 

 یآگاه (.ACGIH, 1951( و )Burgess, 1995)به وجود آمد 

بســته به ســه دلیل   یهاطیاز جریانات هوای داخلی در مح

ــت: ــا قابل توجه اسـ داخل و  یهوا تیفی، کیحرارت شیآسـ

ــرف انرژ ــاختمــان یمصـ (. در Amidpoor, M., 2009) سـ

ــت، تهویه   منـاطقی که در آن انرژی محدود و یا کمیاب اسـ

ــتفاده قرار گیرد )  Hassana, M.A. etطبیعی باید مورد اسـ

al. 2007) ــاختمان  انیتحلیـل جر  یدو روش برا هوا در سـ

ــب یتجرب یهـا وجود دارد: روش ــازهیو شـ . یعدد یهایسـ

(Loomans & Mook, 1995.) ــب ــازهیش در  یعدد یهایس

 و ترقیتر، دقارزان اریبســ یشــگاهیآزما یهابا روش ســهیمقا

ــر  یتمام توانیحال در این روش نم نیهســتند. با ا ترعیس

 یســر کیبه  ازیرا در نظر گرفت و همواره ن یکیزیف طیشــرا

 یهایسازهیشــب ضـرورت دارد تا  نیوجود دارد. بنابرا بیتقر

ــط نتا یعدد ــگاهیآزما جیتوسـ ــاعتبار یشـ ــوند  یبخشـ شـ

(Amidpoor, M., 2009 .) 

بر جریان  متعددیدر ســـه دهه گذشـــته مطالعات تجربی 

ــت. جریان جابجایی طبیعی و   ــده اس جابجایی طبیعی انجام ش

 :Elder, J.W., 1965) در محفظه اولین بار توســط الدر آشــفته

ــماید و گیل (99-111 ــط اس  ,.Giel, P. W ) و پس از آن توس

and Schmidt, F. W., 1986: 1459-64) در این  گردید. بررسی

 ، الزم به ذکر است کهاز آب به جای هوا استفاده شدها آزمایش

 اندازه گیری نشده است. چیزها در این آزمایش آشفتگیمقادیر 

سرعت میانگین، دمای  (Cheesewright, R., 1968: 1-9) رایت

اوی هوا با را در یک محفظه ح آشـــفتگیهســـته و نوســـانات 

اختالف دما در دیوارها بررســی کرد. عدد رایلی جریان محفظه 

بوده اســت. دافاآال و  1به  5و نســبت ابعاد محفظه  1717حدود 

 (Dafa Alla, A. A, and Bets, P. V., 1996: 165-194) بتس

 28جریان جابجایی طبیعی در یک محفظه بلند با نسبت منظر 

ــی  ه را ب x 3/8 1717و عدد رایلی  2/7به  ــورت تجربی بررس ص

اند، در این آزمایش از سرعت سنجی لیزر برای اندازه گیری کرده

از ترموکوپل برای اندازه گیری دما و  نیز و آنسرعت و نوسانات 

 نوسانات آن استفاده شده است. 

ــن  ,Olsen, D. A., Glicksman, L.R., and Ferm) اولس

H. M., 1990: 640-647) یک  وندرو اوی هوا ح کدر یک اتاق
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ر جریان جابجایی طبیعی ب ، آزمایشــی رامحفظه مدل کوچک

ا اتاق حدود ابعاد .انجام داده است 1717هوا با عدد رایلی حدود 

ــبت  . در این آزمایش جریان و دمای اندازه بود 3به  1 بـه نسـ

گیری شـده در هسـته و الیه مرزی نمایش داده شد. این یکی   

که بر روی یک اتاق با ابعاد و شرایط  ی استاتاز معدود آزمایش

 تقریباً واقعی انجام شده است. از نتایج این آزمایش برای اعتبار

 های محققین بعدی در تحقیقات مشابه بخشی به مدل سازی

(. ناگانو و تاگاوا Amidpoor, M., 2009:91) شده استاستفاده 

ل آزمایش اولســن را با اســتفاده از مدل صــفر معادله ای و مد 

k  شبیه سازی نمودند و برای اعتبار بخشی به محاسبات

از نتایج آزمایش اولسن استفاده نمودند. نتایج محاسبات در هر 

-Nagano, Y., and Tagawa, 1990: 33دو مدل، مشــابه بود )

 ,Giel, P. W, and Schmidt) تاکنون هنکز و همکارانش(. 39

F. W., 1986: 1459-64،) لنخارســت (Cheesewright, R., 

 و هانجالیک (Chen, Q., 1996: 233-244) چن (،1-9 :1968

(Markatos, N.C., and Pericleous, K.A., 1984: 755-772) 

جریـان جابجایی طبیعی در داخل یک محفظه حاوی هوا را به  

ــازی کرده اند. هنکز و همکارانش از   ــبیه س ــورت عددی ش ص

رینولدز با عدد  kاستاندارد و چندین مدل  kمدل 

ــازی جریان هوا در یک محفظه مربعی با  ــبیه س پایین برای ش

اسـتفاده کرده اند. لنخارست   1417دیوارهای گرم و عدد رایلی 

ــتاندارد به همراه توابع دیوار  kو همکارانش از مدل  اسـ

ــبیـ  ــازی جریـان هوا در یک اتاق با یک رادیاتور  برای شـ ه سـ

استفاده کردند. مدل آنها پیش بینی مطلوبی از جریان متوسط 

انجام داده بود و با نتایج آزمایشــگاهی نیز همخوانی داشــت، با 

ــعیف بود. چن  ــازی توربوالنس ضـ از  این حــال در مــدل سـ

ــبه  2(RSM)هـای مختلف تنش رینولدزی  مـدل  برای محاسـ

ــتفاده نمودجابجایی   ,Chen) طبیعی اجباری و توأم اتاق اسـ

Q., 1996 .)نشــان دادند که کارایی روشها نتایج مدل ســازی 

در شــبیه ســازی جریان هوای ســاختمان  RSM های مختلف

مشخص شد که اندازه و موقعیت  CFDبا روش یکسـان است.  

 دارد کیفیــت هوای داخــلهــا تــاثیر عمــده ای بر پــنجره

(Sribanurekha et al. 2016) ــال. همچنین های اخیر، در سـ

بدل شده شمندان دان وری انرژی به موضوعات مورد عالقهبهره

تحلیل میگردند  CFDاست و شیوه های تهویه طبیعی با روش 

(Martínez-Molina et al. 2016). 

ــتراتژی تغییر را  HVACهای کنترل کامپچرو همکاران اس

برتری شــیوه های تهویه طبیعی را نشان  CFDداده و با روش 

( شیوه 2014رهایی ) .(Kompatscher et al, 2017)داده است 

های تهویه مطبوع را در ســاختمانی صــنعتی با روش تجربی و 

با (. rahaei, o. 2014شبیه سازی عددی آزمایش نموده است )

همین روش کیفیــت جریــان هوای داخــل در زمــان فراینــد 

ــد و معماری جهت طراحی اتاق    تهویـه طبیعی آزمـایش شـ

 ,Teodosiu) جهت بهبود فرایند تهویه طبیعی پیشنهاد شد

C., V. Ilie, and R. Teodosiu, 2014 که مشابه این پژوهش )

است. در تحقیق مشابهی نیز بهبود وضعیت تهویه طبیعی در 

ــد ) CFDیک گالری با روش   .Ascione, F., Lآزمایش شـ

Bellia, and A. Capozzoli, 2013 ــر (. در زمینه تاثیر عناص

ــهـای تهویـه طبیعی در    بازار دزفول  بومی معمـاری بر روشـ

استاندارد برای  kمدل  تحقیق جامعی به عمل آمد و از

گردید اســتفاده  فضــای بازارشــبیه ســازی جریان هوا در  

(Rahaei, O., 2013) . ( .ــوص تهویه 2008بینـا، م ( در خصـ

ــوادانطبیعی  تحقیقی تجربی به عمل آورد که در آن  هـا شـ

 قع شد. دمای محیط مورد ارزیابی وا

ــهای فوق روش    fluentو نرم افزار  CFDدر تمـام پژوهشـ

مورد اســتفاده بوده و تماما روشــهای تهویه طبیعی را توصــیه  

ــابه، بهبود     ــمن اینکـه در چنـدین تحقیق مشـ نموده انـد. ضـ

ــیوه   وضــعیت تهویه طبیعی در فضــای معماری را مرتبط با ش

 د. میشو طراحی فضا دانسته که مشابه آن در این پژوهش انجام

 روش انجام تحقیق -9

ای رشتهمطابق ادبیات مطروحه، تحقیق حاضر ماهیت بین

دارد و روش تحقیق آن ترکیبی است؛ در مرحله اول با استفاده 

از یک راهبرد تجربی، آزمونهایی صــورت پذیرفت و متغیهرهای 

گذار شناسایی شدند. موقعیت بازشوها و ترکیب مســتقل تأثیر

ــعیت جریان هوای  به عنوان  کالس ــتقل، و وض متغیهرهای مس

ــته در این پژوهش مورد    داخـل کالس بـه عنوان متغیر وابسـ

مطالعه قرار گرفتند. سرعت جریان هوا و جهت آن )متغیرهای 

ــتگاه   ــط دس ــته( توس های دقیق دیجیتال در طول مدت وابس

آزمون )ماههای اردیبهشت و خرداد که بیشترین نیاز به تهویه 

گیری و امکان استفاده از آن مهیا است( اندازهاحسـاس میشود  

 دود آزمایش از غالب، جهت باد کردن پیدا منظور شــدند. به

 که جهت داد تجربی نشان شـد. همچنین مشاهدات  اسـتفاده 

از جهت شــمال غربی به جنوب  دوره آزمون در غالب محلی باد

ــت. جـامعـه آماری انتخابی در این پژوهش    ــرقی بوده اسـ شـ

آمل را شامل میشود و یک نمونه موردی تصادفی  مدارس شهر

 نیز جهت آزمونهای تجربی انتخاب شد. 

ها و نیز مداخله در در مرحله بعد به منظور تحلیل داده

سـازی استفاده شد )مطابق ادبیات  معماری، از روش شـبیه 

با روش ها موضـوع و پس از اثبات روایی آن(. شــبیه سازی 

( انجام شدند. ابتدا پایایی CFDدینامیک سیال محاسباتی )
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شـــبیه ســـازیهای عددی بوســـیله آزمونهای تجربی اثبات 

ــپس به تحلیل داده ــیری و ها گردید و سـ ــی تفسـ با روشـ

 به منظور Gambitپردازشگر مقایسه ای پرداخته شد. پیش

 شبکه )مش بندی( مورد ایجاد و هندسـی  هایسـازی مدل

 منظورتحلیل به یزن Fluent افزار نرم و گرفت قرار اســتفاده

ــبکه ــد. در این پژوهش از گرفته کار به ش  kمدل  ش

استفاده شد. بدین  اســتاندارد برای شبیه سازی جریان هوا

ترتیــب روش تحقیق این پژوهش، ترکیبی از راهبردهــای 

ســازی و پژوهش موردی اســت. تدابیر مورد تجربی، شــبیه

ــامـل مطـالعات کتابخا     ــتفـاده شـ ــاهدات و نهاسـ ای، مشـ

هــای کــارگــاهی و گیریهــای میــدانی، انــدازهبرداشــــت

 است. سازی بوده شبیه

 معرفی نمونه موردی   -1

ــتان   ــات در یک کالس موردی در یک دبس کلیه آزمایش

)انتخاب تصادفی( در شهر آمل صورت پذیرفتند. مدت انجام 

ی عروز )بیشترین نیاز به تهویه طبی 37این آزمونها نیز حدود 

اردیبهشت تا  27در محدوده اردیبهشــت تا خرداد اســت( از 

ــد. آزمون 27 ــنجش خرداد درنظر گرفته شـ های تجربی سـ

ــه   ــای داخل کالس در پنج نقطه و در س ــرعت باد در فض س

متر )تراز مورد نیــاز برای  1.8متر و  1.2متر،  7.5ارتفــاع 

ــتاده( در    ــته و ایس ــس ــخص در حالتهای نش حالت زیر  4ش

 (.3و  2و  1ت آزمون انجام شد )تصاویر درطول مد

 تمام بازشوها باز .1

 و در باز 1پنجره  .2

 و در باز 2پنجره  .3

 ها بازفقط پنجره .4

 سنجگیری سـرعت باد از دسـتگاه سرعت  به منظور اندازه

اســتفاده شــد. این دســتگاه با حســگر  Kimo VT 200مدل 

ــته و   ــال به کامپیوتر را داش ــیم حرارتی خود، قابلیت اتص س

 کند. انات سرعت باد را به صورت نمودار ثبت مینوس

 

 
Fig. 1 The school’s position and the 

streets around 

 
Fig. 2 The school’s plan and the case study 

 
Fig. 3 Plan of the case study 

 

 های تجربی  آزمون -5

نقطه مختلف از فضــای داخلی یکی از  5ها در این آزمون

سـهای طبقه اول که باد خوبی در زمان باز بودن بازشوها  کال

ــورت    از خالل آن میوزیـد، در ترازهـای مختلف ارتفاعی، صـ

در نمونه موردی به  14الی  8پذیرفت. آزمونها حدود ساعات 

گیری شـــامل حداقل، حداکثر و میانگین عمل آمد. هر اندازه

 4 ســـرعت وزش باد در هریک از نقاط کالس، در بازه زمانی

دقیقه ای است. به منظور پیدا کردن جهت باد نیز از آزمایش 

دود اسـتفاده شد. ضمن اینکه سرعت باد خارج نیز به کمک  

ــله   ــتگاه کیمو از طریق پنجره کالس در فاص متری از  3دس

ــطح کوچـه در تمام طول   6دیوار کالس در تراز  متری از سـ

 مدت آزمون اندازه گیری شد.
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Table 1: The average speed of airfow in different levels of test’s points in different positions, while the avarage 

speed of the outdoor wind is 5m/s. All units are m/s 

Position 1. All openings ore open  Position 2. Only win 1 and the door are 

open 
point +0.5 m +1.2 +1.8 m  point +0.5 m +1.2 +1.8 m 

A 0.57 1.03 0.67  A 0.74 0.97 0.81 

B 0.25 0.4 0.28  B 0.28 0.29 0.42 

C 0.67 0.89 0.69  C 0.29 0.42 0.34 

D 0.48 1.11 0.96  D 0.68 1.34 0.42 

E 0.35 0.90 0.93  E 0.30 0.35 0.32 

Position 3. Only win 2 and the door are 

open 
 Position 4. Only windows 

are open 
 

point +0.5 m +1.2 +1.8 m  point +0.5 m +1.2 +1.8 m 

A 0.55 0.68 0.50  A 0.31 0.30 0.27 

B 0.27 0.45 0.36  B 0.19 0.26 0.17 

C 0.59 1.05 0.93  C 0.36 0.47 0.45 

D 0.27 0.44 0.42  D 0.45 0.63 0.72 

E 0.47 1.01 0.74  E 0.26 0.41 0.44 

 

( که نقطه 3)تصویر  Eآزمونهای تجربی نشـان داد، نقطه  

 3و وضــعیت  1کور اتاق محســوب میشــود، در وضــعیت   

وضــعیت نســبتا مطلوبی به هنگام تهویه طبیعی دارد و البته 

بهتر است. بنابراین صرف باز بودن  1از وضـعیت   3وضـعیت  

ــوها نمیتواند جریان مطلوب ایجاد نماید. همچنین  همه بازش

ــرعت ب ــای میانی کوچه در تراز س متری از  6اد غالب در فض

از غرب به  m/s 3.5سطح کوچه در طول مدت آزمون حدود 

ــرعت باد،   ــد. حداکثر سـ ــرق اندازه گیری شـ و  m/s 15شـ

، m/s 1میانگین ســرعت باد بعد از حذف ســرعتهای کمتر از 

اندازه گیری شــد. الزم به ذکر اســت که حدود  m/s 5حدود 

متر بر ثانیه  1سـرعت باد خارج، بیشتر از   مدت آزمون، 87%

در این شــرایط تهیه شدند. شواهد  1بود و داده های جدول 

 نشان از وزش باد نسبتا دائمی در اطراف مدرسه دارند. 

 CFDبا روش  هادادهتحلیل  -6

از آنجاکه هدف اصلی این پژوهش، برقراری جریان مطلوب 

در فضــای داخلی و تحت کنترل هوا طبق اســتاندارد اشــری  

کالس بوسیله باد خارج است و متغیرهای مستقل این پژوهش 

بازشـوها و ترکیب کالبدی کالس است، لذا مداخله در معماری  

اجتناب ناپذیر اسـت که این امر به کمک شـبیه ســازی صورت   

یک روش  ازمیگیرد. در این پژوهش مطـابق ادبیـات موضـــوع   

جریان  یســازهیشــب یبرا (CFDدینامیک ســیال محاســباتی )

ا هجهت اعتبار بخشی به شبیه سازی .استفاده شد هوای داخل

و اثبات پایایی، وضـــع موجود مطابق داده های تجربی شـــبیه 

ی هایسازبه منظور مدل Gambitپردازشگر پیش سازی گردید.

( مورد استفاده قرار گرفت TETهندسی و ایجاد شبکه )با روش 

نظور تحلیل شبکه به کار گرفته شد. نیز به م Fluentو نرم افزار 

با اعداد بدســت آمده از  17تا  4نتایج شــبیه ســازی )تصــاویر  

قابل مقایســه بود و اختالف بســیار  (1آزمونهای تجربی )جدول 

( دیده میشــد که طبق استاندارد اشری کمتر %5اندکی )حدود 

درصــد و قابل قبول اســت. این اختالف نیز بدلیل خطای  17از 

ی مختلف کالس هامدلقابل اغماض است. بدین ترتیب آزمون، 

بر اســـاس مفروضـــات این پژوهش )نتـایج آزمونهای تجربی(  

صورت پذیرفت. ها سازی شدند و مداخله در شبیه سازیشـبیه 

متر بر  5، جریان بادی با سرعت هایسـاز به منظور انجام شـبیه 

اد متدثانیه )مطابق نتایج مطالعات تجربی( از ســمت غرب و در ا

ــاهدات این پژوهش( وارد  ــمالی )مطابق مش ــودیمکوچه ش . ش

متر  5نشان دادند که با وجود وزش باد با سرعت  هایسازشبیه

 بر ثانیه، جریان تقریبا راکدی در اطراف مدرسه وجود دارد.
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Fig. 4 Contours of velocity magnitude around the 

school 
 

Fig. 5 Velocity vectors around the school 

 

   نتایج حاصل از شبیه سازی -5

ــای داخل   بـه منظور برقراری تهویه طبیعی موثر در فضـ

کالس، مداخله در معماری کالس با روش اعتبار سنجی شده 

انجام پذیرفت. این مداخالت با ها مذکور، در شـــبیه ســـازی

توجه به ادبیات موضوع و مشابه پژوهشهای سایر محققین در 

 به شرح زیر است: بر اساس متغیرهای این پژوهش کالس و

 مداخلم اول: حذف مانع باد در نمای خارجی -7-1

ــرط باز بودن درب کالس    بـا حـذف مانع خارجی، به شـ

(، شـــدت جریان ورودی از طریق 11)حالت الف در تصـــویر 

ــرعت جریان هوا ی اول افزایش میپنجره یابد اما همچنان س

ها نزدیک به صفر اکثر قسمتدر قسـمت مرکزی صـفر و در   

ی ســمت راســت اســت. جریان هوا بیشــتر به ســمت دیواره

آموزان که چیدمان پالن برای دانشمتمایل است )در صورتی

صـورتی باشد تا نور از سمت چپ بتابد(؛ بنابراین نیاز  باید به 

کننده دارد تا باد را از گوشه به سمت مرکز به عنصری هدایت

ــاند. وجود جری نامطلوب در مرکز و رکود  3ان گردابه ایبکشـ

نســبی هوا در میانه کالس )محل نشــستن دانش آموزان( از 

عوارض نامطلوب این حالت اســت. در زمان بسته بودن درب 

خروجی کالس، وضـعیت بسیار نامطلوب تر میشود و هرچند  

مسـیر گردش هوا در داخل کالس، شبیه حالت الف است، با  

هوای داخل در تقریبا تمام نقاط کالس اینحال تقریبا جریان 

 ، حالت ب(. 11راکد است )تصویر 

 

 
Fig. 6 Contours of velocity 

magnitude around the school 

(aisle window: close) 

 
Fig. 7 Velocity vectors around 

the school (aisle window: 

close) 

 
Fig. 8 Eddy current in case study (aisle 

window: close) 

 
Fig. 10 Velocity vectors around the school (aisle window: open) 
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 ی نمای موازی با جبهممداخلم دو : اجرای تیغم -7-2

، سرعت جریان 12با اجرای تیغه خارجی مطابق تصــویر 

هوا در فضـای داخلی نسبت به مداخله اول کمتر شده است.  

های کالس راکد است و اوضاع متجریان هوا در بیشـتر قسـ  

تهویه هوای داخل بدتر شــده اســـت. علیرغم باز بودن درب  

ــعیـت بدون تیغه، تغییر      ــبـت بـه وضـ خـارجی کالس، نسـ

 (.12محسوسی در جهت جریان بوجود نیامده است )تصویر 

 

 
Contours of velocity 

magnitude (A) 
 

Velocity vectors (A)  

 
Contours of velocity 

magnitude (B) 

 
Velocity vectors (B)  

Fig. 11 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in first intervention. A: the door is open, B: the door 

is close 

 

 
Contours of static pressure 

 
Contours of velocity magnitude 

 
Velocity vectors 

Fig. 12 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in second intervention 

 
 ی دو مداخلم سو : اجرای تیغم عمودی بعد از پنجر  -7-3

ــرعت جریان با اجرای تیغه عمودی در پنجره ی دوم، سـ

ی خـاص بـاال رفته ولی همچنان اکثر   هوا در یـک محـدوده  

نقاط دارای جریان راکد یا نزدیک به صفر هستند. تنها شدت 

ــدت  جریـان در پنجره دوم باال میرود و  جریان ورودی با شـ

 (.13شود )تصویر شتری از طریق در خارج میبی

 ی اولمداخلم چهار : اجرای تیغم عمودی بعد از پنجر  -7-4

الگوی جریان هوای کالس نســبت به وضعیت قبل تغییر 

ــمت  ــدت جریان هوای داخل، از کناره دیوار به س نموده و ش

ای مرکز تغییر کرده است. در این وضعیت یک جریان گردابه

ای در داخل کالس ایجاد و یک جریان گردابه در پشــت تیغه

شــده اســت و هنوز شــکل کلی جریان هوای داخل، مســاعد 

نبوده و در بخشـی از کالس، جریان باد شدید و در بخشهای  

ــویر    ــود )تص ــاس میش ــبی هوا احس (. در 14دیگر، رکود نس

ــورتی ــد، پنجرهص ــته باش عنوان ی دوم بهکه درب کالس بس

تیغه تنها آشــفتگی جریان هوا را  منطقه مکش عمل کرده و

ــعیت تقریبا افزایش میها در محدوده پنجره دهد. در این وض

 هیچ جریان موثری در کالس وجود ندارد.

 

  
Contours of static pressure 

  
Contours of velocity magnitude 

 
Velocity vectors 

Fig. 13 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in third intervention 
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Contours of static pressure 

 
Contours of velocity magnitude 

 
Velocity vectors 

Fig. 14 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in 4th intervention 

 

   
Contours of static pressure 

  
Contours of velocity magnitude 

  
Velocity vectors 

Fig. 15 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in 5th intervention 
 
 ی اولمداخلم پنجم: اجرای تیغم عمودی قبل پنجر  -7-5

 کند وتیغه به عنوان سدی در برابر عبور جریان عمل می

کند. در نتیجه مداخله تأثیری جریان هوا را از پنجره دور می

کامال منفی بر ســرعت جریان هوا در کالس داشــته اســت. و 

با ز و  درنقاطی هم که قبال ســرعت باال بود، افت ایجاد شــد.

بسـته بودن درب کالس نیز تاثیری چندانی در شکل جریان  

 (.15ندارد )تصویر 

مداخلم شااتم: اجرای دو تیغم عمودی در وسط )یکی  -7-6

 رو بم داخل و یکی رو بم بیرون(

ــویر  ، جریان باد از پنجره اول وارد کالس 16مطابق تصـ

شـده و از طریق پنجره دوم و درب، خارج میشــود. آشفتگی  

ای در یان هوای داخل بسیار زیاد بوده و دو جریان گردابهجر

ــای داخلی به دو بخش    ــده که فضـ کالس چنـان ایجـاد شـ

 تفکیک شده است.

 

 
Fig. 16 Velocity vectors in 6th intervention 

 
Fig. 17 Velocity vectors in 7th intervention 

 
Fig. 18 Velocity vectors in 7th intervention, B (the 

door is open) 

 
Fig. 19 Velocity vectors in 7th intervention, C (the door 

is open) 
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 مداخلم هفتم: اجرای دیوار مایل بین دو پنجر  -7-7

بـا مـایل کردن دیواره بین دو پنجره )حالت الف( مطابق   

، کمی تالطم و ســرعت جریان هوا در پنجره اول 10تصــویر 

ها صـــفر یا نزدیک به رده اما در بقیه قســـمتافزایش پیدا ک

صـفر شـده است. تنها سرعت جریان ورودی از طریق پنجره   

اول را بهبود بخشـیده اسـت. در زمانی که درب کالس بسته   

 باشد، هیچ جریان موثری در داخل کالس ایجاد نمیشود. 

در حـالتیکه دیوار مایل بین دو پنجره )حالت ب( مطابق  

کل جریان هوای داخل متفاوت گشته، باشـد، شـ   18تصـویر  

جریان هوا در کناره های دیوار ســرعت بیشــتری میگیرد. اما 

در وسـط کالس رکود هوا کامال محســوس میباشد. در زمان  

ــتـه بودن درب کالس نیز هیچ جریـان موثری در داخل    بسـ

 کالس برقرار نمیشود.

ــرایطی کـه دیوار مـایل بین دو پنجره )حالت ج(    در شـ

باشــد، بطوریکه تمام طول پنجره اول را  19یر مطابق تصــو

یابد. با اینحال آشــفتگی می بپوشــاند، شــکل جریان بهبود 

و نیز میانه کالس، مشکل ها شدید جریان هوا در بین پنجره

ساز است و البته در نیمی از کالس جریان گردابه ای با رکود 

ــت که حالت مطلوبی نخواهد بود.  هوا در میانه آن برقرار اسـ

در این حالت اگر درب کالس بسته باشد، شکل جریان تغییر 

خاصــی نمیکند ولی ناحیه رکود هوا در فضــای داخل کالس 

 چندین برابر خواهد شد.
ی مایل مداخلم هفتم در ماداخلم هتااتم: اجرای تیغم  -7-8

 نالاط مختلف جدار  خارجی 

در این حالت نیز شرایط مختلف مورد آزمون واقع گردید 

نتیجـه ای بهتر از حـالت ج در مداخله هفتم بوجود   و هرگز 

نیامد. پس از انجام آزمونهای مختلف و جابجایی درب کالس 

ــرح زیر      و ترکیـب حـالتهـای فوق، مـداخالت ترکیبی به شـ

 پیشنهاد گردید.

ی مایل، جابجایی در و افزودن ماداخلام ترکیبی: اجرای تیغم  

 ی عمودی تیغم

است، جریان بسیار  مشــخص 27همانگونه که از تصـویر  

ــت. البته  ــده اسـ آرامی تقریبا در تمام نقاط کالس برقرار شـ

فشــار نســبی هوا، اندکی باال رفته که ممکن اســت آســایش 

دانش آموزان را برهم بزنـد. بـا اینحال هنوز نقاط کور زیادی   

در فضــای داخل وجود دارد که عالوه بر ارتقای نسبی تهویه 

مشــکل جریان موثر هوا در طبیعی نســبت به حالتهای قبل، 

 فضای داخل کالس هنوز حل نشده است.

 

 
Contours of static pressure 

 
Contours of velocity magnitude 

 
Velocity vectors 
Fig. 20 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in 1th composed intervention 

 

 
Contours of static pressure 

 
Contours of velocity magnitude 

 
Velocity vectors 
Fig. 21 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in 2th composed intervention. 

 
ی مایل، جابجایی در و افزودن : اجرای تیغم2مداخلم ترکیبی 

 ی عمودی رو بم داخلتیغم

 وای داخل در این حالتشکل جریان ه 21مطابق تصویر 

ــده و فقط تفاوت در  1از وضـــعیت مداخله ترکیبی  بهتر شـ

 شکل تیغه میان پنجره هاست.
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Contours of static pressure 

 
Contours of velocity magnitude 

 
Velocity vectors 
Fig. 22 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in 3th composed intervention 

 
ی مایل، ایجاد حاله پلکانی در : اجرای تیغم3مداخلم ترکیبی 

 پ ن، جابجایی و افزایت عرض درب

بـا ایجـاد حـالت پلکانی در نما و افزایش عرض در، ورود    

 یجریان هوا از طریق پنجره اول بهبود پیدا کرد اما در پنجره

ــرعـت جریـان هوا کاهش یافت. با وجود آنکه ان   تظار دوم سـ

رفت با ایجاد حالت پلکانی باید سرعت تهویه و جریان هوا می

در فضای داخل، باال رود ولی به نظر میرسد باید برای خروج 

هوا، تمهیداتی اعمال شود تا کیفیت تهویه طبیعی ارتقا پیدا 

ها بهبود چندانی در اوضــاع را نشــان کند. اندازه و رنگ فلش

هنده بهتر شــدن مســیر ها نشــان ددهد ولی جهت فلشنمی

 (.22حرکت جریان هوا در فضا است )تصویر 

 

 
Contours of static pressure 

 
Contours of velocity magnitude 

 
Velocity vectors 

Fig. 23 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in 4th composed intervention 

 

 وار  پایینی پ ن: حذف دی4مداخلم ترکیبی 

با برداشتن دیوار پایین و افزایش عرض  23مطابق تصـویر  

خروجی هوا، سرعت حرکت جریان در فضا به طرز چشمگیری 

ــت، به ــایش طوریافزایش پیدا کرده اسـ ــرعت باد آسـ که سـ

ها نشــان دهنده کند. رنگ و ســایز فلشســاکنین را مختل می

 فضا است.بهتر شدن سرعت و مسیر حرکت جریان هوا در 

 

 
Contours of static pressure 

 
Contours of velocity magnitude 

 
Velocity vectors 

Fig. 24 Contours of velocity magnitude and velocity vectors in 5th composed intervention 

 

ی مایل، ایجاد حاله پلکانی در : اجرای تیغم5مداخلم ترکیبی 

 ی سمه چپدر و تعبیم خروجی هوا در دیوار پ ن، جابجایی 

، ایجاد حالت پلکانی در نمای شمالی، 24مطابق تصــویر 

چنانچه مطابق تصـویر بوسیله تیغه های نما به هر دو پنجره  

ها باد مستقیم برسد و خروجی هوای تزریقی از طریق پنجره

از طریق دیوار غربی و درب خروجی جنوب غربی بــاشـــد،  

ــد.  حرکـت هوا در د  ــیار مطلوب خواهد شـ اخـل کالس بسـ

ــا اینکه دریچه خروج هوا از طریق دیوار غربی قابل   ــوص خص

تنظیم باشـد تا با سـرعت باد خارج هماهنگ شود. بردارهای   

ــویر  ــرعت و جهت جریان هوای داخل در تصـ ، موید 24سـ

ــاکنین   ــایش س جریان موثر هوای داخل بدون برهم زدن آس

 باشد.فضا می
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ــ ــط بین دو پنجره به عنوان در این حالت، عنصـ ر وسـ

ــیر جریان هوای بیرون برای ورود از  مانعی برای تغییر مسـ

ی جریان برای ی اول و به عنوان هدایت کنندهطریق پنجره

کنـد. حـالـت پلکـانی اتاق هم جریان     پنجره دوم عمـل می 

ــایز و جهت هوای بیرون را بـه داخـل هـدایت می    کند. سـ

ــای داخل هـا، بهبود کیفیت تهویه طب فلش یعی را در فضـ

ــان می ــیر حداکثری برای گونهدهـد به نشـ ای که باد مسـ

ــیدن به خروجی را طی می ای کند. البته جریان گردابهرسـ

مختصــری در کنج اتاق ایجاد شــده اســت که قابل اغماض 

 است.

الزم به ذکر اســت که مطابق نمودارها جریان بسیار ایده 

ه اســـت که این میزان آلی در تمام نقاط کالس برقرار گردید

متر بر ثانیه در نوسان بوده و طبق  1متر بر ثانیه تا  7.1بین 

 برد.استاندارد اشری در شرایط ایده آل به سر می
 

Table 2: All composed interventions in this study 

Composed 

interventions 

Run the 

crooked 

wall 

Add an 

outter 

vernacular 

partition 

Add an 

inner 

vernacular 

partition 

Create a 

stepped 

mode in 

plan 

Move 

the 

door 

increase 

the door 

width 

Remove 

the bottom 

wall in 

plan 

Embedded 

an outlet in 

left wall 

1 * *   *    

2 *  *  *    

3 * *  * * *   

4 * *  * - - *  

5 * *  * *   * 

 

 ی  گیرنتیجه -7

ــه انواع   ــورت گرفته که خالصـ ــی مداخالت صـ با بررسـ

آمده است، در وضعیتهای  2ترکیبی این مداخالت در جدول 

متعدد، شـامل مداخله های متعدد در وضـعیت بازشوها، فرم   

پالن و ترکیـب دیوارهـا، بـه دالیـل زیر حالت بهینه انتخاب     

 گردید.

   ــای داخل کالس به ــرعت جریان هوا در فض باال رفتن س

وی که اوال آزار دهنده نباشــد و طبق استاندارد اشری نح

متر بر ثانیه سـرعت داشته باشد، ثانیا بصورت   1حداکثر 

یکنواخت در تراز افراد ساکن در کالس بدون ایجاد نقطه 

 کور، برقرار باشد.

    ــبی و حذف ــار نسـ ــاندن نقاط کم فشـ بـه حداقل رسـ

زار جریانهای گردابه ای در هوای فضای داخلی که بعضا آ

 دهنده است

 اصالح جهت حرکت جریان هوا 

  ــای داخل و ــحیح جریان هوای بیرون به فضـ هدایت صـ

 ایجاد کوران مطلوب

براساس مداخالت صورت گرفته در این پژوهش، مشخص 

ــای   ــا برای برقراری جریان موثر هوا در فض ــاس گردید که اس

داخل کالس، هر دو پنجره باید بعنوان ورودی هوا عمل کنند 

ــار ــان و دبی  و فش هوای ورودی به هر دو پنجره تقریبا یکس

هوای ورودی از هر دو پنجره تقریبا برابر باشــد. این اتفاق در 

شــرایطی روی میدهد که نمای ســاختمان و موقعیت پنجره 

های خارجی آن، حالت پلکانی داشته باشد و باد خارج بتواند 

رد شده به یک میزان به هر دو پنجره برسد. اگر برای هوای وا

به کالس، خروجی مناسـب درنظر گرفته نشود، جریان هوای  

ــفته خواهد بود. لذا پیش بینی خروجی  ــدت آشـ داخل بشـ

مناســـب بر اســـاس دبی هوای ورودی میتواند جریان هوای 

داخل را متعادل نماید. بر اســاس شــبیه ســازی ها، خروجی 

ــود که    جریـان هوای داخلی بـاید در دیواری پیش بینی شـ

به باد اســت. بدین معنی که اگر جهت وزش باد از ســمت رو 

غرب به شرق باشد، خروجی هوای داخل باید در دیوار غربی 

کالس پیش بینی شود. در این حالت، درب خروج کالس نیز 

باید در گوشــه جنوب غربی پیش بینی شــود. خروجی هوا از 

ــورت مکنده هایی پیش بینی  طریق دیوار غربی میتواند بصـ

رت فن یا لوله های مکنده یا دریچه خروج هوا شـود که بصو 

ــده و هوا از  در دیوار رو بــه بــاد )دیوار غربی( پیش بینی شـ

ــود. میزان مکندگی    طریق لولـه هـایی در دیوار، خارج میشـ

ــرعـت جریان هوای داخل را تنظیم    دیوار غربی، میتوانـد سـ

نماید. بدین معنی که اگر ســـرعت جریان باد بیرون شـــدید 

خاموش یا با دور کند کار نمایند و اگر سرعت ها هباشد، مکند

ــد، مکنده  ــرعت ها جریـان باد خارج کم باشـ میتوانند با سـ

ــکل جریان  ــتری هوا را تخلیه نمایند. در این حالت شـ بیشـ

هوای داخل، بســیار بهبود یافته و البته قابل تنظیم است. بر 

ــاس پیش بینی ترکیب کلی کالس بر مبنای جریان  این اسـ

ــهیل فرایند تهویه طبیعی، هوای  داخلی موثر، به منظور تسـ

بـایـد مطـابق نتایج این پژوهش و با نمای پلکانی و خروجی    

ــد و در این    ــری در دیوار رو به باد باش ــراس قابل تنظیم و س

حالت جریان یکنواخت و مالیمی طبق اســتاندارد اشــری در 

 تمام نقاط کالس برقرار خواهد بود.
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Introduction: Providing clean and fresh air for students in the classroom is of paramount 

importance, especially in hot seasons. Based on research findings and evidences, 

mechanical air conditioning systems are not only expensive, but also consume a lot of 

energy and produce noise. In sultry conditions of Mazandaran province, this issue is 

more accentuated since the schools are cooled by evaporative air coolers, while it is 

possible to use the natural ventilation in a better share of the year, and the schools are 

closed in warm seasons. Hence, the purpose of this paper is to offer a practical solution 

that can be architecturally applied to the classrooms to improve the indoor airflow by 

inducing outdoor ventilation (natural ventilation), and provide a desirable and 

controllable indoor airflow according to the ASHRAE standard. In most Iranian 

schools, evaporative air coolers are used in hot seasons to reduce the high costs of air 

conditioning systems. Observations suggest that evaporative air coolers are also used 

in hot and humid climate near the Caspian Sea, resulting discomfort, particularly with 

high levels of humidity. In such cases, the evaporative air coolers are turned off and the 

windows are opened. Mostly, the induced indoor airflow is not effective, or a high flow 

of air enters the classroom in these situations. 

Problem statement: Achieving comfort at schools in sultry conditions in hot and humid 

weather of northern Iran is challenging, and thus it is necessary to establish an effective 

air conditioning system in the classrooms. Moreover, natural ventilation is the best 

solution in these conditions according to the climatic and economic reasons. Natural 

ventilation should consistently induce airflow in all parts of the classroom at a 

reasonable velocity. Hence, this research investigates the criteria for designing 

classrooms in the climate of Amol, considering the position and the general 

configuration of the openings in the classrooms, and the direction of the prevailing wind 

to induce a controlled level of natural ventilation in all parts of the classroom. The main 

purpose of this article is to address these issues. 

Research methodology: According to the literature, the present study is 

interdisciplinary in nature, and uses a combination of methods. The position of the 

openings and the composition of classrooms were examined as the independent 

variables, while the status of the indoor airflow was considered as the dependent 

variable in this research. The airflow velocity and direction were measured by precise 

digital devices during the test periods. The statistical population selected in this study 

includes all schools of Amol while a random case study was selected for further 

experimental tests.  

In the next step, a simulation method was used to analyze the data for evaluating the 

architectural interventions. Simulations were performed by computational fluid 

dynamics method: The Gambit pre-processor was used for geometric modeling and grid 

generation, and Fluent Software was used to analyze the grid. In this study, the k-ε 
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standard model was used to simulate airflow. Thus, this research uses a combination of 

methodologies including experimentation, simulations and case study. 

Results: After examining different tests, an optimal situation was selected according to 

the following criteria: 

 Increased velocity of the indoor airflow in classrooms which (1) is not disturbing 

and, (2) provides a consistent airflow for all of the students at all spots of the 

classroom. 

 Eliminated vortices in indoor airflow. 

 Modified airflow direction. 

 Properly directed outdoor airflow into the indoor space and an induced desirable 

airflow. 

According to the interventions made in this study, it was determined that both windows 

must act as air inlets to establish effective airflow in the classroom. The inlet air 

pressure to both windows must be approximately the same, and the outlet air flow from 

both windows must be approximately equal as well. This happens when the building 

facade and the exterior windows have a stepped configuration, and consequently the 

outdoor airflow can enter both windows equally. If there is no proper outlet considered 

for the air entering the classroom, the indoor air flow will be very turbulent. Therefore, 

devising an appropriate outlet based on the inlet airflow rate can balance the indoor air 

flow. According to the simulations, an outlet for the indoor air flow should be made 

within the wall facing the wind. In other words, if the wind is blowing from the west to 

the east, the indoor air outlet must be projected on the west wall of the classroom. In 

this case, the exit door should also be devised in the southwest corner of the classroom. 

Some air outlets can be created (in the western wall) that act as a fan, a suction pipe, or 

an air outlet opening in the wall facing the wind, so that the air exits through the pipes 

in the wall. The suction rate of the western wall can regulate the internal air flow. 

Moreover, if the wind velocity is too high in the outdoor, the suction devices are turned 

off or slowed-down, and if the wind velocity is low, the suction devices can discharge 

more air. In this case, the shape of the indoor air flow is optimized and adjusted. 
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Indoor airflow, Natural ventilation, Openings, CFD method 
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 چکیده

ی قواعد تلف انســـانی، طبیعی و مصـــنوع بر پایههای مخمنظر شـــهری زاهدان متنی چند الیه اســـت که در آن الیه

، با به کارگیری ابزار 1دیگر قرار گرفته و از طریق فرایندی ارتباطی به صــورت ریزوماتیکنشــینی/جانشــینی در کنار یکهم

با تغییرات اند و از زمان پیدایش تا به امروز در مواجهه تافت معناداری را به وجود آوردههم مـذاکره و ترجمـه بینـارمزگانی   

های ظرفیت و هاقابلیت ها،ی دیالکتیکی که با فرایند توسعه برقرار نموده، ویژگیناشی از توسعه و پیشرفت، به سبب رابطه

« یدیگر»ی های اخیر، توسعه به مثابهی پیشین بوده است. اما در دههجدیدی کسـب کرده که در راستای الگوواره  هویتی

 یحیح با رمزگان ســنتی این شــهر، رفتار ریزوماتیک آن را مختل کرده و شــکافی میان شــبکهبا عدم مذاکره و ارتباط صــ

رو بوده و منسـجم شـهر به وجود آورده اسـت. در این چرخش الگوواره امروزه ســاکنین شهر زاهدان با روایتی شلخته روبه   

ابی یی راهکاری است که هویتهش ارائهاند. لذا هدف این پژوبسـتگی به آن را تا حدی از دسـت داده  احسـاس تعلق و دل 

مند مستتر در های هویتی پهلوی را مد نظر دارد که این مهم از طریق بازیابی و خوانش نشــانهمنظر شـهری زاهدان دوره 

 ای معتقد استشناسی الیهگردد. نشانهای و روش پیدایشی آن ممکن میشـناسـی الیه  های این شـهر از طریق نشـانه  الیه

شـهر به تدریج با رمزگذاری/رمزگشـایی رمزگانی که در بین یک گروه انســانی مشــترک اســت، شکل گرفته و از    متن یک

، به پنداردای همواره در صیرورت میای همچنین متنِ شهر را شبکهشناسی الیهگردد. نشانههمین طریق نیز قابل فهم می

 واکنش و کند که حیات شــهری را در گرورا پیشــنهاد می« محورتوســعه حفاظت»جانبه مانند همین ســبب راهکاری همه

ه ب؛ گیردبا آن در نظر می شــدن روروبه برای تازه و خالقانه هایاســتراتژی توســعه و بســط و جدید هایموقعیت به پاســخ

 ی پیشین متصل بماند.ای که تغییرات را پذیرا شود و در عین حال با اتصاالت رمزگانیِ خود به شبکهشیوه

 های کلیدی:ژهوا
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 مقدمه -1

 چه در تجربهنزد هنری برگسون فیلسوف فرانسوی آن

ــود همواره آمیزهبـه مـا داده می   هایی از افتتهـا یا هم شـ

توان (. با این پارادایم میSmith, 2012زمان اســت )-مکان

شـمار آورد  زمان به-تافتی از مکانهای شـهر را نیز هم الیه

نشــین در نشــین و برهمقواعد و روابط جانشــین، هم که با

د. انو متن شهر را به وجود آورده دیگر قرار گرفتهکنار یک

ی پویایی است که به صورت همنظور از فرایند ارتباط، رابط

ریزوماتیک در جریان اسـت و در سـطوح مختلف گسترش   

 عمل آزادی فراخور به فردی، یابد. در منظر شــهری هرمی

ــته که اجباری یا و  و کرده بازتولید/تولید را رمزگانی داش

به اعتقاد  نماید؛می شــرکت شــهر گفتمان در طریق بدین

ــدا ) ز خود و جهــان (، تجــارب هر کس ا65: 1981دری

ــترده  ی کــدگــذاری و پـیرامونش در همین نظــام گسـ

 هایچه ارتباط میان الیهگیرد. آنبخشــی شکل مینشــانه

سازد، اتصاالتی است که ریزومی مختلف شـهر را میسر می 

ــل می   تغییر و نوع هر باید کند ورا بـه ریزوم دیگر وصـ

ان یدر این م .کرد فهم پیوندها و اتصاالت این با را پویشی

هــا از فرهنگی بــه فرهنــگ دیگر مهــاجرت برخی رمزگــان

 :Hall, 2017شــوند )ها بومی میکنند و برخی رمزگانمی

ــال  (. درواقع، این رمزگان239 ــتند که در نقاط اتص ها هس

برقراری پیونــد و ارتبــاط از طریق  هــا قرار دارنــد وریزوم

های شهر را شــود که الیهرمزگشـاییِ رمزگانی حاصــل می 

ی اتصــال، از دو اند. برنو التور برای شــرح نحوهلید کردهتو

 ,Latourکند )استفاده می« 3ترجمه»و « 2مذاکره»مفهوم 

ــی می 1986 دانـد که برای  (. وی مـذاکره را هر نوع تالشـ

ــت و همراه کردن و متحد کردن کنش گری دیگر الزم اسـ

ــی برای مذاکره می داند که ترجمه را نیز در حقیقت روشـ

ای متفاوتی دارد. درواقع رمزگشــایی رمزگانِ متن شــگرده

گردد و یا ترجمه. بدین شهر، یا از طریق مذاکره ممکن می

 ایجاد امکان و اســت دگرزایی و ارتباط عامل طریق، ریزوم

ــبکه  از نقطه هر زیرا. کندمی فراهم را پایانبی ایمتن ش

 .شود وصل دیگر نقاط به تواند از طریق رمزگانیمی آن

ــد   در ــعه همواره برابر با رش ــهری زاهدان توس منظر ش

کمی و کیفی بوده که در مقاطع مختلف زمان وارد گفتمان 

شــهر شــده و آن را به کنش واداشــته اســت. توســعه بدین 

مفهوم همواره با حضورش تغییراتی را در شبکه ایجاد کرده، 

ــانه رمزگـانی را جـابـه    هایی را از بین برده، جـا نموده، نشـ

ها آفریده است. های تازه به جای آنکرده و نشــانهرنگ کم

ــعه که روابط ارتباط بینا رمزگانی میان پارامتری به نام توس

ریزوماتیک و رمزگان خودش را دارد و ریزومی به نام شهر، 

بسیار حائز اهمیت است. اگر رمزگشایی رمزگانی به درستی 

د دصورت نگیرد و فهم ناقص و یا اشتباهی از آن حاصل گر

ــورمان و   )مانند آن ــنتی کش ــهرهای س چه در رویارویی ش

ــت(، تبعاتی را در بردارد که  مفاهیم مدرن اتفاق افتاده اسـ

ــت. از طرفی منظر   ــخت و پرهزینه اس ــیار س جبران آن بس

ــهری، مکان ــت. حیات در تطوری خالق، ش زمان حیات اس

ــهر،   ــترش را با خود به همراه دارد. متنِ شـ ــد و گسـ رشـ

توان که همواره در حال صیرورت است و نمیای است شبکه

این مهم را نادیده گرفت و راهکار حفاظت از هویت شـهر و  

ــانه ــت. به همین هایش را در برخورد موزهنش ای با آن جس

ــورت     منظور می ــت راهکـاری را ارائـه داد که به صـ بـایسـ

ا یابی گردد و بریزوماتیک طی فرایندی پویا منجر به هویت

ن آنی( متنهاین-همانیاری که به هویتن )اینبـازتولیـد بافت  

ــین وفـادار بوده  ــو با آن رفتار کند. در جهتی هم ،پیشـ سـ

محور با در اختیار داشتن ابزارهای از رویکرد توسعه حفاظت

المللی چون مبانی نظری و منشورهای بینپیش موجود، هم

 گیری از روش، و بهره4ی حفاظت از منظر شهریدر عرصه

ای، و ابزاری چون نقد و شــناسی الیهچون نشــانههمنوینی 

های اصیل و باهویت، و ترجمه در تداوم و محافظت از نشانه

 ها وهای کهنه و زوال یافته و به روزآوری آنیا تغییر نشانه

هویت، نقش خود های غیراصیل و بیچنین حذف نشانههم

گاه ن نگذارد. حفاظت با ایی ریزوماتیک شهر میرا بر شبکه

طرفه به گذشته نبوده، بلکه به روی و نگاه یکبه معنی پس

ای که شهر گونهعکس، حرکت رو به جلو را مدنظر دارد، به

بتوانـد نیـازهـای امروزین را برآورد، یا با تغییراتی چند در    

ــانـه  هـایش به حیات خود ادامه دهد. بنابراین در ادامه  نشـ

هری زاهدان شناسایی های منظر شی الیههای سازندهنشانه

ــیب ــده، آسـ ــی میشـ گردد و در نهایت های آن نیز بررسـ

 گردد.راهکاری ارائه می

 روش تحقیق -5

ی این پژوهش کـاربردی بوده، چرا کـه هـدف آن ارائــه   

ــیر/ترجمه( راهکاری مداخله ای از طریق خوانش )نقد/تفسـ

ــهری زاهـدان دوره  ی یک متن ی پهلوی به مثابهمنظر شـ

و  ای استنشانه نظام وجودی متن، جا که بنیاداست و از آن

ــی و وقفه در حال دوبارهمـا در کنار عواملی دیگر بی  نویسـ

مان هستیم و در طی این سـازی متن محیط پیرامون دوباره

گیرد، بنابراین های شــهر شــکل می فرایند اســت که الیه

ای را به عنوان روشــی برای رسیدن به شـناسـی الیه  نشـانه 

ای شــناســی الیهنشــانهپژوهش در نظر دارد.  هدف اصــلی

ــت که در   درواقع چـارچوبی نظری و روش  ــنـاختی اسـ شـ

شناسی کاربردی قرار دارد و برای اولین ی نشانهزیرمجموعه
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شناس، مبانی نظری نشانه و شناسبار فرزان سـجودی زبان 

« شــناسی کاربردینشــانه»در کتاب  1382آن را در سـال  

شناسی (، نشـانه 208 :2011دی )معرفی کرده اسـت. سـجو  

داند که بر مبنای نظریات موجود، در ای را کوششی میالیه

ی نقد برخی از مفاهیم شکل گرفته ها و به واسطهتداوم آن

های دیگر از جمله است. این روش با خوانشِ انتقادیِ روش

گرا، برخی مفاهیم گرا و پســاســاختپوزیتیویســم، ســاخت

چون نشانه، متن و بافت را مورد مشــناسی هکلیدی نشــانه

ی، اشناسی الیهی نگاه نشانهاز دریچه دهد.بازبینی قرار می

ــهر، های درون آن همدیگر فهم جهـان و پـدیـده    چون شـ

ی اهاست؛ آمیزهطریقی ایســتا نیست، بلکه جهانی از آمیزه

ــورت الیه  ــهر را به ص ــجودی به الیه ارائه میکه ش کند. س

ن چه دروگوید. متنِ باز یعنی آنمی« ازمتن ب»چنین متنی 

ای هی الیهشود و با اتکا به کلیهمتن است، چون خوانده می

ای، معنا های نشــانههای گفتمانی و نظامدخیل در آن، قاب

دارد و از سـوی دیگر تسلیم معنای تثبیت شده، فاقد زمان  

و مکان و همیشـگیِ ناشـی از همیشــگی نیست، و با تغییر   

ای هی متفاوتی از الیهگفتمانی و رفتن به شـــبکه هایقاب

ــت فرو بریزد و وارد قلمروهــای داللتی  دخیــل، ممکن اسـ

(. در این روش روابط Sojudi, 2016: 100متفاوتی شـــود )

ــاختهـای متن آن بین الیـه  گرایان بود، طور که مدنظر سـ

رایان، گپذیر نیست و مانند دیدگاه پساساختایستا و تقلیل

 ام نیز نیست. شناور ت

ای و هــا در این پژوهش کتــابخــانــهروش گردآوری داده

ــورت   ــای مجازی و واقعی صـ ــت، که در دو فضـ میدانی اسـ

ــت ــای مجازی با جسـ ــت. از طریق فضـ وجو در پذیرفته اسـ

ــتنادی، بانک پـایگـاه   های های اطالعاتی و کتابخانههـای اسـ

وع وضهای مرتبط با مدیجیتال، به برخی از مقاالت و یا کتاب

ها استفاده نموده است؛ رجوع به پژوهش دست یافته و از آن

ــته که بتوان به   ــای مجازی این امکان را در اختیار گذاش فض

تر در کشورمان چنین مطالبی که کمهایی به روزتر و همداده

به آن پرداخته شــده اســت، به زبان اصــلی دســت یافت. در  

ای و ش کتابخانهی سنتی از دو روفضـای واقعی نیز، به شیوه 

ــت. در روش  یـا میــدانی بـه گردآوری داده   هــا پرداختـه اسـ

ــنـاد، تحقیقات و    ای بـه کتـاب  کتـابخـانـه    هـا، مقـاالت، اسـ

ها، مراکز اسناد، ها، کتابخانههای موجود در دانشگاهنامهپایان

های تحقیقاتی و... رجوع شده است. تحقیقات میدانی موسسه

ــبرد ــاهده، عکسـ ــکیس و اری، تهیهنیز از طریق، مشـ ی اسـ

ــاحبـه، گفـت  کروکی و هم  وگو و تعـامل گروهی چنین مصـ

 صورت پذیرفته است. 

 مبانی نظری -9

 ای در خوانششناسی الیهشـاید بتوان روشی را که نشانه 

دهد، با رویکرد ریزوماتیک قیاس کرد. و تفسیر متن ارائه می

از  را ژیــل دلـوز و فــلــیکس گتــاری « 5ریـزوم »مـفـهـوم    

هزار »ناســی وارد فلســفه کردند و آن را در کتاب شــزیســت

ــطالح« 6فالت ــه از که ریزوم به کار گرفتند. اص  یونانی ریش

«rizo» افقی ســیســتم  آید،می ســاقه(-)زمین معنای به 

(، Fig. 1کنـد )مـی رشد زمین سطح زیر در که هاستریشه

وان تاساســــاً مرکز، یا شروع و پایانی ندارد، نمی این سیستم

خاصی را برای آن متصور شد، همواره در حال بسط خود  مرز

ــت به گونه ای به وجود های تازههایش، رگهای که از گرهاسـ

ــترش می یابد و بدین گونه اســت که متنی باز و آمده و گس

 آید.پایان پدید میبی
 

 
Fig.1 Picture of the rhizome )Gough, 2007, 282( 

 

 -رگکنش»ی رایی که نظریهگالتور نیز از منتقدان ســاخت

را مطرح کرده است و با گفتن این که این نظریه باید « شـبکه 

ــتی» ــی کنش هس ــناس ــود، نزدیکی « ریزوم -گرش خوانده ش

تفکرات خود را بــا دلوز و گتـاری و رویکرد ریزومـاتیــک بیــان   

گوید که می «ایمنبوده مدرن هرگز ما» کتـاب  دارد و درمی

کرده و از  تغییر مصــنوعات با یســتیزهم و مواجهه در انســان

ــان این رو نهاین ــانی انس ــت خالص انس ــنوع آن نه و اس  مص

 :Zamani Jamshidi & Sharifzadeh, 2016خالص ) مصنوعی

ــان ارتباط ی(. در هر دو روش، نحوه172 ــهر متقابل  و انس ش

ی برتر نیست که به اســت، شــهر به عنوان ابژه و انســان سوژه

 و ها، مقوالتفرضپیش نظریات، اساســ صــورت مســلط و بر

 یی پیشین عمل کند. رابطههای برسـاخته مجموعه و مفاهیم
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 شوندمی مواجه هم با انسان و شهر ندارد؛ وجود ایابژه-سـوژه 

 هب جدیدی هایقابلیت کنند،می تغییر دو مواجهه هر این در و

کنند و به نوعی می ایجاد ایتازه هایظرفیت آورند ومی دست

ــایی گفتمـان  آورنـد که واجد هویت  محور را بـه وجود می فضـ

ــا و کنش ــت. فضـ ای دیـالکتیـک با   گران آن دارای رابطـه اسـ

 که است اجتماع انسانی این سویک از دیگر هسـتند؛ یعنی یک

 هددمی تغییر خود نیازهای با مطابق آن را و داده شکل فضا به

 ینحوه آن، امکانات و فضـــا یک هایدیگرســـو ویژگی از و

ــان هــایفعــالیــت نوع و برداریبهره کنــد تعیین می را انسـ

(Lefebvre, 1991)  و در برخی مواقع آن را دگرگون کرده و

 نماید.گی را ایجاد میگی تا سوژهمراتبی از ابژه

ــانه ــی الیه اما این دو روش )نش ــناس ای و ریزوماتیک( ش

گتاری  هـایی نیز بـا هم دارنـد؛ به عنوان مثال دلوز و   تفـاوت 

ــت و تفکر  ــیال اسـ معتقدند تفکر ریزومی تفکری پویا و سـ

ــه   ــخور انــدیشـ ــتـا و خطی و چون آبشـ ی این درختی ایسـ

 گرایانه است، بنابراین تفکراندیشـمندان تفکرات پسـاسـاخت   

ــه کلی رد می کننــد و از هر نوع چهــارچوبی درختی را ب

گریزانند. اما از نظر ســـجودی، متن و خوانش آن محصـــول 

ای همیان تمایل به ایستایی برای آرام گرفتن در قاب مناظره

وی ها از سگفتمانی از سـویی، و میل به گریز و تعلیق نشــانه 

ــت. در برخی گفتمان ــناوری و ها و متندیگر اسـ ها این شـ

خورد، مانند هنر و ادبیات به تر به چشم میبازیگوشــی بیش

ــعر و در برخی کم انند (، مـ Sojudi, 2016: 109تر )ویژه شـ

ــهر. در این نظام، قاب ــکیل های گفتمانی و الیهشـ های تشـ

ــتـه دگرگون دهنـده  ــده و به عبارت دیگر  ی متن پیوسـ شـ

پیدایشی هستند، اما در عین حال، در هر مقطع شکل گرفته 

 کشــانند و از ایننیز هســتند و داللت را به ســوی تثبیت می

 (. Fig. 2گردد )طریق است که ارتباط ممکن می

 

 
Fig.2 Fluid communication between text-grid layers of the city 

 

 شناسی هویت مکاننشانه -1

با در نظر گرفتن شــهر چون بدنی بدون اندام، فرمی پویا و 

 د کهآیپذیر و نه قالبی ایســتا، این پرسش به وجود میانعطاف

ــاالت از بیش چیزی موجود یک ماهیت اگر  پیوندها و اتصـ

 و هویت ســر بر تغییراند، چه در دائماً نیز هاآن که نیســت

تنی های میابی نشانهتر هویتآید  به بیانی واضحمی همانیاین

ــیـال از چـه طریقی ممکن می  این گردد  هویت که چنین سـ

 و مهم هایدغدغه از همانی برابر دانسته شده، یکیاغلب با این

 همانی این کنند.اساسی کسانی است که در این حوزه کار می

 آورده است،« تکرار تفاوت و» کتاب در طور کهدلوز آن نظر در

مســیر پویش یک شــخص نیســت  کردن ســد از بیش چیزی

(Zamani Jamshidi & Sharifzadeh, 2016: 171 از نــظر .)

هــای نــامعین یــا همــانی(، تودهدلوز، مقــدم بر هر هویتی )این

ا و تأثیر و تأثر کثرات نـاهمگون وجود دارد کـه در پیوندی پوی  

ــتند؛ به همین دلیل هر پدیدهمتقـابل با یک  ه ای کدیگر هسـ

های دیگر تعریف کند، ی تمایز خود از پدیدهخودش را بر پـایه 

ــت. در حالی که   ــوم به وحدت ناب برده اس راه به توهمی موس

هویت تنها این همانی نیســت، بلکه با کثرت در پیوند اســت و 

 هایها و شخصیتچیزها از هویتکثرت بدین معنا نیست که 

ــت از فردیت  هایمتمایزی برخوردارند، بلکه کثرت عبارت اسـ

رز با اگوناگونی که در عین متفاوت بودن، از ارتباطی پویا و هم

دیگر برخوردارند. در متافیزیک ارسطویی، ثبات، اصیل و با یک

ا رود، امهویت است و تغییر، امری ثانوی یا عَرَضی به شمار می

ــت، تغییر، ای از نظریهبرای عده پردازن این رابطه برعکس اسـ

ــیل اســـت )  ــدن، اصـ  & Zamani Jamshidiشـــدن و نوشـ

Sharifzadeh, 2016: 162 هـا جهان یک خائوس  (. از نگـاه آن

(Chaos  اسـت که همواره در حال شدن است، در حال ویران )

( cosmosشــدن و دوباره ســاخته شــدن و نه آن کاســموس ) 

گونه سؤال پیشین را پاسخ داد . شاید بتوان این0کهن ایسـتای 

که ذات هر چیز دائماً نو شونده است. حیات نیز تطور دائمی و 

ت حیات نسب»تواند امکاناتی را اختیار کند. خالق است که می

بندی شده و مکانیستی و مجبور است، لیکن به گذشـته، قالب 

ــوده و متحول و مختار و خ  ــبت به آینده، گش ــت.نس « الق اس

(Abbas Zadeh, 2007: 64  بنـابراین، هویـت را نمی .) توان به
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رد، گیرا نیز در بر می« آنینهاین»همانی محدود کرد، بلکه این

که حاصــلش حیات اســت و جنبش و ســیالیت. بنابراین برای 

های اصــیل یابی منظر شــهری، حفاظت صــنرف از نشــانههویت

 ن را نیز در نظر آورد.  کافی نیست، بلکه باید توسعه و شد

شــناسی های معاصــر در رابطه با نشــانهبراسـاس نظریه 

« هاهویت»؛ «های تفاوتنظریه»هویت سه اصل وجود دارد: 

(. در Fig. 3« )فرایندی بودن»ی و نظریه« هویت»به جای 

ــانه ــی، هویت از طریق تفاوتنش ــناس یابد. هر ها معنا میش

ت با خودهای دیگر معنی خود در نظـام زبان از طریق تفاو 

چون شهر، در هر مقیاسی، امور کلیِ یابد. در نظامی هممی

یکسان و امور جزییِ متنوعی وجود دارد. در چنین نظامی، 

کران و شهر از آن پایان هست و هم مشابهت بیهم تنوع بی

ــت   ــت که دارای تعادل میان تکرار و تنوع اس بابت زنده اس

(Alexander, 2013: 104-106 ،این تفاوت و عدم تفاوت .)

ــول  ــرفاً طبیعی و بیولوژیک ندارد، بلکه محصـ مفهومی صـ

ای فرهنگی است که در یک مکان بروز سـاختارهای نشـانه  

ــتیم. ما « هاهویت»کنـد، به همین دلیل با  می مواجه هسـ

ای ههای بین نشانهها یا مناسبتبرای شکل بخشیدن رابطه

فاوتی داریم که هر یک بر های متای، منطقیک نظام نشانه

ــاس هویتن ویژه ــکل میاس گیرند، مانند هویت قومی، ای ش

واند تدینی، زبانی، جنسیتی و غیره که فرد یا اجتماعی می

که هر ها را داشته باشد. برای اینزمان این هویتبه طور هم

ــکل دهد به هویت  ــانه درون متن فرهنگی خود را ش ها نش

زمانی د در این رابطه و مناسبت همنیاز دارد و همیشه هر فر

راهی سویی و همهای متفاوتی احساس همای با داللتنشانه

 را هویت هال (. اســتوراتNojomian, 2010: 124کند )می

(. بدین Ghotbi, 2008: 81داند )می شدن حالِ یک روند در

ها در یک فرایند، همواره در حال تغییر و معنی کـه هویـت  

ها، ی داللتی بین نشــانهها در رابطهیتتحول هســتند. هو

گیرند و دگرگون ای شـــکل میدرون ســـاختارهای نشـــانه

ــوند؛ یعنی رابطهمی ــانهشـ ها همواره در ی داللی میان نشـ

ــبتی   ــت  « درزمانی»منـاسـ ــاخت خود اسـ در حال بازسـ

(Nojomian, 2010: 124 ــا (. از طرفی، هر الگوی کلی ب

 گیرد. به خود میگیری تدریجی، هویتی جاودانه شکل
 

 
Fig. 3 Three-dimensional pattern of place identity  

 

 منظر شهری زاهدان در بستر زمان -5

ای و چند الیه است که منظر شـهری زاهدان متنی شـبکه  

ــی زمــان بــا ابزار   ــزایی دارد. بررسـ ــهم بسـ زمــان در آن سـ

ان وتشناسی وابسته به رمزگان است که به طور کلی مینشـانه 

زمان رمزگذاری  -1آن را در ســه زمان مورد بررســی قرار داد: 

(encoding ،)2-  3زمان زیستن و تغییر و تحوالت رمزگان و- 

(. زمان رمزگذاری، زمانی است که decodingزمان رمزگشایی )

ــاس ویژگی گفته ــهر معانی ذهنی خود را بر اس های پردازانِ ش

ــهر بیان بافت طبیعی و فرهنگی در قالب رمزگان  در منظر شـ

کننـد؛ پس از آن، رمزگـان بـا معنـاهـایی کـه بـا خود حمــل        

های مستتر منظر کنند در طول زمان ادامه یافته و بر نشانهمی

ــهری تأثیر می ــانهشـ ــده و به گذارند؛ گاه این نشـ ها تکرار شـ

ــانـه  ــیل بدل مینشـ گردند و گاهی نیز در مواجهه با های اصـ

ــانـه  ــده و نمود دیگری های دیگر دچار تغییر نشـ و تحول شـ

تواند باعث ارتقاء و یا افت معنایی شــهر شــوند. یابند که میمی

خوان ی سـوم، زمانی است که منظر شهری توسط گفته مرحله

گیرد؛ در این مرحله مورد خطـاب و در معرض آگـاهی قرار می  

گر با رمزگشایی رمزگان چون یک کنشخوان/مخاطب همگفته

 های معناییاز طریق مذاکره و ترجمه، به بارقهها و یافتن نشانه

 توانیابد. البته در مورد منظر شهری نمیمتنِ شـهر دست می 
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ــیم نمود و به طور کامل از   ــن ترس ــه، خطی روش میان این س

دیگر جدایشــان کرد، زیرا زمان کدگذاری بخشی از زیست یک

تواند زمان رمزگذاری شود و زمان زیستن میشهر محسوب می

ــاییِ همو  ــایی نیز هم رمزگش ــد، زمان رمزگش چنان زمان باش

بخشی از زمان زیست شهر است. با این توضیحات سرام منظر 

ــامل    ــهر را که هم ش ــت ش ــهری زاهدان رفته و زمان زیس ش

 دهد.  رمزگذاری و هم رمزگشایی است مورد بررسی قرار می

رسد ی قاجار میشـهر زاهدان اگرچه قدمت آن به دوره 

نماید، اما به دیگر شهرهای تاریخی ایران جوان میو نسبت 

ــبب ویژگی ــی که دارد های فرهنگی و منطقهبه س ای خاص

ی قاجار و شـاهد تحوالت بسیاری بوده است. در اوایل دوره 

ی زاهدان فعلی چاه آبی بوده اســت قبل از جنگ در ناحیه

ا هکه راهزنان پس از تاختن به کاروانیان و ربودن دارایی آن

ــتراحت میمدتی آن پرداختند. پیرامون این چاه، جا به اسـ

هـای انبوهی از درختان تام بوده که اکنون اثری از  جنگـل 

خورشـــیدی، یکی از  1239آن برجای نیســـت. در ســـال 

ــاکنان آن محل، کاریزی حفر نمود و آبادی کوچکی به  سـ

 ,Zand Moghadamنام گرفت )« 8دزداب»وجود آورد که 

ــال (. در 70 :1991 ــیدی، به تدریج روند  1200سـ خورشـ

ــد. پس از  ــکونت چند خانواده آغاز شـ آبادانی دزداب با سـ

ــال )  ــت چند س ــیدی(، دولت ایران به  1281گذش خورش

ــب درآمد از موقعیت تجاری این بخش گروهی  منظور کس

ــان بلژیکی را برای راه   ــص ــان و متخص ــناس اندازی از کارش

ــتـاد. بنـابراین،    های بلژیکی گمرک مرزی بـه دزداب فرسـ

خانه در این مکان دربار قاجار با دستور دولت وقت، گمرک

احـداث نمودنـد و این اولین بنـایی بود که در این منطقه    

اثنای جنگ جهانی اول،  ی دزداب دراحداث شـــد. منطقه

ــبت به هند  که در آن به دلیل موقعیت راهبردی اش نسـ

ــلطه   مت ی بریتانیا بود[، مورد توجه حکوزمـان تحـت سـ

وگوهای فراوان، ها و گفتانگلیس واقع شــد. پس از مکاتبه

ــوی مرز در     ــرانجـام کـار ایجاد خط آهن به این سـ  6سـ

خورشیدی( آغاز  1290اردیبهشت  16میالدی ) 1918می

 (. Mabrali, 1989: 134( .)Fig. 4) گردید

 
Fig. 4 Position of railway towards Zahedan (Sistan & 

Baluchestan Cultural Heritage, Handicrafts & 

Tourism Organization)  
 

ــال ــهر دزداب بــه جز گمرک، تنهــا در آن سـ هــا در شـ

آهن که عمدتاً از ساختمان موجود درمانگاه بود و کارگران راه

کردند، که بعدها از های هند بودند در چادر زندگی میسیک

ــیر، برای آنـان آلونک  تراورس هایی هـای خط و از نی و حصـ

ــد. در بهار  ــاخته ش ــرانجام قطار به  1299س ــیدی س خورش

(. یک هندی Karimian Bostani, 2003: 83رسد )دزداب می

ــفیع احمد، پیمانکار دولت  تبعـه  ی انگلیس، بـه نام ملک شـ

تر انگلیس در ســاخت خط آهن بود. وی همراه برادر کوچک 

ــی ازکارگران هندی در    ــفیع محمـد و بعضـ خود، ملـک شـ

 Afsharدزداب سـاکن و به تجارت مشغول شدند ) ی منطقه

Sistani, 1989: 26هـا نیز قوم دیگری بودنـد کـه به    (. هزاره

علت فرار از ظلم و ستم از افغانستان به این منطقه مهاجرت 

( و چون در ارتش هندیِ انگلســتان Tite, 1985: 71کردند )

 گیری)مستقر در دزداب( دارای مقام و منصب بودند، در شکل

ــتند )ی اولیههســته (. Tabasi, 2012: 94ی شــهر تأثیر داش

( با عنایت به اسناد و مدارک Fig. 5ی دزداب )ی اولیههسته

ی شیرآباد و های شــمال شرقی شهر  محدودهموجود در تپه

ــاکنان آن عمدتاً    ــت و س ــکل گرفته اس ــعیدآباد فعلی[ ش س

 ی گرگیچ بودند. های طایفهبلوچ

 

 
Fig. 5 Early Core Images of Zahedan (Old Dozdab), in the present Shirabad area  
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ی اولیه شهر که ظاهراً خورشـیدی نقشه  1372در سـال  

توســط ملک شفیع محمد طراحی شده بود، به صورت چهار 

ــرقی و غربی و با   ــمالی و جنوبی و چهار خیابان ش خیابان ش

ه در تصویر چهای منظم و به شکل شطرنجی مانند آنتقاطع

6 (Fig. 6) ــود، بر روی اراضــی بایر پیرامون خط دیده می ش

های اطراف این خطوط منظم آهن پیاده شــد و سپس زمین

ها ساختمان دادند تا در آنرا چند صباحی مجانی به تجار می

ها خالصه و به نمایند و بعداً از طرف دولت مرکزی این زمین

رســـید. در فروش می قرار متری پنج شـــاهی تا یک ریال به

که « سواد نظامنامه ساختمان شهر دزداب»سـندی با عنوان  

ــتقرار بلدیه در این شــهر   مربوط به اوایل دوران پهلوی و اس

های خود را بر طالبین اراضــی باید ســاختمان»اســت، آمده: 

ــه گونه اعوجاجی در طول ی دزداب بنمایند تا هیچطبق نقش

ود و هرگاه برخالف نقشـــه ها نشـــها و جادهیا عرض خیابان

ــر مجبور به خراب کردن   ــود نه فقط مقصـ ــاختمانی بشـ سـ

سـاختمان خود بر طبق نقشـه خواهد گشت بلکه جریمه نیز   

ــارالیه تعلق خواهد گرفت...  Research Planning« )بر مشـ

and Budget Organization Research Center, 1976.)  
 

 
Fig. 6 Preliminary map of Dozdab (Research Planning and Budget Organization Research Center 1976) 

 

ی انگلیس و حضــور راه طلبانهبه طور کلی اهداف منفعت

آهن کویته به دزدآب که در خالل جنگ جهانی اول صــورت 

گرفت، از علل اصلی توجه به این منطقه و پیدایش این شهر 

ــمار میبه ــهری کامالً توان دزداب رآید. از طرفی میشـ ا شـ

ــاهی بنامیم، چرا که در دوره  ــاش ی پهلوی اول بود که به رض

ــهر موجودیـت پیدا کرد و در همین دوره، با    عنوان یـک شـ

های خود داشت، رونق شـتابی که رضاشاه در اجرای سیاست 

ــرتیپ جهانبانی  ــکر به عنوان  1376در یافت. س فرمانده لش

ــتان رفت ــرق به بلوچسـ ــیدی خور 1370و در مرداد  شـ شـ

کــه همراه بــا نیروهــای اعزامی خود بــه دزداب مح  اینبـه 

عنوان مرکز عملیات قشون در بلوچستان رسید، این شهر را به

انتخاب نمود و بالفاصله پس از پایان عملیات قشون در بهمن 

ــال برای اداره ــیمات نظامی  ماه همان س ــتان، تقس ی بلوچس

ــیمــات دز  داب طراحی و بــه اجرا گــذاشـــت. در این تقسـ

نشـــین مرکزی در نظر گرفته شـــد. در حالی که در حکومت

ــی و مرکز   ــتــه، منطقــه پهره و بمپور همواره کرسـ گــذشـ

بلوچستان و محل استقرار قدرتمندترین حکومت محلی بوده 

 1379(. پس از آن، رضـاشـاه در سال   Siasar, 2017اسـت ) 

ــان    ــفر نمود و در جری ــهر سـ ــه این شـ ــیــدی ب خورشـ

اسامی شهرها  اش که تغییراتلیسمیهای ناسیوناگیریجهت

(، نام Alam et al, 2014: 82ها را به همراه داشــت )و اســتان

خالف شهرهای تغییر داد. بنابراین بر« 9زاهدان»دزداب را به 

عی های طبیدیگر که در طول تاریخ به سبب دارا بودن ویژگی

به -خیز، اقلیمی معتدل و ... چون منابع آب، خاک حاصلهم

ــانـه عنو ــتن در مکان  ان نشـ ــکل  -هـایی از امکـان زیسـ شـ

ــتراتژیکش، چه در  می گرفتنـد، دزداب به دلیل موقعیت اسـ

وری از هند و ایران به جهـت مطـامع دولـت انگلیس در بهره   

 ان،بلوچست شمال در انگلسـتان  برای مطمئن پایگاهی عنوان
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های رضاشاهی، به شهر تبدیل شد. و چه برای اعمال سیاست

یری شـهر دزداب، عوامل ســیاسی و نظامی نقش  گدر شـکل 

اساسی داشتند. این که این منطقه هم توسط دولت انگلیس 

ــازی ی پـهلوی برای پیــاده و هـم دولــت ایـران دوره   ســ

هایشان انتخاب شده بود، نشان از دسترسی آسان و سـیاست 

امن بودن آن نســبت به ســایر شــهرها و روســتاهایی بود که 

 قرار داشت. بلوچی سرداران تحت سیطره

 های گوناگون در منظر شهری زاهدانکنش الیهبرهم -6

ی انســانی، مصــنوع و طبیعی منظر شــهری در ســه الیه

ها از عوامل مختلفی قابل بررسی است که هر یک از این الیه

ــکیـل یـافته   ــکل  یاند: عواملی که الیهتشـ ــنوع را شـ مصـ

رها و به طور ها و مسیها، خیاباناند، شامل ساختمانبخشیده

بســتر،  طبیعی: یعوامل الیه شــوند؛کلی ســاختار شــهر می

ــش گیاهی و جانوری، و دیـد  آب و هوا، اقلیم،  منظر، پوشـ

ــتند و شـــکل نوع و جنس خاک، ی الیه عوامل زمین هسـ

ــانی نیز مقوالت ــی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، انس ــیاس  س

ــادی و هم  یهاچون جنبـه تری همچنین موارد درونیاقتصـ

گیرد. این عوامل که از رمزگان روانی و عملکردی را در بر می

دیگر و در ارتباط باهم، اند در کنار یکمختلف تشــکیل شــده

ــازندهـا را می الیـه  ــطه. این الیهسـ ی تأثیر و تأثر ها به واسـ

رمزگان عوامل گوناگون با چینشـــی ریزوماتیک که حاصـــل 

  اند.روابط است، به هم متصل شده و شکل گرفته

 ی انهانیالیم -6-1

 گراییِهم از طریق ی انسانی در منظر شهری زاهدان،الیه

از  که فرهنگی-اجتماعی هـا و مبادی بینیهـا، جهـان  ارزش

 هداشت حضور کنونتا شهر یاولیه یهسته گیریشـکل  زمان

 فرهنگ باورها، و طور آیین و آداب و رسوم، اعتقاداتهمین و

اجتماعی در بافتار این شهر  بر سـلط م هایارزش و مذهب و

 چونهم مختلف هایاقوام و ملیت حضــور .یافته اســت نمود

 یکرمانی، یزدی، افغانی، پاکستان بیرجندی، بلوچ، سیستانی،

های وارهگوناگون، که هر کدام الگو مذاهب و عقاید با هندی و

فردی به این شهر داده است. منحصـربه خود را دارند، ویژگی 

( 18 :1989ی پیر بوردیو )بنــا بــه گفتــه هــایی کــهوارهالگو

پردازان متن شهر را شکل یا شناختی گفته ذهنی ساختارهای

ــیله اند تاداده دنیای اجتماعی  آن از طریق مواجهه، یبه وس

کنند. در متنِ شـــهر  ارزیابی و فهم خود را بســـازند و آن را

ــاختار ی اقوام و ملل مختلف میانجوارهزاهدان الگو یِ میان س

 و گذشــته تأثیرات بین ایواســطه و و کنش اســت؛ میانجی

 مندساخت هم واحد آنِ در کنونی که هایو محرک هاانگیزه

ــیله به که چرا اســت،  تولید اجتماعی الگودار نیروهای یوس

 و متنوع هایفعالیت به که چرا دهنده،ساخت هم و شود،می

 شـــکل زندگی مختلف و منفک هایحوزه گوناگون فرد در

ــجام بدان و داده ــد )می انس (. Wakwant, 2000: 328بخش

ــهر زاهدان هر کدام از متنی دیگر  اقوام و ملل مختلف در شـ

های دیگری تشکیل شده است، بدین اند که خود از متنآمده

 ای سیال وطریق با قرار گرفتن در متن شهر زاهدان با شبکه

گیریم که به صورت ریزوماتیک هایی قرار میوارهپویا از عادت

تافتی به نام منظر شهری زاهدان اند و همدر هم پیوند خورده

اند. عوامل سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز با را شکل بخشیده

درجات تأثیر و تأثرات متفاوت در پیدایش، حیات و بقای این 

 اند. شهر نقش داشته

 ی مصنوعالیم -6-2

تلفیقی از متون مختلفی  اهدان،شهر ز-ی مصنوعِ متنالیه

ــت که از گوناگونیِ متن ــأت گرفته.  های الیهاس ــانی نش ی انس

بدین معنی که فرم بناهای ســاخته شــده، نوع مصــالح و فن و 

ــیوه ــتفاده ش ــاخت، اس  و تزئینات از گیریبهره عدم یا و ی س

مسکونی و  و عمومی هایمکان فضـایی  چیدمان ینحوه رنگ،

ی پهلوی اول در منظر شــهری زاهدان دوره چنینیعواملی این

ــت  ــل دس ــه حاص معماری و  -1اســت:  نظام گفتمانیکم س

 ی پهلویرواج یافته در دوره« به اصطالح مدرن»ی تفکر شیوه

معماری سنتی مناطق  -2اول و در زمان اصالحات رضاشاهی؛ 

اند و ها با خود همراه آوردهها و کرمانیکویری ایران کـه یزدی 

ــهر را به وجود   بخش اع ــاخص و مهم شـ ظمی از بنـاهـای شـ

معماری بومی ســایر ســاکنین شــهر از جمله    -3اند؛ و آورده

ــتانیبلوچ ــیسـ های فرهنگها و خردهها که از فرهنگها و سـ

 جا که خاصــیتاند. از آنشــان وام گرفتهمکان زیســت اولیه

ــا بین دیالکتیکی  آزادی از ایدرجه اجتماعی عامالن و فضـ

ــوی هر برای را پذیریتعین اجبار و از ایدرجه و فردی  دوس

ی یک متن دارد، هر فردی که نماینده دنبـال  بـه  رابطـه  این

ــهر   ــته به موقعیت و میزان آزادی عملش بر این ش ــت، بس اس

 های اصلی شهر کهاند. به عنوان مثال در خیابانتأثیر گذاشـته 

ظام نای شـطرنجی و منقطع دارد، شاهد حضور پرقدرت  نقشـه 

های افراد اول )رضاشاه و پهلوی اول( هستیم؛ در خانه گفتمانی

 نظام گفتمانیطور بناهای دولتی، حضور متمول شـهر و همین 

ــت و در  هـا( هـا و کرمـانی  دوم )یزدی ــهود اسـ به خوبی مشـ

 نظام گفتمانیدرآمد نیز های افراد بومی استان و اقشار کمخانه

ر فردی، قومی و ملتی سـوم قابل مشاهده است. بدین طریق ه 

ــت کرده، به فراخور آزادی عمل و یا   ــهر زاهدان زیس که در ش

اجباری که داشـته رمزگانی را در این شهر تولید/بازتولید کرده  

 و بدین طریق در گفتمان شهر شرکت نموده است.  
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 ی مصنوعی انهانی بر الیمتأثیر الیم -6-3

ــنوع، تمـام در الیـه   وارینهآ را دیگرهـا یک متن ی مصـ

 تصــاویری گوناگون هایشــانبازتاب تداخل از و نمایانندمی

بنا  هاآن حول را خود هســتی توانمی که گرددمی حادث

(، بودن در شــهر به 77 :1997کرد. به تعبیر نوربرگ شــولتز )

ــبط  گردد که هر آنای بدل میآینه ــت در خود ض چه را هس

هدان تنوع دارد و در منظر شهری زاکرده و سپس عرضه می

 یی شــهر منجر به تنوع الیهجمعیتی و بازتابشــان در آینه

 مصنوع گشته است.

 هابلوچ

ــکونی اقوام بلوچ چینش اجزای خـانه به    در معمـاری مسـ

 شود، که یادآور شیوهصورت الگویی پراکنده و نامنظم دیده می

ــینی این قرارگیری کپرهـا و لوگ  ها در زمان پیش از یکجانشـ

های ی شهر، در سالنا به روایت افراد ســالخوردهاقوام اســت. ب

شد ها بعد میگیری شـهر زاهدان و حتی تا سال ی شـکل اولیه

ــانهی بلوچکپرها را در حیاط خانه ای از زندگی ها دید که نشـ

های بزرگ در شود. وجود حیاطعشایری این قوم محسوب می

ــایر یکجانشــ توان در درک تازهی بلوچ را میخانه ین از ی عش

ــعی می   ی کند، محدودهزمین و ملـک یـافت، زیرا هرکس سـ

ــطالح کاه  علف خود را  17جابِننندجا و چر یا لوگچر یـا بـه اصـ

ها با افزایش تعداد افراد خانواده، در گســترش دهد و طی سال

 ایطور به تدریج به مجموعهاین حیاط اتاقی را ساخته و همین

 لپَصــی بومی به آن شــود که در اصــطالحمســکونی تبدیل می
(pasilمی )( گویندJanebollahi, 1995). (Fig. 7.) 

 

  
Fig.7 Plan of a Pasil (Janebolahi, 1997) 

 

نوازی ایشــان از جمله رمزگان فرهنگی قوم بلوچ مهمان

اســت و این امر در جایی که برای مهمانشـــان در کپرها و  

ا هست. بلوچکنند، مشهود اهایشان تعیین میها و خانهلوگ

برای آسایش مهمان، اتاقی جدا از باقی فضای خانه با در و 

 گیرند که به درحتی سرویس بهداشتی جداگانه در نظر می

ــای  ورودی خانه و حیاط نزدیک ــت. از این طریق فض تر اس

ــای زنـانه و مردانه را نیز از    محرم و نـامحرم و درواقع فضـ

همان )اگر غریبه کنند و در هنگام حضور مدیگر جدا مییک

ــور این   ــت. حض ــد( زنان خانه را به این اتاق راهی نیس باش

ی بلوچ است؛ حتی امروزه با های خانهفضـای جدا از نشـانه  

ــانه در خانه  ــازبلوچی»ای، به آن خانه دیـدن این نشـ « سـ

ها وچی بلهایی در خانهگویند. البته در جزییات نیز نشانهمی

ــه با خانه  ــل میهای دیگر در مقـایسـ توان یافت که حاصـ

ــتفاده از رنگ و   ــت. به عنوان نمونه اس رمزگان متفاوتی اس

نقش و تزیینــات فراوان گچبری و آجرکــاری در بیرون و 

ها و مســـاجد بلوچ امری بدیهی اســـت، این امر درون خانه

های ایران با دیگر اقوام بلوچ تواند ناشـــی از ارتباط بلوچمی

ــتان و یا هندی ــاکن در پاکس ــد. همانهس طور که در ا باش

( قابل مشـاهده اسـت، مسـاجد بلوچ که    Fig. 8) 8تصـاویر  

اغلب سـنی مذهب هسـتند با دیگر مســاجد شهر به لحاظ   

ــتند، به طوری که مخاطب با  ــیار متفاوت هسـ ظاهری بسـ

تواند بفهمد هایش میدیدن مسجدی در شهر از روی نشانه

ــیع. البته نق وش و که مربوط به اهل ســـنت اســـت یا تشـ

ــاجد بلوچرنـگ  ها های به کار رفته در تزیینات خانه و مسـ

ها در مجال دیگر متفاوت بوده و رمزگشایی آنکامالً از یک

 گنجد. اندک این پژوهش نمی
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Fig.8 Pictures of Zahedan Sunni mosques 

 

ها را در شهر زاهدان هایی که حضور بلوچدر دیگر نشـانه 

نی است که در طول روز در پنج نوبت کند صدای اذابیان می

ــنیده می ــانه ش ــور این نش ــود. حض ها و رمزگان در کوچه ش

خوان را وارد گفتمانی ها، گفتهی بلوچهـای محلـه  کوچـه پس

ای به نام خود در چنین بازارچهها همنماید. بلوچمتفـاوت می 

ــهر دارنـد که در آن پارچه  های رنگارنگ بلوچی که مرکز شـ

ــوص این قوم به کننـد و خوراکی میزنـان در بر   های مخصـ

ــد )فروش می ــیار،   Fig. 9رسـ (. بنـابراین رنـگ و نقشِ بسـ

ــت کـه فرهنـگ بلوچ را معرفی می    نماید و به رمزگـانی اسـ

ــانه ــت. قومی که در روایتی نش ــته اس ای از این قوم بدل گش

ــهر با بافت اجتماعیِ متفاوتی که متفـاوت در کالن  روایت شـ

 سازد.ای دیگری را به ذهن متبادر میایجاد کرده، معن

 

  
Fig. 9 Pictures of Baluchi Market in Zahedan 

 

 هاسیک

ــیـک  ــورهای هند و سـ های زاهدان، مهاجرانی از کشـ

ــتـان بوده کـه به عنوان کارگران خط آهن کویته    –پـاکسـ

 هایزاهدان به این شهر آمدند. مهاجرانی که با خود فرصت

و شـاید بتوان گفت که نسبت به   آوردند را جدیدی شـغلی 

این  یترین تأثیر را در پیدایش و توســعهی اقوام، بیشبقیه

های اند. ایشـان فضـای هندوسـتان را با نشانه   شـهر داشـته  

چون لغات فراوان انگلیســـی، مخصـــوص آن ســـرزمین هم

های الکلی و فروشــندگی آن، خوردن و مصــرف مشــروب 

ها و رواج دادن لباسفروختن غذاهای بومی هند و پوشیدن 

ــهر آوردند )و پارچه  Zakariazadehهای هندی به این شـ

Amiri, 1987:16ها، گویی وارد ی ســیک(. با ورود به محله

د. گویای که از فرهنگی متفاوت سخن میمکان دیگری شده

کنی، رمزگانی که جا با رمزگان ناآشنایی برخورد میدر این

ی بلند و پوششی متفاوت که خود را در ظاهر مردانی با ریش

نند کدیگر نشسته و به زبانی ناآشنا صحبت میدر کنار یک

های هـای تنـد هندی که در مغازه  چنین بوی خوراکیو هم

ــکار میکوچک و کم نور عرضــه می ــوند آش کنند. روابط ش

ها جز در موارد ها با اغلب مردم حالت رسمی دارد. آنسیک

وآمد خانوادگی ندارند و رفت بسـیار اندک با افراد غیرسیک 

این امر موجب گشته است که تقریباً از جامعه طرد شوند و 

ــیـه قرار بگیرنـد، هرچنـد حوزه     ی اجتماعی و یا در حـاشـ

ها در مرکز شهر واقع شده است، باز هم نتوانسته ی آنمحله

 :Karimian Bostani, 2003ها بکند )کمک چندانی به آن

مقاومت  و خود رسوم و آداب حفظ برای هاسیک (. تالش90

ــاختارهای در  نشــان مهاجرت مقصــدن اجتماعیِ پذیرش س

ــکان زاهدان به منظور به هامهاجرت آن که دهـد می  اسـ

 این بر اصـــرار رودمی و گمان اســـت نبوده مدت طوالنی

 هرگونه تخطی گروه، که هایبایسته در حفظ سعی و عقیده

 علل پذیرش همتریناز م شد،می گروه از طرد موجب آن از
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 اجتماعی، گروه یک نه و اقتصادی، گروه یک عنوان به هاآن

هایی (. از نشانهRiahi, 2011: 32بود ) منطقه مهاجرپذیر در

ــتقرار دائمی در  که اثبات می ــمیم بر اسـ کند این قوم تصـ

ی ورودشان، های اولیهدزداب نداشـتند این بود که در سال 

کردنــد و بعــدهــا از نــدگی میآهن در چــادر زکــارگران راه

ــیر، برای آنان آلونکتراورس هایی های خط و از نی و حصـ

(. گودواره به Karimian Bostani, 2003: 83ســاخته شــد )

ها است. ی سیکعبادی، کانون محله-عنوان مکانی مذهبی

کند، نمای آن بنای گودواره از معماری خاصــی تبعیت نمی

ها اش نماد ســـیکیســـاده اســـت و فقط بر روی در ورود

نام دارد  (āṇḍkhaترسیم شده است، که این نماد که خاندا )

 .Figاســت ) هاســیک بنیادین اعتقادات از بســیاری معرف

 و قدرت نماد دولبه، ی نمادین، شمشیر(. در این نشـانه 10

 روح بیانگر خمیده شــمشــیر و اتحاد معرف دایره، حقیقت؛

تی را به مخاطبان این نماد معنای متفاو .اســـت جنگجویی

دارد و حضور فرهنگی متفاوت و ناآشنا را به خود عرضه می

ــازد. در خانهذهن متبادر می ــیکسـ ــانی از های سـ ها نشـ

ــته به میزان ثروت  فرهنگ این قوم یافت نمی ــود و بسـ شـ

های بزرگ و های خشـت و گلی ساده، تا خانه افراد، از خانه

های امروزه نشانه شود. بنابراینآجرکاری شـده را شامل می 

ــیک ــطه س ــطح محله به واس ی زبان، ظاهر، نوع ها را در س

 توان یافت. پوشش و خوراک متفاوتی که دارند می

 

  
Fig. 10 Pictures of the pit and the Sikhs inside the Goudvareh and its symbol 

 

 هایزدی

 ورام در هم ها از دیگر اقوام ساکن در شهر زاهدان،یزدی

ــتند هم ایتوجه قابل تجارت نقش به مربوط  احداث در داش

ــیاری بنا؛ به طوری که ــهر از بس ــیله به بناهای مهم ش  وس

ــت. این بنـاهـا عمدتاً    گردیـده  احـداث  یزدی معمـاران  اسـ

ــامل می مکـان  ــود. هـای تجاری، اداری و حکومتی را شـ شـ

ــط معماران یزدی هـای افراد متمول نیز بیش خـانـه   تر توسـ

ــاخته م ــد. یزدییس ــنتی زادگاه خود را به ش ها، معماری س

شـهر زاهدان آورده و آن را به همان شیوه پیاده ساختند. در  

 ایتمامی فضـاهای سـاخته شده توسط ایشان، با هر کاربری  

چون که دارند عناصــر مشــترکی وجود دارد، عناصــری هم  

ــده و بلند و همین ــردر آجرکاری شـ طور حیاط مرکزی، سـ

اق؛ و در هنگام ساخت خانه، اغلب بادگیر را نیز اسـتفاده از ت 

جدای از کارکردی که همواره در –گرفتند. بادگیر به کار می

به ســبب تکرار، در ذهن  -های یزد داشــتتعدیل هوای خانه

ای برای خانه تبدیل شده بود، به طوری معمار یزدی به نشانه

ــهر زاهدان نیز هرگاه خانه کردند ای بنا که هنگامی که در ش

از بادگیر اســتفاده نمودند و این در حالی اســت که بادگیر با 

ــنخیتی ندارد. این امر به این دلیل   ــهر س آب و هوای این ش

اسـت که بادگیر که امروزه به نماد شهر یزد بدل گشته برای  

ــانـه    ای فراتر از کارکردش برای خانه معمـاران یزدی بـه نشـ

بادگیر در شهر زاهدان ای به نام تبدیل شده بود. حضور نشانه

(Fig. 11نمادی از حضور معماران یزدی در دوره ،) ای از این

ها است؛ گونه خانهچنین تمول افراد ساکن در اینشـهر و هم 

شود و در ای اجتماعی بدل میدر اینجاست که دال به هستی

  یک نظام اجتماعی به رمزگانی اشاره دارد.
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Fig.11 Houses built by Yazidis in Zahedan, with windscreen and brick decorations 

 

 ها سیستانی

ــتانی  ــیس ها به زاهدان، کمی بعد از اقوام دیگر مهاجرت س

های خود را در شهرها و ها ریشهاتفاق افتاد، چرا که سـیستانی 

روســتاهای شــمالی این اســتان داشــته و به کسب و کار خود 

مهیبی  خشکسالی رتشان به سببمشغول بودند. اما روند مهاج

یافت، به طوری که در  شــدت گرفت تمام ســیســتان را فرا که

ی منطقــه از مردم قــابــل توجهی بخش این مهــاجرت عظیم

کنند. سـیسـتان به شهرهای مختلف از جمله زاهدان کوچ می  

ــتانی ــیسـ ــهر زاهدان که عمدتاً به زابلیسـ ها معروف های شـ

در این شهر، رمزگان متن  چون دیگر اقوام سـاکن هسـتند، هم 

ــانهفرهنگی خود را به آن های دیگری به منظر جا آورده و نشـ

ها را اند. حضــور پررنگ این نشــانه فرهنگی این شــهر افزوده

ــط   می ــکونـت این قوم دید که عمدتاً توسـ توان در محـل سـ

های خود را ها نیز خانهخودشــان ساخته شده است. سیستانی

ا جای بنا نهادند که از آنسوم منطقهی بومی مربه همان شیوه

ــهر مهـاجرت کرده   ــانه بـه این شـ های های خانهبودند. از نشـ

های گنبدی شکلی است که مصالح عمده ها، سقفسـیسـتانی  

باشـد و به تاق سـیستانی معروف است   آن از خشـت و گل می 

(Fig. 12عالوه بر این، بر باالی بام .)ــکهای گنبدی و تاقی ل ش

اهد حضور عنصری به نام کُلَک )کولک(، که بادگیری ها شخانه

(. Fig. 13ی سیستان است، هستیم )طرفه و خاص منطقهیک

ای هی طبیعی و ویژگیدر سـیستان که در بسیاری موارد الیه 

بستر بر مسائل فرهنگی چیره گشته، جهت استفاده حداکثر از 

ابستان روزه که از اواخر بهار شــروع و در تمامی ت 127بادهای 

 ,Heidariشـــد )هایی بر باالی بام ســـاخته میوزد، کولکمی

ــت که در زاهدان، که در جنوب  28 :2015 (، این درحـالی اسـ

 127سـیستان واقع شده است اقلیم متفاوت بوده و از بادهای  

توان گفت جا نیز میروزه در این منطقه خبری نیســت. در این

. ماد گشته استتکرار یک نشــانه ســبب تبدیل شــدن آن به ن

حضــور تاق ســیســتانی و کولک بر فراز بام یک خانه در شــهر 

زاهدان، به این معنا اسـت که ساکنین این خانه سیستانی و یا  

ــت. رمزگان بلوچی از نـاحیه  ــتان اسـ ــیسـ های فرهنگ ی سـ

ی ی انسانتوان در الیهی مصنوع میســیستانی را عالوه بر الیه

هایی سخت و صبور، چهرهها با نیز مشـاهده نمود. ســیســتانی 

ــش متفاوت خود، از دیگر عوامل هویت  بخش به لهجـه و پوشـ

 شهر زاهدان هستند. 

 

 
Fig. 12 Zahedan 1975 (Sistan & Baluchestan Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism Organization) 
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Fig. 13 Koulak above a house in Zahedan  

 
 یی طبیعالیم -6-3

 ،طبیعی عوامل با سوییهم واسـطه  به ی طبیعی نیزالیه

 یرس و طبیعی استقرار و قرارگیری در بستر موقعیت جمله از

ــخص زمان گذر در کالبدی آن تحول ــودمی مش عوامل  .ش

ــازنده ــانی، گفتهی طبیعی در کنار الیهی الیهس داز پری انس

رچند توان آن را نادیده گرفت. هدیگر متن شـهر است و نمی 

 و فرهنگ عامل (47 :1982راپاپورت ) چون آموسای همعده

ــان درک محیط  در حیات را عاملی مؤثر و جهان از هاانسـ

ای مـاننـد هـاویلند حتی براین باورند که در    دانـد و عـده  می

گیری و تکامل انســـان، فرهنگ بســـیار نیرومندتر از شـــکل

منظر شـــهری  حال عین در طبیعت عمل کرده اســـت، اما

لیتی اسـت که حاصـل تعامل میان انسان و محیط طبیعی   ک

ــت. نمی ــان اوس ــور کرد که محیطی انس ــاخت به توان تص س

ــاس    تمـامی طبیعـت اطرافش را نادیده گرفته و تنها بر اسـ

های انسـانی دســت به ســاخت و ساز زده است. این  خصـلت 

انگارانه اســت، چرا که انســان با طبیعت خود تصــوری ســاده

ــت و حتی خلق و خوی او تحــت تــأثیر طبیعــت  عجین اسـ

پیرامونش قرار دارد. عالوه بر این برای دسـترسـی به مصالح،   

ه خصوص در گذشته کبه طبیعت پیرامونش نیازمند است )به

امکان حمل و نقل بدین شــکل وجود نداشــت و یا حداقل تا 

 به توجه این اندازه فراگیر نبود(. در منظر شـــهری زاهدان با

 قلیما مانند ودر سطحی فرورفته و کاسه شهر این گرفتن قرار

ــک و تغییرات اقلیمی و گرم ای کـه گـاهی تحت تأثیر   خشـ

ی ی طبیعگیرد، الیهآسای بلوچستان قرار میهای سیلباران

ای هی شهر نشانهتافت شبکهتر، اما در هماگرچه با توانی کم

ــالح بومی خود را در مواردی از جملــه بهره گیری از مصــ

های درخت نخل های اغلب کاهگلی بناها، ســاقه و برگه)بدن

ها بر روی سطوح باالتر خانه برای پوشش سقف و ...(، ساخت

ی اولیه شــهر زاهدان( و یا شــیر )هســتهی دره پنجمانند تپه

هایی که در مســـیر ســـیالب نبودند، و ها در مکانبنای خانه

 مواردی از این دست گذاشته است.

های گفت که منظر شهری زاهدان را محلهدر نهایت باید 

کننــد کــه هر یــک رنــگ و بوی خود را مختلفی تعریف می

ــاکنینش می  ــتــه و روح خود را از سـ گیرد. متن منظر داشـ

شــهری زاهدان از متون دیگر بهره برده اســت، چرا که اهالی 

های معنایی و کیفی فرهنگ قوم و ملت خود این شهر ویژگی

ــی را ایفا را بـه آن منتقـل کرده    و در تحول هویت آن نقشـ

ــهر بـه عنوان یـک متن قوانین علت و    نموده انـد. در این شـ

، سازندهای شهر را میمعلولی حاکم اسـت، قوانینی که نشانه 

ــانه ــامی قدیمی مکانتوان در نامها را میاین نشـ ها ها و اسـ

یـافـت. به عنوان مثال، تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان   

ــند؛ زیرا در می« کنمچه»بـه نام چهارراه  آزادی را  ــناسـ شـ

ــتند، برای گپ و گفت و   ــانی که کاری نداشـ ــته کسـ گذشـ

ــاعتگـذراندن وقت به این چهارراه می  ها در این آمدند و سـ

شدند نشــســتند، و مردمی که از کنار ایشان رد میمکان می

، از همین «اندکنم، چه کنم، افتاده ها به چهاین»گفتنـد:  می

شـناسند. یا چهار راه  می« چه کنم»ین چهارراه را به نام رو ا

نام دارد، و علت نامگذاری آن این « مگســی»دیگری چهارراه 

ــته این چهار راه   ــت کـه درگذشـ که هم اکنون تقاطع -اسـ

ــت ــعدی و امیرالمومنین اسـ محل فروش دام و  -خیابان سـ

بعــدهــا فروش مــاهی و میوه بوده و این امر بــاعــث تجمع 

ر این مکان شـــده بود؛ بنابراین فراوان بودن مگس ها دمگس

ــت. این نمادها و      در این چهـارراه، علـت نـامگـذاری آن اسـ

ــانـه  توان یافت، به عنوان هـا را حتی در جزییات نیز می نشـ

خصوص در مناطق ها، بهنمونه در گذشته بر باالی سردر خانه

ــام بز می ــتند، این امر در مرکزی و کویری ایران، شـ گذاشـ

شـود. شـام بز، شمایلی از خودن بز است،   هدان نیز دیده میزا

که نشـان از وفور این حیوان در این مناطق است، یعنی یکی  

ای به های استفاده از شام بز، همین امر است که عدهاز علت

پرداختند ی الر )در نزدیکی زاهدان( میشکارش در محدوده

زخم را ها چشمبودن شـام بر سر در خانه که و دلیل دیگر آن

چنین شام بز به عنوان نمادی د؛ همکناز مردم خانه دور می
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برای نشــان دادن قدرت و بزرگ بودن کســانی بود که در آن 

 خانه سکونت داشتند.

 های منظر شهری زاهدانآشفتگی در الیه -5

ی چهل خورشــیدی به در منظر شــهری زاهدان از دهه

ــانهاین ــو، با ورود رمزگان و نشـ تازه که از بیرون به  هایسـ

ی ریزوماتیک شـهر زاهدان تحمیل شد، گفتمان شهر  شـبکه 

که تا پیش از آن براساس فرایندی کنشی از طریق مذاکره و 

ــایی برقرار بود،  ــاالتن رمزگذاری و رمزگشـ ترجمه میان اتصـ

نه ساکنان،  -تر مواقعدر بیش–مختل گشــته و متن شهر را 

ه کنند کهایی روایت میوشبلکه دالالن زمین و بســـاز و بفر

شان اهمیت دارد و بدون توجه به ی اقتصادی برایتنها صرفه

دیگر دست به انجام ها با یکی اتصــال نشانهشـبکه و طریقه 

ــهر می اش این اســـت که از یک زنند؛ نتیجهتغییراتی در شـ

ــازنده  ــر س ی بناها ارتباط و هماهنگی وجود طرف بین عناص

ارتباط با اقلیم و بســتر این  دوام و بیندارد و از مصــالح کم  

شــود، و از طرفی دیگر، طراحی و ســاخت شــهر اســتفاده می

ر ی فرهنگی این شهبناهای امروزی، با بی اعتنایی به گذشته

ی آن صـــورت پذیرفته. ی اولیهی معماری هســـتهو شـــیوه

ــاهـا و بنـاها در کنار یک   هم دیگر چنین هنگـام چینش فضـ

طقی و یا هماهنگی معنایی وجود ندارد. گونـه ارتباط من هیچ

تند رو هسبه همین دلیل ساکنین شهر با روایتی شلخته روبه

و احســاس تعلق و دلبســتگی به این شهر را تا حد زیادی از 

(، 407 :2011جاست که به قول گروتر )اند. در ایندست داده

انسان توانایی تطبیق هویت خود را با هویت مکانی که اکنون 

ریشــگی انســان دهد و این باعث بیاز دســت می ر یافتهتغیی

مکان بی هویت، همان مکانی اســت که هنوز به »شــود. می

متن تبدیل نشــده اســت. هنوز خودن چیز اســت بدون آگاهی 

انسـان به چیز بودن آن و هنوز ادراک نشــده است، رها شده  

ــت؛ آن ــت. مکان بیدر طبیعت اس هویت مکانی طور که هس

ــت کـه هن  ــان ارتباط برقرار کند اسـ ــتـه با انسـ « وز نتوانسـ

(Abbasi, 2016: 427.) 

متن شهر زاهدان که بر اساس پذیرش گوناگونی فرد فرد 

ی چهل به بعد خود را بنا نهاده بود، از دهه ها، یگانگیانسان

های جدید ساخت و ساز، فضای سلطه با ورود مصالح و شیوه

ایجاد شــباهت بر ای که از طریق بر آن حاکم شــد؛ ســلطه 

ــیم ــاس تقس ــده عمل نمود و بندیاس های از پیش تعیین ش

هـای درونی را حذف نماید. از آن زمان به  تالش کرد تفـاوت 

ــیون و تغییر و    ــهر تحـت تأثیر مدرنیزاسـ بعـد متن این شـ

ــرمایه ــدن و نظام سـ داری قرار گرفته و تحوالت امروزی شـ

ته اســت؛ مهری مواجه گشــفرهنگ و تنوع فرهنگی آن با بی

مند در این دوران تغییر کرده های ارزشمفهوم ارزش و نشانه

چه امروزه ارزش هایی مواجه شــده است، چنانفهمیو با کج

مندی و ارزش مبادله به ارزش پول و اوضاع کاربری در ســود

های تجاری وابســته اســت. به همین دلیل اســت که توســعه

از محتواهای  امروزی در شــهرها، در جهت خروج از بســیاری

سـنتی گام برداشته و تضادی را به وجود آورده است. امروزه  

از طرفی عقب نشـــســـتن گذشـــته را در برابر تغییرات تازه 

 چه که بوده سوگواریم.ستاییم و در عین حال برای آنمی

ــویر های ها و تقابلاین دوگـانگی (، Fig. 14 )14در تصـ

ــنوع را میموجود در الیه هایی در محدودهتوان ی عوامل مص

که ســاخت و ســاز جدید صــورت گرفته، در کنار ســاخت و  

ــاهده کرد. این گســـســـت و   ــازهای بومی به خوبی مشـ سـ

خوان متن این شــهر های مختلف، گفتهناهماهنگی میان الیه

ای را دچار سردرگمی نموده است، چرا که از یک طرف، رابطه

ــهر نمی   ــر مختلف شـ رفی بیند، و از طمعنـادار میـان عناصـ

کند و ی مصــنوع شــهر احساس نمیپیوندی بین خود و الیه

دهد در نهایت احساس تعلق خود نسبت به آن را از دست می

چون سنگ و مصالحی هم از اسـتفاده شـود  اش میکه نتیجه

ــه و هابا رنگ کامپوزیت ــازگار هندس  هویت و فرهنگ با ناس

و  هاانآپارتم در نمای غربی کالسیک نقوش کاربرد نیز و شهر

هایی شود تراساش مینتیجه شهر؛ سـطح  در عمومی بناهای

که بدون توجه به فرهنگ منطقه، رو به معبر عمومی باز شده 

اند و اســت، ولی برای حفظ حریم، بر جلوی آن پرده کشیده

هایی که به شــود خانهاش میاند؛ نتیجهدید را مســدود کرده

م، الح ناهمگون با اقلیتفاوت و استفاده از مصدلیل ساختار بی

تر و در زمســـتان ســـردتر از محیط بیرون در تابســـتان گرم

رنگ های فرهنگی کمهسـتند. در منظر شهری زاهدان ارزش 

ی عوامل مصنوع گذاشته شده و این مهم تأثیر خود را بر الیه

ــت. از خودبیگانگی که نتیجه ــطالح مدرن اس ی دنیای به اص

ــت، در کنـار منـافع اق   ــی از دنیای امروز اسـ ــادی ناشـ تصـ

ــرمایه خوان گذاری، دریافت و ارتباط را میان مخاطب/گفتهس

 و شهر/متن با تعلیق همراه نموده است. 
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Fig 14. The heterogeneity and turmoil in today's urban construction in Zahedan 

 

از طرفی، امروزه مردم سـیستان و بلوچستان به تدریج با  

ــیوه دیگر ــده « بودن»ی ازش ــنا ش اند و تاریخ جدیدی به آش

 ترها تحمیل شـده است. این تاریخ جدید روز به روز بیش آن

ها را به چالش کشــیده و رفته رفته ی آنها و گذشــتهســنت

ــور پررنگی در زندگی آن  ها پیدا کرده که پیوند چنـان حضـ

م کها کمشان گسسته شده است. آنمردم این دیار با گذشته

ــا ــته س میاحس ــاره و تبلور عینی گذش ــان کنند که عص ش

ی از دست رفته نیســتند. در چنین شرایطی حسرت گذشته

ــور  در ذهن مردم پدیدار می ــته دیگر حض ــود؛ چون گذش ش

ــر )  ــیــاسـ ــوع، بــه قول سـ ( 2017عینی نــدارد. این موضـ

های ای تنشرا موجب گشته و پاره« ایهای طایفهعصـبیت »

ــت و ادامهها و فارسقومی میان بلوچ ی ها به وجود آورده اس

تواند به تضـعیف فرهنگ و هویت ملی در استان  این روند می

ی مصنوع نداشته و منجر گردد. این موضـوع، نقشـی در الیه  

ــکل منفی در الیه  ــانی و عوامل فرهنگی تنهـا به شـ ی انسـ

زده در عمل، ی شتابدهد. توســعهاجتماعی خود را بروز می

ــت کــه دیگر   نوعی رویکرد مبتنی ــادی اسـ ــود اقتصـ بر سـ

گیرد و حاصل این های انسـانی و فرهنگی را نادیده می جنبه

ــتابزدگی کم ــدن و از بین رفتن عوامل الیهشـ های رنگ شـ

اند. کم شدن انسـانی اسـت که هویت شـهر را شکل بخشیده   

های ســـیک به دالیل گوناگون فرهنگی، ســـیاســـی و اقلیت

ــف  ــادی کـه روزگاری بیش از نصـ جمعیت دزداب را  اقتصـ

ــکیـل می  دادند نیز به نوعی تحت تأثیر تغییر و تحوالت تشـ

زده است. جهانبانی در کتاب عملیات قشون شمار اتباع شتاب

نفر ، یعنی بیش از  3777هـا را در دزداب  خـارجی و هنـدی  

 ,Jahanbaniذکر کرده است ) نفر( 5777نصف کل جمعیت )

های بعد کاهش سال ( در حالی که این رقم در10-11 :2006

ــریهمی ــهر  یابد. در نش ــیک در ش ــمار پیروان آیین س ای، ش

 :Davari et al, 1974نفر اعالم کرده اســت ) 277زاهدان را 

ــیـک  (. بـا این 47 هـا را جمعیتی فعال، پرتحرک و  حـال، سـ

که از صاحب مشاغل سودآور شهر ذکر کرده و با توجه به این

ب  اقتصــاد شــهر را در گذشــته در کار داد و ســتد بوده و ن

 :Ibidاقبال و پذیرش همگانی یافتند ) دســـت گرفته بودند،

 87ها به حدود، ظاهراً جمعیت سیک1300(. در سال 48-49

ــیــده بود ) (. امروزه تعــداد Soltani, 1998: 26خــانوار رسـ

ی تعداد ســـاکن در این شـــهر به اندازه های ســـیکخانواده

ی این روند )تضادها و هانگشــتان دو دست هم نیست. با ادام

دهد، کیفیتی که ها( شهر کیفیت خود را از دست میگسست

ند کتفاوت عینی میان یک شهر خوب یا شهر بد را آشکار می

نامد که می« کیفیت بی نام»( آن را 35 :2013و الکســاندر )

جا یکسان نیست؛ زیرا همیشه شکل خود را از مکان در هیچ»

ــی می  این کیفیت در « دهد.روی میگیرد که در آن خـاصـ

ماید نتر( رم مینظامی )یک تک بنا تا یک شهر و حتی بزرگ

ــود، آن را از  ــتت شـ و وحدت درونی دارد و هرگاه دچار تشـ

ــت می را با « وحـدت درونی »توان جـا می دهـد. در این دسـ

سـان دانست، چیزی که کیفیت یک  اصـالت و یکپارچگی هم 

کیفیت مورد نظر که از وحدت  کند. بازیابینظام را تعیین می

ی اشود، نیازمند شیوههای مختلف شهر ناشی میدرونی الیه

است که با اولویت دادن به این موضوع، رشد و توسعه شهر را 

 نیز سبب گردد.

یابی محور در هویتحفاظتتبیین رویکرد توسررعه -7

 منظر شهری زاهدان

 و جدید هایموقعیت به پاســخ واکنش و حیات شــهری

 دنش روروبه برای تازه و خالقانه هایاستراتژی توسعه و بسط

ــت. ــخ با آن اسـ  هر با متناظر گوییِیعنی خالقیت در پاسـ

د. آیدر این مواجهه است که تغییر و شدن پیش می .پیشامد

 هاقابلیت ها،ویژگی هامواجهه در طور که آورده شــد ماهمان

ــب می های هویتیظرفیت و ین نوع از کنیم. اجدیدی کسـ

توســعه با مفهوم تداوم گره خورده اســت، بدین معنی که در 

گذشته همواره رمزگانِ مفاهیم جدید با نام توسعه و پیشرفت 
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ــل از طریق رابطـه  های ارتباطی، قابل ی ریزومـاتیک و مفصـ

ــبکــه ی مــذاکره و یــا ترجمــه بوده و بــدین طریق وارد شـ

 گشتند ومیشـده و به تدریج بخشی از آن  ریزوماتیک شـهر  

ــی، تداوم را چیزی مادی تلقی   تـداوم می  یـافتنـد. آلدوروسـ

کند که وقتی در میان تغییرات، به یک شکل دائمی بدل می

ــمند میمی ــود و جنبهگردد، ارزش کند ای معنوی پیدا میش

(Grotter, 2011: 408  ــنت خود را بروز ــکل س (. تداوم به ش

ــنت به معنای بی می ــی س ــدن معیار  اعتباردهد و فروپاش ش

ــت. آن  ــعه، رفتار هویـت اسـ چه که در جوامع در حال توسـ

ریزوماتیک شـــهرها را مختل کرده و شـــکافی میان مفاهیم 

ســنتی به وجود آورده، عدم مذاکره و یا ترجمه و به طور کل 

ــت.    ــنتی اس ــهر س ــحیح میان رمزگان مدرن و ش ارتباط ص

ــعه ــل مدرنیتهتوس ــت، این بار نه دای که حاص ر ی غربی اس

« دیگری»و با اجازه و نفوذ او، بلکه به عنوان « خود»ی ادامه

شده و با الگوهای رفتاری متفاوت و حتی « خود»وارد قلمرو 

ــیر و خوانش دچار   ــهر را در تفسـ ــاد، مخاطب شـ گاه متضـ

تحت « خود»سـردرگمی کرده است. در این قلمرو گفتمانی،  

 «دیگری»د آورداری که رهتأثیر مدرنیزاسیون و نظام سرمایه

ــت. نتیجه ــت، قرار گرفته و ناچار به ارتباط اسـ ای که از اسـ

تجارب توســعه در منظر شــهرها حاصــل شــده این است که 

ــنتی توان مقاومت در برابر   ــهر س ــته و « دیگری»ش را نداش

معموالً منفعـل عمـل نموده و از این راه چیزی از هویـت آن    

از  ه تا پیشماند؛ به همین دلیل اسـت نام توسعه ک باقی نمی

داد و مفهومی گرامی بود، امروزه با این نوید پیشـــرفت را می

ــفـت  ، «نامتوازن»، «ناموزون»، «رویـه بی»چون هـایی هم صـ

ــتاب» ــهرهای  « زدهش ــته و تهدیدی برای ش و ... همراه گش

  شود.کشورمان محسوب می

گر در مواجهه با چنین حفاظت-گرحـال به عنوان پژوهش 

ــعیتی می ــت روضـ اهکاری را ارائه و تبیین نمود که هم بایسـ

های شهر را. توسـعه را مدنظر قرار داده و هم حفاظت از ارزش 

 در این موقعیت، به قول دلوز، بـــه مثابـــه «مواجهه»مفهـــوم 

 و داردوامی بـه اندیشیدن را مـا کــه  جهــان است  در امــری 

 قرار ادراک و شــناخت ســنتی مفاهیم تعــــارض با در را آن

ــه ددهمی ــه درک کـ  ،گردیده تبیین پیش از دانش تأیید و بـ

(. بدین نحو، راهکاری Qahramani et al, 2016: 79پردازند )می

ــعـه حفاظت »بـه نـام    ــار ، در پی فرام«محورتوسـ کردن حصـ

ــنجش چارچوب چـارچوب  ها و برخورد هـا از طریق نقادی، سـ

ــت. تغییر رویـه   ی گفتمـان میان  فرهنگی خود بـا دیگری اسـ

، «حفاظت»بـا وارد کردن مفهومی به نام  « دیگری»و « دخو»

ــعه منجر بـه برقراری تعـاملی پویـا میان آن    ها در فرایند توسـ

گردد کـه نـه تنهـا در قـالـب اقـدامات درونی و تکمیلی و       می

ــاهای متروکه  ی موجود و جـایگزینی و اعطای کاربری به فضـ

 شهر و بههای جدید ها، بلکه با نفوذ به بخشسـازی آن باززنده

های منظر شهری، های موجود در ساختار الیهکارگیری نشـانه 

ــد کیفی و     بـا اولویـت دادن بـه اقدامات حفاظتی، موجب رشـ

 ردرویک بخشد. اینفرهنگی شهر گشته و هویت آن را ارتقا می

معنای مخدوش شــده، از طریق ایجاد ارتباط  دوباره بازتولید به

 تواندمی که دارد اشــاره ترجمهها از راه مذاکره و میان رمزگان

 شود.   گرفته سر از حال زمان در

های گونـه مواقع، درمان برخالف روال معمول کـه در این 

ــادر می  ــعی صـ ــعــه مقطعی و موضـ گردد، در رویکرد توسـ

ای هی نشانهمعناشناسانه، با اشاعهمحور با نگاه نشانهحفاظت

 یبکههای کالبدی، شــچنین نشــانهاجتماعی و هم–فرهنگی

ــته ــعه و نفوذ  پیوس ــهر تنها در جهت دفع حمالت توس ی ش

های جدید در الک دفاعی فرو نرفته و خود نیز اقدام به بخش

ــروی و تأثیرگذاری می ــهر به حیات پیش کند و بدین نحو ش

« تطور خالق»دهد. برگسون حیات را با مفهوم خود ادامه می

 ,Bergsonکند )تبیین می« خیزخاست حیات»یا به عبارتی 

ای درونی اســت که در خودن (؛ تطور خالق، تجربه323 :1992

شود، نه زندگی مسـتتر اسـت و بر حسـب شهود فهمیده می   

عـادات ذهنی؛ و مخـاطـب هنگـام مواجهه با یک متن، تنها     

ی دریافت کند که جهان ادراکی وی اجازهوجوهی را درک می

ز فهم هر ( نی1996طور که هایدگر )دهـد. همان هـا را می آن

همراه « ســـاختارپیش»ای را از پیش با ســـه تفســـیرکننده

 ای کلیداشــت، فهمی کلی و قبلی از زمینهپیش -1داند: می

دید، که در واقع پیش -2سازد؛ ی فهم ما را میزمینهکه پس

دریافت، پیش -3دهد و ی دید و منظر ما را تشکیل میزاویه

ــخ  ,Sasaniکند )ص میکه انتظارات و راه و روش ما را مشـ

( و فراینـد تعین ذهن در خودش و در مواجهه با  244 :2010

ها حضور یافته است، به جهان بیرونی که خود در قالب نشانه

 گیرد.ها انجام میگری نشانهو میانجی واسطه

 بندیجمع -1

ما هنگام حضور در  یی روزمرهها بخشی از تجربهنشـانه 

ها، ها، انگیزهها، ایدهمعانی، حس ای ازشـهر به عنوان گستره 

و  ،سازندها هستند که نظام زبان شهر را میها و نقشفعالیت

ــهر می بایســت رویم میهنگامی که به ســرام معنای متن ش

چنین ها داشته باشیم. همها و زبان آندرک درستی از نشانه

ــانه انعطاف  ــت، بـاید به این نکته توجه کرد که نشـ پذیر اسـ

تواند با خروج از قالب اصـــلی برش خوردن دارد و میقابلیت 

خود، در قـالب جدیدی جای گیرد. این ویژگی نوعی تقابل و  

 & Shairi) کند که مبنای آفرینش معنا استتنش ایجاد می

Kanaani, 2015: 185 بدین معنا که هر چیز در قالب یک .)
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ــانه ــوص به خود را دارد که با یافتن آن نظام، نش هایی مخص

توان به زبان زیرین آن نظام ها میها و رمزگشایی از آننشانه

ی ریزوماتیک شهر از ها در شـبکه رمزگشـایی نشـانه   پی برد.

کند و بدین طریق ارتباط با طریق مذاکره و ترجمه میسر می

رومن یاکوبسن ســازد. خوان شــهر را برقرار میمخاطب/گفته

ترجمه را مطرح  اش سه نوعی ترجمه( در نظریه114 :1959)

)بازنویســی(، که تعبیری  11زبانیی درونترجمه -1 کند:می

های کالمی دیگری در همان های کالمی توسط نشانهاز نشانه

زبانی عالوه بر ساختارهای زمانی ی درونترجمه ؛زبان اســت

ــاختـارهـای فرهنگی متفاوت در       متفـاوت، در رابطـه بـا سـ

ــابــه نیز کــاربرد محــدوده دارد. تنوع قومی و ی مکــانی مشـ

تواند مثال مناســبی برای این امر فرهنگی در یک شــهر می

ــد  )ترجمه به معنی واقعی  12یی بین زبـان ترجمـه  -2؛ بـاشـ

ــانه ــیلهکلمه(، ترجمه از نش ــانههای کالمی به وس های ی نش

ای در جهـان، نظام  کالمی زبـانی دیگر. اگر برای هر پـدیـده   

وقت برای فهم کامل آن ،مچون زبان قائل باشیای هممعنایی

ــت به زبان آن نظام آن پدیده در موقعیت گفتمانی می بایسـ

چنین نباشد در ادراک و تفسیر دچار مسلط باشیم و اگر این

ــده و اختالل ایجـاد می کج ــود. نگـارند فهمی شـ این  گانشـ

ی مدرنیزم و چه در رابطه با پدیدهآن هستندپژوهش معتقد 

جهان سوم و در حال توسعه رم مظاهر توسعه در کشورهای 

فهمی است نوعی کج به ســبب ادامه دارد، نیز چنانداد و هم

ــنایی با زبان این پدیده دلیـل کـه بـه    ی ها و یا ترجمهناآشـ

ــاختارهای آن به وجود آمده،    ــب سـ پیش »با  زیرانـامنـاسـ

ذهنی مردمی که در بستری متفاوت زیسته و جهانِ « ساختار

خوان نبوده و شــرایط رمزگشــایی مزبانی دیگری داشــتند، ه

به همین سبب میان مفاهیم سنتی و نو شکافی  ،ایجاد نشده

ــت. ــانهی میانترجمه -3 عمیق پدید آمده اس )قلب  13اینش

 هایی نشانههای کالمی به وسیلهای از نشانهماهیت(، ترجمه

ــانهی میانترجمـه  یـک نظـام غیر کالمی.    اتر بای، بیشنشـ

ها سر و کار ناســی و ارتباط آن با دیگر حوزهشــی زبانحوزه

 های فرهنگیتوان جلوهی دید میدارد. اما با کمی تغییر زاویه

های شــهر را هایی که الیهها را در نشــانهبینی انســانو جهان

ــازند به عنوان ترجمهمی ــانهی میانس ای تعبیر نمود. این نش

ی هنگی اجتماعتوانند به صورت کالن در بستر فرها مینشانه

یافت شوند و یا در جزییات،  یشـهر  منظر و یا سـاختار کلی 

 ای نمود یابند. مثالً در تزیینات آجرکاری سردر خانه

ســاز و کارهای مهم عملکرد فرهنگ را  چنینهم ترجمه

ــکار می ــن که نظریهآش ی ترجمه را به کند. عالوه بر یاکوبس

 ای مطرحنشانهنزبانی و بیزبانی، درونی بینصــورت ترجمه

 رویکرد دیگری ،شناختی آن پرداختکرد و به تفسـیر نشـانه  

هـای باختین و لوتمان و  هم وجود دارد کـه وامـدار دیـدگـاه    

ترجمه کردن »است که در آن  14شـناسان مکتب تارتو نشـانه 

ــل این بـه مثـابه   ی نوعی از فعالیت و ترجمه به عنوان حاصـ

رند و ظرفیت انتقالی ناپذیفعـالیـت از مفهوم فرهنـگ جدایی   

ــودکـه در فرهنگ وجود دارد، ویژگی مهم آن تلقی می  « شـ

(Thorpe, 2011: 202در این دیدگاه، ترجمه جایگاه ویژه .) ای

ــول ترجمه می با  داند. رابطهدارد و پویایی فرهنگی را محصـ

 :2011سجودی ) .پذیر استاز طریق ترجمه امکان« دیگری»

فرهنگی ی بینر فراینـد ترجمه ( در قلمرویی کـه د 153-157

ــه رویکرد را عنوان  ،گرددپــدیــدار می -خود و دیگری– سـ

« دیگری»فرهنــگ و « خود»کـنــد: در رویـکرد اول،   مـی 

ــت؛ رویکرد دوم رویکرد  نه خود، بلکه »نافرهنگ )بدوی( اسـ

کنـد و از منظر او به خود  را آرمـانی می « دیگری»، «دیگری

ــوم می نام دارد، « ود و هم دیگریهم خ»نگرد؛ اما رویکرد س

ــت این رویکرد عامل محرک  که مدنظر این پژوهش نیز هسـ

ــت. این نگاه فرهنگ را مفهومی پویایی های فرهنگی بوده اس

 بیند. در اینداند و قائم به وجود دیگری میذات نمیقـائم به 

ــه ردی از  و ردی از « دیگری»در « خود»منش همیشــ

« دیگری»و « خود»این وجود دارد و « خود»در « دیگری»

 دیگر هستند.در عین حفظ تمایز، در پیوند با یک

 گیرینتیجه -10

ها با هم و پیوند میان رمزگانی ی ریزومدر پی مواجهـه 

ــال آن ها وجود دارد، تغییر و تحوالتی در که در نقاط اتصـ

ها باقی گیرد که در آن برخی نشانهصورت می منظر شهرها

در  اند؛ده و برخی دیگر از بین رفتهمـانـده، برخی تغییر کر  

اند، راه چاره هایی که تا به امروز دوام آوردهبرخورد با نشانه

ها در وضــعیت موجود اســت؛ چرا تنها حفظ و نگهداری آن

توانند در طی گذشت زمان های اصیل، میکه نشانه یا نشانه

ــوند. در  بدون تغییر و یا با تغییری اندک به امروز آورده شـ

ــانـه   مو هـایی کـه در طی زمـان دچار زوال و    اجهـه بـا نشـ

ایی اند، تا جفرسـودگی گشته و یا به طور کلی از بین رفته 

ای وارد نشود، ی کهن خدشهکه به اصــالت و هویت نشــانه

ــطـه  می ــاهای میانتوان بـه واسـ افزا آن را بازتولید ی فضـ

ه ی تاز)بازســازی( و یا بازآفرینی کرد؛ بدین طریق نشــانه 

ــانهمی ی کهن در روزگار قدیم، تواند به عنوان نمادی از نش

شده/حذف شده در طی زمان عمل کرده و یادآور چیزی گم

هایی که مخدوش شده و یا تغییر باشـد؛ در رابطه با نشــانه 

ــانه  یافته نیز راهکارهای متفاوتی وجود دارد: اگر تغییر نشـ

وزی بوده های امرسو با روزگار معاصر و نیازها و گفتمانهم
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های بافت اصیل های کهن و ویژگیو در عین حال به نشانه

منظر فرهنگی شــهر وفادار باشــد، در همان وضــعیت حفظ 

 گردند، و اگر این تغییر معنای مکان را مخدوش کرده ومی

ــفتگی نماید، می   توان با تغییری یـا هویـت آن را دچار آشـ

افته تغییر ی یدوباره در گفتمان موجود، به بازپیرایی نشانه

ای همگام با هویت شهر پرداخت و بدین طریق گفتمان تازه

و در عین حال همراه با نیازهای امروزین ایجاد نمود. بدین 

ــار چارچوبگر در پی فرامنحو، حفـاظـت   ها از کردن حصـ

ــنجش چارچوب   ها و برخورد با طریق نقـادی، ترجمـه، سـ

 ی مخدوشمعنا بازتولید است، تا بدین طریق به« دیگری»

ــده، از طریق ایجاد ارتباط میان رمزگان های موجود در شـ

 زمان در تواندمی که ایهای مختلف بپردازد. مداخلهزمان

 همراه با زمان گذر در هاآن تغییر شود و گرفته سر از حال

ــد تداوم البته منظور از این اقدام، بازتولید و یا تکرار  .باشـ

از پیش موجود نیست، چرا که های ی الگوها و نشانهمقلدانه

ها بدون پیوند با زمانِ تحوالت، در هم شکستن تکرار نشانه

ــالت -یکتایی ِمکانی ــهر و مکدر کردن مفهوم اصـ زمانی شـ

ا ی شهری باسـت؛ بلکه مقصود، ارتباط متعادل میان شبکه 

ا رم هتغییر و تحوالتی اسـت که بر اثر توسعه در این بخش 

خواهد  حدی تا شــده ایجاد یرتغی دهد. به همین ســببمی

ــانه آن حفظ معنای که بود ها گردد. از این رهگذر، با نشـ

ــهر خوانــایی خود را بــاز می یــابــد و دیگر جــایی برای شـ

شـدگی نیســت و درک و فهم معنای آن راحت گشته و  گم

 هویت آن به راحتی قابل بازیابی است.

 نوشتپی
1. Rhizomatic 

2. Negotiation 

3. Translation 

اپذیر نهای گذشته و بیانگر هویت و تنوع فرهنگی جوامع است که به عنوان بخشی جداییی میراث فرهنگی، منظر شهری، یادگار زنده از نسلزهدر حو .4

ی منظر له( و هنگامی که به مقو64: 1390های آینده برقرار سازد )پوربهادر و فدایی نژاد، تواند ارتباط ملموس و ناملموس با نسلاز میراث فرهنگی می

است چرا که به « منظر شهری تاریخی»ی شود، بیشتر توجهات معطوف به مقولهی میراث فرهنگی نگاه میی حفاظت شهری و حوزهشهری از دریچه

نیز  تغییر ی شهری و مدیریتتر بوده و عالوه بر موارد پیشـین، سـعی داشـته به مفاهیم دیگری از جمله توسعه   روزتر و جامعنسـبت مفاهیم دیگر، به 

(، نیز که به طور اختصـاصی منظر شهری را هدف قرار داده، رویکردی نوین در نسبت میان توسعه و  HULرویکرد منظر شـهری تاریخی ) توجه کند. 

ــال  ــهری یافته اســتای در نظریهجایگاه ویژه 2711حفاظت اســت و از س ــیون به همراه بیانیهاین  .های حفاظت میراث ش ها و نسها و کنفراکنوانس

(، 2776« )المقدسی بیتبیانیه»( وین، 2775« )میراث معماری معاصر، شناخت منظر شهری تاریخی»چون کنوانسـیون  های دیگری همکنوانسـیون 

در ی کاربست مفهوم منظر شهری تاریخی نامه زنگبار دربارهتوصیه»(، 2770« )ای منظر شـهری تاریخی در اروپای شـرقی و مرکزی  سـمینار منطقه »

که به «  27یسند نارا به عالوه»(، 2713« )ی ساوانابیانیه»(، 2712« )کاربست رویکرد منظر شهری تاریخی در چین»(، 2779« )بسترهای آفریقایی

ویژه  تدوین شد از دیگر اسناد متأخر است که موضوع میراث در فرایند توسعه را مورد توجه 2714مناسـبت بیسـتمین سال تصویب سند نارا در سال   

ی منظر شهری و منظر شهری که به مقوله« های انسانیمیراث فرهنگی و منظر به عنوان ارزش»( پیرامون 2714« )ی فلورانسبیانیه»دهد و قرار می

ردی عملک زیســت انســان همراه با پویایی و تقویت اجتماعی و پایداری، راهکارهایی جهت حفظ کیفیت محیط مبحثاند با نگاهی به تاریخی پرداخته

د و ریشه در یک رابطه متوازن و پایدار بین محیط شهری و طبیعی و نکنارائه دادند. تمامی این اسناد، اهداف حفاظت و توسعه را ادغام می این محیط

  (.Eshrati & Fadai Nejad, 2018: 78-79) مانده است دارد باقیهای کنونی و آینده و میراثی که از گذشتگان چنین بین نیازهای نسلهم
5. Rhizome  

6. A Thousand Plateaus 

 شود.به کار برده می« نظمیآشوب و بی»است که معموالً در برابر خائوس به معنای « نظم و هماهنگی»کاسموس به معنای  .0

ان بوده است که معموالً ی نام دزداب به این مکان دو روایت وجود دارد. نخسـت اینکه محل این شـهر در گذشته میعادگاه سارق  در مورد وجه تسـمیه  .8

 حاشیه در که هرجا هم هنوز بومیان که است این (، روایت دومSoltani, 1998: 17کردند )های طوالنی از این نقطه آب تهیه میبرای طی مسـافت 

 قاطین بیشتر بلوچستان امیتم در و خوانندمی دزدآب نام به آیدمی بیرون است بیشتر آن شیب که دیگر جای در و رودمی فرو شن به آب کوهسـتان 

ــمه آب که ــدمی آن از وارچش  ,Research Planning and Budget Organization Research Centerدارد ) وجود هادزدآب این جوش

1976.)  

م ی شهر، ناساکنین اولیه خورشیدی، رضاشاه پهلوی، از راه بیرجند و زابل به شهر دزداب وارد شد و بنا به روایتی، در اثر هیبت ظاهری 1379در سال  .9

(؛ البته روایت دیگری در نسبت دادن نام زاهدان به این شهر نیز وجود دارد؛ برخی معتقدند که این شهر Tabasi, 2012: 95نهاد )« زاهدان»آن را 

 .(Siasar, 2003: 13است )« زاهدان کهنه»نام خود را وامدار 

17. (Jabenend)است. بوده آن مالک عرفاً و زدمی لوگ یا چادر سیاه که را : جایی 
11. Intra lingual translation 

12. Inter lingual translation 

13. Inter semiotic translation 

14. Trartu School of Semiotics (1964) 
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Statement of Problem: The urban landscape of Zahedan is a multi-layered text in which 

different human, natural, and artificial layers are placed next to each other according to 

paradigmatic/ syntagmatic principles. Using a rhizomatic communication process and 

applying the negotiation and intra-code translation tool, these layers have created a 

meaningful complex. Due to their dialectical relationship with the development 

process, they have also obtained new identity characteristics, capabilities, and 

capacities in line with the previous paradigm since their emergence, regarding the 

changes resulted from the development and progress. But in the recent decades, due to 

the absence of negotiating and appropriate communicating with the city’s traditional 

codes, the development process as an “other” has disrupted its rhizomatic behavior and 

created a gap in the city’s coherent network. In this paradigm shift, today, the residents 

of Zahedan city are faced with a chaotic narrative and have relatively lost their sense of 

belonging and affiliation to the city. 

Research method: The present study aims to present a solution to identify the urban 

landscape of Zahedan city during Pahlavi period. This is made possible by retrieval and 

reading of identification signs hidden in the city layers, using layered semiotics and 

generation method. Layered semiotics implies that the text of a city is gradually formed 

by encoding/decoding of the codes that are common in a group of humans, and become 

understandable in the same way. 

Results: The human layer in the urban landscape of Zahedan has emerged in the city 

fabric through the convergence of values, worldviews, and socio-cultural foundations 

that have been present since the formation of the initial city core up to date. The 

presence of different ethnicities and nationalities such as Sistani, Baluch, Birjandi, 

Kermani, Yazdi, Afghan, Pakistani, and Indian, each having different beliefs, religions 

and paradigms, has given a unique feature to the city. Various individuals of different 

nationalities in Zahedan city come from a context composed of other contexts in itself. 

Thereby, in the context of Zahedan city, we are in a fluid and dynamic network of habits 

that are rhizomatically interconnected and have formed a complex called Zahedan 

urban landscape. The artificial layer is a combination of different contexts derived from 

the diversity of human layer contexts. This means that the form of constructed 
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buildings, type of materials, construction techniques, the use or loss of decorations and 

colors, spatial layout of public and residential spaces, and other factors in the urban 

landscape of Zahedan city during the First Pahlavi period result from at least three 

major contexts: 1) The “so-called modern” architecture and common way of thinking 

during the First Pahlavi period and during Reza Shah reforms; 2) The traditional 

architecture in desert areas of Iran adopted by people of Yazd and Kerman, observed 

in the city’s significant and prominent buildings; and 3) Vernacular architecture 

adopted by other residents including Baluch and Sistani, which is also derived from the 

cultures and subcultures of these people’s primary habitat. The people representing a 

context have an influence on the city, regarding their status and authority. 

Conclusion: Considering the connection of rhizomes and the link between the codes 

existing at their connection points, changes occur in urban landscapes where some signs 

are found, changed, or demolished. The only solution for the survived signs is to 

maintain them in their status quo. In case the signs are deteriorated and completely 

disappeared, it is better to be recreate (reconstruct) or regenerate them by infill 

development, as long as the originality and ancient identity are not impaired. In this 

way, a new sign can act as a symbol of an old sign in the past times and be reminiscent 

of something lost/eliminated over time. There are also various solutions for dealing 

with corrupted or changed signs: if the sign changes are in line with the contemporary 

currents and discourses and at the same time adhere to the old signs and features of the 

original urban cultural landscape fabric, the signs can be conserved in the same state; 

and if the sign changes distort the meaning of the place or destroy its identity, the 

changed sign can be re-modified by another change in the existing discourse. In other 

words, a new discourse in line with the urban identity and at the same time in 

accordance to contemporary requirements can be created in latter case. In this way, the 

conservationist seeks to expand the frameworks through criticizing, translating, 

measuring the frameworks, and dealing with the “other”, thereby reproducing the 

distorted meaning by creating a link between the existing codes at different times; an 

intervention that can be resumed in the present time and changed over time. However, 

it is not aimed at reproducing or imitating the pre-existing patterns and signs; because, 

repeating the signs without linking them to their history, breaks the urban spatial-

temporal integrity and undermines the concept of authenticity. Rather, it is meant to 

create a balanced relationship between the urban network and the changes that occurred 

due to the developments of these areas. So, the created change can conserve its 

meaning. In this way, the city regains its legibility through signs, regenerates its lost 

identity, simplifies its meaning and restores its identity easily. 

Key words: 

Conservation-based development, Identity, Urban landscape, Layered semiotics, 

Rhizome, Zahedan. 
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 چکیده

گذاری برای های ســـاخت و ســـاز و ســـیاســـتبا افزایش قابل توجه مصـــرف انرژی در بخش ابنیه، توجه به ویژگی

ها امری غیر گذاری برای تک تک ساختمانریزی و سیاستی مصـرف انرژی امری ضـروری اسـت. اصوال برنامه   سـاز بهینه

ــازیممکن بوده و راهبردهای کلی برای تدوین چارچوب ــاختمانها براســـاس مطالعه بر روی تیپولوژی های بهسـ های سـ

طالعه استخراج تیپولوژی وضع موجود مسکن گردند. در همین راستا، هدف این ممنطبق با سـاختار هر منطقه تدوین می 

مقررات  ها بر مبنایبهسازی عملکرد حرارتی آن شهر بابلسر، با تاکید بر پارامترهای تاثیرگذار بر مصرف انرژی، و به منظور

های نمونه مسکونی ساخته شده در بازه زمانی سال 384ملی ساختمان است. گردآوری اطالعات به روش میدانی بر روی 

های آماری در تحلیلی و استفاده از روش -ها با راهبرد توصـیفی در شـهر بابلسـر انجام گردید. تحلیل داده   1395 -1342

 های ارائه شده، هشت تیپولوژیهای مسکونی انجام گرفت. نتیجه تحلیلسازی تصاویر پالنتحلیل کمی و همچنین سـاده 

کند. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد حرارتی یی و آپارتمانی ارائه میهای مسـکونی بابلسر در دو گروه ویال برای سـاختمان 

باشند را دارا نمی 19ها حداقل شرایط الزم بر مبنای مقررات ملی مبحث شده نشان داد که نمونههای اسـتخراج تیپولوژی

ه به ضخامت پنج سانتیمتر ب و برای ارتقا عملکرد حرارتی آنها، اضافه نمودن حداقل یک الیه عایق حرارتی مانند یونولیت

ها و تدوین جداره خارجی بنا شـامل دیوارها و بام ضـروری است. نتایج این مطالعه برای بهسازی مصرف انرژی ساختمان  

 باشد.ای اقلیم معتدل خزری قابل استفاده میمقررات ملی منطقه

 :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

ــاختمان   ــرف انرژی در بخش س ــد رو به افزایش مص رش

ــرفــت تکنولوژی، تــدوین مقرراتعلی جــامع و  رغم پیشـ

ــتانداردها، و تمام تالش ــازجانبه برای بهینههای همهاس ی س

ــرف انرژی، مبین نـاکـارآمـد بودن اقدامات پراکنده در     مصـ

ــتـای بهینه  ــرف در این بخش میراسـ ــازی مصـ ــد. سـ باشـ

ــاختمان های امروزی به طور نامتجانس و اکثرا بدون توجه س

ــتر محیط و ویژگی ــکل گرفتهبه بسـ  اند. درهای اقلیمی شـ

ــاختمان ــابه در اقلیمدنیای مدرن امروزی، سـ های های مشـ

 Soleymanpour)ا محیط خود هماهنگ نیســـتند متفاوت ب

et al., 2015)های مشــابه، تاســیســات . اســتفاده از معماری

و مصــالح جدید بدون در نظر  (Zhao et al., 2017) مکانیکی

ــاکنین و ریزاقلیم گرفتن تاثیر آن ــایش حرارتی سـ ها بر آسـ

ســایت، از عواملی هســتند که باعث افزایش مصــرف انرژی و 

ها به مصـــرف انرژی برای گرمایش و ختمانوابســـتگی ســـا

ها از کل اند. سـهم چهل درصـدی ساختمان  سـرمایش شـده  

مصـــرف انرژی ســـاالنه قابل تامل بوده و کاهش آن نیازمند 

 باشد.ریزی جامع میبرنامه

ریزی مجزا برای هر ساختمان به بدیهی است که برنامه

ن تدوی "عنوان یک سـیاست کالن امری محال است. اساسا 

بر اساس  گذاری و ارائه راهبردهای جامعمقررات، سـیاست 

ها در هر منطقه شرایط اقلیمی و تیپولوژی غالب ساختمان

شــناســی های متعددی بر روی گونهگردد. تحقیقانجام می

ــتایی انجام گرفته اســـت  ــکن روسـ  مســـکن، به ویژه مسـ

(Raheb, 2014; Iranmanesh et al, 2014; Askari rabri 

et al, 2015; Khakpour et al, 2010 تاکید این مطالعات). 

بر شــناخت ســاختارهای شــکل گرفته در تطابق با شــرایط 

هــای معمــاری بومی و هویتی اقلیمی و بــارز کردن ویژگی

ند. ااست که متاسفانه امروزه به دست فراموشی سپرده شده

ــر معماری اقلیمی در معماری امروزی کاری   احیـای عناصـ

ــت،   ــیع معماریارزنـده اسـ  هایولی با توجه به طیف وسـ

شکل گرفته  هایمتفاوت امروزی الزم است انواع تیپولوژی

 ها بتوانشــناســایی شــوند تا با ارزیابی عملکرد حرارتی آن

 ریزی کرد.ها برنامهبهسازی آنبرای ارتقای کیفی و 

ــاختمان   ها بر مبنای تجزیـه و تحلیـل عملکرد حرارتی سـ

ــاخص انرژی به منظور ــورهای  ش ــرف در تمام کش کاهش مص

ــت.   جهــان مورد توجــه تحلیلگران انرژی قرار گرفتــه اســ

ترین راهکاربرای کاهش های موجود موثرسازی ساختمانبهینه

ــت. به همین   ــده اس ــناخته ش ــرف انرژی در این بخش ش مص

ها با جزئیات ها و ارزیابی آنمنظور، شناخت وضعیت ساختمان

وردار اســـت. مطالعات متعددی در ای برخکامل از اهمیت ویژه

ــاختمان و انرژی بر روی نمونه های واقعی یا مجازی حیطه سـ

و ارتباط  های مسکناست؛ از جمله: بررسی ویژگی انجام شـده 

ــرف انرژیآن  ,Brady et al., 2017, Amassable) ها با مصـ

ــرف انرژی در بخش ابنیــه تحلیــل ؛(2018 هــای آمــاری مصـ

(Theodoridou et al., 2011, Yang et al., 2017)  ؛بررســی و

ــتفـاده از داده   تحلیـل نمونـه    های واقعیهـای موردی بـا اسـ

(Balaras et al., 2017)( ،Pourmousa et al., 2017 یا براساس )

 De Lieto Vollaro et) سازی کامپیوترینتایج حاصل از مدل

al., 2015های ارزیابی عملکرد حرارتی و مصرف انرژی (؛ روش

ــاختمـان  در  Roulet et al., 2002, Fracastoro and) هاسـ

Serraino, 2011; Corgnati et al., 2008.) 

ــازی میهر اقـدام جزئی در جهت بهینه  تواند تاثیری سـ

ها داشته ساختمان چشـمگیر در کاهش مصرف انرژی ساالنه 

و هر اقدام اساسی در مقیاس  (Desideri et al., 2012)باشد 

 ;Balaras, 2007) بردهای کشورهای اروپاییکالن مانند راه

Ahern, 2013, Sousa et al., 2017تواند منجر به ذخیره ( می

انرژی گردد. راهبردها بایست  جویی در مصرفانرژی و صرفه

و بررسـی دقیق ساختارهای موجود انتخاب   بر مبنای مطالعه

 (.Heidari, 2009شوند )

انرژی و ساختمان متفاوتی در مطالعات حوزه  رویکردهای

شـود. تمرکز بســیاری از مطالعات بر روی شناسایی  دیده می

ــت که می ــده اسـ ــازی  تواندعواملی معطوف شـ برای بهسـ

 ,.Brecha et al)های موجود به کار برده شــوند ســاختمان

2011; Roberts, 2008) در این مطــالعــات عواملی چون .

ــادی   ,.Galvin et al., 2013; Ouyang et al)پایداری اقتص

 (Weiss et al., 2012)،تاثیر بر بازار ســاخت و ســاز  (2009

ــت محیطی  ،تطابق  (Ardente et al., 2009)،تاثیرات زیسـ

ــرف واقعی انرژی با تئوری  ,.Majcen et al)های موجود مص

ــتفاده از ابزارها و روش(2011 ــتماتیک ، و اسـ ــیسـ های سـ

(Mechri et al., 2010)  ن مطالعات است. اکثر ای لحاظ شـده

 معرفی شده هایهای شناسایی شده و تیپولوژیبر روی گونه

ــده ــله در منطقه مرتبط انجام شـ اند و بنابراین نتیجه حاصـ

های کوتاه و بلند مدت ریزیقابلیت تعمیم داشته و در برنامه

ها گیرند. استفاده این مطالعات از گونهمورد اسـتفاده قرار می 

قه برای بهسازی مصرف انرژی، های مسکونی منطو تیپولوژی

دهنده اهمیت و ضــرورت شــناسایی تیپولوژی مسکن نشــان

 باشد.برای استفاده در مطالعات و اقدامات آتی می

هایی دیگری با عنوان های مســکونیتیپولوژی ســاختمان

ــاختمان مرجع"مـانند   و  (Schafer & Ghisi, 2016) "سـ

 ,.Famuyibo et al., 2012; Attia at al)"مدل بنچ مارک "

بندی اســـت. تیپولوژی به طبقه نیز شـــناخته شـــده (2012
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 ها در یک حوزههای مشترک آنها بر اساس ویژگیساختمان

ــاس هر  و با رویکردی هدفمند اطالق می ــود، که بر آن اس ش

های گروه خود الگوی نمونه ارائه شـــده ســـمبل ســـاختمان

ــده، معیارهای انت  می ــوال حوزه تعریف شـ ــد. اصـ خاب بـاشـ

کند. عوامل متعدد بسیاری های مشترک را تعیین میویژگی

چون عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اقلیمی و 

. هر یک اندگیری مسکن تاثیرگذار بودهتکنولوژیکی در شکل

از این عوامل رویکردی را برای ارائه گونه خاصی از مسکن در 

( شکل Fatahi et al., 2016; Raheb, 2014مطالعات مختلف )

اند. لذا ، اگر چه رویکرد و روش شــناســایی تیپولوژی در داده

ــابه می   ــد ولی معیارهای مطـالعـات مختلف تقریبا مشـ باشـ

 باشد. انتخاب بر مبنای هدف مطالعه متفاوت می

تیپولوژی  مطالعات متعددی در کشورهای مختلف بر روی

ان نمونه؛ از نظر انرژی انجام شــده اســت. به عنو هاســاختمان

میزان مصــرف  بر اسـاس متوســط  تیپولوژی مسـکن مصــر که 

ها به منظور ارزیابی اقتصــادی و بررسی تاثیر انرژی سـاختمان 

در بخش مسکن ارائه گردیده  اسـتاندارهای جدید تدوین شده 

ــیلی   ــیس ــابهی درس ــت؛ مطالعات مش  ,.Filogamo et al) اس

یقــا و آفر (Kragh & Wittchen, 2014)، دانـمــارک  (2014

(Muringathuparambil et al., 2017) اســت.  نیز انجام شــده

ــکن برای ارزیابی انرژی در   ــایی تیپولوژی مسـ ــناسـ پروژه شـ

تحت حمایت  2712 -2779های کشورهای اروپایی بین سال

(TABULA) سازی ساختار تیپولوژی مسکن با هدف هماهنگ

 هاینبهکشــور اروپایی و با تاکید بر ج 16مشــارکت  در اروپا با

ــکن انجام گرفت  ــرف انرژی در مس  ,.Loga et al)مختلف مص

. این مطـالعـه جـامع و کـاربردی در تحقیقات متعدد      (2016

ــکن بوده  دیگری که هدف همه آن ــازی مس ــی و بهس ها بررس

. (Ballarini, 2014; 2017)مورد اســـتفاده قرار گرفته اســـت 

ــکن در    ــتخراج تیپولوژی مسـ مطـالعـات مذکور منجر به اسـ

ــده خاص خود می  ــد و مبنایی برای محـدوده تعریف شـ باشـ

 سازی مسکن فراهم کردهتر در زمینه بهینهمطالعات گســترده

ــتفاده از انرژی  تحقیق انـد.  هـای دیگری نیز برای ارزیابی اسـ

 ,.Horvath et al) های ارائه شـــدهخورشـــیدی در تیپولوژی

2016; Kosir et al., 2014اند.ه( با روشی مشابه انجام شد 

داخلی مرتبط با موضوع مطرح شده در این  بررسی منابع

هــای محــدودی بر روی مطــالعــه نشـــان داد کــه پژوهش 

شــناســی مســکن در شــهرها و مناطق مختلف در ایران گونه

 ,.Memarian, 2008; Iranmanesh et alانجام شــده اســت )

2014; Askari rabri et al., 2015; Khakpour et al., 2010) 

یـد این مطـالعات بر روی روابط داخلی، معماری بومی و   تـاک 

ســنتی اســت و گاهی توجه به ســاختارهای همســاز با اقلیم 

باشــد. مطالعات اســت که با محوریت این مطالعه متفاوت می

شــهر بابلســر بیشــتر، مربوط به ســاختار  انجام شــده بر روی

ی هاشهری و چگونگی رشد و توسعه شهری با توجه به جاذبه

(. مطالعات Mirkatouli, 2012باشــد )یســتی شــهر می تور

ــالح بومی در نــاحیــه خزری پراکنــده ای نیز بر روی مصــ

(Sadeghi & Kordjamshidi, 2014; Naghibirad & 

Kordjamshidi, 2014انجام شده که به طور جزئی بر روی ) 

ــته  اند. جامعیت این تحقیق و یـک پارامتر خاص تمرکز داشـ

ــرف انرژی در تعیین تـاکیـد آن بر پـارام    ترهای موثر بر مصـ

ــکن، آن ــده متمایز   را از پژوهش الگوی مسـ هـای انجـام شـ

کند. ضمن اینکه نتایج این تحقیق مبنایی برای مطالعات می

سـازی ابنیه و ارائه روشی برای  تر در راسـتای بهینه گسـترده 

 باشد.استخراج الگوی مسکن در سایر مناطق کشور می

عه استخراج الگوهای مسکونی در اقلیم هدف اصلی این مطال

معتدل و مرطوب، شـهر بابلسـر است. اگر چه نتایج این مطالعه   

باشد قابل اســتفاده برای بهســازی مســکن در ناحیه خزری می

از  های مسکونیتری، شامل بررسی نمونهلیکن مطالعه گسترده

هر سه بخش شرقی، غربی، و مرکزی ناحیه خزری، الزم است تا 

 تیپولوژی ارائه شده برای کل ناحیه خزری تایید شود. تطابق

این مطالعه ضـمن بررسی پارامترهای تاثیرگذار برمصرف  

ــاختمـان  ــکونی و تحلیل انواع نمونهانرژی سـ های های مسـ

 های غالب مسکن برای اینمسکونی در شهربابلسر؛ تیپولوژی

ــهر را ارائـه می  ــتای  شـ کنـد تا برای اقدامات بعدی در راسـ

تدوین  ریزی،مصـرف انرژی در مسکن اعم از برنامه  زیبهسـا 

 مقررات، و هرگونه فعالیت پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

 سواالت تحقیق -5

ــر به   ــهر بابلس ــکن در ش ــر بر معماری مس پژوهش حاض

ترین بخش شــهری از نظر مصــرف انرژی تمرکز  عنوان مهم

ــت. ــتندات،   کرده اس ــکن بر مبنای مس ــناخت الگوی مس ش

ترین قدم در بهسازی مصرف انرژی بازار مسکن امروزی صلیا

 شد:بااست. این مطالعه در پی پاسخگویی به سواالت زیر می

 تنوع تیپولوژی مسکن در بابلسر چند نوع و چگونه است  -

 19هـای موجود تـا چـه حد با مقررات مبحث    تیپولوژی -

 تطابق دارند 

نرژی در ترین اقدامات برای بهســازی الگوی مصرف امهم -

 های ارائه شده کدامند تیپولوژی

 راهبرد تحقیق -9

ــته   ــده، در دسـ این مطـالعه با توجه به هدف تعریف شـ

ی بر و مبتن گیردهای کاربردی، از نوع تحلیلی قرار میتحقیق



98 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, VOL. 11, NO. 19 

SPRING & SUMMER 2020 

 رسازی ایراننشریه علمی معماری و شه

 17 1911 بهار و تابستان، 11شماره  ،11دوره 
 

 

 

ای، میدانی و محاسباتی است. در مطالعات مطالعات کتابخانه

ق، زار تحقیگیری هدفمند استفاده شده است. ابمیدانی نمونه

مشـاهده و مصـاحبه بر مبنای پرسـشنامه تهیه شده، و تهیه    

ها در دو بخش مجزا به تحلیل داده کروکی و نقشــه اســـت. 

های پرتکرار؛ و بصورت شاخصه صـورت کمی برای اسـتخراج  

ــازی ) ــویرسـ ( برای Nikghadam, 2013کیفی به روش تصـ

ــت. در بخش    ــتخراج الگوی معمـاری انجـام گردیده اسـ اسـ

بات، عملکرد حرارتی الگوهای استخراج شده تحلیل و محاسـ 

بهسازی هر الگو برای رسیدن به شرایط قابل قبول بر مبنای 

ارائه شــده ســت. روند  -19مبحث  -مقررات ملی ســاختمان

 درچهار مرحله به شرح ذیل خالصه کرد: توانپژوهش را می

شــناسایی معیارهای انتخاب تیپولوژی مسکن )مطالعات  -1

 ای( کتابخانه

بررســی شــهر بابلســر و تعیین جامعه آماری و برداشــت  -2

 ها )مطالعات میدانی( نمونه

ــتـه  -3 بنـدی و ارائـه تیپولوژی پالن )تحلیـل آماری و    دسـ

 تصویرسازی(  

بررسی ضریب انتقال حرارت الگوها و ارائه الگوهای بهینه  -4

 مقررات ملی( 19بر اساس مبحث  )محاسبات

 سکنمعیارهای تعیین تیپولوژی م -1

ــاختمـان   هایبندی ویژگیهـا بر پایه طبقه تیپولوژی سـ

ها با شـود. در این تعریف ساختمان ها تعیین میمشـترک آن 

ــرف  ظاهر ــابه از نظر مص ی متفاوت ولی عملکرد حرارتی مش

ــتـه قرار می   ــپت  گیرنـد. انرژی در یـک دسـ بنابراین کانسـ

ــاس عوامل ــرف انرژی در  تیپولوژی بر اسـ تاثیرگذار بر مصـ

 گیرد. ها شکل میختمانسا

ای هپارامترهای تاثیرشذار بر مصرف انرژی در ساختمان -1-4

 مهکونی

ها به عوامل انسانی، تاسیسات مصرف انرژی در ساختمان

مکانیکی و پارامترهای فیزیکی سـاختمان وابسته است. مورد  

اول مربوط به ساکنین ساختمان ومتاثر از تعداد نفرات، مدت 

 اندباشد. مطالعات نشات دادهســتفاده از بنا میزمان و نحوه ا

ــاختمان %46کـه   ــرف انرژی در سـ ها مرتبط به عوامل مصـ

ــانی و  ــاختمان  %54انسـ دیگر مرتبط به عوامل فیزیکی سـ

. اما عوامل انســانی، به ویژه (Sonderegger, 1978) باشــدمی

ــتفاده از بنا به ــتی قابل پیش نحوه اسـ ــتنددرسـ  بینی نیسـ

(Szokolay, 1992)    ــبـات و برنـامه ریزی برای و در محـاسـ

فرض صــورت یک پیشســازی مصــرف انرژی معموال بهبهینه

وری تاســیســات مکانیکی شــوند. بهرهثابت در نظر گرفته می

برای گرمایش و سرمایش ساختمان نیز تاثیر قابل توجهی بر 

ــتر   ــرف انرژی دارد و معموال در ممیزی ابنیه بیش میزان مص

ــکن ار میمورد توجه قر گیرند، ولی در تعیین تیپولوژی مسـ

ــاختمان که در واقع  لحاظ نمی ــوند. پارامترهای فیزیک س ش

در دودســته طراحی  توانباشــند را میعوامل ســازنده بنا می

بندی نمود. طراحی معماری مربوط معماری و سـاخت، دسته 

ه دهندبه پالن/ ترکیب حجمی و ساخت شامل عوامل تشکیل

باشــند. مطالعات الح، نما وجزئیات اجرایی میبنا مانند مصــ

متعـددی میزان تـاثیر این عوامـل را بر رفتـارهای حرارتی و     

 ;Krichkanok, 1997) اندمصـــرف انرژی بنا بررســـی کرده

Willrath, 1997; Willrath, 1998; Hyde, 2000; Planning, 

2006; Tavares and Martins, 2007; Zhai and Chen, 

2006; Kordjamshidi, 2011, Peren, 2015; Lee 2017; 

Feng, 2016; DAgostino, 2017.)  نتایج مطالعات فوق نشان

دهد که میزان تاثیر عوامل فوق بر مصرف انرژی، بسته به می

اقلیم و کاربری ساختمان متفاوت است و به طور کلی میزان 

عایق حرارتی پوســته ســاختمان بیشترین تاثیر را بر مصرف 

سـاالنه بنا دارد. معماران و طراحان ساختمان با تغییر   انرژی

ــعی می  کنند طراحی معماری را از نظر دادن این عوامـل سـ

ترین پارامترهایی که در این مصـــرف انرژی بهینه کنند. مهم

گیرند شامل: ضخامت و مصالح جدار خارجی، دسـته قرار می 

عاد نوع و مصــالح بازشــوها، موقعیت و تناســبات بازشــوها، اب 

ــایبـان، مقـاومـت عـایق حرارتی، رنـگ جـداره خارجی،        سـ

ــد. لذا در این مطالعه این گیری بنا، و نوع بنا میجهـت  باشـ

پارامترها در تدوین پرســشــنامه ســاختمانی برای اســتخراج  

های مسکونی و تدقیق تیپولوژی مسکن اشـتراکات ساختمان 

 مورد استفاده قرار گرفت. 

نرژی بیشتر درمساحت تاثیر طراحی معماری برمصــرف ا

های پوســته خارجی، ســطح اشــغال، جایگیری و ارتباط زون

شود. این موضوع برای کنترل شده و کنترل نشده تعریف می

ــاختمان مالک  19ایران کـه درآن مقررات ملی مبحـث    سـ

ها در این بهسازی است ،اهمیت دارد. معیار ارزیابی ساختمان

ــبــه میزان تبــادل ح  رارتی و نحوه آیین نــامــه، در محــاسـ

شود. لذا برای استخراج گیری از نور خورشید خالصه میبهره

تیپولوژی مســکن عالوه بر مساحت هر زون، نحوه قرارگیری 

ــطوح   زون ــبت س ــاختمان و نس ــبت به هم در پالن س ها نس

ی بنا برداشت و بررسی شـفاف به غیر شفاف در پوسته خارج 

 است. شده

 کونیهای مهبندی ساختمانطبالم -2-4

ــابه ، مهم   ــتناد به مطالعات مشـ ترین معیارهای بـا اسـ

ها برای ارائه تیپولوژی در سه دسته زیر بندی ساختمانطبقه

 . (Ballarini, 2017)شود خالصه می
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 منطقه اقیمی  -الف

ــاختار بنا را    -ب ــاخـت که در واقع معماری و سـ زمـان سـ

ــخص می ــت   مشـ ــت زمـان ممکن اسـ کنــد. بــا گــذشـ

ی ساختمانی تغییر کرده و بر نحوه ساخت و استانداردها

  ساز و همچنین مصالح استفاده شده تاثیر بگذارد.

های ویالیی و اندازه و شــکل ســاختمان مانند ســاختمان -ج

 آپارتمانی

های ســه روش کلی برای اســتخراج تیپولوژی ســاختمان

 ارائه شده است: (Rakuscek et al., 2012)مسکونی 

قعی که بر اســاس نظر کارشــناســان های واانتخاب نمونه .1

 شوند.باتجربه در هر منطقه انتخاب می

های واقعی که بر اساس آزمونهای آماری از انتخاب نمونه .2

های مسکونی ای از ساختمانمیان جامعه آماری گسترده

ــت می   های آماری به آیند. تحلیلدر هر منطقـه بـه دسـ

ــاختمان واقعی،  ــتخراج یک س ی هایویژگی که منظوراس

شبیه میانگین ویژگی هندسی و ساختاری جامعه آماری 

 شود.را داشته باشد، استفاده می

ــابه با عملکرد     .3 تعیین نمونـه مجـازی کـه عملکردی مشـ

های مشــابه داشــته باشد. این نمونه بر اساس سـاختمان 

ــهتحلیل ــاخصـ های پرتکرار در های آماری و از میان شـ

ــت می ــپت در  آید. اینجامعه آماری مرتبط به دس کانس

 Sartori et al., 2009; Caputo et)مطالعات مشابه دیگر

al., 2013)  .نیز استفاده شده است 

این مطـالعـه بـا تمرکز بر اقلیم معتـدل و مرطوب ناحیه     

های مسـکونی شــهر بابلسررا تحت پوشش قرار  خزری، نمونه

ــرف انرژی  می ــی به جزئیات مص ــترس دهد به دلیل عدم دس

ــاختمان ــکس ــوم را مبنای کارخود قرار های مس ونی روش س

داده است. در روش سوم الگوهای ارائه شده بیشترین ویژگی 

ــکونی را ارائه میمربوط بـه اکثریـت نمونـه    کند و ها ی مسـ

ــتردهمی های راهبردی تر در برنامهتواند مبنای مطالعات گسـ

  باشد. بهسازی مصرف انرژی

 مسکونیهای بررسی وضعیت شهر بابلسر و نمونه -5

 شهر بابلسر درمنطقه معتدل و مرطوب در حاشیه دریای

ــاس گونه  ــت. بر اس ــده اس بندی جغرافیایی ارائه خزر واقع ش

های این شهر مقررات ملی، نیاز ساختمان 19شده در مبحث 

ــی و   ــتان مازندران به انرژی گرمایشـ ــهرهای اسـ و اکثر شـ

 Mehr Newsباشـد. این در حالی است ) سـرمایشـی کم می  

Agency, ID:1051942, 2010 که شـــدت مصـــرف انرژی )

کیلو  477تا  357واحدهای مســـکونی در اســـتان مازندران 

برابر شدت مصرف  0وات ساعت بر مترمربع در سال و حدودا 

ــت. اگر چـه در اقلیم معتدل و مرطوب    انرژی در جهـان اسـ

ــاختمان ــکونی ســنتی از بهترین و کم مازندران س  های مس

باشد ولی های ســاختمانی این منطقه مینهترین نمومصــرف

ــاختمان ــایش امروزه به دالیل متعددی س ها برای تامین آس

های جدید به حرارتی وابسته به مصرف انرژی بوده و طراحی

جای تطابق و سازگاری با محیط، بیشتر به سمت جدا شدن 

از شــرایط ناســازگار اقلیمی و ایزوله کردن ســاختمان ســوق 

بندی ها در عایقســـازی ســـاختمانلذا بهینه اند.داده شـــده

 وری باال معنی پیداتر و اسـتفاده از تاسیسات با بهره مناسـب 

ــعف طراحی   می ماری و های معکنـد. این رویکرد بـاعـث ضـ

 پسیو خواهد شد. های نادیده گرفتن معماری

( در Mirkatouli, 2012) روند گســترش شــهر بابلســر  

های مختلف، به است. رنگ نشان داده شده 1تصــویر شماره 

گذاری مراحل توسعه شهر از پنج قرن پیش تا ترتیب شـماره 

های مسکونی قابل استفاده دهد. ساختمانکنون را نشان می

ــاختمان 57و موجود حداکثر  ــال قدمت دارند. و س های با س

اند و یا متروکه و بدون استفاده قدمت بیشـتر یا تخریب شده 

ــاورزی که به اند. به دلیل ومانده جود باغات و زمینهای کشـ

های مختلف انـد، پراکنـدگی نمونـه   مرور زمـان از بین رفتـه  

های مسکونی، در تمام سطح شهر و تقریبا به طور سـاختمان 

شود. بنابراین روند تغییر ساختار مسکن هم یکسان دیده می

ــهر تطابق کامل   ــازه با نفشــه توســعه ش از نظر معماری و س

ــاختمانالبته د ندارد. های آپارتمانی بلند، ر طی دهه اخیر س

بیش از پنج طبقه، در حاشـــیه ســـاحل بیشـــتر به چشـــم 

هـا به طور تقریبا  بنـابراین توزیع انتخـاب نمونـه    خورنـد. می

 گردید.  یکسان در سطح شهر انجام
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Fig. 1 The expansion and development process of Babolsar City (Source: Mikartolet et al., 2011) 

 

براســـاس آخرین آمار اعالم شـــده از مرکز آمار نفوس و 

شهرستان  واحد مسکونی در 45514 تعداد ، 95مسکن سال 

. توزیع این واحدهای مسکونی دانبابلسر در حال استفاده بوده

نشان داده شده  2تصویر  بر حسب متراژ زیر بنا ساختمان در

ــاختمـان  ــت. سـ مترمربع  157 -06بین  با زیربنایهـا  اسـ

 اند. بیشترین درصد را به خود اختصاص داده

 

 
Fig. 2 Frequency of residential buildings in Babolsar based on the 2016 National Population and Housing Census 

 

ترعریرین جرامعره آمراری برای اسررتخراج تیپولوژی        -5

 های مسکونی در بابلسرساختمان

ــتفاده از فرمول کوکران  نمونه تعداد ــکونی با اس های مس

حاصل گردید. بر  %95(، با سطح اطمینان 1)فرمول شـماره  

ــاس تعـداد نمونه  ــد. در این  381ها این اسـ مورد تعیین شـ

ه مورد ب 16نمونه ســاختمانی برداشــت شد که  477مطالعه 

 دلیل نقص در اطالعات از جامعه آماری حذف گردید. 
 

(1) 

 

انتخاب جامعه آماری ابتدا بر اســاس نقشــه توســعه برای 

منطقه، متناسب با وسعت هر  5در( 1شـهر بابلسـر )تصـویر    

ها به طور تصــادفی انتخاب شدند. با این فرض نمونه ،منطقه

که ســاخت و ســاز در هرمنطقه، متناســب با زمان توسعه از 

های مشــترک بیشــتر با پراکندگی کمتری برخوردار  ویژگی

تر بناهای ســنتی مسکونی و در های قدیمیمحله باشـد و در 

های آپارتمانی بیشــتری احداث های جدید ســاختمانمحله

ــت   ــد. ولی بر خالف انتظار در مراحل اولیه برداش ــده باش ش

مشخص گردید که نوع ساخت ابنیه در تطابق کامل با مرحله 

های دلیل اینکه ساختمانه ب باشد؛گیری آن منطقه نمیشکل

تر اکثرا تخریــب شــــده و هــای قــدیمیر محلــهقــدیمی د

1 2 

4 

5 
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های مســکونی آپارتمانی جایگزین شده بودند. لذا سـاختمان 

ــت ــورت ه ها بدون توجه به محله بدر مرحله بعد برداشـ صـ

گروه  8و در  1تصادفی و هدفمند، در تطابق با نمودار شماره 

 384مشخص شده، بر اساس زیربنا، انتخاب شدند. در نهایت 

مورد  3تصویر با توزیعی مطابق با  تمان مسکونینمونه سـاخ 

 بررسی قرار گرفت.

 

 
Fig. 3 Frequency of samples (in %) 

 

 ها  بندی ساختماندسته –6

ــتخراج  ــتـه    بـه منظور اسـ بندی کلیـه اطالعـات و دسـ

ــاختمان ــنامه س ــش ــتمل بر اطالعات عمومی ها پرس ای مش

در  ســاختمان، مشــخصــات معماری و جزئیات ســاخت موثر

مصـرف انرژی، مصرف انرژی ساالنه گاز و برق تدوین گردید.  

مشــخصــات عمومی شامل اطالعاتی چون زمان ساخت، نوع 

ساختمان )ویالیی یا آپارتمانی(، تعداد طبقات، و تعداد واحد 

ــایت،    در هر طبقه؛ ــامل کروکی س ــات معماری ش ــخص مش

ــاس زون  ــاهای داخلی بر اس ــده/ چیدمان فض های کنترل ش

ــاخت کنترل  ــده/ در تمـاس با هوای آزاد؛ و جزئیات سـ  نشـ

 ,Kordjamshidi)مشـتمل بر تمامی مشـخصات فیزیکی بنا   

اعم از مســـاحت بازشـــوها، مصـــالح ســـاخت، طول  (2011

یری،...در پرسـشـنامه درج گردید. مصرف   گها، جهتناسـایب 

نیز در پرسشنامه  سـاالنه گاز و برق بر اساس شماره اشتراک 

ســـفانه به دالیلی دســـترســـی به این گنجانده شـــد که متا

 حاصل نگردید.  اطالعات

د و انصورت ویالیی یا آپارتمانی بنا شدهه ها بساختمان

های معماری: حجم کلی ها را بر اساس شاخصهآن توانمی

ــطح تمـاس جـداره خـارجی با هوای آزاد یا واحد      بنـا، سـ

بندی نمود. کانسپت حجمی همسـایه و زمان ساخت دسته 

ــده در جدول ارائه  ــش  1ش تقریبا کل ناحیه خزری را پوش

 دهد. می
 

Table 1: Residential building typology matrix in the Babolsar city 

Building 

type 

Construction 

year class 

Building 

image 

Building 

concept/ 

3D model 

General specifications 
Number of 

households 

House 1 1961-1991 

  

Detached house, Floor above 

ground (1m), Solid structure, 

Loadbearing wall, one storey 

Single 

Family 

House 2 1971-1991 

  

Semi attached house, Floor 

above ground (1m), Solid 

structure, Load bearing wall, 

one/ two storey 

Single 

Family 

House 3 1991-present 

  

Detached house, frame 

structure, one or two storey, 

Sub- Pilot/ Breezeway 

Single 

Family 

House 4 1996-present 

  

Attached house, frame 

structure, one or two storey, 

Sub- Pilot/ Breezeway 

Single 

Family 
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House 5 1996-present  

 

Detached house, Duplex, 

Solid structure 

Single 

Family 

House 6 1996-present 

  

Detached house, Duplex, Sub- 

Pilot/ Breezeway 

Single 

Family 

Apartment

1 
1996-present 

  

Detached apartment, Frame 

structure, Up to 3- 4 storey 

Multi 

Family 

Apartment

2 
1996-present 

  

Attached apartment, Frame 

structure, Up to 3 to 4 storey 

Multi 

Family 

Apartment

3 
2001-present 

  

Detached apartments, Frame 

structure, More than 4 storey 

Multi 

Family 

Apartment

4 
2001-present 

  

Attached apartments, Frame 

structure, More than 4 storey 

Multi 

Family 

 

هــای کلی و جزئیــات اجرایی هر یــک از دو گروه ویژگی

مده از دست آه ویالیی و آپارتمانی بر اسـاس بیشترین فراوانی ب 

 .1های آماری به شرح ذیل استخراج گردیدهر شاخصه در تحلیل

 های وی ییمهکن -1-6

سال  37های ویالیی قدیمی با قدمت بیش از سـاختمان 

های ویالیی برداشت نمونه %48شده بودند.  بازســازی "اکثرا

بوده ، در این  1305ها قبل از سال شده، که زمان ساخت آن

 %46ها با مصالح بنایی و نمونه %54ساختار  دسته قرار دارند.

های ویژگی 2باشند. جدول شماره اسـکلت با سـازه بتنی می  

دهد. ستون اول اســتخراج شــده برای این دسته را نشان می

، ستون دوم ستاهایی که در پرسـشنامه ذکر شده شـخصـه  م

نتیجه بررسی آماری و ستون سوم مشخصه انتخابی بر اساس 

ند هایی مان. در اینجا ویژگیددهبیشترین فراوانی را نشان می

ــت ذکر  ها وجودعایق حرارتی بام که در تمامی نمونه نداشـ

ج در رنشـده اسـت. و نهایتا مشخصه با فراوانی بیشتر برای د  

به عنوان مثال مصــالح  نمونه تیپولوژی انتخاب شــده اســت.

ــده برای پروفیـل پنجره   ــتفـاده شـ ها نمونـه  %68هـا در  اسـ

ــد. فلزی بوده %4چوبی و  PVC  ،0% %21آلومینیومی،  ان

هــای قــدیمی هر دو نوع پروفیــل چوبی و برخی از نمونــه

ــتنـد. در این نمونه  ی های قدیمها پنجرهآلومینیومی را داشـ

چوبی فرسوده تعوی  شده بودند و بیشترین مصالح استفاده 

ــده برای آن جداره بوده و تکها ها ثبت گردید. این پنجرهشـ

پنجره دو جــداره ثبــت شـــده در این گروه مربوط بــه   0%

ــاختمـان  ــد. بنابراین پنجره می PVC های با پنجرهسـ باشـ

ــاختمان  های آلومینیومی تـک جداره به عنوان تیپ برای سـ

 یالیی لحاظ گردید.و

 
Table 2: General specifications of Houses (Villa) 

Building 

parameter 

Graphs of statistical 

analyses 

Choice for 

Typology 

Building 

parameter 

Graphs of statistical 

analyses 

Choice for 

Typology 

Window 

frame 

 

Aluminum 
Number of 

Bedrooms 

 

Two or three 

beds 

Area of sleep 

zone 24-32 m2 

Window 

 

Single 

glazing 

window 

Facade 

Materials 

 

Cement 

Stone 

Roof type 

 

Slope roof 

Connecting 

kitchen with 

Hall and Living 

room 

 

Kitchen style 

(Open) 
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Roof cover 

 

Asbestos 
Terrace 

position 

 

Terrace attached 

to the living 

room 

Ceiling 

material 

 

Plaster board 
Internal height 

(finished floor – 

under ceiling) 

 

3 m 

External 

wall 

insulation 

 

Non-

insulated 

Kitchen Floor 

Waterproofing 

 

Waterproof 

insulation 

 های آپارتمانیساختمان -2-6

ــاختمـان   هـای چنـد طبقه و آپارتمانی در این   احـداث سـ

ــت. ابتدا  07از اوایـل دهـه    "منطقـه تقریبـا   آغاز گردیده اسـ

ــکونی خـانـه   طبقه که در هر طبقه یک واحد  3یا  2های مسـ

طبقه با  4های بیش از ناساختمانی قرار داشت وسپس آپارتم

اکنده در سـطح شهر احداث  به طور پر واحد در هر طبقه 2-4

واحد در هر طبقه  3طبقه و  5های آپارتمانی شدند. ساختمان

ها به خود اختصــاص دادند. با بیشــترین تعداد را در بین نمونه

توجه به اینکه هدف این مطالعه ارائه تیپولوژی برای واحدهای 

ــد، لذا تعداد طبقات تاثیری بر نوع تیپولوژی آپارتمانی می باشـ

و در این مطالعه لحاظ نشــده است. اگر چه ارتفاع هر  نداشـته 

ر میزان بهره وری از نو ین بر رویواحد سـاختمانی از سطح زم 

 خورشید و تهویه طبیعی ساختمان تاثیرگذار است.

ــاختمان مبحث   ــفانه در مقررات ملی س تاثیر  19متاس

تهویه طبیعی بر عملکرد حرارتی بنا و کاهش مصرف انرژی 

ها و ت، این چالش در بســـیاری از برنامهدیده نشـــده اســـ

ـ آیین ــورها نیز وجود دارد  امهن ــاختمانی دیگر کشـ های سـ

(Kordjamshidi et.al, 2006) ــه طبیعی در . بحــث تهوی

های امروزی بحث نســبتا پیچیده ایســت و در  ســاختمان

گنجد لذا در مطالعه دیگری به آن محدوده این مطالعه نمی

وری از نور خورشید در تیپ ارائه پرداخته خواهد شـد. بهره 

 هشـده بر مبنای موقعیت مکانی در سایت و در ساختمان ب 

راحتی قابل بررسی است و تاثیری بر نوع تیپولوژی نخواهد 

داشت. سایر مشخصات برای واحدهای آپارتمانی در جدول 

 .است خالصه شده 3شماره 

 
Table 3: General specifications of apartment housing 

Building 

parameter 

Graphs of statistical 

analyses 

Choice for 

Typology 

Building 

parameter 

Graphs of statistical 

analyses 

Choice for 

Typology 

Window 

frame 

 

Aluminum 
Number of 

floors 

 

5 Storey 

Window 

 

Double 

Glazed 

Number of units 

per floor 

 

2-3 unites 

Roof type 

 

Slope roof 
Number of 

bedrooms 

 

Two or three 

bedrooms, Area 

of sleep zone 

24-30 m2 
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Roof 

cover 

 

Asbestos 

tiles roof 

Facade 

Materials 

 

Stone attached 

to external wall 

Interior 

floor/ 

ceiling 

 

Joists and 

thermal 

insulation 

blocks 

Connecting 

kitchen with 

Hall and living 

room 
 

kitchen style 

(Open) 

External 

wall 

thermal 

insulation 

 

Non-

insulated 

Balcony 

position 

 

Balcony 

connected with 

both living and 

sleeping room 

Roofing 

Thermal 

Insulation 

 

Non-

thermal 

insulation 

Internal height 

(finished floor – 

under ceiling) 

 

2.85 m 

Exterior 

wall 

thickness 

 

Front 

external 

wall 20 cm 

Other Walls 

12 cm 

Kitchen Floor 

Waterproofing 

 

Waterproof 

insulation 

 

 ها بر اساس پالنبندی ساختماندسته -5

ــان دهنده الگوی طراحی معماری موجود پالن تیپ، نشـ

ــد. الگوی مجازی باید ویژگیمی های غالب گروه خود را باشـ

داشــته باشــد. در مرحله قبل با اســتفاده از اطالعات آماری،  

ــتخراج روابط  ویژگی ــدند؛ برای اس ــتخراج ش های پرتکرار اس

ــاهــای داخلی پالن داخلی و جــایگیری هــای نمونــه فضــ

های بهداشتی به سـازی شـده و در دو حوزه: ســرویس  سـاده 

ــده، اتــاق  ــای کنترل نشـ هــای خواب/ پــذیرایی/ عنوان فضـ

آشـپزخانه به عنوان فضـاهای کنترل شـده در یک کانسـپت     

ــدند. بدین ترتیب مســاحت هر   شــماتیک از پالن تفکیک ش

دگی قابل تشخیص ها نسبت به هم به سازون و موقعیت زون

 بوده و برای تعیین کانسپت تیپ مورد استفاده قرار گرفتند. 

مراحل استخراج تیپولوژی پالن مطابق پروسه نشان داده 

انجام گردید. با توجه به تصــاویر  4شــده در تصــویر شــماره 

، مشــخص اســت که بر اساس مساحت، بناها را 3و2شــماره 

آپارتمانی و هر گروه توان در دو گروه ویالیی و واحـدهای  می

متر  177- 157،  (A)متر مربع  177کمتر از  :را سـه دسته 

 277و بیش از  (D) - (C)متر مربع  157- 277، (B)مربع

ــلی تفکیک تیپولوژی  2(E) متر مربع ها قرار داد. معیـار اصـ

ــاس آیین نامه فاکتورهای تاثیرگذار بر عملکرد حرارتی بر اسـ

ساس مساحت زونهای کنترل باشد. بر همین امی 19مبحث 

های مجاور هوای آزاد، شــده، کنترل نشــده، مســاحت جداره

های مجاور فضــای کنترل نشــده، مســاحت بازشوها و جداره

نورگـذر در طراحی تیپولوژی اهمیت دارند. به همین منظور  

ــتفـاده از روش کـدگذاری باز )    ( Nikghadam, 2013بـا اسـ

نه مشــخصات فوق مبتنی بر هدف تعیین شــده برای هر نمو

ــتخراج ــتفاده در طراحی و غـالـب   اسـ ترین حالت برای اسـ

 تیپولوژی به کار گرفته شد. 
 

 
Fig. 4 The process of extracting plan typology 
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 در محاســبات انتقال حرارت، مســاحت بدنه خارجی مجاور

های هوای آزاد، اهمیت دارد. بررسی فضای کنترل نشده یا مجاور

های اسـتخراج شده نشان داد دامنه تغییرات  نمونه یاولیه بر رو

های با ســطح زیربنای مشابه بین سـطح خارجی بنا برای نمونه 

های تغییر خواهـد کرد، کـه تـاثیر قابل توجهی در روش    2-8%

ســـازی مصـــرف انرژی و برچســـب انرژی کـارگیری بهینه هبـ 

های مشــابه نخواهد داشــت. لذا محاسبات مربوط به سـاختمان 

قال حرارت و مصــرف انرژی ســاالنه برای بررســی عملکرد   انت

که سایر جزئیات  حرارتی بنایی با مساحت مشخص، در صورتی

کار برده شده در دو بنا ه بندی و مصـالح ب اجرایی بنا مانند عایق

ــند می  ــابه باش ــبات مربوط به  %97تا  تواندمش مطابق با محاس

 تیپولوژی استخراج شده برای همان گروه باشد.

 های وی ییتیپولوژی مهکن -7-1
ها مطابق با ابعاد و کشــیدگی و جهت ساختمان "اصــوال

های موجود نشــان داد که جهت زمین اســت. بررســی زمین

ــتطیل تلخیص  توانها را مینغالبا پال به دو فرم مربع یا مس

ــاهای حالت نمود. در مرحلـه بعد،  های ممکن جایگیری فضـ

مربع و مستطیل ترسیم گردید.  داخلی در پالن برای دو فرم

های ویالیی نمونه ترسیم شده برای مسکن 5تصــویرشــماره 

 .دهددر زمینه مربع را نشان می (A)متر  177زیر 

 

 
Fig. 5 An example of possible concepts for samples with under 100 m2 floor area 

 

 های برداشت شده بر اساس تصویر فوق کدگذاریکروکی

شــدند و نمونه پرتکرار به عنوان کانســپت طراحی پالن برای 

ــتفاده قرار   ــده مورد اس ــخص ش ــکن گروه مش تیپولوژی مس

ــیدگی پالن تاثیری کمتر از   %17گرفت. باتوجه به اینکه کش

ــاختمان   ــاحـت خـارجی بدنه سـ های هم گروه دارد، درمسـ

ی تر براکانســپت مربع/ مســتطیل به عنوان کانســپت ســاده 

 کار گرفته شد.ه یپولوژی باستخراج ت

ــات تیپولوژی  ــخص ــده در جدول  مش ــتخراج ش های اس

بندی، مســاحت اســت. در این دســته ارائه شــده 4شــماره 

های مجاور فضای کنترل نشده و هوای آزاد برای هر جداره

ــماره   ــایگی )جدول شـ ( 1نمونه بر مبنای نوع واحد همسـ

ــرفاً می ــد؛ بنابراین در اینجا ص ــاحت  تواند متفاوت باش مس

ــدهجداره ــت در   ها برای هر تیپ ارائه ش ــت. بدیهی اس اس

ها در مطالعات دیگر، ســطوح صــورت اســتفاده از این نمونه

ــده برای   ــده باید بر مبنای موقعیت تعریف شـ کنترل نشـ

واحدهای همســایگی محاســبه شوند. موقعیت تعریف شده 

های ترسیم شده در جدول شماره تواند هر یک از حالتمی

 اشند.ب 1
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Table 4: Typology of Houses (Villas) 
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45 Sleeping zone 
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Service 
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Hall, Living 

room, Corridor 

13 

Ground floor 

Storage & 
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The structural characteristics of these samples are defined in the Table 2. For each bedroom and kitchen, a window with an area 

of 1.8 square meters, for living room windows with the total area of 3 square meters would be considered. If living room is 

overlooking the balcony, windows area would be 4 square meters. The building eave is at least 60cm. 

 

 تیپولوژی مهکن آپارتمانی -2-7

هـا بر مبنـای تعـداد طبقـات و تعداد واحدهای     آپـارتمـان  

ــته  ــاختمانی دس ــکونی یک  بندی میس ــوند. واحدهای مس ش

آپارتمان ضــرورتا و اســاســا مشــابه نیســتند و الزاما تاسیسات 

مشــابهی هم ندارند، از طرفی برچســب انرژی معموال برای هر 

شــود. ضــمن اینکه صــادر میواحد مســکونی به طور مســتقل 

محاسبات مربوط به مصرف انرژی در هر واحد مستقل از سایر 

های مسکونی لذا در این مطالعه تیپولوژی واحد واحدها اسـت، 

ر د آپارتمانی به صورت مجزا ارائه میشود. الزم به ذکر است که

ها مصــرف انرژی بوسیله دو کنتور مشترک برای اکثر آپارتمان

ــبه میهمه واحدها م ــه  حاس ــود، اما به دلیل اینکه در پروس ش

ــی به   ــازی اقدامات برای هر واحد متقاض ممیزی انرژی و بهس

ــود، در اینجا تیپولوژیطور مجزا انجام می ها برای واحدهای ش

ــده    ــی  آپـارتمـانی ارائـه شـ انـد نه مجموعه آپارتمان. از بررسـ

های مســکونی دریک طبقه آپارتمانی مشخص قرارگیری واحد

ــتطیل یا   ید که این واحدها اکثراًگرد ــپتی مس ــکل  Lکانس ش

این کانسپت را برای سه نمونه پرتکرار  6شـماره   دارند. تصـویر 

 دهد.  در جامعه آماری این مطالعه نشان می
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One unit on each storey Two units on each storey Three or four units on each storey 

   

Fig. 6 Unites neighborhood in apartments typology 
 

ــتخراج تیپولوژی واحد ــابه واحدهای اس های آپارتمانی مش

ویالیی به شـیوه تصـویرسـازی و کدگذاری و بر اساس انتخاب    

برای واحدهای  D, C, B, Aهای پرتکرار، در سه گروه شـاخصه 

ــه –یک  ــده ژتعیین گردید. چهار تیپولو خوابه س ی تعریف ش

شکل از نظر چیدمان فضاهای  Lپت مستطیل و برای دو کانس

داخلی متفاوت هســتند، در اینجا مســاحت پوســته خارجی   

)فصـل مشـترک فضـاهای کنترل شـده با هوای آزاد یا فضای     

ــده( به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر عملکرد کنترل نشـ

حرارتی اهمیت دارد. ســطوح محاســبه شده برای واحدهای با 

ــطح زیر بنا و م ــابه حداکثر  وقعیت قرارگیریس تفاوت  %8مش

ــازی بر روی   ــت، به عبارتی، هر گونه عملیات بهس خواهد داش

ــابه بر عملکرد حرارتی  توانـد نمونـه تیپولوژی می  تاثیری مشـ

شــکل( داشــته باشــد؛ بر  Lهای هم گروه )مربع یا ســاختمان

همین اساس و بر مبنای کانسپت پرتکرار در جامعه آماری این 

کانسـپت مستطیل برای واحدهای با مساحت کمتر از   مطالعه،

ــپت   (A)متر  87 ــایر تیپولوژی Lو کـانسـ انتخاب ها برای سـ

واحدهای آپارتمانی به  هایاند. مشـــخصـــات تیپولوژیشـــده

 نشان داده شده است. 5اختصار در جدول شماره 
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The structural characteristics of these samples are defined in Table 3. For each bedroom and kitchen, a window with an area of 

1.8 square meters, for living room windows with the total area of 3 square meters would be considered. If living room is 

overlooking the balcony, windows area would be 4 square meters. The building eave is at least 60 cm. 
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های اسررتخراج تیپولوژی بررسرری عملکرد حرارتی -7

 11مقررات ملی مبحث  بر اساس ضوابط شده،

بر مبنای مصرف  توانها را میعملکرد حرارتی ساختمان

درجه گرمایش /سرمایش ساالنه یا ضریب  انرژی سـاالنه، روز 

ــی کرد . در (Kordjamshidi,2011) انتقال حرارت بنا بررسـ

، 19اینجا مالک ارزیابی بر اساس ضوابط مقررات ملی مبحث 

و محاســبه ضــریب انتقال حرارت طرح  "روش کارکردی"به 

ز نیسازی انتخاب شده است، تا بر آن اساس راهکارهای بهینه

ــریب انتقال حرارت طرح و  ــبه ضـ ارائه گردد. پس از محاسـ

سـاختمان مرجع، مراحل بهسـازی براساس راهکارهای مورد   

استفاده در بازار مسکن امروزی اعمال و تاثیر آن راهکارها بر 

ضریب انتقال حرارت طرح در مقایسه با ضریب انتقال حرارت 

 مرجع مورد بررسی قرار گرفت.

سـبات ضریب انتقال حرارت مرجع ،  نتیجه محا 6جدول 

ضریب انتقال حرارت طرح و ضریب انتقال حرارت طرح پس 

مقایســه ضریب  .3دهداز بهسـازی را برای هر الگو نشــان می 

ــان می 6انتقال حرارت الگوهای تیپ در جدول  دهد که نشـ

هیچ یک از الگوهای موجود شرایط مندرج در مقررات ملی را 

ات اولیه برای بهسازی عملکرد حرارتی د و اقدامنباشدارا نمی

ها ضــروری اســت. ضــریب انتقال حرارت الگوها بســته به آن

طراحی معماری و در واقع بسته به مساحت ساختمان تغییر 

ــتر از کنــد؛ دامنــه تغییرات در نمونــهمی هــای ویالیی بیشـ

ل دلیه های آپارتمانی اســـت؛ این واقعیت بتغییرات در نمونه

های ویالیی نسبت سته خارجی ساختمانمســاحت بیشتر پو

ــده   ــت. با توجه به اینکه الگوهای ارائه شـ بـه آپارتمانی اسـ

دهند و امکان تغییرات زیادی در وضعیت موجود را نشان می

ــامل تغییر  آن ــنهادی شـ ــه مرحله پیشـ ها وجود ندارد، سـ

یک الیه هوا به  های دو جداره بابازشوهای خارجی به پنجره

ــله  ــی ، افزودن یک الیه عایق میلیمت 6فاص ر/پروفیل پی وس

دیوارهای  بر روی سانتیمتر( 5حرارتی )یونولیت به ضخامت 

جز نمای اصــلی و سپس تغییر نما با افزایش الیه ه خارجی ب

افزودن یک الیه عایق حرارتی  ؛عایق حرارتی برای همه الگوها

ف و روی سق دارسـانتیمتر فوم پلی یورتان( زیر بام شیب  5)

ــت که  .های ویالیی انجام گردیدای نمونـه بر الزم به ذکر اسـ

های ویالیی اعمال گردید چون عایق ســـقف فقط برای نمونه

مجموعه در نظر گرفته  ،های آپارتمانی واحدهای میانینمونه

اند. بدیهی اســت که عایق ســقف برای باالترین واحد با شــده

 سقف مجاور هوای آزاد بایست اعمال گردد.
 

Table 6: Heat transfer coefficient of residential building typologies 

Reduction of heat 

transfer coefficient 

after improvement 

Heat transfer 

coefficient after 

improvement [W/K] 

Sample’s Heat 

transfer 

coefficient [W/K] 

Reference heat 

transfer 

coefficient [W/K] 

Sample type 

71.9% 155.59 554.12 240.42 A 

H
o

u
se

 (
V

il
la

)
 

64.2% 294.92 823.58 382.05 B 

70.7% 225.229 769.40 340.20 C 

63.3% 377.85 1084.22 477.45 D 

30.6% 167.24 241.23 198.13 A 

A
p

ar
tm

en
t

 

32.1% 224.95 331.49 257.25 B 

25.3% 382.343 511.84 363.3 C 

29.2% 473.88 669.69 505.62 D 

 

ای تغییرات کمی ضــریب انتقال حرارت بررســی مقایســه

 5هر الگوی ســاختمانی در مقایســه با نمونه مرجع درشــکل 

با تغییر پنجره ســاده تک جداره به  اســت. نشــان داده شــده

های ویالیی پنجره دو جداره، ضـــریب انتقال حرارت درنمونه

کاهش یافتند.  %9.5-2تمـانی  هـای آپـار  و در نمونـه  4% -1

متر بر یســانت 5تزریق یک الیه فوم پلی یورتان به ضــخامت 

ــکن روی ــقف داخلی مسـ  %46-47های ویالیی منجر به سـ

ــریب انتقال حرارت می ــود. دو مرحله فوقکاهش ض الذکر ش

از طرف کارشــناســان برای   راهکارهایی هســتند که عموماً

کونی به مالکان های مســکاهش مصـرف انرژی در ســاختمان 

شود و با حداقل تغییرات در ساختمان مســکن پیشــنهاد می

ــریب ها امکاناجرای آن ــت. اما با این تغییرات ضـ پذیر هسـ

انتقال حرارت سـاختمان در مقایسـه با ضریب مرجع هنوزبه   

رسد. بنابراین با افزودن یک الیه نمی حداقل الزم مورد قبول

ــو ــنهاد  عایق به دیوارهای خارجی مرحله س ــازی پیش م بهس

گردید. به منظور ایجاد حداقل تغییرات در بنای اصــلی، ابتدا 

ــرفا یک الیه یونولیت به  ــاختمان بدون تغییر و صـ نمای سـ

با روکش ماسه سیمان به  (λ =7.741سانتیمتر ) 5ضخامت 

دیوارهای خارجی افزوده شــده. با این اقدام، تفاوت ضــریب  

ای طور قـابـل مالحظــه   انتقـال حرارت بنــا و توان مرجع بـه  
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ــریب انتقال حرارت در نمونهیابدمیکاهش  های ویالیی . ضـ

کاهش  %24-10 "های آپارتمانی حدودادر نمونه و 56-66%

وری بیشتر جدار خارجی باید . بدیهی است برای بهرهیابدمی

ــلی ه بـ  ــت عایق گردد، با عایق کردن نمای اصـ طور یکدسـ

ــاختمــان عملکرد حرارتی الگوهـای و  یالیی و آپـارتمــانی  سـ

بهبود یابد. الزم به ذکر است این تغییرات به  %02تواند تا می

 .باشدمعنی کاهش مصرف انرژی ساالنه به همان نسبت نمی

ــریب   3 نمودار ــان میدهد که الگوی تغییرات ضـ نشـ

ــابه، ولی متفاوت با انتقـال حرارت نمونه  های ویالیی مشـ

ــابه  هـای آپارتمان الگوی تغییرات در نمونـه  ــت. تشـ ی اسـ

تواند تاییدی بر رفتارهای حرارتی تغییرات در هر گروه می

ــکونی در گروه خاص    ــاختمان مس ــابه برای هر نوع س مش

ــده برای     ــد، بـه بیان دیگر راهکارهای ارائه شـ خود بـاشـ

ای ههای مسکونی در بابلسر برای نمونهبهسازی ساختمان

ــکن  "دیگر، مثال ری یبــا پالنی متفــاوت، تــاث، ویالییمسـ

ــت.      ــابـه بـا نتـایج این مطالعه را در پی خواهد داشـ مشـ

های عملکرد ای و ارزیابیهای مقایسهســیرهمچنین در بر

دو  ،گذاری ابنیهها به منظور برچســبحرارتی ســاختمان

ــت    ــکن ویالیی و آپـارتمانی به طور مجزا بایسـ گروه مسـ

وضوح تایید ه این تصـاویر ب  گذاری شـوند. بررسـی و ارزش 

ــریب انتقال  کند کمی ــازی، ض ــه مرحله بهس ه در پایان س

ــریــب انتقــال حرارت حرارت طرح نمونــه هــا کمتر از ضـ

ــاختمان ــانمرجعهای س و به طرحی قابل قبول بر  بوده ش

 .شده اندتبدیل  19مبنای مقررات مبحث 
 

  
(A) (B) 

Fig. 7 A comparison between changes in the heat transfer coefficient of residential typologies in the process of 

energy efficiency improvement A) Houses (Villa) B) Apartments 
 

 گیری  نتیجه -1

های مســکونی و تدوین شــناســایی تیپولوژی ســاختمان

گذاری و ها، راه را برای سیاستاطالعات آماری مربوط به آن

انرژی در بازار مسکن  سازی مصرفهر اقدامی در زمینه بهینه

ــتراتژی   هموار می های کنـد. این اطالعـات برای تـدوین اسـ

ــاختمان  ــایی و پیگیری عملکرد انرژی س ــناس ا هکاربردی، ش

ــروری اســـت. تیپولوژی ــده نمایانگر  هایضـ ــتخراج شـ اسـ

ــاختمــانویژگی گروه خود در یــک اقلیم هــای همهــای سـ

ها و زیابیتواند به عنوان بنچ مارک در ارمشــخص بوده و می

ــی ــهبررس ــاختمانهای مقایس ها در دو ای عملکرد انرژی س

 مقطع ملی و محلی مورد استفاده قرار گیرد.

ــی از مطالعه جامع   تر برای این مطـالعـه به عنوان بخشـ

های ســاختمانی، و بر مبنای هدف کاربردی تدوین برچســب

های مسکونی شهر بابلسر را تعریف شده، تیپولوژی ساختمان

های های مجازی مســتخرج شــده از شــاخصــهلب نمونهدر قا

پرتکراربرای دو گروه مســکن ویالیی و واحدهای آپارتمانی بر 

ــاختاری و فرم پالن ارائه کرد. تفکیک مبنای ویژگی های سـ

ها بر اساس سطح زیر بنای ساختمان برای هر گروه تیپولوژی

ــته  های و ویژگی 5و 4در جداول  D, C, B, Aدر چهار دسـ

های ارائه اند.نمونهارائه شده 3و  2ها در جداول ختاری آنسا

ــده می ــاختمان تواندش های رفرنس در هر گونه به عنوان س

ــکن بــه منظور ارزیــابی و پیش  بینیتحقیق مربوط بــه مسـ

ــکن، تحلیـل  ــادی ، تحلیل  عملکرد حرارتی مسـ هـای اقتصـ

ها در جهت بهسازی مورد مصـرف انرژی، تعمیرات ساختمان 

ــتف ــاوران  تواندها میاده قرار گیرند. این نمونهاس ــط مش توس

انرژی در پروسه مقدماتی ممیزی انرژی برای ارائه راهکارهای 

با استفاده از  های مشـابه سـریع و سـاده در مورد سـاختمان   

سـازی کامپیوتری به کار برده شوند. استفاده  های مدلبرنامه

اهده جزئیات ای و مشــها امکان بررســی مقایســهاز تیپولوژی

ــتـه  ــازی برای مربوط به اقدامات بهینه هـای مختلف بسـ سـ

ها را های آنها در بازار بورس منطقه و زیر مجموعهساختمان

 کند.فراهم می
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بررسی عملکرد حرارتی الگوهای استخراج شده نشان داد 

ــرایط منــدرج در مقررات ملی  کــه هیچ کــدام از الگوهــا شـ

بق با ضریب انتقال حرارت ، ار نظر تطا19سـاختمان/ مبحث  

ــازی و ارتقا عملکرد   مرجع، را دارا نمی ــنـد. برای بهسـ بـاشـ

به ضــخامت  ها، افزودن یک الیه عایق حرارتیحرارتی نمونه

ــریـب انتقال حرارت   5 ــانتیمتر و ضـ به بدنه  λ =7.741سـ

ــاختمـان   های دو ها به پنجرهها و تعوی  پنجرهخـارجی سـ

 ضروری است. جداره

ــت برای مطالعات دیگر با نتـایج این مط  العه مبنایی اسـ

ــی تاثیر اقدامات مختلف بر روی    هـدف ارزیـابی مالی، بررسـ

ساختمان، مصرف انرژی، میزان تولید گازهای آالینده  هزینه

هوا و میزان تطابق صــنعت ســاخت وسازمسکن در منطقه با 

 های ارائه شده در جداول های ملی. پالننامهمقررات و آیین

ــده در  با 5و  4 ــاختاری برگرفته از نتایج آماری ارائه شـ سـ

های مربوط باشند. در بررسیقابل اسـتفاده می  3و  2جداول 

ــاهـای مجاور هر     ــرف انرژی، فضـ بـه انتقـال حرارت و مصـ

ــاس    ــده یا هوای آزاد( بر اس ــای کنترل نش ــاختمان )فض س

به منظور  شوند.تعیین می 1بندی ارائه شده در جدول دسته

ــت ه کاربرد تیپولوژیتدقیق دامن ــده، الزم اسـ های ارائه شـ

ــی مقایســه ــده و عملکرد ای بر روی نمونهبررس های مدل ش

های مشابه صورت گیرد تا دامنه تغییرات در واقعی ساختمان

 بینی محاسبات نیز مشخص شود. پیش

 تقدیر و تشکر -10

این مطالعه با حمایت دانشــگاه مازندران در طی فرصــت 

و نظارت مرکز تحقیقات وزارت راه مسکن له مطالعاتی یکسـا 

 جام گردید. و شهرسازی ان

 نوشتپی
ــاختم .1 ــاختم ناس ــکونی دوبلکس در زیر مجموعه س ــیار محدودی نمونه ه گیرند. در این مطالعه بهای ویالیی قرار میناهای مس دلیل اینکه تعداد بس

از جامعه آماری حذف گردیدند، بنابراین ها های پرتکرار حاصل نگردید و این نمونهدوبلکس به طور تصادفی انتخاب شده بود، امکان شناسایی شاخصه

 در این مطالعه تیپولوژی این دسته ارائه نشده است.

 .که به دالیل ذکر شده از این مطالعه حذف شدند بناهای ویالیی دوبلکس هستند Eگروه  .2

 3، 2و برای مصالح مستخرج از جداول  19نامه مبحث اساس ضرایب مستخرج از آیین ها برناهای ساختممحاسبات ضریب انتقال حرارت برای جداره .3

 انجام گردید. 4و 
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Regarding the substantial increase of energy consumption in the building sector, it is 

necessary to consider construction characteristics in the policymaking processes in 

order to improve the building energy efficiency. Basically, it is infeasible to improve 

the energy efficiency of the building industry based on the energy characteristics of 

individual buildings. Political strategies are developed based on the study of building 

typologies following the climatic conditions of each region. There are limited studies 

on the types of residential buildings, most of which emphasize on architectural concepts 

and building formation. Lack of research in the field of housing typology in Iran 

highlights the necessity to develop an approach toward energy-efficient residential 

buildings. This study aims to recognize the typologies of residential buildings, focusing 

on the parameters affecting energy consumption, in Babolsar City, which is selected as 

a city representative of the humid and mild climate in North of Iran. This paper also 

tries to evaluate and improve the thermal performances of the recognized typologies 

based on the Iranian National Building Code (Part 19: Energy Efficiency). 

The methodology is completed into four main sections:  

1) Reviewing the literature in order to identify and select the criteria for developing 

residential building typologies 

2) Conducting a survey on a number of residential samples based on the statistics and 

distribution of residential buildings in Babolsar city 

3) Classifying buildings and presenting plan typologies based on statistical and pictorial 

analyses  

4) Investigating the heat transfer coefficient of the recognized typologies and 

introducing the optimal patterns according to the Iranian National Building Code (Part 

19: Energy Efficiency).  

Using a descriptive-analytical strategy, this research is based on statistical methods of 

quantitative analysis and simplifies residential building plan concepts. The data are 

collected on the field by investigating 384 residential buildings constructed in a period 

between 1963 and 2016 in Babolsr City. Each sample is scrutinized by completing a 

questionnaire. The questionnaires are created in two parts: 1- the building general 

information including, the architectural type (apartment or villa), the age of the 

building, the number of families, the neighborhood type, the building gross area, the 

number of bedrooms and building type (flat/apartment, attached/ semi-attached); and 

2. the construction details including, the physical parameters of the building such as 

materials, windows/glazing type, overhang size, thermal insulation, indoor space 

height, area of external surfaces / controlled / uncontrolled spaces, heating and cooling 

system, and building envelope details. In other words, all required information and 

parameters affecting the building energy consumption are included. 

The residential building samples are classified into ten categories based on the number 

of families, building type, and neighborhood unit. Typologies are divided into two 

groups of “villa” and “apartment” housing. Each group has four subsets numbered as 

A, B, C, and D which differs in terms of total plan area and the position of conditioned/ 

unconditioned zones. In order to determine a typical plan for each category, all possible 
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plan concepts for each group were designed and codified. Then, the plans of all 384 

samples were simplified and codified and categorized in their relevant groups. Finally, 

a group of higher frequency was chosen as the group representing the typical plan. The 

eight recognized typologies of this research can be used as reference in any research on 

housing for evaluating and predicting thermal performance, cost, and energy analysis. 

The analysis of the thermal performance of the building typologies demonstrated that 

none of the typologies comply with the Iranian National Building Code (Part 19), in 

terms of conformity with heat transfer coefficient. Adding a 5-cm thermal insulation, 

with a heat transfer coefficient of λ = 0.041, to the external wall, and also replacing 

windows with double-glazed ones are necessary to improve their energy efficiency and 

achieve the minimum requirement of the building code. 

The results of this study can be used as a basis for further investigations on energy-

efficient building design, in order to improve the thermal performance of buildings 

rather than developing a regional energy efficiency building code for building 

construction in the mild climate in north of Iran. The presented typologies can be used 

as a reference for energy auditing, retrofit actions, and refurbishment measurements, 

and for quantifying the energy-saving potentials of existing buildings. They can be 

applied to the existing buildings stock to increase energy performance by considering 

the optimal tradeoff between policymaking and cost. The results are also important for 

developing and modifying regulations. Further studies are required to make the result 

of this study applicable to other climatic regions in Iran. 
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Typology, Residential buildings, Energy efficiency, Energy. 
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 چکیده

امروزه با عنایت به توسعه شهرنشینی و نیاز به اسکان نیروی کار، احداث شهرک های مسکونی پایدار اجتناب ناپذیر 

تحقق پایداری اجتماعی بدون توجه به مولفه های باشد واز آنجایی که است. یکی از ابعاد پایداری، پایداری اجتماعی می

ها به منظور تبیین تحقق های موجود و مقایســـه تطبیقی آنباشـــد لذا شـــناخت نمونهســـرمایه اجتماعی مقدور نمی

های سرمایه اجتماعی در های سـرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله بر آن است که مولفه مولفه

کونی بریم و بوارده آبادان را مورد ارزیابی تطبیقی قرار دهد. در صــورت انجام این پژوهش ضــمن مقایســه  مناطق مســ

های سرمایه اجتماعی در این دو محله موفق، موانع دستیابی به پایداری اجتماعی از دریچه تحقق سرمایه تطبیقی مولفه

های مســکونی میم گیران را به بازخورد احداث شــهرکگیرد تا از این رهگذر، توجه تصــاجتماعی مورد بررســی قرارمی

باشد. ای و میدانی میکتابخانه هاآوری دادهجدید جلب نماید. روش تحقیق این پژوهش توصـیفی تحلیلی و نحوه جمع 

ــان می ــاس تعلق اجتماعی و در منطقه بوارده متغیرهای نتایج این پژوهش نش دهد که در منطقه بریم فقط متغیر احس

تعلق اجتماعی و اعتماد نهادی در وضـعیت مطلوبی قرار دارند و در ســایر متغیرها نظیر مشارکت وضعیت دو   احسـاس 

« یاحساس تعلق اجتماع»و « یاعتماد نهاد»، «یشـخصـ   یناعتماد ب»منطقه نامطلوب اسـت. همچنین در سـه متغیر   

ک بندی محالت و تفکیکند که منطقهمحله بوارده وضــعیت بهتری نســبت به منطقه بریم دارد. این نتایج مشــخص می

 تواند تاثیرات سویی در افزایش تعامالت و مشارکت اجتماعی داشته باشد.ساکنان براساس رتبه سازمانی می

 :های کلیدیواژه

 .سرمایه اجتماعی، مساکن عمومی شهری، منطقه مسکونی بریم و بوارده آبادان
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 مقدمه -1

ــطح زندگی، ابداع   ــنعتی ،افزایش سـ پیـدایش انقالب صـ

اتومبیل و پیشــرفت فناوری حمل و نقل، موجب رشد بیش از 

ــت و متعاقبا    ــده اسـ ــهرها پس از جنگ جهانی شـ انـدازه شـ

ها ... در شهر مشکالت زیست محیطی، آلودگی، ترافیک، فقر و

را به دنبال داشته است. از طرفی با رشد سریع جمعیت جهان 

و تمرکز آن در شــهرها مفهوم توســعه پایدار شــهری به عنوان 

مولفه اساسی تاثیر گذار بر چشم انداز بلند مدت جوامع انسانی 

در این راستا به (. Gharakhlou et al., 2006, 1) مطرح گردید

ــتن  منظور توزیع عادالنه  ــهری و در اختیار گذاش خدمات ش

واحدهای مسکونی برای همگان، احداث مجتمع های عمومی 

ــهرک ــکونی برای نیروی کــار کــه عمومــا از و شـ هــای مسـ

ــنعتی مهاجرت مکان ــهرهای صـ های دیگر جهت کار به شـ

ها با توجه به نموده بودنـد مورد توجه قرار گرفت. این برنامه 

ت باالیی از واحدهای محـدودیـت هـای زمان و بودجه ،کمی   

ها مســکونی را با قیمت پایین به عنوان ســرپناه برای میلیون

آورند که اغلب منجر به احداث ساختمانهایی خانوار فراهم می

ــالم می ــت. از طرفبا کیفیت پایین ،ناپایدار و حتی ناس  گش

ــتفاده کنندگان نیز عمال با هزینه های باالی بهره  دیگر، اسـ

شـــدند به می مواجهها از این ســـاختمانبرداری و نگهداری 

عالوه محدودیت های کاربری زمین نیز اغلب منجر به مکان 

یابی این مدل از سـاخت و سازها در مناطق دورافتاده که در  

آن ،کاربران دســترســی کمی به زیر ســاخت های شــهری و 

گشت می حتی فرصـتهای اجتماعی و اقتصـادی شـهر دارند،   

(Unep, 2013: 16) . نچـه رابرت پاتنام یکی از مهمترین  چنـا

ــارکت های مدنی و پیوندهای اجتماعی را در  دالیل کاهش مش

چند دهه اخیر، بر هم خوردن انســجام بافت های شــهری و در 

 (Nategh Pour, 2006: 28)داند. می نتیجه رشد حاشیه نشینی

ــگاه به    ــیس پاالیش ــهرها مانند آبادان با تاس ــی از ش در بعض

ــنعتی جاذب جمعیتعنوان یک قطب  ــهر و  صـ در قلب شـ

تغییر شیوه و سبک معیشت مردم از نظام اقتصادی استوار بر 

کشـاورزی و ماهیگیری نیاز به شکل گیری مراکز سکونتی و  

ــتان های جدید که جوابگوی نیازهای نیروهای کار   بـاهمسـ

مهاجر بود بیشـــتر احســـاس گردید اما اســـتقرار این مراکز 

ــکونی   ــکونتی و منـاطق مسـ عمومی به گونه ای بود که سـ

برخالف نمونه های یاد شده به منظور نزدیکی به محل کار و 

به جای اســتقرار در  امکان اســتفاده از اراضــی خالی شــهری

ــکل گرفت.   ــگاه ش ــهر حول مرکزیت پاالیش ــیه ش این  حاش

ــکان نیروی کار و با توجه به  ــکونی با هدف اسـ مناطق مسـ

د. ش تماعی طرح ریزیشغلی اج قومی و رتبه ساختار ملیتی،

در این میان منطقه مسکونی بریم و بوارده با باالترین کیفیت 

ساخت و برخورداری از مناسب ترین خدمات شهری و فضای 

سبز مطلوب به منظور اسکان نیروهای کار مهاجر انگلیسی و 

)هم اکنون نیز  کارمندان تراز باال شـرکت نفت احداث گردید 

 دامه دارد( تا ضمن اسکان نیروهاتا حدی این نظام طبقاتی ا

بـه مکـان مطلوبی جهت گذران اوقات فراغت و بهره برداری   

ــی و ... نیز مبدل   ــی، درمانی، ورزش توامان از امکانات آموزش

رســد که ســاختار کالبدی مطلوب در یک  گردد. به نظر می

شهرک مسکونی عمومی به تنهایی و بدون توجه به الیه های 

ــب ــارکتی نمی تواند منجر به اجتماعی و ایجاد ش که های مش

ــه  تحقق اهداف پایداری اجتماعی گردد. این مقاله با مقایسـ

ــرمـایه اجتماعی در دو محله   تطبیقی تحقق مولفـه  هـای سـ

مسـکونی سـاختارمند بریم و بوارده آبادان سعی دارد به این   

محله بریم و بوارده آبادان از حیث  پرســـش پاســـخ دهد که

ــرمـ    ــباهت تحقق مولفـه هـای سـ ها و ایـه اجتماعی چه شـ

 هایی دارند تفاوت

 روش تحقیق -5

تحقیق حاضـــر پژوهشـــی توصـــیفی اســـت و در حوزه 

ــی"مطالعات میدانی  با ابزار گردآوری داده به  "روش پیمایش

باشد که در قالب مطالعه ای می صورت مشاهده و پرسشنامه

. دپردازکاربردی به تجزیه و تحلیل داده های مورد بررسی می

ــلی این مقاله ارزیابی تطبیقی مولفه های ســرمایه   هدف اص

ــت   ــکونی بریم و بوارده آبادان اس اجتماعی در دو منطقه مس

ــاخص بریم و  ــکونی ش در  بوارده بدین منظور دو منطقه مس

ــیات مورد انتظار در این پژوهش  ــوصـ آبادان که واجد خصـ

باشـد انتخاب و پرسـشـنامه ای بین شهروندان و ساکنان    می

 ارزیابی تطبیقی مولفه برای مناطق توزیع گردیده اســت. این

ــکونی    ــرمـایـه اجتماعی در این دو منطقه مسـ از  هـای سـ

گزینه ای  5پرسـشنامه ای در قالب یک مقیاس نگرش سنج  

تا بسـیار زیاد اســتفاده شده   به نام لیکرت از طیف بسـیارکم 

برای ارزیابی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی اسـت.  

تن از اســاتید دانشگاهی و برای سنجش پایایی  5ضـاوت  و ق

از روش آلفای کرونبام بهره گرفته شده ها ابزارگرد آوری داده

ــت. با توجه به جمعیت آماری در هر محله نفر(  4777) اسـ

نفر در هر محله  357تعداد نمونه هابراســاس فرمول کوکران 

ــایی مولفه  ــناسـ و ها بدســـت آمده اســـت، لذا به منظور شـ

ــنامه ای بین  معیارهای ذهنی و عینی شـــهروندان پرســـشـ

سـاکنان این محالت بصورت تصادفی ساده توزیع شد که در  

ــنامه گردید در    077نهایت منجر به تکمیل  ــش ــخه پرس نس

 "نهایت داده های بدســت آمده از آنها با استفاده از نرم افزار

SPSS 24 "  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در

ــت که  ا ــورت اس ــتنباط به این ص ــت. روش اس دامه آمده اس
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درصد پاسخگویان معتقد باشد  57بایست حداقل بیش از می

که آن متغیر در محله مورد بررســی به اندازه مطلوب محقق 

شـده است بنابراین چنانچه اکثریت افراد به گزینه های زیاد  

عی او بسیار زیاد پاسخ داده شده باشد آن متغیر سرمایه اجتم

در وضعیت مطلوبی قراردارد. از آنجایی که طیف گزینه های 

پرسشنامه رتبه ای)یا کیفی( است به منظور بررسی وضعیت 

ــون یک    ــرمـایه اجتماعی از آزمون ویلکاکسـ متغیرهـای سـ

ای و از آزمون دو جمله ای برای بررسی مولفه های هر نمونه

های  شود. آزمون دو جمله ای برای طیفمی متغیر اسـتفاده 

ــتفاده  ــطحی اس ــود برای تبدیل طیف لیکرت به می دو س ش

شود که گزینه های می طیف دو سطحی به این صورت عمل

به عنوان سطح اول و گزینه های « بسیار کم، کم و متوسط»

ــیار زیاد » ــطح دوم در نظر گرفته « زیـاد و بسـ به عنوان سـ

درصد افراد به سطح دوم پاسخ  57شود. چنانجه بیش از می

دهد وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی در می ده باشند نشاندا

محله در شـرایط مطلوبی قرار دارد بنابراین فرضیه مورد نظر  

 شود.تایید می

 چارچوب مبانی نظری -9

 مهکن -3-1

ــرفا فیزیکی اســت و کلیه   ــرپناه ص مســکن بیش از یک س

 خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستن انسان را شامل

و باید حق تصرف نسبتا طوالنی و مطمئن برای استفاده  شودمی

در  (Pour Mohammadi, 2010: 3)کننـده آن فراهم باشـــد  

 حقیقت هدف و نقش مســکن ایجاد یک واحد اجتماعی فضا

توان به همین دلیل می (Rappaport, 2013: 82)باشـــد می

گفت که مسکن به هر فرم و شکلی که باشد به مثابه پوسته 

کشد ،ریشه در می انسان است که زنده است ،نفس سوم بدن

ــکن از  (Mahmoudi, 2009: 5) زمین دارد ابعاد کالبدی مس

دو زاویه قابل بررســی اســت اول کالبد مسکن به عنوان یک 

واحد مسکونی ،دوم رابطه کالبدی مسکن با محیط مسکونی 

ــاخص اجتماعی بوده و نقش و جایگاه   خود کـه به نوعی شـ

  (.Tawfik, 1990: 1) کندمی ه شهر مطرحمسکن در توسع

 توسعم پایدار و پایداری اجتماعی مفهو  -3-2

با توجه به گزارش برونتلند و تعریف آن از توسعه پایدار، 

برخی مشـخصـات و اهداف کلیدی توسعه پایدار که غالبا در   

شوند عبارتند از برابری بین می ادبیات موضـوع و اسناد بیان 

ــلهـا ، برابری   ــلها ،حفاظت از محیط طبیعی، نسـ درون نسـ

اســتفاده حداقل از منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصــادی،  

ــی  ــاسـ تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اسـ

ویلیامز، پایداری را (Mack Laren, 1996: 184) افراد جامعه

ر داند که دمی یک فرایند محلی، آگاهانه، مشارکتی و توازنی

شود بدون آنکه مسائل می اکولوژیکی متوازن اجرا یک محیط

ــل  ــادر و یا بر دوش نس های خود را به مناطق اطراف خود ص

دیدگاه مبتنی  (Williams et al., 2008: 160)آینده بگذارد 

ــاوات و عدالت اجتماعی   بر بعـد اجتماعی یا الیه برابری،مسـ

 توســعه پایدار در حوزه اکولوژی اجتماعی و شــاخه فرعی آن

گیرد که معتقد اســت ،اکولوژی شــهری مورد بحث قرار می

ــتند    ــان و اجتماعات او هس ــعه، انس ــلی در توس بازیگران اص

(Kohan, 1997: 10)    ــب با یک . محیطی کـه تنهـا متنـاسـ

 تواند پاسخگوی فعالیتهایمی فعالیت طراحی شود به سختی

دیگر باشد .طراحان بایستی به دنبال طراحی ساختارهایی در 

ــب بوده و  محیط ــند که برای کاربری های مختلف مناس باش

اجازه تفســیرهای متفاوت و مداخالت موردی را فراهم سازد 

(Vegan, 2005: 32)  احساس تعلق محصول روابط اجتماعی

 محسوسی است که توسط جامعه درک شده و تاثیرات زیادی

تواند بر روی آسـیب های اجتماعی به خصوص در شهرها  می

ــد   ــتـه باشـ به همین دلیل  (Bargahi, 2018: 84-85)داشـ

ــورت چند بعدی و   ــهری باید بص تحقیقات درباره پایداری ش

،روش شـناسی و ارزیابی  ها همه جانبه و با اسـتفاده از نظریه 

 (Puge, 2004: 372)های گوناگون علوم اجتماعی انجام شود 

ــت که بر پایه تفکر  ــه جدید پایداری مبنی بر آن اسـ اندیشـ

و نظام یافته همه چیز در پیوند با یکدیگر در ســیســتماتیک 

زیرا مسائل اجتماعی  (Rahimi, 2001: 140)نظر گرفته شود 

 Bahreini)اند و اکولوژیکی به طور تنگاتنگی با هم در ارتباط

and Maknoun, 2001: 46)   ــکن پـایـدار واقعی تنها  و مسـ

تواند با به رســمیت شــناختن هر ســه ضلع مثلث مسکن می

اجتماعی و اقتصــادی به  یعنی زیســت محیطی، هوشــمند

 (.Hopkinson, 2008: 1دست آید )

 مفهو  سرمایم اجتماعی و شاخص های سنجت آن -3-3

ــازمانها از قبیل     تمـام ویژگی هـای اجتمـاعی نهادها و سـ

ســرمایه اجتماعی  هنجارها و شــبکه های اجتماعی، اعتمادها،

ــودمی نـامیده  ــرمایه در واق (Putnam, 1995: 167) شـ ع سـ

ــل نگه  ــت که جامعه را به یکدیگر متص  اجتماعی زنجیری اس

دارد و بدون آن هیچ گونه رشــد اقتصادی نخواهد داشت و می

 ,Fukuyama)جامعه بطور وحشتناکی از هم فرو خواهد پاشید

ــرمایه اجتماعی را به وجوه گوناگون   (.7-21 :2001 پـاتنام سـ

ــازمـان اجتمـاعی مـانند اعتماد ،هنجارها و    ــبکه سـ  کهها شـ

ــهیل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبودمی  توانند با تس

در همین راستا  (Putnam, 2002: 582)تعبیرمی کند  ،بخشند
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فوکویاما عنصـر اســاسی سرمایه اجتماعی را هنجارها یا ارزش  

های غیر رسمی که به ایجاد و افزایش همکاری گروهی کمک 

از نظر  (Fukuyama, 2002: 11, 2005: 170)داند می کنندمی

ــرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در    فوکویـامـا ،سـ

سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری 

ــطح هزینه های  ــای آن جامعه گردیده و پایین آمدن سـ اعضـ

ســرمایه  (Fukuyama, 2001: 13) شــودمی تبادالت را شــامل

ز مطالعات اولیه یک برخی ا .اجتماعی مفهوم جدیدی نیســـت

ــرمایه   ــکل از س ــانی،   -تعادل از پنج ش ــمی ، مالی ، انس جس

را به  (Dasgupta & Serageldin, 2001) و اجتماعی طبیعی،

ــعه جامعه تجویز کرده  د.انعنوان حد بهینه برای موفقیت توسـ

برای ســایر اشــکال ســرمایه  "روان کننده"ســرمایه اجتماعی 

ــت امـا مـاننـد همه تئوری ها،    ــرمایه اجتماعی  اسـ تئوری سـ

 & Gibson, et.al, 2014; Posner)های خود را داردمحدودیت

Boix, 2016; Stevenson, 2016) . رســد ســرمایه می به نظر

ــب برای مطالعه تنوع نظرات   اجتمـاعی یک چارچوب مناسـ

ــتراتژیک  های در گروه ذینفعـان در رابطه با برنامه ریزی اسـ

 ,Dale & Newman, 2008; Maak) مختلف اجتماعی است

2007;Ooi et al., 2015.)  

 مولفم های سرمایم اجتماعی -3-4

ــازمان ــادی های همکاری س ــعه و اقتص  بر تمرکز با توس

 رد اجتماعی، سرمایه به متفاوتی منظر از پیشـرفته  کشـورهای 

ــوعاتی با ارتباط ــرمایه زندگی، کیفیت چون موض ــانی س  ،انس

 چهار ســازمان این. ســتا پرداخته پایدار توســعه و ســالمتی

 از عبارتند که نمود ارائه اجتماعی سرمایه برای عمده شـاخص 

 و اجتماعی های شــبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشــارکت

 اجتماعی اعتماد (.Ghias Vand, 2009: 21) اجتماعی تعلق

 تماداع و شخصی بین اعتماد بنیادین، اعتماد نوع سه شامل که

 (Abdolahi and Mosavi, 2007: 201) باشــدمی یافته تعمیم

ــبکه  ار جامعه درون افراد بین ارتباطات که اجتماعی روابط ش

 دسته دو به که اجتماعی مشـارکت . میدهد قرار کنکاش مورد

ــمی ــمی و رس ــیم غیررس  Azkia and Firoz) گرددمی تقس

Abadi, 2004: 28) فعالیتهای در داوطلبانه هایمشــارکت و 

 Sheikhi and Kazemi) دهدمی قرار یدتأک مورد را اجتماعی

Moghadam, 2007: 6) روابط محصـــول تعلق احســـاس و 

 و شــده درک جامعه توســط که اســت محســوســی اجتماعی

ــیب روی بر میتواند زیـادی  تـاثیرات   به اجتماعی های آسـ

 (Khoshfar et.el , 2013: 84)باشد داشته شهرها در خصـوص 

ــامل پیوندهای اجتم  ــرمایه اجتماعی ش ــت که یک س اعی اس

ــبکه های دیگر،  ــبکه را با ش ــازمان ش ها و نمایندگان دولت س

پل زدن و پیوند ،  (.Hwang & Stewart, 2017)دهدپیوند می

متشکل  دهدهر یک دو شـکل از سرمایه اجتماعی را نشان می 

ــه ویژگی: اعتماد، پیوند متقابل و همکاری  ,Park et.al)از سـ

عی و مولفه های آن در جدول متغیرهای سرمایه اجتما(. 2012

 آورده شده است. 1

 
Table 1: Social capital components 

Concept Dimensions Variables Components 

Social capital 

Cognitive 

Interpersonal trust 
Trust in family members, relatives, neighbors, 

friends, neighbors and fellow citizens 

Institutional trust 
Trust in market traders, taxi and bus drivers, MPs 

and city councils 

A sense of social 

belonging 

A sense of belonging and responsibility to the 

health of the city and paying attention to the use of 

urban services 

Structural 

Social Relations 

Network 

Feeling of interaction and closeness to the family, 

friends, colleagues and neighbors 

Formal participation 
Participation in social, economic and environmental 

organizations and official services 

Informal participation 

Participation in religious delegations, charities, 

Saving Account funds, literary and artistic 

associations, and informal political parties 

Source: Dempsey N,Bramley G,Power S, Brown C (2011). 

 

 معرفی نمونه موردی -1

 شهر آبادان

شــهر آبادان شــهری مدرن و ســاخته شــده براســاس     

های روز آن زمان بوده اسـت.طراحی این شهر اصوال  اندارداسـت 

براســاس مالحظه مســایل اقتصــادی صــورت نگرفته اســت و  

تفکیک مناطق شــرکتی از ســایر مناطق مســکونی و ســکونت 

از راهکارهای برنامه ریزی شهری در این  براساس مرتبه شغلی

ر د شـهر بوده اسـت. پاالیشـگاه این شهر بعنوان قطب صنعتی   

یت شــهر قرار گرفته اســت و مناطق مســکونی بصــورت  مرکز

پراکنده حول این مرکزیت شـکل گرفته اند. در این شهر حتی  
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مذهبی ، ملیتی و نژادی نیز اهمیت داده شده بود  به تفاوتهای

ای که ســاکنان هر قوم در محله خاصی ساکن بودند و به گونه

ــب با ملیت و مذهب خود برخوردا    ر از امکـانـات ویژه متنـاسـ

بودند. در این میان مناطق بریم و بوارده از نظر کیفیت فضایی 

-بیشـتر حائز اهمیت بودند. رعایت ســلسله مراتب فضایی )باز 

بسـته( در پالن ،اسـتفاده از اجزای ملموس و آشنای    -نیمه باز

معماری ایرانی نظیر ایوان همچنین بکارگیری مصــالح بومی و 

مدرن که پاسخ گوی  اقلیمی نظیر آجر در ســاختار شهرسازی

ــد از ویژگی های  ــادی و اجتماعی باشـ ــائل اقلیمی،اقتصـ مسـ

آید. کالبدی مسکن در مناطق بریم و بوارده آبادان به شمار می

ــکونی    ــر به فرد این مناطق مس ــیات منحص ــوص از جمله خص

سرانه  سـاختار شـهرسـازی مشـابه براسـاس واحد همسایگی،     

 باشد کهمی ومیباالی فضای سبز و تامین مطلوب خدمات عم

ــالت اجتماعی ،ایجاد هویت در محله و    موجـب کـاهش معضـ

 افزایش رفاه عمومی گشته است.

 منطالم مهکونی بریم -4-1

ها منطقه بریم دارای ســاختار شهرسازی شطرنجی، باغچه

ــبز و میادین کوچک و بزرگ  ــرس ــد. این می و بلوارهای س باش

یانی منطقه خود به ســه قســمت بریم شــمالی و جنوبی و م  

ــیم می ــمتی از منطقه بریم جنوبی با دارا بودن تقس گردد. قس

های مسکونی بزرگتر به روسای شرکت نفت نظیر ریاست واحد

در گذشته این منطقه محل سکونت  داردپاالیشـگاه اختصاص  

کارکنان انگلیســی شــرکت نفت بود و امکان ســکونت و حتی  

د. ر نبودسـترسـی به مناطقی از آن برای دیگر شهروندان میس  

هکتار و جمعیت  187مســاحت این منطقه بصــورت تقریبی  

ــگاه  تقریبی آن مطابق با گزارش واحد آمار و کامپیوتر پاالیشـ

ــایبان، می نفر 4777آبـادان   ــد. بهره مندی از ایوان و سـ باشـ

های چوبی، ارتفاع زیاد فضاها، امکان کوران و تهویه شکنآفتاب

ــازی از  طبیعی و همچنین الگوی چهــار بــام در ــهرســ شـ

 های معماری و شهرسازی این منطقه است.ویژگی

 منطالم مهکونی بوارد  -4-2

نیز محل ســـکونت کارمندان شـــرکت نفت  منطقه بوارده

و از نظر استانداردهای کالبدی نسبت به منطقه بریم در  اسـت 

تری قرار دارد.این منطقه مســکونی دارای دو قسمت رده پایین

ــمالی و جنوبی اســت ــاختار و هم ش انند منطقه بریم دارای س

باشد. منطقه بوارده دارای شبکه می انگلیســی در شــهرســازی

دسترسی منظم است به گونه ای که درب منازل از یک سو به 

شود. بعد از ملی می خیابان و از سـوی دیگر به کوچه گشــوده 

شدن صنعت نفت کارمندان ایرانی در این منطقه ساکن شدند. 

 ای با غلبه فضایم مانند منطقه بریم منطقهمنطقه ی بوارده ه

باشــد. مســاحت این می ســبز و تامین مطلوب خدمات عمومی

ــورت تقریبی   هکتـار و جمعیــت تقریبی آن   107منطقـه بصـ

 4777مطابق با گزارش واحد آمار و کامپیوتر پاالیشگاه آبادان 

و بهارخواب ، آفتاب  باشـد. بهره مندی از ایوان، سایبان می نفر

ــک ــاها، امکان کوران وتهویهشـ  ن های چوبی ، ارتفاع زیاد فضـ

ز ا طبیعی و اســتفاده از نقوش کاشــیکاری در نمای ســاختمان

 ویژگی های معماری مساکن این منطقه است

 و بحثها یافته -5

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهت -5-1

ــیفی متغیرهای پژوهش در قالب  در جدول زیر آمار توص

ن، انحراف معیار نمرات محاســبه شــده شــاخص های میانگی

اسـت. شاخص مرکزی میانگین نشان دهنده وضعیت موجود  

 باشــد. شاخصمی و اهمیت متغیرها از نظر پاســخ دهندگان

 دهد. در جدولمی را نشانها انحراف معیار، پراکندگی پاسخ

شاخص های توصیفی برای هر کدام از متغیرهای پژوهش  2

 محاسبه شده است.
 

Table 2: Descriptive indicators of research variables 
Neighborhood Variables Mean SD 

Berim 

Interpersonal trust 2.62 1 

Institutional trust 2.45 0.97 

A sense of social belonging 3.2 0.87 

Social Relations Network 2.31 1.15 

Formal participation 2.41 0.89 

Informal participation 2.3 0.78 

Bovardeh 

Interpersonal trust 3.08 1.02 

Institutional trust 3.17 1 

A sense of social belonging 3.55 0.83 

Social Relations Network 2.37 0.87 

Formal participation 2.34 0.83 

Informal participation 2.18 0.66 
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 دهدمی نتایج شاخص های توصیفی در جدول فوق نشان

ــاس تعلق اجتمــاعی  »کـه در محلـه بریم متغیر   بــا « احسـ

ــرمایه اجتماعی میانگین  2/3میانگین  ــایر متغیرهای س از س

احساس  »بیشـتری داشـته اسـت. در محله بوارده نیز متغیر   

از ســایر متغیرهای ســرمایه  5/3با میانگین « تعلق اجتماعی

 . میانگین بیشتری داشته استاجتماعی 

 (KS)آزمون  بررسی نرمال بودن متغیرها -5-2

های هـا و انتخـاب نوع آزمون  جهـت تجزیـه و تحلیـل داده   

مربوطـه، ابتدا باید به بررســـی وضـــعیت نرمال بودن متغیرها  

 هایپرداخت چرا که اگر متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون

از خواهد بود. اما چنانچه متغیرها پـارامتریک و ناپارامتریک مج 

ــتفاده از آزمون های ناپارامتریک مجاز نرمال نباشـــند، تنها اسـ

خواهـد بود آزمونی کـه جهـت بررســـی نرمـال بودن متغیرها     

( KSاســـمیرنوف )-شـــود، آزمون کولموگوروفاســـتفـاده می 

 باشد. بر اساس این آزمون دو فرض موجود است:می

 .ی توزیع نرمال استفرض صفر: متغیرمربوطه دارا

 فرض یک: متغیرمربوطه دارای توزیع نرمال نیست.

 آمده است. 3 نتایج بررسی در جدول

 
Table 3: Results of investigating the normality of sub-scales (KS Test) 

Neighborhood Variables Kolmogorov-Smirnov Sig Status 

Beim 

Interpersonal trust 0.249 0.000 Abnormal 

Institutional trust 0.37 0.000 Abnormal 

A sense of social belonging 0.184 0.000 Abnormal 

Social Relations Network 0.217 0.000 Abnormal 

Formal participation 0.297 0.000 Abnormal 

Informal participation 0.207 0.000 Abnormal 

Bovardeh 

Interpersonal trust 0.268 0.000 Abnormal 

Institutional trust 0.289 0.000 Abnormal 

A sense of social belonging 0.178 0.000 Abnormal 

Social Relations Network 0.395 0.000 Abnormal 

Formal participation 0.358 0.000 Abnormal 

Informal participation 0.164 0.000 Abnormal 

 

همانگونه که یافته های جدول فوق نشان می دهد مقدار 

اســت. بنابراین  75/7کمتر از ها ســطح معناداری زیر مقیاس

شـــود یا به عبارت دیگر توزیع زیر فرض صـــفر پذیرفته نمی

توان برای بررســـی می نرمال نمی باشـــد. بنابراینها مقیاس

ــیـات و رتبه بندی متغیرها از آز  مون های ناپارامتریک فرضـ

نظیر ویلکاکسون یک نمونه ای ،آزمون دو جمله ای و آزمون 

 من ویتنی استفاده کرد.

بررساای ویااعیه متغیرهای ساارمایم اجتماعی در دو  -5-3

 محلم

و به  در این بخش بـا توجـه بـه نرمـال نبودن متغیرهـا     

ــرمایه   ــلی س ــعیت هریک از متغیرهای اص منظور تحلیل وض

ــتفاده   اجتمـاعی از آزمو  ــون یـک نمونه ای اسـ ن ویلکـاکسـ

شود. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای در می

 آمده است. 4 جدول

 
Table 4: One sample Wilcoxon test results (Berim neighborhood) 

Statistical result Sig. Wicoxon’s value Median Variable 

Equal to or less than average More than 0.05 4397 2.5 Interpersonal trust 

Equal to or less than average More than 0.05 637.5 2.5 Institutional trust 

More than average 0.000 39941.5 3.17 A sense of social belonging 

Equal to or less than average More than 0.05 5550 2.5 Social Relations Network 

Equal to or less than average More than 0.05 1344 2.5 Formal participation 

Equal to or less than average More than 0.05 4650 2.17 Informal consultation 

 

دهد که در محله بریم فقط می نشان 4 جدولیافته های 

ــاس تعلق اجتماع»متغیر  ــطح اطمینان « یاحسـ  95در سـ

 3)میانه از حد متوسط  درصـد در وضعیت مطلوبی قرار دارد 

است(. وضعیت  75/7بیشتر است و سطح معناداری کمتر از 

سایر متغیرهای سرمایه اجتماعی در محله بریم برابر یا کمتر 

 د متوسط است.از ح
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Table 5: One sample Wilcoxon test results (Bovardeh neighborhood) 
Statistical result Sig. Wicoxon’s value Median Variable 

Equal to or less than average More than 0.05 12665 3 Interpersonal trust 

More than average 0.02 12880 3.5 Institutional trust 

More than average 0.000 23060 3.5 A sense of social belonging 

Equal to or less than average More than 0.05 4397 2.5 Social Relations Network 

Equal to or less than average More than 0.05 4397 2.5 Formal participation 

Equal to or less than average More than 0.05 4650 2.17 Informal consultation 

 

دهد که در محله بوارده می نشان 5یافته های های جدول 

ــاس تعلق اجتماع»متغیرهای  در « یاعتماد نهاد»و « یاحسـ

)میانه  درصد در وضعیت مطلوبی قرار دارد 95سطح اطمینان 

 75/7بیشتر است و سطح معناداری کمتر از  3از حد متوسـط  

اســت(. وضــعیت ســایر متغیرهای ســرمایه اجتماعی در محله 

 وارده برابر یا کمتر از حد متوسط است.ب

 بررسی مولفم های سرمایم اجتماعی در محلم بریم -5-4

برای تحلیل وضــعیت مولفه های ســرمایه اجتماعی در محله 

بریم از آزمون دو جمله ای اســتفاده شــده اســت. چنانچه ســطح 

باشد یعنی نسبت پاسخگویان  75/7معناداری این آزمون کمتر از 

درصــد نبوده است بنابراین  57در حدود  3و  2، 1ای به گزینه ه

ه شود اگر بیشتر پاسخگویان بمی به سـتون نسـبت فراوانی توجه  

سـطح اول پاســخ داده باشند یعنی وضعیت مولفه کم یا متوسط  

بوده اسـت. اگر بیشتر پاسخگویان به سطح دوم پاسخ داده باشند  

ح . چنانچه سطیعنی وضـعیت مولفه زیاد یا خیلی زیاد بوده است 

باشد یعنی اتفاق نظر خاصی وجود ندارد  75/7معناداری بیشتر از 

( و سطح دوم 1،2،3های )گزینه به سـطح اول ها و نسـبت پاسـخ  

 یکسان است. ( تقریبا5و  4)گزینه های 

 
Table 6: Binominal test (Berim neighborhood) 

 Level Fre. Fre. ratio Ratio tested Sig. Results 

To what extent is there 

the trust between family 

members, friends, co-

residents, and locals in 

the Berim 

neighborhood? 

Options 

1,2,3 
<= 3 323 0.9 0.5 0.000 

The results are 

significant. 90% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 37 0.1   

Total  360 1   

To what extent is there 

the trust in government, 

economic, social and 

environmental 

institutions in the Berim 

neighborhood? 

Options 

1,2,3 
<= 3 335 0.93 0.5 0.000 

The results are 

significant. 90% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 25 0.07   

Total  362 1   

To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood feel 

responsible for the 

health and beauty of the 

neighborhood? 

Options 

1,2,3 
<= 3 174 0.48 0.5 0.562 

The results are not 

significant. There is 

no consensus on this 

component. 

Options 4,5 > 3 186 0.52   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood pay 

attention to using urban 

services? 

Options 

1,2,3 
<= 3 199 0.55 0.5 0.051 The results are not 

significant. There is 

no consensus on this 

component. 
Options 4,5 > 3 161 0.45   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood feel 

belonging about the 

facilities of their 

neighborhood? 

Options 

1,2,3 
<= 3 224 0.62 0.5 0.000 

The results are 

significant. 62% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 136 0.38   

total  360 1   

To what extent is there 

interaction and feeling 

between family, friends 

and colleagues, as well 

as locals and fellow 

citizens in the 

neighborhood of Berim? 

Options 

1,2,3 
<= 3 286 0.79 0.5 0.000 The results are 

significant. 79% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 74 0.21   

Total  360 1   
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To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood 

participate in social, 

economic, 

environmental and 

service institutions? 

Options 

1,2,3 
<= 3 336 0.93 0.5 0.000 The results are 

significant. 93% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 24 0.07   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of the Berim 

neighborhood 

participate in religious 

delegations, charities, 

and Saving Account 

funds? 

Options 

1,2,3 
<= 3 336 0.93 0.5 0.000 The results are 

significant. 93% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 24 0.07   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of the Berim 

neighborhood 

participate in literary 

and artistic groups and 

scientific associations 

Options 

1,2,3 
<= 3 335 0.93 0.5 0.000 

The results are 

significant. 93% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 25 0.07   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood 

participate in political 

parties? 

Options 

1,2,3 
<= 3 285 0.79 0.5 0.000 

The results are 

significant. 79% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 75 0.21   

total  360 1   

 

دهـد کـه وضـــعیت   می نتـایج آزمون دو جملـه ای نشـــان  

های ســـرمایه اجتماعی در محله بریم برابر یا کمتر از حد مولفـه 

 یهامولفهشود که آیا بین رتبه می در ادامه بررسی متوسط است.

از نظر ساکنان محله بریم تفاوت معناداری وجود  جتماعیسرمایه ا

 دارد یا خیر. جهت بررسـی این موضوع از آزمون فریدمن استفاده 

 آمده است. 0شود که نتایج حاصل از آن در جدول می
 

 
 

دهد سطح معناداری این می نتایج آزمون فریدمن نشان

 کمتر اســت، بنابراین فرض صــفر در ســطح 75/7آزمون از 

 نیبتوان گفت شود. بنابراین میدرصد رد می 95اطمینان 

ــرما یمولفه هارتبه  بریم از نظر افراد محله  یاجتماع یهسـ

های میانگین رتبه 0در جدول  .وجود دارد یتفاوت معنادار

ــرمایه بنـدی مولفـه  رتبـه  1هر مولفـه و در نگـاره    های سـ

 .ستاجتماعی در محله بریم به ترتیب اولویت آورده شده ا

 

Table 7: Average rankings of social capital components in the Berim neighborhood 
Component 

row 
Component 

Average 

rankings 

Friedman 

value 
Sig. 

1 

To what extent is there trust between family members, 

friends, co-residents, and locals in the Berim 

neighborhood? 

5.15 

526 0.000 

2 

To what extent is there trust in government, economic, 

social and environmental institutions in the Berim 

neighborhood 

5.15 

3 
To what extent do the residents of Berim neighborhood feel 

responsible for the health and beauty of the neighborhood? 
7.72 

4 
To what extent do the residents of Berim neighborhood pay 

attention to using urban services? 
7.04 

5 
To what extent do the residents of Berim neighborhood feel 

belonging about the facilities of their neighborhood؟ 
6.32 

6 

To what extent is there interaction and feeling between 

family, friends and colleagues, as well as locals and fellow 

citizens in the neighborhood of Berim? 

4.698 

7 

To what extent do the residents of Berim neighborhood 

participate in social, economic, environmental and service 

institutions? 

4.9 

 فرض صفر: بین رتبه مولفه های سرمایه اجتماعی از نظرساکنان محله بریم تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 .بریم تفاوت معناداری وجود داردفرض مقابل: بین رتبه مولفه های سرمایه اجتماعی از نظر ساکنان محله 
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8 

To what extent do the residents of the Berim neighborhood 

participate in religious delegations, charities, and Saving 

Account funds? 

4.48 

9 

To what extent do the residents of the Berim neighborhood 

participate in literary and artistic groups and scientific 

associations? 

4.86 

10 
To what extent do the residents of Berim neighborhood 

participate in political parties? 
4.69 

 

 
Fig. 1 Ranking of social capital components in the Berim neighborhood 

 

 بررسی مولفم های سرمایم اجتماعی در محلم بوارد  -5-5

 برای تحلیل وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی در
نتایج  محله بوارده از آزمون دو جمله ای اسـتفاده شده است. 

  .حاصل از آزمون دو جمله ای در ادامه آمده است
 

Table 8: Binominal test (Bovardeh neighborhood) 
 Level Fre. Fre. ratio Ratio tested Sig. Results 

To what extent is there 

trust between family 

members, friends, co-

residents, and locals in 

the Bovardeh 

neighborhood? 

Options 1,2,3 <= 3 201 0.57 0.5 0.006 The results are 

significant. 57% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium 

Options 4,5 > 3 149 0.43   

total  350 1   

To what extent is there 

trust in government, 

economic, social and 

environmental 

institutions in the 

Bovardeh 

neighborhood? 

Options 1,2,3 <= 3 190 0.54 0.5 0.121 

The results are not 

significant. There is 

no consensus on this 

component. 

Options 4,5 > 3 160 0.46   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood feel 

responsible for the 

health and beauty of the 

neighborhood? 

Options 1,2,3 <= 3 171 0.49 0.5 0.708 
The results are not 

significant. There is 

no consensus on this 

component. 

Options 4,5 > 3 179 0.51   

total  350 1   
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To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood pay 

attention to using urban 

services? 

Options 1,2,3 <= 3 151 0.43 0.5 0.012 The results are 

significant. 57% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 199 0.57   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood feel 

belonging about the 

facilities of their 

neighborhood? 

Options 1,2,3 <= 3 230 0.66 0.5 0.000 The results are 

significant. 66% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 120 0.34   

total  350 1   

To what extent is there 

interaction and feeling 

between family, friends 

and colleagues, as well 

as locals and fellow 

citizens in the 

neighborhood of 

Bovardeh? 

Options 1,2,3 <= 3 350 1  0.000 

The results are 

significant. 100% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 - -   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood 

participate in social, 

economic, 

environmental and 

service institutions? 

Options 1,2,3 <= 3 350 1  0.000 
The results are 

significant. 100% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 - -   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of the 

Bovardeh neighborhood 

participate in religious 

delegations, charities, 

and Saving Account 

funds? 

Options 1,2,3 <= 3 300 0.86 0.5 0.000 
The results are 

significant. 86% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 50 0.14   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of the 

Bovardeh neighborhood 

participate in literary 

and artistic groups and 

scientific associations? 

Options 1,2,3 <= 3 350 1  0.000 The results are 

significant. 100% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 - -   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood 

participate in political 

parties? 

Options 1,2,3 <= 3 350 1  0.000 The results are 

significant. 100% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 - -   

total  350 1   

 

دهد که وضعیت اکثر می نتایج آزمون دو جمله ای نشان

مولفه های ســرمایه اجتماعی در محله بوارده برابر یا کمتر از 

زان دقت در می»حد متوســـط اســـت. فقط وضـــعیت متغیر 

 بیشتر از حد متوسط است.« استفاده از خدمات شهری

ه سرمای یمولفه هاشود که آیا بین رتبه می ادامه بررسی در

ــاکنان محله بوارده تفاوت معناداری وجود  اجتمـاعی  از نظر سـ

 دارد یا خیر. جهت بررسی این موضوع از آزمون فریدمن استفاده

 آمده است. 9ل شود که نتایج حاصل از آن در جدومی
 

 
 

دهد سطح معناداری این می نتایج آزمون فریدمن نشان

کمتر اســت، بنابراین فرض صــفر در ســطح  75/7آزمون از 

 نیبتوان گفت شود. بنابراین میدرصد رد می 95اطمینان 

تفاوت بوارده از نظر افراد محله  یاجتماع یهسرما یمولفه ها

های هر انگین رتبهمیـ  9در جـدول   .وجود دارد یمعنـادار 

رتبه بندی مولفه های سرمایه اجتماعی  2مولفه و در نگاره 

 در محله بوارده به ترتیب اولویت آورده شده است.

 

 .از نظر ساکنان محله بوارده تفاوت معناداری وجود ندارد فرض صفر: بین رتبه مولفه های سرمایه اجتماعی

 .از نظرساکنان محله بوارده تفاوت معناداری وجود دارد فرض مقابل: بین رتبه مولفه های سرمایه اجتماعی
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Table 9: Average rankings of social capital components in Bovardeh neighborhood 
Component 

No. 
Components 

Average 

rankings 

Friedman 

value 

Significance 

level 

1 

To what extent is there trust between family members, 

friends, co-residents, and locals in the Bovardeh 

neighborhood? 

6.25 

350 0.000 

2 

To what extent is there trust in government, economic, 

social and environmental institutions in the Bovardeh 

neighborhood? 

6.42 

3 

To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

feel responsible for the health and beauty of the 

neighborhood? 

7.01 

4 
To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

pay attention to using urban services? 
8.11 

5 
To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

feel belonging about the facilities of their neighborhod? 
7.14 

6 

To what extent is there interaction and feeling between 

family, friends and colleagues, as well as locals and fellow 

citizens in the neighborhood of Bovardeh? 

3.99 

7 

To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

participate in social, economic, environmental and service 

institutions? 

4.05 

8 

To what extent do the residents of the Bovardeh 

neighborhood participate in religious delegations, 

charities, and Saving Account funds? 

5.01 

9 

To what extent do the residents of the Bovardeh 

neighborhood participate in literary and artistic groups and 

scientific associations 

4.07 

10 
To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

participate in political parties? 
2.95 

 

 
Fig. 2 Ranking of the components of social capital in Bovardeh neighborhood 

 



126 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, VOL. 11, NO. 19 

SPRING & SUMMER 2020 

 نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

 156 1911 بهار و تابستان، 11شماره  ،11دوره 
 

 

 

مالایهاام متغیرهای ساارمایم اجتماعی در محلم بریم و  -5-6

 بوارد 

ــه  وها بـا توجـه بـه غیر نرمـال بودن داده     برای مقایسـ

ــرمـایه اجتماعی در دو محله بریم و بوارده و    متغیرهـای سـ

ســنجش اینکه متغیرها در کدام محله وضــعیت بهتری دارند 

ویتنی اســتفاده شــده است. نتایج -از آزمون ناپارامتریک من

 آمده است. 17 اصل از این آزمون در جدولح

 
Table 10: The results of the U Man-Whitney test regarding the investigation of the variables of social capital in 

two neighborhoods 
Social capital 

variables 
Neighborhood Mean U Man-Whitney Sig. Result 

Interpersonal trust 

Berim 2.62 

-7.777 0.000 

The difference is significant. 

The average variable in the 

Bovardeh neighborhood is better 

than Berim. 
Bovardeh 3.08 

Institutional trust 

Berim 2.45 

-10.786 0.000 

The difference is significant. 

The average variable in the 

Bovardeh neighborhood is better 

than Berim. 
Bovardeh 3.17 

A sense of social 

belonging 

Berim 3.2 

-4.251 0.000 

The difference is significant. 

The average variable in the 

Bovardeh neighborhood is better 

than Berim. 
Bovardeh 3.55 

Social Relations 

Network 

Berim 2.31 
-0.929 0.353 

There is no significant differences 

between the two neighborhoods. Bovardeh 2.37 

Formal 

participation 

Berim 2.41 
-0.764 0.445 

There is no significant differences 

between the two neighborhoods. Bovardeh 2.34 

Berim 2.3 

 

 گیرینتیجه -6

همانگونه که اشــاره شــد ســرمایه اجتماعی یک ظرفیت  

آید که تعامالت میان افراد یک جامعه می اجتماعی به شــمار

هر شبکه اجتماعی  بخشـد. می و نهادهای آن را بهبود و ارتقا

مشارکت و  عالوه بر امکانات مادی به عواملی از قبیل اعتماد،

های تحقق این مولفهانسجام اجتماعی وابسته است که بدون 

ــعه و پایداری اجتماعی   ــتیابی به توس ــرمایه اجتماعی دس س

امکـان پـذیر نخواهد بود. در این پژوهش به ارزیابی تطبیقی   

ــرمـایه اجتماعی در دو منطقه موفق بریم و     مولفـه هـای سـ

ــالت کالبدی کمتری دارند پرداخته    بوارده آبـادان کـه معضـ

ها ه این مولفهشــده اســت تا از این رهگذر ضــمن مقایســ   

های سرمایه ،شباهت و تفاوتهای این دو محله در تحقق مولفه

ــی و تحلیـل قرار گیرد. یافته  اجتمـاعی مورد  این های بررسـ

 احساس»دهد که در محله بریم فقط متغیر پژوهش نشان می

در وضـــعیت مطلوبی قرار دارد و وضـــعیت « یتعلق اجتماع

ه بریم نامطلوب ســـایر متغیرهای ســـرمایه اجتماعی در محل

ــت. همچنین در محله بوارده متغیرهای  ــاس تعلق »اس احس

در وضعیت مطلوبی قرار دارد و « یاعتماد نهاد»و« یاجتماع

ســایر متغیرهای ســرمایه اجتماعی در محله بوارده وضــعیت 

رویکرد واحد همســایگی و تقســیم محله به  .نامطلوب اســت

تفاده مطلوب از های قابل اداره و قانون محور امکان اسهسته

آورد از آنجاییکه خدمات شهری را به نحو موثرتری فراهم می

هر دو منطقه ســاختار کالبدی مشــابه دارند مولفه احســاس 

تعلق اجتماعی در هر دو محله در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 

گذارد همچنین یافته های پژوهش بر این موضــوع صــحه می

و « یاعتماد نهاد» ،«یشخص یناعتماد ب»که در سـه متغیر  

محله بوارده وضعیت بهتری نسبت « یاحساس تعلق اجتماع»

ــایر متغیرها بین دو محله بریم و  به منطقه بریم دارد و در س

بوارده تفـاوت معناداری وجود ندارد. در منطقه بوارده آبادان  

به واسـطه سـکونت کارمندان رتبه پایین تر که دارای سبک   

و تجارب خانوادگی متفاوت تری  بـاورها و اعتقادات  زنـدگی، 

ین های اعتماد بنسـبت به ساکنان منطقه بریم هستند مولفه 

اعتماد نهادی و تعلق اجتماعی از وضعیت مطلوب  شـخصـی،  

ــت.   ــبـت بـه منطقه بریم برخوردار اسـ  3در نگاره  تری نسـ

میانگین متغیرهای ســـرمایه اجتماعی به تفکیک دو محله با 

 یکدیگر مقایسه شده اند.

دهد که در سه متغیر می ویتنی نشـان  -ایج آزمون مننت

احســاس تعلق »و « یاعتماد نهاد»، «یشــخصــ یناعتماد ب»

بین دو محلــه تفــاوت معنــاداری وجود دارد و « یاجتمــاع

میانگین محله بوارده در این سه متغیر از سرمایه اجتماعی از 

ــایر متغیرها بین دو  ــت. در سـ میانگین محله بریم باالتر اسـ

 ه بریم و بوارده تفاوت معناداری وجود ندارد.محل
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Fig. 3 Comparison chart of social capital variables in two neighborhoods 

 

تاکنون پژوهش زیادی در زمینه سرمایه اجتماعی انجام 

پژوهش های انجام شـــده در زمینه ارزیابی  شـــده اســـت.

های وید نقصانسرمایه اجتماعی در شهرها و محالت غالبا م

های مسکونی و کمبود خدمات کالبدی در طراحی شــهرک

ــبز و عدم تامین مراکز تجمع عمومی   عمومی، ــای سـ فضـ

 های سرمایهباشد و تاکنون مشاهده نشده است که مولفهمی

هـای کالبدی موفق مورد  اجتمـاعی در دو محلـه بـا ویژگی   

ــت   ــیاسـ های غلط گذاریارزیـابی تطبیقی قرار گیرد و سـ

دم در ع صیص مسکن به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذارتخ

 .حضـور فعال ساکنان و عدم مشارکت مدنی شناسایی شود 

های اجتماعی در این پژوهش در حوزه اینکـه تفکیـک الیه  

ــهرک ــکونی تا چه میزان بر تحقق مولفهشـ های های مسـ

تواند بسط پیدا کند و مورد سرمایه اجتماعی موثر است می

 گیرد.پژوهش قرار 
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The advent of the Industrial Revolution, the rising standard of living, the invention of 

automobile, and advanced transportation technology, have led the cities to overgrow in 

the post-world war era, causing environmental problems, pollution, traffic, poverty, etc. 

Hence, to fairly distribute urban services and provide others with housing units, the 

construction of public complexes and residential settlements for the labor force was 

taken into account, especially for those migrating from other places to industrial cities 

seeking for a job. Regarding the time and budget constraints, these programs provide a 

large number of low-cost housing units as shelters for millions of households, often 

leading to low-quality, unstable, and even unhealthy buildings. In some cities such as 

Abadan, constructing residential centers and new communities that meet the needs of 

immigrant workers was quite essential due to the establishment of the refinery which 

functioned as an industrial hub attracting the population to the heart of the city and 

changing people's lifestyle. These residential areas were designed to accommodate the 

workforce according to their nationalities, ethnic characteristics and occupational social 

class. They were devised to provide an ideal place for people to spend their leisure time 

and simultaneously enjoy educational, medical, sports, and other facilities. 

Social sustainability is an aspect of sustainability, which is unachievable if the elements 

of social capital are ignored. Therefore, it is essential to recognize and compare the 

existing examples to determine whether the elements of social capital have been 

realized. This article seeks to make a comparative evaluation of the elements of social 

capital in Braim and Bawarda residential areas in Ababan. In addition, a comparative 

study will be performed on the elements of social capital in these two thriving 

neighborhoods to further scrutinize the barriers of achieving social sustainability 

through the realization of social capital. This research is aimed at making the decision-

makers aware of the feedback resulted from constructing new residential settlements. 

Carrying out a comparative study on the realization of the elements of social capital in 

the two residential neighborhoods of Braim and Bawarda in Abadan, this paper tries to 

answer the following question: "What are the similarities and differences of Braim and 

Bawarda neighborhoods in Abadan in terms of realized social capital elements?" This 

research is a descriptive study and in terms of field studies, it uses a "survey method" 
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based on observations and questionnaires as data collection tools. The data in this 

research is analyzed in the form of an applied study. The desired physical structure in 

a public residential settlement seems to be impotent for realizing social sustainability 

goals regardless of the social stratification and the creation of participatory networks. 

Social capital is considered as a social capacity that improves and promotes 

interpersonal interactions in a society and its institutions. In addition to material 

resources, each social network depends on factors such as trust, participation, and social 

cohesion, which might hinder social development and sustainability if the elements of 

social capital are not realized. The findings of this study indicate that only the variable 

of "sense of social belonging" in Braim neighborhood is considered desirable, while 

other variables of social capital are not considered desirable. Moreover, the variables 

of "sense of social belonging" and "institutional trust" are regarded as desirable in 

Bawarda neighborhood, while other variables of social capital are regarded as 

undesirable. 

Adopting the neighborhood unit approach and dividing each neighborhood into 

manageable and law-abiding cores will allow for more effective use of urban services. 

Since both regions have similar physical structures, the "sense of social belonging" is 

desirable in both neighborhoods. The research findings also acknowledge that Bawarda 

neighborhood is better off than Braim area in terms of three variables, "interpersonal 

trust," "institutional trust," and "sense of social belonging," with no significant 

difference between variables in the two neighborhoods. Since Bawarda residents are 

lower-ranking employees with different lifestyles, beliefs, and family experiences than 

Braim residents, the elements of interpersonal trust, institutional trust, and sense of 

social belonging are more desirable than that of Braim. Multiple researches have been 

conducted on social capital so far. Research on the assessment of social capital in cities 

and neighborhoods often confirms the existence of physical defects in the design of 

residential settlements and the shortage of public services, green space, and lack of 

public gathering centers. No comparative evaluation has been carried out on the 

elements of social capital in two neighborhoods with successful physical 

characteristics. Moreover, wrong housing allocation policies have failed to be identified 

as one of the factors influencing active presence of residents and reduced civic 

participation. This research can be expanded to examine the extent to which the 

separation of social stratification in residential settlements is effective in realizing the 

elements of social capital. 

Key words: 

Social Capital, Urban Public Housing, Berim and Bowarde Residential Areas in Abadan. 
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 چکیده

پــذیری در طراحی یکی از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از معماران معاصر را به خود جلب نموده، انعطاف

کاربران، نیازهای متعدد و متغیر آنان را در  با پاســخگویی به چرخه زندگی تواندپذیر میانعطاف ســکنمســکن اســت. م

ذار پذیر تاثیرگابعاد گوناگون از جمله ابعاد اجتماعی و اقتصادی برآورده نماید. عوامل بسیاری در طراحی مسکن انعطاف

پذیری پروژه طراحی نامناسب فضای خیس، انعطاف . تا آنجا که، در صـورت اسـت  ی خیسها فضـا اسـت که یکی از آن 

ــکل مواجه می ــود. با توجه به اهمیت غیرقابلتواند با مش ــکن، نبود پژوهش های کافی در این  ش ــا در مس انکار این فض

های مسکونی، تمرکز این پژوهش بر روی موضوع فضای خیس پذیری در پالنزمینه، و به منظور افزایش قابلیت انعطاف

تحلیلی صـورت گرفته است. هدف از این پژوهش، معرفی و   -این مقاله از نوع کاربردی بوده و به روش توصـیفی اسـت.  

های پذیر از طریق بررسی نمونه پروژههای مسکونیِ انعطافترین الگوهای جایگیری فضـای خیس در پالن مقایسـه رایج 

های پالنآوری و بررسی کیفی که ابتدا با جمع معاصـر طراحی شـده توسـط پیشـگامان این حوزه است. به این ترتیب    

ی تطبیقی ســه الگوی جایگیری فضــای پذیری، به توصــیف و ســپس مطالعهبر مبنای انواع رویکردهای انعطافمنتخب 

دهد که فضای واحدی، پرداخته شـده اسـت. نتیجه پژوهش نشان می  واحدی و میانخیس در پالن، در دو سـطح درون 

قش ی فضا ایفای نو یا آزادکننده های مختلفن بررسی شده، به عنوان عنصر جداکنندهقالب جایگیریتواند، در خیس می

 پذیری پالن منجر گردد.تواند به انعطافکند، و هر یک از این دو حالت، می

 :های کلیدیواژه

 .مسکن، انعطاف پذیری، فضای خیس، الگوی جایگیری
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 مقدمه -1

ــت. اگرچه نیاز   ه ب تغییر، امری انکـارنـاپذیر در زندگی اسـ

ها وجود داشــته، ولی در عصــر تغییر همواره در زندگی انســان

ــبک از های زندگی، این نیکنونی به دلیل پیچیدگی و تنوع سـ

شــود. همراه با تغییرات ســریع اجتماعی، بیشــتر احســاس می

یری و پذرفت فناوری، نیاز به افزایش تطبیقاقتصـــادی و پیش

ــائل مهم برنامه ریزی و طراحی در تغییرپذیری به یکی از مسـ

مسـکن تبدیل شــده است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که  

های نظرگیری شاخصهطبق گفته اشنایدر و تیل، در صورت در

 توان به توسعه پایدارپذیر میمحیطی، با طراحی انعطافزیست

ــت یـافـت   توجه به . با (Schneider & Till, 2007: 50) دسـ

ــر و تغییرات   ویژگی پی در فرهنگ درپی هـای زنـدگی معـاصـ

ــکونت در ایران، به نظر می ــد که توجه به انعطافس  پذیریرس

ــد. عوامل درگیر در باید از اولویت ــکن باشـ های طراحان مسـ

ــکن انعطـاف   تنیده بوده و درپذیر، متعدد و درهمطراحی مسـ

تواند به طرحی مناســب ها میجای آننظرگرفتن درســت و به

ــازه و تبینجـامـد کـه از آن جملـه می     وان به عواملی چون سـ

تاســیســات، موقعیت فضــاهای خیس، فضــای ارتباطی، ابعاد و 

های مناسب فضاها، و جایگیری فضاهای خشک و خیس اندازه

 (.Albostan, 2009: 28-34, Friedman, 2004: 92) اشاره کرد

فضــاهای خیس به  با توجه به مباحث ذکر شــده در باال،

در نظر گرفته شده است تا به عنوان محور اصلی این پژوهش 

ــکــل  هــایگیری پالناین ترتیــب بــه فهم بهتر چگونگی شـ

پذیر )با توجه به موقعیت فضــاهای خیس( مســکونی انعطاف

ــهیل فرایند طراحی برای   کمـک کرده و گامی در جهت تسـ

ــتا، هدف این    ــود. در این راس ــته ش ــکن برداش طراحان مس

 ی فضای خیسترین الگوهای جایگیرپژوهش شـناسایی رایج 

ــکن انعطاف ــی تطبیقی آندر مسـ ها بر مبنای پذیر و بررسـ

 .پذیری استرویکردهای مختف انعطاف

 پذیریمفهو  انعطاف -1-1

ــطالحِ عـام،  انعطـاف  ــدن،  پـذیری در اصـ قابلیت خم شـ

تغییرپذیری، ظرفیت سازگاری با مقاصد یا شرایط گوناگون و 

 & Ghafourianشود )آزادی از خشـکی یا سفتی تعریف می 

Aghayi, 2016, 42ــت و (. خانه ــازی فرایندی تدریجی اس س

ــته در حال تغییر، می تواند از خانه، به مثابه موجودی پیوسـ

ــکـل گیرد. بـه عالوه      طریق اجزای قـابـل تغییر و موقتی شـ

گوی نیازهای متغیر ساکنان باشد. این امر مسـکن باید پاسخ 

پذیری و انعطـاف توانـد بـا ایجـاد میزان قـابـل توجهی از      می

طبق  (.Thomas, 2013, 2) تغییرپذیری در فضــا بدســت آید

ــنـایدر   (، Schneider & Till, 2005, 157) نظر تیـل و اشـ

ــت: الف(    انعطـاف  ــورت قــابـل تعریف اسـ پـذیری بـه دو صـ

ــکن بـا کاربری  تطبیق های مختلف، ب( قابلیت پـذیری مسـ

ق یپذیری، قابلیت تطبهای فضــایی مختلف. انعطافجایگیری

ساخت شامل تطبیق با تغییرات با الزامات متغیر محیط انسان

ــتقبـال از فناوری  های جدید، تغییر کاربری یا جمعیتی، اسـ

ــت. پاول اولیور در کتاب خود با   ــاختمان اسـ پیکربنـدی سـ

کند که با توجه المعـارف معمـاری بومی بیان می  عنوان دایره

ــاختار خانواده و اندازه ــاهای زندگی ی آن، فبه تغییرات س ض

باید قابلیت انطباق و تغییر داشــته باشــند تا بتوانند نیازهای 

 (.Oliver, 2003, 166-167) ساکنان را برآورده سازند

پذیری، هـای گوناگونی مانند انعطاف بر همین مبنـا، واژه 

ــترش2پذیری، تغییر1پذیریتطبیق و ... مطرح  3پذیری، گسـ

 پذیری وها انعطافین واژهتراند. در این میان، قابل بحثشده

ــاحب تطبیق ــت که ص ها و ها تفاوتنظران بین آنپذیری اس

ــباهت ــدهشـ اند. افراد زیادی بر این باورند که هایی قائل شـ

ــانی زیادی پذیری و انطباقتعـاریف انعطـاف   پذیری همپوشـ

ــاون  ــپرد و ت ــد. طبق نظر رابنــک، شـ  ,Rabeneck) دارن

Sheppard, & Town, 1973, 698-727 مـــفـــهـــوم ،)

پذیری در مورد آن دسته از واحدهای مسکونی به کار تطبیق

شــود که با تغییر شرایط به آسانی تغییرپذیر باشند. برده می

پذیری در مقابل عملکردگراییِ از طرف دیگر، مفهوم انعطـاف 

قرار دارد که در آن کاربری فضــا کامال از پیش تعیین  4جزم

فضایی، اتاق ناهارخوری  شده است. یک نمونه خوب از چنین

ــیاری مواقع    ــرف غذا، در بسـ ــت کـه به غیر از زمان صـ اسـ

ــتفـاده می بی ــتیابی به طراحی  اسـ مـاند. بنابراین برای دسـ

ــاهایی کاربریِ از پیش انعطاف ــت چنین فضـ پذیر، بهتر اسـ

 .تعیین شده نداشته باشند

درس هــایی برای »هرتزبرگر در کتــاب خود بــا عنوان 

ــان مــعــمــاری  ــجــوی  (Hertzberger, 1991, 46) «دانشــ

ریزی و جایگیری فضــایی، پذیری را بر اســاس برنامهتطبیق

 کند. وی درها تعریف میاندازه اتاق و نسبت آن به سایر اتاق

ــیر انعطـاف    در طراحی »گویـد:  میپــذیری مقـابـل، در تفسـ

ــایر پــذیر هیچ راهانعطــاف حلی وجود نــدارد کــه برتر از سـ

را معرفی  5هوم دیگری به نام چندبنیانیو مف« ها باشدحلراه

ــتـه هنگـامی که    کنـد. بـه گفتـه   می ی هرتزبرگر، در گـذشـ

توانستند شدند، میها به صورت خنثی ساخته میســاختمان

های مختلفی باشند و با تغییر شرایط انطباق پذیرای کاربری

یـابند. در این زمینه، وی مفهوم چند بنیانی را به معنای فرم  

کنـد کـه بتوانـد بـا حداقل تغییرات، برای     یفی میثـابتی تعر 

  .های مختلف استفاده شودکاربری

اشاره  ،«6سـازی ایده سـاختمان »گروک در کتابش با نام 

هایی ناپایدار در محیط پویا ها سـیستم کند که سـاختمان می
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ــور می ــتند. گرچه به طور کلی افراد تصـ کنند که همه هسـ

ی هستند، ولی در واقع ها اســاســا ثابت و همیشگســاختمان

ها باید با گذر زمان تغییرپذیر باشـــند. طبق نظر ســـاختمان

های پذیری، قابلیت فضــا برای پذیرش کاربریگروک، تطبیق

پذیری، قابلیت فضــا برای مختلف اســت و در مقابل انعطاف

 (.Groak, 2002, 17) های مختلف استپذیرش جایگیری

انند آشــپزخانه، ی فضــاهایی مفضـای خیس، دربرگیرنده 

ای سـرویس بهداشتی، حمام و رختشویخانه است و زیرشاخه 

آید. این فضــاها نقشــی به حســاب می 0از فضــاهای خدماتی

ــکونی ایفا پذیری در پروژهکلیدی در تحقق انعطاف های مسـ

ــاهای توان گفت در پروژهنمـایند. می می هایی که تعداد فضـ

تر باشــند، بیش خیس، یا فضــاهای ارتباطی )ازجمله ورودی(

ــایی و چیدمان  ــدن روابط فضـ ، طراحی بـه علت پیچیده شـ

ــودتر میپذیر نیز مشــکلانعطاف  & Rasouli, Farhady) ش

Ghaffari, 2017, 17 ــایی انعطاف پذیر، تعبیه (. در ایجاد فض

باشد فضاهای خیس به عنوان عناصر دائمی دارای اهمیت می

راحی، به تنظیمات ها در طکـه توجـه بـه جـانمایی اولیه آن    

ــاهــا امکــان انعطــاف  دهــدتری میپــذیری بیشبعــدی فضـ

(Zandieh, Eghbali & Hessari, 2011, 95.) 

ــکن انعطاف ــای خیس در مسـ ی پذیر در چند حوزهفضـ

مختلف مطرح شده است. اولین حوزه نقش تاسیسات فضای 

ــت کـه بـه تعمیر و نگهداری    خیس در انعطـاف  پـذیری اسـ

پذیری ت اشاره دارد. دومین حوزه تطبیقساختمان در درازمد

ترین فضــاهای خیس طبق نیازهای متغیر افراد اســت و مهم

هدف آن، طراحی فضاهایی قابل استفاده و ایمن برای همگی 

ــت. ســومین حوزه که در این مقاله به آن پرداخته   افراد اس

ــت که با    ــای خیس در پالن اس ــت، جایگیری فض ــده اس ش

 ط است.چیدمان فضایی در ارتبا

 مهااکن در خیس فضااای درزمینم پژوهت یپیتااینم -2-1

  پذیرانعطاف

 رد کلی طور به خیس فضای زمینه در پیشین های پژوهش

 تاسیسات حوزه در است. شده بحث باال در شده ذکر حوزه سـه 

 روز به و تعوی  تعمیر، به نیاز بر بیشتر مباحث خیس، فضاهای

 موضــوع این بینی پیش ند.دار تأکید زمان طول در آنها رســانی

 نتیجه در و درازمدت در ســـاختمان مناســـب دارینگـه  برای

 فضــاهای توزیع شــیوه همچنین، .اســت مهم آن پذیریانعطاف

 زیادی اهمیت بخش این در نیز عمودی و افقی جهت در خیس

 (.Till, & Schneider ,2007 197-198) یابدمی

ــاهای پذیریتطبیق دیگر، یحوزه  نیازهای با خیس فضـ

ــنین در افراد متغیر ــتا متفاوت بدنی توانایی و مختلف س  س

 اب پذیریانعطاف مطالعه زمینه در موضــوعات ترینرایج از که

 رد بدون غالبا مسکن سازیانبوه است. خیس فضای محوریت

ــود.می انجام ناتوان افراد نیازهای گرفتن نظر  هک هنگامی شـ

ــاکن فردی ــکونی واحد یک در س  توانیکم دچار لمتداو مس

 شرایط با زندگی فضـای  تطبیق منظور به شـود، می جسـمی 

 اعمال فضا در بریهزینه تغییرات نیازاست او، جدیدن جسـمی 

ــت ممکن گـاه  کـه  گردد  نیز فرد زندگی محل تغییر بـه  اسـ

 تاس مسکنی پذیرتطبیق مسکن راسـتا،  این در شـود.  منجر

 ای سالم از اعم راد،اف یهمه برای اندک، تغییرات اعمال با که

ــد بهینه توانکم  این (.Voordt, der Van ,1990 17) باشـ

ــمولهمه طراحی بـه  رویکرد ــت. معروف 8شـ  کتاب در اسـ

 با مرتبط مباحث (,Bostrom 1987) «9پذیرتطبیق مســکن»

 ســـرویس و آشـــپزخانه طراحی قبیل از پذیرتطبیق طراحی

 .اندگرفته قرار بررسی مورد بهداشتی

 گرفته، قرار توجـه  مورد کمتر کـه  دیگری مهم یحوزه

 فضــاهای موقعیت اســت. پالن در خیس فضــای جایگیری

ــرویس و خـدمـاتی    عـامل  یـک  عنوان بـه  توانمی را هـا سـ

 نظر رد مسکونی اصــلی فضــاهای پیکربندی در کنندهتعیین

 تثاب ایِسازه سیستم از بخشی توانمی را هاسـرویس  گرفت.

ــوب  نمود طراحی جـداگانه  طور بـه  را هـا آن یـا  کرد، محسـ

(86 1974, Rabeneck,.) ــوع این اهمیت علت  آن در موضـ

 هالی شش از برند بندیدسته طبق خیس، فضاهای که اسـت 

ــاختمان یک ــاهای جزو ،(,Brand ,1994 13)17س  تقریبا فض

ــاختمان یک عمر طول در هاآن در تغییر و بوده بنا ثابت  سـ

ــوارتر  دلیــل، همین بــه .اســــت دیگر اجزای برخی از دشـ

ــب  موقعیـت  درنظرگیری ــاهای منـاسـ  ابتدای از خیس فضـ

 در مهمی موضوع ،11ســکونت از پیش یمرحله در و طراحی

  (.Till & Schneider, ,2007 189) است مسکن طراحی

 هک است این بیانگر همگی باال، در شده مطرح موضوعات

ــای ــکن طراحی در مهم ارکــان از یکی خیس، فضــ  مسـ

ــاببه یرپذانعطاف  های پژوهش در وجود این با آید.می حسـ

 معماری فضای چیدمان در خیس فضـای  اهمیت به پیشـین 

ــوع عنوان به ــلی موض ــده پرداخته پژوهش اص  آن پیرو و نش

 نشده حاصل معماران برای زمینه این در کاربردی دستاوردی

 رد کافی پژوهش وجود عدم به توجه با ترتیب این به اســت.

 این پالن، در خیس فضـــاهای جایگیری یعنی ســـوم، حوزه

  است. موضوع براین متمرکز طورخاص به پژوهش

 پژوهت روش -3-1

 -توصــیفی روش به و بوده کاربردی نوع از حاضــر پژوهش

 شــناســیگونه که اســت بدیهی اســت. گرفته صــورت تحلیلی
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 سکنم کلی شناسی گونه از پس مرحله یک باید خیس فضای

 ذیریپانعطاف رویکرد نوع اساس بر تا ردگی صورت پذیرانعطاف

 شـــیوه زمینه در مناســـبی تصـــمیم طراح، توســـط پالن در

 با اابتد در جهت، همین به شود. گرفته خیس فضای جایگیری

 نمسک طراحی در رایج رویکردهای ای،خانهکتاب منابع بررسی

 هب ادامه، در شدند. معرفی اختصار به و پذیرشـناسـایی  انعطاف

ــکونی، هایمجموعه در پذیرانعطاف طراحی یتاهم دلیل  مسـ

 رویکردها این هم، با همجوار واحد چند شـدن  درگیر هنگام به

ــطح دو به  در شــدند. تقســیم واحدیمیان و واحدیدرون س

 خیس فضای جایگیری الگوهای بررسی به واحدی،درون سطح

 با خیس فضای رابطه چنینهم و مسـکونی  واحد یک درون در

 واحدی،میان ســطح در اســت. شــده پرداخته مجاور فضــاهای

ــای جـایگیری  ــکـل  در خیس فضـ  واحد چنـد  پالن گیریشـ

   است. گرفته قرار بررسی مورد مجاور مسکونیِ

 منابع از مطرح پذیرِانعطاف مســـکونی هایپالن ســـپس

ــده آوریجمع ایخــانــهکتــاب  رویکردهــای مبنــای بر و شـ

 مورد پالن در یسخ فضــای جایگیری نظر از پذیری،انعطاف

ــی ــیف آوری،جمع از پس گرفت. قرار بررس ــی و توص  بررس

 ضایف هایجایگیری پرکاربردترین مسکونی، هایپالن کیفی

 سیشناگونه به و شده شناسایی مسکونی هایپالن در خیس

 لیاص الگوی سه قالب در پذیرانعطاف مسکن در خیس فضای

 موارد از النپ چهل حدود انتخاب با سپس، شد. یافته دسـت 

ــی ــده، بررسـ ــه این تردقیق تحلیــل بــه شــ  و الگو ســ

ــد. پرداخته هاآن هایمجموعـه زیر  بر هاپالن این انتخاب شـ

 لشک نبودن تکراری ،پروژه معمار بودن شده شناخته مبنای

 از هآمددستبه تصویریِ مدارک کیفیت بودن مناسب و پالن،

ــت. بوده پروژه ــجم منظور به همچنین اس ــدن منس  ارائه ش

ــتثنا الگوهای مطالب، ــتفاده ندرت به که اس ــده اس  ،بودند ش

 ســه که قبل مرحله برخالف آخر، گام در اســت. شــده حذف

 ند،گرفت قرار بررسی مورد جداگانه صورت به جایگیری الگوی

ـ  ــین، هـای تحلیـل  بر تکیـه  اب ــاس بر پیشـ  رویکردهای اسـ

ــطحِ دو در و پذیریانعطاف  به حدیوامیان و واحدیدرون س

 که تاس ذکر شایان شد. پرداخته الگوها این تطبیقی بررسی

 و فناوری با مرتبط مباحث از ممکن جای تـا  پژوهش این در

 طراحی به بیشتر و شــده دوری خیس فضــاهای تاسـیسـات  

 شود.می پرداخته فضایی جایگیری یعنی معماری

 پذیری مسکنانواع رویکردهای رایج در انعطاف -5

ــط طراحان موارد زیر بر خی از رویکردهای منتخب توسـ

دانستن آن در روند پژوهش، در  است که با توجه به ضرورتن

شود. الزم به ذکر است که در زیر به اختصار به آنها اشاره می

ــای اینجا بر رویکردهایی تاکید می ــود که جایگیری فضـ شـ

  ها قابل بحث است:خیس در آن

ها، از پالن گونهنیدر ا هرای تاشررو: جرداکننرده  ( 1)

 است واستفاده شده یی(شوکا یتاشــو ی موقت )هانندهکجدا

ی اصلی معماران ت در فضـا، دغدغه یها محدودمعموال در آن

ــت.  ــتفــاده از این رویکرد، یکی از نمونــهاسـ هــای بــارز اسـ

Maisons Loucheur یاثر لوکوربوزیه اســـت که طبق گفته 

متر مربع را  46خود معمـار، خریـدار این خـانـه تنها هزینه     

ــمندانه بودن طراحی در پرداخـت می  کند، اما به علت هوشـ

ــای بهینــه برخوردار می 01عمــل از  گردد متر مربع فضــ

(Schneider & Till, 2007, 19.)  

 یهدف اصــلی در این رویکرد ، طراح ( فضررای خام:5)

س( و در نظر گرفتن یخ یثابت پالن )ورودی، فضا یهابخش

پذیرای تغییرات توسط کاربر  اسـت که  21نامعینی فضـا  یک

 یکن فضا معموال یا .((Schneider & Till, 2007, 134 باشد

توان ک، میسب یهاغهیت یلهیوس بهه کسره است یکاتاق باز 

ــایی  31یهابه جایگیری در آن به  افت.یدســت  یمختلففض

منظور ایجاد فضـــای خام، باید به عناصـــر دائمی توجه ویژه 

ن عنصر دائمی چارچوب پیرامونی فضاست که تریشود. اصلی

ــبِ نیـاز کاربر   تواند در آن اتفاق بیفتد و می تغییرات منـاسـ

و فضای درون آن  41بنابراین، چارچوب پیرامونی آن مشخص

 (. Leupen, 2006, 25است ) 51نامشخص

 ییایجاد فضا ،یریپذویژگی این نوع انعطاف ( توسعه:9)

ه کدر مجاورت یک واحد است ، سـربسـته یا سـرباز،    16بالقوه

د دهتواند بخشــی از واحد شــده و آن را توســعه   یبعدها م

Schneider & Till, 2007, 136))درونی یا تواند ی. توســعه م

ن اســت به عنوان مثال کباشــد. در توســعه درونی مم بیرونی

ــای بـاز یـا نیمه باز تبدیل به یک اتاق مجزا گردد     یـک فضـ

(Froud and Shearcroft, 2005نمونه .) ی توسعه بیرونی نیز

ها فضــاهای  توان بر روی آنهایی اســت که در آینده می بام

 جدیدی ساخت. 

 فتهگ یب، معموال به حالتکیتر ترکیب و تقسرریم:( 1)

 یکل به یه دو واحد مجزا با هم ادغام شده و تبدکشــود می

های مســـکونی، در بســـیاری از پروژهشـــوند. تر واحد بزرگ

واحـد جـدا از واحـدهای مجاورش در نظر گرفته     طراحی هر

شـود. این رویکرد باعث ثابت شــدن مساحت و جایگیری  می

ــده و اغلب مانع از     داخلی واحـد مطـابق بـا نیازهای آنی شـ

شــود. با این حال، آســان نمودنِ ترکیب واحدها در آینده می

ــتریتواند گزینهپذیری واحدها در آینده میترکیب  های بیش

ــ .(Schneider & Till, 2007, 141) م آوردرا فراه م یتقسـ
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واحدن  یکه کشــود یگفته م یب بوده و به حالتکیس ترکبرع

ــود کیــکتر تفکوچــکتر بتوانــد بــه دو واحــد بزرگ  شـ

(Schneider & Till, 2007, 141) ــه . در این پژوهش، ســ

تاشو، فضای خام و توسعه به علت درگیری  رویکرد جداکننده

ســـکونی در طراحی به عنوان ســـطح درون تنها یک واحد م

ــیم واحدها به علت درگیر   واحـدی و رویکرد ترکیب و تقسـ

واحدی شــدن بیش از یک واحد مســکونی در ســطح میان  

 (.Fig. 1) شوندبررسی می

 

 
Fig. 1 Different approaches to flexibility 

 

 الگوهای جایگیری فضای خیس -9

پذیر هایِ انعطافپالن های مشــترک در در این بخش ویژگی

براساس جایگیری فضای خیس بررسی شده است. پس از تحلیل 

سه الگوی ها، حدود هفتاد پالن و انتخاب حدود چهل مورد از آن

 رایج در جایگیری فضای خیس به شرح زیر بدست آمد: 

ای که در آن تمامی فضاهای خیس هسته( الگوی تک1)

 شوند.در یک نقطه تجمیع می

ای که در آن فضــاهای خیس در دو الگوی دوهســته (2)

 گیرند.نقطه از پالن قرار می

الگوی نواری که در آن فضــاهای خیس به صــورت   (3)

 گیرند.ردیفی در طول یک جداره قرار می

 ایههتمالگوی تک -3-1

ــاهای خیس یکی از متداول ترین الگوهای جایگیری فضـ

ــته  در پالن، ــورت بس ــتقرار آنها به ص ای متمرکز یعنی به اس

ای اســت که آشــپزخانه، ســرویس بهداشتی، حمام و ... گونه

 شدههمگی به هم چسـبیده و به صـورت یک هســته تجمیع  

های موردی، های صورت گرفته از نمونهباشـند. طبق بررسی 

تواند به ســـه های مختلف میقرارگیری این هســـته در پالن

ز پالن یا وسط صـورت باشـد. در برخی موارد، هسته در مرک  

یک وجه قرار دارد، ولی در بعضــی موارد دیگر، ممکن اســت 

 (.Fig. 2) ی واحد قرار گیرددر یک گوشه
 

 
(A)   (B) 

Fig. 2 Diagram of single-core pattern: (A) Core in the 

center, (B) Core in the corner 

در این نوع جــایگیری،  الف( هسررتره در مرکز پالن: 

ای خیس در یک بسته تجمیع شده و در مرکز تمامی فضــاه

توان به این نتیجه می 1 گیرند. با بررسی جدولپالن قرار می

ــیـد که این الگو، در پالن  ــای خام و رسـ های با رویکرد فضـ

ــت. درجداکننده ــو متداول اسـ  Affordable Ruralی تاشـ

Housing Demonstration Project ی خدماتی مرکزی هسته

ــا در  های از ویژگی ــلی پروژه بوده وبا قرار گرفتن این فض اص

ــک از هم،   ــاهای خشـ ــدنِ فضـ مرکز پالن، عالوه بر جداشـ

توانند با اســـتفاده از ای ایجاد شـــده که میفضـــاهای بالقوه

های متحرک، به هم متصـــل یا از هم جدا شـــوند جداکننده

(Table 1, Plan1( )Schneider & Till, 2007, 118 در .)

ــاحت بیشهای بزرگپروژه  Casa Patrizialeتر نظیر تر با مس

di Casarsso TI    ــاهای بـا توجـه ویژه به محل جایگیری فضـ

توانند آزادانه و با استفاده می خیس در مرکز پالن، باقی فضاها

ــتهاز جـداکننـده   های خدماتی های متحرک پیرامون این هسـ

ــکل گیرند ) در  .Table 1, Plan 3) ((Friedman, 2004, 45ش

بینی داکت تاســیســاتی در مرکز ها، تنها با پیشخی پروژهبر

شود تا پیش از سکونت، پالن، به ساکنان این امکان داده می

ــاهای خیس مورد نیاز خود را    انـدازه، تعـداد و موقعیت فضـ

، تنهــا Pelgromhofانتخـاب نمـاینـد. برای نمونــه، در پروژه    

 آن ی تاســیســاتی در مرکزعنصــر ثابت در پالن، یک هســته

اسـت. سـاکنان، عالوه بر انتخاب نوع جایگیری کل فضاهای   

ــاهـای خیس واحــد    پالن، می تواننــد موقعیـت و انـدازه فضـ

ــکونی خود را نیز انتخــاب کننــد )  (Table 1, Plan10مسـ

(Schneider & Till, 2007, 115.) 

ــاهای خیس به یکی از وجوه در برخی پروژه ها نیز، فضـ

ــبیده  Funktioneutrale، در پروژه اند. برای مثالپالن چسـ

Räume طراح یک بخش مرکزی شامل عناصر ثابت، ازجمله ،

ــت. به این ترتیب، با قرار   ــاهـای خیس، ایجاد کرده اسـ فضـ

گرفتن فضـای خیس در وسط یک وجه، عالوه بر جدا کردن  
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دو بخش پالن و تقســیم آن به دو فضــای قابل کنترل، این  

یری پذمتفاوتی از تقسیمهای توانند پذیرای حالتفضـاها می 

ــند )  ــای داخلی باش  & Table 1, Plan 9( )Schneiderفض

Till, 2007, 100.) 

 
Table 1: Classified plans of single-core pattern – the core in the center (Source of all plans except (3): Schneider 

& Till, 2007 ،Source of plan (3): Snozzi & Vacchini, 1970) 

 
List of plans: (1) Affordable Rural Housing Demonstration Project, (2) Dapperbuurt, (3) Casa Patriziale di Casarsso TI, (4) 
Schröder Huis, (5) Alexandra Road, (6) Montereau, (7) Neuwil, (8) Sutton Dwellings, (9) Funktioneutrale Räume, (10) 

Pelgromhof, (11) Les Anticonformes, (12) Wohnanlage Genter Strasse, (13) WeberHaus Option, (14) Kronsberger Strasse, (15) 

Next Home. 

 

گونـه کـه در   همـان ی پرالن:  ب( هسته در گوشره 

شـود، فضـای خـیسِ تجمیـع شـده در      دیده مـی  2 جدول

ــه   ــت در گوش ــن اس ــوارد ممک ــی م ــرار برخ ــالن ق ای از پ

ــه،  ــرای نمون ــرد. ب ــروژه  گی  Housing Group Inدر پ

Purkersdorf     در ابتــدا دو داکــت تاسیســاتی در گوشــه

ایـن امکـان   بینی شـده و بـه ایـن ترتیـب     ای از پالن پیش

ن اولیـه داده شـده اسـت کـه انـدازه و موقعیـت       ابه سـاکن 

شـان تعیـین کننـد. بنـابراین،     فضاهای خـیس را در خانـه  

پــذیری در جــایگیری کلــی فضــاها، در عــالوه بــر انعطــاف

ــدازه و   ــاب انـ ــت انتخـ ــز   موقعیـ ــیس نیـ ــاهای خـ فضـ

ــاف ــود دارد ) انعطـ ــذیری وجـ  (Table 2, Plan 2پـ

(Schneider & Till, 2007, 89 .) ــن ــتفاده از ایـ اسـ

ــرار   ــرا ق جاگــذاری در رویکــرد توســعه متــداول اســت، زی

توانــد ی پــالن مــیگــرفتن فضــای خــیس در یــک گوشــه

یافتـه  دسترسی به فضـای خـیس را نیـز از بخـش توسـعه     

ــد ) ــه درFriedman, 2004,104تســهیل کن ــرای نمون  (. ب

Werfthaus     ی بــا قرارگیــری فضــای خــیس در گوشــه

ــ  ــس از توس ــالن، پ ــع  عه،پ ــالن واق ــز پ ــن فضــا در مرک  ای

شود که بـا بخـش توسـعه یافتـه نیـز فاصـله مناسـبی        می

 (.Table 2, Plan 4دارد )
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Table 2: Classified plans of single-core pattern, the core in the corner (Source of all plans except for (3): 
Schneider & Till, 2007, Source of plan (3): Archdaily,2018) 

 
List of plans: (1) Traditional Japanese House, (2) Housing group in Purkersdorf, (3) Monterrey Housing, (4) Werfthaus, (5) 

Square L-Type System 

 
 ایالگوی دوههتم -3-2

ــای خیس،  به جای متمرکز بودن در برخی پروژه ها، فض

ی جدا از هم تقســیم شــده که در هدر یک نقطه، به دو بســت

گوییم. این الگو نیز با توجه ای میاینجا به آن الگوی دوهسته

ــته می دو  تواند به دو زیرمجموعهبه محل قرارگیری دو هسـ

 (.Fig. 3) شودتقسیم  هسته پراکنده و دو هسته در حاشیه،
 

 
(A)   (B) 

Fig. 3 Diagram of double-core pattern: (A) Cores are 

spread across the plan, (B) Cores are in the corner 
 

در این گونــه جــایگیری،  الف( دوهسررتره پراکنرده:  

ــورت دو بخش پراکنده در پالن قرار  ــاهای خیس به صـ فضـ

ها گاه در کنار دیوار قرار گرفته و گاه گرفته اسـت. این هسته 

ر طور کــه دتواننــد در مرکز پالن نیز قرار گیرنــد. همــانمی

نیز مشخص است، این نوع جایگیری معموال فضا را  3 جدول

برای نمونه، در پروژه  .کندهای خردتری تقسیم میبه قسمت

Greenwich Millenium Village دو هسته خدماتی که در ،

اند، فضــا را به چهار قســمت تقســیم کرده و مرکز قرار گرفته

ای شــوند. فضــاه خود نیز توســط یک راهرو از هم جدا می

متصـل به هم که در اطراف این دو هسته پدید آمده، توسط  

ــویی میجـداره  ــوند و به این های کشـ توانند از هم جدا شـ

ــتفاده تواند به حالتترتیـب، پالن می  های مختلفی مورد اسـ

 ,Schneider & Till, 2007)( Table 3, Plan 1قرار گیرد )

ــه نی Maisons Loucheurپروژه  (.122 ــه اثر لوکوربوزی ز ب

ــیوه انعطاف ــت ) همین ش ــده اس (. Table 3, Plan 2پذیر ش

ــته خیس در ترکیب و تقســیم نیز کارامد   قرارگیری دو هس

ــیم پالن، مانند پروژه  ــت. به این ترتیب که پس از تقسـ اسـ

Letohradská ــته تواند به یک واحد ها میهرکدام از این هس

 (.Table 3, Plan 8تعلق گیرد )

در این نوع جایگیری، دو : ب( دوهسررته در حاشرریه

هســته در یک ســمت پالن به حاشــیه رانده شده و مزاحم 

 4طور که در جدول شـــوند. همانفضـــاهای خشـــک نمی

مشـخص است، این نوع جایگیری یکی از عوامل مهم ایجاد  

ــت، زیرا  ی انعطافکننده ــای خام اس پذیری در رویکرد فض

ــک در این حـالت، برای تغییر کامال آ    ــاهـای خشـ زاد فضـ

ــته می ــوند. گذاشـ  های این نوع جایگیری،یکی از نمونهشـ

 است که در آن، Weissenhofsiedlungمجموعه مسـکونی  

فضاهای خیس در دو طرف ورودی واحد مسکونی به دیوار 

مانده آزاد فضــای خشــکن باقی اند. به این ترتیب،چســبیده

شود های متفاوتی در آن میسر میگذاشـته شده و چیدمان 

(Table 4, Plan 1) (Schneider & Till, 2007, 60 پروژه .)

Ingolstadt  نیز از این نظر بسیار شبیه به این پروژه است و

ی متمرکز در دو سمت فضـاهای خیس به صـورت دو توده  

ورودی و چسبیده به هسته مرکزی قرار گرفته و با این کار 

 توانــد پــذیرایکنــد کــه میپالن بــاز بزرگی را ایجــاد می

ــد )  ــایی مختلفی باشـ ــیمات فضـ ( Table 4, Plan 3تقسـ

(Schneider & Till, 2007, 102 .) 
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Table 3: Classified plans of double-core pattern, the cores spread across the plan (Source: Schneider & Till, 2007) 

 
List of plans: (1) Greenwich Millenium Village (II), (2) Maisons Loucheur, (3) Grieshofgasse, (4) Woningenkomplex 

Vroesenlaan, (5) Kleinwohnung, (6) Feßtgasse Housing, (7) Diagoon Houses, (8) Letohradská 

 
Table 4: Classified plans of double-core pattern, The cores in the corner (Source of all plans except for (4): 

Schneider & Till, 2007, Source of plan (4): Archdaily, 2018) 

 
List of plans: (1) Wohnzeile Weißenhofsiedlung, (2) Järnbrott Experimental Housing, (3) Ingolstadt, (4) Monterrey Housing, (5) 

Überbauung Brahmshof 

 
 الگوی نواری -3-3

شــود که اگرچه ها مشــاهده میدر تعداد دیگری از پروژه

ها در پالن ، اما جایگیری آنهستندفضـاهای خیس متمرکز  

تر شــکل خطی )نواری( به ای نبوده و بیشبه صـورت هسـته  

در اســت. به عبارت دیگر، تمام فضــاهای خیس،  خود گرفته

صـــورت ردیفی تر( به طول یک جداره )عموما وجه کشـــیده

آوردن به این شکل از . یکی از دالیل اصلی رویاندقرار گرفته

اســت تا دست  01آزاد کردن فضــاهای خشــکدهی، سـازمان 

های مختلف باز باشـــد طراح و ســـاکنان در انتخاب چیدمان

(Friedman, 2002, 127 .) 

ــاهای خیس در تعـدادی از نمونه  های الگوی نواری، فضـ

ع در پالن قرار گرفته اند. با این حال، بـدون هیچ گونـه انقطا  

دهی در یک راستا صورت گرفته، ها سازماندر برخی از پروژه

ای در آن دخیل شــده و نوار را به اما فضـای ارتباطی به گونه 

 (.Fig. 4دو یا چند بخش تقسیم کرده است )

 
(A)   (B) 

Fig. 4 Diagram of linear pattern: (A) Interrupted, (B) 

Uninterrupted 
 

این نوع جایگیری به ویژه در  الف( الگوی نواری منقطع:

های با رویکرد ترکیب و تقسـیم مورد استفاده قرار گرفته  پروژه

ای که یک نوار منقطع از فضــاهای خیس پالن، به گونه اســت،

های متنوع و تجمیع یا بخش های دیگر را برای ایجاد چیدمان

ــها آماده میتفکیک پالن ــه یا ازد. این نوار میس تواند در گوش

 Überbauungحـتـی در مـرکـز پالن قرار گیرد. در پروژه     

Hellmutstrasse  ــه بخش متمایز ، پالن از بـاال به پایین به سـ
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افقی تقسـیم شده که در بخش مرکزی آن، ردیفی از فضاهای  

ــیه  ــت. در بخش حاشـ ای نیز ردیفی از خیس قرار گرفتـه اسـ

نشــده قرار گرفته است. این شیوه مشـخص های با کاربری اتاق

های مختلفی را از قبیل جایگیری، امکان دســتیابی به چیدمان

 ,Table 5بزرگ یا کوچک نمودن واحدها فراهم نموده اســت )

Plan 3 )(Schneider & Till, 2007, 105).  ــروژه در پ

Brandhofchen  در شکل کلی پالن، دو بخش کشیده افقی به

ــم می ــک و دیگری  یکی از آنخورد که چش ــاهای خش ها فض

ها و راهروی ارتباطی است. ورودی دربرگیرنده فضاهای خیس،

با توجه به وجود فضای خیس و ورودی در هر دو سمت پالن، 

توانند از هم جدا و مســتقل شــده، و یا به صــورت دو واحد می

(. در Table 5, Plan 2یــک واحــد بزرگ عمــل نمــاینــد ) 

نیز ضـــمن خطی بودن محل  Flexibele Woningbouwپروژه

ــورت  ــاهای خیس در واحدهای مجاور، در صـ داکت های فضـ

ی تواند با آشــپزخانهی هر واحد میترکیب واحدها، آشــپزخانه

تری ایجاد کند. واحد مجاورش ترکیب شـده و آشپزخانه بزرگ 

ــیم احتمالی در آینده در  این رویکرد به منظور ترکیب و تقسـ

 (. Table 5, Plan 4د است )واحدها، بسیار مفی
 

Table 5: Classified plans of linear pattern, interrupted (Source: Schneider & Till, 2007) 

 
List of plans: (1) Estradenhaus, (2) Brandhöfchen, (3) Überbauung Hellmutstrasse, (4) Flexible Woningbouw 
 

الگو، فضـــاهای خیس  در اینب( الگوی نواری یکسررره: 

اند. در این الگو نیز شـــدگی در پالن قرار گرفتـه بـدون هیچ قطع 

فضاهای خیس به حاشیه رانده شده و فضاهای خشک برای تغییر 

 Siedlungشـــونــد. برای مثــال در پروژه آزاد گــذاشـــتــه می

Hegianwandweg  ــورت ردیفی پیرامون ــاهای خیس به ص ، فض

ــکل از راه  ــته مرکزی متش  اند و باقی پالنه قرار گرفتهپلیک هس

ــت که می  ــای خام بزرگ اس های مختلفی تواند چیدمانیک فض

 (.Table 6, Plan 2( )Schneider & Till, 2007, 125داشته باشد )

 

Table 6: Classified plans of linear pattern, uninterrupted (Source of all plans except for (5) and (4): Schneider & 

Till, 2007, Source of plan (4): Friedman, 2004, Source of plan (5): Archdaily, 2018) 

 
List of plans:(1) The Transformable Apartment,(2) Siedlung Hegianwandweg, (3) Flexible Space, (4) A multistory row House 

Design Proposal, (5) Villa Verde Housing 
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 بر سی فضای خیریگالگوهای جای ررسری تطبیقی ب -1

 پذیری مسکنمبنای رویکردهای انعطاف

ی پیش، ســه الگوی جایگیری فضای خیس به در مرحله

صــورت جداگانه مورد بررســی قرار گرفتند. در این بخش، با 

های پیشــین، به بررســی تطبیقی ســه الگوی تکیه بر تحلیل

ــای خی  پذیریانعطاف بر مبنای رویکردهای سجایگیری فض

 شود.واحدی پرداخته میواحدی و میانسطح درون در دو

 سطح درون واحدی -4-1

اگرچه جداکننده های تاشو به  های تاشرو: جدا کننده

قابل اســتفاده است، اما بررسی ها صـورت کلی در تمام طرح 

ــان می پالن هـای مختلف انعطـاف   دهـد که هدف  پـذیر نشـ

ع رویکرد، افزودن قابلیت تغییر طراحان از اســتفاده از این نو

ــتفاده روزانه/     کـاربری در مـدت زمـان کوتاه )برای مثال اسـ

های با مساحت کمتر است، زیرا با شبانه( به خصوص در پالن

ها، یک فضای کوچک قابل تبدیل به یک کنارزدن این جداره

شود. با توجه به موارد گفته شده، موقعیت فضـای بزرگتر می 

ــاهای خیس می ــتیابی یا   فض ــی در دس ــاس ــی اس تواند نقش

ــد. الگوی تک    ــته باشـ جلوگیری از نیـل بـه این هدف داشـ

تواند پیامدهای ای با توجه به دو جایگیری ممکن، میهســته

متفاوتی در پالن داشـته باشـد. در حالت اول، استقرار هسته   

های مختلف پالن از هم در مرکز پالن باعث جداسازی بخش

ه واحدها، در صورت کم بودن مساحت، گونشـود. در این  می

های به فضای ارتباطی حذف شده و عبور صرفا از طریق اتاق

 (. Table 1, Plan 1, 2گیرد )صورت می 81پیوسته هم
قرارگفتن هسـته در وســط یک وجه موقعیت مناسبی را  

ــای ارتبـاطی )پلـه( فراهم می    کنـد، به  برای جـایگیری فضـ

رتباطی با هم در مرکز ای که هســـته خیس و فضـــای اگونه

ــاهای دیگر به   پالن تشــکیل یک هســته خدماتی داده و فض

 ,Table 1) شوندمنظور اتصـال یا انفصـال، آزاد گذاشـته می   

Plan 5   در صــورت بیشــتر بودن مســاحت واحد، معموال .)

گیری فضای ارتباطی قرارگیری هســته در مرکز باعث شــکل

تری مناسب شـود و باقی سطح پالن بس حول این هسـته می 

ــته را فراهم  برای قرارگیری اتـاق  هـای مختلف پیرامون هسـ

 (. Table 1, Plan 3نماید )می
ــته ــه  در مقابل، در الگوی تک هس ــته در گوش ای با هس

شود تا این پالن، فضــای خشک کامال آزاد در نظر گرفته می

گونه مانعی کامال با هم یکی های متصل به هم بدون هیچاتاق

ای، بین (. در اســـتقرار دوهســـتهTable 2, Plan 1شـــوند )

پراکنده متداول  ایِهای بررســی شــده، الگوی دوهستهنمونه

ــتــه  ــت. در این الگو، یکی از هسـ هــا نقش عــامــل بوده اسـ

ی دیگر به ی دو فضـا را داشته، در حالی که هسته جداکننده

(. الگوی نواری Table 3, Plan 2,4,5) حاشیه رانده شده است

های های بررسی شده کمتر از حالترویکرد، در نمونهدر این 

 باشد. می قبل رایج

ی تاشو، در های با جداکنندهبر خالف اتاق: خام فضرای 

فضـای خام معموال مساحت کلی پالن بیشتر بوده و بنابراین  

دهی های مختلف باز است. به دســت طراح در ایجاد سازمان

در مرکز، پالن به دو ی خیس این ترتیب، با قرار دادن هسته

ها شود که این بخشتر تقسـیم می یا چند بخش قابل کنترل

تعــداد حــاالت ممکن چیــدمــان را کمتر کرده و طراحی را 

نمایند. قرارگیری هسته در مرکز دارای این مزیت می ترساده

ها فاصــله مناســبی از فضاهای خیس اسـت که تمامی بخش 

ــته درپیدا می ــطن یک وجه نیز  کنند. با قرارگیری هسـ وسـ

، با این تفاوت که در حالت آیدبه دســت میای مشــابه نتیجه

هسـته در مرکز، فضای ارتباطی معموال پیرامون هسته شکل  

فضای گیرد. در صورتی که در حالت هسته در وسطن وجه، می

 ,Table 1گیرد )روی هســته شــکل میمعموال روبهارتباطی 

Plan 6,7,8,9,10,11) . تک هسته در گوشه، برخالف قرار دادن

دو حالت قبل، باعث آزادسازی فضا شده و دست طراح یا کاربر 

 (.Table 2, Plan 2گذارد )را برای ایجاد تغییرات بیشتر باز می

ــته ــیهدر الگوی دوهس ــته درحاش ی پالن ای، قرارگیری دو هس

معموال در ایجاد فضای خام بسیار کارآمد است. در تعداد زیادی 

شــود که ورود به واحد معموال از فضــای ها مشــاهده میاز پالن

ــتا ادامه پیدا  میان دو هســـته صـــورت گرفته و در همان راسـ

 ,Table 4شود )کند. این جایگیری باعث آزادسازی پالن میمی

Plan 1,2,3 ای پراکنده، باعث ( در حـالی که الگوی دو هســـته

نیز  یگیریشود. فضای ارتباطی در این گونه جاتقسیم پالن می

 (.Table 3, Plan 6گیرد )میان دو هسته شکل می

 کنار در نواری صورت به خیس فضـاهای  همه قرارگیری

 افض باقی ای،حاشـیه  ایهسـته  دو الگوی مانند نیز، وجه یک

ــکل تغییر برای را ــته باز ش ــازی باعث و گذاش  پالن آزادس

 این شدن قطع صـورت  در(. Table 6, Plan 2,3,4) گرددمی

ــورت انقطاع محل از معموال واحد به ورود نوار،  گیردمی ص

(Table 5, Plan 1.) 

 از یکی حداقل جایگیریِ توســـعه، رویکرد در :توسررعه

 هاینمونه بیشتر در. رسـد می نظر به رایج گوشـه  در هاهسـته 

 نپال مرکز در وجه یک به چسبیده خیس فضای شده، بررسی

 دلیل(. Table 2, Plan 3,4,5) است گرفته قرار آن گوشه در یا

 و پالن گوشه در هسته قرارگرفتن که اسـت  آن امر این اصـلی 

 بودن زیاد صورت در ویژه به و پذیر،توسعه سـطحِ  مجاورت در

 ترآســان را توســعه دســترســی ســهولت علت به آن، مســاحت

 چندان نه یفاصــله در هســته قرارگیری با مقابل، در. کندمی
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 حد از بیش ارتباطی فضای توسعه، بلقا خالیِ بخش به نزدیک

 در. نگیرد شکل مناسبی دسترسی است ممکن و شده طوالنی

 زا یکی معموال شده، ذکر دلیلِ همان به نیز ایدوهسته الگوی

 از است قرار توسـعه  که گیردمی قرار دیواری کنار در هاهسـته 

 (.Table 4, Plan 4) بیفتد اتفاق سمت آن

 واحدیسطح میان -4-2

ــد، طور که پیشهمـان  رکیب و تقسرریم:ت تر گفته شـ

ترکیب و تقسـیم به هرگونه درگیرشدنِ دو واحد با هم گفته  

ــود. برای نمونـه، دو واحد می می ــمت شـ توانند تنها در قسـ

هایشـان باهم ترکیب شوند. ولی گاهی ترکیب به صورت  اتاق

ــکل می   ــکیل یک واحد کـامـل شـ گیرد. یعنی دو واحد تشـ

دهند. در هر دو حالت، محل قرارگیری فضــای تر را میبزرگ

خیس از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که 

ی بررس در ترکیب و تقسـیم تعداد واحدها بیش از یک است، 

دهی فضـای خیس بین دو یا چند واحد مسکونی از  سـازمان 

 اولویت بیشتری برخوردار است.

، عالوه بر تقسیم ایِ هسته در مرکزدر الگوی تک هســته

فضا به دو بخش قابل تشخیص، حاالت مختلفی برای تفکیک 

 ,Table 1تواند وجود داشته باشد )دو واحد مسکونی نیز می

Plan 14   ،ــیم عمودی (. همچنین بـه هنگـام ترکیب و تقسـ

تواند موقعیت مناسبی را قرارگیری هسـته در وسط وجه، می 

یعنی در همان  برای جایگیری پله در مجاورت فضای خیس،

 (.Table 1, Plan 15بخش مرکزی واحد، فراهم نماید )

ــتـه  ــیم  الگوی دوهسـ ای نیز برای ایجـاد ترکیب و تقسـ

ــیم، هرکدام از   ــت. در این حالت، پس از تقسـ ــب اسـ مناسـ

 ,Table 3توانند مختص به یک واحد شـــوند )ها میهســـته

Plan 8/ Table 4, Plan 5 ویژه (. اســتفاده از الگوی نواری، به

ــیم در مجموعه  های نواریِ منقطع نیز، برای ترکیـب و تقسـ

مسکونی متداول است. مزیت این گونه استقرار این است که 

ضـمن تقسـیم کلی پالن، بخشـی از فضـاهای خشک را آزاد     

هایی با هم ترکیب شــوند گذاشــته تا بتوانند به صــورت اتاق

(Table 5, Plan 2,3,4. ) 

 گیرینتیجه -5

توان به این نتیجه رسید که یکی می فته شد،چه گاز آن

ــکونی هـایی که در تمام پروژه ترین ویژگیاز مهم های مسـ

ــم میانعطاف ــاهای خیس  خورد،پذیر به چشـ تجمیع فضـ

ــت، به گونه ــاها تا حد امکان در یک یا اسـ ای که این فضـ

های حـداکثر دو محـل تمرکز دارنـد و این تمرکز در پروژه   

تفاوت باشـــد. تجمیع به حاالت مختلفی تواند ممختلف می

ــد می   فارم از انواع  توانـد اتفاق بیفتد. کـه در بـاال ذکر شـ

ــد، به نظر میرویکردهای انعطاف ــد پذیری که ذکر شـ رسـ

شـکل کلی تقسیم پالن در تمام این رویکردها به دو حالت  

ــود که در هر جداکردن فضــا و آزادکردن فضــا انجام می ش

ــای خیس از همان مراحل ها، جایدوی این حالت گیری فض

ــی دارد. به منظور اطمینان از   ــاس ابتدایی طراحی نقش اس

های جایگیری فضای خیس ، الگو0 این موضـوع، در جدول 

ــای رویکردهــای انعطــاف ــطح بــرمبن ــذیری در دو سـ پ

واحدی دسته بندی شده و جداکنندگی واحدی و میاندرون

ــا آزادکـننــدگی هر الگو )و زیرمجموعــه  ( طبق هــایشی

ان توهای موردی بررسی شده است. به این ترتیب، مینمونه

الگوها پیامد استفاده از بیشــتر به این نتیجه رســید که در 

تواند جداکنندگی یا آزادکنندگی فضـــا باشـــد. آن الگو می

ــتفاده از چنین جدولی،  تواند پس از انتخاب میطراح با اس

ــطح درون رویکرد انعطـاف  واحدی یا پـذیری مطلوب در سـ

ــتن پیامدهای هر الگوی جایگیری  میـان  واحـدی، با دانسـ

فضـای خیس، الگوی مناســب طرحش را شناسایی کرده و  

ــناخت و   ــریع نماید. در نتیجه، با شـ فرایند طراحی را تسـ

ــای خیس در پالن های انتخاب الگوهای رایج جایگیری فض

 شود.تر تواند به مراتب سادهپذیر، روند طراحی میانعطاف
 

Table 7: Seperation and liberation of plans based on 

flexibility approaches and organizational patterns 

(colored rows display more common patterns) 
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ــا از مزایــای حــالــت آزادکننــده ــت کــه بــا  فضـ این اسـ

 و شدهراندن فضای خیس، فضاهای خشک کامال آزاد حاشیهبه

ــیاری در پالن امکانایجاد تغ ــودپذیر میییرات بسـ  . با اینشـ

توانند فضاهای خیس می فضاهای خشک بدون مزاحمتن روش،

ــتهبه راحتی جایگیری ــند.  های مختلفی داشـ  در مقابل،باشـ

، با تقسیم کردن پالن گی فضا،جداکنند فضای خیس در حالت

 های فرضیضـمن ایجاد کنترل نسبی فضا توسط طراح، حالت 

 سازد.  تر میرا کاهش داده و طراحی را ساده ییفضا انچیدم

 نوشتپی
1. Adaptability 

2. Changeability 

3. Expandablility 

4. Tight-fit functionalism 
5. Poly-valence 

6. The Idea of Building 

7. Service space 
8. Inclusive design 

9. Adaptable Housing 
هایی از ساختمان مانند توزیع فضاها و بندی شوند که در هر یک از این سطوح، ویژگییزی دستهتوانند در سطوح متمامی از نظر ساختارها سـاختمان  .17

هایی با طول عمر متفاوت تشکیل شده از الیه ساخت،خوش یک ساختمانِ ، استوارت برندی گفتهشوند. طبق ها مطرح میسرویس و عملکردها، نماها

در این لیست، از ها، پالن فضاها و مبلمان. مشـخص نمود که عبارتند از: سایت، سازه، پوسته، سرویس در سـاختمان   ی تغییر راشـش الیه  ویاسـت.  

ها یا همان فضاهای خیس از اجزای سرویس ها،توان گفت در بین این الیهمی یابد.ی اول به آخر طول عمر و در نتیجه میزان ثبات الیه کاهش میالیه

 .طرح در نظر گرفته شوند در ، از ابتدا بایدساختمانیک  یپذیرانعطافافزایش  برای یک ساختمان هستند و ثابتن نیمه
11. Pre-occupation 
12. Indeterminate space 
13. Layouts 

14. Specific 

15. General 

16. Slack space 

17. Wide open spaces 

18. Interconnected rooms 
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Introduction: Change is an undeniable part of life. Change is always needed in people’s 

lives, and this has become more essential in this era due to the complexity and diversity 

of lifestyles. Apart from rapid social, economic, and technological advances, the need 

to increase adaptability and flexibility has become one of the most important issues in 

residential design. Considering the ecological factors, this issue is so important that, 

according to Schneider and Till, sustainable development can be achieved through a 

flexible design (Schneider & Till, 2007: 50). Given the characteristics of the 

contemporary era and the successive changes to the lifestyle in Iran, it seems that 

flexibility must be one of the priorities for residential building designers. Factors 

involved in the design of flexible housing are numerous and intertwined, and their 

appropriate consideration can lead to a proper design. These factors include structures, 

the layout of the wet areas, access space, and appropriate space dimensions (Albostan, 

2009: 28-34, Friedman, 2004: 92). 

According to the above issues, wet areas are chosen as the main focus of this study in 

order to better understand the formation of flexible residential buildings (considering 

the location of wet areas) and also to take steps to facilitate the design process for 

residential building designers. In this regard, this study aims to identify the most 

common layouts of wet areas in flexible residential buildings and makes a comparative 

study based on different approaches to flexibility. 

Research method: The present study is an applied, descriptive, and analytical research. 

Obviously, a typology for wet area must be provided after understanding the typology 

of flexible residential buildings. Thereby, an appropriate process can be followed in the 

layout of the wet areas based on the designer’s approach to the plan flexibility. Using a 

library research method, this paper scrutinizes and identifies the common approaches 

to flexible residential building. 

Regarding the importance of flexible design in residential complexes, when several 

adjacent units are designed, two approaches can be adopted in two levels of intra-unit 

and inter-unit. At the intra-unit level, the layout of the wet areas within a residential 

unit as well as the relationship between the wet area and the adjacent spaces are studied. 

At the inter-unit level, the location of the wet area in the layout of several adjacent 

residential units are studied. 

Flexible residential plans are then collected by library research and, based on the 

flexibility approaches, the location of the wet areas in the plan are studied. After 
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collection, description, and qualitative study of residential plans, the most widely used 

wet area layout of residential plans are specified and the layout of the wet areas in 

flexible residential buildings are identified in the form of three main patterns. Next, 

these three patterns and their subsets were analyzed more accurately by selecting about 

forty plans. The criteria for choosing the plans were the success of the projects, the 

variety in the plan form, and access to high-quality visual documents of the project. 

Also, for consistency reasons, exceptional patterns that had been rarely used were not 

included in this study. In the last step, unlike the previous steps, a comparative study 

was conducted. It is worth mentioning that in this research, technological issues were 

avoided and more attention was paid to architectural design, i.e. spatial organization. 

Conclusion: Consequently, it can be concluded that one of the most important features 

of all flexible residential projects is merging of wet areas. This can occur in various 

ways mentioned in the article. Regardless of the types of approach to flexibility, it 

seems that the whole plan can be divided to separate areas or free areas. In both cases, 

the layout of the wet areas plays an essential role in configuration of the design in the 

early stages. Thus, it can be concluded that in most layouts, the plan should be divided 

into two separate or free parts. Eventually, the design process can be made much easier 

by recognizing and selecting common patterns to devise wet areas in flexible plans. 

One of the advantages of dividing the plan into free spaces is that the wet areas are 

placed in the peripheral spaces and other spaces are therefore completely free of many 

changes in the plan. In this way, the dry spaces can be easily placed in different places 

without overlapping wet areas. In contrast, when the dry and wet areas are separated, 

the wet areas reduce the number of hypothetical alternatives of spatial layout and 

simplify the design while providing a relative control of space. 
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Residential, Flexibility, Wet Area, Layout Pattern 
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 چکیده

های اخیر در و آموزش آن از موضوعات مهم و رو به رشدی در عناوین پژوهش اطالعات سـاختمان  یسـاز مدل گرچه امروزه

پژوهش حاضر با هدف  رود، اما این جریان نوین بخصـوص آموزش آن درکشور ایران نادیده گرفته شده است. جهان به شـمار می 

ایران انجام یافته آموزش معماری سازی اطالعات ساختمان دری جهت شناخت بکارگیری سیستم مدلپیشنهاد چارچوب مفهوم

 بوده و رویکردی آمیخته؛ شـــامل نمونه موردی ثانویه، پیمایش و گروه کانونی دارد. پژوهش از نظر هـدف، کاربردی اســـت. این 

 75/7 یریاندازه گ یخطاآموختۀ معماری است. فر دانشن 277نمونه تعداد حجم بوده و  انتخاب جامعۀ آماری به روش هدفمند

تحلیل  )اس.پی.اس.اس( افزار آماریبا استفاده از نرمها بصورت آنالین پخش و بوده است. پرسشنامهدرصد،  95 نانیو سطح اطم

 و تایید شده است.محاسبه 806/7 با ضریب آلفای کرونبامآزمون و پایایی متغیرها از طریق ارزیابی  هاروایی پرسـشنامه  .اندشـده 

های موردی چارچوب نظری پژوهش ترسیم وسپس نظرات مشارکت کنندگان اخذ و تحلیل گردیده و در ابتدا با استفاده از نمونه

تایج نو اهداف دوره با توجه به  است. سطح انتها چارچوب نهایی توسـط گروه کانونی از اسـاتید و خبرگان اعتبار سـنجی گشـته    

به همراه سایر تواند در مقاطع مختلف و سازی اطالعات ساختمان میچنین بدسـت آمد که سـیسـتم مدل   ر ئسـکو آزمون کای ا

ها و اهمیت دوره جهت انتخاب محتوا بندی فریدمنرتبه ای ونمونه کی tهای آزمونبکار رود. همچنین از های آموزشـــی کالس

مدیریت پروژه، مباحث پایداری و در  سازی اطالعات ساختمانلسـیستم مد بیشـترین میزان اهمیت کاربرد  اسـتفاده شـده که   

 ،اهبراساس یافتهبدست آمده است. ذهنی  اتمفاهیم و تصورحوزۀ در آن و کمترین میزان اهمیت کاربرد کارگاه طراحی معماری 

ســازی اطالعات دلمدیریت اطالعات؛ در چارچوب آموزشــی ســیســتم م ســازی؛ مفاهیم و تئوری؛ وســه حوزۀ نرم افزار و مدل

سـاختمان موثر شـناخته شـده و به عنوان نمونه برنامه درسـی دورۀ کارشـناسی معماری مورد بررسی قرار گرفته است و الگوی      

 است. شدهآموزشی نهایی به صورت تلفیقی در مقاطع مختلف تحصیلی پیشنهاد 

 های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

ترین مظاهر وساز و فناوری از عمدهتوسعۀ صنعت ساخت

ــائلی چون    ــتند. مس ــعۀ جوامع بشــری هس پیشــرفت و توس

 وری پایین نیرویها؛ ضایعات؛ ریسک باال؛ بهرهافزایش هزینه

انسـانی؛ و مسـائل زیست محیطی، صنعت ساخت وساز رایج   

های بســیاری روبرونموده ورها را با چالشدر بســیاری از کشــ

به عنوان "1بیم"سازی اطالعات ساختمان اسـت. امروزه مدل 

در صنایع ساختمانی  های فناورانه پدید آمدهیکی از پیشرفت

ــبب دگرگونی و افزایش   بـا فراهم آوردن ابزارهایی متنوع سـ

ــت. بهره ــته اسـ ــنایع وحرفه گشـ به عبارتی این  وری در صـ

ســبب گشــته اســت تا اقبال عمومی نســبت به  ها پتانســیل

سازی اطالعات ساختمان سـازی سـیستم مدل  کاربرد و پیاده

در کشـورهای مختلف به وجودآید واستفاده از آن روز به روز  

 بیشترگسترش یابد.

ــورهـا رویکردهای ملی برای    امـا   تعـداد محـدودی از کشـ

سازی اطالعات ساختمان دارند وکمبود آموزش سـیسـتم مدل  

های تحصیلی مرتبط، از های آموزشی و دورهیکردها و برنامهرو

 سازیســازی ســیســتم مدلترین موانع بکارگیری و پیادهمهم

 ,Abdirad & Dossick) آینداطالعات سـاختمان به شمار می 

ــالهــای اخیر افزایش قــابــل توجهی در زمینــه  .(2016 در سـ

ازی اطالعات ساختمان به وجود آمده ستحقیقات سیستم مدل

ــت. امـا پژوهش در مورد برنـامه   ــیلی ها و دورهاسـ های تحصـ

سازی اطالعات ساختمان و تاثیر ونتایج آموزش سـیسـتم مدل  

ها در التحصیالن این دورهو فارم عالیآنها در موسسات آموزش

در تحقیقات آکادمیک بصـورت محدودی پرداخته شـده است.   

تم هرچند به صــورت محدودی توسط برخی ایران این ســیســ

رود، اما هنوز به شـرکتهای مهندسی و افراد متخصص بکار می 

طور جدی در برنامه درسـی رشـتۀ معماری به آن توجه نشده   

این در حالی اسـت که دانشگاه های بسیاری در سراسر  اسـت.  

در برنامه آموزشی  اطالعات ساختمان یمدل ســازدنیا با ارائه 

ر معرفی و اســتفاده از این سیستم متناسب و بر خود ســعی د

اند. این مقاله با اسـاس نیاز صـنعت سـاخت و سـازشان داشته    

ــاختمان به   ــازی اطالعات س ــی تعریف و جایگاه مدل س بررس

ضـرورت معرفی و پیاده سازی آن در آموزش معماری پرداخته  

ــه برنـامه     ــی و مقـایسـ ــپس بـا بررسـ های جاری برخی و سـ

ــگاه ــتراتژیرگ دنیا های بزدانشـ های ارائه آن در در مورد اسـ

ــی بـا رویکردهای مختلف   برنـامـه   ــعی در ارائه هـای درسـ سـ

چارچوب پیشــنهادی مناسب جهت بکارگیری این سیستم در 

 کشور ایران خواهد داشت.

  سازی اط عام ساختمانسیهتم مدل -1-1

ــیمـات معماری و      ــتـاد میالدی ترسـ قبـل از دهـۀ هشـ

طریق دستی و بر روی کاغذهای پوستی ساختمان عموماً به 

ــورت می ــال گرفت. ص میالدی با  1997تا اواخر  1987از س

تــحــوالت تــکنولوژیــک و ورود کــامپیوتر تغییر مهمی از 

های قدیمی ترسیم به سوی طراحی به کمک کامپیوتر روش

ــیمات؛ درگیر اتفاق افتاد. همزمان با پیچیده ــدن ترسـ تر شـ

ــتری در پروژه ــدن افراد بیشـ هـای مربوط بــه  ؛ و چــالششـ

ــتم ــیسـ ــاختمـانی، نیـاز بـه برنامه    سـ ها و هـای مختلف سـ

ــوی تر و یکپارچهافزارهـای کـامل  نرم تر، این جریان را به سـ

تر های نوینسـازی اطالعات ساختمان و حوزه سـیسـتم مدل  

 مدیریت چرخۀ حیات ساختمان پیش برده است. 

ی سازی اطالعات ساختمان فناوراسـاسـاً سـیسـتم مدل    

ــنعت  ــاختمان در صـ نوینی جهت طراحی و تولید اجزای سـ

کند. این سیستم از مدل کامپیوتری سـاخت و سـاز مهیا می  

جـامعی بـا فراینـدی مبتنی برهمکـاری در مقـابل مجموعه      

ــاختمان   ــنتی طراحی س ــیمات جداگانه س  بردمی بهره ترس

(Alwan, Jones, & Holgate, 2017). مرجع روش این در 

ــازیبهینـه  ــاخــت نظـارت،  طراحی، سـ  تحویل، پروژه، سـ

ــازی برداری،بهره ــاختمان، تخریب حتی و بازسـ  مدل سـ

ایستمن نویسندۀ یکی از معتبرترین  .باشدمی پروژه دیجیتال

ــاره می کنــد کــه: کتــب در این زمینــه، در تعریفی کلی اشـ

ــتم مدل ــیسـ ــاختمان یک فناوری سـ ــازی اطالعات سـ سـ

ای است جهت تولید، ازی و فرایندهای به هم پیوستهسـ مدل

ــازی مدل همچنینهای ســاختمانی، ارتباط و تحلیل مدل س

اطالعات ســاختمان را روشــی هوشــمندانه برای طراحی و   

ــاخت و مدیریت ، قبل و بعد از اجرا  ,Eastman) داندمی سـ

Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). ــلطنتی  م ــۀ س ــس وس

ســـیســـتم به همراه چند موســـســـۀ دیگر  معماران بریتانیا

را اینگونه تعریف کرده اند: ســازی اطالعات ســاختمان  مدل

ــاختارهای فیزیکی و عملکردی و امکان  » ارائـه دیجیتال سـ

اطالعاتی که تصـــمیماتی  ایجاد منبع دانش اشـــتراکی برای

ــپت اولیه تا  قابل اعتماد در طول چرخه حیات پروژه ازکانسـ

ــکل می ــازی   .(CPIC, 2011) «دهندتخریب را ش ــویرس تص

سازی اطالعات عناصر سازه و سایر اطالعات در سیستم مدل

ــاختمـان، امکـان پیش تحلیلی از آنهـا جهت پیش بینی     سـ

نماید و مسیر مسائل ممکن در خالل ساخت و ساز فراهم می

ــترذخیره  هرگونـه تغییری در طراح  ی را جهـت تحلیل بیشـ

سازی اطالعات سـیسـتم مدل   .(Kushwaha, 2015) کندمی

کاری مشــترک و فرمتوان به عنوان یک پلترا می ســاختمان



115 
 

 سازیمدل سیستم بکارگیری سنجیامکان و شناخت

 ایران معماری آموزش در( BIM) ساختمان اطالعات

RECOGNITION AND FEASIBILITY STUDY OF 

IMPLEMENTING BUILDING INFORMATION MODELING 

(BIM) IN ARCHITECTURAL EDUCATION IN IRAN 
147 

 

 

ــتـه   نیز تعریف نمود کـه تغییرات، مـدیریت، و    ایچنـدرشـ

ــتراک   ارتبـاطات به طور همزمان در میان افراد پروژه به اشـ

ــتهگ ــودمی ذاشـ این امر به بازیابی  .(De Masi, 2015) شـ

اطالعــات مفیــد در هر زمــان و جلوگیری از اتالف زمــان و 

 & Logothetis)کـاهش احتمـال خطاها کمک خواهد نمود  

Stylianidis, 2016). ســـازی به طور اخص ســـیســـتم مدل

ــ ای ازمفاهیم تواند به عنوان مجموعهاختمان میاطالعات سـ

که مستقیماً مربوط به بکارگیری فناوری اطالعات و مدیریت 

اطالعات در کاربردها و فرایندهای صنعت ساخت و ساز است 

 گردد. تلقی

سـازی اطالعات ساختمان بسته به حوزه تخصصی و  مدل

 با بررســیاهداف پژوهشــگران دارای تعاریف مختلفی اســت؛ 

ــب با حوزهتعاریف مرتبط دیدگاههای مختلفی   ییهامتناسـ

. دستۀ اول پژوهشگران قابل تعریف و برداشــت است متفاوت

ــتم مدل ــیسـ ــازی اطالعات با تاکید بر حوزۀ فناوری، سـ سـ

اند. سازی مجازی ساختمان دانستهسـاختمان را فناوری مدل 

 دسته دوم بر حوزۀ فرایند به معنای شبیه سازی هر فعالیتی

در ســاختمان توجه داشته و این سیستم را فرایند مبتنی بر 

اطالعــات کــه طراحی کــاملی از تمــامی اطالعــات فنــاوری

ــکل   ــاختمان در فازهای مختلف چرخه حیات پروژه به ش س

اند. دســتۀ ســوم نیز با داده ذخیره کرده اســت تعریف نموده

ــازکپـارچه یهـدف  تـاکیـد بر     تیقابل تیو اهم یطراح یسـ

 یکارفرمپلتی این ســـیســـتم آن را ریتعامل پذ و یهمکار

و  تیریمد رات،ییجهت اشــتراک تغ یامشــترک چند رشــته

اند. ولی دانستهافراد پروژه  انیارتباطات به طور همزمان در م

ــتگندیفرابـاید توجه نمود که در واقع   ــول و  یها بسـ به اصـ

ننده کلیتســه یانهای)جری ریگمیکنندۀ تصــمتیهدا نیقوان

 نیقوان ، به معنایاستیسـ که این مهم؛ حوزۀ  دارند، (دنیفرا

را آشکار خواهد  مرتبط یآموزشـ  یهاو اسـتانداردها و برنامه 

نمود. بنابراین در این پژوهش فرض شــده اســت که سیستم 

ها، ســازی اطالعات ســاختمان عبارت اســت از؛ سیاستمدل

ــتهفرایندها و فناوری ــتراک های به هم پیوسـ ای؛ جهت اشـ

یرات، مـدیریت و ارتباطات به طور همزمان در میان افراد  تغی

 نفع و در سراسر چرخۀ حیات پروژه.ذی

تواند کل چرخۀ میســیســتم  این مزایای کاربرددر واقع 

ــش دهد   به طور حتم انتقال از  و حیـات یـک پروژه را پوشـ

های ها در شرکتهای رایج مســتندســازی و ارائۀپروژهشـیوه 

ــاختمانی به روش جدی ــتم مدل  دس ــیس ــازی اطالعات س س

( 1 )تصویرای از تغییرات است. نیازمند ایجاد پاره سـاختمان 

ها با های سنتی طراحی و ساخت پروژهای میان روشمقایسه

سازی اطالعات مفهوم اصـلی فرآیند یکپارچه ســیســتم مدل 

رآیند در ف .(MacLeamy, 2004) دهدرا نشان می سـاختمان 

های عملکردی های پروژه کاهش و قابلیتیکپـارچـه، هزینـه   

یابد. همچنین دراین فرآیند نسبت به روش سنتی می افزایش

افتد هزینـۀ تغییرات کـاهش و زمـان اجرای طراحی جلو می   
(Bastani & Mahmoodi, 2018). 

 

 
Fig. 1 The comparison of workflow of conventional construction process and BIM concepts (MacLeamy, 2004; 

Bastani & Mahmoodi, 2018) 
 

ای در های سـنتی شـاهد تغییرات قابل مالحضه  در روش

ــاخت و هنگام رویارویی با    ــازی مدارک س ــتندس مرحله مس

ها و تاخیر زمانی پروژه هستیم. چون افزایش هزینه ئلیمسـا 

سازی اطالعات ساختمان به این سیستم مدل که در صـورتی 

مسـائل از همان مراحل آغازین پروژه توجه دارد. واضح است  

به  توانتا وقتی پروژه در مراحل فرایند طراحی باشد بهتر می

ــرفـه  های پژوهشجویی در هزینه و زمان پروژه پرداخت. صـ

ــورت گرفته و تحقیقات آکادمیک در زمینۀ مدل ــازی صـ سـ
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 های آنختمان نیز به ارزشمند بودن و پتانسیلاطالعات ســا

 در مفاهیم فناورانه جدید اشاره دارند.

سااازی اط عام ساایهااتم مدل  یکاربرد یهابرنامم -2-1

 ساختمان 

ــتم مدل  ــیس ــیاری س ــور بس ــازی اطالعات برخالف تص س

های کارکردی ســـاختمان یک برنامه کاربردی نیســـت و مدل

ــاز، مدیریت پروژ  ــاخت وس ــاختطراحی، س ها که با ه و زیرس

ــت محیطی و حداکثر   کمترین هزینـه و حداقل تاثیرات زیسـ

مدل اند. سـرعت سـاخت باشـند، بر پایه مفهوم آن ایجاد شده   

 هوشمند، مدل یک سـازی اطالعات سـاختمان  سـیسـتم مدل  

ــت معنادار و گرازمینه ــیاء که اس ــب آن در اش  و اجرا برحس

ــتم  ــیس ــاختمانی هایس ــاها، جمله از س  تیرها، یوارها،د فض

 کلمۀ کلیدی شوند.می تعریف وغیره هاکانال ها،لوله ها،سـتون 

ــاختمان در مدل ــازی اطالعات س ــت. تمرکز  "اطالعات"س اس

گرایی های شیبر مدل سازی اطالعات ساختمانسـیستم مدل 

، "2رِویت"های کاربردی مانند اســت، که با اســتفاده از برنامه 

آیند. در حالیکه نماهای به وجود می ،"4ِبنتلی "، و"3آرشیکَد"

دو بعدی و سـه بعدی پروژه و جداول مشخصات آن در اختیار  

ها به ها در یک نما؛ ســایر دیدگاهطراحان اســت و با تغییر داده

مۀ تنها برنا "رِویت" شوند.می طور خودکار تغییر کرده و به روز

ــت که جهت مدل ســازی اطالعات ســاختمان با  کاربردی اس

ــات    ترکی ــیس ــأت مکانیکی، تأس ــیس ب طراحی معماری، تاس

ــاخت بکار می   ــناد س ــازه و اس رود. رِویت و دیگر الکتریکی، س

ه ب سازی اطالعات ساختمانسـیستم مدل هایی که برای برنامه

ــازی، ارائه و اند به طراحان در امر طراحی، مدلوجود آمـده  سـ

 رتصاوی) کنند.یکپارچگی اطالعات دریک مدل واحد کمک می

 تیبا نرم افزار رِو توانیکه م ی( انواع مختلف اطالعـات  6یال 2

ــازیو تحت مفهوم مدل ــورت  سـ ــاختمان به صـ اطالعات سـ

ــاخت، بهره یمعمار یپروژه ها یدر طراح کپارچهی برد را و سـ

 .دهندینشان م
 

  
Fig. 3 Mechanical, electrical and plumbing (MEP) 

modelling (Autodesk, 2018) 

Fig. 2 Architectural modelling and presentation 

(Autodesk, 2018) 

  
Fig. 5 Construction schedules and lists 

(Autodesk, 2018) 
Fig. 4 Structure model and analysis  

(Autodesk, 2018) 
 

 
Fig. 6 Sustainable architecture analysis (Autodesk, 2018) 
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سااازی اط عام ساااختمان در ساایهااتم مدل گا یجا -3-1

 یآموزش معمار

های فناوری، تـأثیر چالش  امروزه حرفـۀ معمـاری تحـت   

ــادی   ــد و میمحیطی، اجتمـاعی و اقتصـ در حال تغییر باشـ

ــاختمان و مدلســیســتم  .ماهیت اســت ــازی اطالعات س س

ای هستند های نوآورانهواکنشها سازی تحویل پروژهیکپارچه

رود زمینۀ پیشرفت این حرفه و صنعت ساخت و رمیکه انتظا

ــاز را فراهم آورنـد.   ــد امروزه آموزش امـا به نظر می سـ رسـ

معماری بیشـــتر رو به گذشـــته داشـــته و به نیازهای آیندۀ 

ــنعت توجه ــان نمیصـ  این در حالی اســـت که دهد.ای نشـ

ــتق فنــاورانــه راتییو تغ عــالی آموزش بــا  یمیرابطــه مسـ

  رند.توسعه دا یفاکتورها

به  مندپژوهشگران اهمیت تربیت متخصصانی آگاه و عالقه

ــنعت معماری،     ــخگویی به تغییرات صـ فنـاوری جهـت پـاسـ

ــاخــت؛ آموزش را بــه عنوان بزرگترین   ــی و ســ مهنــدسـ

برای تغییرات فرهنگی تعریف  - و اغلب مخفی -گذاریسرمایه

 .(Smith & Tardif, 2009) و (Eastman C. , 2008) کندمی

است که  تاکید داشته انستیتو سلطنتی معماران بریتانیا )ریبا(

سازی اطالعات ساختمان، آموزش جهت کاربرد سـیسـتم مدل  

وســاز ضــروری اســت و این ای افراد در صــنعت ســاختحرفه

ــگاتواند از تغییر در برنامهحرکت می ــی دانشـ ها ههای آموزشـ

ــال  .(RIBA, 2011) آغــازگردد میالدی، درطی  2776ســ

ــی که در  ــوتا"همایشـ ــگاه مینه سـ و در حوزۀ کاربرد  "دانشـ

سازی اطالعات ساختمان برگزار شد، همگان بر سـیسـتم مدل  

ســازی اطالعات ساختمان این عقیده بودند که ســیســتم مدل

شد و  وساز خواهدت ساختای در صنعمسـبب تغییرات عمده 

ــائل و چالش  ــیاری از مس ــربس ــنعت  های عملی معاص در ص

عالی پاسخ سازی این سیستم در آموزشوســاز با پیادهســاخت

ــی که در  .(Khemlani, 2007) خود را خواهنـدیافت  پژوهشـ

های ایاالت متحده آمریکا و ســه مدرسه بین رابطه با دانشــگاه

ــان می ا ــت نش ــده اس ــد  82دهد که لمللی دیگرانجام ش درص

ســازی ها به آموزش یا بحث در مورد ســیســتم مدلدانشــگاه

ــاختمان ــد آنها از  18پردازند. همچنین می اطالعات سـ درصـ

درصــد  55میالدی و  2772 درصــد قبل از 20و 2772ســال 

ــال  ــروع به معرفی و آموزش این  2770آنها از سـ میالدی شـ

ــتم نموده ــیس ــتم . (BIMForum, 2018)اند س ــیس آموزش س

ــی آکادمیک  مدل ــاختمان درحوزه پژوهش ــازی اطالعات س س

های آموزشــی و در زمینه مدل مورد توجه برخی محققان بوده

آن از سطح برنامه آموزشی تا بررسی دوره های تحصیلی بحث 

و مهارتهای الزم،  اند تا با شناخت مفاهیمنموده و سـعی داشته 

چارچوبی در راســتای اهداف ایده آل و نتایج آموزشی سیستم 

ســازی اطالعات ســاختمان، جهت پر نمودن شــکاف بین مدل

آموزش عالی و صـنعت سـاخت و ساز معرفی نمایند. بر اساس   

ــم ( در پژوهش خود بکارگیری 2776انـداز، چنـگ )  این چشـ

ش و جایگاه ســازی اطالعات ساختمان در آموزسـیســتم مدل 

مناســب آن در برنامه تحصــیلی معماری را مورد بررســی قرار  

ــجویان در   ــط دانش داده و تأکید بیش از حد بر تولید فرم توس

کندکه دهد. وی اذعان میفراینـد طراحی را مورد نقـد قرارمی  

ای رشتهسـازی یکپارچه و بکارگیری دانش میان در آینده مدل

ــتر مو   ــا خواهدبود و  در مراحـل اولیـه طراحی بیشـ رد تقـاضـ

ترین عوامل در هـای کنونی تأکید بر فرم از کم اهمیت گرایش

. بنابراین یکی از (Cheng, 2006) فرایند طراحی خواهند گشت

تواند سازی اطالعات ساختمان میمزایای آموزش سیستم مدل

یق تواند از طرگرایی باشد. البته ساختن میزدایی از فرماهمیت

ــئلـه محقق گردد در حـالیکه معماری نیازمند تفکر   حـل  مسـ

ــت وپیاده ــتم مدل طراحانه اس ــیس ــازی س ــازی اطالعات س س

ــاختمان بدون توجه به الزامات تفکر طراحانه احتمال دارد  سـ

طراحی معماری را به یک موضوع سادۀ حل مسئله تنزل دهد. 

ــر ک ( نیز آموزش معماری2776تون )کلی ــه در معاصـ ه ریشـ

ای دهۀ پنجاه میالدی دارد محیط اجتمـاعی، فنـاوری و حرفه  

ـ  باوهاوس"مورد نقد قرار داده و اعتبار و اثربخشی شیوۀ تفکر 

های ترســیمی سنتی ای بر مهارترا که تأکید قابل توجه"بوزار

ــوم ایده ــازه و و تدریس تقریباً منس ــی س های فناورانه مهندس

ــتم  ــیس های و محتوای جانبدارانه دورههای کنترل محیطی س

کشــد. در این زمینه، او تاریخ معماری داشـتند را به چالش می 

ــانفت، جهانیتأثیر اجتناب ــر ناپذیر دوران پسـ ــازی و عصـ سـ

ــت و یکم را مورد تأکید   ــی قرن بیس اطالعات بر برنامۀ آموزش

سازی اطالعات ساختمان کند که مدلدهد. او ادعا میقرار می

در چگونگی خلق و مســتندسازی رشتۀ معماری تحولی جدی 

ماهیت این به عبارتی  .(Clayton, 2006) به وجود آورده اســت

سـیستم به عنوان فرایند تسهیل همکاری و تعامل افراد ذینفع  

تا  نمایدوساز را بیشترترغیب میاساتید حوزه ساخت در پروژه،

ــتهمـدل  پارچه را درآموزش وتحویل پروژه ای یکهای چندرشـ

  .(Puolitaival & Kestle, 2018) بکارگیرند

ــگران فوق این مهم که آموزش و یادگیری  نظریۀ پژوهش

سازی اطالعات ساختمان های کاربردی ســیستم مدلمهارت

های ساخت و ساز التحصـیالن آتی رشته به شـدت برای فارم 

کنند. بنابراین آموزش ســیستم اسـت را تقویت می مورد نیاز 

ــطوح و دوره مدل ــاختمان باید در س ــازی اطالعات س های س

مختلف آموزش معماری گنجانده شــود تا پاسخگوی نیازهاو 
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ناپذیر معاصــر در حرفۀ معماری وصنعت های اجتنابنوآوری

دین بیشتربآن البته کارآمدی و اثربخشی . ساخت وساز باشد

پروژه و یافتن  که استفاده از شبیه سازی واقعیخاطر اسـت  

 سازد. می مسائل ساخت پیش از موعد را میسر

سازی جهت بررسـی مقاالت داخلی در حوزۀ سیستم مدل 

ــط نگـارنـدگان       ــاختمـان طی دهـۀ اخیر، توسـ اطالعـات سـ

ســـازی اطالعــات هــای پژوهش در مــدلبنــدی حوزهطبقــه

 & Isikdag) دو آندروو داگســاختمان، مطابق مدل اســیک 

Underwood, 2010)  مقالۀ  196توسعه یافته و پس از بررسی

، نتایج civilicaو  magiran های جستجویمربوطه از سـامانه 

ــان1)جدول مطابق  دهندۀ مغفول ماندن حوزۀ آموزش و ( نشـ

 سازی اطالعات ساختمان است. یادگیری سیستم مدل
 

Table 1: Classification of BIM research areas 
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1 Process and control 

simulation 27 13.78% 

2 Sustainability issues 

(green-Lean) 29 14.80% 

3 Standards 4 2.04% 
4 Maturity 3 1.53% 
5 Organizational Adoption 12 6.12% 

6 Building information 

services 25 12.76% 

7 Real-life Cases 25 12.76% 
8 Training and Education 2 1.02% 
9 Industry-wide Adaption 17 8.67% 

10 Conceptual boundaries 38 19.39% 

11 Building information 

integration 7 3.57% 

12 Emergency response – 

risk management 7 3.57% 

Total 196 100% 
 

ــویر ــد ناگهانی که مطابق )تصـ ( در تعداد مقاالت 0 رشـ

سـازی اطالعات ساختمان در سالهای  مرتبط با موضـوع مدل 

اخیر رم داده اســت بیشــتر شــامل مقاالت مروری در حیطۀ 

ــتم مدل ــیسـ ــناخت مفاهیم و خود سـ ــازی اطالعات شـ سـ

( 1394بخت )نیک پژوهشی مرتبط در شـوند. سـاختمان می 

سازی اطالعات سـالۀ خود با عنوان بررسـی آموزش مدل  در ر

ــاخت در    ــتۀ مدیریت س ــیلی رش ــاختمان در برنامه تحص س

های ســیستم های ایران، بهترین روش توســعۀ دورهدانشـگاه 

ــاختمان را روش ترکیب درس و کار  مدل ــازی اطالعات س س

آزمایشـگاهی دانسته که فرایند یاددهی توسط اساتید و افراد  

گیرد. این امر سبب عت ساخت و ساز صورت میای صنحرفه

شــود تا دانشــجویان درگیر پروژۀ واقعی گشــته و نیازها و می

مسلم است  .(Nikbakht, 2015) انتظارات صنعت را بیاموزند

سازی اطالعات که گســترش اســتفاده از منافع سیستم مدل

ــاختمان ــاز با اف  سـ ــاخت و سـ ــنعت سـ زایش تعداد در صـ

ترین و متخصــصــان آموزش دیده میســر خواهد بود که مهم

ــلی ــط آموزش عالی و با معرفی ترین گـام می اصـ تواندتوسـ

 سازی اطالعات ساختمانســیستم مدلهای آموزشــی برنامه

در رشــتۀ معماری و ســاخت و ســاز برداشته شود. البته این 

سازی سیستم مدلرویکرد تنها بخاطرافزایش تقاضای کاربرد 

برای آیندۀ شغلی  آننیست، بلکه آموزش  اطالعات ساختمان

ای؛ راندمان های حرفهبهتر دانشجویان در رویارویی با چالش

نیز  عالی آموزش تر بین صــنعت وباالتر؛ وایجادارتباط نزدیک

 بود. خواهد مفید
 

 
Fig. 7 Frequency of relevant articles on BIM from 

2006 to 2018. Source: (Retrieved from Magiran and 

Civilica search engines) 
 

یات ساخت؛ متره و ئموادومصـالح؛ جز  حقیقت نمایش در

مونتاژ جزئیات خاص؛ بسیار فراتراز  وبرآورد؛ والگوی سـاخت 

اما آنچه امروزه  .توجه صـرف به هندسـه یک ساختمان است  

های طراحی آموزند، کاربرد ابزاردانشجویان در دانشگاهها می

های دوبعدی یا ســه بعدی اســت. که این فرایند خلق مدل و

های به خلق مدل سازی اطالعات ساختمانسـیستم مدل در 

در فرایند این در واقع  هوشــمند و چند بعدی رســیده است.

ــتم  ــیسـ پروژه در  اتیح ۀدر کل چرخ نفعیتمام افراد ذسـ

تا  آوردها فرصــتی فراهم میاین قابلیت شــوند.ینظرگرفته م

های مختلف در پروژه گردهم آمده و همکاری افراد با تخصص

 ند. داشته باشبا یکدیگر  نزدیکی با یک کار تیمی هماهنگ

سااازی اط عام ساایهااتم مدل هایو فرصااه جینتا -4-1

 یساختمان در آموزش معمار

ــازمـدل  ــاختمان  یسـ  یفیابعاد ک تواندمیاطالعات سـ

 در ســیســتمی کارآمد ان آموزش را بهبود بخشــد و به عنو
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مختلف  یهاجنبه یســازکپارچهســبب ی های طراحیکارگاه

ــتفاده از. ی گرددمعمار یآموزش طراح ــجویان با اسـ  دانشـ

توانایی بیشتری در  سـازی اطالعات ساختمان سـیسـتم مدل  

ــبیـه  ــیم طراحیشـ ــازی و ترسـ درک  وتر هـای پیچیده سـ

رند. در دا"5کَد"های نامتقارن در مقایســه با سیستمهندســه

ن ایسازی اطالعات ساختمان سیستم مدلفرایند طراحی نیز 

سازی های بیشتری را مدلدهد که گزینهامکان را به آنها می

سازی سیستم مدل نموده و مورد بررسی قراردهند. همچنین

ــاختمان  ــبی برای انجام کار تیمی اطالعات سـ امکان مناسـ

 از پیش وقایع نمودن آورد. رصدتوسط دانشجویان فراهم می

 زمان طراحی؛ کاهش بازخوردهای مختلف کنترل ســـاخت؛

 ریزی تغییردراطالعات؛ وبرنامه و سـهولت اصالحات  طراحی؛

ــتم این متمایزکنندۀ هایویژگی از دقیق؛ ــیس ــبت به س  نس

  .است مرسوم هایروش

سازی سـیستم مدل  که کاربرد دهندنشـان می  مطالعات

نشجویان بتوانند در یک شود داباعث می اطالعات سـاختمان 

پروژۀ منســجم همزمان به معماری، ســازه و تاســیســات آن  

های ساخت و ساز اندیشـیده و با بسـیاری از مسائل و چالش  

ــونــد. همچنین جهــت   در مراحــل اولیــۀ طراحی روبرو شـ

 هایکنند که دورهپیشنهاد میآن سازی و آموزش بهتر پیاده

ای پیش نیاز آشنایی هآموزشـی متوالی با در نظرگرفتن دوره 

ــتم مدل  با ــیس ــاختمان  س ــازی اطالعات س های و فناوریس

 Denzer) های آموزشی گنجانده شودوابسته به آن در برنامه

& Hedges, 2008). ســیســتم  های البته آموزش پیچیدگی

به دانشــجویان باید مدیریت  ســازی اطالعات ســاختمانمدل

ــده و با م ــد.  ای از آموزشقدمهش ــاده به پیچیده باش های س

ــجویــان دررونــد آموزش نیز بــایــد  نوآوری وخالقیــت دانشـ

  موردتوجه وتشویق قرارگیرد.

سااازی ساایهااتم مدل آموزش یدهاتهدی و هاچالت -5-1

 اط عام ساختمان

 ؛سیمتخصــص جهت تدر یرویکمبود ن یدر آموزش عال

 فناوری ای یرمحو نـد یفرا تیـ مردد بودن در مـاه  نیهمچن

به عنوان نرم سـازی اطالعات ساختمان  سـیسـتم مدل   بودن

 .ندیآمی به شمار آن آموزش یاز موانع اصل ؛افزار

ــی موانع موجود در  2778کایمل ) ــی به بررس ( در پژوهش

پردازد و سازی اطالعات ساختمان میسازی سیستم مدلپیاده

ائل کند: مســـها را در ســـه گروه دســـته بندی میاین چالش

ــتم     ــیسـ ــتفاده از نرم افزارهای سـ مربوط بـه یـادگیری و اسـ

سازی اطالعات ساختمان؛ درک نادرست از فرایند سیستم مدل

ســازی اطالعات ســاختمان؛ و مســائل مربوط به شــرایط  مدل

ها؛ ودر این میان درک ناصــحیح مفهوم ســیســتم   دانشــگاه

ــاختمان مـدل  ــازی اطالعـات سـ ترین چالش تلقی را مهم سـ

ــیار کندمی ــلی یک فرایند بسـ ، چون درک ایده و مفهوم اصـ

ــتتر از کــاربرد حرفــهمهم  ای ولی بــدون آگــاهی آن اســ

(Kymmell, 2008).  هـای عملی که از موانع  همچنین چـالش

ــتم مدل ــیس ــمار  آموزش س ــاختمان به ش ــازی اطالعات س س

ــیمورد بحث و هـا  آینـد نیز در برخی پژوهش می قرار  بررسـ

توان به برخی ازآنها مانند: به گرفته اســت که در این میان می

روز رســـانی ســـاالنۀ نرم افزارها؛ محدودیت منابع آموزشـــی؛ 

ضـــعیف  کمبود نیروی متخصـــص در بین اســـاتید؛ همکاری

آموزش عالی و صــنعت؛ و عدم ارتقاء مهارت کارکنان؛ اشــاره  

ترین مســاله این مهم .(Puolitaival & Forsythe, 2016) نمود

ها بر پایۀ توان یک دوره جدید در دانشگاهاسـت که چگونه می 

ســازی ســازی اطالعات ســاختمان پیادهمفهوم ســیســتم مدل

ــگاه، انطباق  نمود. یکی از چالش ــاء و مربیان دانش ها برای اعض

عات سازی اطالهای موجود جهت استفاده از سیستم مدلدوره

ســاختمان اســت. اساتید دانشگاه باید با دانش کاربرد سیستم 

ــاختمانمدل ــازی اطالعات س در طراحی معماری و فناوری  س

ای با ســاخت آشــنا گشــته و محیط آموزشــی فعال و پر بازده 

   های آموزشی مرتبط فراهم نمایند.با دوره هدف انطباق آن

 عام سااازی اطساایهااتم مدل ساازی اد یپ هایناا  -6-1

 ترویپ یساختمان در کتورها

ازی سافزون بر بیست سال است که موضوع سیستم مدل

ــت   ــته اس ــطح جهانی مطرح گش ــاختمان در س  اطالعات س

(Hadzaman, Takim, & Nawawi, 2015). 

ــر دنیـا جهــت    ــراسـ ــورهــای مختلف در سـ امروزه کشـ

اطالعات ساختمان  سازیسـیستم مدل  سـازی و اجرای پیاده

رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده و بسیاری با سیاست الزام و 

توســعه و   اند.تشــویق ســبب تســهیل در این امر گشــته   

سازی اطالعات ساختمان اولین بار سیستم مدل یسـاز ادهیپ

ســازی ســازی پیادهتوســط آمریکا و به واســطۀترویج وفراهم

ط سازمان مدیریت های دولتی توســاسـتراتژیک آن در پروژه 

ــت ( 6انیاسخدمات عمومی )جی ــده اس  هدایت و رهبری ش

(Smith P. , 2014).  ــتان نیز دولت عهده ــورانگلس دار در کش

سازی اطالعات ســازی ســیستم مدلمعرفی اســتراتژی پیاده

ســاختمان در صــنعت ســاختمان آن کشــور بوده وچارچوب 

ــتراتژیـک عمومی   ــم اسـ انــداز؛ در چهـارحوزۀ: رهبری؛ چشـ

ــنعت هـا و قـابلیـت   چـارچوب همکـاری؛ و ظرفیـت    های صـ

ــتـای حمـایـت از بخش عمومی جهت       وکـارفرمـا؛ ودر راسـ

 & Waterhouse) اســتتوســعه یافته آنســازی موفق پیاده
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Philp, 2016).  ســایر کشــورهای پیشــرو در زمینۀ پذیرش و

کشورهای  سازی اطالعات ساختمانسیستم مدل سازیپیاده

 , .Smith P) نروژ، فنالند، دانمارک و ایرلند هســتند ،ســوئد

ــده   . (2014 ــی تدوین شـ ــی و مطـالعۀ برنامۀ آموزشـ بررسـ

اســتفاده از ســبب تســهیل درتواند درکشــورهای پیشــرو می

 ســـازیل، نظام پیادهحا. با اینگردد در این زمینه تجربۀآنان

ــتم بـا توجـه به ظرفیت متفاوت دربکارگیری و    ــیسـ این سـ

ــتم  ــیس ــتفاده از س ــور، نمیاس تواند  های نوآورانه در هر کش

 مقایســه مقام توســط کشــوری دیگر تقلید و کپی شــود. در

ــخص می  اتفاق هنوز متفاوت هاینظام وجود باگردد که مش

ــ آل آموزشایده روش چگونگی مورد در نظری ــتم سـ یسـ

 و ندارد وجود درآموزش عالی سـازی اطالعات ساختمان مدل

ــی از اثر هنوز ارزیابی هادوره این بودن نوپا به توجه با  بخش

  .است نگرفته صورت هادوره این

دانشــگاه  12در این پژوهش در مجموع برنامۀ آموزشــی 

سازی اطالعات ازکشـورهای پیشـرو در زمینه سـیسـتم مدل    

به اهداف ویژه زیر مورد مطالعه و بررسی ساختمان برای نیل 

قرار گرفتــه اســـت کــه  مورد محور کیفی  تطبیقیتحلیــل 

 عبارتند از:

 های آموزشی در کشورهای منتخب؛ عنوان دوره -1

 طول دوره آموزشی در کشورهای منتخب؛ -2

 شناسایی نحوۀ آموزش؛ -3

 ها در طول مقاطع تحصیلی؛تعیین تنوع دوره -4

ــتهمطالعۀ برنامه -5 های ای ونحوۀ انجام پروژههای چندرشـ

 های مرتبط؛ یکپارچه با همکاری دیگر رشته

ارائه الگویی مناســـب برای برنامۀ آموزشـــی ســـیســـتم  -6

 سازی اطالعات ساختمان در ایران.مدل

ها و مشخصات در ادامه اهداف آموزشی، کاربردها، فرصت

ــیاین دوره ــل  های آموزش ــرفص های مربوطه در با مطالعۀ س

شگاه به طور جداگانه استخراج و مورد تحلیل و سایت هر دان

ــورها در   ــی قرار گرفتـه کـه نتایج آن به تفکیک کشـ  بررسـ

های ارائه پژوهش در ســرفصــل( ارائه شــده اســت. 2)جدول 

ــده در این نمونه ــان میش ــتم  دهند که معرفی ها نش ــیس س

به عنوان برنامۀآموزشــی در  ســازی اطالعات ســاختمانمدل

 شگاهی به طور کلی در چند گروه کلیهای مختلف دانرشته

 د:نگیرقرار می زیر

 یۀآتل شــاپ(؛)ورک عملیکارگاه دیجیتال؛ گرافیکی ارائۀ

 و نامه؛پروژۀپایان ساخت؛مدیریت سـاختمان؛ فناوری طراحی؛

هــا کــه در هر دوره بیش از یکی ازاین برنــامــه ،کــارآموزی

 گنجانده شده است. 

ــتم مدل ــیس ــاختمس ــازی اطالعات س تواند به ان میس

 ها مانندعنوان یک واحد مستقل ویا در ادغام با دیگر برنامه

کارگاه طراحی معماری، آموزش داده شود. رویکردغالب این 

ســـازی اطالعات مراکز آموزشـــی معرفی ســـیســـتم مدل

ساختمان درتلفیق با کارگاه طراحی معماری است. رویکرد 

و دورۀ مستقل  دیگر ارائۀ آن به عنوان یک برنامه آموزشـی 

ای رشـــتههای آموزشـــی تمام وقت و میانباشـــد. دورهمی

های ســازی اطالعات ســاختمان در دانشــگاهســیســتم مدل

مطرح ســراســر دنیا مانند: ایاالت متحده آمریکا، اســترالیا، 

ــوئد وجود دارند و همچنین    آلمـان، دانمـارک، فنالند و سـ

های کارگاه مدت نیز به عنوانوقـت یا کوتاه هـای پـاره  دوره

وساز عملی برای دانشـجویان یا متخصــصــان حرفۀ ســاخت 

ــتم مدل   ــیس ــنایی با ابزارها و مفاهیم س ــازی جهت آش س

اطالعات ســاختمان به صورت حضوری یا آنالین ارائه شده 

آید نشان ( بدست می2 )جدول بررسی است. نتایجی که از

ســـازی های آموزشـــی ســـیســـتم مدلدهد، که برنامهمی

سـاختمان در کشــور انگلســتان بصــورت مستقل،  اطالعات 

های کارشــناســی ارشــد و دوره های ارشد ومربوط به دوره

ــورت  فنـاوری بوده و   ــاله برگزارمییکبـه صـ گردد. در سـ

های ایاالت متحدۀ آمریکا، استرالیا و که در دانشگاهصـورتی 

های آموزشی با دیگرکشـورها سعی گشته است تا این دوره 

گردند. راحی و فنـاوری یـا رایانش تلفیق  هـای ط دیگر دوره

سازی اطالعات ساختمان اهدافی که آموزش ســیستم مدل

ستم از: سی عبارتند نمایندهای انگلیس دنبال میدانشگاه در

سـازی اطالعات ساختمان وطراحی یکپارچه؛ پایداری؛  مدل

سازی اطالعات ساختمان؛ مدیریت مدیریت ســیســتم مدل

کاربرد مفاهیم ســیســتم   و ریســاختمان؛ و تئو طراحی

ــه  مدل ــاختمان؛ ولی در مقام مقایسـ ــازی اطالعات سـ سـ

های های آمریکا و دیگر کشــورها بیشــتر برمهارتدانشــگاه

ــازی، تکنیکمـدل   هایکارگاه در افزارنرم کاربرد و هاسـ

ــمینــارهــا طراحی بــابهره ــتقیم، سـ و  گیری ازآموزش مسـ

توجه به اکوسیستم اند. همچنین داشته های آزاد تمرکزدوره

ــعه پایدار در ــازی اطالعات ارتباط با مدل و مفاهیم توس س

ساختمان با توجه به امکان هم افزایی این سیستم و اصول 

ــور  طراحی پایدار، فقط در برنامه دوره ــی کشـ های آموزشـ

ــور ایرلند به عنوان     ــپـانیـا و فنالند و در کشـ انگلیس، اسـ

 مدیریت انرژی توجه شده است. 

سازی آموزش آکادمیک سـیسـتم مدل   ی اهدافبا بررسـ 

توان ســه دسته بندی کلی برای آنها اطالعات سـاختمان می 

 مشخص نمود:
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رویکرد تک موضـــوعی، تنها در یک رشـــتۀ خاص مانند  -1

 فقط معماری یا مهندسی. 

 سازیها آموزش و شبیهای، که دانشگاهرشتهرویکرد میان -2

را مان ســازی اطالعات ساختســیســتم مدلهمکاری در 

بین دانشــجویان دو رشته یا چند رشته از خود دانشگاه، 

 اند.ارائه نموده

، که با اتخاذ این رویکرد آموزش مفاهیم آموزش مجـازی  -3

ــتم مدل  ــیس ــاختمان  س ــازی اطالعات س با یک دوره س

آموزشــی مجازی و شــبیه ســازی همکاری واقعی بین   

   گیرد.انجام می دانشجویان دو دانشگاه یا بیشتر

ســازی های مورد پژوهش؛ سـیسـتم مدل  اکثر دانشـگاه  در

ــوعی و برای  ــاختمان به عنوان یک رویکرد موضـ اطالعات سـ

دانشـجویان یک رشـته ارائه شده و تنها تعداد محدودی آن را   

ای یا آموزش مجازی به عنوان یک رویکرد منسجم و چندرشته

ــعی کرده  ــتههای میاناند همکاریدیـده و سـ ای در یک رشـ

های آموزشــی ســازی نمایند. بیشــتر برنامهاه را شــبیهدانشــگ

ــتم مدل  ــیس ــاختمان را به عنوان دورۀ  س ــازی اطالعات س س

های طراحی معماری در نظر گرفته و برخی نیز تکمیلی کارگاه

بـه عنوان نرم افزار ارائۀ گرافیکی طراحی در یک دورۀ آزاد و یا  

 اند.ه نمودههای مدیریت ساخت و یا کارگاه عملی ارائدر دوره
 

Table 2: The characteristics of BIM educational courses and programs at selected universities around the world 

University/ country Degree Course Department Time Objectives/ course content 

Montana State 

University/USA 

Bachelor’s 

degree 

Digital Graphics 

and Design 

(Introductory) 
Architecture 6 months 

 Training BIM system to 

architecture students in the 

graphic and design courses 

University of 

Wisconsin-

Milwaukee/USA 

Bachelor’s 

degree 

Computers in 

Architecture 

(Introductory) 

Architecture 6 months 

 Training BIM software 

applications 
 Graphic tutorial for students 

based on CAD and BIM 

New Jersey institute of 

Technology/USA 
 Design Studio Architecture 6 months 

 Training basics and concepts 

of the BIM system in 

architectural design Studio 

MIT/USA  

Architectural 

Construction and 

Computation; 

Architecture 6 months 

 Applying the computer in 

architectural design and 

construction 

 Applying Building 

Information Modeling (BIM) 

Software 

 Presenting digital projects 

using CAD and BIM 

University of South 

Wales/UK 
M.A 

Building 

Information 

Modelling and 

Sustainability 

Architecture 3 years 
 BIM and Advanced modeling 

 Information management and 

sustainability 

University of 

Liverpool/UK 
M.A 

Building 

Information 

Modelling (BIM) 
Architecture 1 year 

 Concepts of BIM and 

integrated project delivery 

 Modeling and exchanging 

information in BIM 

environment 

 BIM and sustainable design 

University of New 
South Wales/ 

Australia 

Bachelor 

degree – 

private 

courses 

Computers and 

Information 

Technology 

/Design 

Collaboration/ 

Parametric Design 

Architecture 54 hours 

 Concepts, processes and 

theory of BIM 

 Modeling techniques in the 

BIM system 

Lulea University of 

Technology/ 

Sweden 

 
Virtual 

Construction 
  

 Virtual design and 

construction methods 

 Construction processes 
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Norwegian U. of Sc. & 

Tech/. 
Norway 

Bachelor’s 

degree 

Design of 

buildings and 

infrastructure 
Architecture  

 BIM in architectural design 

and programming 

 Pre-construction based on 

BIM modeling 

 Virtual modeling in 

architectural design 

 Infrastructure design 

Copenhagen 

University 
Denmark 

Bachelor’s 

degree 

Digital Building 

Design (Project 

web, BIM, IFC, 

Lean 

Construction) 

Architecture 3.5 years 

 Construction management 

 Designing and applying BIM 

system 

Architecture Dept. 
HUT/ 

Finland 

Interdiscipli

nary 

Research 

course 

Information 

Management for 

Architect 

BIM initiative 

Architecture  

 BIM in design and pre-

construction 

 BIM in intelligent building 

design 

 BIM and the ecosystem 

 BIM in project management 

University College 

Dublin/ 
Ireland 

M.A and 

Virtual 

education 

Engineering - 

Information 

Technology in 

Architecture, 

Engineering and 

Construction 

Architecture 1 year 

 The application of the 

information modeling 

 Software 

 Energy management 

 Structural analysis 

 پژوهت یچارچوب نار -7-1

 های موردی ثانویه مطابق جدولپس از انتخـاب نمونـه  

برای شناخت برنامۀ مورد محور  0کیفی تطبیقی( تحلیل 2)

آموزشی این سیستم در کشورهای پیشرو انجام یافته است. 

ــه       یعنی بـا انتخـاب چنـد نمونـه و تحلیـل آنها به مقایسـ

ــی آآن رویکردهـای مختلف پذیرش   موزش در برنامه درسـ

عالی پرداخته شــده اســت. این مقایسه عالوه بر ایجاد فهم 

عمیق و شناخت موردها برخی از اشکال تعمیم را نیز ایجاد 

( بــا 2778) کنــد. پژوهش مورد محور طبق نظر پورتــامی

تعداد محدود موردها به تحلیل نظام مند فرایند پرداخته و 

ع شف تنوبه تنوع در فهم به واسـطۀ شناخت تفاوتها و یا ک 

ــودمنجر می در واقع تحلیــل  .(Della Porta, 2008) شـ

یط ها و تفاوتهای شراتطبیقی به توصـیف و تبیین مشابهت 

پردازد. در مطالعۀ یـا پیـامدها در بین واحدهای بزرگتر می  

ــاهده  تطبیقی مورد در کلیت و با تمام پیچیدگیهایش مشـ

ای متعددی را از جنبۀ خاصی مد نظر شود بلکه موردهنمی

جهت استخراج چارچوب نظری پژوهش ابتدا دهند. قرار می

ســازی اطالعات ســیســتم مدل  مؤثردر آموزش یهاحوزه

در چهار بعد حوزه های فناوری، سیاست و فرایند  ساختمان

اطالعات و ساختمان دسته بندی  سازی،اصلی آموزش، مدل

جهت شــناسایی محتوای های فرعی هریک و سـپس مقوله 

ــتخراج گردید  ــب هردوره اس ــویر مناس های برنامه (.8 )تص

 این سیستمآموزشـی متنوعی در سراسر دنیا برای آموزش  

ــگاه ــدهدر دانش ــعی در انطباق ها اتخاذ ش اند؛ که برخی س

های درسی با برنامه سازی اطالعات ساختمانسـیستم مدل 

یک برنامۀ درسی موجود داشته و برخی نیز به آن به عنوان 

ای همقطع تحصیلی مناسب در دورهاند. مسـتقل نگریســته 

 هایکارشـناسـی؛ کارشناسی ارشد؛ مقاطع تکمیلی؛ و دوره  

ــان ــهمی ــت ــتقــل،  ای وآزاد بوده و رشـ رویکردهــای مسـ

ای، و آموزش مجازی نیز به عنوان اهداف آموزش رشتهمیان

ــتم مدل ــیس ــگاه س ــاختمان در دانش ــازی اطالعات س ها س

 یو بررس یآموزش یهانمونه چارچوب تواند اتخاذ گردد.یم

در  سازی اطالعات ساختمانسیستم مدلآموزش  یچگونگ

ــگاه ــرویپ یهادانشـ اهداف با  نیگاه ادغام دو مورد از ا شـ

بخش میدانی پژوهش به بررسی و  .دهدیرا نشان م گریکدی

ــوع در رابطه با   ــت آمده از ادبیات موضـ تحلیل نتایج بدسـ

ــطح، ــنهـادی دوره   سـ ــط اهـداف و محتوای پیشـ ها توسـ

متخصـصین امر جهت شناسایی جایگاه و چگونگی آموزش  

ســازی اطالعات ســاختمان در ایران خواهد ســیســتم مدل

پرداخت.
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Fig. 8 Scopes contributing to BIM education 

 

 روش پژوهش -5

رویکردی آمیخته از روش پژوهش کمی و  پژوهش حاضر

ز نظر هـدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری  ا کیفی دارد.

ــت   ها ازداده ــی اسـ ــیفی و پیمایشـ پس از تدوین نوع توصـ

ــگران از روش پژوهش کمی ،چارچوب نظری جهت  پژوهشـ

ــت آمده از نمونه   های اعتبـاردهی بـه یافته های کیفی بدسـ

ی یه هایفرضاند. دراین راستا موردی ثانویه پژوهش بهره برده

ــتم   ــیس ــاختمان و  مدلجهت آموزش س ــازی اطالعات س س

 ۀحجم نمونۀ محاسب یبرا مطرح و تدوین برنامه آموزشی آن

اسـتفاده شد. حجم نمونه پس   الزم از فرمول کوکران یآمار

ــبه با توجه به خطا ــطح  75/7 یریاندازه گ یاز محاسـ و سـ

ــد ،  95 نانیاطم ــت آمد. 277درص انتخاب جامعۀ  نفر بدس

ــت که  آماری به روش هدفمند این جامعۀ آماری  ءهر جزاس

سازی اطالعات ساختمان بخاطر آگاهی نسبی از سیستم مدل

جهت پوشـش افراد بیشتر در یک بازه  انتخاب گشـته اسـت.   

زمانی محدود همزمان از روش پرســشنامۀ آنالین در مقیاس 

واحدی لیکرت نیز استفاده شده است. با استفاده از گوگل  5

ــنامۀ آنالین تنظیم و، فرم ــشـ ه مربوطآدرس اینترنتی  پرسـ

های ایمیل کردن و یا اشــتراک گذاری آن در شــبکهتوســط 

عمدتاً گروه های تخصــصــی در حوزۀ ســیســتم که  اجتماعی

سـازی اطالعات سـاختمان بودند، در اختیار کارشناسان   مدل

ــورت هـا، اطالعات قرار گرفـت. بـا ورود داده   خودکار  به صـ

ــتهجمع ــت. آوری گشـ ــمن اسـ ــتفاده از ا با تحلیل اًضـ سـ

 انجام شـــده اســـت. )اس.پی.اس.اس( آماری افزارتحلیلنرم

ــنامه ییآزماشیپجهت  ــشـ ها از پژوهش قبل از توزیع پرسـ

تعدادی از اســاتید خواســته شده تا در رابطه با درک درست 

ها، زمان مورد نیاز جهت تکمیل پرسـشنامه و توالی؛  پرسـش 

ازخورد آنها ســـواالت را مورد ارزیابی قرار دهند. بر اســـاس ب

از روش اعتبار ها اصــالح و تکمیل گشــته است. پرســشــنامه

صــوری )براســاس قضــاوت افراد آگاه ومطلع( برای ارزیابی و 

برای سنجش  .ها استفاده شده استسنجش روایی پرسشنامه

ــنامه پژوهش پایایی متغیرهای ــش ــی فقره از پرس ا ه، ابتدا س

ز متغیرها از میـان جوامع مربوط توزیع و پـایـایی هرکـدام ا    

ــبه گردیدآزمون طریق  ــریب آلفای  .آلفای کرونبام محاس ض

برای تأیید پایایی  مطلوببوده که ضـــریبی  806/7 کرونبام

ــت ــپس بعد از اطمینان یافتن از پایایی الزم،. اسـ توزیع  سـ

اطالعات دموگرافیک این  .اســـت گســـترده صـــورت گرفته

ک آخرین مدر شامل سن، جنسیت،( 3طبق )جدول  پژوهش

 باشد.ای، گرایش و رشته تحصیلی میحرفه ۀتحصـیلی، سابق 

سازی اطالعات تمامی پاســخگویان با مفاهیم ســیســتم مدل

ای بودند. با ســاختمان آشــنایی داشــته و دارای ســابقۀ حرفه

نمونه انتخابی از پاسخگویان بر اساس گرایش و رشته  بررسی

بیشترین فراوانی مربوط به رشته مشـاهده شد که  تحصـیلی  

در انتها گروه کانونی جهت  نفر فراوانی است. 140معماری با 

اســاتید و خبرگانی نفر از  6اعتبار ســنجی نتایج متشــکل از 

ورت اند و به صلیفات و تجاربی داشتهأبوده که در این زمینه ت

آنالین نظرشان را اعالم نموده و پس از اصالح چارچوب اولیه 

 یج نهایی دوباره ارسال و تایید گشته است.نتا
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Table 3: Demographic characteristics of the 

respondents 

Variable Range Frequency 

Age 

23-27 63 

28-35 76 

36-45 61 

Gender 
Female 86 

Male 114 

Educational 

level 

Bachelor's degree 50 

Master's degree 133 

Ph.D. 17 

Years of 

experience 

1-5 59 

6-10 77 

11-15 64 

 نتایج و بحث -9

ــیه که  فرضرریا اول: ــی این فرض ــتم   جهت بررس ــیس س

تواند در مقاطع مختلف ســازی اطالعات ســاختمان می مدل

ــود ــطح دوره(،  آموزش معماری در ایران به کار گرفته ش )س

به ی که ســطح آموزشدهندگان در رابطه با ســوالی از پاســخ

در آن سازی اطالعات ساختمان ســیستم مدل دیبا نظرشـان 

آزمون به آزمون گذاشــته شد. در این رابطه از  شـود  سیتدر

ــکو  ــر ئکـای اسـ ــتقالل درباره هیبه منظور آزمون فرضـ  اسـ

ــتفاند مختلف قرار گرفته یهاکه در طبقه ییهایفراوان اده اس

ــود. یم ــخ  شـ آنچه که  دهندگانجهـت تعیین ترجیح پـاسـ

 نیب ایسئوال است که آ نیبه ا ییداد، پاسخگو انجام توانیم

 یفرضــ یها یفراوان با مشــاهده شــده در نمونه یها یفراوان

: برابر است با آن فرمول .ریخ ایوجود دارد  یاختالف معنادار

 





E

EO
X

2

و  های مشــاهده شــدهفراوانی Oکه در آن  2

E با توجه  ن توزیع اســت.آزمون بدو های مورد انتظارفراوانی

ــده   ــاهده شـ ــتر 4در )جدول  بـه فراوانی هـای مشـ ( بیشـ

ســازی اطالعات دهندگان معتقد بودند ســیســتم مدلپاســخ

ساختمان باید در دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس 

آزمون  ۀدهد که آمارر نشان میئنتایج آزمون کای اسکوشود. 

ــطح  5با درجه آزادی  558/119برابر   777/7معناداری و س

ــطح معناداری آزمون کمتر از    ــت. بـا توجـه به اینکه سـ اسـ

ــت، می به75/7 ــت آمده اسـ توان نتیجه گرفت که بین دسـ

سیستم "در خصوص این موضوع که  دهندگانپاســخنظرات 

تواند در مقاطع مختلف ســازی اطالعات ســاختمان می مدل

 ناداریتفاوت مع "آموزش معماری در ایران به کار گرفته شود

ــخعبارتی تفاوت بین نظرات  وجود دارد. به  از دهندگانپاسـ

ــیید میأنظر آماری ت اول پژوهش  هیگردد. در مجموع فرضـ

ســازی اطالعات ســاختمان ســیســتم مدل" که نیبر ا یمبن

به کار  رانیدر ا یدر مقـاطع مختلف آموزش معمار  توانـد یم

 .گرددیم دییتا "گرفته شود
 

Table 4: Frequencies observed, expected, and 

residuals for the first research hypothesis 

Parameters  
F
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Before 

Undergraduate 
116 124.8 -8.8 

Undergraduate 182 124.8 57.2 

Master’s course 182 124.8 57.2 

Ph.D. course 64 124.8 -60.8 

Outside academic 

curriculum, 

interdisciplinary 

or free courses 

145 124.8 20.2 

All item 60 124.8 -64.8 

Total 749     

 

ــی و ارزیابی چگونگی آموزش فرضرریرا دوم:   جهت بررسـ

در برنامۀ آموزشــی ســازی اطالعات ســاختمان ســیســتم مدل

ســـوال چگونگی  )اهداف دوره(، در پاســـخ بهرشـــتۀ معماری

از میان ســازی اطالعات ســاختمان   ســیســتم مدل  آموزش 

ــط آموزش نرم افزارها -1هـای  گزینـه  از  -2 مربوطه یتوسـ

 سازیسیستم مدل کردیفقط با رو یآموزشــ یکالســها قیطر

سازی اطالعات آموزش سیستم مدل -3و  اطالعات سـاختمان 

ج ایی، با بررسی نتآموزش یکالسـها  ریسـاختمان به همراه سـا  

 (نفر 168دهندگان )بیشتر پاسخ ( آشـکار گشـت که  5)جدول 

ــتم مدل معتقـد بودند باید آموزش  ــیسـ ــازی اطالعات سـ سـ

 ساختمان به همراه سایر کالسهای آموزشی باشد.
 

Table 5: Frequencies observed, expected, and 

residuals for the second research hypothesis 

Parameters  
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Teaching with related 

software 
91 105.3 -14.3 

Using courses with 

the sole focus of BIM 
57 105.3 -48.3 

Teaching BIM along 

with other courses 
168 105.3 62.7 

Total 316     
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آزمون  ۀآماردهد که ر نشان میئنتایج آزمون کای اســکو

ــطح معناداری  2بـا درجه آزادی   411/61برابر   777/7و سـ

 75/7است. با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از 

توان نتیجه گرفت که بین نظرات دســـت آمده اســـت، میبه

آموزش سیستم  در خصوص این موضوع که  دهندگانپاسـخ 

ــد مدل ــاختمان چگونه باید باش ــازی اطالعات س فاوت ت  [س

د معتق دهندگانپاسخطوریکه بیشتر معناداری وجود دارد. به

ــایر کالس این بودند باید آموزش  ــتم به همراه س ــیس های س

بر  یمبن پژوهشدوم  هیدر مجموع فرضــ آموزشــی باشــد. 

جهت  ینیپلیسیو چند د یمتوال یآموزشــ یهادوره" کهنیا

م تسیس فناوریو کاربرد  نهیبه یساز ادهیتوسـعه چارچوب پ 

 یبر مبنا یآموزش طیدر مح سـازی اطالعات سـاختمان  مدل

 .گرددیم دییتا "نظام دهنده مناسب است یهامولفه

های مؤثر و نهایت جهت تعیین حوزه در فرضرریا سرروم:

ر د سازی اطالعات ساختمانسـیستم مدل کارآمد بکارگیری 

ــخ آموزش معماری دهندگان به )محتوای دوره(، نظرات پاسـ

برای د بررســـی و تحلیل قرار گرفته اســـت. شـــرح ذیل مور

ســـازی ســـیســـتم مدلمیزان اهمیت کاربرد  "بندیاولویت

ــاختمان ــی معماریدر دوره اطالعات س  ،"های برنامه آموزش

 کی t نیانگیـ آزمون ماز هـا  اهمیـت و ارزش گزینـه   جهـت 

ــتفـاده می انمونـه  ــتفاده بریم. ی اسـ از این آزمون زمانی اسـ

ــود کـه تنهـا یک نم  می ــرکت کنندهشـ ها داریم و ونه از شـ

ای که از روی آن خواهیم بـدانیم کـه آیـا میانگین جامعه   می

ایم، برابر با میانگین ادعا شــده اســت یا نه  نمونه را برداشـته 

)میانگین اعداد  3که در اینجا این میانگین ادعا شده را برابر 

ه یدر واقع با انجام آزمون فوق فرض گیریم.( در نظر می5تا  1

کنیم و میانگین زیر را برای هر سـوال پرســشنامه آزمون می 

 کنیم:مقایسه می 3دست آمده برای هر سوال را با عدد به
 

{
𝐻0: 𝜇 = 3
𝐻1: 𝜇 ≠ 3

 

 

اگر برای ســـوالی ســـطح معناداری کوچکتر از ســـطح 

 کنیمرا رد می (H0)باشد، فرضیه صفر  75/7آزمون، یعنی 

کنیم که میانگین ســوال مربوطه با گونه اســتنباط میو این

ــتم  اختالف معناداری دارد و کاربرد 3عدد  ــیسـ در این سـ

ــی مورد نظر اهمیت زیادی دارد دوره و اگر  برنامه آموزشـ

برای ســوالی سطح معناداری بزرگتر از سطح آزمون، یعنی 

را رد کنیم. و  (H0)توانیم فرضــیه صــفر باشــد، نمی 75/7

 ر دورهداین سیستم یم که کاربرد کنگونه اسـتنباط می این

ــی مورد نظر اهمیت کمی دارد  (. 6)جدول  برنـامه آموزشـ

ــان م جیگونـه کـه نتـا   همـان  تمام  یبرا دهد،یجدول نشـ

و  777/7برابر  یمقدار ســطح معنادار یآموزشــ یهادوره

 به دست آمده است و مقدار قدر مطلق آماره 75/7کمتر از 

t   شتری( ب3از مقدار آزمون )موانع  نیا یمحاسـبه شـده برا 

 کیو فرض  شودی( رد مH0صفر ) هیفرضــ نیاســت. بنابرا

(H1تا )ــود،یم دیی ه ک میکنیاســتنباط م گونهنیپس ا ش

دارد. به  یاختالف معنادار 3سوال مربوطه با عدد  نیانگیم

 سازی اطالعات ساختمانسـیستم مدل کاربرد  گریعبارت د

ــ در دوره  یادیز تیمورد نظر اهم یمعمار یبرنامه آموزشـ

آزمون هــای معتبر در ادامــه پس از انتخــاب گزینــه دارد.

بندی فریدمن که یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز رتبـه 

ــت انجام های تکراری درونواریـانس بـا انـدازه    گروهی اسـ

ــه میانگین رتبه  می ــود و از آن برای مقـایسـ  ها در بینشـ

خواهیم از یک نمونه یکنیم. ممتغیر اســـتفاده می تعدادی

ــامــل   متغیر از نظر کیفیــت  14نفر در مورد  277شــ

سپس میانگین امتیازات متغیرها را باهم . نظرخواهی کنیم

رها متغی مقایسـه و بررسی کنیم که اگر اختالفات امتیازات 

ــترین امتیاز و کدام متغیر  معنی ــت کدام متغیر بیش دار اس

 14نین حالتی با کمترین امتیاز را کسب کرده است. در چ

متغیر روبرو هســتیم که این متغیرها از لحاظ آماری به هم 

هایی هستند که توسط هر نمونه وابسته هستند. زیرا اندازه

ــده ــفر مبتنی بر تکرار شـ اند. در آزمون فریدمن فرض صـ

 هاست. رد شدنها در بین گروهیکسـان بودن میانگین رتبه 

ها حداقل دو گروه فرض صفر به این معنی است که در بین

گروه با هم اختالف معناداری دارند. به این صورت که سطح 

مقایســه شــده و اگرکمتر   75/7معناداری آزمون با مقدار 

برای روشن شدن این موضوع  .شودباشـد فرض صفر رد می 

با توجه به جدول دهندگان پاسخ گردد.ه میئارا( 0 جدول)

ــی  ۀهای برنامفوق در بین دوره ــترین آموزش معماری، بیش

 سازی اطالعات ساختمانسیستم مدلمیزان اهمیت کاربرد 

ــاخت، مباحث پایداری، تلفیق با  در را  مـدیریت پروژه وسـ

ها وجداول متره و برآورد و کنترل هزینهکـارگـاه معماری،   

و کمترین میزان اهمیت کاربرد طراحی یکپارچه  زمـانی، و 

 اند.دانستهمفاهیم و تصور ذهنی حوزۀ در آن 
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Table 6. Results on One-sample t-test for the third hypothesis 

Architecture curriculum 

courses 

Test value = 3 
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M
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n
 

d
if

fe
re
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ce

 Estimated distance for 

average differences 

based on 95% CI 

R
es

u
lt

 

Lower  Upper  

Architectural design 

Studio 
200 4.28 23.684 199 0.000 1.380 1.27 1.49 H0 rejected 

Concepts and mental 

imagery 
200 3.47 6.267 199 0.000 0.470 0.32 0.62 H0 rejected 

Modeling and Rendering 200 3.41 4.704 199 0.000 0.410 0.24 0.58 H0 rejected 

Data integration 200 4.22 27.175 199 0.000 1.225 1.14 1.31 H0 rejected 

Ability to work with other 

disciplines 
200 4.49 31.955 199 0.000 1.485 1.39 1.58 H0 rejected 

Execution and 

prefabrication 
200 4.20 22.388 199 0.000 1.195 1.09 1.30 H0 rejected 

Structure 200 4.12 22.220 199 0.000 1.120 1.02 1.22 H0 rejected 

MEP Documents 200 4.16 24.819 199 0.000 1.155 1.06 1.25 H0 rejected 

Quantity takeoff and costs 

and time estimating  
200 4.62 40.050 199 0.000 1.620 1.54 1.70 H0 rejected 

Analysis of building life 

cycle 
200 3.99 19.007 199 0.000 0.990 0.89 1.09 H0 rejected 

Project management and 

construction 
200 4.55 29.551 199 0.000 1.550 1.45 1.65 H0 rejected 

Digital manufacturing 200 3.83 12.306 199 0.000 0.825 0.69 0.96 H0 rejected 

Risk management 200 3.93 15.603 199 0.000 0.925 0.81 1.04 H0 rejected 

Sustainability  200 4.29 23.538 199 0.000 1.265 1.16 1.37 H0 rejected 

 

Table 7: Friedman ranking test for prioritizing the importance of employing BIM in architectural curriculum 

courses 

Architecture curriculum courses 
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Architectural design Studio 8.72 

200 500.668 13 0.000 

4 

Concepts and mental imagery 5.01 14 

Modeling and presentation 5.11 13 

Data integration 7.61 7 

Ability to work with other disciplines 9.04 3 

Execution and prefabrication 7.76 6 

Structure 7.28 9 

MEP Documents 7.44 8 

Quantity takeoff and costs and time 

estimating  
9.67 1 

Analysis of building life cycle 6.85 10 

Project management and construction 9.44 2 

Digital manufacturing 6.44 12 

Risk management 6.68 11 

Sustainability  7.96 5 
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 سازیمدل سیستم بکارگیری سنجیامکان و شناخت

 ایران معماری آموزش در( BIM) ساختمان اطالعات

RECOGNITION AND FEASIBILITY STUDY OF 

IMPLEMENTING BUILDING INFORMATION MODELING 

(BIM) IN ARCHITECTURAL EDUCATION IN IRAN 
159 

 

 

سااازی اط عام بررساای میزان کاربرد ساایهااتم مدل -1-3

 یرشااتم مهندس یدور  کارشااناساا یبرنامم درسااساااختمان در 

 یمعمار

 سازی اطالعاتمدل طبق نتایج برآمده از فرضیات سیستم

در قالب آموزش  زیمســتقل و نبرنامۀ  ۀدر قالب ارائســاختمان 

 یهادر دورهو  گریدروس د به همراه آن یکـاربرد راهکـارهـا   

تواند پیاده ســازی گردد. در این پژوهش مختلف تحصــیلی می

دورۀ تحصـــیلی کارشـــناســـی معماری به عنوان نمونه جهت 

سـازی اطالعات ساختمان  ارزیابی میزان کاربرد سـیسـتم مدل  

در دروس حال حاضـر دانشـگاههای ایران انتخاب گشته است.   

ــتم مدل   ــیس ــی از منظر س ــازی برای ارزیابی برنامۀ آموزش س

برنامۀ انتخاب شــده عبارت  اطالعات ســاختمان و تطابق با آن،

ــت از  ــ ۀبرناماسـ ــت یدرسـ ــ ۀرشـ مقطع  یمعمار یمهندسـ

 یزیربرنامه یوراش 92.12.18جلسه مورم ۀ مصوبی، کارشناس

. دروس دورۀ کارشناسی )بجز دروس دانشـگاه تهران  یآموزشـ 

ــلی: طراحی معماری؛ تاریخ و مبانی عمومی( به حوزه های اصـ

نظری؛ فن سـاختمان؛ اصول نگهداری و مرمت ابنیه؛ و کاربرد  

ــت. طبق   ــده اسـ ــیم شـ نرم افزار وارائۀ پروژۀ دیجیتال، تقسـ

ــت آمده حوزه های   ــتم  چـارچوب نظری بـدسـ ــیسـ موثر سـ

 -1سـازی اطالعات ساختمان درآموزش نیز به سه دستۀ:  مدل

ــازیمـدل   -3فرایند( -)مـدیریت  اطالعـات  -2)فنـاوری(   سـ

ر گردد. دسیاست( تقسیم می -)تئوری و اسـتاندارد  سـاختمان 

ــی و میزان  این بخش عنــاوین و محتوای همــۀ دروس بررسـ

ۀ رگذار در حوزهای تاثییک با توجه به مولفه پذیری هرانطباق

ــتم مدل ــیس ــاختمان ارزیابی میس ــازی اطالعات س ــوند س ش

ــتم 11الی  8)جداول  ــیس (. میزان انطباق با حوزه های موثرس

سازی اطالعات ساختمان بر اساس سر فصل دروس و نظر مدل

 8کارشـناسان عالمتگذاری شده و دروسی که )مطابق جداول  

د به صــورت ( در هر ســه حوزه امکان کاربرد داشــتن 11الی 

اند. پس از تحلیل نظر ســنجی گذاری شــدهخاکســتری نشــان

ــان در رابطه با امکان کاربرد آن به همراه دروس   ــناسـ کـارشـ

 این میزان کارشناسی معماری نتایج به دست آمده در خصوص

تاریخ و مبانی  های اصلی دروس معماری )بجزبه تفکیک حوزه

 تشــکیالت مدیریتنظری( نشــان داد که، واحد های درســی 

 برآورد و متره؛ (%5/87) 4؛ طراحی معماری(% 5/83) کارگاهی

ــاخت یطراح؛ (% 5/06) 5؛ طراحی معمـاری  (% 5/08) و سـ

؛ (%5/68) نهاییطراحی ؛(% 01) انهیـ را معمـاری بـه کمـک   

ــنــا(؛ %5/02) یفن یطراح ــهــای  ییآشـ ــول و روشـ بــا اصـ

 طیشـــرا میتنظ؛ و (% 5/52) معماری راثیم یبخشـــعملکرد

از نظر کارشــناســان بیشــترین کاربرد را    (% 5/52) یطیمح

 ساختمانهای یطراحسپس به ترتیب کاربرد دروس  داشـتند و 

 مکانیکی تاسیسات؛ (%39) الکتریکی تاسیسات؛ (%5/39)ی بتن

ــالح و ؛(% 39) ــازه مقاومت مص ارائه  ؛(% 5/38) یفلز هایس

مورد انتخاب کارشـــناســـان  (%5/38) انهیمعماری به کمک را

شرکت کننده واقع گشتند. که در مجموع اکثر دروس باکاربرد 

زیاد درحوزۀ فن ســاختمان و سپس طراحی معماری و کاربرد 

نرم افزار قرار دارند. همچنین کارشــناســان پیشنهاداتی هم به 

ــی جدید مانند:   ــافـه نمودن برخی واحدهای درسـ منظور اضـ

 ختمانکنترل طراحی به کمک مقررات ملی سامعماری پایدار؛ 

ــوابط معماری؛ واقعیت مجازی و واقعیت افزوده؛ مدیریت  و ضـ

ــازی انرژی چــابــک؛ طراحی یکپــارچــه؛ و مــدل بــه دورۀ سـ

کارشـناسـی معماری داشتندکه به آموزش دروس اصلی اضافه   

ــنایی تمامی   ــان معتقد بودند که آشـ ــناسـ گردند. اکثر کارشـ

ســـازی اطالعات اندرکاران با مفاهیم ســـیســـتم مدلدســـت

ــاخت ــجویان و  سـ مـان؛ آموزش نرم افزارهای مربوطه به دانشـ

اجباری کردن اسـتفاده از آن؛ و آموزش اسـاتید، شروع نهضت   

تواند پیاده ســازی و کاربرد این ســیســتم در آموزش عالی می 

 باشد. 
 

Table 8: Relative and absolute frequency of the applicability of BIM system in the field of architectural design 

Management Theory Modeling Frequency (%) 
Architectural design field 

Course title 

   0 (0%) Architectural expression 1 

   0 (0%) Architectural expression 2 

  • 11 (5.5%) Architectural expression 3 

   0 (0%) Architectural preliminaries 1 

   0 (0%) Architectural preliminaries 2 

  • 17 (8.5%) Architectural preliminaries 3 

   0 (0%) Sketch 1 

   0 (0%) Sketch 2 

  • 7 (3.5%) Village analysis and design 

  • 7 (3.5%) Architectural design 1 
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 • • 19 (9.5%) Architectural design 2 

 • • 23 (11.5%) Architectural design 3 

• • • 161 (80.5%) Architectural design 4 

• • • 153 (76.5%) Architectural design 5 

 • • 18 (9%) Urban space design 

• • • 137 (68.5%) final design 

 

Table 9: Relative and absolute frequency of the applicability of BIM system in the field of software application 

and digital project presentation 

Management Theory Modeling Frequency (%) 

Field of software application and digital 

project presentation 

Course title 

  • 77 (38.5%)  Digital architecture presentation 

• • • 142 (71%) Digital architecture design and construction  

 
Table 10: Relative and absolute frequency of the applicability of BIM system in the field of structure repair and 

maintenance 

Management Theory Modeling Frequency (%) 
Structure repair and maintenance 

Course title 

 •  22 (11%) The principles of protection and restoration 

• • • 105 (52.5%) 
The principles and methods of performance of 

architectural heritage 

 

Table 11: Relative and absolute frequency of the applicability of BIM system in the field of building techniques 

Management Theory Modeling Frequency (%) 
Building techniques 

Course title 

  • 45 (22.5%) Mapping 

 • • 105 (52.5%) Regulating environmental conditions 

 • • 78 (39%) Electrical facilities 

 • • 78 (39%) Mechanical facilities 

 • • 33 (16.5%) Building systems 

   0 (0%) Stagnation 

 • • 77 (38.5%) Resistance of materials and metal structures 

 • • 79 (39.5%) Design of concrete buildings 

• • • 157 (78.5%) Cost Estimation 

• • • 167 (83.5%) Management of Studio organizations 

 •  10 (5%) Building Materials 

 • • 45 (22.5%) Building 1 

 • • 51 (25.5%) Building 2 

• • • 145 (72.5%) Technical design 

  • 22 (11%) Mathematics and Architecture 

  • 38 (19%) Modern building technologies 

• •  31 (15.5%) The basics of earthquake engineering for architects 

 • • 14 (7%) Crisis design 

   0 (0%) Internship 

 • • 27 (13.5%) Architecture and construction Studio 
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 تدوین چارچوب مفهومی و اعتبارسنجی آن -2-3

ــت آمده،    در این مرحلـه بـا توجه به نتایج تحلیلی بدسـ

ــه ــی نمون ش، هــای موردی و چــارچوب نظری پژوهبررسـ

ــتم    ــیسـ چـارچوبی مفهومی جهـت آموزش و بکارگیری سـ

ســازی اطالعات ســاختمان در آموزش معماری در ایران مدل

رد موچارچوب بدست آمده ترسیم و پیشنهاد گشته و سپس 

فاز  است. این ارزیابی و اعتبارسنجی گروه کانونی قرار گرفته

ــنجی؛     از پژوهش دارای چهـار مرحلـۀ برنـامه ریزی؛ نظرسـ

 6ز ا کانونی آنالین متشکل گروهگزارش بوده است.  تحلیل و

جهت توافق نظر بر اساس چارچوب  خبرگانو  دیاسـات نفر از 

باشــد که برحســب تالیفات و تجاربشــان در میبدســت آمده 

سازی اطالعات ساختمان به طور هدفمند زمینۀ سیستم مدل

انتخاب گشــته اند. در ادامه چارچوب بدســت آمده به تمامی 

نمونه  اند و پس از اصالحارسال و نظرشان را اعالم نمودهآنها 

اولیه دوباره ارســال و تایید گشته و نمونه نهایی تدوین شده 

اســت. در نتیجه چارچوب پیشنهادی جهت آموزش سیستم 

( به سه دوره 9 )تصویرمطابق سازی اطالعات ساختمان مدل

 ومقدماتی، میانی و پیشـرفته تقسـیم شــده است، که دانشج  

ــی معماری به یادگیری مهارت های   ــناس ابتدا در دوره کارش

در دوره کارشناسی  سازی و تحلیل مدل سپسفردی در مدل

سازی اطالعات سیستم مدل به شناخت مفاهیم و اصولارشد 

ــاختمـان   ــرفته و در نهایت  پرداختـه سـ آموزش های پیشـ

ــنعت و حرفهکاربرد در آزاد جهتهای دورهدر خواهد بود  صـ

ــته ای و   کـه بـه    آموزش کـار گروهی و همکـاری میان رشـ

ــاص می   نتایج  یابد.یکپـارچگی در پروژه هـای واقعی اختصـ

ــیســتم دهند که اهداف آموزشــینشــان می ــازی مدل س س

ــول همکاری و یکپارچگی را در   ــاختمان باید اص اطالعات س

خود جای دهند. چرا که هدف نهایی پیاده ســازی ســیســتم 

تولید و ایجاد دانشی یکپارچه  سازی اطالعات ساختمانمدل

به  تواندمیســازی اطالعات ســاختمان ســیســتم مدلاسـت.  

های دیگر مانند عنوان یک واحد مستقل ویا در ادغام با رشته

ــود. بنابراین اگر     کـارگـاه طراحی معمـاری، آموزش داده شـ

ــت و   ــیــاسـ محتوای دوره وحوزه هــای مختلف فنـاوری، سـ

ــنجش قابلیتفراینـدها را مد نظر قراردهیم.   های بالطبع سـ

 محولـه بـه فراگیران در حوزۀ فنـاوری؛ کـه مربوط به میزان    

های مشـــترک؛ و فرمافزار؛ پلتســـخت افزار؛آشـــنایی با نرم

ــص درمدل ــازی، تحویل تجهیزات فناورانه و میزان تخصـ سـ

های ارائه است؛ نیازمند روشی کارآمد و عملی پروژه و تکنیک

پروژه با استفاده از برنامه های  سازی یکخواهد بود که مدل

و آزمون  ســازی اطالعات ســاختمانکاربردی ســیســتم مدل

گردد. از دیگر ســو با مفاهیم و اصــول کاربردی پیشــنهاد می

سازی سیستم مدل توجه به ماهیت مباحث حوزۀ فرآیندهای

 دهندۀاطالعات ساختمان یعنی مهارتهای مدیریتی که نشان

ری گیکنندۀ تصمیمقوانین هدایت میزان آشـنایی با اصـول و  

ا و هبوده و برحسب کاربست و آشنایی با قوانین، دستورالعمل

ــیابی حوزۀ   ــنجش و ارزش مقررات خواهد بود؛ و همچنین س

ــت ــیاسـ ها یعنی قابلیتهای قانونی که مهارتهای تئوری و سـ

ــتـاندارد فراگیران مد نظر خواهد بود و ماهیتی نظری و   اسـ

ــفاهی تحلیلی کـه این حوزه   و هـا از آن برخوردارند؛ ارائۀ شـ

ه تواند بهای میانی میگردد. که در دورهکنفرانس توصیه می

ارائۀ پروژۀ سـاختمانی مشـترک معماری، سـازه، و تاسیسات    

های پیشرفته به حضور و جهت کاربسـت همکاری و در دوره 

ــازی همکـاری فراگیران در پروژه هـای واقعی و یکپارچه   سـ

 منتهی گردد.
 

Course level Elementary Intermediate Advanced 
Course 

purpose Modeling Theory and Analysis Management 

Course 

content 

Software 

Advanced modeling 

Presentation technique 

Construction systems 

Materials and tools 

BIM concepts 

modeling 

Application of BIM in design 

studios 

Project Management 

Sustainable design 

Rules and standards 

Repair and maintenance 

Cost Estimation 

Collaboration network 

Prefabrication 

Agile management 

The life cycle of the 

building 

Implementation of BIM 

Parametric design 

Integration 

Final project 
Modeling a simple 

structure using BIM 

applications 

A joint construction project of 

architecture, structures and 

facilities 

Collaborating on a real 

integrated construction 

project 
Recommended 

course 

 
 

Fig. 9 Proposed framework for BIM training 
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 نتیجه گیری -1

ســیســـتم  جایگاه  شــناســایی  هدف کلی این پژوهش 

در مقاطع مختلف آموزش ســـازی اطالعات ســـاختمان مدل

ــب جهت   ــت یابی به الگویی مناسـ معمـاری ایران برای دسـ

آموزشـــی مناســـب  نظامها و تبیین دورهو ســـازی آن پیاده

های آماری مشخص شده با استناد به نتایج آزمونباشــد. می

تواند در مقاطع ساختمان می سازی اطالعاتدلسیستم م که

ــود و  مختلف آموزش معمــاری در ایران بــه کــار گرفتــه شـ

ای جهت توســـعۀ رشـــتههای آموزشـــی متوالی و میاندوره

ــازی بهینه و کاربردچارچوب پیاده ــازی ســیســتم مدل س س

های اطالعات ســاختمان در محیط آموزشــی بر مبنای مولفه

ــب ــت،تر انظام دهنده مناسـ های مؤثر در آموزش حوزه سـ

با توجه به مباحث سازی اطالعات ساختمان نیز سیستم مدل

بنابراین های انجام گرفته مشــخص گشــته اســت. و بررســی

در ســازی اطالعات ســاختمان ســیســتم مدلهدف آموزش 

تواند ابتدا به صـورت موضــوعی و مستقل  میرشـتۀ معماری  

ر اگررسی شود. ای بمطرح شـده و سپس بصورت میان رشته 

بیاموزند را دانشــجویان ارائۀ پروژۀ هماهنگ با این ســیســتم 

 یرند وگها بهرهآید تا از این قابلیتفرصتی برایشان فراهم می

ــتیبانی و حمایت آموزش   این امر عالی جهت  نیـازمنـد پشـ

ــعـه  ــب برای آموزش تحقیق و ارائۀ برنامه و توسـ ای مناسـ

 است. سازی اطالعات ساختمانسیستم مدل

ــیر اهمیت موارد زیر جهت تأکید در آموزش  در این مسـ

 ؛آیدمی بیشتر به چشم

ــا بهره  - ــرورت توجــه بــه معمــاری پــایــدار، ب گیری ضـ

سازی اطالعات ساختمان در سـیستم مدل  هایپتانسـیل 

 ها؛و کاهش هزینه یانرژ یسازمدل

 اطالعات در صنعت ساخت و ساز فناوریپیشـنهاد دوره   -

 سازیسیستم مدلفناوری اطالعات که برای اسـتفاده از  

 نیز جزیی از آن باشد؛اطالعات ساختمان 

ــتفاده از دوره - ــیآموزش با اسـ های وکارگاه های آموزشـ

ــاخت و درگیرکردن  عملی با معرفی الگوهای مجازی سـ

 و عملی دانشجویان در تمرینات، ارائه و مطالعات موردی؛

وزشــی و آم های یکپارچه در برنامۀاســتفاده از ســیســتم -

ساخت از مراحل اولیۀ  و تبادل اطالعات بین تیم طراحی

 پروژه. 

ســازی ســیســتم مدلها و مزایایی که با توجه به فرصــت

ــاختمان   ــی معماری و اطالعـات سـ در اختیار حوزۀ آموزشـ

فرهنگ  آموزش، نیاز مبرمی در جهتدهد می ســـاخت قرار

ــازی و گذاریقانون ســازی، ســیســتم  یدرعرصــه بســترس

 و بهینه اســتفادۀ هدفمند، و ازی اطالعات ســاختمانســمدل

 ارتقاء هدف با ساختمانی روزبه سـیسـتم   این از اصـول  طبق

 ایران کشــور در ســاختمان صــنعت اجرایی و کیفی ســطح

 خورد.بچشم می

 نوشتپی
 .Building Information Modellingاختصار است برای  "بیم" .1

2. Revit 

3. ArchiCAD 

4. Bentle 

5. CAD: computer-aided design 

6. General Services Administration (GSA) 

7. Qualitative Comparative Analysis (QCA) 
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The Building Information Modeling (BIM) system is one of the most important 

breakthroughs in the construction industry of the current era, and has the potential to 

transform traditional architectural education into a more productive model. The 

construction industry is considered to be one of the largest industries in the world, 

playing a major role in the development of countries around the globe. In fact, the 

impact of this industry is such that its recession can cause a recession in the whole 

economy of any country, while its prosperity can pave the way for prosperity of the 

whole economy of the country. Today, with the development of science and 

technology, the construction industry is facing new avenues, bringing about major 

changes therein, one of which is the BIM system. Consequently, with the development 

of technology in this field, higher education, which always seeks to keep pace with the 

industry, has confronted the challenge of accepting modern technologies and thus 

shapes more effective educational strategies. Although Building Information Modeling 

and its training courses are among the most important and sought-after subjects in 

recent research literature in the world by leading countries, this new modeling, and 

especially its training, has been widely neglected in Iran. The purpose of this study is 

to propose a conceptual framework for getting familiarized with the exploitation of 

building information modeling system in teaching Iranian architecture. In terms of 

purpose, this study is an applied research which employs a mixed approach including 

secondary case study, survey and focus group. The selection of the statistical population 

was undertaken purposefully, as each component of this statistical population was 

selected based on its relative knowledge of the building information modeling system 

and the sample is consisted of 200 architectural graduates. The measurement error was 

set at 0.05 and the level of reliability was 95%. The questionnaires were distributed 

online and analyzed using SPSS. The validity of the questionnaires was assessed and 

the reliability of the variables was calculated and confirmed by Cronbach's alpha test 

with a coefficient of 0.876. First, the theoretical framework of the research was devised 

using previous case studies and then the opinions of participants were obtained and 

analyzed. Finally, the final framework was validated by a focal group of professors and 

experts. According to the results of the Chi-Square test, the level and objectives of the 

course were evaluated to be such that the BIM system could be used at different 

educational levels and along with other training classes. Friedman test and one-sample 

t-tests and were also used to select the content and measure importance of the courses, 

in which the highest significance of the application of building information modeling 

was witnessed in project management, sustainability issues and architectural Studio, 
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while the lowest significance of its application was obtained in the field of concepts 

and mental imagination. Based on the findings, three areas of software and modeling, 

concepts and theory, and information management recognized as effective in the 

educational framework of BIM, and were thus recommended for consideration in the 

curriculum of the undergraduate course in architecture. The final educational model is 

proposed in combination at different educational levels. As such, the proposed 

framework for teaching building information modeling system is divided into three 

courses of elementary, intermediate and advanced, in which the students first learn the 

individual skills in modeling and analysis in the bachelor's program of architecture, 

then they learn the concepts and principles of building information modeling in the 

master's program course. They can finally take part in advanced training courses related 

to the building industry and profession based on teaching teamwork and 

interdisciplinary collaboration and integration in real projects. 

The results indicate that the educational objectives of the BIM system should 

incorporate the principles of cooperation and integration, as the ultimate goal of 

implementing a building information modeling system is generating integrated 

knowledge. The building information modeling system can be taught as an independent 

course or in combination with other courses such as architectural design Studios. 

Therefore, recognizing the content of the course and the different fields of technology, 

policy and processes, measuring the capabilities assigned to learners in the field of 

technology, which is associated with gaining elementary knowledge in software, 

hardware, shared platforms, and technological equipment and expertise in modeling, 

project delivery and presentation techniques, requires an efficient and practical method, 

for which using BIM system and testing concepts and practical principles is 

recommended. On the other hand, regarding the subjects in the field of building 

information modeling processes, i.e. management skills, which reveals the degree of 

familiarity with the principles and rules for decision-making, and also measures and 

evaluates the scope of policies, i.e. the legal capabilities, in which the theoretical and 

standard skills of learners are considered, and finally regarding the theoretical and 

analytical nature of these fields, oral presentation, conference and interview methods 

are recommended. In the intermediate courses, this can lead to joint projects of 

architecture, structures, and facilities for the application of cooperation, and in 

advanced courses, it can lead to the presence and cooperation of learners in real projects 

and integration. Therefore, given the opportunities and benefits that building 

information modeling offers to the field of architecture and construction education, 

there is an urgent need for education, promotion, legislation and creating proper 

infrastructure in the field of building information modeling and its purposeful, optimal 

and principled use of such up-to-date construction system with the aim of improving 

the quality and executive level of the construction industry in Iran. 

Key words: 

Building information modeling, Architectural education, Conceptual framework, BIM 

training in Iran. 
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 چکیده

ان شی دانش روانشناسی اکولوژیک، به رفتار و تجربه های مردم در زندگی روزمرههای رفتاری به عنوان ثمرهقرارگاه

ــته به مطالعه محیط آن رفتارو در محیط واقعی می ــان وابس ــد لذا طراح می پردازد. از این دیدگاه مطالعه رفتار انس باش

ی هگیرد ملزم به شناخت رابطمی ر شـناسـایی الگوهای رفتاری تکرار شونده و محیطی که رفتار درون آن شکل  عالوه ب

ــد. هدف این پژوهش یافتن راهبردهای طراحی معماری خوابگاهمی بین این دو عامل ــب با  باش ــجویی متناس های دانش

گر اخلهمدهای غیرت. در پژوهش حاضر، عالوه بر شیوهدختر ایرانی اس« قرارگاه رفتاری»رفتار فضایی دانشجویان بر پایۀ 

تایی از دانشجویان ساکن در مجتمع  277شامل حضور مستقیم در فضا و ثبت رویدادها، به شیوه ی میدانی یک نمونه 

خوابگاهی خواهران دانشگاه شیراز در مقاطع مختلف )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( مورد مطالعه قرار گرفتند 

ر در های موثهای رفتاری، وزن مؤلفههای کیفی، ضمن شناسایی قرارگاهو از طریق پرسشنامه باز و تحلیل محتوایی داده

ــامـل الگوهای جاری رفتار، ویژگی  ــینومورف های رفتارطراحی شـ ظرف کالبدی -های کالبدی و عوامل برهم زننده سـ

های فردی، ســه دسته کلی شامل فضای خصوصی فعالیتاسـتخراج شـد. در پایان، ضـمن ارائه راهبردهای طراحی در    

های جمعی براساس پیشینه نظری و فضـای نیمه خصـوصی فعالیت های فردی و فضای عمومی و نیمه عمومی فعالیت  

ــب با هر راهبرد را به نمایش گذارد تا در نهایت  عملی پژوهش در نمونۀ موردی خود می ــد تا فنون طراحی متناس کوش

 تحقق الگوهای رفتاری دانشجویان در خوابگاه فراهم آید. بستر مناسب جهت

 های کلیدی:واژه

 .روانشناسی اکولوژیک، قرارگاه رفتاری، الگوی جاری رفتار، سینومورف، خوابگاه دانشجویی
 

 

 mozhdejafari1990@gmail.comکارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا فارس، ایران.  .1

 asadpour@shirazartu.ac.irاستادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز، فارس، ایران.  .2

 haeri@apadana.ac.irمربی، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا فارس، ایران.  .3
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 مقدمه و بیان مسئله -1

 برایبه مثابۀ جوامعی توان های دانشجویی را میخوابگاه

یـادگیری تلقی کرد کـه در آن با تبدیل خوابگاه به محیطی   

هــای هــا و فعــالیــتایمن و حمــایتی بــه افزایش گفتمــان

برنامه، تقویت مهارت زندگی و ســازگاری و تعامل بیشتر فوق

با محیط اجتماعی، رشــد فردی و شغلی و مشارکت در اداره 

ــت یـافـت   امور جـامعـه می    & Mahmoudi rad)توان دسـ

Arasteh, 2004, 45)) ــورت در ــکونتگـاه  کـه  یصـ  یهاسـ

ــتانداردها با مطابق ،ییدانشــجو  انیدانشــجو یرفتارها و اس

 به و باشد آنها یازهاین یپاسخگو دنتوانینم د،ننشـو  یطراح

 به که ییسازوکارها با شـد  خواهند مجبوردانشـجویان   ناچار

 مطلوب خلوت جادیا و قلمرو حفظ ددرصــد رند،یگیم کار

 یبرا دلخواه زانیم از شیب اگر تالش نیا. نــدیرآبـ  خـود 

 یشناختییبایز یازهاین طبق قلمرو فیتعر و یسازیشـخص 

 یندگز تیفیک بر که است یادیز یانرژ صرف لزمتمس باشد،

 ینامطلوب ریتأث درازمدت ای مدت کوتاه در افراد هیـ روح و

 (.Motazedian, & Motalebi, 2014, 63) گذاشــت خواهد

ــ ــاخ یبررسـ ــ یهاصشـ ــناسـ  یطراح در طیمح یروانشـ

 ،یلیتحصــ مقطعاند که یی نشــان دادهدانشــجو یهاخوابگاه

 یهاشاخص بر خوابگاه یطراح در سکونت محل و ت،یجنسـ 

 از یبرخوردار ازدحام، آرامش، احساس جمله از یروانشـناسـ  

 و خانه در حضور حس ،ییقلمروپا و فرصت ،یشـخص  خلوت

 & ,Ali abadi, Behzad behbahani) گذارند ریتــأث رهیغ

Pournaderi, 2011,1).  ــجویان در ترکیه مطالعۀ رفتار دانشـ

 یهاخوابگاه در مستقر پسر انیدانشجونشـان داده اسـت که   

 بطروا جادیا ییتوانا دختر، انیدانشــجو از شـتر یب ییدانشـجو 

ــجو گرید با یعاطف ــته را انیدانش ــکالت حل در و داش  مش

 & Uslu) اندبوده تر فقمو آنها به نســـبت خود یاجتماع

Girgin, 2010, 3034)  که این موضوع بر اهمیت پرداختن به

هـای دختران تـأکیـد دارد. هدف این پژوهش یافتن    خوابگـا 

های دانشجویی متناسب راهبردهای طراحی معماری خوابگاه

با رفتار فضایی دانشجویان دختر ایرانی است. در این پژوهش 

رفته صورت پذی« قرارگاه رفتاری»یۀ مطالعۀ رفتار فضایی بر پا

کوشد تا فنون طراحی متناسب با و در نمونۀ موردی خود می

هر راهبرد را بـه نمـایش گـذارد تـا بتوان بـه ارتقای کیفیت      

یی هاها دست یافت. به همین سبب پرسشهزندگی در خوابگا

 به شرح زیر قابل تعریف هستند:

 تاری در خوابگاههای رفههـای مختلف قرارگـا  الف( گونـه 

 دانشجویی دختران مورد مطالعه چه مواردی هستند 

ب( کارکرد فعلی قرارگاه های رفتاری شــناســایی شده در 

  شودنمونه مورد مطالعه از دید دانشجویان چگونه ارزیابی می

ج( فضـاهای متناسـب با الگوهای رفتاری دانشجویان در   

 باشند می خوابگاه دارای چه ویژگی هایی

 پژوهشپیشینه  -5

های دانشــجویی انجام مطالعات گوناگونی پیرامون خوابگاه

ــت که می  ــده اس ــته کلی بخش نمود.  3توان آنها را در ش دس

ــکالت و هنجـارهـای زنـدگی در      برخی از پژوهش هـا بـه مشـ

ــیتی وی هـا  خوابگـاه  ــخصـ  بـا محوریت فرد و ویژگی های شـ

هش ( در پژو1392اختصـاص دارند. شـجاعی نوری و شکری )  

ــجویان غیر بومی در  خود دریافته ــکالت دانش اند که عمده مش

ــه طبقـه کلی  « امکانات خوابگاه»و « فردی»، «مـدیریـت  »سـ

ــد ومی ــیبهای زندگی دانشــجویی را بر چهار طبقه ی  باش آس

رفتاری و تحصــیلی  -جســمانی، روانی، ناهنجاری های اخالقی

 ر وعالوه بر این وارســته ف شــناســایی و طبقه بندی نمودند. 

ــوی تـازه آبادی )  ( در پژوهش خود به این نتیجه 1393موسـ

رسـیدند که درک و تجربه دانشجویان از زندگی در این مکان،  

همان درکی نیســت که دیگران )اعم از مســئولین دانشگاه( از 

ــجویان کنش های مثبت زندگی در  این تجربـه دارنـد،   دانشـ

ــازگاری،    ــامـل مهـارت های زندگی، سـ  محیط خوابگـاه را شـ

 آوری و درکمسـئولیت پذیری، کنترل رفتار و احساسات، تاب 

ــط عباس  دانند.می متقابل همچنین پژوهش دیگری که توسـ

( انجام شــد ولع اســتفاده از 1396)زاده، پیریلقون و موســوی 

ــتگی ارتباطی  ــای مجازی، وابس عاطفی، عوامل خانوادگی، -فض

س فشــار هنجاری گروه دوســتی، بی تفاوتی اجتماعی و احســا

ــاز اختالل دیر خوابی در  گمنــامی را از عوامــل زمینــه ســ

 رضــایی کند.می دانشــجویان دختر دانشــگاه فرهنگیان عنوان

( در 1386آدریــانی، آزادی، احمــدی و واحــدیــان عظیمی )

افســردگی، اضــطراب و  نشــان دادند که میزان  پژوهش خود

 استرس در بین دانشجویان پسر بیشتر از دختر است و این سه

یکدیگر رابطه ی مستقیم و با کیفیت زندگی دانشجویان در با 

 خوابگاه رابطه ی معکوس دارند.

را  شناخت ویژگی های محیطیها برخی دیگر از پژوهش

محور پژوهش خود قرار داده اند و شرایط زندگی در خوابگاه 

ــیف نموده  ــنجیده یا توص ، آبادیبهزاد بهبهانی، علیاند. را س

ــامانی و پورنادری  ( در پژوهش خود به این نتیجه 1392)سـ

 لحاظ هب را یتیسوئ نوع خوابگاه ان،یدانشجو اکثررسیدند که 

 حیترج ســکونت یبرا ی،شــخصــ خلوت داشــتن و یمعمار

 یهاخوابگـاه  در یاجتمـاع  روابط یبرقرار حس. دهنـد یم

 انیدانشجو و است شـتر یب یتیسـوئ  یها خوابگاه از ییراهرو

ــاس بر را خوابگاه نوع ،نهیهز به توجه بدون  نیشــتریب اس

 یبرا مناســب طیشــرا و ازدحام نیکمتر ،یشــخصــ یفضــا

. شـــاکری اســـکی و کنندیم انتخاب اســـتراحت و مطالعه
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دانشجویان ( در پژوهش خود در یافتند که 1393لیتکوهی )

ایرانی تمایل بیشـتری به مجزا بودن فضای اقامتی دختران و  

های به ســوئیت دارند  پســران و تمایل به تبدیل تمامی اتاق

ــتری به وجود  در حالی که دانشـــجویان خارجی تمایل بیشـ

فضـــاهای ورزش، مطالعه و تعامل بدون تفکیک جنســـیتی، 

تعبیه فضــا برای مالقات دانشــجویان با همســر خود و وجود 

 فضایی برای پذیرش مهمان غیر از اتاق دانشجو داشتند.

ــمنـدی بـا رویکرد م      یان در این میـان مطـالعـات ارزشـ

ای، ابعاد رفتاری و کالبدی زندگی در خوابگاه را ارزیابی رشته

نموده و تأثیر این دو عامل را بر هم ســـنجیده اند و به نتایج 

( 1395سـودمندی دست پیدا کرده اند. قبدیان و کامل نیا ) 

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که محیط خوابگاه در 

ای  ی( بایستی به گونهیک دانشـگاه چند فرهنگی )بین الملل 

طراحی شـود که بتواند تعامالت بینافرهنگی دانشجویان بین  

الملل را حمایت کند و شــامل فضــاهایی باشــد که برای گرد 

ها این مکان هم آمدن فرهنگ های مختلف تعبیه شــده اند،

باید احسـاس حضــور در جامعه، اثر بخشی، راحتی، ایمنی و  

دانشـــجویان از فرهنگ های امنیت و تعلق به محیط را برای 

ــولی از جمله   مختلف بـه وجود بیاورد و در این زمینه به اصـ

شـخصـی سـازی امکانات رفاهی در اتاق دانشجو و اختصاص    

یـافتن تمامی امکانات فردی به آن واحد مکانی، درونگرایی و  

( در 1391کند. طهماسبی )می ارتباط با فضـای سـبز تأکید  

 طراحی خوابگاه دختران پـایـان نـامـه ی خود تحـت عنوان     
ــگــاه گیالن بــا رویکرد افزایش انطبــاق پــذیری آن بــا  دانشـ

ــیات بهره برداران ــوصـ ، بکارگیری روش های طراحی  خصـ

ــارکتی را برای طراحی محیطی متنوع تکثر گرا و طراحی مش

بتواند پاســخگوی  دهد تا محیطمی برای خوابگاه پبشــنهاد

 شد.متنوع ساکنان آن با نیازها و رفتارهای

 
Table 1: Literature review on university students dormitories 

Findings Approach 

Identification and classification of the problems of university student during their 

education 

Identification of the positive social actions in dormitories from students’ 

viewpoint 

Comparison of depression level, anxiety, and stress with life quality in dormitories 

Studies on individual 

behavior 

Selection of space management type based on students’ preferences 

Direct effect of gender, education level and living place on the environmental 

psychology indexes 

Studies on environmental 

properties 

Emphasis on the multicultural architecture 

Using collective designing methods according to the standards and students’ 

behaviors 

Studies on behavior and 

environment interaction 

 

 روش و فرآیند پژوهش -9

ــامل راهبرد کیفی و مورد  راهبرد این پژوهش ترکیبی ش

که در دو بخش به  (Groat & Wang, 2005)پژوهی اســـت 

ــت از طریق می گردآوری اطالعــات پردازد. در مرحلــه نخسـ

ای و با استناد به مدارک موجود به شناخت مطالعات کتابخانه

ــوع پرداخته و در بخش دوم عالوه بر  ــیوهموضـ های غیر شـ

گر شـامل حضور مستقیم در فضا و ثبت رویدادها، به  مداخله

شیوه میدانی به مطالعه و بررسی نظرات دانشجویان پرداخته 

ــت.  ــاکن نمونـه مورد مطـالعـه   اسـ ــجویان دختر سـ ، دانشـ

ــت که بالغ بر خوابگاه ــیراز اسـ ــگاه شـ نفر  3577های دانشـ

نفر  277ل از این میان جمعیت آماری پژوهش شام .باشدمی

بلوک خوابگاهی واقع در مجتمع  3از دانشــجویان ســاکن در 

ــیراز در مقــاطع مختلف  ــگــاه شـ خوابگــاهی خواهران دانشـ

هســتند. روش  )کارشــناســی، کارشــناســی ارشــد و دکتری(

 و های میدانی افزون بر مشاهده، پرسشنامه بازگردآوری داده

ورد های کیفی به روش تحلیل محتوا مگذاری اســت. دادهکد

تجزیه و تحلیل قرار گرفته اســـت. پس از مشـــخص شـــدن 

های تکرار های مؤثر در طراحی که شــامل رفتارفراوانی مؤلفه

ــجویان در محیط زندگی خود و ابعاد کالبدی  ــونده دانشـ شـ

ساختی ما بین آنها باشد، میزان رابطه همفضـای خوابگاه می 

 و از طریق آزمون ســــاختــاری مورد ارزیــابی قرار گرفتــه

ــد و در نهایت  قرارگاه ــایی خواهند شـ ــناسـ های رفتاری شـ

ــنهادی ارائه میراهبردهـا و تکنیک  گردند های طراحی پیشـ

(Fig. 1.) 
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Fig. 1 Research process 

 

 روانشناسی اکولوژیک -1

سده  47آغاز گرایشــات اکولوژیک در روانشــناسی به دهه 

ورت دوره، ک ترین روانشناسان آنبیستم و متأثر از یکی از مهم

ــا عنوان داننــد کــه مقــالــهلـوین مربوط می  اکولوژی »ای ب

ــناختی ــر کرد. او در این مقاله بر  1944را در « روانشـ منتشـ

های محیطی، به عنوان نخستین ها و محدودیتبررسی فرصت

 ,Golrokh)تـأکید نمود  هـا  گـام در فهم رفتـار افراد یـا گروه   

ها ک مطالعه رفتار انسان. در واقع روانشناسی اکولوژی(7 ,2012

ــته به مطالعه محیط آن رفتار می داند. به این معنی که را وابس

رفتار انسان در تعامل با رفتار انسان های دیگر و با محیطی که 

ترین دستاورد ( مهم6گیرد. )همان، در آن قرار دارد، شکل می

بارکر و همکارانش در روانشــناســی اکولوژیک، شــناســایی یک 

و تبیین « قرارگاه رفتاری»بـه نـام   « حیطی طبیعیواحـد م »

 نظریه کارکرد آن است.  

 ناریم قرارشا  رفتاری  -4-1

روانشـناسان اکولوژیک محیط واقعی زندگی و رفتار انسان  

ــکـل از واحد هایی  دانند که در ارتباط با هم اما در می را متشـ

ــتقل از هم کار کنند. این واحدها ترکیبی از می عین حال مسـ

ــتند. یک مقر رفتاری یک واحد کوچک « کـالبد -رفتـار » هسـ

ــت که از تلفیق پایدار یک فعالیت  2و یک مکان 1اجتماعی اسـ

ــل    آیـد تـا در فرآینـدی منظم بتواند    می بـه گونـه ای حـاصـ

ــازد.   ــروری آن محیط رفتــاری را برآورده سـ عملکردهـای ضـ

((Motalebi, 2002, 58  در طول زنــدگی روزمره، مــا بــه طور

ــرکــت کننــده از میــان مجموعــه ای از مــداوم بــ ه عنوان شـ

 توانتر، میگذریم که با نگاهی عمیقمی هـای رفتاری قرارگـاه 

در نظر گرفت. از یک « دو طرفه»آن را بـه عنوان یـک اقـدام    

طرف به منظور شــرکت در فعالیت های یک محیط خاص، هر 

ــترک آن قرارگاه  فرد باید بر مبنای عملکرد های هنجاری مشـ

ند و از طرفی دیگر با انجام فعالیت های جمعی مدوام عمـل ک 

 در شـکل گیری و حفظ آن قرارگاه به طور مســتقیم مشارکت 

کنـد به همین علت همانطور که بارکر و همکارانش به طور  می

های تجربی نشـان دادند، آشکارترین پیش بینی کننده فعالیت 

است که آن فرد « جایی»فردی در یک زمان خاص، شـناختن  

ــور دارد   ,Heft, Hotch, Edmunds & Weeks)در آن حضـ

هـای رفتـاری به طور معمول دارای دو   قرارگـاه  (.391 ,2014

ند. باشمی دسـته عناصـر ساختاری و عناصر دینامیک یا متغیر  

-ررفتا»از نظر ساختاری، قرارگاه رفتاری از یک یا چند الگوی 

ــکیل« ظرف کـالبـدی   ــود که در آن، ظرف می دائمی تشـ شـ

ــت.   ــاز بــا الگوی رفتــاری اسـ کــالبــدی دربرگیرنــده و همسـ

 ظرف کالبدی-در واقع الگوهای کوتاه مدت رفتارها سینومورف

ــتگی متقابل میان رفتار و ظرف   می ــنـد مادامیکه وابسـ بـاشـ

ــکل   ــد بهترین حالت قرارگاه رفتاری شـ  کـالبـدی برقرار باشـ

در واقع یک طرح  (Abioso & Triyadi, 2017, 19)گیرد. می

کند که ســازگاری میان الگوهای رفتاری و می مانی خوب کارز

را داشته  3کالبد طراحی شـده برقرار باشــد و بیشترین تجانس 

ــد؛ یـا بـه قول ریچارد نوترا )    بدون »( بتوان گفت 1954بـاشـ

 ,Golrokh, 2012برگرفته از  Lang, 1994: 186) باشد.« تنش

ــتگی    (60 ــی از وابس ــخص متقابل از نظر دینامیکی، درجه مش
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( موجود 4ها)ســینومورف« ظرف کالبدی-رفتار»میان الگوهای 

که این درجه از وابستگی درون یک قرارگاه رفتاری برقرار است 

های یک قرارگاه رفتاری درون خودشان متقابل در سـینومورف 

ــینومورف  ــت تا با س ــتر اس های یک قرارگاه رفتاری دیگر. بیش

رفتار، عناصر  -محیطهای به عنوان هم ســاختها سـینومورف 

شوند که هشت عامل می های رفتاری محســوبحیاتی قرارگاه

نیروهای کالبدی، نیروهای اجتماعی، فرآیندهای فیزیولوژیکی، 

ادراک ســـیمایی، یادگیری، گزینشـــگری افراد، گزینشـــگری 

های رفتاری و تأثیر رفتار بر محیط در شــکل گیری آن قرارگاه

ــنــد. می مؤثر  (Price & Blashfield, 1975, 338-339)بــاشـ

ــایی قرارگاه ــناسـ های رفتاری با مجموعه ای از روش های شـ

خاص مشاهده گری و تحلیل رفتار در بستر اکولوژیک آن ما را 

ــاخت  ــناخت و تفکیک هم س و تحلیل هرچه دقیق تر ها در ش

 Rouhi)رســـانــد.  رفتــار و ارتبــاط آن بــا محیط یــاری می

Dehkordi, 2013, 33). ــی در  و 5هنفت همکارانش طی پژوهش

ــناخت قرارگاه های رفتاری از طریق الگوهای عمل رابطه با شـ

کاربران به این نتیجه رســیدند که افراد قادر به شــناسایی نوع 

باشند پس می قرارگاه رفتاری که در حال ورود به آن هســتند

توانند محدوده مناســب فعالیت های هنجاری جمعی می آن از

تخــاب کننــد. پژوهش دیگری کــه در زمینــه آن قرارگــاه را ان

در یک روســتای بومی در محدوده ی بالی  فضــاهای عمومی

ی انجام شــد پس از شــناخت رابطه 2710در ســال  6اندونزی

پیچیــده ی مــا بین الگوهــای رفتــاری، مردم و محیط مورد 

ــینومورف ــتفاده آنها از طریق تجزیه و تحلیل س -های رفتاراس

کیفی نشان داد که فضاهای عمومی  یظرف کالبدی به شـیوه 

کـالبدی   هـای رفتـاری دارای ویژگی هـای   بـه عنوان قرارگـاه  

ند. شــومی بســیاری هســتند که غالباً به فضــاهای بیرونی ختم

ــیار پایدار ــاهای بیرونی بسـ ــند چراکه دائما قادر می فضـ باشـ

هســـتند میان فعالیت های متناوب گروه های مختلف مردم و 

ارهای گوناگون هماهنگی و مطابقت ایجاد الگوهـای دائمی رفت 

ــاهای باز در نمونه مورد    کننـد. بـا این که انعطاف پذیری فضـ

ــاختی میان  ــت، رابطه ی هم س  -رفتار مطالعه قابل روئیت اس

ظرف کالبدی همچنان برقرار اســت چراکه وابســتگی متقابل  

میان الگوهای دائمی رفتارها و ظرف کالبدی قابل تغییر است. 

توان فضــاهای بیرونی را به عنوان می ر این در این موردعالوه ب

 تواننامید لذا می« محیطی پایدار یا پویا»بـک عـامـل پایدار،    

را توسعه  0ظرف کالبدی پویا یا پایدار -نظریه سینومورفی رفتار

 (Abioso & Triyadi, 2017, 19) داد.

 

 
Fig. 2 Interdependencies between place-behavior synomorphies in behavior settings 

 

های رفتاری در مجتمع خوابگاهی تحلیرل قرارگراه   -5

 دختران دانشگاه شیراز

در ابتـدای قـدم نهـادن بـه مطـالعـات میدانی در مجتمع       

خوابگاهی دختران دانشــگاه شــیراز ســعی شد تا ضمن حضور 

ــاهده،    ــا عالوه بر ثبت رویدادها از طریق مش ــتقیم در فض مس

ــتر مورد مطالعه لیســـتی ا ز قرارگاه های رفتاری بالقوه در بسـ

ــود که پس از گذراندن ــاختاری قرارگاه تهیه ش های آزمون س

قرارگاه های شناسایی شده در این  رفتاری، شـناسـایی شدند.  
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(، 8و  5محدوده شــامل ســه بلوک خوابگاهی )والیت، شــماره 

ورودی مجموعه، اســتخر، درمانگاه، نمازخانه، ســلف ســرویس، 

ــالن همـایش و نـانوایی   ــد که بر کارکرد هم تاثیر می سـ باشـ

ــته و از هم تأثیر ( Fig. 2پذیرند. اما همانطور که در )می گذاش

های خوابگاهی نمایش داده شده، هم ساخت های درونی بلوک

شود یا به می های دانشجویان را شاملطیف کوچکی از فعالیت

خوابگاه، قادر به عبـارتی ابعـاد کـالبدی محیط زندگی آنها در    

ــب برای تحقق  ــرایط مناس ــاختن ش الگوهای رفتاری  فراهم س

ت محیط قابلیدائمی دانشــجویان نمی باشد لذا عالوه بر اینکه 

حجم عظیمی ، برآورده سـازی نیازهای متعدد ساکنان را ندارد 

های زمانی مختلف در اتاق به چشم در بازهها از تداخل فعالیت

 .خوردمی

ــاکنان یک اتاق در بـا توجه به تن  وع فرهنگی ما بین سـ

های خوابگاه و نیز تفاوت های سنی، مقطع تحصیلی و ویژگی

شخصیتی مختلف میان دانشجویان و به تبع نیازهای متعدد 

آنها، الزم دانســـته شـــد که الگوهای رفتاری تکرار شـــونده 

ــای زندگی آنها را از دیدگاه      کـاربران و ابعـاد کـالبـدی فضـ

زیابی قرار گیرد لذا از طریق پرسـشنامه باز  خودشـان مورد ار 

از دانشـجویان در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی  

ارشـد و دکتری خواسـته شـد تا ضمن بیان شهرستان محل    

ــکونـت، مـدت زمان تجربه زندگی خوابگاهی، بازه زمانی    سـ

های فردی و جمعی خود اقامت در خوابگاه، لیستی از فعالیت

به منظور تحلیل و بررسی رابطه ی  همچنین را تهیه نمایند.

هم سـاختی میان کالبد و رفتار از دانشجویان خواسته شد تا  

فعـالیـت هـایی را کـه در خوابگـاه امکان انجام دادن آنها را      

ا خورند همرمی به مشکل بر نداشته یا برای انجام آنها معموال

 به ذکر علت توضیح دهند. در واقع در این بخش دانشجویان

با پاسخ دادن به دو سوال به طور همزمان ، فعالیت ها، کالبد 

کنند. هدف در طراحی سواالت می و اجتماع خود را توصیف

این پرسـشنامه، آزاد گذاشتن ذهن دانشجویان برای رسیدن  

 های هر چه نزدیک تر به واقعیت بود. به پاسخ

 

 
Fig. 3 Demonstration of synomorphic structure, part of Shiraz University girls’ dormitory complex 

 

 تحلیل محتوایی داده های کیفی -6

نتایج حاصل از تحلیل محتوایی داده های کیفی استخراج 

دهد که دانشجویان مقطع نشـان می ها از پرسـشـنامه   شـده 

نفره  4های کارشــناسی بیشترین تمایل را به زندگی در اتاق

ــته و کمترین میل را های یک به تجربه زندگی در اتاق داشـ

نفره از خود نشـان دادند. این در حالی اســت که دانشجویان  

بیشـتر گرایشـشان به زندگی در    مقاطع تحصـیالت تکمیلی 

اتاق های دو نفره بوده و کمتر از اتاق های چهار و شش نفره 

استقبال نموده اند. در این بین ارتباط معناداری ما بین مدت 

ــجویان زمـان تجربـه    کلیه  زنـدگی خوابگاهی از طرف دانشـ
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مقاطع کارشناسی تا دکتری و نوع اتاق مورد نظر یافت نشد. 

ــجویان مقطع  8مـدت زمـان اقامت   در خوابگاه در بین دانشـ

کارشــناســی غالبا زیر یک ماه بوده در حالی که دانشــجویان 

ماهه  2تا  1مقاطع ارشد و دکتری معموال در یک بازه زمانی 

 ه اقامت دارند.در خوابگا

های در تمامی مقاطع تحصـیلی بیشترین گزارش فعالیت 

، به امور درسی اختصاص داشته و کمترین % 9/50روزمره با 

 مربوط بــه امور معنوی و عبــادت% 21/4گزارش بــا  میزان

باشـد. این در حالی اســت که استفاده از فضای مجازی و  می

وش دادن به فعـالیـت هـای مرتبط بـا تلفن همراه از قبیل گ    

بین  موسـیقی، تماشـای فیلم، مکالمه های صوتی و چت در  

ــی  ــناســی هم تراز با امور درس ــد. می دانشــجویان کارش باش

پرداختن به امور بهداشـتی و نظافت شخصی در کلیه مقاطع  

در مرتبه دوم قرار گرفته است. هیچ گونه ارتباط معناداری ما 

و تمایل آنها به  بین مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه

انجام امور روزانه در کلیه مقاطع تحصـیلی مشــاهده نشد. به  

طور کلی تمــایــل بــه انجــام فعــالیــت هــای گروهی در بین 

ــجویان کلیه مقاطع کمتر از فعالیت ــت.  دانش های فردی اس

های شــبانه در بین دانشجویان کلیه همیگپ و گفتگو و دور

ــت که با  ه ترتیب در بین ب %55و  % 57مقاطع، رفتاری اسـ

دانشـجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی بیشترین میزان  

ــت و در رتبه بعدی   ــاص داده اسـ گزارش را بـه خود اختصـ

ــترین محبوبیت را  خوردن وعده های غذایی در کنار هم بیش

داشــته اســت. انجام امور درســی و رفع اشکال یا پروژه های 

ازی های گروهی در بین دانشــجویان مقاطع کارشــناســی و ب

 4/2گروهی در بین دانشــجویان ارشــد و دکتری به ترتیب با 

های جمعی در بین کمتر گزارش شده است. فعالیت % 2و  %

دانشــجویان مقاطع تحصــیالت تکمیلی در مقایســه با مقطع 

تواند ناشـی از  می کارشـناسـی کمتر گزارش شـده اسـت که    

 هایادهزندگی در اتاق های دو نفره باشد. به منظور تحلیل د

ا در هتوصـیفی در بخش شــناسایی الگوهای رفتاری، فعالیت 

 شش گروه عمده کد گذاری شدند.

 
Table 2: Coding of the similar answer sheets, classification of the activities 

Subgroups Main Group 

Night sleep, Taking a nap, lying down and listening to music Rest 

Cooking, Washing the dishes  Cooking 

Cleaning of the room, personal care, Washing clothes, Taking a shower Sanitation 

Recreation, Talking to friends, Wandering in yard, music practice, drinking tea, 

having food together, discussion, dancing, laughing or fighting, night gathering, 

gathering in nearby rooms 

Recreation and Sport 

activities 

Chat, voice and video call, web browsing, watching movie, listening to music Virtual space 

Curriculum study, non- curriculum study, doing research, practice english Studies 

Pray, Pilgrimages and prayers, participate in relegious activities, meditation Religious items 

 

طی یک پرســش کلیدی که از دانشــجویان خواسته شد تا 

نها با مشکل مواجه هستند را همراه فعالیت هایی که در انجام آ

ی بین لولذکر علت بیان کنند، لیستی از پاسخ های علت و مع اب

فعـالیت های مواجه با مشـــکل و علت های آنها در خوابگاه به  

های دچار که در آن برای معلول های متنوع )فعالیت دست آمد

مشـکل( علت های متنوعی اعم از مشکالت فرهنگی، عقیدتی،  

 بیان شده بود. از آنجایی که شـخصـیتی، هنجاری، کالبدی و ...  

ــی رابطه ی هم  هدف این پژوهش ــاختی رفتاربررس ظرف  -س

باشد لذا آن دسته از فعالیت هایی )معلول هایی( که می کالبدی

انجام آنها بنا به علت های کالبدی دچار مشکل هستند مد نظر 

در واقع برهم خوردن رابطه ی هم ها قرار گرفتنـد. این پاســـخ 

ــینومورفی( رفتار ــاختی )س ــان -س دهند که در می کالبد را نش

وان شـده اند. بر این اســاس بیشترین فعالیت  های زیر عننمودار

هایی که دانشــجویان مقطع کارشــناســی در انجام دادن آنها   

شوند به ترتیب خوابیدن و استراحت کردن، بامشـکل مواجه می 

مطالعه و انجام امور درسی گزارش شده است. در این میان انجام 

امور های هنری و غیر درسی، پذیرایی از مهمان و انجام فعالیت

ها نظافتی و بهداشتی کمترین گزارش را داشته است. این درصد

گویای این نکته اسـت که دانشجویان در برآورده کردن ابتدایی  

 ترین نیـازهـای خود در خوابگاه که شـــامل خوابیدن و مطالعه  

باشد دچار مشکل بوده بدیهی است در چنین شرایطی میل می

ز های متعالی تر همچون ای برای برآورده ســـاختن نیاو انگیزه

پرداختن بـه امور هنری و غیر درســـی باقی نخواهد ماند. عدم  

عامل در بروز اختالالت  اســـتراحت کافی و باکیفیت مهمترین

ــب مطالعه   ــیتی در آنها بوده و کیفیت نامناس ــخص رفتاری و ش

کردن عالوه بر افت تحصیلی در دانشجویان باعث دور شدن آنها 

شود. پس از می ی تحصیلی و شغلی در آنهااز اهداف و آرمان ها

استراحت و مطالعه، بیشترین نارضایتی مربوط به تماشای فیلم، 



174 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 

VOL. 11, NO. 19 

SPRING & SUMMER 2020 

 پژوهشی معماری و شهرسازی ایران -نشریه علمی 

 151 1911 بهار و تابستان، 11شماره  ،11دوره 
 

 

 

 گوش دادن به موســیقی با صــدای بلند و دور همی با دوســتان

باشـد. در نمودار دوم علل این مشـکالت از نگاه دانشــجویان   می

دهد نداشتن حریم خصوصی می تحلیل شـد که نتایج آن نشان 

شلوغی و سرو صدای اتاق و راهروها بیشترین عامل نارضایتی  و

ــاعات   ــت و پس از آن س ــده اس در بین دانشــجویان گزارش ش

ــان نبوده و   ــاکنین یک اتاق یکس ــی اتاق که در بین س خاموش

نداشــتن یک عرصــه عمومی مجزا از حریم خصــوصــی افراد در 

ــاص داده   ــد را به خود اختص ــترین درص محدوده یک اتاق بیش

. نتایج حاکی از آن است که استفاده از آشپزخانه و سرویس است

بهداشتی مشترک کمترین درصد نارضایتی را به خود اختصاص 

های همانطور که گفته شـــد در این بخش با علتداده اســـت. 

های عملکردی متنوعی روبرو هســتیم لذا برای کالبدی و معلول

ــت یافتن به یک برآیند جامع و دقیق از میزان  ها تاثیر علتدس

های به دســت آمده، الزم دانسته شد تا آنها را در یک بر معلول

 Fig. 6) 9و  6نمودار واحد بر هم منطبق نموده که در تصــویر 

( قابل مشــاهده اســت. در واقع در این نمودارها هر ســتون 9 &

بیان کننده یکی از مشـــکالت کالبدی عنوان شـــده از ســـوی 

ح باشد و طرراوانی آن مشکل میدانشـجویان به ترتیب میزان ف 

ــتون بیان  ــده روی هر س ــهم های مشــخص ش کننده میزان س

ــل کــالبـدی   ــت کـه آن معضـ در بروز رفتــارهـا و   مخربی اسـ

عملکردهای دانشـــجویان دارد که همراه با ذکر درصـــد از هم 

، (Fig. 6) 6تفکیک شـده اند. به عنوان مثال در تصـویر شماره   

 خصوصی اختصاص دارد بیانسـتون اول که به نداشـتن حریم   

درصد بر کیفیت خواب  18تقریبا به میزان  کند این مشـکل می

ــتراحت ــجویان،  و اس ــد بر عملکرد مطالعه،  27دانش  37درص

درصد بر  23درصـد بر گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم،  

 5های شــبانه، درصــد بر بیدار ماندن 2صــحبت کردن با تلفن، 

درصد بر پذیرایی  2ی و غیر درسی و درصد بر فعالیت های هنر

از مهمـان تأثیر مخرب دارد و باعث بروز اختالل در عملکرد هر  

کدام از فعالیت های عنوان شــده از سوی دانشجویان یا به طور 

کلی بر هم زدن هم ساختی میان رفتار و کالبد به عنوان یکی از 

اد ستنشود. با امی مهمترین عناصر ساختاری هر قرارگاه رفتاری

توان در بخش ارائه راهبردهای می هابه هر کدام از این ســـتون

های پیشنهادی برای این عدم (، به راه حلTable 3,4,5طراحی )

، عنوان شده است همسـاختی میان رفتار و کالبد که به تفکیک 

دســـت یـافـت. به عنوان مثال پیش بینی حیاط های کوچک   

وسیع به  های عمومیو خرد کردن فضـا ها خودمانی میان واحد

کوچکتر خصوصی با توجه به نتایج حاصل از ستون  عرصه های

باشد می (Fig. 6 & 9) 9و  6عدم تفکیک مرز فضایی در تصویر 

خود را بر فعالیت  کنـد بیشـــترین تـاثیر مخرب  کـه بیـان می  

های اقامتی ایجاد با دوستانشان در سوئیت دورهمی دانشجویان

 کرده است.
 

 
Fig. 4 Functional effects in terms of the number of complaints in the dormitory based on the opinion of 

undergraduate students 
 

 
Fig. 5 Physical problems in the dormitory based on the opinions of undergraduate students 
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Fig. 6 Disruptive factors of behavior-miliue synomorphies in undergraduate dormitories 

 

دانشــجویان مقطع کارشــناســی ارشــد و دکتری ساکن در 

ــایتی  2نفره و اتاق های  4های ســـویت نفره بیشـــترین نارضـ

و کمبود امکاناتی  کالبدی را در وهله ی اول مســـاحت کم اتاق

 نظیر کمد و میز تحریر شخصی دانسته و این امر آنها را در انجام

ــتراحت، مطالعه، امور تفریحی و  امور روزمره ی خود از قبیل اس

سرگرم کننده و حتی نظافت شخصی و آشپزی با مشکل مواجه 

کرده است، به طوری که امکان انجام هیچ فعالیت دو نفره ای به 

طور همزمـان در محدوده ی اتاق امکان پذیر نبوده و آنها برای  

ور خود رسیدگی کنند. دومین این امر مجبور بوده به نوبت به ام

ــایتی این گروه از دانشـــجویان، عدم برخورداری از  عامل نارضـ

که این خود حاکی ازآن است که حریم شـخصـی گزارش شده   

هر الگوی جـاری رفتـار آدمی در تعـامل با مســـکن )در اینجا    

خوابگاه به عنوان مسکن دانشجویان(، نیازمند سطح مطلوبی از 

در نتیجه نبود  تعامالت اجتماعی اســـت، ارتباط فردی در برابر

احساس ازدحام نمی تواند در بر آورده کردن نیاز افراد به خلوت 

نداشــتن امکانات الزم برای خلوت کردن و با خود کمکی نماید. 

تنها شدن، عاملی است که بیش از دیگر عوامل افرادی را که به 

 نتیجهدهـد در  می کننـد مورد آزار قرا می طور گروهی زنـدگی 

بایســت مورد توجه جدی تری قرار بگیرد. شــلوغی و ســر و می

صــدای محوطه بیرونی و راهروها عامل دیگری برای نارضــایتی 

باشــد که به طور متوسط تمامی می اکثر دانشــجویان این گروه

امور روزمره ی آنها را با مشــکل مواجه نموده اســت. نبود یک  

ه ی فضـای خصوصی  قلمرو عمومی به منظور باز تعریف محدود

 باشد.می معضـل چهارم دانشجویان این گروه از نمونه مطالعاتی 

در واقع محدوده ای که به آنها اختصـــاص داده شـــده تعریف 

فضــایی مشــخصــی برای انجام فعالیت های آنها نداشــته، باعث 

تداخل مرز فضای عمومی و خصوصی شده، که این امر با توجه 

ه تبع آن نیاز هایشــان مشکل به مقاطع تحصـیلی این گروه و ب 

ســاز شــده اســت،چرا که دانشــجویان این مقاطع بازه ی زمانی 

 ند. گذرانتر در خوابگاه میبیشتری را نسبت به مقاطع پایین
 

 
Fig. 7 Functional effects related to the number of complaints in the dormitory, based on the opinion of graduate 

students 
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Fig. 8 Physical problems in the dormitory based on the opinions of graduate students 

 

 
Fig. 9 Disruptive factors of behavior-milieu synomorphies in graduate dormitories 

 

. یافته های پژوهش: اصررالح سرراختار سررینومورفیک 5

های رفتاری قرارگاههرای رفتاری موجود و تعریف  قرارگراه 

 جدید

های با توجه به درجه وابستگی متقابل ما بین سینومورف

قرارگـاه رفتـاری عمده در طراحی    5یـک قرارگـاه رفتـاری،    

باشــد که هر کدام از آنها بر می قابل شــناســایی ها خوابگاه

یکدیگر تاثیر گذاشته و از متن بزرگتری که به آن تعلق دارند 

ــوئپذیرند. می تأثیر ــاکنین با دارا بودن س یت های اقامتی س

در درون خود به عنوان یکی از ها بیشـترین تعداد هم ساخت 

شود. مهمترین قرارگاه های رفتاری این مطالعه شــناخته می

ــجو    ــجویان به عنوان مکانی که دانش ــکونت دانش ــای س فض

ری های بسیاکند و فعالیتبیشترین زمان را در آن سپری می

ای از مکان دهد طیف گستردهمی آن انجامرا در مرز فضایی 

شود که نیاز است در طراحی مورد توجه را شامل میها رفتار

ــده قـابلیت تحقق    ــای طراحی شـ ویژه ای قرا گیرد تـا فضـ

 وها الگوهای رفتاری متعدد ســـاکنین را که در قالب فرهنگ

دهد می گونـاگون افراد بـه طور همزمـان روی    عـادت هـای  

 دیگر از قرارگاه های رفتاری تعریف شده داشـته باشـد. یکی  

های دانشجویی، فروشگاه در این مطالعه برای طراحی خوابگاه

دانشجویان اغلب باشد. های خودگردان توسط دانشجویان می

برای تـأمین معـاش خود نیاز دارند تا راهی برای درآمد زایی   

داشــته باشــند و چه بســا نبود امکانات کافی در خوابگاه این 

یجاد ا صـت را از آنها گرفته، یا فعالیت اشتغال آنها به علت فر

اختالل در کار دیگر دانشـجویان با مشکل مواجه خواهد شد.  

ــتغال در  از طرفی فراهم نمودن شـــرایط مناســـب برای اشـ

تا هنرها و  کندمی دانشــجویان در آنها انگیزه ای قوی ایجاد

و از منفعت  توانایی های خود را به کار گیرند ، توســعه دهند

با اسـتناد به مبانی نظری و ضرورت   آن بهره ببرند. از طرفی
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ــکیل جوامع یادگیری در خوابگاه با هدف بهبود فرآیند ها تش

ها و مهارت های فردی، تغییر نگرشها یادگیری، رشد توانایی

و رفتارها، و به طور کلی بهبود کیفیت دانشگا هها و با توجه 

ر بخش قبل که یکی از بیشــترین دها به تحلیل پرســشــنامه

های گزارش شـده در کلیه مقاطع تحصیلی مربوط به  فعالیت

باشد لزوم پرداختن به می امور درسـی و آموزشی دانشجویان 

ــتم طراحی خوابگاه   ــیسـ ها قرارگـاه رفتـاری جدیدی در سـ

احسـاس شد. در واقع این قرارگاهی است که به عنوان حلقه  

قاطع مختلف )کارشــناســی، ی اتصــال مابین دانشــجویان م

کند تا ضــمن بهبود می عمل کارشــناســی ارشــد و دکتری(

تعامالت اجتماعی، منجر به پیشرفت های درسی دانشجویان 

احساس خود شکوفایی و ارزشمندی را در آنها ایجاد  شـده و 

ــوی دیگر   یکی از پر تکرارترین  کرده یـا تقویــت کنـد. از سـ

ویان کلیه مقاطع دانشـــج های گزارش شـــده در بینفعالیت

تحصیلی، فعالیت های تفریحی ورزشی بوده و شکایت از نبود 

ــور    ــاعات حضـ ــای کـافی و امکانات برای ورزش در سـ فضـ

دانشجویان در مجتمع خوابگاهی نشان از عدم برقراری رابطه 

باشــد. لذا نیاز است در می ی هم سـاختی بین رفتار و کالبد 

ــی  طراحی مجتمع های خوابگاهی به تعریف ف ــاهای ورزش ض

کوچکتر و خصــوصــی تر که با دوره های تناوب قرارگاه های 

هماهنگ باشــد پرداخته ها رفتاری وابســته از جمله ســوئیت

 شود. 

ــجویـان بـه برقراری تعامالت        بـا توجـه بـه نیـاز دانشـ

اجتماعی، تفریحات دست جمعی و گذراندن اوقات فراغت و 

یریتی حاکم هنجارهای اجتماعی و اصول مد نیز با توجه به

ــاعات ورود و خروج به  بر خوابگاه های دخترانه از جمله سـ

خوابگاه، دانشجویان به منظور گذران اوقات فراغت خود نیاز 

به فضـاهای پویایی داشته تا بتوانند به راحتی ساعاتی را با  

دوســـتان خود در فضـــایی امن و مفرح بگذرانند. لذا پیش 

شــاپ ، فضــای   کافی-بینی فضــایی با کارکرد رســتوران 

ــینما،   ــمینار، تئاتر و سـ ــفه های برگزاری همایش، سـ صـ

گردهمایی دانشجویان به منظور برگزاری مراسمات مذهبی، 

سکوهای  پاتوق های کوچک چند نفره در آیینی و همچنین

دنج در مسیرهای ارتباطی به منظور افزایش فرصت مناسب 

ــجویان  به  جهـت ایجاد برخورد های اجتماعی میان دانشـ

نوان سینومورف هایی که کارکردشان به یکدیگر وابستگی ع

متقـابـل دارد همگی در قـالـب یـک قرارگاه رفتاری تحت      

 شوند.می عنوان گذران اوقات فراغت تعریف
 

 
Fig. 10 Demonstration of the synomorphic structure of behavior setting defined in the dormitory 
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 -های رفتار بر اساس هم ساختراهبردهای طراحی  -7

 ظرف کالبدی  

ود زمان خ دانشجویان در دوران زندگی دانشجویی بیشترین

گذرانند از طرفی می را در ســـوئیـت یـا اتاق های اقامتی خود  

شود. هم محقق میها بخش اعظمی از فعالیت های آنها در اتاق

ساخت های موجود در این قرارگاه به لحاظ ساختاری هر کدام 

ود بـه مثابه یک قرار گاه رفتاری مجزا قابل تعریف اند چرا که  خ

لذا  باشــندمی تری را دارادرون خود هم ســاخت های جزئی در

ظرف  -دارای ســـاختار پیچیده تری از هم ســـاخت های رفتار

ســـوئیت های اقامتی از اهمیت باشـــند در نتیجهمی کـالبدی 

ر این ف شده دبیشتری نسبت به دیگر قرارگاه های رفتاری تعری

مطالعه برخوردار هســـتند. کارکرد ســـوئیت های اقامتی تأثیر 

ــزایی بر کــارکرد دیگر قرارگــاه هــای رفتـاری دارد در واقع   بسـ

نیاز های ابتدایی  های اقامتی در برآورده ساختنچنانچه سوئیت

اســـتراحت با  و بنیادین دانشـــجویان از جمله نیاز به خواب و

ه مطالعه و ... ب ی و نظافت شخصی،کیفیت مطلوب، امور بهداشت

خوبی نقش ایفـا کننـد تمایل به انجام فعالیت های اختیاری و   

های متعالی در بین دانشـــجویان اجتمـاعی بـه منظور رفع نیاز  

 افزایش یافته و کارکرد قرارگاه های دیگر مؤثر واقع خواهند شد. 

ــینومورف های رفتار   -بـا توجه به عوامل بر هم زننده سـ

ــاویر ظرف ک به  9و  6البدی در نمونه مورد مطالعه که در تصـ

تفصـیل به آن پرداخته شــد در این بخش با استناد به سهمی  

کــه هر معضـــل کــالبــدی بر ایجــاد اختالل در بروز رفتــار  

دانشــجویان دارد به ارائه راهبردهای طراحی به منظور اصــالح 

ــینومورف  ــاختـار سـ ــاختی و ها سـ یا به عبارتی بهبود هم سـ

هنگی میان رفتار و کالبد پرداخته خواهد شد. الزم به ذکر هما

بر ساختار  تاثیری چند جانبه اسـت هر کدام از عناصر طراحی 

کند لذا از این دیدگاه سعی می سـینومورف های موجود اعمال 

شـده تا تأثیر راهبردهای ارائه شده بر کارکرد هم ساخت های  

در  سنجیده شود.تحت الشعاع آنها به طور همزمان در جداول 

پذیری در طراحی خوابگاه به منظور اولین قدم توجه به انعطاف

آوردن بسـتر مناسب برای طیف متنوعی از فعالیت های   فراهم

ــوئیت   ــط کاربران متعدد در یک سـ فردی و جمعی کـه توسـ

 شود مورد نظر است.  اقامتی جاری می

ــجویان غالبا در    الگوهـای رفتـاری فردی و جمعی دانشـ

از عرصـه های فضـایی شـامل فضـای خصوصی، نیمه     طیفی 

لذا توجه به  کنندمی خصـوصی، نیمه عمومی و عمومی بروز 

ابعـاد زندگی فردی در کنار زندگی جمعی در محیط خوابگاه  

که در آن دانشـجویان اغلب قادر به تشخیص مرزهای فضای  

ســـازی نیازهای خصـــوصـــی خود نبوده و مجبور به برآورده

باشند سبب می محیط عمومی و جمعیشخصی خود در یک 

بخش  شــد تا عالوه بر رعایت ســلســله مراتب فضــایی در   

راهکارهای طراحی خوابگاه، راهبردها نیز در سه بخش فضای 

خصــوصــی فعالیت های فردی، فضــای نیمه خصــوصــی     

 هایهای فردی، فضای عمومی و نیمه عمومی فعالیتفعالیت

 جمعی ارائه شوند. 

ان که نشها حاصـل از تحلیل پرسـشـنامه   با توجه به نتایج 

ــتر از  ــجویــان بیشـ داد تمــایــل بــه امور فردی در بین دانشـ

ــه های   فعـالیـت   ــت لزوم پرداختن بـه عرصـ هـای جمعی اسـ

خصوصی منعطف )با مرز قابل تنظیم( برای انجام امور شخصی 

و دست یافتن به خلوت مطلوب برای هر دانشجو امری اجتناب 

زهای قابل تنظیم پاسخی بر بسیاری از ناپذیر است. در واقع مر

باشــد که می کالبدی -یا عدم هم ســاختی رفتارها ناهماهنگی

ــینه    ــد. با توجه به پیش ــخیص داده ش در بخش های قبل تش

ــان می دهد یکی از رفتار های اجتماعی نظری پژوهش که نشـ

ــجویان بروز     کند رفتار قلمروپاییمی کـه غـالبـا در بین دانشـ

ــد کـه در   می  دراز مـدت وقـت و انرژی زیـادی را از آنها   بـاشـ

ــه های فعالیتی و   می گیرد در نتیجـه تعریف و تفکیـک عرصـ

با اســـتفاده از تکنیک های  های خصـــوصـــی و عمومیقلمرو

ــه هــای   طراحی داخلی و گرافیـک محیطی، خرد کردن عرصـ

تر و نیمه عمومی در ایجاد عمومی وسیع به عرصه های کوچک

 جویان تأثیرگذار است.  مندی دانشاحساس رضایت

در جداول ارائه شــده ســعی شــده تا در هر ســینومورف  

ی ضمن بررسی فعالیت و کالبد پیشنهادی آن فعالیت، رابطه

جدید میان آنها ســنجیده شــود و پس از آن   هم ســاختی

ــاخت هایی که درجه   راهبردهـا با نگاه همه جانبه به هم سـ

وند. ائه و بررسی شوابستگی متقابلی میان آنها برقرار است ار

، فضــای خواب، مطالعه و 3به عنوان مثال در جدول شــماره 

سینومورف هایی هستند که در یک  امور بهداشـت شـخصی  

ــته و از یکدیگر   ــان بر یکدیگر تاثیر گذاش ــوئیت کارکردش س

پذیرند لذا به طور همزمان مورد ســـنجش و ارزیابی می تاثیر

 قرار گرفته اند.
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Table 3: Investigating the behavior-milieu synomorphic and private space design strategies for individual activities 

R
es

t 
sp

a
ce

 ac
ti

v
it

y
 

Rest, nap, night sleep, lying down and listening to 

music, watching your favorite movie, voice and 

video calls, worship 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Each user will be able to take advantage 

of their desired privacy at any time of the 

day or night without disturbing the work 

of other room occupants (noise and 

lighting disturbances) based on their 

needs, habits, personal schedule, and 

culture. They can Cook, listen to music, or 

worship. 

p
la

ce
 

Setting the bed in a way not to disturbed by other 

people, adjustable light, separating the private space 

from the public through a curtain, anticipating the 

space for the laptop to watch the movie in bed, 

anticipating the power outlet to charge electronic 

devices, design two types of layouts for the bed (top 

and bottom) 

S
tu

d
y
 s

p
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 

Study at night, study during the day, study in 

silence, easy access to all books and textbooks near 

the study table 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Depending on their mood, habits, and 

personal schedule, users can study in their 

room at any time of the day or night 

without disturbing others visually or 

audibly. p
la

ce
 Predicting a personal desk for each user, placing a 

workbook, desk, adjustable light, curtain separating 

the reading space from the public space of the room 

H
e
a
lt

h
 a

ff
a
ir

s 

ac
ti

v
it

y
 

Performing personal and health activities (shaving, 

make-up, changing clothes) 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Users can control their privacy in the 

defined personal area by dragging the 

curtain and doing their personal affairs 

without disturbing the view and disturbing 

the activities of others. p
la

ce
 

Predictable controllable privacy through partitions 

and curtains 

Designing sleeping space, studying and spending personal leisure time 

so
lu

ti
o
n

s 

Definition of privacy 

Define audio filters and separate 

territories to create silence and 

tranquility 

Increase area and define new per capita 

area 

Install adjustable lighting for each person 

Define open spaces next to the room to 

transfer collective activities there 

st
ra

te
g
ie

s 

Designing two kinds of beds (up, down, and fixed) and movable 

desk in rooms dedicated to 4 and L-shaped layout in single and 

double rooms based on the requirements and culture of the users, 

intrusive vision control and privacy by privacy through movable 

wall (curtain), embedding laptop space near the sleeping space 

to watch movies, increase personal facilities such as shelves and 

cupboards according to students' belongings (suitcases, large 

boxes, books, clothes, etc.), increase the per capita space of each 

person by using interior design techniques, adjustable light for 

each personal unit in the room, design the central courtyard and 

terrace adjacent to each room 

 
  B
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Table 4: Investigating the behavior-milieu synomorphic and semi-general and general space design strategies for 

collective activities 
li

v
in

g
 s

p
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 

Chat with the inhabitants of a room together, 

serve food, entertain guests, group games 

S
y
n

o
m

o
rp

h
y

 

Users can gather at any time of the day or night 

without disturbing the light and disturbing the 

private space of other residents in the center of the 

room. 

p
la

ce
 Predicting a separate space from the personal 

space of users with enough space to sit room 

attendants, with equal access for all residents in 

the center of the room 

P
r
iv

a
te

 o
u

td
o
o
r 

sp
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 Listening to music in private outdoor, evening 

service and sitting and enjoying the spring 

weather, drying clothes, getting voice and video 

calls with phone in outdoor space 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Users can dine in the private terrace of their suite 

at any time of the day or night, have a private call, 

or enjoy outdoor hours alone to change the mood. 

p
la

ce
 Designing private terraces for each suite, placing 

the terrace space in the direction that, in addition 

to sufficient light, has a good view. Sufficient 

area for short-term sitting on the terrace 

S
u

it
e
 e

n
tr

a
n

ce
 s

p
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 Wearing and removing bags, shoes and coats 

before entering and leaving the room, checking 

your appearance in the mirror before leaving the 

room 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Keep shoes in the interior of the room to prevent 

being messy, getting lost or dirty, check their 

appearance in the mirror when entering and exit, 

and respond to people passing at the entrance of 

the suite without disturbing the viewers. 

p
la

ce
 

Predicting shoe space, mirrors and clothing to 

accommodate shoes and clothing, predicting a 

space with the right angle and sufficient area to 

control the annoying view of the hallway and 

strangers when entering the suite 

N
ei

g
h

b
o
rh

o
o
d

 u
n

it
 

ac
ti

v
it

y
 Chat with friends and neighbors, serve food, 

dance and exercise, have dinner with friends, 

grow flowers and plants, keep birds or pets, wash 

blankets and rugs, 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Users can spend their free time grouping, dancing 

freely in order to have social interactions with 

their neighbors and friends in a fun space outside 

the room without disturbing the visual and audio 

comfort of other user in the central courtyard. In 

the evening, dine on a wooden bed next to flower 

and fountain. They have enough space to wash 

blankets and rugs in the central courtyard. 

p
la

ce
 Predicting the central courtyard space for several 

adjoining suites, installation of a wooden bed for 

sitting and serving food, predicting the garden 

and waterfall in the central courtyard 

Designing living space, private and public open spaces 

so
lu

ti
o
n

s 

Separation of the public 

space from the private space 

of individuals 

Observance of spatial 

hierarchy 

Define open or semi-open 

public space adjacent to the 

room 

Breaking large areas into 

smaller domains to increase 

students' sense of security 

and satisfaction 

st
ra

te
g
ie

s 

Design of separate living space from the private space of students in the center of 

the room, adjustable spaces between students through the movable wall (curtain), 

definition of adjustable light for the living space, definition of multiple space and 

platforms in the passageways as student hangouts, Definition of small courtyards 

next to suites for transferring games and group sports, night rounds, dancing and 

noisy outdoor games with disturbing visual control and also increasing interaction 

and communication between inside and outside space, embedded seating in the yard 

to serve food in groups with neighboring units, private terraces to rejuvenate the 

atmosphere in a more relaxed atmosphere, defining space and larger terraces for 

larger gatherings among students 
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Table 5: Investigating the behavior-milieu synomorphic and semi-private space design strategies for individual 

activities 
C

o
o
k

in
g
 s

p
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 

Cook and wash dishes at any time of the day or night 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 Users can cook or wash dishes at any time 

of the day or night, depending on the 

habits, needs, and personal and group 

schedule set among the members of each 

suite without wasting time. p
la

ce
 

Enough space for washing, cooking and placing the 

refrigerator in each suite 

W
.C

 ac
ti

v
it

y
 

Bathing, using sunlight after bathing, washing clothes, drying 

clothes after washing 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 Users commonly use the bathroom with 

fewer students, so they will have more time 

to use the space, they can use the sunlight 

in a semi-private and private courtyard 

immediately after bathing or washing 

clothes. p
la

ce
 Toilet and bathroom space near the room with easy access, 

semi-public sanitary definition for suites, definition of semi-

public outdoor space near suites 

Kitchen and bathroom space design 

so
lu

ti
o
n

s 

Define private kitchen for each suite 

Define good or excellent quorum per 

capita for the toilet fountain and 

shower branch 

Definition of semi-public health 

services 

st
ra

te
g
ie

s 

Per capita definition of 6 to 8 people for the toilet fountain 

and shower branch (good quorum limit) and 4 people 

(excellent quorum limit) in designing toilets, designing a 

kitchen wall at the entrance of each suite with a storage 

shelf, installing a refrigerator and. .., Installing a washing 

machine space in the sanitary service complex, defining a 

semi-private central courtyard near the toilet 
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 نتیجه گیری -1

ــری که هر طراح در مقیاس های مختلف طراحی  عناصـ

معماری و یا شهری با آن درگیر است محیط، اعم از داخلی، 

فعالیت های تکرار شــونده ی آن فضاست که در قالب الگوی 

شوند و کالبدی است که رم دادن می رفتاری دائمی شناخته

کند. لذا شـناخت این عناصر در قدم  می را میسـر ها آن رفتار

 اول نقش عمده ای را در درک مقوله ی کارکرد آن فضــا ایفا

ــنـاخـت قرارگاه  کنـد. از ا می های رفتاری به عنوان ین رو شـ

واحدی برای تحلیل هر محیط امری ضروری است. وظیفه ی 

ــاختی مابین الگوهای  یک طراح برقراری هماهنگی و هم سـ

جاری رفتاری و کالبد فضا، با هدف باال بردن کیفیت زندگی 

ــایی  می برای کاربران ــناس ــد. لذا در درجه اول پس از ش باش

 های کالبدی محیط مورد مطالعه،ری و ویژگیالگوهـای رفتا 

بایست عوامل برهم زننده هم ساختی میان رفتار و کالبد می

ــده تا بر    ــایی ش ــناس ــاسش آن بتوان به طراحی بر پایه  اس

ــت یـافت. به طور کلی مهمترین    قرارگـاه  هـای رفتـاری دسـ

بایست راهبردهایی که در طراحی خوابگاه های دانشجویی می

 گیرند شامل مد نظر قرار 

  تعریف حریم خصوصی با استفاده از پارتیشن های حائل

و کمدهای ها که خود شــامل قفســهها میان تخت خواب

باشند، استفاده از پله، پرده و نور می شخصی دانشجویان

 پردازی مجزا برای تنظیم حریم خصوصی هر تخت خواب

  تفکیک مرز و قلمروهای خصوصی و عمومی با استفاده از

یک های گرافیک محیطی )چیدمان ال شکل، چینش تکن

 در گوشه های دنج، طراحی سقف(ها تخت خواب

  رعایت ســلســله مراتب فضایی به صورت خصوصی، نیمه

 خصوصی، نیمه عمومی و عمومی در فضاهای باز و بسته

  ــه خواب، مطالعه،  یفتعر ــه های فعالیتی ) عرصـ عرصـ

غت جمعی، گـذران اوقات فراغت فردی، گذران اوقات فرا 

آشــپزی و بهداشت، امور هنری و غیر درسی( با استفاده 

از تکنیــک هــای گرافیــک محیطی و طراحی داخلی در 

 استفاده از فضای حداقلی
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  افزایش فضــای قابل اســتفاده برای هر فرد بدون اشــغال

مساحت اتاق )تعریف عرصه های فعالیتی در بعد سوم با 

حریر، کمد و طراحی پارتیشــن های کارآمد شــامل میز ت

 برای هر فردها میان تخت خواب قفسه های شخصی

 های و تراسها تعریف واحد های همسایگی )شامل حیاط

 مشترک میان چند واحد(

       ادغـام درون و بیرون )حیـاط هـای محرمـانه و کوچک

 میان چند سوئیت، صفه های حائل میان سوئیت ها(

  ــاهای عمومی ــه های خرد کردن فضـ ــیع به عرصـ  وسـ

ــاس قلمروپــایی در بین  کوچ کتر بــا توجــه بــه احســ

دانشــجویان و افزایش امنیت و رضــایت از محیط در بین 

آنهـا )تبـدیـل حیاط های عمومی به حیاط های کوچک    

خودمانی، تعریف نقاط مکث در مســیر های عبوری باز و 

ــفـه هـای دنج و کوچـک به عنوان      ــتـه، تعریف صـ بسـ

 های دانشجویان میان سوئیت ها(پاتوق

 

 
Fig. 11 Research Background and Research Findings Model 
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 نوشتپی
1. Activity 

2. Place 

3. Congruence 

4. Synomorphy 

5. Heft 

6. Tenganan pegringsingan 

7. Behavior–dynamic or endurable milieu synomorphy 
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Introduction: Behavioral setting, as a result of ecological psychology knowledge, 

investigates the behavior and experiences of people in their daily lives and the real 

environment. From this perspective, the study of human behavior depends on the study 

of the environment in which the behavior is formed. Therefore, the designer, in addition 

to identifying repetitive behavioral patterns and the environment in which the behavior 

is formed, needs to recognize the relationship between these two factors. 

Statement of the problem: Dormitories as a kind of residential places accommodating 

a variety of users and embracing lifestyle diversity, induce a variety of activities due to 

synchronicity with other activities. Therefore, the disruption of permanent behavioral 

patterns in the built environment are studied in this paper. In fact, lack of 

comprehensive knowledge and understanding of the needs, habits and behaviors of 

students in dormitory spaces has led to such conflicts between the space and the users. 

Since in the last few decades the number of students have increased in our country, the 

problems of their accommodation and providing sufficient space per capita in 

dormitories have arisen, and behavioral and physical conflicts have become obvious. 

Thus, today, it is essential to study the behavioral patterns from a psychological point 

of view carefully and methodically to build a compatible environment with the users’ 

needs. On the other hand, research shows that female students are under more emotional 

pressure caused by being away from family members and the inability of the individual 

to adapt to the difficult conditions of the dormitory. So, we found it necessary to focus 

on designing dormitories for girls. The aim of this research is to find architectural 

designing guidelines for student dormitories in accordance with Iranian female 

students' spatial behavior based on “behavioral settings.” 

What are the different types of behavioral settings in the studied girls’ dormitory? 

 How is the current identified function of the behavioral settings in the studied case 

evaluated from the students’ point of view? 

What are the appropriate space characteristics related to the behavioral patterns for 

students in dormitories? 

Methodology: Given the cultural diversity among the residents of a room in the 

dormitory, as well as age differences, educational level and different personality traits 

and consequently their multiple needs, it was considered necessary to assess repetitive 

users’ behavioral patterns and physical aspects of their living space using their own 

opinion. This study uses non-intervening methods including being present in the 

environment, as well as field observation method. A group of two hundred students of 
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four female dormitory complexes of Shiraz University at different levels 

(undergraduate, Master and PhD) were observed. An open questionnaire and content 

analysis of qualitative data were applied to determine the weight of the effective 

components in the design including current behavioral patterns, physical 

characteristics, and disruptive factors of the current synomorphic pattern of behavior-

milieu during identifying behavioral settings. 

Findings: At the end of this study, qualitative data were analyzed by content analysis 

method. After determining the frequency of effective components in the design, which 

include repetitive behaviors of students in their living environment and the physical 

dimensions of the dormitory space, the degree of synomorphic relationship was 

evaluated and finally design guidelines were presented in three broad categories: 

private space of individual activities, semi-private space of individual activities, and 

public and semi-public spaces of collective activities. This research is based on 

theoretical and practical background of the case study, and attempts to show design 

techniques tailored to each guideline and provides a suitable platform for identifying 

behavioral patterns in the dormitory. Through structural testing and considering the 

degree of interdependence between the synomorphies of a behavioral setting, the five 

major behavioral settings including “residential suites”, “self-governing stores”, 

“learning communities”, “social interactions” and “sports and health” are detectable in 

the design of dormitories and each is affected by the larger context to which they 

belong. 

Conclusion: Residential suites with high number of synomorphies have been 

recognized as one of the most important behavioral settings in this study. Students 

living space is a place where they spend most of their time and where they perform 

many activities. The spatial boundary of their living space includes a wide range of 

place-behaviors, each of which can be defined structurally as a separate behavioral 

setting; because they have more detailed synomorphies within themselves. Therefore, 

they have a more complex combination of behavior-milieu synomorphies. As a result, 

residential suites are more important than other behavioral sites in this study. They have 

to be carefully designed to realize multiple behavioral patterns of residents that occur 

simultaneously in the form of individuals’ different cultures and habits. In addition, the 

function of residential suites has a significant impact on the function of other behavioral 

settings. In fact, if the accommodation suites play a key role in meeting the primary and 

basic needs of students including the need for sleep and rest, health and personal 

hygiene, study, etc., the desire to do voluntary and social activities to meet the 

transcendent needs of other students will increase and the performance of other settings 

will be improved. 

Key words: 

Ecological psychology, Behavioral setting, Current pattern of behavior, Synomorphy, 

Student dormitory. 
 

COPYRIGHTS 
Copyright for this article is retained by the author(s), with 

publication rights granted to the Journal of Iranian 

Architecture & Urbanism. This is an open-access article 

distributed under the terms and conditions of the Creative 

Commons Attribution License. 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

 

 نحوۀ ارجاع به این مقاله:

 یهاخوابگاه یطراح یراهبردها(. 1399) سلما، حائریو  جعفری، مژده؛ اسدپور، علی

 انیودانشج خوابگاه: مطالعه مورد ۀنمون) یرفتار یهاقرارگاه لیتحل براساس ییدانشجو

 .186 -160(، 19)11، شهرسازی ایرانمعماری و  نشریه علمی ،(رازیش دانشگاه دختر

 

DOI: 10.30475/ISAU.2020.163681.1149 

URL: http://www.isau.ir/article_112731.html 

 



175 
 

 معماری و شهرسازی ایراننشریه علمی 

 180-270صفحات 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, Pages 187-207 187 

 

 

 

 در سالمندان گروه برای مسکونی هایمجتمع کالبدی پذیریاجتماع

 (سپیدار و امینی عالمه آسمان، ستارخان، مسکونی های مجتمع: موردی مطالعه) *تبریز
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 چکیده

های مســکونی برای ســالمندان که نیاز به روابط اجتماعی داشــته و بیشــتر  در جوامع امروزی، اجتماع پذیری مجتمع

ــپری می  ــر با هدف تبیین اجتماعوقـت خود را درخانه سـ  هایمجتمع کالبدی پذیری کنند، اهمیت دارد. پژوهش حاضـ

 های مورد بررســی به روش علیها در نمونهباشــد که در آن ارزیابی شــاخصمی تبریز در ســالمندان گروه برای مســکونی

اند. شده انتخاب تبریز یگانه 4 هایمحدوده از مسـکونی  مجتمع نمونه 4 پژوهش این ای صـورت گرفته اسـت. در  مقایسـه 

سال در چهار مجتمع  65ها، پژوهش میدانی بر روی سالمندان باالی آمده و مقایسه آن های بدستبرای سـنجش شاخص 

نفر با  102صورت گرفت که  ینفر 313گیری تصادفی ساده درجامعه آماری منتخب انجام شـده است. در این راستا نمونه 

د. مشارکتی استفاده شه و مشاهده غیری بستفرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از پرسشنامهاز اسـتفاده  

های واریانس و رگرسیون و در مشاهده با محاسبه میانگین امتیازات انجام پذیرفته است. طبق ها به روشتحلیل پرسشنامه

ــپیدار و عالمه امینی امتیاز باالتری برای اجتماع پذیری  تحلیـل واریانس به ترتیب مجتمع  ــمان، سـ ــتارخان، آسـ های سـ

مجتمع آسمان  متنوع، در هایمحفلها در مجتمع سـتارخان  اند و طبق تحلیل رگرسـیون پرسـشـنامه   داشـته سـالمندان  

ــم ــتچش ــپیدار فعالیت انداز، در مجتمع عالمه امینی فرص ــیدگی و در مجتمع س های متنوع در اولویت باالتر قرار های رس

الم س طبیعی، مبلمان رفاهی، عناصرستن، امکاناتداشتند. بر اساس نتایج حاصل از مشاهده در مجتمع ستارخان فضای نش

در محوطه، در مجتمع آسـمان طبیعت، عناصر تزیینی، در مجتمع سپیدار ایمنی و کفسازی پیاده، دسترسی   و دسـترسـی  

 معمجت در چهار کلی بندیاند. براساس جمعمناسب و در مجتمع عالمه امینی امکانات رفاهی دراولویت باالتری قرار داشته

 .آمدبدست  سالمندان برای مسکونی هایمجتمع پذیری اجتماع بهبود راهکارهایی جهت نتخب،م

 های کلیدی:واژه

 مسکونی، تبریز. هایپذیری، نیازهای اجتماعی، سالمندان، کالبد مجتمعاجتماع
 

 elmiza01@gmail.com ایران.. شرقی ذربایجانآ تبریز، اسالمی هنر دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، .1

 p.hashempour@tabriziau.ac.ir ایران.. شرقی آذربایجان تبریز، اسالمی هنر دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده دانشیار، .2

 l.medghalchi@tabriziau.ac.ir ایران.. شرقی آذربایجان تبریز، اسالمی هنر دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده . استادیار،3

 دانسالمن سنی گروه مناسب مسکونی هایمجموعه پذیریاجتماع» عنوان با اول نویسنده معماری پایان نامه کارشـناسـی ارشد   از برگرفته مقاله * این

 رد ه دوم و مشاوره نویسنده سومنویسند راهنمایی با که باشدمی «(امینی عالمه و ستارخان سپیدار، آسمان، هایمجموعه :موردی ی مطالعه) تبریز در

 .است هنر اسالمی تبریز انجام گرفته دانشگاه
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 مقدمه و بیان مسئله -1

 بشری نیازهای تریناساســــی از یکی مســــکن   به نیاز

 معانی مصــنوع و طبیعی مختلف هایمحیط اســت که در

 دیرباز از که . باوجودی(Nasr, 2015, 68) یافته است متفاوت

 ضاییف و کالبدی بستر انسانی پناهگاه و مامن نبعنوا مسکن

 و خانواده ســطح در انســانها روابط بهبود برای مناســبی

 انبوه به توجه با امروزه ولی اســتآورده فراهم همســایگی

 نظر به نشــینی آپارتمان گســترش و مســکونی هایمجتمع

 خیرا یهالسا در. گردیده است ترکمرنگ نقش این رسدمی

 یاـــــ هدتغییرنها و جتماعیا تتحوال از حاصــل اتتغییر

ــجتما ــمانن اعیـــ  از ریبسیا تا هیددگر باعث ادهد خانوـــ

ــهدکررکا ــشآ یاـــ ــجتما یهاهپدید نپنهار و کاـــ  اعیـــ

 در دوران نهاآ از یکی که نددگر لوـتح و یرـتغی شتخوــ سد

 تخمین . طبق(Khashei, 2006, 90)دهد می رم یسالمند

 در کشورهای المندیسـ  جمعیت جهانی، بهداشـت  سـازمان 

سال  67، تعداد افرادی که بیش از 2727تا سال توسعه  حال

ســال در منطقه آســیای  5ســن دارند، کمتر از کودکان زیر 

آخرین آمار  براســاس (.WHO, 2018) جنوب شــرقی اســت

تعداد سـالمندان کشورمان،   1395در سـال   مرکز آمار ایران

تا حدود حداکثر  این پنجره .هزار نفر است 457میلیون و  0

 2757کند و در سال می سه دهه دیگر شروع به بسته شدن

درصد جمعیت  37سال دیگر حدود  33میالدی یعنی حدود 

ــکیل خواهند   ــالمندان تش ــورمان را س  ,Mojnewsداد )کش

ــترده ایپدیده تنهایی، ( احساس2018 ـــ فراگیر است  و گسـ

حسب سال را بر 65درصــد کل جمعیت باالی  57تا  25که 

 Heravi Karimavi etدهد )سن و جنس تحت تاثیر قرار می

al. 2008, 413.) ــالمندان ــال 65 باالی س  به ایویژه نیاز س

 هایمحدودیت عین در قشر این که چرا دارند پذیریاجتماع

 رفع برای پیرامون یجامعه با ارتباط بجای روانی و جســمی

ــت  الزم، دچار ناکارآمدی بعلت نیازها این ــس  از فراوان گس

ــی و هر اندگردیده جامعه و خانواده سیستم ــــ  که کوششــ

 ربراب در است سدی شــود آنان تنهایی احساس رفع به منجر

ــکالت  ــــ  افزایش حقیقت در. ســالمند افراد پیچیده مشــــ

ــالمت  ارتقاء به اجتماعی هایتماس ـــ  اجتماعی و روحی سـ

. (Mohammadzadeh, 2015, 49)کنــد آنــهــا کمــک می

پذیری مسبب ایجاد مشکالت فراوان ین کاهش اجتماعهمچن

در روابط بین افراد و همچنین کـاهش حس تعلق بـه مکان،   

کاهش امنیت و سایر مسایلی است که ناشی از عدم توجه به 

سیر نزولی کیفیت زندگی جمعی در مسکن به خصوص برای 

ها و دیدن قشــر ســنی ســالمند اســت. در عین حال مالقات 

ن و گفت و گو برای آنان جذاب است. تماس یا دیگر سالمندا

ــی و یا فقط یک می برخورد تواند یک گفت و گو، احوال پرس

تغییر عمده ای در مردم ایجاد ممکن اســت لبخند باشــد اما 

که درونگرا هستند باعث ارتباط  کند بخصـوص برای کسـانی  

شــود این تعامالت اجتماعی می بیشــتر آنان با دنیای بیرونی

ــعـادت عمومی بوده و بخش محوری از کیفیت   یالزمـه  سـ

(. بنابراین Zabetian and Taghvaei, 2009, 64) زندگی مردم

 پذیریارتقای اجتماع و نیازهای اجتماعی سالمندان به توجه

ــا ــنی در این برای فض ــرس ــالمنداجتماع قالب قش  پذیری س

 دارد.  اهمیت

ــر ــعیت اجتماع پذیری  پژوهش حاضـ با هدف تبیین وضـ

ــکونی در تبریز و ارزیــابی شـــاخص معمجت هــای هــای مسـ

پذیری در چهار نمونه مورد بررسی درصدد پاسخ به دو اجتماع

های اجتماع باشــد: مهمترین شــاخصســوال اســاســی زیر می

ــالمندان در مجتمع  ــکونی در تبریز پـذیری برای سـ های مسـ

پذیری برای های مورد بررسی به لحاظ اجتماعکدامند  و نمونه

ــعیتی قرار دارنــد  پس از تبیین ســــالمنــ دان در چــه وضـ

ــاخص ــالمندان که با های اجتماعشـ ــکن برای سـ پذیری مسـ

های اجتماع پذیری مسکن و مسکن سالمندی ترکیب شاخص

های این مفهوم برروی اســت، به ارزیابی شــاخصحاصــل آمده

های مسکونی ستارخان، سـال در مجتمع  65سـالمندان باالی  

ــمـان، عالمه امینی  ــپیدار پرداخته آسـ ــده و پس از  و سـ شـ

ها، مهمترین سالمندان در این مجتمع پذیریی اجتماعمقایسه

 پذیریی موثر بر شاخص مستقل اجتماعهای وابسـته شـاخص 

 .انددر هر مجتمع تبیین گردیده

 مرور ادبیات -5

ی پذیری در ابتدا بر پایههـای مرتبط بـا اجتمـاع   پژوهش

ــموند و راب ــامرتعریف همفری اس ( از این واژه 1950)1رت س

ــایی که مردم را گرد هم می"تحت عنوان   "آورندکیفیت فض

( و Salehinia & Memarian, 2009اســت ) صــورت پذیرفته

ــط   ــکن با نظریات همجواری توس در ادامه این مفهوم در مس

 3( و سارنین1904) (، چیدمان فضا توسط سامر1904) 2هال

ــط الو1906) ــله1900)4تون(، مجاورت مکانی توس ی (، فاص

(، خلق 1980) 5عملکردها، قلمروهای مشــخص توســط لنگ

( 1999)0( و اولدنبورگ1993) 6تجارب معنادار توســط لنارد

ــتدمن  ــط اس آل و ات(، بنت2774) 8و ارتباط با طبیعت توس

های ( ادامه یافت. با توجه به کلید واژه2712)9آلاتراسیسی

ــی  ــاس ــالمندان و"اس ــکن اجتماع پذیری، س  در "کالبد مس

عنوان، پژوهش حاضــر به طریق بحث و بررســی در باب دو  

موضــوع اجتماع پذیری مســکن و مســکن ســالمند اهداف و 

ــده را دنبـال  ــواالت مطرح شـ کند؛ لذا در این بخش می سـ

ــورت گرفتــه در قــالــب ادبیــات مرتبط بــا پژوهش هــای صـ
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 گروه برای مسکونی هایمجتمع کالبدی پذیریاجتماع

 تبریز در سالمندان
PHYSICAL SOCIABILITY OF RESIDENTIAL 

COMPLEXES FOR THE ELDERLY GROUP IN TABRIZ 189 
 

 

 

 های مســکونی و مســکن مناســبپذیری در مجموعهاجتماع

 :گردندمی ان بشرح زیر طرحسالمند

ــکن در  در رابطه با اجتماع پذیری و اجتماع پذیری مسـ

ــته"(1394) های مردمیمکان"توان به کتاب می ابتدا  نوشـ

ــیــس؛ تــرجمــه مفیــدی "  "نژادکــوپــرمــارکــوس، فــرانسـ

(Copermarkus and Francis, 2015 اشاره نمود. این کتاب )

ــرورت  و  فعالیت ،کالبدتوجه به به تبیین مواردی از جمله ض

ــله  نیازهای  و های هنریجنبه ــلس اجتماعی مخاطبین در س

در کتاب  "یان گل"مراتب فضای باز پرداخته است. در ادامه 

ــانی" ــهر انسـ ( Gehl, 2013) "( ترجمـه غفاری 1392) شـ

 ؛های ضروری، انتخابی و اجتماعیفعالیتموضوعاتی از قبیل 

را تشــریح  رپایداری در شــه و ســالمتی ،امنیت ،ســرزندگی

ــت. همچنین در این بــاب توان بــه مقــالــه می نموده اســ

نیا صالحی"نوشته  "(1388پذیری فضـای معماری ) اجتماع"

ــاره نمود. Salehinia & Memarian, 2009)"و معماریان ( اش

پذیری و تبیین نظریات ی اجتماعاین مقاله ضمن تشریح واژه

منشستی پذیری فضـای معماری را حاصــل ه مرتبط، اجتماع

فضــایی و عوامل  –ســه عامل ادراک فضــا، عوامل کالبدی  

 شــناسایی"اســت. در ادامه مقاله شـمرده اجتماعی بر –روانی

 "(1394مســکن ) در حوزه پذیریاجتماع بر مؤثر متغیرهای

ــته ــینینوشـ  ,Bagheri) "ی باقری، نوروزیان ملکی و حسـ

Norouzian Maleki and Hosseini, 2016 ــی ( پس از بررس

پذیری مسکن، به تبیین متغیرهای نظریات مرتبط با اجتماع

ــل از نظریات اجتماع پذیری پرداخته و به روش دلفی  حاصـ

متغیرها را با نظر متخصـــصـــین در قالب متغیرهای کالبدی 

رفتاری و شــخصیتی  –محیطی، معنایی، زمینه ای، فعالیتی 

 در جمعی احســاس ارزیابی"تدقیق نموده اســت. در مقاله 

ــکونی هایمعمجت ــکونی مجموعه: موردی )مطالعه مس  مس

ــعیدیه ــته  "(1395) همدان( س ــدق،  "نوش ــفندیاری ص اس

ــگر مقدم ــاور و دانشـ  ,Esfandyari Sedgh ) "کریمی مشـ

Karimi Moshaver and Daneshgar Moghadam, 2016) )

 4پس از تبیین مفهوم احساس جمعی این مفهوم را در قالب 

ــویـت، تاثیرگذاری،    یکپارچگی و برآوردن نیازها و بعـد عضـ

 یبررس"پیوندهای مشترک حسی تشریح نموده است و مقاله 

ــاهای پذیری اجتماع تأثیر  اجتماعی پایداری بر عمومی فض

ــکونی مطالعه هایمجتمع ــکن هایمجتمع: موردی مس  مس

ــتــه  "(1395اردبــیــل ) مــهــر  کــرمــی و محمــد"نــوشـ

ــینی با ( Karami and Mohammad Hosseini, 2016)"حس

پــذیری و پــایــداری اجتمــاعی بــا تبیین متغیرهـای اجتمـاع  

گیری از آزمون همبســتگی پیرســون مشخص نموده که بهره

 مســکونی هایمجتمع عمومی فضــاهای بودن پذیراجتماع

 دارد. اجتماعی پایداری بر داریمعنی تأثیر

ــالمندی   .E) "جوناس آندرســـون "در باب مســـکن سـ

Andersson, 2011تشـــرشـــده منتج از پژوهش ( در کتاب من

 Architecture and Ageing on "دکتری خود تحــت عنوان

the interaction between frail older people and the built 

environment"   در باب مسـکن سالمندی به تبیین مواردی از

ــته بندی معماری در قالب تزیینات داخلی، طراحی جمله  دسـ

شــهری، فضــای معماری در سه معماری، منظر و برنامه ریزی 

ــته داخلی های فعالیت توجه به ،)ادراکی( و خارجی میانی ،دس

ــکن   زنـدگی روزمره، تجربیات، ایده پردازی و مقررات در مسـ

 محیطی هایویژگی"پرداخته اســت. در ادامه مقاله ســالمندی

ســالمندان  هایخانه ســاکنان زندگی کیفیت افزایش در مؤثر

ــته  "(1394) ــرغامی"نوش ــرقی و الفتض  ,Zarghami)"، ش

Sharghi, and Olfat, 2015  ــی بر روی خـانه  های( بـا بررسـ

تهران فاکتورهای اصلی  استان در شـمیرانات  ناحیۀ سـالمندان 

ــته  ــالمندی را در دس ــب س ــکن مناس پذیری، های آموزشمس

پذیری، همانندسـازی سـرای سالمندان به خانه، سهولت   تجمع

ورزش قرار داده است. همچنین روی و دسترسی، قابلیت پیاده

 سطح ءتقاار ایبر نهروزا قامتیا یفضا از یگیرهبهر" مقـاله 

هاشم نژاد و اسدی "( نوشته 1388)"سـالمندان ندگی زکیفی 

( به Hashemnejad and Asadi Boalvardi, 2009) "بوالوردی

بررســی مســاکنی تحت عنوان مهد سالمندان اشاره نموده که 

دان دارای الگوهای فضــایی و کارکردی ی ســالمنبرخالف خانه

باشد. با توجه منطبق بر شرایط جسمی و روحی سالمندان می

ــر در رابطه با اجتماع  ــده پژوهش حاضـ به تحقیقات انجام شـ

های های مسکونی بوده و شاخصپذیری سـالمندان در مجتمع 

ــل از نظریـات مرتبط بـا این مفهوم را در     هــای مجتمعحـاصـ

 نماید.مسکونی ارزیابی می

 شناسی تحقیقروش -9

ــر بـا هـدف ارزیــابی متغیرهــای موثر بر     پژوهش حـاضـ

ــنی   پذیری مجموعهاجتماع ــب گروه س ــکونی مناس های مس

)مجتمع  های مسکونیهای موردی مجتمعسـالمند در نمونه 

 ســتارخان، آســمان، عالمه امینی و ســپیدار( صــورت گرفته 

-کمی ورمذک تحقیق نوع شــده ذکر هدف به توجه اســت. با

 شده مقایسـه ای استفاده  –علی روش از آن و در بوده کیفی

اسـت. در این مقاله پس از طرح مطالعاتی پیرامون مسکن و  

ــریـح مفهوم اجتمــاع  ــاخصتشـ هــای پــذیری، تبیین شــ

های مسـکونی با بررسی  پذیری سـالمندان در مجتمع اجتماع

 پذیری مسکن و مسکنهای اجتماعها و شاخصمولفه

  



190 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 

VOL. 11, NO. 19 

SPRING & SUMMER 2020 

 پژوهشی معماری و شهرسازی ایران -نشریه علمی 

 110 1911 بهار و تابستان، 11شماره  ،11دوره 
 

 

 

ی طبق نظریات مرتبط با این دو بعد انجام گرفت و ســالمند

پذیری مسکن سالمندی از های نهایی موثر بر اجتماعشاخص

ی های مهم آنها حاصل آمدند. در حوزهطریق ترکیب شاخص

ی اصــلی محدوده 4های مســکونی از میدانی انتخاب مجتمع

ــورت گرفت گیری احتمالی طبقهتبریز به روش نمونه ای صـ

سال در  65گیری از جامعه آماری سـالمندان باالی  هکه نمون

نفر  102هر مجموعه به صــورت تصــادفی انجام شد و تعداد 

ــکونی انتخاب گردیدند. بعنوان نمونه در کل مجتمع های مس

ــش نامه    ــاحبه و پرسـ ــاهده، مصـ در ادامـه از ابزارهای مشـ

گیری شده است و پس از بررسی روایی و پایایی صورت بهره

بر اساس آلفای کرونبام که به میزان ها ر پرسـشنامه گرفته د

( بوده است؛ میزان تاثیر متغیرها 7.0باالتر از حد استاندارد )

بر اجتماع پذیری در قالب طیف لی کرت مشــخص شد. پس 

از معرفی هر مجتمع ســواالت مرتبط با روش پرســشــنامه و 

مشـاهده دسـته بندی گردیدند و متناسب با اهداف برای هر   

است. در بخش تحلیل ته تحلیل های الزم انجام پذیرفتهدسـ 

سـواالت پرسـشی و سوال مربوط به اجتماع پذیری برای هر   

مجتمع از روش رگرســـیون برای تبیین مهمترین متغیرهای 

ــتقل( بر متغیر اجتماع پذیری )متغیر )تاثیرگذار  متغیر مسـ

وابســته( در قالب جداول و تصــاویر مرتبط اســتفاده گردیده 

پذیری ت. همچنین از روش واریانس برای مقایسه اجتماعاس

اســت. در گیری شــدهمجتمع مســکونی منتخب بهره 4در 

ای به دلیل نقش واحد پژوهشگر در بخش سـواالت مشـاهده  

ــش ای ههای مرتبط با این بخش تحلیل به روشتکمیل پرس

ــیون و واریــانس از اعتبــار کمی برخوردار بود لــذا  رگرسـ

 رها در هر مجتمع با اعمال ضرایب انجام شدهی متغیمقایسه

ــه ــت. مقایسـ ــهی مجتمعاسـ ی ها برای هر متغیر با مقایسـ

با ها ی کلی مجتمعها در ضـرایب هر سوال و مقایسه مجتمع

 است.مقایسه میانگین امتیازات هر مجتمع صورت گرفته

 چارچوب نظری -1

ــالمندی مبانی نظری مرتبط با اجتماع پذیری مســکن س

پذیری مســکن و مل برنظریات مرتبط با مفهوم اجتماعمشــت

ــالمندی می ــکن سـ ــد. در رابطه با مفهوم نظریات مسـ باشـ

پذیری مسکن نظریه پردازانی از جمله هال، حنا آرت، اجتماع

و سایرین مواردی از  17الکسـاندر، مولسکی، لنگ، پورتا و رنه 

نوان عقبیل تجمع، اقلیم، امنیت، ایمنی، فضـای سبز و ... را ب 

 اند.پذیری در فضا و مسکن طرح نمودهعوامل موثر در اجتماع

در رابطه با مفهوم مسـکن سالمندی نظریه پردازانی از جمله  

ــیـدل، لیـدامنت،       ــون، کولینس، سـ بـارکر، بـاریـک، ویلسـ

و سایرین مواردی از قبیل رعایت استانداردهای  11آندرســون

ی مناسب، فضــایی، آســایش حرارتی، امنیت و ایمنی، تهویه

دسـترسـی و ... را در مســکن سالمندی واجد اهمیت فراوان   

ــته ی پذیراند. در کنار نظریات مرتبط با مفاهیم اجتماعدانسـ

های مرتبط با این دو ، شــاخصمســکن و مســکن ســالمندی

گردنـد. در ادامه،  تبیین می 2و  1 مفهوم در قـالـب جـداول   

کن و شـاخص های مذکور در دو حوزه ی اجتماع پذیری مس 

ندی بو ابعاد کلی تر دستهها مسکن سالمندی در قالب مولفه

تعداد  گردند. بنابرتشریح می 3گردیده که در توضیح جدول 

ــاخص های قرار  نظریات مرتبط با اجتماع ــکن، ش پذیری مس

ــارکت، ارزشگرفتـه در مولفه  های های فعالیت گروهی، مشـ

مرتبط  جمعی، انعطاف و خدمات و همچنین در باب نظریات

های با مســـکن ســـالمندی، شـــاخص های مذکور در مولفه

ــهیالت به تعلق، عملکرد، انعطـاف، خـاطره  حس ذهنی و تسـ

دلیل داشـتن کمترین فراوانی نظریات مرتبط نسبت به سایر  

ــاخص ــتیابی به حذف میها شـ گردند و در نهایت برای دسـ

پذیری مســکن ســالمندی ماتریســی از های اجتماعشــاخص

ــاخصترکیـب مهم  ــکن و هـای اجتماع ترین شـ پذیری مسـ

ــت می مولفه ــالمندی بدسـ ــکن سـ آید و در قالب های مسـ

 .گردندمیگانه تبیین  37های گویه

 پذیری مهکناجتماع

فرآیند اجتماع پذیری با برقراری تعامل و ارتباطات اجتماعی 

بین بهره برداران هر فضــای عمومی و مشـــترک معماری قابل  

رکت موثر در تعامل با دیگران، چه در حصـول است و قابلیت ش 

زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی و حرفه ای انسانها، از 

(. استفاده از Fergas, 2000, 12اهمیت حیاتی برخوردار اسـت ) 

و گردهم آورنده و  12دوســـتپـذیر یا اجتماع هـای اجتمـاع  واژه

ــایی در  13اجتمـاع گریز یـا پراکنـده کننـده     بیانگرکیفیات فضـ

آورند یا از هم دور اری اســـت که مردم را دور هم جمع میمعم

ها را همفری اسـموند با همراهی رابرت ســامر  . این واژهکنندمی

در هنگام تصــدی مدیریت بیمارســتانی در کانادا تعریف کردند. 

هـا در ابتـدا از ســـوی اســـموند در خصـــوص قابلیت   این واژه

مای نیمه ثابت، گریزی فضــاهای با ســیپذیری یا اجتماعاجتماع

های قابل جابجایی مطرح شد. او نقش یعنی تجهیزات و مبلمان

پذیری فضـــای معماری را به اثبات رســـانید مبلمان در اجتماع

(Osmond,1957, 28   ،در ســازماندهی فضــایی اجتماع پذیر .)

امکان تماس چهره به چهره وجود دارد و فاصـــله ی فضـــاهای 

-فاصــله های اجتماعی تعامل و ارتباطی یا نشــســتن در حد 

ــازماندهی اجتماع  می مشـــورتی تقلیـل  گریز موجب یـابـد. سـ

های پشت به پشت شود. نیمکتخودداری از تعامل اجتماعی می

مثالی از ســازماندهی اجتماع گریز هســتند. نباید اینگونه فرض 

های اجتماع پذیر حضــور کرد که روابط چهره به چهره در مکان

رای بروز چنین رفتارهایی باید تمایل دهـد. ب می مردم را تقلیـل 
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و مکانهای رفتاری باید در ها قبلی نیز وجود داشته باشد. قرارگاه

ــاهای مورد قبول مردم قرار گیرد ) (. Lang, 1987, 46حد فضـ

گریز در یک فرهنگ ادوارد.ت.هال معتقد است که فضای اجتماع

 از پذیر در فرهنگ دیگری باشـــد. منظورممکن اســـت اجتماع

 خاص عملکرد با که باشــندمی فضــاهایی پذیراجتماع فضــاهای

 را رودررو برخوردهای امکان و نموده جذب خود به را مردم خود

سازند می فراهــم کنندمی ایجاد که کششی و فعالیت نوع بنابر

(Qalambardzfoli and Naghizadeh, 2014 ــاهــای (. در فضـ

ها و این فضاگیرد میصورت  عمومی اجتماع پذیر توفیق مالقات

های مختلفند و بطور مستقیم در دسترس ی گروهمورد استفاده

 اند که به هویتکنندگان اطرافند و از همین رو مقرهاییاستفاده

ــا زندگی   ــاهای اجتماع پذیر که منشـ جمعی تعلق دارنـد. فضـ

ــتند که تامین کننده روزمره ــاهایی چند منظوره هس ی اند، فض

ــیاری از فعالیت باشــند و ی کاربران میو مورد اســتفادهها بس

 ,Lennardکننــد )همـاهنگی اجتمــاعی کــاربران را تـامین می  

 و پذیر اجتمـاع  محیط نوع دو (. بـا در نظر گرفتن 35 ,1998

 موجب پذیر اجتماع های گفت: محیط توانمی گریز اجتماع

 و گردندمی جمعی و اجتماعی رفتارهای ترغیب و تشـــویق

نمایند تحوالت اجتماعی را کم می گریز اجتمـاع  هـای  محیط

(Osmand, 1957, 26( ،)Karami and Mohammad Hosseini, 

( بنابراین فضـاهای عمومی معماری به عنوان بستری  45 ,2018

ــد تعــامالت اجتمـاعی افراد     در جهـت بهبود ارتبــاطـات و رشـ

 بـایســـت از منظر اجتمـاع پذیری مورد مالحظه قرار گیرند  می

(Mardomi and Ghamari, 2011, 34.) 

فضای بدی نیست همینطور  گریز ضـرورتاً فضـای اجتماع 

پذیر نیز همیشــه به کلی خوب نیســت. آنچه فضــای اجتماع

ــاهای مختلف وجود    ــت که تنوعی از فض ــت آنس مطلوب اس

داشـته باشد و افراد بر اساس نیاز و حالت بتوانند درگیر این  

 ,Hall, 1977, 25( ،)Salehinia & Memarianفضاها شوند )

پذیری توسط همفری اسموند و ( پس از تعریف اجتماع2009

ــامر )  ( نظریــات Shojaee and Partovi, 2015رابـرت ســ

(. 1پذیری در فضـــا و مســـکن مطرح گردید )جدول اجتماع

ن، پذیری مسکطبق نتایج حاصل از نظریات مرتبط با اجتماع

فیق شــده با عرض و تلهای ســرزنده و فعال، کمایجاد خیابان

ها( برای افزایش ایمنی و سازی خیابانها )پیاده راهساختمان

ــا بـه لحاظ جذابیت کالبدی و   امنیـت، دعوت  کننـدگی فضـ

ــایگی، مکان و خلق  مالقات ــاهای همس ــمی، فض های غیررس

پذیری فضا، اقلیم، خدمات، تکنولوژی تجارب معنادار، انعطاف

پذیری مســکن و ارتباط با طبیعت نقش اســاســی در اجتماع

 دارند.
 

Table 1: Indicators based on Sociopetal theories of residential complexes 
Theorist(s) Theories Sources of theories Indicators derived from theories 

Jane Jacobes (1960) 
Sidewalks create security and enhance 

social interaction. 

Ghanbaran, Jafari, 2014,3-

4 

Shojaee, Partovi, 2015,4-7 

Bagheri, Norouzian 

maleki, Hosseini, 2014, 3-5 

Ghalambardezfooli, 

Naghizadeh,2014,3-5 

Daneshgar moghaddam, 

Bahreini, Eini far, 2011, 5 

Lang, 1987, 182 

Gehl, 1987, 15 

Lennard & Lennard, 

1988,82 

Kashanijoo, 2010, 100-101 

Lively routes, security through 

surveillance 

Arendt ( 1958) Alexander 

(1977, 1972) Hollahan and 

Ziegert (1973) 

The occasional and informal meeting is the 

basis for the development of friendships 

and daily routine of the people, and 

matters such as the realm and the reception 

of justice in space are the criteria of the 

sociality of public spaces. 

Small collective spaces, spatial 

ownership, proportional distribution 

of public and individual spaces 

Mead (1973) 

Compatible neighbors, sense of 

neighborhood continuity, awareness of the 

biosphere and a sense of shared destiny 

combined with diversity and social 

convergence are effective in promoting 

collective interaction. 

Neighborhood range, diversification, 

Activity and physical diversity and 

sharing, Collective values, spatial 

development, security and safety, 

space attraction, Resident care and 

sense of belonging, participation 

Lennard (1984) Wight 

(1980) Lang & Marcus 

(1987) Saarinen (1976) 

Bechtel (1977) Wardono 

(2012) 

The body (along with the stairwell) and 

social events are effective in the presence 

and social interaction of individuals. 

Housing, room layout (scale, light, color, 

decor, and materials) affect how social 

interactions are conducted. 

Physical and functional attractiveness 

of space, proximity, diversity and 

space sequence, visual communication 

and access, depth and openness, 

layout, geometry and space scale 

Moleski & Lang (1986) Gehl 

(1987) 

Physical location supports physical 

elements, organizes spatial, activity, and 

symbolic perceptions of space behavioral 

events. Available space activities 

(essential, selective and social) and the 

human dimension of the public space are 

the act of enthusiastic attendance and 

participation of the people. 

Climate and visual comfort, safety and 

security, proper activity patterns in 

space, emotions, symbolic perceptions 

of space, essential, selective and 

social activities, human scale, visual 

appeal of space 

Kar (1992) 

Observation and monitoring, surrounding 

events, complexity and space exploration 

with the creation of diverse spaces, 

landscapes and activities are considered as 

effective factors in improving social 

interactions. 

Significant areas of public spaces, 

climatic and visual comfort 

(landscape, color, proportions, and 

scale), security, safety and dynamism 

of space, observation and monitoring, 

participation, Diverse landscapes, 

various activities aimed at providing 
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diversity, attraction and various 

experiences 

Lennard and Lennard 

PPS (2000) 

Proper social spaces should be responsive 

to all members of the community, 

especially young people, adults and people 

with disabilities, in a safe and accessible 

way; facilitate regular and permanent use 

of residents; make people feel great and 

protect them; sense of belonging to them; 

Strengthens an identity society; It 

stimulates curiosity and exploration; 

Removes memorable experiences; 

Facilitates people and facilitates various 

activities; Creates a context where people 

feel the place as a home; Way Enhance 

personal communication. 

Responsive space for Sunni people in 

terms of activity and security, 

collective values and Symbolic space, 

complexity and spatial exploration, 

variety of activities, facilitating visual, 

spoken and visual communication 

with appropriate space-scale, furniture 

and landscape, focal space for 

gathering individuals, Inviting 

entrance and visual and physical 

access to space, functional elements 

along with aesthetic dimensions, 

proper spatial communication, space 

resolution, vehicle access control and 

safety, wall definitions, 

communication with transport 

Porta and Renne(2005) 

Designing narrow streets and avoiding 

separating buildings from the environment 

and retreating buildings; Large buildings 

instead of large ones; Retail on the ground 

floor, avoiding a large number of parking 

lots, porches and arches in a row, and short 

fences are effective in socializing the 

judiciary. 

Combination of blocks and sites, 

avoiding widespread rovers, micro 

scale construction, designing retail at 

the ground floor, reducing parking; 

physical attractiveness such as 

porches and arches in a row, short 

fences, curved canvases and avoiding 

windowless walls, Green space and 

sitting space 

Festinger (1976 ) Lawton 

(1977), Hall (1974, 1977) 

Space layout is related to people's social 

behaviors. The distance between the 

functions in social interaction plays an 

important role, while spatial proximity is 

an important factor in shaping the patterns 

of interaction among the elderly. If the 

realm of inhabitants has a certain range, 

the level of interaction is higher than when 

the privacy is achieved by avoiding 

contact with others. 

Proper spacing between units, spatial 

neighborhood, space for collective 

interactions, neighborhood of spaces 

while maintaining social distance 

Rapoport , (1969) , Wardon 

et al., (2012  (Rosa , (2012), 

Rasisi et al. (2012), 

Emmanonouilides and 

davies, (2007  (  Broadbent , 

and Rasisi et al., (2012  (  

Wener and carmalit (2006) 

Climate, Neighborhood, Services and 

Facility, and the use of technology from 

the variables studied in the field of social 

interactions. 

Climate, Neighborhood, Services and 

Facility, Technology 

Lang (1987), Lokaitousideris 

and Banerjee (1998 (Lee , 

(1970), Jacobs (1961) Keller 

(1968  ( Carr et al., (1993), 

Lennard and Lennard, 

(1993), Oldenburg , (1999) 

Bennet et al., (2012), Rasisi 

et al., (2012), Stedman, 

(2004), Kaplan (1998) 

The physical qualities of the public space 

are due to the presence of natural elements 

that increase the vitality of the 

environment, rest, pleasant experiences 

and more people's health. Place, creating 

meaningful experiences as a basis for a 

sense of place and thereby facilitating the 

possibility of social interaction, and also 

nature is an agent for strengthening the 

interaction between individuals. 

Symbol, location, creating meaningful 

experiences, connecting with nature 

through natural materials or the 

presence of nature, paying attention to 

beliefs and signs - improving natural 

elements for the excitement and 

vitality of the environment and raising 

the quality of the public space 

(Lang , 1987) (Vento, 1966) 

Flexibility and adaptability, which in many 

cases include the arrangement of semi-

fixed and unstable elements of space, have 

an important impact on the socialization of 

housing. 

Flexibility and versatility, semi-

constant and variable elements 

 
 سالمندی مهکن

 انســان رشــد از طبیعی و زیســتی دوره یک ســالمندی

 در را موجودات تمام تدریجی و عمومی صورت به که است

ــالمندی حقیقت در. گیردمی بر  از دوره آخرین بعنوان س

 روند از ایمجموعه از عبارتست طبیعی، زندگی چرخه یک

 هااندام و اعضــا تمام که هماهنگ و طبیعی رشــد تغییرات

. (Rezazadeh, 2016, 98)کنند می طی فرســودگی بســوی

 هب اولیه جوابگویی مستلزم جامعه و خانه در سالمند حضور

 رد شامل بایستمی پاسـخگویی  این. باشـد می وی نیازهای

ــمی هایمحـدودیت  گرفتن نظر ــرایط و جسـ  روحی شـ

 تخدما از سالمند یمندهبهر کثراحد ایبر. باشد سالمندان

 تجزیه قتد به نناآ تحیارو و انسالمند ندگیز باید جامعه و

 و نیازها سالمند، روحی و جسـمی  شـرایط . گردد تحلیل و

ــدمی فاکتورهایی جمله از دوران این هایویژگی  که باشـ

 نیازمند سالمندان. سازدمی میسر را منظور این به رسـیدن 

 اگر. هستند خویش روحیات و جسم با متناسـب  فضـاهایی 

 پاسخی محیط از نتوانند و نگردد ایجاد هاآن برای فضـا  این

 افســردگی دچار کنند دریافت را نیازهایشــان متناســب
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 ,Hashemnejad and Asadi Boalvardi, 2009گردند )می

 با ســالمندان، شــرایط با متناســب محیط . طراحی(75-76

 یریپ فرآیند که اجتماعی و فیزیکی هایدگرگونی به توجه

 سالمندان ویژه نیازهای پاسخگوی باید کنندمی همراهی را

ــد ــکن. باش ــنی هایگروه تمام برای مس ــوص به س  خص

 راداف استقالل و حرکتی و جسمی شرایط با باید سالمندان

 اجتماعی زندگی هایجنبه دوستی، الگوهای و شود طراحی

 یمحیط باید ســالمندان مســکن. برگیرد در را افراد اینگونه

 وردم امکانات آسایش، و راحتیبا  آن در بتواند فرد که باشد

 . طبق(Rezazadeh, 2016, 105داشـته باشد )  را خود نیاز

 به هتوج سالمندی، مسکن با مرتبط نظریات از حاصل نتایج

ــمی  نیازهای  و( امنیت)روحی  ،(ارگونومی اطالعات)جسـ

ــی زیبــایی اجتمــاعی، ــنــاسـ ــا، شـ  امنیت، و ایمنی فضـ

ــاخـت   فیزیکی، هایفعــالیت رفتن، راه برای هـایی زیرسـ

ــایش حرارتی، روی،پیاده ــای و بالکن تهویه، آسـ  باز فضـ

 اها،فض در کافی دید یفاصله وها موقعیت تعیین خصوصی،

ــالمندان، برای لبــه تعریف و محـدوده  در نورپردازی  سـ

 سبز، فضاهای به دسـترسی  عمومی، و خصـوصـی   محدوده

ــازییکپـارچـه   ــازیجمعی گوناگون، هایفعـالیـت   سـ  سـ

 تتسهیال به پذیریدسـترسی  و عملکرد فردی، یهافعالیت

 برای مناســـب مســـکن طراحی در ذهنیخاطره و محلی

 .باشندمی ضروری سالمندان
 

Table 2: Indices deriving from aging housing theories 

Theorist Theories Source 
Indicators derived from 

theories 

Barker Barik Wilson (1995) 

Good design should be able to positively 

and profoundly affect the lives of older 

people and eliminate the effects of 

physical and mental disorders. 

Dabbagh, Olfat, 2015, 

62,65,101,102,106 

Coopermarcus & Fransis, 

2015, 187, 197, 200, 205, 

206, 207 

Zarghami, Olfat,2016, 5-

11, 134-136, 138, 176, 

177, 186, 191-205 

Andersson, 2011, 19, 81, 

206, 207, 218, 305 

Biddulph, 2014, 143, 227 

Zarghami,2017, 139, 158 

Gehl, 2013, 158 

Spatial standards due to 

physical constraints 

Holmes Siddle (1996) 

Unobstructed design for the elderly - The 

goal of the designer should be to minimize 

the direct effects of disorders and the 

consequences of deformations and to 

maximize safety and comfort. 

Safety, physical and mental 

comfort, adaptability and 

removal of barriers in space 

Collience ( 1986 ) 
The thermal environment has significant 

effect on physical / mental adaptation 
Thermal comfort 

Liddament (1996) 
Elderly people need air breathing that is 

clean and free of any contamination. 

Spatial placement in areas with 

less pollution, space ventilation 

Innis & Lawring ( 1985) 

Factors influencing residential open space 

for the elderly include the attractiveness of 

the site's active area, independence, the 

climate of the area, and the comfort of the 

seating area. 

Activities on the site, space 

commensurate with the climate 

and comfort of the place to sit 

Green et al. (1975) 

Entrance position, adequate viewing 

distance on both sides of the street are very 

important for pedestrian lanes, clarity of 

signs and outdoor signs for the safety of 

the elderly. 

Appropriate entrance, adequate 

viewing distance, sign 

Crans & wolf (1987) 
Balconies-Older people value their home 

for having a private outdoor space. 
Personal open space 

Conclik (1976) 

For residents to be able to walk or other 

people, fences in two heights as well as 

lighting in the index range and edge 

definition for the elderly are suggested. 

Fence in two heights, brightness 

in the index points 

Zeisel, Hide (1994) 
Safe access to outdoor space is important 

for physical well-being 
Secure access to the outside 

Rabson (1997) 

In relation to the needs of the elderly in 

housing, studies are carried out in the form 

of human-readable information (physical 

dimension information, height of parts, 

etc.), ergonomic information (human body 

correlations and machine characteristics), 

thermal comfort And cooling, 

environmental conditions (air quality and 

type, pollutants and ventilation), acoustic 

comfort and lighting 

Comfort and flexibility, good 

visual vision, convenient access 

to the lift and car from the 

entrance, prevention of air 

pollution and Sanitary levels, 

group cooking, creating a safe 

and exciting environment with 

clear patterns of circulars and 

memorable visual occurrences, 

The use of strong and clear 

colors in circular areas, in 

contrast to the doors, stair 

edges, etc., proper lighting and 

avoidance of dazzle, sound 

insulation, auxiliary hearing 
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Catterine Lit (2005) 

The meaning of home for elderly women 

in the form of self-determination is to find 

a place, a decision made to feel in a place 

and trying to stay in each place. 

Sense of place 

Jonas Andersson (2011) 

Architecture contributes to building 

positive relationships with users through 

space and spatial features. The aesthetics 

of the interior, exterior and interior 

contribute to the creation of an appropriate 

living environment for the elderly. 

Access to the surrounding or 

dispersion, social texture and 

nature 

Suc Lee(2012 Matsucca(2009) 

Parker (2004) 

Design for the elderly is related to their 

health (social, mental and physical) and is 

expressed in three categories: architectural 

design, interior design, and design 

elements. 

Health (social, mental and 

physical) Security and health of 

space 

Yeiin cue(2013) 

Improving the physical and mental health 

of the elderly will be very important. The 

application of green technology to provide 

a safe, comfortable environment 

Physical and mental health of 

the elderly in space, green 

technology in the environment 

Landscape Group PRP (2013) 

Concerning the principles of sustainable 

landscape design in elderly housing, 

access, mobility and orientation, mental 

memory, sensory stimulation, shelter and 

shade, and gardening activities are 

important. 

Access, Mobility and 

Orientation, Mental Memory, 

Sensory Stimulation, Shelter 

and Shadow, Horticultural 

Activity 

Athens Charter 

Uses such as school or social facilities 

near the residence allow older people to 

have more access to independence 

facilities. 

Other uses include school or 

social facilities near the place of 

residence 

Bertune& Michelle ( 2006 ) 

Good streets provide opportunities for 

meeting the elderly's physical needs, such 

as seeing people, talking, physical activity, 

and access to local amenities. 

Local streets to see people, 

talking and physical activity, 

and access to local amenities 

and equipment 

Gehl 

The elderly represents a new group that 

needs infrastructure for walking, physical 

activity, walking and, in general, being 

well-behaved 

Suitable trails for walking and 

physical activity 

Hall & Emmery  ( 2011 ) 

Elderly people need an environment that is 

based on inclusive design to be able to 

sustainably maintain a quality of life. 

Facilitate movement paths, 

system control and environment 

Caplanes(2003) Sullivan& 

Depputer( 2004 ) 

Access to green spaces has a significant 

relationship with the life span of elderly 

people. If the elderly are in a living 

environment, with their soft, natural and 

indigenous landscapes, their social 

behavior will benefit from this 

relationship. 

Access to green spaces, soft 

landscapes, natural and native 

quality 

Renn (2002) Svenson(2008) 

Collectively, individual activities, function 

and accessibility are important features of 

aging housing. 

Space Cuisine and Group Food, 

Functionality and Accessibility 

Space facilitates routing 

Barnez et al 

(2002)Moller&Nodstrup(2008) 

Both aspects of privacy and publicity are 

important for the vitality of the interior 

space for the elderly. 

Private and public space 

Slowan ( 2002) 

Features such as safety, security, physical 

health, personalization and familiarity with 

the interior are important for assessing the 

aging spaces. 

Space safety and security, path 

orientation, privacy and 

community environments 

Regnier ( 2002) 

In the aging housing, interiors are involved 

in the relationship between microfazies 

and the integration of various activities 

and the opening up of interior and exterior 

to provide daylight and vision. 

A split between interior and 

exterior spaces to provide 

daylight and the perspective of 

the relationship between the 

internal environment 

 

ی اجتماع پذیری مسکن در قابل ذکر است که شاخص ها

(، تجمع G(، فعالیت گروهی )vســه بعد شــادابی )ســرزندگی )

(R( دعوت کنندگی ،)I( پیاده مداری ،)P( طبیعت ،)N حس ))

ــارکت )Oتعلق مالکیت )) (( و Cهای جمعی )( و ارزشT(، مش

( t(، آسایش اقلیمی )F(، انعطاف )Sآسـایش )ایمنی و امنیت ) 

بندی گردند و در ادامه دســـتهمی بندی(( دســـتهfو خدمات )

(، fبعد کالبدی )انعطاف ) 4های مسکن سالمندی در شـاخص 

ــایی )(، ارتباطاتPمداری )(، پیـاده Fعملکرد ) ( و اقلیم Aفضـ

(C( (، روانی )خــاطره ذهنی)c( و حس تعلق )O اجتمــاعی ،))

( و بهداشت *F(( و خدماتی )تسـهیالت ) Gو تجمع ) )فعالیت

(Hصــورت می ))یرد. بنابراین کدهای مطرح شــده در جدول گ

 باشند.می معرف مولفه های مذکور 3
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Table 3: Indicators of old age housing sociopetality 
H

o
u

si
n

g
 c

o
m

m
u

n
it

y
 

Elderly housing 

 Security Nature Group activity Climate Access 
Pedestrian 

Crossing 
Health 

V1 
Safety and safety 

route (light rail) 

Lively path 

with natural 

elements 

- 

Security and 

safety with 

physical 

arrangements 

Secure access 

Security and 

safety of 

pedestrian spaces 

- 

V2 

Spatial 

arrangements of 

joint activity 

- - - - - - 

V3 
Diversity and 

Space Security 
- - 

Diversity and 

Space Security 
- 

Variation on the 

pedestrian path 
- 

V4 
Safe spaces for all 

ages 
Natural space 

Cumulative 

spaces 
- - 

Common 

sidewalks 
- 

S1 
Avoid 

Widescreen 
- - - 

Avoid wide 

road 
Avoid Widescreen - 

S2 

Iilluminated 

lighting inside the 

blocks and the 

site 

- - 

Lighting 

without glare 

into blocks and 

allowed site 

Illuminating 

without glare on 

the path 

Illuminating 

without glare on 

the path 

- 

S3 

Secure spaces for 

the presence and 

supervision of 

residents 

The natural 

environment 

for the 

presence of 

individuals 

- 

Secure spaces 

for the presence 

and supervision 

of residents 

Secure access 

with presence 

and supervision 

Secure spaces for 

the presence and 

supervision of 

residents 

- 

S4 
Avoid the bezel 

wall 
- - 

Diversity in the 

route 

Diversity in the 

route 

Diversity at the 

site 
- 

S5 
Signs and avoid 

scratches 
Natural sign Readable space 

Avoid the 

scribble 
Route Reader 

Marking and 

readability of 

space 

- 

S6 
Blocks and site 

integration 

Blocks 

integration 

and nature 

- - Different access - - 

S7 

Body and index 

activity on the 

edges 

The green 

wall of the 

site body 

- - - 
Indoor Walls in 

the Area 
- 

S8 

Various and 

adjacent micro 

spaces 

- - - - 

Various and 

adjacent micro 

spaces 

- 

R1 

Safety of pause 

spaces (suitable 

brightness and 

color for the 

elderly) 

- 
Safety of pause 

spaces 

Safety of pause 

spaces 
- - - 

R2 

Safe and legible 

spaces with 

proper spacing 

and secure 

collective activity 

- 
Safe spaces and 

activities 

Secure and 

legible spaces 

Secure and 

legible route 
- - 

R3 

Appropriate 

furniture in the 

focal space 

furniture 

along natural 

elements 

furniture in 

focal space 

Appropriate 

furniture in the 

focal space 

- 
Seating furniture 

for the elderly 
- 

R4 

Appropriate 

furniture in the 

Neighborhood 

Natural 

Elements in 

Neighborhood 

Neighborhood 

furniture 

Secure 

neighbors 
- 

Pauses on 

pedestrian routes 
- 

R5 
Human Space 

Scale 
- Human Scale - - 

Human scale of 

pedestrian 
- 

I1 

Reducing the 

number of 

parking for safety 

and eliminating 

visual 

contamination 

Reduce 

parking and 

more greenery 

- 
Remove visual 

contamination 
- 

Removing visual 

contamination of 

parking along the 

pedestrian path 

Remove 

visual 

contamination 

of the 

pedestrian 

I2 

Welfare facilities 

to create inviting 

and secure spaces 

- - 
Elderly Welfare 

Facility 
- 

Welfare facilities 

and 

encouragement 

for hiking 

- 

I3 

Varied visual 

visions with 

inviting and 

secure space 

- 
Various spaces 

for collection 

Various visual 

spaces and 

landscapes 

- 

Various visual 

spaces and 

landscapes 

- 

I4 - 

appeal of the 

planting 

spaces 

Appropriate 

view around 

Appropriate 

view around 
- 

Appropriate 

outlook from 
- 
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viewpoint of the 

pedestrian 

I5 - - - Suitability - Suitability - 

I6 
Visible colors for 

safety 
- - Color - Color - 

I7 
Human scale for 

mental security 
- - Scale - Scale - 

I8 - - - 
Depth and 

openness 
- 

Depth and 

openness 
- 

I9 - 
Green space 

geometry 

relations for 

collective 

activities 

Space relations 

for collective 

activities 

proper spatial 

relationship 

Spatial 

Relationship 

Walkway 

- 

I10 

Invitations, 

porches and 

arches in the back 

as signs 

Invitations, 

porches and 

arches in the 

back as signs 

Invitations for 

collective 

activities 

Inviter entries - - - 

I11 
Spatial layout 

clarity 

arrangement 

of planting 

elements 

Group space 

arrangement 
Space layout Space layout - 

Arrangement 

for ventilation 

I12 - - - 

Light colored 

decor and 

materials on a 

small scale 

- 

Light colored 

decor and 

materials on a 

small scale 

- 

O1 

Handling, space 

protection and 

security 

Elderly 

Private 

Garden 

Group cooking 

space 

Space charm 

and handling 
- - - 

O2 Determine the 

general scope of 

the territory for 

security 

- - 

Distribution of 

the public and 

individual space 

- - - O3 

O4 

O5 

The proper 

distance between 

units& removal of 

privacy 

- - 

The proper 

distance 

between units 

- - - 

O6 
Keep volunteer 

place and security 
- - - - - 

Keep place 

volunteerly 

P1 

Access control of 

vehicles and 

pedestrian safety 

Access 

control of 

vehicles and 

pedestrian 

safety 

- 

Access control 

of vehicles and 

pedestrian 

safety 

control of 

vehicles and 

pedestrian 

safety 

control of vehicles 

and pedestrian 

safety 

Access 

control of 

vehicles and 

pedestrian 

safety 

P2 - 

The charm of 

the green 

space and the 

exploration 

aspect 

- - - 

complexity of 

space on the 

pedestrian 

- 

P3 

Spoken visual 

communication 

with appropriate 

space-scale, 

furniture and 

landscape 

Spacing right 

next to green 

spaces 

Spoken visual 

communication 

with good 

atmosphere of 

group activity 

- 

Suitable visual 

and spoken 

space 

Suitable visual 

and spoken space 
- 

P4 

Visual and 

physical access to 

space for security 

Visual and 

physical 

access to 

space 

Physical visual 

access of group 

space 

Visual and 

physical access 

to space 

Visual and 

physical access 

to space 

Visual and 

physical access to 

space 

- 

N1 

The presence of 

nature in spaces 

for more vitality 

and accumulation 

Natural 

materials and 

green 

technology 
Rethinking 

nature in cuisine 

and group 

cuisine 

Communication 

with nature 

through natural 

materials or the 

presence of 

nature - 

Appropriate 

walking paths 

with nature 

Provide fresh 

air using 

plants 

N2 

Natural 

Elements 

Near Sitting 

The presence of 

natural elements 

and green 

spaces next to 

the seats 

t 1 Climate comfort 

for more comfort 

and more people 

Provide the 

climate 

appropriate 

Climate comfort 

in group spaces 
Climate comfort 

Appropriate 

climate 

Suitable climate 

(canopy, porch) 

Suitable 

climate 

(canopy, t 2 
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t 3 
and space 

surveillance 

for apartment 

plants 

conditions in 

access 

on the pedestrian 

path 

porch) on the 

pedestrian 

path 
t 4 

f 1 - - 

Auxiliary 

service spaces 

for group 

activity spaces 

Services and 

facilities 

Proper access 

infrastructure 

Services and 

facilitie 

Services and 

Facilities 

(Shooting 

Spaces) 

f 3 - - 

Relationship 

with Urban 

Transportation 

and Essential 

Centers 

Relationship 

with urban 

transport and 

essential centers 

(educational, 

commercial, 

etc.) 

Relationship 

with Urban 

Transportation 

and Essential 

Centers 

- - 

G1 Essential Elective 

Social Activities 

and the Presence 

of Individuals in 

Different Hours 

Various Activities 

with the Purpose 

of Providing 

Diversity, 

Attraction and 

Supervision 

Activity 

patterns 

alongside 

green spaces 

- - - - - 
G2 

G3 

G4 

Ground floor 

retailers for 

boarding 

- - - - 

Retail on the 

ground and access 

for pedestrians 

- 

 

 ی انتخاب و معرفی نمونه های مورد مطالعهنحوه -5

 4در راســتای انتخاب عادالنه ی مجتمع های مســکونی، 

ــلی تبرمحدوده ــت و به روش  ی اص ــخص گردیده اس یز مش

ــمت یک مجتمع نمونـه گیری احتمالی طبقه  ای، از هر قسـ

های منتخب برای بررسی عبارتند انتخاب شده است. مجتمع

های مســکونی ســتارخان، آســمان، عالمه امینی و از: مجتمع

 (.1 سپیدار )تصویر

 

 
Fig. 1 General location of selected complexes in Tabriz 4 areas 

 

صـــورت  4معرفی نمونــه هـای مورد بررســـی در جــدول  

گیرد. بدین صــورت که مجتمع های ســتارخان، آســمان،   می

ســـپیـدار و عالمـه امینی بـه لحاظ جانمایی، اطالعات آماری،    

اطالعات جمعیتی و کالبدی مورد ارزیابی قرار گرفته و در ادامه 

یری مســـکن گانه ی اجتماع پذ 37تحلیل و ارزیابی گویه های 

ــالمندی در مجتمع به روش های واریانس، رگرســـیون و ها سـ

گیرد. در ابتدا اطالعات جمعیتی می میانگین امتیازات صـــورت

 گردند:مرتبط با مجتمع های مذکور به شرح زیر ارائه می

 277مجتمع ستارخان متشکل از  مجتمع ستارخان:

صل حاباشد که طبق نتایج نفرجمعیت ساکن می 352 خانوار و

از معادل سازی نسبت سالمندان به جمعیت در بعد جمعیتی 

( با 7/702) ر تبریز در سایت مرکز آمار ایرانبخش مرکزی شه

ی سال به جمعیت مجموعه 65نسبت سالمندان باالی 

نفر از جمعیت این مجموعه را قشر  25مسکونی ستارخان، 

ج طبق نتای .دهندسال تشکیل می 67 سالمند باالی حدوداً
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نفر  14، درصد 95ش کوکران با سطح اطمینان حاصل از رو

 سالمند به عنوان نمونه انتخاب شدند.

خانوار  928 مجتمع آسمان متشکل از مجتمع آسمان:

باشد که طبق نتایج حاصل از نفرجمعیت ساکن می 1836 و

معادل سـازی نسـبت سالمندان به جمعیت در بعد جمعیتی   

( 7.027)ت مرکز آمار ایرانر تبریز در سایبخش مرکزی شـه 

ــالمندان باالی  ــال به جمعیت مجموعه 65با نســبت س ی س

از جمعیت این مجموعه را قشر نفر  132مسـکونی آسـمان ،   

طبق نتایج  .دهندسـال تشکیل می  67 سـالمند باالی حدوداً 

نفر  02، درصد 95طح اطمینان حاصل از روش کوکران با س

 ند.سالمند به عنوان نمونه انتخاب شد

ــکل از  مجتمع عالمه امینی: مجتمع عالمه امینی متشـ

ــاکن می 1242خانوار و  487 ــد که طبق نفرجمعیت سـ باشـ

نتایج حاصـل از معادل سـازی نسبت سالمندان به جمعیت در   

بعد جمعیتی بخش مرکزی شـــهر تبریز در ســـایت مرکز آمار 

سال به جمعیت  65( با نسـبت ســالمندان باالی  7.027)ایران

ــکونی عالمــه امینی، مجموعـه  نفر از جمعیــت این  89ی مسـ

ســـال تشـــکیل  67 مجموعه را قشـــر ســـالمند باالی حدوداً

ش کوکران با سطح اطمینان طبق نتایج حاصل از رو .دهندمی

 نفر سالمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. 57، درصد 95

ــکل از   مجتمع سررپیدار: ــپیدار متش  384مجتمع س

ــ 936خانوار و  ــد که طبق نتایج اکن مینفرجمعیت س باش

حاصل از معادل سازی نسبت سالمندان به جمعیت در بعد 

ــه ــایت مرکز آمار جمعیتی بخش مرکزی شـ ر تبریز در سـ

سال به جمعیت  65( با نسبت سالمندان باالی 7.027)ایران

ــپیـ  مجموعـه  ــکونی سـ نفر از جمعیت این  60، داری مسـ

تشــکیل ســال  67 مجموعه را قشــر ســالمند باالی حدوداً

ــطح   .دهنـد می ــل از روش کوکران با سـ طبق نتایج حاصـ

نفر سالمند به عنوان نمونه انتخاب  36درصد،  95اطمینان 

 شدند.
 

Table 4: Introduction of the complexes examined 

Locating and Integrating 

Neighborhoods 
Blocks statistics Demographic information 

S
at

ta
rk

h
an

 

 

Land area 12000 

Sattarkhan Complex is located in the Nesf-e 

Rah, with an approximate area of 12,000 square 

meters and an infrastructure of 3600 square 

meters. The complex consists of 4-11storey 

towers including the ground floor as a lobby. It 

is surrounded on the north by Varzesh Street and 

warehouse and residential uses, on the east by 

Azerbaijan Boulevard and residential and 

outdoor parking lots, on the south by banks and 

municipal buildings, and on the west by 

Chamran Restaurant and Residential Complex. 

Among the distant applications, the General 

Social Welfare Office and the stadium in the 

South East and West section of the complex 

(Source: Google Earth). Among the architectural 

features of the complex, we can mention the 

proper design of the gathering spaces and play 

spaces in the area, while the weak and worn 

design in the blocks is in contradiction with the 

design of the area. 

Foundation 3600 

Number of towers 4 

Number of floors 11 

The type of the units 2 bedrooms 

Useful area of unit 71-95 

A
se

m
an

 

 

Land area 94000 Aseman Residential Complex is located in 

Elgoli, with a total area of 94,000 square meters 

and an area of 19,000 square meters. The 

complex consists of 16 18-storey towers, 

including the ground floor, as a lobby, and from 

the northeast and north, it is surrounded by 

Maleki Boulevard from the south to Aseman 

Street and from the west to Sinai Boulevard 

(Source: Google Earth). Among the special 

architectural features of the complex, we can 

mention the design of the spaces sitting on the 

platforms and the space and lighting with stairs 

and stone platforms. The stairwell, along with 

the visual beauty, makes it difficult for the 

elderly to travel. 

Foundation 19000 

Number of towers 16 

Number of floors 18 

The type of the units 
2 and 3 

bedrooms 

Useful area of unit 112-224 

A
ll

am
eh

 

A
m

in
i Land area 27000 

Allameh Amini Residential Complex is located 

in the northern town of Nour, with an 

approximate area of 27,000 square meters and an 

area of 8,000 square meters. The complex Foundation 8000 
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Number of towers 8 
consists of 8 towers of 11 floors, including the 

ground floor, as a lobby, and from the north, it is 

surrounded by residential uses, from the east to 

Shahid Samadi Boulevard and Fruit Bazaar, and 

from the south and west to Akhavan Street and 

residential areas and barren land. Among the 

uses of the collection, we can mention small uses 

such as supermarket and bakery (source of 

google earth). The complex provides ample open 

space for residents to move, but the inefficient 

design of the spaces inside the block and the 

grounds has led to the architectural weakness of 

the complex. 

Number of floors 11 

The type of the units 2 bedrooms 

Useful area of unit 75-130 

S
ep

id
ar

 

 

Land area 34000 
Sepidar Residential Complex is located in 

Shahriar Blvd and Golkar Street, with an 

approximate area of 34000 square meters and an 

area of 9000 square meters. The complex 

consists of 6 towers of 16 floors, including the 

ground floor as a lobby, and from the northeast 

and north, it is surrounded by constructed 

projects and barren land, from the south to Vesal 

and Azerbaijan Regional Electric Company 

streets, and from the west to Vesal street and 

petrochemical complex. Far uses include 

Baghlar Baghi Park in the south, Besat Park in 

the east and Analar Park in the west (Source: 

google earth). Positive features in the complex 

include the proper design of the lobby and the 

formal ceremonial hall, while the lack of 

recreational facilities in the area reduces the use 

of space. 

Foundation 9000 

Number of towers 6 

Number of floors 16 

The type of the units 
2 and 

3bedrooms 

Useful area of unit 75-150 

 

 تحلیل داده ها -6

ــاخص گویه برای هر مجتمع تنظیم  37هـا در قـالـب    شـ

ی سالمندان تدوین گویه در قالب پرسشنامه 14اند که گردیده

ــاهده توســـط محقق برای هر 16گردیده و  گویه به روش مشـ

(. 5 )جدول کرت بررسـی شده است مجتمع در قالب طیف لی

الزم به ذکر است از آنجایی که شاخص های حاصل از ماتریس 

های اجتماع پذیری از ترکیب شاخص 3ایجاد شـده در جدول  

مسـکن و مولفه های مسکن سالمندی بدست آمده بودند و به  

ــاخص های تکراری یا نزدیک به هم را  همین دلیل ماتریس ش

شـد؛ بنابراین حذف و ادغام در شاخص های مذکور  می شـامل 

صــورت گرفته و در نهایت شــاخص های ســی گانه به صــورت 

ــد. از میان   ــالمندان طرح ش ــده برای س گویه های عملیاتی ش

گویه در پرســـشـــنامه از  14گانه، برای تحلیل  37گویه های 

ها و از روش رگرســیون ی مجتمعانس برای مقایســهروش واری

ــاخص ــتهبرای تبیین مهمترین شـ ی مؤثر بر متغیر های وابسـ

پذیری مسکن سالمندی استفاده شد که طبق مسـتقل اجتماع 

ــل از تحلیــل واریــانس )جــدول ــویر 6نتــایج حــاصـ ( 2و تصـ

ــتــارخــان و عالمــه امینی بــاالترین امتیــاز  مجتمع هــای سـ

( را بــه لحــاظ 9835/162) ن امتیــاز( و کمتری055/012)

پذیری برای ســـالمندان کســـب نمودند و طبق تحلیل اجتماع

های متنوع، درمجتمع محفلرگرســیون در مجتمع ستارخان، 

های آســـمان، چشـــم انداز، در مجتمع عالمه امینی، فرصـــت

ــپیدار، فعالیت  ــیدگی به آن و در مجتمع س های متنوع در رس

 (. 3 )تصویر دداشتن اولویت باالتر قرار

 

 
Fig. 2 Comparison of Sociapetality in residential complexes by means of variance 
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Table 5: Thirty operational indicators related to the agility housing community 

Questions 

E
ld

er
ly

 q
u

es
ti

o
n

n
a
ir

e
 

Garden and grass at the edge of the path and creating entertainment for different ages (chair for the elderly, 

children's play equipment) 

Psychological safety (convenient transportation especially for women and children) 

The presence of people in the courtyard and the visibility of the window to the outside, especially at night 

Peaceful and entertaining circles in the blocks and enclosures 

The blocks are spaced apart and sufficient open spaces between the blocks 

Prospect and sight from the inhabitants' living space 

Create private gardens with elderly care 

Various winter and summer hangouts 

Creating private spaces for people in public places 

Creating group activities and cycles 

Marking with natural elements 

The presence of people for important tasks, such as building meetings 

Creating opportunities to handle the building 

Various activities in the field and block 

N
o
n

-p
a
rt

n
er

 o
b

se
r
v
a
ti

o
n

 b
y
 t

h
e 

re
se

a
rc

h
er

 Fencing, lighting and flooring in the enclosure and inside the block 

Lighting and bright colors 

Safety of the pedestrian and less car entry 

Presence next to nature 

Locating chairs and furniture to sit among moving paths 

Amenities such as parking and wheelchairs 

Natural elements in neighborhoods and the creation of appropriate furniture 

Fit and healthy furniture 

Sculptures, escalators, waterfalls, chairs, platforms, decorative lights in the courtyard 

Narrow down the roadways for less traffic 

Observe the weather conditions like creating a canopy on the trails 

Attention to the weather conditions for the comfort and presence of more people 

Pedestrian pavement 

Clear and visible colors for seniors' safety 

Health services such as sanitation and shunting spaces 

Access to various parts of the area 

 

Table 6: Comparison of sociapetality in residential complexes by means of variance 

The residential complex Average Ratings 

Sattarkhan 712/755 

Aseman 294/2951 

Sepidar 201/8892 

Allameh Amini 162/9835 

 

 

x2: Psychological safety in walking paths 

x4: Happy and fun circles 

x5: Blocks apart from each other 

x6: View from inside the gathering space 

x7: Private gardens with elderly care 

x8: Varied winter and summer hangouts 

x10: Activities and periodicity groups 

x12: The presence of people for important tasks 

x13: Opportunities to deal with blocks and Enclosures 

x14: Various activities in the field and block 

Fig. 3 The most important indicators of regression analysis in each complex 
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ی غیرمشارکتی ی مرتبط با مشاهدهگویه 16برای تحلیل 

ــتفاده از روش میـانگین امتیازات گویه  ها در هر مجتمع اسـ

ــت بدین ــورت که در هر مجتمع  گردیده اسـ با توجه به صـ

در هر گویه، مجموع امتیازات  5امتیاز کســب شده از یک تا 

صورت در بخش  تقسـیم شـده و بدین   (16ها )بر تعداد گویه

است و طبق این  ها صورت گرفتهی مجتمعمشاهده، مقایسه

، آسمان با امتیاز 3.56های ستارخان با امتیاز مقایسه مجتمع

، 1.81مه امینی با امتیاز ، و عال3.25، سپیدار با امتیاز 3.43

ی های اجتماع پذیربـه ترتیب در باالترین تا پایین ترین رده 

مسـکن سالمندان در بخش مشاهده جای گرفتند. همچنین  

ــا امتیــازدهی از  ــا  1ب برای هر گویــه در هر مجتمع  5ت

ــاخص ــل آمد: درمجتمع  شـ ــرح زیر حاصـ هـای مهم به شـ

، طبیعی عناصر رفاهی، نشـستن، امکانات  سـتارخان، مبلمان 

محوطه، در  مختلف هایقسمت به دسترسی سـالم و  مبلمان

مجتمع آسـمان، طبیعت، عناصر تزیینی، در مجتمع سپیدار،  

ایمنی و کفسازی پیاده، دسترسی مناسب و در مجتمع عالمه 

ــته اند      امینی امکـانـات رفـاهی دراولویـت باالتری قرار داشـ

 (.0)جدول 
 

Table 7: The most important indicators of average scores in the Sattarkhan, Aseman, Sepidar and Allameh Amini 

complexes 

Questions 
Sattarkhan Aseman Sepidar Allameh Amini 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

In my opinion, fencing, lighting and 

flooring are indispensable for the 

residential complex I live in and around 

the block. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

In my opinion lighting and bright colors 

are good in the residential complex I 

live in. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

In my opinion, the safety of the 

pedestrian walkway and the lower entry 

of cars to walking paths in the 

residential complex I live is suitable. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

In my opinion, the presence of nature in 

the residential complex I live is 

suitable. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

In my opinion, the placement of 

furniture sitting in the motorways (after 

walking) in the residential complex I 

live is suitable 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

In my opinion the amenities like 

parking and wheelchair rooms fit in the 

residential complex I live in 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

In my opinion, natural elements are 

appropriate in neighborhoods in the 

residential complex I live in. 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

In my opinion, proper and healthy 

furniture (withstand broken chairs, 

vodka and old pots, damaged lights and 

fences) is appropriate for the 

neighborhood gathering in the 

residential complex I live in. 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

In my opinion, there is a statue, 

escalator, watercolor, chair, bench, 

decorative light on the premises in the 

residential complex I live in. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

It seems to me that narrowing down the 

riding paths is necessary because of less 

traffic on the premises in the residential 

complex I live. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

In my opinion, the weather conditions, 

such as the roofing of parts of the 

pedestrian path, are appropriate in the 

seasons in the residential complex I live 

in. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

In my opinion, attention is paid to the 

climatic conditions in the gathering 

areas for the convenience and presence 

of the people of the residential complex 

I live in. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
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In my opinion the pavement is suitable 

for walking in the residential complex I 

live in. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

In my opinion It seems to me that the 

colors are clear and visible to the safety 

of the elderly in the residential complex 

I live. 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

In my opinion, health services, such as 

sanitary facilities and shunting spaces, 

are appropriate in the residential 

complex I live in. 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

In my opinion, access to various parts 

of the building is appropriate in the 

residential complex I live in. 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

 بحث و نتیجه گیری -5

های مســـکونی، های مشـــترک مجتمعفضـــا در زندگی

 و راحت یروشـــ به دیگران با بودن برای ســـتا فرصــتی 

 ؛باشد داشته را خود معمول رویپیاده تواندمی فرد. ردردسبی

 نیمکتی روی بر کوتاه مدتی برای مردم میان در بودن برای

ــیند، در یک نزدیک ن بیرو به پنجره از گاهگاهی حتی بنش

ــدتواند فعالیت ارزندهنگاه کردن می  :Gehl, 2013) ای باشـ

11) ،(Esfandyari Sedgh, Karimi Moshaver and 

Daneshgar Moghadam, 2016: 45پذیری (. مفهوم اجتماع

ــالمند در قال  ــکن س ــکن و ب دو بحث اجتماعمس پذیری مس

ــاخص     ــت. شـ ــالمنـدی قـابـل تبیین اسـ ــکن سـ های مسـ

پذیری منتج از نظریات اسموند و سامر، جیکوبز، هال، اجتماع

های سرزندگی، ایمنی و امنیت، الکساندر و سایرین در دسته

ــارکت، کننـدگی، مـالکیـت، پیاده   تجمع، دعوت مداری، مشـ

سایش اقلیمی، خدمات طبیعت، ارزش های جمعی، انعطاف، آ

های مســکن و فعالیت گروهی تبیین گردیدند و با شــاخص

سالمندی منتج از نظریات بارکر، کولینس، رابسون، آندرسون 

های ایمنی و امنیت، فضـــای ســـبز، و ســـایرین در دســـته

تعلق، فعالیت و تجمع، اقلیم، ارتباطات فضایی، عملکرد، حس

ــهیالت ذهنی، بمداری، انعطاف، خاطرهپیاده ــت و تسـ هداشـ

پذیری مسکن سالمندی مشــخص گردیده و ماتریس اجتماع

ســازی اســت. عملیاتیبر اســاس این دو مفهوم شــکل گرفته

ــاخص ــل در قالب    37هـای  شـ گویه در  14گـانـه ی حاصـ

ی پژوهشگر به گویه در پرسشنامه 16پرسشنامه سالمندان و 

ــاهده در قالب طیف لی رت صـــورت گرفت. طبق کروش مشـ

ــل از تحلیل واریانس در مجتمعنتای ــکونی ج حاصـ های مسـ

سـتارخان، آسـمان، عالمه امینی و سپیدار در تبریز، مجتمع   

ســتارخان در مقایســه با ســایرین به لحاظ اجتماع پذیری   

( را کسب نمود 012/055مسکن سالمندی، باالترین امتیاز )

ــمان با )و در ادامـه به ترتیب مجتمع  ( 2.951/294های آسـ

ــپیـدار  ،امتیـاز   و عالمه امینی با ( امتیاز1.892/271بـا )  سـ

پذیری تری از اجتماعهای پایینرده در ( امتیاز9.835/162)

مسکن سالمندان قرار گرفتند. در ادامه توجه به نکات زیر در 

پذیری ســالمندان در هریک از های مهم اجتماعباب شــاخص

 های مذکور ضرورت دارد:مجتمع

ع ستارخان در ابتدا مسائلی به شرح در رابطه با مجتم -1

بدین صــورت عدم  ،باشــندتر مینیازمند بازنگری افزون زیر

طراحی مناسـب فضای البی و راهرو در بلوک شرایط اجتماع  

ــوارتر می ــالمندان را دشـ نماید. در کنار این پذیری برای سـ

 افراد حضورهایی از قبیل موضـوع، عملکرد ضـعیف شـاخص   

 برای هاییساختمانی، فرصت جلسات لمث مهم برای کارهای

 و پیاده حرکتی مسیر محوطه، ایمنی و سـاختمان  رسـیدگی 

ــیرهای به اتومبیل کمتر ورود  پیاده، باریک زدن قدم مسـ

 در اتومبیل کمتر تردد خاطر به ســواره مســیرهای کردن

ــرایط محوطـه، رعـایـت    هوایی)برای مثـال ایجاد   و آب شـ

ــایه موانع مهمی  ،افراد ربیشــت حضــور و راحتی بان(جهتس

  .آیندبرای اجتماع پذیری مسکن برای سالمندان بشمار می

به موارد  تواندر ادامـه از جملـه نقاط قوت مجتمع نیز می  

تری در بهبود مجتمع نقش مناسب که محوطه کرداشـاره   زیر

 ها داشته است نظر بهپذیری سالمندان نسبت به بلوکاجتماع

ــاهای تر  این اس جمعی در طبقات به نوبه خود کـه ایجاد فضـ

ــالمندان ایفا مینقش موثری در اجتماع نماید. طبق پذیری سـ

ــتارخان،    ــیون در مجتمع سـ ــل از تحلیل رگرسـ نتـایج حاصـ

ــتانی، فعالیت جانمایی پاتوق ــتانی و تابس  ایههای متنوع زمس

ــی در بهبود  بلوک  و محوطــه در متنوع ــاسـ ــی اســ نقشـ

ــالمندان دار اجتمـاع  ند. همچنین، طبق نتایج پـذیری برای سـ

ــاهده، جانمایی    ــه امتیازات در بخش مشـ ــل از مقایسـ حـاصـ

 مبلمان طبیعی، عناصــر امکانات رفاهی، نشــســتن، هایمحل

محوطه از عوامل مهم  مختلف هایقسمت به ودسترسی سـالم 

ــمار  ــالمندان به ش آیند. در می اجتماع پذیری مجتمع برای س

ــاخص های ه وجود پاتوقتوان بهای مذکور میباب اهمیت شـ

عصـرگاهی افراد میانسال و مسن با مبلمان سالم و روبروی هم  
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برای نشــستن سالمندان بخصوص زنان در محوطه اشاره کرد. 

توان بــه زمین بــازی از امکــانــات رفــاهی در این مجتمع می

ــب و نوجوانان، پارک بازی کودکان همراه با نیمکت های مناسـ

رگسـال، سوپرمارکت در ورودی  گوی افراد بزوسـالم برای گفت 

ــاهای پارکینگ برای راحتی   ــب فضـ مجتمع و توزیع متنـاسـ

ســالمندان در عین حفظ زیبایی بصــری اشــاره نمود. جانمایی 

ــی نقاط محوطه و   ــده در اقصـ ــاهای طبیعی و تزیین شـ فضـ

اختصـاص فضـای پارکینگ به تدارک اعیاد توســط ساکنین و   

های مختلف تدرنهایت دســترســی مناسب سالمندان به قسم

مجتمع از دیگر عوامـل موثر در قابلیت موثر مجتمع در بهبود  

 باشند. پذیری برای سالمندان میاجتماع

در رابطه با مجتمع آسـمان در ابتدا مسـائلی به شرح    -2

ز بدین صورت که ا .باشــندنیازمند بازنگری افزون تر می فوق

در توان به عملکرد ضــعیف جمله نقاط ضــعف در مجتمع می

 رســیدگی برای هاییایجاد فرصــت هایی از قبیلشــاخص

ــاختمـان   تمیزکاری، در اهـالی  همکـاری  و محوطـه  و سـ

 سالمندان، رسیدگی با خصوصی هایباغچه درختکاری، ایجاد

 رهایمسی به اتومبیل کمتر ورود و پیاده حرکتی مسیر ایمنی

 تردد خاطر به سواره مسیرهای کردن باریک پیاده، زدن قدم

 هوایی و آب شـــرایط به توجه و محوطه در اتومبیل کمتر

 .نمود اشاره ،افراد راحتی بان( جهت)برای مثال ایجاد سایه

 یجنتا که طبق ذکر کردتوان در باب نقاط قوت مجتمع می

رگرسـیون در پرسـشنامه سالمندان مجتمع    تحلیل از حاصـل 

ــم انداز و دید از   ــرگرم کننده، چش ــاد و س ــمان، محافل ش آس

ــور  داخل ــای تجمع، حض  مهم و طبق کارهای برای افراد فض

 در مشاهده، حضور بخش در امتیازات مقایسه از حاصـل  نتایج

عنوان آبنما ب برقی، پله طبیعت و عناصـر تزیینی مجسمه،  کنار

ــاخص ــالمندی در  های اجتماعمهمترین ش ــکن س پذیری مس

ــاخص می مجتمع مذکور عنوان ــوند. در باب اهمیت ش های ش

ــر تزیینی، آب نما،    میمربوطـه   توان بـه نقش پررنـگ عنـاصـ

ــکوهـا و پلـه   ــتخر، سـ ــمـه  اسـ ها در هـا و آالچیق هـا، مجسـ

پذیری ســـالمندان و تشـــویق به حضـــور عصـــرگاهی اجتماع

ای هسالمندان با طراحی مناسب البی و جانمایی سایر کاربری

ــکیت، کترینگ و مجموعه  ی مورد تجمع از قبیـل محوطه اسـ

. همچنین برپایی محافل شاد در محدوده ورزشـی اشـاره نمود  

اسـتخر و مجموعه ورزشـی و چشم انداز جذاب به خصوص در   

ــالمندان بوده و امکان    ــور و تجمع سـ ــوق حضـ محوطـه مشـ

ــکــل گوهــای اتفــاقی را افزایش وگیری برخوردهــا و گفــتشـ

 های فرهنگیی ســالمندان، به لحاظ جنبهدهد. بنا به گفتهمی

د دید مناســب از تراس به محوطه و در مجتمع آســمان با وجو

ــری،  ــا و برقراری امنیت و ارتباطات بصـ تاثیر در جذابیت فضـ

رند. داســاکنین مجتمع تمایل کمتری به اســتفاده از این فضــا 

ــور افراد برای کـارهای مهم نیز می  در رابطـه بـا   توان بر حضـ

   رسیدگی به امور مجتمع در جلسات ساختمانی اشاره نمود.

با مجتمع ســپیدار در ابتدا مســائلی به شــرح در رابطه  -3

کـه نـه تنها در این    دارد بـدین گونـه  نیـازمنـد بـازنگری     فوق

مجتمع فرصــتی برای فعالیت غیررســمی گروهی وجود ندارد، 

ایی هدر شاخص ضعیف عملکرد هایی از قبیلبلکه دارای ضعف

 داخل در سالمندان کننده سرگرم و شاد ایجاد محافل از جمله

ــی  هایباغچه محوطه، ایجاد و اهبلوک ــوص ــیدگی با خص  رس

عمومی،  هایمکان در افراد برای خصوصی سالمندان، فضاهای

 خاص و جانمایی گیاهان مثل طبیعی عناصــر با گذارینشــانه

 گیخست رفع)حرکتی مسیرهای میان در نشستن برای مبلمان

 باشد. می ،(روی پیاده از بعد

ــاره توانمی در باب نقاط قوت مجتمع  که طبق کرد اشـ

سالمندان  پرسـشـنامه   در رگرسـیون  تحلیل از حاصـل  نتایج

ــپیــدار، مجتمع ــیرهــای در روانی امنیــت سـ پیــاده،  مسـ

 بلوک و محوطه در متنوع هایگروهی و فعالیت هایدورهمی

 بخش در امتیازات مقایســه از حاصــل نتایج طبق همچنین و

و  پیاده مسیر پیاده، کفسازی حرکتی مسـیر  مشـاهده ایمنی 

 مهمترین بعنوان محوطه مختلف هایقســمت به دســترســی

ــاخص ــکن پذیریاجتماع هایش ــالمندی مس  مجتمع در س

 هایشـــاخص اهمیت باب در باشــند. می قابل طرح مذکور

ی شبانگاه های امننورپردازی شبانه، پاتوق به توانمی مذکور

بخصوص در البی داخل بلوک و  مسن و میانسـال  افراد برای

ــاره میها های بازی بچهاولویت بعدی کنار مکاندر  توان اشـ

ــمیکرد. دورهمی ــورت رس ــن اعیاد، های گروهی به ص )جش

مراســم محرم( و در ســالن مراســم ســرپوشیده در هر بلوک 

 های مناسبگیرد. کفسازی مناسب، آسانسور و رنگشکل می

در شـب باعث افزایش ایمنی سالمندان در مجتمع گردیده و  

ــمت   علت مه ب ــی به قس ــترس ــاحت کم محوطه، دس های س

 گیرد. مختلف به راحتی صورت می

ــعف   -4 مجتمع عالمـه امینی در حالت کلی با نقاط ضـ

باعث  ،یی و حضــورتعدد و شــرایط نامناســب برای گردهمام

ن تریاساسیگردد. از گریزی فراوان برای سـاکنین می اجتماع

 اســب درتوان به کیفیت نامننقاط ضــعف در این مجتمع می

ــاخص ــاد هایی از جمله ایجاد محافلش ــرگرم و ش  کننده س

ــالمندان  هایباغچه محوطه، ایجاد و هابلوک داخل در سـ

 عناصــر با گذاریســالمندان، نشــانه رســیدگی با خصــوصــی

 گم برای خاص هایدرختچه یا بلند گیاهان مثـل  طبیعی

 و ساختمان رسیدگی برای هاییفرصت مسـیر، ایجاد  نکردن

 رده،ـو درختکاری، ن یزکاریـتم در اهالی همکاری و محوطه
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ــازی و نور  و بلوک، نورپردازی داخل و محوطـه  در کفسـ

 رد نشستن برای مبلمان و صندلی روشن، جانمایی هایرنگ

، (روی پیاده از بعد خســتگی رفع) حرکتی مســیرهای میان

 یتزیین چرام سکو، صندلی، آبنما، برقی، پله مجسـمه،  وجود

ــیرهای کردن ، باریکمحوطه در ــواره مس  تردد خاطر به س

ــرایط اتومبیل، رعایت کمتر )برای مثال ایجاد هوایی و آب ش

 اشاره نمود. برای راحتی و حضور بیشتر افراد، بان(سایه

ــده در این مجتمع می توان در باب نقاط قوت مطرح شـ

ه در پرسـشنام  رگرسـیون  تحلیل از حاصـل  نتایج گفت طبق

ــله  ــالمنـدان، فاصـ ــتی بلوکسـ هایی برای ها از هم، فرصـ

ــیدگی بلوک و محوطه و فعالیت های متنوع در محوطه و رس

 بخش در امتیازات مقایســه از حاصــل نتایج بلوک و طبق

ــاهده امکانات پارکینگ در مجتمع بعنوان  مانند رفاهی مشـ

پذیری مســکن ســالمندی در های اجتماعمهمترین شــاخص

ــاره می    ــ مجتمع مـذکور قـابـل اشـ ند. در باب اهمیت بـاشـ

ا هتوان به فضای خالی زیاد بین بلوکهای مذکور میشاخص

ــاره کرد کـه بخش عمـده   ی آن بـه پارکینگ اتومبیل و  اشـ

ــاص دارد. با این وجود   ــبز اختص ــای س ــی از آن به فض بخش

دیدارهای عصــرگاهی در میان برخی از ســالمندان و شرکت 

 پذیرد. در جلسات ساختمانی صورت می

ــل از ارزیابی   در نهـایـ   ت طبق تحلیـل کلی نتـایج حاصـ

های مورد مشـاهده و مورد پرسش در چهار مجتمع  شـاخص 

 :است مذکور نتایج زیر قابل تبیین

از میان شـاخص های مورد پرسش از سالمندان، سه   -1

ها از هم و فضای باز کافی ی بلوکفاصله، شــاخص اســاســی

 وک و ایجاد ی متنوع در محوطه و بلهاها، فعالیتبین بلوک

هایی برای رســیدگی ساختمان و محوطه و همکاری فرصــت

ــاخص، درختکاریو  اهالی در تمیزکاری های از مهمترین شـ

ــکونی در تبریزپـذیری مجتمع موثر بر اجتمـاع  به  ،های مسـ

 .آیندشمار می

 6های قابل مشاهده توسط پژوهشگر از میان شاخص -2

بیعت، امکانات شاخص اساسی تحت عنوان حضور در کنار ط

ــر طبیعی در      رفـاهی مـاننـد پـارکینگ و اتاق ویلچر، عناصـ

های همســایگی، مبلمان مناســب و ســالم، کفسازی محدوده

ــمت   ــی به قس ــترس ــیر پیاده و دس  ،های مختلف محوطهمس

ای ســالمندان پذیری براجتماع بیشــترین اهمیت را به لحاظ

 باشند.دارا می ،های مسکونی رادر مجتمع

الزم به ذکر اســت که پژوهش حاضــر با هدف  در پایان 

ــالمندان در مجتمعبهبود اجتماع ــکونی پذیری سـ های مسـ

ای هتبریز، تالش داشـته تا با دســتیابی به مهمترین شاخص 

پاســـخگوی  ،های مســـکونیعملیاتی اجتماع پذیری مجتمع

ــد. در نتیجه ــمن اینکه هدف مذکور باشـ ی این تحقیق، ضـ

ها معرف ها در هرکدام از مجتمعنتایج حاصــل از تحلیل داده

ها های مشابه با آنتواند در مجتمعهایی است که میشاخص

به کار گرفته شـــوند؛ جمع بندی کلی چهار مجتمع منتخب 

دهد تا بتوان راهکارهای اســاســی و مشــترکی را بدســت می

های مسکونی ها را در جهت بهبود اجتماع پذیری مجتمعآن

ــ ــالمندان مورد اسـ ــت تا با برای سـ تفاده قرار داد. امید اسـ

های اجتماع پذیری بتوان شــرایط زندگی بکارگیری شــاخص

های مسکونی را فراهم کرد جمعی برای سالمندان در مجتمع

ــر از     و از این طریق گـامی در جهـت بهبود زنـدگی این قشـ

 جامعه برداشت.
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Although housing as a human resort and shelter has provided a proper physical and 

spatial context for improving human relations at family and neighborhood levels since 

long ago, today, the role of housing has declined due to the large number of residential 

complexes and the development of life style in apartments. Recently, the changes led 

by social developments and the changes of social institutions such as families, have 

transformed many vivid and latent functions of social phenomena, one of which occurs 

in the elderly period (Khashei, 2006: 2). According to the latest records of the Statistical 

Center of Iran in 2016, 7 million and 450 thousand elderly people live in the country, 

and in 2050, the elderly will comprise about 30% of our country's population (Mojnews, 

2018). The feeling of loneliness is a widespread and pervasive phenomenon, affecting 

25 to 50 percent of the total population over the age of 65 in terms of age and gender 

(Heravi Karimavi et al., 2008: 3). The elderly people over the age of 65 have a special need 

to socialize. Apart from the physical and psychological limitations, this group of people 

fail to communicate with the surrounding community to meet their needs due to the 

social inefficiencies. Therefore, they suffer from being separated from their families 

and the society, and any attempt made to abolish their feeling of loneliness is a barrier 

against the complicated problems of the elderly people. In fact, increasing their social 

contacts helps promoting their mental and social health (Mohammadzadeh, 2015: 2). 

Reducing sociability also creates many problems in people’s relationships, reduces 

their sense of belonging to the place and decreases security. It also creates other 

problems that are resulted from ignoring the declining quality of collective life in 

housing, especially for the elderly group. At the same time, meeting and talking to each 

other is pleasant for the elderly people. They can contact or encounter each other by 

having a conversation, a greeting, or just smiling at each other. Consequently, 

socializing can make a big change in people’s lives, especially for those introverted 

people who communicate more with the outside world. These social interactions are 

necessary for inducing public happiness, and are the central part of people's quality of 

life (Zabetian & Taghvaee, 2009: 4). Therefore, it is important to pay attention to the social 

needs of the elderly and to promote the sociability of the space for this group. 
The present research aims at explaining the sociability of residential complexes in 

Tabriz and evaluating the indicators of sociability in four case studies. It seeks to 

answer the following two basic questions: What are the most important indicators of 

sociability for the elderly in residential complexes in Tabriz? And what is the level of 

sociability for the elderly in the four cases studied? Having explained the housing 

sociability indicators for the elderly, obtained by combining the sociability indicators 
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of regular housing and the elderly housing, the authors evaluated the indicators of 

sociability in people over the age of 65 in Sattarkhan, Aseman, Allame Amini and 

Sepidar residential complexes. After comparing the sociability of the elderly in these 

complexes, the most important dependent indicators affecting the independent indicator 

of sociability in each complex were explained. 
Today, the sociability of residential complexes is very important for the elderly who 

need to have social relationships and spend most of their time at home. The present 

research is conducted with the aim of explaining the physical sociability of residential 

complexes for the elderly group in Tabriz, and the indicators are evaluated by causal-

comparative method. In this research, 4 residential complex from 4 districts of Tabriz 

were selected to be studied. Field research was also conducted on the elderly over the 

age of 65 in the four selected complexes to measure the indicators obtained from the 

previous step. In this regard, a simple random sampling by Cochran's formula in the 

statistical population of 313 people limited the size of the group to 172 people. 

Thereafter, a closed questionnaire and non-participatory observation were used. The 

questionnaires were analyzed by variance, regression methods and by calculating the 

average scores in the observations. According to the variance analysis, Sattarkhan, 

Aseman, Sepidar and Allame Amini complexes had higher scores of sociability for the 

elderly, respectively. According to the regression analysis of the questionnaires, various 

hangouts in Sattarkhan complex; the landscape in Aseman complex; disposition 

opportunities in Allame Amini complex; and various activities in Sepidar complex were 

of higher priority. 
Based on the results obtained from the observations, sitting space, welfare facilities, 

natural elements, appropriate furniture and access in the area in Sattarkhan complex; 

nature, and decorative elements in Aseman complex; safety and pedestrian pavement, 

and proper access in Sepidar complex; and welfare facilities in Allame Amini complex 

were of higher priority. 
Eventually, solutions were offered to improve the sociability of residential complexes 

for the elderly based on the overall summary in the four selected complexes. 
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 چکیده

ــترش حمل و نقل ریلی هابـا ارزیابی و پایش کمی و کیفی برنامه  ی مدیریت خطرپذیری و مدیریت بحران در گسـ

پذیری شــبکه ریلی کشــور، خش ناشــی از مدیریت کالن شــهر تهران و به تبع آن با بررســی میزان مخاطرات و آســیب

 مچونهایی هریزی کالبدی و فضایی کامالً مشهود است. نکته بارز در مواجهه با بحرانهوشـمند شـهری در ابعاد برنامه  

های لرزه و سیل در خطوط حمل و نقل زیرزمینی )مترو( عمدتاً وابسته به فرضیات آزمون و خطا ، پیروی از روشزمین

ــعف در آینده ــنتی و ض ــی مطالعات  نگری و آیندهمدیریت س ــترش خطوط ریلی زیرزمینی، بررس ــت. در گس پژوهی اس

)پیش از  های شمال و جنوب تهرانزمین و مسـیر گسـل   خیز، تفاوت جنسهای لرزه(، پهنه1سـاختی )تکتونیکی زمین

وع هنگام وق فرســوده شــهری، بافت تخریببحران با  دیمترو و احتمال تشــد ســتگاهیا یریپذ بیتوجه به آســ بحران( و

بکه پذیری گسترش ش. این مقاله، با تمرکز بر موضوع ارزیابی خطرپذیری و آسیباست حائز اهمیت اریبس لیزلزله و س

های مترو انجام شــده اســت. روش انجام کار نقل ریلی و با رویکرد پایش مخاطرات کالبدی و فضــایی ایســتگاه حمل و

، تجریش نوابشده است. بدین منظور سه ایستگاه  پژوهشگر ارائهسنجشی  فهرستارزیابی خطرپذیری از طریق تنظیم 

، از پژوهشمورد مطالعه قرار گرفت. در انجام منتخب شـــبکه متروی تهران های و دروازه شـــمیران به عنوان ایســـتگاه

، روش تحلیل سلسله مراتبی و 2ای، بررسی سوابق و مدارک، تکنیک دلفیروشـی ترکیبی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه 

در ا هپذیری نشـانگر آن بوده اسـت که تمامی ایستگاه  ها اسـتفاده شـده اسـت. نتایج ارزیابی آسـیب    گذاری الیههمروی

ه لرزآستانه خطر قرار دارند و نیازمند اتخاذ تدابیری هوشمند در تمامی مراحل قبل، حین و بعد از بحران زمین محدوده

 باشد.های احتمالی میراهکارهای مدیریتی و اجرایی به منظور کاهش آسیب گرفتنو به کار

 های کلیدی:واژه

 .پذیریلرزه، ارزیابی کاهش آسیب، زمینحمل و نقل زیرزمینی، ایستگاه مترو، مدیریت خطرپذیری هوشمند
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 مقدمه -1

ــعف برنـامـه   کـالبـدی و مـدیریت خطرپذیری     ریزیضـ

هوشمند تا به امروز خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری 

ــت به گونه ــته اسـ ای که آمار و مقدار تلفات بر جای گذاشـ

ــانی زمین ــت که در طی لرزه که تنها یانس کی از حوادثی اس

صـد سـال گذشـته یک در صـد از جمعیت جهان را تشکیل     

ــانی طی این دوره   6داده در ایران برابر با  ــد تلفات انس درص

های حمل و نقل ریلی درون شهری بوده است.گسترش شبکه

)مترو( و برون شهری به دلیل شرایط خاصی که دارد همواره 

ــانی قرار هاتحـت تـأثیر و در معرض بحران   ی طبیعی و انسـ

ها در این خصوص، داشـته و همواره یکی از مهمترین دغدغه 

ــت. بطور کلی در این کـاهش پیـامد بحران   های طبیعی اسـ

ــران و  بخش دو نـــگاه اساسی مطرح است: یکی پیش از بحـ

دیگری پس از بحران. از طرفی جـایگاه مدیریت خطرپذیری  

ــکونتگا   ــعه پایدار سـ ــمنـد در روند توسـ و کاهش ها ههوشـ

های شــهری نقش بســزایی ایفا   پذیری زیرســاخت آســیب

های طبیعی مانند: کنـد. بـا توجـه بـه ماهیت بروز بحران    می

ها و لرزه و ســیل، لزوم اتخاذ ســریع و صــحیح تصــمیمزمین

ی های ارتباطپذیر در بافت شهری و شبکهپایش نقاط آسیب

ــ ــروری است، که این موضوع در توسعــ ه و زیرساختی ضــ

ــرزمینی )مترو( ابعاد کـــمی و کیفی سامانه های ارتباطی زیـ

 یابد. ای میویژه

در این مقاله ســعی بر آن است تا با بررسی نقش مدیریت 

خطرپذیری هوشـــمند در برنامه ریزی کالبدی ایســـتگاه های 

های مناســب و ابزار جدید برای شناخت، کاهش و مترو، روش

لرزه( معرفی گردد. در اصل، نهای طبیعی )زمیمقابله با بحران

ــاختی حمل و نقل بررســی ارتباط برنامه ریزی کالبدی و زیرس

ری پذیزیرزمینی )ایســتگاه های تبادل ســفر( با میزان آســیب

های مدیریت لرزه به عنوان یکی از ســیاســت ناشــی از زمین

پذیری، مدنظر است به طوری که با هوشمند در کاهش آسیب

هوشــمند و شاخص های کالبدی مؤثر تحلیل ارتباط مدیریت 

 توان الگویپذیری ایستگاه های منتخب ، میدر میزان آسـیب 

ــگیری و آمــادگی در برابر زمین لرزه در کــارآمــدی برای پیشـ

 .ایستگاه های مترو ارائه کرد

 مبانی ناری -1-1

ــیب ــهری در برابر زمینکاهش آسـ لرزه پذیری جوامع شـ

ــت که ا ر لرزه دیمنی در برابر زمینزمانی به وقوع خواهد پیوس

ریزی مدنظر قرار گیرد که در میان تمامی تمام ســـطوح برنامه

ریزی کالبدی یعنی شهرسازی یکی سطوح، سطح میانی برنامه

ــطوح برنامه ــیباز کارآمدترین س پذیری ریزی برای کاهش آس

 (.Habibi et al, 2008: 54باشد )لرزه میدر برابر زمین

ــبکه حمل و نقل ــتگاه در ش های مترو به زیرزمینی، ایس

ای دالیـل مختلفی چون جمعیـت پذیری باال از اهمیت ویژه  

مانند  –هـایی با تبعات چندجانبه  برخوردارنـد. بروز فـاجعـه   

هـای ثـانویه در   منجر بـه وقوع بحران  –هـای طبیعی  بحران

ــامانه مترو می های گاز و ورود لرزه، انفجار لولهگردد. زمینس

های ماندهای خطرناک فاضـــالب به داخل تونلگازها و پســـ

های حجیم و تغییر ها و جاری شدن سیالبمترو، نشت قنات

ــیر ریلی و خروج قطارها از خط،  ــکل حالت طبیعی مسـ شـ

 هایی از این موارد هستند.نمونه

ها، لرزه بر پلای ناشی از زمینهای سازهعالوه بر آســیب

 ت زیر را نیز بیان نمود:توان خساراها و ابنیه مسیر میتونل

 .کمانش جانبی روسازی و خروج از محوریت خط 

 ها.ظاهر شدن عیوب هندسی در سوزن 

 .ظاهر شدن عیوب هندسی خط در طول مسیر 

 .آسیب دیدن شبکه باال سری 

 مسیر. 3آسیب دیدن درناژهای 

 . ناپایداری بستر، رانش خاکریزها 

 ســازیاحتمال خروج از خط قطار به جهت ارتعاشــات رو 

(Al-Sheikh and Kazemi, 2007). 

ــامانه اطالعاتی  ــهر نیازمند عقل، ابزار و س امروزه اداره ش

ــد، به    ــحیح باش ــت که هر قدر اطالعات به روز و ص قوی اس

شود. از طرفی عدم اطمینان همان اندازه شـهر بهتر اداره می 

ــهر، و عـدم قطعیـت در فعـالیـت     های مرتبط با امور یک شـ

سازد. و پاسخ را با چالشی جدی مواجه می مدیریت رویارویی

ــایی و پایش بحران ــناس های طبیعی همراه با در این میان ش

ــمندانه میزان مخاطرات را تا حد قابل توجهی  اقدامات هوشـ

های ایمنی، در دهد. بنابراین برای ارتقای شــاخصکاهش می

، لرزهگســترش شــبکه حمل و نقل زیرزمینی در برابر زمین  

یت خطرپذیری هوشــمند امری ضــروری اســت،  اعمال مدیر

 موضوعی که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

ــعــه   ــین و در پی آن توسـ ــهرنشـ افزایش جمعیــت شـ

ــاخـت  ها برای رفاه زندگی مردم، همزمان باعث ایجاد زیرسـ

های طبیعی خطر برای آنها هم شده است. در حالی که بحران

میلیارد دالری  177 تا 67به طور متوســـط باعث خســـارت 

 هایشود، اگر یک فاجعه بزرگ در مرکز یکی از زیرساختمی

کالن شهری رم دهد، آثار مخرب آن از ارقام ذکر شده بسیار 

 (JICA, 2004: 66).بیشتر است 

ــال یک  197های تهران، هر لرزهبا توجه به آمار زمین س

ــهر رم لرزهبار به طور میانگین زمین  دادهای بزرگ در این ش

میالدی مربوط  1837است. آخرین زمین لرزه تهران در سال 

باشد که با گذشت به گسـل مشا )مهمترین گسل تهران( می 
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ــال از وقوع آخرین زمین 185 لرزه تهران هر چــه بر این سـ

رزه لافزوده شـود و اتفاقی نیافتد امکان تشدید زمین  هاسـال 

 (.Ehsani, 2005: 440) شودتقویت می

ی از سیبپذیرآتهیه یک نقشه ای بر 1991ل سا در 4کووا

ــامـانه اطالعات جغرافیایی ا  د از خوده و در الگوی کرده ستفاسـ

محل ، منطقههــای لمحل گسو فی اطالعاتی مانند توپوگرا

ای الگوســازی کنش جمعیت براپرس و یربنایی حسات زتاسیسا

ران همکاو نتونیونی همچنین؛ آست. ی بهره برده اسیبپذیرآ

ت طالعاده از استفاابا را صنعتی ت لزله بر تاسیسات زاتاثیر

اند )شــیعه و دهیه کرو الگوریتمی را اراسی رپیشین بری لزلههاز

دن مشخص کرای بر 2773ل سادر شد (. را134:2713 دیگران،

قل ایی مانند حدهــاصلزله شاخاز زناشی ی سیبپذیران آمیز

اه گرربز، ن هاستاربیما، یت پزشکیرفوت خدماها، د پـل عملکر

ها و ... را نساختمازی سازکثر هزینه بااحدهـا، شـــبکه مترو ،  

ار فزامنراســتفاده روش از تحلیل ســلســله مراتبی و با ب و نتخاا

ــازی    ,.Rashed et alست )ده اکراطالعـات جغرافیایی الگوسـ

2003; 569.) 

شـهر هوشـمند، نوعی از توســعه شــهری است که هدف   

تلفیقی از عوامــل مختلف و  نهــایی آن بکــارگیری رویکردی

( برای حل ICT)5گیری از فنـاوری ارتبـاطات و اطالعات  بهره

  (.Komninos, 2013; 61)مسایل و مشکالت شهری است 

ــمند، چهار مورد ــهر هوشـ با  از میان مفاهیم مختلف شـ

ــبکه حمل و نقل مبحـث مـدیریـت بحران زمین    لرزه در شـ

ــهری( گیری از نظام مدیریت زیرزمینی )با بهره اطالعات شـ

 باشند که عبارتند از: مرتبط می

 های بهداشتی و سالمت هوشمندمراقبت 

 سازی هوشمند ساختمان 

  زیرساخت هوشمند 

 ( فناوری هوشمندHollands, 2008; 313.) 

شود، به منظور مشـاهده می  (1) همانطور که در شـکل 

دسـتیابی به اهداف مورد اشاره، ابزار اصلی و زیربنایی برای  

های ارتباطات و اطالعات دیریت هوشمند شهری، فناوریم

(ICTsمی ) ،باشــد. در اصــلICTs  کلید راهبری یک شــهر

ــت)همـان(. تلفیق فناوری    ــمنـد اسـ های ارتباطی و هوشـ

ره در چه توسعه، توانایی ایجاد تغییرهای اطالعاتی با پروژه

باشـــد های جدید را دارا مییک شـــهر و نیز ایجاد ظرفیت

(Vasseure, 2007; 368 .)های ارتباطی و اطالعاتی فناوری

ــیار باالیی برای ارتقا به نظام مدیریت   ــطح قابلیت بس از س

 .(Odenddal, 2003; 602)شهری برخوردارند 

 آوریبه منظور ایجاد توانایی در برقراری ارتباطات و جمع

 های زیر مطرحها، از طریق فناوری، پیش فرضو تولیـد داده 

 شوند: می

 جانبهمحاسبه جامع و همه 

 اتصال و فعالیت در شبکه اینترنت 

 های فراوان  داده 

 (سامانه اطالعات جغرافیاییGIS6 ) 

 ای  طراحی خدمات دوره 

  دولت الکترونیک 

 هاادغام شبکه

 

 
Fig. 1 Subordinates of urban management and smart City in regard to citizens lifestyle (European Commission, 

2015) 
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Fig. 2 Relationship between smart city ,urban intelligent management and urban information management 

(European commission 2015) 
 

ــکـل )    آیـد، نظام مدیریت  بر می (2همـانطور کـه از شـ

ی پایانی مدیریت شــهری هوشــمند و اطالعات شــهری حلقه

دهد. مدیریت اطالعات شهری، را تشکیل میشــهر هوشمند 

باشد که های واقعی و دقیق از یک شهر میحاوی آمار و داده

ی و روزرسانمتناسب با اهداف از پیش تعیین شده، قابلیت به

های اطالعاتی و ترکیب آنها را دارا باشد. در گذاری الیهرویهم

ــهری، به عنوان یکی از ابزار مهم  واقع، مدیریت اطالعات شـ

 مدیریت هوشمند شهری، مطرح است.برای 

 مادیریاه هوشاامناد بحران طبیعی از دیدشا  برنامم    -2-1

 (UNDP7) متحد ملل سازمان توسعم

گزارش برنامه توســعه  در که نکاتی مهمترین خالصــه

ــازمـان ملـل   ــمند  (UNDP) سـ در ارتباط با مدیریت هوشـ

 : است زیر شرح به گشته، ارائه های طبیعیبحران

 اصلی هوشمند شهری، مدیریتمناسـب و   داریمتحکو -

 .رودمی شمار به هاخطر آمیزموفقیت کاهش در بنیادین،

مخاطرات  که کاهش بود امیدوار توانمی صــورت این در

 .شود گنجانده توسعه ریزیبرنامه طبیعی در

ــاع بهبود برای -  در های طبیعی وبحران وقوع از بعد اوض

خطرپذیری و  مدیریت ارکان کلیه باید بازســازی، هنگام

 مدیریتی صورت به و شـوند  ادغام هم در مدیریت بحران

 . کنند و هوشمند عمل هماهنگ یکپارچه،

 و هاخطر. دارد چندگونه پذیری ماهیتی خطر مدیریت -

ــیب عموماً طبیعی حوادث ــر ترینپذیرآس  را جوامع قش

 خطر کاهش هایراهکار دلیل همین روند،بهمی نشــانه

 طور به” خاص و عام“ هایظرفیت ایجاد پی در باید بالیا،

 .باشد توأم

ــمند بحران جبرانی مدیریت -  تواندمی های طبیعیو هوش

 ا،بالی و حوادث و توسعه روابط نگریباز و اصالح بر عالوه

داده و برنامه را از  افزایش را آنهـا  مواجهـه بـا   آمـادگی 

 .(Ehsani, 2019)انعطاف بیشتری برخوردار سازد 

 مدیریت» اولیه اصــول شــد، بیان تاکنون که مباحثی

ــمند ــهر کالبدی ریزیبرنامه در هوشـ  با مواجهه برای شـ

( 3همانطور که از شــکل ). کندمی مشــخص را «لرزهزمین

ــتنباط ــود، برایمی اس  هر از پیش لرزه،زمین با رویارویی ش

 برخوردار باالیی اهمیت از آمادگی و پیشــگیری مراحل چیز

 است مستمر امر یک آمادگی و پیشگیری مراحل امانج. است

 که آن به توجه با. شــود دیده شــهر جامع برنامه در باید که

 یک ضــرورت تبدیل شــده به هوشــمند، شــهر تحقق اکنون

 از توانمی است، سمت این به جهانی جامعه حرکت و اسـت 

 ردب بهره لرزهزمین با مقابله منظور به هوشمند شـهر  امکانات

مدیریت هوشمند شهری  در را پیشگیری و آمادگی مراحل و

 . تجربه نمود
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Fig. 3 Intelligent management model for urban physical planning against earthquakes(TUSROC, 2014) 

 

 هوشمند برنامه ابر داشـتن  نیازمند هوشـمند  شـهر  تحقق

ــت ــهر اتکا با که اس ــمند به ش ــکل به هوش  ایجاد متمرکز ش

ــودمی ــیر این در و ش  با مواجهه در الزم هایظرفیت باید مس

 شــهر که آن به توجه با شــود. دیده برنامه ابر این در لرزهزمین

 برقراری امکان و یابدمی معنا هوشــمند شــهروند با هوشــمند

 وجود مستمر شکل به هوشمند شهر در شهروند برخط ارتباط

 نیز لرزهزمین بــا مواجهــه برای امکــان این از توانمی دارد،

ــتفاده ــبکه. (Giffinger, 2007)کرد اس های روزمینی و راه ش

 هوشمند شهر در شهری زیرساخت شـبکه  و زیرزمینی )مترو(

 در شــود ونظارت می اینترنت و ایرایانه هایبرنامه طریق از

 از مردم کردن دور برای ظرفیت این از توانمی بحران وقوع

 طریق از را مردم توانمی مچنینه. کرد اســتفاده بحران محل

 پرداخت، آنها جان نجات به و کرد یابیموقعیت شــبکه همین

 کلیه توانمی هوشــمند شــهر در که این اســت ترمهم آنچه اما

 ایهرایان شبکه طریق از را آمادگی و پیشـگیری  به مربوط امور

 به و داشــت اطالع میزان آمادگی از لحظه هر در و کرد نظارت

 حداقل به را لرزهزمین وقوع از ناشــی خســارت یبترت این

 .رساند

 (8میزان خطرپذیری )ریسک 

ه شود کای گفته میخطرپذیری به تمامی عوامل بالقوه

ــامانه یا پروژه   می تواننـد تهـدیدی برای ایمنی فرآیند، سـ

. خطرپذیری را دانش مربوط به احتمال وقوع ایجـاد کننـد  

ــی از آن می منــد کــه عــاملی نــارویــداد و خطرات نــاشـ

تشخیص، تجزیه و  (.Josie, 2012: 244) ناپذیر استاجتناب

تحلیـل و نظـارت بهینه عوامل خطرپذیری در یک فرآیند،   

ــامـانه یا پروژه، مدیریت خطرپذیری نام دارد. بنابراین،   سـ

هـدف مـدیریـت خطرپـذیری حذف یا محدود کردن خطر     

ــالی برای جبرا ــأمین م ن برای جلوگیری از وقوع آن و ت

ــی از آن، پس از رم دادن حادثه می  ــررهای ناش ــد. ض باش

ــازمـان یـافتـه برای مواجهه با عوامل     برخورد منطقی و سـ

گیری در مورد نحوه مقابله با تهدید کننده و سپس تصمیم

(. Kent, 2004; 657آنهـا، مـدیریـت خطرپذیری نام دارد )   

ــرورت مدیریت خطرپذیری   ــفانه اکثر مدیران به ضـ متاسـ

اشته و ریشه آن بیشتر در ناآگاهی است. مدیریت اعتقاد ند

خطرپذیری، فرآیندی نظام مند است که با تعیین، تحلیل و 

اعمـال نظـارت هـای الزم برای غلبه بر خطر، آنها را تحت    

ــورتی کـه مخـاطرات به موقع    کنترل قرار می دهـد. در صـ

شود و مدیریت شـوند، از ضــرر ناشــی از آنها جلوگیری می 

 گردد. افزایش کارآیی می باعث بهبود و

ارتباط های فرآیند مدیریت خطرپذیری در مراحـل و گام 

 ,Glaesser)( ارائه شده است4)در شــکلمدیریت شــهری با 

2003;58.)  
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Fig. 4 Risk management levels and steps in relation to urban management 

 

 شبکه حمل و نقل زیرزمینی و امکان امدادرسانی 

های اصلی، نقش مهمی در رفع بکه ارتباطی و شریانشــ

 کنندلرزه و عملیات امداد و نجات ایفا میسریع بحران زمین

درصـد از تلفات انسانی   25 )عملیات امدادرسـانی به موقع تا 

هــای خطرنــاک و کــاهــد(، زیرا امکــان گریز از محــدودهمی

 بدسـترسی به مناطق امن مهیا خواهد بود، ولی بنا به تجار 

ــهرهای بزرگ و   ــوابق جهانی وقوع حوادث طبیعی در ش و س

متوســط، آنچه حائز اهمیت است عدم تمرکز مراکز ارتباطی 

ــبکه حمل و  در یک ناحیه و یا به عبارتی ایجاد تعادل در شـ

  باشد.نقل شهری می

  هرای مترو در برابر  پرذیری تونرل  میزان آسرریرب

 لرزه زمین

ــورت قرار گرفتن تونل بر روی رســوبات  های مترودر ص

دارند، به علت وقوع  9سـسـت که درصد باالی ماسه و سیلت  

ــدمات زیادی میروانگرایی در هنگام زمین بینند، که لرزه صـ

این موضـــوع ضـــمن مجاورت با خطوط گســـل شـــرایط را 

  (.Misemi et al, 2011: 23) کندمیتر بحرانی

 پذیری شمال و جنوب تهران با توجه مقایسه آسیب

 های فعال رد گسلبه عملک

براساس تحقیقات انجام شده روی رسوبات جوان گسل 

شناسی محکمی وجود دارد که شــمال تهران، شواهد زمین

های شــمال تهران بســیار فعال دهد پهنه گســلنشــان می

های متعددی وجود دارند که اسـت. در جنوب تهران، گسل 

ر دباشـند، از جمله آنها گسل ایوانکی واقع  همگی فعال می

گذرد، گسل ری که جنوب شـرقی که از منطقه ایوانکی می 

گذرد و گسل رباط کریم که از شمال و جنوب شهر ری می

از گرمســار آغاز و تا ســه راه افســریه ادامه دارد. ســاخت و 

ســازها در شــمال تهران حتی اگر دارای مقاومت و ایمنی  

های تند از درصد نسبی باشد، به دلیل احداث بر روی شیب

هایی که بر ســطوح صــاف خریب باالتری نســبت به ســازهت

. اما یکی از مهمترین مسائلی اســت اند برخوراحداث شــده

ــهر تهران افزایش  که احتمال میزان تخریب را در جنوب ش

دهد، مســئله تشــدید اســت. در گســل جنوب تهران اثر می

تواند میزان تخریب را به چند برابر برساند تشدید خاک می

ــکیل دهنده عنی که خاکبه این م های نرم آبرفتی که تشـ

لرزه را تشدید توانند امواج زمیندشــت تهران هســتند، می

  (.Ehsani, 2005: 444کنند )

  لرزه در تهران برا ارزیابی الگوی  سررنراریوی زمین

 لرزهها و شدت زمینگسل

ــیع اســت و امکان زیادی وجود  تهران به اندازه کافی وس

شود، اما منطقه  مل خسـارت شدید دارد که یک منطقه متح

دیگر کمتر آســیب ببیند. بســیار مهم است که طرح واکنش 

ــطراری با پیش ــود. از این  اض ــعیتی تهیه ش بینی چنین وض

ــناریوی زمین  ــتفاده در  لرزه براینقطـه نظر چندین سـ اسـ

های ( و شکل1مطالعه پیشنهاد گردیده است که در جدول )

 اند:( ارایه شده0( تا )5)
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Table 1: Tehran Earthquake Scenarios (Ehsani, 2005: 446) 

Row Scenario title Descriptions 

1 Ray's fault model 
About 20-km-long, in this model an earthquake of magnitude IX and 

magnitude VII to VIII be felt in  the south and north , respectively . 

2 
Northern Tehran 

fault model 

About 90‐ km long; in this model an earthquake of magnitude IX and 

magnitude of VII be felt the north and south, respectively . Most of the city 

experiences magnitude VIII. 

3 Mosha fault model About 200‐ km long; in this model most the city experiences magnitude VII. 

4 Floating model Most of the city experiences magnitude VIII and some area IX. 

 

 
Fig. 5 Earthquake risk assessment map in Tehran(based on Ray fault model)  

(JICA, 2004: 86) 

 

 
Fig. 6 Earthquake risk assessment map in Tehran(based on the North Tehran fault model)  

(JICA, 2004: 86) 
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Fig. 7 Earthquake risk assessment map in Tehran(based on floating fault model) (JICA, 2004: 87) 

 

تهران در  شهر هاینقشه گسل، (8)همچنین، در شــکل 

 ارتباط با خطوط متروی فعال نشان داده شده است.

 

 
Fig. 8 Map overlay integrating the faults and the metro lines in Tehran 

 

همه ساله اقدام به معرفی  71شرکت بیمه اتکایی سوئیس

بندی خطوط نماید. در ردهترین متروهای جهان میخطرناک

ــا میزان مخــاطرات بــاال در جهــان،   17مورد از  8مترو ب

سیای جنوب شرقی صــدرنشین، متعلق به شهرهای منطقه آ
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شهرهایی که ساکنان آنها به صورت مداوم، خطر سیل،  است.

ــاس طوفــان، رانش زمین و زمین  کننــدمیلرزه را احســ

(35-Korbatov et al., 2017; 32.)  

ترین تایی خطرناک17خط مترو، پیشتاز لیست  3ژاپن با 

ترین و خطوط مترو جهان اسـت. لیستی که در آن نام سریع 

خورد. در رین خطوط مترو جهان هم به چشــم میپرطرفدارت

یوکوهاما در ژاپن باالترین جایگاه  -بندی، مترو توکیواین رده

ــاص داده و پس از آن مترو مانیل )پایتخت  را به خود اختصـ

لرزه و طوفان، در جایگاه دوم فیلیپین( بـه دلیـل خطر زمین  

 شــرکت ســوئیسی، نام متروی تهران را بهقرار گرفته اســت. 

موجود  هایاین دلیل در لیست خود گنجانده است که گسل

ــه خطری بالقوه برای تهران هنگـام وقوع زمین لرزه  ، همیشـ

 مهیبی مدتی اســت زمین لرزهاند. پایتخت ایران اگرچه بوده

را به خود ندیده اســت، اما قرار داشــتن شــهر تهران بر روی 

 گرفتن قرار از هم را تهران متروی چند گسل خطرناک زمین،

با توسـعه ساالنه   .اسـت  نگذاشـته  نصـیب  بی لیسـت  این در

کیلومتر را به خود  237خطوط مترو، در حال حاضــر تهران 

ــت )  ــاص داده اسـ  Tehran Urban and Suburbanاختصـ

Railway Operation Company, 2017.) 

 هامواد و روش -5

ــاختیابی مکاناز  مهم مانند برق، آب، مراکز های زیرسـ

یری گانی، مراکز مخابراتی، انتظامی و مناطق تصمیمنشآتش

ــبکه ــی و بافت و مدیریتی، ش ــترس ــوده و های دس های فرس

همچنین مکــانیــابی کــاربری هــایی کــه بــالقوه خطرنــاک و 

های مترو مورد مطالعه خطرسـاز هستند در مجاورت ایستگاه 

و همچنین از پژوهش هــای مرتبط داخلی و خــارجی، بــه 

ــاخص عیین کننـده در کـارآمـدی مدیریت    هـای ت عنوان شـ

ه اند کخطرپذیری هوشــمند مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته

ها و نتایج برگرفته از مطالعات جایکا در همین زمینه از نقشه

 در تدقیق و تحلیل اطالعات مکانی استفاده شده است.

ــاخص هایی که در این مقاله برای ارزیابی میزان   کلیـه شـ

ــتگـا    ــیـب پـذیری ایسـ ه های منتخب در برابر زمین لرزه آسـ

ــتفاده قرار گرفته اند در جهت تاکید بر نقش  احتمالی مورد اس

ــمنـد در برنامه ریزی کالبدی برای مواجهه با     مـدیریـت هوشـ

ــمند   ــول و مفاهیم اولیه مدیریت هوش زمین لرزه بوده و از اص

ند ک)خود اصالحی،انعطاف پذیری و تطابق پذیری( پیروی می

ــمندی   و برخالف پژ وهش هـایی کـه به طور عام از واژه هوشـ

ــتفــاده  بــدون جهــت گیری علمی و کــاربســــت عملی اسـ

ــله معناداری را ارائهمی نماید البته در قالب یک می کنند،فاصـ

ــمند در  مقاله امکان پیگیری نتایج به کارگیری مدیریت هوشـ

ــتگاه های مترو و برای مواجهه با زمین لرزه انتظار مقبولی ایسـ

ای بر موضوع مدیریت هوشمند با د و این مقاله مقدمهباشـ نمی

های شهر هوشمند در حوزه حمل و نقل عمومی تکیه بر مؤلفه

ــتگاهو بـه طور خـاص برنـامه    های مترو در ریزی کالبدی ایسـ

ــد در   مواجهه با زمین لرزه می ــاره ش ــد و همانطور که اش باش

وشمند مدیریت ه ،حین و بعد از زمین لرزه مقاطع زمانی قبل،

ــاخص های وارههـای مورد ارزیـابی و با طرح  ازطریق بهبود شـ

متنوع و بســته به شــرایط وضــع موجود و با اســتناد به مبانی 

نظری شـهرسازی و استانداردهای مدون تصمیمات کلیدی در  

 نماید.جهت کاهش آسیب پذیری را پشتیبانی می

ــمنــد، در محــدوده  فرآینــد مــدیریــت خطرپــذیری هوشـ

خطوط تجریش، دروازه شــمیران و نواب تهران و  هایایســتگاه

ــامـانه اطالعات جغرافیایی )    ( و با کمک ابزار GISبر پـایـه سـ

 Arc Viewافزار )( و نرمSpatial Analystگر فضــایی )تحلیل

& Arc GIS  .های الزم به ذکر است تحلیل ( انجام شـده اسـت

ــده در این مطالعات بر پایه بانک اطالعات )مطالعا  ت انجـام شـ

زه لرای تهران بزرگ(، )مرکز مطالعات زمینبندی لرزهریز پهنه

های و برداشت« مترو تهران»و زیسـت محیطی تهران بزرگ(،  

ر د میدانی و نظرات کارشـناسی متخصصان صورت یافته است. 

ــبی زمیناین مقاله روش پهنه ــبکه بندی خطر نسـ لرزه در شـ

مترو در  پذیر خطوطمتروی تهران، شــناســایی نواحی آســیب 

ها و تعیین تهران، مشـخص کردن نقاط پر مخاطره در ایستگاه 

متروی لرزه ر مدیریت بحران زمینفهرســت واحدهای دخیل د

ــعه تهران و در مجموع تعیین پیـامـدهـای زمین    لرزه در توسـ

 شبکه حمل و نقل زیرزمینی ارائه شده است.

ایستگاه های مورد بررسی شامل: نواب، دروازه شمیران و 

ــتجریش، بنا به دالیلی چند انتخاب ت ــده اسـ ، از جمله: شـ

ــهر تهران )جــذب و  قرارگیری در منــاطق پرتردد و مهم شـ

جایی باالی مســافران، تراکم تقاضــای ســفر باال(، حجم جابه

های اطراف، قرارگیری در ســه منطقه مجزا و متفاوت کاربری

های خطرســـاز، قدمت در شـــهر تهران، همجواری با کاربری

و  های اصلیگاه، عمق ایسـتگاه، نزدیکی به حریم گسل ایسـت 

 فاصله از مسیل. فرعی و

رو های متتعیین معیارهای ارزیابی خطرپذیری ایهتگا -2-1

 تهران

با توجه به اینکه هر پیامدی با احتمال و شدت اثرگذاری 

ــده، معیار متفـاوت رم می  دهد،یکی از معیارهای انتخاب شـ

 ×امکان وقوع پیامد "ورت باشـد که به صـ  خطرپذیری می

 ,Shahanaghi et alشـود ) تعریف می "شدت اثرات پیامد

2012: 64.)  
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هــا از نظرات خبرگــان آوری دادهاز آنجــا کــه در جمع

( نیز استفاده گردیده کارشـناس  26با حضـور   )تکنیک دلفی

برای ثبت نظرات  "امکان"از واژه  "احتمال"است، جای واژه 

. در توضیح این مطلب باید گفت که شـده اسـت  برداری بهره

د تواننظرات خبرگان در خصوص وقوع یا عدم وقوع پیامد نمی

ــاس   بـه عنوان احتمال معرفی گردد، زیرا این نظر، نه بر اسـ

عنوان دانش خبرگی مطرح اســت و در  بهداده تاریخی، بلکه 

ــازی و تحلیل نظرات خبرگان از آن به عنوان   ادبیـات الگوسـ

ــود. ارزیابی یاد می "امکان"بره یا همان احتمال ذهنی خ شـ

های مورد نظر با استفاده از الگوسازی و خطرپذیری ایسـتگاه 

ــایی الیـه   ــاس تحلیـل فضـ های مختلف اطالعاتی که بر اسـ

اند، انجام شــده خطرپذیری مشــخص شــده الگویمعیارهای 

ــلی  ــت. اص عبارتند از: ایمنی،  خطرپذیریترین معیارهای اس

بودن. در ادامه، جزییات معیارهای مورد نظر کـارایی و مجهز  

گانه های سهمشــخصات ایستگاههمچنین اســت.  ارایه شــده

 .دباشمی 3ورد مطالعه به شرح جدول م

Table 2: Details of risk assessment criteria (Ehsani, 2005: 446) 

Criteria Descriptions 

Safety Safety against hazards arising from a given natural crisis such as earthquakes and floods that 

can cause a combination of incidents like fire, explosion, electrocution, gas leak, flooding, 

debris, and landslide; To achieve safety, metro stations need to be located far enough from 

hazardous centers and zones, including faults, streams, steep and unstable land, urban 

facilities, infrastructures (gas pipes, power lines, water resources) as well as hazardous 

activities. 
Efficiency Suitability of the site selected for the station; to fulfill this, the location should enjoy 

easy access to allow rapid evacuation transportation of the injured in case of expansion of 

crisis . 
Being Equipped Stations should be equipped enough to fulfill the first needs of the injured. This 

includes emergency exits, fail-safe ventilation and power, adequate space on the upper 

stories for the injured individuals (staircases, escalators, and elevators). So it is necessary 

that stations be close to aid and relief centers, fire stations, etc. to provide timely and rapid 

service. 

Table 3: Characteristics of the stations selected in this study(Tehran Metro website, 2017) 

Station name Row 
moving 

staircase 
Elevator 

Nearby 

hospitals 

Near fire 

stations 

Near police station 

centers 

Tajrish 
1 8 30 Tajrish Hospital None None 

2 0 16 1 None None 

Navab 
1 4 0 

Eghbal Hospital 

Lolagar 

Hospital 

None 

- Haft Chenar 111 police 

station 

- Abu Saeed 112 Police 

Station 

2 4 0 2 1 2 

Darvazeh- 

Shemiran 

 

1 13 0 
Moayeri 

Hospital 
None 1 

2 11 0 1 None 1 

 منتخب  هایروش ارزیابی میزان خطرپذیری ایهتگا  -2-2

فرایند ارزیابی، براساس الگوسازی وضع موجود و وضعیت 

ورد های مبینی شـده انجام یافته اسـت. بررسی ایستگاه  پیش

های هنقش"نظر با اسـتفاده از تحلیلگر فضایی از طریق ایجاد  

شکل و محتوای  حاصـل شـده است.   "های مناسـب ایسـتگاه 

ــاخص هـای مدیریت       ارزیـابی مـذکور در جهـت تـأمین شـ

ــمند ــالحی، هوش انعطاف پذیری و تطابق پذیری(  )خود اص

 اینقشه "نقشــه ایســتگاه مناسب"تنظیم شــده اســت و هر 

اسـت که برحسب یک موضوع مشخص )گسل، مسیل، بافت  

ــل پایگاه ــوده پیرامونی، فواصـ های امدادی و ...( میزان فرسـ

مطلوبیت ایســتگاه را نســبت به موضــوع جانمایی و عملکرد  

دهد. بنابراین، ر پهنه مورد مطالعه نشــان میوضــع موجود، د

ــتگاه    د ها با تولیکلیـه عوامـل تعیین کننـده در تحلیل ایسـ

های ارزیابی اولیه انجام شــده اســت. در همین راســتا نقشــه

های مورد موقعیت ایســـتگاه (،11( و )17) (،9های )شـــکل

ــوده پیرامونی و امکان مطـالعه را با تاکید بر بافت  های فرسـ

)ریزش آوار، انســــداد معــابر،  لرزهبحران زمین تشــــدیــد

 دهد.نشان می ،سوزی و ...(آتش
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Fig. 9 Map of the road network and the amount of decayed urban fabric around Tajrish metro station 

(Ehsani, 2005: 447) 

 

 
Fig. 10 Map of the road network and the amount of decayed urban fabric around the Darvazeh 

Shemiran metro station (Ehsani, 2005: 447) 

 

 
Fig. 11 Map of the road network and the amount of decayed urban fabric around the Navab metro station  

(Ehsani, 2005: 448) 
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 تلفهای مخبا توجه به متفاوت بودن تاثیر الیه ؛بنـابراین 

ــریب وزنی به هر یک   ــروری بود تا ض ــوع ارزیابی، ض بر موض

های مطالعه شده با یافت. برای این منظور الیهاختصـاص می 

از  و برحسب اهمیت 11(AHPروش تحلیل سـلسـله مراتبی )  

ها در هر دســته و تاثیر هر دســته بر طریق تعیین تعداد الیه

 .(، ضریب وزنی هر الیه محاسبه گردید4ارزیابی )جدول 
 

Table 4: Weighting range 

Range 

Low importance 1 

Medium importance 2 

High importance 3 

Extremely importance 4 

  

Table 5: Risk assessment of Tajrish station 

Row Title Weight Score 
Weight 

× points 
Row Title Weight Score 

Weight 

× points 

1 
Distance from 

fault 
4 0 0 19 failsafe ventilation 3 7 21 

2 Station depth 4 1.3 5.28 20 
Proximity to adjacent 

stations 
2 10 20 

3 
Number of 

staircases 
3 3.9 11.64 21 

Distance from hazardous 

uses 
1 8 8 

4 
Number of 

escalators 
2 8 16 22 

Density of surrounding 

fabric  
3 4 12 

5 
Number of 

elevators 
2 5.5 11 23 

width of route network 

around the stations (density 

of fabric) 

2 4 8 

6 
 Peripheral open 

space 
3 6 18 24 Proximity to BRT lines  3 1 3 

7 
Number of 

entrance  
3 2 6 25 predicted helipads 3 6 18 

8 Width of entrance  3 6.8 20.25 26 
Absence of upstream water 

resources (flooding)) 
3 3 9 

9 
Number of 

emergency exits 
3 0 0 27 

Number of passengers per 

day 
3 6 18 

10 
Proximity to 

medical centers 
3 9 27 28 

Proximity to high-rise 

structures 
3 8 24 

11 
Proximity to fire 

stations 
4 6 24 29 

Absence of tunnel 

intersection 
1 8 8 

12 

Slope at station 

(land 

sustainability ) 

2 3 6 30 Organic peripheral passages 1 4 4 

13 
Electricity 

facilities buffer  
2 6 12 31 Skyline of surrounding uses  1 7 7 

14 Favorable access 1 5 5 32 
Age of surrounding 

structures  
3 5 15 

15 
fuel stations 

buffer  
2 7 14 33 Old urban fabric  3 6 18 

16 
Proximity to 

police station  
1 7.5 7.5 34 Distance from streams  4 3 12 

17 

Number of firebox 

(fire fighting 

equipment ) 

3 8 24 35 Extent of micro-parcel  2 8 16 

18 failsafe power 3 7 21 36 
Number of staircase 

entrances  
3 6.5 19.5 
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بدین منظور، برای نرمالیزه کردن امتیازات از روش درصدی 
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و نیز به منظور محاســبه وزن نسبی، از روش  [
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ــتفاده گردید. پس از  [ 1 اسـ

ها، امتیاز هر الیه از طریق مقایسه استانداردهای ی به الیهدهوزن

های شهری و نظرات ریزی کالبدی و زیرساختموجود در برنامه

پارامتر به دست آمده است. امتیاز کمتر به هر  36کارشناسی در 

شــاخص نشــانگر ضــعیف بودن وضــعیت شــاخص مربوطه در  

 (.5باشد )جدول مقایسه با استاندارد موجود می

 متغیرهای مورد بررسی عبارتند از: 

 wjمیانگین حسابی پارامترها : 

 rijعدد فازی نرمالیز شده : 

xijعدد فازی برای وزن هر شاخص : 

mها: تعداد شاخص 
ــبات مرتبط با     ــتردگی و پیچیدگی محاسـ بـا توجـه بـه گسـ

ــتگاه    ــرفاً به ارائه جدول جزئیات یک ایسـ امتیـازات هر الیـه، صـ

ه های دیگر به تجریش( بســنده کرده و اطالعات ایســتگاه)ایســتگا

 گردد.صورت خالصه نتایج به دست آمده، عنوان می

 نتایج و بحث -9

با اسـتفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، اقدام  

ــه زوجی تمامی پارامترها ) مورد( گردید که در  36به مقایسـ

ه از تکنیک ( ارایه شده است. همچنین، با استفاد12شــکل )

ــاس معیار وزن ــده  4دهی که در جدول دلفی و براس ارایه ش

 (. 13ها تعیین گردید )شکل است، وزن هر یک از شاخص

 

 
Fig. 12 Pair wise comparison of parameters considered in risk assessment 
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Fig. 13 The weight of each assessment factor based on the pairwise comparison of the parameters 

 

ــتگاه ( 6جدول ) ــه امتیازات ایس های مورد مطالعه مقایس

 دهد.، را نشان میبراساس ارزیابی میزان خطرپذیری
 

Table 6: Weight of the stations based on risk 

assessment 

Station 
Overall 

weight 

Total 

score 

final 

average  

Tajrish 92 469.17 5.10 

Navab 92 529.59 5.76 

Darvazeh-

Shemiran  
92 532.55 5.79 

 

های براســاس معدل نهایی کســب شــده توســط ایستگاه

ــاخص خطرپذیری     مورد مطـالعـه و تطبیق آن بـا جدول شـ

گردد که هر سه ایستگاه در محدوده (، مشخص می0)جدول 

ــتانه خطر» قرار دارند و این موضــوع ضــرورت بررســی  « آس

ــتگــاه را بــاال بردهدقیق مو انــد، اردی کــه خطرپــذیری ایسـ

 سازد. تر میبرجسته

ــاص یــافتــه بــه هر یــک از   ــاس امتیــازات اختصـ براسـ

ــتگاه ــکار میایس ــله از "گردد که های مورد مطالعه، آش فاص

در ایستگاه تجریش  "های اضطراریتعداد خروجی"و  "گسل

ص ارا به خود اختص کمترین امتیاز )بیشترین آسیب پذیری(

ــتگاه ــمیران و نواب، دادند. همچنین؛ در ایسـ های دروازه شـ

کمترین  "های اضطراریتعداد خروجی"و  "تعداد آسـانسور "

 ،8جدول اند. را داشـــته امتیاز )بیشـــترین آســـیب پذیری(

ها دارای هایی است که در هر یک از ایستگاهنشـانگر شاخص 

 اند. کمترین امتیاز بوده
 

Table 7: Indicator defining risk  

Score  Risk level Color code  

0-2 Extremely hazardous   

2-4 Hazardous  

4-6 Hazardous threshold  

6-8 Outside hazard zone   

8-10 Safe   
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Table 8: Minimum and maximum scores of indicators 
Navab Station Darvazeh -Shemiran Station Tajrish station 

Score 27 to 32 

- Distance to fault 

- Station depth  

- Proximity to fire station 

 

M
ax

im
u
m

 

Score 24 to 27 

- Distance from streams  

-  Station depth  

M
ax

im
u
m

  

- Score 24 to 27 

- Proximity to medical care 

centers  

- Proximity to fire stations 

- Number of fireboxes  

- Distance from to high-rise 

buildings  

M
ax

im
u
m

 

Score 20 to 24 

- Distance from faults 

- Number of staircases  

- Width of exits  

- Proximity to fire station 

- Failsafe power 

- Failsafe ventilation 

- Absence of water resources 

upstream 

- Distance from high-rise 

buildings  

- Old urban fabric  

- Number of Fireboxes  
 

Score 22 to 27 

- Number of staircases  

- Number of Fireboxes  

- Proximity to BRT  

- Number of staircase entrance  

- Score 20 to 24 

- Failsafe ventilation 

- Proximity to adjacent 

stations 

- Width of exits  

- Failsafe power 

Score 0 to 5 

- Number of escalators 

- Pe55ripheral open space  

- Lack of Intersection with 

underground tunnel 

- Skyline of peripheral uses 

M
in

im
u
m

 

Score 0 to 5 

- Proximity to  BRT  

- Favorable access 

- Organic peripheral passages 

M
in

im
u
m

  

 

Score 0 

- Proximity to fault 

Number f emergency exits 

M
in

im
u
m

 
Score 0 

- Number of elevators 

- Number of emergency exits 

Score 0 

- Proximity to fault 

- Number of emergency exits 

 

 گیری  نتیجه -1

هوشمندی باید در تمامی جوانب سامانه فضایی و غیر 

ی رفضـایی شهر تبلور پیدا کند. برای مثال از راه به کارگی 

نگار زمین گرهای شتابسخت افزارهای کارآمد نظیر حس

ــبکه ــاختار شــهر،  های حمللرزه و ش ونقل و ... اجزای س

ریزی و مدیریت هوشمند نیز با هوشمند شود. نظام برنامه

ــیوه    ــتفـاده از نرم افزارهـا، شـ های اجرایی و مدیریت اسـ

 برای شهر بپردازد.   ریزیهوشمند به برنامه

ای هر هوشمند باید تنظیم تمامی برنامهبرای ایجاد شه

ــهر   ــهری اعم از عمرانی و غیر عمرانی حول محور شـ شـ

ــهری متکی به فناوری ارتباطات از دور،   ــمند یا شـ هوشـ

 شکل گیرد.  

پذیری الگوی مدیریت هوشــمند به منظور کاهش آسیب

ــتیبان  زمین ــامانه پشـ ــتگاه های مترو، یک سـ لرزه در ایسـ

 پذیریتجزیه و تحلیل میزان خطر است که با 12یریگتصمیم

پذیری پذیری کالبدی شـهر، میزان و شـکل مداخله  و آسـیب 

از  . در این الگودینمایممدیریت شهری در ایستگاه را تعیین 

ریزی کــالبــدی، ارزیــابی معیــارهــای مختلف طریق برنــامــه

ــتگاه ــگیری، آمادگی و کاهش ایسـ های مترو به منظور پیشـ

  .ردیگیملرزه صورت مخاطرات در برابر زمین
 

 
Fig. 14 Intelligent management model for physical planning of cities against earthquakes 
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هدف از اســتقرار نظام مدیریت هوشــمند شــهری، مدیریت 

باشد، تا ضمن به لرزه( میهای طبیعی )در این مورد زمینبحران

ــارت  ــاندن میزان خسـ احتمالی، امکان  ها و تلفاتحـداقل رسـ

تر نیز فراهم گردد. همچنین، اجتناب از هدررفت بازسازی سریع

باشـــد. در این میان، معیارها و ســـرمایه و انرژی نیز مدنظر می

باید مورد ارزیابی و سنجش قرار های متعدد و متنوعی شـاخص 

آوری محیط شهری و پذیری و تابگیرد. این معیارها حد آسیب

 . سازدرا مشخص میگاه های مترو زیرساخت های ایست

 

 
Fig. 15 Step-by-step conceptual flowchart from smart city to intelligent urban managemen 

 

دهد که هنوز پس از نتایج حاصـل از این مقاله نشان می 

ــال ها پژوهش درباره نقش کلیدی مدیریت خطرپذیری در س

لرزه(، ی طبیعی )زمینهاهای وارده در بحرانکاهش آســـیب

ــبکـه حمل و نقل زیرزمینی )مترو( به ویژه در    ــعـه شـ توسـ

ــطه جنس زمین، پراکندگی   ــهرهایی مانند تهران که بواس ش

های فرســوده و ... از میزان مخاطرات باالیی ها، و بافتگســل

هــای مبتنی بر الگوی مــدیریــت ، از روشر اســـتبرخوردا

ی . بنابراین؛ زمانکنندکمتر تبعیت می ،خطرپذیری هوشــمند

توان به یک مدیریت خطرپذیری هوشمند دست یافت که می

همزمان توجه  ،هـای اثرگـذار و اثرپـذیر در بحران   بـه مولفـه  

نمود. همانطور که بیان شــد، وقوع زمین لرزه در شبکه مترو 

هایی جدی به صورت خرابی ایستگاه تواند منجر به آسیبمی

 یا مسدودی خط گردد.

یزان خطرپذیری یک ایستگاه مترو در بحران در بررسی م

لرزه، فاصـله از گسل، عمق ایستگاه و نحوه اجرای تونل  زمین

ای در اتخاذ تصــمیمات مبتنی به تنهایی نقش تعیین کننده

پوشــانی ســایر کند و همبر مدیریت هوشــمند بحران ایفا می

های مرتبط، ابعاد، گســتردگی و شــدت بحران را نمایان داده

زد. بر این اساس، ضروری است به منظور رفع یا کاهش سامی

آثار مترتب از عوامل خطرسـاز در توسـعه شبکه حمل و نقل   

ــیر و  زیرزمینی از مرحله مطالعات امکان ــنجی، تعیین مس س

شــناســی های مترو تمامی مالحظات زمینجانمایی ایســتگاه

ــی زمین هــا، لرزه اعم از جنس الیــه)تکتونیکی( و مهنــدسـ

ــیب زمین و آبهای زیرزمینی ملحوظ  نزدیکی ــل، شـ به گسـ

ــه  ــتفاده از نقش بندی های ریزپهنهگردد. برای این منظور اس

شــتاب، نقشه استعداد ای، اعم از نقشــه خطوط همخطر لرزه

ــطوح   ــتعداد زمین لغزش، با توجه به س ــه اس روانگرایی، نقش

ــنهاد   ــده، پیشـ خطر یـا احتمال فراگذری در نظر گرفته شـ

 گردد.می

ـ  های مترو در مجاورت ه علت جانمایی برخی از ایســـتگاهب

های بلند مرتبه امکان تشدید بحران های فرسوده و یا سازهبافت

ــداد معـابر پیرامونی دور از  زمین لرزه بــا ریزش آوار انبوه و انسـ

ــنهاد می ــیبانتظار نخواهد بود که پیش  پذیریگردد، میزان آس

ها، های بلند مجاور بزرگراهها، سازهتاسیسات شهری، به ویژه پل

های مترو، تاسیسات و خطوط لوله آب و معابر پیرامونی ایستگاه

های توانند تونلگاز و فاضــالب و سایر تاسیسات موجود که می
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اجرا شـده در شـهر تهران با آنها اندرکنش داشته باشند، تعیین   

های سطح شهر شـود. وابسـتگی تاسـیسـات مترو به زیرساخت    

باشـد. تاسیسات برق، آب، تلفن و ...  قاط ضـعف آن می یکی از ن

کامالً به تاســیسات روی زمین وابسته است و در صورت آسیب 

ــات    ــیس ــرایطی )عادی و بحرانی(، کل تاس دیدن آنها در هر ش

های اضطراری گردد که الزم است سامانهشبکه مترو مختل می

 بینی گردد.و هوشمند پیش

با توجه به رویکرد مدیریت  براساس نتایج به دست آمده و

هوشمند )پیش از وقوع( و نیز با توجه به شرایط موجود، 

های مورد مطالعه، راهکارهای توان برای هر یک از ایستگاهمی

ارائه  18تا  16شکل پیشنهادی را به ترتیب اولویت به شرح 

شود، راهکارهای پیشنهادی داد. همانطور که مشاهده می

ه تجریش کمتر و به لحاظ اولویت و زمان اجرایی برای ایستگا

 . استتری برخوردار اجرا نیز از روند یکنواخت

 

 
Fig. 16 Proposed solution for disaster management (preventive) in Tajrish station 

 

 
Fig. 17 Proposed solution for disaster management (preventive) in Darvazeh-Shemiran station 

 

 
Fig. 18 Proposed solution for disaster management (preventive) in Navab Station 
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ن الزامات کلیدی آنچه در مدیریت هوشمند بحران به عنوا

از: نگاه جامع و یکپارچه، مدیریت  اســت مطرح اســت عبارت

خطرپــذیری در برابر مــدیریــت بحران، پــذیرش بــاال بودن 

 ها،وســازی مخاطرات و تلفیق صــحیح مؤلفهها، الگخطرپذیری

داشـتن اطالعات دقیق و به روزرســانی شده که قابل اعتماد و  

ی باشـد، پاسخگوی  های مدیریت خطرپذیریتأثیرگذار بر مؤلفه

های قانونی، مالی و مبتنی بر شناخت، فراهم آوردن زیرساخت

 هایبنـدی برنـامه  فنی، بـه کـارگیری دانش و قوانین، اولویـت   

هش مخاطرات، گســترش پوشــش بیمه ســوانح به صــورت  کا

 .حمایتی، اجباری و تشویقی

از آنجــا کــه در این مقــالــه نقش مــدیریــت خطرپــذیری 

ــمند )قبل از بحران( مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین، به  هوشـ

ــعـه فناوری   های نوین حفاری تونل )انتخاب کـارگیری و توسـ

ــب مقطع تونـل، روش حفاری و روش تثب   یت خاک( و منـاسـ

ــیــب هــای کــاهش پــذیری تونــل و تــدوین روشتحلیــل آسـ

ها توصــیه های ایمنی ایســتگاهخطرپذیری و ارتقاء شــاخص

گردد و در صـورتی که ایستگاه در مکانی با خطرپذیری باال  می

ها و سازی تونلاحداث شـده اسـت، به فوریت نسـبت به مقاوم   

نیاز در حین و  ایستگاه اقدام نموده و تجهیزات و امکانات مورد

ــول برنامه ــمند بعد از زمین لرزه را با اص ریزی و مدیریت هوش

ــبکه معابر   ــوده، و ش فراهم نمایند. با در نظر گرفتن بافت فرس

توان وضعیت بحرانی و انفعال شبکه نامنظم و غیر هندسی می

ــم نمود، بنابراینز یک زمینزمینی را بعـد ا   لرزه مخرب تجسـ

توان با باز و امن برای فرود بالگرد میهای پس از ایجـاد مکـان  

ــامانه انتقال هوایی )بالگرد( و زیرزمینی )مترو(   -تلفیق دو سـ

بهترین  -های متروها و ایســتگاهدر صــورت ســالم ماندن تونل

گزینه را برای جابجایی سریع مصدومان و تبدیل ایستگاه های 

 خابهای موقت انتمجهز به مراکز مدیریت بحران و بیمارستان

ــت که اگر چنین    نمود. تـاثیر مطلوب برنـامه فوق تا بدانجاسـ

ــاخـت   ــبکه حمل و نقل  رویکردی در احـداث زیرسـ هـای شـ

ــتگاهزیرزمینی و مقـاوم  ــازی ایسـ برداری های در حال بهرهسـ

صورت پذیرد، بسیاری از مشکالت ساعات اولیه و طالیی وقوع 

ز قبیل، هـای ثـانویه و مرکب ا  زمین لرزه از طریق مهـار بحران 

 سوزی، آب گرفتگی و ... مرتفع خواهد شد.انفجار، آتش
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2. Delphi technique  
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5. Information and Communication Technology 

6. Geographic Information Systems 
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8. Risk 
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12. Decision Supporting System 
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Lack of by intelligent management in physical and spatial planning is evident in the evaluation 

and monitoring of the quantity and the quality of disaster and risk management plans in rail 

transportation development of Tehran Metropolitan and, consequently, in examining the risks 

and vulnerability of the rail network in the country. Obviously, the crises such as earthquakes 

and floods on subway lines are largely dependent on trial and error hypotheses, traditional 

management practices, and poor future studies . 

Regarding the tectonic studies, it seems that some factors such as seismic zones, differences in 

the soil types, changes in the north and south fault lines (before the disaster) of Tehran, the 

vulnerability of the subway stations, and the possibility of crisis exacerbation with the 

destruction of deteriorated urban fabrics during earthquake and flood are of vital importance 

in the development of underground railways. Focusing on earthquake vulnerability assessment 

and the role of intelligent risk management in the development of railway transportation 

network with an approach to monitor the physical and spatial hazards of subway stations, this 

research tries to access the information about fault lines, watercourses and subway stations of 

Tehran for intelligent monitoring of the crises, and identification of the nearest medical centers 

and urban open spaces regarding the type of crisis. 

Therefore, three subway stations in Tehran (Tajrish, Darvazeh Shemiran, and Navab Subway 

Stations) were selected to be studied because of their locations in busy and important areas of 

Tehran, high level of passenger traffic, high land use density of the surrounding area, being 

located in three separate different areas, proximity to hazardous functions, year of construction, 

the station depth, proximity to main and secondary fault areas, and the distance from the 

watercourses. 

In the research, a combination of research methods is used based on library studies, review of 

records and documents, Delphi technique2, hierarchical decision making method and layer 

overlap. First, the existing maps and field observations were scrutinized thoroughly in order to 

investigate and analyze the information. Next, the criteria for assessing the risks at Tehran 

subway stations were achieved based on experts’ opinion. Then appropriate maps for subway 

stations in the studied areas were proposed according to specific factors (fault, watercourse, 

deteriorated fabric, distance from the medical stations, …). These maps indicate the 

appropriateness of the stations in relation to the location and the function of the current stations. 

Regarding the various effects of different layers on the evaluation process, the weighted 

coefficient of each layer was calculated by analytical Hierarchy process (AHP). The number 

of layers in each category in terms of importance and the effect of each category on the 

evaluation process were also calculated respectively from the least to the most important as 

follows: The distance from the fault, the station depth, the distance from fire stations, the 

distance from the channel (weight 4); the number of regular stairs, the area of nearby open 

spaces, the number of entrance and exit gates, the exit width, the number of emergency exits, 

the distance from medical centers, abundance of firefighting equipment, emergency 

ventilation, the density of the surrounding fabric, proximity to BRT lines, the existence of 

helicopter landing site, lack of upstream water resources, the number of passengers per day, 
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proximity to high-rise structures, the age of the surrounding structures, the area of the 

deteriorated urban fabric, the bridge spans (weight 3); the number of escalators, the number of 

elevators, land slope at the station (slope stability), the existence of a realm for power supply 

facilities, the distance from fuel stations, the distance from adjacent stations, the desirability of 

passage network around the stations (fabric density), the existence of fine grains in the 

surrounding area (weight 2); the existence of proper access, the distance to police station, 

proximity to hazardous functions, intersection with underground tunnels, the presence of 

peripheral organic passages, the skyline of the surrounding functions(weight 1). 

The results of the risk assessment indicate that all stations are within the danger threshold and 

adopting smart management and executive solutions to reduce possible damage is essential. 

Based on the average score obtained from the analysis of the stations studied and their 

relevance to the risk index table, it is clear that all three stations are within the "risk threshold", 

which highlights the need for careful scrutiny of the issues increasing the risks art the stations. 

Based on the scores assigned to each of the studied stations, it was revealed that the "distance 

from the fault" and the "number of emergency exits" at Tajrish station had the lowest score 

(highest risk). In addition, at Darvazeh Shemiran and Navab stations, " the number of lifts" and 

"number of emergency exits" had the lowest score . 

Still after years of extensive research on the key role of risk management in mitigating natural 

disasters (earthquakes and floods), the development of underground transportation network 

(subway) is less likely to follow methods of intelligent risk management, especially in cities 

such as Tehran where the deteriorated fabrics are at high risk due to the soil type, and the 

location of faults. In examining the risk level of a subway station in an earthquake crisis, the 

distance from the fault, the depth of the station and the existence of a tunnel, each play a 

decisive role for intelligent management of the crisis. Also, the overlapping of other related 

data, reveals the dimensions, extent and severity of the crisis. Accordingly, in order to eliminate 

or reduce the effects of risk factors in the development of the underground transportation 

network, all the tectonic and seismic engineering considerations, including the material of the 

layers, proximity to the faults, land slopes, and groundwater should be considered from the 

early stage of feasibility studies, to the final stages of determining the route and location of 

subway stations. Since some subway stations are located in the vicinity of deteriorated fabrics 

or high-rise structures, the earthquake crisis might exacerbate with the collapse of the buildings 

and the obstruction of the surrounding routes. The dependence of subway facilities on city 

infrastructure is considered a weakness. Electrical, water, telephone and other facilities are 

completely dependent on ground installations, and if they are damaged in any situation (normal 

and critical), the entire subway network facilities will be disrupted; therefore, it is necessary to 

devise emergency and intelligent systems. 

Key words: 

Underground transportation, Subway station, Intelligent risk management; Earthquake; 

Assessment, Evaluation of vulnerability reduction. 
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 چکیده

. هنگـامی کـه مردم یک   از مهمترین ویژگی های فضا، فراهم نمودن فرصت هایی در جهت تعامالت اجتماعی است

عامل کنند. این تمی اجتماع با یکدیگر در تعامل هستند، رابطه احساسی قوی تری با مکان و فضای اجتماعی خود برقرار

نه تنها بر روان اجتماعی آن جمع تاثیرگذار اسـت که موجب رشـد و پیشـرفت اقتصادی اجتماعات حاضر در آن فضاها    

شود. از همین رو، هدف این پژوهش، بررسی و تببین تعامالت می صنعتی نیز -همچون محوطه/ شـهرک های کارگری 

اجتماعی در محوطه کارگری دوره هخامنشی و معماری شهرک صنعتی نوین است. نگارندگان، از میان عوامل کالبدی، 

تحلیلی و تاریخی،  –کارکردی و معنوی معماری، عامل فضا/کالبد را مورد توجه قرار داده اند. روش این پژوهش توصیفی

به شــیوه اســنادی و براســاس مطالعه کتابخانه ای اســت. پس از بررســی اســناد دیوانی پارســه در ارتباط با کارگران و  

متخصــصــان حاضــر در محدوده اطراف پارســه/ تخت جمشــید و همچنین کندوکاو در متون مختلف مرتبط با تعامالت 

به  افراد، جذب صــنعتی براى -محوطه / شــهرک های کارگری دىکالب محیط اجتماعی این نتیجه دســت آمد: کیفیت

ــتگی دارد که ــاختار کالبدى عوامل این از یکی عوامل گوناگونی بس  و نوعت امنیت، ایمنى و مانند محیط مرتبط به س

رایه اد اباتوجه به اسن مناسب، دسترسی، زیبایی و سرزندگی است. ظرفیت و آسایش اقلیمی، تراکم ها، کاربرى سازگارى

شـده، محوطه های کارگری دوران هخامنشـی با امکانات و اندیشه های منطبق بر آرای زمان خویش، نه تنها توانستند   

ق را نیز برای کارگران خل جذاب و سرزنده موجب تعامالت اجتماعی بین کارگران ایرانی و غیرایرانی شوند، بلکه محیطى

به نظاره نشـسـت؛ اما در شــهرک های    -الواح خزانه و بارو –وانی پارسـه  توان در اسـناد دی می نمودند که انعکاس آن را

ــاهایی تعامل پذیر برای کارگران    ــفانه به علت عدم توجه و کم توجهی به مولفه های باال، آنها فض ــنعتی نوین، متاس ص

 شهرک های صنعتینیستند. بنابراین، باتوجه به اهمیت و نقش انسان در فضا، یکی از کارهای مهم در طراحی معماری 

توجه به فضـاهای تعامل پذیر است که اگر به درستی این امر در طراحی لحاظ شود، موجب رشد و توسعه اقتصادی در  

 آن شهرک صنعتی و به تبع در کل کشور خواهد شد.

 های کلیدی:واژه

 .تعامالت اجتماعی، فضای کالبدی، محوطه های کارگری هخامنشی، شهرک صنعتی
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 مقدمه -1

 دیگر با تعامل در که انســـان، موجودی اجتماعی اســـت

ــان ، برای این که اما به حیات خود ادامه دهد.تواند ها میانس

ــود، دو جنبه باید مورد توجه قرار گیرد: یک  تعاملی ایجاد ش

به، اثرگذاری فضـا بر انسـان و دیگری اثر انسان بر انسان.   جن

شود می -کالبد و عملکرد–جنبه اول، شامل عوامل محیطی 

ــنن اجتمــاعی را در بر  و جنبــه دوم، فرهنــگ و آداب و سـ

 :Qalambor Dezfuli and Naghizadeh, 2014گیرد )می

ــل، فرهنگ و اجتماع و حتی نحوه زندگی افراد 21 (. در اصـ

ــتی  مهم  ــت؛ زیرا درون تجربه زیسـ تر از عـامل فیزیکی اسـ

اســت که فضای اجتماعی ها ها و فرهنگ حاکم بر آنانســان

 (. Lefebvre, 1993: 156) گیردمی شکل

ــد     بـاتوجـه بـه نقش پررنگ تعامالت اجتماعی در رشـ

آید که می اقتصـادی و فرهنگی جوامع، این سوال به وجود 

ه است  امروزه شهرک این امر در شهرک های صنعتی چگون

ــنایع تولیدی     ــنعتی، بـاتوجه به تجمیع انواع صـ هـای صـ

شیمیای، غذایی، دارویی و غیره شامل فعالیت های ضروری 

یل به دلها افراد انسانی است. ساکنان و کارکنان این شهرک

اقتصـادی خواه کارفرما و خواه کارکنان، در سطوح مختلف  

اختیاری و فعالیت امـا فعـالیت های   دورهم گردآمـده انـد.   

ــهرک   چگونه ها هـای اجتمـاعی باتوجه به معماری این شـ

 است  

ــئله به ذهن متبادر ــود که باتوجه به می اینک این مس ش

این که هخامنشـــیان بناهای بســـیاری در اطراف ایرانشـــهر 

همچون پارســه/تخت جمشــید ســاختند که نیاز به نیروهای 

ــان غیرایرا  ــص ــت، کاری فراوان ایرانی و حتی متخص نی داش

ــهرک های  ــعیت تعامالت اجتماعی در این محوطه/ شـ وضـ

چگونه بوده است  فارس از ایاالت قدیمی ایرانشهر،  1کارگری

ــیات آرمانی، نیاز به    ــوص ــهر بزرگ با خص برای بنیاد یک ش

محدوده های اســکان کارگری در اطراف خود داشــته اســت. 

حدود این شهر به نام پارسه در قلب امپراتوری هخامنشیان، 

ــال پیش ) 2577 ــاهان  494تـا   518سـ ــط شـ ق.م.( توسـ

ــی همچون داریوش )حــک.  ق.م.( و  486 -522هخــامنشـ

ق.م.( بنیان نهاده شـد. شهر   465 -486خشـایارشـا )حک.   

یونانیان برای ساخته شدنش به خیل  2پارسه یا پِرسِ پولیس

ــنعتگران مختلف نـه تنها از ایران بلکه    عظیم کـارگران و صـ

مین های دیگر همچون مصر، هیتی و یونان متخصـصان سرز 

ــت ) این افراد در محوطه/ (. Kent, 1961: 142-145نیاز داش

گزیدند و از همانجا به می شــهرک های اطراف پارسه سکنی

 وظایف کاری )اجباری( و در کنار آن به وظایف اختیاری خود

پرداختند. برای مستندسازی در ارتباط با نواحی کارگری می

که در  4بایســـت از چندین هزار لوح گلیمی ارســـه،اطراف پ

 پارسه به دست آمده است، کمک گرفت. 

بدین گونه، نگارندگان در این مقاله قصد بررسی تطبیقی 

ــهرک هــای کــارگری   تعــامالت اجتمــاعی در محوطــه/ شـ

هخامنشی با شهرک های صنعتی نوین را دارند. بنابراین، این 

 کنند: می سوال اساسی را مطرح

ــهرک های کارگری   ت عـامالت اجتمـاعی در محوطه/ شـ

 هخامنشی و معماری شهرک های صنعتی چگونه است 

 ادبیام و سابالم تحالیق  -1-1

ــاهای   ــینه این تحقیق به دو بخش متفاوت بخش فض پیش

عمومی و تعــامالت اجتمــاعی و بخش تحقیقــات تــاریخی و 

 ود. شباستان شناسی مرتبط با پارسه و اسناد دیوانی تقسیم می

توان می بخش فضـــاهای عمومی و تعامالت اجتماعی در

  به پژوهش های ذیل اشاره نمود:

ــاهای   »( بـه  1987) 4وایـت  زنـدگی اجتمـاعی در فضـ

ها و نقش معماران و مسئولیت اخالقی آن 5«کوچک شهری

ــارکت افراد    ــاهـای کالبدی در جهت مشـ در آفرینش فضـ

ینش نظریه آفر» (، نیز در1980) 6لنگ پرداخته است. جان

ــی، «معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط ، نقاشـ

طراحی، معماری و کالبد شهری را روش های انتقال انگاره 

زندگی بین »( به 1980) 0گهل داند. یانمی های اجتماعی

ــاهای عمومی  ــاختمان ها: کاربرد فضـ کند. می توجه 8«سـ

فرهنــگ و قــانون »( نیز در 1984) 9چنــان کــه راپــاپورت

، شــناخت فضــای شهری را از طریق شناخت فرم «ریشــه

 داند. اســتفانمی بصــری و اهمیت اجتماعی آن امکان پذیر

ــای عمومی»( در 1992و همکارانش ) 17کـار  ، پنج 11«فضـ

ــا؛   -نیاز اصــلی ــایش؛ مشــارکت غیرفعال با فض راحتی؛ آس

را در ســاخت فضاهای عمومی  -مشـارکت فعال؛ اکتشــاف  

( در 1393تبریزی و همکاران ). دهنـد می مورد توجـه قرار 

اثرات طراحی فضــاهای شــهری و معماری جمع گرا »مقاله 

، وجود فضاهای جمعی از «بر تعامالت و ارتباطات اجتماعی

جمله فضـاهای ســبز، فضــای ورزش، فضای بازی کودکان،  

ــبــب افزایش     کـاربری هـای تجـاری، البی، پیــاده رو را سـ

( 1392و بهزادفر )دانند. طهماســبی می تعامالت اجتماعی

شناسایی و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار »در مقاله خود به 

پردازند، در عین حال نقش کالبد می «بر تعامالت اجتماعی

ــد ارتباطات اجتماعی  و کیفیت عملکردی محیط را در رشـ

   دانند.می زیاد

در بخش تحقیقات تاریخی و باســتان شــناسی مرتبط با 

تحقیقات زیر قابل مالحظه هستند که  پارسه و اسناد دیوانی

( در 1969) 21در این مقاله از آنها نیز اســـتفاده شـــد. هلک
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ــمند  ــید»کتاب ارزشـ خوانش و  به31«الواح بارو تخت جمشـ

ــی هزار لوح بــارو از زبــان ایالمی  2780ترجمــه  لوح از سـ

ــت. کـامرون   الواح خزانه تخت »( در 1961) 41پرداختـه اسـ

اسناد خشتی به  لوح از 84جمه به خوانش و تر 51«جمشـید 

( در 1300)16دسـت آمده از خزانه پارسـه پرداخته است. کُخ  

به دوره هخامنشیان به ویژه داریوش « از زبان داریوش»کتاب 

ــاس   ــادی و فرهنگی به ویژه براس از جنبه های مختلف اقتص

اســناد دیوانی تخت جمشــید پرداخته اســت. کوچکی کیا    

ــرا»( نیز در پروژه 1386) ــتحکامات تخت اس ر الواح گلی اس

لوح گلی بارو  257به بررســی حدود « جمشــید به زبان آمار

ــرفی، مکان     و ها پرداختـه و در آن بـه رابطـه کـاالهای مصـ

های مختلف اشـاره شده در الواح پرداخته است. وامقی  سـال 

ــتان بر مبنای »( در مقـاله  1385) کار و کارگر در ایران باسـ

له کارگران و متخصصان مختلف به مسئ« الواح تخت جمشید

حاضـر در محوطه های کارگری تخت جمشید براساس الواح  

  خزانه پارسه پرداخته است.

 روش تحقیق   -5

ــاس  ــاس هدف، کاربردی و براسـ روش این تحقیق براسـ

تحلیلی است. به عبارت دیگر نگارندگان  -توصـیفی ماهیتش 

ح تشریدر این پژوهش، ابتدا موضوع این پژوهش را توصیف و 

ــرانجــام ابعــاد و زوایــای تعــامالت اجتمــاعی را در   و سـ

محوطه/شـهرک هخامنشـی و شهرک صنعتی نوین تحلیل و   

تبیین نمودنـد. روش گردآوری اطالعـات و منـابع نیز عمدتا    

  کتابخانه ای است.

  کارگران و محوطه های کارگری در عصر هخامنشیان -9

حفاری  ش. که بنگاه شـرقی شیکاگو 1312در اواخر سـال  

پارسه/تخت جمشید را به عهده داشت، در گوشه شمال شرقی 

صـفه روی حصار شمالی به اطاق هایی برخورد نمود که درون  

( و Fig. 1 & Fig. 2آنها سـی هزار لوح گلی مضبوط گردیده ) 

درِ آن با خشـــت تیغه شـــده بود. نظیر همین الواح در ســـال 

ــمن خاکبرداری های  057ش. در حـدود  1316 ــت ضـ خشـ

 (. Fig. 1 & 2ساختمان های معروف به خزانه پارسه پیدا شد )

 

 
Fig. 1 Aerial photo of Persepolis, where Persepolis treasury and fortification tablets were discovered 

(Earth.Google, 2019) 

 

این الواح بـه خط ایالمی و حـاوی اطالعـات جالب و گران    

تی و به منزله لیست دستمزد افرادی بود بهایی از امور محاسبا

ــید کار     کردند می کـه برای احـداث کـام عظیم تخـت جمشـ

(Sami, 2010: 222)  ایـن افراد در متن هــای ایالمی الواح .

ــده اند که کامرون این واژه  01خزانه، معموال کُورتَش خوانده ش

ــتان مربوط  81را با واژه کَرتَه ــی باس داند که قاعدتا می در فارس

 :Vamaghi, 2006به معنی کارکردن باشد ) 91ید از ریشه کَربا

 (. بنابراین، این افراد کننده کارهای متفاوت و کارگر بودند.4
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Fig. 2 A map of Persepolis, where tablets were discovered in treasury and fortification (Wikipedia, 2019) 

 

ــه، عمرانی کارهای ــرکو از پس پارس ــی  بس ــورش ها ش

(Imanpour, 2004: 1-9و )      پس از احـداث کـام آپـادانـا در

ــد. الواح بارو، محدود  ــوش بـه امر داریوش اول آغاز شـ  هشـ

ــوش را   ــاهی تا ش ــیر راه ش جغرافیای فارس و نواحی در مس

 (. Fig. 3دهند )می نشان

های این مجموعه مربوط به دوره ای است که اوج فعالیت

 :Garrison and Root, 2002ود )سـاخت و سـاز در پارسه ب  

(. از سـوی دیگر، سـاخت پارسـه، تحوالت پیشین در این    12

کند؛ تحوالتی که منطقه را به یک مرکز می منطقه را توجیه

ــهری و برخوردار از کام و جمعیت تبدیل کرده بود  فعال شـ

-Briant, 2002: 132کـه بـا مراکز بابلی نیز در ارتباط بود )  

حیط بر صفه تخت جمشید و در دو دره (. شـهر پارسه م 134

شــمالی و جنوبی آن گســترده بود. ســاخت صــفه به تنهایی 

ــیار بزرگ بود و زمان زیادی گرفت و چون معلوم  کاری بسـ

شــد که اجرای تمامی طرح به ســال های بسیاری نیاز دارد، 

بنابراین، داریوش دسـتور داد تا دردشت فروردین صفه، برای  

بتواند ناظر بر پیشــرفت کار باشد. در  وی خانه ای بسـازند تا 

ــت زیر صــفه، آبادی پرجمعیتی به نام   / 72«اوادایشــیه»دش

قرار داشت که در منابع بابلی نیز از آن یاد  (Fig. 3)12متزیش

(. البته به غیر از آبادی یا Koch, 1998: 95-96شـده است. ) 

شــهرک اوادایشــیه، به محوطه های دیگری نیز اشــاره شــده 

 .Figآبادی ) 477طور کلی در الواح بارو، نام حدود است. به 

( که شــش منطقه اداری را Koch, 1998: 83( ثبت شــده )3

 (.Koch, 1998: 84دادند )می تشکیل
 

 
Fig. 3 Judicial District 3, southeast of Persepolis (c. 1998: 84) 
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شــد که می حقوق بگیران شــامل کارگران و ســرکارگران

گروهی با  -1شدند: می خود به سه دسته تقسیم سرکارگران

ــخص،  ــدنفری و  -2تعداد نفرات متفاوت و نامش  -3گروه ص

گروه هزارنفری. در این الواح بـه زنـان نیز همچون مردان به   

عنوان سـرکارگر اشـاره شـده اسـت. کارگران شامل مردان و     

 (.Koochaki Kia, 2003: 51شد )می زنان، دختران و پسران

، 9، 1ارگران و کارکنان اعم از درودگر )الواح شماره کلیه ک

، 26، 24)الواح شـماره   خزانه(، سـنگ تراش  05، 32، 25، 15

خزانه(، منبت کار )الواح  25خزانه(، پیکرسـاز )لوح شماره   03

 23، 18خزانه(، آهنگر )لوح شــماره  26، 24، 27، 10شــماره 

ــماره  ــاز )لوح زرهخزانه(،  55، 49خزانه(، مس کار )الواح ش س

خزانه(،  01، 07، 69خزانه(، پیشه ور )الواح شماره  48شـماره  

خزانه(،  08، 26، 37، 20کارگرهای تزئینی کام )الواح شــماره 

خزانه( و ســایر اتباع درباری و دیوانی  30زرگر )الواح شــماره 

ــمــاره   60، 65، 66، 56، 45چون مــامورین خزانــه )الواح شـ

ــابـدار )الواح    ــماره خزانـه(، حسـ خزانه(،  50، 21، 19، 16شـ

خزانه(، فقاعی و شراب ساز  11، 17پیشوای دین )الواح شماره 

مامورین مالیات )لوح شماره  خزانه(، 46، 38، 36)الواح شماره 

ــماره  41 ــتکار )الواح  14خزانه(، چوپان )لوح شـ خزانه(، کشـ

خزانه(، چارپادار  6خزانه(، مهتر )لوح شماره  61، 57، 5شماره 

ــمــاره  و  02، 63، 59، 58خــربــنــده/ خــرکچی )الواح شـ

ــتمزدی به  Cameron, 1961: 82-203خزانـه()  (، روزانـه دسـ

از خزانه  -پول نقره-فراخور شــان و کار و ســن خود به کارشــا

  (.Sami, 2010: 225کردند )می شاهنشاهی دریافت
 

 
Fig. 4 One of the Persepolis fortification clay tablets, written in Elamite cuneiform (Uchicago, 2019) 

 

 
Fig. 5 A Persepolis fortification clay tablet, written in 

Old Persian cuneiform (Uchicago, 2019) 

 

( متعددی که Fig. 9 & Fig. 10شواهد باستان شناسی )

از گذشته تا حال در شهر پارسه، اطراف تخت جمشید انجام 

بقایای معماری و آثاری از زندگی مردم عادی شـده است نیز  

ــمال می در آن را تایید کند. به عنوان نمونه، در محدوده شـ

غربی تخت جمشــید، محوطه معروف به تُل آجری اســت که 

ــده در آن آجرهای   ــر نمای آثار معماری یافت ش ــرتاس در س

ــاطیری به کار  لعابدار و آجرهای مزین به نقوش حیوانات اسـ

های متعددی از طرف پژوهشگران مطرح شده رفته و تفسـیر 

مانند این که محوطه مذکور کوره آجرپزی یا یادمانی آجری 

 ,Askari Chavardi) کارکرد اداری یا مذهبی بوده اســت با

and Callieri, 2011: 80.)  
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Fig. 6 Remnants of a wall and one of the discovered 

corridors of Tol-e Ajori(shiraz1400, 2019) 
 

 
Fig. 7 Tol-e Ajori monument plan in Firuzi 5 (Askari 

Chavardi and Callieri, 2014: 233) 
 

 
Fig. 8 Part of the Tol-e Ajori excavation (shiraz1400, 

2019) 

 معماری منظر در محوطه های هخامنشی -1

ــت؛ یکی از ارکان این نوع م ــازی بوده اس عماری، منظرس

 55به ابعاد ) ل آجری و کاممحدوده بین دروازه تُچنانکه، در 

پالن کام بزرگ مکشوفه در ) کشـف شـده اخیر   (متر 67در 

بود هایی فراگرفته پردیس/ 22پَرتنتَشرا  (Fig. 7( )5فیروزی 

رسانی این پردیس در محل های آبکه امروزه بخشی از سازه

 ،و اطالعات بررســی ژئوفیزیک (Fig. 6 & Fig. 8) وجود دارد

رسانی این قسمت را مشخص های آبها و ســیستموجود بام

 (.Askari Chavardi, 2015) کرده است

های که ساختمان( Fig. 11پارسه نیز، همچون پاسارگاد )

آن اغلب از هم جدا و در بام های جداگانه قرار گرفته بودند، 

ســـیم شـــده بود که احتماال هر به محدوده های مختلفی تق

در قطعه »کرده بودند.  محوطه نیز پَرتنتَش هایی آن را احاطه

ــطحی کـه اطراف آن را تپه های کوتاه پی در پی   زمین مسـ

کردند، کوروش پارکی ساخت که نام بهشت نیز بر می احاطه

ــت. در میان انبوه درختان پارک، بناهای  ــده اس آن اطالق ش

ر ســـاخته شـــد که شـــامل یک قلعه متعدد، مجزا از یکدیگ

 (.Culican, 2013: 332( )Fig. 11« )نظامی نیز بود
 

 
Fig. 9 Tol-e Ajori area (Shiraz 1400, 2019) 

 

 
Fig. 10 Archaeological map of Firuzi Garden area 

(Askari Chavardi, Callieri, and Gondet, 2018: 63) 

 

 
Fig. 11 Aerial photo of a section called Royal Garden 

on the Pasargadae Campus (Mehrabani Golzar, 2012: 7) 

 

ــه و محوطــه /  می همین فرم را ــت برای پــارسـ بــایسـ

ــهرک های اطراف آن در نظر گرفت. باتوجه به این که مزد ش

https://shiraz1400/
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ــی بوده مــاننــد دریــافــت  کــارگران نیز در اکثر مواقع جنسـ

تاکســتان های وسیع و بنابراین، باید انتظار دیدن ، 32شــراب

گسترده در حوالی پارسه را داشت و نیز باغبانان متعددی که 

 :Vamaghi, 2006کردند )می آنهـا را نگـاهداری و حفاظت  

در قسمت جنوبی کام داریوش و به طور کلی در قسمت (. 13

 جنوبی صــفحه تخت جمشــید، در ســر راه خزانه و یا آپادانا،

ــبز پر گل و درخت می ــای س ــویر درتوان فض . آوردی را به تص

ــیع کام و  قطعا این چنین بام هایی قســمتی از مجموعه وس

داده است. تنها با تصور می حرم سـرای خشـیارشا را تشکیل  

توان وجود فضــای آزاد و بزرگ می چنین بام هایی اســت که

 . (Fig. 3) نمودپیرامون بناها را توجیه 

یک  خزانه، دســتور پرداخت دستمزد 14در لوح شـماره  

پردازند. می نفر صــادر شــده که به کار کشــاورزی 407ماه به

نفر کشتکار اشاره  6خزانه نیز به  31همچنین در لوح شماره 

های مختلفی شــده اســت. در الواح بارو نیز محوطه / شهرک

نام برده شده که تهیه کننده میوه هایی همچون توت، انجیر، 

ــیب، امرود و ، نام میوه ها  یی که هنوز نام خرمـا، کنجد، سـ

ــت مانند کروکور ها امروزی آن ــده اس ــایی نش ــناس )لوح 42ش

)لوح شماره 62(، شپ276)لوح شماره 52(، کزپیت140شماره 

)لوح شــماره 82(، کیکدو275)لوح شــماره  02(، کش بمه217

ــمــاره 92(، ایرتش تیش224 ــور279)لوح شـ )لوح 73(، کیشـ

ح شماره )لو23( و اشنه253)لوح شماره 13(، پیری133شماره 

گونه  بدین .97Koochaki Kia, 2007: )33-98( هستند )135

اطراف پارسه بام های مختلف میوه  در محوطه های کارگری

وجود داشـت که بخشـی به کارگران و بخشی نیز به مصارف   

 (.Koochaki Kia, 2007: 99) رسیده استمی دربار

 ملیت متفاوت کارگران و متخصصان   -5

ر اشــاره شد کارگران مختلف ایرانی طور که پیش تهمان

و غیر ایرانی در ایرانشــهر مشــغول به کار بودند. چنانکه خود 

 گوید: می (Fig. 11) داریوش در کتیبه ای در کام شوش

این کام که در شــوش ســاخته ام ... خشــتی که مالیده "

ــد این کردند. الوار کاج از کوهی به نام لبنان ها را بابلیها شـ

و ها آن را تا بابل آوردند. از بابل کاریها شــوریآورده شــد. آ

ا رها تا شوش آوردند. مردان سنگ تراشی که سنگها یونانی

تراشـــیدند و نقش انداختند آنها یونانیان و ســـاردیان بودند. 

کردند، آنها مادیان و مصریان می مردان زرگری که طالکاری

ــاردمی بودنـد. مردانی کـه چوب نجاری   یان و کردند آنها سـ

پختند آنها بابلیان بودند. می مصــریان بودند. مردانی که آجر

ــریان می مردانی کـه دیوار را اندود  کردند آنها مادیان و مصـ

 ."(Kent, 1961: 142-145بودند)
 

 
Fig. 12 Darius the Great inscription in Susa Palace, 

written in Old Persian cuneiform (louvre, 2019) 

 

، 15، 12، 9، 1د دیوانی پارسـه )الواح خزانه شماره  اسـنا 

ــنعتگران و هنرمندان و می ( نیز تایید30و  22 کنند که صـ

 کارگران متخصـص پس از اتمام کارشـان در شوش به پارسه  

ــدنـد تـا به کار خود در مکان جدید ادامه دهند     منتقـل شـ

(Ghirshman, 1995: 188 .) 

ح خزانـه مانند  ملیـت و قومیـت کـارگران گـاهی در الوا    

(، کارگر 15، 9، 1سنگ تراش یا درودگر مصری )لوح شماره 

ــماره  ــاهی)لوح ش ــماره 15، 12ش (، زرگر 15(، ایونی)لوح ش

)الواح شماره ها / هیتیها ( و ســریانی30کاری )لوح شـماره  

 :Cameron, 1961(، بالصـراحه قید گردیده است ) 22و  12

ــور .43(203-82 ملیت آنها در الواح رود کارگرانی که می تصـ

ذکر نشـده پارسی یا مادی بوده اند که نیازی به معرفی آنان  

( و یا کارگرانی از شوش )لوح Sami, 2010: 225نبوده است )

خزانه(، شــیراز  87خزانه(، کاپیراب )لوح شــماره  06شــماره 

ــماره  -Koochaki Kia, 2003:51خزانه( ) 67و  42)الواح ش

ــکوهی که به ( بودنـد. بـدین ترتیب، ب  52 نای کام های باشـ

فرمان شـاهنشاهان هخامنشی ساخته و تزیین شده است، به  

دست هنرمندان و کارگرانی صورت گرفته که از گوشه و کنار 

ســاتراپی های شــاهنشــاهی گردآمده، تخت جمشــید یا کام 

  (.Culican, 2013: 359ملت ها/کام ملل را برپا کرده اند)
 

 
Fig. 13 Treasury clay tablets No. 15 (Cameron, 1961: 

241 and 243) 



238 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 

VOL. 11, NO. 19 

SPRING & SUMMER 2020 

 پژوهشی معماری و شهرسازی ایران -نشریه علمی 

 597 1911 بهار و تابستان، 11شماره  ،11دوره 
 

 

 

کخ یک روز کاری یک خانواده را که در اوادایشیه زندگی 

کردند را براسـاس الواح بارو و خزانه چنین بازسازی  می و کار

 شود: می نموده است که به طور اختصار به آن اشاره

و دو پسر و دختر کوچکش 36با همسرش رتینا  35بغه پاته"

شوند. بغه پاته نقره کار است و می صــبحانه راهی خزانه بعد از

زن اش خیاط. پســر بزرگتر که دوازده ساله است آموزش خط 

بیند. می پسربچه دیگر 11میخی فارسـی باســتان را به همراه  

ســال دارد مانند پدر در حال دیدن دوره  9پســر دوم که هنوز 

رفتن به  ماهه شــان را مادر پیش از 9نقره کاری اســت. دختر 

سپارد. می کارگاه خیاطی در مهدکودک خزانه به دســت مربی

در کارگاه نقره و طالکاری، بغه پاته لباس کتان بلند و آســتین 

آویزد. لباس می کنـد و بـه قالب  می دارش را در اتـاق رختکن 

کند. این می کار او قطعه پارچه ای اســت که فقط ســتر عورت

تا کار با آن آسان تر باشد لباس بدین دلیل اختراع شـده است  

ــنگی  و همچنین جایی برای پنهان کردن فلزی گران بها یا سـ

ــوص و     ــپزهای مخص ــپزخانه، آش ــد. آش ــته باش قیمتی نداش

ــبیه غذاخوری  ــاتی ش ــیس های امروزی دارند. بغه پاته وارد تاس

ــته کنار ورتینته   ــوپ برداش ــه ای س ــده و کاس  30غذاخوری ش

 در گوشــه ای ضمن کار گپ نشـیند. رتینا با همکاران خود می

زنند. پســرهای شــان در حیاط و مقابل آشــپزخانه با دیگر  می

ــاالن غـذا  خورند. پس از اتمام کار روزانه، در کارگاه می همسـ

د ایستنمی نقره و طالکاری، همه مقابل میز اسـتادکار به صـف  

تا کارهای آماده شــده را تحویل دهند. کارها وزن و ســپس به 

شــود. رتینا و پسر کوچکترش سه می ثبت نام ســازندگانشــان

ــته اند  ــده و به خانه برگش ــاعت زودتر تعطیل ش  ,Koch) "س

1998: 264-268 .) 

شود این است که این می آن چه که از این متن استنباط

حضور داشتند ها کارگران به صورت خانوادگی در این شهرک

ــه گرومی و کار ــت که سـ ه کردند. وامقی نیز بر این باور اسـ

 -کشــتکاران، شــراب گیران و آبجوسازان، شبانان –کارگران 

اشاره شده در الواح خزانه، گروه های خانوادگی یا حتی قبیله 

ای بوده انــد. این نکتــه را همچنین برابری تقریبی زنــان و 

ــان (. به عالوه، Vamaghi, 2006: 13دهد )می مردان نیز نش

آوری کــارگران در آن زمــان احتمـاال مراکزی نیز برای جمع  

وجود داشـت؛ زیرا براسـاس الواح پارسه، کارگران از ایاالت و   

ــاهی بـدانجـا     ــاهنشـ ــرزمین هـای مختلف شـ  آمدندمی سـ

(Ghirshman, 1995: 210 .) 

ــتداگرچه او ــه می 83لمس ــد که به کارگران در پارس نویس

ــان و گاه  همانند کارگران هم رتبه آنان در بابل مزد به یکسـ

و بین کارگران مرد و زن و پسر و دختر شـد  می بیشـتر داده 

ــته (؛ اما Olmstead, 1999: 241شــد )می بســیار فرق گذاش

ــان دهنده برابری مزدها بین زن و  الواح بارو به طور کل نشـ

مرد اســـت. امکانات آموزش های هنری و مهارت های حرفه 

. درباره 39ای، برای زن و مرد یکسان و حقوق آن نیز برابر بود

وق شــواهدی مخصوصا در زمینه کارهای هنری و برابری حق

ــدها زن دیگر با مردان  ظریف وجود دارد و برابری حقوق صـ

نیز مسـلم است که درباره شغلشان چیزی نمی دانیم. میزان  

حقوق فقط همین قدر روشن است که به نوع کار و نه انجام 

نمونه  به عنوان(. Koch, 1998: 270) دهنده، بسـتگی داشت 

 خزانه چنین آمده است:  39اره در لوح شم

شـکل نقره، از خزانه پارسه، به کارگران   5، کرشـا  426"

ــت، این   ــئول اس ــه، که وهوش مس دریافت ها خزانه در پارس

کرده اند. نصــف دســتمزد، به شــراب اســت. ماه انامکه از    

) ( مرد،  8شکل و نیم.  0مرد، هر کدام  4نوزدهمین سـال.  

 15شکل، ایضا  5د، هرکدام مر 206شــکل، ایضا  6هر کدام 

زن، هر کدام 157شـکل و یک سوم )از( نیم.   4مرد، هرکدام 

پسر،  9شکل و نیم.  2مرد، هرکدام  4شکل و سه چهارم.  3

پسر، هرکدام دو  49شکل و یک هشتم. درمجموع  3هرکدام 

شــکل و سه چهارم و یک  1پسـر، هرکدام   85شـکل و نیم.  

پسر، هر  38سه چهارم. شکل و  1پسر، هرکدام  05هشـتم.  

شـــکل و یک  6زن، هرکدام  5کدام نیم ) ( و یک هشـــتم. 

شکل.  3زن، هر کدام  38شکل.  5زن، هر کدام  373چهارم. 

شکل  1دختر، هرکدام،  127شکل و )!(.  2زن، هر کدام  56

ــوم.  ــکل و یک چهارم.  67و دو سـ  44دختر، هر کدام ا شـ

 :Cameron, 1961 )"دختر، هر کدام نیم شکل و یک هشتم

145-146 .) 

و ها همچنین در این محوطه / شــهرک ها، وجود فروشگاه

موسـسات تعاونی جهت آسایش خاطر و رفاه حال کارگران در  

ــیراز یا نی  ــید و چه در ش ریز، هر کارگاهی چه در تخت جمش

ــا وجود داشــت که کارگران ــتند در عرض می خفر و فس توانس

مورد نیاز خود را از قبیل آرد هفتـه و ماه اجناس خود و آذوقه  

کرده و هنگام  تحصـیل ها و گوسـفند و شـراب از آن فروشـگاه   

دریافت دستمزد بر طبق نرم و تعرفه رسمی شاهنشاهی بهای 

 (. Sami, 2010: 227آن را تسعیر و مسترد دارند )
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Fig. 14 Residential area around Persepolis (Askari Chavardi, Callieri, and Gondet, 2018: 62) 

 

تطبیق تعامالت اجتماعی در شررهرک هخامنشرری و  -6

 شهرک صنعتی  

یکی از موثرترین خصــــایص فضــــا، بــه وجود آوردن 

های الزم برای تعامالت اجتماعی است. از سوی دیگر، فرصت

ــدیدتری با مکان و     افراد در تعـامالت اجتمـاعی، ارتبـاط شـ

توان بــا مقــدار می را نمــاینــد. این ویژگیمی اجتمــاع برقرار

حضـور گروه های اجتماعی در آن فضا، به وجودآمدن شبکه  

ــاعات  ــور افراد در سـ های اجتماعی و همچنین میزان حضـ

ــبانه  Daneshpour andروز اندازه گیری نمود ) -گوناگون ش

Charkhchian, 2007: 21.)  

ــه نیز افرادی از ملــل     در محوطـه هـای کــارگری پـارسـ

و تخصــص های مختلف حضور داشتند و ا همتفاوت، با حرفه

ــغول به کار بودند    See Persepolis) در کنـار یکـدیگر مشـ

fortification & treasury tablets in Cameron, 1961 ؛

Hallok, 1969 ؛Kent, 1961 همین طور در شـــهرک های .)

مختلف در کنار هم  صــنعتی مدرن نیز افراد با تخصص های

های ه ای که بین محوطه / شهرککنند. اما فرق عمدمی کار

کارگری پارســه با شــهرک های صنعتی امروز وجود دارد در 

این مســئله اســت که در آن روزگار طبق اســناد ارایه شــده  

معموال افراد یک خانواده باهم و در کنار یکدیگر در شــهرک 

 ,Vamaghi) پرداختندمی کـارگری بـه حرفه های گوناگون  

ــهرک ه (، اما در13 :2006 ــنعتی نوین، کارگران به ش ای ص

مشغول به کار نیستند. همچنین در این  74صـورت خانوادگی 

شهرک، کارگران کشورهای دیگر خیلی ضعیف و یا به ندرت 

 در کنار کارگران ایرانی مشغول به کار هستند. 

ــور افراد و گروه هـای مختلف و تعامالت    بـه میزان حضـ

 شـــودگفته میاجتماعی مابین آن ها، اجتماع پذیری فضـــا 

(Loftland, 1988: 15)  کــه موجــب مطلوبیــت اجتمــاعی

ــهرک کارگری  گردد.می ــای عمومی شـ  - بـدین گونه، فضـ

بایســت به گونه ای باشــد تا نیازهای انســان به  می صــنعتی

تعــامالت اجتمــاعی )نیــازهــای اجتمــاعی افراد( را، عالوه بر 

 یفضای نیازهای ضروری )کار و حرفه( برآورده سازد. بنابراین،

ــامل موارد ذیل  می ــان را به خود جلب نماید که ش تواند انس

 Wekerleخوانایی، وضـوح فضا )  نفوذپذیری، امنیت،باشـد:  

and Whitman, 1995: 37) همچنین مبلمان کالبدی.  تنوع و

ــایش اقلیمی، تنوع،     ــرزندگی، آسـ ــب، زیبـایی و سـ منـاسـ

ایی اندسترسی، سازگاری، امنیت و ایمنی، مقیاس انسانی، خو

های از دیگر ویژگیها و جدارهها و یکپارچگی، ورودی ها، بدنه

صــنعتی اســت.  - های کارگریکالبدی مناســب در شــهرک

بعضی از این مفاهیم را نمی توان کامال با فضاهای تاریخی و 

محوطه/ شهرک های کارگری هخامنشی  باستانی و در اینجا

ــبی ــایش توان مفاهمی منطبق نمود. اما به طور نسـ یم آسـ
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اقلیمی، دســترســی، امنیت و ایمنی، خوانایی و یکپارچگی و 

با  را بین فضـــا/ کالبد شـــهرک های دو دوره زمانیها جداره

 سال مطابقت داد. 2577فاصله 

یکی از مباحث بســیار مهم در زمان هخامنشــیان، توجه به 

کشـاورزی و باغداری و نهادهای مربوط به آن است. طبق اسناد  

 144و از همه مهمتر الواح شماره  24و تاریخی 14سیباستان شنا

 Koochakiهای )، اطراف پارسه را پَرتنتَش/ پردیس34بارو 158تا 

Kia, 2007: 103هم ها ( مختلف احاطه کرده بود که این پَرتنتَش

و ها محل نگهداری حیوانات ازجمله حیوانات وحشــی و هم بام

ارگران و خاندان شاهی میوه های گوناگون بود که جیره غذایی ک

(. بنــابراین، در شـــهرک Koch, 1998: 311نمود )را تهیــه می

کارگری دوره هخامنشــی به مبحث منظر، زیبایی، سرزندگی و 

های مناسب به شد و در جاها و مکانمی آسـایش اقلیمی توجه 

 Koochakiپرداختند )کشت اقالم مختلف کشاورزی و باغی می

Kia, 2007: 97-98که داریوش شـــخصـــا به کاشـــت  (. چنان

ای قابل توجه درختان و اســتعمال انواع جدید عالقمند بود. نامه

فرستاده شده بود.  44از او در دســت اســت که به حاکم گداتس

دهد که در آســیای صغیر و روسیه، می وی در این نامه دسـتور 

ــمن در این رابطه به   ــرقی را بکارند. گیرش گیاهان و درختان ش

من نیت شــما را در بهبود بخشــیدن »نویســد: می نقل از شــاه

کشورم به وسیله انتقال و کاشت درختان میوه دار در آن سوی 

 ,Ghirshman« )کنم...می فرات، در بخش علیای آســیا، تقدیر

(. این مسـئله به سیاست اقتصادی ایران وابسته بود  202 :1995

باع ی اتکه با کاشـت این گیاهان و استفاده از آنها وضعیت زندگ 

 نمود. شاهنشاهی ترقی می

شـاه ایران توجه بسـیار دارد که زمین بوســیله ساکنان   "

کشت شود و توسط لشگریان محافظت و نگهداری شود و بر 

کشاورزان و لشکریان هر یک ساالری جداگانه گماشته است. 

اگر فرمانده لشــگر، از ســرزمینی که بدو ســپرده شــده خوب 

بر افراد غیرلشگری گماشته شده نگهبانی نکند، سـاالری که  

 پردازد، از او به شاه شکایتمی اســت و به کارهای کشاورزی

برد. زیرا اگر در ســرزمینی امنیت نباشــد و از روستایی و می

محصـول او نگهبانی نشود، وی نمی تواند در کشتزار خود به  

ــگری امنیت کارگران   کـار پردازد. اگر به عکس، فرمانده لشـ

را بایر و ها ن کند ولی فرماندار غیرنظامی زمینمزارع را تامی

ــورت فرمانده  ــته بگذارد و جمعیت بکاهد، در این صـ ناکشـ

برد. زیرا این محقق است که می لشـگری، شـکایت پیش شاه  

ــاورزانی که بد زراعت کنند، نمی توانند غذای پادگان را  کشـ

ــتند. هنگامی که  تامین کنند و قادر به پرداخت مالیات نیسـ

خواند که در می بخشــد، نخست کسانی را فرامی جایزهشـاه  

جنگ ارزش و ارج خود را نشان داده اند، زیرا اگر برای زمین 

کشــت شــده نگهبانی نباشد کشت و ورز بیهوده خواهد بود. 

ــانی را برای جــایزه دادن فرا خوانــد کــه می پس از آن کسـ

 دگویمی های خود را خوب کشته و بارور کرده باشند وزمین

که دلیران و لشــگریان، اگر روســتا و روســتایی نباشــد حتی 

 (. Farahvashi, 1995: 94) "زنده هم نخواهند ماند

متاسفانه در شهرک های صنعتی نوین به مبحث منظر و 

زیباسـازی طبیعی و آسـایش اقلیمی یا بی توجهی شده و یا   

کمتر به آن توجه شده است. این شهرک ها، باساختمان های 

و خشن و اغلب بدون توجه به منظر و مکان های  یک شـکل 

مکث، بی روح و عاری از سـرزندگی هسـتند. در صـورتی که    

 اییجاه و پله نیمکت، سکو، مانند مبلمان نشیمنگاهی وجود

 جهت که اســت هایی ویژگی از داد تکیه آنها بتوان به که

 از یکی ســـایه مؤثر هســـتند. وجود فضـــا بازدهی افزایش

 الزم است. لذا، کاربران تامین آسـایش  برای عوامل مهمترین

 با کار این نمود. سایه ایجاد فضا، در اتخاذ تمهیداتی با اسـت 

 و... بان ســـایه گیاهی، پوشــش  جمله از عناصــر مختلفی 

  باشد.می پذیرامکان

در مبحث دسترسی نیز در دوران گذشته، خالف آن چه 

ها وشگاهشود شهرک های کارگری، دارای فرمی که پنداشته

و موسـسات تعاونی جهت آسایش خاطر و رفاه حال کارگران  

ــتند اجناس و آذوقه می ( کهSami, 2010: 227بود ) توانسـ

مورد نیاز خود از قبیل آرد و گوسفند و شراب تامین نمایند. 

ــعبه هایی از بانک های معروف  ــگاه که حتی ش نه تنها فروش

ــتند. نمها روزگار کهن نیز در برخی از آن مکان ایندگی داشـ

در اوادایشیه شعبه ای  54بنابر لوحی بابلی، ظاهرا بانک اگیبی

(. Rajabi, 2003: 229برای خرید و فروش برده داشته است )

ــنعتی جدید ــهرک های صـ  اما به طور کلی در چند تا از شـ

ــگاهمی ــوپرمارکت، ها توان این فروش را یافت  به جز چند س

صنعتی وجود دارد و هرچه هسـت در خارج از شــهرک های  

های صنعتی باید این کارگران و کارمندان در خارج از شهرک

  آنچه را که مورد نیازشان هست تامین نمایند.

ــهرک هــای  در مبحــث امنیــت و ایمنی در محوطــه/ شـ

ظاهراً »کارگری دوره هخامنشــی همین بس که گفته شــده:  

هی داریوش با سـربازان و دیوان اداری اش آنچنان بر شــاهنشا 

بزرگ خود مســلط بود که ســاکنان این شــهرها را هراســی از 

(. همچنین به خاطر Koch, 1998: 86-87« )حمله دشمن نبود

قوانین ملل مختلف در زمان داریوش  گردآوری، تدوین و ثبت

(، و نظــارت دقیق بر اجرای قوانین هر Sami, 1965: 56اول )

تمــام ملتی و عــدم تخطی از آن، موجــب نظم و انظبــاط در 

ــده بود. قوانین و    ــی شـ ــرزمین هـای امپراتوری هخامنشـ سـ

شد به منزله قانون می هایی که به نام و مُهر شـاه صادر اعالمیه
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ــتی همگــانی  دولتی الزم االجرا بود. قــانون را حــافظ بهزیسـ

دانســتند که امروزه نیز در جهان به صــورت های مختلف و می

ــت  ــبی گرایی امور مورد قبول اسـ  Arasteh) بـاتوجه به نسـ

Khooy, 1974: 9  اسـناد دیوانی همچنین روشن کننده ابعاد .)

ــتند. ثروت فراوانی که از طرق  ــادی روزگار خویش هسـ اقتصـ

مختلف در این زمان گردآوری شـده بود، موجب رفاه اقتصادی  

ــیلی  ــیس ــته بود. دیودور س ــه چنین  64گش ــهر پارس  درباره ش

های خصوصی ثروتمندترین شـهر زیر آسـمان! خانه  »گوید: می

ــال ــیاری از ها در طول سـ ــته بود. بسـ از ثروت و جالل انباشـ

« هــای افراد عــادی از انواع مبــل و لبــاس مملو بودخــانــه

(Diodoro, 2005: Book 17, Clause 17 البتــه امنیــت و .)

های ها/ شهرکایمنی به معنای حفاظت و پاسداشت از محوطه

در هر محل، و  کارگری هم هست که همراه با حضور نگهبانان

ــخت برای بـه همراه آن، اعمال دقیق قانون و مجازات  های سـ

(،  See Pirnia & Eqbal Ashtiani, 2018:120) هرگونه تخلف

 شد.گونه تعدی و دست درازی میموجب عدم هر

 ها  سنن فرهنگی در نماسازی محوطه -5

در ارتباط با خوانایی و یکپارچگی، هخامنشیان، از نمادها 

های اســـاطیری و فرهنگی ایرانی و جهانی در نقوش  و المان

استفاده نمودند، چنان که ها و کاشی کاریها آجرها و سنگ

در محدوده شمال غربی تخت جمشید، در محوطه معروف به 

تُل آجری در سرتاسر نمای آثار معماری یافت شده در آن، از 

آجرهای لعابدار و آجرهای مزین به نقوش حیوانات اساطیری 

 :Askari Chavardi and Callieri, 2011استفاده شده است )

80() Fig 15 & Fig 16.) 

 

 
Fig. 15 Remnants of Mušḫuššu image in Tol-e Ajori and its image in the Temple of Ishtar (Inanna) in Babylon 

(shiraz1400, 2019) 

 

و ها بلوکتوان گفت که می نیزها و جدارههـا  دربـاره بـدنـه   

دارای عرض کم و بناها معموال همتراز خیابان بودند و با ها بدنه

کاشــت درختان مختلف در آن روزگار برای کارگران و ســاکنان 

کردند که برای ایجاد سایه روشن میها در آن محوطه / شهرک

کارگر دوران هخامنشــی این خود موجب ایجاد آرامش روانی و 

طراحی  در اصـــول مهمترین زا چنـان که یکی محیطی بود. 

در  صــمیمت و بودن خودمانی حس القای اجتماعی، فضــاهای

 حس نزدیکی فضــا در باید بازدیدکنندگان واقع، در فضــاســت.

 شود. این حس فضا برقرار در اجتماعی تعامالت تا باشند داشته

 در بافت های قدیمی همچنان محسوس است. 

 

 
Fig. 16 Ajori adorned with a cow's foot and the image of a cow in Tol-e Ajori (Shiraz1400, 2019) 

 

آفرینش فضاها و محیط های گوناگون، اقدامات مختلف در 

جهت ایجاد تنوع، جاذبه، تجربه های متفاوت و به وجود آوردن 

حرکت در مخاطبان فضــا، عوامل متعددی هستند که با پاسخ 

ــا، نقش به  گفتن به نیازهای افراد به پیچیدگی ــف فضـ و کشـ

ــند )   ــته باش ــزایی داش (. ایرانیان نیز Car et al., 1992: 32س

ــتنــد از ترکیــب ظواهر موجودات بــا مفــاهیم معنوی و  توانسـ

ــورت هـای تـازه ای خلق کنند که نماینده عقاید    ملکوتی، صـ

بزرگتر و باالتر از وجود  مذهبی آنان باشـد و بشر را به عوالمی 

ــازد و او را با قوای  و محیط زنـدگـانی روزانـه     اش متوجـه سـ

 (. زیباییNasr, 1976: 305آســمانی مربوط و شــریک ســازد )
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 بازدیدکنندگان رغبت در و میل افزایش و ایجاد در محوطه،

 ای مجسمه و از است. همچنین استفاده مؤثر فضا از استفاده در

ــی و طراحی ــبب افزایش که زمین روی بر هایی نقاشـ  سـ

 نمودن شـود. به عالوه، این که سازگار می افراد کنندگیدعوت

 در فضا نیز مهم است. خاص عملکرد با محوطه شـکل مناسب 

 های و گروه اقشار نمودن جمع فضاها، عملکرد اصلی این واقع

ــد ) می هم دور بـه  مختلف  ,Rezvani and Sheshpariبـاشـ

(. متاســفانه در شــهرک های صــنعتی نوین به علت 32 :2011

 وارد باال پرداخته نشده است.  بی/ کم توجهی به م

   گیری نتیجه -7

های باتوجه به مطالب ارایه شده درباره فضا/ کالبد شهرک

ــنعتی نوین می  ــهرک های ص ــی و ش توان کارگری هخامنش

 چنین نتیجه گرفت که:

ــادی، هم محوطه های کارگری  - در حوزه عملکردی و اقتص

ــنعتی نوین به   ــهرک های صـ ــی و هم شـ دوره هخامنشـ

بایست به بهترین نحو بازده اقتصادی می ی اسـت که اگونه

بدهد. در معماری شـهرک های صنعتی نوین به این حوزه  

بسـیار توجه شــده و از مباحث مهم دوران مدرن است در  

حالی که در گذشته به این صورت نگاه نمی شد. با اینحال 

رسد از لحاظ می براسـاس اسناد خزانه و بارو پارسه به نظر 

این زمان، دوران رشد اقتصادی است که محصول اقتصادی 

نهایی آن به صورت هنر و معماری باشکوه آرمانی و عظیم 

   شود.می و بناهای بزرگ تخت جمشید متبلورها کام

در حوزه مرتبط با نیروی انســانی براســاس اسناد دیوانی  -

پارسـه، بهترین شرایط کاری برای کارگران و متخصصان  

به همراه خانواده هایشان با حقوق داخلی و خارجی حتی 

ــاس نوع کار و   ــافی و پاداش براس مکفی و جیره های اض

متناســب با منصــب و مقام وجود داشــت و این مســئله  

شد؛ و می شامل هم مردان و زنان و هم دختران و پسران

حتی به زنان مرخصی زایمان و پیرو آن، پاداش متناسب 

رفت )الواح شماره گمی با فرزندآوری پســر یا دختر تعلق

ــهرک 2748و  1230 -1277 ــنعتی بارو(. در ش های ص

نوین باتوجه به مباحث حقوق کارگری توجه بیشتری به 

شــود. کارگران و متخصــصــان امروزه می نیروی انســانی

ــهرک های    ــتنـد کـه در معماری شـ دارای حقوقی هسـ

سانی، نبایست مطابق با قوانین اخالقی و امی صنعتی نیز

 ط توجه شود. به آن شرای

در حوزه زیباشناختی و معنایی اگرچه به محوطه / شهرک  -

های کارگری آن دوران نمی توان با مفاهیم مدرن پرداخت 

ــنعتی  ها و آن محوطه ــهرک های ص را کامال منطبق بر ش

ــهر  نوین نمود، بــا اینحــال در آن دوره نیز بــه ویژه در شـ

و ها انهای اطراف آن، از المو شــهرکها پارســه و محوطه

 اسـتعارات اساطیری و فرهنگی قومی و اقوام دیگر استفاده 

رسد به جز تعداد محدودی می کردند. متاسفانه به نظرمی

از شـهرک های صنعتی نوین، نه تنها به زیباسازی شهرک  

ــتعاره   ــارات نمی پردازنـد بلکـه حتی کمتر از اسـ ها و اشـ

 کنند. فرهنگی و تاریخی استفاده می

ــتی و در حوزه مح - - یطی، یکی از ارکــان دین زردشـ

ــامزدایی، احترام به خاک  همچنین آیین های ایرانی پیش

ــعی و تالش خود را  ــت. ایرانیان تمام س  و آب و آتش اس

نمودند تا از هرگونه آلودگی و آلوده کردن این عناصر می

ــت در گاهان چنین    جلوگیری نمـاینـد. چنان که زردشـ

کار  مردمان را بهترین پاکی از هنگام زادن، »ســراید: می

است. باید برای آبادانی جهان کوشید و آن را  [در زندگی

ــنایی برد  ــوی روشـ ــتی نگاهبانی کرد و به سـ « به درسـ

(Avesta, 1996: Chapter 47, Clause 5 یا در جایی .)

تا هر یک، خانواده و روســتا و کشــور و »پرسـد:  می دیگر

ــت آوردن آب بر  ــرزمین خویش را در پی به دس آید و س

اینچنین گوید: آیا سرزمین ما باید خشک و ویران شود  

که در رســاندن آب به خانواده و ها ... هریک از فروشــی

روستا و کشور و سرزمین خویش کامیاب شود، اینچنین 

ــود و ببالد   ــبز ش ــرس ــرزمین ما باید خرم و س « گوید: س

(Avesta, 1996: Farvardin yasti, Chapter 22, 

Clause 66 & 68ــمتی دیگر ای »آورد: می (. و یا در قس

دادار جهان اسـتومند! ای اشــون! کجاست سومین جایی  

که زمین در آن جا بیشــتر از همه جا شــادکام شــود  ... 

چنین جایی، آن جاسـت که اشونی هرچه بیشتر گندم و  

ــی      گیـاه و درختـان میوه بکـارد؛ جـایی که چنین کسـ

ــک را آبیاری و زمین های ترزمین ــی را زِه های خش کش

ــت دومین جایی که زمین در آن جا به »و « کند کجاسـ

ــت  ــود  ... چنین جایی، آن جاس تلخ ترین اندوه دچار ش

ــگان را به خاک  ــیاری از مردمان و سـ که مُردارهای بسـ

ــپـارند   ,Avesta, 1996: Vendidad, Chapter 3« )سـ

Clause 4 & 8   امروزه بـه دلیـل ورود تکنولوژی های .)

ــا ــنعتی و بعضـ آلوده کننـده اگرچه زمزمه هایی در   صـ

شود ولی می مبحث عدم آلودگی محیط زیســت شــنیده

بعضـا این شــهرک های صنعتی خود از مهمترین عوامل  

آالینده هسـتند و بدین گونه نه تنها مضر به حال محیط  

زیســت و در نتیجه انســان هستند، بلکه موجب دوری و 

 . عدم تعامل کارگران در چنین فضاهایی هستند

در حوزه امنیتی و ایمنی در دوران هخامنشــیان به دلیل  -

اعمال قانون مخصوص هر قوم و نظارت بر اجرای صحیح 
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ــخت برای تخلف از     قوانین، بـه عالوه مجـازات هـای سـ

ــهرها و  ــت درازی و ناامنی در شـ قوانین، از هرگونه دسـ

ــد. بــه عالوه این کــه حکومــت، می نواحی جلوگیری شـ

نمود و طبق شواهد می انی را تشویقهرگونه آبادی و آباد

ــتان ــیباسـ ــناسـ  :Archaeological Reports of) شـ

Mostafavi, 1950 & Askari Chavardi, 2015 & 2018, 

Mehrabani Golzar, 2012 ) ایرانیان در جاهای مختلف

 Fig. 9) -دشت پاسارگاد و جنوب شرقی تخت جمشید-

& Fig. 10 & Fig. 11طقه به (، متناســب با خاک آن من

 هایپرداختند و پردیسکاشت انواع درختان و گیاهان می

( که بارو 158تا  144الواح شماره آوردند )می را به وجود

ــروی    این کـار از بروز برخی حوادث طبیعی مـانند پیشـ

کرد. مبحــث ایمنی و گردبــادهــای خــاکی جلوگیری می

امنیت در معماری فضـاهای مختلف به ویژه در فضـاهای   

های صـــنعتی دارای اهمیت در اینجا شـــهرک عمومی و

ــت. مراقبت طبیعی، امنیت جاده و مکان ها، عدم ها اسـ

بایســت در معماری می وجود بازوها از مباحثی اســت که

ــنعتی نوین مورد توجه قرا گیرد که   ــهرک هـای صـ شـ

 متر به آن پرداخته شده است.متاسفانه ک

 -رمندانشامل کارگران، متخصصان و کا -بنابراین، افراد 

 حضور صـنعتی  -محوطه/ شـهرک های کارگری   مختلف، در

معاش خود و خانواده بپردازند. اما، آنها  به تأمین تا یابند می

در عین حـال نیـاز، بـه ایجـاد ارتبـاط و تعامل با دیگران، و      

هایی برای تعمق و تفکر دارند تا به کمال موردنظر خود زمان

تواند و باید به گونه می هابرسند. فضا/ کالبد معماری شهرک

ــد که فرد را در جهت  فعالیت اجباری، اختیاری و  3ای باشـ

اجتماعی به رابطه دو سـویه و چندسـویه با دیگر افراد حاضر   

 دىکالب محیط در آن شــهرک برســاند. بدین ترتیب، کیفیت

صنعتی برای جذب و ماندن  -محوطه / شهرک های کارگری

ــتـه بـه عوامـل     گونـاگونی همچون ایمنی،  افراد در آن وابسـ

ها، تنوع، امنیت، تراکم و ظرفیت مناســب، ســازگاری کاربری

 آسـایش اقلیمی، دسترسی، زیبایی و سرزندگی مرتبط است. 

ــده محوطه های کارگری دوران   ــناد ارایه شـ بـاتوجه به اسـ

هخامنشــی با امکانات و اندیشــه های منطبق بر آرای زمان  

عامالت اجتماعی بین خویش توانســته اســت نه تنها موجب ت

 و ســرزنده  کارگران ایرانی و غیر ایرانی شــود بلکه محیطى 

را نیز برای کــارگران خلق نمود کــه انعکــاس آن را  جــذاب

ــید می ــناد دیوانی تخت جمش به  -خزانه و بارو –توان در اس

ــنعتی نوین،   ــهرک های ص ــت. درحالیکه، در ش نظاره نشــس

به مولفه های باال، متاسفانه به علت عدم توجه و کم توجهی 

 هنوز فضاهایی تعامل پذیر برای کارگران نیستند.

 پی نوشت
 آن از و اند داشته متخصص و کارگر زیاد بسیار تعداد به نیاز بزرگ بناهای ساختن برای هخامنشیان زمان مقاله این در و باستان دوران در که جا آن از .1

 داخل همچنین و ایران از خارج ایاالت از -خزانه متون و شوش متون مانند – هخامنشیان دوران انهم از باستانی های نوشته طبق کارگران این که جا

 هبها محل این شناسی باستان شواهد طبق. شدندمی داده اسکان سازی ساختمان برای محل ترین نزدیک در افراد این همه است، شدهمی تامین ایران

 لیلد به راها مکان این نگارندگان. شدندمی شـاهنشـاهی   صـنایع  و مصـالح  کننده تامین کارگران و ینمتخصـصـ   از شـهری  یا آبادی به تبدیل تدریج

 ساختمان خدمت در بزرگسال و نوجوان مرد، و زن از بودند ساکن جا آن در که کسانی تمام زیرا است، نموده ذکر کارگری شهرک یا محدوده ذکرشده،

 بودند. صنعت تا خوراک ازها محدوده این مختلف نیازهای رفع و سازی
2. Persepolis 

 شرقی بنگاه علمی های کاوش ضمن م،1933./ ش 1312 سال پاییز در که است هخامنشـیان  دوران از آمده دسـت  به اسـناد  پربارترین خشـتی  الواح .3

 لیگ لوح هزار سی قریب آن روند و شد کشف جمشید تخت صفه شرقی شمال گوشه حصار های اتاق از یکی درِ مسدود آستانه در شیکاگو دانشـگاه 

 جنوب در. م 1936-38./ ش1315-10 های سال بین در در سپس. اسـت  ایالمی به آنها بیشـتر  که شـده  نقر میخی خط به عموما که آمد دسـت  به

 .گشتند معروف خزانه لواحا به دومی و استحکامات/ بارو الواح به اول گروه. شد یافته لوح 057 حدود اینبار و گرفت قرار حفاری مورد تراس شرقی
4. William Whyte 

5. The social life of small urban spaces 
6. John Lang 

7. Jan Ghel 

8. Life between buildings: using public space 

9. Rapoport  

10. Estefen Carr 

11. Public Space 

12. Hallok 

13. Persepolis fortification tablets 
14. Cameron 

15. Persepolis treasury tablets 

16. Koch 
17. Kűrtaš  
18. Karta 
19. Kar 
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20. Uvādaicaya 

21. Matezziš 
22. Partetaš 

 رجوع کنید به الواح بارو و خزانه در کتاب های زیر:  .23
24. Hallok, Richard. (1969). Persepolis fortification tablets. Chicago: the university of Chicago oriental institute 

publications. 
25. Cameron, George. (1961). Persepolis treasury tablets. Chicago: the University of Chicago. 
26. Karukur 

27. Kazpit 

28. Šap 

29. Kešbema 

30. Kikdu 

31. Irtaštiš 

32. Kišur 

33. Pirri 

34. Aššana 

 Inmabamaبه )حساب( اینمبمه  kemبَر کروکور )میوه( )همچون(  5»بارو/ استحکامات پارسه چنین آمده است:  140به عنوان مثال در لوح شماره  .35

 ,Hallok«. )مقسـم آن آن است. بیست و چهارمین سال  Rašdaشـود. رَشـدَ   می نگهداری Nupištaš آن در پرتتش در نوپیش تشسـپرده شـد.   

1969: 114.) 

 
گوید: یکصد و چهل و سه کارشه و سه شنکنل می Darkušدرکوش »... خزانه پارسه چنین آمده است:  15به عنوان نمونه در بخشی از متن لوح شماره  .36

مسئول  Vahušگیرند و برای آنهایی که وهوش می نُهم یک شـکل نقره به کارگران سـرزمین های هیتی/ سـریانی، مصـری و ایونی که دستمزد    و دو 

در پارسـه اسـت و به این هایی که کارگران بر سـتون های تاالر و سـازندگان سـتون های تاالر هستند برای دستمزد بدهد. گوسفند و شراب به      ها آن

 «ادل: یک گوسفند برای سه شکل، یک کوزه شراب برای یک شکل نقره...عنوان مع
37. Bagapata  
38. Rtain  

39. Vratayanta 

40. Olmstead 

شد. در زمان خشایارشا، هنوز دو سوم مزد را جنس و یک سوم را می سـابقاً مزد به صـورت اجناس از قبیل گوشت، جو، گندم، شراب و غیره پرداخته   .41

 (.Ghirshman, 1995: 201-202همین پادشاه، مزد جنسی فقط به به یک سوم تقلیل یافت )دادند. بعدها در زمان می پول

نیز از ها اگرچه قابل اشـاره اسـت که طبق قوانین حقوق بشـری و حقوق کودک، کار کودکان زیر سـن قانونی ممنوع است و در نتیجه در این شهرک     .42

 شود. می حضور کودکان کار جلوگیری

   ( رجوع کنید.1394( و گزارش های عسگری چاوردی )1329های باستان شناسی مصطفوی )می توانید به گزارش  .43

 هردوت، گزنفون، پلوتارک، دیودور  .44

 در مَدَنَه نگهداری پرتتش سپرده شد. آن در Bakabadaبه )حساب( بَکه بَدَ  kemبَر کزله )میوه( همچون  x» بارو چنین اسـت:   144لوح شـماره   .45

تحت عنوان  پرتتشبر خرما شاهی در  67»بارو چنین آمده است:  158و یا در لو ح شماره « سال. 22کند. در می را( تقسیم شـود. مزدیشنه )آن می

، رئیس کارگران Mišparmaآن به )حساب( میش پرمه  .شودمی نگهداری Dahutrasaتحت عنوان دهوترسه  Mišdukba ،kirimaمیش دوکبه 

 « سال. 28و تقسیم کننده اش سپرده شد. 
46. Godates  

47. Egibi 
48. Diodorus of Cicily 

تاریخ دقیق تولد و مرگ . و نویسـنده کتابخانه تاریخی است  (م14 -.مق 63) وس. م( و آگوسـت ق 44 -177سـزار )  یوسعصـر ژول  همرومی نگار تاریخ .49

. این ترجمه بخشی از کتاب تاریخی دیودر و استفته ق.م. نیز از دنیا ر 37و در سالبه دنیا آمده  .م.ق 97دیودور معلوم نیسـت. وى احتماال در سـال   

 .است باقیماندهها که امروز حدود ده جلد از آن ه شدجلد، نوشت 47در  این کتاب ق.م. است. 97متعلق به دهه 
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Providing opportunities for social interactions is one of the most critical features of 

space. When interacting with each other, people in a community build a stronger 

emotional connection with their social place and space. Not only does this interaction 

affect the social psyche of that community, but also leads to the economic growth and 

development of the communities in those spaces, such as workers-industrial sites and 

estates. 

Since a variety of chemical, food, pharmaceutical, and other manufacturing industries 

have come together, industrial estates today encompass the essential activities of human 

beings. Residents and employees of these estates, both employers and employees, have 

gathered at various levels for economic reasons. Unfortunately, voluntary and social 

activities in these estates are negligible due to their architecture. The better the quality 

of physical spaces in industrial estates, the more social interactions are possible under 

group activities, such as talking, playing and exercising, watching, and so on. Thus, 

interactive spaces in industrial estates, such as teahouses, sports stations, mosques, etc., 

take on the characteristics of a place and, at the same time, have the characteristics of 

vitality and civic life as a result of mandatory and voluntary activities. 

On the other hand, Fars (Pars), an old state in Iran, needed the boundaries of the labor 

settlement to establish a large city with ideal characteristics. The city was founded 

under the name of Persepolis at the heart of the Achaemenid Empire about 2500 years 

ago (518 to 494 BC) by the Achaemenid kings: Darius (c. 522-486 BC), and Xerxes I 

(c. 486-465 BC). Founding the city of Persepolis (in Greek) required a considerable 

number of workers and artisans, not only from Iran but also from other parts of the 

world, such as Egypt, Hittite, and Greece. These people settled in the sites and estates 

around Persepolis and engaged in their (mandatory) work duties apart from voluntary 

duties. 

Therefore, this study aims to investigate and explain the social interactions in labor sites 

in the Achaemenid period and the architecture of modern industrial estates. Among the 

various architectural factors, such as physical, functional, and spiritual factors, the 

authors considered the space/body factor. This study uses a descriptive-analytical and 

historical method in a documentary manner based on desk research. To document the 
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labor areas around Persepolis, several thousand treasury and fortification clay tablets 

were used, in addition to Greek and Babylonian sources. 

Persepolis court documents were examined with regard to workers and specialists in 

the precincts of Persepolis, as well as exploring various texts related to social 

interactions. The results indicate that the quality of the physical environment in labor-

industrial sites and estates depended on a variety of factors. One of these factors is 

associated with the physical structure of the environment, such as safety and security, 

diversity and adaptability of applications, climatic comfort, density and proper 

capacity, accessibility, attractiveness, and vitality. According to the documents 

provided, not only did the Achaemenid labor sites succeed in establishing social 

interactions between Iranian and non-Iranian workers with the facilities and ideas 

coincident with the opinions of their time, but they also created a lively and attractive 

environment, reflected in Persepolis court documents – Persepolis treasury and 

fortification tablets. 

At Persepolis labor sites, there were peoples of different nationalities, professions, and 

specializations, who usually worked together as a family. In these estates, the topics of 

landscape, attractiveness, vitality, and climatic comfort were considered, and various 

agricultural and horticultural items were cultivated in appropriate places. According to 

archeological and historical documents, and most importantly, the tablets numbered 

144 to 158 of fortification, the precincts of Persepolis were surrounded by various 

campuses (paradises). These campuses were used both as animal shelters, including 

wild animals in various gardens and orchards, which provided food for the workers and 

the royal family. In terms of accessibility, these estates had a number of stores and 

cooperatives to provide comfort and well-being for workers. In this way, they could 

provide the goods and food they needed, such as flour, sheep, and wine. Not only stores 

but even branches of well-known banks such as Egibi Bank had representatives in some 

of those places. In terms of readability and integrity, the Achaemenids used Iranian and 

global mythological and cultural symbols and elements in the designs of bricks, stones, 

and tile-work. By combining the appearances of beings with spiritual and heavenly 

meanings, they were able to create new forms that guided humankind to worlds larger 

and higher than the existence and environment of their daily lives and associated them 

with their celestial powers. 

However, modern industrial estates are, unfortunately, not interactive spaces for 

workers because they ignore the above elements. Given the importance and role of 

humans in space, one of the essential tasks in the architectural design of industrial 

estates is, therefore, to pay attention to interactive spaces. Properly considered in the 

design, it will lead to economic growth and development in those industrial estates and, 

consequently, in the whole country. 

Key words: 

Social interactions, Physical space, Achaemenid labor sites, Industrial estate. 
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 چکیده

ــترش محله ــکونی برنامهاز چهار دهه پیش تاکنون، ظهور و گس ــده بهای مس ــخت و قابل ا محدودهریزی ش های س

های مختلف را به خود جلب کرده است. رشد پردازان و پژوهشگران حوزههای محصـور، توجه نظریه کنترل، به نام محله

های فراوانی در مورد دهد و موجب انجام پژوهشهای محصــور، شــکل جدیدی از ســکونت را نشــان می روزافزون محله

شمسی در  1347سازی محصور از دهه رغم گسترش مسکنها شده است. علیآنچرایی و چگونگی پیدایش و گسترش 

ها ها انجام شده است. مقاله حاضر با هدف انجام یک مرورِ تحلیلی بر روی تئوریایران، مطالعات بسیار اندکی درباره آن

ر و های محصوگسترش محله ها و دالیلهای تجربی انجام شده، درصدد بازنگری و تحلیل تعاریف، گونهو نتایج پژوهش

گذاران حوزه مسکن کمک کند تا تواند به طراحان و سیاستهاسـت. نتایج این پژوهش می پیامدهای مثبت و منفی آن

 ها کاسته و برسازی، از میزان پیامدهای منفی آنهای محصور به عنوان یک گونه جدید از مسکنضمن بازشناسی محله

 ند.ها بیافزایپیامدهای مثبت آن

 های کلیدی:واژه

 .ی سخت، محصورسازی، جهانی شدن، کاالی باشگاهیمحله محصور، محدوده
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 مقدمه -1

نون، یک ســاختار فضــایی قدیمی، از چند دهه پیش تاک

ــعه ریزی و طراحی محلـه مجـدداً در برنـامـه    های هـا و توسـ

ــهرهای قدیمی،    ــت. در ش ــده اس ــکونی جدید پدیدار ش مس

مناطقی وجود داشـتند که از طریق دیوارکشی و ساخت برج  

ی شدند و امنیت بیشترو بارو از بقیه مناطق شهر تفکیک می

 ,Low, 2003; Juddآوردند )برای ساکنان خود به ارمغان می

ــکونی با محدوده 1995 ــاخت مناطق مس های (. امروزه نیز س

ــهرها همچنان ادامه دارد. به   ــده در ش ســخت و محافظت ش

های ای که هم اکنون، دیوارکشی و محصور کردن محیطگونه

های معمول و رو به رشد مسکونی، تبدیل به یکی از مشخصه

(. Blandy, 2018; Blakely, 1999در اکثر شهرها شده است )

که در آن  1در ادبیات طراحی محیطی، به یک محله مسکونی

ــعی می ــار و دروازه، یک محیط  س ــود از طریق ایجاد حص ش

ــکل بگیرد، محله     ــده ش ــی کنترل ش ــترس ــکونی با دس مس

& Blandy,  Atkinsonشود )دار گفته مییا دروازه 2محصور

2013; Blakely & Snyder, 1997 ــترش های محلـه (. گسـ

( از آن 1997) 3محصور در شهرهای معاصر، همچنان که الین

( بــه عنوان 1998) 5، دیویس«4معمــاری ترس»بــه عنوان 

معماری »( به عنوان 1975) 0و فوکو« 6معمـاری آپـارتـاید   »

ــان   نام می« 8کنترل ــکونت را نش ــکل جدیدی از س برند، ش

ــاس   می ــاکنان احس ــکونت، که در آن س ــکلی از س دهند. ش

ــی، دوری از  کنند نمیمی ــوص توانند برای کنترل حریم خص

جرم و حفظ منزلــت اجتمــاعی خود، بــه قوانین عمومی و 

ــی جامعه اعتماد کنند   - فرایندهای متغیر اجتماعی ــیاس س

(Grant, 2007; Maxwell, 2004; Byers, 2003.) 

های محصـــور به عنوان یک پدیده در حال حاضـــر، محله

ها مسائل بسیار مهمی در ش آنجهانی شـناخته شـده و گستر  

های مختلف معماری، شــهرســازی، اجتماعی، ســیاسی و زمینه

ــترش این گونه    ــرعت گس ــت. س ــادی به وجود آورده اس اقتص

ــت، که زایوتیمحله ای به نام ( از پدیده2007) 9ها آنچنان باالس

کند. در ابتدا رشد در شهرها یاد می« 17سـندرم محله محصور »

ــ این محلـه  تر از هر کجـا در ایـاالت متحـده آمریکا و    هـا، بیشـ

شهرگرایی »آمریکای التین مشـاهده شد، که پژوهشگران آن را  

 & Shapiro, 2009; Le Goixنامیدند )« 11گراخصوصی امنیت

Webster, 2008  این پــدیــده هم در ایران و هم در ســـایر .)

 ,Tang(، چین )Grant, 2005کشـــورهای جهان مانند کانادا )

2017; Xu, 2009; Webster, Wu & Zhao, 2006 جنوب ،)

ــترالیا )  ــیا و اس  ,Bagaeen & Uduku, 2015; Rofeشــرق آس

2006; Leisch, 2002( ــا  ;Atkinson & Flint, 2004(، اروپ

Blandy, 2006( شـــرق اروپا ،)Stoyanov & Frantz, 2006 ،)

(، ترکیه Breetzke, Landman & Cohn, 2014آفریقای جنوبی )

(Akgün & Baycan, 2011( و جــهــان عــرب )Glasze & 

Alkhayyal 2002ــود. بــنــابــرایــن مــی( دیــده مــی توان شـ

ــازی» را یــک رونــد جهــانی تلقی کرد. این نوع « محصـــورسـ

ــکن ــازی، احتماالً از جهات مختلف تحت تأثیر مدلمس های س

آمریکایی قرار دارد؛ اما در هر منطقه، مطابق با پیشینه سیاسی، 

ی و معماری محلی آن منطقه، توسعه پیدا اقتصـادی، شـهرساز  

 (. Glasze 2005; Webster, Glasze & Frantz, 2002کند )می

ــترش جهانی محلهعلی ــور و پدیدار رغم گسـ های محصـ

مندن در ایران، مطالعات نظام سازیشـدن این گونه از مسـکن  

 ,Jaliliها انجام شــده اســت )تجربی بســیار اندکی درباره آن

2020; Einifar & et al., 2019; Madani & et al., 2019 به .)

های تجربی، الزم است رسد که قبل از انجام پژوهشنظر می

ها و در قـالـب انجام مطالعات مروری، تعاریف، مفاهیم، گونه  

های محصــور تبیین گردد. در این پیامدهای گســترش محله

ــتـا، این مقـاله با هدف انجام یک مرورِ تحلیلی بر روی    راسـ

ــایر کشــورها،    پ یشــینهن تحقیقات تجربی انجام شــده در س

 های زیر است:درصدد پاسخ به پرسش

 ها، دارایتعریف یک محله محصور چیست  اینگونه محله 

ها را از سایر های منحصربفردی هستند که آنچه ویژگی

 کند متمایز می سازیهای مسکنگونه

  ــترش از منظر تــاریخی، عوامــل پیــدایش و علــل گسـ

 های محصور چگونه بوده است همحل

 های محصور، آیا با توجه به ساختار و ماهیت متنوع محله

 ها ارائه داد های نوعی آنبندی از ویژگیتوان طبقهمی

  ــد محله ــترش رو به رش ــور در با توجه به گس های محص

 ها چه پیامدهای را به دنبال دارد شهرها، گسترش آن

ــعی دارد با مرور  ــر سـ ها و تحلیلی تئوریمطالعه حاضـ

ــش  هایها با نتایج پژوهشانطباق آن تجربی، به چهار پرسـ

رو در ابتدا ســعی شــده است، تعریف فوق پاسـخ دهد. از این 

ــور و ویژگیمحله ــربفرد آنهای محص ها های کالبدی منحص

ــود. پس از آن، با مشــخص شــدن نحوه  پیدایش و  یارائه ش

ــترش این گونه محله ــدعلل گس بندی از ه طبقهها، تالش ش

ــنــاختی آنهــای گونــهویژگی هــا ارائـه گردد. پس از آن،  شـ

ــترش محله ــور بحث پیامدهای مثبت و منفی گس های محص

 شده است.

 های محصورتعریف محله -5

ــکن ــازی، یک تعریف واحد و یا توافق در ادبیات مسـ سـ

های وجود ندارد. واژه« محله محصور»عمومی بر روی مفهوم 

ــتفاده قرار    متعـددی برای ا  ــاره بـه این پـدیـده مورد اسـ شـ
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ــعه»ها، در ایاالت متحده به انـد. این محلـه  گرفتـه  های توسـ

« 31های خصــوصــیمحله»و « 12مســکونی مشــترک المنافع

(McKenzie, 2003 در آفریقــای جنوبی بــه ،)«هــای محلــه

( و Landman, 2002a; 2002b« )15دهکده امن»و « 14بســته

 & Zaireen« )16ندومینیومی بستهامالک کا»در سنگاپور به 

et al., 2015ها، ممکن ( معروف هســتند. هر یک از این واژه

های محصــور اشــاره خاص محله هایاســت به یکی از ویژگی

های ها دارای مشـخصه (. با این وجود، همه آنTable 1کند )

 محیطن مسکونی تلقیکالبدی مشـابه هستند و به عنوان یک  

ســازی که مانعی رها، حصــارها یا محوطهشــوند که با دیوامی

ــته کـالبـدی برای ورود افراد غریبـه فراهم می    ــازند، بسـ سـ

شــوند. در این گونه ســاختارها، دســترســی نه فقط به    می

های آن محوطه، هـای فردی بلکـه بـه کلیـه خیـابـان      خـانـه  

ــهیالت و امکانات محله نیز کنترل میپیاده ــود روها، تسـ شـ

(Low, 2003; Blakely & Snyder, 1997 این دســترســی .)

کنترل شده به فضاها و دیگر تسهیالت رفاهی، معموالً امری 

سـازی فضاها و  غیرمعمول تلقی شـده و نشـان از خصـوصـی    

 هایباشد. محلهامکانات عمومی، برای گروهن اندکی از افراد می

های نظارت بر دسترسی برخوردارند محصور اغلب از مکانیسم

 01تهی مداربسهانیتی یا سیستم دوربینکه شامل کارکنان ام

 ,Atkinson & Blandyباشند )برای کنترل ورود و خروج می

ها، های محصــور ممکن اســت هم شــامل محله(. محله2013

ــعهمجموعه ــکونی جدید واقع در مناطق ها و توسـ های مسـ

ــهری و حومـه   ــند؛ و هم محلهشـ های قدیمی واقع در باشـ

شــوند که برای برخورداری از مناطق مرکزی شــهر را شــامل 

ــده ــازی شـ  ,Blakely & Snyderاند )امنیت مطلوب بازسـ

(. جدول شماره دو فهرستی از تعاریف ارائه شده توسط 1997

 دهد.نظران و پژوهشگران را ارائه میصاحب

 

 
Fig. 1 The concept of a gated community (left) and a non-gated community (right) Source: (Kim, 2006, p. 63) 

 

Table 1: A number of common terms used in the literature gated communities 

English expression Feature emphasized 

Gated residential development 
A new geographical or physical unit developed on a new land plot 

designed and built as a gated community from the beginning 

Enclosed neighborhood 
The nexus of relationships among individuals living in a 

community with hard boundaries 

Closed settlement 
A gated and enclosed geographical feature with lesser focus on the 

relationships among people 

Security zone Improving security in a physical or geographical unit 

Defended community 
Relationships among individuals who have fenced and fortified 

their communities to protect themselves 

Walled settlement Walls or fences around a physical area 

Retirement community Type of the residents of the community who are retirees 

Private neighborhood Management of the community (privately managed) 

Elite community Socio-economic status of the residents of the community 

Guarded community The presence of guards and physical protection 

های محصور این است بسیار مهم محله هاییکی از ویژگی

که  ای منتخب از ســاکنان محله هستندکه دارای هیأت مدیره

نظارت کرده و قراردادها، شرایط  ی محلههازمین و مشاعاتبر 

کنند هـا تنظیم می هـایی را برای زنـدگی در آن  و محـدودیـت  

(Blakely & Snyder, 1997 ــیــاری از مواقع ممکن (. در بسـ

ــمنی برای جلوگیری از ورود  ــت، این قراردادها به طور ضـ اسـ

ــاس درآمـد، نژاد، طبقـه اجتماعی و      خریـداران بـالقوه بر اسـ

(. در قانون Atkinson & Blandy, 2013قومیتی تنظیم شوند )

قانون اساسی  43و اصل  31اسـاسی اکثر کشورها، مانند اصل  

می ایران، به برابری افراد و ایجاد حق و فرصت جمهوری اســال
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ــاســی آن  ها از جمله مســکن یکســان برای تأمین نیازهای اس

اشاره شده است. بنابراین، به دلیل رعایت قوانین ضد تبعیضی، 

هیچ بند محرومیت مشخصی در قراردادهای تنظیم شده برای 

 شود. اما اغلب مواقع،های محصور نوشته نمیسکونت در محله

هـای بـاال جهت ورود، اقامت و دیگر   بـا در نظر گرفتن هزینـه  

هـای باالی تعمیر و نگهداری به عنوان  مقررات مـاننـد هزینـه   

ــتن فرصــت برابر جهت   ــر راه خریداران برای داش موانعی بر س

 شود.خرید خانه عمل می
 

Table 2: Definitions of gated communities 

Source Definition 

Blakely and 

Snyder, 1997 

“Gated communities are residential areas with restricted access in which normally public spaces are privatized. 

They are security developments with designated perimeters, usually walls or fences, and controlled entrances 

that are intended to prevent penetration by nonresidents.” )p. 2) 

Landman, 

2000 

“By their nature gated communities are separate and enclosed areas: isolated from the broader urban 

environment and enclosed through physical barriers. Whether the purpose is to enable a specific lifestyle within 

the enclosed area or to protect the residents from possible intruders, gated communities reflect an urban entity 

that is physically and often socially and economically differentiated from the surrounding urban environment.” 

(pp. 1-2) 

Touman, 

2002 

“The Gated Community is: an urban settlement surrounded by walls with several entrances. These entrances 

are controlled by gates and they are guarded by security agents. Sometimes these gates are under video 

surveillance. The access to these settlements is strictly reserved, generally, to the residents and their visitors.” 

(p. 2) 

Grant, 2005 

“Gated communities are housing developments on private roads that are closed to general traffic by a gate 

across the primary access. These developments may be surrounded by fences, walls or other natural barriers 

that further limit public access.” )p. 276) 

Atkinson, 

Blandy, Flint, 

and Lister, 

2003 

“In physical terms, a gated community is a fenced or walled residential area, to which access by non-residents 

is either restricted or controlled by CCTV and/or security staff. A gated community is served by private internal 

roads, and may include facilities such as a gym for the use of residents only. In legal terms: residents of a gated 

community are tied into a common code of conduct, and there is generally a degree of self-management of the 

development by the residents.” 

Roitman, 

2010 

“Closed urban residential settlements voluntarily occupied by a homogeneous social group, where public space 

has been privatized by restricting access through the implementation of security devices. Gated communities 

are conceived as closed settlements from their inception and are designed with the intention of providing 

security to their residents and prevent penetration by non-residents; their houses are of high quality and have 

services and amenities that can be used only by their residents, who pay regular compulsory maintenance fees. 

They have a private governing body that enforces internal rules concerning behaviour and construction.” )p. 

33) 

Atkinson and 

Blandy, 2013 

“Gated communities may therefore be defined as walled or fenced housing developments, to which public 

access is restricted, characterised by legal agreements which tie the residents to a common code of conduct 

and )usually) collective responsibility for management.” )pp. vii-viii) 

 

 های محصورپیدایش و علل گسترش محله -9

های محصور مفهوم جدیدی نیستند و از نظر تاریخی محله

(. Grant, 2008شدند )به دالیل حفاظتی و دفاعی سـاخته می 

ــکـل  ــهن شـ  هاینقرتوان به ها را میگیری اینگونـه محله ریشـ

ــهرهای قدیمی که برای    ــیســات مســتحکم ش ــته و تأس گذش

حفاظت در برابر مهاجمان، دشــمنان یا حتی حیوانات وحشــی 

ــت.   ــده بودند، مربوط دانس ــاخته ش ــهرهای دژمانند در »س ش

های باسـتان، به عنوان نخستین نمونهن قلمروهای محصور  زمان

فاظت ح هستند که با دیوار از بقیه مناطق تفکیک شده و برای

 (. Low, 2003, p.13« )شدنداز ساکنان بنا می

 های طبقاتی که دربندیهای تفکیک و تقسیمســیســتم

ایران باســتان رایج بودند، مانند دژهای حکومتی و شــهرهای 

ــمنان و غریبه   ها دژدار، برای محـافظـت و دفاع از ورود دشـ

دژ در شار پارتی به وسیله دیوارهای شـدند. کهن سـاخته می 

ــکیل نـد و بـاروهای کنگره  بل ــهر را تشـ دار بخش نظامی شـ

دادند و محل سـکونت خاندان سلطنتی بودند؛ شار میانی  می

ــ اقتصادی بود که به محل استقرار طبقات ممتاز اجتماعی ــ

ی دیوارهای ســنگین با چهار دروازه به ســوی جهات وســیله

های شار بیرونی را که اربعه محصور شده بود و ساکنان محله

ــار  ر زمرهد ی طبقـات ممتاز قرار نگرفته بودند از ورود به شـ

 (. Habibi, 2007( )Fig. 2داشتند )میانی باز می
 

 
Fig. 2 Class segregation and differentiation system 

adopted through a set of gates and walls in Sassanid 

cities. Source: Habibi (2007, p. 35) 
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ــارهای دوره    وارهـا، دروازه در واقع، دی هـا و بـاروهـای شـ

ــانی نمـادی از تمامی تمایزات و تفاوت  ــاسـ هایی بود که سـ

را در جامعه آن دوران « کاست»سـازمان اجتماعی مبتنی بر  

(. در دوران متقدم اســالمی، Habibi, 2007دادند )شــکل می

ــترش دیوارها و دروازه ــار میانی از بین رفتند و گسـ های شـ

ــ به عنوان آن بخش از شهر های مسمحله کونی شار بیرونی ـ

ــ به که مردمان خارج از طبقات ممتاز اجتماعی می زیستند ـ

ترین سیاستی بود که دولت اسالمی سـمت شـار میانی، مهم  

های شار میانی و برد. از بین رفتن دیوارها و دروازهبه کار می

ــتم      ارتبـاط حکومـت جـدیـد با مردمانی که پیش از این سـ

گیری اقشار جدید از مردمان در تقابل دند سـبب شکل دیمی

ــار کهن گردید. دیوارها و دروازه های داخلی به عنوان با اقشـ

ــالمی و از بین بردن اختالف    نمـادی از برقراری عـدالت اسـ

های بیرونی اطراف طبقاتی از بین رفتند ولی دیوارها و دروازه

لوگیری از شـهر به عنوان نمادی از توان دفاعی شهر، برای ج 

 (.Habibi, 2007حمله دشمنان و ایجاد امنیت باقی ماندند )

ــور در اروپا، ترین محوطـه قـدیمی  ــط »های محصـ توسـ

ــتائیان ها رومی ــورش روس حدوداً برای محافظت در مقابل ش

 «سـال قبل از میالد مســیح در انگلستان ساخته شدند  377

(Blakely & Snyder, 1997, p.4 .)  رهه تقریبـاً در همـان ب

های بسیار دیگری نیز به همین منظور توسط زمانی، محوطه

ســربازان رومی در ســراســر اروپا ســاخته شــدند. در اروپای  

وسطی، شهرهای محصور و دیوارکشی شده برای نیاز به قرون

ها و همچنین میل به ارتقاء کنترل محـافظت در مقابل حمله 

 (.Leisch, 2002; Grant, 2007اجتماعی ساخته شدند )

 های محصور در اواخر  در ایاالت متحده امریکا، اولین محله

ــهروندان پردرآمد در تالش  1877دهه  میالدی، زمانی که شـ

ــی اطراف خود برای جلوگیری از جوانــب  بــرای دیــوارکشـ

دردسـرسـاز صـنعتی شـدن سریع شهرها بودند، پدیدار شدند     

(Blakely & Snyder, 1997 در دهـه .)  های هـای بعـد، محله

حصــور بیشــتری توسط این اقشار ثروتمند برای حفظ حریم م

ها ســاخته شدند. به خصــوصــی، امنیت و منزلت اجتماعی آن

میالدی نادر و  1967هـا تـا آغـاز دهه   هرحـال، این نوع محلـه  

(. امـا پس از آن،  Blakely & Snyder, 1997کمیـاب بودنـد )  

ــعه خیلی زود، دروازه ــارهای خاص به توس  هایمکان ها و حص

ــگاه ــپس به نواحی تفریحی و باشـ ــهر، و سـ های تفریحی شـ

ــترش پیـدا کردند. در دهه حومـه  ــهری گسـ  1987 یای شـ

های محصــور معاصــر با ها و محلهمیالدی، یک ســری توســعه

اسـتاندارد امنیتی باال در ســراســر امریکا شــروع به زیاد شدن  

ــمت   های دیگر قاره آمریکا و بقیه کردنـد و خیلی زود بـه قسـ

ــترش پیــدا کردنــد )جهــان   & Coy, 2006; Blakelyگسـ

Snyder, 1997ــال  1998تــا  1907هــای (. فقط در بین سـ

 17.777های محصور در ایاالت متحده از میالدی، تعداد محله

 Communityمــورد افزایش یــافــت ) 277.777مـورد بــه  

Association Institute, 1999 1997(. امــا از ابتــدای دهــه 

ــکنهمیالدی بود که پدید ــازیی مسـ ــط  سـ ــور، توسـ محصـ

مورد توجه قرار گرفت « موضوع تحقیق»پژوهشگران به عنوان 

(Roitman, 2010  از آن زمـان تاکنون، مطالعات متعددی در .)

ــایر حوزه ــائل مختلفن  س ــی، بر روی جوانب و مس های پژوهش

صــورت گرفته « های مســکونیمحصــورســازی محیط»پدیده 

 ,Güzey, 2014; Tan, 2016; Branic & Kubrinاســت )مانند

2017; Mantey, 2017; Vesselinov, 2010 .) 

 

 
Fig. 3 The increase in gated communities in the US between 1870 and 2000. Source: Blakely and Snyder (1997, p. 7) 
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با وجود اینکه این روندها برای اولین بار در ایاالت متحده 

ــیده  ــان می، پژوهشاندبـه ثبت رسـ دهد که های بعدی نشـ

های محصـور و خصوصی شده در بسیاری از کشورهای  محله

های هـا دارای اندازه جهـان وجود دارنـد. برخی از این محلـه   

در  91در شــهر ســـائوپائولو  18قابل توجهی هســتند. آلفاویل 

( 2000)27ساکن در زمان مطالعه کالدیرا 37.777برزیل دارای 

 87.777در آرژانتین برای  22ر بوئنوس آیرسد 21بود. نوردلتا

(. Janoschka & Borsdorf, 2006ریزی شــده بود )نفر برنامه

ها، در چین واقع شده با این وجود، بزرگترین این گونه محله

ــت که برای  ــاکن برنامه 377.777اس ــت  س ــده اس ریزی ش

(Webster & et al., 2006بورسدورف .) ( 2007) 23و همکاران

کنند که در کالن شهرهای بزرگ در آمریکای التین، ادعا می

ــاخته   تقریباً تمامی محله ــور س ــورت محص های جدید به ص

ــوند. در چین، محلهمی ــور به نوعی در امتداد شـ های محصـ

های تاریخی شـــهری هســـتند و تبدیل به راهبردی ســـنت

ــاخت محلهنظـام  ــدهمند برای سـ  ,Powاند )های جدید شـ

2007a, 2007b .) 

ــکناول ــور در ایران مربوط به  ین نمونه مس ــازی محص س

توان از مجموعهن شمسی است، و احتماالً می 1347اوایل دهه 

 سازیبهجت آباد در تهران به عنوان اولین مســکنمسـکونی  

 (. افزایشKalantari & et al., 2017محصـور معاصر نام برد ) 

ــین در طی دهه  ــهرنش ــی به دلیل   1347جمعیت ش ــمس ش

ــفید ــش انقالب س ــویب لوایح ش گانه، در کنار مهاجرت ، تص

روســتائیان به شــهر به دلیل اصــالحات ارزی و ســودای پیدا 

ــهرهای بزرگ    کردن زنـدگی بهتر در جـایی دیگر، چهره شـ

(. Ghanbari & Zaheri, 2011مانند تهران را دگرگون کرد )

افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در آن زمان، به 

ــنتی بازار را داد. حکومـت اجـازه دخ   ــبات سـ الت در مناسـ

 گیری طبقه جدیدتغییرات کالبدی در ساختار شهرها و شکل

ــبب   ــبک جدید زندگی بودند، سـ اجتمـاعی که به دنبال سـ

های خصوصی و محصور شدند. ها و توسعهگیری محلهشـکل 

توان به محله مسکونی سازی محصور میهای مسـکن از نمونه

ــی، مجموعه  1347دهه  دریـاکنـار مربوط به اوایل   ــمسـ شـ

شـــمســـی،  1357مســـکونی اســـکان مربوط به اوایل دهه 

ــاز، هرمزان در تهران، مجموعه هـای آپادانا، آتی مجموعـه  سـ

های چوبی )شهرک مســکونی پارک در اصفهان و محله خانه

ــفهان مربوط به دهه   ــهر اص ــاهین ش  1357مهاجران( در ش

 ره کرد.شمسی، و مجموعه مسکونی سعیدیه در همدان اشا

 

 
Fig. 4 Atisaz Community (right) and Behjatabad Community (left), two gated communities in Iran 

 

 
Fig. 5 Imam Khomeini Community in Hamedan (right) and Park Community (left), two gated communities in Iran 

 

ای فزاینده های محصور که امروزه به نحوگسـترش محله 

ــهـرهــا جــریــان دارد، دالیــل پـیـچــیــده     ای دارد. در شـ

 و ربازا بر مفاهیم نئولیبرالی تأکید( »p.138 ,2018)42بلندی

 مســئولیت پذیرش برای دولت تشــویق افراد توســط ســود،

 برای ایرا، پایه «52خودگردان هایمحله و خود، هایخانه

رانش و همکا 62داند. وســیلنوفهای محصــور میمحله رشــد

(2007, p.123 معتقدند که یک )« 02یسازِ محصور ماشـین »

منافع مشترک »در شــهرها در حال کار اســت که به واسطه 

های توسعه و عمران مسکن، همراه با ها و شـرکت شـهرداری 

ــانه  ، به وجود «زنندها به آن دامن میترس از جرم، کـه رسـ
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ــت. رویتمن ــترش محله2010) 28آمده اسـ های ( دالیل گسـ

 37و دالیل ذهنی 29محصــور را به دو دســته دالیل ساختاری

کند. دالیل دیگری در ادبیات بیان شده است که تقسـیم می 

ــتهها را میهمه آن ( تبیین 2010بندی رویتمن )توان با دسـ

ی جهانی شـــدن و کرد. دالیل ســـاختاری تحت تأثیر پدیده

 نظریه کاالی باشگاهی است. دالیل ذهنی بیش از همه تحت

ــتیابی به یک حس تعلق   تـأثیر دو مقوله ترس از جرم و دسـ

 اجتماعی هستند.

 دالیل ساختاری -3-1

( دالیل ســاختاری تأثیرگذار در گسترش 2010رویتمن )

کند. نخستین های محصـور را به دو دسـته تقسـیم می   محله

سـازی اقتصـاد در ارتباط است که در نتیجه   دسـته با جهانی 

ی گذارشدن اجتماعی و افزایش سرمایهها، قطبی آن، نابرابری

ــته دوم خاصخـارجی پـدیـد آمـده     ــت و به اند. دسـ تر اسـ

سازی و خصوصی عمومی گرینشــینی دولت از تصــدیعقب

ــود؛ که نتیجه آن افزایش تأمین خدمات اولیه مربوط می شـ

سازی در تأمین امنیت است. به خشـونت شـهری و خصوصی  

ــتــه2010اعتقـاد رویتمن )  ترین دلیــل برای عــام ِ اول،( دسـ

 شوند.های محصور محسوب میگسترش محله

 محصورسازی و پدید  جهانی شدن

های محصـــور را به عنوان نظران، محلهبرخی از صـــاحب

نمود کالبدی و آشــکار حاصــل از تغییرات اجتماعی ناشی از 

ی نئولیبرالیسم اقتصادی در جهانی شـدن و اسـتیالی نظریه  

ــد )مــاننــد نظر می (. Blandy, 2018; Glasze, 2005گیرن

 ازی،سخصوصی از به شدت ای است کهنظریه ،نئولیبرالیسـم 

 بخش به عمومی خدمات بخش و کاالها، مؤســســات، انتقال

ــی،  ــوص کند دولت حمایت می دخالت کردن محدود و خص

(Harvey, 2005).  

 

 
Fig. 6 Globalisation, urban governance and the spreading of private neighbourhoods (Glasze, 2005, p.225) 

 

ــتردهکنـاره   با همراه عامه، امور دولـت از  یگیری گسـ

 بر مهمی تأثیر مالی و سازمانی، هایسـیاسـت   از ایمجموعه

ــهرهای -اجتماعی نظم ــر کالبدی ش ــت  معاص ــته اس . داش

حت ت عمومی فضاهای توسعهن گسترده مسـتقیم آن،  ینتیجه

ــی  ــوصـ ــطح جهانمدیریت بخش خصـ  که در بوده، در سـ

خرید و  مراکز مختلف انواع در قالب معموالً اخیر هایدهه
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 & Németh) است نمود پیدا کرده های محصورسازیمسکن

Schmidt, 2011) .اختصاص نئولیبرال، در یک فضای سیاسی 

 هایمکان ایجاد از بودجه دولت برای توجهی مقـدار قـابـل   

 بخش از تمایل شهرها اکثر و جدید غیرعاقالنه است، عمومی

 در عموم برای دسترس فضاهای قابل ایجاد برای خصـوصـی  

ــاختمان ــتقبال   هایس ــی اس ــوص  & Varnaاند )کرده خص

Tiesdell, 2010) .ــهری و دولتی، مقامات از دیدگاه که با  ش

ــتند،  عمومی هایمکان تبدیل کمبود منابع مالی مواجه هس

اســت  عادالنه یاخصــوصــی معامله مؤســســات از تابعی به

(Glasze, 2005). به  عمومی هامکان هرچقدر هم که این اما

 ,Sorkin)نیستند  عمومی سنتی، واقعاً به معنای نظر برسند،

توان ادعـا کرد کـه نقل مکان افراد به   در نتیجـه می  (.1992

ــت دروازه ــارها،پشـ ها آن واکنش نتیجه تواندمی ها و حصـ

ــبـت به کناره  ــد دولت گیرینسـ ــط باشـ  که در واقع توسـ

 تقاضای چنین شـرایطی،  در. شـود می هدایت نئولیبرالیسـم 

های مسـکونی محصـور   ها و مجموعهسـاخت محله  برای بازار

ــت و خواهد ادامه ــای این که زمانی تا داش ــی  فض ــیاس ـ س

سازی محصور است، گسترش مسکن پایدار و حاکم اقتصادی

 .(Fig. 6بیشتر خواهد شد )

 کاالی باشگاهی محصورسازی و ناریم

( مفهوم کاالی باشــگاهی را 2002 ;2001کریس وبســتر )

ــعه داد. وی میبه تحلیل محله ــور توسـ گوید که های محصـ

توان به لحاظ اقتصــادی به صــورت محصــور را میهای محله

شـکلی از حفظ حقوق مالکیت خصــوصی تحلیل نمود که از  

کثری افراد برای برخورداری از منافع حدا طریق کنشِ جمعی

ــور را از . این نوع تحلیـل، محله انـد پـدیـد آمـده    های محصـ

های تحت مالکیت یک نفر و کاالهای خصوصی همچون خانه

سازد؛ چرا کاالهای عمومی همچون پارکن عمومی متمایز می

که، در حالی که تقســیم مزایا برای همه به صــورت یکســان 

ی نایوجود دارد )که تعریف کاالی عمومی است(، مزایای استث

ــخص نیز وجود دارد )که تعریف کاالی   برای یـک گروه مشـ

خصــوصــی است(. کیفیت ترکیبی این تقسیم کاال، منجر به 

گیری مفهوم کاالی باشگاهی شده که برای تحلیل این شکل

گیرد. به لحاظ ســازی مورد اســتفاده قرار میگونه از مســکن

 یی جدیدمحصور، صرفاً نمونه سازیکاالی باشگاهی، مسکن

از رشد کاالهای عمومی و با مالکیت خصوصی همچون مراکز 

ــیاحتی، و   خریـد، پـارک   هـای تجـاری، مراکز تفریحی و سـ

 (. Glasze, 2005باشند )های ورزشی میباشگاه

ــت   ــگاهی، چنین برداش ــتفاده از رویکرد کاالی باش با اس

ــود کـه محلـه  می ــور میشـ ای از توانند مجموعههای محصـ

ــاکنان، به  کاالهای عمومی را  ــی س ــخص مطابق ترجیحات ش

ــاکنان را از پرداخت     آن هـا ارائـه دهنـد؛ و در عین حـال سـ

ها هـای مربوط بـه خـدمـات عمومی کـه هرگز از آن     هزینـه 

کنند، معاف کنند. بنابراین، با کاهش شـــانس اســـتفاده نمی

های محصـــور، در محله« 13اســـتفاده رایگان»ی وقوع پدیده

ــرمایه ــاحبان امالک برای س گذاری در محیطن زندگی خود ص

ــت )   ,Roitman, 2010; Glaszeانگیزه کـافی خواهند داشـ

ــاخت محله2005 ــد خواهد (. در نتیجه، س ــور رش های محص

ــاکنان به مح  خریدن ملکن خود، قادرند   ــت، چرا که س داش

ــکونت   ــنتی مربوط به مالکیت مطلق یا س عالوه بر مزایای س

محله نیز برخوردار شوند.  ای، از سـایر امکانات و مزایای اجاره

های محصور در قبال پرداخت کمترین هزینه، سـاکنان محله 

 هایو محوطه ای از کاالهای عمومی را از قبیل پارکگســتره

ــگاه  ــده، امنیت بهبودیافته، فروش ــمین ش ها، مرکز امن و تض

 های بازی را در اختیار خواهند داشت.خرید و زمین

 دالیل ذهنی  -3-2

های یی که توانایی خرید یا اجاره خانه در محلههابرای آن

ــور را دارنـد، این محله  ها دارای جذابیت قابل توجهی محصـ

هستند. با وجود اینکه در برخی از مناطق دلیل اصلی توسعه 

ــت، در مناطق دیگر محله ــور، افزایش امنیت اسـ های محصـ

ــتنـد. رویتمن )    ( و گرنــت 2010عوامـل دیگری دخیـل هسـ

ــترش محله ( دالیل2008) ــور را در ذهنی در گس های محص

هــا و مواردی چون عالیق، تمــایالت، نگرش ینــتــیــجــه

دانند. خالصـه موارد ذکر شــده توسط  های فردی میفرصـت 

 ها عبارتند از:آن

 :ــاکنان محله امنیت و ایمنی های محصــور باور دارند س

شود. که محصورسازی موجب افزایش امنیت و ایمنی می

ــائلی،  ــلی در بین برخی از از نگرانیچنین مسـ های اصـ

 ها از قبیل سالمندان هستند.گروه

 :های محصور ســاکنان محله نظارت و کنترل اجتماعی

ــتند.       بـه دنبـال رفتـار مـدنی و همگونی اجتمـاعی هسـ

ها تغییر در ترکیب اجتماعی مناطق اطراف خود خـانواده 

ــور ذکر میرا دلیل نقل مکان به محله کنند. های محصـ

ــاکنان نظارت ها و دوربینباننگه های امنیتی بر رفتار س

 شوند.کنند و موجب اجرا شدن قوانین میمی

 :محصــورسازی راهی برای  جدایی و حریم شررخصرری

ــاکنـان فراهم می  ــان را با دیگران آورد تا تعامالتسـ شـ

خواهند با مدیریت کنند و سطح ارتباط اجتماعی که می

  عیین کنند.داشته باشند را ت« 23هابیرونی»

  :ـ لسونیوبر اسـاس نظر   حس تعلق اجتماعی بیشرتر

(، کــاهش حس تعلق اجتمــاعی افراد را 2000)33نجسدو
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ــور ترغیب بـه تالش برای نقل مکان به محله  های محصـ

های ( معتقد اسـت که ساکنان محله 2003) 34کند. لَومی

عالقه دارند، اما نوع خاصی « 35اجتماع محلی»محصور به 

ــامــل محــافظــت از فرزنــدان، از اجتمــا ع محلی کــه شـ

جلوگیری از جرم و جنایت و افراد غریبه باشد و همزمان 

 از محیط زیست و کیفیت خدمات محافظت کند.

 :ز در تبلیغاتی که ا دسررتیابی به سرربک زندگی بهتر

ها به شــود، از آنهای محصــور در بازار مســکن میمحله

ود شاد میعنوان مکانی متفاوت با محیط صـنعتی شهر ی 

هـا امکـان نزدیکی بــا طبیعــت، برخورداری از   کـه در آن 

های بزرگ و دســترســی به تســهیالت رفاهی فراهم خانه

 شود.می

 :ــیاری از مناطق،  وضررعیت اجتماعی و هویت در بسـ

گذارد و موجب محصــورســـازی بر ارزش اموال تأثیر می 

ــاکنان می ــود. افرادی که در تقویت اعتبار اجتماعی س ش

ــ ــت دارای یک هویت  درون حص ــتند ممکن اس ارها هس

 گروهی قوی باشند.

 :ــاکنان اجازه    خدمات و امکانات ــازی به س ــورس محص

ــترک را  می ــگاهی مش ــی به کاالهای باش ــترس دهند دس

مـدیریـت کنند. افرادی که برای امکانات هزینه پرداخت   

ــتفاده بیرونی کننـد می می ها از امکانات تواننـد مانع اسـ

 شوند.

 های محصوری محلهشناسگونه -1

های محصور وجود بندی محلهدو شیوه اصلی برای طبقه

های محصور بر اساس نوع بندی محلهدارد. شـیوه اول، طبقه 

ها است. شیوه کننده آندهنده و مدیریتشـکل  هایسـازمان 

ــازمان دوم، طبقه ــاس مقوالتی غیر از نوع س  یابیبندی بر اس

ــتند؛ مقوالحقوقی محله ــور هسـ تی مانند دالیل های محصـ

ســاخت، انگیزه ســکونت، نوع ســاکنان و موقعیت قرارگیری  

 ها.آن

 شناسی بر پایم معیارهای سازمانیشونم -4-1

های ســنتی و غیرمحصــور، فضــاهای باز همانند در محله

ــیاری از امکانات  خیابان ــبز و همچنین بس ــاهای س ها یا فض

شنا در های عمومی یا استخرهای مشـترک از قبیل کتابخانه 

های دولتی هستند و توسط شهرداری منطقه مالکیت سازمان

های محصور، فضاهای باز و خدمات شــوند. در محلهاداره می

مشــترک توســط یک ســازمان خودمختار ســاماندهی و اداره 

(، سه نوع p.223 ,2005)63شـوند. بر این اسـاس گالسـزه   می

ــازمان ــلی را ذکر میس ایی به هکند که دارای تفاوتدهی اص

تعیین حقوق مالکیت فضــاهای باز و امکانات و  یلحاظ نحوه

 همچنین واحدهای مسکونی شخصی هستند:

 عالوه بر مالکیت قطعه زمین و خانه یا 30هاکاندومینیوم :

شـان، مالکان دارای سند یک سهم تقسیم نشده  آپارتمان

ها، فضــاهای سبز، امکانات و از مالکیت مشــترک خیابان

ــتنـد  ــورت خودکار غیره هسـ . بنابراین، هر مالک به صـ

شود. اعضای انجمن عضـوی از انجمن صـاحبان خانه می  

 د. کننمعموالً هیات مدیره را به صورت سالیانه انتخاب می

 شرکت تعاونی هم مالک 38سهامیـــ های تعاونیشرکت :

واحدهای مسکونی و هم فضاها و امکانات مشترک است. 

ــهم در کل محله می ــهم اجازه افراد یک س خرند. این س

ــکونی و همچنین مناطق و   ــتفـاده از یک واحد مسـ اسـ

ــرکت  ــترک و حق رای دادن در مجمع شـ امکانات مشـ

 دهد.تعاونی را می

  فضاها و امکانات مشترک در مالکیت یک 39هاابرشـرکت :

ابرشـرکت هستند. در برخی از موارد یک عهدنامه که به  

ق شده است سـند واحد مسـکونی یا زمین مسکونی الصا  

ــهام    ــورت خودکـار هر مـالک را به یک سـ دار در بـه صـ

ــهم تبدیل   ــاس میزان سـ ــرکت با حق رای بر اسـ ابرشـ

داران با افرادی که مالک یا کند. در موارد دیگر، سهاممی

مسـتأجر واحدهای مســکونی هســتند، یکســان نیستند.  

هــای محلــه»هــا را ( این نوع محلــه1994)47فولــدوری

ــاری ــکونی  نامیده «41انحصـ ــت. در یک محله مسـ اسـ

کنند دارای حق انحصـــاری، افرادی که در آن زندگی می

شـان نیستند. ارتباط  اظهار نظر در رابطه با توسـعه محله 

شـان ممکن است در بهترین حالت با رابطه  ها با محلهآن

ــعه ــه بین مهمانان یک هتل و توسـ ی هتل قابل مقایسـ

 باشد. 

 های غیرسازمانیشناسی بر پایم معیارشونم -4-2

ــیوه دوم، نظریه ــگران، طبقهدر ش بندی پردازان و پژوهش

های محصور را بر اساس معیارهایی مانند دالیل ساخت، محله

ها، مانند مســائل مربوط پیامدها و مقوالت مهم مرتبط با آن

اند. بر این بـه درآمـد، قومیت و تفکیک اجتماعی ایجاد کرده  

ــاس در ادبیات، گونه ــی اس ــناس های های مختلفی از محلهش

 ,Baycan-Levent & Gülümserمحصور وجود دارند )مانند 

2007; Blakely & Snyder, 1997; Grant & Mittelsteadt, 

گرنت و  ( و1997ی و اسنایدر )لهای بلکشـناسی (. گونه2004

سـازی محصور دارای  ( در ادبیات مسـکن 2004) 24میتلسـتد 

ــتنــد.  ــتری هسـ در ادامــه این دو  عمومیــت و اقبــال بیشـ

 وند.شح داده مییشناسی همراه با مصادیقی از ایران توضگونه
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 شناسی بلکلی و اسنایدرشونم

مطالعات در  ترینکامل از یکی( 1997) اســنایدر و بلکلی

ــوص محلــه ــور را انجــام داده وخصـ  ترینرایج هــای محصـ

 در هاآن مطالعه. اندکرده ارائه پدیده از این شــناســی راگونه

ــور مناطق مورد برای  را هاتک پروژهآمریکا بوده و تک محص

 شماره همانطور که جدول. اندشرح داده درآمد همه سـطوح 

های محصور ( محله1997اسنایدر ) و دهد بلکلیمی نشان سه

ها، به سه گونه اصلی ی ساکنان آنی اولیهرا بر اساس انگیزه

گونه  ،«43یســـبک زندگ» های گونهاند: محلهتقســـیم کرده

ــتیژ( » ــه ،«44مـنزلــت اجتمــاعی )پرسـ  یمنطقــه» و گون

ــگر، در عمل  «.)دفـاعی( 45حفـاظتی  به گفته این دو پژوهشـ

 باشند. های مختلفگونه از ها ترکیبیاست محله ممکن
 

Table 3: Blakely and Snyder's (1997) general typology of gated communities 
Characteristics Subtypes Features Type 

age-related complexes with suite of 

amenities and activities 
Retirement 

These projects emphasize common 

amenities and cater to a leisure class 

with shared interests; may reflect small-

town nostalgia; may be urban villages, 

luxury villages, or resort villages. 

Lifestyle 

shared access to amenities for an 

active lifestyle 
Golf and leisure 

master-planned project with suite of 

amenities and facilities; often in the 

Sunbelt 

Suburban new town 

secured and guarded privacy to 

restrict access for celebrities and 

very wealthy; attractive locations 

Enclaves of rich and 

famous These projects reflect desire for image, 

privacy, and control; they focus on 

exclusivity over community; few 

shared facilities and amenities. 

Prestige secured access for the nouveau riche; 

often have guards 
Top-fifth developments 

restricted access; usually without 

guards 
Executive middle class 

restricted public access in inner city 

area to limit crime or traffic 
City perch 

These projects reflect fear; involve 

retrofitting fences and gates on public 

streets; controlling access 
Security zone 

restricted public access in inner city 

area to limit crime or traffic 
Suburban perch 

closed access to some streets to limit 

through traffic 
Barricade perch 

 

 بر روی زندگی های سبکلهمح های سبک زندگی:محله

 خدمات و امکانات رفاهی، تســـهیالت و های تفریحیفعالیت

 ســبک محصــور مناطق. دارند تمرکز مرکز محله در مشــترک

ای هباشگاه بازنشستگی، هایدهکده اسـت از نوع  ممکن زندگی

. باشـــند ایحومه جدید هایشـــهرک یـا  و گلف، تفریحی و

ــازندگان ها محله تجاری کردن نبالد به هاپروژه این گونه سـ

ساکنانی  امیدوارند هاآن(. Hillier & McManus, 1994) هستند

ــتجوی در را که ــبک یک هویت و جس ــترک زندگی س  با مش

در این . ها جذب کنندهســتند به این پروژه خود همســایگان

ــود حس تعلق اجتماعیها تالش میپروژه  و عالیق طریق از ش

 اغلب زندگی های سبکمحله .دایجاد شو مشـترک  هایفعالیت

. هستند ورزشی و تفریحی هایباشگاه یا و بازی هایزمین دارای

محله، در  در شده ارائه امکانات به نسـبت  امنیت، اسـت  ممکن

 .ی دوم اهمیت قرار داشته باشددرجه

 

 
Fig. 7 Daryakenar Community in Mazandaran, a lifestyle gated community 

 

 ای سرربک منزلت اجتماعی )پرسررتیژ(:هر محلره 

ســاکنانی  های ســبک منزلت اجتماعی )پرســتیژ( برایمحله

ــت کـه به وجهه  ــادی خود در برابر اسـ ی اجتماعی و اقتصـ

ها دهند؛ و محل زندگی برای آندیگران اهمیـت زیـادی می  

ــود )موقعیت محســوب می و ثروت از نمادی  & Blakelyش

Snyder, 1997) .ــبک زدهم محلـه نو قرن اواخر در های سـ

 ساخته شد: شمالی آمریکای شهرهای از بسیاری در پرسـتیژ 

حصارها و  مشـهور.  افراد و صـنعتگران بزرگ  برای هاییخانه
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ــدها باعث میدروازه ثروتمندان از دید  زندگی چگونگی شـ

جذاب  ها دارای محیطیپروژه این اگرچه. مردم پنهان بماند

مشترک  رفاهی یا تسـهیالت  امکانات شـامل  اغلب اما بودند،

دیوارهای  و هادارای دروازه محصور هایاین محله .شدندنمی

ن ای. شــوندمی محافظت امنیتی نیروهای توســط و زیبا بوده

 و آسیب به جرم و جنایت از فراوان ترس یها در نتیجهمحله

ــخاص، و اموال ــاکنان و اش  با تماس آن برای عدم تمایل س

ــکاران برای پناهگاهی و بـه  انـد، بوجود آمـده  مردم  ورزشـ

 ساکنان. اندشده تبدیل مشهور افراد و دارانسرمایه ای،حرفه

 هستند احساس خودشان شبیه که همسایگانی داشـتن  بابت

ن در بی نشـانی از پرستیژ  آدرس محل سـکونت، . خوبی دارند

 سایر مناطق مسکونی است. 

 

 
Fig. 8 Eskan Community, Tehran, a prestige gated community 

 

 
Fig. 9 Saeedieh Community, Hamedan, a prestige gated community 

 

های محله های سبک منطقه حفاظتی )دفاعی(:محله

را به  عمومی هایخیابان حفاظتی )دفاعی( یگونـه منطقه 

ــاکن در محلـه می  افراد روی  هااین نوع محله. بندندغیرسـ

محله را  آرامش که هایی هستندبهغری از ترس یدهندهنشان

 سازندگان اگرچه. (Blakely & Snyder, 1997زنند )برهم می

 ،کنندهای محصور نیز امنیت را برقرار میمحله سایر انواع در

 شــخصــاً اســت ممکن حفاظتی یمنطقه هایمحله ســاکنان

 احداث در همچنین مشارکت متقاعد کردن مسئوالن و برای

ــهری اگر مشـــکالت .موانع اقدام کنند  فراتر از حد توان شـ

 بخواهند محلی ساکنان از مقامات است ممکن ساکنان باشد،

ــدود و یا محله هاخیابان ــور کنندرا مس تا مانع از  ها را محص

با هدف  هادیوارها و دروازه. ها به محله شوندغریبه دسترسی

 حفظ یا و محدودیت رفت و آمد، جنایت، و جرم از جلوگیری

ــاختـه می  ارزش ــونـد امالک سـ ــاکنــان. شـ  کلی بطور سـ

برای  راهکار را آخرین خود یهای محلهخیابان گذاریدروازه

 یا و هادروازه. دانندهـا می پس گرفتن محلـه خود از غریبـه  

 ضــروریات بلکه به عنوان به عنوان امکانات نه موانع ســایر

 . (Blakely & Snyder, 1997شوند )محله محسوب می
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Fig. 10 Fencing and gating in some residential blocks in Ekbatan, Tehran, in reaction to unwanted changes in the 

environment 
 

 شناسی شرنه و میتلهتدشونم

( بر دیدگاه بلکلی 2004گونه شـناسی گرنت و میتلستد ) 

( استوار است، اما دارای تأمالت بیشتری در 1997و اسنایدر )

ــازی و مشــخصــه  مو های تســهیالت و رد ســطح محصــورس

ــکونی و ویژگیامکـانـات، نوع الگوهـای خـانه     های های مسـ

ی شناسی بلکلامنیتی و سـطح ثروت است. در حالی که گونه 

و اسنایدر عمدتاً بر اساس کارکرد صورت گرفته است، گرنت 

 دهند که هشتشان پیشنهاد میشناسیو میتلسـتد در گونه 

ر های محصوبندی شکل کالبدی محلهام طبقهعامل باید هنگ

 های امنیتی و موانعدر نظر گرفته شود که عبارتند از: ویژگی

اتخاذ شـده، کارکرد محصـورسازی، تسهیالت و امکانات، نوع   

ــاکنـان، اندازه، موقعیت و بافت    ــکن، انواع سـ ــدی مسـ تصـ

ها با (. آنGrant & Mittelsteadt, 2004گذاری )ســیاســت 

شناسی دقیق را ارائه این هشـت ویژگی یک گونه  اسـتفاده از 

ــازی تمرکز می  می ــورسـ کنــد دهنـد کـه بر روی نوع محصـ

(Table 4.) 
 

Table 4: Grant and Mittelsteadt's (2004) typology of gated communities 
Type Boundary Road access Notes 

Ornamental gating no marked boundary 
landmark gates at 

entry 

Feature gates showing the subdivision name are 

placed at the major entries to give identity to an 

area. 

Walled subdivisions opaque fence or wall open 

Fully walled subdivisions are a common 

suburban feature in western Canadian cities. 

Cars and pedestrians may enter. 

Faux-gated entries opaque wall or fence 

narrowed entry, 

removable chains or 

bollards, guard house 

Some subdivisions have physical features that 

look like guard houses or private entries to 

discourage uninvited vehicles from entering. 

Barricaded streets no marked boundary 

public streets closed 

by fences, planters, or 

concrete barriers 

Many cities barricade streets creating cul-de-sac 

streets within the grid as a form of traffic control. 

Pedestrian access remains open. 

Partially gated roads no marked boundary lift or swing arm 

Rural cottage subdivisions may feature gates 

that are only closed for part of the year. 

Communities on First Nations Reserves may 

have gates but no walls. Pedestrian access is 

open. 

Fully gated roads 
natural features such 

as water or ravines 
lift or swing arm 

Prestige communities on islands, peninsulas, or 

remote areas may limit access through combined 

natural and man-made features. 

Restricted entry 

bounded areas 

fence or wall, and/or 

natural features that 

limit access 

gate with limited 

control access 

Suburban communities may completely restrict 

public access; video or telephone systems may 

allow visitors to be vetted by residents. 

Restricted entry, 

guarded areas 

fence or wall, and/or 

natural features that 

limit access 

gate with limited 

control access; 

security guards, police 

or army 

Suburban communities may completely restrict 

public access; video or telephone systems allow 

visitors to be vetted by residents. US-style gated 

communities have guards at the gates or 

patrolling the premises. In some zones guards 

may carry automatic weapons. 
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 های محصورپیامدهای گسترش محله -5

های محصــور موجب برانگیختن پیامدهای گســترش محله

ها نظران در مورد اعتبار آنای میان صاحبگســترده هایبحث

ساس یک شده است. بر ا سـازی به عنوان نوعی راهبرد مسـکن 

(، CSIR, 2009)64های محصورمطالعه بین المللی بر روی محله

 بحث بر سر چندین موضوع از جمله موارد زیر وجود دارد:

 ــتنتاج ــاهای  اس ــازی فض ــورس های قانونی در مورد محص

 عمومی،

 ها در داخل منطقه دیوارکشی شده،ارزش خانه 

 سازی امکانات عمومی،و خصوصی40گسیختگی شهری 

 د و تعامل اجتماعی،کاهش پیون 

  کارآمدی کنترل قلمرو برای ایجاد حس تعلق اجتماعی و 

 .ادراک امنیت در مقابل نرم وقوع جرم 

 پیامدهای مثبه -5-1

های کنند که محلهسازی محصور ادعا میطرفداران مسکن

محصور نیاز مشتریانی که به دنبال امنیت، حس هویت و حس 

ند؛ خدمات و زیرســاخت کنتعلق اجتماعی هســتند را رفع می

ــتر چنــدان مجهز نبوده انــد، تــأمین برای منــاطقی کــه پیشـ

ــوند؛ مانع ورود کننـد؛ موجـب افزایش ارزش امالک می  می شـ

ــونـد؛ به دلیل محیط ترافیکی آرام، امنیت  افراد غریبـه می  شـ

ــاهایی با کیفیت عابران پیاده افزایش می یابد؛ اغلب دارای فضـ

ــتند )محیطی باال و امکانات رفاه  & Le Goixی جذاب هسـ

Vesselinov, 2013; Webster, 2002; Grant & Mittelsteadt, 

2004; Blakely & Snyder, 1997.) 

کند که ( استدالل می2002از دیدگاه اقتصــادی، وبستر )

های محصـور روش کارآمدتری از توسعه مسکن شهری  محله

ــتنـد، زیرا این محلـه   ه به دهند کاالهایی کها اجازه میهسـ

شوند توسط بازار تأمین شوند. بر صـورت جمعی مصـرف می  

این اسـاس، مردم دارای این حق هستند که بهترین استفاده  

ــرمایه    گذاری و کیفیت را از آنچـه کـه بـازار از نظر ارزش سـ

ــازی موجب تقویت زندگی ارائه می ــورسـ دهد، ببرند. محصـ

 شود.نوعی از رضایتمندی اقتصادی می

 نفیپیامدهای م -5-2

های های اجتماعی محلههای مخالف بر روی هزینهدیدگاه

این ( »7 :2008-8) 84کنند. به اعتقاد گرنتمحصــور تمرکز می

ها پیشـرفت به سمت یکپارچگی اجتماعی بیشتر  ها، دههمحله

ــرهای مختلف در مکان واحد را تهدید  ــکونت قشـ و امکان سـ

ــنــایــدر )«. کننــدمی د کــه کننــ( بیــان می1997بلکلی و اسـ

ــترش محلـه » ــکالت کالبدی و گسـ ــور باعث مشـ های محصـ

ــده اســت. تفکیک     ــیاری در مناطق شــهری ش اجتماعی بس

در شهر و جامعه  49بندیاجتماعی موجب گســیختگی و قطعه

ــودمی ــاره p. 10 ,1990با همین رویکرد، دیویس )«. شـ ( اشـ

ــکلی از محلــه»کنــد کــه می ــور بــه عنوان شـ هــای محصـ

ــوب  گزینی و نظامیجدایی ــاهای عمومی محسـ ــازی فضـ سـ

 «.  شوندمی

ــعه پایدار، پیامدهای p. 4 ,2000) 75لندمن ( از دیدگاه توس

ــترش محله ــور را این گونه برمیمنفی گس ــمارد: های محص ش

توانند تأثیرات مضری بر روی پایداری های محصــور میمحله»

شـهری از نظر اقتصـاد شهری، انسجام و یکپارچگی اجتماعی،   

به اعتقاد «. پایدار و دموکراسی داشته باشند سـاخت شهرهای 

ــور می محلـه »وی،  توانند یک مانع در برابر تعامل هـای محصـ

های باشـند و همچنین ممکن اسـت بر مشــکالت ایجاد شبکه  

ــتی برای فعالیت ــادی اجتماعی که فرص های اجتماعی و اقتص

آورنـد، بیـافزایند. همچنین بر محرومیت اجتماعی و   فراهم می

اجتماعیِ پایداری مرتبط  یافزایند که به جنبهمی ســـیاســـی

ــت ــریح می2003)51لو«. اس کند که قلمروهایی که به ( نیز تص

ــیله دیوارها و دروازه ــوند ها محافظت میوس ــی  »ش ــترس دس

کنند و موانع بیشتری بر سر عمومی به فضـای باز را تهدید می 

ــبکه  ــاخت ش های اجتماعی و پذیرش راه تعامل اجتماعی و س

 «.  گذارندهای فرهنگی، نژادی و اجتماعی مختلف میگروه

 ای از نابرابری شـدید هستند و نشـانه  های محصـور محله

ــهر را بــه جزایر مجزای از هم تبــدیــل می هــا کننــد. آنشـ

ــدهخیـابان  ــی شـ ای را بین یکدیگر به وجود های دیوارکشـ

( Xu & Yang, 2008گویند )ای میآورند که به آن اثر درهمی

کنند موجب محدود شدن آنچه که مردم در شهر تجربه می و

ــت دادن زندگی   می ــونـد و بـه دنبال آن منجر به از دسـ شـ

ــوند عمومی و بـه وجود آمـدن نابرابری اجتماعی باال می   شـ

(Low, 2016    در نتیجـه این پـدیـده دارای تأثیرات اجتماعی و .)

 کالبدی آشکاری بر بافت محلی و تمام شهر در مقیاس کالن

شــهر تقسیم »اسـت که این نیز منجر به بروز اثر موســوم به  

 شود.می« 25شده

 گیرینتیجه -6

ای جهانی و در حال رشد هستند های محصور پدیدهمحله

شـــوند. این که تنها محدود به کشــورهای توســعه یافته نمی  

ــعه از ها به طور فزایندهمحله ــورهای در حال توسـ ای در کشـ

ــت   ــتند. علیجملـه ایران در حـال گسـ رغم مطالعات رش هسـ

های محصـــور انجام فراوانی که در ســـطح جهانی درباره محله

های شــده اســت، در ایران همچنان ناشــناخته مانده و بحث  

ها انجام شده نظری و مطالعات تجربی بســیار اندکی درباره آن

ــت. ــه اس ــارهای  ی محوطهریش ــور در ایران، به ش های محص

ای کنترل دسـترسی و جدا کردن  گردد که برسـاسـانی باز می  

گذاری استفاده طبقات ممتاز اجتماعی، از دیوارکشــی و دروازه
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ــور جدید، احتماالً از اوایل دههکردنـد. محله می ی های محصـ

ــی و با اجرای برنامه  1347 ــمس ــوم )ش ( و 1342-46های س

ــده1340-51چهارم ) ــور پدیدار شـ اند. در این ( عمرانی کشـ

ســکن به عنوان یک مشــکل، ســاخت دوره، با مطرح شــدن م

مسکن توسط بخش خصوصی رونق گرفت. جامعه هدف بخش 

خصوصی، طبقه اجتماعی نوظهوری بود که به واسطه تغییرات 

به وجود آمده بودند.  1347 یاقتصـادی و سیاسی ابتدای دهه 

ــکل   گیری طبقه اجتماعی جدید و ورود بخش بـا توجـه به شـ

محصــور به یک فرصت  هایخصـوصـی به بازار مســکن، محله  

بــازاریــابی و راهی برای هــدف گرفتن بــازارهــای خــاص برای 

ســازی خصوصی تبدیل شدند. سازندگان های مســکنشـرکت 

هــای بزرگ مقیــاس بــا در نظر گرفتن این واقعیــت و پروژه

ــان را آغاز نیـازهـای این طبقـه اجتمـاعی جدید، پروژه     هایشـ

دیدار شدند. اما های محصور، در تهران پکردند. نخستین محله

ــکن  امروزه، این محلـه  ــهم خود را نه تنها در بازار مسـ هـا، سـ

 .اندشهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای کوچک نیز افزایش داده
ای تبدیل به یک جریان های محصور به طور فزایندهمحله

ــده  ــورها شـ ــکن در همه کشـ ــلی در بازار مسـ اند که با اصـ

ــه  ــخص ــان میاجتماعی متفاوت - های کالبدیمش توانند ش

موجب دگرگونی بنیادین در محیط شهری شوند. با توجه به 

های محصور، چهار ویژگی اصلی را تعاریف مرور شــده، محله

 دارا هستند:

  نفوذ ناپذیری به محوطه و کنترل بر روی میزان دسترسی

 )مشخصه کالبدی(، 

  مالکیت خصوصی مشترک برای فضای مشاع و دسترسی

 ه حقوقی(،خصوصی به آن )مشخص

     تسـهیالت خصـوصـی یا خصــوصــی شــده برای استفاده

 جمعی )مشخصه رفاهی(،

 ها بر اســـاس یک اســـاســـنامه تطبیق رفتارها و فعالیت

 مشترک )مشخصه مدیریتی(.

ــور، هـای منفی درباره محله رغم دیـدگـاه  علی های محصـ

 قوی هایوجود انگیزه و هاســکونت در آن برای تقاضــا افزایش

 پوشی نیستند. نه پیامدهای، قابل چشمسازیخصـوصـی   برای

ار انک توانهای محصور را نمیمحله منفی و نه پیامدهای مثبت

 دســـتیابی به تعادل، باید به دنبال راهی برای در نتیجه،. کرد

 به حداقل کنار های محصور درمحله مزایای از کامل گیریبهره

های لهها بود؛ چراکه قطعاً محآن احتمالی هایآسیب رسـاندن 

 ها دورنمای اصلی شهرها را خواهند ساخت.محصور تا دهه

 نوشتپی
 های مختلفی مانند باهمستان، جامعه، اجتماع، محل اجتماع، اجتماعِ محلی و محله در نظر گرفته شده است.ترجمه communityدر زبان فارسی برای  .1

ــت که   ــت، باید توجه داش ــت ) communityمفهوم برای انتخاب ترجمه درس (: الف( ;Christensen & Levinson, 2003 Lyon, 1987دارای دو معنا اس

community of interest  )و بcommunity of place در معنای اول، روابط بین افراد بدون درنظر گرفتن یک مکان خاص مورد نظر است؛ اما در معنای .

شبکهن اجتماعی میان افرادی که با یکدیگر در »هم به عنوان  communityتوان از ین، میشـود. بنابرا دوم، به یک واحد جغرافیایی یا فیزیکی اشـاره می 

 gated community(. برای اصطالح Wilson-Doenges, 2000, p. 598یاد کرد )« انشـغال کردن یک منطقه جغرافیایی »هسـتند و هم به عنوان  « تعامل

 communityهایی مانند جامعه، باهمستان و اجتماع محلی که به معنایاست، بنابراین، معادل مدنظر community of placeباید توجه داشت که معنای 

of interest برای « محله»های رســد که معادلهای مناســبی باشــند. با توجه به این نکته، به نظر میتوانند انتخابهســتند، نمیcommunity  محله »و

در زبان انگلیسی هم  communityو  neighborhoodهای ها و شباهتهتری هستند. هرچند که در تفاوتهای بانتخاب gated communityبرای« محصور

تواند تا حدود زیادی ـ کالبدی اشاره دارد، مینکات قابل بحث فراوانی وجود دارد، ولی به این دلیل که مفهوم محله در زبان فارسی به نهادی اجتماعی

 کاربرد داشته باشد.  community of placeبرای اشاره به مفهوم 

2. Gated community 

3. Ellin 

4. Architecture of fear 

5. Davis 

6. Apartheid architecture  

7. Foucault 

8. Architecture of control 

9. Zaiotti 

10. Gated community syndrome 
11. Security-oriented privatized urbanism  
12. Common-interest developments (CIDs) 

13. Private neighbourhood 

14. Enclosed neighbourhoods 

15. Security village 

16. Enclosed condominium estates 

17. CCTV 
18. Alphaville  

19. São Paulo 

20. Caldeira  
21. Nordelta  

22. Buenos Aires 
23. Borsdorf et al 
24. Blandy 

25. Self-governing neighbourhoods 
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26. Vesselinov 

27. Gating machine 

28. Roitman 

29. Structural causes 

30. Subjective causes 

31. Free riding 

32. Outsiders 

33. Wilson-Doenges 

34. Low 

35. Community 

36. Glasze 

37. Condominiums 
38. Stock cooperatives 

39. Corporations 

40. Foldvary 

41. Proprietary community 

42. Grant & Mittelsteadt 

43. Lifestyle community  

44. Prestige community 

45. Security zone 

46. Council for Scientific & Industrial Research (CSIR) 

47. Urban fragmentation  

48. Grant 

49. Segmentation 

50. Landman 

51. Low 

52. Divided city 
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The emergence and spread of planned residential developments with hard and 

controllable boundaries called gated communities and the social consequences of living 

in such communities have attracted the attention of researchers for decades. The 

increasing growth of these communities signifies a new form of residence and has led 

to many studies on how and why these communities emerged. Despite the emergence 

of gated communities in Iran in the 1960s, there is a dearth of research on such 

communities in Iran. Reviewing theories and empirical studies conducted in this area, 

this paper is an attempt to examine the existing definitions of gated communities, their 

types, causes of their expansion, and their positive and negative consequences. 

The origins of gated communities can be traced back to the previous century and the 

strong fortifications of ancient cities which were built to protect against invaders, 

enemies or even wild animals. Systems of class segregation and differentiation such as 

citadels and fortified cities, common in ancient Iran, were designed to protect against 

enemies and strangers and prevent them from entering the community. During the early 

Islamic period, the walls and gates of the inner city were destroyed. In this period, 

encouraging the expansion of the outer city, that is, part of the city whose people did 

not belong to upper social classes, toward middle city was the most important policy 

adopted by the Islamic state. The disappearance of the walls and gates of the inner city 

and a new relationship between the new government and people who were oppressed 

before then led to the formation of new strata in opposition to the old strata. The inner 

walls and gates were destroyed in an effort to bring justice and eliminate class 

segregation. However, as a sign of city’s defensive power, the outer walls remained 

intact to protect from attack and enhance security. 

It seems that new gated communities first appeared during the early 1960s with the 

enforcement of the third (1963-1967) and fourth (1968-1972) Reconstruction Plans of 

the country. During this period, as housing proved to be a major issue, housing 

provision by the private sector burgeoned. The target profile was an emerging social 

class formed owing to the economic and political changes of the early 1960s. With the 

formation of the new social class and the entry of the private sector into housing market, 

gated residential communities became a marketing opportunity and a means of 

attracting particular markets for private housing developers. The developers of large-

scale projects started their research considering this reality and the needs of the new 

social class. Although the first gated community of the country appeared in Tehran, 

today, gated communities have increased their market share not only in big cities but 

also in smaller cities of the nation. Gated communities have four main features: (1) 

impermeable boundary and controlled access to the community, (2) shared private 

ownership of common spaces and private access to them, (3) the presence of private 

facilities and amenities for communal use of residents, and (4) the presence of a 

common code of conduct to regulate behaviors and activities. 
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According to existing typologies, gated communities in Iran can be grouped into 

lifestyle, prestige, and security zone communities. Lifestyle communities focus on 

leisure activities and shared amenities and facilities offered within the community 

attracting those looking for an identity and a shared lifestyle. Examples of lifestyle 

communities in Iran are Daryakenar and Lavasan. Prestige communities attract people 

caring about the image of their socio-economic situation symbolizing wealth and social 

status. Such communities are exemplified by developments such as Park in Isfahan and 

Saeedieh in Hamedan. Security zone communities in Iran include communities that 

were not originally gated but were later gated by residents. In such communities, public 

streets are often closed to non-residents. Ekbatan is such a community in Tehran.  

The advocates of gated housing claim that gated communities meet individuals’ needs 

for security, identity, and sense of community; provide services and infrastructure in 

the areas that were not previously well-equipped; secure property values; prevent 

outsiders from entering the community; provide a safer environment for pedestrians 

due to their lower traffic flow; and often feature high quality spaces and attractive 

amenities.  

Those against gated communities emphasize the social costs of gated communities. 

They believe that gated developments are a threat to social integration and their 

expansion has led to many physical and social problems in urban areas. Social 

differentiation leads to the fragmentation and segmentation of the society. 

Despite these negative views on gated communities, it is unignorable that there is an 

increase in demand to live in such developments. Neither the demand in the housing 

market nor the negative consequences of gated communities can be denied. Hence, it is 

necessary to find a way to achieve a balance between their consequences and mediate 

their negative effects since gated communities have the potential to become even more 

prevalent in the landscape of cities in coming decades. 
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