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ماهنامه ي »دانش نما« نشريه اي فنيـ  تخصصي با روش تحليلي، خبري و آموزشي، 
در زمينه ي موضوعات و مسائل مرتبط با ساختمان است. 

اهداف موردنظر از انتشار اين نشريه، عبارت اند از: 
♦ فرهنگ سازي و تقويت ارزش هاي اسالمي و ايراني در معماري و شهرسازي 

♦ ارتقاي دانش فني اعضاي سازمان و ديگر مخاطبان نشريه 
♦ اطالع رسانِي علمي و صحيح درخصوص اهم فعاليت ها و مصوبات سازمان

♦ ايجاد ارتباط متقابِل سازنده و مفيد ميان اعضا و مسؤوالن سازمان
♦اعالم مواضع كارشناسي درخصوص پروژه هاي ملي، استاني و محلي 

♦ پرداختن به ابعاد و وجوه مختلف امور صنفي و حرفه اي مهندسان ساختمان. 

●برگ درخواست اشتراك ماهنامه در صفحه ي 174 به چاپ رسيده است.
● مقاله ها و مطالب مندرج با امضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي، 

الزاماً بيانگر مواضع و ديدگاه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان و ماهنامه نيستند.
● نكات و نتايج فنِي حاصل از مطالعات تحقيقي، آزمايش ها و بررسي هايي كه در 
قالب گزارش ها و مقاالت تحقيقي در ماهنامه به چاپ مي رسند، لزوماً قابل استناد و 

كاربردي نيستند. 
● ماهنامه در ويرايش يا كوتاه كردن مقاالت و مطالب رسيده آزاد است.

● نقل نوشته هاي »دانش نما« با ذكر مأخذ بالمانع است.
●چاپ آگهي هاي تبليغاتي در اين نشريه، لزوماً به معناي تأييد كيفيت محصوالت 

يا خدمات نيست.

نشريه ي فني ـ تخصصي 
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به نام خدا
در سیزدهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید، آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهور و جمعی از اعضای کابینه ی ایشان در 
روزهای پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه سال جاری میهمان مردم شهر و استان اصفهان بودند. در این بازدید دوروزه طبق رواِل این گونه سفرها، 
تعدادی از پروژه های عمرانی در سطح استان افتتاح گردید و آقای دکتر روحانی نیز ضمن بازدید از چند مرکز و مؤسسه ی مهم، در مراسم و 

آیین هایی که با حضور نمایندگان اقشار مختلف مردم تشکیل یافته بود، شرکت نمودند و به ایراد سخن پرداختند. 
آنچه موجب تحریر این یادداشت کوتاه گردید، توجه به این نکته است که پیش از آغاز سفر رییس جمهور به اصفهان، در نظرسنجی ها 
مشخص و اعالم شده بود که »احیای زاینده رود« مهم ترین مطالبه ی مردم شهر و استان اصفهان از شخص رییس جمهور و دولت تدبیر و امید 
می باشد و لذا این انتظار منطقی برای مردم، کارشناسان و مسؤوالن استان وجود داشت که آقای دکتر حسن روحانی با دست ُپر به اصفهان آمده 
باشند و حامل خبرهای خوبی در این زمینه برای مردم اصفهان باشند. اگرچه ایشان در چند سخنرانی خود  و به خصوص در سخنرانی اصلی خود 
در جمع مردم اصفهان در میدان تاریخی امام اشاراتی به موضوع زاینده رود داشتند و از جمله گفتند: »زاینده رود نه تنها مظهر تمدن اصفهان و 
اصفهانی هاست، بلکه از آِن مردم سراسر ایران است..... زاینده رود حق مسلم همه ی ماست و کاری خواهیم کرد که با همت شما و وحدت و 
یکپارچکی، زاینده رود، زنده رود بماند..... کم آبی بهانه ی خوبی برای خشکِی زاینده رود نیست ..... به وزارت نیرو دستور می دهم، اگر هم 

آب زاینده رود به اندازه ی کافی نباشد، اما کاری کنند که زاینده رود خشک نباشد...« 
ولی مردم اصفهان به واقع هیچ خبر جدیدی که حاکی از اخذ تصمیمات مهم توسط دولت محترم تدبیر و امید برای رفع معضل زاینده رود 
باشد، نشنیدند. شاید مهم ترین و ملموس ترین خبر ایشان، این بود که گفتند از روز پانزدهم بهمن ماه، آب در تونل سوم کوهرنگ پمپاژ شده است. 
ضمن تشکر از تالش ها و مساعی جناب آقای رییس جمهور و همکارانشان و به خصوص استاندار محترم استان طی مدت یک سال ونیم گذشته 
در رابطه با رفع معضل زاینده رود، همان گونه که گفته شد، مردم اصفهان انتظار داشتند در رابطه با جدیدترین تصمیمات دولت در زمینه ی تسریع 
در اجرای پروژه های مهمی چون سد و تونل بهشت آباد و احداث سد تونل سوم کوهرنگ و همچنین راهکارهای عملی برای جلوگیری از 
برداشت های بی رویه وغیر قانونی در باالدست و... خبرهای تازه و دست اولی از ریاست محترم جمهور بشوند، که متأسفانه این انتظار برآورده نشد. 

تحقق  که  نیست  گفتن  به  نیاز  صورت،  هر  در 
خواسته ی مردم شریف و نجیب اصفهان و عملی شدن 
تمایل آقای دکتر روحانی مبنی بر این که »نباید خشکی 
زاینده رود ادامه یابد«، مستلزم اتخاذ تصمیمات جدی تر و 
برداشتن گام های عملی تر می باشد. امید است همچنان که 
قباًل مطرح گردیده، برای احیای زاینده رود نیز همچون 
هرچه  و  شود  تشکیل  ملی  پرونده ای  ارومیه،  دریاچه ی 
ساختِن  عملیاتی  راستای  در  مهمی  تصمیمات  زودتر 
اهدافی همچون اعمال مدیریت واحد بر حوضه ی آب ریز 
زاینده رود و انتقال آب از طریق تونل بهشت آباد به فالت 
مرکزی ایران آغاز گردد و انشااهلل در سفر بعدی هیأت 
محترم دولت، مردم اصفهان شاهد جریان دائمِی آب در 

شریان تمدن ساز زاینده رود باشند.

يادداشت  مديرمسؤول

آقای ريیس جمهور!
احیای زاينده رود نیازمند تصمیماتی شجاعانه تر و اقداماتی عملی تر است
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به نام خدا 
اخیراً به استناد اختیارات مندرج در ماده ی 123 آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان، وزیر محترم راه و  شهرسازی شش بخشنامه با موضوعات مختلف و از جمله 
ممنوعیت حضور هم زمان افراد در هیأت مدیره ها و اشتغال در سازمان ها، عدم امکان حضور 
کارکنان اداره های کل راه و شهرسازی استان ها در هیأت مدیره ها و دیگر ارکان سازمان ها و ... 
به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور ابالغ نموده است که پیش بینی می شود با 
اجرای این بخشنامه ها از این پس تغییرات محسوسی در ترکیب هیأت مدیره ها و به تبع آن نحوه ی 

اداره و مدیریت سازمان ها صورت پذیرد.
متعاقب ابالغ این بخشنامه ها، نقطه نظرات و دیدگاه های موافق و مخالفی از طرف اعضا و 
سازمان ها ابراز شده است. عده ای ابالغ این بخشنامه ها را صحیح و به جا دانسته و تحقق آن ها 
از اشکاالت و نواقص موجود سازمان ها می دانند و در مقابل عده ای  پاره ای  را موجب رفع 
دیگر معتقدند که ابالغ چنین بخشنامه هایی نمایانگر مداخله ی وزارت راه و شهرسازی در امور 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور بوده و استقالل عملکردی آن ها را زیر سؤال 

می برد. 
بدون ورود به مفاد بخشنامه های فوق الذکر و قضاوت در ماهیت آن ها، باید به این نکته 
توجه داشت که پس از گذشت حدود دو دهه از فعالیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
استان ها و در راستای ارتقای کیفیت عملکردی آن ها، بازنگری در بعضی از اصول قانون و 
آیین نامه  ی اجرایی آن الزم و ضروری می باشد تا سازمان ها بتوانند با رفع موانع و مشکالت 
موجود، از کارایی و بازدهی بهتر و بیش تری برخوردار بوده و با جدیت بیش تری به تحقق 

اهداف قانون بپردازند.
نظر به این که تغییر قانون و حتی آیین نامه ی اجرایی آن مستلزم سیر مراحل طوالنی خاص 
خود می باشد، لذا استفاده از ابزارهای قانونی موجود )و از جمله بهره گیری از اختیارات موضوع 
123 آیین نامه ی اجرایی قانون ( مسیر بسیار آسان تری برای رفع اشکاالت موجود در ساختار 
اداری سازمان ها می باشد و لذا استفاده از این ابزار کاماًل منطقی و قانونی است، منتهی الزم است 
در تهیه و ابالغ چنین بخشنامه هایی دقت و وسواس الزم به کار گرفته شود تا حتی االمکان در 
ازای رفع پاره ای از اشکاالت، مسائل و مشکالت جدیدی برای سازمان ها ظهور و تجلی نیابد. 
شاید بهتر باشد قبل از ابالغ این نوع از بخشنامه ها، در فرجه ی کوتاهی از سازمان ها نظر سنجی 
شده و بخشنامه ها پس از اطالع از نظرات سازمان ها، نهایی شده و ابالغ شوند تا حتی االمکان از 

کاستی های احتمالی برحذر بوده و انتظارات مورد نظر از تهیه و ابالغ آن ها را برآورده سازند.

يادداشت سردبیر

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و 
بخشنامه های اخیر وزير راه و شهرسازی
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دکتر افشین احمدی ندوشن1 
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وانرژیمصرفباتنگاتنگیارتباط،آنبهوابستههایسامانه
تحمیلباعثبارهایندراهمالهرگونهبنابراین،دارندسوخت
ترینبیشًمعموال.شدخواهدبردارانبهرهبرگزافهایهزینه
بهمربوط،تأسیساتیحوزهدرساختمانبخشمشکالِت
نظارت اهمیت ،بنابراین است؛ مکانیکی تأسیسات اجرای
ضروریمکانیکیتأسیساتعملیاتاجرایبردقیقوصحیح
گفتتوانمی،انسانبدنبهساختمانتشبیهصورتدر.است
باوداردراکالبداینبرایروحنقشساختمانتأسیساتکه
روحتوانمیدقیقوکارشناسیهاینظارتوصحیحاجرای
ساختمان،صورتاینغیردر.داشتنگهسالمراکالبداین
برایمناسبآسایِششرایطودیدخواهدآسیبزودبسیار

.شدخواهدمخدوشبردارانشبهره

وظايف مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی 
،فنیضوابطازاستایمجموعهساختمانملیمقررات
اجرای ونظارت،طراحیدرالرعایهالزمحقوقِیواجرایی
،بنا یتوسعه،نوسازی،تخریباز اعم ،ساختمانیعملیات
از برداریبهره و کاربری تغییر ،اساسی مرمت و تعمیر
،آسایش،مناسبدهِیبهره،ایمنیتأمینمنظوربهکه،ساختمان
.استشدهوضعجامعهوفرداقتصادییصرفهوبهداشت
ناظِرمهندسانبرایوظایفیساختمانملیمقرراتمباحثدر
،ادامهدرکهاستشدهذکرساختمانییچهارگانههایرشته

فقطبهبرخیمواردمهمآناشارهمیشود:
الف(نظارت مهندسان ناظر،از زمان صدور پروانهی ساختمان 
توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهي پایان کار 

.خاتمه مي یابد
ب(مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود، حسب مورد 
بهصورت جمعي)در اموري که توأمًا مربوط به دو رشته  
یا بیشتر است( یا فردی)دراموري که مربوط به رشتهی 
قبال سازماندر)تخصصي مورد صالحیت هر ناظر است
.گو مي باشنداستان و سایر مراجع قانوني مسؤول بوده و پاسخ
ج(وظایف مهندسان ناظر جنبهی کنترلي دارد و در صورت 

عدم انطباق کارِ در حال اجرا با نقشه ها و مشخصاِت  مصوب، 
الزامات قانوني، مقررات ملي ساختمان و سایر ضوابط 
مکلفاند ضمن تذکر کتبي به  ناظر الزم االجرا، مهندسان
سازنده وصاحبکار، مراتب را به مرجع صدور پروانهی 
ساختمان اعالم و حسب مورد، اصالح یا توقف عملیات اجرایي
رادرخواستکنندوخواستار الزام سازنده و صاحبکار به 
رعایت ضوابط الزم االجرا شوند. همچنین، الزماستتصویر 
ساختمان استانمهندسینظانگزارش خود را به سازمان

.تحویل دهند
کلیهی  عملکرد مهندسان ناظر باید در چهارچوب مفاد )د

.مقررات ملي ساختمان صورت گیرد
ه(مهندسان ناظر هر پروژه باید پیش از آغاز عملیات اجرایي 
بهاتفاق یکدیگر از محل پروژه بازدید کنند و از ویژگي هاي 
ملک و مجاورت هاي آن، از جمله:موقعیت ملک، همجواري ها، 
تأسیسات ساختمانو تأسیسات شهرِيمجاوراطالع حاصل 
نموده، و ازجمیع عوامل مؤثر در اجراي پروژه اطالع حاصل 

.کنند
و(مهندسان ناظر موظف به کنترل رعایت بهداشت، ایمني و 
حفظ محیط زیست، مطابق ضوابط الزم االجرا، بهویژه مبحث 
)ایمني و حفاظت کار در  دوازدهم مقررات ملي ساختمان
حین اجرا(در تمام مراحل اجرا،»ازتجهیز کارگاهتا پایان 
طور خاص، وطور عام، و در حدود صالحیت خود بهبه»کار
ناظران وهمچنین هماهنگي در زمینه هاي تخصصي با سایر
در صورت لزوم ارائهی تذکر کتبي به سازنده و صاحبکار 

.مي باشند
مهندسان ناظر موظف به تنظیم و امضاي گزارش هاي  )ز
مرحله اِي اجراي ساختمان، منطبق با الزامات مبحث دوم 
مقررات ملي ساختمان مي باشند ومسؤولیت تسلیم وتحویل 

.دارندعهدهبرربط رااین گزارش ها به مراجع ذي
ک(مهندسان ناظر موظف به حضور درمراجع مرتبط، اعم 
از سازمان نظاممهندسیاستان و مرجع صدور پروانهی 
ساختمان و وزارت راه و شهرسازي، حسب مورد جهت 
ارائهی توضیحات و امضاي اسناد در چهارچوب قانون 

.باشندمي

شرح کنترل و نظارت بر تأسیسات مکانیکی 
بخشیبرنظارتیوظیفهمکانیکیتأسیساتمهندسان
مکانیکیتأسیسات.دارندعهدهبرراساختمانتولیدفرآینداز
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،حریق اطفای و رسانیآب تأسیسات شامل ساختمان
تأسیسات،)ونتباهمرا(فاضالبوبارانآبدفعتأسیسات
وهاسرویس،هود(ساختمانیتهویه،گرمایشوسرمایش
.باشدمی...وگازرسانیتأسیسات،تازههوایتأمین،)پارکینگ
شرحبهکلیحالتدرشرح خدمات ناظر تأسیسات مکانیکي

:استزیر
مکانیکِیتأسیساتهاینقشهبامعماریهاینقشهتطابق

.مهندسینظامسازمانتوسطتأییدشدهوشدهطراحی
مصوب  نقشههاي  در  موجود  اطالعات  کفایت  کنترل 

 .تأسیسات مکانیکي
کنترل مصالح تأسیسات مکانیکي از نظر نوع،کیفیت، نحوهی 
حمل، نگهداري و استفاده، منطبق با نقشه ها و مشخصات فنِي 

.مصوب و استانداردهاي ملي ایران
آب،  شامل  محل،  در  موجود  تأسیسات  و  امکانات  کنترل 
به   ساختمان  تأسیسات  اتصال  نحوهی  و  گاز  فاضالب، 

.شبکه هاي مربوط شهري
کنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخریب و 
گودبرداري از نظر تأسیسات مکانیکي )آب و گاز و فاضالب 

.)...و
کنترل وضعیت اجرا و موقعیت مکاني و ارتفاعِي اجزاي 
تأسیساتي در تمام مراحل اجراي ساختمان،و کنترل نصب 
و کارگذاري و اجراي عناصر تأسیساتي، شامل مجموعهی 
شیرها، شیرفلکه ها، پمپها و موارد مشابه و عایق کاري هاي 

.الزم

تصویر 1 : طرح واره ای از سامانه ی لوله کشی آب و فاضالب ساختمان 
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کنترل نحوهیاجراي عناصر تأمین و توزیع آب سرد و گرم 
....ومصرفي، گاز، شوفاژ، موتورخانه، پکیج

کنترل نحوهی اجراي عناصر سامانهی جمعآوري، تصفیه 
 .تأسیسات مکانیکيی هواکش از نظریا دفع فاضالب و تعبیه
و  توزیع  تهیه،  سامانهی  عناصر  اجراي  نحوهی  کنترل 
ذخیره سازي سوخت )گاز، گازوییل، نفت(و رعایت الزامات 

.مربوطه
تأسیسات  و  دستگاه ها  کنترل  سامانههاي  اجراي  کنترل 

 .منظور صرفه جویي در مصرف انرژيمکانیکي به
کنترل نحوهی اجراي عناصر سامانهی تهویهی مطبوع و 

 .ی هواي آلودهتأمین هواي تازه و تخلیه
کنترل نحوهی اجراي کانال هاي کولر و نصب و راه اندازي 

 .کولرها
کنترل نحوهی نصب و بهره بردارِي ایمناز آسانسورها و 

 .پله هاي برقي از لحاظ مکانیکي
مستندسازي و ثبت وتکمیل فرمهاینظارتِیساختمان در 

.ی وظایف خودحیطه

مراجع و منابع مورد استفاده در امر نظارت 
تأسیساتاجرایبرنظارتدراستفادهموردمنابعومراجع
تأسیساتاجرایهنگامدربایدمهندسانکهساختمانمکانیکی

:ازاندعبارت،نمایندمراجعهوتوجههاآنبهمکانیکی
نظامات-دوممبحث-ایران ساختمانملّيمقررات)الف

اداري
حفاظِت- سوممبحث - ایران ساختمانملّي مقررات )ب

ساختمانهادربرابرحریق
وایمني-دوازدهممبحث-ایرانساختمانملّيمقررات)ج

حفاظتکاردرحیناجرا
تأسیسات-چهاردهممبحث-ایرانساختمانملّيمقررات)د

مکانیکی
آسانسورها-پانزدهممبحث-ایرانساختمانملّيمقررات)ه

وپلههايبرقي
تأسیسات-شانزدهممبحث-ایرانساختمانملّيمقررات)و

بهداشتي
کشيلوله–هفدهممبحث-ایرانساختمانملّيمقررات)ز

طبیعيگاز
جویيصرفه–نوزدهممبحث-ایرانساختمانملّيمقررات)ح

درمصرفانرژي

)حریقاعالنواطفا(نشانیآتشسازماندستورالعمل)ط
ی(دستورالعملموارد وحدت رویه در طراحي، اجرا و نظارت 

تأسیسات مکانیکي
نظامسازمانرییسسویازابالغی هایدستورالعمل)ک

مهندسیساختماناستان
تجهیزات یشدهاجباری و شدهتدوین استانداردهای )ل

.ایراناستانداردملیسازماندرمکانیکیتأسیسات

شرح رديف ها و نکات اجرايِی نظارت 
ناظرمهندسیککهترعمومیمواردبهبخشاین در
هایساختمانبرخودنظارتفرآینددرمکانیکیتأسیسات
تریبیشتوجههاآنبهبایدمعمولیمکانیکِیتأسیساتبا
که است توضیح به الزم .شودمی پرداخته ،نماید مبذول
موارد یکلیه بر بایدمی ،مکانیکی تأسیسات ناظر مهندس
مقرراتی22گانهمباحثدرکه(مکانیکیتأسیساتبامرتبط
ذکرشدهنکاتوباشدداشتهنظارت)استآمدهساختمانملی
ایندرکه(دیگرمواردبودِناهمیتکممعنایبهبخشایندر
ذکرشدهموارد.باشدنمی)استنشدهاشارههاآنبهمقاله
بامکانیکیتأسیساتطراحیهاینقشهدرًاصوال،ادامهدر
فقط،ادامهدرموارداینذکرواستآمده)دیتایل(جزئیات

:استمصوبهاینقشهدرموارداینبهتوجهمنظوربه
.مصوبهاینقشهبااجراشدهِکارکنترلوهماهنگی 	

هاینقشه در شدهدادهتوضیح اجرایِی نکات به توجه 	
.مصوب

-3-16[مکانیکیتأسیساتدرمناسبمصالحازاستفاده 	
.]10-1-14و4-17و16

ممنوعبودِنعبور لوله هاي تأسیساتواجزاي آن، به جز  	
فضاي از  آسانسور،  چاه  کف  پمپ  و  کفشوي  حوضچه، 

.ی آسانسورنصب و چاله
وحیاطداخلفاضالبوآبهایلولهریزِیماسه،اندود 	

.]5-7-3-16و2-7-3-16[زدگییخعمقرعایت
ازآبیلولهمترسانتی150افقیو30عمودییفاصله 	

.]8-7-4-16[دفنیفاضالب
کلیهی لوله هاي تأسیساتي باید استاندارد بوده ونشان  	

.استاندارد روي لوله ها نقش شده باشد
.نیستاستفاده از مصالح مستعمل مجاز 	

ونت و فاضالب برای استاندارد کشیلوله مصالح از 	
.]3-5-16[شوداستفادهفاضالب
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 لولهی افقي فاضالِب یک واحد، براي اتصال به لولهی قائم، 
نباید از واحد مجاور عبورکند.

الزامي  ذیل  موارد  براي  فاضالببازدید دریچهی  نصب  	
دادِنمطابقتواجراهنگامدرناظرمهندسبایدکه،است

:نمایدتوجهآنبه،اجراباهانقشه
 در باالترین نقطهی هر انشعاب افقي و یا درصورت 
تغییر امتداد لوله هاي افقي، درصورتي کهتغییر زاویه بیش 

.از 45درجه باشد
ی قائم فاضالب قبل از زانوییدر پایین ترین قسمت لوله 
به فاصلهی 40 سانتيمتر ازکف تمامشدهYدر نقاطي که 
دریچهی  آب،  وسیلهی  به  فاضالب  لولهی  تست  به  نیاز 

.دسترسي الزم باشد
 روي لولهی اصلي افقي فاضالب، حداکثر به فاصلهی 

.15 متر از یکدیگر
 در رایزرهاي فاضالب و آب باران قبل از زانویي که 

.آیدرایزر به حالت افقي درمی
لوله هاي  احتمالي  گرفتگِي  رفع  و  بازدید  منظور  به   

.فاضالب در سایر نقاط مورد نیاز
مي باید  اینچ  4 یاندازه تا  فاضالب بازدید  دریچهی  	
هاي باالتر مي تواند 4 اینچاندازهی لوله باشد و براياندازههم

.باشد
	نصب نقطهی کور )انتهاي بسته( در انتهاي شاخهی افقي 
فاضالب مجاز نیست.دریچهی بازدید، انتهايبسته محسوب 

.نمي شود
نصب کفشوی در بالکن و تراس مسقف و بدون سقف و  	

.نورگیرها الزامي است
آب مخازن  و  پمپها  نصب محل  در  کفشوی  نصب  	

.حداقل 3 اینچ( الزامي است(
اتصال کفشوی تراسها )بالکن ها(، پارکینگ، حیاط،  	
.باشدی فاضالب مجاز نميزیرزمین و نورگیر به شبکه

اتصال لولههاي آب باران به شبکهی فاضالب مجاز  	
.باشدنمی

اتصال کفشویهاي اتاق کولر، ایرواشر، وهواساز  	
.ی فاضالب به صورت مستقیم مجاز نیستبه شبکه

سرویس هاي  رایزر  به  آشپزخانه  فاضالب  اتصال  	
مجاز مناسب  ونِت  اجراي  شرط  به  حمام،  و  بهداشتي 

.است
اتصال کفشوي بالکن )تراس(به رایزر آب باران  	

مجاز نیست. این کفشويها به صورت مستقلباید به 
.جذبي ساختمان تخلیه شوندچاه

لزوم نصب کفشوي حداقل 3اینچ در کلکتورخانه  	
 .و موتورخانه

،بهداشتیتجهیزاتنصبعرضِیوطولیفواصلرعایت 	
از ...و شوییدست ،)فرنگی( غربی و شرقی توالت از اعم

.]7-16[جانبیهایدیواره
اجرایدرکهبهداشتیتجهیزاتنصبارتفاعنصبرعایت 	
.]7-16[شوددقتآنبهبایدونتوفاضالبوآبکشیلوله
یک  به  مقابل  دستگاه  دو  از  فاضالب  لولهی  دو  اتصال  	

.ی افقي به صورت چهارراه مجاز نیستشاخه
در فاصلهی زانوییپایین لولهی قائم فاضالب که به لولهی  	
اصلي افقي مي رسد، تا فاصلهی ده برابر قطر لولهی بعد از آن، 
هیچ شاخهی افقي نباید به لولهی افقي اصلي فاضالب متصل 

.شود
تخلیهی آب باران حتي االمکان به صورت ریزشي به چاه  	
جذبي ریخته شود؛ مگر در محل هایي که اتصالبه صورت 
ریزش امکانپذیر نیست و باید به صورت مستقیم به چاه تخلیه 
.الزامي استCOی بازدیدنصب دریچه،شود. در این صورت
کلیهی لولههاي عمودي فاضالب، ونت و آب باران از داخل  	

.داکت عبور داده شود
.]4-2-5-16[فاضالبهایلولهبندیشیبرعایت 	

،فاضالبهایسیفونورایزربرایمستقلونِتاجرای 	
.]8-2-6-16[بندطبقمگر

،افقبهنسبتافقیفاضالبیلولهبهونتاتصالیزاویه 	
.])1پ(5-2-6-16[درجه45حداقل

سرریزازباالترمترسانتی15حداقلافقیونتیلولهتراز 	
.])2پ(5-2-6-16[بهداشتییوسیله

60حداقلومتر3افقییفاصلهدرپنجرهازونتیدهانه 	
.])2ب(4-2-6-16[آنازباالترمترسانتی

.]4-2-6-16[هواکشیلولهانتهایاجرایِینکات 	
-5-16[باشدفاضالبقطرنصفازترکمنبایدونتقطر 	

.])2ج(3-2
شکلمطابقفاضالبرایرزافقیدوخمازونتانشعاب 	

.]5-2-5-16[استاندارد
به(فاضالبقائمیلولهبهافقییشاخهترینپاییناتصال 	
دراصلیرایزربهطبقهترینپایینفاضالِبدفعیلولهاتصال

.]5-2-5-16[).شودجدیتوجههانقشه
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پنجرهودرباهاسرویسدربهداشتیلوازمتداخلعدم 	
.]2-4-3-16[

دربهداشتی تجهیزاتنصبالزامات وفواصلرعایت 	
بهداشتی تجهیزات فاضالِب و آب کشیلوله اجرای هنگام

.]5-7-16[
.بامرویتجهیزاتزیربامشویکفقرارگیریعدم 	

فاضالب یسامانه به باران آب هایلوله اتصال عدم 	
.شهری

بامطابقجذبیچاهوهاسرویسهواکِشهایلولهاجرای 	
.مصوبینقشه

بارانآببرای)فیتپوش(پروپیلنپلیهایلولهازاستفاده 	
.])3ج(3-3-8-16[مجازشرایطدرفقط

بارانآببرایاستانداردکشیلولهمصالحازاستفاده 	
.]3-8-16[

.بامدربارانآبشویکفبرایسیفونازاستفادهعدم 	
زمانتست لوله هاي فاضالب با آب، حداقل 15 دقیقه و  	
هیچ گونه  مدت  این  در  که  مي باشد،  متر  حداقل 3  ارتفاع  به 
فاضالب،  لولههاي  تست  براي  .شود مشاهده  نباید  نشتي 
استفاده از مسدودکنندهیمسیرفاضالب)استاپر( پیشنهاد 

.مي شود
و  آب  لولهکشي  در  مناسب  ساپورت و بست اجراي  	
موارد سایر  و  سیم  از  استفاده  و  است  ضروري  فاضالب 
صحیح نیست.کلیهی لوله هاي قائم باید تراز باشند و با بست 
در راستاي قائم مهار گردند.رها کردِن لوله ها در داکت ممنوع 
است.کلیهی لوله هاي افقي مي باید در جهتشیب تنظیم شده 
.باشند و هیچ گونه قوسي در مسیر لوله وجود نداشته باشد
بست باید به گونه ايباشد که مانع انقباض و انبساط لوله ها 

.نگردد
ومسکونیآپارتمانهرجهتالبیدرگازقفلیشیرنصب 
درآپارتمانیواحدهرورودیدرگازسریعقطعشیرنصب

]4-2-4-17[مناسبمحلومجازارتفاع
مصرفشیرهایرویدسترسیودیدموانعنصبعدم 

گاز
عدماستقراراجاقگازدرنزدیکیپنجره 

نقشهبامطابقاشپزخانههودهوایتخلیهمجرایاجرای 
مصوب

مواردتهویهواحتراقبرایهواتهویهدریچهنصبوتعبیه 
]5-7-17[مقتضی

رابطوفلزیدودکشساختجهتاستانداردازاستفاده 
]41-4-8-17[آن

2/5ازایبهسانتیمتر54دودکشرابطافقیطولحداکثر 
]7-4-8-17و2-2-11-14[آنقطرسانت

رایزربارابطبرایخرطومیهایلولهازاستفادهعدم 	
.]13-4-8-17[دودکش

سوختباوسایِلبرایمشترکدودکشازاستفادهعدم 	
اندشدهنصبمختلفطبقاتدرکهدارفنمشعِلوفسیلی

.]4-3-8-17[
کهصورتیدرمشترکدودکشازاستفادهنبودنمجاز 	

تصویر 2: نمونه ای از مسدودکننده ی مسیر فاصالب )استاپر( 

تصویر 3: نمونه ای از اجرای لوله کشی فاضالب و آب باران 
در زیر سقف، همراه با ساپورت گذارِی مناسب 
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.]1-3-8-17[نشودتأمینبیرونازاحتراقهوای
وسایلدودکِشبهفنبدونوسایلدودکِشاتصالعدم 	

.]3-3-8-17[دارفن
دستگاهتاگازمصرفشیراستانداردیفاصلهرعایت 	

.]1-4-17جدول[گازسوز
.بامدردودکشباالیاستانداردشکلHکالهکنصب 	

دیگ دودکش انتهای خروجِی یدهانه اجرای رعایت 	
.])5الف(2-5-11-14["C"تیپپکیجیاگرمآب

مصرفیآببرایاستانداردکشیلولهمصالحازاستفاده 	
.]4-4-16[

-3-16[کشیلولهبرایآسانسورداکتازاستفادهعدم 	
.]4-2

مصالح از فوالدی هایلوله عبور برای گذاریغالف 	
.]1-7-3-16[ساختمانی

عبور رایزرهاي آب مصرفي از قسمت مشاع ساختمان  	
.باشدمیمجاز

که  شود دقت  کلکتوري  سامانهی  با  لوله کشي  در 	
،آشپزخانه در  دسترس  در  و  مناسب  محل  در  کلکتورها 
محلیدرکلکتور.سرویس بهداشتي و یا حمام تعبیه گردند
همچنینوشوداجراکشیلولهمسیرحداقلکهشودنصب
.باشدشویکفدارایکهگرددنصبمحلیدربایدکلکتور
مترمیلی32قطردارایحداقلکلکتورهابهورودییلوله(

باشد.(
.ساختماندرچاهآبازاستفادهجهتالزممجوزهایاخذ 	
-4-16[شهریآبیلولهرویپمپمستقیمنصبعدم 	

.])2ب(5-3
انتهایدر)شابلون(مخصوصنصبیصفحهازاستفاده 	
کنخشکحوله،رادیاتور،شیرآالتنصب(کشیلولهمسیر

.آننمودنترازو)...و
سقفدر وصلوقطع شیرهایبه مناسب دسترسی 	

.])3الف(4-5-4-16[کاذب
هایسرویسدیوارهایداخلهایلولهمورِباجرایعدم 	

.بهداشتی
طولصورتدرمصرفیگرمآببرگشِتیلولهاجرای 	

.])2الف(3-8-4-16[لولهمتر30ازبیش
منابعومصرفیگرمآب،گرمایشهایلوله کاریعایق 	

.]4-8-4-16[انبساط
.یکدیگربامصرفیگرموسردآبکاریعایقعدم 	

تصویر 5: صفحه ی نصب بست مخصوص )شابلون( برای 
زانویِی دیواری 

تصویر 4: صفحه ی نصب مخصوص )شابلون( محل نصب 
رادیاتور در شبکه ی لوله کشی 
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با مطابق کشیلوله مسیر در مناسب شیرآالِت نصب 	
.هانقشه

مصرفیآبهایلولهرویسریعقطعشیرازاستفادهعدم 	
.تهویهو

آبشیرهایوچپسمتدرگرمآبشیرهاینصب 	
.راستسمتدرسرد

آپارتمانهرطرفه برایقطع و وصل و شیر یکنصب شیر 	
در داخل یکي از سرویسهاي بهداشتي و یا آشپزخانه و یا 

.حمام
ازبعدتخلیهوطرفهیک،وصلوقطعشیرهاینصب 	

.])1الف(3-5-4-16[کنتور
مخازنوآپارتمانبهوروددروصلوقطعشیرنصب 	

.])4الف(3-5-4-16[ذخیره
موتورخانهورایزرهایلولهرویهواگیریشیرنصب 	

.])ب(2-5-4-16[
محلبرای شویکفوهواتعویضوتهویه یدریچه 	

.])3پ(1-6-4-16[آبیذخیرهمخزن
رویازباالترمترسانتی10آبمخزنپرکِنیلولهزیر 	

.])2ث(1-6-4-16[آنسرریز
بازانبساِطمنابعوآبمخازنسرریزیلولهرویفاصله 	

.])3ث(1-6-4-16[آنپرکنزیرمترسانتی4حداقل
یذخیرهمخزنپرکنیلولهبرابردوسرریزیلولهقطر 	

.])3ث(1-6-4-16[آب
-16[آبمخازنسرریزیلولهرویفلکهشیراجرایعدم 	

.]1-6-4
مخازنسرریزجهتپذیرانعطافهایلولهازاستفادهعدم 	

.])5ث(1—4-16[آب
دارای آب هایمخزن طرفدو در خروجیو ورودی 	

تصویر 6: نمونه ای از نقشه ی رایزر دیاگرام آب مصرفی و آتش نشانی 
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.])6ت(1-6-4-16[لیتر1000ازتربیشحجم
ازباالترآبحجمبرایذخیرهمخزندوحداقلنصب 	

.])7ث(1-6-4-16[لیتر4000
درآبیذخیرهمخازنبرایمناسبحرارتیعایقاجرای 	

.])4پ(1-6-4-16[آزادفضای
هایدستورالعملبامطابقحریقاطفاییسامانهاجرای 	

.مصوبهاینقشهونشانیآتشسازمان
درنشانیآتششیرسمتشلنگقرقرههایلوله نصب 	

.نشانیآتشیجعبه
کف از متر 1/20ارتفاع در نشانیآتش یجعبه نصب 	

.نشانیآتشدستوالعملبامطابق
شیرباشهرییشبکهبهحریقاطفاییسامانهاتصال 	

.طرفهیک
در نزدیک نشانیآتش هیدرانت شیر اجرای و نصب 	

.ساختمانورودی
با مطابق فلزی جنس از آب کشیلوله یشبکه تست 	

.]9-4-16[دستورالعمل
)الیهپنجوالیهتک(آبغیرفلزیکشیلولهیشبکهتست 	
هاینقشهدر(لولهیسازندهیکارخانهدستورالعملبامطابق

.).استشدهذکرنیزاجرایی
تأسیساتی هایلوله یدارندهنگه یفاصله رعایت 	

.]2-4-10-14و5-9-16[)هاساپورت(
در عایق با لوله یدارندهنگه کرپِی پوشش بر نظارت 	

.])ت(2-3-9-16[لولهشدنعایقصورت
مترمیلی1/5ضخامتبهبرنجییافوالدیورقوجود 	

.])1ت(2-3-9-16[بستوعایقمیان
وگرمایشبرایاستانداردکشیلولهمصالحازاستفاده 	

.]3-3-10-14[سرمایش
یا گرمایش برای پروپیلنپلی هایلوله از استفاده عدم 	

.]3-3-10-14[سرمایش
جزءترینبزرگخروجیاورودبودِنپذیرامکانبینِیپیش 	

.])1الف(2-6-3-14[تخریببدونموتورخانه
وهواکش،ونتباآبیکولراستانداردیفاصلهرعایت 	

.]2-14-8-14[بامدردودکش
آلودههایمکانسایریاپارکینگدرآبیکولرنصبعدم 	

.])ب(2-14-8-14[
تاآبیکولربرایطرفینازمترسانتی60یفاصلهحداقل 	

.])14-8-14-2)ث[اطرافموانع

25 تا 10 بین )برزنت( کانال گیرلرزه اتصال طول 	
.])1ج(4-3-6-14[مترسانتی

وماستیکوملباشیشهپشمهایعایقنمودنروکش 	
فضایبهشیشهپشمذراتانتشارازجلوگیریبرای،متقال

.سکونتمحل
وگرمایش،فاضالب،آبهایلوله کهشودمیتوصیه 	
تأییدوتستموردکهساختمانکفدراجراشدهسرمایِش
تاگردندکشیماهیچه،سیمانیمالتباًحتما،اندگرفتهقرار
،کفکامِلپوششازپیشاحتمالییضربهآمدِنوارداز

.بمانندمصون
صورتبهکوئلفنبهپذیرانعطافهایلولهاجرایعدم 	

.لوپیاسیفون
ازباالترترازدرکوئلفنخروجوورودهایلولهاستقرار 	

.مربوطههایلوله
به کوئلفن درین و انبساط منابع ،برج سرریز هدایت 	

.موتورخانه
وکنخشکبرج،هاکوئلفنزیرمناسبگیرلرزهنصب 	

.هواساز
برججهت،سازهطراحهماهنگِیبامناسبیسازهاجرای 	
.طبقاتسقفرویغیرهوهواساز،چیلر،آبمخازن،کنخنک
اطرافدرمناسبیاندازهبهحداقلخالیفضایداشتن 	
مباحث در ذکرشده تعمیرات و سرویس برای ،هادستگاه

.ساختمانملیمقرات
با مطابق هاپارکینگ هوای یتخلیه یسامانه اجرای 	

.مصوبینقشه
دستورالعمل( پله دستگاه در مثبت فشار فن اجرای 	

.)نشانیآتش
باهماهنگینظرازکشیکانالهاینقشهبررسیوکنترل 	

.اجرا
،کانالورقضخامتنظرازکانالساختکیفیتکنترل 	

.نقشهبامطابقگیریانشعابینحوهو،ابعاد
ناظرهماهنگیباهاکانالعبورهایداکتمسیرکنترل 	

.ابنیه
.فنیهاینقشهبامطابقکشیکانالاجرایکنترل 	

ینحوهونسوزنِخباهاکانالهوابندیودرزبندیکنترل 	
.هافلنچاتصال

حداکثر(هاکانالجهتمناسبهایساپورتاجرایکنترل 	
)3مترفلزیکانالمجاورگاهتکیهوآویزدومیانیفاصله
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.]3-4-6-14[
یسازه(مناسبیسازهیاوچوبیهایقابنصبکنترل 	
.هادریچهنصبجهتهاکانالمسیرانتهایدر)هاکنافنصب

.استانداردوکیفیتبادمپردارهایدریچهنصب 	
.کاذبسقفیاسقفبادیواریهایدریچهتداخلعدم 	

ضدحریقدیوارازکهکانالیرویضدآتشدمپرنصب 	
.])1الف(1-4-6-14[گذردمی

ضدآتشودستیدمپرهایبهدسترسییدریچهاحداث 	
.])1الف(3-6-16-14[کاذبسقفدر

و زانو ساخت در درجه 90 زوایای از استفاده عدم 	
.کانالاتصاالت

وعایقباسرمایشکانالیالولهبینتعریقازجلوگیری 	
.مناسبکاریعایق

استانداردهایونقشهبامطابقهاکانالکاریعایقکنترل 	
.ساختمانملیمقررات19و14مباحثدرمقررشده

باهمراهمناسبمحلدرحریقاطفایمناسبپمپنصب 	
.)پاسبای(کنارگذریلولهاجرای

پمپ از ،بعد به کنتور از کنارگذر کشیلوله اجرای 	
.هانقشهبامطابق)وجودصورترسانی)درآب

بیشمسکونیساختمانبرایآبیذخیرهمخزناجرای 	
.])ب(1-6-4-16[واحد10ازبیشیاطبقه4از

.هانقشهبامطابقنشانیآتشمخازنوآبمخازننصب 	
کشیلولهمسیردراستانداردیطرفهیکشیرهاینصب 	

.هانقشهبامطابق
.هانقشهبامطابقرسانیآبپمپنصب 	

برطرفهیکشیرووصلوقطعشیرآالتصحیحنصب 	
.هاپمپروی

.آبمخازنوهاپمپکارکرداجرایِیعملکردبرنظارت 	

سیمای شهری 
موارد ذیل براساس طرح تفصیلي شهر اصفهان جهت 
زیباسازي شهري باید مورد توجه ناظرانتأسیسات مکانیکي 

:قرار گیرند
ایجاد ناوداني و مجاري آبرو در معابر عمومي تحت  1ـ
هیچ عنوان مجاز نميباشد.)تبصره:هدایت آب باران باید به 

چاه هاي جذبي واقع درقطعهی مالکیت انجام گردد.(
تعبیه و نصب لولهی بخاري و کانال کولر و لوله هاي  2ـ
تأسیساتي در بدنههاي مشرف به گذر به صورتنمایان و یا 

.زدگي ممنوع استبیرون
3ـپیش بیني و احداث لولهی تهویه براي سرویسهاي بهداشتي 

.و هدایت آن به فضاي آزاد الزامی است
4ـپیش بینيِ محل مناسببرای تأسیسات و یا استقرار کولرها 
در هر واحد و همچنین دیگر تأسیساتبر روي بام بهصورتي 

.نباشد، الزامی استپذیرکه از معابر رویت
5ـکانال کشي و استقرار کولر در سطوحِ رویتپذیرِ بنا ممنوع 
است و محل کلیهی تأسیسات مانند کولر وبرج خنک کننده و 
غیره الزاماًباید از دید عموم و مالکیتهاي مجاور محفوظ 

.باشند
6ـ در سطوح رویتپذیربنا کانال کشي باید با نماسازي و 

صرفاً در درون عرصهی مجاز قطعهی مالکیتپنهان گردد.
7ـهدایت هر نوع فاضالب به گذرهاي عمومي ممنوع است و 
مي باید از طریق شبکهی فاضالب شهردفع گردد. هدایت آب 
ناودان ها و آب سطحي باید در چاههاي جذبي دفع و تخلیه 

گردد.
8ـنصب هرگونه هواکش و کولر گازي در گذرها و در ارتفاع 
کمتر از2/ 5مترممنوعاست.کولر گازي در طبقات، مشروط 
به این که با بهکار بردن مصالح ساختماني در بدنه، صرفاًدر 
حد ساختمجاز و بدون پیشزدگي از دید عموم پنهان گردد، 

.بالمانع است

تکمیل فرم های نظارت بر تأسیسات مکانیکی 
طبق مکانیکی تأسیسات مهندس نظارتی مراحل
نظام سازمان و ربطذی هایسازمان هایدستورالعمل

:استزیرشرحبهاصفهاناستانساختمانمهندسی
ایمنیمواردبهساختمانعملیاتمجریانومالکانالزام)الف
ومجریانبهاستالزمابتدادر:اجراحیندرکارحفاظتو
اجراحیندرکارحفاظتوایمنیالزامات،ساختمانمالکان
.گرددتأکید)ساختمانملیمقرراتدوازدهممبحثبامطابق(
اصول فني و ایمنيچنانچه،کاراجرایحیندراستبدیهی
مهندسان،نگرددرعایتساختمانمجریانیاکارفرماتوسط
حفاظتوایمنیمواردرعایتعدمکتبِیاعالمضمنبایدناظر
مرجع به را مراتب ،ساختمان مجریان یا کارفرما به کار
نیز)...و،داریده،منطقهشهرداری(ساختمانیپروانهصدور
اعالمنمایند.لذاالزماستپس از تکمیل فرم، نسبت به ثبت در 
شهرداري منطقه اقدام نموده ورونوشِت نامه را به معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداريوسازمان نظام مهندسي 
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اینسخهاستالزم،همچنین.نمایند استان تحویلساختمان
اجتماعیاموروکار،تعاونکلیادارهتحویلراگزارشاز

.نماینداستان
مهندس،مرحلهایندر:گودبرداریوتخریبیمرحله)ب
را ساختمان تخریب مجوز باید مکانیکی تأسیسات ناظر
الزممرحلهاین در .کند تأیید دیگر ناظر مهندسان همانند
آبشرکتتوسطآبانشعابقطعاز،محترمناظراناست
ملیشرکتتوسطساختمانگازانشعابقطعوفاضالبو
علمِککهروآناز،همچنین.کنندحاصلاطمینان،ایرانگاز
ساختمانتخریبحیندراستممکنساختمانگازانشعاب
علمکآوریجمعازباید،باشدسازحادثه،ساختعملیاتیاو
ازصادرهمربوطهفرمسپسونمایندحاصلاطمیناننیزگاز

.نمایندتأییدراشهرداریطرف
یمرحلهدرساختمانمکانیکيتأسیساتاجرايکنترل)ج
مواردشاملمرحلهایندرکنترلیموارد:)1فرم(فونداسیون

:باشدمیزیر
بررسي وکنترل سوارشدن فاضالب ساختمان به شبکهی 

فاضالب شهري
.چاه جذبي یا محل خروج آب بارانبینیپیش

جاگذارِیو،هاي زیرزمینشویمحل اجراي کفبینیپیش
محلعبور لوله هاي فاضالب در صورت تالقي با فونداسیون.

اجرایغالفهاي الزم تأسیساتي ویاپیشبینیآنبراي 
هماهنگیضمن(ی تأسیسات مکانیکيعبور لوله هاي سامانه

.)سازهناظربا
بررسي نقشه هاي اجرایي تأسیسات مکانیکي و هماهنگي با 

.و تأسیسات الکتریکي،هاي معماري، سازهنقشه
.هاي مصوب در محلکنترل تطابق اجرا با نقشه

 .تغییرات اساسي نقشه با اجرا، با مهندس طراحهماهنگی
 .لزوم استفاده از مصالح استاندارد به کارفرماتذکر

هماهنگي اجراي محل داکتها و دودکشها توسط مهندس 
.ناظر مکانیک، سازه و معماری

درمکانیکیتأسیساتناظرمهندسان،مواردبرخیدر
طراحمهندسان(ندارنداختیاردرطراحیینقشه،مرحلهاین
اولیناجرایازپیشراهانقشهکهاندنمودهتعهدسازماندر
ناظر مهندساستالزممرحلهاین در.)نمایند تهیه سقف
الزمبینیپیش،فونداسیونبررسیضمنمکانیکیتأسیسات
اجرایینحوهازهمچنینوبنمایدفوقموارداجرایبرایرا

.یابدآگاهیفونداسیون

یمرحلهدرساختمانمکانیکيتأسیساتاجرايکنترل)د
:)2فرم(سقفهردرجداگانهفرمتکمیلوسقفهراجرای

مواردکنترلیدراینمرحلهشاملمواردزیرمیباشد:
طبقات(  در  رایزرها  و  داکتها  محل  بینیپیش یا اجرا
عبورمحلوشناژباتداخلعدموداکتعبورمسیربینیپیش

.)...وتیرآهن،میلگردمانندساختمانهایسازه
رایزرهاوتأسیساتیهایداکتمسیربودِنراستاهمکنترل
توانمیراتأسیساتیهایداکتتعدادومحل(طبقاتسقفدر

.).نمودتعیین»بامپشتچیدمانپالن«ینقشهاز
.پیش بیني محل عبور دودکش ها

بررسي نقشه هاي اجرایي تأسیسات مکانیکي و هماهنگي با 
.نقشه هاي معماري، سازه، تأسیسات مکانیکي و الکتریکي

کنترل تطابق اجرا با نقشه هاي مصوب در محل.
 .تغییرات اساسي نقشه با اجرا، با مهندس طراحهماهنگی

 .لزوم استفاده از مصالح استاندارد به کارفرماتذکر
طوربه باید سقف هر برای که است توضیح به الزم
فرمسقفهربرایوآیدعملبهحضورینظارتجداگانه
ریزیبتنیدفترچهازغیرهافرماین.گرددتکمیلجداگانه
چهارگانهناظرمهندسانتوسطبایدسقفهردرکهاست

.گرددتأیید
یمرحلهدرساختمانمکانیکيتأسیساتاجرايکنترل)ه
ایندرکنترلیموارد:)3فرم(تستوگذاريلوله کاريـنازک

مرحلهشاملمواردزیرمیباشد:
جنس،  لوله،  داخلي  قطر  رعایت  با  دودکش  اجرای کنترل
همراستا بودن و دستورهای الزم برای جلوگیري از انسداد 

 .ساختمانآن براساس مبحث هفدهم مقررات ملي
ونت  و  فاضالب  سامانهی  لوله کشی  تست  و  اجرا  کنترل

 .آوري دفع آب بارانی جمعفاضالب و سامانه
هواکش  و  اگزاست  هوا،  تخلیه  سامانهی  اجرای کنترل

 .هاي بهداشتيسرویس
بازرسان توسط که( گاز  لوله کشي  تست  و  اجرا  کنترل
باالزمهماهنگیاستالزمولی،گیردمیانجامگازمحترم

.).آیدعملبهمکانیکیتأسیساتناظرمهندس
کنترلاجرا و تست لوله کشی سامانهی آب بهداشتي سرد 

 .و گرم
و  حریق  اطفاي  سامانهی  کشی  لوله  تست  و  اجرا  کنترل

.نشانيآتش
 .ی سرمایش و گرمایشسامانهکشیاجرا و تست لولهکنترل
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هواکش  و  اگزاست  هوا،  تخلیه  سامانهی  اجرای کنترل
.هاي بهداشتیسرویس

،فاضالب،آبهایلوله کهشودمیتوصیهمرحلهاین در(
موردکهساختمانکفدراجراشدهسرمایِشوگرمایش
کشیماهیچهسیمانیمالتباًحتما،اندگرفتهقرارتأییدوتست
حیندرهالولهگونهاینبهخسارتوصدمهاحتمالتاگردند
ترکم،کفکامِلپوشِشازقبل،دیگرساختمانِیعملیاتاجرای

.).شود
یمرحلهدرساختمانمکانیکيتأسیساتاجرايکنترل)و
استالزممرحلهایندر:)4فرم(کشيکانالـکارينازک
،داکتاسپیلیت،هوارسان،کولرهاکشیکانالاجرایبرنظارت
تخلیهیهوایپارکینگ،وتخلیهیهوایآلودهصورتپذیرد.

)نشانیآتش(حریقاطفایلیستچکتکمیل)ز
یمرحلهدرساختمانمکانیکيتأسیساتاجرايکنترل)ک
مرحلهایندرکنترلیموارد:)5فرم(کارپایانـکارينازک

شاملمواردزیرمیباشد:
طبق  آتشنشاني  و  حریق  اطفاي  سامانهی  کامل اجرای

 .لیست چک
.ی تأسیسات سرمایش و گرمایشسامانهکاملاجرای

آتش   - آب  فشار  تأمین  مرکزي  کاملسامانههای  اجرای
.نشاني - منابع ذخیره آب

.فاضالب، ونت و آب بارانیسامانهکاملاجرای
اجرایکاملسامانهی کانالکشي و تهویه و تخلیهی هوا و 

.هود آشپزخانه
.رسانيسوختیای گازرسانيسامانهکاملاجرای

شرکتهاي  از  آسانسور  بازرسي  گواهي  مدارک رویت
.استانداردیمورد تأیید اداره

و اطفا( نشانیآتش سازمان تأیید گواهی مدارک رویت
.)ایمنیشرایطبررسی،حریقاعالن

با مطابق مکانیکی تأسیسات یکلیه اجرای بر کنترل
.مصوبهاینقشه

مهندسیالزحمهحقدریافتبازدید و درخواستبرگ)ل
مهندس،استالزممرحلهایندر:مکانیکيتأسیساتناظر
،کپي برگ دوم قراردادشامل،مدارکمکانیکیتأسیساتناظر
فرم یک تا،ساختمانیکپي پروانه،کپي برگ تعهد نظارت
فرمپنِجتکمیلشده،چک لیست آتشنشاني،گواهي بازرسي 
آسانسور از شرکتهاي موردتأیید ادارهیاستاندارد،کپي 
تکمیلهمراهبهراکار ساختمانکپي پایان،هاي ازبیلتنقشه

.نمایدمهندسینظامسازمانتحویل،مربوطهفرم
مکانیکیتأسیساتاجرایبرنظارتبهمربوطهایفرم
مهندسینظامسازماناینترنتیپایگاهدر)5تا1هایفرم(
و »سازمان هایفرم« بخش ،اصفهان استان ساختمان

.استموجود»تأسیساتکنترل«زیربخش

گزارش تخلف ساختمان 
یا مالکطرفاز تخلفی،کاراز مرحلههردرچنانچه
ناظر مهندس است الزم ،گیرد صورتساختمان مجریان
نمایدتکمیلراگزارش تخلف ساختمان،مکانیکیتأسیسات
و پس از تکمیل فرم، نسبت به ثبت در شهرداري منطقه اقدام 
نموده و رونوشت نامه را به معاونت شهرسازي و معماري 
 استان، تحویلسازمان نظام مهندسي ساختمانوشهرداري
نماید.)الزمبهتوضیحاستکهدر صورت گرفتن گزارش 
خالف واقع، موضوع تخلف مهندسناظر براساس مادهی91  
آییننامهی اجرایي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، به 

).شوراي انتظامي گزارش مي گردد

■ پی نوشت
1ـ استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

■ منابع
]1[ مقررات ملّي ساختمان ایران - مبحث دوم - نظامات اداري

]2[ مقررات ملّي ساختمان ایران - مبحث سوم - حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
]3[ مقررات ملّي ساختمان ایران - مبحث دوازدهم - ایمني و حفاظت کار در حین اجرا

]4[ مقررات ملّي ساختمان ایران - مبحث چهاردهم - تأسیسات مکانیکی 
 ]5[ مقررات ملّي ساختمان ایران - مبحث شانزدهم - تأسیسات بهداشتي
]6[ مقررات ملّي ساختمان ایران - مبحث هفدهم - لوله کشي گاز طبیعي 

]7[ مقررات ملّي ساختمان ایران - مبحث نوزدهم - صرفه جویي در مصرف انرژي
]8[ دستورالعمل سازمان آتش نشانی )اطفا و اعالن حریق( 

]9[دستورالعمل موارد وحدت رویه در طراحي ، اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکي سازمان نظام 
مهندسی ساحتمان استان اصفهان

 )http://www.esfceo.ir( 10[ سایت اینترنتی سازمان نظام مهندسی ساحتمان استان اصفهان[
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 بررسی هم بندی اصلی سازه ی بتنی و فلزی ساختمان

مقدمه
ساختمانمهندسینظامسازماناخیرسالچنددر

،هاساختماندرایمنیارتقایمنظوربهاصفهاناستان
هایمیلگرددراصلیبندِیهمیشبکهایجاد

وطراحمهندسانومرسومرابتنیهایساختمان
نمودهآنرعایتبهملزمراالکتریکیتأسیساتناظر
کمدستقطربااضافیمیلگردیک،رویهایندر.است

اصلِیهایمیلگردبههاسقفوفونداسیوندرمتر8میلی
یشبکه.شودمیدادهجوشسپسوشدهبستهسازه
اتصالطریقازهاسقفوفونداسیوندرایجادشده

بندِیهمیشبکه،منتخبهایستوندربندیهمِمیلگرد
.کندمیکاملراهاستونوسقف

بااقتصادیواجرایی،فنیدالیلبهیادشدهروش
مهندسانومجریان،کارفرمایانازبرخیمخالفت
گردیدسببامراین.استشدهمواجهناظروطراح

وگرفتهقراربررسیوکنکاشموردفوقموضوعکه
تقدیممهندسییجامعهبهمقالهقالبدرحاصلهنتایج
هایبحثگسترشبههافعالیتگونهایناستامید.شود

بازنگرِیبهمنجرنهایتدروبینجامدکارشناسی
خدماتیارائهکیفیتبهبودراستایدرضوابط

.شودمهندسی

مهندس محمد مرتجی1
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تاريخچه 
یکبهنیاز،دومجهانیجنگطولدرمتحدهایاالتارتش
بمبیذخیرههایانبارحفاظتبرایالکتریکیزمینسیستم
هایسیستم.داشتآریزونابیابانیمناطقدرصاعقهبرابردر
زیرا ،کردندنمی کار خوبیبه مکان این در ،مرسوم زمین
مقداروزمینیزیرآبهایسفرهفاقد،بیابانیمذکوریمنطقه
بسیارخاکشرایطدر.بودکمبسیاربارانیساالنهبارش
امپدانسیکایجادمنظوربهمسیهایمیلهمترصدها،خشک
صاعقهمقابلدرهاساختمانازحفاظتبرای،کوچکزمین

قراردادهشدهبود.
Herbert G( »یوفر .جیهربرت« آقای ،1942سالدر
کردنپیدادنبالبهمتحدهایاالتارتشمشاورعنوانبه)Ufer
برایزمینسیستمیزمینهدرترعملیوترهزینهکمحلیراه
کشف.بودخشکمکانایندرسنتیمسیهایمیلهجایگزینی
انواعازبسیاریاز،بتنالکتریکیهدایتکهبوداینیوفرآقای
زمینهادییتعبیهیپایهبرویطرحاساس.استبهترخاک
روشاین کهدهدمینشانآزمونوتجربه.استبتندر

.استمؤثربسیار
نتایجودادتوسعهراخودروش،جنگازپسیوفرآقای
ارائه 1963سالدر »IEEE« کنفرانس در مقاله یک در را
کل:اندیوفرآگاهآقایکشفمنافعازمهندسانامروزه.نمود
یاونساختمادرفوالدیهایمیلهوجودباآرمهبتنساختماِن
مقاومتباالکتریکیزمینسیستمیک،بتنیپوششباآنپِی

.کندمیایجادکمبسیار
در و ارزان ،مؤثر ،ساده بسیار یوفر زمین سیستم
زمینسیستممزایایاز.اجراستقابلجدیدهایساختمان
یوفر،استفادهازخواصبتنبرایکاهشمقاومتزمیناست.
کهصورتیدر،کندمیجذبسرعتبهرارطوبت،بتن
موادخواص.استآرامبسیارآنرطوبِتدادندستازروند
وقلیاییطبیعیطوربهًاصوال)مواددیگروآهک(بتنمعدنی
یمنزلهبه،قلیاییخاصیتبابتن،نتیجهدر.باالستPHدارای
.کندمیعملالکتریکیجریانهدایتبراییونیعرضهمنبع
PHافزایشبهمنجربتناطرافخاکبهبتنیشیرابهنفوذ
کاهشخاککلیامپدانس،آنتبعبهوشدهناحیهآندرخاک
کاهشبه،خاکمجاوربتنسطحوحجمافزایش.یابدمی
برایخوبیهادیمجموعدروکردهکمکاتصالمقاومت
.شودمیفراهمازصاعقهناشیجریانیاوزمینجریانعبور
هایساختمان یآرمهبتن ،فونداسیون در یوفر تکنیک

تیرهایونیروانتقالیهابرجفونداسیون،مخابراتیبرج،بتنی
یاولیهواصلیطرح.گیردمیقراراستفادهموردبرقچراغ
بتنباالیPH،حالاینبا.بودبتندرمسازاستفاده،یوفر
ازًغالبا،دلیلهمینبه.شودمیمسشدِنورقهسبباغلب

فوالدبهجایمساستفادهمیشود.
دیدِنآسیبازاجتناببراینیازموردمیلگردطولحداقل

بتنبهعواملذیلبستگیدارد:
ـنوعبتن،ترکیبات،دانسیته،مقاومتالکتریکی،pHوغیره

خاکبابتنمجاورتسطحـ
درمحلزمینیزیرهایآبترکیباتوخاکمقاومتـ

بتنداخلیصفحهیاسیم،میلگردطولومقطعسطحـ
ـمقدارجریانآذرخش

درهادیمختلفهایطولبا هاییآزمایش یوفر آقای
دربتنباشدهپوشیدهمیلگرد،اساساینبر.دادترتیببتن
بتنازجریانعبوربهقادرزیرجدولطبقخاکمجاورت

:شودآنآسیببهمنجرکهآنبی،بوده

قطر ميلگرد
)اينچ(

جريان تخليه الكتريكی
)آمپر به فوت(

0.375 3400

0.500 4500

0.625 5500

0.750 6400

1.000 8150

خارجییالیهسمتدرشدهتعبیهمیلگردتنهاباالجدولدر
درموجودیمیلگردهاوشدهگرفتهنظرخاک«درمجاوربتن«

.استنشدهلحاظمحاسباتدرفونداسیونباالیومرکز
1968سالدربتندرمحصورزمینهادیازاستفاده
در.شداضافه)NEC(متحدهایاالتبرقملیاستانداردبه
یک عنوانبه نیاز مورد میلگرد الزامات NEC ،1978سال
الکترودزمینرامشخصنمودوازایننوعزمینبهعنوان
UferGroundجایبهConcreteEncased Electrode)CEE(

نامبرد.

نحوه ی اتصال 
ویرایش ،250.52 )A( )2(بخش در )NEC( استاندارد
یآرمهبتن  یا فلزی اسکلت،2008بازنگری و2005سال
نظر در ساختمانزمینالکترود یک عنوانبه را ساختمان
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یکیطریقازهاآرماتوریااسکلتکهآنشرطبهاست؛گرفته
:باشندشدهمتصلزمینبهزیرروشچهاراز

روش اول: 
یاسازهازفلزیعضویکازکهشودحاصلاطمینان
تربیشیافوت10طولبهساختمانبتنیآجدارهایآرماتور

.استزمینبامستقیمتماسدربتنازپوششیبا

روش دوم: 
طریق از زمین به ساختمان فلزی اسکلت اتصال
 )A( بخش)3( در که بتن پوشش با جداگانه آرماتورهای
بخشبامطابقزمینیشبکهبهاتصالیاوشده250.52ارائه

.باشدپذیرفتهانجام250.52))A()4

روش سوم:
،ایمیلهالکترودچندیایکبهساختمانفلزیاسکلتاتصال
.باشد250.56دربخشمندرجالزاماتبامطابق،صفحهیالوله
یاوشناژدرکهاینچ0/5قطربا،یاچندمیلگردشکلیکطبق

اتصالیکبایدمیریزیازبتنپیش،وجودداردفونداسیون
الکترودیکبافونداسیونویاشناژهایازمیلگردیکیبین

دیگرانجامپذیرد.)تصویر1(

روش چهارم: 
مصوبهایروشدیگربهساختمانفلزیاسکلتاتصال
VDE وVDE 0141 استاندارد در زمین به اتصال ایجاد
هایساختمانفونداسیوناز،زمینالکترودانواعدرنیز0100
.بردمینامFoundation Earth Electrodeعنوانتحتبتنی

اندازه گیری میدانی
،مذکورموارداعتبارسنجیومیدانیبررسیمنظوربه
ازیک،بهمنیپروژهآرمهبتنیسازهمقاومتگیریاندازه
،اطشاراندرواقعسپاهانسازیخانهجهادشرکتهایپروژه
ازاستفادهبامترمربع1750بنایزیروسطحطبقهپانزدهدر

روشتزریقجریانطبقشکلانجامگرفت.)تصویر2(
نشدهمتصلارتچاهبهفونداسیون،گیریاندازهایندر

جدول 1

ولتاژشماره ی آزمون
V

جريان
A

مقاومت 
سازه
Ω

10/0311/150/027
20/0351/280/027
30/0481/730/028
40/0572/050/028
50/072/50/028
60/08530/023

0/027ميانگين مقاومت سازه

تصویر 2تصویر 1

به نظر می رسد بحث »هم بندی به منظور 
هم ولتاژ كردن« بر اساس رويه ی مرسوم 
در »اجرای هم بندی اصلی در ميلگرد 
ساختمان های بتنی« ضرورت ندارد. زيرا 
اجرای اين روش به معنای ايجاد اتصال 
فلزی اضافی در طول الکترود زمين گسترده 
)اسکلت بتن آرمه( می باشد، كه به لحاظ فنی 
توجيهی ندارد.
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نتایج.استشدهمتصلارتچاهبهتغذیهمنبعسریکو
اندازهگیریدرجدول1آوردهشدهاست.

نزدیکبتنیسازهمقاومت،رفتمیانتظارکهگونههمان
ترکمبسیارزمینمجازمقاومتبهنسبتکهبودهاهم0.03به
هایاستاندارداساسبرراآرمهبتنیسازهتوانمیلذاوبوده
 VDE 0100وVDE0141،50.52)A()2(بخشدر)NEC(

یکالکترودزمیندرنظرگرفت.

نتیجه گیری
الکترودعنوانبهتنهاییبهیوفرزمینسیستمازاستفاده
به توجه با  .نیست مرسوم خاص موارد در جزبه زمین
استاندارد اساس بر ،»ایمنی حصولبرای حفاظت« اهمیت
ملیمقرراتسیزدهمدرمبحثایرانجملهاز،هاکشورملی
بهاتصالبرایمستقلزمیِنالکترودازاستفاده،ساختمان
مقالهاینبحثموردموضوعلذا.استالزامیحفاظتیهادی
یوفرزمینسیستمباآنجایگزینیوزمینالکترودحذف
ساختمانکمبسیارمقاومتبهتوجهباًصرفابلکهباشد؛نمی
کهرسدمینظربه،بررسیموردهایاستاندارددرآرمهبتن
یرویهاساسبر »کردنولتاژهممنظوربه بندیهم«بحث
هایساختمانمیلگرددراصلیبندیهماجرای«درمرسوم
ایجادمعنایبهروشایناجرایزیرا.نداردضرورت»بتنی
اسکلت(گستردهزمینالکترودطولدراضافیفلزیاتصال

مضاف.ندارد توجیهیفنیلحاظبه که،باشدمی)آرمهبتن
ایرویه چنین بررسی مورد استانداردهای در که این بر
یهزینهتحمیللحاظبهنیزاقتصادیمنظرازونشدهارائه
یرویهشودمیپیشنهادلذا.باشدنمیپذیرفتهضروریغیر
ملی مقررات 13 مبحث استناد به ًصرفا و ملغی مرسوم
حداکثررعایتمنظوربه7-4-1پبند1پیوست،ساختمان
بر»کردنپتانسیلهممنظوربهبندیهم«ازاطمینانحصول

.شوداجرا3تصویراساسبر،مذکورسومروشاساس
،مترمربع25میلیحداکثرمقطعبامسیسیمروشایندر
طریقازنقطهدودر،شناژدربیگانههادیمیلگردیشبکهبه
اتصالاصلیترمینالبهآندیگرسروشدهمتصلکدولد

.شودمیوصلزمین

■ پی نوشت
1ـ عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی صنعت آب و برق اصفهان.

تصویر 3

در چند سال اخير نظام مهندسی اصفهان 
به منظور ارتقای ايمنی در ساختمان ها، 
ايجاد شبکه ی هم بندِی اصلی در 
ميلگرد های ساختمان های بتنی را مرسوم 
و مهندسان طراح و ناظر تأسيسات 
الکتريکی را ملزم به رعايت آن نموده 
است. در اين رويه، يك ميلگرد اضافی با 
قطر دست كم 8 ميلی متر در فونداسيون و 
سقف ها به ميلگرد های اصلِی سازه جوش 
داده می شود. 
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امکانات انرژی زمین گرمایی در ایران

چکیده 
مستقیمارتباطوانرژيمصرفروزافزونگسترش
بودنزوالروبهو،سویکازپایداريتوسعهباآن

هاآنازناشيآلودگيبااليحجموفسیليهايسوخت
از.باشندميامروزجهانمهممسایلاز،دیگرسوياز
نقشي،تولیددراولیهعاملیکعنوانبهانرژيطرفي

خانگيهايبخشدروداردسرمایهوکارنیروينظیر
نشانگرانرژييسرانهمصرفمیزان،خدماتيو

يجامعهروزافزونوابستگي.استمردمزندگيکیفیت
هرگونهکهاستانکارناپذیرحقیقتیک،انرژيبهبشري
.داردپيدرراايعدیدهمشکالت،آنتأمیندراختالل
وواضحنوینهايانرژيکارگیريبهلزوم،روایناز
باگرمایيزمینانرژي،هاآنمیانازواستروشن

نظیرفردمنحصربههايویژگيوخصوصیاتداشتن
.نمایدميترپررنگ،انرژيبااليچگالي

گرمایيزمینمنابعوجودشواهدبررسيبهمقالهایندر
ومطالعات،پتانسیلدارايومستعدمناطق،ایراندر
ومشکالتواجرادستدریاگرفتهانجامهايپروژه

موانعاجرایِياینموضوعميپردازیم.
.گرمایيزمین،ایران،کلیدواژه ها:  انرژي

مهندس علي زاده دباغ1 
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مقدمه 
اقتصادنیزوشهرییتوسعه،جمعیتروزافزونرشد
سالدربرقمگاوات90هزارتولیدلزوم،ماکشوردرانرژی
ظرفیت98درصدبهنزدیک.استساختهناپذیراجتنابرا2020
هایسوختکاربردبهکشوربرقهاینیروگاهکنونیتولید
،فسیلیسوختمنابعمحدودیتکهآنحالاست؛متکیفسیلی
یکازصادراتبرایکافیمنابعنبودوداخلیمصرفرشد
ازپایداریتوسعهمحیطِیزیستمعیارهایوموازینو،سو
راتولیدبستردرتجدیدشوندههایانرژیکاربرد،دیگرسوی

.استساختهناپذیراجتناب
انرژیکاربردمنظوربهمناسببسیارهایپتانسیلرغمبه
یزمینهدرکالنهایگذاریسیاستنبوددلیلبه،گرماییزمین
مناسب فناوری فقدان و تجدیدپذیر هایانرژی کارگیریبه
نیزوساخت،مخازنمهندسی،عمیقحفاریخصوصدر
وجودسرانجامو،گرماییزمینهاینیروگاهازبرداریبهره
هایسوختارزاِن منابع یعنی ،سرسخترقیب حضورو
جدیکنونتایادشدههایپتانسیلازبرداریبهره،فسیلی

.استنشدهگرفته
راستای در دولت سیاست با همگام ،دیگر سوی از   
اساسی تحولی ،محصولیتک اقتصاد به وابستگی کاهش
تجدیدپذیر هایانرژی کاربرد بر مبتنی دولت سیاست در
مرکزمحوریتبامتعددیدوایرواستگیریشکلحالدر
نیز واتمی انرژی سازمان،نیرو وزارتدرنو هایانرژی
،پایههایدادهیتهیهمتولّیعنوانبه،شناسیزمینسازمان
اینباهمگام.هستندمذکورموضوعرویبرکارسرگرم
جذب برای نیرو وزارت نوی هایانرژی مرکز ،سیاست
ازمتشکلگروهیبا1375سالدر،خارجیگذاریسرمایه
تفصیلیهایبرداشتبهمبادرتفیلیپینیوایرانیکارشناسان
یناحیهدرژئوفیزیکیوهیدروژئوشیمیایی،شناسیزمین
باهمگام1376سالاوایلدر،همچنین.کردند»قطوریدره«
بنا،ایرانیونیوزیلندیکارشناسانازمتشکلگروهیتشکیل
سبالنآتشفشانرویبرتفصیلیمطالعاتی،گروهاینشد
با.دهندانجام»سرعین«یمنطقهبرمشتمل،آنپیرامونو
به ،نیروگاهی یشدهنصب ظرفیت افزایش لزوم به عنایت
منظوربهتجدیدپذیرهایانرژیازبرداریبهرهرسدمینظر
انرژیکارگیریبه.باشدناپذیراجتناب،انرژیسبددرتغییر
تواندمیکشورغربیشمالنواحیدردستکمگرماییزمین

فسیلیهایسوختکاربریتغییرمنظوربهایگزینهعنوانبه
شودمیدوچنداناهمیِتحائزهنگامینکتهاینوشودمطرح
عمرانِیهایفعالیتیهمهوجودباباشیمداشتهتوجهکه
یشدهنصبظرفیت،انقالبازپسهایسالدرپذیرفتهانجام

.استیافتهافزایشمگاوات22هزارًصرفاکشورنیروگاهی

مراحل مطالعاتی و اجرايی پروژه های زمین گرمايی 
مطالعات ،گرماییزمین انرژی از گیریبهره منظوربه
انجامجداگانهیمرحلهچندطیایگستردههایبررسیو
حرارتیمنابعاکتشافیمطالعاتشاملمراحلاین.پذیردمی
بامراحلاین.استبرداریبهرهمطلوبهایروشبررسیو
.شودمیآغازایمنطقهمقیاسدراولیهشناسیزمینمطالعات
عملیات،منطقههردرمناسبمحلانتخابدنبالبهسپس
شناسیزمینمطالعاتشاملواقعدرکه،اکتشافتفصیلی
.گیردمیانجام،استموردنظریناحیهدرزیرزمینیوسطحی
تفکیکوتشخیصراستایدرالزمهایبررسی،بخشایندر
یرابطهوغیررسوبیورسوبیمختلفهایسنگوطبقات
وطبقاتعمرمیزانتعیین،یکدیگرباهاآنشناسیچینهوسنی
هاآنشناسیسنگهایویژگیوجنسوموردنظرهایسنگ
.پذیردمیانجامغیرهونفوذپذیری،تخلخل،سختیقبیلاز
وگستردگی،موجودشکافودرزهایسیستمتحلیلوتجزیه
،آتشفشانیهایفعالیتیاخوردگیچینمراحلباهاآنارتباط
در.استآزمایشگاهیمطالعاتوصحراییکارهایاهماز
کیفیت،آزمایشیواکتشافیهایفعالیتآغازبابعدییمرحله
.کردتعییندقیقطوربهتوانمیراگرماییزمینمنابعحدودو
میزانتناسببهتوانمیآمدهدستبهاطالعاتیپایهبرسپس
توسعهوبرداریبهرهوطرح،کاربردیهایبرنامهومصرف

.درآورداجرابهوکردتنظیمرا
یابیمدرمی،شدبیانمختصرطوربهکهمراحلیبهتوجهبا
حرارتِیانرژیازگیریبهرهوگرماییزمینهایپروژهکه
هایویژگیازکهکندمیپیداکاربردمناطقیدرفقط،زمین
این بودن فراهم البته .برخوردارند خاصی شناسِیزمین
ارتباطدراقتصادیهایبررسیونیستکافینیزشرایط
وانرژیمنابعدیگربامنبعاینیمقایسهوموردنظرطرحبا
.استضروریبسیار،محلیموجوداجرایِیوفنیامکانات

شواهد وجود منابع زمین گرمايي در ايران 
نیروياز،تکتونیکيمرزهايدرایرانقرارگیريموقعیت
،1تصویربهتوجهبا.داردحکایتایرانکالبددرنهفتهعظیم
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ازهنداقیانوسیصفحهوعربستاناِيقارهیصفحهفشار
.استشدهایراندروسیعيهايتغییرشکلباعث،دیگرسوي
سطِحشواهدآن راندگِي و ،خوردهچین زاگرس یمنطقه
تکتونیکيکمربنددرگرفتنقرار.هستندنیروهااین ِعظیم
از ایران یگستره که است شده باعث صفحاتیحاشیه
کمربنددرحضور.باشدفعالبسیارساختاريزمینلحاظ
گرمایيزمینمتعددهايپتانسیلحضور،زلزلهوآتشفشاني
ماگماتیسم،آتشفشانيهايفعالیتبهرجوع.سازدميقطعيرا
گرمآبهايچشمهاالرضيسطحظهورهايوشواهدمرورو
آلتراسیونهايُزونبررسيوگازهاخروجوهافشانگِلو
ناشيازعملکردآبهايگرم،براینگمانصحهنهادهاست.
وخوردهگسلساختارباایرانشناسيزمینکليتصویر
شناسيزمینالگويدرکهبسیاريهایشکستگيوهادرزه
برواردآمدهنیرويمیزانیدهندهنشان،استنمونرخآن
مناطِقدرکنندهتعییننقشیهاشکستگيوهاگسل.استآن

.دارندگرمایيزمینبااليپتانسیِلدارای

به ویژه  و  نئوژن  آتشفشاني  پدیده هاي  و  ولكانيسم 
پتانسيل زمين گرمایي در  از دیگر شواهد وجود  كواتِرنِري 
گستره ی ایران است. توده هاي نفوذي و ماگماتيسم جدید با 
پدید آوردن منابع عظيم انرژي زمين گرمایي با همراهي درزها 

و شكست ها، مناطقي با پتانسيل باال به وجود مي آورند. 
از  دیگر  یكي  سطحي  ظهورهاي  و  آب گرم  چشمه هاي 
نمادهاي وجود انرژي زمين گرمایي است. آنچه بيش از پيش 
به وجود پتانسيل باالي انرژي زمين گرمایي در ایران قوت 
مي بخشد، وجود چشمه هاي آب گرمِ بسيار در گستره ی ایران 
است. در كنار رو راندگِي زاگرس كه از سوي دیگر بيش ترین 
فعاليت هاي ماگماتيسم و آتشفشاني نيز در امتداد آن در طي 
كواترنري صورت گرفته است، تعداد بسيار زیادي چشمه ي 
ایران،  در شمال  دماوند  كوه  اطراف  دیده مي شود.  آب گرم 
نمونه ی دیگري از نزدیكِي چشمه هاي آب گرم به  توده هاي 

آذرین قدیمي است. 
حضور ایران در كمربند زمين گرمایِي شرق مدیترانه ـ 
هيماليا و عبور مرزهاي صفحات تكتونيكي از گستره ی ایران، 
پتانسيل عظيمي براي توليد انرژي زمين گرمایی پدید آورده 
است؛ و جاي آن دارد كه با بررسي دقيق ميدان هاي داراي 

پتانسيِل باال، شرایط اكتشاف و توسعه ی آن ها فراهم آید. 
به عنوان سه شاخص اصلي، مي توان این موارد را شاهد 

مثال وجود آنومالي هاي زمين گرمایي دانست: 
ـ ساختار تكتونيكي و قرارگيري در مرز صفحات تكتونيكي. 

شكستگي هاي  و  درز  سيستم هاي  و  عميق  گسل هاي  ـ 
توسعه یافته. 

ـ  ماگماتيسم و آتشفشان هاي جدید )نئوتكتونيك(. 
مناطق  از  بسياري  در  فوق،  شاخص هاي  قالب  در 
وجود  بر  دال  زمين گرمایي،  آنومالي هاي  مي توان  ایران 
پتانسيل هاي باالي زمين گرمایي را دنبال كرد و با بررسي هاي 
ظهورهاي  نظير  منطقه اي  زمين شناسِي  و  ساختارشناسي 
محل  آلتراسيون،  زون هاي  آب گرم(،  )چشمه هاي  سطحي 
تكميلي،  چينه شناسي  بررسي هاي  و  گسل ها،  و  درزه ها 
گزارش هاي تفصيلي و جامعي درباره ی پتانسيل هر منطقه 

تهيه كرد. 

انرژی  زمینه ی  در  انجام گرفته  کارهای  پیشینه ی 
زمین گرمايی در ايران

به منظور  و  از سال 1354 خورشيدی  ایران  در كشور 

تصویر1 : تغییرشکل های وسیع در ایران در اثر فشار صفحه ی قاره اِي عربستان و 
صفحه ی اقیانوس هند

تصویر 2 : موقعیت جغرافیایی نواحی مطالعه شده برای انرژی زمین گرمایی در ایران 
 )ENEL 1980(
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مطالعات  زمين گرمایي،  انرژي  منبع  پتانسيل هاي  شناسایي 
گسترده اي از سوی وزارت نيرو با همكاري مهندسان مشاور 
در  ایران  شمال غرب  و  شمال  نواحي  در   ENEL ایتاليایي 

پهنه ای به وسعت 260 هزار كيلومترمربع آغاز شد. 
بازدیدهای محلی و گردآوری  مطالعات آغازین، شامل 
مشاور  مهندسان  شركت  سوی  از  كه  بود  الزم  اطالعات 
»تهران ـ  بركلی« انجام گرفت. نتيجه ی این مطالعات، گزینش 
بود  خوی  ـ  ماكو  و  سهند  سبالن،  دماوند،  ناحيه ی  چهار 
را  كيلومترمربع   31000 وسعت  به  منطقه ای  هم  روی  كه 
دربرمی گيرد و برای انجام مطالعات تكميلي و بهره برداري 
از انرژي زمين گرمایي مناسب مي باشند. تصویر2 موقعيت 

جغرافيایی این نواحی را نشان می دهد. 
آغازین  مراحل  در  كه  ناحيه ای  چهار  در  كلی،  طوربه
برای مطالعات دقيق تر برگزیده شدند، ناحيه های زیر به عنوان 
محل های دارای امكانات بالقوه ی انرژی زمين گرمایی معرفی 

شدند: 

1. ناحیه ی دماوند 
در این ناحيه، نخست منطقه ای به وسعت 5500 كيلومتر 
مربع مطالعه شد و سرانجام محدوده ای 200 كيلومترمربعی 
در شمال و شرق دماوند دارای پتانسيِل مناسب تشخيص 
داده شد. تصویر3 موقعيت دقيق جغرافيایی ناحيه را نشان 
می دهد. ميزان افزایش درجه ی حرارت در این محدوده كه از 
لوشان تا الریجان امتداد دارد، احتماالً یك درجه به ازای هر 
ده متر افزایش عمق است. در این منطقه، سنگ های مخزن در 
عمق یك تا دوهزار متری قرار گرفته اند. با توجه به ساختار 
زمين شناسی منطقه، احتمال وجود منبع حرارتی با دمای 100 
تا 130 درجه ی سانتی گراد و منابع حرارتِی عميق تر در سطوح 
پالئوزویيك،  سنگ های  بر  افزون  است.  زیاد  بسيار  پایينی 
مخزن  به عنوان  می توانند  نيز  كرتاسه  و  آهكی  سنگ های 
شماره ی 2 عمل كنند. بنابراین، در منطقه ی دماوند امكان تشكيل 
دو مخزن زمين گرمایی وجود دارد. الزم به یادآوری است كه 
تا این لحظه، شمال و شرق دماوند بهترین محل دارای امكانات 
بالقوه ی زمين گرمایِی شناخته شده در ایران است. تصویر4 

نمای سه ُبعدِی چينه شناسی این منطقه را نشان می دهد. 

2. ناحيه ی سبالن 
مطالعهکیلومترمربع8300وسعتبهایناحیه،آغازدر
.شد داده تشخیص مناسب ،منطقه سه سرانجام و شد

.دهدمینشانرانواحیاین5تصویر
وسعتکیلومترمربع550منطقهاین:بوچلییمنطقه)الف
برآوردهای.داردقرارسرابشرقکیلومتری45درودارد
حرارتیدرجهیبیشینهًاحتماالکهدهدمینشانگرفتهانجام
.استگرادسانتییدرجه230حدود،زمیندردستیابیقابل
کیلومترمربع475منطقهاینمساحت:شهرمشکینیمنطقه)ب
یدرجه150تا 140ًاحتماال ،آندسترسیقابل حرارتو

.استگرادسانتی

زمین گرمایی  انرژی  نظر  از  برگزیده  منطقه ی  و  دماوند  ناحیه ی   :  3 تصویر 
  )ENEL 1980(

تصویر 4 : نمایش سه بعدی توالی چینه شناسی و میزان تراوایی طبقات در منطقه ی 
 )ENEL 1980( دماوند
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وداردقراراردبیلغربدرمنطقهاین:سرعینیمنطقه)ج
حرارتیدرجه.استکیلومترمربع525حدودآنمساحت
واست؛گرادسانتییدرجه140حدودمنطقهایندستیابیقابل
.داردتریکماهمیت،دیگریمنطقهدوبامقایسهدر،روهمیناز

3. ناحيه ی ماكوـ  خوی 
:استتفکیکقابلزیربخشدوبهناحیهاین

نسبتًاحرارتیدرجهباگرماییزمینمنابعدارایبخش)الف
240تا 160حرارت یدرجه با خویـ قطور شامل،باال
تا140حرارتیدرجهباچشمهسیاهو،گرادسانتییدرجه

.گرادسانتییدرجه180
،متوسطحرارتیدرجهباگرماییزمینمنابعدارایبخش)ب
و،گرادسانتیی120درجهحرارتیدرجهباسلماس:شامل

.گرادسانتییدرجه160تا120حرارتدرجهبازیوه
خویرانشانمیدهد. ماکوـیناحیه6تصویر

4. ناحيه ی سهند 
150 با منبعی ،آبادبستان یمنطقه و سهند شمال در
،منبعزیادعمقخاطربهکهداردوجودگرادسانتییدرجه

.استغیراقتصادی
توانمی،شدذکرجااینتاکهمطالبیبهتوجهبا،نهایتدر
هستندآتشفشانیفعالیتدارایکهاینواحیکهگرفتنتیجه
وجودسطحنزدیکدرهاآندرماگماییهایتودهحرکتیا

.گیرندقراربررسیومطالعهموردتوانندمی،دارد
از،زاگرسکوهرشتهدر،کشورشمالمنابعازگذشته
گرماییزمینمنابعوجودازشواهدی،هرمزگانتاکردستان
ًاکثراکه،داردوجودپراکندهگرمآبهایچشمهصورتبه
بستهواندشدهواقععمیقهایشکستوهاگسلامتداددر
دارای ،جوینزوالت از تغذیه امکان و شکستگیعمق به
ازگیریبهرهبرای.هستندمتفاوتیهایحرارتدرجهودبی
زیراجراییکارهایاولویتاستالزم،گرماییزمینانرژی
ریزِیبرنامهمنظوربهوشودتعییندارصالحیتمراجعنظر
شناساییانرژییبالقوهمنابع،کشوراقتصادییتوسعه
ریزِیبرنامهکارهاییپایهتا،گرددتهیهآنازاطلسیوشوند
نواحیشناساییازپس.باشدبعدیاجراییکارهایوانرژی
نیزواستخراجواکتشافسنگینهایهزینهبهنظر،مناسب
هایبررسیبایدمی،برداریبهرهوحفارییپیچیدهآوریفن

تصویر 5: ناحیه ی سبالن و مناطق مناسب تعیین شده از نظر انرژی زمین گرمایی 
 )ENEL 1980(

تصویر 6: ناحیه ی خویـ  ماکو و مناطق برگزیده ی مناسب از نظر انرژی 
 )ENEL 1982( زمین گرمایی

به رغم پتانسيل های بسيار مناسب برای 
كاربرد انرژی زمين گرمايی، به دليل نبود 

سياست گذاری های كالن در زمينه ی به كارگيری 
انرژی های تجديدپذير و فقدان فناوری مناسب در 

خصوص حفاری عميق،و سرانجام وجود و حضور 
رقيب سرسخت، يعنی منابع ارزاِن سوخت های 
فسيلی،  بهره برداری از پتانسيل های يادشده تا 

كنون جدی گرفته نشده است.
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نظردرباوگیردانجاممحیطیزیستواقتصادییجانبههمه
.پذیردانجاماجراییکارهای،محلیموجودهایاولویتگرفتن
،آغازینهایبررسیومطالعاتازپس،راستاهمیندر
،شناسيزمین هايبررسي بر مشتمل ،اکتشاف یبرنامه
با1361سالدر.شدریزيبرنامهژئوشیمیایيوژئوفیزیکی
مناطقازیکهردرمقدماتياکتشافمطالعاتیافتنپایان
وشدندشناسایيتريبیشدقتبامستعدنواحي،ذکرشده
وسرعین،شهرمشکیننواحي،سبالنیمنطقهدر،نتیجهدر
ـماکویمنطقهدرنونال؛ناحیه،دماوندیمنطقهدربوشلي؛
پنج،سهندیمنطقهدروقطور؛وچشمهسیاهنواحي،خوي
تکمیلياکتشاففازهايفعالیتتمرکزبرایترکوچکیناحیه
هدفباوطوالنيًنسبتایوقفهیکازپس.شدندبرگزیده
دردیگربارموجودهايگزارش،طرحدیگربارنمودِنفعال
وشدندبازنگريUNDPکارشناسانسویاز1369سال
اولویتنخستینعنوانبهشهرمشکینگرمایيزمینیمنطقه
مناطقبرافزون.شدمعرفياکتشافيمطالعاتگیرِیپیبرای
نیز ایران نویهايانرژي سازمانسویاز ًاخیرا،یادشده
جنوبومرکزينواحيدردیگرِمستعدوتازهپتانسیل10
ایرانگرمایيزمینانرژيسنجيپتانسیلطرحقالبدرکشور
.استتهیهدستدرهاآناکتشافيطرحکه،اندشدهشناسایي
وپیشینمطالعاتگیریپیمنظوربه،نخستاولویتدر
1374سالدر،شهرمشکینیناحیهدراکتشاففازکردنتکمیل
نصبهدفبانیرووزارتانرژيامورمعاونتکارشناسان
اکتشاففازیبرنامهکشوردرگرمایيزمیننیروگاهنخستین
شاملاالرضيسطحمطالعاتبخشوکردندتهیهراتکمیلي
وژئوشیمیایيهايبررسيوشناسيزمین،ژئوفیزیکيعملیات
این.گردیدآغازدالرهزار826معادلاعتباريباايماهواره
کشوراز»موریسونکینگستون«مشاورمهندسانرامطالعات
1377سالطيایراننویهايانرژيسازمانمدیریتبا،نیوزلند
یدرجهبرآوردبهمطالعاتایننتایجکه،رساندندانجامبه
تعیینوگرادسانتيیدرجه240حددرمخزناحتماليحرارت
مشرف،سبالنشماليهايدامنهدراکتشافيهايحفارينقاط
دستیابيهدفبا.انجامیدشهرمشکینشهرستانجنوببه
همچنینوحفاريهايسایتسازيآمادهوحفارينقاطبه
مشانیرشرکت،هاچاهآزمایشبهمربوطتجهیزاتساخت
مراحلبرنظارتسپسواجرایيهاينقشهیتهیهمنظوربه
پیمانکارانوشدبرگزیدهایرانيناظرومشاورعنوانبه،ساخت
،نتیجهدروشدند؛انتخابمناقصاتبرگزاريبانیزنیازمورد

شهرمشکینراهترمیمکارریال20میلیاردبربالغاعتباريبا
ازدسترسيهايجادهاحداثو16کیلومترطولبهموییلبه
ترمیم،9کیلومترطولبهحفاريهايسایتبهموییلروستاي
هايسولهشاملمرکزيکمپاحداث،پلدهانهچنداحداثو
برایرفاهيکمپوحفاريمصرفيموادوتجهیزاتدارينگه
تأسیساتوحفاريسکويسهاحداث،سایتدرپرسنلاسکان
گنجایشباآبیذخیرهمخزن،پمپاژایستگاهشاملرسانيآب
وکیلومتر7طولبهآبانتقالیلولهخطومترمکعبهزار5
طيهاچاهآزمایشبهمربوطادواتوتجهیزاتساختهمچنین

.درآمداجرابه1381تا1379هايسال
هايحفاريانجامبرايپیمانکارانتخابمنظوربه،همزمان
حفاريمليشرکتالملليبینیمناقصهیکطي،اکتشافي
حفراجرایيعملیات.شدانتخابحفاريپیمانکارعنوانبهایران
مترهزارسهعمقبهایرانگرمایيزمیناکتشافيچاهنخستین
SKMمشاورمهندساننظارتباوآغاز1381ماهآباندر
یدرجه30دمايوجويشرایطبدترینتحتونیوزیلنداز

.یافتادامهزمستانطولدرصفرزیرگرادسانتي
سالماهاردیبهشتپایاندرچاهنخستینحفاريعملیات
اکتشافيهايحفاري18ماهمدتطيویافتخاتمه1382
3176متر،3200مترعمقباعمیقاکتشافيچاهحلقهسهشامل
به650مترحدودعمقباتزریقيچاهحلقهدوو،متر2260و
تجهیزات،حفاريعملیاترسیدنپایانبهازپس.رسیدپایان
شدگذاشتهکارنظرموردمحلدرچاهجریانآزمایشفلزِی
گرمایيزمینچاهنخستینآزمایشعملیات83/3/9تاریخدرو
درنیزگرمایيزمینچاهدومینآزمودِن.گردیدآغازکشور

.گرفتانجام83/6/17تاریخ
هايانرژيسازمان،ذکرشدههايفعالیتیهمهباهمزمان
ضمن،ایرانانرژيوريبهرهسازمانهمکاريباایراننوی
مطالعات ،صحرایي پایش ایستگاه و آزمایشگاه تجهیز
منطقهزیستمحیطپایشبرایراايگستردهوسیستماتیک
.دادانجامطرحاجرايازناشيمحیطِيزیستاثراتکنترلو
در ،1374 سال در طرح یدوباره شدِن فعال بدو از
یزمینهدردانشکردِنبوميوپروژهاهدافتأمینراستای
کارشناس15از بیشتاکنون،گرمایيزمینانرژي کاربرد
مرکزو ایسلند کشوردر ملل سازماندانشگاه در ایراني
حالدریا،انددیدهآموزشنیوزیلنددرمللسازمانآموزش

.باشندميفراگیری
براینیازمورداطالعات،هاچاهآزمایشیافتنپایانازپس
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برآورد،نتیجهدرومخزنمهندسيمطالعاتوسازيمدلانجام
شهرمشکینیمنطقهدرگرمایيزمینمخزنحرارتيپتانسیل
طرح سنجيامکان مطالعات ،نهایت در و شدخواهد فراهم
گرمایيزمینمیدانازبرداريبهرهوتوسعهطرحیارائهضمن
نتایجبهدستیابيضمناستامید.یافتخواهدادامهسبالن
مورداعتباراتتأمینهمچنینواکتشافيهايحفاريدرمثبت
نخستین اندازِيراه و نصبشاهد،طرحیادامه جهتنیاز

نیروگاهزمینگرمایيکشوردراینمنطقهباشیم.

بخش های  در  زمین گرمايی  انرژی  پتانسیل های 
گوناگون ايران و مبنای انتخاب آن ها

مطالعاتیپایهبرایراندرگرماییزمینانرژیپتانسیل
.است شده شناسایی منطقه 10 از بیش در گرفتهانجام
میزان ،تکتونیکي هايفعالیت میزان اساس بر مناطق این
شواهددیگرواالرضيسطحظهورهايوگرمآبهايچشمه
شدهارائهگزارشیپایهبر.اندشدهشناسایيشناسيزمین
این،1377سالدرایراننویهایانرژیسازمانسویاز

مناطقبهشرحزیرمیباشد:
بزمان تفتانـیمنطقه-

-منطقهینایبند
فردوس بیرجندـیمنطقه-
هشترود تکابـیمنطقه-
بیابانک خورـیمنطقه-

تصویر 7: محل مناطق مستعد زمین گرمایی در نقشه ی ایران 

محالت اصفهانـیمنطقه-
-منطقهیرامسر

میناب بندرعباسـیمنطقه-
کازرون بوشهرـیمنطقه-

بستک الرـیمنطقه-
نشاننقشهرویبرراشدهمعرفیمناطقشکل،7تصویر
گرفتهانجاممنطقهچنددرتنهاترمفصلمطالعات.دهدمي
ازبزمانوتکاب،خويـماکو،سهند،سبالن،دماونداست؛

.هستندمناطقاینیجمله

در  زمین گرمايی  انرژی  پتانسیل دار  مناطق  نقشه ی 
ايران 

دارپتانسیلمناطقینقشهیتهیهبرای،مطالعهایندر
جغرافیاییاطالعاتیسامانهاز،ایراندرگرماییزمینانرژی
شدهگیریبهرهگیریتصمیمپشتیبانافزارنرمعنوانبه)ساج(
انرژیدارپتانسیلمناطقتعیین،مطالعهاینازهدف.است
برایتکمیلیمطالعاتیپایهعنوانبهایراندرگرماییزمین
باسازگاروپاک،طبیعیانرژیازبرداریبهرهواکتشاف
یبرنامهدرپایداریتوسعهاهدافبهنیلبرایزیستمحیط
گرفتهانجام مطالعات بررسی از پس .است کشور چهارم
برداریبهرهواکتشافتکنولوژِیصاحبکشورهایدر
کهسطحیطبیعیمظاهروشواهد،گرماییزمینانرژیاز
توانندمیوبودهاعماقدرگرماییزمینانرژیوجودنشانگر
،روندکاربهدارپتانسیلمناطقیابِیمکاندرشاخصعنوانبه
باکشوردرموجودهایدادهواطالعاتسپس.گردیدندتعیین
یابیمکانمفهومیمدلوشددادهتطبیقنیازموردهایداده
،دارپتانسیلمناطقتعیینبرای.شدتهیهگرماییزمینانرژی
شاملموضوعیصورتبهگروهسهدراطالعاتیهایالیه
سپس.شدندبندیدستهژئوفیزیکوژئوشیمی،شناسیزمین
میزانبهتوجهباساجمحیطدرنویسیبرنامهباهاالیهاین
همباگرماییزمینانرژیمنابعشناساییدرهاآناهمیت
با .گردیدند مشخصپتانسیل دارای مناطق و شدندتلفیق
نهایتدر،گرماییزمینمنابعاکتشافبرایساجمدلاجرای
ایران در گرماییزمین انرژی پتانسیل دارای یمنطقه 18
اکتشافی مطالعات انجام برای مناطق این .گردید مشخص
قابل انرژی دقیق میزان تعیین و شناساییبرای ،تفصیلی

.شوندمیپیشنهاداستحصال
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انرژی زمين گرمايی، يکی از مناسب ترين انرژی ها در ايران 
هايسنجيظرفیت به توجه با گرمایيزمین انرژي
هايانرژي ترینمناسب از یکي ،ایران در گرفتهصورت
کشوردرفسیليهايسوختبرايجایگزینيقابلِتجدیدپذیر
سازمانگرمایيزمینانرژي دفتر مطالعاتیپایه بر .است
براينقطهبهترینشهرمشکینیمنطقه،ایراننویهايانرژي
است؛ کشور در گرمایيزمین انرژي ظرفیت از گیریبهره
نیروگاهاندازيراهوساخت،دفتراینهدفترینمهمکهطوريبه
.استمنطقهایندراسمي100مگاواتظرفیتباگرمایيزمین
اندازيراهونصببرايریزيبرنامهوموجودمطالعاتبررسي
دفترنیروگاهيگروهسويازشهرمشکینگرمایيزمیننیروگاه
اجرایيهايفعالیت.شدآغاز74سالازگرمایيزمینانرژي
،ژئوفیزیکیمطالعاتشامل،اکتشافيفازقالبدرطرحاین
مشاور مهندسان همکاري با شناسيزمین و ژئوشیمیایی
درگرمایيزمیننیروگاهنخستیناحداثهدفبانیوزیلندي
اکتشافيهايحفارينقاطتعیینباوشدآغاز77سالازایران

.رسیدپایانبه78سالدر،اکتشافيفازدرمطالعه
گرمایِيزمیناکتشافيهايچاهنخستینحفاريعملیات
و)ایرانحفاريشرکت(حفاريپیمانکارسويازطرحاین
.گرفتانجامSKMنیوزیلنديشرکتکارشناساننظارتبا
،گرمایيزمینانرژيدفترنیروگاهيگروهمطالعاتیپایهبر
صورتبهشهرمشکینگرمایِيزمیناکتشافِيچاهنخستین
بر افزون دمایي و 200متر  و هزارسه عمق با عمودي
دوماکتشافيچاه.استشدهحفرگرادسانتيی250درجه
کهشدحفر177متروهزارسهعمقبهانحرافيصورتبه
،آنازپسواستگرادسانتيی140درجهچاهانتهايدماي
ودوهزارعمقبهوانحرافيصورتبهسوماکتشافيچاه
.شدحفاري گرادسانتيی211درجه دماي با و 265متر
تجیهزات اکنونهم ،اکتشافي هايچاهحفارِيپایان از پس
شدهنصباول اکتشافي چاهرويبر چاهآزمایش فلزِي
نیوزیلنديمشاورباهمراهگرمایيزمینانرژيدفترواست
دستبه نتایِج و هستند چاه این از برداريبهره حال در
انرژيمنابعکاربردیتوسعه.استبررسيدستدرآمده
ایرانمستعدمناطقدرغیرنیروگاهيصورتبهگرمایيزمین
دردفتراینغیرنیروگاهيگروهراهبرديهاياولویتازنیز
.استزمینبطندرخفتهنیرويازپیشازبیشیاستفاده

کاربردهايانواعریزيبرنامهوطراحيبرگروهاینفعالیت

طوريبهاست؛متمرکزگرمایيزمینسیاِلجریانازمستقیم
،معابردربرفذوب،شنااستخر،گرمایيزمینهايگلخانهکه
،صنعتيمصارفوفضاگرمایش،ماهيپرورشهايحوضچه
،گروهایناهداِفترینمهمازیکي.هستندکاربردهااینانواعاز
اثراتبررسيبرايگوناگوننقاطدرنمونههايپروژهاجراي
اجرايهمچنین.استکشوردرهایيطرحچنیناجرايیاولیه
فازهايتجهیزاِتنصبکهتبریزشهردرحرارتيپمپیپروژه
بهمربوطهایآزمایشیدورهورسیدهپایانبهآنیاولیه
گروهاجرايدردستهايبرنامهدیگراز،استانجامحالدرآن
واکتشافگروه.استگرمایيزمینانرژيدفترغیرنیروگاهي
مشتملهاییفعالیتنیزگرمایيزمینانرژيدفترسنجيظرفیت
درگرفتهانجاممطالعاتکاربردِيتحلیلوسنجيظرفیتبر
،ژئوفیزیکیاکتشافاِتتکمیليفازانجاموایرانمختلفمناطق
ظرفیتدارايکهراایرانازمناطقيشناسِيزمینوژئوشیمیایی
بررسيشهرمشکیندرگروهاین.داردعهدهبر،هستندمناسب
یمنطقهاکتشافِيهايچاهحفرازحاصلنتایجیمطالعهو
اجرادستدررابازبینيمخزِنظرفیتبهدستیابيبرايسبالن

.دارد

توسعه ی  برای  ايران  در  اجرايی  موانع  و  مشکالت 
منابع زمین گرمايی 

نظام در محیطیزیست هایشاخص حقیقی جایگاه
هایتالشاگرچه.استنشدهتبیینوتعیینایراندرتولیدی

تصویر 8: مناطق 18گانه ی دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی در ایران 
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برپاکهایانرژیداشتِناولویتساختنروشنبرایبسیاری
بودهناچیزدستاوردهااما،پذیرفتهانجامانرژیدیگرهایگونه
جایگاهباارزانبسیارسوخِتبهمتکیانرژِینظامتغییر.است
.استجامعهکالنمدیرانیارادهمستلزم،خودیشدهتثبیت
سوختازحاصلمشکلکهزمانیتارسدمینظربهمتأسفانه
تواننمی،نرسدزیستمحیطآشکارنابودِیمرزبهفسیلی
،همچنین.نمودجلبآنازحمایتبرایراایجانبههمهتوجه
عظیممنابعبرتکیهوماکشوردرفسیلیسوختپایینبهای
.استکردهکمرنگراانرژیمبحثبهاستراتژیکتوجه،آن

نتیجه گیری 
بودِن پایان به رو و نفت قیمت ثبات عدم به توجه با
لزوم ،آینده هايدهه طي فسیلي ذخایر دیگر و ذخایر این
منابعتأمینراستایدرنوهايروشازگیریبهرهوجایگزیني
مشکالتومسائل،طرفياز.استآشکاروواضح،انرژي
.دهدمينشانپیشازبیشرارونداینلزوممحیطيزیست
،گرماییزمینهمانیاژئوترمالانرژي،نوهايانرژيمیاناز
درکه(انرژيبااليچگاليجملهاز،جالبخصوصیاتدلیلبه
البته.باشدميتوجهموردتربیش)استمهمبسیارهانیروگاه
بسیاريهمانندونیستبرداريبهرهقابلجاهمهدرانرژياین
هايویژگيدارايکهنقاطبرخیدرتنها،نوهايانرژياز
ایرانخوشبختانه.گرفتبهرهآنازتوانمي،باشندميخاص
،شدگفتهکهگونههمانونیستنصیببيالهيموهبتاینازنیز
هاستسالواستبرداريبهرهبرایباالیيهايپتانسیلداراي
اینازبرداريبهرهوکشفجهتدرهایيپروژهوتحقیقاتکه
داراي،بایدکهچنانمتأسفانهکهاجراست؛دستدرهاپتانسیل
برداريبهرهمیزانیزمینهدر،همچنین.نیستنددرخورسرعت
ایندرماسرعتکهاستواضحنیزانرژياینازاستفادهو
متولي(نوهايانرژيسازمانبایدمیواستکندبسیارزمینه
ترسریعوبهترزمینهایندر،ربطذيکارشناسانو)امراین
کشورهايدیگرتجاربازاستفادهباوکنند؛عملوبیندیشند
،امریکاوایسلندونیوزیلندهمچون،عرصهایندرپیشرو
هاينیروگاههايطرحشدِناجرایيراستایدربلندتريهايگام
نگريآینده و همت با ،سویي از .بردارند گرمایيزمین
محیطِيزیستهايچارچوبشدِنمشخصباوگذارانقانون
درصحیحمسیرباید،زمینهایندرقانونيخألهايرفعوالزم
متولیانروزافزونتوجه.گرددفراهمپاکانرژيتولیدراستای
ونوهايانرژيمنابعازبرداريبهرهضرورتبهانرژيِامر

دراساسيهايگام،شهرمشکینگرمایيزمیننیروگاهاحداث
هايپروژهاجراي.استکشوردرگرمایيزمینمنابعیتوسعه
الزمفنيدانشایجادوغیرنیروگاهيیاستفادهبراينمونه
،پاکانرژياینجایگزینيوفناوريهايطرحاجرايبراي
بخشدرمحیطيزیستهايآالیندهبدونفردایياندازچشم

.2کندميترسیمراانرژيتولید

■ پی نوشت
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بازشناسي مسؤولیت هاي حقوقي مهندسان ناظر 
در حوادث كارگاه هاي ساختماني

چکیده 
اجتماعاتدرقانونيتکالیفوهامسؤولیتشناخت
این.هاستانسانهمزیستيیاولیهاصولازبشري

تکالیفکهداشتخواهدویژهاهمیتجاآندرموضوع
جانبامستقیمارتباطافرادازبرخيهايمسؤولیتو

هايمسؤولیت،منظرایناز.کندپیدادیگرانمالو
ایندرناظرمحترممهندسانِقانونيوحقوقي

بهکهتحقیقاین.گیردميقرارارزیابيموردنوشتار
منابعازبرداريفیشاساسبروايکتابخانهیشیوه
بدیلبينقشبرتأکیدضمن،استگرفتهانجامقانوني

هايکارگاهدرایمنيسطحارتقایامردرناظرمهندسان
مهندسانِحقوقيهايمسؤولیتوتکالیف،ساختماني
وصحیحاجرايعدمازناشيِمنفيپیامدهایوناظر
بازشناسيموردراایشانبهمحولهوظایفِاصولي

باناظرمحترممهندساناستامید.دهدميقرار
اهمیتیزمینهدرتريبیشآگاهي،نوشتاراینیمطالعه

یحوزهدرخویشقانونيهايمسؤولیتوتکالیف
.آورنددستبهساختمانيهايکارگاهسازيایمن

.مسؤولیت،حوادث،ساختمان،ناظرمهندس:هاکلیدواژه

مهندس محسن تنباکوزاده1
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مقدمه
،ساختمانيیپروژههردرکلیديموضوعاتازیکي
عملیاتبرکنندهنظارتشخص،آنتبعبهونظارتموضوع
ساختمانيکارگاهاجرایيعواملمیاندرکه،استساختماني
برنظارت وجود .شودميشناخته نام»مهندسناظر« به
ضرورتبهتوجهباساختمانيهايکارگاهدراجرایيعملیات
البتهوضروريامري،ساختماناصولياحداثوبنااستحکام
وافرادتربیشکهشدهباعثدیدگاههمین.استشدهپذیرفته
مهندسحضور،ساختمانيهايکارگاهاجرایيعواملویژهبه
برنظارتراستایدرصرفًاراساختمانيکارگاهدرناظر
فرضمحاسباتيوطراحيهاينقشهدقیقاجرايوفنيامور
وجودنیزناظرمهندسانازبرخينزدحتيدیدگاهاینوکنند
مسائلبهمربوطصرفًاراخویشنظارتيیحوزهکهدارد
قوانیندردقتامادانند؛مياحداثدستدرساختماِنفني
درناظرمهندسانبرايدیگريتکالیِفباراماهانامهآیینو
اجرايعدمالبتهکه،سازدمیآشناساختمانيهايکارگاه
ناظرمحترممهندسانمتوجهراهایيمسؤولیت،هاآندرسِت
وایمنيمسائلرعایتبرنظارتموضوع.ساختخواهد
،ناظرمهندسانسويازساختمانيهايکارگاهدرحفاظتي

.بودخواهدبحثاینبهماورودیدریچه

مهندس ناظر کیست؟ 
دارايکهاستحقوقيیاحقیقيشخصيناظرمهندس
قانونموضوعهايرشتهازیکيدرکاربهاشتغالیپروانه
صحیحاجرايبرکه،استساختمانکنترلومهندسينظام
یپروانهدرمندرجصالحیِتیحیطهدرساختمانيعملیات
،تعریفاینبااستبدیهي .2نمایدمينظارتخوداشتغال
هايرشتهآموختگاِندانشیهمهبه»ناظرمهندس«عنوان
رغمعلي مرتبط4، رشتههاي یا 3ساختمان مهندسي اصلي
،یادشدههايرشتهدرتحصیلازناشيِعلميصالحیتوجود
درمندرج(»ناظرمهندس«عنوانکسبزیرا.شدنخواهدداده
اشتغالیپروانهدریافتبهمنوط )ساختمانمليمقررات
انجام پساز که بود وشهرسازيخواهد ازوزارتراه
متقاضيمدارکخصوصدرنیازموردقانونيهايبررسي

وکسبقبوليایشاندرآزمونانجاممیپذیرد.5
وظايف مهندس ناظر

،صادرشدهساختمانيیپروانهبهتوجهباناظرمهندسان
عملیاتبر،هانقشهاینیضمیمهفنِيمحاسباتوهانقشه

ساختماِنتانمایندمياعمالراالزمنظارتساختماناجرایي
هايضمیمهوهانقشه،فنيمدارکبرمنطبقاحداثدستدر
.شودبنامحاسبانوطراحانسويازشدهتنظیممحاسباتِي
عملیاتکلیهیدربرگیرندهناظرمهندساننظارتِيیحوزه
،ساختمانتخریبیمرحلهازساختمانيهايکارگاهاجرایي
تازهِساختماناحداثوسازيپي،گودبرداريوحفاريانجام
ساختمانتأسیسات،آنبرافزونباشد؛ميکارمراحلپایانتا
تأسیساتکلِيبخشدودروبودهنظارتاینمشمولنیز
،تهویههايسامانه تأسیساتالکتریکيهمانند مکانیکيو
هايسامانه،روشنایيیسامانه،آسانسور،کشيلولهیشبکه
سوي از مشابه، موارد دیگر و سرمایشي و گرمایشي
قرارنظارتموردحوزهایندرصالحیتدارایمهندساِن
بایدميمقررقانونِيتکالیفاساسبرناظران.گرفتخواهد
اجراي،سازيپيشاملکهراکارمراحلازیکهرگزارش
مرجعبه،گرددميکارپایانوکارينازک،کاريسفت،اسکلت
بااجراحیندرهرگاهونمودهارائهساختمانیپروانهصدور
مرجعبهراگرفتهانجامتخلِفمراتب،نمودندبرخوردتخلفي
ساختمانمهندسينظامسازمانوساختمانیپروانهصدور

)یادفاترنمایندگيآن(اعالمنمایند.6

انتخاب مهندس ناظر
سازمانتوسطپروانهصدورهنگامدرساختمانناظر
ومالکبهوشدهانتخاباستانساختمانمهندسينظام
انتخاب ازاینرو، .7شودميمعرفيپروانهصدورمراجع
مشخصات،افرادهايصالحیتحدودبهتوجهباناظرمهندس
.گرفتخواهدانجامموجودهاينامهشیوهبرابروساختمان
بهساختماننظارتواگذاريکهاستضرورينکتهاینذکر
استانمهندسينظامسازمانانتخاببهموکول،ناظرمهندس
ناظرانتخاببهاقدامًرأساتواندنميساختمانمالکوبوده
بهناظرانتخابشرایط.نمایدخویشساختمانيیپروژهدر
بخشيیاتمامِمجريعنوانهیچبهناظرکهبودخواهدايگونه
گونههیچ،آنبرافزون.نباشدخویشنظارتتحتِساختماناز
پروژهدرنیزمنافعيونداشتهساختمانمالکباماليیرابطه
ناظرمهندسبینماليارتباطقطعباشرایطاین.8باشدنداشته
،قانونينظارتیزمینه،نظارتتحتساختماندرمالکو
موجبوآوردخواهدفراهمراناظرمهندسقاطِعودقیق
برراانطباقحداکثراحداثحالدرساختماِنکهشدخواهد

.باشدداشتهمحاسباتيوطراحيمستنداِت
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تکالیف ناظر ساختمان در خصوص ايمني کارگاه 
ساختماني 

مرتبطمواردکردِنلحاظبا»نظارت«یواژهبازتعریف
برايتکالیفازدیگرايدسته،ساختمانيعملیاتدرایمنيبا
نظارت،تعریفایندر.داشتدربرخواهدراناظرمهندسان
برايساختمانناظرتوسط مجموعهیخدماتياستکه
باتأسیساتيوساختمانيعملیاتانطباقازاطمینانحصول
محاسباتوهانقشه،ساختمانیپروانهدرمندرجمشخصات
مليمقرراتاساسبر( هاآنبهمنضمفنِيمشخصاتو
ساختمانيکارگاهِحفاظتيوایمنيضوابطرعایتو)ساختمان
هاينامهشیوهِبرابربازتعریفاینکهجاآناز.9پذیردانجام
ساختمانکنترلومهندسينظامقانوناجرایيینامهآیین
ایندرساختمانمليمقرراتدوازدهممبحثمفادنیزو

تکالیفاینبهقانونيايصبغه،استگرفتهانجامخصوص
گونههمانساختخواهدمکلفراناظرمهندسودادخواهد
عملیاتيواجرایيهاينقشهدرفنيجزییاتخصوصدرکه
حفاظتيوایمنيُبعداز،دهدميقرارنظارتموردراساختمان
.نمایدنظارتساختمانيکارگاهدراجرایيعملیاتبرنیز
ساختمانمليمقرراتدوازدهممبحثدرکهشودميیادآور
نظارتبهموظفناظرمهندسکهاستشدهعنوانصراحتبه
ملي1مقررات-3-1-12بندموضوعساختمانيعملیاتبر
موارديیمشاهدهصورتدربایدميوبوده10ساختمان
حفاظتوایمني(ساختمانمليمقرراتدوازدهممبحثخالف
بهکتبيتذکرضمن،ساختمانيعملیاتطولدر)اجراحیندر
توجه11.نمایداعالمساختمانرسميمرجعبهرامراتب،مجري
سازيایمنیوظیفهگذارقانونکهاستضرورينکتهاینبه
بروظایفاینواستنکردهواگذارناظرمهندسانبه را
کارفرمایاِنومجريیعهدهبردوازدهممبحثمفاداساس

عملیاتبرنظارتامااست12؛شدهگذاشتهساختمانيکارگاه
کهنظارتاین.استشدهگذاشتهناظریعهدهبرساختماني
مليمقرراتدوازدهممبحثدرمندرجمواردیهمهشامل
مهندساختیاراتووظایفحدودبهوابسته،استساختمان
درناظرمهندسهرو،بودهوينظارتيیشاخهدرناظر
.بودخواهدوظیفهاینانجامدارعهدهخویشنظارتيیحوزه

مسؤوليت هاي قانوني مهندس ناظر در خصوص تخلفات 
ايمني 

بنددرساختمانمليمقرراتدوازدهممبحثمفادبرابر
خالِفموارديیمشاهدهصورتدرناظرمهندس8-5-1-12
مرجعبهرامراتب،مجريبهکتبيتذکرضمنبایدمي،مبحثاین
مندرجاتبرابر،دیگرسوياز.نمایداعالم13ساختمانرسمي
1381/06/09مصوب،ساختمانيهايکارگاهحفاظتينامهآیین
86و85مواداستنادبهکهاجتماعياموروکاروقتوزیر
برايآناجرايوشدهتهیهایراناسالميجمهوريکارقانون
ناظرمهندسانهرگاه،استالزاميساختمانيهايکارگاهیکلیه
مشاهدهایراداتيساختمانيعملیاتاجرايینحوهباارتباطدر
ًفوراباید،باشددربرداشتهراحادثهوقوعخطراحتمالکهنمایند
بهًکتبا،الزمهايدستورالعملوهاراهنمایيباهمراهرامراتب
بهراآنرونوشتودادهاطالعمربوطِکارفرمایانیاکارفرما
)کنونياجتماعيرفاهوکار،تعاون(اجتماعياموروکارواحد
توجهبا.14نمایندتسلیمساختمانپروانهصدورمرجعومحل
موضوعباساختمانمليمقرراتدوازدهممبحثکهآنبه
هايکارگاهحفاظتيینامهآیینواجراحیندرحفاظتوایمني
هايکارگاهنظارتيواجرایيعواملیکلیهبرايساختماني
بنابراین،استاالتباعالزمناظرمهندسانجملهمن،ساختماني
ایمنيتخلفاتخصوصدرناظرمهندسانقانونيوظایف
مقرراتدوازدهممبحثمندرجاتازتلفیقي موردمشاهده،
ساختمانيهايکارگاهحفاظتيینامهآیینوساختمانملي
ساختمانيهايکارگاهحفاظتيینامهآییندرآنچه.بودخواهد
ازغیربه(استشدهافزودهناظرمهندسپیشیِنوظایفبر
رفاهوکار،تعاونواحدبهتخلفگزارشرونوشتارسال
هايدستورالعملوهاراهنمایيیارائهموضوع)محلاجتماعي
عملیاتدرشدهمشاهدهایراداِتخصوصدرکارفرمابهالزم
دوازدهممبحثدرکهاستحاليدراین .استساختماني
کتبِيتذکربهمکلفًصرفاناظرمهندس،ساختمانمليمقررات
درمسؤولیتيیادشدهمبحثو،گردیدهشدهمشاهدهتخلفاِت
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اینِساختنبرطرفبرايدستورالعملوراهنمایيیارائهقبال
مقرراتدر،دیگرسوياز.استنبودهمتصورويبرايتخلفات
مندرجاتازتخلفمواردمورددرناظرمهندس،ساختمانملي
بهمراتباعالمومجريبهکتبيتذکربهمکلف،دوازدهممبحث
حفاظتيینامهآییندرامااست؛شدهساختمانرسميمرجع
برايتکالیفازتريوسیعیگسترهساختمانيهايکارگاه
نامهآیینایندرزیرا،استشدهگرفتهنظردرناظرمهندس
یحوزهدرحادثهوقوعخطراحتمالموضوعصراحتبه
مستلزمآنشناسایيکه،گردیدهذکرناظرمهندسنظارتي
رغمعلي،بنابراین.استساختمانيعملیاتبرتردقیقنظارت
کارگاهدرمحیطيزیستوحفاظتي،ایمنياصولرعایتکهآن
تکالیِفبرابرناظرمهندسان،15استساختمانمجريیعهدهبر
اجرایيعملیاتبرالزمنظارتبایدمي،شدهبرشمردهقانونِي
کهموارديیمشاهدهصورتدرودادهانجامراساختمان
تخلفمواردسایریاودربرداردراحادثهوقوعخطراحتمال
مليمقرراتدوازدهممبحثدرآنچهبرابر،قانونيموازیناز
آمدهساختمانيهايکارگاهحفاظتيینامهآیینوساختمان
نظارتآغاز.دهندانجامراشدهبرشمردهقانونِياقدام،است
چگونگيازناظرمهندساطالعبهمنوطساختمانيعملیاتبر
ساختمانمجري،منظوراینبه.استاجرایيعملیاتزمانو
ساختار موظفاستبرنامهیزمانبنديکارهاياجرایي،
کارکنانهايمسؤولیتووظایفشرح،کاراجرايسازماني
آگاهیبهراهاآنصالحیِتتأییدبهمربوطمستنداتوکلیدي
هماهنگيباراساختماناجرایيعملیاتیکلیهوبرساندناظر
ناظروظایفچهارچوبدرنظارتشرایطودادهانجامناظر
شودميیادآور16.آوردفراهمراکارگاهیمحدودهدر)ناظران(
استالزم،ناظربهامورِرسانياطالعموضوعاهمیتبهتوجهبا

مراتبکتباًبهناظراطالعدادهشود.17
صورتدرساختمانيعملیاتاجرايهنگامدرهمچنین
الزم،تفصیليیبرنامهدرضروريتغییراتانجامبهنیاز
افزون18.شودگرفتهخصوصایندرناظرکتبيمجوزاست
فنيمشخصاتوهانقشهیکلیهاستموظفمجري،آنبر
راهرویقبیلازحفاظتيهايسازهووسایل،)ایستایينظراز(
گذرگاهوتوقفگاه،موقتِحفاظتيحصار،موقتیسرپوشیده
شمعهمچنینوساختمانيآالتماشینوتجهیزات،وسایل
وسایلواندازهادستوهاحفاظ،هاپلهايپایه،سپرهاو
کارگیريبهونصب،ساختازپیشراقبیلاینازتجهیزاتي
کاربهاشتغال پروانهی داراي ذيصالِح شخص تأیید به

نسخهیکوبرساند)مربوطصالحیتحدوددر(مهندسي
ذکر19.دهدقرارناظرمهندساختیاردرنظارتجهتراآناز
برتربیشچههرِتأکیدمنظوربهکهاستضرورينکتهاین
فصلدرتفصیليصورتبهموارد،تکالیفاینانجامچگونگي
ومهندسينظامقانوناجرایيینامهآیینهاينامهشیوهِسوم

.استشدهآوردهساختمانکنترل

رسيدگي به تخلفات مهندسان ناظر 
رسیدگيمرجعاستانانتظاميشوراي:الف( شوراي انتظامي
خصوصدرحقوقيوحقیقياشخاصدعاويوشکایاتبه
نظامعضومهندسانانتظامِيوانضباطي،ايحرفهتخلفات
.20باشدمياشتغالیپروانهدارندگانیاواستانمهندسي
هیأت،حقوقيوحقیقياشخاصدعاويوشکایاتبرافزون

صورتدرتواندمينیزاستانمهندسينظامسازمانیمدیره
شورايبهًرأسا،شکایتدریافتبدون،تخلفوقوعازاطالع
ایجادمنظوربه،همچنینکند21؛شکایتاعالماستانانتظامي
شوراي در آرایصادره حقتجدیدنظرخواهينسبتبه
شدهتشکیلمهندسينظامانتظاميشوراي،استانانتظامي
انتظاميشورايازصادرهآرایتجدیدنظرمرجعشورااینو
،شداشارهآنبهترپیشکهايحرفهتخلفات.بودخواهداستان
یپروانهازناشيآنانجامکهاستاموريدرتخلفازعبارت
یاساختمانکنترلومهندسينظامقانونموضوعاشتغال
تخلفات.22باشداستانمهندسينظامسازماندرعضویت
درانتظاميهايمجازاتباهاآنانطباقوايحرفهوانضباطي
مهندسينظامقانوناجرایيینامهآییندرتفصیلبهبندنوزده
انضباطيهايمجازات.استشدهبیانساختمانکنترلو
عضویتیپروندهدردرجباکتبيتوبیخیاکتبياخطارشامل
ازاستفادهدرموقتمحرومیِت درنظاممهندسياستان،

مهندس ناظر شخصي حقيقي يا حقوقي 
است كه داراي پروانه ی اشتغال به كار در يکي 
از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسي و 
كنترل ساختمان است، كه بر اجراي صحيح 

عمليات ساختماني در حيطه ی صالحيِت 
مندرج در پروانه ی اشتغال خود نظارت 

مي نمايد. 
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سهتاسالیک،سالیکتاماهسهمدتبهاشتغالیپروانه
دراشتغالیپروانهضبطو،سالپنجتاسالسهو،سال
عضویتازدائممحرومیتلزومموارددرومحرومیتمدت

نظاممهندسياستانهاوابطالپروانهیاشتغالميشود23.
تخلفاتبهرسیدگيازدیگرينوع:ب( مراجع صالح قضايی
قضایيصالحمراجعدررسیدگي،ناظرمهندساناِيحرفه
رسیدگيشکلنیزورسیدگيمبنايقانونحیثازکهاست
شورايدرتخلفاتبهرسیدگيازمتفاوتکاماًل،دعاويبه
.است مهندسي( نظام انتظامي شوراي )یا استان انتظامي
مراجعدرشکایتبهرسیدگيوطرحکهاستذکربهالزم
اعمالواستانانتظاميشورايدررسیدگيازمانعقضایي
مهندسينظامقانوناجرایيینامهآییندرمندرجهايمجازات
طرحصورتدر،بنابراین24.بودنخواهدساختمانکنترلو
باهمزمانناظرمهندساناستممکنقضایيمراجعدردعوي
آنچه.شوندمواجهنیزاستانانتظاميشورايدردعويطرح
شدِنمواجه،گرفتخواهدقراربررسيموردبخشایندر
مندرجهايمجازاتازخاصيیگونهباناظرمهندسانِاحتمالي
ازگونهایندر.استدیاتیعني،اسالميمجازاتقانوندر
قطعيرأيبرابرناظرمهندسانکهصورتيدر،مجازاتاِعمال
پیوستهوقوعبهحوادِثبروزدرمقصر،قضایيصالحمرجع
میزاننسبتبه،شونددادهتشخیصساختمانيهايکارگاهدر
دیدهحادثهیدیهازبخشيپرداختدارعهدهخویش25تقصیر
هايمسؤولیتنگرفتِنانجامازناشيامراین .بودخواهند
هايبخشدرکهاستناظرمهندسانبهواگذارشدهقانونِي
عدماحرازصورتدر بنابراین، .شداشارهآنبهپیشین
کارشناسسويازناظرمهندسقانونِيهايمسؤولیتانجام
سلسلهدرموضوعاین،حادثهیکنندهبررسي)کارشناسان(
قطعیتصورتدر،آنازپس.شدخواهددرجحادثهوقوععلل
لحاظبا،قضایيمقامبرايناظرمهندسقصورموضوعیافتن
پرداخت،26اسالميمجازاتقانوندرضمانموجباتکردِن
دیدهحادثهشکایِتبرمترتبمجازاِتعنوانبهدیهازبخشي
ناظرمهندسیعهدهبر،دیهدریافتجهتويدماولیايیا
ازصادرهقطعيرأياساسبرزیراشد؛خواهددادهقرار
عنوانبهخوددیدهحادثهکههایيبخشجزبه،قضایيمراجع
بردیهمقدارمابقيپرداخت،باشدشدهدادهتشخیصمقصر
مفادبرابرشودميیادآور.بودخواهدمقصرانسایریعهده
27تسبیبصورتبهمرتکبتقصیر،اسالميمجازاتقانون
کهآنبهتوجهبانیزحادثهبروزدر)غیرمستقیمسازيسبب(

مجرمانهرفتارهرگونهِنبوداحرازقیدبا(کارازناشيحوادث
شدهتلقي28عمدشبهجرایمیجملهاز)هاآنبروزدرعامدانهو
شرعدرمنافعواعضا،نفسبرغیرعمديجنایتایرادبرايو
29،استشدهتعیین)غیرمقدرومقدرازاعم(دیهمجازات،مقدس
ناظرمهندسانچنانچهحال30.بودخواهددیهپرداختموجب
عنوانبهوباشندنمودهقصورمحولهقانونيوظایفانجامدر
مفادبرابر،باشندشدهشناختهحادثهوقوعدرمقصرانازیکي
بروزدرخویشرفتارتأثیرنسبتبه،اسالميمجازاتقانون
حادثهبهمربوطیدیهازنسبتهمانپرداختضامن،حادثه
تقصیرکهموارديیکلیهدراستذکربهالزم.31بودخواهند
استناداستموظفدادگاه،استکیفريیامدنيضمانموجب
ازناشيصدماتبحثموردموضوعدر(حاصلهینتیجه
،32نمایداحرازرامرتکبتقصیربه)پیوستهوقوعبهیحادثه
سويازدیهپرداختموجبکهغیرعمديجرایمتحققزیرا
،بنابراین33.باشدميويتقصیراحرازبهمنوط،استمرتکب
درپیوستهوقوعبهحوادِثازبرخيدرشودميموجبآنچه
پرداختدارعهدهنیزناظرمهندسانساختمانيهايکارگاه
قصورموضوعًصرفا،گردندحادثهبهمربوطیدیهازبخشي

.استقانونيیمحولهوظایفانجامدرایشان

نتیجه گیري 
عالوهمصوبهاينامهآیینوقوانیندر،گذشتآنچهبرابر
وساختمانيعملیاتانطباقلحاظازفنيیحوزهدرنظارتبر
هانقشه،ساختمانیپروانهدرمندرجمشخصاتباتأسیساتي
ازدیگريیگونه،هاآنبهمنضمفنيِمشخصاتومحاسباتو
نظارتهمانکه،استمتصورناظرمهندسانبراينیزنظارت
،استساختمانيکارگاهدرحفاظتيوایمنيضوابطرعایتبر
شناسایيناظرمهندستوسطسازحادثهشرایطمنظراینازتا
اعالموایشانتوسطکارفرمابهشدهدادهتذکراتبرابروشده
وپروانهصدورمرجعیعني،صالحذيمراجعبهموضوع
بعديهايگیريپيومحلاجتماعِيرفاهوکار،تعاونواحد
صورتيدراما.گرددمرتفعشدهشناسایينواقِص،مراجعاین
خویشقانونيیمحولهوظایفاجرايدرناظرمهندسانکه
دیدهزیانشکایتبرابر(ایشانتخلفموضوع،ورزندقصور
شورايدر)استانمهندسينظامسازمانیمدیرههیأتیا
،دیگرسوياز.گرفتخواهدبررسيمورداستانانتظامي
حوادثدردیدگانحادثهسوياز برابرشکایتطرحشده
مقصرصورتدر،قضایيمراجعدرساختمانيهايکارگاه
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سهمبهوابسته(بخشيپرداخت،ناظرمهندسشدِنشناخته
یعهدهبر،قضایيمراجعقطعِيرأيبرابردیهاز)قصور
اوقاتبرخيدرکهداشتدورنظرازنباید.گیردميقرارایشان
،حادثهیکخصوصدرناظرمهندسبهواگذارشدهیدیهسهم
درنظارتبرايناظرمهندسیالزحمهحقازتربیشمراتببه
ازصادرهآراي،همچنین!باشدميحادثهوقوعمحلیپروژه
اِيحرفهسوابقشدندارخدشهموجبانتظاميشورايسوي
میاندرایشانشغلياعتبارکاهشآنتبعبهوناظرمهندسان
،بنابراین.شدخواهدوسازساختیحوزهفعاالِنوهمکاران
مجابراايآزادهوآگاهفردهرکهانسانيدالیلبرعالوه
دیگرانوخودجانحفظبرايخویشتوانحددرتاسازدمي
برمترتب)دیه(ماليوانضباطيمنفيتبعاتوجود،بکوشد
مراجعدر)تخلفاتاثباتصورتدر(ناظرمهندسانازشکایت
ناظرمحترممهندسانکهاستکنندهقانعدلیلی،کنندهرسیدگي
درخویشقانونيیمحولهوظایف انجام بیشازپیشدر
.بکوشندحفاظتيوایمنيمسائلرعایتبر،نظارتموضوع

■ پی نوشت
1ـ بازرس کار و کارشناس رسمي دادگستري در رشته ی حوادث ناشي از کار

2ـ  ردیف12 -1-3- 8 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان 
3ـ ماده ی 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

4ـ  تبصره ی 1 ماده ی 7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان
5ـ فصل دوم آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

6ـ ردیف 2-5-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
7ـ ردیف 2-5-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
8ـ ردیف 2-5-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

9ـ ردیف 1-31 فصل اول شیوه نامه های آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
10ـ  برابر ردیف 12-1-3-1 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان عملیات ساختمانی عبارت 
است از تخریب، خاکریزی، خاکبرداری، گودبرداری و پی سازی، احداث بناهای موقت و دائم، 
توسعه، تعمیر اساسی و تقویت بنا، نماسازی، محوطه سازی و ساخت قطعات پیش ساخته در محل 

کارگاه ساختمانی، حفر چاه ها و مجاری آب و فاضالب و سایر تأسیسات زیربنایی. 
11ـ ردیف 12-1-5-8 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان
12ـ  ردیف 12-1-5-4 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

13ـ بر اساس ردیف 12-1-3-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، مرجع رسمی ساختمان 
مرجعی است که برابر قانون مسؤول صدور پروانه ی ساختمان و کنترل بر امر ساختمان سازی در 

محدوده ی مورد عمل خود باشد. 
14ـ  ماده ی 7 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی 

15ـ ردیف 2-4-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
16ـ  ردیف 2-4-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

17ـ  بند)ت( ردیف 12-1-4-1 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان
18ـ تبصره ی ردیف2-4-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
19ـ ردیف 12-1-4-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

20ـ  ماده ی 85 آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
21ـ تبصره ی 4  ماده ی 85  آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

22ـ  ماده ی 91 آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
23ـ  ماده ی 90 آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
24ـ ماده ی 88 آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

25ـ تبصره ی ماده ی 145 قانون مجازات اسالمی: تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است، 
مسامحه،  غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد از مصادیق 

بی احتیاطی یا بی مباالتی است.
26ـ فصل ششم قانون مجازات اسالمی

27ـ ماده ی 506 قانون مجازات اسالمی: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا 
مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود؛ به طوری که در صورت 

فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی شد. 
ـ )پ( ماده ی 291 قانون مجازات اسالمی: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود،  28

مشروط بر این که جنایِت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، شبه عمد محسوب میشود. 
29ـ ماده ی 17 قانون مجازات اسالمی 
30ـ ماده ی 492 قانون مجازات اسالمی 

ـ  ماده ی526 قانون مجازات اسالمی: هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به  31
تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه 
جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشند؛ مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت 
باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در 
جنایت، بی اختیار، جاهل، صغیر، غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد، فقط سبب ضامن است. 

32ـ ماده ی 529 قانون مجازات اسالمی 
33ـ ماده ی 145 قانون مجازات اسالمی 

■ منابع
1ـ  مجموعه ی آیین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار،1390 ، تهران، انتشارات مؤسسه ی کار و 

تأمین اجتماعي، چاپ نهم. 
ـ دفتر امور مقررات ملي ساختمان، مبحث دوازدهم »ایمني و حفاظت کار در حین اجرا  2

)ویرایش چهارم(«،1392 ، تهران، نشر توسعه ی ایران، چاپ اول. 
3ـ دفتر امور مقررات ملي ساختمان، 1384، مبحث دوم »نظامات اداري« تهران، نشر توسعه ی 

ایران، چاپ اول.  
4ـ دفتر امور مقررات ملي ساختمان،1384 ، آیین نامه ی اجرایي ماده ی 33 قانون نظام مهندسي و 

کنترل ساختمان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازي. 
5ـ روزنامه ی رسمي جمهوري اسالمي ایران،1392 ، قانون مجازات اسالمي، تهران، انتشارات 

روزنامه ی رسمي جمهوري اسالمي ایران، چاپ اول. 
6ـ معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازي،1390 ، قانون نظام مهندسي و کنترل 

ساختمان، تهران، وزارت راه و شهرسازي. 
7- http://www.inbr.ir
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چکیده 
عنصرهایترتیببهخاکیقلیاییوقلیاییفلزهای
جدولدررااصلیدومواصلیاولهایگروه

،لیتیمشاملقلیاییفلزهای.دهندمیتشکیلتناوبی
فلزهایو،فرانیسموسزیم،روبیدیم،پتاسیم،سدیم

رادیوم،باریم،کلسیم،منیزیم،بریلیمشاملخاکیقلیایی
یویژهساختاربهتوجهباهانمک.هستنداسترانیسمو

دروشدهبلورایجادباعثًعموما،دارندکهیونی
پاشیدههمازبلورشانیشبکه،آبدرشدنحلاثر
ایندرکلسیمیونبودِنمشترکبهتوجهبا.شودمی

برای.باشدمیکلسیمهمراهآنیوناصلیفاکتور،هانمک
ونیترات،بیکربنات،فلوئور،برم،کلرمورددر،نمونه

نیتراتوفلوئوربرایفقط،هستندظرفیتییککهاستات
باپیوندنوعاینبرقراری.داردوجودهیدروژنیپیوند
بتِنبهرامتفاوتیهایویژگیشکبی،بتناجزایدیگر
همچون،دیگرهایآنیون.دهدمیهاافزودنیایندارای
تواناییوانددوظرفیتی،سیلیکاتوکربنات،سولفات

نوعایناثر،بنابراین.دارندراهیدروژنیپیوندبرقراری
نوعاینتوانندنمیکهاستهایینمکازتربیشهانمک

.کنندبرقرارراپیوند

بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های 
حاوی نمک های كلسیم و سدیم

مهندس حمیدرضا صالحی1، دکتر نادر عبدلی2، دکتر فاطمه تمدن3، دکتر رضا مرشد4  
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اضافیمقادیرتأثیرازموردییمطالعهیکمقالهاین
.استبتندوامومکانیکیخواصبرسدیموکلسیمهاینمک
اینیدربارهآیندههایبررسییزمینهدرنیزهاییتوصیه

.استشدهارائه،موضوع
خواص،قلیاییفلزهای،خاکیقلیاییهاینمک:کلید واژه ها

مکانیکیودوامبتن.

مقدمه
ازتربیشامروزهکههستندمصالحیدوفوالدوبتن
،هافرودگاه،هاپلهمچونبناهاانواعساخِتدرمصالحدیگر
بردهکاربه...واداریومسکونیبناهایوسدها،متروها
پیشرفت،دواینبدونکهگفتبتوانجرأتبهشایدوشوندمی
اهدافیبهتوجهبا.نبودمیسرکنونیشکلبهبشریجوامع
وتنهاییبهفوالدوبتن،شودمیدنبالبنایکساختازکه
این لحاظبه فوالد .کنندمی پیدا کاربرد مکمل صورتبه یا
خواصومشخصاتوتولید ایشدهکنترلشرایطدرکه
کاربرِیدارای،شودمیکنترلمتعددیهایآزمایشبا آن
متفاوتکاماًلشرایطیدربتن اما .استبتن از تریآسان
نوع،سیماننوعهمچونگوناگونیپارامترهایبهتوجهبا
و شودمی استفاده و تولیدوهواییآب شرایط و مصالح
وبتنیدهندهتشکیلموادهایویژگیازاطالعیکمیاناآگاهی
ناپذیریجبرانضایعاتتواندمی،آنکاربردوتولیدچگونگی
درتکنولوژیوعلمپیشرفتبهتوجهبا.باشدداشتهدنبالبه
نیزهاآنهایویژگیوبتنانواعشناختدانش،اخیریسده
امروزهکهایگونهبهاست؛داشتهایمالحظهقابلگسترش
،شودمیاستفادهوتولیدگوناگونمصالحبابتنمختلفانواع

.داردراخودبهمخصوصکاربرِیوخواصهریککه
نیزوبتناجزایدیگرچسباندِنبرایبتنجزءترینمهم
ومقدار.استسیمان،اجزادیگربهایسازهنیروهایانتقال
ومکانیکیخواصبر،بتنحجمواحدهردرسیمانِعیار
سیمانعیارتغییرکهطوریبهاست؛تأثیرگذاربتنفیزیکِی
ومکانیکیپارامترهایدرسزاییبهتأثیر،بتنیقطعاتدر
به توجهبا .دارد مختلفمحیطیشرایطدربتن دوامنیز
پژوهشگران،دارندهاییضعفنقطهمعمولیهایبتنکهاین
راستایدرتالشبا،بتنتکنولوژییزمینهدرُپرشماری
شاملبتنخواصیکنندهاصالحمواد،ضعفنقاطاینرفع
افزایش ،سویی از .اندکردهمعرفی را افزودنی مواد انواع
ناشیمحیطِیزیستهايآلودگیوانرژيهايحاملقیمت

است شده باعث هیدرولیکی سیمانتولیدهایکارخانهاز
انرژيبحران.شوندمطرحبتندرسیمانهايجایگزینکه
تولیدوتهیهبرای انرژي منابعدرجویيصرفهبهنیازو
کوششيکهاستشدهباعث،سیمانهمچونگوناگونمواد
تولیدفرآیندکردِناقتصاديبرایجهانیسطحدرُپردامنه
کهموادیجایگزینِیبا،آنکیفیتبهبخشیدنبهبودوسیمان

.گرددآغاز،بخشندبهبودرابتنخواصبتوانند
سیمانصنعتیتولیدازپس،بتندرافزودنیموادمصرف
)کندگیرکنندهاولین(گچنخست.گردیدآغاز1850سالدر
سالدر.شدگرفتهکاربهگیرشزمانیکنندهتنظیمعنوانبه
مصرفیزمینهدرهاییبررسیفرانسهدر5»کاندلوت«1880
ِدرصدافزودنباکهدادنشانودادانجامبتندرکلروکلسیم
کنندهتسریععنوانبهآنازتوانمی،بتنبهمادهاینازمعینی
دایک«،1895سالدر.کرداستفادهگیرشروندیکندکنندهیا
یدهندهکاهش عنوانبه گردآهک از همکارانش و 6»هوف
7»فرت« ،1926 سال در .ُجستند بهره بتن نفوذپذیرِی
،هاکربناتاثریزمینهدرراخودهایبررسیدستاوردهای
صورتبهآلیموادبرخیوکلریدها،هاسیلیکات،هاسولفات
افزودنیمواد8»فورسن«،1930سالدر.کردمنتشررسمی
مختلفهاییگروهبه،بتنبرآناثرچگونگیباارتباطدررا
،گیرشیکندکنندهموادیزمینهدرنیزتحقیقاتیوکردتقسیم
انجامآلومینیومکربناتوتیتانیمفسفات،سدیمکربناتمانند
درراخودهایپژوهشدستاوردهای9»کوهل«همچنین.داد
کندگیرکنندهعنوانبهآنکارگیرِیبهورویاکسیدیزمینه
سطحیدرافزودنی موادتولید،1953سالاز.کردمنتشر
آمریکادر،مثالبرای.شدآغازتجاریصورتبهوگسترده
وسولفیدهایپایهبرتربیشکههاکنندهروانهمچونتولیداتی
اکسیدرویوهافسفاتیپایهبرتربیشکههاییکندگیرکننده
جهانیجنگازپس.گرفتندقرارتوجهمورد،شدندمیساخته
یافتن به نیاز و جدید وسازهایساخت به توجه با ،دوم
درجوییصرفهوبتنکیفیتبخشیدِنبهبودبرایهاییروش
جانبههمهتحقیقاتیکهشدندآنبرپژوهشگران،سیمانمصرف
راستاایندرکه،دهندانجامبتنبرگوناگونمواداثریزمینهدر
بتنبهافزودنیموادتولیدهدفباآلیومعدنییمادهصدها
مضافوافزودنیموادازامروزه،حقیقتدر.شدندبررسی

.کردیادبتنساختدرچهارمعاملعنوانبهتوانمی
فیزیکیخواصبه،بتنیدهندهتشکیلاجزایمیانیرابطه
.داردبستگیهمباهاآناختالطنسبتهمچنینوشیمیاییو
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مخلوطهمبامناسبخواصیباسیمانیوآبیامصالحاگر
یقینبه،آیندعملبهمناسبمحیطیوشرایطدروشوند
بتنی،خوببتنًاصوال.آیدمیدستبهباکیفیتیوخوببتِن
دلخواهی و بخشرضایت فشارِی مقاومت دارایکه است
بخشرضایت و دلخواه فشاری مقاومت به رسیدن .باشد
،کششیمقاومتمانند،بتنهایویژگیدیگرکهمعناستبدین
،دوام،نفوذناپذیری،سایشبرابردرمقاومت،مخصوصوزن
مقاومتباهمسونیزغیرهوهاسولفاتبرابردرمقاومت
اینبهرسیدنبرای.شوندمتناسبویابندبهبود،فشاری
بهترینبهبتوانرایادشدهنیازهایکهآنبرایوخواسته
امروزینویِنوموجودهایبتناستالزم،کردبرآوردهشکل
شوندآزمایش،متفاوتشرایطیوآلودههایمحیطانواعدر
اینازیکی.گیرندقراربررسیموردگوناگونهایجنبهازو
،استمهندسانیهمهنظرمدامروزهکهآلودههایمحیط
بررسیاین.استسدیموکلسیمهاینمکبهآلودههایمحیط
دوامومکانیکیهایویژگیبرهانمکایناثراِتکهاستآنبر

.کندبررسیراسیمانیهاینمونهیابتن

اثرات نمک های کلسیم و سديم بر خواص مکانیکی بتن 
بهکشورجنوبیمناطقدربتنیهایسازهازبسیاری
آگاهِی،خورندهبسیاروهوایِیآبشرایطهمچونهاییعلت
نامناسب مصالحکارگیریبه ،اجرایی عوامل نداشتِن کافی
یا دیدگیآسیبدچار...و نامناسب آورِیعمل،کیفیتبی و
بشریشتابندهپیشرفتبااخیرهايسالدر.شوندمیخرابی
سازيساختمانبخشدراجرایيوفنيمسائلیحوزهدر
ساختمانيمصالحیزمینهدرگرفتهانجامهایپژوهشباو
مصالح بهسازي و تقویت و طبیعي مواد کارگیريبه و

بسیاروتازه ابتکارات وهانوآوري ،مصنوعيساختمانِي
کردِنخاکستروسوزاندن.استگرفتهصورتسودمندي
یساقه و پوسته مانند کشاورزي هایفرآورده ِزاید مواد
تا30جایگزینِينهایتدرو،غیرهوذرتبرگیتیغه،برنج
باعث،بتندرمصرفيسیمانجايبهمواداین40درصدِی
از.استشدهآنقیمتکاهشوتولیديسیمانمیزانافزایش
معدنيموادوفیبرازمتشکلکهکشاورزيزایدموادسوختن
همچون دیگري مواد و اکسیدآلومینیوم ،اکسیدآهن مانند
بهخاکستري،هستندغیرهوچربي،پروتیین،سیلیس،سلولز
،آهکباواکنشدرواستسیلیسحاويکهآیدميدست
اینکه،کندميتولیدکلسیمسیلیکاتبنامچسبندهترکیبیک
شدهساختهبتِن مقاومِتومشخصاتبهبود درمحصول
»قاسمیپور«و»باباییفر«،راستاهمیندر.داردعمدهتأثیری
بتنِیهاینمونهمکانیکیخواصبررسیبه،2008سالدر
هایمحیطدربرنجیپوستهخاکسترومیکروسیلیسحاوی
شاملهانمونه.پرداختند)سدیمسولفات4درصد(سولفاتی
خاکستر 25درصد و 20 ،15 و میکروسیلیس 10درصد
،90،28سنیندرفشاریمقاومتوبودندبرنجیپوسته
کهدادنشاننتایج.گرفتقراربررسیموردروزه270و180
کاهشباعثسدیمسولفاتمحیطدربرنجیپوستهخاکستر
،باالترسنیندراما،شدهاولیهسنیندرهانمونهفشارِیمقاومت
پوستهیخاکسترازاستفاده.یافتافزایشفشاریمقاومت
کاهشباعث،سیمانترکیباتباترکمواکنشدلیلبهبرنج
میکروسیلیسعملکرد.شداولیهسنیندرفشاریمقاومت
مقاومتافزایشوبودبرنجیپوستهخاکسترعکِسکاماًل
برنجیپوستهخاکستر،بنابراین .شددیدهاولیه سنیندر
دربتنخوردگیازجلوگیریبهتوانندمیمیکروسیلیسو
همکارانشو10»بونسرن«.کنندکمکسدیمسولفاتمعرض
باشدهساخته)گِچ( ِکلسیمسولفاتپالستر،2011سالدر
هایآزمایش در .کردند بررسی را گوناگون افزودنِی مواد
تأخیربهبرایکلسیمبیکربناتواسیدسیتریک،گلوکزهاآن
نارگیل الیاف و ،پالستر )هیدراتاسیون( پوشیآب انداختِن
برای)SD(اّرهخاکو)TWF(تنباکوضایعاتالیاف،)CCF(
خاکستر،)FA(بادیخاکسترو،حرارتیهایویژگیبهبود
دیاتومهخاکیا سیلیسیسنگخاکو)BA(سنگزغالته
نشاننتایج.شدنداستفادهمکانیکیخواصبهبودبرای)DE(
ضایعاتالیافوگلوکز،کلسیمبیکربنات،اسیدسیتریککهداد
راگچپالسترشدِنسختزماِندقیقه25تاتوانندمیتنباکو
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رشداصالحبرایBA،FA،DE،CCF،SD.بیندازندتأخیربه
درتغییراتآمدنپدیدباعثکه،شدندگرفتهکاربهبلورها
BA،DEهاآنمیاندروشدحرارتیومکانیکیخواص
نیزخوبیمقاومتکهبودندحرارتیعایقبهترینCCFو
،هاافزودنیدیگرمیاندراسیدسیتریک.داشتندآتشبرابردر
،اسیدسیتریک همانند نیز TWF .بود کندکننده مؤثرترین
،اینبرافزونوانداختتأخیربهرا)هیدراتاسیون(پوشیآب

.شدپالسترمکانیکیمقاومتبهبودباعث
استفاده برای روزافزون هایدرخواست به توجه با
بردِنباالوسازيسبکراستایدرايسازهسبکبتناز
ینامهآیینِبرابرلرزهزمینبرابردرسازهاطمینانضریب
گونهایناقتصادِيوانبوهتولیدبرایروشيیارائه،2800
برخوردارویژهاهمیتیاز،موجودامکاناتبهتوجهبابتناز
بتنساختدرسنگدانهعنوانبهکهوزنیسبکمصالح.است
بردنکاربهباودارندایُپردامنهیگستره،روندمیکاربه
هایمقاومتومخصوصوزن،مناسبهایروشومصالح
سبکهایدانهازاستفاده.آیدمیدستبهبتنبرایمختلف
وگرماییهایعایقآمدِنوجودبهوسازهشدِنسبکباعث
،2007سالدرهمکارانشو11»پارک«.شودمیمناسبآوایِی
،سبک یسنگدانه و بادی خاکستر حاوی بتن بررسی به
سیلیکاتسدیم15درصد،هیدرواکسیدسدیم10درصدشامل
به(سانتیگرادیدرجه50دمایدراکسیدمنیزیم5درصدو
33/9تامقاومتافزایشباعثکه،پرداختند)24ساعتمدت
مقاومت،سیلیکاتسدیم5درصدِیافزودنبا.شدمگاپاسکال
چه هر ،همچنین .یافت افزایش مگاپاسکال 1/1-0/3حدود
نشددیدهتأثیریهیچ،شداضافهنمونهبهسیلیکاتسدیم
10درصدِیکردِناضافهبا.)15درصدیمقدارهایدرحتی(
تربیش0مگاپاسکال/9-0/3حدودمقاومت،هیدرواکسیدسدیم
هیدرواکسیدسدیممقدارافزودِنبا.بودآنِ5درصدحالتاز
پیداکاهشمگاپاسکال0/5حدودمقاومت،15درصدمقدارتا
10درصدحدودهیدرواکسیدسدیمِمجازمقدار،بنابراین.کرد
بود؛باالترمقاومت،بودترکماکسیدمنیزیممقدارچههر.است
درصدچنانچه،ضمندر.بود5درصدحالتمناسبترینکه
گرموانجمادبرابردربتن،شودمحدود6درصدبهبتنهوای
مگاپاسکال26/5حدوددرخوبیفشارِیمقاومِتنیزشدن

.داشتخواهد
ُبردنامراکلسیمکربناتتوانمیکلسیمهایکانیانواعاز
لوز«12و«.شودمیایجادطبیعتدرژیپسهایالیهباهمراهکه

رویبرکلسیمکربناتافزودناثراِت،2011سالدرهمکاران
وتخلخل،فشاریمقاومت،)هیدراتاسیون(پوشیآبزمان
،بررسیایندر.کردندبررسیراسیمانینمونهطولتغییرات
نتایجو،شداضافه25درصدیتا15مقادیردرکلسیمکربنات
باعث کلسیم کربنات یا CaCO3 از استفاده که داد نشان
،7روزهتا1سندرتخلخلکاهش،فشاریمقاومتافزایش
طولتغییراتکاهشو)هیدراتاسیون(پوشیآبزمانافزایش
اثرات،2010سالدرهمکارانشو»زادهتوکلی«.شدنمونه
و سیمان یماسه مالت بر شده13رانشینته کلسیمکربنات
پسماندهایازشدهنشینتهکلسیمکربنات.کردندبررسیبتن
سمییماده یک عنوانبه و هاستنیروگاه برخی صنعتِی
وبتندرسیمانجایگزینعنوانبهPCC.استشدهشناخته
پودرهمراهبه30درصدیتا5مقادیردرسفیدسیمانمالت
پسهانمونه فشارِیمقاومتآزمونوشداستفاده سنگ
،سفیدسیمانمالتسازِیآمادهدر.شدبررسی28روزاز
شدندمخلوطسهبهیکنسبتبهسنگپودروسفیدسیمان
.شداستفادهPCCازسفیدسیمانجایگزینعنوانبهسپسو
هاینمونهدرنشینتهکربناِتافزایشباکهدادندنشاننتایج
خطیطوربهمقاومتکاهِشروند،سفیدسیمانمالتوبتنی

.شودمیدیده
کلروکلسیمازمتشکلشیمایِیترکیبیککلریدکلسیم
درراکلریدکلسیم.داردآبدرباالییشدِنحلقابلیِتکهاست
کهترتیباینبهگرفت؛کاربهتوانمیزودگیرهایبتنساخت
این.داردرادهندهشتابنقشهابتناینساختدرکلریدکلسیم
مخلوِطبهسپسومخلوطبتنآببانخستشیمیایییماده
بهشدهساختهبتِن.شودمیافزودهسیمانوماسهوشن
نشانخودازتریبیشمقاومتفرسایشبرابردر،روشاین
استپذیرترآسیبهاسولفاتیحملهبرابردراما،دهدمی
بدترین.یابدمیافزایش15درصدتا10حدودنیزبتناُفتو
ایجادوآرماتورهارویبرآناثر،مادهاینآسیِبوزیان
،1978سالدرهمکارانشتیلور«14و«.هاستآندرخوردگی
مقاومترویبررا7درصدیمقادیرتاکلریدکلسیماثرات
چشمگیرافزایِشازنشان،نتایج.کردندبررسیبتنفشاری
این،»تیلور«دیداز.داشتمقادیریهمهدرفشاریمقاومت
هایآزمایشانجامبابایدمیفشاریمقاومتشدیدافزایش
تربیش،پارامترهادیگرکنترلوتربیشهایزماندردیگر
سال در همکارانش ساتا«15و« .شود بررسی تردقیق و
برراکلریدکلسیمو16کاربیدکلسیمیپسماندهاثرات،2011
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همراهبه بتن یاالستیسیته مدول و فشاری مقاومت روی
،CaC2فرمولباکاربیدکلسیم.کردندبررسیبادیخاکستر
وآهکمخلوطاز و استسیاهوخاکستریهایرنگبه
شیشهتولیدصنعتدرکاربیدکلسیم.آیدمیدستبهکک
گاز،دادهواکنشآبباشدتبهوداردکاربردسنگزغالو
یکیبرجامانده،کاربیدکلسیم،بنابراین.کندمیتولیداستیلن
عنوانبهتربیشمادهاین.استاستیلنگازازجانبیمحصول
ِزیادتولید وشودمیفرستادهدورهایمحلبه زبالهیک
سازمشکلبسیارزیستمحیطبرایجهاندرکاربیدکلسیم
یپسمانده .)زیرزمینی هایآب برای ویژهبه( است شده
مقاومت آزمون و مخلوط بادی خاکستر با کاربیدکلسیم
مقادیردر(کلریدکلسیممعرضدرهاینمونهبرایفشاری
،کاربیدکلسیممقدارافزایشبا.گرفتانجام)10درصدیتا1
با اما ،یافت افزایش االستیسیته مدول و فشاری مقاومت

افزایش .یافت کاهشفشاریمقاومت،کلریدکلسیمافزایش
باعث،بادیخاکستربهآبنسبتکاهشوبادیخاکستر
توانمیسیمانجایبه،بنابراین.شدفشاریمقاومتافزایش
استفادهبادیخاکسترهمراهبهکاربیدکلسیمیپسماندهاز
باالیقیمتبهتوجهبا(طرحشدِناقتصادیباعثکه،کرد
سالدرهمکارانشبروکنر«17و«،همچنین.شودمی)سیمان
کلریدکلسیمحاویبتنفشاریمقاومتبررسیبه،2004
.پرداختندالکتریکیمقاومتگیریاندازهتکنیکازاستفادهبا
وشدتهیه0/5سیماِنبهآبنسبتباگوناگونیهایمالت
.شدبررسیبتنرویبرکلریدکلسیممختلِفهایغلظتتأثیر
کمالکتریکیمقاومتآغازینساعِتچنددرکهدادنشاننتایج
بهالکتریکیمقاومتآغازیِنکاهش.یافتافزایشسپسوبود

هفتهچند.بودسیمانیاولیه)هیدراتاسیون(پوشیآبدلیل
اندکاندکالکتریکیمقاومت،)هیدراتاسیون(پوشیآبازپس
فشاری مقاومت افزایش یدهندهنشان که ،یافت افزایش
افزودناثر،1999سالدرهمکارانشو18»چیسمن«.است
قطعاتضایعاتحاویمعمولِیپرتلندسیمانبرکلریدکلسیم
کلرایدکلسیمکارگیرِیبهکهدیدندوکردندبررسیراپروپیلن
.شدهانمونهوزنکاهشوپوشیآبسرعتافزایشباعث
درکلریدکلسیمهمراهبهپروپیلنقطعاتضایعاتازگیریبهره
هایواکنشوسیمانساختاربهبودباعث،سیمانیهاینمونه

.شودمیپوشیآب
بهمعدنيایمادهوکلسیمهایکانیاز یکیدولومیت
را آن توانمی که است سفیدو مایل خاکستريهایرنگ
هایالیهتربیشاماآورد؛دستبهدریاآبازمستقیمطوربه
دولومیت.گیرندمیشکلآهکیهایسنگتغییربادولومیتی
وداردکاربرداکسیدکربنتولیدبرایونسوزهایکورهدر
زیادمقیاسدرساختمانیمصالحترینمهمازیکیعنوانبه
بتندرگرانرویافزایشهایراهازیکی.استاستفادهقابل
شیمیاییمواددیگروپودریموادازاستفاده،خودمتراکم
مواد کهدرحالی ،هستند قیمتگران ،شیمیایی مواد .است
فراوانیهایپژوهش.کردفراهمآسانیبهتوانمیراریزدانه
سربارهوبادی خاکستراز که گرفتهانجام زمینهاین در
پودر.شوداستفادهسیمانجایگزینعنوانبهSCCبتنبرای
.شودسیمانجایگزینتواندمیکهاستموادیازدولومیت
پودر همراهبه بادی خاکستر اثر ،2011 سال باربیا«19در«
نتیجهاینبهوکردبررسیخودمتراکمبتِنبررادولومیت
مقدارکاهشباعث ،بادی خاکسترمقدارافزایش کهرسید
مقاومتافزایشوشودمیاختالططرحدردولومیتپودر
افزایشبا،بنابراین.داردپیدرراچگالیکاهشوفشاری
وکاهشفشاریمقاومت،خودمتراکمبتِندردولومیتپودر

.یابدمیافزایشچگالی
کلسیت اثرات ،2008 سال در همکارانش و 20»بنکور«
بررسیبتنمکانیکیهایویژگیرویُپرکنندهعنوانبهرا
کلسیمکربناتپایدارترینوکربناتهکانییککلسیت.کردند
خمشیمقاومت،چگالی،تخلخل،فشاریمقاومتهاآن.است
تا25ازُپرکنندهگوناگوِنمقادیربرایرااالستیسیتهمدولو
،ُپرکنندهافزایشباکهدادنشاننتایج.کردندبررسی45درصد
االستیسیتهمدولوفشاریمقاومت،افزایشخمشیمقاومت
افزایش تخلخل و آب جذب،مصرفیآب میزان و ،کاهش
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اسیدباواستمعروفهزارچهرهکانیبهکلسیتکانی.مییابد
آهکسنگ،گچصورتبهطبیعتدرکلسیت.دهدمیواکنش
توانمیکلسیتمختلفانواعاز.شودمییافتمرمرسنگو
درهمکارانشو21»بکسی«.ُبردنامرامرمروگچ،تراورتن
حاوی هاینمونه فشاری مقاومت بررسی به ،2001سال
یدوسالهمحلولدرکلسیتوکلسیمسولفات،بادیخاکستر
گونهدوازهاآزمایشانجامدرهاآن.پرداختنداکسیدکلسیم
رسیدندنتیجهاینبهوُجستندبهرهمتفاوتC3Aباسیمان
فشاریمقاومتکاهشباعث،آبدراکسیدکلسیمافزایشکه
،کلسیتپودروباالC3Aباسیمانازاستفادهولیشود؛می
،همچنین.شدهمانندشرایِطدرفشاریمقاومتافزایشباعث
و22»دیکسون«.یافتکاهشفشاریمقاومت،گچافزایشبا
0/5مقادیردرآپاتیتبررسیبه،1989سالدرهمکارانش
انبساط و خوردگی ،فشاری مقاومت روی 10درصدی تا
آپاتیتازاستفادهکهدادنشاننتایج.پرداختندبتنیهاینمونه
مقاومت ترینبیش )ماسه جایگزین( 5درصدی مقدار در
درفرعیوکمیابصورتبهآپاتیت.آوردمیپدیدرافشاری
آپاتیت.شودمییافتدگرگونیورسوبیوآذرینهایسنگ
،سازیکبریت،اسیدفسفریکیتهیهبرایشیمیاییصنایعدر
وداردکاربرد...وشیمیاییکودهای،سازیسرامیکصنعت
هااستخوانهایفسیلوفسفاتههایسنگاعظمبخشهمچنین

.شودمیشاملرا
بررسیبه،2006سالدرهمکارانشو»نژادمستوفی«
آن دوام افزایش منظوربه بتن به آهکسنگ پودر افزودن
هایبتندوام،بررسیایندر.پرداختندسولفاتیمحیطدر
،منیزیمسولفات5درصدهایمحیطدر،آهکسنگپودرحاوی
محیطدر.شدسنجیدهخالصآبوسدیمسولفات5درصد
به افزایشنسبتآب با سولفاتسدیم، و سولفاتمنیزیم
اختالطهایطرحفشاریمقاومتکاهشتعداد،سیمانیمواد
،مشخصاختالط طرحیکبرای افزایشمییابد.همچنین،
کاهش،5درصدِمنیزیمسولفاتمحیطدرقرارگرفتههاینمونه
محیطدرقرارگرفتههاینمونهبهنسبتتریبیشمقاومِت
شدهقرارداده هاینمونهدر.داشتند5درصدسدیمسولفات
،فشاریمقاومتکاهشنظراز،5درصدِسدیمسولفاتدر
،آهکسنگپودربدونبتِنبهبهترتیبمقاومتکاهشترینبیش
درصد15دارایبتنو،آهکسنگپودردرصد30حاویبتن
درکهدهدمینشان امراین .داشت تعلق آهکسنگپودر
هایبتن،سدیمسولفاتمحلولدرقرارگرفتههایبتنیکلیه

امادارند؛رادوامبهترینآهکسنگپودردرصد15دارای
،منیزیمسولفات5درصدمحیطدرقرارگرفتههاینمونهدر
بتن به متعلق ترتیببه ،مقاومت کاهش درصد ترینبیش
،آهکسنگپودربدونبتن،آهکسنگپودردرصد30حاوی
و»حسینیان«.استآهکسنگپودردرصد15دارایبتنو
آهکسنگپودرتأثیراتبررسیبه،2007سالدرهمکارانش
بتنساختدر.پرداختندباالمقاومتباسبکبتنساختبر
وشداستفادهمیکروسیلیسولیکاسبکهایدانهازسبک
بررسیخمشوغیرمستقیمکشش،فشاریمقاومتآزمون
سبکبتندرسنگپودرازاستفادهکهدادنشاننتایج.شدند
،)40درصد میزان به( خمشی مقاومت افزایش باعث لیکا
کهاستحالیدراینوشود؛میکششیوفشاریمقاومت
»پورمهدی«،همچنین.نیافتافزایشهانمونهمخصوصوزن
بر آهکسنگ پودر تأثیرات ،2009 سال در همکارانش و
برای.کردندبررسیراخودمتراکمبتِنرفتارنوعوبندیدانه
آهکپودرومختلفهایبندیدانهبا ماسهاز ،منظوراین
نتایج.شداستفادهمختلفدرصدهایدر)200رویمانده(
حذفباعثآهکسنگپودرازاستفادهکهدادنشانهاآن
رویتواندمیرواینازو،شدهتخلخلوهاحفرهکاهشو
بهبودبخش اثرات ،ندارند مناسبی بندِیدانه که هایینمونه
به ،1996سالدرهمکارانشو23»یوچیکاوا«.باشدداشته
جایگزینیبا90روزهتاسنیِندربتنفشاریمقاومتبررسی
بهوپرداختند0/59سیماِنبهآبنسبتوآهکسنگپودر
هنگ«25در«ساویز«24و«،همچنین.یافتنددستخوبینتایج
حاویبتندواموفشاریمقاومتبررسیبه،1996سال
سالدرهمکارانشو26»کوبایاشی«.پرداختندآهکسنگپودر
بررسیموردسیمانپوشِیآببرراسنگپودراثرات،1997
مقاومتکاهشیدهندهنشانتحقیقاتایننتایج.دادندقرار
.بودسیمانجایبهآهکسنگپودرجایگزینیبابتنفشاری
کششیوفشاریمقاومتبررسیبه،2004سالدر»حبیبی«
نشاننتایج.پرداختمختلفسنیندرسنگپودرحاویبتن
نسبتداشتِننگهثابتبا،سیمانبهآبنسبتافزایشباکهداد
،همچنین .مییابد افزایش فشاری مقاومت ،سیمانبه پودر
پودر افزایش با ،باشد ثابت سیمان به آب نسبت چنانچه
وبودهمتغیرمختلفسنیندرفشاریمقاومت،آهکسنگ
درکششیمقاومتسنگپودرافزایشبا.نیستتوجهقابل
،بنابراین.کردپیداکاهشباالسنیندروبودثابتاولیهسنین
اما،گذاردمیمنفیتأثیرکششیمقاومتبرآهکسنگپودر
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بودنشاهمیتبیدلیلبهکششیمقاومتازپوشیچشمبا
بهآبنسبتبابتندرسنگپودرگفتمیتوان،محاسباتدر

.گرددمیتوصیهباالدواملحاظبهثابتسیمان
تأثیربررسیبه،2008سالدرهمکارانشوپاکروان؛«
.پرداختندغلتکیبتنبرشِیوفشاریمقاومتبرشورمحیط
در و شدند تهیه یکسان سیماِن به آب نسبت با هانمونه
در.شدنددادهقرارماههششزمانباسدیمهاینمکمحیط
افزایشفشاریمقاومت،سدیمنمکازمختلفیهایمحلول
،نمکغلظتافزایشبا.یافتکاهشزمانگذشتبااما،یافت
با وسفتبتن را غلتکیبتن .یافت کاهشبرشیمقاومت
.شودمیمتراکمغلتکیوسیلهبهکهنامندمیصفراسالمِپ

،یادشدههایپژوهشدستاوردهایونتایجبهتوجهبا
در شدهاستفاده هایکانی و هانمک میان از گفت توانمی
کلسیت ،دولومیت ،هیدرواکسیدسدیم ،سدیمسولفات ،بتن
مکانیکیخواصکاهشباعثشدهنشینتهِکلسیمکربناتو
،سدیمسیلیکات مانند گفتهپیش هاینمک دیگر و شوندمی
بهبود باعث ،هیدرواکسیدکلسیم ،کلریدسدیم ،کلرایدکلسیم
که گفت توانمی ،همچنین .شوندمی بتن مکانیکِی خواص
،هیدواکسیدسدیم،کلریدکلسیممانندکلسیمهاینمکافزودِن
.دهندمیافزایشرابتنگیرِشزمانآهکسنگوکلریدسدیم

و  دوام  بر  سديم  و  نمک های کلسیم  انواع  بررسی 
خوردگی بتن 

2008سالدر»پورقاسمی« و »فربابایی« هایبررسی
برنجیپوستهخاکسترحاویبتنازاستفادهکهدادنشان
و دوام بهبود باعث ،سدیمسولفات 4درصدِی محیط در
استحالیدراینوشود؛میاولیهسنیندرانبساطکاهش
افزایشراانبساط،معمولیبتندربرنجیپوستهخاکسترکه

یپوستهخاکسترجایبهمیکروسیلیسازاستفاده.دهدمی
کهگفتتوانمی،بنابراین.داشتبردربهترینتایج،برنج
کاهشبرافزون،هیدرواکسیدکلسیمباواکنشدرهاپوزوالن
نفوذپذیری،شدههیدراتهِکلسیمسیلیکاتتشکیلباآنغلظِت
انبساِطکهگرفتنتیجهتوانمیودهندمیکاهشنیزرابتن
نفوذاثردرسولفاتیمحیطدرمعمولیبتنهاینمونهمخرِب
افزایشباهموارهکه(گچوآترینگایتتشکیلباسولفاتیون
پوزوالنیهاینمونهدر،)استهمراهایمالحظهقابلحجمی
به ،2011 سال در »میرمقتدایی« و »محمدی« .است ترکم
همراهبه کلریدکلسیم 5درصد حاوی بتن رفتار بررسی
5درصدِی محیط در متاکائولین 15درصدِی تا 5 مقادیر
و رسی افزودنِی یک متاکائولین .پرداختند منیزیمسولفات
نتایج.استزیادیویژهسطحبافعالبسیارپوزوالنیک
درکلریدکلسیمازنکردناستفادهصورتدرکهدادنشان
میزان،منیزیمسولفاتمحلولدرمتاکئولینحاویهاینمونه
کلریدکلسیمافزودن.یابدمیافزایشاولیههایزماندرتخریب
مقاومتافزایشباعثنیزمنیزیمسولفاتفاقدهاینمونهدر

.شداولیههایزماندرفشاری
،آرمهبتنهایسازهِبنیادینمشکالتازیکیکهروآناز
درموجود سولفاتهاییونازناشیشیمیایی خوردگی
دوامشودمیکوشش،استبتنیاعضایمجاورآبوخاک
استفادهباخورندههایمحیطمجاورتدرشدهواقعهایبتن
دربسیاریهایپژوهشتاکنون.یابدبهبودافزودنیمواداز
فرآینددرگوناگونپوزوالنِیوافزودنیموادتأثیریزمینه
ایندر.استگرفتهانجامهاسولفاتخوردگیازناشیِتخریب
تربیشسربارهوسیلیسیدودهمانندهاییافزودنی،میان
پودرافزودن کهدرحالی ،اندبوده پژوهشگرانتوجه مورد
»نژادمستوفی«.استگرفتهقرارتوجهموردترکمآهکسنگ
حاویهایبتندوامبررسیبه،2003سالدر»رییسی«و
نتیجهاینبهوپرداختندسولفاتهمحیطدرآهکسنگپودر
سنگپودردرصد15حاویبتِنبه،دوامبهترینکهرسیدند
به،2002سالدرهمکارانشو»هکال«.استمربوطآهک
درآهکسنگپودرحاویسیمانیهاینمونهدوامبررسی
نتیجه این به و پرداختند منیزیمسولفات10درصدمحلول
5درصدمیزانبهتنهاآهکسنگپودرکردِناضافهکهرسیدند
.شودمیبتندوامافزایشباعث،منیزیمسولفاتمحلولدر
ازاستفادهبررسیبه،2005سالدرهمکارانشو27»پوپ«
هاینمونهپوشِیآبروی،ُپرکنندهعنوانبهآهکسنگپودر
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بتنهايمخلوطدرکهدادنشانهاآننتایج.پرداختندسیمانی
وجودهادانهسنگجداشدگِيوانداختگيآباحتمالکهتازه
،معدنيهایافزودنيازیکیعنوانبهپودرآهکافزودِن،دارد
ذراتداشتندلیلبهپودرآهککهچرااست؛بودهمؤثربسیار
ذراتمیاندرموجودهایحفرهشدنُپرباعث،ریزبسیار
همراهبهرابتنچگاليافزایشوتخلخلکاهشوگشتهسیمان
ایگونهبهتواندمیپودرآهکازاستفاده،دیگرسخنبه.دارد

.بخشدبهبودراتازهبتنِکارآیيوپایداريمالحظهقابل
ترینبادواموترینارزانعنوانبهبتنیهایسازهاجرای
افزایش برای هاییروشیافتن به را پژوهشگران ،هاسازه
راه این در که ،است واداشته بتن مقاومت تربیش چه هر
،زمینهایندر.استآمدهدستبهنیززیادیهایموفقیت
افزودنِی مواد و میکروسیلیس و متاکائولین از استفاده
و کاربرد ،زیاد مقاومت با بتن تولید برای روانکنندهفوق
.استدادهدستبهمهمیوتوجهجالبنتایجویافتهگسترش
وبتن فرِج وخللوُپرکنندگی یدوگانهومتقابل ِکارکرد
بتنمقاومتافزایشموجبهاپوزوالناینقوِیهایفعالیت
بررسیبه،2008سالدر»سهرابی«و»احمدی«.شودمی
بتن بر سدیمسولفاتوکلریدسدیم 5درصدمحلولاثرات
نتیجهپرداختند؛مختلفسنیندرمتاکائولینپوزوالنحاوی
بهنسبتبهتریدواممتاکائولینحاوییسبکدانهبتنکهآن
جایگزینبابتندرپوزوالنتأثیرترینبیش.داردشاهدبتن
.شد ایجاد سیمان وزنی 15درصد با پوزوالن این کردِن
وتخلخلکاهشدرچشمگیربهبودیباعثمتاکائولینافزودن
تربیشبلندمدتدرآناثرکهشدبتنتهِیفضاهایکردِنکم
به ،1988 سال در همکارانش بنچر«28و« ،همچنین .است
میکروسیلیسحاویبتندوامبرسدیمسولفاتاثراتبررسی

.رسیدندخوبینتایجبهزمینهایندروپرداختند
تأثیر بررسیبه ،2002سالدرهمکارانشو29»پاگ«
معرضدربتنیهاینمونهپوششوسطحرویکلسیمنیتریت
پرتلندسیماندارایآزمایشگاهیهاینمونه.پرداختندکلرید
بهوشدندتهیه0/8و0/65سیمانبهآبنسبتبامعمولی
2/5تا1(سدیمومنیزیمکلرایدبهآلودهآبداخل28روزمدت
میزانوخوردگیمیزانآزموننتایج.شدندگذاشته)درصد
نسبتباهاینمونهدرکهدادنشانهانمونهدرکلرایدنفوذ
تأثیرکلسیمنیتریتوجود،کمبتِنپوششوباالسیماِنبهآب
وباهاینمونهدربتنپوششافزایشبا.نداردخصوصیبه
کهآننتیجه.یافتکاهشفوالدخوردگیمیزان،کلرایدبدون

فاقدیاکمِکلریددارایکهبتنیدرکلسیمنیتریتازاستفاده
سالدرهمکارانشو30»بروک«.استمناسب،باشدکلرید
یزمینهدرخوبینتایجبهکلسیمنیتریتازاستفادهبا،2004
.رسیدندبتنیهاینمونهدرفوالدخوردگِیمیزانآوردِنپایین
هاینمونهدرکلسیمنیتریتکهدادنشانهاآندستاوردهای
،بتن پوشش افزایش صورت در ،کلراید معرض در بتنِی
بهتوجهبا،همچنین.دهدکاهشرافوالدخوردگیتواندمی
استفاده،1989سالدرهمکارانشو»دیکسن«هایبررسی
به را انبساط میزان ،5درصدیمقدار در کلسیمفسفات از
میزان،کلسیمفسفاتافزایش،سوییاز.کندمینزدیکصفر

.دهدمیکاهشرابتنخوردگی
،کلریدکلسیم از استفاده که گفت توانمی ،بنابراین
سدیمکربناتوسدیمسولفات،کلرایدسدیم،کلسیمسولفات
از5درصدوشدهبتندوامکاهشوخوردگیافزایشباعث
خوردگیکاهشباعثآهکسنگپودروکلسیمنیتریت،آپاتیت

.شودمیبتندوامافزایشو
پژوهشبهزمینهایندرزیادیمحققانکهاینبهتوجهبا
برایآزمونهایروشبودِنمشخصمنظوربه،اندپرداخته
کلسیمهاینمکاثراتیچکیدهحاوی1جدول،آیندهمطالعات
.استشدهتهیهبتنِدوامومکانیکیخواصرویبرسدیمو

مواد  به عنوان  صنعت  در  کاربرد  دارای  نمک های 
افزودنی به بتن 

نیازمورداختالطآبمقدارکاهشبرایآبیکاهندهمواد
مقداربرایبتنروانیافزایشیا،معینروانیبابتنتولیددر
یدهندهکاهشموادازبسیاری.روندمیکاربهآبمعینی
ازبرخیوشوندبتنگیرشدرتأخیرباعثتوانندمیآب
نیزگروهیوباشندگیرشیکنندهتسریعاستممکنهاآن
صنعتدرآبیکاهندهافزودنِیمواداز.کنندتولیدهواحباب
لیگنوسولفونیکآمونیوموسدیم،کلسیمهاینمکبهتوانمی
یااسیدهاکربوکسیلیکهیدروکسیوهاکربوهیدرات،اسیدها
کندگیرکنندهافزودنِیمواد.کرداشارهآمیناتانولتریهاینمک
برایاوقاتگاهی،بتنگیرشبرگرمهوایتأثیرکاهشبرای
سدهایمانندحجیمکارهایدرگیرشزمانکردنطوالنی
آمادهبتنحملیازیادفواصلدربتنکردِنپمپیابتنیبزرگ
،هاکندگیرکنندهتربیش.روندمیکاربهدورهایمسافتدر
ازبرخیدر.هستندنیزبتنآبیکاهندهعاملیاکنندهروان
،هاکندگیرکنندهتریِنمعمول.شودمیایجادنیزهواحبابهاآن
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سیمان گیرش زمان تنظیم برای که است کلسیمسولفات
شکر.شودمیافزودهآنبهکلینگرکردنآسیابهنگامبه
کندگیردرکمیاثرسیمانوزن0/1درصدحدودمقداربه
،برسد 0/2درصد به آن مقدار که هنگامی و دارد کردن
.اندازدتأخیربهنیز72ساعتتارانهاییگیرشاستممکن
،آهنوآمونیومکلرهاینشاستهانواع،چربیکمشیرپودر
،قلیاییهایکربناتبیوکلسیمتارتاراتوبرات،کلروهااکسی
،پتاسیمفسفات،هابرات،اکسیدروی،استون،اسیدسولفونیک
تأخیربهراسیمانگیرشهافلوئوسیلیکاتوسدیمفسفات
،صنعتدرکاربردداراییکندگیرکنندهمواداز.اندازندمی
هایصمغ ،هیدروکسی اسیدهای ،هگزیت ،سیلیکوفلورید
دهندهشتابمواد.هستندلیگنوسولفونیکاسیدهایومالمین

آمدِندستبهوشدنسخت،گیرشدرتسریعمنظوربه
ترینمتداولازکلریدکلسیم.روندمیکاربهزودهنگاممقاومِت
2درصدازنبایدهیچگاهآنمقدارواستدهندهشتابمواد
معینیدرصدهای.کندتجاوزغیرمسلحبتندرسیمانوزن
وسدیمهیدروکسیدهایوپتاسیموسدیمهایسولفاتاز
مبنایبرافزودنیمواد.مؤثرندبتنکردِنتندگیردرپتاسیم
خورندگیکهاندشدهساختهنیزسدیموکلسیمهایفرمات
عنوانبهنیزدیگرترکیبچندوکلسیمنیترات.استترکمهاآن
دهندهشتابعنوانبهزیادیمواد.اندشدهپیشنهاددهندهشتاب
،کلریدکلسیمازاندعبارتمواداینتریِنمهم.اندشدهشناخته
،فرماتکلسیم ،فلوئوروسیلیکات ،بازی هیدروکسیدهای
وآمیناتانولتری،سدیمکربنات،کلریدسدیم،کربناتپتاسیم

جدول 1: گزارش تحقیقات انجام گرفته از نمک های کلسیم و سدیم بر روی دوام و پایایی بتن
پژوهشگرمصالح به كاررفتهنوع نمك كلسيم و سديم و مقادير آن

بابايی فر و قاسمی پور بتن معمولی با خاكستر پوسته ی برنج و ميكروسيليس4درصد سولفات سديم
بونسرن و همكاران پالستر گچ به همراه خاكستر بادی و ديگر مواد افزودنی0/2 و 0/6 و 0/6 و 0/8درصد بی كربنات كلسيم

5، 10 و 15درصد ) سديم هيدرواكسيد، سديم سيليكات و 
پارك و همكاران بتن سبك ليكا به همراه خاكستر بادیاكسيدمنيزيم(

لوز و همكاران مالت سيمان معمولی15 و 20درصد كربنات كلسيم
توكلی زاده و همكاران بتن معمولی و مالت سيمان سفيد5 تا 40 درصدی از كربنات كلسيم ته نشين شده
تيلور و همكاران بتن معمولی1، 2، 3، 5 و 7درصد كلسيم كلريد و سديم

1و 3و 5 و10درصد )كلسيم كلريد( و 0/43درصد )پسمانده ی 
ساتا و همكاران بتن حاوی خاكستر بادیكاربيدكلسيم(

0/25 و 0/75 )كلسيم كلريد( و 0/5 و 1/5 )سديم كلريد و 
بروكنر و همكاران بتن معمولیسديم هيدرواكسيد( مول بر كيلوگرم سيمان

چيسمن و همكاران بتن حاوی ضايعات قطعات پروپيلنمقادير مختلف كلسيم كلريد 
باربيا و همكارانبتن خودمتراكم حاوی خاكستر بادی0/25 و 0/5 و 0/75 و 1 برابر خاكستر بادی از پودر دولوميت

بروكنر بتن معمولی25 و 35 و 45درصد پودر كلسيت
سيبك و همكارانبتن معمولی با سيمان مختلفمقادير مختلف سولفات كلسيم و اكسيدكلسيم

برانسمن و همكاران بتن معمولیمقادير مختلف فسفات كلسيم
مستوفينژاد و همكاران بتن حاوی پودر سنگ آهك5درصد سولفات سديم

حسينيان و ديگرانبتن معمولیمقادير تا 40درصدی پودر سنگ آهك
پاكروان و همكارانبتن معمولیمقادير مختلف سديم كلريد 

ميرمقتدايی و همكاران بتن حاوی متاكائولين5درصد كلسيم كلريد 
احمدی و سهرابی بتن حاوی متاكائولين5درصد سديم كلريد و سولفات سديم

پاگ و همكاران بتن در معرض كلرايدمقادير مختلف نيتريت كلسيم
برك و همكاران بتن مسلح در معرض كلرايدمقادير مختلف نيتريت كلسيم
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قیمت،بودندسترسدردلیلبهکلریدکلسیم.اسیداگزالیک
،آمیزموفقیت کاربرد و شناختهشده خصوصیاِت پایین،

.استتندگیرکنندهیمادهترینُپرکاربرد
ازتازهبتنکیفیتبهبودسبب،بتندرهواحبابتولید
ازجلوگیری،بهترکارآیی،سیمانبهآبنسبتکاهشنظرنقطه
پایدارِیسببوگرددمیبتنیشیرهزدِنرووموادشدنجدا
.شودمینیززدایخموادوزدگییخبرابردرشدهسختبتِن
رواینازواستمعمولیبتنازنفوذناپذیرترهواحباببابتن
ترینعمده.بودخواهدتربیشهاسولفاتبرابردرآنمقاومت
هایچربی،چوبطبیعیهایصمغازاندعبارتسازحبابمواد
موادوهاصابون،هاآنچرباسیدهایوگیاهییاجانوری
طوربهحاضرحالدرکهسازهاییحبابکلیطوربه.کنندهپاک
هاسورفکتانتازمختلفیهایدسته،میشوندمصرفتجاری
سطحیفعالعواملصورتبهراهاآنتوانمیکههستند
اسیدهایهاینمک،شدهسولفونههایلیگنینهاینمک،سنتزی
رزینیشبهوچرباسیدهای،پروتیینیشبهموادهاینمک،نفتی
ونمکهایآلیهیدروکربنهایسولفونهشدهطبقهبندیکرد.

نتیجه گیری 
یدربارهآنچهوگفتهپیشمطالببندیجمعبهتوجهبا
گفتهصنعتدرتولیدیافزودنیموادتأثیرهایوهاویژگی
زیرصورتبهراگزارشاینینتیجهکلیطوربهتوانمی،شد

:کردبیان
هاینمونهیاوبتندرشدهاستفادههایکانیوهانمکمیاناز1ـ
کلسیت،هیدرواکسیدسدیم،دولومیت،سدیمسولفات،سیمانی
مکانیکیخواصکاهشباعثشدهنشینتهکلسیمکربناتو

.شوندمیبتن
کلسیم ،کلرید سدیم ،کلریدکلسیم ،سدیمسیلیکات 2ـ
خاکستر همراهبه کلسیم کاربید یماندهپس ،هیدرواکسید
،کلسیمفسفات5درصد،کلریدکلسیمهمراهبهکلسیت،بادی
باآهکسنگپودر،انیدریت،هیدرواکسیدسدیم،کلسیمکربنات
باکشاورزیزایدموادخاکستروباالسیماِنبهآبنسبت
باعثسبکبتندرآهکسنگپودرومعمولیبتندرآهک

بهبودخواصمکانیکیمیشوند.
،کلسیمفرمات ،کلسیم کاربید پسمانده از استفاده 3ـ
،آهکسنگ ،کلرید سدیم ،هیدواکسیدسدیم ،کلرید کلسیم
افزایش باعث سدیمکربنات و کلسیمنیترات ،سدیمسولفات

.شوندمیبتندرگیرشزمان

درصدهایدر(کلسیمسولفات،کلسیمکربناتبیازاستفاده4ـ
و کلسیمتارتارات ،کلسیمبرات ،چربیکم شیر پودر ،)کم

.شوندمیگیرشزمانکاهشباعثسدیمفسفات
پودروکلسیمنیتریت،5درصدمقداردرآپاتیتازاستفاده5ـ
.شوندمیبتندوامافزایشوخوردگیکاهشباعثآهکسنگ
،کلریدسدیم ،کلسیمسولفات ،کلریدکلسیم از استفاده 6ـ
کاهشوخوردگیافزایشباعثسدیمکربناتوسدیمسولفات

دوامبتنمیشوند.
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نانوتکنولوژي
و كاربرد نانوذرات TiO2 در بتن یا مالت

مقدمه
معنايبهبلکه،نیستتازهیرشتهیکنانوتکنولوژي
نانوتکنولوژي.هاسترشتهیهمهدرنوینرویکرد
بارانانومقیاسدرموادتولیدازايتازهاندازچشم
قرارمااختیاردرمتفاوتِاتميچیدمانوهاویژگی

اتم،اشیاساختنانوتکنولوژيهدف،واقعدر.دهدمي
کهرویکرديباال؛بهپایینازرویکرديبا،استاتمبه

.دهدميانجامکهاستسالهامیلیونطبیعت
کهابعادياست؛میلیاردمیکنانوتکنولوژيیحوزه
یکدیگرباهامولکولوشدهترکیبیکدیگرباهااتم
بتواندبشرکهاستاینهدفودارندُکنشبرهم

وکندمرتب،خواهدميخودکهگونهآنراهامولکول
،صورتایندر.کنددریافتهاآنازرادلخواهِرفتار

گونههمانشوند؛میکنترلقابلمادهخواصازبسیاري
آرایشتغییرباآمورفکربندرموجودهاياتمکه
هايالیهوانجامندمیالماسگیرِیشکلبه،مولکولي

عنصروشوندميکربنيهاينانوتیوپبهتبدیلگرانیت
نارساناوسبزرنگعنصریبهزردابررساناياین،طال
درايگستردهکاربردهای،نانوآوريفن.شودمیتبدیل
صنعتتاالکترونیکوپزشکياز،گوناگونهايزمینه

.داردساختمان

مهندس امیرمازيار رئیس قاسمي1، دکتر طیبه پرهیزکار2  



50

هايحوزهدرساختمانصنعتدرنانوتکنولوژيکنونتا
سطوحتولیدتاگرفتههوشمندهايشیشهتولیداز،مختلفي
یکنندهتصفیهسطوح،شوندهخودپاکسطوح،باکتریالآنتي
کردهپیداکاربردشوندگيخودترمیمقابلیتدارایسطوح،هوا
صنایعدرنانوتکنولوژيپیشرفِتوگسترشباهمگام.است
موردهمبتنقلمرودرعلماینکاربردهايبهتوجه،مختلف
بسیاريهایپژوهشاخیرسالچنددر.استگرفتهقرارتوجه
گرفتهانجامبتنتکنولوژيدرنانوآوريفنکاربردرويبر
،فازایندرذراتیویژهخواصسبببهآوريفناین.است
کردهپیدابتنوموادعلممحققانمیاندربسیاريهواداران
مختلفيهاياکسیدبسیاريپژوهشگران،میانایندر.است
دوامومکانیکي،فیزیکيخواصبهبودبرايرانانومقیاسبا
nano-(نانوسیلیسبهتوانميجملهآناز.اندگرفتهکاربهبتن
نانواکسیدآلومینیوم ،)nano-Fe2O3( نانواکسیدآهن ،)SiO2

nano-(نانواکسیدتیتانیوم،3کربنيهاينانولوله،)nano-TiO2(
درذراتاینازاستفاده.کرداشارهموارددیگرو)Al2O3

قابلیتوپذیريواکنش،مخصوصسطح،ریزيبهتوجهبابتن
وجودوبتنِمتخلخلساختارطرفيازوهاآنبااليِسازيفعال
.کندکمکبتنخواصبهبودبهتواندمي،نانوابعاددرهایيحفره

کاربرد دي اکسیدتیتانیوم در مالت يا بتن 
درًعموماکه،استفتوشیمیایيواکنشیکفتوکاتالیستي
این.پذیردميانجام)SemiConductor(رسانانیمهیکسطح
اتفاقهمزمانطوربهکاهش اُکسایشـواکنِشدوطيفرآیند

.افتدمي
،شیمیایيهايگونه،آنطيکهاستفرآیندي،اُکسیداسیون
سیستميماندِنمتعادلبرايودهندميدستازالکترون
،الکترونآوردِندستبهبا،استدادهدستازالکترونکه

.شودميکامل)Redox(»کاهش اُکسایشـ«واکنش
ايگونهبه،گیرندميانجامزمانیکدرًدقیقاهاواکنشاین
زمانطولدر رسانانیمهیمادهخوددرتغییريهیچکه

.شودنميحادث
کهاستزمانيبهمربوطپدیدهاینرويبرمطالعهآغاز
خورشیدنورمعرضدروقتي،تیتانیومیپایهباهایيرنگدر
هاآنchalkingرويزدنسفیدکیپدیده،گرفتندميقرار
یتصفیههمچونمختلفيهايعرصهبهبعدهاوشدمشاهده
،هافتوکاتالیست.شدکشیدههمخورشیديهايپیلوهوا،آب
فعالنورتابشزیرکههستندفلزياکسیدهايرساناهاينیم

رسانانیمشاملکه،هتروژنفرآیندهاياینطيدروشوندمي
.پذیردميصورتهاآالیندهتخریب،استUVپرتوهایو

،زیاد فتوکاتالیستي خاصیت دارای عناصِر از یکي
هايُفرمدرعمدهطوربهکهاست)TiO2(اکسیدتیتانیومدي
کاربردهاي .دارد وجود آناتاز و روتایل کریستالي
توسعهمادهاینیویژهخواصاساسبرنانواکسیدتیتانیوم
بودنفتوکاتالیزوباکتریالآنتيهمچونخواصياست؛یافته

.باشندمیمادهاینهايویژگيترینمهماز
بیرونِيسطوحرويبرهوایکنندهتصفیههاينانوپوشش
،آلودگيدارايوُپرترددنقاطدرویژهبه،هاجادهوهاساختمان
هايراهازیکيهاپوششاینکارگیريبه.هستنداستفادهقابل
ِدرصدکاهشویژهبه،هواآلودگيازناشيهایآسیبکاهش
هاپوششنوعایناکنونهم.رودمیشماربهNOxوVOCs
عامل.شوندميتولیدغیرآليوآليهايپوشششکلدوبه
،هوشمندهايپوششازدستهاینکارکرددرمهمتأثیرگذار
،Cdsهمچونهایيفتوکاتالیستورسانانیمهفلزِياکسیدهاي
ویژهبه(هاآنازاستفادهکهاستاینTiO2 ،WO3،ZnO2
سّمیمیزانبودِنپایین،زیادشیمیایيپایداريدلیلبه)TiO2

.استمتداولورایج،بودنارزانوبودن
،هاساختماننمايکردنتمیزوسازيپاکفرآیندًعموما
وقتوهزینهصرفباداخلياجزايازدیگربرخيوهاشیشه
هايزمینهکههایيپوششازاستفادهواستهمراهبسیار
تواندمی،آورندفراهمراسطوحخودِيخودبهشدِنپاکیزه
بارانبارشازپس،واکنشمحصوالت.باشدسودمندبسیار
اگرچهشوند؛ميزدودهسطحاز،آبباوشوشستیاو
اما،شودميمحسوبايگلخانهگازهايجزوتولیدي CO2

منابعآنچهبامقایسهدر،جانبيمحصولاینتولیددرصد
واکنشوقوعسرعت.استناچیزبسیار،کنندميتولیدآالینده
ودمانظیرمحیطيشرایط،آفتابتابششدتبهبستگي
نیزونورمعرضدر TiO2نانوذراتمیزانونسبيرطوبت
،همچنین.داردپوششیوسیلهبهمحیطNOXجذبمیزان
سازيمهضداهدافباشوندهپاکهايپوششازدستهاین
یبدنهوهاشیشهسطوحرويبراستفادهقابل،سازيپاکو

.هستندخودروها

خودپاک شوندگي4 
ُبروکیتوروتایل،آناتاز:ساختارسهدرتیتانیوماکسید
خاصیتترینبیش آناتاز فاز اینمیان، از .شودميیافت
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اکسیدتیتانیومدي حاوي سطوح .دارد را فتوکاتالیستي
نگاه پاکیزه تابشنورخورشید اثر در را خود ميتوانند
برآبجریانباتواندميشوندگيخودپاکیزهقابلیت.دارند
هايپدیدهازناشيتواندميآباین(یابدافزایشسطوحروي
شدنپاکیزهمیزانافزایشاینکه)باشدبارندگيمانندطبیعي
در،آب.استTiO2سطوحدوستِيآبفوقخاصیتازناشي
هاآلودگيوTiO2دوستیآبفوقسطوحبینمولکوليسطح
جاجابه،ماندهباقيسطحبرهاآلودگيازراآنچهوکردهنفوذ

)1تصویر(.کندمي
بهبیرونيسطوحدرًمعموالهاپوششاینکهروآناز

تصویر: 1طرح شماتیک سازوکار خودپاکیزه شوندگي از سطح هیدروفیلیک 
دي اکسیدتیتانیوم

تصویر2: برج MM در یوکوهامای ژاپن با سطح خودپاک شوندهـ  2008

تصویر3: سقف خودپاک شونده در ایستگاه قطار Motosumiyoshi ژاپنـ  2008 

تصویر4: مقایسه ی سطوح با قابلیت پاک شوندگی که به مدت حدود دوونیم سال در 
معرض آلودگی قرار گرفته بودند 

باعث،دارندهوایتصفیهبرکهتأثیريبرافزون،روندميکار
يچهرهشدِنزیباتروکمیهزینهبا،سطحداشتننگاهتمیز

.شدخواهندشهر
جهاندرTiO2کاربردازهایينمونه7تا2تصویرهایدر

.استشدهارائهموارددیگریاپوششعنوانبه

نتايج تحقيقات انجام گرفته در مركز تحقيقات ساختمان 
و مسکن

نانوذرات از استفاده بررسيتأثیر به اینتحقیق، در
گونههمان.استشدهپرداختهبتن/مالتدراکسیدتیتانیومدي
TiO2نانوذراتویژهبهوTiO2کليطوربه،گردیداشارهکه
وویژهخواصتوانندميخودفتوکاتالیستيخاصیتعلتبه
کههاویژگياینیجملهاز.کنندایجادرافرديمنحصربهگاه
خاصیت،استگرفتهقرارمحققانتوجهمورداستساليچند
دوازبتنیامالتدرویژگياین.هاستآلودگيِبردنمیاناز

:باشدميتوجهموردجنبه
،مالت/بتندرشوندگيخودپاکیزهخاصیتایجاد)الف
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،آلي کلرایدهاي ،BTEX آلي آلودگيهاي اضمحالل ب(
ترکیبات ،هاالکل ،هاکتون ،اترها ،هاآلکن ،هاآلکان ،آلدییدها

.COوNH3،SOx،NOxیتجزیهو،استرهاوسیانیدي
انجامتاکنونکهمحدوديواولیهتحقیقاتنتایجاگرچه
نانواکسیدتیتانیومگسترِشروبهکاربردینویددهنده،گرفته
شهريهايالمانوآسفالت،ساختمانيمصالحومواددر
آنکاربردیدربارهبسیاريهايپرسشهنوزولي،باشدمي

.شوندبررسيبایدکهداردوجود
رانانواکسیدتیتانیومبهتوجهرشددالیلازیکيشاید
خواصيدانست؛آنفردمنحصربهنسبتبههايویژگيبتوان
)hv≥3/2evوλ ≤385nm(فوتونيانرژيگرفتنباکه
ایجادشده،سبببروزخاصیتخودپاکشوندگيدرمالت/
درموجودخطرناکهايآلودگيازبسیارياضمحاللوبتن
برخي.شودميغیرهو)SickBuilding(منازل،شهرهواي
نانوتیتانیوممدیونراآیندهشهرهايدرتحولمحققاناز

)8تصویر(دانندمي
درTiO2نانوازاستفادهبودِنمؤثر،استمسلمآنچه
موادبه زیانبار، هايآلودگيازبرخيیتجزیه تخریبیا
 مقدارچهکهایناماباشد؛ميزیستمحیطبرايغیرآالینده

منازلداخلیاوشهريهايآلودگيِبردنمیانازبرايTiO2
،هاپوششیاومالت/بتندرآنکاربردچگونگي،استالزم
،مالت/بتنخواصبر TiO2ازاستفادهتأثیر،اقتصاديمسائل
یادامهبرايمحققانهايدغدغهجملهاز وسؤاالتدیگر،
مطالعاتميباشند.دراینتحقیق،اهدافزیرمدنظرقرارگرفت:
،2،0( TiO2مختلفدرصدهايازاستفادهتأثیربررسي

3/5و5درصدوزنسیمان(

تصویر5: استفاده از پوشش های تیتانیوم برای تصفیه ی هوا در جاده ها

تصویر6: نمایی از کلیسای Dives در MISERICORIDA ساخته شده با سیماِن دارای قابلیت خودپاک شوندگی

نانوتکنولوژی چشم انداز 
تازه اي از توليد مواد در مقياس 

نانو را با ويژگی ها و چيدمان 
اتمِي متفاوت در اختيار ما 

قرار مي دهد. در واقع، هدف 
نانوتکنولوژي ساخت اشيا، اتم 

به اتم است، با رويکردي از پايين 
به باال؛ رويکردي كه طبيعت 

ميليون ها سال است كه انجام 
می دهد. 
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پودرازاستفادهجايبه،نانوسوسپانسیونازاستفاده
/مالتدرموجودنانویمقدار«اهمیتیفرضیهبررسي

بتن«بهجايمعیار»درصدوزننانونسبتبهسیمان«
:مانند(مالتدراستفادهموردافزودنِيموادکاربردتأثیر

.)چسبندگيیبهبوددهندهمواد

همراه نانو سوسپانسیون 
گرفتهانجامتحقیقاتیهمهتقریبًاکهاستذکرشایان
از مختلفی درصدهاي کاربرد تأثیر بررسي به تاکنون،
ُبردِن میان منظورازبه مالت، بتنیا در TiO2 »نانوذرات«
اضمحالل یا )خودپاکشوندگي( سطحي آلودگيهاي
قبیلازموارديو اندپرداخته موجوددرهوا هايآلودگي
نانومختلفمقادیرتأثیربررسي،نانوسوسپانسیونکاربرد
افزودنيموادتوأمتأثیرهمچنینومختلفدرصدهايجايبه
توجهموردTiO2نانوومالتخواصیبهبوددهندهپلیمري

.استنگرفتهقرار
مندنظامتحقیقاولینگرفتهانجامتحقیق،اساساینبر
ساختبهنسبتآندرکهاستتحقیقياولینوکشوردر
بهبتن/مالت شرایط با سازگار پایدار نانوسوسپانسیون
،62047شمارهاختراعثبت(استشدهاقدامايدومرحلهروش
بامقایسهدرشدهگرفتهنتایجسببهمینبهو)88/9/2مورخ

نتایجبینالملليبسیاررضایتبخشترميباشد.
خاصیت دهندهی نشان نهتنها بهدستآمده، نتایج 
نانواکسیدتیتانیوم 5درصد حاوي مالت خودپاکشوندگِي
و،درصد90تافشاريمقاومتافزایشسبببلکه،باشدمي

مقاومتخمشيتا180درصدشدهاست.
 نانوسوسپانسیون از استفاده امکان اساس، این بر
یاشوندگيخودپاکخاصیتایجادجهتمالت/بتندرTiO2
تحولیتواندميکه،شدهفراهمکشوردرهاآلودگياضمحالل
همچنینوشهريهايالمانوهاساختمانپاکیزگيدربزرگ

.نمایدایجادبزرگشهرهايهوايآلودگيکاهش

■ پی نوشت
1و2- کارشناسان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

 Carbon-nanotubeـ 3

تصویر 9: لوح ثبت شده Self cleaning surfaceـ 4

تصویر7:  کاربرد نمای حاوی نانو تیتانیوم در ژاپن

تصویر:8  تصویري شماتیک از شهرهاي آینده و کاربرد نانواکسیدتیتانیوم در 
اضمحالل برخي آلودگي هاي زیست محیطي
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معماری برای مهندسان عمرانـ  2 
پالن چیست؟ + اصول طراحی پالن های مسکونی

مقدمه 
یرسالهدرفرانسویشناسجامعه،»2دورکیمامیل«

عللبررسیبه»3اجتماعیکارتقسیمیدرباره«
وپرداختهمدرنبهسنتییجامعهازگذاراجتماعی

راکارتقسیمازجدیدینوعشدنصنعتیاستمعتقد
دارنداعتقادنیزشناسانجامعهیبقیه.استآوردهپدید
هرواستآمدهوجودبهاجتماعیکارتقسیمباتمدن
جامعه،باشدگرفتهصورتتربیشکارتقسیماینچه

.استترپیشرفته
دربخشراکارهاتقسیماینازیکیامروزه

باکه،هستیمشاهدکشورمانسازیساختمان
،برقمهندس،عمرانمهندس،معمارمهندس:هایعنوان
هایحرفهکهاین.شودمیدیده...وتأسیساتمهندس
ینشانه،اندشدهتخصصیسازیساختماندردخیل
ازبخشیکهاینولیاست؛پسندیدهوجامعهپیشرفت
طراحیبخشدرکشورمانمعمارمهندسانوظایف

خاصدالیل،دهندمیانجامعمرانمهندسانرامعماری
.4نیستنوشتهاینموضوعکه،داردراخود

مهندس آرش بصیری1
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که داریم ساختمانی گروه چند کشورمان در ما
کارفرمایان ،هاآن طراحِی برای و اندپیچیده هاآن تربیش
مراجعهبرجسته معمارانیا معمارمشاورهایشرکتبه
طراحیدرولی؛...یاهافرودگاهیاهابیمارستانمانند،کنندمی
نیزعمرانمهندسانگوناگوندالیلبهمسکونیهایساختمان
توسطساختمانطراحیآیاکهاینچرایِی.باشندمیدخیل
نوشته این موضوع ،نه یا است درست عمران مهندسان
بهکهاینبهتوجهباشدهتالشنوشتهایندربلکه،5نیست
معماریطراحیبهعمرانمحترممهندسانازتعدادیدلیلهر
اینکمدستتاکنیمترآگاهراهاآنایاندازهتا،پردازندمی
پالنطراحیازهاآنکردِنآشنابرای.دهندانجامبهترراکار

.کنیممیآغاز
پالنطراحیبا6مسکونیمرسومهایساختمانطراحی
پالن،طبقاتپالن:شاملساختمانیهایپالن.شودآغازمی
درمامنظورولیباشد؛میسقفپالنو،منظرپالن،سایت
یواژه .باشدمی طبقات پالن ،»پالن« یواژه از نوشته این
مستترخوددرنیزرادیگرمفهومیک»نقشه«ازغیربه»پالن«
معماریکهداشتنظردرباید.است»زمان«مفهوموآندارد
دروندرهمحرکتویابدمیمعنیفضادرحرکتباواقعدر

.استزمانمفهومواجدخود
پالنباطراحیچراکهاستاین،استمطرحکهپرسشی

چیست؟درپالناهمیتدلیلو7شودمیآغاز

الف( چیستی پالن 
1( اهميت پالنـ  چرا پالن اهميت دارد؟ 

.شودمیآغازقویپالننقشهیکبابنایکموفِقساخت
هاینقشهیبقیه وجودبهتوجهبا پالنیویژهاهمیتاما
معکوسپالن،پرسپکتیو،نما،)برش)مقطعمانند،ساختمانی
ساختمانیهاینقشهیبقیهازراآنچیزچهوچیست؟در...و
شود؟آغازمیپالنباسازیساختمانچراکند؟میمتمایز
کلیدشاهپالنوچراچیست؟درپالننقشهیویژهارزشدلیل

هاست؟نقشه
عددیکبهپالنیویژهاهمیتدلیلولی،باورنکنیدشاید
قرندرانگلیسیینابغهیکدستدرسیبیگردد؛برمیسیب

.8نیوتناسحاقیعنی،میالدیهفدهم
»پالن«یویژهوزیاداهمیتدلیلزدید؛حدسدرست،بله
زمینیجاذبهاصلهموآناستنهفتهمهماصلیکدر
حولبرتواندمیفقطانسان،زمینیجاذبهدلیلبه.9است

درانسانوحرکِت،کندحرکتYوXمحورهایمختصات
مانندبهکهاستمفهوماینبهامراین.استناممکنُبعدسه
انسان،بینندمیوسفیدسیاهراجهانکهجانورانازبعضی
واستدیگریمحدودیتدچارشدیدبسیارایگونهبهنیز
هاماهیوپرندگانانگیزشگفتبسیاریتجربهآزمودِنامکاِن
محدودیِتاینوندارد؛،کنندحرکتُبعدسهدرتوانندمیکهرا

.استشدهپالنیویژهارزِشدلیلانسانی

2( پالن ساختمانی چيست؟ 
باالازکهاستساختمانازافقیبرشیکاصلدرپالن
ساختمانازعمودیبرشیککهمقطعمانندوشودمیدیده
هماهنگمعمارمهندسکهاستاینقشهساختمانیپالِن،است
،کردهطراحیYوXراستایدودرانسانیهایمحدودیتبا
هایداده،مشخصاتهمچونونوشتاریترسیمیاطالعاتو
دقیقیبسیارنظمبهپالن.شودمیشاملرا...وجزئیات،فنی
استفادهباطراح.کندمیمشخصراهامقولهیهمهوداردنیاز
،استضروریامریکه)هندسه(نظمیکبه،خطوطتنظیماز
.10باشندمیپالنخلقجدانشدنِیبخش،خطوط.یابدمیدست

3( پالن معماری چيست ؟ 
»پالن3ـ،سطح2ـ،حجم1ـ«:بندیتقسیمبه11لوکوربوزیه
.شوندمیتعیینپالنباسطحوفرم«:گویدومیاستمعتقد
تعیینرامسائلیهمهواستکنندهخلقیکمعماریپالن
.هستیدخودسروترتیبونظمفاقد،پالنبدونشما.کندمی
نظم فاقد شما آن بدون .است بخشانتظام ایشیوه پالن

»12.هستیدترتیبو)هندسه(
کار و کندمی حفظ را احساسات ماهیت درخود پالن
معماری.استخاممصالحبااحساسیروابطایجادمعماران
به درون از پالن .داردبرمی گام موجودنیازهای از فراتر
یمحوطه ینتیجه بیرونی یمحوطه .رودمی پیش بیرون

.شودمیدرونی

ب( مبانی طراحی پالن 
بهنیاز(انسانینیازیکاز)مسکونی(ساختمانشروع
واست رفتار هدایتگر ،انگیزه .گیردمیسرچشمه)سرپناه
ازآنپس.باشدمیانسانینیازهایارضایراستایدررفتار
بازتابلوحیبرتخیلاینسپسوشودمیفعالانسانیتخیل
یگرفتهنظمتخیِل،نقشه.گیردمیخودبهنقشهنامویابدمی
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.شودمیساختمانساخِتیپایه،نقشهاینسپس.استانسان

 1( روند شکل گيری يك بنا: 
احساسنیاز------------------------انگیزه
انگیزه----------------------------تخیل
تخیل-----------------------------نقشه

ساخت----------------------------نقشه
ساخت---------------------------استفاده

2 ( نقشـ  نقاشیـ   نقشه 
ذهنیا( لوحیبرکهواقعیتاز استتصویری:نقش

.شودواقع)انسان
واقعیتازتصویرکشیدن)آنکالسیکمفهومبه(:نقاشی

.باشدمیانسانتوسطلوحبر
توسط لوح بر که انسانی تخیل از است نقشی :نقشه

)استانتزاعی(.شودمیکشیدهانسان
تفکررشدبامروربهکههستندمراحلیباالیمرحلهسه
ازنقاشیبه،هاآنذهنبرطبیعتبستِننقشازهاانسان
،دراصل.رسندمیانتزاعیهاینقشهکشیدِنسپسوطبیعت

.کندمیدنیاییراذهنیمفاهیمکهاستسختیانتزاعنقشه
بازتابسپس،شودمیآغازانسانتخیالتازنقشهطرح
،درواقعنقشه.گیردمیخودبه»نقشه«نامکاغذبرتخیلاین
نهفتهواهدافهاآندادِنقرارهمکناردروهاایدهیمجموعه
نقشه.هاستایدهسازیشفاف،نقشهیکطراحی.هاستدرآن

برقراریموجبواستایدهکردِناجراوقابلکردنپذیرفهم
نویسِیخالصه یک حدودی تا نقشه یک .شودمی ارتباط

.باشدمینیزگرافیکی

3( طراحـ  طراحیـ  طرح 
طراح

به هاایده تبدیل راستای در که است شخصی13طراح
طراح پای که زمانی .است دیده دوره معمارانه هاینقشه
همان(معنایبه،شودمیبازساختمانینقشهبه)معمار(
جامعه ِتربیششدِنتخصصی)دورکیمنظرموردمفهوم
زمانی(شودمیطرحبهتبدیلنقشهکهاستزمانیاست؛

.)شودمیتبدیلخانهبهمسکنکهاست
 طراحی

ازاجرایپیش،هاحلراهابداعبرایاستکوششیطراحی
،پیچیده مسائِلحذفبا طراحان،طراحیفرآیند در .هاآن
همیشهطراحیدرمعماران.کنندمیسادهرامسألهتعریف

:گیرندمینظردررامعمارییپایهاصلسه
زیبایی کارکردـ ایستاییـ

1ـ :از است عبارت طراحی روند برای عمومی مدل
.انتخاب3ـ،طراحی2ـ،شناخت

،آن در که است ایپیچیده یمرحله ،شناخت یمرحله
پسمهندسانبه.شودمیتعیینقطعیتعدمباطراحینتایج
رازیرفرآیند،کنندطراحیخواهندمیکهازبناییشناختاز

:کنیممیپیشنهاد
:ازاستعبارتپیشنهادیطراحِیفرآیند
طرحنیازموردکارکردهایفهرستیتهیه1ـ

طراحیاستانداردهایفهرستیتهیه2ـ
طرحساختمانیضوابطفهرستیتهیه3ـ

 طرح
هایطراحیوسپسطراحشناختحاصلخوبطرِحیک
نیازمندوبودخواهدهاطرحآنمیانانتخابوسپسمختلف
چیزهیچ،خوبطرحیکبدون.باشدمیطراحفعاِلتخیِلقدرت

.آوردنخواهددوامواستشکنندهچیزهمه.نداردوجود

4( كاركرد14
یگفتهیپایهبروشدگفتهقبلمبحثدرکهطورهمان
استوار زیر اصل سهبر معماری ،معماران یسالههزاران

.زیبایی،کارکرد،ایستایی:است تصویر1
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اساسی نیازهای به تا شوندمی طراحی هاساختمان
،انسانگوناگونهایفعالیتبهتوجهبا.دهندپاسخانسان
طراحیهاانسانتوسطکارکردنظرازمتفاوتیهایساختمان
یمرحله در هاساختمان شناسیگونه .شودمی وساخته
طراحیبرایبهتریتصویرطراحانکهشودمیباعثشناخت
دهیسازمانوتحلیلچگونگیبرایمعماران.باشندداشته
بندیروش»دسته از طراحی فرآیند در ،شناخت یمرحله
براساسبناهابندیودستهکنندمیاستفاده»ساختمانکردِن
برنیزهاساختمانگذارینامًمعموال.باشدمیمعمولکارکرد

:زیرمانند،گیردمیصورتهاآنکارکرداساس
دستهبندیساختمانها)براساسکارکرد(:

/کتابخانه خانهـ
/تجاری اداریـ مسکونیـ
/تیمارستان بیمارستانـ

/ورزشگاه ایستگاهـ دانشگاهـ فرودگاهـ
خالقتفکراتشاملهاطراحیتمامیکهداشتتوجهباید
نیز »گراقاعده« و »کارکردگرا« رویکردهای بلکه نیستند؛
عادتبرمبتنیکاریبهرافرآینداینکهباشندمیمرسوم
نیز عمران مهندسان هایطراحی ًاصوال و دهندمی تقلیل

.باشدمیکارکردگراییرویکردمبنایبرتربیش
عمران مهندسان که باشدمی عملکرد نظرنقطه از
اگر.باشندداشتهساختمانکشینقشهبهورودیتوانندمی
،نگیریمنظردرراساختمانروحیاوفرمیازیباییمبحث
ایستایِیکردِنبرآوردهدرشانتخصصکهعمرانمهندسان
بهتوجهباتوانندمیقبلهایگفتهبهتوجهبا،استساختمان
ادعا،دارندمسکونیساختمانازکهخودشهودِییتجربه
،مسکونیهایساختماندرکارکردهابهآشناییباکهکنند
آشنامسکونیمجتمعطراحینظرمورداصلیدوآیتمبه
اگر،درهرحال.15بپردازندمسکونیپالنطراحیبهوهستند
بابایدمهندسانکمدست،نباشدمهممابرایشناسیزیبایی
بندِیدستهوتأثیرگذارعواملوکارکردهادرسِتشناخت

.بپردازندساختمانطراحیبههاآن

ج( اصول طراحی پالن مجتمع های مسکونی 
ایندرمعماریو،استمسکنمشکل،عصراینمشکل
کشوردر،جمعیتروزافزونرشددلیلبه.داردوظیفهراستا
هایحلراهوشودمیاحساستریبیششدتبانیازاینما
طراحِی ِمستلزم ،تربیش مسکِن ساخت .طلبدمی را خود

بهروزافزوننیازدلیلبه.استمسکونیهایمجتمعتربیش
تربیششدِنآشناراستایدرومسکونیهایمجتمعطراحی

:پردازممیمهماینبه،مهندسان
ازبسیاریکهداردقواعدیمسکونیهایمجتمعطراحی

.استگرفتهشکلعواملییپایهبرقواعداین
اینعواملعبارتانداز:

1ـعواملطبیعی
الف(عواملاقلیمی:آفتاب،نور،باد
سازهایستایی:فیزیکیعوامل)ب

2ـعواملانسانی
الف(عواملرفتاری
ب(عواملفرهنگی
ج(عواملقانونی

1ـ عوامل طبيعی 
ساختمانیهایمجتمعطراحیدرصورتدوبهطبیعت
.باشدمیاقلیمیعوامل،آنتریِنمهم.استتأثیرگذاربسیار

طراحیدرتأثیرگذارعاملترین1-الف( عوامل اقلیمی: مهم
طراحی عوامل تمامی میان در مسکونی هایساختمان

تصویر2
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چیدمانعاملترینمهم.باشدمینورآفتابوآفتاب،ساختمان
.استآفتابنورنیزمسکونیهایآپارتماندروندرفضاها
چینشوساختمانطراحییشالودهوعاملترینمهمیعنی
.باشدمیخورشیدنور،ساختمانداخلدرفضاهاآرایشو

به تا گیرند کار به را خود تالش تمامی باید طراحان
تمامیبهنورکهکنندطراحیصورتیبهگوناگونهایروش
طریِق دو از نورگیری این .شودوارد آپارتمانی فضاهای
این.پذیردمیانجام)نورگیر(غیرمستقیمو)پنجره(مستقیم
،معمارانکهشودمیخاصیمعماریگیرِیشکلباعثعامل

.کنندمیطراحیرامسکونیهایساختمانامروزه
یجاذبههمان،طبیعتدیگرازعوامل:1- ب( عوامل فیزيکی
طراحیدردیگرصورتیبهکهاستساختمانایستاییوزمین
طریق از زمین یجاذبه است.امروزه تأثیرگذار ساختمان
و،داردحضورهاساختماندرگذاریستونچیدمانروش
.کندمیمواجهمشکلبارامسکونیپالنحلهاییزماندر
برابردرکهکرداشارههمبرشیدیوارمباحثبهتوانمیالبته
عواملاینتربیش.شودمیطراحیبادوزلزلهطبیعیعامل
ولی،شوندمیحلوگیریپیعمرانمهندسانتوسطفیزیکی

.استمهمپالنطراحیزماندرهاآنهماهنگِی

2ـ عوامل انسانی  
هایمجتمعطراحیبههاآناساسبرکهانسانیقواعد

:شوندمیتقسیمدستهدوبه،یازیممیدستساختمانی
.مربوطندخودمانباماروابطبهکهقواعدی)الف

.شوندمیمربوطهاانساندیگرباماروابطبهکهقواعدی)ب
غیرمستقیمیامستقیمطوربهراماقواعداینیدستههردو
طراحیدرتکالیفیانجامبه)سازیساختمانمقرراتازطریق(

.کنندمیملزمساختمان

2-1( عوامل رفتاری
روابطبهکهدارندقرارقواعدیدستهبرآنرفتاریعوامل
انسانهایفعالیتنوعشاملقواعداین.مربوطندخودمانباما
انسانشخصیرفتارهایهمچنینو)دینامیکواستاتیک(
انسانجاریرفتارالگویگویپاسخبایدساختمان.شودمی
جسمانیازآسایشقبولیقابلسطحباید،اینبرعالوه.باشد

.آورداوفراهمبرایرا
انسان نیازهای برابر در مسکونی ساختمان وظایف

.آسایشتأمین2ـ،امنیتتأمین1ـ:ازاندعبارت
،شودمیروانیامنیتوفیزیکیامنیتشاملامنیتتأمین
دلیلبهانسانکهشودمیفضاهاییشاملآسایشتأمینو
.داردنیازآنبهخویشرفتارهایوهافعالیتوبودنانسان
خلوتووخواباستراحتفضاهای:ازاندعبارتنیازهااین
اجتماعیوتعاملیفضاهای/جنسینیازهایفضاهای/کردن

.خدماتیفضاهایو/
دیگری صورتبه توانمی را انسانی هایفعالیت این

:کردبندیدسته
هایفعالیت3ـ،عمودیهایفعالیت2ـ،افقیهایفعالیت1ـ

نشسته
درزیرفضاهایکهشوندمیباعث هافعالیت گونهاین

:شوندطراحیوتعریفمسکونیساختمان
خواباتاق:)افقی(استراحتفضاهای1ـ

خانهمیهمان،نشیمن:)نشسته(تعاملیفضاهای2ـ
سرویس،حمام،آشپزخانه:)ایستاده(خدماتیفضاهای3ـ

،راهروها ،ورودی :)بینابینی)سیرکوالسیون فضاهای 4ـ
تقسیمفضاهای

صورتبهراهاانساننیازموردفضاهایاینمعماران
برای آن از طراحی در و اندکرده بندیدسته نیز دیگری

:ازاستعبارتوآنکنندمیاستفادهفضاهاچیدمان
وحمامهاخواباتاقشامل:شبیهسته1ـ

و خانهمیهمان ،نشیمن ،آشپزخانه شامل:روز یهسته2ـ
بهداشتیسرویس

نوعبیانگرفضاهاهاینام،شودمیمشاهدهطورکههمان
باید طراحان.پذیردمیانجام هادرآنکهاستهاییفعالیت
روشوهاآنیاندازههمراهبهرانیازموردفضاهایفهرست
درطراحیدرشدهگفتهنکاتبهتوجهبانظرموردچیدمان

.بگیرندنظر
قانونیعواملوفرهنگیعواملشاملکهزیردیگریدستهدو

تصویر3: تأثیر عوامل فرهنگی در معماری ، ارگ بم
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بهکهقواعدییدستهدرکههستندعواملیآناز،شودمی
.گیرندمیقرار،شوندمیمربوطهاانساندیگرباماروابط

2-2( عوامل فرهنگی
یدستهدرکههستندعواملیدستهآناز16فرهنگیعوامل
قرار،شودمیمربوطهاانساندیگرباماروابطبهکهقواعدی
یمنطقهفرهنِگبهکههستندازعواملیفرهنگیعوامل.گیرندمی
مختلفکشورهایدررفتاریعوامل.دارندبستگیطراحی
ازعواملیفرهنگیعواملولی،باشندمیشبیههمبهبسیار
بسیارشهربهشهرحتییاوکشوربهکشورازکههستند
بهشماراتوجه.گیرندقرارتوجهموردبایدوهستندمتفاوت
مجتمعطراحیدرفضاهاچیدمانحتیکهکنممیامرجلباین

.باشدمیمتفاوتهمباهمواصفهانتهراندرمسکونی
فضاهایایجادهمچنینوفضاچیدمانبرفرهنگاثر
ما فرهنگ در ،مثال برای .است مؤثر فرهنگ آن یویژه
بهترین در و فضاست ترینبزرگ خانهمیهمان ،هاایرانی
بایدخانهمیهماندراصفهان(گیردمیقرارچیدمانینقطه
باوباشدآفتاببهروکهگیردقرارخانهضلعبهتریندر
بتوانندراآنبزرگهایپرده،جنوبیبالکنوجودبهتوجه
.).نیست صورتاین به لزومًا تهران در ولیکنند؛ تزیین
ازهایینشانهکه(همدومیآشپزخانهیااُپنیآشپزخانه
ربطفرهنگیعواملبهکهاستمسائلیاز)باشدمیتظاهر

.دارد
خاصی دهِیسازمان از مردم چرا و چگونه کهاین
توجهموردباید،کنندمیاستفادهمتداولیگونهبهدرمحیط

.قرارگیردطراحان
ساختمان طراحی در باید ما اصفهانِی ـ ایرانی درفرهنگ

:کردتوجهزیرعواملبهمسکونی
قدیهایپنجرهههمرابه،آفتاببهروبزرِگیخانهمیهمانـ

قدییپردهنصبجهت
نمایشجهتبزرگاُپنیآشپزخانهـ
وپزپختجهتدومیآشپزخانهـ
منزللوازمبرایزیادکمدهایـ

2-3( عوامل قانونی
یدسته در که هستند عواملی دیگر از قانونی عوامل
،شودمیمربوطهاانساندیگرباماروابطبهکهقواعدی

.گیرندقرارمی

عوامل(قبلیعاملچهارازاصلدرازعواملدستهاین
نشأت)فرهنگیعوامل،انسانیعوامل،فیزیکیعوامل،طبیعی
چهارچوب هاآن اساس بر شده کوشش و است گرفته

.شودارائهوسازساختبرایاستانداردی
هایروش،ساختماننورگیریچگونگیبهقانونیعوامل
استانداردهای ،ساختمان ایستایی استاندارد و مطلوب
محرمیتمانندفرهنگیعواملوحتیانسانیالزمفضاهای

.پردازندمیودید
ومقررات ضوابطو ،ساختمانملی مقررات ،درایران
هاآن به باید که هستنداصلی قانونِی دوعامل شهرداری
انجاموسازساختهاآنضوابطاساسبروباشیمآگاه

.گیرد
ساختمانیمقرراتوضوابطمیاندرداشتاذعانباید
مسکونیهایمجتمعطراحیدربسیارکهاستضابطهیک
شروعآنازراطراحیایحرفهمعمارانوتأثیرگذاراست
صورتدوبهاصلدراتومبیل.استپارکینگآنو،کنندمی
توقفبرایالزممکاندلیلبهیکیگذارد؛میتأثیرپالنبر
اتومبیلحرکتمسیربراینیازموردفضایدیگریو،آن

.)رمپوحرکتیفضاهای(
توجهباکهکنممیجلبمهمینکتهاینبهراطراحاننظر
اتومبیل حرکتو توقف نیاز مورد فضاهای استاندارد به
راآنبایدکهشودمیارائهطراحانبهمدولی،پارکینگدر
گذاریستون،طراحیابتدایدرًوحتمادهندقرارنظرمورد
مجتمعپالن،طراحیانتهایدرتادهندانجامراساختمان
هماتومبیلکهاستگونهاینوبرنخورد؛مشکلبهمسکونی

.کندمیپیداساختمانیپالنطراحیدرمهمینقش

نتیجه گیری 
1ـ:هایپایهبربایدساختمانیهایمجتمعپالنطراحی
منطقهفرهنگ2ـ،)خورشیدونورآفتابویژهبه(اقلیمیعوامل
3ـ،)آپارتمانیدرونفضاهایچیدمانوگذاریارزشدر(
وساختمانملیمقرراتازدقیقآشناییبا(قانونیعوامل
نقشبهراطراحانتوجه.گیردصورت)شهرداریضوابط
وضوابطهاساختمانگونهایندرطراحِیاتومبیلانکارناپذیر
هاستونبینفضایاستاندارد(کنممیجلبآنبهمربوط
حتمًااستبهترکه)هااتومبیلپارکبرای10-7.5-.5-2.5

.بگیردانجاماستانداردهااینبهنگاهینیمباطراحی
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■ پی نوشت
1ـ کارشناس ارشد معماری، عضو کالج سلطنتی معماران انگلستان. 

2ـ جامعه شناس فرانسوی)1917-1858(. به عقیده ی بسیاری دورکیم بنیان گذار جامعه شناسی به 
شمار می رود. 

3ـ رساله ی دکتری جامعه شناس فرانسوی، امیل دورکیم. 
4ـ در پاسخ به این که چرا در بخش طراحی ساختمان های مسکونی مهندسان عمران فعال 

می باشند، دالیل زیر را می توان برشمرد: 
الف-1( جامعه ی ما ساختمان سازی مدرن را با مهندسان عمران شروع کرد و به همین دلیل 

ناخودآگاه این مهم را بر دوش آن ها گذاشت. 
الف-2( به دلیل نبود و کمبود معماراِن تحصیل کرده در ابتدای شروع ساختمان سازی امروزی، 

ساختمان سازی مسکونی از کانال مهندسان عمران آغاز می شد. 
الف-3 ( مهندسان عمران به دلیل مراجعه ی جامعه به آن ها، خود را محق و به دلیل این که 

تعدادی واحد دانشگاهی در این ارتباط گذرانده بودند، خود را آشنا به طراحی معماری مسکونی 
می پنداشتند. 

الف-4( مهندسان عمران به دلیل تجربیات شهودی که در ارتباط با زندگی در واحد مسکونی 
داشتند، احساس کردند که این تجربه را می توانند در طراحی واحدهای مسکونی تعمیم دهند. 

به همین دلیل است که می بینیم مثالً در طراحی پالن بیمارستان یا فرودگاه و یا حتی نمای 
ساختمان های مسکونی وارد مبحث طراحی نمی شوند. 

ب-1( ضعف اکثریت معماران در طراحی معماری مسکونی سبب شده که تفاوت نقشه های پالن 
که توسط آن ها و مهندسان عمران کشیده می شوند، مشخص نباشد. 

ب-2( مهندسان معمار طراحی پالن ها را باید به همراه طراحی جزئیات و بررسی هماهنگی های 
الزم درارتباط با نقشه های سازه و تأسیسات انجام دهند، که این مهم را انجام نمی دهند و یا به دیگر 
سخن، معماران باید به غیر از  طراحی، مدیریت طرح پروژه را هم به عهده گیرند که این عمل را 

انجام نمی دهند. 
ج-1( اکثرکارفرمایان تفاوت پالنی که حرفه ای طراحی شده و پالن ضعیف را نمی فهمند، تا 

زمانی که ساختمان ساخته شود، که دیگر در آن زمان کار از کار گذشته است. در ضمن، بعد از 
آن هم علت این خطای خود را نمی فهمند. 

ج-2( بسیاری سرمایه گذاران به صورت حرفه ای به این کار اشتغال نداشته )سرمایه گذاری در 
ساختمان( و به صورت موقت وارد کار ساخت وساز شده و خارج می شوند. این سبب شده که 
از خطاهای قبلی خود عبرت آموزی نکرده وانباشت تجربه توسط آن ها برای پروژه های آینده 
صورت نگیرد. در صورتی که سرمایه گذارانی که به صورت حرفه ای به کار ساختمان سازی 
اشتغال دارند، حتماً و100% درشروع ساخت پروژه به یک مهندس معمار مراجعه می کنند. 

د-1( این که گاهی گفته می شود جامعه ی ما )ایران( شفاهی است، اینجا نمود پیدا می کند. شفاهی 
بودن فقط در متن کالمی خالصه نمی شود، بلکه می تواند در گرافیک و ترسیم هم نمود پیدا کند. 
متأسفانه باید گفت بسیاری از نقشه های معماری در حین اجرا به عنوان پیش طرح عمل می کنند و 

در حین اجرا، نقشه ی ساختمان به سلیقه ی کارفرما یا مجری تغییر می یابدواکثراً  نقشه های تهیه شده 
را مبنای ساخت خود قرار نمی دهند. 

د-2( این که نقشه یا پالن باید به عنوان مبنای محکم در ساخت و روابط قرار بگیرد، نه تنها 
درسطح جامعه بلکه در سطح کالن )مقررات ملی ساختمان( هم دیده نمی شود. در مقررات ملی 
ساختمان هم آن وزن واستحکام قانونی را که باید برای نقشه های معماری دیده شود، مشاهده 

نمی کنیم. 
5ـ  در نوشته قبلی معماری برای مهندسان عمران 1 این مهم رابه صورت دقیق بررسی کرده ام.
6ـ منظورازطراحی مرسوم ساختمانی دراصل به مفهوم »طراحی مسکن« می باشد که با »خانه« 

که طراحی معمارانه را می طلبد متفاوت است.مسکن به مفهوم فراهم کردن سرپناه برای پاره ای 
ازفعالیت های زیراست:- محافظت درمقابل آب وهوا – عادات خوابیدن – زندگی جنسی – 

بهداشت فردی – پخت وپزونگهداری اتومبیل.
 نظر مهندسان محترم عمران را به این نکته مهم جلب می کنم که فرآیند طراحی معماری  7ـ 

بسیارپیچیده ترازاین می باشد که گفته شده طراحی از پالن آغازمی شود .بسیاری شروع طراحی 
معمارانه را با کانسپت)ایده اولیه( می دانند ) شاید حتی برای یک معمار طراحی یک ساختمان از 
ایده یک برگ گل آغاز شود(. بسیاری این فرآیند را به ناخودآگاه معمارودیالوگ آن با دنیای 
برون ربط می دهند. پس بدانید این فرآیندی که برای مهندسان عمران توضیح داده شده است 

.منظورطراحی یک ساختمان است ونه یک اثرمعماری .
8ـ سر اسحاق نیوتن )1727-1642( فیزیکدان.ریاضی دان وستاره شناس انگلیسی که با کشف 
قوانین حرکت اجسام، علم مکانیک کالسیک راپایه گذاری کرد.اوکسی بود که جاذبه زمین 

راکشف کرد.
9ـ معماری. نخستین جلوه آدمی درخلق جهان هستی اش است.اوآن رابه شکل طبیعت خلق 

کردوبه قوانین طبیعت گردن نهاد.قوانینی مثل جاذبه.همه چیز باید ایستاده نگه داشته شود.درغیراین 
صورت فرو خواهد ریخت.)لوکوربوزیه- فراتراز معماری(

10ـ دراین نوشته ازکتاب  »فراترازمعماری«آثر لوکوربوزیه .همچنین کتاب »آفرینش 
اثرمعماری« اثرپروفسور جان لنگ وکتاب »درباره تقسیم کاراجتماعی« اثرامیل دورکیم وکتاب 

»عناصرمعماری« اثر پی یر فن ماسن استفاده شده است.
11ـ لوکوربوزیه)1965-1887( معمار.طراح. نویسنده. نقاش سوئیسی. اوبه عنوان یکی ازاولین 

پیشگامان معماری مدرن وسبک بین اللملل مشهور است.
12ـ بناهایی که درفضا زیبایی موزونی دارنداین درحالی است که درپایه شان پالن قرار دارد.بدون 

پالن نمی توان عظمت.هدف.طرح.ریتم.توده.و پیوستگی را به نمایش گذاشت.)لوکوربوزیه- 
فراترازمعماری(

13ـ طراح باید اعتماد به نفس داشته باشد.به وضعیت موجود رضایت ندهدو دیدگاه مثبت.ذهن 
بازوجرات ابراز عقیده داشته باشد.

14ـ این شعارکه »فرم ازعملکرد پیروی می کند« طرفداران بسیاری درمیان معماران داردولی توجه 
به این امرمهم است که بناها به غیرازعملکرد.مقاصد دیگری رانیز پیگیری می کنند.نیازبه هویت.

فراهم بودن امنیت.نیازبه بیان خود.ازهمه مهمتر زیبایی شناختی معماری است.
15ـ بگذریم که حتی اگراصول زیبایی شناسانه را هم درنظرنگیریم .طرح های مسکونی توسط 

معماران ومهندسان عمران بسیارمتفاوت است ومعماران نکاتی را می بینند که بقیه نمی بینند.
دربسیاری موارد نیازهای استفاده کنندگان بنا که باید برآورده شود به سختی قابل تشخیص است 

وفقط به عملکرد ها خالصه نمی شود.بسیاری ازنیازها به شدت ناخودآگاه هستندوخودمردم 
قادربه دسته بندی آنها نیستند. معماران به تجربه این نیا زها را دسته بندی ودرطراحی های خود 

اعمال می کنند.
16ـ ساختمان ها بیان گرقابلیت های انسان برای سازمان دهی محیط زندگی خود درقالب 

جایگاهی معنادار هستند. و قابلیت او برای بیان وتعیین حدود دنیای فرهنگی خود رانشان می دهند.
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چکیده
عنوانبه،شهرهاپیدایشوگیریشکلزماناز

تعاملکهداشتندوجودفضاهایی،یکجانشیناجتماعات
انجامهاآندرشهروندانگوناگوِنهایگروهمیان

برایجاییبرافزونشهریگذرهای.استگرفتهمی
شماربهنیزشهریفضاهاییزمرهدر،آمدوشد
فضاهاییعرصهبهاتومبیلورودبا.اندرفتهمی

بهمداریپیادهآرامآرام،شهربرآنتسلطوشهری
تنهاامروزهکهطوریبهشد؛سپردهفراموشیدست

.دانستپذیرزیستخیاباِنتوانمیراهاخیابانازبرخی
انسانزندگیبراتومبیلروایِیفرمانوجودباامروزه

،محیطیزیستناخوشایندپیامدهاینمایان شدنو
تشویِق،بشرزندگیبرپدیدهایناجتماعِیواقتصادی

تقویت،شخصیینقلیهوسایلترکمکارگیرِیبه
نامطلوِباثراتکاهشوشهرونداناجتماعیتعامالت
،بشرطبیعیمنابعبرفسیلیهایسوختازاستفاده

درمداریپیادهقابلیتافزایشباکهاستضروریامری
شهرها،میتواندرراستایرسیدنبهآنگامبرداشت. 

خیابان های پیاده محور، گامی به سوی توسعه ی شهری پایدار
مهندس سیده  مهسا عبداهلل زاده1
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زندگِیوشکل گیريعاملترینمهمبه عنوانانسانبهتوجه
همچون،اونیازهايمهم ترینازبرخيبهپرداختنوشهرها
،شهرهادراو اجتماعي زندگيتقویت وتندرستی ،حرکت
افزایشاهمیتبه،این رواز.استحاضریمقالهاهدافاز
دروشودمیاشارهامروزشهرهایدرمداریپیادهقابلیت
فضایبارز عنصرعنوانبه ،هاخیاباننقشبه ،راستااین
کیفیتارتقایدرمحورپیادههایخیاباننقشاهمیتوشهری
رهگذرایندر،همچنین.شودمیپرداختهشهروندانزندگی
خیابانازاستفادهچگونگیباارتباطدرگوناگونهایدیدگاه
راهکارهایينیزپایاندر.شودمیبررسیوطرح،جهاندر
،مي شودارائهشهريیپیادهمسیرهايوضعیتبهبودبرای
فراهمشهریفضایدرمردمتربیشهرچهحضورامکانتا
گامی،اجتماعیتعامالتبرایمناسبفضاهایایجادباوآید
.شودبرداشتهپایداروانسانیشهرهاییگیرِیشکلدرمؤثر
،پیادهعابر،شهریفضای،محورپیاده،کلیدواژه ها: خیابان

توسعهیپایدار. 

مقدمه
دروجمعیتیبی سابقهوشتابناکرشدپیامدهایاز
انواع بروز ،شهرها یبی رویه یتوسعه و گسترش نتیجه
یاستفاده،زیستیچرخه هایتخریب،محیطیآلودگی های
نامناسب ساختارهای ایجاد و انرژی و زمین از نادرست
یکلیهدرپایدارینامبهاصلیشدهسببکهاستشهری
اندیشمنداِنونظرانصاحب.شودمطرحزیستیزمینه های
دربشرغالبزیستگاهشهرهاکهامر این در،عرصهاین
شایسته،روایناز.اندهمداستان،بودخواهندآیندههایسال
قراربحثموضوع،شهرسازیمتندرپایدارییمقولهاست
،اخیرهایسالدرکهاستمفهومی،پایداریتوسعه.گیرد
فرآیند.استشدهنگریستهآنبهجهانییمسألهیکعنوانبه
وضعیتبهبود ضمنکهاستچندُبعدیجریانی،پایداری
آثاراز،اجتماعیعدالتباتوأمهمگانیرفاهایجادواقتصادی
اجتماعیهایناهنجاریواکولوژیکی،محیطیزیستویرانگر
نسل نیازهای کهحالیدر گراپایداری رویکرد .است دوربه
سازیبرآوردهامکاناتوظرفیت،می  سازدبرآوردهراکنونی
زیستمحیطبهبودوحفظبهباتوجه،راآیندهنسلنیازهای
،اکولوژی به توجه بر افزون ،پایدار شهردر .داردمی نگه
اشاره هاآن به که مقوالتی دیگر و انرژی ،زیستمحیط
افزایشوشودایجاد،مکانبهتعلقحسباید،شدخواهد

بینِیپیشوسالمارتباط هایوتراکمحفظباهمچنین.یابد
مطلوباجتماعِیروابط،هاسکونتگاهبرایدرخوریاندازه
زدهرقممدنیزیسِتازدیگرمفهومیویابدتوسعهباید
محملیعنوانبه،محورپیادههایخیابان،نوشتارایندر.شود
شهرهاپایداریجهتدرشهرونداناجتماعیتعامالتبرای
نظام درعمدهاشکال هایاز یکی کهچرا.اندشدهبررسی
بازگرداندنوشهروندییمسأله،ایران،کشورمانشهری

.استشهرشانقبالدرشهروندانفعالیروحیه
فواصِلوهاتناسب،هااندازه،صنعتیانقالبازپیشتا
الگویوانسانیمقیاسمبنایبر،شهریدهندهتشکیلعناصر
عابر،واقعدر.بودپیادهفردحرکتبراساسنیزجایی هاجابه
آغازباولیمی  کرد؛تعیینرافاصله هاواندازهکهبودپیاده
بهراشهرهایشتابندهگسترشورشدکهصنعتیانقالب
،آنازاستفادهکهاتومبیلاختراعبا،سوییازوآوردهمراه

،بودآوردهارمغانبهونقلحملامردرراراحتیوسرعت
دستازگذرهافضایدرراخودجایگاهپیادهِفردمروربه
اساسبرتفکیکوکاربری هابندیتقسیم،دیگرسویازوداد
افزایشموجب،مدرنشهرسازیدر...وخرید،کار،مسکن
ظاهربهـرامشکلایناتومبیلانبوهتولیدکهشدفاصله ها

.کردحلـ
حديبهشهرهادراتومبیلازگستردهیاستفادهامروزه
شهرهادرمزاحمعامليبهخودپدیدهاینکهیافتهافزایش
زیادحجمنظیر،ایعمدهمشکالتومسائلواستشدهتبدیل
آوردهوجودبهرا»ترافیکجنون«یا»خیابانخشم«یاترافیک
شهرنشینیزندگیوشدهشهرهادرناامنیوآلودگیباعثو

تصویر 1: رویکرد دوباره ی دنیا به خیابان های پیاده محور
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ترانسانیموضوع،جهتاینبه.استدادهقرارتهاجمموردرا
دستوردرمداریپیادهقابلیتافزایشطریقازشهرهاکردِن
همیندروگرفتهقرارشهریطراحانوریزانبرنامهکار
یتهیه به اقدام جهان شهرهای از شماری مدیراِن راستا
اهدافترینمهمازکهاند؛نمودهپیادهعابرجامعهایطرح
،هواکیفیت،حرکتوهادسترسی،زندگیکیفیتبهبود،هاآن
برابری ،اقتصادی سرزندگی،سفرومسیرانتخاب آزادی
مناسب ارتباط ،محیط از یکسان مندِیبهره برای حقوق
پایدارمحیطیایجادوایمنیوسالمت،ونقلحملوکاربری

.ُبردنامتوانمیرا
و پیاده و سوارهتداخل از ناشي مشکالتبه باتوجه
،شهريفضاهايرفتنمیانازهمچنین،آنازناشيخطرات
اجتماعينقشمیزانباالترینباگذرهایيکههاراهپیادهازجمله
،پیونددمي وقوع به هاآن در شهر مدني حیات و هستند
شدهانتخابپرسشاینبهپاسخ،حاضربررسیموضوع
فضاهایعنوانبههاخیابانکیفیتبهبودمعیارهايکهاست
تا یافت؟ دست آن به توانمي چگونه و چیست شهری
یواسطهبهشهرفیزیکيساختاراصالحبرایهایيحلراه
راگراانسانشهرسازِيوارائههاخیابانمداریپیادهافزایش
باحاضریمقالهدراساسهمینبر.کنیممطرحاستوارتر
مؤثرعوامل،پایداریتوسعهمبانيشناختوتحلیلوتجزیه
هايمزیتومعایبداشتننظردربامبانياینبهدستیابيدر
بررسيروش.گیردميقرارمقایسهوتحلیلموردرويپیاده
و،بودهتوصیفيوتحلیليروشتربیش،حاضریمقالهدر
ومنابعازگیریبهرهوايکتابخانهیشیوهبهآناطالعات

.استشدهگردآوريمقاالتوکتبدرموجوداطالعات

مفهوم خیابان شهري
اجتماعيتعامالتکههستندهایيمکانشهريهايخیابان
وکّميمیزاِنترینبیشبههاآندرشهريوجوشجنبو
.اندمتنوعومتعددرویدادهايازسرشارورسیدهخودکیفي
سطح ،تفکر طرز ،زندگي نوع گویاي شهري هايخیابان
و ذهني اشتراکات دیگر و اجتماعي روابط نوع ،اقتصادي
تدریجيرشدمحصولوشهرندمقیاسدرشهروندانعینِي
درشهریکمدنيزندگيتبلوروتغییراتطبیعِيروندو
حیاتيساختارهاخیابانکهآنوجودبا.هستندزمانطول
،سوارههايحرکتتداخل،دهندميتشکیلراشهرهااصليو
ازآلودگيوسروصداوترافیک،نظميبيواغتشاش،پیاده

هايشبکهایجادباکه،استشدههاآنروزافزونمشکالت
هايحرکتانواعازتوانميشهريهايخیابانبرايجایگزین
عنوانبهآننقشبهوکردکمآنبهشهرمرکزازعبوري
وجوجستپیاده هامیانیرابطهدرکهاجتماعيتعامالتمرکز
یسازندهکهآنازبیشهاخیابان،درحقیقت.افزود،شودمي
اقتصادی،اجتماعیساختاربیانگر،باشندشهرکالبدیساختار
ساختارعنوانبه،شهريخیابانهر.هستندجامعهفرهنگیو
راخودسرزندگيهموارهباید،جمعيزندگِيجریاناصلي
ساعاتدروشهريوقایعدرتنوعداشتنبراي.کندحفظ
به آن اساسِي هايویژگي از انعطاف ،مختلف روزهاي و
وانگیزخاطرهفضایيایجادبابایدمکاناین.رودميشمار
،حضوربرایجديهايانگیزههمواره،شهروندانبرايایمن
،آورد. سرزندگيوجودبههاآنبرايرادارينگهونظارت
یککهاستهاییویژگیازایمنيوانگیزيخاطره،انعطاف

.باشدداشتهبایدخیابان

نقش و جايگاه خیابان در طراحی شهری 
فضاهایِپیوندهمیشبکهایجاددرمهمینقشهاخیابان
کالن هویت گیریشکل درنتیجه و شهری عمومی و باز
کیفیتی«،کندمیاشاره»لنگجان«کهچنانکنند؛میایفاشهری
کیفیتبهبستگیچیزهرازبیش،شودمیبرداشتشهرازکه
،زندهفضاهاییهاخیابانکهاینیاو»داردآنهایخیابان
یکعمومیفضایترینمهمتعبیریبهیاپرتحرکومهیج
هاییمکانیافضاهاهاخیابان،»مارشال«نظراز.هستندشهر
عمومی وآمدرفت و دسترسی برای که هستند شهری
شهرسطحدرایویژهجایگاهاز،بنابراین.شوندمیاستفاده
بهشهردرراوسعتوسهمترینبیشًغالباوبرخوردارند
درمیانیفضایبارزترینخیابان.دهندمیاختصاصخود
.گیردمیجایمردمذهندرشهرآناساسبرکهاستشهر
خالیجاییکازتربیشچیزیخیابانکهاستدلیلهمینبه

استکهبرایعبورومروردرنظرگرفتهشدهباشد.
جذابیت،پویایی،حرکتموجب،خیابانیموفقفضاهای
اصلِی عامل ،حرکت .هستند کانونی نقاط شدن پدیدار و
وسیع عملکردِی یحوزه ولی ،هاستخیابان بخِشهویت
سریع حرکت یسایه در ،دارند هاخیابان که متنوعی و
اتومبیل شدِنچیرهومدرننگرش از ناشی شهریدرون
شهریزندگیدر.استشدهسپردهفراموشیبه،انسانبر
و فضاها ارتباط و اتصال محل تنهانه ،هاخیابان امروزی
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زندگِییآیینهومظهربلکه،یکدیگرندبهشهریهایفعالیت
خوب شهرِی خیابان یک .آیندمی حساببه نیز شهر هر
واستمعانیوخاطراتتداعیازسرشارشهروندانبرای
.دارندراآنبهرجوعمیلهموارهشهروندانکهاستمکانی
یآیینه،خیابانبهخاطرتعلِقوانگیزیخاطره،بودنمعنیبا
ایسیاسیواجتماعیدنیایواستمکانآنتاریخنمایتمام
،اصلدر.نمایاندبازمی،یافتههستیآنمتندرخیابانکهرا
جایکدرسنتیطوربهرافیزیکینقشسهشهریهایخیابان

گردشهایمسیریمثابهبهشهریهایخیابان:اندکردهجمع
مقابلفضاهایسرانجاموهمگانیفضاهای،جاییجابهو

.بناهاوهاساختمان
محتوایمفهومازایعمدهبخش»جیکوبزجین«یعقیدهبه
ایناونگاهاز.استنهفتهآنروهایپیادهدر»خیابانزندگی«
آوردِنفراهمباکههستندجوشوپرجنبوشلوغروهایپیاده
و اجتماعی متقابل روابط امکان از ایبالقوه هایعرصه
ایناز.بخشندمیمعناشهربه،گوناگونرفتارهایازایگستره

جدول 1: کاربرد و عملکرد خیابان به عنوان یک فضای عمومی در اروپا در طول تاریخ )معینی، 1385(
كاربرد و عملکرد خيابان ها و معابرفضاهای عمومیدوره

عهد قديم 
)شهرهای بزرگ 

يونان و روم(

- مكانی مخصوص برای نمايش قدرت 
حكومت

- داشتن بعدی تزئينی عالوه بر 
ويژگی های كاربردی به منظور تجليل از 

قدرت همگانی و تقديس

- اولين جداكننده ی معابر پياده از سواره
- افزايش عرض خيابان ها و معابر

- مجلل شدن خيابان ها
- تزئين خيابان های اصلی به وسيله ی رديفی از ستون ها

- ساخته شدن ساختمان های دو طرف خيابان ها براساس قوانين مشخص و با ارتفاع 
و اشكال معين

- تعيين گونه های مختلف معابر و راه ها
- معبر مورد استفاده ی عابران پياده

- معبر به ظرفيت عبور يك ارابه
- معبر به ظرفيت عبور دو ارابه در كنار يكديگر

- عرض معابر اصلی حداكثر 4/5 متر و عرض ديگر معابر حداكثر 2/9 متر، تا خانه ها 
بتوانند در طبقه ی فوقانی دارای بالكن باشند.

قرون وسطی

- احاطه ی شهر با ديوارهايی به ارتفاع 
14 متر

- اهميت دروازه به عنوان تنها راه عبور به 
فضای بيرون

- آمايش فضای بيرونی براساس كاربرد آن ها

- باريكی خيابان ها و پوشيده شدن آن ها توسط طاق ها و بالكن طبقات فوقانی
- تزئين موقت خيابان ها برای مراسم مذهبی

- مهم بودن نقش گورستان ها در در زمينه ی فضاهای بيرونی شهری به دليل فقدان باغ ها
- ايجاد پياده روها، به عنوان حريم های ويژه ی  عابر پياده

- ايجاد رواق هايی برای عابر پياده به منظور حفاظت جوی كه هم از نظر عملكردی و 
هم زيباشناسی مناسب بودند.

رنسانس 
)بازگشت  به 

سنت های قديم(
- فضای عمومی متشكل از كوچه باغ ها و 

باغ های عمومی
- خيابان ها بسيار باريك و فاقد پياده رو

- بيش تر خيابان ها خصوصی بوده و تعدادی از آن ها گاه به روی عموم گشوده می  شد 
و يا به خيابان های عمومی افزوده می  شد.

عصرروشنايی 
)عالقه ی مجدد 
مردم به طبيعت(

- ساختن كوچه باغ ها و باغ ها- گسترش فضاهای عمومی شهر

انقالب صنعتی

- شروع تغيير شكل حقيقی فضاهای 
بيرونی شهری از قرن 19

- هجوم مردم به سوی مراكز شهرها
- به وجود آمدن پديده ای به نام حومه ی 

شهر
- عصر تالش های مهم در جهت 
شهرسازی )نيمه ی دوم قرن 19(

- احداث باغ ها در تقاطع خيابان ها، به عنوان مكان هايی برای مالقات و ايجاد ارتباط
- ظهور كوچه به شكل امروزی

- گسترش پياده روها
- شماره گذاری خيابان ها

عصر جديد
- حركت به سمت كاربردی كردن فضاها

- تأثير مدرنيسم بر تغيير چهره ی فضاها و 
عناصر تشكيل دهنده ی آن ها

- عدم حفاظت كافی پياده روها برای عابران پياده، به دليل افزايش تعداد اتومبيل ها و تراكم
- دسته بندی معابر به انواِع بزرگراه، بلوار، خيابان، گذرگاه، بن بست و كوی

- تمايز معابر  و مكان های مختص خدمات عمومی و فضای سبز
- جداسازی عابر از اتومبيل به دليل منطقه بندی زمين با چهار كاربرد سكونت، 

اشتغال، تفريح، عبور و مرور
- ايجاد نخستين راه مختص عابران پياده در فرانسه همراه با اولين طرح عبور و مرور- ايجاد فضای آزاد با كيفيت عالیدوره ی معاصر
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انسانحضورمتضمن،شهریمراکزسرزندگیوکارآیی،رو
حرکتجریاِنبهوابسته،شهرازبخشاینمدنِیحیاتواست
»راپاپورت«،مجموعدر.باشدمیآندرپیادهعابریپیوسته
پارامتردوازمتأثرکلیطوربهراپیادهعابررفتاروحرکت

.داندمیاجتماعی فرهنگیـوفیزیکیاصلِی

خيابان پايدار 
هایخیابانعنوانبهکههاییخیابان،هانمونهازبرخیدر
زندگی قابل هایخیابان ،شوندمی بندیطبقه پایدار
نامیده )street yards( خیابان هایحیاط یا )پذیرزیست(
وهاپیادهنیازهایتاهستتمایلیهاآنطراحیدروشوندمی
تأمینهااتومبیلنیازهایسطحهماندرراسوارهادوچرخه
هایخیابان،پایدارهایخیابان،دیگرمواردبرخیدر.کنند
،درختانازبسیاریاستفادهیعنیشوند؛مینامیدهنیزسبز
،نگرشایندر.آنطراحیدرهاپارکایجادومنظرسازی
سطوح که هم را هاییخیابان باید پایدار خیابان طراحی
آن که یا و گردد شامل ،دهندمی کاهش را نفوذغیرقابل
آبروانمیزانتاگیردکاربهراطراحیدیگرخصوصیات
درونبهراهاآنویابدکاهشهاخیابانآلودگیوسطحی
چنینتوانمی،ترتیباینبه .کندهدایتفاضالبیسامانه
زیرمواردتمامیبایدپایدارخیابانطراحیکهکردبندیجمع

:دربرگیردرا
اکولوژیکچارچوبدرخیابانبهدهینظم-

انرژیمصرفبهمربوطهایمحدودیتبهتوجه-
گذرهاتعریضجایبهبازیافتومرمتاحیای-

بودنمداردوچرخهوپیاده-
سطحیآبروانکاهش-

-ایجادوحفظفضاهایسبز)تصویر2(
معماری تاریخ استاد ،»فیچمارستون جیمز« یگفته به
انتقالبرایراهیازاستعبارتجاده«،کلمبیادانشگاهدر
اما،)مقصدبهمبدأاز(دیگرجایبهجاییازکاالیاواشخاص
».اندرسیدهمقصدبهقباًلکهاستاشخاصییویژهخیابان
سخنبههستند؛اجتماعیهایعرصهپذیرزیستهایخیابان
درکهاستبازفضایدرنشیمناتاقنوعیخیابان،دیگر
یمراودهبهسالخوردگانوکودکانویژهبه،همسایگانآن
رفعبرایاستمحلیخیاباناینفضای.پردازندمییکدیگربا
مطلوبخیاباِندر.اجتماعیتعامالتوپیادهعابراننیازهای
عابرانوسواراندوچرخه،خودروها،پذیرزیستخیاباِنیا
پیادهعابراننیازهایوبرخوردارندیکسانحقوقیازپیاده

.داشتخواهنداولویت

ديدگاهای گوناگوِن اثرگذار در طراحی خیابان 
وسایلترددمبتنی برمهمینظریهدواخیرهایسالدر
انسانبرایشدهگیریجهتریزِیبرنامهوموتوریینقلیه

تصویر 2: خیابان زیست پذیر

تصوير 3: خيابان اتومبيل محور

تصویر 4: محدوده ی بدون ماشین
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،محوررا»انسان«دیگریو»اتومبیل«یکیکهاندبودهتوجهمورد
هرکداماگرچه.انددادهقرارشهرهاریزِیبرنامههدِفواساس
شهرهایدرکههستندمعایبیومحاسندارایهاروشایناز
انسانیدنبالبهتربیشجهانیرویکرد،دارندطرفدارانیمختلف
اینیمقایسهبه،ادامهدر.استپایداریجهتدرشهرهانمودن
پرداختهترافیکبدونیاماشینبدونیمحدودهبارویکردها

.شودمیاشارههریکمعایبومزایابهوشودمی

ديدگاه اتومبيل محور 
شهریطراحیبرراخودمقیاساتومبیل،دیدگاهایندر
.طلبدمیرازیادیفضایتوقفشووآمدرفتبرایوکردهتحمیل
منزویباریکومحدودروِیپیادهفضاییکدرپیادهانساِنپس
،»جریان«،»تحرک«،»ترافیک«عملکرد،نظامایندر.شودمی
.شودمیمحسوبارزش »هزینه« و)ترافیک برای( »ایمنی«
همچنانانسانیعنی،شهریسازندهاصلیعنصر،بنابراین
وصداوُپرسر،آلودهمعابردرکشیدننفسبهفراموش شده
نقشوانسانانگاشتِننادیده.استکردهبسندهاتومبیلازمملو
،شهریفضاهایوشهرهابرایشهریوآمدهایرفتدراو
ونامحدودفضایآمدنبه وجود:داشتپیدررازیرپیامدهای
فضاهاینابودی،هویتبیهایبافتایجاد،سکونتگاهیکراِنبی
سالمتمیزانکاهش،سبزفضایماندِناستفادهبی،شهری
اتالفوزیستمحیطآلودگی،اووزنشدِناضافهوانسان
مردمانزوایواجتماعیروابطوفعالیتکاهش،فسیلیانرژی
جلوگیری،محیطباانطباققدرتکاهشومحدودفضایدر
هایخیابانتبدیلوطبیعتباارتباطبهانسانطبیعینیازاز

مسکونیبهخیابانهایعبوری.)تصویر3(

محدوده ی بدون ماشين يا بدون ترافيك 
از وسیعی طیف مورد در ترافیکبی یمنطقه اصطالح
به کارعمومیهایمیدانوهاپارکهمچون،شهریفضاهای
ترخاصمفهومیکتعریفبرایاصطالحاینًاخیراامارود؛می
،تاریخیدلیلبهکهاستشهریسطوحبیانگرکهاسترفتهکاربه
شدهممنوعهاآنبهاتومبیلورود،بازرگانییاخاصمعمارِی
نظردر.استشدهدادههمگانینقلوحملوپیادهبهاولویتو
احیای،جاییجابهنظاممحورهایازیکیعنوانبه،پیادهگرفتن
فضاهایدرمردمزمانی کهمیانگینافزایشوشهریمراکز
،ارزشمند،راحت،ایمنمحیطیایجادوبرندمیسربههمگانی
محدودیتوآنمزایایاز،مکانبهتعلقحسدارایومحفوظ

سرعتومسافِتجابهجاییازمعایبآناست.)تصویر4(

ديدگاه انسان محور 
بینشبااساسیتفاوتی،امروزگرایانسانشهرسازی
امروزه.داشتخواهدگذشتهاعصارگرایانسانشهرسازِی
شهرازاستفادهدرراناتومبیلوسواردوچرخه،پیادهِفرد
ومعابرآنبایدازحقوقیکسانیبرخوردارباشند.به همین 
شهریدرون سفرهای ریزانبرنامه است ضروری ،دلیل
و سواره تردد پیامدهای ،ارتباطی یشبکه طراحان و
باسپس.دهندقرارمدنظررادوچرخهوپیادهتردهایویژگی
سفرهای،ترددنوعسههربرای،برابرحقوقیگرفتِننظردر
،اصلدر.کنندتنظیموریزیبرنامهراشهریدرونیروزانه
مقیاساساسبرشهریطراحی،محورانسانشهرسازیدر
عنوانبه پیاده ِعابر ،شهرسازی این در .باشدمی انسانی
آن در را سهم ترینبیش ،تردد در کنندهشرکت ترینمهم
ازیکیعنوانبه،هاراهپیادهورویپیادهاهمیت،همچنین.دارد
مشروعیت،ونقلحملنظامدرجاییجابههایروشترینمهم
کاهش ،زیستمحیط پایداری .باشدمی مندقانون و داشته
ترددبرایکهتاریخیوقدیمیهایبافتحفظ،هواآلودگی
منطقِیبندیتقسیم،هاآناحیایواندنشدهطراحینقلیهوسایل
حِسافزایشودیدارینظرازمحیطباارتباط،شهریسطوح
،انرژی مصرف در جوییصرفه ،محیط و مکان به تعلق
فعالیتبهبود،سریعنسبتبهخودتنظیمِیوپذیریانعطاف
از،اقتصادیکارآییوفعالیتدرتحرک،اجتماعیروابطو

.روندمیشماربهطرحاینمزایای

خیابان های پیاده محور 
نسبتکهشوندمیطراحیطوریمحورپیادههایخیابان
عابرانمروروعبوربرای،معمولیطراحِیباهایخیابانبه
شاملجاایندرپیادهعابرانِآمدوشد.باشندترمناسبپیاده
افرادیتمامیوعبوریمسافران،معلوالن،سواراندوچرخه
طراحی ضرورت .باشندمی عبور حال در پیاده که است
قدم زدن درواقع که روست آن از محورپیاده هایخیابان
هرًتقریباکه،استتحرکوانتقالونقلشکلترینعمومی
ترینمعمولازیکی،همچنین.باشدمیآنانجامبهقادرفردی
،زنان،کودکانویژهبه،مردماغلب برایانتقال ونقل شکل
همانندرویپیاده.رودمیشماربهماشینفاقدافرادوسالمندان
،گیردمیکاربهراانرژیمنبعونیروترینکمسواریدوچرخه
نیز سالمی و جذاب فیزیکی تحرک تواندمی آن که ضمن
مهرِیبیموردپیادهافرادبهمربوطفضاهایاماشود؛محسوب



68

فضاهایوتازتاختبرایایعرصهبهواندواقع شدهبسیار
مطلوبشرایطدرحتیامروزه،درواقع.اندگشتهبدلسواره
وآلودگی،دود،خطر،نبودنراحتدلیلبهروهاپیاده،دسترسی
،این رواز.نیستندمناسبرویپیادهبرایمنظروسیمازشتِی
قبولیقابلاستراتژیبهتبدیلحالدرمحورپیادههایخیابان
برایهاتالش.باشندمیرویپیادهقابلهایخیابانایجادبرای
طراحیطریقازرویپیادهقابلهایمحیطدرترافیککاهش
تأثیراتهمچنینوتصادفاتشدتومیزانکاهش،خیابانی

)5تصویر(.داشتخواهدهمراهبهرامحیطیزیست
کیفیت ارتقای دلیلبه شهرها کهزمانی تا ،بنابراین
سالمتبهبود،فسیلیسوختکاهشجهتدرمحیطیزیست
میاناجتماعیمتقابلروابطافزایش،انسانروانیوجسمی
شهردرزندگیفرهنگِیواجتماعیکیفیاتبهبود،شهروندان
عابرحرکتبه...وشهریهایمحیطانسانی کردِنبهکمکو
سرزندگِیبهمجددرویکردوبازگشت،استوابستهپیاده
دیدگاهازوشهریمراکزدرخصوصبه،شهریفضاهای
بسیاری.رسدمینظربهناپذیراجتنابضرورتی،»پیادهعابر«
زندگی که باورند این بر شهریمدیریت نظراِنصاحب از
نه،استپیاده ِمردمتربیشحضوربهوابستهشهرهادر
باید جاییجابه این ،عالوهبه .اتومبیل بر سوار شهرونداِن
.شودرویپیادهبهمردمتشویقباعثتاباشدایمنیباهمراه
شهردرپیادهعابربهمجددتوجهیسابقهایراندرمتأسفانه
بالقوهتواناییالبته.استدههدوـیکیحدودوکمبسیار
آنهایچگونگیوپیادهحرکتیزمینهدرایمالحظهقابلو
یادگاربهشهرهایمانبطندرشهرسازییدیرینهسوابقدر
ایندرتحقیقومطالعهبرایتالشییشایستهکه،استنهفته
:استزیرشرحبههاراهپیادهایجادمزایایبرخی.استزمینه

،حرکتیهایالگودربازنگری(سوارهبهپیادهحرکتاولویت ■
ازاستفادهعدمبهتشویق،رویپیادهوپیادهحرکتبهتوجه

خودرویشخصیوتماسبیشتربامحیطشهری(
بهبود ،شهری محیط ادراک و خوانایی( دیداری ادراک■

سیمایبصریوایجادتصورذهنی(
سرعتبامتناسبشهریمحیطباارتباط(زمانادراک ■

پیادهوبهبوددسترسیبهنواحیمرکزیشهری(
عابرانایمنی،محیطامنیت،مکانحسایجاد،خاطرتسالی ■

پیادهومقیاسانسانی
کاهش( پایداری و اقلیمی ،محیطیزیست مالحظات ■
فیزیکیشرایطبهبود،طبیعیعناصرازگیریبهره،هاآلودگی
رفاهوآسایششرایطایجادوشهرهامرکزیچهرهارتقایو

وسالمتفیزیکیوروانِیانسان(
■بهبودوافزایشبرخوردهایاجتماعی

■ ایجادفعالیتهایمتنوعومبادالتتجاری
محیط سنتی و تاریخی هایارزش شناسایی( فرهنگ ■
یکدیگرباافرادیپیونددهندهعواملنیزومکانیهویت،شهری

وبامحیطشهری(
در هاگروه و افراد فعال حضور( مشارکت حسایجاد ■
وابستگی و مالکیت ،مسؤولیتحس،اجرا و گیریتصمیم

.)محیطبهتربیش

مفاهیم و مضامین توسعه ی پايدار 
انسانحاِلنیازهايکهاستايتوسعه،پایداریتوسعه
مدنیازهایشدریافتدرآیندهنسلتوانایيبهتوجهبارا
علميجوامعدر70یدههازکهراپایداریتوسعه.داردنظر
آگاهيمنطقيرشدینتیجهتوانمي،استشدهمطرحجهان
،دانستتوسعهوزیستمحیطجهانِيمسائلبهنسبتایتازه
هايخیزشهمچونعوامليتأثیر تحتخودینوبه به که
هايمحدودیتنظیرهایيکتابانتشار،60یدههمحیطِيزیست
وزیستمحیطمورددرمللسازمانکنفرانساولینورشد
یتوسعه.شدبرگزاراستکهلم1972سالدرکه،بودتوسعه
هدفو،زندگيکیفیاتمتوجهوکیفياستايتوسعه،پایدار
.است آیندگان براي زندگي کیفیت سطح بردن باال آن از
1ـ:استعمیقيمضامیندارايحیطهسهدرپایداریتوسعه
.اجتماعيپایداري3ـو،اقتصاديپایداري2ـ،محیطيپایداري

حمل ونقل پايدار 
مباحثگسترشیهنگامه،میالديبیستمقرن90یدهه

تصویر5: خیابان پیاده محور
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ایندرايحرفهگوناگوِنهايشاخهوجهاندرپایداریتوسعه
ازدلیلهمینبهنیزپایدارنقلوحملاصطالح.استبودهزمینه
شهريمطالعاتتخصصِيادبیاتواردپیشیدههدوحدود
تعریفازبرگرفتهخالصهطوربهتوانميراآنمفهومکه،شد
استنقلوحملازایگونه«:دانستچنین،پایداریتوسعهاصلي
ايمخاطرهکهآنبیراامروزيانسانجایِيجابهنیازهايکه
تأمین،کندایجادآیندههاينسلجایِيجابهنیازهايتأمینبراي
کهاستنقليوحملپایدارنقلوحمل،دیگربه سخن».نماید
نینداختهمخاطرهبهرازیستيهايسامانهیاعموميسالمت
تجدیدپذیرمنابعازترکمیاستفادهشامل،جایيجابهنیازهايو
کهاستروشن،بنابراین.سازدميبرآوردهراتجدیدناپذیرو
همچونغیرموتوريجایِيجابههايگونهوهمگانيونقلحمل
در سبز ترابرِي انواع دیگر و سواريدوچرخه ،رويپیاده

.دارندقرارنقلوحملازنوعاینیزیرمجموعه

 از حمل و نقل غيرموتوري تا توسعه ی پايدار 
،پایدار یتوسعهورويپیاده میانیرابطهدرکبراي

:شویممییادآوراجمالیطوربهراپایداریتوسعهمباني
انرژيدرجویيصرفه■

پذیرتجدیدهايانرژيازاستفادهراستایدرتالش■
■ساختاجتماعيسالموتقویتسازماناجتماعيشهروندان

■کاهشآلودگيوضایعاتمحیطي
■لزومهوايپاکیزهونیازانسانبهآن

■ارتقایکیفیتزندگیشهرونداندرشهر
■دیدگاهتبدیلتوسعهیخطيبهتوسعهیحلقوي

بهبودوزمینازآیندههاينسلومافرزندانحقوقوحق■
کیفیتزندگي

اِيپایهمبانِيعنوانبههاموضوعاینداشتننظردربا
ترویجوموتوريونقلحملبینیمقایسه،پایداریتوسعه
هايجایيجابه از منظور( غیرموتوري هايجایيبهجا
آن هارأسدروغیرهودوچرخهاز استفاده غیرموتوري
دستیابيمیزانکهنحويبه،گرفتخواهدانجام)استرويپیاده

بهمبانيموردنظر،موردبررسیقرارگیرد.)تصویر6(

صرفه جويي در انرژي
هايمسافتدرخصوصبهشهرهادررويپیادهترویج
کاهشدرسزایيبهتأثیرتواندميشهريمراکزدروکوتاه
داشتهشهرهادرفسیليهايسوختازحاصلانرژِيمصرف
کاهشتوجهيقابلمیزانبهرانقلوحملانرژيمصرفسهمو

دلیلبهتوسعهدرحالکشورهايدرکهایننهایيینتیجه.دهد
،ترکمانرژيمنابعازبرخورداريوپایینملِيدرآمدکسب
رويپیادهوغیرموتورينقلوحملوسایلازاستفادهترویج
.شهرهاستدرپایداریتوسعهبهدستیابيهايراهازیکي

انرژي هاي  به جاي  تجديدپذير  انرژي هاي  جايگزيني 
تجديدناپذير 

زمینرويانرژيمنبعترینوسیعوترینپاکخورشید
ازاستفاده.استناپذیرپایانبشريزندگيمقیاسدرکهاست
انرژيمصرفشکلپایدارترین،غیرموتوريینقلیهوسایل
یزاییدهخودکهخوراکیموادتبدیلازآنانرژيچون،است
آماري مطالعات .آیدمی دست به ،است خورشیدي انرژي
ايعمدهسهمکهدهدمينشانیافتهتوسعهکشورهايدر
.است وابسته غیرموتوري اشکال به جمعیتنقلوحملاز
اشغاِلترینکمداراي،نقلوحملشکلترینارزانرويپیاده
هايمسافتطيدراقتصاديیصرفهترینبیشوفضایي
،نیرو ،تندرستي انسان به رويپیاده ،همچنین.است کوتاه
هايانسانباپایداریتوسعهوبخشدميشادابيونشاط
پیادهمسیرهايایجادیهزینه،طرفیاز.یابدميمعناسالم
دررواتومبیلهايشبکهیتوسعهازترکمبسیاردوچرخهو

.شهرهاست

ساخت اجتماعي سالم و تقويت سازمان اجتماعي شهروندان 
معنيبه ،پایدار و سالم اجتماعِي ساخت یک تحقق
وانسانياجتماعبتواندکهاستهایيموقعیتوجويجست
پایدارشهرسازي.بخشدارتقاراعموميوشخصيموقعیت
هايمکانوفضاهادرکهاستهایيفرصتایجاد دنبالبه

تصویر 6: خیابان های پیاده محور،گامی به سوی شهری پایدار
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افزایشواجتماعيمبادالتارتقای،تجربیاتانتقالامکانشهري
وپیادهمسیرهای.آیدپدیدخاطرتعلقوپذیريمسؤولیتحس
وتعریفشهرِيفضاهايومختلطکاربرِيباهايمحدوده
برايپتانسیلبهترین،ساکنانمکثواستقرارجهتتجهیزشده
وارتباطاتبامرتبطهايفرصتوهستندخواستهاینتحقق

.یابدميافزایشفضاهاگونهایندراجتماعيتعامالت

کاهش آلودگي و ضايعات محیطي 
که ايگلخانه گازهاي تولید و جمعیت رشد امروزه
رو،داردآنتولیددرراسهمترینمهمموتوريونقلحمل
ِايگلخانه گازهاي تولید مهم تأثیرات از .است افزایش به
پذیريآسیب،شهرهایتوسعهوصنعتپیشرفتازحاصل
یمحدودهبهبارزیانپرتوهایورودوجويمحافظهايالیه
ترویجبایافتهتوسعهکشورهايدر.استزمینیکرهزیستي
گسترش و کوتاه هايمسافت در خصوصبه ،َرويپیاده
گازهاي تولید ،موتوريغیر ونقلحمل وسایل از استفاده

.استیافتهکاهشتوجهيقابلطوربهیادشده

لزوم هواي پاکیزه و نیاز انسان به آن 
هايمحیطهايکنندهآلودهترینمهمازکهدانیمميامروزه
نیز تهران در .هستند موتوري ینقلیه وسایل ،شهري
از70درصدتا60،زیستمحیطحفاظتسازمانکارشناسان
.انددانستهموتوريینقلیهوسایلترددازناشيراهواآلودگي
موتورباتوقفحالتدرخصوصبه،هااتومبیلُپرتراکمحرکت
یمجموعهروزانه،شلوغترافیکدرکندهايحرکتوروشن
یجملهاز.کندميشهرهوایواردراآالینده هاازتوجهيقابل
شهريمراکزپرترافیکهايمحیطدرانسان هاکهعوارضي
ازاندعبارت،شوندميمبتالآنبهمختلفهاينسبتبهبزرگ
تنفسدرسنگینياحساس،دیدکاهش،چشمخارشوسوزش
گردشدراختالل،آسممانند،تنفسيهايبیماريتشدیدو
قلبهايبیماريتشدید،اکسیژنجذبکاهشمیزانوخون
عصبيظرفیتکاهشمانندعصبيوروانيتأثیرات،عروقو
احساسهمچنین،شدنخشمگینوپذیريتحریکافزایشو
هریککه،نشاطوتحرککاهشو،اضطراب،سردرد،خستگي

.کنندمیتهدیدراانسانسالمتنوعيبه
موجوداتسایروگیاهانبلکه،هاانسانتنهانههواآلودگي
هواآلودگياثراتبرعالوه.دهدمیقرارتأثیرتحتنیزرازنده
آلودگيازدیگرنوعيشاهدشهرهادر،زندهموجوداتبر
.هستیم،استهوایيوآبآلودگيازناشيکههمشهرکالبدي

هايمحیطاساسيمشکالتازدیگریکينیزصوتيآلودگي
غرش محیط ها گونهاین در .است شهريمراکز پرترافیک
مطلوبصدايهرگونهجانشین،نقلیهوسایلبوقوموتور
صداي،مردمپايصداي،وگوهاگفتصدايمانند،محیطي
صداي و درختان هايشاخه جنبش صداي ،آب جریان
رامحیططبیعيوانسانيشرایطوشدهغیرهوپرندگان
نشانمطالعات.کندميتبدیلمصنوعيومبهموضعیتيبه
باالیيدرصداستقادرموتوريترافیککنترلکهاستداده
ازدستهآنفقطوکردهحذفراباالبسامدباصداهاياز
پیرامونمحیطازوداشتهپایینبسامدهايکهراصداهایي
هايآلودگياثربر،ترتیباینبه.گذاردباقي،اندشدهصادر
درموتوريینقلیهوسایلحرکتازناشيهوایيوصوتي
قرار خطردرشهريمطلوبیتعواملاز بسیاري،شهرها
بنابراین .یابدمي تنزل شهرها در زندگي کیفیت و گرفته
اقداماتازرويپیادهترویجوغیرموتوريوسایلازاستفاده

.استشهريهايمحیطبهبودبرايناپذیراجتناب

ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در شهر 
و رویپیاده مشوق که هاییخیابان طراحی
عمومِینقلوحملیسامانهایجاددر،باشندسواریدوچرخه
نقلوحمل یسامانه .دارند ایبرجسته نقش کارآمد محلِی
کیفیتبهبودموجباتخودینوبهبه،کارآمدمحلیعمومی
یاستفادهکاهش،نتیجهدرومحلیتسهیالتبهدسترسی
.آوردمیفراهم را شخصیینقلیه یوسیلهاز شهروندان
مخرباثراتوهاآلودگیکاهشطریقازامراین،واقعدر
بیشیاستفادهازناشیاجتماعِیواقتصادی،محیطیزیست
به ،فسیلی هایسوخت و شخصی هایاتومبیل از حد از
منجرشهردرشهروندانزندگیکیفیتومحیطکیفیتبهبود
،رویپیادهبهتمایلیزمینهدرمهمینکته،همچنین.شودمی
برایسالموامنمحیطیایجاد.استآناجتماعیتأثیرات
تعامِلبرایمناسبفضاهایطبیعیطوربهدرواقعرویپیاده
تعمیقوگسترشموجباتوآوردمیپدیدراشهریکمردم

.کندمیفراهمرااجتماعیمطلوبروابطوتعامالت

انديشه  ی تبديل توسعه ی خطي به توسعه ی پايدار
درتوسعهدرحالکشورهايدرنقلوحملریزانبرنامه
حداقلبهرامحیطيمنفيجانبياثراتبخواهندکهصورتي
،کارآمدِنقلوحملتأمیندرايعمدههايچالشبا،برسانند
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یآورانهفنهايپیشرفت.هستندروبهرواطمینانقابلومؤثر
درهموافزارسختیزمینهدرهم،جهانیپهنهدرنوین
.بپردازدمسائلاینبامقابلهبهاستتوانسته،افزارنرمیزمینه
طریقازفسیليهايانرژيسوختازناشيگازهايکنترل
موتورهايطراحي،موتوريینقلیهوسایلازاستفادهکاهش
گازهايتولیدعدموپاکهايسوختازاستفادهجهتپیشرفته
مستلزمکهاستزمینهایندرافزاريسختاقداماِتازسمي

.استاساسيهايگذاريسرمایهوزمان،هزینهصرف
یپیشرفتههايسامانهایجاد،استانداردهارعایتوتعیین
مشارکتجلبومردمآموزشوآگاهيارتقاي،غیرموتوري
وموتوريینقلیهوسایلازترکمیاستفادهبهکمکدرآنان
فضايوشهريمناظربهبودطریقازالزمهايجاذبهایجاد
عواملازاستفادهو،پاکهایانرژيازاستفاده،شهريسبز
غیرهوسطحيهايآبجریان،باد،آفتابتابشمانندجوي
اقداماِتازتوانميراشهريفضاهايکیفیتبهبودمنظوربه

.آوردبه شمارزمینهایندرمؤثروسودمندافزارِینرم
افزارينرمهايروشباافزاريسختهايروشیمقایسه
ترهزینهکمبسیارافزارينرمهايروشترویجکهدهدمينشان
شهرهادرزندگيکیفیتدرتريبیشتأثیروکاربردوبوده
لزومیزمینهدرشهروندانآموزشیهزینه،مثالبرای.دارد
باورهايایجادطریقازرويپیادهترویجوپاکهوايحفظ
موتوريینقلیهوسایلازاستفادهعدمکهموردایندرالزم
هوايبهبودمیزانبرحدچهتاشهريکوتاههايمسافتدر
برايالزمسوخِتیهزینهازترکمبسیار،استمؤثرشهرها
است؛کوتاههايمسافتدرشهروندتعدادهمینجاییجابه
درمناسب باورهاي ایجاد و آموزشباریککهآن ضمن
سوختکهدرحالي،داردالعمرماداممثبِتتأثیرات،شهروندان
بهمحلهیکازايعدهجایيبهجابرايشدهمصرففسیلِي
امکانوگیردميقراراستفادهموردباریکفقط،دیگریمحله
مفهومآنبهگفتهاینالبته.نداردوجودازآناستفادهتجدید
ینقلیهوسایلازاستفادهبدونامروزيشهرهايکهنیست
استفادهکاهشلیکنباشند؛ميحیاتیادامهبهقادرموتوري
درالزمجذابیتایجادطریقازموتوريینقلیهوسایلایناز

.استپذیرامکانسواريدوچرخهورويپیادهمسیرهاي
در دلیلبه ما شهرهاي ِکنوني طراحي در متأسفانه
دلیلبهوموتوريینقلیهوسایلحرکتداشتِنقراراولویت
سطوحوبزرگراه هاتعدادبرروزهر،شهريشتاباِنرشد
موتوريینقلیهوسایلنقلوحملبهاختصاصکهشهري

درانسان حرکتبه توجه میزان و شودمیافزوده ،دارند
مشکالت وجود دلیلبه کهحاليدر .یابدمی کاهش شهرها
،روهاپیادهمناسبطراحيعدمقبیلاز،رويپیادهدرعمده
جويعواملمقابلدرپیادهِعابرازکافيهايحفاظتفقدان
صورت موتوري ینقلیه وسایل توسط که تهدیدهایي و
،هاخیاباندرصوتيآلودگيوهواآلودگيوجود،پذیردمي
عدموروهاپیادهبهپیادهمعابرمجاورهايکاربريتجاوز
وسوارهحرکتترکیبمنظوربهمناسبهايطرحازاستفاده
روزبهروز،خیابانطوليوعرضيهايمسافتطيدرپیاده
کاسته،دارندشهردررويپیادهبهتمایلکهافراديتعداداز
درکهبسیاريخطراتدلیلبهشهروندانبساچه.شودمی
کهدهندميترجیح،هستندروبهروآن هاباپیادهمسیرهاي
امراین.نمایندطياتومبیلباراکوتاهبسیارهايمسافتحتي
بهریزانبرنامهِمضاعفتوجهواستترافیکافزایشباعث

.طلبدمیراموتورينقلوحملمشکالتحل

در شهري شتاباِن و خطي هايتوسعه تبدیل امروزه
امري،پایدارویکپارچههايتوسعهبهُبعديتکهايزمینه
مقدار و میزان میان یرابطه یافتن .است ناپذیراجتناب
استفادهترویجینحوهومعینجمعیتباموتورينقلوحمل
شهرهادرپیادهحرکتبهبودوغیرموتوريینقلیهوسایلاز
حرکتو موتوري نقلوحملبین مناسب یرابطه ایجاد و
بهحرکتدرضروريامريومهمبسیارمسائلاز،پیاده

.استپایداریتوسعهسوي

حقوق فرزندان و نسل هاي آينده از زمین 
بهتوجه،پایداریتوسعهمباحثايپایهمبانياساسبر
اگر.استاساسيومهممقوالتاز،نیازهایشانوآیندگان

از پيامدهای رشد شتابناک و بی سابقه ی 
جمعيت و در نتيجه گسترش و توسعه ی 
بی رويه ی شهرها، بروز انواع آلودگی های 

محيطی، تخريب چرخه های زيستی، 
استفاده ی نادرست از زمين و انرژی و ايجاد 
ساختارهای نامناسب شهری است كه سبب 

شده اصلی به نام »پايداری« در كليه ی 
زمينه های زيستی مطرح شود. 
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جدول2: اصول و قواعد بهبود محور پیاده  )معینی، 1385(
راهکارهااصول

حيات بخشي معبر پياده
- لزوم رعايت سالمتي عابر پياده

- لزوم رعايت ايمني عابر پياده
- رعايت مقياس انساني معبر پياده

رعايت تناسب معبر پياده با 
رفتارهاي عابران

- در نظر داشتن ظرفيت پياده رو متناسب با تعداد عابران 
- در نظر گرفتن ميزان فضا براي پياده روي، نشستن و ايستادن عابران و فعاليت های جنبی پياده

- رفع موانع پياده رو و سامان دهي تجهيزات خياباني

دسترسی به ايستگاه های 
عبور و مرور

- تنظيم نوع دسترسی
- درنظرگرفتن فاصله به ايستگاه ها

- درنظرگرفتن نوع دسترسی

- تأمين پيوستگی مسيرهای پياده ازمبدأ به مقصدپيوستگی مسيرهای پياده
- پيوستگی مسيرهای پياده در فاصله های كوتاه و آن فضاهايی كه وسايل نقليه ی موتوری امكان عبور از آن ها را ندارند.

دل پذيری، جذابيت، مطبوعيت 
مسير پياده

- استفاده از تكنيك های طراحی برای ايجاد تصوير ذهنی مطلوب و مهيج از حركت، پياده روی و دوچرخه سواری
- هويت بخشی به محيط فيزيكی

- خلق محيطی جذاب با قراردادن مبلمان مناسب شهری )نيمكت، كيوسك های اطالع رسانی و ...(
- اجرای استانداردها در مسير حركت عابر پياده

- برنامه ريزی جهت ترويج امنيت، خشنودی و رضايت مندی عابر پياده

رعايت تنوع محيطي در معبر 
پياده

- ايجاد تنوع در فعاليت ها 
- ايجاد تنوع فضايي 
- ايجاد تنوع بصري

ارتباط مناسب بين كاربری، 
حمل و نقل و عابر پياده

- ايجاد كاربری های مختلف جهت دسترسی به مشاغل، خدمات، خانه و نيز ارتباط با حمل و نقل
- توسعه ی كاربری های مختلف جهت تشويق مردم به پياده روی در فواصل كوتاه

- لزوم ايجاد كاربري هاي الزم، مانند سرويس بهداشتی، مكان هايي براي استراحت يا فعاليت هاي دل خواه و...
- حذف كاربري هاي مزاحم حركت پياده، لزوم حذف كاربري هاي آلوده كننده ی محيطي در معابر پياده، ممانعت از احداث ساختمان هاي 

بسيار بلند در اليه ی اول پياده رو

بررسي تأثير نقش دسترسي
سواره در درك حسي عابر پياده

- لزوم كاستن از شدت و سرعت تردد سواره در محورهاي مجاور حركت هاي پياده
- لزوم كاستن از عرض سواره رو به منظور امكان استفاده ی عابران پياده از ديد بصري مناسب و حفظ محصوريت فضا

- لزوم تقويت تقاطع ها، ورودي ها و خروجي ها، به منظور جهت يابي و خوانايي محيط

توجه به ايمنی و امنيت پياده ها 
در خيابان

- افزايش كيفيت محيط فيزيكی، توجه به ساختار پياد ه رو، كف سازي مناسب پياده رو و پرهيز از ايجاد شيب ها و اختالف  ارتفاع هاي 
غيراستاندارد

- جلوگيري از ايجاد موانع عمودي در پياده رو
- تأمين فرصت عبور از خيابان با ايمنی و كم ترين ريسك

- تأمين روشنايي كافي در شب 

تناسب و سازگاري محورهای
پياده با محورهاي سواره

- حذف كامل حركت هاي سواره در بخش هايي از شهر 
- سازگاري حركت هاي پياده با محور سواره از طريق كنترل سرعت سواره

- پيش بيني معابر كامالً مجزا از مسيرهاي سواره براي افراد پياده

دسترسی آسان به محور پياده 
)دسترسی/ جابه جايی(

- در نظر گرفتن امكانات جابه جايی مطمئن برای رسيدن به خدمات مورد نياز 
- تأمين خوانايی كافی دسترسی ها

- دسترسی راحت و مناسب برای همه ی استفاده كنندگان از هر مبدأ به مقصد در تمام مسيرهای عبور و مرور پياده
- ايجاد شبكه ی ارتباطی پياده ای مناسب و فراگير در سطح مناطق، كه از طريق آن بتوان به راحتی و به صورت پياده از جايی به جای ديگر 

نقل و انتقال پيدا كرد.
تشويق حركت به صورت 

پياده روی و ايجاد عناصر جاذب 
جمعيت در مسيرهای عمومی

- توزيع شبكه ای امكانات و تسهيالت در مناطق جهت تشويق و ترغيب پياده روی 
- افزايش سالمت عمومی به واسطه ی آموزش

،دهیمارائهامروزيمدرِنشهرهايازمنطقيتعریفیبخواهیم
هایيمکان«:بودخواهدنزدیکبسیارتعریفاینبهشکبي
هايدرگیري محل ،اندازه از بیش جمعیِت و ازدحام با
انبوهیداراي،موتوريینقلیهوسایلوانسان هادرپيپي
،هارنگ،نماهادرهماهنگيفاقد،قوارهبيهايساختماناز

فاقدهایيشبکهداراي،معبرازفاصلهومصالح،ارتفاعات
با گریبانبهدست،اتومبیل جایيجابه مگر کارکرد هرگونه
و،»ناموزونهايتوسعهوهوایيوآب،صوتیهایآلودگي
تنهااین.اجتماعيعواطفوزندگيکیفیتفاقد،کالمیکدر
استمیراثيتنهاومدرنشهرهايدرشدنصنعتيدستاورد
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توجه»جیکوبزجین«.داریمخودآیندگانوفرزندانبرايماکه
راشهريهايمحیطدرانسان هاروانيواجتماعيسالمتبه
دیدگاهاز.داندميمعاصرشهريهايطرحیگمشدهیمقوله
ناشيجاآنازشهرهادرروهاپیادهوخیابان هااهمیت،وی
دیگريمقاصد،جایيبهجاکارکردبرافزوناین هاکهشودمي
راغیرهواجتماعي،عاطفي،رواني،اقتصادياهدافهمچون
چهتاماکنونِيشهرهايدردیدبایدحال.کنندميتأمیننیز

.استشدهتوجهروهاپیادهوخیابان هااهدافبهاندازه

نتیجه گیري 
درشهرهادرپایداریهایشاخصازیکیکهروآناز
هایجذابیتارتقایوعمومینقلوحملافزایش،حاضرقرن
مداریپیادهقابلیتافزایشبهتشویقجهتدرشهریفضای
عابر سهم و جایگاه موضوع ،است شهروندان سالمتو
ریزانبرنامهکارِدستوردردوبارهاخیریدههچنددرپیاده
پیاده حرکتکهاین با .استگرفتهقرار شهریمدیرانو
جایيجابه شکل ترینضروري و ترینقدیمي ،ترینطبیعي
نیازهايرفعبهِصرفتوجهامروزه،استمحیطدرانسان
وشدهجمعيخاطراتزدودنوزدایيتاریخباعثسواره
فضاهايدر.استدادهکاهشرامسیردیدارِيهايارزش
غیربصريحواس،سوارهحرکتفضاهايبرخالف پیاده
دریافتومحیطبهتعلقاحساس،فضایيهویتادراکدر
بهپیچیدگيوتنوعهمینکه،دارندنقشمحیطيهايکیفیت

.افزایدميپیادهفضاينیرويوجذابیت
مسائلبهعمیقنگرشباکهاسترسیدهآنوقتامروز
رهایيحلراه،مشکالتیابِيریشهدرتالشوامروزيشهر
،ترافیک جمله از معضالت بسیاري از امروزي شهرهاي
معضالت ،گرایيمصرف ،هوایيوآب و صوتيهایآلودگي
شهردرحرکتوفعالیتالگوهايتغییردررا...واجتماعي
هاییدسترسیگرفتننظردر،جهتاینبه.نماییموجوجست
همگانیونقلحملوسایلودوچرخه،پیادهدسترسیچون
پایداروکارآمدارتباطبرقرارینوعیبه،شهریفضاهایبرای
ونقلحملبهدستیابیراستایدرمثبتگامیوفضاهااینمیان
ازحاصلنتایِجاساسبر،روایناز.بودخواهدپایدارشهرِی
وضعیتبهبودمنظوربهراهکارهایيشودميسعي،بحثاین
توانمی،شدذکرآنچهبربنا.شودارائهشهريیپیادهفضاهاي
عواملیبهشهریفضاهایدرمداریپیادهقابلیتمیزانکهگفت
،پیوستگی،دسترسی،محیطیجذابیتودلپذیری،امنیتهمچون

ارتباطبینکاربریوحملونقلو...بستگیدارد.
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چکیده
آنبامصنوعهایمحیطازبسیاریکهمسائلیازیکی

.استمحیطوکاربرانمیانمطلوبیرابطهِنبود،اندمواجه
تبدیلهایيمکانبهماِمصنوعفضاهايتربیشامروزه
وانگیزندبرنميفرددرراتعلقياحساسهیچکهاندشده

درحضوربهناگزیررااوکهفعالیتيانجامازپسشخص
کندميترکرافضاسرعتبه،)ضروري(کندميمکانآن

فعالیِتانجاموفضادردیگربارِحضوربرایرغبتیو
رفتِنبینازبهمروربهمسألهاین.نداردآندرتعریفی
و،ماندناستفادهبی،فضاآنبرایشدهتعریففعالیِت

،پدیدهاینعللازیکی.انجامدمییادشدهفضایناپایدارِی
.استکاربرانبرایمناسبرفتارِیهایقرارگاهنبود

تعامِلوبرهمکنشیدریچهازتااستآنبرپژوهشاین
راهکارهایییارائهباوبپردازدموضوعاینبه،محیطـ رفتار
ایفانقیصهایننمودِنمرتفعدرنقشیممکنجایتا،متناسب
برآننتایجتأثیروادراکِفرآیندنخست،راستاایندر.نماید
تشریحبا،آنازپسوشودمیبررسیفضاکاربراِنرفتار
ازبرداریبهرهروش،رفتاریقرارگاههایویژگیومفهوم
.شودمیبیانمحیطـ رفتاربرهمکنِشسازِیبهینهدرآن
بازتعریِف«و»پذیرتطبیقطرِح«مطلِبدو،منظوراینبه
قلمروهایرفتاری«نیزبهعنوانراهکارمعرفیمیشوند.

پایداری،رفتاریقرارگاه،محیط،رفتار،ادراک:کلیدواژه ها
.مشارکت،اجتماعی

بررسی تأثیر قرارگاه های رفتاری در بهینه سازی تعامل رفتار محیط
راهکاری در راستای جلب مشاركت كاربران برای پایداری مکان

دکتر محسن فیضی1، مهندس افروز سهرابیان2 
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مقدمه
وفردکارکردِییرابطهتاریخیگوناگونهایدورهدر
همیشهشدهساختهمحیِط،میانایندر.استمتفاوتجامعه
محیطیبانسلهر.استآنازجزئیوفرهنگیکمتندر
هاینسل سویاز که دارد ارتباط شدهساختهواجتماعی
،زمانهردرمبتکرطراحاِنوظایِفاز.استآمدهپدیدپیشین
آوردِنپدیدوتمایالتبهدادنشکلیامردمتمایالتتشخیص
برآمدهرفتارهایگویپاسخممکنجایتاکهاستهاییمحیط
تأمینکاربرانبرایامکاناینچنانچه.باشدتمایالتآناز
وضروریموارددرمگر،گرددبازنمیمکانبهکاربر،نشود
ناگزیرکارفرمایانکهشودمیتبدیلناپایدارفضاییبهمکان

.زنندمیدستآنتغییربه
هاآنبامصنوعفضاهایامروزهکهمسائلیرشتهاز
شدهساختهفضایبهنسبتتعلقحِسِنبود،اندگریبانبهدست
شودمیسازمسألهجاییازامراین.هاستآنکاربراِننزد
فضاهای داشتِننگه زنده کلیدِي عوامِل از یکي بدانیم که
کاربراِنویژهبه،انسانيعامل،هاآننمودِنپایدارومعماری
جنبهچندازراعاملاینِکارکردچگونگی.استهامحیطاین
درکاربرمشارکِت،موارداینازیکي.کردبررسيتوانمي
.یابدنميتحققسادگيبهمشارکتاینجلِب.استمحیطحفظ
کهکندميمشارکتفعالیتيوکنشدرزمانيشخص،واقعدر
منافعيوبهرهیاوباشدداشتهآنبهنسبتتعلقياحساس
هاییمکانباامروزمعمارِیدر.باشدمستترآندرويبراي
ازبرداریبهرهبرایمالکچندیازپسکهروییمروبهناپایدار
.استشدهساختهفضایتغییریاکاربریتغییربهناچار،آن
ِفرآیند این از توانمی آن یارِی به که عواملی از یکی
یدوسویهتأثیرچگونگِیشناخت،کردجلوگیریفرسایشی
این از برداریبهره و یکدیگر بر کاربران رفتار و محیط
پرداختهآنبهمقالهایندرکهاست؛طراحیدربرهمکنش
ازکاربرادراکچگونگِینخست،راستاایندر.استشده
داشتهکاربرانرفتاربرتواندمیادراکاینکهتأثیریومحیط

باشد،بررسیشدهاست.

ادراک محیط
برمستقیمطوربه،فردسویازمحیطادارِکچگونگی
،میانایندر.گذاردمیتأثیرمحیطبهاوگویِیپاسخیشیوه
.تأثیرگذارند،دریافتوادراکاینچگونگِیبرعاملچندین
هاییشاخصمااجتماعِییپیشینهوشخصیت،مثالبرای

،هستندشدهساختهمحیِطهایویژگیومردمبهنگرشبرای
ودریافتبرهاشاخصاین.نیستندآنیکنندهبینیپیشولی

.دارندسزاییبهتأثیر،محیطازفردادراِک
آوردِندستبهفرآیند،ادراکگفتتوانمیکلیطوربه
و فعال ،فرآیند این .است انسان پیرامون محیط از آگاهی
همبهواقعیتوشناختکهاستاینقطهادراک.استهدفمند
رفتاربدانیمکهشودمیآشکارهنگامیادارکاهمیِت.رسندمی
تصویرهای،محیطهایقابلیت،اوهایانگیزشینتیجهفرد
.استآنازحاصلمعانِیومحیطِمستقیمادراِکازحاصل
دهیسامانچگونگِیتأثیرتحتشدتبهفضاازمردمادراِک
گوناگونهایفرهنگدرهاادراکاین.استآنکالبدیمحیط

.دارندتفاوت
هیجانِی واکنش نوع سه آزمایشی و تجربی تحقیقات
تشخیص،شوندمیحاصلمحیطادراِک از که را آغازین
دوستاحساسبالذت.گریسلطهوبرانگیختگی،لذت:اندداده
هایویژگیبهبرانگیختگیدارد؛سروکارنداشتنوداشتن
احساسبهگریسلطهواست؛مربوطمحیطِبرانگیزعالقه
به توجه با محیطهر در .است مربوط فردی عمِل آزادی
واکنشنوعسهاینبهباید،محیطآنازانتظاراتوکاربری
گزینهسههرعمومیکاربرِیباایمجموعهدر.شودپرداخته
اماشوند؛لحاظبایدمجموعهمختلِففضاهایدرمیزانیبه
مدرسهیکدریا،برانگیختگییاگریسلطه،بیمارستانیکدر

.نداردکارکردیتوجیهگریسلطه

نمودار 1: پارامترهای محیطِی مؤثر بر رفتار
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فضایککاربراِندر،انگیزشبهتواندمیادراکچگونگی
رفتارهاواستانسانرفتارهدایتگرنیرویانگیزش.بینجامد
،همچنین.گیرندمیشکلانسانینیازهایارضایراستایدر
توانمی.کنندمیتوجهمحیطبهخودنیازهاییپایهبرمردم
الگوهای و محیط به مردم واکنش و پاسخ چگونگِیگفت
بر ،آن اجزای ومحیطاز هاآنبندِیدستهچگونگیوآن
،اشیا،سوییاز.استاستوار،اندکردهدریافتکههاییتقویت
بینندهپستییجعبهیک،مثالبرایدارند؛کنندهدعوتکیفیتی
محیطبهتوجهدرکاربران.خواندفرامینامهکردِنُپستبهرا
توجههاکیفیتاینبهناخودآگاهیاخودآگاه،شانپیرامون
فضادرکاربرانرفتارچگونگِیبرهاکیفیتاینوکنندمی

.استتأثیرگذارشدتبه
کههاییآموزشونیازهابه،محیطازمردمتشخیِص
معناکشفبرایگرمشاهدهیک.داردبسیاربستگِی،انددیده
توجهدید شعاعدرموجودعواملیهمهبه نیست ناچار
انجام »گزینش« و »انتخاب« با ،کردن توجه ،بنابراین .کند
یانگیزهوشناسندمیکهچیزهاییبهنخستمردم.پذیردمی
یتجربهبهتوجهاین.کنندمیتوجه،دارندراآنتشخیص
گرتداعیکههاییمحیط،روایناز.داردبستگیهاآنقبلِی

اقبالبا،باشدرفتهکاربههاآندرآشناهایینشانهیاباشند
بامرکزیطراحیدر،نمونهبرای.شوندمیمواجهتریبیش
توانندمیگرهاتداعیاین،مردمبرایناآشنانسبتبهکاربرِی
توانمی ،راستا این در .باشند کارآمد مخاطب جذب در
،آنطراحِیدرکهُبردنامراتهران»شهرتئاتر«یمجموعه
دیرپایهاینشانهاز،افالطونیهایُفرمازگیریبهرهکناردر
جدیدفضای،امراین.استشدهاستفادهنیزایرانیمعماری
تبدیلمخاطببرایآشناوگرتداعیفضاییبهراناآشناو
راخودِجایگاه،نوآوری،میاناین در.)1تصویر(کندمی
یهمهکهباشدایاندازه بهنباید نوآوریاین میزاِن.دارد
مشترکیزباِن،مخاطبوبرداردمیانازراآشناهاینشانه

.نیابدمحیطبا
از کاربران ادراک چگونگِی در دخیل عوامل دیگر از
،عاملاین.استشدهساختهمحیِطنمادگرایِی،مصنوعمحیِط
سویازمحیطنشدِنیاشدنداشتهدوستدرمهمینقش
،هاارزشیمجموعهیعنی،فرهنگیاریبهمردم.داردمردم
خودمحیطبه،مشترکنهادِیهاینظاموبینیجهان،باورها
به.کنندمیتبدیل»مکان«بهرامعنابیفضایودهندمیمعنا
یپایهبر،شانزندگیمحیطبهنسبتمردم،»راپاپورت«باور

تصویر 1: استفاده از نمادهای آشنا برای کاربران در طراحی مجموعه ی تئاتر شهر تهران 
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واکنش،کندمیتداعی شانذهندرمحیطآنکهمفاهیمی
وابستهفضاازمخاطبادراِکبهتداعیاین.دهندمینشان
نتواندوباشدنومخاطببرایچیزهمهمحیطیکدراگر.است
خواهدمحیطازدلزدگیدچار،کندپیدامحیطبامشترکیزبان
محیطآنبهآیندهدر،انتخابحقداشتنصورتدروشد

.گشتبازنخواهد
معانیکردِنپیادهدرتنهاطراحانهنر،راپاپورتدیداز
کارگیرِیبهوشناساییبلکهنیست؛ذهندرموجودادراکِی
کاربرانش برای را فضا یک بتواند که است گرهاییتداعی
وادراکیهایجنبهکهکندمیتأکیداو.بخشددرخورمعنایی
شرِطپیش،ادراکییجنبهومربوطندهمبهمعنایکنندهتداعی
،طرحیکموفقیِت:گفتباید.استکنندهتداعیهایجنبهدریافتِن
ادراکِیمتغیرهایکهاستایمعانیدرِکیاندازهبهوابسته
به.استکردهپذیرامکانراهاآنطراحسویازکاررفتهبه
بایدطراحان،آنازپیشحتیوطراحیهرِآغازدر،دیگرسخن
مشترکزباِناینازسپسوبیابندمخاطبانبامشترکیزبان

.جویندبهرهفضایییتازهشعرهایوگفتارهابیاِنبرای
بسیار محیط ادراِک فرآیند در که عناصری دیگر از
حس ًصرفانه و گانهپنج هایحس به توجه ،دارد اهمیت
بیناییحساگر،امروزیهایبناازبسیاریدر.استبینایی
.نداردگفتنبرایسخنیدیگرمعماری،شودگرفتهکاربراز
اینبهایرانسنتیمعماریدرمثالبرایکهستحالیدراین
کهایرانسنتیبازارهایماننداست؛شدهتوجهمهمموضوع
کندمیبازیمهمینقشهاآندرشنواییوبویاییپرسپکتیِو
باکهنیرومندندچنانپرسپکتیوهااین،مواردایپارهدرو
ادویهبویتوانمی،عطارانبازاریراستهازتصویریدیدِن
صدای،مسگرهابازارتصویردیدِنبایا،کرداستشمامرا

.شنیدرامسجاِنبیپیکربرپتکشدِنکوبیده
هاآنرفتارنهایتدر،فضایکازمخاطبانادراکچگونگِی
خواهدپرداختهآنبهادامهدرکه،کندمیتعریففضاآندررا

.شد

محیط و رفتار
طوربه،فضااز فردادراک چگونگِی،شدگفتهکهچنان
حمایِتچگونگی.داردتأثیرمحیطدراورفتاربرمستقیم
و راحتی میزان و فعالیت هاینظام از شدهساخته محیِط
ایفامحیطکیفیتذهنِیادراکدررااصلینقش،آنآسایش
شناختِیتصویرهایازکارکردی،رفتارگفتتوانمی.کندمی

کهرفتارهاییبینِیپیشبرای.شهرهاستوهاساختمانازما
تأثیرباید،پیوندندمیوقوعبهمعماریخاِصیگونهیکدر
رفتار،نتیجهدروادراکبررامحیطگوناگوِنهایویژگی

.شناختمحیطآندرکاربران
درماکهرافضاییتواندمیفضاطراحیفرآینددرمعمار
.آوردوجودبه،بریممیبهرهآنازوشویممیجاجابهآن
معماریدرفضا.گویندمیرفتاریفضایرافضانوعاین
انتظارات.استانسانیرفتارهایدهیشکلدرنیرومندابزاری
بر،مکانیکبهمربوطرفتارهایازمردمهایداشتچشمو
،واقعدر.گذاردمیتأثیرجاآنبابرخورددرهاآنارزیابِی
رفتاریالگوهایِبرآیندخودهم،مکانیکازهاآدمهایتوقع
آندرفردرفتاربرهمواستمتداولمکانآندرکهاست
.گذاردمیتأثیرجاآنرفتارِیالگوهایدیگرباپیونددرومکان
قائلمحیطورفتارمیانرابطهگونهچهاررفتارشناسان
محیطاستمعتقدکه،اختیارگرایی 1ـ:ازاندعبارتکه،هستند
دفاعغیرقابلرویکرداین.نداردانسانرفتاربرتأثیریهیچ
هاییفرصتیدربردارندهرامحیطکه،گراییامکان2ـ.است
ندادهیادادهرخعملیاستممکنهاآنیپایهبرکهداندمی
رفتاراصلِییکنندهتعیینرامحیطکه،گراییجبری3ـ.باشد
تغییربه،مصنوعمحیِطدرتغییراستمعتقدوداندمیانسان
تِربیشمبنایکه،گراییاحتمال 4ـ.انجامدمیانسانرفتاردر
رفتارهایوقوعنظامقطعیتعدمبهواستاخیرهایپژوهش

.استمعتقدطراحانعمِلمحیِطوانسان
رامحیطفیزیکِیودیداریهایویژگیتأثیرافرادبرخی
موضوعاینودانندمیمهممحیطیِجبربهاعتقادیاندازهبه
مکان طبیعِی منظر از بیانی هاانسان که کشندمی پیش را

تصویر 2: بازار اصفهان
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همیشههاآنفرهنگِیتولیداتکهاینوهستندشانزندگی
معتقد»دارلالرنس«.داردشانمکانازناشدنیاشتباهنشانی
باراکشوروببریمبینازراهافرانسوییهمهاگرکهاست
نواز هاـفرانسویلطیِفیروحیهبامتضاد خشنـهاییآدم
هایشاخصه،نسلدوازپسکهدیدخواهیمهمباز،کنیمبرپا
هویِت،روایناز.گرددبازمیقبلحالتبهبودنفرانسوی
،بیرونیتغییراِتبسیاریوجودباتواندمیخاصمکاِنیک
مکاندرناآشکارودرونینیروهاییکهچرابماند؛پابرجا
دردرونینیروهایاینوجودصورتدرحتی.داردوجود
،استاختیاردارایموجودیانسانکهجاآنازهمباز،مکان
حالِتبهبازگشتبهامیدتواننمیهمنسلدوازبعدحتی
»رلف«خودکهحالتیبهتوجهبا،دیگرسویاز.داشتقبل
عصرمستقیمینتیجهوکندمی»مکانیبی«بهتعبیرآناز

،اندشدهتررنگکمبسیاردرونینیروهایاین،استتکنولوژی
دیگرازکههستندجدیدینیروهایبامقابلهبهناگزیرزیرا

.آیندمیمناطق
نشان خوداز مکان یک در فرد که رفتاری از بخشی
تأثیراتوعواملتابِع،شخصیتیهایویژگیازغیربه،دهدمی
زیربندیدسته»آیزکآلن«.گیردمیمحیطازکهاستمختلفی
،استکردهارائهمحیطخاِصالگوهایاحساسِیبیانبرایرا
مکانیدرحضوریهزینهیکنندهتعییننوعیبههابیاناینکه

:استخاص
ترکیب،پایدارینبود:آیدمیوجودبهزیرمواردباکه،تنشـ
محیِطدرناآشناعناصرشدید؛کنتراستازاستفاده،نامتعادل
وهافرمکننده؛ناراحتوناسازگار،شدیدهایرنگ،ناشناخته
وناموزونصدایآزاردهنده؛ِشدیدنورتند؛زاویهباخطوط
جایی؛جابهمحدودیِتیاحرکتِنبودنامناسب؛دمایَکرکننده؛

.ناخوشایندبوهای
و آشنا عناصر دادِن قرار با که ،آرامش احساس ـ
نظممانندآید؛میدستبهآشنامحیطیدرداشتنیدوست
صداهای،کوچکمقیاس از استفاده ،سادگی،انتظار مورد
فضاهایوخطوط،هافرم،قبولقابلدمای،مالیموخوشایند
هایرنگ،)غیرمستقیم(مالیمنور،کمکنتراسِت،نرمومواج

.خوشایندبوهایوآسانجایِیجابه،خانوادههم
ِبرآوردویادشدههایحسمحرِکعواملشناخِتباطراح
بهتواندمی،فضایکدرمخاطبانحضوریهزینهیاسود
وبرانگیزنده،نظرموردفعالیتِیمختصاتبامحیطیطراحِی

.یابددستکاربرانمشارکِتجلبنظرازموفقنتیجهدر
هایانگیزهبر،خاصمحیطیدرماحضوریهزینهوسود
هامحیطبرخی.گذاردمیتأثیرمکانآندرحضوربرایما
یامادیبازدهچونولی،کنندمیایجادزیادیعصبِیفشار
اینآوردِنتاب،باالستمکانآندرحضورشناختِیروان
بر افزون که هستند هم هاییمحیط .شودمی ممکن فشار
کنندمیتحمیلکاربربههماضافییهزینه،بازدهنداشتِن
داشتهدیگرییگزینهاگرمردم،شدگفتهترپیشکهچنانو
بهامراینکهیابند؛نمیحضورهاییمکانچنیندر،باشند
یشدهتعریففعالیِترفتِنمیانازوهامکاناینشدِنمتروک
ِبرآینداز.انجامدمیهامکاناینکاربرِیتغییربهگاهوهاآن
شدهمطرحنیروهایکهآیدبرمیچنین،شدگفتهجااینتاآنچه

.بودخواهندکارآمدشرایطیتحتنیزرلفسویاز
بررسیاینفکرِیمبانیبهکهگرایاناحتمالدیدگاهاز

تصویر 3: نمونه هایی از القای آرامش با خطوط نرم، و القای 
تنش با خطوط شکسته در طراحی
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وتأثیرپذیرهمبایدمحیطکهگفتتوانمی،استترنزدیک
بتواند تا ،کند ُرشد زمان گذر در و باشد پذیرانعطاف هم
.باشدنشدهبینیپیشولیهمانندرفتارهایبرخیگویپاسخ
هایانگیزشوهاارزش،مزایاوهاهزینهدرِکوشناخت
سازگارِیتبیینبههمگی،افرادپذیریتطبیقمیزانوفردی
برایکّمیروشیتدوینورفتارالگوهایوفیزیکیمحیِط
توانمی،میانایندر.کنندمیکمکمحیطیسازگاریارزیابی
یهزینه،شودمیبیانادامهدرکههاییروشازگیریبهرهبا
اینازودادکاهشرانظرموردهایمکاندرافرادحضور
ومثبتِحضورسویبهراکاربرانازتریبیششمار،راه
برایرفتاریهر.کردتشویقمکاندرمشارکتباهمراه
محیط«عنوانباآنازکه،داردنیازمحیطیِبستریکبهوقوع
بررسیبه،ادامهدر.شودمییاد»رفتاریقرارگاه«یا»رفتاری
محیطدرکاربررفتاربرآنتأثیرسازِیبهینهومفهوماین

.شدخواهدپرداخته

تأثیر قرارگاه  های رفتاری بر رفتار کاربران 
کوچک واحد یک رفتاری قرارگاه ،»بارکر« یگفته به
ایگونهبهمکانیکوفعالیتیکِپایدارتلفیقازکهاستاجتماعی
ضرورِیکارکردهایبتواندمنظمفرآیندیدرتاگیردمیشکل
»رفتاری قرارگاه« .سازد برآورده را رفتاری محیط آن
فضای«جایبهاکولوژیکشناسِیرواندرکهاستاصطالحی
شناخِتبهرفتاریهایقرارگاهتحلیل.رودمیکاربه»فعالیت
برای.کندمیکمکرفتارجارِیالگوهایازطراحانتربیش
رفتارهایبهمردمگرایشمیزانبایدهافعالیتساختِنغنی
فضایچگونهگوناگونهایگروهدیدبایدشناخت؛راخاص
به چگونه گوناگون هایمحیط و گزینندبرمی را شخصی
گیریبهرهبا.انجامندمیشخصیفضایدرمتفاوتروابِط
.کردطراحیکاربربهدهپاسخمحیطیتوانمیهایافتهایناز
کنندهدرخواستکیفیتیکالبدیمحیِطکهاستمعتقدبارکر
راکودکبازفضایکهاستمعتقدوی.داردکنندهدعوتو
هایقرارگاهنمادهایاین،واقعدر.کندمیتشویقدویدنبه
.کنندمیتعیینراکالبدیمحیطدرخواسِتنوعکهاندرفتاری
جلب در را محیط توانایِی که مواردی از دیگر یکی
باطراحدرسِتبرخورد،دهدمیافزایشکاربرانمشارکِت
تشخیص،طراحیِفرآیندهردر.استرفتاریهایقرارگاه
نظامیدهندهتشکیلرفتارِیهایقرارگاه،فعالیتهاینظام
هایقرارگاهتفکیکیاپوشانیهمواستقرارمیزانوفعالیت

کلیتصویریداشتِننیازمندمحیططراِح.استمهمرفتاری
هایقابلیتتا،استرفتاریهایشیوهوهاگرایش،نیازهااز

.کندمشخصمنسجمشکلیبهرامحیطیورفتاری
کندمیبروزهنگامیرفتاریهایقرارگاهِحریممشکل
نشده تفکیک درستیبه ،تفکیک به نیازمند هایفعالیت که
هاینشانهوقتی.باشندشدهتفکیکاندازهازبیشیا،باشند
برخیبرایو)کفبافِتدرتغییرمانند(باشندنمادینحریم
این.آیدمیوجودبهمشکالتینیزنباشندتشخیصقابلافراد
زندگیمختلفهایفرهنگبامردمکهجاهاییدرمشکالت
مردمازدیگرگروهیبرایوشودمیمشاهدهتربیش،کنندمی

تصویر 4: کیفیِت دعوت کننده ی محیط: فضای باز کودک را 
به دویدن تشویق می کند.  

از مسائلی كه امروزه فضاهای مصنوع با آن ها 
دست به گريبان اند، نبوِد حِس تعلق نسبت به 

فضای ساخته شده نزد كاربراِن آن هاست. اين 
امر از جايی مسأله ساز می شود كه بدانيم يکي 

از عوامِل كليدِي زنده نگه داشتِن فضاهای 
معماری و پايدار نمودِن آن ها، عامل انساني، 

به ويژه كاربراِن اين محيط هاست. 
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ابداعبهبایدمحیططراحی،»آلتمن«باوربه.استنامفهوم
به،کندتعریفروشنیبهراقلمروهااینکهبپردازدهاییراه
قلمروگوناگوِنهایالیهبیگانگانوکنندگاناستفادهکهایگونه
مشخصهاآنمالکیِتزماِنمدتوبازشناسنددرستیبهرا
خواهدپیشتعارضافراداینمیان،صورتاینغیردر.باشد
و هاقرارگاه با مردمارتباِط افزایش که گفت توانمی.آمد
آشنایی،دیگرانبامتقابلروابطایجادورفتاریهایمکان
راآنعاطفِیبنیادهای،دادهافزایشرامکانبهوابستگیو
محیط در مردم اضطراِب و تنش از و سازدمی مستحکم

.کاهدمی
کاربران،باشندنشدهتعریفدرستیبههاقرارگاهایناگر
بایدمحیط،بنابراین.زنندمیدستکالبدیمحیِطتغییربه
درایاندازهتابتوانندکاربرانکهباشدقابلیتیچناندارای
ایگونهبهراشدهساختهمحیِطمردم.کنندتصرفودخلآن

رفتار مطلوِب یا جاری الگوی یبرازنده که دهندمی شکل
فرسایشسببکالبدیمحیِطازمداومیاستفادهگاهی.باشد
کاهشرفتارالگویتأمینبرایرامحیطکفایِتوشودمیآن
آن،برسدکفایتیکمینهوکفبهنتواندمحیطاگر.دهدمی
کهاینیا،گیردمیانجامآندرتغییرییا،شودمیرهامحیط
پذیرتطبیقطرحعنوانباایگزینهجاایندر.شودمیبازسازی
تقویِتدرمؤثرراهکارهایازدیگریکیکه،شودمیمطرح

.رودمیشماربهمحیطوکاربریرابطه

تأثیر بهره گیری ازطرح تطبیق پذير و انعطاف پذير در 
رفتار کاربران 

باخودهایفعالیتدادِنتطبیقبرایباالییظرفیِتانسان
نویِنهایارزشیادگیرِیونوساختههایمحیطهایقابلیت
فرآیندهای،تعمیمویادآوری،یادگیری.داردشناختیزیبایی
پذیرِیتطبیقظرفیتاگر،همهاینبا.هستندپذیریتطبیقاصلِی
منجر،باشدمحیطباتطبیقبرایبایستهیاندازهازترکمفرد
گرایشیوکششآیندهدرکاربروشودمیروانیفشاربه

.داشتنخواهدمکانایندربودنبرای
ندارد؛توجهیوآگاهیآسایشبهنسبتًمعموالانسان
بسیاریاگرمبسیارمحیطمثاًل،نباشدآسایشکههنگامیاما
و،آیدمیپدیدآگاهیاین،باشدنورکمیاشلوغ،بدبو،سرد
محیطدرتغییرایجادصدددرکاربرکهاستهنگامایندر

.آیدبرمی
هایمکانکهاستاینطراحییدربارهذهنیتترینبیش
برای رو این از .کنندمی قلمداد کاربردیتک را گوناگون
برویم؛ دیگری مکان به باید ،دیگر حالتی کردِن برآورده
براییکسانمکانیاز،مکانتغییرجایبهتوانمیکهدرحالی
زمان گذر در هاانسان .ُجستبهره گوناگون هایخواسته
شدنترکاملودگرگونیحالدرپیوستهوکنندمیتغییر
وفضاکردِنتخصصی،»کانتر«باوربه،روایناز.هستند
پذیرانعطافکهچرامعناست؛بیکاری،ثابتهایمکانطراحِی
اصطالح ،منظور این به .است ضرورتیک هامکان بودِن

.شودمیمطرحهامکاناینبرای»پذیرتطبیقطرح«
:باشدافرادِمتغیرهایگرایشگویپاسخبتواندبایدمحیط
بابهگیریگوشهحالِتازجاییجابهکهتأثیرپذیرهاییمحیط
وتأثیرپذیرندهمکههاییمحیطسازند؛میسررابودنهم
هاییمحیط.سازندمیممکنرااجتماعیتعاملبرنظارتهم
استراکدوایستا،داردپافشاریجنبهدوازیکیبرتنهاکه

تصویر 5: استفاده از فضای شهری برای اجرای نمایش 

يکی از عواملی كه به يارِی آن می توان 
به فضاهای ساخته شده پايداری بخشيد، 
شناخت چگونگِی تأثير دوسويه ی محيط و 
رفتار كاربران بر يکديگر، و بهره برداری از اين 
برهمکنش در طراحی است. در اين راستا، 
نخست چگونگِی ادراک كاربر از محيط و 
تأثيری كه اين ادراک می تواند بر رفتار كاربران 
داشته باشد، بايد بررسی شود. 
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.سازدبرآوردهراخلوتبهفردِمتغیرنیازهایتواندنمیو
،کالبدیتغییراتبهنیازبدونکهاستطرحیپذیرتطبیقطرح
در.کندتأمینمختلفهایزماندررارفتارجارِیالگوهای
گوناگوننیازهایبهپاسخبرایسازه،پذیرانعطافهایطرح

.کندمیتغییرآسانیبه
کردطراحیایگونهبهرامحیطتوانمی،آلتمننگاهاز
برگزید؛بتوانآندرراشخصیفضایونشستنشکلکه
در.باشدمتغیراجتماعِیتعاملبیانگربایدطراحیاصولیعنی
درگوناگونهایروحیهوپسندهاباافرادکههمگانیفضاهای
تریبیشضرورتپذیرانعطافطرح،یابندمیحضورهاآن
،باشد تربیش شدهساخته محیِط هایقابلیت هرچه .دارد
ازافراد.استدوسویهرونداینواستپذیرترانعطافمحیط
میزمانندموانعیونگاهِبرخوردازپرهیز،نشستندارزاویه
تنظیمبرایهمگانیهایمکاندرعواملدیگریاوصندلییا

.برندمیبهرهدیگرانباخودارتباطوتماس
»آنتروپوزمیک«هایاصطالح»آیزومیدوکیو«،زمینهایندر
هایساختمان در .کندمی مطرح را »آنتروپوفیلیک« و
دروکنندپیداتطبیقشرایطباناچارندافرادآنتروپوزمیک
شرایطبابایدتجهیزاتووسائلآنتروپوفیلیکهایساختمان
درحضوربهافرادگرایِش،روایناز.شوندمنطبقانسان
باطراحیراپاپورت.استتربیشدومیدستههایساختمان
امکانیگونههیچبرداربهرهبرایکهرازیادودقیقجزئیاِت
طراحِی،آنجایبهودانستهمردود،دهدنمیفضاتغییربرای
کاربرکهرا)ِشماتیک(وارهطرحیاترکمجزئیاِتبامنعطف
پیشنهاد،آوردپدیدتغییرانیخودیسلیقهبهآندرتواندمی

.کندمی
:گرفتنتیجهتوانمیشدهمطرحهاینگرشبهتوجهبا
افراد.داردتریبیشاهمیتمحیطِتنوع،همگانیفضاهایدر
قهرمان،کودکوبزرگسالـمختلفهایتواناییوسنینبا
یاندازهبهبایدمحیطکهدارندگوناگونینیازهایـعاجزو
.باشدپذیرانعطافوآسودنینیازهااینبهپاسخبرایکافی
،شوندمیدرکواسطهبیکهرفتاریهایقرارگاهبرافزون
)بالقوه(نهفتهتواِنشکلبهکهاستهاییموقعیتدارایمحیط
کاربهتوانندمیمناسبیهنگامهدرودارندوجودمحیطدر
هایقابلیت«عنوانباهاموقعیتایناز.شوندبالفعلوآیند
کردِنبهینهراهکارهایازدیگریکی.شودمییاد»محیطی
محیطیهایقابلیتازگیریبهره،رفتارومحیطبرهمکنِش

.شدخواهدبررسیادامهدرکه،است

بهره گیری از قابلیت های محیطی در پیش بینِی رفتار 
کاربران 

ِخودحتیوکاربرکههاستموقعیتازایمجموعه،محیط
صورتبهبرخیوکندمیدرکراهاآنازبرخیتنها،طراح
هایتواناینبه.دارندوجودمحیطدربالقوهونهفتهتوانی
طریقازمعماریطرحیک.گفتتوانمینیز»قابلیت«نهفته
هاقابلیتاین.کندمیدخالتمردمزندگیدرخودهایقابلیت
کاربردی و بالفعل ،کاربر توسط درک و نیاز صورتدر
چیزهایاست؛غنیرفتاریهایقابلیتنظرازمحیط.شوندمی
فرهنگآنهایویژگیازتوانندمیجامعهیکیاستفادهمورد
هایقابلیت.آیندشماربهآنفردِینیازهایوهاارزشازو
آنکههستندهاییچیزی،بدچهخوبچه،کالبدیمحیطیک
یسازندهمصالِحوموادوبندیپیکرههایویژگیبامحیط
.کننداستفادههاآنازتوانندمیافرادکه،نمایدمیپیشنهادخود

تصویر 6: تنوع در طراحی فضای شهری 
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،آشکاروبالفعلهایموقعیتبرافزون،محیطهرطراحِیدر
این.شودگیریبهرهنیزنهفتهوبالقوههایقابلیتازاستبهتر

.کنندمیکمکمصنوعمحیِطشدِنغنیبههاقابلیت
غیرمستقیمومستقیمیدستهدوبهرامحیطهایقابلیت
هافعالیتتأمیِن،مستقیمقابلیِتازمثالی.کردتقسیمتوانمی
شامل غیرمستقیم قابلیِت کهدرحالی ،است محیط توسط
باالگوهاهمبستگِیبهکهاستنمادینمعانِیهمچونچیزهایی

.داردبستگیالگویکسودمندِیومرجعیک
،ویژهموقعیِتیکدرمحیطهایقابلیتازایمجموعه
پدید مکان آن در انسان رفتار برای را ایبالقوه محیِط
تحت فضاییرفتار و شناخت،ادراک فرآیندهای .آوردمی
ساخته،محیطساختاروگروهیوفردیهایشایستگیتأثیر
عمِل آزادی ،باشد تربیش فرد شایستگی هرچه .اندشده
ترکمرااورفتار،کالبدیواجتماعیهایمحیطوداردتریبیش

سطحتعیین،طراحیدرمهمعواملازیکی.کنندمیمحدود
ترکمفردهایشایستگیهرچه.استنظرموردشایستگِی
.کندمیاستفادهمحیطدرتریکمرفتارِیهایفرصتاز،باشد
محیط،باشدتربیشمحیطازفردهایشایستگیاگر،مقابلدر
برانگیزیچالشموضوعوشدخواهدکنندهوکسلیکنواخت
رافردهایتواناییاستممکنوضعیتاین.نداردفردبرای
وزداییشخصیت،نکردنمشارکت،آنِپیامدکه،دهدتقلیل
تازههایمحیطگاه.استفردیهایشایستگیدادِندستاز
کشوریکازکههنگامیمانندبرانگیزترند؛چالشانسانبرای

.کنیممیدیدارمتفاوتفرهنگیبادیگر
رفتارهاتأمینقابلیت،شدهساختهمحیِطمختلِفالگوهای
هایقابلیت،بنابراین.دارندرامتفاوتیشناختیزیباییتجارِبو
شناختِیزیبایی و رفتاری هایانتخاب ،شدهساخته محیِط
یاکندمیمحدودمحیطبندِیپیکرهچگونگیبهبستهرافرد
برایرامصنوعوطبیعیهایمحیطمردم.دهدمیگسترش
رامحیط،مردم.دهندمیتغییرآنهایقابلیتکردِندگرگون
معناخودشانبرایتنهاکهپذیریرؤیتالگوهایوهاشکلبه
امکان،شدهساختهمحیِطدرتغییریهربا.سازندمی،دارد

.شودمیپدیدارنیزجهانهایقابلیتتغییر
وباشدداشتهوجودرفتاریتأمینقابلیتمحیطیدراگر
کهنیستمعنیاینبه،باشدداشتهراآنشایستگِیهمکاربر
الزمقابلیتجاییدراگراماپیوندد؛میوقوعبهًحتمارفتارآن
محیط،روایناز.شودنمیواقعرفتاری،باشدنداشتهوجود
غیردر.شودریزیبرنامهمطلوبرفتارهایتأمینبرایباید
یا،دهندمیتطبیقمحیطباراخودرفتارمردم،صورتاین
برای.دهندمیتغییرنظرموردرفتارانجامبرایرامحیط
عنوانبه فضاییاگر نمایشیهنرهایمرکزیکدر،نمونه
اجراشدههاینمایشیدربارهمباحثهوافکارتبادلفضای
اگرشود؛نمیتشکیلهایینشستچنین،باشدنداشتهوجود
فضاییکهنیستزمانیکیفیِتوقدرتبه،شودتشکیلهم
کننداستفادهفضاییازبایدکاربرانزیرا.باشدداشتهخاص

.نداردرافعالیتیچنانقابلیِتکه
فضاهاییاصفهانخواجویپلدر،دیگرمثالیعنوانبه
وکارَبریچنینآغازینطراحِیدرشایدکهشودمیدیده
طیدرکاربراناما،استنبودهمتصورآنبرایکارُبردی
فضادرکهقابلیتیکمکبهراهافعالیتوهاکنشاینزمان
برعالوهپلاین.اندکردهایجادودیدهآندر،داشتهوجود
به،استرودخانهسویدودادِنپیوندکهآناصلِیکارکرد

تصویر7: آفریدِن فضاهای متنوع برای استفاده ی کاربران 

ادراک، فرآيند به دست آوردِن آگاهی از محيط 
پيرامون انسان است. اين فرآيند، فعال و 
هدفمند است. ادراک نقطه ای است كه شناخت 
و واقعيت به هم می رسند. ادراِک مردم از فضا 
به شدت تحت تأثير چگونگِی سامان دهی 
محيط كالبدی آن است. اين ادراک ها در 
فرهنگ های گوناگون تفاوت دارند. 
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،پیراموناندازهایچشمازُبردنبهرهونشستنبرایفضایی
مانندموقتهایآییگردهمواستراحت،مباحثهبرایفضایی

.)7تصویر(استشدهتبدیلخیابانیهاینمایش


جمع بندی 
گرفتِن نظر در و فضا در کاربران رفتار بینیپیش با
توانمی ،رفتارها این ُبروز برای الزمرفتارِی هایقرارگاه
آنبادرخوریرابطهداشتنومکاندرحضوربهراکاربران
کاربرانادراکِیفرآیندبایدنخست،راستاایندر.کردتشویق
آگاهیآنبرمحیطیگوناگوِنعواملتأثیرازوشناخترا

.یافت
و،جوانبیهمهبهباید،پایدارهاییمکانداشتنبرای
بر که هم اندازه هر مکان یک .کرد توجه ،انرژی فقط نه
ورِیبهرهبرمبتنیهایگزارهوهانامهآیینترینتازهیپایه
ارتباطآنبانتواندکاربرچنانچه،باشدشدهطراحیانرژی
این یفرضیه اساس بر .بود نخواهد پایدار ،کند برقرار
درخورارتباِط،مصنوعمحیِطبابتواندکاربراگر،تحقیق
داشتهتعلقومسؤولیتاحساسآنبهنسبتوکندبرقرار
واکنِشهمفضاآندرشدهتعریففعالیِتبهنسبت،باشد
برقرارروحیوذهنیارتباِطآنباودهدمینشانمثبت
دارینگهدرمشارکتبهارتقاقابلیِت،ارتباطاینکهکند؛می

.داردرامکانآناز
اگر،باشدکهشکلهربهمحیططرح:گفتبایدپایاندر
مردممیاناجتماعیبرهمکنِشبرایپنهانیوآشکارگرایِش
اجتماعِیرفتاروقوعبرایکمیاحتماِل،باشدنداشتهوجود
در،کالبدیتغییرهمراهبهکهآنمگردارد؛وجودنظرمورد
محیِطماکهاین.بپیونددوقوعبهتغییرینیزاجتماعیمحیط
،بدانیمفردرفتارهاییکنندهتعیینتنهاییبهراشدهساخته
فردیواجتماعینیروهایِبرآیندرفتارهازیرا.استنادرست
تواننمی،صورتهردراماپیوندند؛میوقوعبهکههستند
وقوعقابلیتاگر،شدگفتهکهچنان.کردکتمانرامحیطنقش
به ًاحتماالرفتارآن،باشدداشتهوجودمحیطدررفتاری
نداشتهوجودمحیطدرقابلیتایناگراماپیوندد؛میوقوع
توانمی ،واقع در .شودنمی حادثنظر مورد رفتار ،باشد
الزم رفتار یک وقوع برای محیط در قابلیت وجود گفت
مردمتوسطنیزهاقابلیتاینیهمه.نیستکافیاما،است
استفادههمشدهدرکهایقابلیتتمامازوشوندنمیدرک

.شودنمی

ابزاریعنوانبهمحیطِطراحیِاهمیتبهبایدجاایندر
اشارهجامعهدرمثبتهایعادتوفرهنگتولیدبراینیرومند
باکهباشدداشتهنظردربایدطراحیهنگامبهمعمار.کرد
راجامعهیکزندگِیواقعدر،کشدمیکاغذرویکههاییخط
تأثیراتازباید،روایناز.کندمیترسیمروپیِشهایسالدر
آگاه خویشطراحِی هایرفتارسازی و پیامدها و محیطی
.باشدداشتهمسؤولیتاحساسخودکنِشبهنسبتوباشد
،شخصییسلیقهاعمالباًصرفانهطراح،ترروشنعبارتبه
جامعهشرایطومخاطباننیازهایگرفتننظردربابایدبلکه

.کندطراحیبهاقدام

■ پی نوشت
1ـ دانشیار دانشکده ی معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. 

2ـ کارشناس ارشد معماری پایدار، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، مدرس دانشگاه .
■ مراجع

1ـ آلتمن، ایروین، 1382، محیط و رفتار اجتماعی، مترجم: علی نمازیان، انتشارات دانشگاه شهید 
بهشتی. 

2ـ پاکزاد، جهانشاه، 1388، سیر اندیشه ها در شهرسازی)3( از فضا تا مکان، انتشارات شهیدی، 
تهران. 

3ـ پاکزاد، جهانشاه، 1386، مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری، انتشارات شهیدی، 
تهران. 

4ـ رحیمیان، مهدی، 1383، سینما: معماری در حرکت، انتشارات سروش، تهران. 
5ـ لنگ، جان، 1388،آفرینش نظریه ی معماری)نقش علوم رفتاری در طراحی محیط(، مترجم: 

علی رضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم. 
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چکیده
اینشهریکالبدیتقسیماتدیگروهامحلهِپایدارطراحی

راخودمنفِیتأثیرکهآوردمیپدیدهاآندرراتوانایی
درکوششی،اینکهدهند؛کاهشزیستمحیطرویبر
در.استپایدارتروماندگارترهاییمکانایجادراستای

تمرکزکهداردقراراکولوژیکراهکاری،انگارهاینِمرکز
درچه،نیزانسانیعناصربهبلکه،نیستطبیعتبرتنهاآن
.داردتوجهخوبیبه،جهانیمقیاسدرچهومحلیمقیاس

دنبالبهودهدمینشانراطراحیِراهبرد25،مقالهاین
دیگرباِرکشِفهاآناصلیتوجهکهاستفرآیندهایییافتن

مقالهاین.استپایدارهایمحلهطراحیدانِشوهنر
یکقالبدرمبانیواصولاینِادغاموجویجستدر

وارونهمنظوربه،هاشهرکوشهرهابرایطراحیدستورکار
مخربهایگرایشونقایص،هاعیبازبسیاریروندکردِن

هاییشاخصراهبردهااین.استگذشتههایتجربهاز
ازکاراینبرایوکنند؛میفراهمپایداریتوسعهبرایرا

هاینشانهوتحملقابلهایظرفیت،بنیادیهایکیفیتتعریف
نمونهصورتبهمحلهیکخلقبراینیازمورداکولوژیِک

اجازهطراحانبهراهبردهااین،اینبرافزون.جویندمیبهره
وسنجش،سازیمدلراپایداراستانداردهایتادهندمی
درخوبیهمانبهراهاآننهایتدرتا،کنندریزیبرنامه

.گیرندکاربهشهرهابازساخِتواحیاِفرآیند

انگاره ی طراحی شهری پایدار1
25 راهکار ساده برای خلق محله  ی شهری پایدار

نويسنده: بشیر ا. کاظمی2 
مترجمان: دکتر حامد مضطرزاده3، دکتر وحیده حجتی4
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گروه چند در پایداری به دستیابی برای هامشیخط
،انرژیمصرف،انسانیاکولوژی:اندگرفتهقراراصلیمتنوع
هایگروهاین.وهواآبکیفیتًنهایتاومنابعوزمینمصرف
ودهندمیارائهرابرهمکنشوتأثیرگذاریهایچرخه،متنوع
وکارآمدهایمکانخلقفرآیندهایمبانیوتئوریمبنایبر

.اندآمدهپدیدپایدار
یتوسعه،طراحیراهبردهای،پایدارهایمحله:کلیدواژه ها

.مکانخلقفرآیند،پایدار

مقدمه
هایفرسایشافزایشوجهانیمنابعازشدنکاستهپیدر
یزمینهدرجدیهاییپرسش،جدیدقرندورنمای،محیطی
در.کندمیمطرحآیندهشهرهایبودِنپذیرزندگیوسالمت
هاییبافتازآشکاراماهایشهرکوشهرها،گذشتهیسده
ِرشد و پایین ِتراکم با هاییشهرکو هاحومه به ،کارآمد
منفیپیامدهایتنهانهفرآینداین.اندشدهتبدیلگسیختهلگام
شهرهاسنتِیهایبافتحتی،داشتهطبیعیهایسکونتگاهبر
ازترفرعیهایشاخه.استکردهتهیسرزندگیازنیزرا
به تبدیل راترقدیمیخودکفایهایمحله،ایحومهفرهنِگ
خودروهای هایتوقفگاه و بازرگانی مراکز ،اداری مراکز
مراکزشدِنمطرودباعثکه،استساختهاداراتبامرتبط
مخرِبپیامدهاییزمینه،آندنبالبهو،شدههاآنزوالو

.استآوردهفراهمراانسانی
،ایجادشده هایساختمان و سنتی شهرهای تربیش
هاییتالش با مرتبط هایایده یا و ضرورت یک روی از
ارتباطدلیلبههاآنپایدارِیواند؛نگرفتهشکلاندیشیدهازپیش
.استبودهگامبهگاموایچرخهپیشرفِتوطبیعتبامداوم
وبودندآوردهدوامطوالنیهایزمانگذشتباشهرهااین
خوبهاییمکاننیزکارکردینیازهایساختنبرطرفبرای
هاآن جذابیِتاز بزرگی بخشآمدندمیشماربه جذابو
آمدِن پدید و شهریهایمحله با هاآن ارتباط یواسطهبه
ادامهرونداین.بودهاآندرآزادیودموکراسیازهاییجلوه
اهمیتوارزشازاندکاندکگذشتهقرندرکهاینتا،داشت
هایساختمانبهگرایشیواسطهبه،اینوشدکاستههاآن
غفلتموردراانسانیشرایطهایمحدودیتکهبودمدرنی
یاستفاده ،توجهات این جایبه تدریجبه و بود داده قرار
.بودشدهآنجایگزیِنوسیعمقیاسدرتکنولوژیازافراطی
تولیدات حجم از استفاده معرفِی با استانداردسازی روند

،انرژیمنابعِزیادمصرِفوقیمتارزانمصالحازانبوهی
هایکوششوهاارزششدِنراندهحاشیهبهباعثتوأمان

گذشتهدرمحلههایشهرهایسنتیشد.
و مشخص تعهدات ،پایدار طراحی دانش شدِن پدیدار
جانبههمهوگراکلِراهکاریکموضوعاینداد؛نویدراواضحی
ومنطقیارتباطیکهبودمحیطیزیستهایبحرانبرابردر
تعادِل.ساختمیبرقرارفرهنگوطبیعتمیانراتوجهشایان
تا ساختخواهدقادر را شهریزیستمحیط،اکولوژیک
زیستمحیطوانسانحامیحیاتِیهایسامانهوهانظام
راپایداریهایزمینهازبرخورداریورساندهحداکثربهرا
کهطورهمان،همچنین.گرداندپذیرامکانآیندههاینسلبرای
ریزانبرنامهبهپایدارطراحی،آمدهنوشتاراینازبخشیدر
هاینگرشکهدهدمیارائهراپیشنهاداینمعمارانوشهری
زندگیتداومبرتأکیدباپذیرزیستهایمکانخلقبهایتازه
داشتههامکانومردمباآنپیوندوانسانیهایسکونتگاهدر
مشخص به بایدمی طراحی منداِنحرفه و جامعه .باشند
سازیمدل،تعریفقطعِیهایشیوهرویبرتوافقوساختن
با مرتبط هایبرنامه .دهند ادامه پایداری به دستیابی و
شهرییجامعهازگراکلوجامعدرکیوشناختبه،پایداری
مشیخط،تعریفیپایهبر.دارندنیازمحیطیزیستمنابعو
درطبیعیمنابعبهکهکندمیتعیینراراهکارهایی،ِپایداری
باونگرد؛میطراحیازناپذیرجداییایجنبهعنوانبهجامعه
انسانیالگوهایباطبیعیهاینظاممیانکهآمیزشیوامتزاج
خلقوبودنفردمنحصربهوتداوم به ،آوردمیوجودبه

.انجامیدخواهدهامکان
سازِیمدلهایتکنیکتلفیِقمبنایبرپایداریهایمشیخط
بخشیتعادلبرایکه،استاستواربیولوژیکواکولوژیک
خوبیبهمحیطیزیستهایسامانهوساختانسانمحیِطمیان
تجدیدپذیِرمنابعکهتوسعهیکِدرصدیاومیزان.کندمیکار
شاخصیکعنوانبه،بردمیکاربهرامحیطیزیستیاانسانی
،پایدارییدرجهگیرِیاندازه برایمناسبسنجِشابزار یا

.باشدمیموفقواستفاهموردبسیار
،بیولوژیکیااکولوژیکهایپایهگوناگوِنهایبندیدسته
تریناساسیاین.استانسانیاکولوژِیوانرژی،آب،هواشامل
درهمچنین،شهریکدروندرمحیطیزیست انسانیـهایپایه
،ریزیبرنامهبرای،ستانده دادهـسازِیمدلهایتکنیکدرون
.گیرندمیقراراستفادهموردپایداریبهدستیابیوسنجش
شهروندانشوشهریوسیلهبهًمعموالپایداریهایشاخص
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اینیپیروزمندانهوموفقکردِناجراییبرای.شوندمیایجاد
بتوانتا،کردبرقرارارتباطشهریهایمحلهبابایدمی،نگاه

.یافتدستپایداریاصلیاهدافبه
درپایدار یتوسعهبرایکارآمدطراحِیهایمشیخط
اندعبارت که اندشدهبندیدسته متنوع گروه پنج در ادامه
،منابعوزمینمصرف،انرژیمصرف،انسانیاکولوژی:از

.هواکیفیتو،آبکیفیت

يک( اکولوژی انسانی: شیوه ای که مردم با محیط 
ارتباط برقرار می کنند و از آن بهره می جويند 

تااستضروری:راهبردهای طراحی در مقياس منطقه
مشکالِتبهبخشیتعادلبرایراهاییموقعیتوهافرصت
در محیطیزیست ـ انسانی یشدهبندیطبقه و مشخص
هایسامانهوسبزکمربندهایبهبودوایجادطریقاز،منطقه
بهبخشیدنتعادلوساختنبهترمنظوربهآبسازیذخیره
از بارش+استفاده( آب هایچرخه ،)O=Co2( هوا تغییرات
هاخوراکی/بافتمنابعازاستفادهوتولیدفرآیندهای؛)H2O
احیایمجدد/ویکاهش/استفادهوشهریهایجنگل،هاباغ(
منابعکارگیریبهوجوییصرفه(انرژیازاستفادهو)منابع

تجدیدپذیر(تهیهوایجادکنیم.
1ـ برنامه ريزی های سبز برای بومی ساختِن منظرسازی ها: 
،ساختهتعدیلرااقلیمی ناگهانی تغییراتسبزکمربندهای
افزایش را زیستی تنوع و مجدد یاستفاده هایموقعیت
بومیدربایدمیابتداازسبزهایریزیبرنامهاین.دهندمی
و آب در جوییصرفه منظوربه هامنظرسازی ساختِن
کیفیتیایجادبهوشوندبستهکاربهضایعاتتولیدکاهش
بایدمینیزمحلیکشاورزان.بینجامندمنطقهدرفردمنحصربه
اینبهخودهایزمینوهاباغازبخشیدادِنتخصیصبه

.شوندتشویقسبزکمربندهای
هایآب و هاچشمه:از منابع آب های سطحی 2ـ حفاظت 
اضافهباهادریاچهبابخشیتعادلمنظوربهبایدمیسطحی
،هاسیالبایجاد کاهش ،خشکفصولدر هاآن آب کردِن
و گیریماهی ،آب کیفیت بهبود ،خاک فرسایش کاهش

.شوندحفظ،دیگرهایپتانسیل
منابع  از  استفاده  و  انرژی  مصرف  در  صرفه جويی  3ـ 
درتجدیدناپذیرانرژیمنابعقیمتافزایشیادامه:تجديدپذير
وجوییصرفهسویبهتاکردایجادرامثبتتغییراین21قرن
بامرتبطهایبودجه.شودحرکتتجدیدپذیرمنابعازاستفاده

خورشیدی،آبیبرقنیرویازاستفادهبربایدمیپایدارانرژی
کمربندهایکناردربادیهایتوربینایجادوفتوولتاییکو

سبزدرمناطقتأکیدکنند. 

راهبردهای طراحی در مقياس شهر
هایمحلو)هاکلنی(هاگاهتجمعازمراتبیسلسلهایجاد
و )محله ،ناحیه ،شهر( مرکزی هایمکان در آییگردهم
برتأکیدشانکههاییزیرساختیوسیلهبههاآنازحمایت
.استضروریاتاز،باشدمداریپیادهوهمگانیونقِلحمل
از هاییگروه و سبز هایراه در بایدمی هازیرساخت این
ویژگیباتوأم،پیادهعابرانلذتافزایشبهمنجرکههافعالیت
ضروریراهبردهای.شونددادهنشان،استپذیریدسترسی
:اندشدهخالصهادامهدر،شهرمقیاسدرطراحیدرحیاتیو
4ـ باززنده سازِی مرکز شهر و ويژگی تاريخِی آن: مرکز
موقعیتیکایجادوتسهیلبرای،آنتاریخِیویژگیوشهر
شهرمرکزساختتجدید.شوداحیابایدمرکزیجغرافیایِی
انگیزه ،پویا شهر مرکز یک ایجاد و اقتصادی رشد برای

میآفریند.
حمل ونقل  سامانه های  و  پیاده راه ها  به  دادن  اولويت  5ـ 
همگانیونقلحملهایسامانهووپیادهعابرانهمگانی: به
از واضحوشفافتعریف اولویِتطراحیدادهشود.  باید
به،شهرسرتاسردرونقلحملهایسامانهوسبزهایراه
خودروهادرتجدیدناپذیرهایانرژیازاستفادهواقعِیکاهش
راستایدرُپراهمیتبسیارِراهبردیکاین.انجامیدخواهد
هامحلهدرهواکیفیتبهبودوOبهCo2میانبخشیتعادل

میباشد. 
سنتیطوربه(منابعمدیریت:6ـ استفاده ی مجدد و بازيافت
اتخاذ در خودکفایییک به بایدمی )ضایعاتانداختِن دور
دیگربارگیرِیبهره،ضایعاتحجمازکاستنبرایتصمیماتی
محلیاقداماتترویجبرایمدلی،عملاین.بینجامدبازیافتو
بهدستیابیراستایدر،بازیافتومجددیاستفادهمبنایبر

.استپایداری

مقياس محله يا روستا، جامعه
و خصوصیات تمامی :بودن محله  حس  بردن  باال  7ـ 
وحفظبایدمی)...وتاریخی،فرهنگی،طبیعی(سایتکیفیاِت
شهریـروستامنطقِیومنسجمکیفیِت.شوندبازگردانده
خدماِتوتسهیالتبهآسانوراحتدسترسِییوسیلهبه



87

ایمحلهکهاستضروری.شوددادهتوسعهبایدمیمحله
منسجم،سالم،امنوپایدارپدیدآید.
:بهآسانیپیادهدسترسیبرتأکید

یافتهمرکزیتفعالیِتترینمهم(محلهدرآموزشیمراکزـ
موقعیتکهاستتأکیدقابلومهممحله؛کیفیارتقایبرای
پیادهدسترسِیورویپیادهبرایمناسبمحیطیبهمرکزی

.)شودتبدیل
جانورانبرایشدهحفاظتمناطقوهاتاالب،سبزهایراهـ
ومنظرهاودیدها،هاپارک،جانورانطبیعیهایسکونتگاهو

غیرهحفظوایجادشوند.
،مدیریتیمراکز(خدماتو)بیرونیودرونی(فعالیتمراکزـ

.شوندایجاد)غیرهوبازیافت،خریدمراکز،کودکمهد
)میان  پیاده  عابران  تردد  اولويت  با  ارتباطات  ايجاد  8ـ 
توسعه های مسکونی و تسهیالت و خدمات محلی(: دوچرخه
محلهدرحِسبردِنباالبرایحیاتیعاملی،پیادهمسیرهایو
پیادههایراهاین.روندمیشماربهپیادهافراد/عابرانبهبودن
باشندداشتهارتباطونقلحملهایایستگاهبهآسانیبهبایدمی
هایراهتمامیدرپیوستههمبهسازِیکفالگوهایدارایو
وراهپیادهصورتبهارتباطات.باشندهاخیابانوروسواره
هزینهوانرژیمصرفلحاظاز،سواریدوچرخهمسیرهای
پارکینگ.هستندروسوارههایدسترسیازکارآمدتربسیار
دسترسیکاهش.شودفراهمکافییاندازهبهبایددوچرخه
سوارهمحورهایایجاددرممکنحداقِلبهاکتفا،خودروبه
وعرضکمهایخیاباناحداثو،)18-22مسکونیهایراه(
وکاهشراستایدرشدهپذیرفتهومناسبراهبردی،باریک

.استترافیکسازیآرام
درباید9ـ گروه و دسته بندی، در برابر آشفتگی: طراحی
.پذیردانجام کارا ِتراکمواراضی ِکارآمدکاربرِیراستای
تأسیسات هایهزینه ،اراضی کاربرِی کارآیِی افزایش
-16کمدستمتعادِلِتراکمایجاد.دهدمیکاهشرازیربنایی
،زمین گیریاندازه واحد( آکر هر در سکونتگاهی 12واحد
راهاآنامنیتوپیادهعابرانبهتوجه،)7404مترمربعمعادل
راهبردیکهمچنینبندیدستهوبندیگروه.کندمیتشویق

.آیدمیشماربهصنعتیوتجارینواحیبرایمهم

توسعه ی خوشه ای/ بخشی  
تا25.10ـ خوشه های شهرِی معنادار را بايد توسعه داد
زندگِییشیوهوفرهنگیخصوصیاتباسکونتیواحد35

خوشهیک،اشتراکیبازفضاهایواجتماعیتسهیالت،مشابه
بههاخانهگیریجهت.دهندمیشکلرامنسجمیدستهو
انرژیمصرفدروریبهرهوآسایشتواندمیجنوبسمت

.ببردباالتررا
و  عمومی  محوطه های  ـ  مناطق  دقیق  تعريف  11ـ 
هایمحوطه و زمین مرزهای دقیق تعریف خصوصی: 
باعثفضاازکنندگاناستفادهبرای،خصوصیوعمومی
هامالکیتاز70درصدتا60حداقلدهندگیپاسخوکنترل

تصویر 1: روستاشهرها در ارتباط با محله ها، مدرسه ها، پارک ها و تاالب ها هستند. 

تصویر 2: محوطه های مسکونی با کریدورهای مربوط به عابران پیاده و دوچرخه سواران



88

اجازهکنندگاناستفادهبهموضوعاین.شودمیهاخوشهدر
کردهسازیشخصیراخودمسکونِیهایمحوطهتادهدمی

وهزینههاینگهداریراکاهشدهند.
در  شکست  ايجاد  و  عقب نشینی  میزان  از  کاستن  12ـ 
فضاهایتعریفوایجادمنظوربهکاراین:فضاهای جلويی
،انسانیمقیاسافزایشراستایدرغیرهو،هاباغ،ورودی

.باشدمیامنیتومراقبتونظارت،اجتماعیهایفعالیت
داده اجازه یابدنمی :پارکینگ ها انباشتگی  از  کاستن  13ـ
را هاخانه جلوی فضاهای ،بزرگ هایپارکینگ که شود
جاهایی در ویژهبه موضوع این .دهند اختصاص خود به
درهاپارکینگتوزیعامکانومناسبفضایکهاستصادق
پشتیکوچِکهایمحوطهدرحتیوهاخانهپشتِیفضاهای
پارکینگهایمحوطه.باشدداشتهوجود)اتومبیل12تا8بین(
مربعفوت300(دارندنیاززیادیزمینبهو،هستندُپرهزینه
یکیمحوطهیاندازهبهگاهیمیزاناین.)اتومبیلهربرای
برایهاپارکینگاز40درصدتا30ایجاد.رسدمینیزخانه
انباشتگی کاهش به )فوت 8×14( ترکوچک هایاتومبیل
خصوصبهمطلباین.کندمیکمکهامحوطهدرهاپارکینگ
ایگونهبه،باشدشیبدارایزمینکهاستصادقجاهاییدر
.باشندپارکینگهایمحوطهازباالترفوت3تا2هاخانهکه
،درختی هایبانسایه یوسیلهبه توانمی هاپارکینگ برای
کهخانوارهاییبه،ایاجارههایخانهبرای.کردفراهمسایه
بایدمینیزهاپارکینگ،ندارنداتومبیلییاودارنداتومبیلیک
اتومبیلازاستفادهعدمبهتشویقمنظوربه(شونددادهاجاره

.)رویپیادهافزایشو

واحدهای سکونتی 
14ـ به جای خانه های بزرگ، به خانه های کوچک و هوشمند 
هایهزینهبامتناسب،اصلدرهاخانهیاندازه:بینديشید
هوشمندوکوچکهایخانه.شودمیتعیینهاآنبامرتبط
هستند ترنزدیک صرفهبهمقرون و کارآمد هایخانه به
درکارکردیهایهزینههمواولیههایهزینهلحاظبههم(
خوِبالگوییکًمعموالهاشهرکدرونهایخانه.)بلندمدت
ایجاد.باشندمیکارآوکیفیتباهایزندگیبرایسازیخانه
دیوارهایبامقایسهدرتواندمیهاخانهدراشتراکیدیوارهای
هایهزینهوانرژیمصرفاز50درصدتا،همازجداومنفرد
کافیدقتبایدمیهاخانهبندِیزوندر.بکاهدهاخانهدارِینگه
وهاحیاط،هاباغسمِتبهدرونیهایفعالیتهدایِتمنظوربه

تصویر 3: خانه های شهرِی خوشه بندی شده، خانه هایی 
مقرون به صرفه و دارای کیفیت و کارآیی هستند. 

تصویر 4: خانه های امن و صمیمی با محوطه های 
مشخص شده ی خصوصی و عمومی 

تصویر 5: خانه های خوشه ای، روابط همسایگی را افزایش می دهند. 

تصویر 6: افزایش کیفیت محله ها با ایجاد گوشه هایی برای پارک کردن و پرهیز از 
ایجاد دید به پارکینگ خانه ها در منظرسازی
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عمومیفضاهایازحرکت.گرددمبذولبیرونیِبازفضاهای
در کارآیی و سرزندگیتواندمی نیز خصوصیسمتبه

استفادهازفضاراافزایشدهد.

دو( مصرف انرژی: هزينه ی اصلی در بلندمدت برای 
مردم و محیط زيست 

قرارگیرِی،وسازساختکیفیت:15ـ صرفه جويی در انرژی
،روشناییدرکارآمدوسایلوتجهیزاتوجنوببهرومناسب
.هستندانرژیجویِیصرفهدراساسیومهمپارامترهایی
،مؤثرندوکاربردیبسیارانرژیبامرتبطقوانیِنازبسیاری
تواندمی،ساختماندقیِقطراحِیطریقازانرژییذخیرهاما
فراتر80درصدتا30یاندازهبهنیزاستانداردهاترینپاییناز

.رود
طراحیتصمیماتسازِیبهینهباانرژییذخیرهترینبیش
پذیرشبههاسامانهتحلیلوتجزیهدررویکردتغییرطریقاز
صورتبهواحدهرسنجش.افتدمیاتفاقضوابطوقوانین
کنندگاناستفادهازکدامهرساختِنآمادهمعنایبهجداگانه
.باشدمیمالیومادیمنابعدرجوییصرفهونظارتبرای
طراحِیطریقازتواندمیمشخصهایجوییصرفهکهاینبا
هااتومبیلانرژیمصرف،آیددستبههاسکونتگاهدرسِت
بامرتبطخانوارمعموِلیبودجهازتربیش2برابرتا1/5

سکونتگاهوابزارهاووسایلدرونآنمیباشد.
سمت  به  مسکونی  واحدهای  صحیح  دادن  جهت  16ـ 
بهخورشیدنورازجانبههمهبردِنخورشید و محوطه: بهره
هافضاها/گلخانه،هاپنجرهافزایشطریقاز،غیرفعالهایشیوه
در،هاسکونتگاهجنوِبسمتدرخورشیدبهروهایباغو
راحتیبرایاندازیسایهاز.استاساسیراهکارهاییزمره
وداربستزدن،بانسایهایجادباتابستانفصلدرتربیش
سایهتنهاگیاهان.شوداستفادهپذیرخزاندرختاِنکاشتیا
تبخیرفرآیندهایطریقازراهواخنکایبلکه،کنندنمیایجاد
تولیدنیزوتفریحوسرگرمیبرایتوانندمیودادهافزایش
کاربرد)غیرهوآلو،سیب،انگورمانند(جاتمیوهازبخشی
غرب و شرقسمتبه هاپنجره گیرِیجهت.باشند داشته
درخصوصبه،آسایشایجاداصلبابودنتضاددرخاطربه

تابستانهایداغ،میبایدبهحداقلبرسد.
 17ـ افزايش استفاده از انرژی های تجديدپذير و راهکارهای 
غیرفعال:  و  فعال  به صورت  خورشید  انرژی  از  استفاده 
سمت به فضاها ترینبزرگ قراردادِن و مجدد دهیجهت

تصویر 7 : واحدهای مسکونِی مطلوب، 
در کاهش هزینه های ابتدایی و اجرایی مؤثر هستند. 

تصویر 8: زون بندِی دقیق از فضاهای عمومی به فضاهای خصوصی 

تصویر 9: طراحِی متناسب با وضعیت آب وهوا و خورشید در زمستان

کنار در .آیندمی شماربه راهکارها این یجملهاز ،جنوب
سازیخنکهایشیوهاز،هاپنجرهرویبرهابانسایهایجاد
هاییتهویهیاوهواکشایجادمانندغیرفعالصورتبههوا
سمتاز را جایگزینهوای که ساختمانباالی قسمت در
استفادهبایدمیکشدمیخودسمتبه،استترخنککهشمال
مثبتینتایجتوانندمیفعالهایشیوهگسترشوتوسعه.کرد
کارگیرِیبه،زمینهایندر.باشندداشتهتصاعدیصورتبه
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ویژهبه ،خورشید انرژی با مرتبط گرمایش هایسامانه
.زدمثالتوانمیرافتوولتاییکوآبکردِنگرمهایسامانه

انرژی  مصرف  در  صرفه جويی  شیوه های  انتخاب  18ـ 
نهفته انرژی :ساخت تکنیک های  و  مصالح  و  منابع  و 
.است فراوان ارزشی دارای و زیاد بسیار هاساختماندر
انتخاب و فصلی ساختارهای کردِن مجدد/احیا یاستفاده
خوددروندرکهجدیدوسازهایساختبرایراهاآنمصالِح
استفادهباتوانمی،کردخواهندایجادتریکمینهفتهانرژی

بسیاربازیافتظرفیتکهکرد؛ایجادتجدیدپذیر/پایدارمنابعاز
از استفاده .)80درصدتا 50( آوردمی وجود به را باالیی
،سمیمصالحازکاستنبرایسبزمتنوعهایدستورالعمل
به.راهکارهاستدیگراز،تولیدهایشیوهبهبودوچسبناک
درکهمصالحیتمامیبازیافِتویامجددیاستفاده،کاهش
توجهبایدنیزشودمیاستفادههاآنازوسازساختهنگام
ازخاکهایزراعی/ مجددیاستفاده وکردنذخیره.کرد
یاوبرداریخاکازپرهیزوباالبسیارارزشدارایسطحِی

.کردخواهدکمکمابهنیزهاآنتسطیح

برای  ضروری  منابع  منابع:  و  زمین  مصرف  سه( 
آينده ای پايدار 

19- تمرين کردِن سه واژه که با حرف R آغاز می شوند: 
 Recycle استفاده ی مجدد(، و(  Reuse ،)کاهش( Reduce
درجوییصرفهراستایدرتسهیالتیوبازيافت(: انگیزه(
مرکزی،واحدهرمرکزدر.شودگرفتهنظردرهاهزینهومنابع
وخوشههردرو)اتاق3تا2با(شودایجادبازیافتبرای
دسترس در هازباله بازیافت منظوربه هاییسطل،گروهی
به توانمی را زباله آوریجمع سنتی یشیوه .گیرند قرار
برایهاییمکانایجادوبازیافتطریقاز100درصدصورت
مشکالتتوانمیراهاینازو،کردحذفهازبالهآوریجمع
عنوانبهبازیافتاز.رساندحداقلبهنیزراهازبالهبازیافت
توانمیمصرفکاهشمنظوربهمهمهایاستراتژیازیکی
هاگروهوهاشرکتیاافرادبایدمیمنظوربدین.کرداستفاده
کهُبردسمتیبهراهاسیاستنیزوهامحلهارجحیِتیاو

.شودتشویق،دارندبازیافتقابلیتکهاجناسیازاستفاده
20ـ طراحی و منظرسازی فضاهای باز و محوطه های درون 
:)Permaculture(»محله به صورت »کاشت پايدار و ارگانیک
ودرختانازآندرکهاستمنظرسازینوعی،شیوهاین
.شودمیاستفادهدرازمدتدردوامباومثمرهایبوتهیا
.)غیره و تمشک هایبوته ،انگور درخت ،میوه درختان(
ایجاد زیبایی )Permaculture( »ارگانیک و پایدار کاشت«
،کرداستفادهآنازتوانمیخوراکیمنبعتأمینبرای،کرده
میو،داردنیازنیزتریکمدارینگهوبهدارداندازیسایه
درونهایگروهیاهاخانوادهطریقرا ازآنمحصوالتتوان
منظوربهآنازحاصلپولازو،فروختیاکردبرداشتمحله
.کرداستفادهمحلهدروندرهاییپروژهاجراییاهاتوسعه
یاونداردنیازآببهکهمنظرسازیازایگونهازتوانمی

تصویر 10: طراحی برای ایجاد سایه و تهویه ی طبیعی هوا در تابستان

تصویر 11 :استفاده از آب گرم کن و سامانه ی گرمایش 
هوای خورشیدی و سلول های فتوولتاییک

در سده ی گذشته، شهرها و شهرک های 
ما آشکارا از بافت هايی كارآمد به حومه ها 
و شهرک هايی با تراكِم پايين و رشِد 
لگام گسيخته تبديل شده اند. اين فرآيند 
نه تنها پيامدهای منفی بر سکونتگاه های 
طبيعی داشته، بلکه حتی بافت های سنتِی 
شهرها را نيز از سرزندگی تهی كرده است. 
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منظرسازیجایبه نیز )Xeriscape( داردنیاز کمیآببه
را»Xeriscape«.کرداستفاده)Landscape(معمولصورتبه
بهآبازآندرکهدانستبومیمنظرسازینوعیتوانمی
دارینگهبهمنظرسازینوعاین.شودنمیاستفادهزیادمقدار
هایمحوطهدارِینگه،همچنیندارد؛احتیاجنیزتریکممنابعو
در تا دهدمی اجازه حتیو داده کاهش را شدهکاریچمن

فصولخشکسالبهزمینهایطالییرنگتبدیلگردند.
دربتواندکههاییبرنامهتشویق:21ـ بومی سازِی اقتصاد
به را هاپتانسیل واستعدادها ومنابع تقسیم محلهسطح
اقتصادسازِیبومیراهکارهایازیکی،باشدداشتهدنبال
یاودستیصنایعفروشطریقازتوانمیراکاراین.است
تقویِتوترویج.دادانجامغیرهوتولیدیهایکارگاهایجاد
جلوگیریومنابعبازیافتومجددیاستفاده،محلیهویِت
از،غیرمحلیمنابعسمتبهمحلهدراقتصادگیریجهتاز
قرارتوجهموردزمینهایندربایدکههستندمواردیدیگر
هاخانوادهداریباغبرایراهاییمحلبایدمی،همچنین.گیرند
در،شیوههمینبهو،گرفتنظردرهایشانخانهکناردر
تخصیصهاباغبرایراهاییزمیننیزمتنوعسبزمسیرهای
وسودهایزمینهدرتاشوندتشویقبایدمینیزهاکارگاه.داد

.کنندرسانیآگاهیهاخانوادهدرداریباغمزایای

تندرستی  برای  اساسی  نیازی  آب،  مصرف  چهار( 
انسان 

22ـ توسعه ی محوطه های ذخیره ی آب و افزايش تاالب ها 
ممکنکهجاییتاشودکوششباید:در سرتاسر محوطه ها
.شوددارینگهوحفظهامحوطهدروندرآبیهمه،است
زیرزمینیهایآببهنفوذیاجازهسطحیهایآببهکاراین
،همچنینکرد؛استفادهمنظرسازیدرتوانمیهاآناز،دادهرا
تنوعوآبکیفیتودهدمیکاهشراهاسیالبآمدِنوجودبه
واحدکیفیتتواندمیهمچنینمسألهاین.بردمیباالرازیستی
رفتنباالوسرزندگیافزایشموجبوبردهباالرامحوطههر

سطحشادمانیوسطحآموزشگردد.
:آب مصرف  در  صرفه جويی  ابزارهای  از  استفاده  23ـ 
هاخانهدروندرآبیکنندهذخیرهودارندهنگههایدستگاه
مصرفدردرصد70تا30ازجوییصرفهموجبتوانندمی
،هاسیفون درون آب کاهش راه از( گردند هاخانه در آب
هایسامانه از .)غیره و آب شیرهای آب جریان کاهش
زمینی هایفواره و هاپاشآب مانند ،آب مصرف ِخودکار

آبیاریهایسامانهازتوانمیآنجایبه.کردپرهیزبایدمی
ازمؤثرتربرابرچندینهاسامانهاین.کرداستفادهایقطره
،همچنین .باشندمی هوا در آب یکنندهپخش هایسامانه
وهاخانهازشربغیرقابلمصرفیهایآبوبارانآبباید
آبیمخازنیوانبارهانیزوشوندآوریجمعهابخشدیگر
هامنظرسازیدرشربغیرقابلهایآباینازاستفادهبرای
حتی.شوندساختهبهداشتیهایسرویسهایسیفونیاو
ایجاد هامحوطه درون در مصنوعی هاییتاالب توانمی

دانش »طراحی پايدار« يك راهکاِر كل گرا 
در برابر بحران های زيست محيطی بود كه 

ارتباطی منطقی ميان طبيعت و فرهنگ برقرار 
می ساخت. تعادِل اكولوژيك، محيط زيست 
شهری را قادر می سازد تا نظام  های حياتِی 
حامی انسان و محيط زيست را به حداكثر 
رسانده و زمينه ساز برخورداری نسل های 

آينده از زمينه های پايداری گردد. 

تصویر 12: به نمایش گذاشتن صنایع دستی، محصوالت و تولیدات محلی 

تصویر 13: منظرسازی به وسیله ی درختاِن تولیدکننده ی مواد 
خوراکی و باغ داری خانوادگی 
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،شربغیرقابلهایآبکردِناستفادهقابلبرایهاتاالب.کرد
آتیهایتوسعهبرایهااستراتژیاین.باشندمیاقتصادی
هاسامانهازوانداستفادهقابلکوچکیاوبزرگمقیاسدر
و تراقتصادی بسیار ترقدیمی مهندسِی تأسیسات و

.باشندمیترصرفهبهمقرون


پنج( کیفیت هوا : متغیری حیاتی برای سالمت انسان 
و محیط زيست 

درختان:دهیدتوسعهراسبزکمربندهایوسبزهایراه24ـ
وکربنبین تعادل ایجاد وانسان آسایشوراحتیبرای
استنیازشهرهادر.هستندحیاتیعواملی)Co2√o2(اکسیژن
ُکندطریقاز،اکسیژنتولیدضرورییچرخهمیانتعادلیتا
هایمحوطه.شودایجاددرختانکاهشروندکردِنمتوقفیا
افزایش را مسکونی هایمحوطه مطلوبیِت میزان ،سبز
توانندمیشهریهایجنگلساختوهاتاالبحفظ.دهندمی
.گردند پایداری و سرزندگی ،شادمانی رفتن باالتر باعث
اکسیژن،کردهجذبراهوادرموجودسّمِیمواددرختان
فرآیندیواسطهبهراهواودارنداندازیسایه،کنندمیتولید
فضاهایرطوبتمیزانبهنیزو،سازندمیترخنکتبخیر

تصویر 15: محوطه های ذخیره سازی آب، تنوع زیستی 
سکونتگاه های انسانی و طبیعی را افزایش می دهند.

تصویر 14: منظرسازی با گیاهان بومی که به نگه داری کم تری نیاز دارند. 

تصویر 16: استفاده از سامانه های صرفه جویی و بازیافت در مصرف آب 

تصویر 17: گیاهان، کیفیت محیطی را در سطح محلی و جهانی افزایش می دهند.

تصویر 18: کاشت درختان برای ایجاد تعادل در چرخه ی میان دی اکسیدکربن و 
اکسیژن 
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رضایتمندِیهمچنیندرختان.افزایندمینیزبیرونیودرونی
ارمغانبهمسکونیپایدارهایمحیطبرایراروانیودیداری

.آورندمی
هوایکیفیت:وسازهاساختدرسبزمصالحازاستفاده25ـ
با توانمیراهاانسان سالمتوهاخانهدرونوشهرها
ایندر.دادافزایش )غیرسمیو(سبزمصالحازاستفاده
سبزمصالحباوسازساختراهنماهایبهتوانمیزمینه
ازباالییدرصدشاملوباشندنیزغیرسمیکهمتنوعی
،هستندپایدارمنابعازتولیدشدهوپذیربازیافتمحتویات

.کردمراجعه

نتیجه گیری 
ابزاری عنوانبه پایدار طراحیبا مرتبط هایمشیخط
طراحِیابزارهای وبخشیکیفیت،تئوریاثبات برایمؤثر
راهبردهایاین.شوندمیاستفادهشهریهایمحلهدرپایدار
،اندشدهتوزیع،محلهیکتعاریِفمختلِفسطوحدرطراحی
،مسکونیمناطق،هامحلهبافتدرراخودمثبتپیامدهایو

گروههاوواحدهایسکونتینشانمیدهند.
تربیتی،تحقیقاتی،علمیابزارهاییًاساساراهبردهااین
هامحله ِپایدار یتوسعه و ریزیبرنامه برای اقتصادی و
راهنماییعنوانبهشهریهربرایتوانمیراهاآنوهستند
.ُبردکاربهشهریپایدارجامعیبرنامهیکیتوسعهبرای
تغییرمحلیشرایطبربنا،مشخصراهبردهایوهاسیاست
انسانیمبادالتوهابرهمکنشثابِتهایشیوهاّما،کنندمی
حاالتیهمهدر،هاآنبامرتبطمزایایومحیطیزیستـ

.هستندو کاربردیاستفادهقابل
مندنظام روش یک در راهکارها این با پذیریتطبیق
ازومنابعلحاظبهدرازمدتیمشخِصجویِیصرفهتواندمی
.کندایجادشهرنهایتدرومحله،خانوارهربرایمالییجنبه
کهآنجایبه،شودحفظشهرهادرتواندمیجوییصرفهاین
ایجادبهموضوعاین.کردوارددیگرجایازراانرژیومنابع

.کندمیکمکنیزپایداراقتصادیک
،دولتباهمیاریوهمکاریبهپایدارهایپروژهاجرای
.دارداحتیاجمتخصصافرادومدنیوشهریهایسازمان
هاپروژهایجاددرعادیمردمهایتالشبابایدمیفرآینداین
،هادولتدرنیزوهامحلهدرپیشروافرادنظرجلبوارائهو

.5یابدگسترشتربیشچههر

■ پی نوشت
 Sustainable urban design paradigm 1ـ این مقاله با عنوان اصلی 

 (Twenty five simple things to do to make an Urban neighborhood sustainable)

را بشیر ا. کاظمی )Bashir A. Kazimee( با همکاری Tom Bartuska و Micheal Owen در 
دانشگاه واشنگتن تألیف کرده است و برنده ی نشان زریِن کنفرانس هبیتاتII شده است، که در 

سال 1996 در استانبول برگزار شد. 
 Bashir A. Kazimeeـ 2

3ـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز.
4ـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز.

5- این مقاله به صورت کامل در دفتر ماهنامه ی »دانش نما« ویراستاری شده است.
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معرفی برنامه ریزی شهری1

چکیده
،دانشگاهیهایرشتهتعریفدالیلترینمهمازیکی
افزون.استجامعهآموزشیوعلمینیازهایرفع
نیرویاشتغال،جامعهآموزشیوعلمینیازهایبر
اهمیتنیزگوناگونوتخصصیهایبخشدرکار

تحصیلیگوناگونهایرشتهآموختگاِندانشودارد
.باشندبرخورداربازارکاردرمناسبجایگاهیازباید
تحصیلییرشتهیکعنوانبهنیزشهریریزیبرنامه
شهرهاشدنترپیچیدهباونیستمستثناقاعدهایناز
ومدیریتدرآنبهنیاز،هاآنروزافزونگسترشو
پیچیدگی.استشدهتربیششهرهاامورریزِیبرنامه
ترپیچیدهبهمختلفجوامعدرشهرهاگستردگیو
هاآنحلبرایکه،انجامیدهشهریمشکالتشدن
.استگوناگونهایتخصصازگیریبهرهبهنیاز
هایتخصصازیکیعنوانبهشهریریزیبرنامه

شدهمعرفیشهریمشکالتبارویاروییدراصلی
کاهشبهتواندمیدیگرهایتخصصکناردرکه،است
واهمیتمیزانبهتوجهبا.کندکمکشهریمشکالت

،شهرهااموریادارهبرایریزیبرنامهِانکارناپذیرِلزوم
حلدرشهریریزیبرنامهتخصصاهمیتبهتوانمی
دادِنجهتوشهریهاینظاممشکالتوهاگرفتاری

.ُبردپیپایداریتوسعهسویبههاآن

مهندس احسان مالکی پور2، مهندس مولود صالحی نجف آبادی3 
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شهریریزیبرنامهجایگاهونقشنخست،نوشتارایندر
،آن اساس بر سپس و شودمی تعریف شهری نظام در
ریزانبرنامههایمهارتوهاتخصص،هاتوانایی،هافعالیت
ریزیبــرنامه تحصیلی یرشـته ،ادامه در و ،برشمرده
خواهندمعرفیایران درآنبا مرتبطهایرشتهوشهری
یعرصهدرفعالاِیحرفهافرادبرایتواندمیمقالهاین.شد
مدیریتنهادهایانسانِیمنابعمدیریتوشهریریزیبرنامه
در نیز دانشگاهیان برای ًاحتماال و باشد سودمند شهری

.بودخواهدکارآمدتحصیلییرشتهاینبهترشناخت
.مهارت،اجتماع،ریزانبرنامه،شهریریزیبرنامه:کلیدواژه ها

تعريف برنامه ريزی و برنامه ريز 
ریزیبرنامه«که،ریزیبرنامهبرایگوناگونیهایتعریف
انجمن.استشدهارائه،شودمینامیدههم»ایمنطقهوشهری
تعریفآناهدافکمکبهراریزیبرنامه،آمریکاریزانبرنامه
باکهاستپویاییتخصصییحرفهریزیبرنامه«:کندمی
و کارآمدتر ،ترسالم ،ترعادالنه ،ترراحت هاییمکان ایجاد
رفاهبهبودراستایدر،آیندهوحالهاینسلبرایترجذاب
ریزیبرنامهانجمن(».کندمیفعالیتآنان4هایاجتماعومردم
تعریف )2012( 6کانادا ریزانبرنامه نهاد .)2012 ،5آمریکا
اهدافهمچنینوفرآیند،منابعازگیریبهرهباراریزیبرنامه
یاستفاده«ریزیبرنامهکهداردمیبیانوکندمیمشخص
تسهیالت ،منابع ،زمین از مندنظام و زیباشناسانه ،علمی
،اجتماعی کارآیِی تضمین و تأمین منظوربه خدمات و
و شهریهایاجتماع ِرفاه و سالمت،فیزیکی و اقتصادی
همچنین.)2012،کاناداریزیبرنامهنهاد(.باشدمی»روستایی
مدیریتهدفباکهانددانستهاجتماعیفعالیتیراریزیبرنامه
زندگیمحیطایجاد دنبال به ،جمعیامور یساالرانهمردم

.)1387،دانشپور(استانسانبرایمناسبی
کار یحیطه تعریف در استرالیا ریزانبرنامه نهاد
هایتخصص از که هاییزمینهمعرفی به ،ریزیبرنامه
چنیندرریزیبرنامه.پردازدمی،جویندمیبهرهریزیبرنامه
،»ریزبرنامه«عنوانبامتخصصانیمشارکتباهاییعرصه
منظوربههاسیاستطراحیوپیشنهادهاارزیابیبرافزون
هاییزمینهدر،گستردههایعرصهدرآیندههایتوسعههدایت
،فراغت،ارتباطات،آموزش،سالمت،انرژی،مسکنهمچون
ریزیبرنامه نهاد( رودمی کار به ونقلحمل و گردشگری
یادشدههایعرصهبهریزانبرنامهفعالیت.)2012،7استرالیا

مختلف هایگروه کنار در ریزبرنامه و شودنمی محدود
با ریزیبرنامه فرآیند هدایتمنظوربه ،سیاسیـ اجتماعی
ایناز.داردحضورپایدارهایارزشباهاییاجتماعخلقهدف
همچون،منتصبومنتخبرسمِیمقاماتباریزانبرنامه،رو
،همچنین.کنندمیهمکاریریزیبرنامهمدیرانوشهرداران
هایحلراهکهکنندمیکمکاجتماعگوناگونهایگروهبههاآن
ریزیبرنامهانجمن(نمایندترسیمشانمشکالتبراینوینی

.)2012،آمریکا

برنامه ريزان چه می كنند؟ 
یگستره،ریزیبرنامهگوناگونهایتخصصمعرفیبا
،اساساینبر.گرددمیآشکارنیزریزانبرنامهکاروسیع
برایگستردهاندازیچشمآفرینشبهایحرفهریزاِنبرنامه
،هابرنامهیتوسعهوطراحی،پژوهشبههمچنین،جامعه
،اجتماعی تغییرات بر اثرگذاری ،همگانیفرآیندهای هدایت
سبببه.پردازندمیآموزشومدیریت،فنیهایتحلیلانجام
برخی ،آن مختلفانواع و ریزانبرنامه کار وسیعیدامنه
ریزِیبرنامههمچون،وظایفاینازبخشیتنهاریزانبرنامه
خالل در هاآن تربیش اما کنند؛می گیریپی را ونقلحمل
.دارندحضورهاریزیبرنامهازبسیاریدر،هایشانفعالیت

عنصر،شودمیآشکارریزبرنامهعنوانازکهگونههمان
.است »برنامه آوردن پدید« ،ریزیبرنامه کار در اصلی
اهدافشناساییوهادادهتحلیلراهازرابرنامهریزانبرنامه
از ریزبرنامه جایگاه و حضور.کنندمی تهیه اجتماع برای
.استمشخصآنپایانتابرنامهیتهیهفرآیندآغازینقطه
مختلفهایگروهواجتماعکمکبهآغازدرمتخصصاناین
خلق آن تبعبه و ایشان گوناگوِن اهداف شناسایی به ،آن
راهبردهای ،سپس .پردازندمی فردمنحصربه اندازیچشم
ریزانبرنامه.کنندمیشناساییرااندازچشمآنبهدستیابی
،اغلب و هستند راهبردها این از بسیاری اجرای مسؤول
.کنندمی هماهنگ را مردمی هایگروه از بسیاری اقدامات

:ازاندعبارتبرنامهیکگوناگوِناشکال
گذاریسیاستهایتوصیه
اجتماعاجراییهایبرنامه

جامعهایبرنامه
همسایگیواحدهایبرنامه

تنظیمیوتشویقیراهبردهای
تاریخیآثارازحفاظتهایبرنامه
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،مجددیتوسعههایبرنامهشامل،برنامهِدیگرهاینمونه
یتوسعه راهبردی هایبرنامه ،هوشمند رشد راهبردهای
بحرانبرابردرآمادگیهایبرنامهوپالنسایت،اقتصادی

.)همان(باشندمی

محيط های كاری برنامه ريزان 
هایحوزهجهانسراسردرریزانبرنامهکاریهایمحیط
هایحوزه نظر از کهچنان شود؛می شامل را گوناگونی
شهرهای و شهری یحومه ،روستایی نواحی ،جغرافیایی
،سازمانیمختلفهایحوزهلحاظبه.گیرددربرمیرابزرگ
،محلی هایحکومت درون عمومی بخش در ریزانبرنامه
غیرانتفاعیبخشدرهمچنینو]ملی[فدرالو]استانی[ایالتی
مستغالت و امالک یتوسعه هایشرکت در خصوصیو
یمشاوره هایمؤسسه یا ریزیبرنامه هایمؤسسه و
بهریزانبرنامه،همچنین.)همان(کنندمیفعالیتایچندرشته
ریزیبرنامهنهاد(پردازندمینیزدانشگاهیپژوهشوتدریس

.)2012،استرالیا

فعاليت های روزمره ی برنامه ريزان 
وریزانبرنامهیروزمرههایفعالیتمتنوعطیفمبنایبر
توانمی،دیگرانباکاریشانزمانازبزرگیبخششدِنسپری
هایفعالیتیدامنه.نامید8»همکارانه«راریزیبرنامهیعرصه
برایکارشناسانباجلسهازاستممکنریزبرنامهِروزیک
.شود آغاز ریزیبرنامه یا پروژه مدیریت یدرباره بحث
همچون،دیگرنشستچندباروزانهیبرنامهایندارداحتمال
وسالمتمتخصصان،معماران،مهندسانباگروهیدیدار
.گرددتکمیلبرنامهیکجزئیاتبازنگریبرایمنظرمعماراِن
،ریزبرنامهمتخصِصکارِیروزیکگروهِیجلساتدیگراز
دهندگانتوسعه با همکارانش و او میان نشستی تواندمی
شناساییواجراازپیشهایبررسیبرایمستغالتوامالک

.باشدآنانمشارکتوگذاریسرمایهمیزان
یحرفه هایدرگیری و هافعالیت تنوع با انطباق در
ریزبرنامهنقشجامعیِتودربرگیریتوانمی،ریزیبرنامه
فراهم ،رو این از .کرد درک ایحرفه یجامعه یک در را
واهدافباپروژهنمودِنمرتبطوبزرگتصویریآوردن
بازنگری یا شهریقوانین همچونمختلف دستورکارهای
راستای در نهایی یپروژه یک به رسیدن منظوربه طرح
ریزبرنامهنقشترینبنیادی،اجتماعینیازهایبهگوییپاسخ
مالحظات،مناسبطرحراهاز،نقشاینبهیابیدست.است

دسترسی یا و محلی اقتصاد از پشتیبانی ،محیطیزیست
روهمیناز.شودمیممکناجتماعاعضایتمامبرایعادالنه
حقوقِیموازینومحلیوملیقوانینباریزانبرنامهاستالزم

.باشندآشنادستورکارهاوهابرنامه،هاپروژهبامرتبط
،ریزیبرنامه تخصص یهمکارانه یعرصه بر افزون
کارهایبه نیز ریزانبرنامه یروزانههایفعالیت از سهمی
.هاستفعالیتاینیجملهازپژوهش.یابدمیاختصاصفردی
گوناگونیمنابعازراهاداده،پژوهشانجامبرایریزانبرنامه
پژوهِش مطالعات یا اقتصادی یتوسعه مطالعات شامل
محیطیزیستمطالعاتیا وسرشماریهایگزارش،بازار
هاآن.کنندمیتحلیلراهاآناهمیتومعنیوکردهگردآوری
هایآوریفن از گیریبهره با را خود هایفرضیه درستِی
ابزارهای ،جغرافیایی هایداده یسامانه همچون گوناگونی
،الکترونیکنظرسنجیهایسامانه،سناریوهاتصویرسازی
جمعیتییدادههایپایگاهومالیهایتحلیلیگستردهصفحات
،جغرافیایی هایداده یسامانه همان یا GIS9 .سنجندمی
،استریزانبرنامهپژوهشیکاریحیطهدرابزارُپرکاربردترین
بهودهدمیپیوندهمباراالکترونیکهاینقشهوهادادهکه
ریزانبرنامه.کندمیمندمکانراموجودهایداده،دیگرسخن
،هایشانیافتهتحلیلوهایافتهازگیرانتصمیمساختنآگاهبرای
با اغلب اندرکاراندست که کنندمی تهیه را هاییگزارش
هایگزینه،هایشانگیریتصمیمدرهاگزارشاینکارگیریبه
تحلیلوگردآوریمهارتبرعالوه.کنندمیفراهمراتریعلمی
انجامدرنیزگزارشنوشتنهایمهارتازبرخورداری،هاداده

.استضروریریزبرنامهوظایفازبخشاین
برای»برنامهوطرحمعرفی«،ریزبرنامهمهمکاردیگر
شورایاعضایهمچون،اجتماعی سیاسیـمختلفهایگروه
همسایگیهایگروه،)10وکاریکسبهایگروه(اصناف،شهر
معرفیبرایهاییفایلیتهیه.باشدمیایحرفهمتخصصانو
یرده کارکنان سویاز اغلب پیشنهادی یبرنامه و طرح
،شودمیتهیهریزیبرنامهمسؤولیاهابخشرؤسای،میانی
دستورکارهایوهابرنامهیزمینهدرراخاصییمقولهکه
میاندرامروزه.سازدمیمطرحتغییروتوسعهبرایاجتماع
برایدیداریهایآوریفنکارگیرِیبهمهارِتریزانبرنامه
تصویرِیبیاِن.داردرواجبسیارهایشانایدهواطالعاتبیان
مخاطبانیسویازبهتردریافِتسبببه،ریزانبرنامههایایده
دارای،مردمعمومیاورسمیمقامات،کارفرمایانهمچون

.استبسیاراهمیت
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مدیریت«،ریزانبرنامهبرایبایستهومهممهارِتدیگر
گستردگیسبببه ریزانبرنامه .است»پروژهبر نظارت و
همچون را هاپروژه از وسیعی طیف ،کارشان یحیطه
سواریدوچرخهجدیدمسیریتوسعه،همسایگیریزیبرنامه
سیاستتدوینهایبرنامههمچونتریبزرگهایبرنامهو
تاریخیحفاظتهایبرنامهمانندهاییزمینهدرمالیهایکمک

.کنندمینظارتومدیریت،اجتماعیتوسعهیا
بلندمدِت فرآیندهای در ریزانبرنامه گرِیمیانجی نقش
اعضایازمختلفیهایگروهباهاآندرکه»همگانیمشارکت«
ریزانبرنامهمهمهایمهارتیزمرهدرنیزهستنددرگیراجتماع
اینکوشندمیهمگانیمشارکتجلبمنظوربههاآنو،است
فنونازاغلب،روایناز.شوندترخالقانهممکنجایتافرآیندها
برنامهتدویندرمردمهایایدهوگروهیِکاروتصویرسازی

.)2012،آمریکاریزانبرنامهانجمن(جویندمیبهره

تخصص های رايج در حرفه ی برنامه ريزی 
درگیرهایتخصصوکاریحیطهگستردگیباانطباقدر
یآیندهکهآیدمیدستبهامکاناین،ریزیبرنامهیحرفهبا
.دربربگیردرامتفاوتیبسیارهایزمینهریزانبرنامهاِیحرفه
یحوزهچندیایکدرریزانبرنامهازبسیاری،روایناز
یهمهدرریزانبرنامهبرخی.کنندمیفعالیتتخصصیخاِص

.کنندمیفعالیتهاتخصصاینازیکیدرخودایحرفهدوران
دررامتفاوتیهایتخصصنیزریزانبرنامهازدیگربسیاری
در نیز آنان از برخی .کنندمی تجربه شانایحرفه دوران
چندباهمزمانکهشوندمیفعالیتبهمشغولهاییِسَمت
بیانگر،هاتخصصاین.داردسروکارریزیبرنامهتخصِص
توأمانکههستندریزیبرنامهدانشازمشخصیهایبخش
جوامعومردمرفاهتأمینیعنی،ریزیبرنامهآرمانپیدر
یرشته،آمریکا11ریزیبرنامههایدانشکدهانجمن.باشندمی
:داندمیشرحاینبهاصلیتخصصپنجدارایراریزیبرنامه
ریزیبرنامهنوعترینقدیمی:زمینکاربریریزیبرنامه

.دارندتخصصآندرریزانبرنامهتربیشواست
فیزیکیزیستمحیطارتقایبه:محیطیزیستریزیبرنامه

.پردازدمیتوسعهبامغایرمنفِیپیامدهایکاهشو
بخشیتنوعوگسترشآنیوظیفه:اقتصادیریزیبرنامه
ازحمایتمنظوربهمناطقوجوامعاقتصادیهایفعالیتبه

.هاستآندرساکنمردمزندگی
به پاسخ برای برنامه تدوین به :ونقلحملریزیبرنامه 
صورتبهچه،مشاغلوهاخانوادهجاریونقلِیحملنیازهای
حوزهایندر،همچنین.پردازدمیمناطقمیاندرچه،محلی
شناسایِیمنظوربهونقلحملیآیندهالگوهایتاشودمیتالش

.شوندبینیپیش،تربیشخدماتوتسهیالتبهنیاز

جدول 1: تخصص های برنامه ریزی شهری از دیدگاه سازمان های حرفه ای برنامه ریزی
نهاد برنامه ريزان كانادانهاد برنامه ريزی استرالياانجمن برنامه ريزی آمريکا

برنامه ريزی كاربری زمينبرنامه ريزی جامعه محور و اجتماع محورتوسعه ی اجتماع
ظرفيت سازی اقتصادی در اجتماعارزيابی توسعه و كاربری زمينكاربری زمين و اعمال مقررات آن

برنامه ريزی حمل ونقل و زيرساختبرنامه ريزی حمل ونقلبرنامه ريزی حمل ونقل
نگه داری و استفاده از منابع طبيعی و زيستگاه هابرنامه ريزی زيست محيطی و مديريت منابع طبيعیبرنامه ريزی زيست محيطی و منابع طبيعی

حفاظت زيست محيطیطراحی شهری و مكان سازیطراحی شهری
مديريت منابع تاريخیـ  فرهنگیحفاظت از ميراث تاريخیـ  فرهنگی حفاظت از ميراث تاريخیـ  فرهنگی

فعاليت های بين المللینوسازی شهری و محله ایمسكن
برنامه ريزی خدمات و زيرساخت هاتوسعه ی اقتصادی

توسعه ی شهریپارك و تفريح
برنامه ريزی منطقه ای و روستايیمديريت / ماليه ی برنامه ريزی

توسعه ی بين المللینيروبخشی و فعال سازی اجتماع
نگارندگان، 1391 
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ایندرریزانبرنامهازبسیاری:12اجتماعیریزیبرنامه
به مسکنریزانبرنامه .کنندمیفعالیت مشترکهایزمینه
گسترشوصرفهبهمقرونمسکِنافزایشراهبردهایتدوین
محروم هایگروه و درآمدکم یطبقه میان مسکنمالکیت
ابعادبهبودبهاجتماعواجتماعیریزاِنبرنامه.کنندمیکمک
هایمهارت از بسیاری و پرداخته هدف نواحِی یچندگانه
طراحیتاگرفتهاقتصادییتوسعهاز،ریزیبرنامهاساسِی

)همان(.گیرندمیکاربهراشهری
از دیگر برخی ،فوق کلی هایتخصص بر عالوه
،شهریریزیبرنامهیزمینهدرایحرفهمعتبرهایتشکل
هایزمینه ترینرایج از تریجزئی و جداگانه هایفهرست
که،اندکردهارائهراشهریریزانبرنامهفعالیتتخصصِی
توجهشایانینکته.استمقایسهومشاهدهقابل1جدولدر
ریزیبرنامههایتخصصتنوعوگستردگی،جدولایندر
انواعازیکیعنوانبه»شهریطراحی«حضورنیزوشهری

.باشدمینخستفهرستدودرهاتخصصاین

مهارت های تخصصی و عمومی برنامه ريزان 
برخوردارِی ،رسمی تحصیلی یپیشزمینه بر افزون
تواندمی ،گفتهپیش هایمهارت ترکیب از ریزانبرنامه
که جاآن از .بینجامد آنان اِیحرفه موفقیت افزایش به
فردیهایمهارت،استمتنوعوپویا،ایحرفهریزیبرنامه
تغییرویتخصصییحوزهوریزبرنامهنقشحسببر
دارارازیرهایمهارتازترکیبیموفقریزاِنبرنامه.کنندمی

:هستند
ینحوهوکالبدیطراحییاشهرفضاییساختاردانش

شهر؛حیات
تشخیص برای شناختیجمعیت اطالعات تحلیل توانایی

سالمت؛واشتغال،جمعیتیروندهای
گیرِیتصمیمبرایالزمفنونکارگیریبهدرباالتسلط

مشارکتی؛
ایالتی،محلیحکومتفرآیندهایوهاپروژهوهابرنامهفهم

ملی[؛[فدرالو]استانی[
تصمیماتاقتصادِیواجتماعیتأثیرات ِفهمودریافتن

جوامع؛برریزیبرنامه
ریزیبرنامههایمقولهتبیینومردمعمومباکارتوانایی

مخاطبان؛ازمتنوعییگسترهبرای
در گرتسهیل یا میانجی جایگاه در کردن کار توانایی 

است؛تضاددراجتماعمنافعکهشرایطی
زمین؛کاربریمقرراتقانونِیزیربنایدریافتن

و سالمت،ونقلحمل ،اقتصاد میان کنشبرهم دریافتن 
زمین؛کاربریمقرراتباانسانیخدمات

از متوازنی ترکیب از گیریبهره با مسائل حلتوانایی 
عملگرا؛هوِشوخالقیت،فنیهایقابلیت

واجتماعیهایمحیط]بهبود[هایگزینهترسیمتوانایی
کنند؛میزندگیآندرکهکالبدی

و جغرافیایی هایداده یسامانه کاربرد در تسلط 
،آمریکاریزانبرنامهانجمن(.آفیسیمجموعهافزارهاینرم

)2012
بهمربوطاطالعاِتاصلیمنبعکهنیز13»اُنِت«یبرنامه
از فهرستیترعمومیرویکردیبا ،آمریکاستدرمشاغل
،کندمیمعرفیراشهریریزاِنبرنامهنیازموردهایمهارت
اینباشند؛میزیرقراربهاهمیتترتیببههاآنازبرخیکه
اندوزیتجربه و آموزش راه از زمان گذشت با هامهارت

:یابندمیگسترش
شناساییبرایاستداللومنطقبردنکاربه:انتقادیتفکر

مشکل؛حلرویکردهایوهاگزینهقوِتوضعفنقاط
منافعوهاهزینهگرفتننظردر:گیریتصمیموقضاوت

گزینه؛بهترینانتخابمنظوربهبالقوهاقداماتنسبی
کاربایدچگونهسیستمیککهاینتعیین:هاسیستمتحلیل
بر،محیطواقدامات،شرایطدرتغییراتاعمالچگونهوکند

گذاشت؛خواهدتأثیرپیامدها
برایجدیداطالعاتدریافِتودرکوفهم:فعالیادگیری

آینده؛درگیریتصمیمومشکالتحل
مروروپیچیدهمشکالتشناسایی:پیچیدهمشکالتحل
و هاگزینه گذاریارزش و طراحی برای مرتبط اطالعات

پیادهسازیراهحلها؛
دریافتِنودیگرانهایواکنشبهبودنآگاه:اجتماعیهوش

آنان؛رفتارعلل
هایشاخصیاهاسنجهشناسایی:هاسیستمارزشیابی
برایسیستماهدافبهتوجهباکهاقداماتیوسیستمعملکرد
ایاالتکارآماریاداره(استالزمآنکارکرداصالحیابهبود

.)2012،آمریکایمتحده

جايگاه رشته ی برنامه ريزی شهری در نظام آموزشی ايران 
ایران آموزشی نظام در شهری ریزیبرنامه یرشته
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مطرح شهرسازی یرشته هایگرایش از یکی عنوانبه
هنر هایرشته یمجموعه زیرگروه ،شهرسازی .باشدمی
وارشدکارشناسی،کارشناسیمقطعسههردرکه،است
مقاطعدر،آنکارشناسیآموختگاندانش.استدایردکتری
،شهریریزیبرنامهگرایشچهاردراغلبدکتریوارشد
شهری ریزیبرنامه از ًاخیرا که( ایمنطقه ریزیبرنامه
در14شهریمدیریتو،شهریطراحی،)استشدهتفکیک
طوربه،روایناز.پردازندمیتحصیلبهکشورهایدانشگاه
»شهرسازمهندس«،آنکارشناسیآموختگاِندانشبهرسمی
شهرسازدکتریامهندس،دکتریوارشدآموختگاِندانشبهو
عنوانباًعموماکه،گویندمییادشدههایگرایشازیکیبا
الگوایناستگفتنی.شوندمیواقعخطابموردشانگرایش

.داردنیزاستثناهایی

تخصص های مرتبط با برنامه ريزی شهری
شهری ریزیبرنامه با مرتبط هایتخصص جمله از
،زیستمحیط ،جغرافیا ،اقتصاد ،شناسیجامعه توانمی
یاداره2012؛،»اُنت«یبرنامه(ُبردنامراآمارگیریوترافیک
آنچه ،ایران در .)2012 ،15آمریکا متحده ایاالت کار آمار
مدیریت ،شهری امور مدیریت هایرشته آموختگاِندانش
یا( شهریریزیبرنامه و جغرافیا همه از بیش و شهری
شباهتترینبیش،آموزندمیدانشگاهدر)شهریجغرافیای
البته.)1پیوست(داردشهریریزانبرنامههایآموختهبارا
ریزیبرنامه،ایرانآموزشینظامدر،شدگفتهکهگونههمان
هایرشتهزیرگروهوشهرسازیهایگرایشازیکیشهری
زیرگروه شهری ریزیبرنامه و جغرافیا ولی است؛ هنر
اینکارشناسیمقطعدر.باشدمیانسانیعلومهایرشته
هایروش و مبانی همچون اصلی هایدرس ،رشته دو
،شهری اقتصاد ،ایمنطقه همچنین و شهری ریزیبرنامه
،بودهمشترکونقلحملریزیبرنامهومسکنریزیبرنامه
وشهریطراحیهمچوندروسیومباحثحالدرعینو
،عوضدر .است شهرسازییرشته مختص شهرتاریخ
شهرجغرافیایِیمباحث،شهریریزیبرنامهوجغرافیادر
رشتهدواین،درهرحال.شوندمیبررسیومطرخترُپررنگ
مقاطع هایدرس سرفصل در عمده هایشباهت رغمعلی
متنوع مختلف هایدانشگاه در البته که ،تحصیلی مختلف
هاآنمتفاوِتکارکردهایبهکهدارندنیزهاییتفاوت،است

.انجامدمیکاریمشترِکظاهربههایعرصهبرخیدر

جمع بندی
به نیاز و شهرها یپیچیده و روزافزون مشکالت
بابتواندکهطلبدمیراتخصصی،یکپارچهوکلنگرهاییحلراه
،شناسیجامعههمچونگوناگونیهایحوزههایدانشتلفیق
،گوناگونهایمهارتکاربردنبهو...وزیستمحیط،اقتصاد
از.دهدیاریخوداهدافوهاارزشبهرسیدندررااجتماع
کشورهایدرویژهبه،گذشتهیسدهیکدرکهروستهمین
عنوانبهشهریریزیبرنامهاهمیتبرروزروزبه،پیشرفته
شهرهامتنوعوگستردهمشکالِتحلدرکلیدیتخصصی
ریزانبرنامهوظایف،جامعهنیازهایفراخوربهوشدهافزوده
هاآنفعالیتیعرصهکهطوریبهاست؛یافتهگسترششهری
متنوعهایعرصهبهشهرکالبدوزمینکاربریریزیبرنامهاز
،فراغت،ارتباطات،آموزش،سالمت،انرژی،مسکنماننددیگری
رانقشی،واقعدر.استشدهگستردهونقلحملوگردشگری
درایرشتهمیانمتخصصانعنوانبهصنایعمهندسانکه
ریزانبرنامه،دارندبازرگانیًبعضاوصنعتیًعموماهایمحیط
ایفاشهرهاِترپیچیدهغایتبهواجتماعیمحیطدرشهری
ریزیبرنامهتخصصازکهاستضروری،کلدر.کنندمی
استفادهایرانشهرهایاموریادارهدرپیشازبیششهری
یوظیفهونقشازنیزریزیبرنامهآموختگاندانشوشود

.باشندآگاهشهریمسائلحلدرخویشکلیدی

■ پی نوشت
  Urban / City / Town Planningـ 1

2ـ مدرس گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان و کارشناس برنامه ریزی شهری معاونت 
برنامه ریزی، پژوهش و فن آوری اطالعات شهرداری اصفهان 
3ـ کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان

4ـ اجتماع )community( را »گروهی از افراِد دارای وابستگی که از نظر سطح بندی جغرافیایی 
و اداری فراتر از واحد خانواده و پایین تر از کوچک ترین واحد اداری قابل شناسایی در هر جامعه 
)society( باشد، تعریف می کنند. اعضای اجتماع در برخی ارزش ها و شیوه های زندگی و منافع 
مشابهت دارند و هم سو هستند )دانشپور، 1387(«. با این تعریف، بسیاری از ساکنان محالت شهری 

همچون محله ی سیچان اصفهان، یک اجتماع را تشکیل می دهند. 
 American Planning Associationـ 5
 Canadian Institute of Plannersـ 6
 Australian Institute of Planningـ 7
 Collaborativeـ 8
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 Geographic Information Systemـ 9
 Business groupsـ 10
 Association of Collegiate Schools of Planningـ 11
 Socialـ 12
 O*NETـ 13

14- رشته ی مدیریت شهری )Urban Management( را نباید با رشته ی »مدیریت امور شهری 
)یا اداره ی عمومی شهری(« )Urban Public Administration( اشتباه گرفت. دومی زیرگروه 
علوم انسانی است و در برخی از دانشگاه های ایران نیز، از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی 
مشهد، تدریس می شود. حوزه های مورد بحث در این رشته، در دانشگاه های معتبر جهان شامل 

مدیریت منابع انسانی، نظریه ی سازمانی، ارزیابی کارکرد، تحلیل سیاست ها، بودجه ریزی عمومی 
و سامانه های اطالعات مدیریت می باشد. 

 U.S. Bureau of Labor Statisticsـ 15

■ منابع
ـ عبدی دانش پور، ز.، 1387. درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تأکید ویژه بر برنامه ریزی 

شهری. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 
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پیوست 1:

دروس رشته ی برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد و برخی تخصص های مرتبط با آن

جغرافیا و  برنامه ریزی شهریبرنامه ریزی شهری مدیریت شهریمدیریت امور شهری

برنامه ریزی شهرهای جدیدنظریه های برنامه ریزی شهریقوانین شهرینظریه های سازمان و مدیریت دیدگاه استراتژیک

برنامه ریزی و مدیریت بحران شهریروش های برنامه ریزی شهریمدیریت حمل و نقل دورن شهریبرنامه ریزی منطقه ای برای مدیران

حقوق و قوانین شهرسازیبرنامه ریزی کاربری زمینسمینار )روش تحقیق(سامانه های اطالعات مدیریت

دیدگاه های نوین در مدیریت و برنامه ریزی شهریکارگاه برنامه ریزی شهریمبانی مدیریت شهریاقتصاد شهری

اقتصاد فضای شهریبرنامه ریزی حمل و نقل شهریبرنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهریحقوق شهری و قوانین شهرسازی

اصول برنامه ریزی منطقه ایروش تحقیق )سمینار(کاربرد GIS در مدیریت شهریمدیریت پیشرفته ی منابع انسانی 

شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایرانروند اندیشه های شهرسازیارزیابی برنامه های توسعه ی شهریبرنامه ریزی شهری

برنامه ریزی کاربری زمین های شهریبرنامه ریزی مسکنمدیریت مالی و اداری شهریمدیریت مالی و بودجه ی شهرداری ها

 GIS در برنامه ریزی شهریبرنامه ریزی زیرساخت های شهریروش ها و تکنیک های مدیریت شهریجامعه شناسی شهری

برنامه ریزی مجتمع های زیستیحقوق و قوانین شهریکارگاه مدیریت شهرینظریه های رفتار سازمانی پیشرفته

متون تخصصیمدیریت شهریشناخت محیط زیستسمینار مسائل جاری کالن شهرها

روش  تحقیقسمینار مسائل شهریمدیریت خدمات شهریاصول برنامه ریزی در امور فرهنگی

تحلیل جمعیت در برنامه ریزي شهري جامعه شناسی شهریمفاهیم عمومی برنامه ریزی شهریسمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر

برنامه ریزی حمل و نقل اقتصاد شهریاقتصاد شهریحمل و نقل

مبانی جغرافیای شهریطراحی و کاربرد نظام اطالعات شهریجامعه شناسی شهریروش تحقیق

جامعه شناسی شهریپایان نامهپایان نامهحقوق اساسی و اداره ی سازمان های محلی

پایان نامهپایان نامه

مأخذ: نگارندگان، 1391
* دروس فوق از مصوبات وزارت علوم و برخی دانشگاه های معتبر کشور استخراج شده است. مجموع واحدهای هر رشته در این جدول 36 تا 37 واحد بوده که شامل برخی دروس کارشناسی و دروس 

پیش نیاز نیز می باشد.
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چکیده 
اجتماعي،طبیعيمحیط(جغرافیایينماددوازشهرهاامروزه

)معماري ساختـانسانمحیط(مصنوعيو)اقتصاديو
وروزانههايفعالیتپيدرامروزهبشر.هستندمندبهره
دروخودمعاشوروزمرهزندگيگذرانبرايتکاپودر
منظوربهچهوسرپناهعنوانبهچه،مسکناحداثجهت

ودهدميتغییرشکلرانماددواینپیوسته،گذاريسرمایه
،فرآیندایندر.سازدميدگرگونراشهريزیستمحیط

وهاخراشآسمانبهتبدیلهاجنگلوهاباغ،سبزفضاهاي
سنگوسیمان،آجروآهن.شوندميمسکونيهايشهرک
برعالوهروزگارانيکهشهرهاساختمانِيسیمايجایگزین

اختیاردرزیباوسبزاندازيچشم،انسانسکونتمحلتأمین
بهکهگاهيامروزيشهرنشینان.استشده،دادميقراروي
بهیابيدستازعمیقخألیياحساسبا،نگرندميخوددرون
.یابندميراستینآرامِشوآسایشازدوربهراخود،طبیعت
ایجادبهدورهايگذشتهازبشر،مشکلاینبارویاروییدر

آشتِيبرايدرخورراهکاريعنوانبههابامباغیاسبزهايبام
.استآوردهرويشهرياندازچشمتغییروطبیعتبادوباره
روِحبيواستفادهبیفضاهايازگیریبهرهسبزبام،واقعدر
.باشدميسبزهايلکهایجادراستایدرشهريهايساختمان
تلطیفموجبشهرشناختِيزیبایيیجنبهبرافزونامراین
نهایتدروهواآلودگيکاهشو)میکروکلیمامقیاسدر(هوا

.گرددميشهرساکنانزیستمحیطبهبود
.شهريسیماي،بامباغ،سبزمعماري،سبزکلیدواژه ها: بام

بام هاي سبز1
دکتر محمدتقي رضويان2، دکتر امین غفوري پور3، مهندس ماهان رضويان4
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مقدمه 
هايمحیط رفتِن میان از به شهرها فیزیکي گسترش
در.استانجامیدهکشاورزيهايزمینوپیرامونيطبیعي
منظوربهزیادیهزینهبامسطحهايبام،شهريهايساختمان
لوازمدارينگهوبرفوبارانبرابردرساختمانحفاظت
مالحظاتفاقدًمعموالتختهايبام.اندشدهطراحيمکانیکي
توانندنميروهمینازوهستندمعماريیشناسانهزیبایي
داشتهنقشيساختمانمعمارِيوزیبایيارزشاغناي در
شهرسیمايبهخشنوزمختايچهرهسطوحاین.باشند
آبدفعیسامانهنیازمندوبخشندميساختمانیمحدودهیا
مصنوعيسبزفضاهايیتوسعهوایجاد.هستندنیزباران
محیطبرايجایگزینيوداشتهبشرزندگيدرمهمينقش
ازبسیاري.استوسازساختهنگامدررفتهازمیانطبیعِي
انسانتأثیرکاهشمنظوربهنوینهايفعالیتوهاآوريفن
،جایگزین هايانرژي :ازجمله ،اندآمده پدید زمین روي بر
کارگیرِیبهبدونکشاورزي،طبیعيمنابعازمؤثرگیرِیبهره
بخشيسبزهايبام.هابامپشتکردِنسبزپوشو،صنعتيمواد
وشهرهافضايساختِنپایداربرايشهريمدیرانتالشاز
زیستمحیط مشکالت حل براي مدرن هايحلراه از یکي
داردتالش،امروزينشینآپارتمانانسان.باشندميشهري
زدهغموزمختمسکونِيهايبلوکبهراطبیعيحسوروح
باايگونهبهراسرسبزوزندهطبیعِتتاکوشدمياو.برگرداند
.بیافریندبدیعوزیبامناظرودهدپیوندمدرنتکنولوژيمظاهر
یابکمشهرهادرسبزفضايایجادبرايزمین،دیگرسوياز
استفادهبیسطوحازتوانميحالتایندر.استگرانبسیارو
از دستهآناز سبزبام .ُجستبهرههاخانههایبام مانند
طبیعيفرآیندهايتحتکهاستمحیطيزیستهایآوریفن
کشورهايازبسیاريدراخیرهايسالدروگیردميشکل
ومسکونيواحدهاي و گرفته قرار توجه کانون در جهان
فضاهايو،زیارتي،درماني،آموزشي،اداريهايساختمان
بام.دهدميپوشششهرينواحيدرراورزشيوتفریحي
رشدباگیاهيپوششازپیوستههمبهايمجموعهشاملسبز
یتخلیهبرایمطلوبکشِيزهیالیهیکباهمراه،استمتناسب
.دهدميپوششراسقفکه،)نفوذناپذیر(ضدآبعایقیکوآب

تعريف بام سبز 
پوششباآنیهمهیابخشیکهاستبامي،سبزبامیک
.شودميپوشاندهرویندهکشِتمحیطبایا،خاکوگیاهي

»سبزمعماري«مفاهیمکههایيبامبرايگاهگه»سبزبام«لفظ
یا و خورشیديهايپانل همچون ،دهندمي قرار مدنظر را
باميواقعدرسبزبام.رودميکاربهنیزفتوولتاییکصفحات
گیاهِيتنوع.کنندميرشدگیاهانآنسطحرويبرکهاست
تامصنوعيچمنازپوشیدهبامازتواندميساختاريچنین
منظرطراحيدراستفادهموردگیاهاِنباکهباشدباميباغ
استگیاهانينیازمندبامکردِنسبزپوش.استشدهپوشیده
شرایطدربامپشتروِحبيوخشنمحیطبرابردربتوانندکه
گیاهاِننوع.کنندایستادگیغیرهوتوفان،زدگيیخ،آبيکم
.استمتفاوت،اقلیميشرایطووهواآبنوعبهبستهگزینشي
هايبامباچندانيتفاوتسبزهايباماجرایيجزییات
پوشش ،رطوبتي/حرارتي عایق شامل و نداشته معمول
سبز بام هايپروژه .باشدمي درزپوش و ماسه ،ضدآب
/دارينگهعملبتوانندکههستندعناصريومصالحنیازمند
استانداردهايبامطابقراگیاهاندارينگهورطوبتکشِيزه
ایجاد،دیگرتکنولوژي.آورندفراهمساختماندرشدهتعریف
هايمحدودیتسبزهايبامبهنسبتکهاستسبزنماهاي

تصویر1

تصویر2
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گیاهي گونِیگونه از ،برابر در اما دارند؛ تريکم ايسازه
.برخوردارندتريکم

هازمینه بسیاری در سبز بام یعمده و مثبت نقش
را موارد این میان آن از که است؛ چشمگیر هاعرصه و
بازیافت،بارندگيازناشيهايآبمدیریت:ُبردنامتوانمی
محیطيزیست تنوع ،ايگلخانه گازهاي اثرات کاهش ،آب
محافظت،)جانورانوگیاهان(شهريیزندهموجوداتدر
بهفرابنفشپرتوهایتابشازجلوگیري،زمینیپوستهاز
هوايکردنمعتدل،دماکاهش،هواتلطیفوبهبود،ساختمان
تابشنفوذکاهش،هاساختمانسوزِيآتشازجلوگیري،گرم
مطبوعیتهویهایجادواقلیميکیفیتبهبود،الکترومغناطیس
و مطبوعیت ،شهريزیباي اندازهايچشمایجاد ،شهردر
،هواآلودگيکاهشوپاکیزگي،شهريفضاهايمطلوبیت
هايهزینه کاهش ،صوتيآلودگي کاهش ،انرژي یذخیره
محیطيایجاد،ساختمانسقفتعویضودارينگهبهمربوط
تازه فضاهاي افزایش و شهريُپرازدحام نواحي در آرام
شهر خوراکي امنیت بردن باال ،تفریحي هايفعالیت براي
انواع برای آزمایشگاهي عنوانبه همچنین و )کشاورزي(

.آموزشيوپژوهشيهايپروژه

تاريخچه ی کاربرد بام هاي سبز 
راآنرويبرکشتوسقفرويباغچهایجادیاندیشه
کاربههازیگوراتبامرويبروپیشسال2500هاایراني
بابلمردم،همچنین.پوشاندندعملیجامهآنبهوبستند
.بودندساختهراسبزهايباممسیحمیالدازپیشسال600
معلقهوادرکهنبودندهایيباغواقعدربابلمعلقهايباغ
هايمهتابيوهابامرويکهبودندسبزيفضاهايبلکه،باشند
»نزرنبوکد«دستوربههاباغاین.داشتندقرارساختمانچند
دلتنِگومادازخانميشاهزادهکههمسرشبراي)النصربخت(
وي.شدندساخته،بودزادگاهشخرمِيوسبزيوهاکوه
این.بسازندشگفتابعادبابزرگبسیارکوهيداددستور
،بودمتر120ارتفاعباچهارگوشساختمانيواقعدرکوه
درکهبودشدهبناهایيستونبرهریکوداشتبامپنجکه
وبودندشدهکاشتهمیوهدرختوگل،چمنازانبوهيهاآن

.شدندميآبیاري،آبيهايتلمبهبا

باغ های باستانی 
برروی گیاهان کاشت به باستان زمان از هاانسان
،هاباغاین ینمونه.بودندآوردهرویهاساختمانیسازه

تصویر 3

تصویر 4

تصویر 5

تصویر 6
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یگانههفتهایشگفتیازیکیکهاستبابلمعلقهایباغ
کهاستهاییساختمان،دیگرینمونه.رودمیشماربهجهان
،ُبردهنامهاآنازمیالدییازدهمقرناوایلدرناصرخسرو
.اندداشتهطبقه14ازبیشوبودندشدهساختهمصردرکه
ایتالیا و فرانسه در نیز )رنسانس( نوزایی عصر در
درودولتتوسطاغلبکه،آمدوجودبهبامباغازهایيگونه
میالدي1600سالدر.گرفتندميشکلعموميهايساختمان
اینوکردتبدیلباغچهبهراخودیخانهتراسآلمانيیک
وآلماندر1875سالتا،باغبهباموتراستبدیِلِفرآیند
پیشگامان ،»رایت« و »لوکوربوزیه« .داشت رواج روسیه
.بودندبیستمقرندرسبزهايبامیایجادکنندهوگراطبیعت
ویژهبه،اخیرهايسالدرهابامبرسبزفضاهايیتوسعه
یعمدهدلیل.استگرفتهتريبیششتابآمریکاواروپادر
،معمارانهشناسِيزیبایيمبحثبرافزون،امراینبهتوجه
رطوبتي،گرمایی(سازيعایقهمچونعوامليبهگویيپاسخ
یمرده فضاي از گیریبهره ،ساختمان طبیعي )آوایي و
سطوح ایجاد ،دلپذیر فضایي آوردِن پدید راستای در بام
بهکمک،طبیعتبامصنوعساختارتلفیق،نمادرنوازچشم
غیرهوهوااکسیژننسبتافزایش،جويهايآلودگيکاهش
بامباساختمانطراحي،سازهمهندسيدیدگاهاز.باشدمي
آساسیلهايباراندرسِتمدیریِتوپایداريافزایشبه،سبز
چندینشهرداراِنازنظرخواهيیکدر.انجامدميبارانآبو
هايپتانسیلسبزبامیسامانهدر،امریکاواروپادرشهر
،شهرهادرسیستماینکارگیريبهونهفتهزیاديکاربردِي
.افزایدميمحیطمفیدکارایيبهوکاستهانرژيیهزینهاز
پروژه یک ساخِتقابل مساحت به سبز هايبام ،همچنین
فراهممحیطيدرونِاجتماعبرايجدیديهايمکانوافزوده
این درشهرداراندریِغبيهايحمایتوتشویق.آورندمي
مزایايبههاساختمانصاحبانکهاستشدهباعثزمینه
تخصیصوکاريگیاه،طراحيدرتکنولوژياینکارگیرِيبه
پیشازبیشآنازناشيیافزودهارزشوهابامباغساختو
،موجودبرآوردهاياساسبر.کننداستقبالآنازوببرندپي
بامايگونهبه،آلمانهايبامکلاز10درصدبهنزدیکامروزه

.هستندسبز
ساختهپیش هايالیه یسامانه از مدرن ِسبز هايبام
اختراعآلماندر1960یدههدرسامانهاین.شوندميتشکیل
امریکايواروپاکشورهايازبسیاريدرسرعتبهوشد

.یافتگسترششمالي

ساخت بام هاي سبز 
یویژهدانِشوریزيبرنامهنیازمندهابامباغانواعساخت
وزنکنترلودارينگهقابلیتنظرازسبزهايبام.استآن
هاییآوريفنبه،پیادهمسیرهايیتعبیهوبرفوباران،خاک
سبزبامیک.دارندنیازباممهندسِيمعموِلهایشیوهازفراتر

:استشدهتشکیلبخشسهاز
یهمهِبامبراکنونهمکهچیزيآنیاساختمانسقف1ـ
مانند ،عایق یالیه آن روي بر و دارد وجود هاساختمان
احتمااًلو،شدهکشیدهدیگریعایقهریاایزوگام،قیروگوني

.استشدهفرشسنگیاآسفالتیاموزاییکآنروي
عایقوسقفواستکنندهمحافظتیالیهیککهبامباغ2ـ

.کندميجداگیاهانوخاکیالیهازرارطوبتي
دردقتباکدامهرکهباغآبیاريیسامانهوکودوخاک3ـ

.گیردميقرارخودمحل
عمرداراي،روندميکاربهبامباغساختدرکهموادي
شودميباعث،هاآنویژگِیاین که،هستندطوالنيبسیار
هاآنماندگارِي.باشندنداشتهايدورههایتعویضبهنیازي
عمومًاتجهیزاتیسازندههايکارخانه.استسال50تا30
:گیرندمينظردرهابامباغ براي را مقیاسیمشخصهدو
کارگیرِيبه.گسترده/وسیعهايبامو،متراکم/فشردههايبام
ازبرداریبهرهیشیوهتعریِفبههامشخصهاینازهریک
و ساختبراي هزینه میزان و مدنظر گیاهِي تنوع ،بامباغ
بامساختبرايکههایيسامانه.داردبستگيآندارينگه
ترکم رسیدگِي نیازمند ،وزنسبک ،اندشده طراحي سبز
بارش هنگام در شدهکارگرفتهبه مصالح .هستند بادوام و
باوکردهجذبرابارانآب،ناگهانيوآساسیلهايباران
کاهشراسیالبوقوعخطر،شدهجاريآِبسرعِتکردِنکم
بهراآبمصرف،هابامباغآبیارينوینهايشیوه.دهندمي
،کردهحفظراخاکدرموجودرطوبت،رساندهمیزانترینکم
،ساختهنگامدر.کنندميجلوگیريآبسریعتبخیرازو
مناسبکشِيزهیشبکهسپسورطوبتيعایقیالیهنخست
رشدمحیطیکایجاد.شودميگذاشتهکاربامپشترويبر
محیطاین.استضروريسبزبامموفقیتبرايمناسبکاماًل
محیط با متناسب کاماًل طبیعي کشاورزي خاک برخالف
.شودنميسنگینچندانشدنخیسهنگامبهوشدهطراحي
مقاومگیاهِيهايپوشش:شوندميکاشتهگیاهان،نهایتدر
یچندسالهگیاهاِنشاملًمعموالکه،گرماوسرمابرابردر

.هستندخزهووحشيهايعلف،هاگل،علفي
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سادهوجدیدترکیبِيموادکشفدلیلبهاخیرسال15در
صنعتیکبهکاراین،بامرويبرباغساختمراحلشدِن
وتکنولوژيیشتابندهپیشرفتبا.استشدهبدلُپررونق
،اداره،آپارتمان،خانههربامرويبرتوانمينوینموادپیدایش
بازیباباغیک،دیگريساختمانهروبیمارستان،آموزشگاه
یاستفادهبیفضايازوکردایجادبزرگوکوچکگیاهان
ايهزینهبا،استبرخوردارآفتابتابشازهمیشهکهبامروي
روزشبانهگوناگوِنهایساعتدرهاباغاین.ُجستبهرهاندک
به توجه با .بگیرند قرار ساکنانیاستفاده مورد توانندمي
کمبوددلیلبهشهرهادرسبزفضاياحداثوایجادکهاین
تربیشواستگرانوبرهزینهبسیار،آنبااليقیمتوزمین
بامتبدیلبا،اندکردهاشغالهاخیابانوهاساختمانراهازمین
راشهرتوسطتسخیرشدهطبیعِتتوانمي،باغبهساختمان
ارزانومؤثرراهکاریبامباغاحداث،همزمان.بازگرداندآنبه
یپایهبر.باشدمينیزمحیطيزیستهايآلودگيکاهشبراي
نیمبهنزدیکسالدرسبزفضايمترمربعهر،بررسيیک
.نمایدميتصفیهوگرفتهراهوادرمعلقهايآلودگيازکیلوگرم

انواع بام هاي سبز 
بسته،اجرایشیوهیپایهبرراهابامباغیاسبزهايباغ
سهبه،نیازموردتأسیساتمیزانوکشتعمقمیانگیِنبه

:کنندميتقسیماصليیدسته

)Extensive(گستردهسیستم)آ
)Intensive(متمرکزسیستم)ب

)Planter Box(گیاهیجعبهیامدوالرسیستم)پ

 )Extensive( سيستم گسترده )آ
»سبزبام«یا»Green Roof«یواژهگستردهسیستمبرايـ

.رودميکاربه
ضخامتبااجرا«یا»ارتفاعکممقطع«هاینامباسیستماینـ

.شودميشناختهنیز»کم
کاشِتمحیطوگیاهنوعدویایکشاملتنهاسبزبامنوعاینـ

.باشدميعمقکم
مدنظروزنبارحداقلکهزمانيبرايسیستماینًمعموالـ

.شودميگرفتهکاربه،باشد
بامنوعاینبهتعمیرودارينگهپرسنلتنها،ویژهطوربهـ
رويبر،نروژيهايچمنمانندبامنوعاین.دارنددسترسي

.شودمياحداثدارشیبومسطحهايبام
100تا40یریشهعمقباگیاهانيازًمعموالسیستمایندرـ

.شودمياستفادهمترمیلي
درمترمربعبرکیلوگرم100تا50ًتقریبابامنهایيبارحدودـ

.باشدمياشباعحالت
20درصدتا10هامکاناغلبدر،دارشیبهايباممورددرـ
ازبایدمی،30درصدحداکثرشیبدر.شودميتوصیهشیب

تصویر7: سیستم گسترده

تصویر9: سیستم متمرکزتصویر8: سیستم مدوالر یا جعبه  ی گیاه
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 )Intensive( سيستم متمركز )ب
»بامباغ«یا»Roof Garden«یواژهمتمرکزسیستمبرايـ

.رودميکاربه
شناختهنیز»بامباغ«یا»عمیقمقطع«هاینامباسیستماینـ

.شودمي
برايخاکازمتعارفيعمقنیازمندمتمرکزسیستمهايبامـ

.باشندميمعموليچمنوحجیمگیاهاِنرشد
وباشدميگیاهانازمختلفيانواعشاملسبزبامازنوعاینـ

.شودميطراحيپارکیکهمانند
نماهایيآبوبزرگدرختاندارايسبزهايبامازبرخيـ
دسترسيکههایيبامبرايویژهبهموضوعاینکهباشندمي
.داردسازهاساسِيتقویتبهنیاز،باشندداشتهنیزعمومي

تصویر10: جزئیات اجرایي سیستم گسترده

تصویر13: جزئیات اجرایي سیستم متمرکز

تصویر11

تصویر12

تصویر14

.شوداستفادهضدفرسایشابزارهايوزهوار
معمواًلوداردعمقيکموسطحيکشِتمحیط،بامنوعاینـ
.باشدميسبزساختمانساختارازبخشيوبامازبخشي

وبودههمگاندسترسدرکليطوربهگستردهسبزبامیکـ
بهکارکرديخاصاختصاصنمییابد.

)12و11تصاویر(»Mountain Equipment«شرکتبام
1998سالدرکه،باشدميگستردهسبزبامیکازاينمونه

.استشدهساخته
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هایاقدامدیگروکوددهي،آبیارينیازمندهابامنوعاینـ
.باشندميمراقبتی

 )Planter Box( سيستم مدوالر يا جعبه ی گياه )پ
تمامکهمخصوصيهايجعبهدرگیاهان،سیستمایندرـ
.شوندميدارينگهوکشت،پوشانندميراسبزبامتربیشیا
پیوستهیالیهیککاشتمحیط،غیرمدوالرهايسیستمدرـ
محیط این مدوالر سیستم در .باشدمي سبز بام روي بر

.استناپیوسته
ومسطحبههابامتفکیک،بنديطبقهدیگریشیوهیک
یبرجستهیمشخصهدارشیبسبزهايبام.استدارشیب
نیازمندکه،هستنداسکاندیناویایيهايساختمانازبسیاري
زیرا.باشندميتختهايبامبامقایسهدرتريسادهطراحي
ازاستفادهبا،رابامیسازهطریقازآبنفوذخطربامشیب
کاهش،تختبامبهنسبتتريکمکشِيزهوبنديآبهايالیه

.دهدمي

ديوار سبز 
دوبهکهداریمنیزسبزدیوارهاي،سبزهايبامبرافزون

:شوندميتقسیماصليگروه
سبزنماهاي)آ

سازاکسیژندیوارهاي)ب
حرکتنماسطحرويبرگیاه،سیستماینآ( نماهاي سبز: در
ریشهکهحاليدرپیچیاروندهِگیاهکهشکلاینبهکند؛مي
ازرفتنباالبهشروع)خاکيبستریکدر(داردزمیندر
ايسازه ،دیوار سبز نماي براي ًاخیرا .کندمي ساختمان

.گیرندمينظردرهمکنندهحمایت
هايسیستمیدستهدوبهب( ديوارهاي اکسیژن ساز: خود

:شوندميتقسیمغیرفعالوفعال
سبزدیوارهاينوعجدیدترینهاسیستمسیستم هاي فعال: این
درگیاهانتوسطتولیدشدههوايازسیستمایندر.باشندمي
دیوارهااین.شودمياستفادهساختمانهوايیتهویهیسامانه
گیاهيیواسطهبابیولوژیکهوايیتصفیهعلممبنايبر
انجامواترلوشهردربیمارستانيدرکهتحقیقاتيمبنايبر
،بیولوژیکفیلترباسبزدیوارهاي.استشدهریزيپایه،گرفته
،طبیعيهايپوشش.دهندميافزایشراهوایتصفیهظرفیت
یتهویهیسامانهوهستندکنندهپاکوکنندهتصفیهموتورهاي

.کندميعملسیستمیریشهازمکشباهوا
ازهواحرکتدرنقشيهیچعماًلديوار سبز غیرفعال: که

تصویر 15

تصویر 16

تصویر17: سیستم مدوالر یا جعبه ی گیاه
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تأثیر .ندارد ساختمانیتهویهیسامانهدرونبه هاریشه
نظر از ساختمان هواي کیفیت روي بر غیرفعال سیستم
شیشهپشتسبزدیوارهايازبعضي.نیستمشخصعلمي
غیرفعالدیوارهايدرآنچهبهنسبتتاشوندميمحافظت
در.باشندداشتهتريبینيپیشقابلهوايجریان،دهدميرخ
.ندارد وجود هوا گردش براي سازوکاري،غیرفعال دیوار
درنسبيبهبوديتاشوندميدارينگهبازصورتبههاآن

.کنندایجاد امکانـحدتا آزادـهوايگردش
جدا که دارند مستقل ايسازه ،سازاکسیژن دیوارهاي
قرارآنبهنزدیکايفاصلهدروساختماناصلينماياز
مختلفيجزییات.گرددميمهارساختمانتوسطوگیردمي
بهمربوطتربیشکهداردوجوددیوارهااینطراحيبراي
هايقالب شکل و دیوار روي بر گیاه دارينگه چگونگي

.باشدميسیستمیدارندهنگه

اجزای باغ بام 
وسیعومتنوعبسیارهابامباغاجرایياجزايبندِيدسته
بهتوجهبابازرگانيشرکتیاتولیديیمؤسسههر.است
رانصبقابلاجزای،بازاردررقابتوخودخاصرویکرد

.کندميبنديدسته

تقسيم بندي كلي اجزای باغ بام 
بهرابامباغاجزای،تجاريهايبنديدستهیهمهازفارغ

:کردبنديتقسیمتوانميکليیدستهپنج
)Plant layer(گیاهيپوششیالیهـ
)Growing medium(کشتمحیطـ
)Drainage layer(کشزهیالیهـ

)Protection layer(محافظتیالیهـ
)Roof construction(سقفساختارـ

اليه ی پوشش گياهي
ایناما،شودگذاشتهبامرويتواندميگیاهيهراگرچه
وايسازهطراحي،وهواآبهمچونهایيمحدودیتبامسأله
.باشدميمواجهسبزبامطراحتصوراتودارينگهیهزینه
،شوندميطراحيسبکامکانحدتاسبزهايبامکهروآناز
باوعمقکمخاکدربتوانندکههستندگیاهانيشاملاغلب

.کنندرشدکمدارِينگهومراقبت

محيط كشت
شروعآندرگیاهانکهاستفضایيهمانکشتمحیط

خاصالزاماتیواسطهبهکشتمحیط.کنندمينموورشدبه
بهنسبت،دلیلهمینبه.باشدداشتهکميوزنبایدايسازه
محیطيازبایدحالتایندر.داردهایيتفاوتمعموليخاک
و بوده سبک ممکن جای تا که کرد استفاده کشت براي
مرطوبحالتدرمترمکعبهردرکیلوگرم900حدودوزنش
سومیک،ماسهسومیکازمرکبمعموليمخلوطیک.باشد
ازترکیبي(مصنوعيگیاخاِکسومیکومتخلخلهايسنگ
.دهدميتشکیلرامناسبمحیطي)نباتيکودوپوسیدهچوب

اليه ی زه كش 
قرارمحافظتیالیهوکاشتمحیطبینکشزهیالیه
کشزهیسامانهبهسبزبامجايهرازبتواندآبتاگیردمي
بارانآبزیاديمقدارًمعموالهابام.یابدجریانساختمان
برتحمیليفشارکاهشموجبکهدارندمينگهخوددررا
آبمقداريهمیشه،همهاینبا.شودميکشيزهیسامانه

:شودتخلیهزیرهايروشبهبایدکهداردوجوداضافي
بامخودیوسیلهبه)آ

هاشیروانيبهمربوطهايناوداني)ب
آبکانالوراهآب)پ

یکیا ،خروجيکانالدوباید احتیاطرعایتمنظوربه
باید هاخروجي(کردتعبیه سرریزبرايمحليوخروجي
نصبطریقاز امر این و باشند گیاهي گونه هر از خالي
در.)پذیردميانجامبازرسيبرايهاآنبااليدرايدریچه

.کرداستفادهتراستوريیشبکهیکازتوانميهاتراس
جریانیبیشینهاساسبر،مناسبکشزهیالیهانتخاب
انجام ،آیدمي دست به بارش اطالعات طریق از که آبي
راگیاهوکاشتمحیطکشزهیالیهکهجایيآنازوگیردمي
برخي.باشدمناسببایدآنفشاريمقاومت،کندميپشتیباني

)Planter Box( تصویر18: جزئیات اجرایي سیستم مدوالر یا جعبه ی گیاه



110

رایافتهانبساطخاِکازقطورايالیهسادگيبههاسیستماز
حصیریکازسبزبامهايشرکتتربیشامابرند؛ميکاربه
کارتنهمانند،ايسازهالگوي با دارموجپالستیکيکشزه
حداقل.کنندمياستفاده»Landscape Pavers«یامرغتخم
حصیرهاي اما ،است متر20میلي کشزه یالیه ضخامت
.کنند تأمین را اضافي عایق یالیه یک توانندمي ترضخیم
هايالیهازايپیچیدهیمجموعهتواندميخودکشزهیالیه

:باشدزیرشرحبهدیگر
 )Filter Layer( اليه ی صافي )آ

کهداردقرارفیلتري،کشزهیالیهوکشتمحیطبیندر
گندیدگيازمانعوکندميدورهاریشهمحیطازرارطوبت
بافت یک شامل تواندمي که فیلتر این .شودمي هاریشه
دویا یکاز ًمعموالمدرنهایسیستمدر،باشدايپارچه
این .شودمی استفاده شده غیربافته »geo-textile« یالیه
حالتایندروباشدماسهوشنازایالیهتواندمیحتیفیلتر

ممکناستباالیهیزهکشترکیبشود.
 )Root barrier( اليه ی مانع ريشه ها )ب

هاآنزدِنآسیبوهاریشهنفوذازخوبيبهکهاستايالیه
مانِعیالیهاین.کندميجلوگیريسقفغشایوکاريعایقبه
شودمياستفادهمتمرکزسیستمدرتربیشًمعموالهاریشه
»waterproof«یالیهبااليدربالفاصلهوکشزهزیردرو
الیهاین.گیردميقرارحرارتيکاريعایقیانهایيبندآبیا
درتربیشوشدهتشکیلاتیلنپليیپوستهیکاز ًمعموال
استزیادسقفباروعبوريترافیککهعموميهايپروژه
تهاجميهايریشهوعمیقهايریشهباگیاهانيکهجاهایيو

کاشتهشده،استفادهميشود. 
 )Drain board( صفحه ی زه کش )پ

رافیلترکارباالیيیالیهکهاستالیهسهیصفحهیک

.کندميدورهاریشهقسمتازرااضافيآبودهدميانجام
.کندميعملهاریشهمحافظیالیهعنوانبههمچنینالیهاین
آب،استشکلمخروطيهايکاسهشکلبهکهوسطيیالیه
.داردمينگهخوددروکردهدریافتهاریشهازرااضافي
کندميکمکبارانآبRun-offسرعتکاهشبهالیهاین
محیطگندیدگيازجلوگیريوهواگردشباعثطرفيازو
از مانعکهاستايپارچه فیلتر یکپاییني یالیه.شودمي

.شودميعایقوغشادیدِنآسیب

اليه ی محافظت 
سیستم و بام که است هایيپوشش شامل الیه این
.کنندمي حفاظت آب نفوذ و کردن نشت از را کاريعایق
رويبرمستقیمطوربه»Protection Board«محافظصفحه
شکستازاجرایيعملیاتطولدرراآنوگیردميقرارغشا
،سبکبتنازايباریکهتواندميصفحهاین.کندميمحافظت
ورق ،پالستیکي ضخیمیورقه ،محکم عایق از ايصفحه
وطراحيهايویژگيحسببر،هااین از ترکیبيیا ،مسي
لزومًاسبزبامهايسیستمازبرخي.باشدسبزبامکاربرد
مانِعیالیهازاستممکنوندارندنیازيمحافظیصفحهبه

.شوداستفادهآنجايبهریشه

ساختار سقف، غشای بام يا اليه ی عايق كاري رطوبتي: 
 Water Proofing

محافظت کردن چکه و کردن نشت از را بام الیه این
وشودمياستفادهضدآبییکپارچهشکلبههمغشا.کندمي
مناسبغشاییکانتخاب.پیوستههمبههايورقهشکلبههم
.داردتعمیرواجراسهولتوهزینه،بامشرایطبهبستگي
یالیهکهاندکردهتولیدمحصوليهاکارخانهبرخيتازگیبه

.استدادهقرارالیهیکدرراغشاوریشهمانِع
مناسبکیفیتخاکیالیهزمانگذشتباکهآنمنظوربه
یک،الزمخاکحجمتخمینهنگامبه،ندهددستازراخود
باعملاینکه،شودميواردمحاسباتدرتصفیهضریب

.گیردميصورتخاکازدرصديافزودِن
توانميکليطوربهراسبزهايبامیدهندهتشکیلاجزاي

.دادنشان19تصویرمطابق

آبیاري بام هاي سبز 
:شودميتأمینمنبعدوازسبزهايبامآب

مصنوعيآبیاري)الف

بشر از گذشته هاي دور به ايجاد بام هاي سبز يا 
باغ بام ها به عنوان راهکاري درخور براي آشتِي 
دوباره با طبيعت و تغيير چشم انداز شهري روي 
آورده است. بام سبز، بهره گيری از فضاهاي 
بی استفاده و بي روِح ساختمان هاي شهري در 
راستای ايجاد لکه هاي سبز است كه اين امر موجب 
تلطيف هوا و كاهش آلودگي هوا نيز مي گردد. 
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)بارانآب(طبیعيآبیاري)ب
:شودمياستفادهروشدوازباغمصنوعِيآبیاريدر)الف
دو به هم خودکار روش .خودکار روش و دستي روش
است ممکن که گیردمي انجام دیجیتال و آنالوگ صورت
رطوبت،روشدوهردر.باشدچندایستگاههیاایستگاههیک

.شودميتأمینهاریشهوخاکبرايالزم
.شودمياستفادهنیازموردآبتأمینبراينیزبارانآباز)ب
هايالیهطریقازخاکرطوبتبرمازادآب،حالتایندر
ايدورهتاوشودميذخیرهکشزهیالیهوآبیکنندهتصفیه
سوياز.کندمينیازبيدوبارهآبیارِيازراآنطوالنيًنسبتا
ریختهضدرطوبتیالیهرويبراضافيآبگونههر،دیگر
اضافيباراِنآب.یابدميانتقالبیرونبهبامشیبطریقازو
گردد ذخیره هایيمخزن در شدنتصفیه از پس تواندمي
.)بهداشتیهایسرویستانکفالشسیستمدر،مثالبراي(
انتقالاز،فشردهپروپیلِنپليازشدهساخته،بامعایقیالیه

.کندميجلوگیريسقفبهرطوبتهرگونه

برخي گیاهان مورد استفاده در بام هاي سبز 
زینتيیاستفادهرونده؛باالايدرختچه(کیويـActinidia

داردومیوهیآننیزخوردنیاست.(
شبدر ـTrifoliata

زاگرسي،رودباري،خزريچپقک ـAristolochia
چینوژاپنوآمریکاشمالبومي(اناريپیچـCompsis

).است
شمشاد ـCelastrus

از،داردگونهشش(باالروندهوچوبيگیاهيـClematis
).الجوردي،بنفش،سرخجمله

:دارد ايدرختچه یگونه 16( شیرخشت ـ Cotoneaster
،لرستاني،سادهبرگ،کرماني،تاجیک،فیروزکوهي،مازندراني
)...وترکمني،هرمزي،مومي،خراساني،ايسکه،سیاه،زاگرسي

).رویدميهمبیابانيمناطقدر(بوشب ـFortuynia
زیادي یشدهاصالح هايفرم و هاگونه( پاپیتال ـ Hedra
هايباغ و منازل هایحیاط ،هاپارک در امروزه نیز آن از
بسیاروداردروندهیساقه.استشدهکاشتهشناسيگیاه

).استپسندسایهوبردبار
درکهاستباالروندهعلفيیگونهیک(رازکـHomulus

).رویدميارسبارانهايجنگلوایرانشمال
زیباهايگل(شن،شونگ،پالخور،الدولهامینپیچ ـLonicera

).داردمعطرو
و باالرونده ايدرختچه( موچسب ـ Parthenocissus

).استسبزهمیشه
وروندهباالايدرختچه(تاک،مو،انگورـVitisberlandieri

).داردV.Sylvestrisنامبهايگونهواستدارمیوه
یگونه35،بندهفتعلف(واشبندـPolygonum auberti

).داردچندسالهیاسالهیکاِيبوتهیاعلفي
گیاه یگونه یک ایران در( شیرخشتي ـ Pyracantha

تصویر19

تصویر20
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).استزینتيگیاهيدارد؛خودروايدرختچه
هايگلبا استباالرونده ايدرختچه( گلیسین ـ Wisteria

).رسپیشوزیبابسیارآبيیابنفشايخوشه

مزاياي اثبات شده ی پشت بام سبز بر روي ساختمان ها
اقتصاد ،شهر اکولوژي در زیادي اثرات سبز هايبام
این.دارندشهرنشینانزندگيمحیطهايجنبهدیگروجامعه
اثراتراميتواندرسهگروهمزیتيبهشرحزیرتقسیمنمود:

-1مزایایاکولوژیک)جدول1(
-2مزایایاقتصادی)جدول2(

-3سایرمزایا)جدول3(

هزينه ی احداث بام سبز 
،گردداجراوطراحياصوليصورتبهکهسبزبامیک

و استفاده مورد سیستم،ساختماننوع ،اقلیم به توجه با
دالر 35تا 5 متوسط طوربه ،شودمي کاشته که گیاهاني
در هزینه این .داشت دربرخواهد هزینه مربعفوت هر در
ارزشتنهانهباالهایجدولدرذکرشدهمزایايبامقایسه
برآناجتماعِيـاقتصادياثراتبلکه،داردگذاريسرمایه
زندگيشهرنشینان،اجرايآنرامقرونبهصرفهمينماید.

احداث بام سبز در تهران: مطالعه ی موردي منطقه ی 8 
کسيترکمپیشیدههچندتاشایدکهشهري،تهران
و شود مواجه زمین کمبود معضل با که کردمي تصور
متحملسبزفضايیتوسعهبرايباشندناچارمسؤوالنش
اجرايبرايفضاکمبودباامروزه،شوندسنگینهايهزینه
گسترش یزمینه در ویژهبه ،شهريهايطرح از بسیاري

جدول 1: مزایاي اکولوژیک ]18[
به دليل توليد رطوبت و ايجاد هواي خنك باعث مناسب تر شدن شرايط ميكروكليماها مي شوندبهبود شرايط ميكروكليماتيك1

يك پشت بام سبز گسترده انعكاس صدا را تا 3دسي بل كاهش و عايق بودن صوتي سقف را تا كاهش آلودگي صوتي2
8دسي بل افزايش مي دهد

جذب دي اكسيدكربن هوا و كاهش آلودگي هوا از طريق گياهان. همچنين جذب كننده ی گرد و كاهش آلودگي هوا3
غبار و ذرات سمي موجود در هواست

كاهش تأثير جزيره هاي4
)Heat Island Effect( باعث خنك شدن هواي شهر مي شوندحرارتي شهر

پرندگان مي توانند مناظر و چشم اندازهاي گمشده توسط ساختمان ها را جبران كنندايجاد محيط زيست براي پرندگان5

تأمين فضايي سازگار و مطبوع6
به دليل تبديل بام، ديوار و پاسيو به فضاي سبز براي كاربران ساختمان

- امكان پرورش ميوه، سبزي و گل7

8
كاهش بار گرمايش )با افزودن توده و اليه 
طريق  )از  بنا  سرمايش  و  حرارتي(  عايق 

سرمايش تبخيري(

بر اساس پژوهشي كه در سال 2005 توسط Brad Bass از دانشگاه تورنتو انجام گرفته بام هاي 
سبز مي توانند اتالف گرمايش و مصرف انرژي را در زمستان به مقدار قابل توجهي كاهش دهند

و 9 آب  تغييرات  و  گرمايش  اثرات  كاهش 
هوايي شهري

بام هاي سبز مي توانند به عنوان فضاي تفريح و استراحت مورد استفاده قرارگيرندافزايش محدوده ی زندگي10
11CO2 تصفيه ی هوا و كاهش گاز

صداهايي كه تا 18دسی بل وارد ساختمان مي شود و يا صداهايی كه به ميزان 3دسی بل يا بيش تر كاهش و تعديل شدت صداها12
از آن خارج مي شود 

افزايش زيستگاه حيوانات خانگي در مناطق 13
مسكوني

با فراهم كردن يك فضاي سبز زيبابهبود مناظر اطراف ساختمان14
)دو يا سه بار بيش تر( با محافظت از آن در برابر اشعات UV مضر و صدمات آب و هواييباال بردن طول عمر غشاي بام15
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.استشدهروروبهسبزفضاي
فضايعمودِيیتوسعهطرحتصویبازسالچندین
رسدمينظربه اما گذرد؛ميتهران شهرشورايدرسبز
بسیاريمشکالتباتهرانشهردرشدناجرابرايطرحاین
تهرانشهرعموديسبزفضاينخستیناگرچه.روستروبه
هايپارکسازمانساختمانرويبرخورشیدی70یدههدر
طرحایناجرايبرايعملياینمونهتا،شدایجادشهرداري
هماندرطرحایناما،باشدتهرانشهرهايساختماندیگردر

سبزفضايایجادبحث1385سالاز.ماندمسکوتهاسال
سالاواخر از .شدمطرحدیگربار تهران شهردرعمودي
،)علي)عامامبزرگراهیپروژهازبخشيیافتنپایانبا1386
آنیحاشیههايساختماندرعموديسبزفضاينخسین
سالدرهاطرحاینکهبودآنازحاکيخبرها.درآمداجرابه
فقطسالآندراما،گیردميخودبهتريبیشسرعت87
یادارهکارِيیپروندهدرعموديسبزفضايیپروژهچند
افزایشبرهمچندانيتأثیرشایدکه،گرفتجايسبزفضاي

جدول 2: مزایاي اقتصادی ]19[

اليه ی  عايق رطوبتي1
از صدمات ناشي از اشعه ی ماوراي بنفش و صدمات شيميايي جلوگيري كرده و در برابر امواج گرما 
به عنوان عايق عمل مي كند. اين ويژگي بام هاي سبز طول عمر عايق رطوبتي را تا دو برابر افزايش 

داده و باعث صرفه جويي در هزينه ها مي شود
عايق بندي بام  هاي سبز باعث كاهش آلودگي صوتي مي شودكاهش آلودگي صوتي2

بام هاي سبز ارزش ساختمان را در نزد بسياري از استفاده كنندگان و مطابق با هر سليقه براي جاذبه ی زيبايي شناختي و زيبايي طبيعي3
كاربردهاي تجاري، سازماني و مسكوني باال مي برند

پشت بام هاي سبز مي توانند باعث تغيير ساختار از طريق »تبديل يك سقف خشك و زشت به يك افزايش ارزش ملك4
دارايي مناسب« شوند

در ساختمان هاي چند طبقه10 درصد و در ساختمان هاي يك طبقه 20 تا  30درصد مصرف برق كاهش مصرف انرژي5
را كاهش مي دهد

عمر سقف را حداقل دو برابر و اكثر اوقات تا سه برابر افزايش مي دهد. در واقع سقف را از تشعشعات افزايش عمر سقف6
اشعه ی فرابنفش خورشيد حفظ مي كند

پشت بام هاي سبز يك محيط مناسب تفريحي براي مراجعه كنندگان و ساكنان استايجاد محيط مناسب تفريحی7

از قسمت هايي كه بيش تر در ساختمان تقريباً بال استفاده مي بود به بهترين نحو ممكن بهره برداري ايجاد فضاي بيش تر كاربردي در ساختمان8
مي شود

بر مبناي بيالن يك ساله، حجم كل جريان آب باران را بين پنجاه تا نود درصد كاهش مي دهد و در كاهش اثرات منفي جريان آب9
واقع روان آب باران را در خود نگهداري و به تدريج به سوي چاه ها روانه مي كند

ارتفاع يافتن گياهان بر روي سقف موجب خشك شدن سقف مي گرددخشك شدن سقف ها10
دماي سقف را از 60 درجه سانتي گراد به 25 درجه كاهش مي دهدكاهش دماي سقف11
مانعي جهت جلوگيری از خروج حرارت از ساختمان در زمستان و هواي خنك در تابستان استعايق حرارتي12

جدول3: سایر مزایا ]20[ و ]21[

با به وجود آوردن محيط زيست طبيعي در فضاي خشك شهري در ايجاد آرامش و سالمت جسمي سالمت رواني1
و روحي ساكنان شهرها نقش عمده اي ايفا مي نمايد

نسبت به ساير عمليات هاي ساختماني پوشش سريع بام را در متراژهاي باال ممكن مي سازدسرعت باالي اجرا و هزينه ی پايين2

عدم نياز به آبياري و مراقبت زياد3

سيستم سقف هاي سبز طوري طراحي شده است كه اليه ی زيرين آن به عنوان عايق، زهكش و 
مانع نفوذ ريشه ی گياهان به بام عمل مي كند. به اين ترتيب باغ بدون آبياري مي تواند تا يك ماه 
در تابستان شاداب و پُرطراوت باقي بماند و دوره ی نگهداري و سركشي آن مي تواند تا 2 بار در 
ماه باشد. گياهان مورد استفاده در باغ بام ها بايد نسبت به خشك سالي مقاوم باشند و به نگهداري 

كمي احتياج داشته باشند و قابليت تطبيق و بازيابي خود با تغيير شرايط خاك را داشته باشند.
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.نداشتسبزفضايیسرانه
هايباماجرايهايپروژهترینمهمازیکيحاضرحالدر
ایناجراي.باشدمياجرادستدرتهران8یمنطقهدرسبز
در،)شودميتجربهپایتختدربارنخستینبرايکه(طرح
تالشمسؤوالنوشدهگیريپيسرعتبهمزبوریمنطقه
سبزفضايیسرانه،سبزفضايعموديیتوسعهباکنندمي
مسؤوالنکهآماريطبق.ببرندباالپایتختازبخشيدررا
از بیش 8 یمنطقه سبز فضاي مساحت ،دهندمي ارائه
ترکم،آننفرِيهزار380جمعیتبهنسبتکهاست165هکتار
اخیرهايسالدرکهآنبا.استشدهتعییناستانداردهاياز
فضاي4مترمربعيیسرانهتاگرفتهانجامبسیاريهايتالش
اینکهدهندمينشانارقامآخریناما،یابدافزایشمنطقهسبز
ترینعمدهزمینکمبود.استیافتهافزایشدرصدیکفقطعدد
،حالت این در .باشدمي مسؤوالن توسط شدهذکر مشکل
.داردباالیياهمیت،منطقهدرسبزفضايعموديیتوسعه
یمنطقههايمحلهونواحيمسکونِيوجمعیتيبافتتفاوت
فضاهايبه ساکناندسترسينظر از متفاوت شرایطي8
فضاي 8یمنطقه یِک یناحیه در .است کرده ایجاد سبز
تقسیمناحیهجمعیتبراگرکهاست71هکتارحدودسبز
به.شودمي5/6مترمربعناحیهاینسبزفضايیسرانه،کنیم
سبزنمايعموديیتوسعهطرح،شهرداريمسؤوالنیگفته
آیندهسالتاوداردقراربرنامهدرناحیهاینهايساختمان
بوستانترینبزرگکهاینبا.شودمياجرایيیمرحلهوارد
مساحتاما ،دارد قرار 8یمنطقه دوییناحیه در منطقه
میدان48حدودکهاست51هکتارمحدودهاینِسبزفضاي
فضاییسرانهواستدادهجایخوددررابوستان7و
3یناحیه،دیگرسوياز.رسدمي4/2مترمربعبهآنسبز

سبزفضايیسرانهکهداردسبزفضايهکتار38حدود
چندوبوستان34ناحیهایندر.رسدمیمترمربع2/4بهآن
.استتسلیحاتمیدانهاآنتریِنبزرگکهداردوجودمیدان
فقطشرقيلشکریمحلهکهداردوجودمحله7ناحیهایندر
بزرگراه عمودِي سبزفضاياز کوچکتکه یک داشتن با
،همزمان .باشدمي دارا را سبزفضايترینکم )علي)عامام
با تهران 9 یدرمنطقه سبز بام احداث براي دیگري طرح
به نیاز مورد استانداردهاي و نوین امکانات از گیريبهره
گیاهيهايگونهانواعازگیريبهرهباو150مترمربعمساحت
،ایستادهپروسژوني،پیچالرسون،آمریکایيتویایهمچون
سانازرز،نیوزنلنديکف،پیونديهلنديیاس،تاکسوس،ابلق
شبدر،کاجيسدم،لیزوماکیانظیرپوششيگیاهانانواعو
شهرداريساختمانبرعالوهاقداماین.استشدهاجرازینتي
دفتر،المهديبوستاندفترنظیردیگرينقاطدر9یمنطقه
اجتماعيهايآموزشمرکز،مهرآبادیکتابخانه،فتحبوستان
.استشدهگیريپينیزیکیناحیهشهردارِيساختمانو

سبزفضايوهاپارکسازمانهماهنگيبامناطقسایردر
آلومینیومجنسازهایيپانلنصببهنسبتتهرانشهرداري
عموديسطوحدرسبزفضايکاشتمنظوربهپالستیکو
ازاطمینانحصولونیازموردهايآزمایشانجامازپس(
اقدامشدهبینيپیشهايمحلدر)هاپانلاینمطلوبکارکرد

.استشده
هايطرح از سبز فضاي عمودي یتوسعه ،هرحالبه
نظربهوداردخاصيسازوکارآناجرايکهاستنویني
ایندرهایيپروژهاجرايدرتهرانشهريمسؤوالنرسدمي

.اندنمودهریزيبرنامهزمینه

نتیجه گیري 
هايبام ایجاد ،شد گفته باال نوشتار در که طورهمان
زندگيوشهريزیستمحیطکهداردگوناگونيمزایايسبز
اقتصاديواجتماعي،روحيسالمتوشهرنشیناناکولوژیِک

.دهدميقرارتأثیرتحتراآنان
 )Green Roofs( مزاياي علمي احداث بام هاي سبز

1ـکاهشسرازیرشدنآببارانوسیالب
آلودگيوهوادرمعلقذراتانتشارازجلوگیري2ـ

کردنسردطریقازشهرهاحرارتيیجزیرهتأثیرکاهش3ـ
محیطهوايبخار

جانورانوپرندگانبرايآراممحیطیآوردنفراهم4ـ تصویر21
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هاساختمانانرژيکارآیيبهبود5ـ
محصوالت برخي کشت براي امکانات آوردن فراهم 6ـ

مصرفي
موجبتهرانشهرنامتوازِنونامتعادلوروزافزونرشد
،گوناگونهايکاربرياحداثبرايزمینتقاضايروندافزایش
هايکاربري ریزيبرنامه در .است شده ،مسکن ویژهبه
یتهیهدرتواندميکهاستمهميابزارهاسرانهمیزان،شهري
شهردراراضيتقسیموتوزیعینحوهوشهريهايطرح
هايطرحالگويیتوسعهبهتوجهبا.باشدداشتهبنیادیننقِش
استفادهنگرش،سنتيجامعهايطرحشدِنمنسوخوراهبردي
یکي.استکردهتغییریاديزحدودتاشهريهايسرانهاز
یمسألهیافتِناهمیت،نوینرویکرداینِمهمدستاوردهاياز
.استمردميمشارکتبهدادنبهاوکمیتبرابردرکیفیت
730 مساحت از 67/9درصد ،موجود اطالعات یپایه بر
با)مسقف(شدهساختهاراضِيراتهرانشهرکیلومترمربعي
گذرهابهمربوطمابقيوانددادهتشکیلگوناگونهايکاربري
شهریمحدودهجمعیتبهتوجهبا.باشدميبازفضاهايو
.باشدمیمترمربع81/9میانگینطوربهزمینیسرانه،تهران
مسکونییسرانهبهمربوطهایکاربرییسرانهترینبیش
شدهساختهاراضیکل26/9درصدکه،باشدمیمترمربع22
،شهرداريآمارهايموجببه.استدادهاختصاصخودبهرا
1298/6حاضرحالدرشهراینهایپارکمساحتمجموع
ترینبیش ،تهران شهرداريمناطق بین در .باشدميهکتار
یمنطقهدر،منطقهکلمساحتبهسبزفضايسطحنسبت
شدهتعیینسبزفضاياستاندارد.باشدمی77/45درصدبا22
جمعیتبه توجه با که باشدمي 12مترمربع،نفر هر براي
موجودسبزفضايیسرانه،تهرانشهرکالننفرِي13میلیون

باتوانميشرایطيچنیندر.استاستانداردازترکمبسیار
یکبهنزدیکحداقل،سبزبامطرحاجرايبهشهروندانتشویق
میزانوکردتبدیلسبزفضايبهراتهرانشهرسطحپنجم

.دادکاهشمحسوسيمیزانبهنیزراهواآلودگي

■ پی نوشت
1ـ برگرفته از فصل نامه ی جغرافیایی »آمایش محیط«، شماره ی 10، صص 137-160.

2ـ عضو هیأت علمي دانشگاه شهید بهشتي
3ـ عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي 
4ـ  کارشناس عمران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي

■ منابع و مآخذ
[1] www.report.aruna.ir/archives/2006/Aug/22/842.php
[2]www.topcity.parsiblog.com/-468246.htm
[3] www.naturalarchitecture.blogspot.com/
[4] www.civilica.com/Paper-NCEUED01-NCEUED01_125.html
[5] www.report.aruna.ir/archives/2006/Aug/22/842.php
[6] www.daneshju.ir/forum/f616/t20357.html
[7] www.greenroof.ir/index.php?option=com_
content&task=view&id=26&Itemid
[8] www.manzelmag.com/main/no14/home-architecture-/254-green-.html
[9] www.topcity.parsiblog.com/-468246.htm
[10] www.greenroof.ir/index.php?option=com
[11] www.dardastras.com/forums/architecture-architect-memari/aandr-waad-
baamsbz/? wap2
[12] www.greenroof.ir
[13] www.memarejavan1386.blogfa.com/post-83.aspx
[14] www.zinco-greenroof.com
[15]www.greenroof.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=28&
Itemid=55
[16] www.naturalarchitecture.blogspot.com/
[17]www.greenroof.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=62&
Itemid=1
[18] www.calhoun.org
[19] www.irandrd.com/tabid/63/Default.aspx
[20] www.greenroof.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=34&
Itemid=44
[21] www.daneshju.ir/forum/f616/t20357.html
[22] www.naturalheritage.blogfa.com/post-9.aspx
[23] www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20091102/
[24] www.hamshahrionline.ir/News/?id=102607
[25]rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=7921&ctl=Details&mid=15972&Item
ID=12283 -IR

[26] www.architects.ir/UserFiles/File/File_534_1.pdf

■ مأخذ تصاویر
www.google.com/search?q=suspended+gardens+of+babylon+ph :6 تصاویر 3 تا

oto&rls=com

تصویر22
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پلکس سازی، روشی برای حل مسائل شهری 
و احیای معماری خانه های پایدار

چکیده 
یمجموعهازاستعبارتمسکونیپلکس
وامکاناتدارایکهمسکونیهایزیستگاه

وسازههمچون،هستندمشترکساختارهای
اجتماعِیتعامالتفضایدارایوتأسیسات
درهامجموعهاین.باشندمیخصوصینیمه
دهیسامانتوانندمی6واحدیتا2هایگروه

نشینیآپارتمانوصنعتیزندگیگسترش.شوند
اصولبههاآپارتمانایندرکافیتوجهنبودو

اندعبارتکهطراحیدرمشکالتیوشهریاقلیمِی
ونامناسبدید،هواجریان،کافینورکمبود:از
باعث،مناسبمصالحازگیریبهرهبهتوجهیبی

تجدیدناپذیروفسیلیهایانرژییرویهبیمصرف
موجودتعاریفبهنخست،مقالهایندر.استشده
هاآنکاربردسپسوشدهپرداختهسازیپلکسدر

.شدخواهدبررسیمعماریطراحیدر

مهندس بهناز دانشوران1، دکتر سیدمجید مفیدی شمیرانی2
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مسائل برای راهکاری تواندمی ایران در سازیپلکس
هدفکهچرا.باشدپایدارهایخانهمعماریاحیایوشهری
،هازیستگاهومسکنازخاصیگونهاینساخِتوطراحیاز
واقتصادیپایداری،زیستمحیطپایدارِیاصلسهبهرسیدن
کاهششاملزیستمحیطپایداریکهاست؛اجتماعیپایداری
جلوگیریوتجدیدناپذیرهایانرژیوطبیعیمنابعازاستفاده
برتأکیدوپسماندهاتولیدکاهش،انرژیباالیمصرفاز
آلودگی کاهش و پسماندها بازیافت و دیگربار گیرِیبهره
وضعیتارتقای و حفظشاملاقتصادی پایداری .هواست
پایداریواست؛طبیعیمنابعتخریببدوناقتصادیکنونی
همبستگیافزایش،جامعهوانسانبهتوجهشاملنیزاجتماعی
.استفرهنگیهویتبهتوجهوهمگانیمشارکتواجتماعی
.زیستییمجموعه،پایدارمعماری،سازیپلکس:کلیدواژه ها

مقدمه
کهمسکونیطراحیدرنوروشیتشریحبهمقالهایندر
تشریحضمنوشدخواهدپرداخته،داردنام»سازیپلکس«
سبببهکهرسیدخواهیمبندیجمعاینبه،آنهایویژگی
مسکنازخاصیگونهاین،اجتماعیرفتارومحیطاهمیت
یاریپایدارمعمارِیاصولبهبخشیدنتحققدرراماتواندمی
گذشتهدرهاانسانزندگیدرمهمبسیارمسائلازیکی.رساند
وکوچکهایخانهساخت.باشدمیمسکنیمسأله،اکنونو
شناختِیروانپیامدهایبهتوجهبیایراندرمسکنسازِیانبوه
بهتنهااکنونکهاسترفتارهاییمصادیقاز،آیندهدرآن
دیگربهوپردازدمیاقتصادیلحاظبهاولیهنیازهایارضای
دچارآیندهدرجامعهمردماماندارد؛توجهیانسانینیازهای
مکانیهویتِیبیوخویشهایسکونتگاهبهعالقگیبیمعضل
برابردرنبایدوتوانندنمیاقتصادیمشکالتچونشوند؛می
یشدهساخته هایمحیط تأثیر از ناشی روانِی هایبحران

.بگیرندقراراولویتدر،مردمبرنامناسب
یزمره در اقلیمی پایدارِی اصول به مربوط مباحث
و معماری طراحی یزمینه در بنیادین و مهم مباحث
نگرشیبرافزون،موضوعاینبهتوجهبا.هستندشهری
برعالوهباشیم؛داشتهزمینهایندرکلینگاهیباید،جزیی
صورتبه باید کدام هر شدهطراحیهایساختمانکه این
فسیلیهایانرژیمصرفمیزانترینکموهویتجداگانه
کهشوندطراحیایگونهبهبایدحالدرعین،باشدداشتهرا
بتوانند نیز یکدیگر کنار درساختمانچندینقرارگیرِی با

اینبهتربیانبرای.دهندکاهشبسیارراانرژیاتالفمیزان
نامبهمسکنازایگونهتربیشتشریحبهادامهدر،موضوع

.پردازیممیآنهایویژگیو»پلکس«

خانه های بومی
بهجانبههمهنگاهیاکاملشناسِیبوممفهومیپایهبر
عامِلسهباتوانمیراپایدارمعماری،طراحیبرمؤثرعوامل
همسازبرای.کردبررسیآوریفنوفرهنگی،طبیعیِمؤثر
،تجدیدپذیرهایانرژیازگیریبهرهوطبیعیمحیطباشدن
ومحیطفرهنگِیسیمایباهمسازمصالِحوهافرمبایدمی
با،حالدرعینوگرفتکاربهرامکانهردررایجساخِتسنِت
راستایدرعلمیهاییافتهترینتازهاز،آوریفنساختِنبومی
همسازمعمارِی،بنابراین.ُجستبهرهمعماریساختِنپایدار
،محیط،شناسیزیبایی:داردبردرچندارزشیترکیبی،اقلیمبا
سازِیساختمانوطراحی:کالمیکدرو،سیاست،اجتماع

.محیطباهماهنگ
:بگیرد نظر در را فاکتور چند زیرکانه باید معمار یک
مفهوم،مناسبمصالح،بناعمرطولوپایداریومقاومت
درجوییصرفه،گرماییآسایِشهمچونمباحثی.کانسپتو
محیطوانسانمیانانرژیتبادلکنترلوانرژیمصرف
مطالعات جدانشدنِی جزو ،طبیعی و مصنوع هایمحیط و
اقلیمباهمسازشهریمعماریاصولیهمه.هستندشهری
زیستمحیطشدِنساختهبهکهکاملفرآیندیکدرباید
بومیشهرِیمعماری.یابدتبلوروتجسم،انجامدمیسالم
هایشیوهدرُپرشمارهایارزشواجدایرانمحیطِیزیستو
اکولوژیکبردارِیبهرهوانرژیازبهینهگیرِیبهرهگوناگوِن
وپایدار هایانرژی کارگیرِیبهویژهبهوهاانرژی انواع از
،تردرستعبارتبهوباداز استفادهگرچه.استزیانبی
ترینرایجوترینعمدهازنسیموهواجنبِشازبرداریبهره
ایرانبومیشهریمعماریدرزیانبیهایانرژیکاربردهای
آیینیوفلسفییچهارگانهعناصریهمه،حالاینبا،است
محیطیزیستعالِیکاربرددارای)خاکوخورشید،هوا،آب(

.اندبودهقدیمایراِنشهریمعماریومدنیتدر
،ایرانکویرِییحاشیهوکویریشهرهایمیاندرشاید
برابردرفروتنیوطبیعتباهمبستگیترینبیشکرمانشهر
معماران.باشدداشته اقلیمیـخشنشرایطدرویژهبه راـآن
درهمواره،امروزینتکنولوژیِکامکاناتنبوددلیلبهقدیم
ورودمتأسفانهامااند؛بودهاقلیمیشرایطباسازگاریصدد
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،فسیلی هایسوخت بودِن ارزان ،غربی معماری فرهنگ
فرهنگیبریدِنخودازو،سازیساختمانتکنولوژیپیشرفت
برابردرناتوانایگونهبهشهریجدیدبافتتااندشدهموجب
کرمانسنتیمعماریکهحالیدر.بگیردشکلجویشرایط
ایننویِنمعماریاصولرعایتدرشایانالگوییتواندمی

)1تصویر(.باشدباستانیشهر
در،نطنزغربیشمال40کیلومتریدرروستاییابیانه 
وبومیمعماریاعتباربهروستااین.استکرکسکوهیدامنه
.استایراناستثناییروستاهایاز،ُپرتنوعشتاریخِیبناهای
کهآیدمینظربهچندطبقهروستایینخستیوهلهدرابیانه
.کردمشاهدهتوانمیراآنیطبقهچهارتامواردایپارهدر
هایخانههایاتاق.اندداشتهگستردهساختاریاغلبهاخانواده
دارایاغلبومجهزندماننداُرسیچوبِیهایپنجرهبهابیانه
هایکوچهبهمشرفیآمدهپیشچوبِیهایطارمیوهاایوان
.اندآوردهپدیدهمراجالبیاندازهایچشمکه،اندباریکوتنگ
کهسرخیخاکباابیانه هایخانهدیوارهایبیرونِینمای
)2تصویر(.اندشدهپوشیده،روستاستمجاورتدرآنمعدن

پلکس
آپارتمانیمسکونِیبناهایساختوطراحیروندبهتوجهبا
موجبسوییازوباشندمیاجتماعیمعضالتساززمینهکه
،شوندمینیزبرداریبهرهحیندرانرژیچندبرابرِیمصرِف
استآمدهپدیدمسکنبحثدرنوینرویکردیاخیرهایسالدر
هایمجتمعمثبتهایجنبهدارایکه،»سازیپلکس«عنوانبا
انرژیمصرفدرجوییصرفهدیگرسویازوهستندزیستی
پلکس.دهدمیقرارطراحییسرلوحهراطبیعتباهمسوییو
دارایکهمسکونیزیستِییمجموعهازاستعبارتمسکونی

تأسیساتوسازههمچونمشترکساختارهایوامکانات
.استخصوصینیمهشاناجتماعیتعامالتفضایوهستند
دهیسامانتوانندمیواحدی6تا2هایگروهدرهامجموعهاین
سهبهحقیقتدرپلکسمسکونیهایمجموعهپیدایش.شوند

:داشتبستگیعامل
عاملکه،میالدی60یدههدرضدفرهنگیمرامجنبش

.گردیداجتماعیزندگیبرایتقاضاافزایش
مسکونِی هایمجموعه از جامعه جانبداری و گرایش 

.کوچکمقیاسدرکمارتفاعبا،تراکمکم
واقتصادی،اجتماعیتغییراتپیدرکهجدیدیفشارهای

.بودشدهواردهاخانوادهبرجمعیتی
به»پلکس«جایبهًمعموال»آپارتمان«یواژهماکشوردر
آپارتمانباظاهریلحاظبهپلکس،دیگرسخنبه.رودمیکار
تفاوتهاآنمیانتفاوتنخستیوهلهدرونداردتفاوتی
استاین»سازیپلکس«درتوجهشایاننکاتاز.استحقوقی
مجزاواحدهایدادِنقرارهمکنارازًصرفاهاسامانهاینکه
محیطِیواجتماعیمعضالت،روهمینازوآیندنمیدستبه
محلیخودساکنانبهکهاینبرعالوهپلکس.ندارندرامتداول
هاآنبهشدناجتماعیبراینیزفرصتی،دهدمیزندگیبرای
اجتماعیمتفاوتیهایشکلبهمردمکهروآناز.کندمیاعطا
،کنندمیرشدمختلفیجغرافیاییهایمحیطدروشوندمی
نظامیا فرهنگ.استمتفاوتنیزهاآنانگیزش هایشیوه
شخصیِتِبیانگرهایشیوهونمادها،هاارزش،باورهامشترِک
هر.دارندانسانرفتاربرراکنترلترینبیش،مردمازگروهی
همراهبهخودبارارفتاریًمطمئناشدهطراحیشیءیامحیط
ازبخشیانتظاراتیمجموعهاین.رودمیانتظارآنازودارد
رفتارهای.افتندمیاتفاقآندررفتارومحیطکهاستفرهنگ

.بودنخواهندمستثناقاعدهاینازنیزپلکسدرمشاع
نوعاینطراحیدرنکاتیرعایتباتوانمی،وصفاینبا

خانهها،بسیاریازاینمسائلرارفعکرد.3

محیط های اجتماعی و رفتاری 
فضاهایطراحیدرسزاییبهتأثیرهاخانوادهساختار
خانوادهساختارتغییر.دارندهامحلهحتیوهاخانهدرونِی
،پیشنسلدوطیایهستهبهگستردهساختارازایراندر
پدید مسکندرونِی فضاهایشکلدر را فراوانی تغییرات
نشدهلحاظهامحلهطراحیدرتغییراتاینامااست؛آورده

.است  )www.IranDeserts.com( تصویر 1: نمونه ای از بادگیرهای شهر کرمان
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بر بسیاری تأکید »سازیپلکس« که این به توجه با
تأثیراتتواندمیشدهساختهمحیِطاین،داردپایدارزندگی
درساکنافراداجتماعیتعامالتورفتاریمحیطدرشایانی
دارایکهاینبرعالوههاپلکس.باشدداشتههامجموعهاین
کل در ،باشندمی مجموعه ساکنان برای جمعی فضاهایی
کلساکنانبرایهاییتجمعگاهومحلیفضاهایتوانندمی

.باشندداشتهنیزمجموعه

معماری شهری همساز با اقلیم 
ازدرکبا،اقلیمباهمسازشهرِیطراحی:محیطدرک
آندرکهمحیطیامکانات به ما اگر .شودمیآغازمحیط
خودداریآنبهزدنآسیبازتوانیممی،باشیمآگاه،هستیم
از ،طراحیمراحلشدِنمشخصباعث محیطدرک.کنیم
قرارگیرِیچگونگیوخورشیدبهنسبتقرارگیریجهتجمله
بهدسترسیوپیرامونمحیطحفظوسایتدرساختمان

.شودمیهاراهپیادهوونقلحملیسامانه
شهریمحیطدروندرساختمانچه:طبیعتباارتباط
بهطبیعیدادِنارتباط،ترطبیعیمحیطیکدرچهوباشد
هاساختمانهمینوبخشد؛میجانوروحشدهطراحیمحیط

.آورندمیوجودبهراشهریمعماریسرانجامکههستند
اقلیم با همساز شهرِی طراحی :محیطی تأثیرات درک 
تحلیل و ارزیابی طریق از محیط تأثیرات درک در سعی
مصالح سمیِت ،مصرفی انرژی ارزیابی :دارد سایت
به ،سازیساختمانهایتکنیک و )Toxicity of Materials(
کارگیرِیبهطریقازرامحیطیمنفیتأثیراتبتوانکهایگونه
و ترکم سمیِت با مصالِح ،پایدار سازیساختمان مصالح

مصالحساختمانِیبازیافتپذیرکاهشداد.
چندارزشی ترکیبی ،اقلیم با همساز معماری ،بنابراین

تصویر 2: معماری بومی روستای ابیانه

پلکس سازی می تواند راهکاری برای مسائل شهری 
و احيای معماری خانه های پايدار باشد. چرا كه 
هدف از طراحی و ساخِت اين گونه ی خاص از 

مسکن و زيستگاه ها، رسيدن به سه اصل پايدارِی 
محيط زيست، پايداری اقتصادی و پايداری 

اجتماعی است؛ مواردی همچون كاهش مصرف 
انرژی های تجديدناپذير و ارتقای وضعيت اقتصادی 

بدون تخريب منابع طبيعی.
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یکدروسیاست،اجتماع،محیط،شناسیزیبایی:داردبردر
معماریک.محیطباهماهنگسازِیساختمانوطراحی:کالم
پایداریومقاومت:بگیردنظردررافاکتورچندزیرکانهباید
مباحثی.کانسپتومفهوم،مناسبمصالح،بناعمرطولو
وانرژیمصرفدرجوییصرفه،گرماییآسایشهمچون
مصنوعهایمحیطومحیطوانسانمیانانرژیتبادلکنترل
یهمه.هستندشهریمطالعاتِناپذیرجداییاجزای،طبیعیو
فرآیندیکدربایدمی،اقلیمباهمسازشهرِیمعماریاصول
 شودـمیسالمزیستمحیطشدنساختهبهمنجرکه کاملـ

.یابدتبلوروتجسم

ناهمگونی ارتفاع ساختمان های همجوار 
مباحث،آیدمیمیانبهشهرسازیقوانینازسخنهرگاه
مطرح هاساختمان ارتفاع ناهمگونی همچون معضالتی و
چالشبهشهرشناسیزیباییمباحثبالفاصلهوشودمی
ایننامطلوبتأثیرجملهاز،مسألهدیگرابعادوشودمیکشیده
گرفتهنادیده،هاساختمانانرژیاتالفافزایشبرناهمگونی
درشهرسازییشیوهبهدوبارهنگاهی،همچنین.شودمی
 خشکـوگرماقلیمشهرهایمانند ایرانـتاریخیشهرهای
بیشرامطلبایناهمیت،همسایگیواحدهایارتفاعبهتوجهو
.کندمیپذیردریافتودرکقابلراآنودهدمینشانپیشاز
مشاهدهکاشانویزدهمچونشهرهاییقدیمیبافتکالبددر
یکدیگر کنار در مسکونی واحدهای قرارگیری که کنیممی
هایساختمانارتفاعدرهماهنگینوعیکهاستایگونهبه
،ایرانگذشتهمعماریکهگونههمان.شودمیدیدههمجوار

برخیدرتواندمیاقلیمیشرایطباسازگارهماهنگِیدلیلبه
دراقلیمباهمسازهایطراحیبرایمناسبیگشایراهمسائل
هماهنگیدرراهاساختمانانرژیاتالفوباشدمعاصرزمان
دیگرباربررسِیومطالعه،برساندمیزانترینکمبهمحیطبا
نیز ـ گوناگون هایاقلیم در ـ ایران یگذشته شهرسازی
کنونِیمعضالتحلگشایراهمسائلازبرخیدرتواندمی

.باشدمامعاصرشهرسازی

معماری شهرِی بومی ايران
واجد ایران محیطیزیست و بومی شهری معماری
ازبهینهیاستفادهگوناگوِنهایشیوهدربسیارهایارزش
ویژهبهوهاانرژیانواعازاکولوژیکبردارِیبهرهوانرژی
استفادهگرچه.استزیانبیوپایدارهایانرژیکارگیرِیبه
نسیموهواجنبِشازبرداریبهره،تردرستعبارتبهوباداز
درزیانبیهایانرژیکاربردهایترینرایجوترینعمدهاز
عناصریهمه،حالاینبا،استایرانبومیشهریمعماری
دارای)خاکوخورشید،هوا،آب(آیینیوفلسفییچهارگانه
ایراِنشهریمعماریومدنیتدرمحیطیزیستعالِیکاربرد
گذشتهدررایجساختمانِیفنونومصالحنوع.اندبودهقدیم
کنونی ِحجمکم و وزنسبکمواد و مصالحبا مقایسه در
استعدادوانرژی یذخیرهودارینگهباالیظرفیِتدارای

.اندبودهمصنوعفضاهایدرحرارتسازِیمتعادل

قوانين شهرسازی در اقليم های گوناگون 
معاصر شهرهایکالبد ظاهری هایهمانندی یادآورِی
مبحثیشاید،اندگرفتهقرارگوناگونهایاقلیمدرکهایران
بسیاریمنفیتبعاتکهاستواقعیتیاماآید؛نظربهتکراری
تدویندرکافیتوجهنبودازناشیامراینخودوداردپیدر
به.استمتفاوتهایاقلیمباشهرهاشهرسازیجامعقوانین
شهرهایوشهرهاکالندروسازساختقوانین،دیگرسخن
تبریز ،شیراز،مشهد،اصفهان،تهران همچونایران بزرگ
شهرهااینکهاستحالیدراینواستیکسانکرمانو
رواج.دارندیکدیگربهنسبتمتفاوتیبسیاراقلیمیشرایط
تواندمیزمانی،اقلیمباهماهنگطراحِیمبنایبروسازساخت
وزمینهکهباشدداشتهمطلوبتأثیرانرژیاتالفکاهشبر
چگونگِیبایدمی،روایناز.باشدفراهمشهرکالبددرآنبستر
چگونگیویکدیگربهنسبتهمسایگیواحدهایقرارگیری
انرژیاتالفموضوعبرتأکیدباراشهرکالبدییپیکرهایجاد

برای همساز شدن با محيط طبيعی و 
بهره گيری از انرژی های تجديدپذير، می بايد 
فرم ها و مصالِح همساز با سيمای فرهنگِی 
محيط و سنِت ساخِت رايج در هر مکان را 
به كار گرفت و درعين حال، با بومی ساختِن 
فن آوری، از تازه ترين يافته های علمی در 
راستای پايدار ساختِن معماری بهره ُجست. 



121

یمسأله،میانایندرودادقراربحثموردهاساختماندر
،همجوارهایساختمانوهمسایگیواحدهایارتفاعهماهنگی
مصالحکارگیریبه،هاساختمانارتفاعوگذرهاپهنایتناسب
شهرداریقوانینبهتوجهبابنابیرونییدیوارهدرگوناگون
تدویندرشهراقلیمِیشرایطبهتوجهیمسألهسرانجامو

.گیرندقرارمدنظربایدمی،آنشهرسازِی

بی تناسبِی ارتفاع ساختمان ها با پهنای گذرها 
اقلیمباهمسازهایطراحیدرمهممسائلازیکیشکبی
راستایدرخورشیدتابشوگرماازبهینهگیرِیبهرهبرای
قرارگیرِیدردقت،هاساختماندرونتربیشآسایشایجاد
در خورشید تابش به نسبت هاآن جهت کنترِل ،بازشوها
ودقتاماهاست؛آنتناسبوهابانسایهابعاد،روزطول
مطلوبنتایجبهزمانیتنها،طراحیدرموارداینکارگیرِیبه
محیط در مسکونی واحد قرارگیری ینحوه که انجامدمی
به .سازد میسر را انرژی این از استفاده امکان ،پیرامون
معضالتترینبیشًاتفاقاکه بزرگـشهرهایدر،دیگربیان
ومسکونیواحدهایمیانفواصل دارندـنیزراانرژیاتالف
کهمعنیاینبهنیست؛مطلوبگذریکسویدوهایساختمان
ارتفاعیاندازهبا،خیابانیاکوچه،گذرپهناییاندازهًمعموال

.نداردمطلوبیهمخوانِیوتناسبساختمان

به كارگيری مصالح مناسب در ساخت
مناطقبندیقطعهچگونگیوشهرسازیقوانینشکبی
نبودوداردوسازساختینحوهبرمستقیمتأثیرشهرهر
شاهدکهشودمیسببگاهزمینهایندرکافیسنجِینکته
لحاظبهچه،شناختیزیباییلحاظبهچه غیراصولیـهایپدیده
در،نمونهبرای.باشیمهاساختمانساختدرـانرژیاتالف
گیریقرارجهِت،شهرایناقلیمیشرایطدلیلبهکرمانشهر
ایگونه به است؛ جنوبی ـ شمالی صورتبه هاساختمان
ساختمانغربیاشرقجهتدرهمجوارهایساختمانکه
مجریان،اقتصادییصرفهلحاظبه،بنابراین.گیرندمیقرار
باراساختمانجنوبینمایوشمالینمایًعموماساختمان
اجراشرقیوغربیمصالحبهنسبتمتفاوتمصالحنوعی

4.کنندمی

جامعه شناسی و رفتارگرايی 
هایمحیطفیزیکِیفرمکهدهندمینشانآماریشواهد

هایپروژهدر.کنندمیایفاجرموقوعدربنیادیننقشیمسکونی
ساختمانارتفاعمیانارتباطبررسِی،نیویورکدرمسکونی
میزان،های3طبقهساختماندرکهدهدمینشانجرموقوعو
هایساختماندرکهحالیدراست؛نفر 1000در9جرم
نفر1000در20یعنی،برابردوآماراین،بلندترو13طبقه
میزانمسکونیواحدهایدروندرکهاستجالب.شودمی
این.استیکی3طبقهو13طبقهساختماِندوهردرجرم
در جرم میزان افزایش این که است آن از حاکی مطالب
همچون،هاآنهمگانِیبازفضایبابلندمرتبههایآپارتمان
...و هابامپشت ،هاپلهراه ،ورودی هایهال ،آسانسورها
هایپروژهتربیش1983سالازپیش.داردمستقیمارتباط
فضاهایساخِتطراحیاصولازنیویورکدرسازیخانه
که،کردندمیپیرویساختمانیهایبدنهتوسطمرکزیباز
هایخانهبرایگذشتهدرکهبودهطراحیالگوی یکاین
روشی،30یدههاواخردراما.استداشتهکاربردنیزمجلل
کارگرییاتحادیهتوسطمسکونیهایمجتمعطراحیبرای
وفرعیهایخیابانبستنیپایهبرروشاینکه،شدپذیرفته
معمواًلکهاستاستوارزمینیدرمستقلهایمجتمعطراحی

.گذاشتمیپازیررامنطقهشطرنجِییهندسه

  محیط های پاسخ ده 
افزایشطریقازتوانندمیهمگانیوشهریهایمکان
برایرادموکراتیکمحیطی،مردمبهعرضهقابلهایگزینه
دهپاسخ هایمحیط را هامکان گونهاین .آورند فراهم آنان

.نامندمی

نمودار 1: فرآیندهای ادراکی و رفتاری انسان 
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بر گوناگون هایجنبه از تواندمی مکان یک طراحی
بگذارد؛ تأثیر مردم انتخاب قدرت و عرضهقابل هایگزینه
:بگذاردتأثیرمکانیبهمردمنرفتِنورفتنامکانبرتواندمی
تنوع بر تواندمی .شودمی نامیده »نفوذپذیری« که کیفیتی
کهکیفیتی:بگذاردتأثیر،گرددمیعرضهمردمبهکهقابلیتی
سهولتوچگونگیبرتواندمی.شودمینامیده»گوناگونی«
آنانبهمحیطکههاییموقعیتوهافرصتازمردمدرک
نامیده »خوانایی«که کیفیتی :بگذارد تأثیر ،داردمیعرضه
برای معلوم محیطی توانمندِی ابعاد بر تواندمی .شودمی
مردممختلفاهدافباکهگوناگونیکاربردهایبهگوییپاسخ
نامیده»پذیریانعطاف«کهکیفیتی:بگذاردتأثیر،باشدسازگار
کهگونهآن،مکانیکظاهریجزییاتبرتواندمی.شودمی
تأثیر،کندآگاهخودشانبهعرضهقابلهایگزینهازرامردم
تواندمی.شودمینامیده»دیداریتناسب«کهکیفیتی:بگذارد
تأثیر مردم حسِی تجربیاِت به مربوط هایگزینه قوام بر
برتواندمی.شودمینامیده»حسیغنای«کهکیفیتی:بگذارد
خویشامضایوُمهرزدنامکانمردمکهایاندازهوحد
»تعلقرنگ«کهکیفیتی:بگذاردتأثیر،کنندمیپیدامکانبررا

5.شودمینامیده

جمع بندی 
مردمنیازهایبهتوجه،شهرسرزندگیدرگامنخستین
توانمی که دهندمی نشان گرفتهانجام هایبررسی .است
ازمناسبراهکارهاییارائهوالزماطالعاتآوریگردبا
پایدارمعمارِیآثارخلقدر،منطقههردراقلیمیهایویژگی
از فراوان یاستفاده و پیچیده هایتکنولوژی از ،بومی و

.باشیمنیازبیفسیلیهایسوخت
ازیکی،هاساختمانطراحیاجتماعِیپایدارِییجنبهاز
اجتماعیمختلفتعامالتایجاد،معماریکوظایفترینمهم
گیریتصمیم با توانمی را تمهیدات این از بخشی .است
،محیطیزاهایاسترس.کرداجراطراحیهنگامدردرست
باعث،دارندکهایتهدیدکنندهنقشدلیلبهکههستندعواملی
موارداینیجملهاز.شدخواهندفرددرتنشواسترسبروز
ازدحاماحساسوهوارطوبتوگرما،سروصدابهتوانمی
سالمتبحثازفراترامری،شهریطبیعتبهنیاز.کرداشاره
بازسازیمفهوممتضمنو،سبزفضاییسرانهوتنفسی
زایاسترس رخدادهای با رویارویی در شهروندان ذهنی
سبزمعماریاصولبهرسیدنبرای،همچنین.استزندگی

استفاده،باشدمیمجموعهاینطراحیاصلیهدفکهپایدارو
یمجموعهطراحیبهشایانکمکیهمگانیبازفضاهایاز
این طراحی چگونگی و موقعیت .نمایدمی مسکونی پلکس
ساختگاهقرارگیریمحلواقلیمیشرایطازاستفادهبافضاها
ازیکی،شداشارهنیزترپیشکهطورهمان.شودمیتعیین
در ،آپارتمانی هایمجموعه و مسکونی پلکِس هایتفاوت
وسبزفضاهایطراحیوباشدمیاجتماعیتعامالتنوع
گیریقرارمکانوحرکتمسیرهایگیریشکل،عمومیباز
قرار تأثیر تحترامردماجتماعی تعامل ،مشترکخدمات
اجتماعیتعاملکهاستمهمدلیلاینبهموضوعاین.دهدمی
شدهساخته و اجتماعی هایمحیط با مردم دلبستگی و
ارتباطات محالت پیکربندی وقتی .دارد تنگاتنگ ایرابطه
،رساندمی اندازه ترینبیش به را ساکنان میان غیررسمی
بهترینظارتتحتکودکان،یابدمیکاهشجرموقوعمیزان
پیرامونفیزیکیمحیطباارتباطدرمردمو،گیرندمیقرار
وجود،همچنین.دهندمینشانتریبیشرضایتوعالقهخود
غیررسمیارتباطاتافزایشهایشیوهازیکیسبزفضاهای
اصولازبرخی.استایمحلهفضاهایدراجتماعینشاطو
محیطیطراحیاصولباشهریِسالموپیادهفضاهایطراحی
وروحیات.دارندهمخوانیجرموقوعازپیشگیریمنظوربه

فرهنگهانیزدراینزمینهبسیارتأثیرگذارهستند.

■ پی نوشت
1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی 

2ـ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده ی هنر، معماری و شهرسازی 
3ـ مفیدی شمیرانی، سید مجید، 1388، »پلکس امروز، خانه ی دیروز«، ماه نامه ی »صنعت ساختمان« 

4ـ مفیدی شمیرانی، سید مجید، 1388، »معماری شهری همساز با اقلیم«، ماه نامه ی »صنعت 
ساختمان« 

5ـ بنتلی، ای ین و همکاران، 1389، »محیط های پاسخ ده«

■ مراجع
1ـ مفیدی شمیرانی، سید مجید1388، »پلکس امروز، خانه دیروز«، ماه نامه ی »صنعت ساختمان« ، 

شماره ی 82، صفحه ی 25-30 
2ـ مفیدی شمیرانی، سید مجید1388، »معماری شهری همساز با اقلیم«، ماه نامه ی »صنعت ساختمان« 
3ـ بنتلی، ای ین و همکاران، 1389، »محیط های پاسخ ده«، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه 

علم و صنعت ایران 
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چکیده
یااکولوژیهایواژهازترکیبی»اکوتک«يواژه

ازمقصودواست؛آوریفنیاتکنولوژیوشناسیبوم
تکنولوژيکهاستمعماریازایگونه،»اکوتکمعماری«

موازاتبهآنازبلکه،دهدنمیقرارطبیعتبرابردررا
تربیشچههربردارِيبهرهبرايطبیعتِکناردرو

پایدارِيوانسانآسایشتأمینومحیطيامکاناتاز
درپیشرفتیاتوسعهنوعهر.جویدمیبهرهساختمان
ازگرفتهالهامقوانینیاریبهتنهاساختمانمهندسی
درطبیعتذاتیسادگِینوعی.استپذیرامکانطبیعت

،بستکاربهطراحیدرراآنبتواناگرکهداردوجود
پدیدزیباوموزونساختمانیکهبودمطمئنتوانمی

توانمیراطراحینویِنهایایدهوهاروش.آمدخواهد
وطراحیایگونهبهبایدساختمانهر.آموختطبیعتاز
ترینکمبهفسیلیهایسوختبهآننیازکهشودساخته

منابعواقلیمازبتواندهمچنینوبرسدممکنیاندازه
همراهبهرفاه،آوریفنودانش.بگیردبهرهمحلیانرژِی
کارهایبهکهدهدميرافراغتاینانسانبهرفاهودارند
معنااینبهباشد؛داشتهتريبیشعنایِتاخالقيوانساني
درانساننه،باشدانساناختیاردرمعماري،کلدرکه

.معمارياختیار

معماری اكوتک
نگاهی به پروژه ی مركز فرهنگی »ژان ماری تیجیبائو« 

مهندس امین تجدد1، مهندس صادق جهانبخش2 ، مهندس ثنا حکاک3 
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،جوییصرفهوانرژیازکردناستفادهامروزِییشیوه
اجرای ،راستا همین در و است جهانیهایدغدغه از یکی
مصرف در جوییصرفه دائمِی معیارهای و استانداردها
،ساختماندرانرژیمصرفدقیِقکنترلوتعیینو،انرژی
باایمکوشیدهبررسیایندر.رسدمینظربهحیاتیامری
آشنایِیراستایدرهاییآگاهی،توصیفیـتحلیلیروشی
بهاجراشدهوطراحیهاینمونهازیکیباخوانندهِمختصر
)»تیجیبائوماریژان«فرهنگیمرکز(اکوتکمعمارِيیشیوه

.کنیمارائه
شناسیبوم ،)تکنولوژی( آوریفن ،اکوتک :کلیدواژه ها
.»تیجیبائوماریژان«فرهنگیمرکز،طبیعت،انرژی،)اکولوژی(

مقدمه
وصنعتیتکنولوژِی ناپذیرگریزوروزافزونکاربرد 
کهشدموجب،اخیریسدهدرالکترونیکتکنولوژِیسپس
دادنآشتیبرایهاییحلراهیافتنپیدرمعمارانازگروهی
همینبه.باشندمحیطیمسائلوطراحیباپیچیدهتکنولوژی
محیطیمسائلبهتوجهیکموپیچیدهتکنولوژِیکاربرد،سبب
ونیاورددوامچندان،معماریفضاهایاحداثوطراحیدر
سازیهماهنگموضوع،انرژیبحرانیمسألهازپسویژهبه

.گرفتقرارتوجهموردطبیعیمحیطبامعماریفضای
طبیعتدرکندوکاوسرگرمکنونتاپیدایشآغازازانسان
وُپررمزوناشناختهاوبرايهموارهکهطبیعتيدراست؛
یکنندهتأمینوطبیعتقوانینتابعبایدسازه.استبودهراز
درسمابهطبیعت.بگذارداحترامطبیعتبهوباشدآنالزامات
خوددرونجارِیقوانینباطبیعت.آموزدمیسازهطراحِی
،هاآنازگیریبهرهباتوانمیکهدهدمینشانراهاییراه
هایفرمازپایانبیوگونگوناهاییترکیباجزاترینکمبا

.آوردپدیدایسازه
هایگرایشازیکی،شناسیبوموزیستبهویژهِرویکرد
کارگیرِیبهِدارطالیه،معماراناین.استتکمعماراِنیعمده
ازهدف.هستندساختماندرمحیطیزیستواقلیمیعوامل
گیرِیبهرهبرافزون،)تکنولوژی+اکولوژی(تکاکومعماری
باال،روزآورِیفنهمراهبهمحیطیوطبیعیعواملازیحداکثر
وطراحی«واقعدروآیندگانبرایزندگیکیفیِتسطحبردِن
معمارِی.است»زیستمحیطباسازگارهایساختمانساخِت
محیطیزیستهایبحرانبهمعمارانهپاسخیتوانمیرااکوتک
تأمین،آناصلیاهداِفازکه،دانستجهانسبزهایجنبشو

وحفظ،همگانیزندگیسطحارتقایوبهبود،بنیادیننیازهای
وترامنایآیندهو)هااکوسیستم(هاسامانهبومِبهتریاداره

.برشمردتوانمیراترسعادتمند
محیط حامیاِن آغازیِن هایدغدغه ترینمهم از    
هایفعالیت میالدی 60 یدهه در جدی طوربه که ،زیست
،صنعتیضایعاتاززیستمحیطحفظ،کردندآغازراخود
شناختیبومتعادِلحفظوطبیعتبابشرهایساختههماهنگِی
هماهنگیوپیوندایجادبرایمعمارانازبرخی.بود)اکولوژیک(
فکربه،معماریفضایطریقازطبیعیمحیطوانسانمیان
بردِنکاربهمواردیدروطبیعیموادومصالحکارگیرِیبه
مصالحهایویژگیبازشناسِیبهوافتادندبومیهایروش
معماری« به ایویژه توجه ،همچنین هانآ .پرداختند سنتی
معمارِیمعیارهایپذیرشینتیجهکهداشتندمبذول»بومی
مهندسانطراحِییبهینهروشعنوانبهراآنواستمردمی
بافتیکدردارریشههایارزشِتداومبرایابزاریومعمار

.کردندمعرفینوین

اهداف معماری اكوتك
موارداینبرزیستمحیطحفظهدفاکوتک بامعماری

:داردتأکید
محیطدرانرژیپخشواتالفکاهشـ

انسانتندرستیبرگذارتأثیرعواملتولیدکاهشـ
طبیعتیچرخهبهپذیربازگشتِموادازگیریبهرهـ

موادبارِیزیانوسمومرفعـ
ماریژان«فرهنگیمرکزبررسیبه،مبحثاینیدنبالهدر
معمارییزمینهدربارزهاینمونهازیکیعنوانبه»تیجیبائو

اکوتکخواهیمپرداخت. 

معماری  تجلی  تيجيبائو«،  »ژان ماری  فرهنگی  مركز 
اكوتك 

در »نومئا«  »تیجیبائو ماریژان« فرهنگی مرکز
طراحی1991سالپیانو« درنو، توسط »رنزودر کالدونیای

شدودرسالهای1993تا1998ساختهشد.
بدونیعنیاست؛مأنوسطبیعتبا ماریژانیپروژه
را چوبی ساختارهای لطافِت که خورشید نور حضور
معیاریکهمانندیستونوبلندِصنوبربدونوتاباندبازمی
ورودمیشماربهساختمانوسیعهایپوستهارتفاعبرای
وپذیریانعطافووزدمیعناصراینمیانازکهبادیبدون
مکانکامِلدرکوشناخت،آوردمییادبهراچوبِاستحکام
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.استناممکن،پروژهایندرشدهخلقفضایو
بهایمنطقهدرتیجیبائوفرهنگیمرکزساختمانطرح
تا،شدهگستردهقدیمییمنطقهازمربعمتر8550مساحت
سنِتدربناشدهساختارهایوطبیعیمناظرمیانارتباطی
از هامدتمردم.باشد)نوکالدونیایبومِیفرهنگ( کاناک
هاکوهدرواقعهایزیستگاهوطبیعیاندازهایچشمومناظر
مرکزبرایپیشنهادیطرِحهروبودندشدهدورهادرهو
واندازهاچشمآنبهبازگشتراستایدربایستمی،هنری
رنزوکهگونههمانطراحیهدِف،اینبنابر.بودمیهازیستگاه
یکبود؛نمادیکآفرینِشبراینظیربیساختمانی،گفتپیانو
جاییشود؛دادهاختصاصکاناکتمدِنبهکهفرهنگیمرکز
آنانیادهایدروشودعرضههاخارجیبهتمدناینکه

.یابدانتقالبعدیهاینسلبهوشودماندگار
با ،بسیار مذاکراِت و هاوگوگفت از پیانو پس رنزو
شناسانیمردمکه»وینسنتپاول«و»بنساآلبان«همکاری
نهاییمدل،کاناک بودندی فرهنگزمینهدرُپرآوازهودارنام
اینبهکهمجهزیساختمانِیکارگاهدراییافتهتکاملطرحو
،پیانورنزوطرحهدِف.دادارائه،بودشدهدادهاختصاصکار
یمنطقهتمام درکهبود کاناکفرهنِگگذاشتِننمایش به
یعالقهوانگیزهیدهندهنشانواست؛غالبنوکالدونیای
ایگونهبهانسانیفرهنگانگیختِنبروبازاندیشیبهاوِشدید

.استگوناگونهایشکلبهوپیوسته
نماد قراربود که تیجیبائو فرهنگیمرکز یدرپروژه
،بومیهایسنتبه رجوعًطبعا،باشد کاناکقوماستقالل
نسبتعمیقبینشییکنندهبیانپروژهاین.بودمهمینیازپیش
ترکیبچگونگیومعاصرمعماریهایتواناییوامکاناتبه
منطقهبومیفرهنگوتمدنهایکاریریزهوجزییاتباآن
هایاندیشهسازِیزندهباتوانستپروژهاین،همچنین.است
راپیرامونشطبیعیمحیطباقومآنیرابطه،قومیککهِن

نیزبهخوبیبهتصویربکشد.)تصویر1(
کاناک در سازیساختمان سنِت و عرف ِدیگر یجنبه
درگذشتگان.نیستهمسازدائمبنایمفهومباکهاستاین
دروداشتنددسترسدرکهمصالحیباموقتهایخانهنوعی
بایستمیمصالح.کردندمیزندگی،شدهمییافتمنطقههمان
:شدمیجایگزین،بودایحارهنیمهکهمنطقهآنهوایوآبدر
خشتییپایهستونیاپاسنگرویچوبِیاسکلتبایستمی
)گالی(ماشورهونخلیساقه،برگ،پوشالازسقفیباگلیو

.شدمیپوشانده

یجزیرهبهایجزیرهازساختمانفرم،کاناکسنِتدر
،عمودیِارتفاعدرومدوراغلبهاپالن:استبودهمتفاوتدیگر
باگروهیصورتبهراهاخانههاآن.اندبودهشکلمخروطی
بازعمومِیمعبریکانتهایدرسرپرستانورییسیخانه
هایساختمانازانبوهیباهمگانیگذراینکهساختندمی
مرکزِیتجمعبامعبرهااین.گرفتمیشکلطرفدودردیگر

.رسیدندمینظربهراستایکدر،شاندرختانیهاسایه
دیدهکاناکهایساختمانقدیمِیالگویدرکهطرحاین
یک.شدپذیرفتههمکارانشوپیانوفرهنگیمرکزدر،شدمی
ساختمانیکارگاهدربررسیاز پسکهدیگرمهممفهوم
هنریمرکزسازیساختمانرقابتدرپیانوپیروزیدنبالبه
بوداندازهاچشموطبیعیمناظریایده،یافتتحولوتکامل
اینبرای.شدمیایجادساختمانهراطرافدربایستمیکه
هاساختمانکهرامسیریسرتاسرگیاهیپوششی،منظور
جداتاالبازراساختماناماپوشاند؛می،کندمیاحاطهرا

تصویر 1: مرکز فرهنگی »ژان ماری تیجیبائو«، جلوه ی هنر 
بومی و تکنولوژی در معماری مدرن  



126

سازه بايد تابع قوانين طبيعت و تأمين كننده ی 
الزامات آن باشد و به طبيعت احترام بگذارد. 
طبيعت به ما درس طراحِی سازه می آموزد . 
طبيعت با قوانين جارِی درون خود راه هايی 
را نشان می دهد كه می توان با بهره گيری از 
آن ها، با كم ترين اجزا تركيب هايی گونه گون و 
بی پايان از فرم های سازه ای پديد آورد . 

تصویر 2: نحوه ی استفاده ی حداکثری از انرژی های پایدار در 
مرکز فرهنگی »ژان ماری تیجیبائو« 

جذابیتفرهنگیمرکزگشایِشروزدر،اندازچشماین.کندمی
سویبهکهورودیراه.کردایجادکاناکمردمبرایبسیاری
،مسیر از چهارمسه در ،رودمی هاساختمان اصلی مسیر

.استکردهایجادرویپیادهبرایخوبیفضای
میانمشترِکوبازفضای،روستاهاایناصلِیعنصر
.کندمی مشخصرا ملک حدودگیاهی دیواری .هاستکلبه
هایرییسیکلبهوشدهواقعروستامرکزدردهرییسیکلبه
پیانورنزوطرح.دارندقرارمرکزیکلبهاطرافدرترکوچک
درکه،استمتفاوتیاندازهسهباشکلیکِواحدده،کلدر
کوهستانیوجنگلیایزمینهپسکهتاالبودریامیانمکانی
مالیمسراشیبیامتداددرزمینقطعهسه.استشدهواقع،دارد
روستانیمهسهبه،داردبکریگیاهیپوششکهتاالبسمتبه
نیرویبامقابلهورویاروییجایبهپیانو.شدندتبدیلوتقسیم

.ُجستبهرهبهینهطوربههاآناز،خورشیدوباد
آمدهدرروزبهکوچِکهایکلبهمانندهاساختماناینِحجم
هایشانکلبهوهاکاناکبومیفرهنگیادآورکهطوریبه،است
یرگهعمودیردیفدو،واحدهااینازکدامهردراطراف.است
بهوکندمیتحملراسقفوزندرونیردیفدارد؛قرارچوبی
.کندمیپیداامتدادهمسقفازبیرونتاوشدهبلندباالسمت
باآنیاندازهورفتهباالسمتبهانحناییبابیرونیردیف
ارتفاعشبیرونیردیف.استمتفاوتواحدهاقطربهتوجه
،چوبیهایرگهاینشکِل.استتربیشدرونیردیفازهم
این.شوندمیترباریککمکمباالبهروکه،استضلعیشش
،فصلیهایتوفانبرابردرآوردنتاببرایساختمان10
با،چوبیهایرگهرویبرجنس فوالدازسرپوشییوسیلهبه
ایکرکرهوثابتهایپنجره.اندشدهمتصلمهره به پیوپیچ
بهراهوا،دارندقراردارسوراخچوبِیصفحاِترویبرکه

.کنندمیتنظیمراآنوآورندمیساختماندرون
مسیرهای تعدادی شامل ،فرهنگی مرکز اصلِی مسیر
بیرونی هایاتاق ،سبز فضاهای ،سرپوشیده پیمایِیراه
ها؛پاویلیون( نمایشگاهی هایغرفه با که است هاییباغ و
وصلهمبهاداریکوچکهایساختماننیزو)pavilions
یدربردارنده،اصلیمحورپیراموِن هایساختمان.اندشده
یهمه.استهاکاناکفرهنگاز)سمبلیک(نمادینمحتوایی
یکپارچهفرمیبااما،گوناگونکارکردهایوهااندازهباهاکلبه
شکل عمودی وضعیت در ،مانندایپوسته ساختارهای از
.دارندشباهتکاناکیدهکدهسنتیهایکلبهبهو،اندگرفته
درکهاستفرهنگیهمتایبیوکاملِاثریک،مجموعهاین
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تکنولوژیکارگیرِیبه با »تیجیبائو«هنریـ فرهنگیمرکز
کلیتأثیر.استشدهساختهآیروکوبادوامچوبوچوب
:استنظیربیومتجانسکامِلیمجموعهیکبهشباهتش،آن
،درآمیختهمهندسیمعماریباکهایورقهچوبساختاریک
بافرهنگیمرکزاین.استمناسبزمانهردراستفادهبرای
مثالی،»گذارتأثیرًعمیقاوکاملشاهکاری«عنوانبهتوصیف
.رودمیشماربهمدرنیتهازنوینتعبیریاززمینیوعینی
تأثیرشرقیغالببادهایجهِتاز،فرهنگیمرکزایننمای
کهشدهساختهایگونهبهکلیطوربهآنساختاروگیردمی
کهشدهیابیجهتایگونهبهنیزوبگیردکاملیبهرهباداز
سطح.نمایدکنترلراآنیشدهجذبگرمایوخورشیدنور
وبادموافقجهتبامستقیمتماسدرهاکلبهبیرونِیمنحنِی
رو،آن ِبادبهپشتبخِشکهدرحالی،استخروشاندریای
احاطهراهاکلبهساختمانخورشیدنور.داردآرامتاالِببه
سقِفوبادگیرطولدردایمطوربهراسایهالگوییکوکندمی

.افکندمیهاکلبهفلزِی چوبیـیبدنهومخروطیِدارروزنه
بهکهاستمسیرهاییبهمربوط،طراحیِدیگریجنبه
دادهپوششایگونهبههاراهاین:شودمیوصلهاسازهاین
وزنندمیقدممنطقهدرراحتیبهبازدیدکنندگانکهاندشده
ماه از گرادسانتییدرجه 23تا 20منطقه دمای میانگیِن
سپتامبرازگرادسانتییدرجه27تا25و،آگستتااپریل
داده پوششدیوار با هاراه اصلِیطرف.باشدمیمارچتا
داالنیاراهرووشودمیهواجریانمانعکهچون،شودنمی
مستقیمنوربهروهاراهکهجاییاگرچهکند؛میناپذیرتحملرا
.استشدهنصب)Louvre( دارروزنهبادگیر/سقِف،هستندباز
وایروکویالیهالیهچوب،ساختمانایندرکاررفتهبهمصالح
هایپانل،آلومینیومیهایقالب،)بسد(مرجان،بتن،طبیعیچوب
هایرگهجنس.ضدزنگ استو فوالددرختپوست،ایشیشه
محکمبسیارچوباین.باشدایروکو میاز چوببنااینچوبِی
ها وحشرات، قارچ،هاموریانهبرابردرباالییمقاومتواست
رنگبه وندارد روغنورنگبه همنیازی وداردهاکپک
.رسدمینظرگالوانیزه بهمانند فوالدکهاستاینقرهخاکستری
مناطقهایساختمانیهمهدرچوبیتیرهایاینازاستفاده
تمامی.استشدهوارد)سیرالئونآفریقا )از تانزانیا تاگرمسیر
آمادهساختهپیشصورتبهفرانسهدرهاغرفهاینهایقاب

.اندشدهبرپاپروژهسایتدرسپسواندشده
کهحالیدر،شدهدادهقدیمینمایهاکلبهبیرونِیبخشبه
تماموداردگوشهراستیامستطیلیفضایهاآندرونِیقسمت

در.شودمیدیدهآندرمدرنآورِیفنباسازگاریمشخصات
ازوشدهپوشیچشممرکزیستوناز،هاکلبهدرونیفضای
در.استشدهدورکاناکسنتیهایکلبهطرحازکمیلحاظاین
پیداکاهشقطربهارتفاعنسبتهاکلبهیبدنهواردایرهطراحی
.شودمیفعالیتهویهنیزوتربیشفضایباعثاینکهکرده
هاسازه.استشدهتأییدبادتونلهایآزمونباموضوعاین
باریِکهایتختهازکهدارندبزرگیمحدبیهامیلهیاشیارها
یوسیلهعنوانبهواندشدهساختهفوالداتصاالتوچوب
ایمجموعهبیرونیشیارهای.کنندمیعملهواوآبکنترل
مستقیمیعمودِیشیارهایبهکهاستباریکهایتختهاز
.دهندمیتشکیلراساختارازبخشییکدیگرباواندشدهمتصل
بههاتکهرسدمینظربهکهاندشدهطراحیایگونهبههامیله
ساختهخوردهچینِآلومینیمصفحاتازاند. سقفشدهبافتههم
کمکاندازیسایهبهکه،داردمضاعفسقِفیسامانهوشده
وگیردمیشکلهامیلهقوسبادیوارزیریِنبخش.کندمی
وباز.است»ناکوز«یا»لوور«نامبهخاصیبادگیرهایدارای
بستهشدنناکوزهابهطورخودکاروپشتسرهمبهوسیلهی 
.کندمیپیرویبادسرعتاصولازوشودمیکنترلکامپیوتر
راسقفمیانازگذریاجازههوابهمضاعفسقفیسامانه
زیرهاکلبه،وزدمیموسمیبادکههاییفصلطولدر.دهدمی
دوتایِییامرکبانحنایوهستندشدیدبسیاربادهایوزِش
گذرباراکاراینناکوزهاوکندمیایستادگیبادبرابردرکلبه

.کنندمیتسهیلهاسازهمیانازمستقیمطوربههوادادِن
کهتجیبائوفرهنگیمرکزیپروژهدرکهشدگفتهترپیش
سنتبهرجوعًطبعا،باشدکاناکقوماستقاللنمادبودقرار
هایکلبهبهقوماینمعمارِیامابود؛مهمیِنیازپیشبومی
بزرگمحدودیتیخوداینوشودمیمنحصرپوشالیچوبی
محدودیِت.بودنمادسازیوتعبیربرایالگوییانتخابنظراز
،مسألهاینبهپیانوپاسخ.بودهاکلبهاینبودِندوامبی،دیگر
تصویر:کندنمیاندامعرضبناتکدرآنکهبودمعمارینوعی
و مکمل که است محیطیبارز نشان یک دور از مجموعه
اینکهگفتیم.استدوردستازساحلیمنظرهیمتمایزکننده
آمدهوجودبهمختلفدرابعادمانندکلبهیسازه10ازتصویر
بخشهرکهاستآمدهوجودبهبخشسهازمرکزکلواست
پالندهیسازمان.استمستقلوبومییدهکدهیکیمثابهبه
هایدهکدهیکنندهتداعینیزهاآنِمدورفضاهایوهابخشاین
ومصالِحمانندکلبههایسازهساختِنروشدر.اندکاناکاقوام
.استشدهگرفتهالهامفرهنگاینازنیزهادرآنکاررفتهبه
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زمینسطحرویایجادههااتومبیلگذربرایتفرجگاهدر
هاماشینعبوربرایایجادهزمینزیردربلکه،نداردوجود
ظاهربههایساختماناینزیر،بنابراین .استشدهساخته
بودِنباز.داردقرارمحکموعمیقبتنیزیرسازِییک،ساده
.استپیرامونشطبیعِتباآنادغامراستایدر،همکفیطبقه
زیردر،باشندمحصورکاملطوربهبودالزمکههمهاییاتاق

زمینقرارگرفتند.

بررسی مجموعه ی فرهنگی »ژان ماری تيجيبائو« با ديد 
بوم شناختی )اكولوژيك( 

مورددرتحقیقباموازیطوربهکهاقلیمیمسألهیپایهبر

برپیشرفتههایآزمایشانجامومنطقهسنتِیهایساختمان
دنبالبادتونلآزمونویژهبهومختلفدرابعادهاییماکت
یدوجدارهدیواردمایکنترلبرایبادازکهشدقرار،شدمی
در.شوداستفادهدرونفضایطبیعییتهویهنیزوبیرونی
یرگهدومیانیفاصلهکهدادنشانبادتونلآزمون،واقع
در.شودمیساختمانطبیعِییتهویهباعثبیرونیودرونی
استیکیساختمان10اینتمامبرایطبیعییتهویه،ضمن
تریاکافه،مثالبرای.کنندمیفرقهمبانورمقداردرفقطو
شنیداریکمتریننوررادارد. دیداریـاتاِقونورترینبیش
.است مهم بسیار سقفنوع و جنس،وهواآب این در
دمایدرچشمگیراختالفیباعثدوجدارهسقفازاستفاده

معمارِی اكوتك را می توان پاسخی 
معمارانه به بحران های زيست محيطی 
و جنبش های سبز جهان دانست، كه 

از اهداِف اصلی آن، تأمين نيازهای 
بنيادين، بهبود و ارتقای سطح 

زندگی همگانی، حفظ و اداره ی بهتِر 
بوم  سامانه ها )اكوسيستم ها( و آينده ای 

امن  تر و سعادتمند تر را می توان برشمرد. 

تصویر 3: برداشت از الگوهای بومی و کهن منطقه

تصویر4: هماهنگی پالن با سایت به منظور استفاده ی حداکثری از طبیعت پیرامون مجموعه 
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بیشسقفبیرونِیدمای.استشدهساختمانبیرونودرون
کهدرحالیاست؛شدهگیریاندازهگرادسانتییدرجه50از
گرادسانتییدرجه30حدوددردرونیسقفباالیهوای
.شودمیهواجریانباعثسقفدوبینیفاصله.باشدمی
راخورشیدبخشحیاتپرتوهای،سقفآلومینیومیجنس
بهبخشیروحدرکهکندمیپراکندههاستونونمارویبر

.داردسزاییبهتأثیرساختمان

بخشدرخنکهوایجریانکردِنواردطریقازتهویه
اندشدهطراحیطوریهاصندوقچه.پذیردمیانجامبنافوقانی
دریافت،وزندمیجهتیکازهمیشهًتقریباکهرابادهاییتا
گرمهوایکهدهندکاهشطوریراداخلیدمایپیوستهوکنند
طراحیطوریهاسازهاینکهاستبدیهی.شودتخلیهمدام
هایتوفان ویژهبه ،اقلیمی رخداد هر برابر در که اندشده
استدوالیههاساختماناینیسازه.بیاورندتابگرمسیری
خنکبرایارزشمندابزاری،جدارهدومیانخالِیو فضای
ازاستفاده.شودمیمحسوبدرونیفضاییتهویهوکردن
مسیردرساختمانخارجییبدنهدرالیهالیهچوبِییدیواره
.شودمیغالببادکنترلباعثنیزقوسیصورتبهوغالبِباد

نتیجه گیری 
یمجموعهواکوتکمعماريپیرامونتفصیلبهآنچه
نوعییدهندهنشان،شدگفته»تیجیبائوماریژان«فرهنگی
نگرشبهمعمارياستکهبرچندنکتهیاساسیاشارهدارد:

گراییکیفیت1ـ
کاربرانوآیندهبهتوجه2ـ

.اقلیمیمسائلوزیستمحیط،سایتبهتوجه3ـ
وتنهامصنوعهایمحیطیآفرینندهتنهاعنوانبهانسان
الهامطبیعتازهمواره،زمینیچهرهتغییردردخالتعامل
انسانآموزگارترینبزرگراطبیعتتوانمینوعیبهوگرفته

ادراکیودریافتودیداریهایبرداشتکمکبهانسان.دانست
فضاخلقبهتاریخرونددر،داشتهطبیعتِکارکردوفرمازکه
از.استمحورطبیعتسبکینیزاکوتکمعماری.استپرداخته
وفرمالیشیوهوسبکیکاکوتککهگفتتوانمی،روهمین
بطندربلکهنیست؛آنیهیجاناتوزودگذرشرایطازبرگرفته
طبیعت،انسانیپیونددهندهکهاستعمیقیمفاهیمواجدخود

.استمعماريو

■ پی نوشت
1ـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شاهین شهر 

2ـ کارشناس ارشد معماری 
3ـ کارشناس معماری 

■ منابع و ماخذ
1ـ آذربایجانی، مونا، مفهوم معماري پایدار، مجموعه ی مقاالت همایش بهینه سازي مصرف 

سوخت در ساختمان،؛ جلد 1، 1382 
2ـ بانی مسعود، امیر، معماری غرب، دانشگاه تهران،1391 

3ـ تقدسی، رعنا، بررسی اصول طراحی و برنامه ریزي شهر پایدار، آذر ماه 1381 
4ـ توسلی، محمود، ساخت شهر و معماري در اقلیم گرم و خشک، نشر پیام، 1381 

5ـ فروزی، پرویز،یک تئوری نوین در معماری، انتشارات دانشگاه تهران، 1389 
6ـ فصل نامه ی »معماری ایران«، دوره ی دوم، شماره ی 5، تابستان 1380 

7ـ قبادیان، وحید، طراحی اقلیمی)اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان(، انتشارات 
دانشگاه تهران. 1372

8ـ قبادیان، وحید، بررسی اقلیمی ابنیه ی صنعتی ایران، دانشگاه تهران، آذر 1385
9ـ گالبچی،محمود، سازه در معماری، دانشگاه تهران،1390

10ـ محمدزاده، محمد. گذار به الگوی نظری جهان پایدار، مجله ی معمار، شماره26 ، 1383
11ـ موسوی، میرسعید، مشاهیر معماری جهان، نشر خاك،1390  

12ـ موسوی،میرسعید، بوم شناسی در معماری نورمن فاستر، مجله ی معمار،شماره 26، 1383
 www.sid.irـ 13
 www.civilica.comـ 14
 www.noormags.irـ 15
 www.archdaily.comـ 16
www.designboom.comـ 17

تصویر5: 
مرکز فرهنگی 

»ژان ماری 
تیجیبائو«، نمودی 
از معمارِی اکوتک



130

آشنایی با گرمابه های سنتی 
و بررسی تغییر كاربری آن ها در دوران معاصر

چکیده
این،تاریخیگوناگونهایدورانمتونبهگذرانگاهیبا
هایدورهیهمهدرکمدستکهشودمیدریافتنکته

شهرهایدرفراوانیهمگانیهایگرمابه،اسالمی
محلههردرکهایگونهبهاست؛داشتهوجودمسلمانان
کناردرگرمابهچندیایکًحتما،قدیمشهرهایگذریا
هاگرمابه.داشتند،مساجدویژهبه،همگانیبناهایدیگر

لحاظبهکههستندبناهاییدستهآنازسنتیهایحمامو
کانوندرهموارهفضاومعماری،طراحییشیوه
وامروزجهانبهگذاشتنپاباامااند؛بودههاتوجه

اندکاندک،هاخانهدرونبهحمامانتقالومدرنیتهورود
عمومیهایگرمابهوهاحمامنقشرفتنمیانازشاهد
رغمعلی.هستیمهاآنازبسیاریویرانی،نتیجهدرو
بناهایاینحفظبرایاخیرهایسالدرکههاییتالش

اینازاندکیشمارتنها،استگرفتهانجامارزشمند
کاربرینیزهاآنکه،اندشدهدارینگهومرمتهاحمام
خانهقهوه،رستورانبهوانددادهدستازراخودپیشین
حالیدراین.اندگشتهمبدل)حمامموزه(موزه/گرمابهیا
عنوانبهجهانسراسردرتاریخیهایحمامکهاست

کاربریتغییرشاهدترکموشوندمیبازسازی»گرمابه«
.هستیمهاآن

مهندس منیره رضايی1، مهندس آيدا صنعتی زاده2
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بودهتحلیلیـ توصیفینوعاز کهحاضرپژوهشدر
معرفیازپس،استشدهگردآوریایکتابخانهروشبهو
،سنتیهایگرمابهگوناگوِنهایویژگیوابعاد بررسیو
پرداختهمعاصردوراندرهاآنکاربریتغییرموضوعبه
ایرانهایگرمابهکنونِیکاربرییمقایسهباسپس.شودمی
ترکیههایحمامیبرجستهنقشبررسیوترکیههایحمامو
بهنتیجهاین،درآمدزاییواشتغالایجاد،گردشگرجذبدر
،چایخانهبهمرمتازپسهاگرمابهاستبهترکهآیدمیدست
برافزونتا،بمانندگرمابهبلکهنشوند؛تبدیل...ورستوران
ومردمبهراقدیمهایگرمابهحس،بنایسازهوفیزیکحفظ

.کنندعرضهگردشگران
،کاربریتغییر،سنتیحمام،قدیمیهایگرمابه:کلیدواژه ها

.فرهنگیتوریسم،هاکاربریمعاصرسازی،حمامموزه

مقدمه
هزارسهاز تربیشهاایرانی کهبداند کسیترکمشاید
حمام«همانیا(همگانییگرمابهشهرهایشاندرپیشسال
را تاریخ یگرمابه نخستین ًاحتماال و اندداشته )»عمومی
پیشیدورهاز.استساختهایرانپیشدادیپادشاه،جمشید
در خصوصی هایگرمابه از ماندهجایبه آثار ،اسالم از
یدوره(آشورکاخو)هخامنشییدوره(جمشیدتختکاخ
سنتیهایحمامگیرِیشکلولیاست؛شدهیافت)اشکانی
شهرینوین کشیلوله یسامانهاز پیش تا کهایگونهبه
اسالمییدورهبه،اندگرفتهمیقرارمردمیاستفادهمورد
بار یک ایهفته کمدست محل اهالی یهمه .گرددبازمی
اینبارفتند؛میگرمابهبهبدننظافتوتنکردِنپاکمنظوربه
صبحهشتساعتتاآفتاببرآمدنازپیشمردانکهتفاوت
ساعتچندحتیونیمروزتاساعتآنازوگرفتندمیحمام
ازپیشتااروپادر.بودزناناختیاردرگرمابه،نیمروزازپس
درونداشتوجودایگرمابهوحمامًاصوالصلیبیهایجنگ
آشناگرمابهبا،آمدندشرقبهوقتیصلیبیهایجنگیدوره
،گرفتنحماموگرمابهبهرفتنهامدتتاهمبازهرچندشدند؛
ازیکیکهاستمشهور.آمدنمیشماربههاآنبرایارزشی
بهاستسالپنجکهکردمیافتخارهمیشهفرانسههایملکه

.استنرفتهحمام
البتهشهرهادرهمگانیهایگرمابهاهمیِتوفراوانشمار
شرعدرومردمنظردرنظافتوپاکیزگیرعایتلزومازناشی
،نبوداستحماممحلتنهاگذشتهدرگرمابهامااست؛بودهاسالم

،نظرتبادلووگوگفت،فراغتاوقاتگذراندنبرایمکانیبلکه
وفصلحلودوستانگردآمدِن،عبادتحتیوخستگیرفع
نیزهاجانکه،هاتنفقطنه،گرمابهدر.بودزندگیمسائل
تریندقیقتجلیجایگاههمگانیهایگرمابه.شدندمیتازه
سنتِیواجتماعی،معماریهایارزش.بودندهنریهایجلوه
پایداریاصولرعایت،ساختتکنیکوتزیینات،هاگرمابه
درخورهایمشخصهاز،هاآندرکاررفتهبهمصالحنوعو
فرهنگییپدیدهاینگسترش.استقدیمیهایگرمابهتوجه
وتنداشتِننگاهپاکیزهیپایهبرکهایرانیهایسرزمیندر
مهمنقشبیانگر،استآدمیروانداشتِنپاکیزهدرآنتأثیر
.استسرزمیناینفرهنگیساختاردرهمگانیهایگرمابه
گذشتهیدههچنددراجتماعیشرایطتغییربامتأسفانهاما
رفتنمیانازشاهداندکاندک،هاخانهدرونبهحمامانتقالو
یاهاآنازبسیاریویرانینتیجهدروعمومیهایحمامنقش
دراینهستیم؛...وچایخانه،رستورانبههاآنکاربریتغییر
عنوانبهجهانجایهمهدرتاریخیهایگرمابهکهاستحالی
تغییر که آیدمی پیش ترکم و ،شوندمی بازسازی گرمابه
ثبتوهاگرمابهبنایکاربریتغییر،روایناز.بیابندکاربری
عنوانبههاآناجتماعِیوهنری،فنیهایمشخصهضبطو
فرهنگ)غیرمادی(ناپدیدارو)مادی(پدیدارمیراثازبخشی

.نمایدمیضروریایرانی
هایگرمابهگوناگونهایجنبهنخست،پژوهشایندر
،مصالح،سازه،تزیینات،کالبدیمشخصاتهمچون،سنتی
سپس.شوندمیبررسی...وپزشکیمسائل،اجتماعیمسائل
بررسیومطرحهاگرمابهاینامروزِیوضعیت،دومبخشدر
مثالبا،هاآنکاربریتغییربررسیضمن،پایاندروشودمی
اشارهموضوعاینبه،ترکیهکشورعمومیهایحمامآوردِن
شاناصلیکاربریباراسنتیهایگرمابهتوانمیکهشودمی
قرارگردشگراناختیاردروکردبازسازیحمامعنوانبهو
.استشدهارائهپژوهشازحاصلگیرِینتیجهنیزانتهادر.داد

آشنايی با گرمابه های سنتی 
تاريخچه ی استفاده از گرمابه های همگانی در ايران 

کهنبسایپیشینهازباستانایراندروشوشستآیین
درپیشسالهزارسهازتربیشهاایرانی.استبرخوردار
نخستینًاحتماالواندداشتههمگانییگرمابهشهرهایشان
بنا.استساختهایرانپیشدادیپادشاه،جمشیدراتاریخحمام
سازیپاکوتطهیر،ایراندرساکنگوناگوِناقوامباورهایبر
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است؛یافتهميتعمیمنیزروانپاالیشبه،جسميوجهازجدا
داشتهواالجایگاهی،عباديهایآییندرآییناین،روایناز
هایگرمابهازماندهجایبهآثار،اسالمازپیشیدورهاز.است
کاخو)هخامنشییدوره(جمشیدتختکاخدرخصوصی
گیرِیشکل اما است؛ شده یافت )اشکانی یدوره( آشور
کشیلولهیسامانهازپیشتاکهایگونهبهسنتیهایحمام

به،استگرفتهمیقرارمردمیاستفادهموردشهرینوین
،آن موازاتبه و اسالم ظهور .گرددبازمی اسالمی یدوره
،نکاستهاگرمابهاهمیتازتنهانه،ایراندرآییناینگسترش
نمایدميمعطوفطهارتوپاکيبهاسالمکهتوجهيبابلکه
جایگاهارتقایموجب،)»االیمانمنالنظافه«شعار،جملهآناز(
اما.گردیدآنمعمارياعتاليوشهرهادرهمگانيهايگرمابه
»هاگرمابهایجادشکوفایِیعصر«راآنتوانمیکهایدوره
هاگرمابهساخت،دورهایندر.استصفویهیدوره،نامید
،نمونهبرای.نهادگسترشبهروایرانشهرهاییهمهدر
اقامتهنگامبهاصفهانکهاستآمده3شاردنیسفرنامهدر

.استبوده272حمامو48مدرسه،163مسجددارای،وی

مکان يابی گرمابه ها 
معمواًلهاگرمابه،ایرانروستاهایوشهرهایهمهدر
دریا»بازارهایراستهمجاورت«دریا»هامحلهمراکز«در
صورتبه»مساجدکنار«درهمچنینو»اصلیگذرهای«
صبحاذانازپیشوشدندمیساخته)مردانهوزنانه(جفت

.اندشدهمیگشودههمگانرویبهدرهایشان
وعمومیهایگرمابهوضعیتکه1تصویربهتوجهبا
،استکشیدهتصویربهاولپهلویزماندررااصفهانمساجد
گرمابهیکازبیش،مسجدهرازایبهًتقریباکهشودمیمشاهده
وزنانهصورتبهًاکثراکهاست؛داشتهوجودهمگانیحمامیا
آسانِیجهت(بازاراصلییراستهومساجدکناردرمردانه
بیانگرامراین.اندشدهمیساخته)کنندگانمراجعهدسترسی

.استایرانقدیمفرهنگدروشوشستواستحماماهمیت

معماری گرمابه های قديم 
گرمابه هر .دارد ایپیچیده معماری ،قدیمی یگرمابه
یا »بینه«،اولفضای:شودمیتشکیلاصلیفضایدواز
یا استحمام برای شدن آماده جای و کنرخت ،»سربینه«
،»خانهگرم«،دومفضایواست؛بودهگرمابهازرفتنبیرون
سربینهیابینه.استبودهبدنتطهیروتنوشویشستجای
وبزرگفضایی،استگرمابهفضایزیباترینوترینمهم
پیرامون در .میان درحوضیوبزرگ گنبدی با ،ُپرتزیین
و نشستن برای هاییغرفه یا سکوها ،بینه میانی فضای
فضاهااینکف.بودشدهگرفتهنظردرکاربراناستراحت
ترپایینًمعموالشانسقفو،بینهمیانِیفضایکفازباالتر
برای.اندآنبرمشرفودنجفضاهایی،رواینازواست؛

تصویر 1: وضعیت گرمابه ها و مساجد در اصفهان قدیم )دوره ی پهلوی اول( 

تصویر 2:  پالن گرمابه )گرمابه ی گلشن یزد(

تصویر 3: مقطع گرمابه )گرمابه ی گلشن یزد(
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پاها ورفتندمیباال پله چنداز بایستمی،هاآنبه ورود
.شستندمیسکوهارویهایحوضدر،وروداز پیش،را
وبینهکِف.استبینهدرهمیشههاگرمابهتزییناِتترینبیش
ازآنهایازارهوهستندسنگیًمعموالآناطرافهایغرفه
بریآهکیابریگچازپوشیدهدیوارهایشو،سنگیاکاشی
تزییناتاینتأثیروجلوهبرنیزبینهمنظمنورپردازِی.است
بانیزهاآنهایفوارهوبینهدرونهایحوض.استافزودهمی
بخِشآرامشاثر،فضابهآبآوایوتأللؤ،درخششافزودِن

.اندکردهمیدوچندانراآن
استبینهازترسادهوترکوچکفضاییاغلب،خانهگرم
یخزینه.دارد وشوشستونشستنبرای هاییگوشهکه
ونامندمی»حوضچال«راآنکه،سردآبحوضوگرمآب
خانهگرممجاورتدر،استحمامبرایترخصوصیفضاهایی
داردبزرگوکوچکحوضچندیننیزخانهگرم.دارندقرار
وازاره.شودمیتأمینسقفینورگیرهایازاشروشناییو
ومتنوعموادباتزییناتیًغالبانیزخانهگرمسقِفودیوار

.داردگوناگوننقوش
بازاروکوچهسطحازمترچندًمعموالقدیمهایحمام
سوارخزانهبهآب،بودمیاینازغیراگرچون.بودندترپایین
بایدراگرمابهکهبودندباوراینبرقدیمحکمای.شدنمی
حرارتتبادلازتا،ساختزمینسطحازترپایینترازیدر
دالیلاز.شودآسانآنکردِنگرمو،کاستهبیرونباآن
موارداینتوانمی،خاکدلدرهاگرمابهازبسیاریساخِت

:برشمردرا
هنگامیوبود؛درونبهآبانتقال،گرمابهدرعاملترینمهم-
آبآسانیبه،ساختندمیگذرهاسطحازترپایینراگرمابهکه

.شدمیگرمابهوارد
رفتِنهدربهاز جلوگیریبرایخوبیعایق،خاکِخود-

.استبودهحمامگرمای
برداشتگرمابهساخِتجایکردِنگودبرایکهراخاکی-

.بردندمیکاربهمصالحعنوانبه،کردندمی
ارتعاشاتکاهش،زمینسطحازگرمابهبنایبودِنترپایین-

.داشتپیدررالرزهزمینبرابردربناپایدارِیولرزشی
،سردسیرمناطقدرویژهبهزمیندروندرگرمابهساخت
رایج گرمابه ساختماِنگرمایهدررفِتاز جلوگیریبرای
مراغهدرغفارحاجیونصیرخواجههایگرمابه.استبوده
از ،شمالیخراساندرجاجرمحمامو)شرقیآذربایجان(

.روندمیشماربهزیرزمینیهایگرمابه

تزيينات و آرايه های گرمابه ها 
و هامدرسه ،مسجدها در تنهانه ایرانی سنتی معمار
هاگرمابهدربلکه،گرفتهبهرهتزیینهنرهایانواعازهاکاخ
ازگیریبهرهباواستدادهنشانراخودهنرینبوغنیز
ازبرخورداریباوخودعصریپیشرفتهفناوریومصالح
چونهنریهایآرایهبردنکاربهوُپردامنهتجربِیامکاناِت
اعجاب،نقوشباحجاریونگارگری،بریآهک،کاریکاشی
آیدبرمیچنینتاریخیمتوناز.استبرانگیختهرابینندگان
هاگرمابهبانیان،اسالمییدورهآغازینهایسدههمانازکه
ازراایویژهاهدافوپرداختهبناهاایندروننگارگریبه

.اندکردهمیدنبالتزییناتاینیارائهوکارگیریبه
که،»کالبدیتزیینات«:انددستهدوبرهاگرمابهتزیینات
وسنگیهایستون:مانند،اندگرفتهمیشکلبناِخودباهمراه
پسکه»افزودههایآرایه«یا»الحاقیتزیینات«وها؛کاربندی
،اندشدهمیافزودهآنبه،گرمابهساختمانرسیدنپایانبهاز
یسربینهسقفوبدنهدرتربیشکهبریآهکونقاشی:مانند
درکه4معقلیوکاریکاشیو،اندداشتهکاربردهاگرمابه
.اندرفتهمیکاربهدیوارهایبدنههمچون،گوناگونهایبخش

تصویر 4: گرمابه ی زیرزمینی حاجی غفار مراغه )آذربایجان شرقی(          

تصویر 5: گرمابه ی زیرزمینی جاجرم )خراسان شمالی(             
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،کاریکاشیتاگرفتهنقاشیوبریآهکاز،تزییناتایننقوِش
و بانی و ،اندداشته شناسانهروان پیوندی مردم زندگی با
بلکهاند؛نبودهدرآمدکسببنددرتنهاگرمابهیکنندهوقف
نظرمنظورنیزراآدمیروانوتنوروحوجسمسالمت
،هنرمندان ِهنر از گیریبهره با اندکوشیدهمی و اندداشته
مشتریانآرامشتنهانهکهکنندمزینهاییآرایهبهراگرمابه
وروحیهیجاناتدرنوعیبهبلکه،باشدداشتهدنبالبهرا

.کندایفانقشنیزآنانروانی
همچونگیاهینقوش:ازبودندعبارتتربیشهانقشاین
تربیشکهجانوریهاینقشو،درخت،وبوتهگل،اسلیمی
انسانینقوش.استشدهمیاژدهاوشیرگاهوپرندگانشامل
تصویرهای،شدمرسومتربیشصفویهیدورهازکههم
.اندگذاشتهمینمایشبهراخنیاگروساقیزنانوجوانان
واساطیریقهرماناننقوشبهتربیشنیزقاجاریدورهدر

.استشدهمیتوجهنظامیان

اصول فنِی به كاررفته در گرمابه ها 
ساخِتدربایستمیکههمایفنیاصوللحاظبهگرمابه
.رودمیشماربهبناهایگونهترینپیچیدهاز،شودرعایتآن
وبنادرآبیپیوستهجریاِنضرورتمعلولپیچیدگیاین
بهرسانیآب،آبتأمین.بناستدرونوهوایآبکردِنگرم
آبگوناگونمخازنبندِیعایقچگونگی،گوناگونفضاهای
وآبکردِنگرمروشهمچنینو،هاآندرآبدارینگهو
فاضالبدفعویکدیگرازولرموگرموسردهایآبتفکیک
فنِیهایدشواریاز،پاکیزهآِبباآنتداخلازجلوگیریو
دیگرموردچندبایدمسائلاینبه.استبودهگرمابهساخت
گوناگونفضاهایکردنگرمچگونگی:مانند،افزودنیزرا
رطوبتوگرماتبادلازجلوگیریفضا؛هرفراخوربه،گرمابه
بیروِنباحمامفضایو،حمامگوناگوِنفضاهایمیاندر
وسوختکردنانبارچگونگیمختلف؛فضاهاییتهویهآن؛
مزاحمتکهایگونهبه،بنامجاورتدرآتشافروختنروش

....وباشدنداشتهمردمبرایخطریو

مصالح به كاررفته در گرمابه ها  
که بودند ایعمده مصالح یزمره در ،5ساروج و آهک
دلیلبهساروج.اندشدهمیبردهکاربههاگرمابهساختدر
،فشار،فرسایشبرابردرباالپایدارِیواستحکامازبرخورداری
وهاتاقپوششودیوارهاساخت،ریزیپیبرای...ورطوبت
،داشتندقرارآبمجاورتدرکههاییساختمانویژهبه،گنبدها
،رطوبتبرابردرنداشتنمقاومتعلتبه.بودمناسببسیار
کاربهخشتهاگرمابهدرصورتیهیچبهوهیچگاهًاساسا

تصویر 6:  تزیینات سقف گرمابه ی تاریخی چهارفصل اراک

جدول 1: بررسی ویژگی های گرمابه های سنتی در اقلیم های گوناگون
گرم و خشك گرم و مرطوب معتدل و مرطوب سرد و كوهستانی ويژگی ها/ اقليم

سنگ، مالت آهك و 
ساروج و اندود آهك

سنگ، مالت آهك و ساروج 
و اندود آهك

سنگ، مالت آهك و ساروج، 
سفال پوش يا اندود آهك 

سنگ برای بدنه و در روستاها 
تير چوبی و كاه گل برای بام  مصالح

تاق با گنبد تاق با گنبد شيب دار، گاهی تاق و گنبد تاق با گنبد پوشش بنا
حفر چاه آب نهر و قنات آب نهر و قنات حفر چاه سامانه ی آب رسانی

به كارگيری سوخت های محلی )خار و خاشاك، شاخ وبرگ درختان، فضوالت حيوانی و...( و مواد انرژی زا  آب
سامانه ی 
از طريق ايجاد اختالف ارتفاع و همچنين پيچ وخم هايی ميان تأسيسات گرمابه برای حفظ بيش تر گرما و جلوگيری از نفوذ گرمايشی

سرما به درون بنا  فضا

نورگيرهای سقفی و گلجام يا پنجره های زير تاق سامانه ی نورگيری
پايين تر از سطح زمين روی سطح زمين روی سطح زمين پايين تر از سطح زمين چگونگی ارتباط با زمين

در گذرگاه بازار و مسجدجامع يا اطراف مسير رودها و مجاورت قنات ها  موقعيت در بافت
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رطوبتوآبباتریبیشتماسکههاییبخشدر.استرفتهنمی
برای،همچنین.گذاشتندمیکارسنگیاوجوشآجر،اندداشته
استفادهآجرچینیدرآهکوگلمالتاز،رانشازجلوگیری
درکهخوبیپایدارِیخاطربهآهکوگلمالت.استشدهمی
نهایتدروسختیباعث،دهدمینشانخودازرطوبتبرابر
یکپارچگِیموجبمسألهاینو،شدمیآجربهبهترچسبندگِی
.گردیدمیافقینیروهایبرابردرمقاومتنسبِیافزایِشودیوار
پشم،آهک،رسخاکازایالیهبانیزخزینهکفبندیآب
نشتازجلوگیریبرای...وکرباس،عسلزنبورموم،پیه،بز
ضخیمییالیهسپسوگرفتمیانجامآتشداندرونبهآب
مصالح ،کلی طوربه .شدمی کشیده آن روی ساروج از
ازشانکارگیریبهجاهایوهاگرمابهساختدرکاررفتهبه

:بودندقراراین
.هاحوضیلبهوپوشکفوگرمابههایستون:مرمرسنگـ

.سکوهاوهاحوض،6هاازاره:کاشیـ
.سقفوگرمابهیدیواره:آجرـ
.گرمابههایپایه:الشهسنگـ

گرمابهرسانِیآبیسامانهیویژهسفالیهایلوله:تنبوشهـ
.بودند

درونی پوشش و گرمابه سقفتزیینات ،خزینه:ساروجـ
حوضها.

پايداری در گرمابه های قديم 
کهدریافترامهمینکتهاینتوانمی1جدولبهاستنادبا
ومستحکمساختاریازبرخورداریدلیلبهسنتیهایگرمابه
متنوعفضاهایخاِصهایفعالیتباهمگنوهمسوتناسباتی
وفضاچیدماندردقت.اندبودهپایداریحفظبهقادر،خود
،رسانیآبیسامانهکارکردوشیوه،یکدیگرباهاآنارتباط
این گویای ،کاربران خروج و ورود چگونگی و ،نورگیری
وهافناوریکارگیریبهباگذشتهمعمارانکهاستواقعیت
منطقهطبیعیمنابعازبهینهگیرِیبهرهپیدر،بومیمصالح
.اندبوده تجدیدناپذیر هایانرژی هدررفت از جلوگیری و
آندنبالبهوزندگیشدِنمدرن،تکنولوژیپیشرفتامروزه
میانگسستوشکافآمدِنپدیدموجب،تازهنیازهایبروز
فضاهایکاهش.استشدهمدرنمعماریوبومیمعماری
فضاهایآمدنوجودبه،نتیجهدرومدرنمعماریدرارتباطی
از،میانایندر.استشدهانرژیباالیمصرفباعث،عریان
کردِنرهااستفادهبیوسنتیبناهایاینکاربریرفتِنبین

بهتوجهیبی،مناطقازبسیاریدر.استبزرگیمعضلهاآن
انجامیدههاآنویرانیونابودیبه،تاریخیمستحکمآثاراین
ینتیجه،بناهااینازدرستگیرِیبهرهوکاربریتغییربا.است
آنپیدرو،بومیومعماریهایارزشحفظدرمطلوبی

.داشتخواهیممنطقهپایداریتوسعه

ارزش های اجتماعی گرمابه های سنتی
این،تاریخیگوناگونهایدورهمتونبهگذرانگاهیبا
،اسالمییدورهسراسردرکمدستکهشودمیدریافتنکته
وجودمسلمانان شهرهایدر فراوانی همگانی هایگرمابه
،اهمیتحیثاز،شهرهردرهاآنتعدادبهتوجهباوداشته
،قدیمشهرگذریامحلههر.هستندمساجدبامقایسهقابل
برایگرمابهچندیایکًحتما،عمومیبناهایدیگرکناردر
افرادًمعموالراهاگرمابهاینواست؛داشتهمردمیاستفاده
شمار.کردندمیهمگانوقِفوساختندمینیکوکارومتمکن
ازناشیالبتهشهرهادرعمومیهایحماماهمیِتوبسیار
است؛بودهاسالمشرعدرومردمنظردرنظافترعایتلزوم
برایمکانیبلکه،نبودهاستحماممحلفقطگذشتهدرحماماما
وخستگیرفع،نظرتبادلووگوگفت،فراغتاوقاتگذران
نیززندگیمسائلوفصِلحلودوستانگردآمدِن،عبادتحتی
.اندشدهمیتازهنیزهاجانکه،هاتنفقطنهجاآندروبوده

آداب و رسوم بهره گيری از گرمابه های سنتی 
داشتفراوانرسوموآدابحمامازاستفادهگذشتهدر
مربوطآنبهنوعیبهاجتماعیمراسموهاآیینازبسیاریو
،فنیاموربرافزون،نیزگرمابهکارکردوساختدر.شدمی
نبودِنغصبیمانندشد؛میرعایتدقتبههمشرعیاحکام
پاکآبدقیِقتفکیک،ناپاکازپاکفضاهایجدایِی،حمامآب
یدربارهدقیقیدستورهای،کهنمتوندر....وفاضالباز
دیده آن اداره یشیوه نیز و خوب یگرمابه هایویژگی
فضاهایداشتننگهپاکیزهدربارهدستورهاییمانند،شودمی
تمیز ،گرمابهکفسنگشدِنلغزنده از جلوگیری،گرمابه
ازجلوگیریبرای،آبمجراهایوخزینهیروزههمهکردِن
،گرمابههوایکردنبوخوشچگونگی،آببویومزهتغییر
،حمامکارزمان،کثیفبسیاریابیمارافرادورودازجلوگیری
،گواراوشیرینآبحاویبزرگظرفیگذاشتِندسترسدر
برایالزمشرایطو،گرمابهدرمردمنیازمورداجناسفروش

.اوکاریشیوهوحمامسلمانی
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تأثير گرمابه های سنتی بر تندرستی 
بهبنا،پزشکیدانشهایتجربهوهادانستهازبسیاری
،یافتهاستمرارمردمفرهنگدرآنچهبهبناوعلمیمتون
طب در .است شدهمی گرفته کار به هاگرمابه محیط در
ازکنندگاناستفادهشرایطوحمامبهفراوانیاشاراتقدیم
یدرباره»خوارزمشاهییذخیره«کتابدر.استشدهآن
وتنسالمِتبرگرفتنحمامتأثیراتورفتنگرمابهآداب
بندِیبخشدالیلتوانمی.استشدهگفتهسخنفراوانروان
از .دانست اندیشه همین از ناشی را هاگرمابه فضایی
ابتدای در که ،مانده برجا ایرساله7کرمانی خانکریمحاج
کهدارداشارهوی.پردازدمیگرمابهفضایتوصیفبهآن
وسردنخستیخانه:باشدخانهچهاردارایبایدگرمابه
نرسدآنبهآتشگرماییعنی،تروسرددومیخانه،خشک
قویآندرآتشحرارتکهطوریبه،باشدداشتهسردآبو
واسطهبهبدنهایرطوبتتا،گرمنهایتبیهوایشوباشد
مروی)ع(رضاامامحضرتازکهچنانشود؛کمکردنعرق
و،انسانبدنترکیببراستمرکبحمام«فرمودندکهاست
:جسدطبیعتچهارهمچون،استخانهچهارحمامبرایاز
تر؛وگرمسوموتر؛وسرددوموخشک؛وسرداولیخانه
:استعظیمحماممنفعت«:فرمودندو».خشکوگرمچهارمو
نرمرارگوراپی.بردمیراچرکوکندمیمعتدلرابدن
کندمیآبرافضولوکندمیبزرگاعضایتقویتوکندمی

.»بردمیراعفونتو
ینشانه ،آن محیطی شرایط و فضا تعریف نوع این
گفتهدیگرجایدر.استزمینهایندرقدیمطبهایقانونمندی
صاحبتاباشدداشتهخزانهچندینبایدگرمابه«کهاستشده
آبرامزاجانبلغمیکند؛وشوشستمتناسبآِببامزاجیهر

».استبهترمعتدلآبرامزاجانصفراویواستشایستهگرم
هاگرمابهازشماریکهآیدبرمیچنینهانوشتهبرخیاز
ورغوطهراهازبیماراندرمانبرایکوچکهاییحوضچه
ایپاره یواسطهبه شانآب که ،اندداشته آن در شدن
.است گردیدهمیدرمانیخاصیتنوعی دارای ،هاافزودنی
سازیپاککارکردهایبرافزونگرمابهکهاستآشکارپس
.استداشتهکاربردنیزدرمانیفضاییکعنوانبه،طهارتو

وضعیت گرمابه های سنتی در دوره ی معاصر 
زندگیوقتی،آناواخردرویژهبهوپهلوییدورهدر
گرفتشکلاندیشهاین،یافتتجلیآنمظاهروشهریمدرن
معتقدزمانآندر.هستندغیربهداشتیقدیمیهایگرمابهکه
.استگوناگونهایبیماریمنبعهاحماماینهایخزینهبودند
کهحالیدر،عمومیاستفادهوهاخزینهکفدررسوباتتجمع
بیمارساززمینه،نداشتوجودآبمرتبکردِنعوضامکان
ازانبوهیکههاییخزینهدرکردنحمام.گردیدمیمردمشدِن
.بودگریزناپذیرگذشتهدر،داشتوجودآنکفدررسوبات
تویقاجاریهعصرتاایرانیان«:نویسدمیمعاصرمورخیک
ایرانهایگرمابهفضاهاییهمه.رفتندنمیحمامیخزانه
ساختندمیآخورنامبهروزنهیکوبودبستهدرهایشان
را خود ،برداشته آب جاآن از و بود متصل خزانه به که

».شستندمی
وبهداشتیادارهدارایتازگیبهایرانکهزمانآندر
غیربهداشتیهایحمامباسختاداراتاین،بودشدهشهرداری
ایندر،خزینهجایبهکهشدمیتوصیهوکردندمیبرخورد
بهداشتِییتوصیهکهاینباکهکنند؛استفادهدوشازهاگرمابه
سنتیساختاردرتغییراتیآمدِنپدیدموجب،بوددرستی

تصویر 8: گرمابه ی تاریخی مالهادی اردبیلتصویر 7: نمونه ای از تبدیل گرمابه های سنتی به حمام های دوش دار )حمام شاه اصفهان( 
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دورخوداصلیماهیتازراهاآنآرامآراموشدهاگرمابه
ودرشدندتبدیل»نمره«بهعمومیهایحماماندکاندک.کرد
ازهمشانقدیمیمعماریسبک.شدگذاشتهکاردوشهاآن
شدندساختهغرفهغرفهصورتبهترتازههایحمامورفتبین
دراختصاصیهایحماماینازبرخی.بودنددوشبهمجهزکه
دیگِرهایبخشوشدندساختهقدیمیهایگرمابهازایگوشه

.گذاشتندویرانیبهروهاگرمابهاین
ساختنوداردوشونمرههایحمامآمدِنوجودبهبا
وشدندکمرنگسنتیهایگرمابهتدریجبه،هاخانهدرحمام
بهسودمندشاناجتماعِیکارکردهایومعماریهایارزش
راخودمشتریانکمکمهاگرمابهاین.شدسپردهفراموشی
توجهیشاندارینگهومرمتبهکسیدیگرودادنددستاز
دروماندنداستفادهبیتاریخیبناهایاین،نتیجهدر.نکرد
راهاآنشانمالکانیا،شدندتبدیلویرانهبهزمانگذشتاثر
یاهاگرمابهاینتربیشاکنونهمکهایگونهبهکردند؛تخریب
،نماندهجایبرهاآنازاثریدیگرواندشدهویرانکاملطوربه
جانوراناجتماعوزبالهانباشتبرایهاییمخروبهبهیاو
هايحمامبهنگاهي.اندشدهتبدیلبزهکارومعتادافرادو
حقیريومحدودبسیارفضايکه)سرویس(امروزيهمگانی
راجامعهفرهنگيواعتقاديمعیارهايسقوِطونزول،دارند

.سازدميروشنخوبيبه

تغییر کاربری حمام های سنتی و چگونگی بهره گیری 
از آن ها در ديگر کشورها 

کشورماندراخیرهایسالدرکههاییتالشوجودبا
تنها ،است گرفتهصورتارزشمند بناهای این حفظبرای
اندشدهدارینگهومرمتقدیمیهایگرمابهازاندکیشمار
بهوانددادهدستازراخودپیشینکاربرینیزهاآنکه
درًطبعا.اندشدهتبدیلحمامموزهیاخانهقهوهیارستوران
،شوندمی خانهقهوه و رستوران به تبدیل که هاییگرمابه
یارائهومشتريجلب،دیگریاقتصاديمکانهرهمچون
این در اگر حتي است؛ اولویت ترینمهم ،تربیش خدمات
ساخت براي مثاًل بناها این از هایيبخش باشد الزم راه
کفکردِنسرامیکوکاريکاشيیاشویيدست،آشپزخانه
درعاملیخود،امر این که،شوندنوسازيوتخریب...و
تخریِبوارزشمندسنتیبناهایاینبهتوجهیبیراستای

.استشانتدریجی
تاریخيهايگرمابهمرمتگرودانشگاهاستاد،تهرانيفرهاد

سنتيرستورانبهقدیميهايگرمابهکاربريتغییریدرباره
،شودمياحیاومرمتکهبنایيهربه«:گویدمي...وچایخانهو
شوددادهکاربريباید،تاریخيوقدیميهايحمامجملهاز
فرهنگيبستردربایدتاریخيهايگرمابهکاربرِيتغییرو
هستندفضاهایيدستهآنازهاحمامکهچراکند؛پیداادامه
اینضمن،انددادهجايخوددرونراتأسیساتترینبیشکه

تصویر 9: نمونه ای از تبدیل گرمابه به موزه                      

تصویر 10: نمونه ای از تبدیل گرمابه به رستوران 

گرمابه در گذشته تنها محل استحمام نبود، بلکه 
مکانی برای گذراندن اوقات فراغت، گفت وگو و 

تبادل نظر، رفع خستگی و حتی عبادت، گردآمدِن 
دوستان و حل وفصل مسائل زندگی بود. در گرمابه، 

نه فقط تن ها، كه جان ها نيز تازه می شدند. ارزش های 
معماری، اجتماعی و سنتِی گرمابه ها، تزيينات و 

تکنيك ساخت، رعايت اصول پايداری و نوع مصالح 
به كاررفته در آن ها، از مشخصه های درخور توجه 

گرمابه های قديمی است. 
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وبپردازیمهاگرمابهیسازهوفیزیکحفظبهًصرفااگرکه
شاید،کنیم...وخانهسفرهبهتبدیلراهاآنکاربريتغییربا
بخشاما،شودحفظگرمابهفیزیکِيبخشروشاینباظاهربه
استمعتقدوی».رودميمیانازآنشناسِيمردموغیرمادي
مدرنهایحماموسونابهراتاریخیهایگرمابهتوانمی
درکهآهکیهایمالتوساروجکهچرا،کردتبدیلامروزی
دربسیاریمقاومتوایستایی،اندرفتهکاربههاگرمابهاین
آنپیرامونوبنابهشوندمیموجبودارندرطوبتبرابر
هاآنازکههاییگرمابهکهاستدلیلهمینبه.نرسدآسیبی
،رطوبتوآبنبودعلتبهچندیازپس،شودنمیاستفاده
بهتر ،رو این از .کنندمی فروریختن و فرسایش به شروع
تبدیلرستورانوچایخانهبهمرمتازپسهاگرمابهاست
مردمبهراقدیمهایگرمابهحستابمانندحمامبلکه،نشوند
بناهایاینکهاستایندیگرراه.کنندعرضهگردشگرانو
بازدید تا شوند تبدیل شناسیمردم یموزه به ارزشمند
رسوموآدابوگرفتنحمامهایآیینوفرهنگباراکنندگان

.کنندآشناآنِقدیم
ترکیهکشوربهتوانمی،زمینهایندرمثالیعنوانبه
به اکنونهم تاریخي هايحمام کشور این در .کرد اشاره
یعرصهاندکاراِندستومدیرانبرايمهماستراتژيیک
توانندمیهاحماماینصاحباِنو،اندشدهمبدلگردشگری
ازايدر،کشوراینداراِنهتلیشبکهباهمکاريطریقاز
کسبتوجهیقابلدرآمد،هاتوریستبهویژهخدماتیارائه
شهرتازکهاستهاییجاذبهدستهآن8از»ترکیحمام«.کنند
.استبرخوردارگردشگرانومحلیمردممیاندربسیاری
دور بسیار هایسال به کشور این در ترکی حمام قدمت
،دارند حمام ترکیه در هاخانه یهمه امروزه .گرددبازمی
حمامازاستفادهبهمندعالقهمردمهمهنوزچراکهایناما

حمام.استپرسشجایافرادازبسیاریبرای،هستندترکی
حمامدر.داردهاییتفاوتهاخانهمعمولِیهایحمامباترکی
هایحمامدرکهشودمیارائهاستحمامازدیگریهدفترکی
بهکهگردشگرانیازبسیاری.نیستآنازخبریمعمولی
بارهاراترکیحمامنامکهروآناز،کنندمیسفرترکیه
برایهاآن.ببینندراهاحمامایناندمشتاقبسیار،اندشنیده
بسیاریهیجانکارشانطرزدیدنوهاحماماینبهرفتن
هايحمامهایروشوخدماتبرخيهاحمامایندر.دارند
بخارحماموسوناهمانند،جدیدامکاناتوهاروشباسنتي

.شودميارائه...وسوالریومواندامتناسبهايسالنیا
تأثیر،داغبخاربادرمانیآبعملکردترکیههایحمامدر
درمانیترکیحمام.داردانسانفیزیکوذهنبرآساییمعجزه
از و،نامساعد فیزیکیوانفعاالتفعلواسترسبرایعالی
بخاراثردلیلبهکاملآسایِشوآرامشیایجادکنندهطرفی
استپادزهریترکیحمام.استانسانبدنوذهنبرداغ
افزایشروزانهکاراثربرکهفشارهاییوهاتنشیهمهبرای
راموارداینتوانمیهاحمامایندرمانیفوایداز.یابندمی

برشمرد:
استرسکاهشوبخشیتسکین-

خشکهایمفصلوهاماهیچهسفتیکاهش-
ایمنیدستگاههایقابلتافزایش-

لنفیدستگاهسازیپاکوسمومدفع-
خونجریانبهبخشیتحرک-

بدنوسازسوختافزایش-
یاآسم،سرماازناشی،هاسینوسگرفتگیکردنبرطرف-

آلرژی
پوستبهبخشیطراوت-

تعریقیواسطهبهپوستسطحازسمومدفع-
افزایشو،هارگمانندرسانخوناجزایبهبخشیدنبهبود-

اکسیژن،نیتروژنوتبادللنفیدرسطحسلولی.
هایحمامبامقایسهدرایرانیهایگرمابهکهروآناز
تزییناتومعماری،ساختلحاظاز،کشورهادیگروترکیه
زیباتروبهترگفتتوانمیجرأتبهبلکهو،ندارندکمچیزی
گردشگرانبرایکاربریاینجذابیِتبهتوجهباو،هستندهم
همچنینو،آیدمیدستبهآنازکهتوجهیقابلدرآمدو
مصالح نوع جهتبه( هاآن در رطوبت وجود ضرورت
استبهتر،بنایسازهحفظبرای)ساروجمانندکاررفتهبه
از،...ورستوران،موزهبهتاریخیهایگرمابهتبدیلجایبه

دوره ای كه می توان آن را عصر شکوفايِی 
ايجاد گرمابه ها در ايران ناميد، دوره ی صفويه 
است. در اين دوره، ساخت گرمابه ها در همه ی 
شهرهای ايران رو به گسترش نهاد. برای نمونه، 
در سفرنامه ی شاردن آمده است كه اصفهان 
به هنگام اقامت وی، 163مسجد، 48مدرسه و 
272حمام داشته است. 
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تطبیقباوکنیماستفادهحمامعنوانبهگذشتههمچونهاآن
موردونوینهایروشبااستحمامسنتیهایروشدادِن
صورتبهراتاریخیارزشمندبناهایاین،هاتوریستپسند
آموزش برای  هاییکانون به مردانه و زنانه هایگرمابه
وآرامشکسبوایرانیهایگرمابهرسوموآدابوفرهنگ
کسبوجدیدمشاغلایجادراستایدر،روانوتنسالمت
.سازیممبدلتوریسمصنعتارتقایهمچنینوتربیشدرآمد

مقايسه ی گرمابه ی ايرانی و حمام عثمانی )ترکیه ای(
نتيجه گيری 

باارزشآثاریگنجینهازجزئیعنوانبهسنتیهایگرمابه
،هستندمااسالمی ایرانیـفرهنگوهویتنماد،ایرانمعماری
جابهودرستبردارِیبهرهورسیدگی،حفاظتصورتدرکه
هایسنتوهاآیین،هاارزش،آدابازبخشیتوانمی،هاآناز

.کنیممنتقلآیندههاینسلبهرامانگذشتگان
سنتیهایگرمابهیارزندههایویژگیوهانقشازبرخی

این به ،اندساختهویژه اهمیتی و ارزش واجد را هاآن که
:اندشرح

پاکیزهدرآنتأثیروتنداشتننگاهپاکیزهدرهاگرمابهنقش-
آدمیروانداشتن

ومعماریهنربهتوجهوپیچیدهمعماریازگیریبهره-
فضاسازی

انرژیوآبازبهینهیاستفاده-
هایدورهیپیشرفتههایفناوریومصالحازگیریبهره-

تجربیوسیعامکاناتازبرخورداریوگذشته
،بریآهک،کاریکاشیهمچون،هنریهایآرایهبردنکاربه-

نقوشباحجاریونگارگری
پیچیدهفنیاصولازبرخورداریومندیبهره-

رطوبتباسازگارومقاوم،بومیمصالحازاستفاده-
وطبیعینورازاستفاده:همچونپایداریاصولرعایت-
،جانوریفضوالت،خاشاکوخارنظیرمحلیهایسوخت

قرارگیریدردلزمینو...

تصویر 12: نمای درونی یک حمام ترک 

تصویر 13: نمای بیرونی یک گرمابه ی ایرانی                      تصویر 11: نمای درونی یک گرمابه ی ایرانی               

تصویر 14: نمای بیرونی یک حمام ترک 
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برایمکانیعنوانبهگرمابهفضایازچندمنظورهیاستفاده-
حتیوخستگیرفع،نظرتبادلووگوگفت،فراغتاوقاتگذران

عبادت،گردآمدِندوستانوحلوفصلمسائلزندگیو...
گرمابهِکارکردوساختدرشرعیاحکامرعایتبهتوجه-

درمانیفضاییعنوانبههاگرمابهازگیریبهره-
کههستندبناهاییگروهآنازهاگرمابهمتأسفانهاما
هاآنبه،مدرنیتهبهسنتازایرانییجامعهگذارجریاندر
همامروزبهتاکمابیشرونداینوشدتوجهیبیولطفیکم
برایاخیرهایسالدرکههاییتالشرغمعلیو،یافتهادامه
شمارتنها،استگرفتهصورتارزشمندبناهایاینحفظ
تعدادهمان.اندشدهدارینگهومرمتهاگرمابهاینازاندکی
رستوران،حمامموزهبهوانددادهکاربریتغییرنیزاندک
هایحمامکهاستحالیدرایناند؛گشتهمبدلچایخانهو
»حمام«عنوانبه،)ترکیهکشورمانند(دنیاجایهمهدرتاریخی
.هستیمهاآنکاربریتغییرشاهدترکموشوندمیبازسازی

درنتیجهبنابردالیلگوناگون،ازجمله:
کشورهادیگرهایحمامبهنسبتایرانیهایگرمابهبرتریـ

،هاآنبارقابتتوانایینتیجهدرو
از یکی ترکیه هایحمام( تربیش گردشگر جذب امکان ـ

ُپرکششترینمنابعجذبگردشگرهستند(،
،تربیشدرآمدزاییوزاییاشتغالـ

،هاتوریستبهاسالمی ایرانیـهایسنتوفرهنگآموزشـ
مصالحازبرخورداریدلیلبه(بنایسازهوفیزیکحفظـ

،)ساروجنظیر،رطوبتنیازمند
،گردشگریموجودهایپتانسیلازجابهودرستگیرِیبهرهـ
،نتیجهدروگذشتگانرسوموهاارزش،فرهنگبهبازگشتـ

،اسالمی ایرانیـهویتبازیابی
هاگرمابهویرانِیوتخریبازجلوگیریـ

،موزه به تاریخی هایگرمابه تبدیل جایبه است بهتر
»حمام« عنوانبه ،گذشته مانند هاآن از ،...و رستوران
بااستحمامسنتِیهایروشدادِنتطبیقباوکنیماستفاده
تاریخیارزشمندبناهایاین،گردشگرپسندونوینهایشیوه
برایهاییمکانبهمردانهوزنانههایگرمابهصورتبهرا
همچنینوایرانیهایگرمابهرسوموآدابوفرهنگآموزش
مشاغلایجادراستایدر،روانوتنسالمتوآرامشکسب
صنعت ارتقای نتیجه در و تربیش درآمد کسب و جدید

.سازیممبدلتوریسم

■ پی نوشت
1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان 

2ـ کارشناس شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان  
 5 ژانویه ی 1713(  جواهرفروش  3ـ ژان شاردن  )به فرانسوی: Jean Chardin(   )16 نوامبر 1643ـ 

و جهان گرد فرانسوی بود که کتاب 10جلدی »سفرهای ِسر ژان شاردن« از او، یکی از بهترین 
کارهای پژوهشگران غربی درباره ی ایران و خاور نزدیک برشمرده می شود.

4ـ  نوعی کاشی کاری است که با ساخت و تهیه ی کاشی با اندازه های بسیار کوچک، و پهلوی 
هم چیدِن این کاشی های کوچک انجام می پذیرد. 

5ـ ساروج از نوآوری های معماران ایرانی در دوران بسیار کهن است، که از نسبت های مشخِص 
آهک، ماسه ی بادی سیلت دار و به ویژه خاکستر و لویی نی ساخته می شود. 
6ـ آن بخش از دیوار اتاق یا ایوان که از کف تاقچه تا روی زمین باشد. 

7ـ محمدکریم خان، فرزند مرحوم ابراهیم خان ظهیرالدوله، پسرعم و داماد فتحعلی شاه بود. وی 
کتاب های فراوانی، بالغ بر دویست وشصت جلد کتاب، تصنیف کرد و در سال 1288 هجری 

قمری درگذشت. 
 Turkish Bathـ  8

■ منابع
1ـ جمالی، مرضیه و میسمی، حسین و کالوندی، محسن، )1388(، حمام های قدیمی ایران، تهران، 

انتشارات سازمان عمران، چاپ اول 
2ـ فخاری تهرانی، فرهاد، )1379(، حمام ها در نظرگاه زمان، صفه، بهار و تابستان 1379، 10)30(، 

 105-94
3ـ موسوی روضاتی، مریم دخت، )1383(،گنج نامه ی فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران، دفتر 

هجدهم: حمام ها، چاپ ستاره ی سبز 
4ـ رضوی برقعی، سید حسین، )1388(، معماری حمام در متون طب کهن و مقدمه ی رساله ی 

دالکیه، گلستان هنر  1388، 5)15(، 69-64 
5ـ خالصه ی مقاالت همایش حمام در فرهنگ ایرانی، )1382(، تهران، پژوهشکده ی 

مردم شناسی، چاپ اول 
6ـ کشاورزی، مجید، )1375(، مطالعه ی حمام های تاریخی و به طور اخص بررسی و طرح مرمت 
و احیای حمام شاهزادگان اصفهان در بازار اصفهان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر 

اصفهان 
7ـ علوی، پری، زلفخانی، فاطمه، )1389(،  بررسی چگونگی بهره وری از انرژی در گرمابه های 

سنتی، همایش ملي مهندسي عمران و توسعه ی پایدار، دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان 
8ـ کریمیان سردشتی، نادر، کتابشناسی حمام، )1382(، چاپ دیدآور، انتشارات معاونت پژوهشی 

پژوهشکده مردم شناسی، چاپ اول 
9ـ روزنامه ی جام جم، سه شنبه، 7 تیر1390،شماره ی13
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مقدمه
انجامکهاستکارییکی:داریموظیفهدوماازهریک
وحقوقبرایشودهدمیتشکیلراماشغلودهیممی
تحقیقبایدکهایندیگریوکنیممیدریافتالزحمهحق

انجامبهتررااولِکارتوانیممیچگونهکهدریابیموکنیم
یادیگرِکارباارتباطدر،حاضربحثموضوع.دهیم

بهبودبرایمختلفیهایروش.استمدیرانِدومیوظیفه
.شودمیارائهجهانسطحدر)دومیوظیفه(مدیریت
از،ماغیردولتِیودولتیهایسازمانمدیرانًاحتماال
اینازاستفادهبا،بودهآگاههاروشاینازبسیاری

.بخشندبهبودراخودمدیریتاندتوانستهتاکنونهاروش
،شوندمیارائهجاایندرکهپیشنهادهاییومطالب
،معنویتازبرخورداریباکهاستوارندباوربراین

محیطدرراوریبهرهتنهانهتوانستخواهندمدیران
خواهند،ترمهمآناز،بخشندبهبودخودسازمانیاکار
شادِییکیاباطنرضایتوخاطرآرامشبهتوانست

تاکنندفراهممحیطیویابنددستطوالنیوزایدالوصف
.شوندبرخوردارحالتاینازنیزشانهمکاران

مدیریت با تکیه بر معنویت1
دکتر مهدی بهادری نژاد
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واالی هایارزش از برخورداری ،معنویت از منظور
:ایمبرشمرده را هاآن از تعدادی زیر در که است انسانی
،موجوداتبهاحترام،محبتومهروعشق،خدابهایمان
تحرک،پشتکار،دیگران پذیرش ،آینده به امید ،خودباوری
،خدمت،جوانمردی،توکل،فروتنی،تقوا،بردباری،جنبشو
،شجاعت ،گزاریسپاس ،رضایت ،خواهینیک ،بینیخوش
،فداکاری ،ناوابستگی ،جوییصرفه ،راستگویی ،شکیبایی

.پیمانوعهدآوردِنجابه،آرزوهاکردِنمحدود،گذشت
به اختصار به ،هاارزش این اهمیت به بردن پی برای
.پردازیممیهدفاینبهرسیدنراهوزندگیهدِفبررسی

»فرضیه ی »دانشگاهِ زندگی
تحصیلمانندرازمینرویبرانسان زندگیتوانمی
حدود دانشگاه این .زندگی دانشگاه ـ دانست دانشگاه در
،شدتأسیسدانشجوکمیبسیارتعدادباپیشسالدومیلیون
.اندکردهتحصیلآندردانشجو70میلیاردحدودکنونتاولی

.استزندگیدانشگاهرییسومؤسسخداوند
رنگ،جنسیت،سنبهتوجهبی،کسهردانشگاهایندر
باهمزمانودانشجویک،غیرهوزیستگاهیازادگاه،پوست
موجوداتدیگروطبیعیمنابعیهمهو،استآموزگاریکآن
به که،هستنددانشگاهاین کارمندانیمنزلهبه زمینروی
برای زندگی ِدانشگاه .کنندمی کمک دانشجو این تحصیل
این مهم درس .است شده تأسیس مهمی درس فراگیری
زیباتجلِیماازکدامهرکهکنیمدرکوبیاموزیمکهاست
ماازهریککهبپذیریموهستیمخداوندازفردیمنحصربهو
خلقتپرهیجانوزیباینامهنمایشدررامهمیبسیارنقش
دریابیموبپذیریمکهاستاینمهمبسیاردرس.کنیممیبازی
دیگرکهکنیمدرکهستیم؛یکیچیزهروهرکسوخداباکه
وگیاهانو،ماخواهرانوبرادران،زمینرویهایانسان

.هستندماهایخویشوقومحقیقتدرجانوران
محصالنماکهگرفتیمیادرامهمبسیاردرساینکهوقتی
هایصورت حقیقت در همگی دانشگاه این کارمنداِن و
وهستیمخدایعنی،هستیوحقیقتیکزیبایوگوناگون
دورراافکنجداییهایاندیشهیهمهبایدکهآموختیموقتی

.شویممیالتحصیلفارغدانشگاهاینازآنگاه،بریزیم
،دهدمیرخبرایمانکهراایواقعههرزندگیدانشگاهدر
،هستیمتماسدراوباکهراکسیهروکردهتلقیدرس

.دانیممیخودمدرسوآموزگار

خدا، تنها تفاوت واقعی میان موجودات 
ینامهنمایشدروهستندخداوندُصَور،موجوداتتمام
کنند؛میبازیراخودبهمنحصرنقش،آفرینشزیبایوعظیم
آفریدهما.استمتفاوتحقیقتاینازشانآگاهیمیــزانولی
راآگاهیاینتاکنیممیتحصیلزندگیدانشگاهدروایمشده
شادتر،بیفزاییمآگاهیاینبرچههرکهاینوجالبببریمباال
تمامدروخوددرخداوجودازماآگاهیهرچه.شویممی
درراخداتوانیممیترواضحوبهتر،شودتربیشموجودات
ترکاملوبهترراخداصورِتوببینیمچیزهمهوکسهمه
تصاویِر،بزرگاندیگروعارفان،امامان،پیامبران.کنیممتجلی

.منهمچونفردیتا،پروردگارندِترواضح

زمینه های اصلی دروس دانشگاه زندگی 
بتوانیمتافراگیریمبایدمیکهدروسیاصلیهایزمینه
برایکههدفیبهیاشویمالتحصیلفارغزندگیدانشگاهاز
هرمعتقدم.استآمدهزیردر،برسیمزودترایمشدهخلقآن
یادشدهیزمینهچندیایکدردرسی،زندگیجریانیاواقعه

درزیربرایمادربردارد:
اموریکلیهدربردباریوصبر1ـ

خداوندبهتوکل2ـ
هستندکهطورآن،افرادپذیرش3ـ

.تسلیمورضامندی4ـ

رابطه ی میان آگاهی و شادی
:بنویسیمآگاهیوشادیمیانرازیریرابطهتوانیممی
H=h+cA   )1(
،)چیزهمـهدروخوددرخداوجوداز(آگاهیمعرفA
مثاًلکه(جزئیهایشادیمعرفh،فردکلشادیمعرفH
وگرفتنقرارقدردانیوتجلیلموردوکاردرپیشرفتاثردر

.استتبدیلضریبیکcو،)آیندمیدستبهغیره
وکردهتوجه)1(یمعادلهراستسمتبهتوانیممیما
راAیاخودآگاهیکههستیمزمینرویدرماکهبگوییم
ما:بگوییموکنیمنگاهمعادلهچپسمتبهیا،دهیمافزایش
شادکهماستحقاینوکنیممیزندگیزیستنشادبرای

.باشیم
ولی،شدهآفریدهزیستنشادبرایانسانکهحالیدر
انتخاب خودزندگیدراوکهراروشیوراهکهبینیممی
دردبارااوزندگیبلکه،نیافریدهشادیبرایشتنهانه،کرده



144

اعمالبااو،آنبرعالوه.استکردههمراهنیزبسیاررنِجو
دیگروخودزیسِتوکردهآلودهکاماًلرازیستمحیط،خود

.استانداختهخطربهرادارانجان
،اجتماعییعدیدهمسائلباامروزیانسان،سخنکوتاه
خودِبرودورتوانیممیما.روستروبهسیاسیواقتصادی
کنیمتوجههارسانهدرجهانوایراناخباربهیاوکنیمنگاهرا
ُپرشماریمشکالِتومسائلچهباامروزیانسانکهببینیمو

.روستروبه

محیطیزیستواقتصادیـاجتماعیمعضالِتاینچرا
جهانتمامدررامسائلاینتوانیممیآیااند؟آمدهوجودبه
دارم یقین کنیم؟ حلایران ،خودمانکشوردر کمدستیا
را مسائلاین یدغدغهمنمانند نیز عزیزیخوانندهشما
مسائلاینبرایشما.ایداندیشیدههاآنحلراهبهوایدداشته
وشادیتواندمیشماحلراهآیاکنید؟میارائههاییحلراهچه
رازیستمحیطوداردارزانیدنیامردمتمامبهراخوشحالی
پاکیزهگیاهانوحیواناتتمامیبرایهموهاانسانبرایهم

کند؟
،مسألهصورتشدنروشنازپس،علمیهایبررسیدر
ارائهمسألهحلبرایایفرضیهکوشدمیپژوهشگرنخست
استوار )پژوهشگر دیدگاه از( حقایقیبر فرضیه این .دهد
ازوامکردهتحصیلمکانیکمهندسییرشتهدرمن.است
دروامکردهاستفادهخوددرازمدتتحقیقاتدرعلمیروش
راهنیززیستنشادنظیراجتماعییمسألهیکبابرخورد

.امنداشتهعلمینگاهوبرخوردجزدیگری
ریاضیومکانیکمهندسیدرخودتجارباز،بنابراین
کهامبـــوده فرمولییا رابطهیافتن پیدر،کردهاستفاده

بیانگـرتمامعواملیباشدکهبهشادیانسانکمکمیکنند.

سنجیشادی یرابطه را فرمول یا معادله ،رابطه این 
ایفرضیه .نامممی )HAPPINOMETRY EQUATION(
چندینمشاهداتیپایهبر،بگذارممیاندرشمابامایلمکه
در مردم هاینگرانی و هاناراحتی با ارتباط در امساله
وهاغمایندیدِنبا.استاستوارجهانکشورهایازبسیاری
چهواندآمدهوجودبهچراکهپرسیدممیخودازهاناراحتی

.دادتقلیلیاکردرفعراهاآنتاکردتوانمی
زیراصولواعتقادات برپیشنهادیحِلراهیا فرضیه

:استاستوار
است؛شدهآفریدهزیستنشادبرایانسان1ـ

برایرااشتباهیهایراهانسان،ناآگاهیوجهالتسبببهـ2
است؛پیمودهشادیآوردندستبه

شدهارائههایحلراهازوخودزندگیکنونیوضعازمردمـ3
شدهتوجهمعلولبههمیشهزیرا،نیستندراضیمسائلبرای

علت؛بهنه،است
و مسائل حل برای را جدیدی هایراه حاضرند مردم ـ4
ویافتنازپسحاضرندهاآن.بیابندخوداندوهوغمزدودِن
دیگرانبهراشادیکسبروشوراه،شادیازبرخورداری
وجودبهخوشبختوشادایجامعهسرانجاموبیاموزند

آورند؛
یوسیلهبهتوانمیراپایدارشادِیبهدستیابیهایروشـ5

رسانههایگروهیوکالسهایدرسبههمگانآموخت.
،فطریامری،برودزیستنترشادپیدرانسانکهاین
یروزمرههایفعالیتتمام،واقعدر.استطبیعیوسرشتی
متعارفمسکنوپوشاک،غذاتأمینبرایآنچهازغیراو
جهانمردمتربیشکنونتا.منظورندهمینبه،دهدمیانجام
شادیآنانبهقدرتوشهرت،ثروتکهاندبودهباوراینبر
کسب با دارند سعیکه شناسممی را بسیاری .بخشدمی
وقتیًغالباوباشندخوشحالوشاد،تربیششهرِتومال
اسیر،آزادیجایبهکهیابندمیدر،رسندمیخودهدفبه
از شادترواندشدهشانمقاموشهرتیوابستهوثروت
شناسممیراگمنامیوفقیراشخاص،برعکس.نیستندپیش
دارندقراروضعیتدواینمیانمردماکثر.شادندبسیارکه
شادندگروهیامابرخوردارند؛متفاوتیمادیامکاناتازو
،فقرکهامدریافتهافراداینیمشاهدهبا.غمگینگروهیو
نقشیکدامهیچ،قدرتواجتماعیمقام،شهرت،ثروت،گمنامی
ثروتکهاینخالصهوکنندنمیبازیانسانکردِنشادتردر
شادی.کنندترآسانرازندگیتوانندمیفقطقدرتوشهرتو

بسياری را می شناسم كه سعی دارند با كسب 
مال و شهرِت بيش تر، شاد و خوشحال باشند و 
غالباً وقتی به هدف خود می رسند، در می يابند 
كه به جای آزادی، اسير ثروت و وابسته ی 
شهرت و مقام شان شده اند و شادتر از پيش 
نيستند. برعکس، اشخاص فقير و گمنامی را 
می شناسم كه بسيار شادند. 
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.داردبستگیدیگریعواملبه
،ثروتکسببرایانسانکههاییتالشدارمراسخاعتقاد
تربیشخوشحالِیوشادیبهتااستکردهقدرتوشهرت
استمشکالتیتربیشکمدستیاتماماصلیدلیل،یابددست
این سبببهانسان .روستروبههاآنبا امروزی بشرکه
محیطبهوخودبهزیادیهایآسیبتاریخطولدر،هاتالش
،پوشاک،خوراکتأمینبرایبایدماالبته.استرساندهزیست
ولی کنیم؛ فعالیت خود جسمانی نیازهای دیگر و مسکن
برخورداری.استگذشتهنیازهااینتأمینمرزازهاآسیب
اثرات دارای اوقات از بسیاری ،قدرت و شهرت،ثروت از

:هستنیززیرنامطلوب
باعثکهطبیعیمنابعمصرفدراسرافورویزیاده1ـ

شود؛میزیستمحیطهایآلودگیانواع
شوِروشیرین،چربهایخوراکدراسرافورویزیاده2ـ
باعثوندارندرابدننیازموردهایویتامینوموادکهآماده

شوند؛میبسیارهایبیماریبروز
وپیامدهاکهدیگراعتیادهایوالکلیهاینوشابهمصرف3ـ

.دربردارندراخودخاصهایبدبختی
،اعتقاددرانساناستالزمپایدارشادِیبهدستیابیبرای
انسانبهچیزهاییچه.کندبازنگریخودزندگیروشوباور
وزندگیمکان،داراییآیابخشند؟میراستینُِسروروشادی
شوندمیشماشادیباعث،کنیدمیزندگیآنانباکهافرادی

یاحالتووضعیِتذهنیخودتان؟

شناسايی عواملی که به شادی انسان کمک می کنند 
و دارند شادیاز گوناگونی هایتعریف ،مختلف افراد
متفاوتیکاماًلچیزهایمرهونراخودخرسندیوسرور
،شادیکهدارندتوافقمردمتربیش،مندیدازولیدانند؛می
زندگیکیفیِتآنشادی.استباطنرضایتوخاطرآرامش
کهداندمیکسیهرودارندرایافتنشآرزویهمهکهاست
هر،خوانندهشمایونویسندهمِن.نهیااستبرخوردارآناز

.نهیاخرسندیموشادکهدانیممیدو
،شادی بر مؤثر و دهندهشکل عوامِل شناسایی برای
دیگردوتایومثبتیکی،اصلیگروهسهبهراهاآناممایل
شادیافزایشبهمستقیمطوربهمثبتگروه.کنمتقسیم،منفی
خوشحالیوشادیازمنفیگروهدوکهدرحالی،کندمیکمک
.افزایندمیاو2افسردگِیوناراحتی،غم،رنجبر،کاستهانسان
)J(حرفباایرابطهدرراهاآنًبعداکه(شادیمثبتگروه

نشانخواهیمداد(شاملعواملزیراست:
موفقیتوپیشرفتـ3،آیندهبهامیدـ2،محبتمهروعشـقـ1
ـ7،گزاریسپاسـ6،خواهینیکـ5،بینیخـوشـ4،کاردر

.گرفتنقرارقدردانیموردـ9،گذشتـ8،رضایت
افسردگیورنجوغمعواملیاشادیمنفِی ِگروهدو
هایناراحتیگروهوجسمانیهایناراحتیگروه:ازاندعبارت
درراهـاآنًبعداکه(جسمانیهـایناراحتی.روانییاعاطفی
رابطهایباحرف)F(مشخصخواهیمکرد(ازاینقرارند:

هایناراحتیدیگروبیماریودرد2ـ،تغذیهسوءوگرسنگیـ1
.جسمانی

زیادبسیارروانییااحساسی،عاطفیهایناراحتیشمار
ازکهکردذکررااخالقییرذیله50ازبیشبتوانشاید.است
برای.افزایندمیانسانِغموافسردگی،رنجبروکاستهشادی
ازسرانجام،دادهتقلیلرارذایلایناستالزمشادیافزایش

.کرددورخود
هایناراحتیبهمربوطعناصر،بحثشدنکوتاهبرای
.کنیممیمحدودزیرعامِل25بهراروانیواحساسی،عاطفی
تقلیلیابردنبینازبهذکرشدهاخالقِیرذایلدفع،مننظربه
.کردخواهدکمک،اندنشدهذکرجاایندرکهاخالقیرذایلسایر
ترتیببهکه(رازیراخالقیرذایلیاشادیمنفیعناصر
مطرحزیردرکهایمعادلهیارابطهدر)اندشدهمرتبالفبا

:دهیممینشان)E(حرفبا،کردخواهیم
،اضطراب،)قدرتوشهرت،ثروتکسببرای( آرزو
،توقع ،کینه و تنفر ،ترس ،تحقیر ،بدخواهی ،جوییانتقام
،خودپرستی،خشونت،خشم،خواهیزیادهوحرص،حسادت
،عجله،شهوت،سرزنش،ستم،دورویی،دلتنگی،دلبســتگی

.وسواس،یأسونومیدی،غصه،جوییعیب،عصبانیت

درس مهِم دانشگاه زندگی اين است 
كه بياموزيم و دريابيم كه هر كدام از ما 
تجلِی زيبا و منحصربه فردی از خداوند 
هستيم و بپذيريم كه هريك از ما نقش 
بسيار مهمی را در نمايش نامه ی زيبا و 

پرهيجان خلقت بازی می كنيم. 
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استفاده از يك شادی سنج برای اندازه گيری شادی
را زیر یسادهیرابطه توانیممیشادیارزیابی برای
عواملیعنی،قبلقسمتدریادشدهعواملتماموبنویسیم
،رابطه این .بگنجانیم آن در را شادییکاهنده یا افزاینده

رابطهی»شادیسنجی«نامدارد:
H=J-F-E )2(
یرابطهدرEوF،Jیدهندهتشکیلعواملبرایتوانمی
جدولازوگرفتنظردرمتفاوتیهایوزن،سنجیشادی
خودیروزانهشادیارزیابیبرای)1جدول(سنجیشادی

.کرداستفاده

ضرورت صرف وقت برای به دست آوردن شادی 
ایگونهبهباید،دهیمافزایشراخودشادیکهآنبرای
باشد؛بیشینهعمرمانسراسرشادِییاندازهکهکنیمزندگی
ممکنجایتامانشادیفردِیهایشاخصجمعحاصلیعنی
برترینبهرااندازهاینکهاینبرای.شودتربیشوتربیش
و وقت بذل از باید ضرورتحکم به ،برسانیم آن یپایه
دانشگاهبهوقتیکهطوریهماندرست،نکنیمدریغکوشش
مدارج به و کنیم دنبال را تریعالی تحصیالتتا رویممی

.ناگزیریموقتصرفاز،یابیمدستباالتری

پرورش اعتقادات و باورهای جديد 
پرسیدآنانازرهگذری.بودندکارسرگرمسنگتراشسه

»چهمیکنید؟«
سرگرم،بینیمیکهگونههمان:دادپاسخاولسنگتراش

.هستمسنگتراشیدن
روزِی تا کنممی کار ،عزیزم برادر :داد پاسخ دومی

.کنمفراهمراامخانواده
چهرهبرلبخندیباوکردبلندراسرشسومسنگتراش
ومسجدساختنسرگرم:دادپاسخدلدرژرفرضایتیو

.هستممعبدی
بستگیشانپاسخاما،دادندمیانجامراکاریکتنسههر
برای،کنندهخستهکاریکیبرای:داشتباورشانواعتقادبه
باارزشکاریسومیبرایو،معاشامراریوسیلهدیگری
ارزشمند و شریف عاملش برای تواندمی کاری هر .بود
ارزشوبنگردآنبهخالقِدیدباعاملکهشرطیبه،باشد

.دریابدراهایشتالش

جدول شادی سنجی 
باوخریدراچیزهمهتوانمیپولباکهشدهباوراندهمابه
خوشبختوشادسپسویافتدستچیزهمهبهتوانمیقدرت
جملهاز،مشکالتوهابدبختییهمهاصلیعلت،اعتقاداین.شد
آلودگیمحیطزیست،درطیزندگیانسانبودهاست.)جدول1(
بایددرازمدتشادیبهدستیابیبرایکهدارمراسخاعتقاد
خوددروگرفتهپیشدررازیراصولبرمبنیاعتقادینظام

پرورشدهیم:
بهدستیابیکهپذیرممی،باشیمشادتاایمشدهآفریدهماـ1
شخصیاستامری،استمندلخواهکهشادیازایاندازه
،اینبرعالوه.استخودمیعهدهبرآنمسئولیِتووظیفهو
زیرا،کنمتالشبایدشادیآوردندستبهبرایکهپذیرممی

.آیدنمیدستبهتالشبدونچیزهیچ
جسمانیلذاتازترعمیقمراتببههاییشادیزندگیدرـ2
بهنیازکاراین.یابیمدستهاآنبهتوانیممیکهدارندوجود

.داردحوصلهوصبرنیزوتالشووقتصرف
کمالبا وخلقتشدقیقوعظیمنظامطریقازخداوندـ3
از ،زمینرویموجوداتتمامیزندگی،سخاوتومحبت
کهتالشیوامداشتهکهاعتقاداتیبرحسب(مرازندگیجمله

.کردخواهدهمبازوکردهتأمین)امکرده
الزماما،باشمامزندگینیازهایتأمیننگراننداردلزومیـ4
نیازهایمخلقتنظامکهباشمداشتهباوروبکوشمکهاست

.کردخواهدرفعرا
خداوندیخلقتنظامکهدانممی.ندارمانتظاریکسهیچازـ5

.کندمیمراقبتدیگرانهمچونمناز
متوجهتربیشرا جهانسخاوِتوبخشندگیتوانممی6ـ
وعنایتلطفمشمولتربیشچگونهکهبیاموزموکنمخود

.یابمدستتریعمیقشادیبهتاشومخداوندی
،افکارینتیجه،رفتهمنبرکنونتاآنچهکهدارماعتقادـ7
گذشتهدرکهاستبودهخودمآرزوهایوهاخواسته،رفتار

.امکردهعرضههستیبه
فراهمبرایمخلقتنظامیاجهانتاکنونآنچهکهدارماعتقادـ8
بودهمندرازمدتسعادِتومنافعتأمینراهبهترین،کرده

.است
.ندارمایگالیهوامراضیاعمالمنتایجازهمیشهـ9

موجوداتتمامشادیوسعادتوزیستمحیطسالمِتـ10
گذارند؛میاثرمنروانیحاالتوشادیبر)هاانسانویژهبه(
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جدول 1: ارزيابِی روزانه ی شادی به كمك دامنه و امتيازهای پيشنهادی برای تمام عوامل مؤثر بر شادی 
برای هر عامل عددی انتخاب کنید که در دامنه ی تعیین شده باشد. 

تمام اعدادی را که برای عوامل زیر انتخاب می کنید، با هم جمع کرده، حاصل را در ستون آخر بنویسید. 
عشق

)70-0( ...
امید

)4-0( ...
پیشرفت
)6-0( ...

خوش بینی
)3-0( ...

نیک خواهی
)2-0( ...J=…

سپاس گزاری
)4-0(...

رضایت
)4-0( ...

گذشت
)4-0( ...

مورد قدردانی قرار گرفتن
)3-0( ...

تمام اعدادی را که برای عوامل زیر انتخاب می کنید، با هم جمع کرده، حاصل را در ستون آخر بنویسید.
F=… گرسنگی و سوءتغذیه

)0 -100(...
بیماری و ناراحتی های جسمانی

)0 -100(...
تمام اعدادی را که برای عوامل زیر انتخاب می کنید، با هم جمع کرده، حاصل را در ستون آخر بنویسید. 

E=…

H =...

آرزو
)4-0( ...

اضطراب
)4-0( ...

انتقام جویی
)4-0( ...

بدخواهی
)4-0( ...

تحقیر
)4-0( ...

ترس
)4-0( ...

تنفر
)4-0( ...

توقع
)4-0( ...

حسادت
)4-0( ...

حرص
)4-0( ...

خشم
)4-0( ...

خشونت
)4-0( ...

خودپرستی
)4-0( ...

دلبستگی
)4-0( ...

دلتنگی
)4-0( ...

دورویی
)4-0( ...

ستم
)4-0( ...

سرزنش
)4-0( ...

شهوت
)4-0( ...

عجله
)4-0( ...

عصبانیت
)4-0( ...

عیب جویی
)4-0( ...

غصه
)4-0( ...

نومیدی
)4-0( ...

وسواس
)4-0( ...

اندازه های به دست آمده برای E و F وJ را در رابطه ی شادی سنجی قرار دهید و H را محاسبه کنید.
H = J - F - E
= H ... ...  ...
اندازه ی شادی امروز شما

اکنون درباره ی اندازه ی شادی امروز خود قدری تأمل کنید و روش هایی را که به وسیله ی آن ها می توانید شاد ی خود را افزایش دهید، در زیر بنویسید.

باید،شدهکههمخودمشادِیکردِنبیشینهبرای،بنابراین
.بکوشمشانشادیبرای

انتخاب حرفه و شغل
.هستیمکاریسرگرممعاشامرار برایمااز یکهر
اجتماع حال به کار این آیا :که بپرسیم خود از توانیممی
است خدمتیبهترین شغلاین آیا و نه؟ یا است سودمند
بیفتیمخودشغلتغییرفکربهشایدنه؟یابکنمتوانممیکه
استممکنکاراینازماهدف.بگردیمبهتریکاردنبالو
اجتماعییبهرهیاتربیشفراگیرِی،تربیشدرآمدودستمزد
باشدقراراگر.هستندطبیعیهاانگیزهاینیهمه.باشدتربیش
،باشددربرداشتهرافوقمزایایازیکیکهبرگزینیدشغلی
کنیدانتخابراشغلیحاضریدآیاکنید؟میانتخابراکدام
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چندانیمالیمزایایاما،بودهبسیاراشاجتماعییفایدهکه
محقریزندگیشویدناچارتانخانوادهوخودو،باشدنداشته
استخوبچهباشید؟برخوردارتریکمرفاهازوبگذرانیدرا
مؤثرتروبهترکهباشداینشغلانتخاببرایمعیارمانتنها
چنینبرای آمادگیقصدبه فقطوکنیمخدمتجامعهبه

چگونهمازندگیکهباشیمنگراننباید.کنیمتحصیلخدمتی
،مانفعالیتوباورحسببرخلقتنظامزیراشود؛میتأمین
خودهّمووقتبایدفقط،بنابراین.کندمیتأمینرامانیازهای

.کنیممردمبهریابیخدمِتصرفرا

ارتباط ذهن و جسم
شما دارم یقین .است توانمند بسیار آدمی ذهن
باوِر و اعتقاد ،ذهنیت که این یدرباره را هاییسرگذشت
وضعکردنتروخیمدریا تندرستی بازیابی بر بیمار یک
تازگیبه جسمبا ذهنارتباط .ایدشنیده،اندداشته نقش او
قرار پزشکان و شناسانزیست بازنگری و بررسی مورد
تعدادازارتباطاینکشفبهدانشمنداندلبستگی.استگرفته

.پیداست،شدهنوشتهگذشتهچندسالدرکههاییکتاب

نگاهی به اين کتاب ها
در،جسمباذهنارتباطمبحثدر»چوپرادیپک«دکتر
»بدن وذهنکاملراهنمای :کامل تندرستی« نام به کتابش
ما.استضروریبیماریکهاستنکردهثابتکسهیچ:گویدمی
آگاهانتخاباینازولی،کنیممیانتخابراخویشبیمارِی،خود
یهمه.داردبستگیکاملتعادِلبهکاملسالمِتآرماِن.نیستیم

انجام،بینیممی،اندیشیممی،گوییممی،خوریممـیکهچیزهایـی
.گذارندمیتأثیرماکلیتعادلبرکنیممیاحساسودهیممی

شناسیمصونیت«نامبهکتابشدر»داچرالیوت«دکتر
،»جسم و ذهن درمان نوین یبرنامه :عصبی ـ روانی
راروحوجسموذهنارتباطیزمینهدرجدیدهایپژوهش
رسدمینظربه«:استکردهاستخراجرازیرنتایجومرور
هانگرش ،ذهن محتوای یترجمه و برگرداندن با مغز که
شیمیزیست و عصبی هایتکانه به ،ما هایدریافت و
راهازمغز.کندمیبازیرامرکزیمدیریتنقش)بیوشیمی(
ازکهاستهاییعصـبرشتهازمتشـکلکهعصبیدستـگاه
شیمیاییموادنیزویابندمیامتدادبدناعضایدیگربهمغز
برقرارارتباطبدنبا،اندگردشدربدنسراسردرکهحیاتی

».کندمی
تواندمیانسانکهپذیریممیاکنونما«:افزایدمیداچردکتر
هایجنبهتریندقیقوترینباریک،افکارشوهانگرشراهاز
آدمیپس.کندتنظیمراخودجسمفیزیولوژیوبیوشیمی
دستگاه ناتوانی یا توانایی موجب خوداختیار به تواندمی
دیگرکارکردبر،ترتیبهمینبهوشودخویشبدنحفاظتی

».بگذاردتأثیرنیزبدنشهایدستگاه
»زندگیشفای«نامبهکتابشدر»هی.اللوییز«دکتر
دهدمیقراربحثموردراجسمانیهایبیماریذهنِیعوامل
.کندمیپیشنهادمتافیزیکیهاییراههاآنبرشدنچیرهبرایو
خاصیذهنیالگویرابیماریهرکهاستمعتقد»هی«دکتر
کهشودمیحاصلصورتیدرتندرستیوآوردمیوجودبه
خوداو.شودوارونهبیماریآنیایجادکنندهذهنِیالگوی
خودیپیشرفتهسرطاِنبیماریبرغلبهازوزندمیمثالرا

.گویدمیسخن
سالمخواهیممیاگر«:کندمیاضافهسپس»هی«دکتر
مازبانوذهناز هرچه.بیندیشیم شادباید ،کنیمزندگی
و سخنان .گرددبازمی ما به گونههمان ،کندمی تراوش
راتانزندگیدگرگونیآنگاه،کنیددگرگونراهایتاناندیشه
وهاواژهگزینشبه زندگیکنترلومهارراه.کنیدنظاره
استکردهتدوینجدولی»هی«دکتر.»داردبستگیهااندیشه
یپدیدآورندهذهنِیعواملبارامختلفهایبیماریارتباطکه
ذهنیالگوهایاینکهاستدریافتهاو.دهدمینشانهاآن
سرزنش،خشم،جوییعیب:هستندهابیماریتربیشعامل
دکترخانمکهزاییبیماریعواملیهمهًتقریبا.نارضایتیو
ما که هستند هاییهمان ،است آورده جدولاین در »هی«

چه خوب است تنها معيارمان برای انتخاب 
شغل اين باشد كه بهتر و مؤثرتر به جامعه 
خدمت كنيم و فقط به قصد آمادگی برای 
چنين خدمتی تحصيل كنيم. نبايد نگران 
باشيم كه زندگی ما چگونه تأمين می شود؛ 
زيرا نظام خلقت بر حسب باور و فعاليت مان، 
نيازهای ما را تأمين می كند. بنابراين، فقط بايد 
وقت و هّم خود را صرف خدمِت بی ريا به مردم 
كنيم. 
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.برشمردیمناشادیعواملعنوانبه
یعنیدارند؛یکدیگرباتنگاتنگیارتباطتندرستیوشادی
موجبکهراعواملـــیباید،باشدشادتربخواهدآدمیاگر
سویاز.برساندحداقلبهیاببردمیاناز،شوندمیاوناشادی
اشزندگیبایدهمباز،باشدتندرستبخواهدآدمیاگر،دیگر
راازاینعواملتهیکند.بارجوعبهرابطهیشادیسنجی
عواملزدودنوکردنکمباکهکنیممیمالحظه)H = J-F-E(
همودهیمافزایشراخودشادیهمتوانیممی)E(ناشادی

:بگوییمتوانیممیخالصهطوربه.باشیمتندرست
ًاخیرا .باشیم شاد باید ،باشیم سالم خواهیممی اگر
مستقیمیرابطهشادیباکارآییکهانددریافتهپژوهشگران
دریافتهصنعتیکشورهایپژوهشگراِنپیشهاسال.دارد
سرعت،نسبیرطوبت،دما،روشناییمیزانتنظیمکهبودند
درافرادکارآییافزایشبر،غیرهواطرافسروصدای،هوا
شادیارتباطکشف.دارندمستقیماثرهاادارهوهاکارخانه
مؤثربسیارراهیک:بنابراین.استجدیداییافتهکارآییبا
انسانِینیرویازاستفاده،کارمحیطدروریبهرهافزایشدر

.استشاد
مرهون،جوامعاقتصادیوصنعتی،علمیپیشرفتمعتقدم
مراعات،)رفتاروکردار،گفتاردر(صداقتخصلتسهوجود
انسانیارزشسهاینپرورش.استپشتکارودیگرانحقوق
وناشادییدهندهشکلعواملزدودنوکاهشبهتواندمی
،بنابراین .کندشادترراانسان وکردهکمک)E( افسردگی
جامعهاقتصادیوصنعتی،علمیپیشرفتکهگفتتوانمی
:کهاینخالصه.داردمستقیمارتباطجامعهآنشادِیبانیز
،کنیمپیشرفتخواهیممیاگروباشیمسالمخواهیممیاگر
وخوراکییبرنامه،هواپاکیمیانایندروباشیمشادباید

.انداهمیتداراینیزمناسبیتغذیه

خالصه ی مراحل دستيابی به شادی
وارائهرهنمودهاییشادیبهدستیابیبرایبحثایندر 
،شادیبهدستیابیراهازبخشی.کردیمپیشنهادراهاییروش
وزیستمحیطوطبیعتبهگذاردناحتراموورزیدنعشق
زندگِی،روشاین.استموجوداتیهمهبهنهادنارجنیز
قائلخودآرزوهایبرایسقفیباید.کندمیایجابرامتعادلی
جوییصرفهطبیعیمنابعسایروانرژیمصرفدر،شویم
ایناستمرار.دهیمکاهشرازیستمحیطآلودگیوکنیم
ارمغانبهپایدارشادِی،جامعهومابرای،زندگیدرروش

.آوردخواهد
برایبحثایندرپیشنهادشدهمراحلیچکیدهجاایندر
برای( .شودمیارائه اجتماعی و فردی شادیبه دستیابی
ضمیرازمطالببیاندر،تلقینقدرتازتربیشیاستفاده

:)کنیممیاستفادهمفردشخصاول
پذیرممیوکنممیزندگیبودنشادبرایکهپذیرممی1ـ
جسمانیلذاتازکهدارندوجودهاییشادمانیزندگیدرکه

.ترندعمیقبسی
هستمخودشادیمسؤولتنهاییبهخودمنکهپذیرممیـ2
.یابمدستآنبهتوانممیکوشیسختومناسبنگرشباو
راه از توانمی را عمیق سعادِتو شادیکه پذیرممی ـ3
.آورددستبهریابیخدمِتوداشتچشمبیورزیدِنعشق
مؤثرترینانجامبهکمر،استعدادهایموعالیقبهبستهـ4
یاکاربرایوقتی.توانممیکهبندممیخدمتیترینمهمو
برای را خود عالقه کمال با ،کنممی ریزیبرنامه ایحرفه
وکارآندرکهکنممیمجسم،کردهآمادهمؤثرترخدمِت

.هستمموفقکاماًلحرفه

غنیکاماًلوسخاوتمندبسیارآفرینشنظامکهپذیرممیـ5
هایمکوششوافکاربهتوجهبامرانیازهاییکلیهواست
نگرانهیچگاه.ندارمنیازکسهیچبهمنپس.کندمیبرآورده
بـــهاو.کنممیتـــوکلخداوندبهچون،نیستمخودمعاش
تأمینمرازندگی،ساختهپابرکهآفرینشینظامیوسیله

.کندمی
یاشهرت،ثروتبههرگز،گیرممیپیشدرکهخدمتیدرـ6
دروریابیوداشتچشمبیفقط.اندیشمنمیکارهایمیثمره
وثروت،خدمتایناگر.کنممیخدمت،محبتوعشقکمال



150

مغرور،بندمنمیدلآنبههرگز،آوردهمراهبهبرایمشهرتی
.جویممیبهرهتربیشومؤثرترخدمِتبرایآنازوشومنمی
وریزیبرنامهبرایراخودهایتواناییودانشیهمهـ7
نتیجهوگیرممیکاربه،دهمانجامخواهممیکهکاریاجرای
رضایِتسلیموراضیهموارهوپذیرممی،باشدچههررا

.هستمخدا
درکهموقعیتیهروآیدمیمنسربرآنچهکهپذیرممیـ8
آرزوهایوهاخواسته،کارها،هااندیشهینتیجه،دارمقرارآن
،قدرتکمالباآفرینشنظامکه،استگذشتهدرمنخود

.استکردهفراهمبرایممحبتوعشق

موقعیِتبهتریناین،زندگیهدفبهباتوجهکهپذیرممیـ9
درمنشادیشدِنبیشینهومعنویپیشرفتبرایممکن

.استامزندگیسراسر
بهمراذهنکهاندیشممیکسانینیِک صفاِتبهتنها ـ10
کنممیآمادهراصفاتاینازفهرستی.کنندمیمشغولخود
آنبهبتوانم،کردخطورذهنمبههاآنهایکاستیهرگاهتا
هرچیزیوهرکسبرای.ببینمراهاآنهاینیکیوکنمرجوع

.کنممینیکآرزوی،اندیشممیآنبهیابینممیکه
یایک،تقواوخدمت،عشقهایاُسوهوالگوهامیاناز11ـ
عنوانبهـدرگذشتگانازچه،زندگانازچهـرانفرچند
راه از پیوسته هاآن با ،کرده انتخاب خود مراد و استاد
واندیشممیهاآنبهوکنممیبرقرارارتباطعاشقانهدل
یدرباره.کندمشغولمراذهنفکرشانکهدهممیاجازه
،آنانهایگفتهوزندگیروشخصوصبه،خودِاستادان
سردرگمیدچارذهنمکههروقتوکنممیمطالعهبسیار

استادانیادبههمیشه.کنممیهدایتشهاآنسویبه،شد
.هستمخود

ودهممیپرورش خوددررا دیگران ِاحترام و اکرام 12ـ
همینبه.رسانمنمیآزارچیزییاکسیبهعمدبههیچگاه
آسیبی آن به ،کرده حفظ را زیست محیط حرمت ،سیاق
یاندازهتا،گیرممیپیشدررویمیانهزندگیدر.رسانمنمی
،باشدمقدوراگروکنممیقناعتچیزهمهمصرفدرممکن
یاستفادهیاوبازیافتبرایوبرممیکاربهدوبارهراهاآن

دیگرباربهکارخانهیتولیدکنندهمیفرستم.
افرادیبهمااگرشود(؛مییا(استشیرینبسیارزندگی
برایمانکهوقایعیوهاجریانبهوهستندمانزندگیدرکه
خدمِتومحبتبرایهاییفرصتصورتبه،دهندمیرخ
هایارزش پرورِش برای هاییفرصت و داشتچشمبی

.کنیمنگاهخوددراخالقیرذایلکاهشیاحذفوانسانی

و  »شادی  و  زندگی«  »دانشگاه  فرضیه های  به کارگیرِی 
زندگی« در مديريت 

و»زندگیدانشگاه«هایفرضیهدرکهمطالبیتکمیلدر
وشادی مدیرانکردِنبیشینهبرایوشدگفته»زیستنشاد«
مدیراناز،کارمحیطدروریبهرهبهبودبرایوشانهمکاران

دعوتمیشودتابهنکاتزیرتوجه کنند:
اصلِییوظیفهوبداریددوستصمیمانهراخودهمکاران1ـ
کارشماباکهبدانیدافرادیتمامبهورزیدنمحبتراخود
قلمدادگزاریخدمتبرایفرصتیراخودشغلوکنند؛می

.کنید
بارهبریک.مدیریتترکموکنیدرهبریتربیشبکوشید2ـ
چهمربوطهسازمانگویدمی،داردکهوسیعینگرِشودید
ریزیبرنامهمدیردهد؛انجاماستخوبیااستالزمرااموری

.پذیرندانجامنحوبهترینبهچگونهامورآنتاکندمی
فردای،امروزتانکارهایوهااندیشهباشماکهبپذیرید3ـ

.کنیدمیطراحیراخود
خودذهندر«نخست،بیاوریددستبهخواهیدمیراآنچه4ـ
ببینید«.توجهداشتهباشیدکهبرایموفقیتو دستیابی به یک 
چیز، سه شرِطالزم و کافِی زیر باید بر قرار باشند:خواستن، 

.داشتن و کوشیدنباور
یکنقشمانندخویشفعالیتیحوزهدرراخودنقش5ـ
طراحیک.بدانیدساختمانیکبنایساختدرطراحومعمار
کشیدِنباسپسو،بیندمیخودذهندرنخستراساختمان

شادی و تندرستی ارتباط تنگاتنگی با 
يکديگر دارند؛ يعنی اگر آدمی بخواهد 
شادتر باشد، بايد عواملی را كه موجب 
ناشادی او می شوند، از ميان ببرد يا 
به حداقل برساند. از سوی ديگر، اگر 
آدمی بخواهد تندرست باشد، باز هم 
بايد زندگی اش را از اين عوامل تهی 
كند.
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ساختمانسازندگاِنومهندسانبهراذهنیتصویراین،نقشه
پایانتاآغازازراساختمانیعملیاتوساختاو.کندمیمنتقل
بدِیوخوبیمسؤولیِتتماممعماروطراح.داردنظرزیر
،طراحیشمانقش،بنابراین.پذیردمیراشدهساختهساختمان
وآجروخاکآوردن،اصطالحبه«نه،استنظارتوهدایت

».غیرهودیوارساختن
تعیین،کنیدمیفعالیتآندرکهحوزهاییاسازمانبرای6ـ
شماسازمانوشما)MISSION(رسالتیامأموریتکهکنید
پسوخودارشدمدیرانبامشورتبارارسالتاین.چیست
یکبهرسیدنپسو،آنانبافراوانوگویگفتوبحثاز

3.کنیدتعیین،واحدِدیدگاه
بخواهیدخودارشدمدیراناز،شدهتعیینرسالِتبهتوجهبا7ـ
وکنندخود تعیینواحدبرایرسالتی،کارکنانبامشورتباتا
آنتا،کنندنصبمختلفنقاطدرراشدهتعیینرسالِتِشعار
بابایدنیزرسالتشعاراین.باشندداشتهخاطربههمیشهرا

نظروتوافقکلیهیکارکنانآنواحدتهیهشود.
شدهتدوینرسالِتجهتدرشمامهمهاینقشکنیدتعیین8ـ
هایبرنامهواهداف،هانقشاینایفایبرایبکوشید.چیست

.باشیدداشتهدرازمدتومدتمیان،مدتکوتاه
شدهتعیین رسالِت راستای در که بپردازید اموری به 9ـ
خودوقِت.دهیدتشخیصراهااولویت.اندمهمودارندقرار
کهبدهیدآبهاییگلبه(.نکنیداهمیتکمکارهایصرفرا
هایعلفبهبکوشید.شوندشکوفاوکنندرشدخواهیدمی

.)ندهیدآبهرز
شعارراستایدرودرازمدتیبرنامهدرکهبیاموزید10ـ
»آری«چیزهاییبهو»نه«چیزهاییبهاستالزم،خودرسالت

.بگویید
نفوذزیرمستقیمطوربهکهبپردازیداموریبهبکوشید11ـ

شماقراردارندومیتوانیددربارهآنهاکاریانجامدهید.
وتصویر،دهیدتغییررااشخاصرفتارخواهیدمیاگر12ـ

.کنیددگرگون،دارندخودنقشازکهراایانگاره
یعنی کنید؛ استوار »فراوانی« مفهوم بر را تانذهنیت 13ـ
گونههمانواستدستگشادهبسیارآفرینشنظامکهبپذیرید
وکوششوتالشیپایهبر،آوردبرمیرادیگراننیازهایکه

.کندمیتأمیننیزراشمانیازهای،باورتانواعتقاد
شاددلصمیمازوًعمیقادیگرانموفقیِتوپیشرفتاز14ـ

.شوید
عشقآوردِنپدیدوهمکارانبهامورتفویضبابکوشید15ـ

برایابتکارونوآوریوخالقیتامکانوآناندرانگیزهو
استالزم.دهیدافزایشراخودسازمانورِیبهره،همکاران
کهزمانیمدتوهمکارانازراخودانتظاراِت،زمینهایندر
نظرمورددستاوردهایوکنیدمعین،گیردانجامکاریباید
نتایجآنبتوانندنیزهمکارانکهکنیدکاریوکنیدمجسمرا

.کنندمجسمرا

■ پی نوشت
 1ـ ماه نامه ی »تدبیر«، سال پانزدهم، شماره ی 147، مرداد 1383. 

2ـ در این جا واژه ی »افسردگی« به معنای ناشادی، غم و رنج به کار رفته و برگردان لغت انگلیسی 
»MISERY« است و با واژه ی »افسردگی« )DEPRESSION( که در روان شناسی به کار 

 می رود، تفاوت دارد. 
3ـ می توانید برای زندگی شخصی خود نیز، پس از مشاورت با اعضای خانواده و جلب موافقت 

 کامل آنان، یک هدف و رسالت تعیین کنید. 

 ■ منابع و مراجع
1ـ مهدی بهادری نژاد، دانشگاه زندگی، چاپ چهارم، 1381، انتشارات کاروان، تهران. 

 MEHDI N. BAHADORI،THE UNIVERSITY OF LIFE،1993ـ 2

(NEW EDITION)،BLUE DOLPHIN PUBLISHING،NEVADA 

CITY،CALIFORNIA،USA.  

3- MEHDI N. BAHADORI،LA UNIVERSIDAD DE LA 

VIDA،1997،ERREPAR،BUENOS AIRES،ARGENTINA. 

4ـ  مهدی بهادری نژاد، عشق و انتروپی و راه زندگی، نشریه ی علمی و پژوهشی شریف، سال 
 دهم، شماره ی 9، آذر 1373، صفحات 51 تا 60. 

5ـ مهدی بهادری نژاد، شادی و زندگی، چاپ سوم، 1382، انتشارات مدیسه، تهران. 
 MEHDI N. BAHADORI،LOVE TO BE HAPPY - THE SECRETS OFـ 6

SUSTAINABLE JOY،1994،BLUE DOLPHIN PUBLISHING،NEVADA 

CITY،CALIFORNIA،USA.  

7- MEHDI N .BAHADORI،AMA PARA SER FELIZ: EL SECRETO DE LA 

ALEGRIA DE VIVIR،1995،EDAF،MADRID،SPAIN.  

8- MEHDI N. BAHADORI،http://www.happinometry. com 

9- DEEPAK CHOPRA،PERFECT HEALTH: THE COMPLETE MIND/

BODY GUIDE،1991،HARMONY BOOKS،NEW YORK.  

10- ELLIOTT S. DACHER،PSYCHONEUROIMMUNOLOGY (PNI): 

THE NEW MIND / BODY HEALTHING PROGRAM،1991،PARAGON 

HOUSE،NEW YORK. 

 11ـ  لوییز ال هی، شفای زندگی، ترجمه ی گیتی خوشدل، 1369، انتشارات دنیای مادر، تهران. 
12ـ استفان کاوی، هفت عادت مردمان مؤثر، ترجمه ی گیتی خوشدل، 1382، نشر پیکان، تهران. 
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ازاستنگاریتکیک،خوانیدمیآنچه:گرامییخواننده
اینآننوشتنعلت.کالیفرنیاشمالبهدوروزهمسافرِت
ایدخواندهمرامطالبتربیشکهشماآمددریغمکهبود
امشرمنده،خوریدبرمیمنبهکهلطفسرازگاهیو
کهراقشنگچیزاینحاال،آمدهخوشتانکهکنیدمی
و.نیاورمسوغاتشمابرایراآنوصف،امدیده
وکودکیخاطراتمثلشماوهامجلهاینکاشای

،مثالعنوانبه.کردمیبازهمدیگریستونهامحله
گوگلواینترنتکهاستدرست.»سفرخاطرات«

احساسهاآناما،گویندمیودهندمینشانراچیزهمه
شماومناحساسبگویند؛توانندنمیکهراشماومن

منطقهبویگوگل.رامعمارییپدیدهیکبابرخورددر
،وزدمیمانچهرهبرکهرانسیمی.دهدنمیانتقالکهرا

همسفرتیچهرهبرکهخاصهایزاویهازنوری
بگویمکالمیک،امنرسیدهوراجیحدبهتا.افتدمی

حاال.نیاورمدردراسرتانودیدنمانندبودکیشنیدن
.کنمشنیدنبهتبدیلدوبارهرادیدناینخواهممیمن

.بتوانمامیدوارم

پل ساعت آفتابی )Sundial) بر رودخانه ی ساكرامنتو
)نخستین پل بی پایه ی آمریکا)

محمدعلی موسوی فريدنی

اخوان ز راه آیند آرند رهاوردی
این قطعه ره آورد است از بهر دل اخوان
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توضیح کمی را ساکرامنتویرودخانهو ردینگ شهر
،وگویمبازمیراآناجرایوپلساختنبهتصمیمدهم؛می
بهراجعکمی.بشکافمراپلتاگیرممیراتانوقتهمهاین
پلمفهومبهزنممیگریزآخردستوزنممیحرفمعمارش

ومعانیآندرذهنخودم.
میان در ،کالیفرنیا شمال در است واقع ردینگ شهر
مرکزشهراین.گذردمیآنمیانازساکرامنتورودکهایالتی
میانگین،کیلومترمربع1584،مساحت.َشستاستشهرستان
کالجیک.)2012(90755،جمعیت،گرادسانتیی12درجه،هوا

.سمپسوننامبهدانشگاهیکوشستانامبهدارد
از،کالیفرنیامرکزوشمالاصلیرود،ساکرامنتورود
716کیلومتر  طیازبعدوگیردمیسرچشمهکالماتهایکوه
71000 که پس آن از ،ریزدمی سانفرانسیسکو خلیج به
بستهَشستاسدروداینبر.استکردهآبیاریراکیلومترمربع

1945تا1938ازکه165مترعرض183وارتفاعبهاستشده
جهانسدهایترینبزرگازیکیوکشیدطولآنساختمان
برابرسهواستنظیربیجهاندرآنریزهایآبارتفاع.است
واقعسداینجنوبدرردینگشهر.نیاگاراستآبشارارتفاع
»دیالسان«پلزیرازکهآبیبدانیدتاگفتمرااین.استشده

.نداردوخیزاُفتچندانیعنیاست؛شدهمهار،گذردمی
در شهر جنوب در گرفت تصمیم ردینگ شهرداری

یموزه و گیاهان باغ یمنطقه
روپیاده پل یک طبیعی تاریخ
یک و بسازد رودوچرخه و
آنبهدالریمیلیون3یبودجه
برایورفتنداما .داداختصاص
خبر را »کاالتراوا« نقشه یتهیه
دیدهراقشنگشهایپلکهکردند

تصویر1: ماشین ها را در قسمتA پارک می کنیم و به سوی پل از نهری می گذریم تا به محوطه ی آن می رسیم. همین طور که می آییم، دست راست مان ساختمان های B قرار 
دارند: اولی فروشگاه خرت وپرت های گردشگری، از جمله کارت پستال و کتاب های مربوط به پل، پشت آن فست فود و ساختمان بزرگ بعدی، موزه ی تاریخ طبیعی برای کودکان 

و نوجوانان. حال آن جا را که با حرف C مشخص شده، در عکس بعدی دنبال می کنیم. 
اگر روی پل نروید و از سمت راست بروید، لب رودخانه منظره ی پل را مثل تصویر 2 می بینید. 

A

B

C
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فهمیدندوکردصحبتآنخرجازمعماراینوقتی.بودند
طرفیکاز:گرفتباالدعوا،نیستصناروشاهییکنقل
و،خواهیمنمیواستحرامواستگرانمی گفتندکهعوام
کهمی گفتندپزشکانووکالویژهبه،خواصدیگرطرفاز
گروههمینآخردستکهخواهیم؛میوندارداشکالی،نخیر
کردندمجابوساکتراهاآنطریقاینبه.شدندپیروزدوم
خارجراجملهاین(.کندمیجبرانراآنیهزینهگردشگریکه
گردشگرانشماربهافتتاحاولسالهمانکهبیاورمنوبتاز
در معمار مهندس .بگذریم ،)شد افزوده 42درصد ردینگ
بایعنی.بودکردهآنذاتوجزوهمراآننام،پلطراحی تصویر2: نگاه از ساحل سمت چپ

تصویر3: کف شیشه ای معنایش این نیست که آب از زیر آن پیداست. معنایش این است که اگر باران باریده، »بپا نخوری زمین!«. متأسفانه محل اتصال کابل های کششی کف 
پل پیدا نیست. در آن ردیف دست راست که شیشه هایش برق نمی زند، متصل شده اند. آن حرف D را آن آخر پل نشان کنید تا در عکس بعدی بفهمید کجا دارید می روید. 

 به شکل نرده ها هم توجه مخصوص داشته باشید. از جمله تناسب شبکه بندی آن ها با کف و دیگر، عمود نبودِن زاویه ی آن ها با کف حالت تازه ای دارد. 
ـ یک بار در همین مجله از وضع زشِت تخته های روی دهانه های پل خواجو نالیده بودم و پیشنهاد کرده بودم اقاًل آن ها را شیشه ای کنند. یک روز که می گذشتم، دیدم یکی را 
شیشه ای کرده اند. از پیشنهاد خودم شاد نشدم. حاال که این پل را هم می بینم، زیاد به هیجان نمی آیم. آدم خاطرآسوده روی آن قدم نمی زند. آب هم چنان که باید، پیدا نیست. از 

همه بدتر، نورپردازی زیر پای عابر چشم آزار است. 

C

D
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ساعتحدیتاچونًواقعاوآفتابیساعتازگرفتنالهام
ساعت.گذاشتبرآندیگرینامشدنمیدیگر،بودآفتابی
آفتاب موقعیت با را روز زمان که است ایوسیله آفتابی
برشاخصی،وسیلهاینمعموِلهایطرحدر.می گیرداندازه
روزساعِتهاسایهبندِیتقسیمبا،اندازدمیسایهایصفحه
کهآفتابیساعتاولیناز.شودمیمشخصهمماهگاهیو
.استبابلدرمیالدازپیش3500بهمربوط،داریماطالع
اینبلندشاخصیسایه.مصرازمیالداز1500پیشبعدی
12عددروی21ژوئنبرابر،تیرماهاول،صیفیاعتدالروزپل

)5تصویر(.گیردمیقرار
و23میلیونوشدافتتاح2004درتأخیرسالسهباپل
خوابِبرابرهشت هفتـیعنی.برداشتخرجدالرپانصدهزار

!شهرساکنانیاولیهخیاِلو
2004یژوییه4:افتتاح

213متر:طول
پهنا7:متر

)1992(اسپانیاسویلدرآالمیلوپلشبیه
شاخصبازاویهی42

انگلستانساخت،پا4342طولبههاکابل

اسپانیااز،شکستهکاشی،نما
کاناداکبکازساختمانییشیشه،پلکف

،واشنگتنایالت،کوئرونساخت،ساختمانحامیفوالد
ردینگبهکامیونباحمل،طول40پابههریک

بازسازیخوانندهذهندرقلمباراپلاینتوانمنمیکهمن
کهفهمیدموقتیمعماریتوصیفدرراقلمبیچارگیوکنم
المقدسبیت شرحدر استادی و قدرت آن با ناصرخسرو

E

D

تصویر4: چون اسم این پل ساعت آفتابی است، من به محور آن می گویم عقربه. عجب عقربه ای که کل پل را به نیش کشیده است. حاال باید بیایید به سمت چمن قاعده ی 
مثلث را طی کنید و بروید به سمت حرفE. سر راه تان وقتی زیر عقربه رسیدید، به روی دیوارچه یک عالمت هست که آن را می بینید. )تصویر5( 

تصویر5: ساعت12 در باال »اعتدال صیفی« در پایین 21 جون )اول تیرماه( سایه ی 
عقربه درست وسط این دایره قرار می گیرد. نمای پل کاشی شکسته است و هر 

چه انحنا بیش تر می شود، تکه های کاشی کوچک تر می شوند. به دنبال سمت چپ 
تکه های بزرگ تر دیده می شوند. 
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وبزرگقدرآناو.کنممعرفیمعمار،رشتهایندانشجویانو
هنرایناهلبهرسدچه،شناسندشمیهمهکهاستمعروف
نیستندمعمارهمهمتناینخوانندگاِنکهجاآنازاما.حرفهو
ازراقسمتاینمطالب.آورممیمختصریشرحهاآنبرای
سانتیگو«نامبه،خریدمسرپلفروشگاهازجاهمانکهکتابی
دالردهکهآورممی»هنرمند،مهندس،معمار،1951،کاالتراوا
از )philip jodido(»جودیدیوفیلیپ«تألیفکردم؛پرداخت
تا90صفحات،)2007(آلمانچاپ،برلین taschenانتشارات
:اوآثارناموزندگیمختصرشرحبهپردازدمیکتاباین.93
،والنسیادر1951جوالی28درکاالتراواسانتیاگو:1951

اسپانیازادهمیشود.
درکهوالنسیادر،هاحرفهوهنرهایمدرسهبهورود:1957

آنجاقواعدرسمونقاشیرامیآموزد.
استفاده مرزهاشدِنباز ِاخیر امتیاز از اشخانواده:1964
میکنندواورابهعنوانتبادلدانشجوبهفرانسهمیفرستند.

:1968ازکالجوالنسیافارغالتحصیلمیشود.
:1969-1968ورودبهدانشکدهیهنرها،والنسیا

 Escuela Tecnica در معماری تحصیل به :1974-1969
دریافتبهکهپردازدمیوالنسیادرSuperior Arquitec Tura 
نائلشهرسازیدردرجهمافوقیدورهیکومعماریمدرک

.شودمی
انستیتو ،ETH در لیسانسفوق تحصیالت :1979-1975

.زوریخدرتکنولوژیفدرال
:1979ازدواج

:1979پلهایدستنتیس،سونیس،IBAمجتمعاسکواشبرلین
ازفنیعلومدردکترییدرجهگرفتن:1981-1979

یدرباره:دکترییرساله،زوریخETHمعمارییدانشکده
فضاییهایچارچوبشدِنتاقابلیت

:1981تأسیسدفترمهندسیومعماریخودشدرزوریخ
یدانشکدهبهخواستممیاول«:استگفتهجاییکاالتراوا
در افزارفروشینوشت یمغازه به رفتم روزی .بروم هنر
هایرنگبادیدمکوچکیکتابکه،بخرمچیزهاییوالنسیا
کهایسرمهیزمینهروینارنجیوزردهایبیضی.قشنگ
کهاست»بوزیهلوکور«یدربارهشدمعلوم.خریدمشًفورا
هایپلکانازتصاویریمن.بودکشفیکمنبرایاوکار
حسعجبگفتمخودمبهوهابیتاسیون،اونتیهدردیدمبتنی
هنرِیهایجنبهدادننشانکتابنظر:شکلازایالعادهخارق
ازامرشتهتغییرکتابآنخریدنینتیجه.بودمعماریکار

تصویر6: حرف E را دیدید؟ ساختمان پل طوری نشان می دهد که انگار تمام وزن 
آن روی این ستونچه قرار دارد. این جا منطقه یF دل انگیزترین جای پل است. اگر 
دارید به آب نگاه می کنید، پشت سرتان قسمت انتهایی پل قرار دارد. ارکستر می آید 
این جا می نوازد و خالیق می نشینند و لذت می برند. آب در یک قدمی. نمی دانم مردم 
این شعر حافظ را کجا خوانده اند که این طور این جا با اصرار به آن عمل می کنند.

مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را        
لب گیری و رخ بوسی، ِمی نوشی و گل بویی 
ولی احتمااًل کاالتراوا این جمله ی هراکلیت را شنیده است که دوبار در یک رودخانه 
نمی توانی شنا کنی. در این جا کمی فلسفه ببافیم، بد نیست. 
پس گذر عمر با جریان آب، هردو نشانه ی گذران  بودن اند.

بر لب آب نشین و گذر عمر ببین      کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس. 
مگر نه ما گذر زمان را با سرعت اندازه می گیریم؟ مگر نه این پل فقط نامش ساعت 
نیست، بلکه واقعاً ساعت هم هست؟ 
دست کاالتراوا درد نکند که دینش را به هراکلیت و حافظ، خوش ادا کرده است. 

E
F

ساختمان شکل به خوانممی هرچه من که نوشته طوری
هفتمولویاست؛ایتازهحساینکهنکنیدخیال.برمنمیپی

:سرودخوشچهپیشسده
بیانبانمودننتوانهاسالآنادراککنددیدنیکآنچه
وتقارن بی شکل:کندمیوا آبهمدیگر جایقضیه
عکسدووداخلازعکسیکبابزنممثالی.پلاینپیچاپیچ
بهپلِشمایکل:پلوسهسیزیرازعکسیکوخارجاز
بیناننازکتاافزاییممیهمرا»ًتقریبا«قیدحاال.آیدمیدست
ساعت( دیالسان با شودمی مگر ولی .نشوند آزردهدل
بهقسمتایندرمنجهتهمینبه.کردکاریچنین)آفتابی
توانیمنمییاخودمانکههاییعکس.پردازممیهاعکسشرح
اگریا،رودخانهوسطازیااستپرندهچشمازچون،بگیریم
کههستندروزییادآورهرحالبهاما.شوندنمیهااینبگیریم

.ایمگذشتهجاآناز
.کاالتراواسانتیاگومهندسدکترجناب،پلاینمعماراماو
معماراستادانبهمعماریگودازخارجمنکشممیخجالت
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».بودمعماریبههنر
دکتریساختمانمهندسییرشتهدربعدهایسالدراو
وساختمانفیزیک وریاضیاتبه علمهمینانگار .گرفت
کهبودهآورمنمیدرسرهاآنازمنکهجوریاینچیزهای
کشیدنخططرزاینجرأتاوبهوبخشیدهقوتاوخیالبه
برسدآببهآنپایکهآنبیسازدمیپلآخر.استدادهرا
در .اندداشته دوست را ساختنش پل این ،مردم چقدر و
.شودمیبالغ53عددبهاوساختهایپلتعداداویکارنامه
،»تاشن«.ندارمخبررابعدشبهآناز.2006سالتاالبته
ریاضیاتکهندارداهمیتیهیچ«:نویسدمیکتابشینویسنده
چقدرکاالتراواسانتیاگوکارهایدرمهندسیعلموعالی
برایاویانگیزهکهاوستاحساسوهنراین.انددرخشان
رانیروهایپاافتادهپیشیمحاسبهکهاستکارهاییآفریدن

».گذاردمیسرپشت
اینولی،زندمیراحرفاینکتابشمورددرنویسنده
هایبالبهکهبودهمصالحمقاومتیمحاسبهبهاویاحاطه
.»توانیکه»میزدههیرؤیاهایشبهوبخشیدهقوتخیالش
ازپیشاو،آمدهکتابشدرکهطوراین،بگذریمکهجنبهایناز
یجعبهسررودمی،آثارشآفرینشدراتودوطراحیشروع
.کندمینقاشیاعضاحرکاتوانساناندامباوموقلموآبرنگ
.اندآمدهاششدهخلقآثارکناردرهانقاشیاینکتابهمیندر
متفاوت ًاحتماال دارد مفهومی پل اصفهانی مِن برای
درمن.گذردنمیشهرشانمیانازرودخانهکهکسانیاز
بهراستاایندرو.امکوشیدهپلوسهسیرمزورازکشف
.کردمنمیهمراتصورشآنازپیشکهامرسیدهجاهایی
اینشایدتعریفابتداییوترینسادهچیست؟تعریفشپل
مخیلهدراما.معماریکمکبهممکننایامشکلازعبور:باشد
سروماندنمیباقیمادهحددر»ناممکن«یا»مشکل«ایننیز
شدهبستهدوزخبرچینودپل.آوردمیدردیگریجاهایاز
عبور و شودمی پهن ،شوندمی رد رستگارانوقتی است؛
ترباریکوباریک،شوندمیردگناهکارانکههنگامی.آسان
.کنندمیسقوطدوزخبهکارگنهعابرانگونهاینوشوندمی

.استتربرندهشمشیرازوترباریکمواز صراطپل
دقتمعنایبهبلکه،فیزیکیمعنایبهنهبرندگیوتیزیاین
پل مفهوم عرفانی معنای در .است ترازو آن قاطعیِت و
چنینبا.سازدمیراآخرماندهبهیکیمنزِلوکندمیعروج
نامبهدهانههر.شودمیزدهوبستهپلوسهسی،فرهنگی
اصفهانجلفایتاریخمؤلف،»درهوهانیانهاروتون«.ایزدیک

سراغآسودهخیالباتاساختراپلاینعباسشاهنویسدمی
،نسیهبهایمانعیندرعباسشاه.برودجلفادرمعشوقگانش
درباغهزارجریبتادولتدروازهاز.گذشتنمیهمنقداز
آنجلفایبههاباغایناتصالِسازممکنپلوسهسیو،باغ

.رودطرِف
به اگر ،کندمی طراحی خیابان یا جاده که مهندسی
بایدکهببنیدگودالییاایحفرهراآنوبرسدایرودخانه
ایدره از که انگار .بگذرد آن از جاده مطلوب ارتفاع در
سطحغیرهمگذریاوسازد؛نمیپلاو.کندعبورخواهدمی
باید،بزندحرفآبباباید،باشدپلاگرپل.کندمیطراحی
یمسألهفقطنباشدچنیناگروباشدداشتهبستانبدهآببا
وجهترینکودکانهوترینسادهبه،استکردهحلراعبور
.دهدنشانراآبهایزیباییوکرشمه،ناز،قدرتبایدپل.آن
.کنندجلوههازیباییاینکهبکشدخططوریبایدطراحیعنی
خواجوپلهایپلهرویبارهزارکهانصافبیاصفهانِیای
چطور،ایدیدهدستوصورتتماسدرراآبواینشسته
وسطازوکنیخالیرازیرشراوحیدخیابانآیدمیدلت
پل«بگذاریرااسمشمروتیبیکمالباوبگذرانیرودخانه

تصویر7 : قسمت انتهایی پل: آسمان سمت راست نصف آن مثلثی است که در 
تصویر4 می بینید. متأسفانه عکس خوبی از کل این سالن بی دیوار بی سقف ندارم. من 

در رأس زاویه ی انتهایی مثلث زیر عقربه ایستادم. نوک عقربه با زاویه مماس بود. 
رفتم به سمت قاعده ی مثلث )دیوار انتهایی( نوک عقربه و بعد خود آن با من آمد. به 

دیوار که رسیدم، نوک عقربه هم به دیوار رسید. برگشتنه عکس آن تکرار شد.  
پیش از ظهر آن جا رسیدیمـ  در همین صحنه سه خانم جوان با لباسی چسبان چون 

لباس غواصان سه موتورسیکلت خود را پارک کرده بودند. سه دخترک سپیدپوش 
دور میله ای که در عکس نیست، در جهت عکس عقربه ی ساعت گرد آن می 

چرخیدند یعنی با حرکت در ضد حرکت زمان، جاودانگِی انسان را می رقصیدند و آن 
سه زن، با اندام هایشان حرکت پل را بازسازی می کردند؛ پاها کشیده، روی پهلو، 

دست راست ستون بدن، بعد، درازکش، دست راست زیر تن، دست چپ افراشته. به 
آن ها خداقوتی دادم و لبخند تشکری دریافت کردم. جالب این جاست که کاالتراوا در 
نخستین طراحی هایش با قلم مو و آبرنگ به سراغ انواع حرکات اندام انسان می رود.
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وحید«یا»پلغدیر«؟کدامپل!؟
ویندرهمکارانتببین.شودنمیمحدودتوبهسلیقگیبی
شدندیدهمجالآبدیگرجاآن،آوردنددانوبسربالییچه

.استدادهدستازًتقریبارا
حس،امبردهجاآنکهلذتیوامدیدهراپلاینوقتیاز
این،آخر،استکشیدهعذابسختبودنماصفهانیحسادت
دوبلین.استشدهپلاینصاحبجمعیتنودهزارباردینگ
جیمزدیگریوبکتساموئلیکی،داردکاالتراوااثرپلدو
اندزدهآپارتمانیمجتمعآنجلویرادومیاینکهجویس

.استافتادهاتفاقآندرجویسجیمز»مردگان«داستانکه
،هلنددر.استثبت2006تاپل53معماراینیکارنامهدر
این(آرژانتین،فرانسه،اسپانیا،ایرلند،انگلستان،نروژ،آلمان
عبورزیرشازکشتیتاچرخدمی90درجهپرگارمثلیکی
هایپلتحلیلبهوقتی.نیستخودبیکهاین.آمریکاو)کند
کهغدیرووحید.گیردمیراگلویمبغض،نشینممیاصفهان
سادگیوتواضعیهمهبامارنانپل.چیزهیچاین،نیستندپل
آنبودِنعایقوکلفتیازکههادهانهمیانهایگشایهآنبا
نیزو،کردهفراهمراخودسویآنتماشایمجالوکاسته
آبشاریریزشباتوانستهخودحددرخردآبریزسکوی
ازکهزرافهقازقلنگاین:فلزیپل.کندهنرآبصدایودید
.شودترمبادا،کشیدهباالراهایشپاچه،کندمیعبورباالآن
.کپیدهرودخانهکفپشِتالک:)آذر(ابوذرپل!بدیحسچه
همدیوار تازه .شوندمیکورهایشدهانه بیاید باال آب تا
پلسهوسی.ببینیراآببتوانیرانندگیوقتمباداتاداشت
وسنگبارااسطورهکهپلی،جهانهایپلزیباترینازیکی
پلزیباتریناین،فردوسیپل.شناساندمیجهانیانبهآجر
آنازوپلهایقوسکشیدگی.استرودخانهبرمعاصر
داری:گویدمیرانندهبهکههافوارهآنومیانیچاکبهتر
صدایایاندازهتاکههافوارهصدایوشویمیردآباز
چراغزیرعذابازو،دهدمیقرارالشعاعتحتراهاماشین
آنراآباندخواستهمیفقط،چوبیپل.کاهدمیماندنقرمز
یکباراقضیهبودامروزاگر،حکایتیچهببین.ببرندطرف
سرشزیرکمانتیریشاخهدوتاهشت هفتـ،کلفتیلوله
پل.آببهدسترسیآنوزیرینتاالرهایآن.کردندمیختم
تواننمیکلمهدوـیکیاینبا.استنگفتنینقلشکهخواجو
بهنسبتستبشریهنریحسمسلمشاهکار.گذشتآناز
،نداردراابوذرپلوفلزیپلهایبدیبزرگمهرپل.پلوآب
.شهرستانپل:آخریاما.نیستهمفردوسیپلزیباییبهاما
.داردفرقفلزیپلبااما.استزیادآبباپلیبدنهیفاصله
ازوکندمیتوجیهراهاپایهارتفاعشمالیساحلمرتفعیتپه
اولساختمانویژهبهوهاگشایهوهاتاقشکل،گذشتهآن
استتپهیدامنهانگارکهحساین.افزایدمیآنزیباییبه،پل
نشانراآنطراحیقدرت،شدهکشیدهپلسویآنبهکه

.دهدمی
تماشایحینمنذهنهایروشنوتاریکهمههااینو
کالیفرنیاشمالدراصفهان.است)دیالسان(آفتابیساعتپل

بامناست.

تصاویر 8 و 9: دو نمونه ی مهندس پسند
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آب«همایشازبعد،تهرانشهردربرفیروزیک،قبلسال
آزادبعدازظهری،اصفهانبهپروازازپیش،»ایالممعماریدر

نوِر.رفتمبیژنخیاباندرواقع،10ینگارخانهبهوبودم
تریادنبالبه،همایشمباحِثازخستهوتابیدمیجاآناندکی
راتوجهمعکاسیتابلوییککه،بودمنگارخانهزیرزمیِندر

.کردجلب
2کیارستمیعباسهایعکاسییمجموعهازعکسی،تابلو
این...دیوار.)1387-1389(وی3»دیوار«یمجموعهاز،بود

در،استطبیعتِگرتفکیککهمعمارانِاستواریساخته
بهشیفتگییفرآوردهراهایشعکسکههنرمندیکارهای

کند؟میچه،داندمیطبیعت
ساختِنیعنی،بودهمرزیکهمیشهمعماری«،معمارانمابرای
مرزهااینکردِنبازسپسوکردنمحافظتبرایمرزهایی
کردهمیاجرادیواررامرزایننقِشوعبور؛وحرکتبرای
وجودوآورندبرمیسرخاکازمعماراندیوارهای.است

کشیدِنچالشبهدرتنشنوعیازحکایت،خودخودِیبههاآن
یعنیاست؛معماریزبانازجزئیاین.دارداطرافطبیعِت
4.»گذاشتنمکانبرراخودینشانهواثرو،حضوراعالم
:هستندزندگیدودارایهمزمان،معمارانمادیوارهای

.استطبیعتوبیروندنیایدرهاحضورآن،زندگیاولین
داخلیفضایِایجادبهشروعبنادرکهاستزمانیدیگری

،دیوارداخلِیفضایدرهاست؛آنِدومزندگِی،اینوکنندمی
.کنندمیمنتقلراسرپناهیکیاندیشه

دیوار كیارستمی و دیوار معماران
مهندس آرش بصیری1
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»ديوار« از ديدگاه عباس کیارستمی
بینم؛میرادیوارازدیگریروایِت،اوهایعکسدرتأملبا«
رنگ،نور،زمانازایآمیزهیعنی،آنبرطبیعتنقِشروایِت
هایعکسمجموعهاززیادیشماردر.دیوارهایچهرهبر
گذرانماهای،آنبرطبیعتکهاستایپردهدیوار،کیارستمی
درآمیختِنهمبهاز،سرزندهتصاویراست؛کردهنقاشیرا
گیاهاِنهایشکلورنگبادیواریُپرمایههایرنگوهابافت
یچهرهبرراطبیعتنقشبازتاِبکیارستمی.آنِبرودور

5».استکردهثبتدیوار
کهبوده)text(متنیدیوارهاهمواره،معمارانمابرای
ایم؛نگاشتهمی)context(زمینهیمثابهبهطبیعتبرراهاآن
زمینبرعمودیهایقلهمانندبهقدرتمندانهکهماندگارآثاری
.استبودهتصورغیرقابلرابطهاینِتغییرمابرای.نشینندمی
رازمینهومتناینجایزیرکیبهکیارستمیعباسولی
،دیوار،او»دیواریمجموعه«هایعکسدر.استکردهعوض
)text(متنیمثابهبهطبیعتکه،داردرا)context(زمینهنقِش
گذراینقِش،اوهایعکسدر.کندمینقاشیزمینهاینبر

.استدرآمدهتصویربهدیواربرطبیعت
کتاب جلد چند ،نگارخانه کتاِب فروش یغرفه در من
هنگامبه،ًبعداوخریدمراکیارستمیهایعکسازمجموعه
دارمیهمانکهدرحالی،زدمورقراهاآناصفهانبهپرواز
در.بودگذاشتهمنجلویمیزرویراشامییجعبههواپیما
تحتمراکهبرخوردمفوقعکسبه،کتابزدِنورقحین
،عکسایندراوتوسطشدهارائهیایدهکهچراداد؛قرارتأثیر

بهتر است خالقانه تر بنگريم و بدانيم كه 
بسياری از ديدگاه های تثبيت شده در طراحِی 
معمارِی ما نه از طريق فرآيند استدالل، بلکه 

از پِس دهه ها آشفتگی ظاهر شده اند. ما در 
طراحی های روزانه ی خود متأسفانه دچار 

بت های ذهنی هستيم كه از هيچ منطِق عقلی 
پيروی نمی كنند. 
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برای ما معماران، همواره ديوارها متنی بوده اند 
كه آن ها را بر طبيعت، به مثابه ی زمينه 
می نگاشته ايم؛ آثاری ماندگار كه قدرتمندانه 
به مانند قله های عمودی بر زمين می نشينند. 
برای ما تغييِر اين رابطه غيرقابل تصور بوده 
است. ولی عباس كيارستمی به زيركی جای 
اين متن و زمينه را عوض كرده است. 

.بودمعماریدردیوارازمنتصوراِتبابسیارِتضاددر
باالیدرکوچکیپنجرهکهجاآنویژهبه،عکسایندر
را دیوار انگار که کنیممی حس ،شودمی دیده بلند دیوار
پنهانآنپِسدرما.سازیممیخودمانکردِنزندانیبرای
آنپشتدررارازهایمانوفقرمانوهاداراییشویم؛می
بررااشزیباییوغنایهمهطبیعتبازاماکنیم؛میپنهان

.تاباندمیبشرِگرتفکیکاینیچهره
معمارانمانکندکهفروُبردفکراینبهرامنهاعکساین
بگیریمنظردرکهآنبدون،هستیمطراحیحالدراشتیاقبا
ساختحالدر،خانهجایبهماشایدگذرد؟میچهاطرافدر

!اطرافطبیعِتبهتوجهبی،هستیمهاییزندان
تردیدبود؛الهاموتفکرشِبمنبرای،آسماندرشبآن
،واقعدر.پنداشتممیدرستوعمومیهموارهکهاصولیدر
درستاستممکن،پنداریممیبدیهیماکهاموریازبسیاری
موجودوضعیِتبهکردنشکازراماچیزیچهپس.نباشند
که مانیمبازمی تردید از دلیل این به ما شاید دارد؟بازمی
اساِسوپایهًحتمامردمهایخواستوعاداتکنیممیفکر
طوالنیمدتیمردماکثریتچون،ماتصوربه.دارنددرستی
هاآنکهرسدمینظربهنامعقول،اندداشتهاعتقادعقایدیبه
اشتباهدچار،معمارانماازهایشاندرخواستوعقایدایندر

!باشیمآگاهدرستِامرازمافقطوباشند
کیارستمی:گیریممیکمککیارستمیازرابطهایندر
درکهگذاشتنمایشبهمابرایراطبیعتودیوارازدیدی
دیدِنبهراماکیارستمی.استباختهرنگمایروزمرهنگاه

.داوریپیشبدوندیدنکند؛میدعوتخالقانه
بسیاریکهبدانیموبنگریمترخالقانهاستبهترنیزما
طریقازنهمامعمارِیطراحِیدرشدهتثبیتهایدیدگاهاز

ما.اندشدهظاهرآشفتگیهادههپِسازبلکه،استداللفرآیند
ذهنیهایبتدچارمتأسفانهخودیروزانههایطراحیدر
اینبهًصرفاوکنندنمیپیرویعقلیمنطِقهیچازکههستیم
طراحیصورتاینبهمسکونیواحدهایهاستسالکهدلیل
راآن،کارنداینانجامحالدراکثریتیوشوندمیساختهو

.ایمنپنداشتهاشتباه
اساسبرتواننمیراگزارهیکصحِتبدانیماستبهتر
تأیید،طوالنیمدتبهحتی،دارنداعتقادآنبهکهافرادیتعداد
طریقازنتواندکهاستصحیحزمانیگزارهیکبلکهکرد؛
ِافرادتعدادبانه،طرحیاعقیدهیکِاعتبار.شودردعقالنی
منطققوانیِنازاشپیرویمیزاِنبابلکه،آنمخالِفیاموافق

.شودمیسنجیدهوتعیینطراحیدر

■ پی نوشت 
1ـ کارشناس ارشد معماری، عضو کالج سلطنتی معماران انگلستان. 

2 ـ عباس کیارستمی، کارگردان مطرح و مشهور ایرانی، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه تهران، 
کارگردان فیلم های »طعم گیالس« و »زیر درختان زیتون« و برنده ی جوایز مطرح بین المللی در 

زمینه ی کارگردانی سینما. 
3 ـ عکس های چاپ شده، از مجموعه عکسی به نام »مجموعه ی دیوار« از عباس کیارستمی می باشند 
که توسط نشر نظر منتشر شده است. از او دو مجموعه عکس دیگر به نام های »سفید برفی« )1386( 

و »درخت ها وکالغ ها« )1387( در قالب کتاب به چاپ رسیده اند. 
4ـ  خسرو افضلیان، هفت گفت وگو با تادائو آندو، نشر آهنگ قلم، ص20 

5ـ  هنر فردا ، شماره ی 4+28 ، بهار90، ص28 

■ منابع 
1ـ  دو باتن، آلن. تسلی بخش های فلسفی، ترجمه ی عرفان ثابتی، تهران، ققنوس، 1388. 

2ـ –––––. »دیوارهای کیارستمی، بازتاب های طبیعت«، در: هنر فردا، شماره ی 4+28، بهار90. 
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تاریخیشهرهایجدیدعصردر،دادهنشانتجربه
مروربه،دارندکهایکالبدیوفرهنگیپیشینه یبربنا

عمومًا،جاهاسایرشهرونداِنتوجهجلبدر،زمان
جملهآنازواندیافتهدستممتازیهایموقعیتبه
میدانی.»جهاننقشمیدان«ویژهبهواصفهاناست

خاطراتازماالمال،اصفهانیشهروندبرایچندهرکه
گردشگراناکثربرایامااست؛زادگاهی شهریـ

گردشگرانازبسیاریحتیو،....،تهرانی،شیرازی
بایدمیکهتاریخیمیدانیجزنیستچیزی،خارجی
دراستمکانیبیانیبه.کنند»بازدید«آنازًحتما

نداندکهکیستواصفهان؛شهرِتاریخیآثارلیست
صنعتیبهگردشگریکهکنیممیزندگیایزمانهدر
حالعیندروسودپر.استگشتهتبدیلسودپر

حجمباهمراه،سازپولصنعتِیالگوهایتمامیهمچون
نظربهحالهردر؛...ومنابعنابودی،آلودگیازباالیی
.استانقراضحالدرپیشینگردانجهاننسلرسدمی
دیدنوافتادهدورهایمکانکاوشبرایکههاییهمان
بودندفداکاریوریسکاهلهافرهنگدیگرتاریخِیآثار

سفر»متفاوت«هایفرهنگکشفذوقبهاصاًلیاو
میکردند...

دیده بانان قلمرو عمومی 
گفت وگو با درشکه  چِی میدان »نقش جهان« اصفهان

زهره روحی1
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اردوهایبابیش ترامروزه،گردانیجهانچنینمقابلدر
هاییگروه.ایممواجهفرهنگیوتاریخیآثارازبازدیدتفریحِی
به.»توریستیهایآژانس«سرپرستیونظارتتحتمنظم
کهاستتوریستیشرکتفالن»ِکارمند«راهنمایِیتحتعبارتی
.شوندمی»دیده«فرهنگیوتاریخیآثاروگیردمیانجامسفرها
فارغ.معینوظایفیچارچوبدر،مشخصمشاغلیطریقاز
یآورندهباربهتوانندمیکهعناصریوریسکگونههراز
یمنبهامروزهآری.باشنداولدستونشدهتجربههیجان
وفضانظارتوکنترلازفارغیتجربه،توریستیهایشرکت
هایکتابانواعوکارمند راهنماـاکنون.استرفتهدستازمکان
قبلخیالبافِی.اندشدهسفراولدستتجربه یجایگزین،راهنما
دادهزمانریزِیبرنامهبهراخودجای،فضاومکاندیدناز
درذهنِیتخیالتنه،سفراصلِیعاملوضعیچنیندر.است
مکاندر»سنجیزمان«بهدقیقتوجهبلکه،فضاومکانباپیوند
زماِنازمقدارچه،فضاومکانفالناز»بازدید«بهاینکه.است

پیشاپیشتعیینشدهدرسفررامیتواناختصاصداد.....!
سفردرشرقیآسیایگردشگرانگروهمثالعنوانبه
هنگامبه،مهمشهرچندازبازدیدوایرانبهخودروزه یده
امریصورتبهالبتهوقراردادیکاماًل(،اصفهانازبازدید
معینیساعتمقدارتوانندمیفقطکهدانندمیپیشاپیش،)بدیهی
استشرایطیچنینتحتوبرندسربهجهاننقشمیداندر
اهمیتیبنافیزیکیتاریخچه یدانستن،بازدیدکنندگانبرایکه
،وقتضیقدلیلبهاستآمادهکهاهمیتی.کندمیپیداخاص
چنیندرباالخرهوبگیردراشخصیارتباطگونههرجای
ومیدان»تاریخِیعظمت«بهآن کهبرایاستطبیعی،روندی
.نمانندغافلخودراهنمایازایلحظه،)!(برندپیآنبناهای
»مهم«راهنماکهگیرندمیعکسچیزهاییآنازمدامبنابراین
راهنمادهانبه گوشوچشمواقعبه .کندمیشانمعرفی
.گیردمیگردشگرازرافضادرحضوراحساسمجالداشتن
قدمت دانستِن ،کاربلد راهنمای و مسافرتی آژانس نظر از
آنیهمه،آنبناهایومیدانکالبدیتاریخچه یوتاریخی
چیزیمیشودکهتوجهگردشگرمیبایدمعطوفبدانشود....
)باشدکههمایطبقهوقشرهراز(اصفهانیبرایاما
گرجلوهتاریخیمکانیمنزله یبه»جهاننقش«این کهبرای
به که چرا نیست؛ آن تاریخچه ی دانستن به نیازی ،شود
یحافظه«درآنیپیشینهوجودصرف،شناسیهستیلحاظ
عهدمیداِناینآری.سازدمیتاریخیراآنکهاوست»اصفهانِی
درراعمریوبودههموارهاصفهانیشهروندانبرایصفوی
بخشیبهنخواهیخواهیروایناز.اندکردهسپریوزیستهآن

چیزی،آنتاریخیِت.استشدهتبدیلهاآنشهریخاطراتاز
جداازتجربیاتزیسته یخودآنهادرشهرومیداننیست.

اعم(شهرونداننگاهروزمرگیمانع،ارتباطیمزیِتایناما
کهشهریمختلفهایموقعیتبه)اصفهانیغیرواصفهانیاز
استهاییوارهعادتازسخن.شودنمی،کنندمیزندگیآندر
هاآنبهاندیشیدنوچیزهاازبسیاریدیدنازراچشمکه
یاوایرانیازاعم(گردشگرکهجاستایندرو.داردمیباز
فردنظرازکهاستچیزهاییباارتباطودیدنبهقادر)خارجی
یشدهروزمرهنگاهکهچرا.نیستارتباطواعتناقابلبومی
را ارتباطی و غیرعاطفی هایموقعیت تمامی ،شهر در او
برایاگرمثالعنوانبه.استکردهتبدیلشهریمبلمانبه
»چِیدرشکهودرشکه«،)خارجیوایرانیازاعم(گردشگر
اشتفریحیمطلبوبیتوجذابیتدلیلبه،جهاننقشمیدان
نگاهدر،»جاستآندر«اصطالحبهورؤیتقابل،آمادهچیزی
»محو«نگوییماگر(اشدرشکهوچیدرشکه،اصفهانیشهروند
تبدیلمیدانشهرِیمبلمانازبخشیبه،)گفتتوانمیحداقل
درکینحوهازسخنآری.میدانبهمتعلقچیزی.شده اند
خوددرشیئی.است»چیز«مانندبههاچیدرشکهازشهروندان
مثابه یبهتأملیموقعیتگونههربدونمیدان...؛درفروبستهو
موقعیتهایبشری.تهیشدهازارتباطدربیرونازمیدان....

برآمده انزوای ،هاچیدرشکه این خود این که جالب و
ارتباطیموقعیتمحدودیتبهوپذیرفتهراخویششغلاز
،شودمیمنتهیگردشگرانبهخویشگروهسوایکهخود
ازحمایتعدموشغلیناامنیدلیلبهکهآنضمن.انددادهتن
ایبستهکاماًلشرایط،صنفیحقوقفقدانوشهرداریسوی
باارتباطدلیلبهواقعبهاینانکهآنحال.کنندمیتجربهرا
و خواه نیز دیگری عملکرد ،عمومی قلمرو در گردشگران
شهردرهاگروهگونهاینبرایمن.اندگرفتهعهدهبهناخواه

.امکردهانتخابرا»عمومیقلمروباناندیده«عنوان
،جهاننقشمیدانهایچیدرشکهازیکیباوگوییگفتدر
برایفقط،اندازیممیهاآنشغلیوزندگیموقعیتبهنگاهی
بهیافتهتنزلموقعیتازهاآنکشیدنبیرونوتأملایلحظه

.میدانشهرِیمبلمان
یراسته،ظهرحوالی،پاییزیروزیکدر جهانـنقشمیدان(
درهاچیدرشکهکهجایی،میدانداخلیهایگذرگاهازیکی

انتظارمسافر،صفکشیدهاند(
♦ سالم، روزتان به خير، آيا می توانم چند دقيقه از وقت تان را 

بگيرم. می خواهم اگر اجازه بدهيد مصاحبه ی كوتاهی با شما 
داشته باشم.
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اینبا،زدنچرتحالدروآلودهخوابًتقریبا(چیدرشکه
وجودگشادهومشتاقبرایمصاحبه(:بله،بفرمایید.

♦ لطفاً خودتان را معرفی بفرماييد.
منناصراحمدیهستم.

♦ چند سال داريد و متولد كجا هستيد؟
دروآمده امدنیابهتوقچییمحلهدرواستسالم50من

همان جاهمزندگیمیکنم.
♦ لطفاً از وضعيت تأهلتان بفرماييد، چند فرزند داريد و چه كار 

می كنند؟
نوه هایم.پسردوتاودخترتاسه.دارمنوهدووفرزند5
دخترهایمازنوههردوواستماهه5دیگریوساله5یکی
که گاهی را خانواده ام همین طور و بزرگم ینوه .هستند
،باشندآمدهمیدانبهتفریحبرایوباشدخوبهواجمعه ها

سواردرشکهیخودممیکنم.
♦ چند سال تان بود كه ازدواج كرديد؟

خریدهراکالسکهتازهکهسالیهمان.بود1360سالهمان
بادوریکوآمدیم»خانمحاج«باهمعروسیازبعد.بودم

درشکهدرشهروهمینمیدانزدیم.
♦ آيا همسرتان شغل تان را دوست دارند؟

اوایلنهموافقشغلمنبودند،اماخباالندیگرموافقاند.
♦ ممکن است خودتان شغل تان را معرفی كنيد.

مندرشکهمیرانم،درمیدانامام.
♦ چند سال است كه به اين كار مشغوليد؟

30سالیمیشودکهکارمهمیناستودرشکهمیرانم.
♦ از شغل تان راضی هستيد؟ لطفاً از كاری كه می كنيد و 

رابطه ای كه با مردم داريد تعريف كنيد.
خاطربههممردمبا.هستمراضیکنممیکهکاریاز،بله
و دارند دوست مرا شغل آن ها .دارم ارتباط خیلی کارم
و مسافرهمه ًمعموالکه شوندمیدرشکهسوارعالقهبا
.آیندمیجاهمهازکاًلوهاشهرستانازوهستندتوریست

بیش ترهمازتهرانوشیرازمیآیند.

♦ تا به حال چند تا يابو عوض كرده ايد؟ اين يابو چند ساله است؟
،سالدوهر.نیستزیادعمرشونچون،امکردهعوضخیلی
یادمدرست.یارهنمیدوامچون.کنیممیعوضشسالیسه
حول،استساله10یا،9اینسن.امکردهعوضچندتانیست

.دارمشکهشودمیهمدوسالی،یکیحوشو
♦ آيا شما بيمه هم هستيد؟

کالسکهیمانبلهبیمهاست،اماخودماننه.
♦ ببخشيد درست متوجه نشدم، يعنی شما و خانواده تان بيمه 

نيستيد، اما كالسکه يتان بيمه است؟
بله،همین طوراست.

♦ آن وقت، زمان هايی كه بيمار می شويد، چه می كنيد؟
با :کنیممی درمان آزاد طور به .آزاد رویممی ،دیگر خب

هزینه یخودمان.
♦ درآمد اين كار چطور است؟

خوبزمستانامااستخوبتابستانوعید.استفصلی
نیستدرآمدینداریم.

♦ االن كه پاييز است چطور است؟
کهراشرقیآسیایهایِتوریسترّدنگاهشباکههمچنان(
دارددیگر:)کندمیدنبال،اندشدندورحالدرقدمیصددر

میرودروبهزمستان.خوبنیست.دیگرمیرودتاعید....
♦ فرموديد بيش تِر مسافران از تهران می آيند؟

تهرانی ها.آیندمیبیش ترخیلیتهرانازبله.شیرازوتهران
وقتی ،است خشک رودمانزاینده االن .دارند عالقه خیلی

دوبارهآبرودخانهراهبیافتد،مسافرهاهممیآیند.
♦ اخيراً يك سری درشکه هم در مسير پارک ناژوان مشغول 

به كار است، آيا شما آن ها را ديده ايد؟ 
.نیستچوبی.استجدیدهایکالسکهاینازآن ها،دیدمبله
اما،استچوبیوقدیمی)خودشکالسکهبهاشارهبا(این ها

آنهاآهنیاست.
♦ آيا هيچ وقت فکر نکرديد كه برويد آن طرف و در آن مسير 

كار كنيد؟
نه!جایمااینجاست.

♦ آيا هر كسی می تواند بيآيد اين جا درشکه  براند؟
شهرداریوداشتمجوزشهرداریازباید!اصاًل!نه،نه،نه

همدیگرمجوزنمیدهد.میگویدپانزدهدرشکهکافیست.
♦ )چشم می اندازم به ميدان و درشکه های در حال انتظار و در 

حال كار، به نظر كم تر از پانزده دستگاه می رسند(: يعنی االن 
پانزده درشکه در ميدان است؟ كرايه اش چقدر است؟

.])1390([استتومانهزارسههماشکرایهوتاستپانزدهبله
♦ شب ها بعد از تعطيلی كار در كجا از يابوها نگه داری 
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می كنيد؟
اصطبلیک»هفتون«درنفرمان5و4هر)هاچیدرشکه(ما
استاصفهانکیلومتری5در،زینبیهطرف هایهفتون.داریم

کهآخرشبهاآنهارامیبریمشانآنجا.
♦ از نظر قوانين راهنمايیـ  رانندگی اشکالی ندارد كه اين 

مسير را با درشکه می رويد؟
جمعحواسمان.استخلوتخیابان هاموقعآنآخر،دیگرنه

استکهبهماشینهانزنیم.
♦ چند سال است كه در حال رفت و آمد اين مسير هستيد، 

آيا از همان ابتدا يعنی سال 1360، از آن اصطبل استفاده 
می كرديد؟

گفتندبعد.بوداماممسجدپشت،جاهمیناصطبلقباًل،نخیر
خارجبهرااصطبلبعدبهزمانآنازو،آیدمیهااینوبو
.شودمیسالشانزده،پانزدهًحدوداکهدادندانتقالشهراز

♦ ساعت كارتان چگونه است؟
هراستکمکارکهاالن.کنیممیکارشبتاصبحازیکسره
فقط.نهکارموقعاما.استراحتیمتویکهانگاراما،هستیمروز
بعددوساعتتاهمهاجمعه.داریماستراحتناهارزمان های
ازظهراینجانمازجمعهاست،امابعدشدوبارهکارمیکنیم.

♦ به يابوها چه می دهيد؟
کاهوجو

♦ آيا برايشان اسمی هم در نظر گرفته ايد؟
نه!اینهااسبکهنیستند،»یابو«اند.

♦ يعنی اگر »اسب« بودند، باهاشون ارتباط برقرار می كرديد؟
همبعد،آورندنمیکاراینتویًاوالکهرو»اسب«اصاًل!آره

خببله!
♦ با مسافرها ارتباط برقرار می كنيد؟ مثالً وقتی سوار درشکه 

هستند، چه صحبت هايی با هم داريد؟
.کنیممیاختالطوزنیممیحرفهمباماهمومسافرهم!بله

هرچهکهبپرسند،جوابمیدهیم.
♦ لطفاً تصور كنيد من يکی از مسافرهايی هستم كه از 

تهران آمده ام، حاال از شما خواهش می كنم درباره ی همين 
ميدان »نقش جهان« و بناهای تاريخی آن بگوييد. به من چه 

می گوييد؟
:)کندمیاشارهقاپوعالیساختمانبهدستباکهحالیدر(
عباسشاهکاخکهاستقاپوعالیکاخاین،گممیشمابه
هم االن و ،بوده چوگان میدان هم جااین ،بوده صفوی
دوتاشونوامامهمسجددمدوتاشون،چوگانهایدروازه
همباالآن.ماندهباقیهنوزکهاستقیصریهبازاردمهم
،)کندمیاشارهمیداندورهایمغازهباالیهایبامپشتبه(

چیزهاییهااین.کردندمیتماشارابازیونشستندمیمردم
مسافرهابرایهمماواندگفتهمابرایمانهایقدیمیکهاست
،بوده»عباسشاهمسجد«شانیکی،هممسجدهااین.گیممی
اسمشهماالنوشد»شاهاسمش»مسجد،شاهیدورهبعدکه
آن.استپیشقرنچهارمالمسجداین.شده»اماممسجد«
همینباکهاست»اهلللطفشیخمسجد«اسمشهممسجدیکی
هماصفهانمعروفبازار.شدهساختهعباسشاهمسجد
درشوقتیواستمیدانهمینباالیکهاست»قیصریهبازار«
چیزهمهوهستتوشدیگربازارتاسی،بیست،شودمیباز
،طالوکفشاز.شودمیپیداهاشبازارچهوبازاراینتوی

.بخواهیدکهچههر؛...وقدیمیگلیموفرش
♦ آيا مسافرها از شما درباره ی رستوران ها هم سؤال می كنند 

و آيا شما آدرس رستوران خاصی را به آن ها می دهيد؟
آدرسهممنکهبخورند»بریونی«کجا،پرسندمیمثاًل،بله
همخودم(.دهممیبهشون »بازار« در را )....( پزِی بریون
خواهندمیکهغذاییبهبستهیاو)خورممیبریونیجاآن
هایرستورانآدرس،بدهندخواهندمیکهپولیوبخورند

مختلفرامیدهم.
♦ درباره ی »هتل «ها هم اطالعات داريد؟

هستهمگرانوخوبکههستمعروفیخیلیهتلیکخب
همرامتوسطهایهتل.دهممیراآنآدرسکه).....(نامبه
هم ،»حافظ« خیابان کاًل .کنممی معرفی که شناسممی بله

رستورانهایمتوسطوهمهتلهایمتوسطدارد.
♦ شما حتماً خاطرات زيادی با مسافران داريد. لطفاً يکی از 

آن ها را به عنوان حسن ختام مصاحبه تعريف كنيد.
کهبودندتهرانییخانوادهیکًاتفاقا.دارمخاطرهزیاد،بله
بهمهمراشانفامیلی.اصفهانبودندآمدهپیشسالچند
دوبارههمبعدسالدویکی.نیستیادماالنکهبودندگفته
خانمش.بشوندکالسکهسوارخواستندمیواصفهانآمدند
آقاییه همونگفت:»اینشوهرشبه وشناخت،دید منوتا
،گفتمبهش،خوردبربهممن.»شدیمسوارشپیرارسالکه
منیکالسکهسوارشما،شدیمنسوارگیمیچرا،خانم«
وخانموخندیدیمکلیهمگیخالصه»!منسوارنه،شدی

شوهرشازمنعذرخواهیکردندورفتند.
♦ آقای احمدی ممنونم كه اجازه ی اين مصاحبه را به من 

داديد. موفق و سالمت باشيد.

پی نوشت
1-  پژوهشگر اجتماعی
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كارخانه ی شهناز )بافناز)، 
بنای صنعتی دیگری در محور چهارباغ باال كه تیشه بر فرقش كوبیده شد! 

محورصنعتيبنايآخرینعنوانبه،کارخانهاین
تقریبيمساحتبهزمینيدراصفهانبااليچهارباغ
هاینامبهصفويباغدومحلدر،مترمربع70هزار

.گردیداحداث»آقاسيتفنگچيباغ«و»دفترداروغهباغ«
هایخیابانفاصلحددر،ویراننیمهبناياینامروزه
یکوچههمچنینوآبادسعادتکاخومیر،باالچهارباغ

.استواقعکیانيمسعودشهید
پهلويدوراندریعنی،1329سالآذرماهدرکهبنااین
توسطریالمیلیونپنجمعادلاياولیهیسرمایهبا،دوم
تنها،1330سالدر،گشتتأسیسهمدانیانعليآقاي
ازپساما،کردکاربهشروعریسندگيدوک8800با
نهادترینعظیمکارخانهاین،دههیکازترکمگذشت
،کنيپاکپنبههايقسمتدارايکه،شدکشورنساجي

1400،)کالف،الیيشش،فالیررینگ(ریسندگي،حالجي
ساالنهوبودهزنيگلونقاشي،بافندگيماشیندستگاه
میلیون20حدوددروتولیدپارچهمترمربع32میلیون
یروزنامه(.نمودميمصرفمصنوعيالیافتومان

و1341/1/30،10779و1349/4/18،10251اطالعات
)1341/7/19،10920

مهندس لیال پهلوان زاده1
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و علي خستگيناپذیر تالشهاي و توانمند مدیریت
وتوسعه،رشدسويبهراجدیدشرکت،همدانیانحسین
،کارخانهاینچنديازپسکهطوريبه،نمودهدایتشکوفایي
گردیدمبدلخاورمیانهدرنساجييکارخانهترینبزرگبه
عربستانویژهبهوعربيکشورهايبهآنمحصوالتو
بارنخستینبرايتترونیپارچه .شدميصادرسعودي
در وبهعنوانمحصوليعالي، شدتولیدکارخانهایندر
ازدرازسالیانتاکارخانهاین.زدميرااولحرفکشور
.بودایراندربافندگيوریسندگيهايکارخانهترینبزرگ
در،شتافتباقيدیاربههمدانیانعليکه،1342سالدر
بودندمشغولکاربهمردوزنکارگر4200بافنازیکارخانه
درنخانواعوبقچههزارانوپارچه120000مترروزانهو
تحتنهاداین،کارخانهصاحبفوتازپس.شدمیتولیدآن
دومدرکهاینتا،گشتادارهويبرادر،همدانیانحسیننظر
اصفهاندارایيیادارهدرکارخانهاینسهام،1345مهرماه
حراجیبرندههمدانیانحسین،نتیجهدروشدگذاردهحراجبه
)1345/7/4،12090اطالعاتیروزنامه(.شدکارخانهمالکو
کارگر4750،تاریخاینازپیشسالیککارخانهاین
بافندگيوریسندگيآالتماشینازقسمتيتازهوداشت
تدریجبهکهـراتهویهوآبیتصفیهوفیلمچاپتکمیلو
110000روزانه،انداختهکاربهـ بودشدهواردسالدوطي
دوک2000،آنریسندگيقسمت.کردميتولیدپارچهمتر
دستگاه1306،آنبافندگيمترِیهزارچهلقسمِتدروداشت

)1344/8/5،11818اطالعاتیروزنامه(.بودکارمشغول
صنعتينهادهايسایرهمانندنیزکارخانهاینمتأسفانه
،1355سالدر.نداشتمطلوبيچندانسرنوشت،عصرشهم
گردیدمحولهمدانیانیخیریهیمؤسسهبهآنمدیریت
مؤسسهاین،همدانیانحسینفوتپيدر1357سالدرو
اگرچه.شدبنااینخصوصدراصليگذارتصمیمومالک
یافتتداومبناایندرصنعتيفعالیتبعدهايسالخاللدر
،90یدههدرمکاناینازکارخانهاینانتقالپيدرحتيو
ومالکاننبوددرلیکن،نگردیدمتوقفآنصنعتيفعالیت
پیشینعظمتوشکوهبهگاههیچ،آندلسوزگذارانبنیان
کنریشهونابوديیاندیشه اندکاندک، .نیافتدستخود
صنعتيبناياین،ترتیببدینوآمدمیانبهنیزآنکردن
اماندراصفهانصنعتيهايکارخانهتخریباجلازنیز
مراکزازبازدیدهايصحنهدردآورترینازیکيشاید.نماند
کارخانهاینتجهیزاتوآالتماشینتخریبیصحنه،صنعتي

هايهزینهازحکایتکهنساجيطویلبسیارهايدستگاهبود؛
بنااینگذارانبنیانومالکانبرايبسیارهايمشقتوفراوان
چدِنتاشدميتکهتکهکارگرهادهتبروچکشزیردر،داشت
یکحتي!برسدفروشبهکیلوهرازايبهتومان400برايآن
ـاصفهاننساجياحتماليیموزهدردارينگهجهتنمونه

.نشددارينگهـزمینایرانمنچستریعني
مسألهاین،بودندحیاتقیددربنااصليمالکاناگرآیا

افتاد؟مياتفاق

و حال وضعیت کنوني...
مجموعهاینکنونيوضعیتموضوعبهپرداختنازقبل
هايکارخانهسایرهمانندکارخانهاینگرچهاستذکربهالزم
،پشمصنایع،رودزاینده،وطنهمچون،خودمجاورومعاصر
هايشیشه،کاريکاشي،ظریفآجريتزئیناتاز...وریسباف
ثبتبهایرانمليآثارفهرستدرونیستبرخوردار...ورنگي
آنِایراندرمدرنیسمرواجازبودشاهديلیکن،استنرسیده

:داشتهمراهبهبناایندرمهمپیامددوکه،دوران
سنتيمصالحازپوششيومدرننماهایيبابناهایيایجاد1ـ

پیرایهبيوسادهبسیارصورتبه)آجر(
نظیرهاآنازايپارهکهبتنيیسازهبابناهایيایجاد2ـ
بندياسکلت گونهاي داراي چالوس، حریربافي کارخانهی
استترکیبينما،بندياسکلتنوعایندر.باشندمیخاص
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الزاویهقائمهایيمثلثحالتبه،موربوعموديخطوطاز
اضالعطریقازسقفنورگیري که )خرپشتههايمثلثی(

.شودميمیسرآنعمودي
ویژگي دو با کارخانه این در ایجاد از پس که بناهایي
،گردیدندخودازپسصنعتينهادهايتماميالگوي،الذکرفوق
،آذرهمچونهایيکارخانهدرراآنهاينمونهتوانميکه

.نمودمشاهدهاصفهانشهردر...وشکوه،بهشت
کارخانهاینگرچهکهاستضرورينیزنکتهاینذکرالبته
،پشمصنایعهمچون،خودمجاورهايکارخانهسایربهنسبت
وداشتهتريتنیدهدرهمترکیب،جدیدشهرضايوریسباف
اینبالیکن،گرددنميشاملراوسیعيچندانبازفضاهاي
نهادهايسایرهمانندمجموعهایندرفضاهایابيمکان،وجود
سبزفضاي به حساحتراميوافر با صنعتيمجاورش،
حتيکهرودميپیشجابدانتاوپذیردميصورتموجود
بماندبرجايدرختيتاخوردميشکافاداريبنايازبالکني
.2آمیزدميهمدرموجودکهنسالهايباغبابناهاترتیببدینو
انتقالپيدرو90یدههاوایلدر،تفاسیراینوجودبا
تخریباندکاندک،شهرازخارجبهصنعتيیمجموعهاین
هایيطرحگویاوگردیدآغازهاقسمتازايپارهدربنااین
اینزمینتفکیکبرايجمیخانهآیینهشرکتتوسطنیز

تهیههمدانیانیخیریهبنیادامنايهیأتسفارشبهکارخانه
ازبسیاريهايالعملعکسزمانهماندرکهايگونهبه،شد

.داشتپيدررافرهنگيمیراثدوستداران
درخصوصايمقاله ضمن در آرشاخوت، جمله از

:داردميبیانچنینراخودنظر،کارخانهاینتفکیک
.نیستحلراهترینمناسبوتنها،پنیريتفکیکطرح«
ايبازماندهشاید،بودندبکرهایيباغ،دورزماني،هاباغاین
،لیکن،شدندتبدیلکارخانهبه،روزيکهنسال؛هایيبیشهاز
هايمجتمعبهاستقراراگرنیزامروز.ماندندباغهمچنان
راخودمانندباغحالتهمچنانتوانندمي،شوندتبدیلزیستي

)121ص،1382،اخوت(».نمایندحفظ
صنعتيآثارحفظجهتدرگذشتههايفعالیتهماننداما
هايماهخاللدروننشستثمربهنیزهاتالشاین،شهراین
درجزبهالبته ـ شدهتخریبکارخانهبقایايتمامياخیر
زمینیصحنهاز کارگاهيـسالنیکواداريفضاي،ورودي
یمجموعههمانندکهکندُپرطرحيراآنجايتا،شدمحو
بدونوجلساتازايپارهیبستهدرهايپشتدرنماجهان
رسید؛تصویببهشهراینکارشناساننظراظهاروحضور
ازايپارهبهسروصدابيبسیارآنیتهیهفراخوانکهطرحي

!!شدتصویبنیزراحتيبهوگردیداعالممشاوران
اینبهمتعلقزمینچگونهکهآیدميپیشسوالاینحال
قرارچگونهویافت!؟کاربريتغییرراحتياینبه،کارخانه
سويآندرپیشینهايمجموعهساختتلخیتجربهاست

شود؟تکرارسوایندرباراین،رودزاینده
رفتهدستاززماندیگر،کارخانهاینحفظبرايگرچه
فضايهمچون،آنازهایيبخشحفظباتوانمياما،است
ووروديابتداي ِکارگاهيسالنواداريفضاي ورودي،
تکراراز همچنیننظارتصحیحبرطراحيواجرايآن،

.نمودجلوگیريگذشتهاشتباهات

■ پی نوشت
1ـ کارشناس ارشد معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی.

2ـ در این مقوله، آقاي آرش اخوت، در مجله ی »دانش نما«، نشریه ی سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان اصفهان ، شماره ي99 -97، مقاله ای تحت عنوان »بالکنی شکاف می خورد تا 

درختی برجای بماند« ارائه نموده اند.

■ منابع
- اخوت، آرش.1382. »بالکنی شکاف می خورد تا درختی برجای بماند«؛ مجله ی »دانش نما«، 

نشریه ی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان ، شماره ي99 -97. 

گرچه براي حفظ اين كارخانه، ديگر زمان 
از دست رفته است، اما مي توان با حفظ 
بخش هايي از آن، همچون فضاي ورودي، 
فضاي اداري و سالن كارگاهيِ ابتداي ورودي 
و همچنين نظارت صحيح بر طراحي و اجراي 
آن، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگيري نمود.
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ذهنکههاییزمانترینکهنازودیربازازخورشید
ترینتوجهجالبوترینمحبوب،رسدمیبدانبشر
پیرامونمحیطدرانسانکهبودهملموسییپدیده

یساالنهوروزانهحرکات.استدیدهمیخود
موجبخورشیدمحورمیلتغییراتوخورشیدی

بدانوابستههایآیینوهاجشننیزوهافصلپیدایش
هایآیینوهاباورداشتبرعمیقتأثیریوشدهمی

.استگذاردهجایبراجتماعی
وتریندقیقوترینمنظمخورشید،اینبرافزون

.شناختمیانسانکهبودایپدیدهترینبینیپیشقابل
شاخصخورشیدکهبودشدهموجبویژگیاین
سنجشبرایوشوددانستهسنجیزمانمعیارو

در.رودکاربهساالنهبلندوروزانهکوتاههایزمان
ومعیار»خورشیدیروز«کماکاننیزقمریشماریگاه

.استبودهتقویمیهایگیریاندازهواحد

پیشنهادی برای ساخت و
احیای چارتاقی ها و سازه های خورشیدی
كوششی برای احیای یک سنت كهن: معماری علمیـ  هنری

دگر شارستان از بَرِ کوهسار / سرای درنگ است و جای شمار )سخن زال در شاهنامه ی فردوسی( 
همه راه داد است و آیین مهر / نظر کردن اندر شمار سپهر )شاهنامه ی فردوسی( 
در خرابات مغان نور خدا می بینم / این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم )حافظ( 

رضا مرادی غیاث آبادی1
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تصویر3: طلوع خورشید در انقالب تابستانی در چارتاقی نیاسر تصویر 1: نمایی از چارتاقی هایدنتور اتریش با طرح بازسازی آن

موجبباستانمردمانمیاندرخورشیدجایگاهواهمیت
ضمن،دقیقعلوموریاضیاتازگیریبهرهباآنانکهبودشده
،خورشیدیساالنهمیل تغییرات دقیِق بررسی و محاسبه
بناهاییباشند؛»خورشیدیخانه«حکمدرتابسازندرابناهایی
یهندسهزمینِیتجسم،شناختیکیهانونجومیمفاهیمکه
را»فلکچرخ«بهانسانیاندیشهونگاهچگونگیو،کیهانی

تصویر 2: وضعیت طلوع و غروب خورشید در چارتاقی هایدنتور اتریش در ابتدای 
چهار فصل سال بر اساس نظریه ی رضا مرادی غیاث آبادی

تصویر5: غروب خورشید در انقالب زمستانی در چارتاقی نیاسر

تصویر4: طلوع خورشید در انقالب تابستانی و گردهمایی 
عالقه مندان سازه های خورشیدی
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ادبیاتوزباندرراهاسازهوهاخانهاین.شدمیشاملنیز
در(»خورخانه«همچونهایینامباایرانیفرهنگوفارسی
»خورآباد«،)کرمانشاهوکردستانهایاستاننواحیوغرب
نواحیوجنوبدر(»خرابات«،)مرکزیاستاننواحیدر(
،)تهراناستاننواحیوشمالدر(»خوربین«،)فارساستان
»هوریبازه«و)اصفهاناستاننواحیومرکزدر(»مهربین«

.اندشناختهمی)خراساننواحیوشرقدر(
عمدتًا)Solar Structures(خورشیدیهایسازهگونهاین
»هاچارتاقی«.اندشدهمیساختهچارتاقی/چهارطاقیفرمبه
یقاعدهباوچهاروجهیمتقارِنشکلبابناهایی)Tetrapylon(
واندشدهتشکیلتاقچهارباپایهچهارازکههستندمربع
شدهساختههاآنرویبرفیلپوشچهاریواسطهبهگنبدی
،منفردهایچارتاقیدرجملهازوهاچارتاقیازنوعیدر.است
یفاصلهبههاپایهطولیاندازهنسبتوبناساختارومحور
کهاستایگونهبهآنازشدهمنتجهایزاویهوهاآنمیان
هنگامبهخورشیدپرتوهای،سالازگوناگونیهایهنگامدر
بناازایشدهسنجیدههایروزنهوراستاهادرغروبوطلوع
بنادروندرخاصینقاطبرراهاییسایهپرتوهااین.تابندمی
هایزمانیاوفصلهرآغازکههاآنازبرخیوکندمیایجاد
هایپایهمیانهایروزنهاز،دهندمینشانراشاخصیومهم

.شوندمیدیدهبنا
چندینهاآنفردمنحصربههایویژگیوهاسازهچنین
نمادیِنتجسم:اندداشتهیکدیگربامرتبطاما،متفاوتکاربرد
برای کاربردی شاخصی ،زمین روی بر کائنات و کیهان
زمان؛با پیوند در قراردادهای و نگاریتقویم ،سنجیزمان
ها؛آنآزمودنومحاسباتیهایشیوهازعملیکارگیریبه
عملیآشناییوعلمیوآموزشیهایگردهماییبرگزاری
ستارگان؛وماهساعتییزاویهوخورشیدمیلتغییراتبا
ونوازچشماندازیچشمایجاداجتماعی؛هایآیینبرگزاری

.زمینیوآسمانیهایرنگوهاپدیدهازترکیبیباجذاب
وسفرهاسالازپسکهپژوهشگریعنوانبهنگارنده
بارنخستینبرایراایراندرخورشیدیهایسازه،پژوهش
همایشومقالهوکتابچندیندرراهاآنوکردهشناسایی
هایسازهساختکهِنسنتکهکندمیپیشنهاد،کردهمعرفی
دردیگربارهاچارتاقیویژهبهوتقویمیبناهای/خورشیدی
هایجلوهدارایکهاینبرافزونکاراین.شوداحیاایران
سنتیکاحیای،استآموزشیودیداریوهنریزیبای
معمارییگونهیکیدوبارهشدِنزادهوکهنهنرِیوعلمی

تصویر6:  نقشه ی وضعیت طلوع خورشید در انقالب تابستانی در چارتاقی نیاسر

تصویر7: نقشه ی وضعیت غروب خورشید در انقالب زمستانی در چارتاقی نیاسر
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ایخالقانهترکیب:رودمیشماربهزمینایرانبومیواصیل
آنممتازهایمشخصهکهایمعماریآیین؛وعلموهنراز
برسازندهوعمیقتأثیریدوهزارسالهزمانییبازهیکدر
اروپاتامیانهآسیایازکشورهاییوایرانمعماریروی

.استنهاده
یادبهوافتخاربارامعمارییگونهاینتوانمیاکنون
بهتقدیممنظوربهودانشورواندیشمندوخردمندپیشینیاِن
یجلوهکهبناهاییاحیایکرد؛احیافرداوامروزهاینسل
،محاسباتیوریاضیهایتواناییتجلِیوایراندرعلمتاریخ
و هنری هایخالقیت و ،نجومی و کیهانی هایآگاهی

.هستندمعمارییشناسانهزیبایی
با چارتاقی یک یمحوطه و محیط ،هااین بر افزون
روشنایِی و افق سوی به که ایگسترده و باز اندازچشم
آوردپدیدانگیزهوعظمتازاحساسیتواندمی،داردپایانبی
آرزوهایوهاآرمانبهاندیشیدنوتفکربرایجایگاهیو

.باشدبزرگ
توانمیخورشیدیهایسازهساختیایدهاجرایبرای
.ُجستبهرهمتنوعیوگوناگونبسیارهایترکیبوهاطرحاز
هایکاربریبا بناهایی از ایمجموعهیا وبنا یکتوانمی
:نماآسمان یا کتابخانه ،سرافرهنگ همچون( متفاوت
بناخورشیدیهایویژگیگرفتِننظردربارا)Planetarium
رامستقلیبزرِگیاکوچکبنایتوانمیکهاینیاونمود؛
یاتندیسیکتواندمیکهایسازهداد؛اختصاصکاراینبرای
یاو،باشدمحوطهیامیدانیکیمیانهدرنمادینهنرِیحجم
شهریکمحور)Orientation(گیریجهتوبنیانکلکهاین

راشاملشود.
طراحیدرتوانمیراخورشیدیمالحظات،نتیجهدر
وکردلحاظگوناگونهایکاربریباهاییساختمانومناظر
هویتی،خورشیدییسازهیکعنوانبهًراساخودکهاینیا
باتوانمیراایسازهچنین.باشدداشتهمتمایزومستقل
بومِیوکهنطرحباجملهازوگوناگونهایطرحواشکال

.ساختگوناگوننواحیدرچارتاقی
صورتبهراخورشیدییسازهیکتوانمیشکلینظراز
ایسازهصورتبهراآنیاوساختبرافراشتهوبلندمیلیک
راآنتوانمی.نهادبنیادشکلپلکانیًاحیاناوکوتاهوعریض
دیدهمعینیهایروزنهازخورشیدقرصکهساختترتیبیبه
نواحیبرخورشیدپرتوهایازهاییسایهکهاینیاوشوند

.گردندایجادمعینی

بامدادی نوع دو در توانمی را خورشیدی هایسازه
طلوع،نخستیگونهدر.ساختنیمروزییاوشامگاهیـ
،دوم یگونه در و گیردمی قرار مالک خورشید غروب و
رویبرنخستیگونهدیدهایخط.ظهرهنگامدرخورشید
بردومیگونهدیدهایخطودارندجایافقییصفحهیک

.عمودییصفحهیکروی
بنیاد را خورشیدی یسازه یک توانمی که هاییطرح
،کردزندهدیگربارراکهننجومِی معماریـسنتاینونهاد
ومتنوعبسیار،موجودشرایطمجموعبهتوجهباتوانندمی

.باشندمتمایز
یهمه با خورشیدی هایسازه و چارتاقی معماری
ارمغانیودستاورد،آنتکنیکیوعلمیمالحظاتومناسبات
امروزجهانبرایزمینایراندانشوتمدنوفرهنگازاست
زنده ،معماری این احیای .فردا و امروز هاینسل برای و
آموزندهوکهندانشیوهنریساختاروشیوهیککردِن
زندهحِقآنبهپایانشبیهایجذابیتکهاستتازههمیشهو

بودنمیبخشد.

■ پی نوشت
1-  اخترباستان شناس و بنیان گذار دانش اخترباستان شناسی در ایران، پژوهشگر و مؤلف 

کتاب های ایران پژوهی، جستجوگر و کاشف مالحظات خورشیدی در بناهای باستانی و از 
جمله در چارتاقی های ایرانی و رومی. محصول تالش ها و دستاوردهای او تاکنون به زبان های 
فارسی، انگلیسی و روسی در کتاب ها، مقاله ها، سخنرانی ها، سمینارها، مصاحبه ها، برنامه های 
تلویزیونی و فیلم های مستند ارائه و منتشر شده است. برخی از این آثار عبارت اند از: کنفرانس 
مطبوعاتی، دانشگاه تهران، 1378؛ نخستین همایش ملی ایران شناسی، تهران، بنیاد ایران شناسی، 

1381؛ کنگره ی اوستا و تاریخ و فرهنگ آسیای مرکزی، تاجیکستان، 2001(؛ سمینار سیستان در 
اخترشناسی ایرانی، دانشگاه زابل، )1390(؛ فیلم مستند »روشنان آسمانی« )1388(؛ فیلم مستند »سیر 
اختران در فرهنگ ایران« )1390(؛ و کتاب های »نظام گاه شماری در چارتاقی های ایران« )1380(، 

»بناهای تقویمی و نجومی ایران« )1383( و »چارتاقی های ایران« )1389(. 
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 معماری و اوتيسم؛ راهکارهای طراحی برای فضاهای آموزشی 

نويسندگان: مهندس هاجر مجاهدی، دكتر مريم قاسمی سيچانی، دكتر الهام فروزنده، دكتر منصوره 
بهرامی/ ناشر: دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان/ نوبت چاپ: اول 1393 / تعداد صفحات: 192/ قيمت: 

15000 تومان
دانشگاهیبرونطرحازبرگرفته،آموزشیفضاهایبرایطراحیراهکارهایاوتیسم؛ومعماریکتاب
در که باشدمی »اوتیسم طیف اختالالت به مبتال کودکان آموزشی فضاهای جهت طراحی راهکارهای«
استانمدارسنوسازیسازمانسفارشبهوخوراسگانواحداسالمیآزاددانشگاهتوسط91-92هایسال
کودکانآموزشینیازموردفضاهاییحوزهدرمدارکواسنادکمبودخاطربه.استگرفتهصورتاصفهان

اوتیسم،اینکتابازاولینمنابعیاستکهبهطورجامعبهاینمقولهپرداختهاست.
192در،93سالدرشدهمنتشرآموزشیفضاهایبرایطراحیراهکارهایاوتیسم؛ومعماریکتاب
منظرازاوتیسمطیفاختالالتبهترتیببهدومواولفصلدرکهاستشدهتدوینفصل7درصفحه و
معرفیکودکاناینبراثرگذارمعماریعواملسومفصلدر.پردازدمیکودکاناینبرایآموزشوروانشناسی
فضاهایطراحی.استکردهعنوانراکودکاناینآموزشیمراکزدرنیازموردفضاهایچهارمفصلوشده
اوتیسممراکز،ایراندرکهجاییآنازواستشدهذکرپنجمفصلدراوتیسمکودکانآموزشیمراکزدرباز
گردیدهمعرفی،دنیادرموجودمعروفهاینمونهششمفصلدر،هستندمناسبمعماریفاقداغلبموجود
کودکاناینآموزشیفضاهایمعماریطراحیپیشنهاداتیارائهوگیرینتیجههفتمفصلدرنهایتدر.است

.استگرفتهقرارنظرمد

 ساختمان های پايدار 

مؤلفان: دكتر رضا مختاری ملك آبادی و مهندس مريم مختاری ملك آبادی/ ناشر: جهاد دانشگاهی واحد 
صنعتی اصفهانـ  مركز انتشارات/ نوبت چاپ: اول 1392 / شمارگان: 500 نسخه/ تعداد صفحات: 235/ قيمت: 

8500تومان
طوربه،سازیساختمانبهترهایروشومصالح.هستندتوجهقابلزیستمحیطبرهاساختماناثرات
سازهعمرطولدرنیزرااجراهایهزینهوسازوساختیهزینههمزمانودادهکاهشرااثراتاینمؤثری
هوایواندازچشم،اتصاالت،طبیعینور،ترراحتداخلیپایدار،شرایطهایساختمانکلیطوربه.دهندمیکاهش

درونیسالمتریدارند.
هایدستورالعمل.گرددتشریحپایدارساختمانیکلیستچکمواردتمامتااستشدهسعیکتابایندر
یپروژهیکسیرخطکلیطوربهکهاندشدهسازماندهی،فصل23درمرتبطلیستچکوپایدارساختمان
پایداریبرایکهکننددرکتاکندمیکمکمخاطبانبههادستورالعملاین.کنندمیدنبالرامعمولیساختمانی
محیطباهماهنگیوتطابقایجاد،پایدارهایساختمانهدف.دادانجامتوانمیکاریچه،پروژهمختلفنقاطدر
.گذارندمیاحترامآنبهوکنندمیحافظتآناز،شوندمیمندبهرهمحیطازپایدارهایساختماناست؛محلی
بافضاهایدارایوسمیموادفاقد،پایدار،آبینگهدارنده،کاراانرژیدر»پایدارهایساختمان«کلیطوربه

کیفیتباالومصالحمناسبتجدیدپذیرمیباشند.
شاملساختمانصنعتدرشاغلافراد،نوسازیهایپروژهبرای،کتاباینهایدستورالعملوهاراهکار
ایندر.استاستفادهقابلافراددیگروساختمانپیمانکاران،مهندسان،معماران،ایمنطقهوشهریریزانبرنامه

.باشدمشاورانودانشگاهیانبرایعطفیینقطهتواندمیکهاستشدهمعرفیجدیدیهایایدهراهنما
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