
شهر  مفاهيم و الزامات تحقق آن در كالن، طراحي شهري عمودي
 تهران

  ****عبدالهادي دانشپور   ***محسن فيضي   **مجتبي مهدوي نيا    *رزاقي اصل سينا

  چكيده
 كه در راستاياست محتوا و پيشينه رويكرد طراحي شهري عمودي به عنوان نظريه جديد طراحي شهري  بررسيهدف اين مقاله نخستين 

شهري در حوزه جنوب بر اين بررسي شرايط شهر تهران به عنوان كالنعالوه    . زمين بوجود آمد مشكالت شهري ناشي از كمبودحل 
هاي مطرح در ارزيابانه رويكردها و جنبش –تحليل محتواي متون تخصصي و بررسي تحليلي وغرب آسيا، براي تحقق اهداف رويكرد فوق 

 ،هاي اين نوشتاريافتهبر طبق . اهداف اين نوشتار است ديگرپيشينه طرح اين رويكرد از  استخراجمنظور  توسعه شهري عمودي، به
گيري رويكرد هاي شكلريشه ،هاي پايدار، شهرسازي اكولوژيك و طراحي اكولوژيكخراشرويكردهايي همچون منظر عمودي، آسمان

موضوعات  ازولوژيك و توسعه عمودي براي استفاده از حداكثر فضاي آسمان همچنين دو مقوله پايداري اك. استطراحي شهري عمودي 
  . رويكرد استاصلي و محوري اين 

شهر تهران به لحاظ شرايط زمين و رشد عمودي با استناد به پيشنهادات طرح جامع مورد مداقه قرار گرفته و در هاي كالنويژگي، در ادامه
ي با اين موضوع در قالب ارائه پيشنهادات ههاي كيفي، الگويي براي چگونگي مواجهاي در پژوهشمينهانتها با رويكرد مشكل محور و نظريه ز

  . هاي كالن شهر تهران مطرح شده استنحوه بكارگيري پهنه در باب

  واژگان كليدي 
  سازي، طراحي اكولوژيك، فرم شهريمرتبهطراحي شهري عمودي، منظر عمودي، بلند

  
   . تهران. دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ،منظر ماريدكتري مع پژوهشگر *
    تهران. عتدانشجوي دكتري معماري گرايش پايداري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم وصن∗∗

     تهران. صنعت دانشيارگروه معماري، دانشكده معماري وشهرسازي، دانشگاه علم و***
                                                      تهران .صنعت ازي، دانشگاه علم واستاديارگروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرس****



در بافت قديم  راحي اقليمي متناسب با جريان بادهاي طخالقيت
   *بوشهر

    **احسان رنجبر
  ***پورجعفر محمدرضا

  ****كيوان خليجي
  

  چكيده
از اهميت بيشتري  اين موضوع در مناطقي با اقليم خاص. محيطي داردك منطقه نقش زيادي در شرايط آسايش سلسله مراتب طراحي اقليمي در ي

، ها ، ارتفاع و تراكم ساختمانگيري خيابانجهت. دهي به فرم شهر دارد شكلدر ميان عوامل اقليمي، جريان باد نقش بسيار مهمي در . برخوردار است
  .گذارندكه بر الگوي جريان باد در فضاهاي شهري اثر مي استناصر طرح شهري از جمله ع ...هاي مرتفع و  پراكنش ساختمان

قرن بيستم مورد توجه ويژه متخصصين قرار گرفته، در ايران با وجود  50متقابل طراحي شهري و جريان باد شهري از دهه  تأثيرموضوع  اگرچه
  .مورد كاوش قرار نگرفته استهاي غني در شهرهاي تاريخي، اين موضوع به خوبي تجربه

شهر بوشهر در كرانه شمالي خليج فارس يكي از شهرهاي اقليم گرم و مرطوب است كه كليت بافت و فضاهاي شهري آن متناسب با شرايط 
ر آن مشاهده كرد توان دهاي منحصر به فردي در طراحي اقليمي، از بافت تا بناي معماري را ميخالقيت اي كه به گونه اقليمي شكل گرفته است

  .بخش بوشهر قديم را ايجاد كرده است كه سيماي شهري متمايز و هويت
اي و  تحليلي، مبتني بر اصول موضوعه طراحي اقليمي و با تكيه بر گردآوري اطالعات به روش كتابخانه - با روش تحقيق توصيفياين مقاله 

  .سب با جريان باد در بافت قديم بوشهر استهاي طراحي اقليمي متناكردن خالقيت ميداني به دنبال آشكار
ها حكايت از آن دارد كه فضاهاي شهري بوشهر در سلسله مراتبي از طراحي اقليمي متناسب با جريان بادهاي محلي ها و بررسيمجموع تحليل
تنظيم طبقات ارتفاعي بافت،  ويابي هايي همچون مكانطراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر، در ويژگي. است شكل گرفته

مقطع عرضي معابر در جهت كوران بيشتر، شكل فضاي معماري و جزئياتي همچون شناشير،  و گيري معابرشكل ميادين و معابر شهري، جهت
  .كند تبلور پيدا مي... طارمه، بون و 

  واژگان كليدي 
  شناشير اي شهري،فضاه شهري، سلسله مراتب طراحي اقليمي، بوشهر،  جريان باد

  
با راهنمايي دكترمحمدرضا  "بافت هاي تاريخي بوشهر هاي شهري در  پايداري ميدان رمز در جستجوي"اين مقاله برگرفته از رساله دكتري احسان رنجبر با موضوع  *

 .پورجعفر است
   ولنويسنده مسئ .ي معماري و مدرس گروه طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرسرپژوهشگر دكت **   

   تهران.  دانشيار گروه شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس ***
                                                                                                        شهري طراحي ارشد كارشناس**** 



 روش از استفاده با زلزله مقابل در شهرها ارتباطي يها شبكه پذيري آسيب سيررب
IHWP , GIS  
  تهران شهرداري شش منطقه موردي مطالعه

  
  *اسماعيل شيعه

 **حبيبي كيومرث
  ***ترابي كمال

  دهيچك
ساعت اوليه  72زدگان به ويژه در كه امكان نجات زلزله هاي ارتباطي شبكه به بار آورد از جمله، مختل كردنخسارات عظيمي در زندگي بشر  تواند لزله گاه ميز

 و يدرمان وي خدمات مراكز از بودن دور ها، راه بودن عرض كم دنبال به خطرناك تيوضع نيا آمدن وجود به امروزه .سازد رو مي را با مشكل جدي روبه
 هاي شبكه كارايي رفتن بين از به منجر كه است بزرگي شهرها تراكم شيافزا وي كالبد گسترش جةينت باال،ي زيخ زلزله باي ا منطقه دري ريقرارگ

  .شود يم مالي هاي خسارت و انساني تلفات باالي حجم ارتباطي،
 شمار به تهران شهر مناطق ترين مهم از يكي مساحت، مربع تركيلوم 20 و 1385درسال جمعيت نفر هزار 220 حدود با تهران شهر شش منطقه

 غيره و اقتصادي بزرگ هاي شركت عمومي، هاي بيمارستان و درماني مراكز عالي، آموزش مؤسسات ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه نظيريي نهادها تمركز .آيد  مي
 را محدوده اين در حوادث و بحران مديريت مسايل به توجه خود نوبه به موضوع اين. است كشوري و شهري ديدگاه از منطقه اين باالي اهميت انگريب

 و ساختماني تراكم ها، ساختمان ارتفاع و خيابان عرض بين رابطه درماني، مراكز به دسترسي چوني موارد از استفاده با پژوهش اين در سازد يمي ضرور
 مراتبي سلسله تحليل مدل براساس كه ها نقشه و اطالعات تلفيق مختلف هاي مدل يقطر از ابنيه كيفيت و منطقه PGA زمين، كاربري جمعيتي،
 بدنه كه دهد مي نشان پژوهش نتايج. است شده مشخص زلزله مقابل در شش منطقه ارتباطي هاي شبكه پذيري آسيب ميزان ، شده تركيب معكوس
 از بيشتر، محصوريت درجه و ها قطعه ساير به نسبت امدادي مراكز تا زياد فاصله ين،پاي ابنيه كيفيت باال، جمعيتي و ساختماني تراكم با هايي خيابان

 طرف به منطقه شمال سمت از حركت با كه شود يم شناخته ريپذ بيآسي ها بخش عنوان به كه يحد تا بوده برخورداريي باالي ريپذ بيآس زانيم
ي كمتر رييپذ بيآس از كمتر جمعيتي و ساختماني تراكم و بيشتر عرض با هاي خيابان و ها بزرگراه مقابل در. شود مي افزوده زانيم نيا به جنوب

  .است برخوردار

   يديكل واژگان
 .GIS معكوس، مراتبي سلسله تحليل ارتباطي، هايشبكه زلزله، پذيري،آسيب

  
     تهران .ايران صنعت و علم دانشگاه شهرسازي و معماري دانشكده دانشيار*
                                                                                                              مسئول سندهينو. سنندج. كردستان دانشگاه مهندسي و فني دانشكده استاديار ** 

   .  ايران صنعت و علم دانشگاه شهرسازي رشته ارشد كارشناسي دانشجوي***



  قرائت واژه ساماندهي در مداخالت شهري؛ ساماندهي، از واژه تا عمل
  

       *گوران عرفاني
  **احسان ديزاني

  چكيده
هاي شهري ه در عناوين طرحكاربرد اين واژ از اين رو. مداخالت شهري داراي تفاسير متفاوت و گاه متناقض است ةقرائت واژه ساماندهي در زمين

هاي شهري از يك سو و قلمداد كاربرد وسيع واژه ساماندهي در عناوين طرح. ، در حوزه نظري و اجرايي همراه شده استيهاي متفاوتبا برداشت
مين راستا مقاله حاضر در ه. كندمشخص مياي تخصصي از سوي ديگر، ضرورت تبيين قرائت صحيح از اين واژه را شدن اين واژه به عنوان واژه

  . حوزه واژگان، اصطالحات و تعاريف تخصصي و حوزه تجارب موجود در اين زمينه را مورد ارزيابي قرار داده است
، "ساماندهي"در زبان فارسي، واژه . واژگان، اصطالحات تخصصي و تعاريف آنها، نقشي مبنايي در انتقال مفاهيم، پيشبرد و گسترش علوم دارد

در زمينه مذكور، ) انگليسي، فرانسه، ايتاليايي( هاي مطرح غير بوميزبان    با ارزيابي . داراي تعريف مشخصي در زمينه مداخالت شهري نيست
با  با وجود واژه معادل در زبان فرانسه، تجربيات مداخالت شهري اين كشور نيز، عمالً. تنها در زبان فرانسه موجود است "ساماندهي"عادل واژه م

  .هاي متفاوت و گاه متناقض همراه شده استبرداشت
 شرايطوضع موجود در جهت ارتقاي  آن، بهبود صورت يك عنوان مطرح شده است و منظور ازهساماندهي در عرصه قوانين و مقررات داخلي ب

هاي ساماندهي شهري در عرصه تجارب داخلي و خارجي اصول مشخصي را مالك طرح. هاي شهري و روستايي استدر محدوده زندگي مناسب
هاي در طرح "ساماندهي"ن واژه به ديگر سخ. هاي يكساني برخوردار نبوده استعمل قرار نداده و گستره مداخالت با عنوان ساماندهي از رويكرد

اجرايي را در زمينه مداخالت شهري نيز تبيين  ـ گونه چارچوب علميشهري نه تنها يك اصطالح كاربردي، بلكه فقط عنواني خنثي بوده كه هيچ
ن و اصطالحات تخصصي در زمينه كاربرد اين واژه به تنهايي رويكردي تخصصي را تبيين ننموده و در صورت استفاده، بايستي با واژگا. نمايدنمي

  .مداخالت شهري همراه شود

  واژگان كليدي 
 اجرايي -سازماندهي، مداخله شهري، چارچوب علمي ساماندهي،

  نويسنده مسئول      .  كارشناسي ارشد معماري منظر دانشگاه تهران *
 هاي تاريخي دانشگاه تهران       ارشد مرمت و احياي بناها و بافت كارشناسي**



  

  *ادراك نابينايان از معماري و ضوابط و الگوهاي طراحي براي آنان 
      **احمدعلي فرزين

 ***ارغوان شيباني 

  چكيده
ي براي عملكردهاي مختلف و رفع نيازهايي هايي براي بهتر زيستن فرايندي است فيزيكي كه در قالب ساخت و خلق بناهايمعماري، با مجموعه احساسات و ايده

ها و بر هزاره هاي ناگزير در ساخت و سازهاي جوامع گوناگون طي شباهت. يابدمي نمود       شمار ديگر بشري همچون زيست، امنيت، آسايش و نيازهاي بي
- بخش         . از اين فرايند، وابستگي تام به ابزار درك وي از فضا داردوجود آورده است و درك و فهم انسان حسب نيازهاي مشترك، الگوهاي نسبتاً مشابهي به

از اين ميان، نابينايان فاقد ابزار اصلي درك فضا و . كوچكي از جمعيت بشري كه داراي ابزارهاي متعارف ادراك فضا نيست، نيازمند فضايي متفاوت با ديگران است
توان آنها را جدا از افراد سالم اجتماع و در يك محدوده مشخص دن در ذهن قشر مذكور از يك طرف، نميبراي جلوگيري از احساس طرد ش. معماري هستند

هاي روزافزون فتمحصور كرد و از طرف ديگر اختصاص يك پروژه بزرگ به درصد بسيار كمي از افراد جامعه، توجيه اقتصادي نيز نخواهد داشت و چه بسا با پيشر
در روند طراحي معمارانه براي فضاهاي مختص نابينايان در جهت رفع درصدي از مشكل نابينايي، نيازمند حفظ اصول و مباني بصري و علوم و فناوري به زودي 

بنابراين آنچه در اين تحقيق پيش روست، تالشي است براي تشخيص درك نابينا از معماري و . زيباشناختي خاص يك پروژه معماري يا معماري منظر نيز باشيم
- اگر چه رعايت رعايت صحيح معيارها، ضوابط و استانداردهاي تبيين شده توسط كارشناسان و صاحبنظران ذي. رائه الگوي صحيحي از فضاي مناسب با ادراك اوا

ه يك نابينا نيز به هنگام فراغت و تواند شرايط مطلوب توأم با اطمينان خاطر و امنيت فضاي كار و زندگي را براي نابينايان تأمين نمايد، اما از آنجايي كربط، مي
رسد در بعضي شرايط خاص و متفاوت بر حسب نوع كاربري يك پروژه معماري يا كند، به نظر ميتفريح فضايي متفاوت از الگوهاي تكراري روزمره را نيز طلب مي

  .   ت حفظ ايمني نابينايان، پرهيز نمودمعماري منظر مي توان از تكرار همان الگوهاي واحد طراحي، با شرط رعايت تمهيدات ويژه جه

  واژگان كليدي 
  طراحي ، ضوابط، فضا، ادراك، نابينايي ،معماري

  .آواي طبيعـت :با عنوان  ارغوان شيباني،  برگرفته از رساله كارشناسي ارشد معماري منظر *
                                                                      دانشگاه تهران .پرديس هنرهاي زيبا .معماري دانشكده استاديار **

  .دانشگاه تهران .دانشكده معماري .كارشناس ارشد معماري منظر  *** 



  اسالمي انبه دور اندارابگرد در انتقال از ساساني
  شناختيباستان بر اساس مستندات 

  
  *حسن كريميان
  **ساسان سيدين

  چكيده
اد و در آغاز قرن به تدريج اهميت خود را از دست د اين سلسلهبا اضمحالل  بود كه ساسانيهاي پر رونق روزگار از شهردارابگرد يكي 

استقراري داراي ساساني  روزگار اين شهر باستاني در كه روشن ساختشناختي نگارندگان مطالعات باستان. شدمتروك  يششم هجري قمر
ليكن پس از تسخير ايالت پارس توسط مسلمانان، تغييراتي در عملكرد و كاربري فضاهاي آن به وجود  ،بودهمتمركز، پرقدرت و طبقاتي 

  .ه استآمد
از و  اندگرايش يافته كه در قرون اوليه اسالمي عموم ساكنان دارابگرد به استقرار در نيمه شمالي شهر است شناختي مؤيد آنشواهد باستان

اسالمي بخشي از سكنه شهر هاي سده نخستين كه در است ها همچنين حاكي از آناين يافته .نيمه جنوبي آن استفاده چنداني نشده است
  . داشتندخارج از دروازه غربي سكونت  محدودهدر 

ضمن  كند ونظير ايران باستان را مشخص شناختي، ادوار استقراري اين شهر كمهاي باستانبه مدد يافته كهنوشتار حاضر در پي آن است 
ات بوجود آمده در سازمان هايي در خصوص علت اصلي تغييرهاي اسالمي به پرسشهاي دارابگرد در نخستين سدهتعيين كاربري محله

  .دهدپاسخ  نيز اجتماعي، فرم و عملكرد اين شهر

  واژگان كليدي 
 اسالمي شهر، ي شهري، فضاو عملكرد دارابگرد، شهر ساساني، فرم

                                       دانشگاه تهران                                                                     .شناسيعضو هيأت علمي گروه باستان *
                                                       09121459157 نويسنده مسئول . دانشگاه تهران .شناسيدانش آموختة كارشناسي ارشد باستان **



منظر  مرتبه و هاي بلند رابطة چگونگي قرارگيري ساختمان
  *شهري

  ****علي اصغر اديبي***       سيد امير منصوري   **مهرداد كريمي مشاور

  چكيده
گيرندگان را  تواند تصميم شناخت اين ابعاد مي. استمرتبه در منظر شهري داراي ابعاد مثبت و منفي زيادي  هاي بلند ساختمانبررسي مسئلة 

هاي  به بررسي جايگاه ساختمان حاضر بر همين اساس، تحقيق. في كمك نمايددر جهت تقويت ابعاد مثبت و همچنين حذف ابعاد من
  .پردازد تر ساختن ابعاد مسئله مي مرتبه در منظر شهري با هدف روشن بلند

 تواند از منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد، اما آنچه در اين تحقيق مرتبه در شهر مي هاي بلند گيري ساختمانبررسي چگونگي قرار
 (stand alone)و منفرد  (cluster)اي شهر است كه به صورت خوشهاي تطبيقي ميان دو نوع قرارگيري ابنيه بلند در  مد نظر است مقايسه

  .شود شناخته مي
به  كه گيرد صورت مي زيباشناسانه اقدام .3 هويتي .2عملكردي  .1       :اس سه هدف ثير اين دو نوع ابنيه بلند در شهر بر اسأارزيابي ت

  . دهد قرار ميترتيب ايجاد بيشترين كارايي، معنا و زيبايي در منظر شهري مورد توجه 
بر اساس  ها و تهديدها كه در آن به بررسي ايجاد فرصت شده ها از روش ارزيابي تطبيقي استفاده مي به منظور تجزيه و تحليل داده

  .دهد قرار مياي پرداخته  قرارگيري ابنيه بلند به صورت منفرد و خوشه
أثيرگذار اين زيرا ابعاد ت ؛اي بايد تفاوت قائل شد يابي و معماري بناهاي بلند منفرد و خوشه دهد كه در مكان هاي اين تحقيق نشان مي يافته
بر . شود ميحذف ديدهاي شهري  تجربهاي  و بناهاي بلند خوشه"منيت"هاي منفرد داراي مفهوم  برج. است متفاوت در منظر شهريبناها 

  .عمل آيد يك به يابي براي هر بايد تصميمات مناسب در ضوابط معماري و مكان ،اين دو نوع بناي بلند اساس تفاوت هاي

  واژگان كليدي 
 .هاي منفرد اي، برج هاي بلند مرتبه، خوشه منظر شهري، ساختمان

است كه به راهنمايي آقايان  "سازي در منظر شهري مرتبه دنقش بلن "مشاور با عنوان اين مقاله مستخرج از رساله دكتري مهرداد كريمي *
  .دكترمنصوري و دكتر اديبي در دانشگاه تهران در حال انجام است

                09126059138 نويسنده مسئول تهران. پرديس هنرهاي زيبا. دانشگاه تهران. پژوهشگر دكتري معماري **
  دانشگاه تهران                                                   . پرديس هنرهاي زيبامعماري،  استاديار دانشكده ***

  دانشگاه تهران                                                              . پرديس هنرهاي زيبامعماري،  هاستاديار دانشكد ****

  


