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 چکیده

ی عاصر و نیز کاهش حس تعلق و عالقهنابسامانی و آشفتگی سیمای محیط های شهری م موضوع

دارند.  ف بر آن اتفاق نظرهای مختلدگی خود مسأله جدیدی نیست و گروهشهروندان ایرانی به محیط زن

ها و اشکال مختلف در چند دهه اخیر نشان داده است که ها به سبکمطرح شدن معماری ساختمان

در چنین شرایطی که فقدان  ی طراحی خود توجه دارند.متر به محیط کالبدی پیرامون حوزهمعماران ک

شهری در پروژه های شهری لت طراح الگوهای انسجام بخش و پیوند دهنده کامال مشهود است، لزوم دخا

بنابراین مقاله حاضر ماحصل تالشی است که برای اولین بار با استفاده از ضوابط و  شود.احساس می

 ،پرداخته است. هدف از این پروژهدر شیراز های معماری هنماهای طراحی شهری به کنترل طرحرا

، استخاطر و آرامش در ساکنان محله  دستیابی به سیمای شهری مطلوب و همچنین ایجاد حس تعلق

در این پژوهش با استفاده از مطالعات  در شیراز که به تازگی در حال شکل گیری است.ای جدید محله 

لعات ها پرداخته شده  و با کمک مطاطبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده میدانی یه جمع آوری اطالعات،

شناسنامه معماری و  همچنینهای تصویری و قالب یادداشت قدامی درهای ااسنادی به ارائه دستورالعمل

به ارتقای کیفی محیط زیست  این عمل امید است است. پرداختهمسکونی شهرسازی برای هر قطعه 

 شهروندان که یکی از اهداف اصلی طراحی شهری است بیانجامد.

 

 

 الگوهای طراحی شهری، طراحی شهری، بافت مسکونی، جداره شهری، ضوابط طراحیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

و باورهای ها ها، نگرشهای ذهنی، ارزشهنی شهروندان از فضا، پیش زمینهسیمای شهری از یک سو به عنوان تصور ذ

یرد و از سوی دیگر به عنوان منظر کالبدی شهر، شامل مجموعه ای به هم پیوسته از فضاها و توده های گشهروندان را در بر می

هنی اهمیت تأثیرگذاری کیفیت سیمای شهری بر شرایط روانی و ذ. توسط بیننده قابل دیده شدن استه شهری است ک

شود که محیط مصنوع شهرها به محیط زیست دائمی شهروندان تبدیل شده است و ترکیب میشهروندان از این واقعیت ناشی 

تار انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. این امر را ای تدریجی و مداوم ، احساس و ادراک شده و حتی رفگونه محیط شهری به

تحقیقات دامنه دار دانش روانشناسی محیطی به اثبات رسانده است . از سوی دیگر امروزه تحقیقات گسترده ای در زمینۀ تأثیر 

، میادین، محله ها ،و نیمه باز ، خیابان های محلیهای شهری ، فضاهای باز عناصر مختلف سیمای شهری مانند نشانه ها، جداره

، بر احساس و ادراک استفاده طبیعی و نظایر آن ، نوری و فضاهای سبز ، آب و انعکاس آنطبیع جذابیت و مطلوبیت مناظر

های افراد به اثبات رسیده است . از دیدگاه های آن در ترجیحات و انتخابم شده و نقش سیمای محیط و قابلیتکنندگان انجا

، از نظر دیداری متعلق به  می گیردهای شهر که در معرض دید شهروندان و گردشگران قرار تمانحقوقی نیز سیمای ساخ

 .آن متعلق به شهر و شهروندان است ، بلکه کیفیتالکین عرصه و اعیان ساختمان نیستمالک یا م

این بناهای مستقل در کنار  ، اما استقرارگیردور مستقل از بناهای مجاور شکل میاگرچه کیفیت معمارانه هر ساختمان به ط

یا بینندگان فضای شهری تداعی  کنندگانفاهیم سطح باالتری را در استفاده، سازنده کلیتی باالتر است که معانی و میکدیگر

کند که ممکن است به ادراک آرامش یا شلوغی، اغتشاش یا نظم ، تنوع یا یکنواختی ، هماهنگی یا تضاد و تشخص یا نظایر می

 یما و فضای شهری منجر شود . آن از س

ش ، انسجام خود را از ، محیط کالبدی هر روز بیش از پیت طراحانۀ هرچه وسیع تر معمارانعلیرغم مداخالدر شرایط امروز، 

مطرح شدن معماری به سبک ها و اشکال مختلف و تحوالت کالبدی شهرها در چند دهۀ اخیر نشان داده است . دست می دهد

های جدید به ندرت دارای ساختمان چراکهر به محیط کالبدی پیرامون حوزۀ طراحی خود توجه دارند . که معماران کمت

، بناها هر یک به تنهایی ای که در بهترین شرایطند، به گونهباشمیهای پیرامون خود ها و کیفیات مشترک با ساختمانویژگی

مجموعه اجزاء هرگز به یک کلیت پیوسته به طوری که  .امطلوب استکننده و نها مأیوسناما تأثیر جمعی آبوده جالب توجه 

لگوهای انسجام بخش و پیوند در چنین شرایطی فقدان ا .تبدیل نشده و شهرهای کوچک و بزرگ ما سیمای مطلوبی نیافته اند

 ، کاماًل مشهود است.دهنده

ی مورد نظر معمار و مالک فراتر از معیارها بدین ترتیب الزم است که در شکل گیری سیمای خارجی ساختمان ، در سطحی

با کلیت شهر ارتباط پیدا می کند،  هایی در جهت حفظ منافع عمومی شهر و شهروندان کهساختمان، ضوابط و دستورالعمل

ظات ، عواملی که تنها با استفاده از مالحدودکننده بیرونی خواهیم بودبه دیگر سخن، ناگزیر به ایجاد عوامل مح. تنظیم شود

 هری می توان آنها را فراهم نمود.طراحی ش

 آندر حال حاضر فقط طرح آماده سازی اراضی تعاونی مسکن استانداری فارس واقع در شمال شهرک گلستان در شیراز که 

به بنابراین با توجه به وسعت اراضی مذکور، نیاز  باشد.میدر قطعات مسکونی ، فاقد هرگونه ساخت و ساز تهیه و تصویب شده

دخالت طراحی شهری و ارائه ضوابط و الگوهای طراحی برای دستیابی به یک محیط مطلوب مسکونی احساس می شود. چرا که 

رسی طراحی شده در طرح یکسان بودن اکثریت قطعات مسکونی از جهت ابعاد و اندازه و عرض زمین، همچنین نوع شبکه دست

ی پیش رو ماحصل آغاز تالشی است در بنابراین مقاله و مرج در بافت گردد.می تواند سبب یکنواخت شدن و هرج آماده سازی، 

ی تدوین ضوابط طراحی شهری در بافت های مسکونی جدیداالحداث در شیراز که با هدف دستیابی به سیمای شهری زمینه

ایجاد حس تعلق خاطر در های ناهماهنگ و ناموزون شهری و در نهایت مطلوب و جلوگیری از اغتشاشات بصری حاصل از بدنه

 ساکنان به انجام رسیده است.
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 شناخت عرصه پژوهش
در شمال غربی شهر  منطقه مورد مطالعه که اراضی متعلق به تعاونی مسکن استانداری فارس واقع در شمال شهرک گلستان 

اراضی مورد نظر از شمال به (. 1) شکل هکتار را اشغال کرده است 54را شامل می شود، به طور تقریبی سطحی معادل شیراز 

 سپیدان، از سمت جنوب به شهرک گلستان و از جانب غرب به ارتفاعات غرب -اراضی دوکوهک، از سمت شرق به جاده شیراز

 (.2شیراز محدود می گردد) شکل 

 

 
 دسترسی از سطح شهر -2شکل     موقعیت در شیراز                                                                        -1شکل 

 

دسترسی های موجود در بافت مسکونی در سلسله مراتب  به همراهجزئیات طرح آماده سازی مصوب محدوده مورد مطالعه 

 ارائه می گردد. 3شکل 

 

 
 طرح آماده سازی و سلسله مراتب دسترسی ها -3شکل 

 کاربری زمین در طرح آماده سازی بررسی

 4/33حدودا  است که کاربری مسکونیاکثر قطعات دارای ( نشان می دهد که 1ها ) جدول دول کاربریآمارهای حاصل از ج

قطعه با کاربری مسکونی است  977اراضی مورد نظر در مجموع دارای  دهد.طح کل اراضی را به خود اختصاص میدرصد از س

متر و  12درصد قطعات دارای عرض  92 ل اجراست.طبقه قاب 3مترمربعی تفکیک شده و در  222که به صورت قطعات تقریبی 
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جنوبی –شمالی باشند. به استثنای چند قطعه، شکل اکثر قطعات هندسی و مستطیل شکل است. جهت گیری قطعات کمتر می

،      تقریبا هم جهت با وضعیت مناسب قرارگیری ساختمان در اقلیم شیراز بودهجنوب شرق  -اندکی متمایل به شمال غرب

 که در راستای باد غالب شیراز نیز واقع شده است. ایگونهبه
 کاربری زمین در طرح آماده سازی -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در طرح آماده سازی کاربری زمین -5شکل 

 نحوه پراکندگی قطعات بر اساس مساحت قطعه -4شکل 

 درصد سطح )مترمربع( کاربری
 42/33 53/135561 مسکونی 
 62/2  3/3345 تجاری 

 73/6 4/52221 فضای سبز
 67/13 1/93295 اراضی شهرداری

 63/2 22/3937 پارک کودک
  64/2 4/3622 آموزشی 
 26/2 365 فرهنگی
 57/26 73/126352 معابر

 13/2 7953 مسیر پیاده
 54/5 7/22295 توسعه آینده 

 100 21/542437 جمع
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 نحوه پراکندگی قطعات بر اساس عرض قطعه -3شکل 

قطعه از جانب جنوب  355قطعه از جانب شمال قطعه،  333دسترسی  ،همانگونه که در طرح آماده سازی مشاهده می شود

  از دو نبش ساختمان قابل دسترسی است.قطعه  123قطعه و 

 
 نحوه دسترسی قطعات -9شکل 

 دید از داخل سایت به خارج -6شکل 
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 قواعد و معیارهای طراحی

 یارهای دسترسی پیادهقواعد و مع -2جدول 

 سیاست های اجرایی راهبرد اهداف 

ی پیاده
دسترس

ی پیاده
دسترس

 

ی
ی و پویای

سرزندگ
 

ی
نفوذپذیر

 

 در داخل مسیر

امکان ایجاد رابطه متقابل بصرری برین مسریر و بدنره )پرهیرز از  -

 بدنه های صلب و طوالنی(

هماهنگی بدنه های بالفصل و هم سرطح مسریر برا رویردادهای  -

 مسیر

ط مسیر با در ارتبا

 پیرامون

 طوالنی نشدن بدنه های غیرقابل نفوذ -

 ایجاد خوانایی در شبکه مسیرهای پیرامون -

ضور شهروند در مسیر
ایجاد امکان تداوم ح

  

 تنوع و انعطاف

 پرهیز از آرایش یکنواخت مبلمان شهری در طول مسیر -

 ایجاد سکانس های متناسب و متنوع در طول مسیر -

 کارگیری یک الگوی یکسان در طرح انواع مسیرهاپرهیز از ب -

های کالبدی در جهت افرزایش خوانرایی و تبردیل ایجاد شاخص -

 آن به خاطرات جمعی

 توالی

 ایجاد تباین فضایی در طول مسیر و همچنین در شبکه مسیرها -

شاخص نمودن عناصر جاذب در طول مسیر در نقاطی خاص بره  -

 شویق نماید.نحوی که تداوم حرکت را ت

 وضوح

ایجاد ضرباهنگ )ریتم( توسرط عناصرر تکررار شرونده در طرول  -

 مسیر برای حدس تداوم حرکت

 استفاده از روشنایی متناسب با انواع فضاهای حرکتی در مسیر -

 امکان رؤیت پیاده توسط سواره -

ی
ایمن

 

ط
ت پیاده در محی

امنی
 

ی
ظ کالبد

به لحا
 

 ه فضای پیادهقابلیت دیدن از بدنه ها ب -

 حذف موانع دید در عرصه مسیر -

 روشنایی مناسب برای حرکت پیاده -

 پرهیز از کنج های تاریک و مخفی -

 تنظیم اختالف سطح ها در خیابان متناسب با حرکت پیاده -

پرهیز از نصب مبلمان دعوت کننده به سکون در قسرمت هرایی  -

ه را ایجراب مری از مسیر که ابعاد و شکل آن حرکت سواره و پیراد

 کند .

ل سواره
ی در مقاب

ایمن
 

 درمسیر

جداسازی حریم حرکت پیاده به موازات سواره در بخش هایی از  -

 که امکان پذیر است مسیر

 پیاده ها و عبور قابل پیش بینی بودن محل حضور -

 تأکید برمحل تقاطع ها با عناصر کالبدی چون کف سازی، شکل  -

 نبش ها و .....

 تقاطعدر 
 دسترسی ایمن به سواره -

 پیاده مناسب سازی تقاطع های سواره با محور -

 استفاده از نورپردازی مناسب در تقاطع -

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 قواعد و معیارهای طراحی فرم کالبدی -3جدول 

 سیاست های اجرایی راهبرد اهداف

ب
ی و تناس

هماهنگ
ب

ی و تناس
هماهنگ

  

ی جداره
طراح

 

 توجه به ارکان اصلی در نما

 جرزهای عمودی در مدول های اصلی .امتداد دادن  -

 هماهنگی درخطوط جداکننده طبقات -

 تأکید بر ریتم های افقی در ساختمانهای بلند به منظور تعدیل ارتفاع نما -

ایجاد نظم و هماهنگی در خط آسمان و پرهیز از پرش های ارتفاعی ناموزون  -

 درجداره

 حفظ تناسب و تعادل جداره -

 ایجاد جذابیت بصری مطلوب میان طبقات به منظور حفظ و ایجاد تناسب -

 توجه به اجزاء در نما

تعریف و تأکید بر ورودی ها از طریق استفاده از شکستگی یرا پیشرامدگی در  -

 تفاوت در رنگ و مصالح و ... نما،

 هماهنگی پنجره ها در ارتباط با هم و با سایرارکان و اجزای بنا -

های کولر به داخل ساختمان و یا ایجاد کانرال هرای  انتقال تأسیسات و کانال -

 تأسیساتی ناپیدا .

ت
باف

انتخاب مصالح و رنگ  

هماهنگ و مرتبط با ترکیب 

 رنگ

 یره و جاذب حرارت پرهیز از بکاربردن رنگ های ت -

 استفاده از رنگ های طبیعی مصالح برای ماندگاری بیشتر -

 با اقلیم  استفاده از مصالح سازگار -

ضا بر انسان
عدم غلبه ف

ضا بر انسان
عدم غلبه ف

 

ب
ت مناس

صوری
ی از مح

برخوردار
 

نسبت مناسب ارتفاع و عرض 

 معبر

 تثبیت خط آسمان در ارتفاع مناسب نسبت به عرض معبر -

 ایجاد عقب نشینی در جداره ها با افزایش ارتفاع  -

 ایجاد طرح پلکانی در هنگام افزایش طبقات ساختمانی   -

ز استقرار مناسب عرصه های با

 خصوصی و معبر نسبت به هم  
 در نظر گرفتن توده های حجمی به عنوان بدنه تعریف کننده محصوریت . -

 تخلخل مناسب بدنه ها 

 تخلخل مناسب در توده های پر  -

تخلخل مناسب در جداره های تعریف کننده فضای باز خصوصی برا مصرالح ،  -

 هندسه جداره و ....
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 معیارهای فرم کالبدیقواعد و  -3ادامه جدول 

 سیاست های اجرایی راهبرد اهداف

ش
آرام

ش
آرام

  

ضور عناصر 
ح

ی
طبیع

 

انتخرراب و اسررتقرار مناسررب 

 پوشش گیاهی 

تراکم و ارتفاع پوشش گیاهی در حدی نباشد که نظرارت برر فضرا  -

 یا بخش هایی از آن را مختل سازد .

 شد انتخاب گونه هایی که در برابر شرایط اقلیمی محیط مقاوم با -

 استفاده از تک درخت یا پوشش گیاهی متمرکز در القاء مکث . -

 استفاده از ردیف درختان یا پوشش گیاهی در القاء ریتم و توالی  -

ت 
کم بودن اتفاقا

غیرمترقبه 

ی
کالبد

 کم هیجان بودن  
 پرهیز از اعمال شدت و تنش در کالبد فضا . -

 دو بدنه نسبت به هم  ایجاد تعادل در هر یک از بدنه ها و در هر -

 پرهیز از اعمال تنوع شدید در کف و بدنه ها . -

 داشتن وضوح کافی کالبدی برای استفاده کنندگان . - قابل پیش بینی بودن فضا

کم بودن 

ت 
مزاحم

ی دید
ها

 

 های مزاحم  کاهش اشراف

 محدود بودن دیداز معبر به درون دانه ها . -

 جاور به یکدیگر .پرهیز از اشراف دانه های م -

وجود 

ت 
نظار

ی
اجتماع

 

 دیده شدن فضا از درون بدنه 
 وجود روشنایی کافی برای دیده شدن تمام فضا در شب . -

 ایجاد بازشو در بدنه ها به سمت معابر فرعی . -

ی از سلسله
برخوردار

 
ب

مرات
 

 مشخص بودن قلمروها 
 تفکیک مناسب عرصه عمومی و خصوصی . -

 ورودی ساختمانها . تعریف مناسب  -

 معلوم بودن سکانس ها 

معلوم بودن نسربی عرصره فعالیرت هرای حرکتری و غیرحرکتری  -

 نسبت به هم .

 برقراری توالی مناسب میان عناصر کالبدی . -

بکارگیری مناسب یکمرتبگی به منظور افزایش خوانرایی و کراهش  -

 یکنواختی در فضا . 

 

 گزینه های طراحی

درصد از سطح اراضی به کاربری مسکونی اختصاص یافته که دارای متوسط مساحت  33سازی مورد نظر، بیش از در طرح آماده 

های ت، به واسطه نحوه ی استقرار تودهسمترمربع می باشند. بدین ترتیب فضاهای عمومی محدوده که شامل خیابان ها 222

آنچه سبب تعریف فضاهای عمومی شده و به آن معنا و  حکم،ساختمانی مسکونی شکل خواهد گرفت. به همین دلیل ساده اما م

قطعات مذکور از فضاهای  مفهوم شهری خواهد بخشید، نحوه ی ساخت و ساز در قطعات مسکونی و جداره های جداکننده

ابراین لی را فراهم سازد. بنخود بایستی امکان سازماندهی فضاهای داخ ،ی استقرارباشد. به طوری که این نحوهعمومی می

به همین  ثیر بسزایی خواهد داشت.های طراحی تأگیری گزینهخلی در قطعات مسکونی در شکلی سازماندهی فضاهای دانحوه

ثیر آن در بافت شهری اشاره شده و سپس به بررسی تدا به خصوصیات کلی هر گزینه و تأهای طراحی ابدلیل در ارائه گزینه

رارگیری فضای مورد نیاز پارکینگ قطعات و سطوح اختصاص یافته به واحد مسکونی های مختلف پالن بر اساس محل قحالت

 پرداخته می شود.در طبقه همکف 

ذکر این نکته الزامی است که در قطعات با دسترسی از جانب شمال، جداره اصلی جزیی از جداره شهری است که کامال از 

ر آن صورت پذیرفته است. در حالی که قطعات با دسترسی از جنوب، فضای عمومی قابل رؤیت است. بنابراین تأکید بیشتری ب

 جداره بیرونی مجاور معبر نسبت به جداره ساختمان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
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 گزینه یک طراحی

 خصوصیات کلی

جانب درصد از سطح هر قطعه به فضای پر و مابقی به فضای باز خصوصی، به طوری که فضای پر در  32اختصاص  -

 شمال و فضای باز در جنوب قطعه واقع شود.

نحوه ی برقراری ارتباط میان فضاهای خصوصی ساختمان و فضای عمومی، همچنین محل قرارگیری درهای ورودی  -

 ابق با نظر طراح هر قطعه می باشد.پیاده و سواره مط

 

 
 گزینه یک طراحی -7شکل 

 

 
 دسترسی از جنوببا در قطعات   -11شکل              طعات مسکونی با دسترسی از شمالنحوه ی سازماندهی فضاهای داخلی در ق -12شکل
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 گزینه یک طراحی ارزیابی

عرصه عمومی و خصوصی به گونه ای است که امکان رعایت سلسله مراتب مقدور نبوده و تسلط  نحوه ی مجاورت  -

 مالی امکان پذیر است، وجود خواهد داشت.دید از معابر به درون دانه ها در قطعاتی که دسترسی از جبهه ش

ساختار شطرنجی شبکه دسترسی و نحوه ی تقسیم بندی قطعات در طرح آماده سازی که سبب یکنواخت شدن بافت  -

گردیده، کاهش خوانایی و آدرس پذیری در بافت را بدنبال خواهد داشت. بنابراین بدنه های صلب و یکنواخت ایجاد 

درصد شمالی هر قطعه به وجود خواهد آمد،  32به تبع از قرارگیری فضاهای پر در  شده در یک خط مستقیم که

 سبب یکنواخت شدن هرچه بیشتر بافت خواهد شد.

درصد از قطعات، نورگیری ساختمان  53به جز قطعاتی که امکان دسترسی از جبهه شمالی بنا وجود دارد، در بیش از  -

راین به منظور تأمین نور و روشنایی، تعبیه نورگیر یا حیاط خلوت در فقط از جبهه جنوبی امکان پذیر است. بناب

جبهه شمالی ساختمان امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر اساس ضوابط موجود در کشور، مساحت این فضا جزء 

توجه به کوچک بودن اندازه قطعات در طرح آماده سازی، این محاسبه می گردد که مساحت زیربنای ساختمان با 

 عدد چشمگیر خواهد بود.

 دسترسی نامناسب به واحدهای مسکونی فقط از طریق پارکینگ در قطعات با دسترسی از جبهه شمالی. -

 
 گزینه دو طراحی 

 خصوصیات کلی

به دو  باز که فضای گونه ایصی، به درصد از سطح هر قطعه به فضای پر و مابقی به فضای باز خصو 32اختصاص  -

 جنوب هر قطعه تفکیک شود.در جانب شمال و حیاط کوچک و بزرگ 

 استفاده از یک حیاط کوچک به عنوان یک فضای نیمه عمومی در قطعات شمالی. -

 متر برای حیاط کوچک در تمامی قطعات به منظور دستیابی به همنشینی بهینه در دانه 3ثابت در نظر گرفتن عرض  -

 های مجاور.

 تفکیک و مجزا نمودن ورودی های پیاده و سواره در هر قطعه ساختمانی و تعیین محل دقیق هریک از ورودی ها. -

 

 
 طراحی 2گزینه  -12شکل 
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 در  قطعات با دسترسی جنوب  -15شکل         نحوه ی سازماندهی فضاهای داخلی در قطعات مسکونی با دسترسی از شمال -13شکل 

 

 بی گزینه دو طراحیارزیا

استفاده از حیاط کوچک به عنوان یک فضای نیمه عمومی در قطعات شمالی، سبب رعایت اصل سلسله مراتب و  -

 مشخص نمودن قلمروها گردیده است.

استفاده از حیاط کوچک در قطعات شمالی به عنوان یک فضای واسطه میان عرصه عمومی و عرصه خصوصی، سبب  -

 ر به درون دانه ها شده و اشرافیت را تا حدودی کاهش خواهد داد.محدود شدن دید از معاب

تعیین محل دقیق هریک از ورودی های پیاده و سواره، اغتشاشات بصری حاصل از بدنه های ناهماهنگ را کاهش  -

 خواهد داد.

ساس سطح مترمربعی تشکیل می دهد که بر ا 222از سطح اراضی را قطعات  درصد 93در طرح آماده سازی، تقریبا  -

درصد از قطعات دارای  92مترمربع آن به فضای باز اختصاص یابد. از آنجا که تقریبا  62درصد، می بایست  32اشغال 

و به شکل مستطیل در حیاط  12به  3مترمربع از فضای باز با تناسبات  32متر و کمتر می باشند، تقریبا  12عرض 

در حیاط جنوبی واقع می شود که چندان مطلوب نیست. بر این  2به  1شمالی قرار خواهد گرفت و مابقی با تناسبات 

 اساس فضای باز به دو حیاط کوچک تقسیم خواهد شد که از کارایی الزم برخوردار نیست.

 تبدیل شدن حیاط جنوبی به محل رفت و آمد اتومبیل در قطعات با دسترسی از جنوب -

قطعات در طرح آماده سازی که سبب یکنواخت شدن بافت ساختار شطرنجی شبکه دسترسی و نحوه ی تقسیم بندی  -

گردیده، کاهش خوانایی و آدرس پذیری در بافت را بدنبال خواهد داشت. بنابراین بدنه های صلب و یکنواخت ایجاد 

شده در یک خط مستقیم سبب یکنواخت شدن هرچه بیشتر بافت خواهد شد. اگرچه در مقایسه با گزینه یک، تعبیه 

و احداث جداره های حیاط یکنواختی بدنه شهری را تا حدودی کاهش می دهد، اما این ایراد همچنان  حیاط کوچک

 مشهود خواهد بود.

 دسترسی نامناسب به واحدهای مسکونی فقط از طریق پارکینگ در قطعات با دسترسی از جبهه شمالی. -
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 طراحی سه گزینه
 خصوصیات کلی

به دو  باز که فضای گونه ایی پر و مابقی به فضای باز خصوصی، به درصد از سطح هر قطعه به فضا 32اختصاص  -

 جنوب هر قطعه تفکیک شود.در جانب شمال و حیاط کوچک و بزرگ 

متر برای حیاط کوچک در تمامی قطعات به منظور دستیابی به همنشینی بهینه در  4/4ثابت در نظر گرفتن عرض  -

 دانه های مجاور.

 شمالی و جنوبی ساختمان به منظور دستیابی به همنشینی بهینه دانه های مجاور. ایجاد شکستگی در هر دو بدنه -

 تفکیک و مجزا نمودن ورودی های پیاده و سواره در هر قطعه ساختمانی و تعیین محل دقیق هریک از ورودی ها. -

یری واحدهای تعبیه حیاط خلوت در جبهه شمالی قطعات با دسترسی از جنوب به منظور فراهم نمودن امکان نورگ -

 مسکونی از هر دو جبهه شمای و جنوبی به طور همزمان.

 
 گزینه سه طراحی -14شکل 

 

 نحوی سازماندهی فضاهای داخلی قطعات با دسترسی از شمال -13شکل 
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 جنوبنحوه ی سازماندهی فضاهای داخلی در قطعات مسکونی با دسترسی از جانب  - 19شکل

 
 ارزیابی گزینه سه طراحی

ده از حیاط کوچک به عنوان یک فضای نیمه عمومی در قطعات شمالی، سبب رعایت اصل سلسله مراتب و استفا -

 مشخص نمودن قلمروها گردیده است.

استفاده از حیاط کوچک در قطعات شمالی به عنوان یک فضای واسطه میان عرصه عمومی و عرصه خصوصی، سبب  -

 اشرافیت را تا حدودی کنترل می نماید. محدود شدن دید از معابر به درون دانه ها شده و

 برخورداری از تناسب مطلوب میان فضای پر و خالی در قطعات. -

متر در تمامی قطعات عالوه بر آن که دسترسی فضای پارکینگ را فراهم ساخته است،  4/4ثابت در نظر گرفتن عرض  -

 همنشینی بهینه دانه های مجاور را نیز امکان پذیر خواهد ساخت.

ی ایجاد شده در بدنه ساختمان که به شکل گیری حیاط کوچک در قطعات با دسترسی از شمال می انجامد، شکستگ -

عالوه بر آن که از یکنواخت شدن بدنه بافت جلوگیری می نماید، به ایجاد تنوع و گوناگونی در بافت کمک خواهد 

 نمود.

وب، امکان نورگیری واحدهای مسکونی را از در نظر گرفتن حیاط کوچک در جبهه شمالی قطعات با دسترسی از جن -

جبهه شمالی مقدور می سازد. به طوری که سطح مورد نظر جزء زیربنای ساختمان محاسبه نشده و جزئی از فضای 

 باز محاسبه خواهد شد.

تعیین محل دقیق هریک از ورودی های پیاده و سواره، اغتشاشات بصری حاصل از بدنه های ناهماهنگ را کاهش  -

 هد داد.خوا

 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ارزیابی گزینه های طراحی و تعیین گزینه نهایی

 
 ارزیابی گزینه های طراحی  -5جدول 

 

به منظور دستیابی به اهداف پروژه گزینه سه به عنوان گزینه نهایی طراحی انتخاب  توجه به نتایج حاصل از جدول ارزیابی،با 

می گردد و با توجه به فضای اختصاص یافته به واحد مسکونی در طبقه همکف، حالت های با بیشترین متراژ به عنوان مبنای 

 تصمیم گیری انتخاب می گردد.

 

 رینتیجه گی
 ضوابط طراحی کالبدی قطعات 

 محل قرارگیری فضاهای پر در قطعه

 جانمایی و محل قرارگیری توده در هر قطعه می بایست به گونه ای باشد که ما را در نیل به اهداف ذیل یاری رساند:

 مسکونی واحد هر برای نیاز مورد روشنایی و کافی نور تأمین -

 دانه درون به معبر از بیگانه دید نمودن محدود همچنین و یکدیگر به جاورم های دانه دید تسلط رسانیدن حداقل به -

 ها

 نسبت ساختمان اصلی های بدنه نشینی عقب یا و آمدگی پیش ایجاد از حاصل بصری اغتشاشات رسانیدن حداقل به -

 آن مجاور های دانه به

 ی به بدنه شهری آسیب نرساندتأمین دسترسی مناسب به فضای پارک خودرو به طوری که از حیث زیبایی شناس -

 ممانعت از کسل آور شدن و یکنواختی بافت و بدنه شهری -

 شکل گیری فضاهای عمومی نظیر خیابان ها به واسطه قرارگیری مناسب توده در بافت شهری -

دهی مناسب فضاهای داخلی در هر قطعه مسکونی به گونه ای که طبقه همکف به یک واحد مسکونی با سازمان -

 طح اشغال و پارکینگ سرپوشیده با گنجایش حداقل سه خودرو اختصاص یابد.حداکثر س

 گزینه سه طراحی گزینه دو طراحی گزینه یک طراحی معیارهای ارزیابی

 3 1 2 ایجاد هماهنگی و تناسب 

 3 3 1 برخورداری از سلسله مراتب 

 3 1 1 ایجاد تنوع و گوناگونی در بدنه 

 2 3 1 دیدهای مزاحم  کاهش

 3 2 1 توجه به مسایل زیبایی شناختی

 3 3 1 تأمین نور و روشنایی مورد نیاز واحدهای مسکونی 

 1 1 3 نفوذپذیری 

 3 1 1 همنشینی بهینه دانه های مجاور

 3 2 2 سازماندهی فضای داخلی

 3 1 1 توجه به محیط زیست و فضای سبز

 29 16 15 جمع امتیازات 
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 فضای پر اصلی

طور کلی محل قرارگیری فضاهای پر در قطعات مسکونی در سمت شمال هر قطعه در نظر گرفته شده است، چراکه ابعاد و  به

ل اقلیمی از جمله نور و تابش به نحو بهینه اندازه قطعات به گونه ای است که تنها در این صورت امکان برخورداری از عوام

 فراهم می گردد. اما نحوه استقرار در قطعات شمالی و جنوبی با یکدیگر متفاوت است که در ادامه به آن می پردازیم.
 قطعات با دسترسی از جانب شمال

متر از دسترسی  4/4 به فاصله از سوی دیگر از نقطه ای فضای پر یا توده ساختمانی از یک طرف از نقطه مجاور دسترسی و

ذکر این نکته الزامی است که ابعاد و اندازه  (.16متر را فراهم نماید) شکل  4یاط با عرض شروع می شود تا امکان تعبیه یک ح

با توجه به ضوابط حیاط کوچک بر اساس فضای مورد نیاز پارک اتومبیل و دسترسی مستقیم به جعبه پله ارتباطی طبقات 

 ماری در کشور تعیین شده است.موجود مع

درصد از سطح زمین را اشغال می نماید.  32طول پیشروی در دو طرف زمین متفاوت بوده و به گونه ای است که معادل 

همپنین به منظور همراستا شدن بدنه ساختمان های مجاور در مرز مالکیت ها، طول پیشروی ساختمان در قطعات مجاور 

اما با توجه به تغییر ابعاد و مساحت در قطعات مختلف میزان پیشروی در طول زمین اندکی متفاوت یکدیگر یکسان می باشد. 

گرفته شده متر در نظر  12-7متر و از سوی دیگر  15-13خواهد بود. به طوری که در اکثریت قطعات طول پیشروی از یک سو 

 (.17است) شکل 

لی ساختمان به اندازه نیمی از عرض زمین و در بدنه جنوبی به دلیل به طور تقریبی عرض شکستگی ایجاد شده در بدنه شما

 متر در نظر گرفته شده است.3دستیابی به همنشینی بهینه دانه های مجاور، حداقل 
 

 از جانب جنوب قطعات با دسترسی

یک حیاط کوچک به  ت،به منظور تأمین نور مورد نیاز و تهویه فضاهای داخلی ساختمان که در جبهه شمالی قرار خواهند گرف

متر تا نصف عرض زمین 2متر در منتهی الیه شمال قطعه تعبیه شده است. به طور تقریبی عرض حیاط کوچک از  3عمق 

، اگر حیاط 4تا  1، در ساختمان های گروه 11-4-2-5متغیر است، چراکه بر اساس مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان بند 

مترمربع مساحت با  3تهویه آشپزخانه یا انبار در طبقات پیش بینی شوند باید دارای حداقل  های داخلی فقط برای تأمین نور و

درصد 3متر مریع، حداقل مساحت حیاط داخلی به اندازه  222متر عرض باشند. به طوری که برای زمین های کمتر از 2حداقل 

 222رای زمین های با مساحت بیش از همان منبع ب 12-4-2-5مساحت زمین کاهش می یابد. همچنین بر اساس بند 

)الزامات عمومی درصد مساحت زمین در نظر گرفته شود3، مساحت حیاط داخلی می بایست حداقل به اندازه  بعمترمر

متر متغیر  13متر تا بیش از 7(. در این قطعات نیز به دلیل همنشینی بهینه دانه های مجاور، طول فضای پر از 1369ساختمان،

متر  4/3قل کستگی ایجاد شده در فضای پر، در بدنه شمالی بیش از نیمی از عرض زمین و در بدنه جنوبی حدااست. عرض ش

 (.22در نظر گرفته شده است) شکل 
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 یوبسطح اشغال در قطعات دسترسی جن -22شکل      فضای پر اصلی در قطعات دسترسی از شمال -17شکل         حیاط در قطعات دسترسی شمالی -16شکل 

به طور کلی آنچه مالک تعیین حدود فضای پر در طبقات خواهد بود، حدودی است که در شناسنامه معماری و شهرسازی هر 

 قطعه آمده است.

 فضای پر اختیاری

و سطح اشغال  که ناگزیر ضوا شبکه شطرنجی و به تبع آن یکسان و هم شکل بودن اکثر قطعات مسکونی در طرح آماده سازی

طلبد، به یکنواخت شدن هرچه بیشتر بافت خواهد انجامید. بنابراین به منظور ایجاد تنوع و گوناگونی در فرم یکسانی می 

قطعات و بدنه شهری، فقطدر قطعات با دسترسی از جانب جنوب، سطوحی به عنوان فضای پر اختیاری در نظر گرفته شده 

معبر اصلی فاصله گرفته این قطعات، بدنه اصلی ساختمان از  است. چراکه بدلیل مجاورت فضای عمومی خیابان با حیاط اصلی

و کمتر رؤیت پذیر است. مقدار فضای پر اختیاری منظور شده در قطعات همسان، یکسان است. اما آنچه سبب تنوع در بافت 

 خواهد شد نحوه ی برخورد طراحان و معماران مختلف با فضای پر اختیاری در قطعه می باشد.

اختیاری در سمتی از ساختمان که دید به حیاط بزرگ دارد به اندازه ی طول شکستگی ایجاد شده در بدنه طول فضای پر 

اصلی ساختمان بوده و عرض آن در قطعات مختلف متفاوت است. به طوری که عرض آن از شکستگی ایجاد شده در بدنه شروع 

البته استفاده از  سه اتومبیل در مجاورت یکدیگر تأمین شود. شده و تا جایی ادامه می یابد که فضای پر مورد نیاز برای پارک

این فضا به اختیار طراح معمار می باشد. به گونه ای که به طور تقریبی مساحت دو فضای پر اختیاری تعیین شده در شمال و 

غیر این صورت سطح اشغال در  جنوب قطعه  با یکدیگر برابر بوده و طراح مجاز به استفاده از یکی از این دو فضا می باشد.

یک روش استفاده از این فضای پر اختیاری را نمایش  21 درصد مساحت زمین خواهد شد. شکل 32قطعه مورد نظر بیش از 

 می دهد.

 
 یک نمونه نحوه استفاده از فضای پر اختیاری   -21شکل 
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و عرض آن در قطعات مختلف متفاوت می  متر3طول فضای پر اختیاری در سمتی از ساختمان که دید به حیاط خلوت دارد 

متر از دیواره شرقی یا غربی قطعه مورد نظر شروع شده و تا شکستگی ایجاد شده در 2باشد. به گونه ای که از فاصله حداقل 

 بدنه ساختمان ادامه می یابد.

 

 الگوی کلی قطعاتمعرفی 

 
 الگوی کلی قطعات –22شکل 

 

 
 هاو نمایش بام سبز در سقف پارکینگ ساختمان شمالرسی از نمای کلی قطعات با دست  -23شکل 
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 مناسب با اقلیم ورودی سواره و پیاده و پوشش گیاهیترسی از جنوب و توجه به کفسازی، نمای بیرونی قطعات با دس -25شکل 

 

 

 نمونه هایی از شناسنامه معماری و شهرسازی قطعات –24شکل 
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 ضوابط کلی طراحی – 4جدول 
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 دستورالعمل اجرایی مکان ها

الزامات 

قرارگیری توده 

 ساختمان

میزان سطح 

 اشغال

 

درصد از سطح زمین در هر طبقه می باشد که مقدار و محل قرارگیرری آن مری بایسرت  32شامل 

 مطابق با نقشه های ارائه شده تحت عنوان شناسنامه معماری و شهرسازی هر قطعه باشد.

 راستقرا حوهن

 ساختمان

محل قرارگیری توده، ارتفاع آن و ترازهای دسترسی در هر قطعه زمین مطابق با نقشره هرای ارائره 

 شده در شناسنامه معماری و شهرسازی قطعه می باشد.

الزامات نمای 

 ساختمان

 

قطعات با 

دسترسی از 

 شمال

پنجره های مجاور 

 فضاهای داخلی

گ سفید رنگ، اما در نمای جنروبی مصالح قابل استفاده در نمای شمالی سن-

 ساختمان سنگ یا آجر یا ترکیبی از هر دو می باشد.

متر، به طوری که تراز پایینی پنجره از کف تمام شده  2/1ارتفاع هر پنجره  -

 سانتی متر فاصله داشته باشد. 62فضای داخلی مجاور آن بایستی 

سراختمان، آزاد عرض پنجره با رعایت قروانین منردرج در الزامرات عمرومی -

 ومطابق با نظر طراح هر قطعه.

قاب پنجره بایستی به رنگ قهوه ای تیره بوده و بخش قابل رؤیت آن دارای  -

 سانتی متر پهنا باشد. 3

 رنگ کلیه شیشه کامال شفاف و یا بی رنگ-

 سانتی متر از سزح نما عقب تر باشد. 14سطح شیشه پنجره -

 ر یک تراز اجرا شود.قاب پنجره ها به صورت افقی و د -

 پنجره جعبه پله

 سانتی متر الزامی است. 22*4/4*4/5استفاده از آجر کالسیک با ابعاد -

متر در نظر گرفته شده به طوری که تراز پایینی از ترراز برام  75/9ارتفاع آن -

 سبز)سقف پارکینگ طبقه همکف( شروع شود.

 متر 2/1عرض آن -

 ارائه شده اجرا گردد.قاب پنجره مطابق با جزئیات -

متر در پنجره جعبره  2/2رفت و آمد به بام سبز از طریق تعبیه در به ارتفاع -

 پله

 بالکن و ایوان

 درصد از بالکن احداث شده می بایست روباز باشد 24حداقل -

 سانتی متر 72ارتفاع جان پناه بالکن روباز ازکف تمام شده بالکن -

 متر 5/1عمق ایوان حداقل  -

محل احداث ایوان در نمای شمالی و جنوبی مطابق با نظرر طرراح آزاد مری  -

باشد. بخشی از نمای شمالی که باید به صورت بالکن روباز اجرا گرردد، محرل 

 قرارگیری و اندازه آن در شناسنامه قطعه مشخص شده است.
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قطعات با 

دسترسی از 

 جنوب

 پنجره ها

ساختمان سنگ یا آجرر یرا ترکیبری از مصالح قابل استفاده در نمای جنوبی -

هر دو می باشد. نوع آجر قابل استفاده کالسیک با ابعاد و اندازه ی ارائه شرده 

می باشد. سنگ قابل استفاده در نما بایستی به رنگ سفید، کرم و یا قهروه ای 

 باشد.

متر، به طوری که تراز پایینی پنجره از کف تمام شده  2/1ارتفاع هر پنجره  -

 سانتی متر فاصله داشته باشد. 62داخلی مجاور آن بایستی  فضای

عرض پنجره با رعایت قروانین منردرج در الزامرات عمرومی سراختمان، آزاد -

 ومطابق با نظر طراح هر قطعه.

قاب پنجره بایستی به رنگ قهوه ای تیره بوده و بخش قابل رؤیت آن دارای  -

 سانتی متر پهنا باشد. 3

 ال شفاف و یا بی رنگرنگ کلیه شیشه کام-

 سانتی متر از سزح نما عقب تر باشد. 14سطح شیشه پنجره -

 قاب پنجره ها به صورت افقی و در یک تراز اجرا شود. -

 بالکن و ایوان

 درصد از بالکن احداث شده می بایست روباز باشد 24حداقل -

 رسانتی مت 72ارتفاع جان پناه بالکن روباز ازکف تمام شده بالکن -

 متر 5/1عمق ایوان حداقل  -

نمای دیوار حیاط 

 اصلی

نمای دیوار حیاط اصلی که در مجراورت معبرر دسترسری قررار دارد بایسرتی 

 مطابق با مشخصات ذکر شده در نقشه های اجرایی باشد.

 

 پی نوشت

اسرت کره  "ال شهرک گلسرتان در شریرازطراحی شهری اراضی تعاونی مسکن استانداری فارس در شم "مقاله حاضر برگرفته از مطالعات 

کارفرما شهرداری شیراز و توسط مهندسین مشاور غفاری پور و همکاران انجام پذیرفته است. مدیریت طرح بر عهده آقای مهنردس وحیرد 

 غفاری پور و خانم مهندس سارا کبیریان مقدم بوده است.
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