
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

2.5 cm. 2.5 cm. 

کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهی فرسوده و اتریخی شهریهمایش ملی   اه
 دانشگاه کاشان       -     1394اردیبهشت    10و  9

 

 

 شهرهاي اسالمی یبخش اتیهویت شهري در ح جادکنندهینقش عوامل ا

 (دروازه فین کاشانمطالعه موردي بافت )

------ 
 2مریم کالمی ،*1الهام محسن پور

 (elhammohsenpour@znu.ac.ir) ارشد دانشگاه زنجان یکارشناس یدانشجو-1 

 (kalami@znu.ac.ir)معماری دانشگاه زنجان گروه استادیار   -2                           
-------- 

 

 

 چكیده 
احيااای انايااای خاااریوی  رسااوده دراا ت ااای شاا ری ن شاای اااه ساايایی درااززنااده سااازی       شناسااایی و

 ثيرگااار ااودن اا ات شا ری خ     خواناا  ایاا نناراردر   محيط خوايد داشت. دليا  نن ایاا اسات کاه و اود     

ازلحاااز زیشاشااناختیا خااداوا خااايرا   معاای و   و ازساارمایه يااای ارزشمندکشوري ااتند اساات.ایا انايااا

 .ارزشمندي تند يویت اوشی ارای ش ريای ما

ازاا ات ش راسات کاه و اود     ق امتی  گر اوواييم خعریفای از اا ات  رساوده اراداه ديايم مای خاوان گفات         ا

مطدوب حضاااورنن منط اااه شاااده است. کمااای ساااشا کااااي  ارز  کيفااای و نوامااا  موتدااا، درننا

ی ویخااارپایاادار اا ت ااای  شاا روندان وحفاای يویاات محدااه ای از معياريااای م اام ااارای ا  ااازی و نوسااازی

قادیمی و خااریوی ااا خاکياد      اا ت اای  درایا م اله ساعی شاده ااه خ ثيرنواما  يویات شا ری دراحياا        است.

يااای شاا ری ااارای  خااداوا خااايره یوی ويویاات  رينگاای خااار شااودا خااا ختااهارا  ااازی و نوسااازی پردا

دروازه  اايا محدااه ی .ا تواااراومی محداای و مداای مطاار  گردنااد   و اعنااوان سااند ن ااد ای نخاای او ااود 

ميااان حااا موااان و محدااه ی موردنذررااور  پایر تااه     خطشي اای  وا ازنن ااااب اررساای شااده   کاشااان

مطالعااه پيشن ادشااده کاريااایی   اات اااازن رینی حااا موااان و يویاات پااایری محدااه مورد راه ودرن ایااتا

ياادش شناسااایی خ ثيرنواماا  يااویتی اراا ت ااای خاااریوی  اساات. ایااا پاازوي  ازنااو  خوراايفی خحديداای اااا 

 .می ااشد کاشانمو وددرش ر

 

-------- 
 .کاشان اي  دروازهش ر اسالمیا  احيا  اا ت خاریویا انوام  يویت ش ری  ایش ر تیيو :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه -1

منجر  اًتیکه ن ا یميمفاي اند؛ اوده خود ارخوردار زهیو تیو يو تيا شوصلاست ال از ما یگاشته یش ر ی ضايا و ش ريا

 ما در یکنون یاغدا ش ريا ننچه از وهيدرحال گشته اند؛ یحا ش روند و چون خعدق خاير یايرگتر ميمفاي ،یاه خعر

است که  نن تيواقع اما . تيپارک ا ن ادارا ا ن ااااايادندا خ یساختمان ا از ی ي مجمونه ا رديگیذيا نموا شو  م

ن شت اه ش ر  یومردا حا ش روندوندديپ یدرنن اه وقو  م یاست که خعامال  ش ر یی ا ش ر ا وق ،یخعار از ی دا

  ااشند. یم اردا خود

    ي تندا  تهایاوده و نمدخاً خودسازمان  یشم  1۳۰۰قش  ازسال  یکه حار  ساخت و سازيا یازاا ت ش ر ییيا او 

ه    ا یازين خن ا نه و اند یموان ارز  یدارا لاا و ش ريا یویخار تیيو انگرینما يااا ت ایا .شوندیم اا ت ک ا خوانده

    و ااشد یش ر م یویخار نهيشيپ یش ر تیواقع يو دراشوند يم حفی دقتا اا ی تیاا که  تين ننان یاازساز و ایخور

قاا   یو کالشد یوخاری – یو سوااق  رينگ نهيشيش ريا اا خو ه اه پو  دینما یم صمشو را ارالت ش ر و تيشوص

 .ااشند یم ییشناسا

 یيوالن چندان موضو  ایا اه پرداختا ساا ه اما .است خو ه قاا  رانیا یش ريا یویخار و  رسوده یيااا ت وسعت  

 ایا خرقينم و شتريا یاررس و یاازنگر امرضرور  اييم .میا مانده خرن ا يين خوسعه درحال یازکشوريا یحت و نشوده

  ضاياا ياامجمونه راي اا اناياا از که است ونديپ يم یا گ تره اا تا اساساً .ديدیم نشان حال يمه در را موضو 

 در دخالت نحوه و  رسوده و یویخار یيااا ت خداخ  .ااشد شده  يخشو نن ا از یشيخرک ای و یش ر يا يخج  و  ا يخ س

 یا انيم ایدرا. است یا  از و نمران موتد، یياشرکت و ی رينگ راثيم ایش ر رانیمد احث مورد که ياستمد  نن ا

 و ینوساز درامر کننده مداخده یياشرکت یاعض یازسو يااا ت یارخ یتیيو و یویخار ایکالشد یيا ارز  اه یخو  

 دی د یيااستيس و ضوااط ایخدو و یویخار یيامحدوده اييرخعد یوگردشگر ی رينگ راثيم سازمان خعد  يين و یا  از

 رينذ یاخفاقاخ اروز امرا ایا اارز مثال .است ارده  رو  انيوا رادر ارزشمند ننارر ایا  يپ از  يا درنن اا مداخده نحوه در

 .ااشد یم دادا کاشان رخ اي  دروازه اا ت یارا کاشان در ننچه

 رحشت یمعمار تیيو ای یش ر تیيو درمورد اگر» معت داست یش ر شناس  امعه و پزويشگر یم عود ومرثيک  

حال  اما ؛«است ش ر یمعمار در انتذاا کی و ش ر در یکارارد و یساختار یا تگی  نذاا کی واقع در منذور مايکن می

  ت؟يچ یش ر تینوام  شو  دينده يو

 قیاز ير شودو یم يیش ريا متماگریازد ا ايزگیو نن یاست که اه واسطه  یمنحصر اه  رد یيا یزگیير ش ر راحا و

 خوان گفتا یم در واقع است. تیيمان يو يا ایيا و خما یزگیو ایا شناساند. یرا اه ما م خود ايیمتما یيایزگیو ایا

 یياو خانواده از قالا  رد که نن يا را امردا ش ر است انياشتراکا  م یيمه   ایو  مشترکا یير م اله ش را تیيو

 و ونديپ ننان وگاشتگانشان درنن ش را انيم گراید ییاز سو ایو  دهياوش ی مع تیيما  دا کرده و اه نن ا يورکنا یمجيا

 ینامد ای و نن ااشد تیيو ،یمثشت در خعر ینامد و قو  ش ر ن طه اندخو یاشتراکا ا م ایکند.حال ا جادیاشتراک ا

 و یان ان یمتعددو اه دوق م کد یش ر تیدينده يو  يرواقع نوام  خشود ش ر شناخته شود. تیيو ،یدر خعر نامطدوب

 ااشدا یموان م و ناعدزما یان ان دارا ان ان است و تایيو  یو زا تیچون محور ااشد.و ميقاا  خ   خواند یم یطيمح
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 ييخعدقا خايرانگ رنگ ایموان تي ااا تايميحا رم خوان ی.م گردند یمت ثر م دو اعد ایا از ساز  تینوام  يو یخمام

 نمود. قدمداد یزمان –یموان اح قیمصاد زا اودن را

 یينجاريا یکد يور اه و یمايش مناسشا  ایا تمان ر تار نو  ل جها  يقش از تيقوم ير اه موتص ی رينگ یيا ارز  

 رخ درنن که یمدورداان را  ضا کیا شتريا ما  تيح  در .شوند یم نورده ح اب اه یان ان نوام  زمره در یا تمان  یکد

 ارف اناخجراه اماا دانيدرم یسوار کال وه ی خجراه :مثال ننوان اه .ميشناس یم مايدييم انجاا درنن که یتيو عال  ديديم

 دنينوش.دینور یم خاير اه نن اا ش ررا ایا یحت و دانايم ایا از یاوش وستهيپ دايااش کرده امتحان را اگرنن که  است یا

 یشعريا ا راو حال در یسنت ی يموس اه دادن ااگو  زمان يم کرمانا خان یگنجعد ی خانه یدرچا ینيدارچ یچا

 واقع نورنددر یادمی اه نن اا را کرمان ازش ر یاوش  ت اایخور وچه یکرمان ش روندان چه  که است یگرید یخجراه ایمحد

 که میداريم   ییشایز یش ريا.الشته  اشدا یم یش ر تیيو کننده تیخ و نام  يمان که اارزدارد یا شاخصه  یش ر ير

 یيا یيمش تگ یول ااشد نشفته و زشت اريا  نن ا یش ر یمايس ای نشودا دهید نن ا در یتیيو نام  چيي  است  مموا

 ش ريا یتیيو ااعاد ایخر ازم م یوی ش رياا یموان وساختار یکالشد اا ت.ا ازد ش ريا نن درون از شایز یا شاکده ایا تمان

 و ه ایا.شود یم مطر  نن یداديایورو خیخار از یا نهیين ننوان اه که است مصنو  طيمح اييم یير  از .ديد یم شو  را

درنخر .ااشد مدنذر دیاا ش ر کی خوسعه ای یيراح در و شده یخد  ک ا و نو یش ريا انيم يیخما و ه ایخر م م ازش ر

-یيامولفه و روياين گردديم ش ر یساز تیيو اانث و ديديم قرار ريخاًث خحت را ش ريا اا ت ننچهميتوان چنيا گفت کها

 ایسدطان.)(1)خصویراست اوده یا تمان ایاسيس زمانا یروين ایاقتصاد یروين ایخوپوگرا  ایعييش یروياين يمچون یگوناگون

 (.1۳9۰ اناینامدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1۳9۰ انایانامدار یگفتمان)ماًخا: سدطان یاه مثااه  ضا یش ر ی:  ضا1ریخصو

 

 

 

 نیروی اقتصادی نیروی زمان

 نیروی اجتماعی

 فضای شهری
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محيط  )اصری( دیداری يای خصيصه از خف يری يمواره شناختی زیشا اصری مطالعا  در و محيط کيفيت اررسی در

ن    و ايميت از د ا  در ش ری منذر مش ور کتاب نوی نده کالا ساخته شده مورد خو ه قرار داشته است. گوردن زی ت

 است يریق ایا از خن ا خ ریشاً زیرا پردازیم اصری می دیداری م اد  اه ی د)مانو می خصيصه يای اصری کالشدی محيط

 يریق از خن ا ش ر یک کيفيت درک: گوید می ش ر کيفيت درک کویا لينچ درااره مامحيط را می شناسيم.يمچنيا که

 خود سوونت مح  از دامر که محيطی ادراک و ذينی واسطه خصور اه امر ایا و شود می ایجاد ش روندان خوسط نن دیدن

. موثرند ردا و او نورا خنو  و خحرک اشوالا می شود رنگ ياا وارد  رد اه که اح اسی از اناارایا. گيرد می انجاا دارند

 نشار  اه. رود دیگر  ایی اه سازد اه نسانی از  ایی می قادر را شوص محيطا از روشا خصویری داشتا که است واضح

 پدیدار است. ش ری ننارر خوب شدن چيده در خن ا نمایانی واناییاخ يمچون يای مشوصه دیگر

    .سازد می  دا پایيا کيفيت اا يایمحيط از را نن ا و اوشد می کيفيت ان ان زندگی محيط اه کها است نوام  ایا 

 (.95-88: 1۳84لينچا)

 

 روش تحقیق  -2
  خحديدی اا يدش  و خوريفی خاریویا خح يق يوهش ميشود و مح وب کاراردی خح ي یيدشا  مشنای ار رو پي  نوشتار

 می ااشد. دروازه  يا کاشانمحده شناسایی خاًثير نوام  يویتی ار اا ت 

 

 فعالیت و اقدامات اصلی طرح تحقیق  -3

از  مده ميدان قاضی اسداهللا امامياده ميرشما الدیاا  یویخار یاناچند  یاست که دارا ی مده مناي  از دروازه  يامحده   

محده  ایا مرداا و ايمتاٌسفانه اه ندت ارز  قاد  نشدن م ئول یول شاشديم اماا زاده چ   خا)ح ينيه(ا نب انشارا م جد

محده  ایگونه حا خعدق اه ا چيمردا ي ازدست داده و را خود تیکه  يو یگونه ا هاه ح اب نمده ا اا ت  رسوده ش ر  ي 

 دارا راستا ایدرا را یريخط فهيوظ يين یاسالم غا يخشد و یمؤس ا  نموزش مدارسا پرور ا نموز  و ماايرداوس ندارند.

و  ااشد یمیقد یيا اا ت از انتير حفی و دار ن ده دیاا یوگردشگر یدست عیو رنا ی رينگ راثيم انسازم .ااشند یم

 ااشند. رگااريخ ث دخوانن یم نهيزم ایدر ا ییا را یيا ارگانریسا انيکننده م اه ننوان نام  يماينگ يا یش ردار

 :شده است دروازه  يا کاشانمحده  نوام  يویت ساز اراساس مدلی اراده شده سعی اه اازگشت و در ایا راستا

 

 مدل اراده شده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل شناخت 

 عوامل

 اررسی وضع مو ود

 يااررسی نسيا

 خط آسمان وجداره

مصالح وعناصرنشانه 

 ای

عناصر وبناهای 
 تاریخی

 هاضعف

 اررسی نمونه موردی هاپتانسیل
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 :هاتحلیل جداره  

راع يا اا خناسشا  موتد، ای خاثير درا يای  مراع است. اما زیاد اودن نو  م تطي  يا وم و  اکثر ایا اشوال م تطي   

ی،  ضایی شده است. اا م ای ه ایا گونه يا می خوان ر ضایی ني ت.از ير ی ارخی اشوال خاص در ن ا  مناسا اانث خع

دریا ت که يرچه اشوال مو ود درادنه يا خنو  کمتری داشته ااشند وحد  شودی ادنه ودر ن ایت وحد   ضایی ایا 

 (.2)خصویر ر می شودمحويه ايشت

 
 

يا دارهوضع مو ود خحدي :2خصویر  

 منشع:نرشيو نگارنده
 
  

ا :اه دلي  و ود م جد وح ينيه دارای خنو  زیادی است وق مت يای راش نن اه دلي  و ود زیرگاريخط آسمان  

(.۳درنن ق مت است )خصویر  

 

 
 خحدي  وضع خط نسمان:۳خصویر

 منشع:نرشيو نگارنده

 

ننچه که ي ت مراوط  ن شت اه  داره کم است و اه دلي  درونگرایی انايا درگاشته دررد اازشويا :اسباتبازشوها وتن

 .(4)خصویريای خجاری تق مت   اه 

 داره خوریا شده که ایا  و است اه  يق مت زیرگار1يای  داره حدودادرخناسشا  ن شت نرض اه ارخفا  يریک ازق مت

 (5ن شت زیادشده است)خصویر

 

 
:دررد اازشويا4خصویر  

 

 

 ياپيشن اد راه ح  و
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(ن شت نرض اه ارخفا  )يا:خناسشا  در داره5خصویر  

 منشع:نرشيو نگارنده
 (.6)خصویراست متر۳ از شتريا ارخفا  اه نرض ن شت نوهیا  يدل اه شود ینم حا یتیمحصور دانيم درون محصوریت:

 

 
 

 
  : محصوریت:6خصویر

 منشع:نرشيو نگارنده

 

 اکثر در ارخفا  اه نرض ن شت نوهیا  يدل اه حا دارد و ود تیمحصور یارد معشر درون محصوریت درون معبر:

 .است ۳ از کمتر  م ايع

 

  
 : محصوریت درون معشر7خصویر

 منشع:نرشيو نگارنده
 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2.5 cm. 2.5 cm. 

کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهی فرسوده و اتریخی شهریهمایش ملی   اه
 دانشگاه کاشان       -     1394اردیبهشت    10و  9

 

 

 

 بررسی مسائل ومشكالت ومحله:

 ها:ضعف 

 .یکف از دهيوس اه معشر دریی  ضا کيخفو و ود ندا  -

 .محده شا یمايس در  ضايا یارخ در کم نور  -

 .چوب و یخراشواری يا کارگاه و ود از یناش یروخ ینلودگ  - 

 .یارد معشر در شده پارکی يا ايماش خعدد  يدل اه نامناسا یاصر حا  -

 .نن داخ  نامناسا منذره و یدگيرس ندا  يدل اه انشار نب تیيو کاي   -

 .مردا خعام   ت  یموان و ود ندا  -

 

 ها:قوت  

 .گرا  صول در یانداز هیسا  يدل اه نن ریز در خجمع و رگاريایز از مردا استفاده  -

 .محده ییخوانا   ت مناسا یش ر یيا نشانه و ود  -

 (.کايگ  یاو)محده ییایاو حا یغنا  يدل اهی میقد یا محده در حضور حا  -

 .نن انيم در نرامگاه حضور اه خو ه اا دانيم یييانگ ن    یا يا  -

 .محده یييانگ ن    یا يا اه کمک و محده در یویخار تیيو یدارا ننارر خعدد  -

 

 بررسی نمونه موردي:
 یویخار تیيو منط ه ایا خا شد نهیيي دالر يا ونيديم اود یمتعدد یویخار یانايا شام  منط ه ایا: ویلیامز بورگ -1

 .کند راحفی خود

 محده و شد اازخاب مو ود یساختمان ا در یویخار یانايا یيا و را مصالح خماا که اود ایا محده ایا در دهش انجاا کار خن ا

 (8)خصویر.کرد  یخشد موزه اه رانمالً

 

 
 اورگ امييدیو یویخار محده: 8خصویر
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 چشم اه یویخار یيا همحد و   تیز طيمح انيم ایپو خ اا  اغدا یشمال واینمر یازش ريا یاريدرا  آمریكاي شمالی:-2

 (.9)خصویر شاشديم محده یسرزندگ تیخ و کارسشا ایا و.وورديم

 

 
 یشمال یواینمر یویخار یانايا سشيايراش ی ضا : 9خصویر

 

 فرصت ها: 

 خو هو از مده :ميدان قاضی اسدهللا امامياده ميرشما الدیا وحضور ساااط يایی درگار ایا محده چند نام  م م  حضور

ا درحفی يویت  متناسا ننارر از استفاده يریق از محيط سازی سرزنده اموانو  مو ود يای داره سامانديی و مرمت اه

 محده خاثيرگااز می ااشد.

 اه نن در یا امامياده م شره و ود اا که ااشدیم کاشان ش ر ییاي غرا   نوب در واقع -)فیض( اسداله یقاض دانیم

 یيا المان ا امامياده اداودی یانا ار نالوه دانيم ایا در.  است شده  یخشد یش ر یمايس در متفاو  و شاخص یننصر

 قاا  يين دانيم ايراش یيا ساختمان در نن ريخاث که اند شده گر ته مانگاشته یمعمار ميمفاي از که مينيایم را یمعمار

 .(1۰)خصویر است مشايده

 
 : ميدان قاض اسداله1۰خصویر
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 .است نش ته خو  دایره شو  اه ميدانی در و دارد گون موعا حجمی -)الدین شمس میر( انمید داخل امامزاده 

 ايشتر دید داشتا و خ دس نن دلي  احتماال که شود می زیار  متری دو ارخفا  از و است سوویی روی ار امامياده ایا

 (.11)خصویر است ميدان اا کام  خ ارن در و است ن ری نن نمای .است

 

 
 : اماا زاده داخ  ميدان ميرشما الدیا11خصویر

 

 یوی. شود یم ا تی يم کاشان در که ي تند یریکو و ريگرم  یيا اوا  تیز یمعمار یيا یزگیو از يا ساااط - ساباط

 یسر کی ينوز گارا ایا مو ود تيوضع در. است ريگاران یارا خنک یگايی ا و هیسا نوردن دیپد ساااط یکارکرديا از

 کمک يوا کوران اه خاا تان در اودن دهيپوش مهين  يدل اه سازه ایا. دارد را ساااط یيایزگیو و است دهيشپو يا ق مت از

 یيوا شدن گرمتر اه زم تان در اودن دهيپوش مهين اييم. ونديم خر خنک نن رونيا از را ساااط درون یيوا که ونديم

 در یداریپا در نن ا اه و ي تند کنارشان یيا خانه یاستوار و یوپارچگی هیما اييمچن يا ساااط. انجامد یم ساااط درون

 (.12)خصویرکنندیم کمک سازه  شار از نمده دیپد یروياين اراار

 

     
 : ساااط گاريا درمحده12خصویر
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  نو اا و است ینيادار مراسم یارگيار مح  اي  دروازه کوچه ار در خا چ   امامياده-)حسینیه(تن چهل امامزاده

 رياادگ دو یدارا که یانشار نب اا نن یيمجوار و .است اوده گاار ريخاث اريا  معشر یمايس ار خود یاصر شو  و گنشد

 (.1۳)خصویراست نن درگاه اه شدن وارد از اعد امامياده موث نرره واقع در. است کردهن چندا دو را نن ییشایز استا

 ار خود ایا که دارد و ود معشر در ینش تگ ن ا کی امامياده از اعد. است خجمع مح  ینيادار مراسم در که یموان يمان

 .دارد ديخاک موث ی ضا کی و ود و امامياده

 

       
 : اماا زاده چ   خا1۳خصویر
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 :یمكان تیهو يساز برجسته

 .(1 دول)شود یم مردا درذيا موان ایا تیيو تیخ و و یييانگ ن   مو ا که یننارر

 
 :ار  ته سازی يویت موانی1 دول

 منشع:نگارندگان

 

 :محده یورود

 گار کمک اه یورود ،یخعر

 

 -نناررنشانه ای

 .شاشديم محده ایا معرش المان ننوان اه دانيم در واقع م شره

 یی ضا حا تیخ و اانث دانيم دور خا دور شده دهيکش یقاا ا

 .شود یم

 

 -خايرا   معی

د که اه ننوان محدی ازرخداديای خاص يا ن ايی ي تنپاخوق

ااايميت ارای خايره  معی و ود دارد.حفی وا  ازی ایا ن اط 

 اه يویت وخعدق خاير ش روندان کمک ميوند.

 

م جد.از  مده -گار-نب انشار-ی)خاریوی(تیيو ننارر

نناررذينی ي تند که درذيا اه ننوان ننارريویت ساز ايان 

 شوند.می
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 :طراحی پیشنهادات

 .نن انيم یکاراریی معنا اار اردن ااال   ت دانيم مناسا یپرداز نور -1

  . نش تا ی ضا معاار  تی گشودگ از استفاده -2

 .پارک ی ا اه معشر  یخشد ندا و محده کنار ینموم نگيپارک جادیا -۳

 .م جد اه مردا شتريا یکنندگ دنو    ت محده  داره در م جدی ورود در کردن شاخص  -4

 .نرامگاه تیيو  یا يا   ت دانيم ااعاد  یا يا -5

 .شا یمايس در ننه یييانگ ن    یا يا   ت تیيو یدارا ننصر مناسا ینورپرداز - -6

.ی تیخور  اذاه اه نشد  یخشد   ت محده تیخ و - 7  

 .نن از یالگواردار و محده یارد یانايا یاررس -8    

 .ییشنوا حا یغنا   ت  دوه درون نب یردا از استفاده -9    

 يا:سامانديی  داره- 1۰  

ه اا خو ه اه ن   نمادیا م جد در مح  ا ا يای خجاری وا ایجاد رواق يایی در م اا  ادنهدر ير  سامانديی  دارها ا

ی، می گرددا اه گونه ای که سد ده يای مو ود در او  ورودی مجمونه رواقی خعرنذور خفويک نن از سایر خودهم

 .ااز خشوي  می گردد ا ته و -مراخا ورودی از  ضای نيمه ااز

 يا.خ ویت پاخوق حفی و-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -یک مرخشگی در را-انی در ضاو ود م ياس ان 

موا ه شدن ااننصری درا تریونواخت ایجاد یک مرخشگی 

 ميوند.
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 نتیجه گیري:
ی زیشا شناختی ز  يای کيفی زندگی است که از نن  مده می خوان اه ارزش ایوی از نتایج اارز ش ر نشينی معارر ا ول ار

سنا ي تند که اار معنایی ا ياری را اردو   ا نمود نينی  رينگ يا وکالشد يای م ت ر دروموانی اشاره نمود. ارز 

می گرددا  . از ننجایی که يویتا مجمونه ای از رفا  ومشوصا  که اانث خشويص یک محدوده ای دیگرميوشند

  ضايای ش ریا اه خشعيت از ایا معيارا شوصيت یا ته وم ت   می گردد.

اا خو ه اه ایا که م م خریا نام  در شو  گيری یک  ضا واه ویزه  ضايای ش ری کالشد ان استا يویت  ضايای ش ری 

  نایی محيط یک خصویر واضح وزمانی معنادار خوايد اودکه خشدور نينی درکالشد ومحتوای داشته ااشد.ادراک رحيح وخوا

ن   ا تمانی نيي اازی کندا چرا که اه مردا کمک ميوند خا ادانند در کجا ي تندا  روشنی از خود اه  ا اگاارد می خواند

 ایشان را خنذيم کنند و حتی می خواند نماديا وخايرا   معی وارخشايا  خواندها اه نحو مطدوب خری  عاليت محيط را

   ديد. پا ذيا ان ان يم اه منذر شو  می ديد ويم در منذر شو  می گيرد. از ایا رو منذر يرکه گرويی را ا يای

 نينيت حار  از شو  ش راست. نمادی مح وب می شودکه ارز  يای  رينگی وایده نل يای  امع را اه يور کالشدی ااز 

 می نمایاند.

عرض خ دید انشويی از مشوال  ا تمانیا اقتصادیا زی ت در اا ت يای خاریویا  رينگیا معماری وش رسازی ا يار درم

 محيطی و رسودگي ای کالشدی قرار دارند. ازایا رو حفی ایا ارزش ا که اه واقع حفی يویت ش ريا مح وب می شود و

وار مده  ا ره گيری از اموانا  اال وه ش ری که درایا اا ت ريا شده اندا مداخده دراا ت ای خاریوی اه منذور ا  ازی نن ا

 م اوا سازی واستحواا اوشی انايا را ضروری مينماید.

مرمت ایا نثار  نوام  يویتی ایا اا ت درنحوه نگ داری و خاثيرگاار درنن و ارای ایا منذور شناخت نوام  کالشدی و

 می ااشد. خاثيرگاار

 :چند نوته قاا  خاًم  استمحده در راستای ارخ ای کيفيت  ضا و يویت اه يورخالره 

 يا پاخوق حضور  -

 يای اوقا   راغت.سامانديی کاراری -

 ساکنان يمه ارای  ااايت ایجاد منذور اه موتدط کاراری ای ایجاد -

 . محده مراکيو  م ا د يااک پار در موتد، مناسشت ای اه  شن ایی و مراسم ارگياری -
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 منابع:
.ا)چاپ اول(.خ ران :انتشارا  دانشگاه خ ران"ی ش ری رنیند يراح"(.1۳77احرینیا سيد ح يا.)  -1  

وش رسازی. م وا اول (ا انتشارا  وزار  )چاپ "ش ری يراحی  رنیند نذری مشانی"ا (1۳85) پاکيادا  انشاها -2  

ا پایان نامه کارشناسی ارشد معماریادانشگاه ش يد ا شتی."روی  نو درااغ الله زار "(ا1۳7۳خرکيادهانغمه) -۳  

چاپ چ ارااخ رانامرکيمطالعا  ا دد اولا"ارول وروش ای يراحی ش ری و ضايای م وونی درایران "(ا1۳76دیامحمود)خوس -4

  وخح ي ا  ش رسازی ومعماری ایران.

 و ش رسازی خح ي اخی و مطالعاخی امرکي"ش ر سيمای گيری شو  در موثر ونوام  ننارر اررسی" ا (1۳8۰ غفاریاندی)  -5

 معماری.

 .95ا انتشارا  دانشگاه خ ران.ص"ااززنده سازی انايا وش ريای خاریوی"(ا 1۳8۳المویا محمد منصور)  -6    

. ۳2 رفهاشماره انشریه"ش ری يراحی در کيفيت سازنده يای مولفه"(ا ا1۳8۰گدواراکورو ) -7  

      خ ران. دانشگاه چاپ و انتشارا  اخ راناموس ه"ش ر شو  خئوری"ا (1۳84) اکویاا لينچ  -8

9و8ا  صدنامه  رينگ نمومیا شماره يای " رينگ وزیشایی شناسی ش ری"(ا 1۳75ميینی ا منوچ ر) -9     

 ش رسازی و معماری اولامعاونت ا دد"ش رشيراز سيمای سامانديی الگوی اراده"ا (1۳84خوسعه) و  جر مشاور م ندسيا -1۰ 

 .شيراز ش رداری

     (ا ۳8-)29نشریه ينريای زیشا)پایيي(ا ص "خت وارزیاای يویت کالشدی ش ريامعياريای شنا"(1۳8۳ميرم تداییام تا) -11

 .1۰شماره 
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