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 چکیده

طراحی بناها بر اساس زمینه آن ها می باشد. این زمینه می  امروزه یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حیطه معماری،

 و فعالیتی اقلیمی اجتماعی و یا زمینه –کالبدی، زمینه فرهنگی  ،تواند دارای چند بعد مختلف از جمله، زمینه تاریخی

مداخله در بافت های فرسوده و طراحی بناها در این بافت ها الزم است در ارتباط با زمینه آن ها باشد تا شهر به باشد. 

ارائه اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده با استفاده از ، تحقیقهدف این یک کل هماهنگ از بناها دست یابد. 

نجام ا اى کتابخانه روش به ها، آورى داده جمعتحلیلی بوده و  -توصیفی  روش تحقیق، باشد.می معماری زمینه گرا

بافت های این پژوهش پس از شناخت و تحلیل مفاهیم مرتبط با زمینه گرایی و معماری زمینه گرا به  در شده است.

نحوه مداخله در بافت های نتایج حاکی از آن است که  شده است.پرداخته و نحوه مداخله در این بافت ها  فرسوده

فرسوده در کالبد و فعالیت آن ها است. در بناهای فرسوده نیز این نحوه مداخله می تواند کالبدی و فعالیتی باشد که با 

کالبدی، مولفه های زمینه گرایی همخوانی دارد. در انتها اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده براساس مولفه های 

فرهنگی و فعالیتی ارائه گردیدند. از این اصول می توان در هر منطقه ای، مطابق با شرایط اقلیمی، تاریخی، اقلیمی، 

 جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

 

 های کلیدی:واژه

 بافت های فرسوده، مداخله در بافت.زمینه گرایی، معماری زمینه گرا، 
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 مقدمه - 1

ا زمینه و تقویت وحدت بصری منطقه ، نیازی به تقلید دقیق شکل و فرم ساختمانهای مجاور ندارد ، یک ساختمان برای تناسب ب

به معنی یکنواختی نیست . باید   طراحی در درون زمینه لزوما بلکه می بایستی ویژگیهای مشترک و اساسی معینی را داشته باشد.

آن توان دیده می شود فرق گذاشت. هردوی اغتشاش و یکنواختی میان تنوع بصری که اغتشاش ایجاد می کند و تنوعی که در 

ناخوشایند هستند. ارزیابی کیفیت زمینه یکی از موضوعات اساسی در زمینه گرایی است که الزمست به آن پرداخته شود 

(Brolin, 1980: 148-153) . اط بصری شیوا معماری در زمینه نه یک کم توجهی و نه یک نوآوری افراطی است، بلکه یک ارتب

و قوی با محیط است. یک ساختمان منفرد در ابتدا به عنوان جزئی از کل محسوب می شود. خلق فضاها و مکانهایی که زندگی 

ت نماید اساس کار معماران به حساب می آید. هر ساختمان می تواند و می باید در گفتگو و تعامل با تاریخی، یفمردم را با ک

ارزش هر بنا به محیط اطراف آن بستگی دارد، روابط فضایی موجود بین بنا و محیط  ان و مکان خاص باشد.اعتقادات و نیازهای زم

وحدت ویکپارچگی اجزاء هم به منزله درکنار هم قرار گرفتن ودر ارتباط با هم بودن  (.31: 3131اطراف بسیار مهم است )قدیری، 

رراستای نیل به هدف مشخص طراحی شده باشند. بنابراین به منظور نیست ، وحدت زمانی حاصل می شود که اجزاء یک طرح د

درک صحیح یک ساختمان و برانگیختن حس زیبایی شناسی انسان ، ادارک آن به صورت یک کل ضروری است. و شرط این 

معماری و ...  وحدت و یکپارچگی هماهنگ و در ارتباط بودن تمام مولفه های شکل دهنده یک اثر معماری ازجمله سازه ، فضای

خط افق آسمان ،  : ضرورت دارد. در معماری زمینه گرا عواملی که می توانند وحدت بخش ساختمانهای مجاور باشند عبارتند از

فاصله بین ساختمانها ، تناسب پنجره ها ، برجستگی ها و فرورفتگیهای نما ، درها و سایر عناصر ، فرم و شکل کلی بنا، محل و 

ودی بنا ، جنس مصالح ، پرداخت و بافت نما ، الگوی سایه حاصل از حجم و عناصر تزینی ، مقیاس بنا، سبک نحوه حل مدخل ور

استفاده از ، ی(تاریخ–استفاده از الگوهاى فرمى ) زمینه گرایى کالبدى  (.Brolin, 1980: 148-153معماری ، محوطه سازی)

هم در سه بعد بسیار م (فاده از الگوهاى اقلیمى ) زمینه گرایى اقلیمىاستو  (الگوهاى رفتارى ) زمینه گرایى فرهنگى اجتماعى

 معماری زمینه گرا می باشد که برای ارائه اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده از این مولفه ها استفاده می گردد.

 

 پژوهششناسی روش  -2

  -تحقیق توصیفى روشاست.  تفاده از معماری زمینه گراارائه اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده با اسهدف این پژوهش، 

اطالعات  داده های مورد استفاده در بخش پژوهش این پروژه، از روش کتابخانه ای به دست آمده است. تحلیلى می باشد که

یقی، نقشه ها و کتابخانه ای مورد استفاده در این پروژه از روش های مختلف از جمله مراجعه به کتب، مجالت، پروژه های تحق

جستجوی اینترنتی حاصل شده است. در این قسمت هدف این بوده که از آخرین اطالعات موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه 

در ابتدا مفاهیم مرتبط با زمینه و زمینه گرایی مطرح شده و سپس معماری زمینه گرا معرفی می شود و در ادامه به استفاده شود. 

بعاد زمینه گرایی پرداخته می شود. در ادامه مفاهیم فرسودگی و نحوه مداخله در بافتها و بناهای فرسوده بیان ه امباحث مربوط ب

اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده پیشنهاد می می گردد و با توجه به مولفه های به دست آمده از معماری زمینه گرا، 

 گردند.
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 مبانی نظری پژوهش -3

 و زمینه گرایی زمینه 1-3

همیشه چیزی را با در نظر گرفتن آن "می نویسد:  (1956) . معمار الیل سارینناست چینش یک محل یا منطقهزمینه به معنای 

و یک محیط در  یک صندلی در یک اتاق، یک اتاق در یک خانه، یک خانه در یک محیط، –در یک زمینه ی بزرگتر طراحی کنید

اظهار می دارد که ریشه های مفاهیم زمینه، زمینه گرا و زمینه گرایی در میالن در  (2000) رتی. آدریان فو"یک پالن شهری

را به  "اصطالح زمینه در فرهنگ لغات معماری اولین حضور قابل توجه"میالدی بنا نهاده شد. احتماال فورتی  3511اواسط دهه 

عودت می دهد. معنای آن مترادف محیط است، بجای   3541درباره ی سنتز فرم در سال  یادداشتهای کریستوفر الکساندر

 (.Cowan, 2005: 88)مفاهیمی که از آن زمان تاکنون بدست آمده است 

طراحى معاصر دارد.  دیدگاهى است که به ویژگى هاى خاص یک مکان و بکارگیرى آن در(،  contextualismیی )زمینه گرا

سایت و  ورت توجه به محیط کالبدى پیرامون اثر معمارى است از خود بنا،ضر تالشى براى نشان دادن محیط مطلوب بصرى و

 همسایگى و محله مطرح مى گردد و در واقع از معمارى صرف فاصله زمینى که در آن واقع شده شروع مى شود و در سطح واحد

 ى میان ساختمان هاى مجاوردارد و به معنى ایجاد هماهنگ مى گیرد و به شهرسازى نزدیک مى شود و مفهومى ًاساسا شهرى

مجزا و مجرد از پیرامون خود قابل تصور نیست  زمینه گرایى مبتنى بر این اصل است که یک پدیده به صورت (.3134 ،برولین)است

محیط و مجموعه پیرامون خود وابسته اند.  انحصار نیروها، جوهره و ویژگى هاى درونى خود نمى باشد بلکه به و پدیده ها تنها در

هستند. در واقع کل هستى به  خود تأثیر مى گذارد و از آن نیز تأثیر مى گیرد و در تعامل با یکدیگر هر پدیده در محیط پیرامون

جاى خواهد گذاشت  در جزء در کل هستى تأثیرى حتمى از خود به کل مى باشد و هر تغییر هم پیوسته است و هر جزئى مؤثر در

 (.3133، )احمدى

فرهنگى است که بر طبق آن -اقلیمى ، تاریخى و اجتماعى ،ینه گرایى ، هماهنگى و سازگارى با زمینه هاى کالبدىبه طور کلى زم 

(. 3131، بخشى از فرایند طراحى خود قرار دهد.)توالئى زمینه گرا باید قادر باشد ویژگى هاى یک مکان را دریابد و آن را طراح

آن با توجه به شرایط موجود طراحى کندو طراحى بایستى  رح را درک کند و پس ازطراح و معمار بایستى پیام زمینه و بستر ط

ساختگاه خود تعاملى درست و متوازن برقرار  نگرشى واقع بینانه بر اطالعات محیط باشد و ساختمان بایستى با مبتنى بر

 (.3133، کند)احمدى

 معماری زمینه گرا 1-2

رد و نه مانع نوآوری و خالقیت است . پیام آن ضرورت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری زمینه گرا نه تاکید بر تقلید دا

 معماری است و نشان می دهد که این توجه میتواند هم برای خود اثر معماری و هم برای زمینه عاملی مثبت و تقویت کننده باشد.

لوب بصری در مقیاسی کالن تر از معماری. از نظر ادموند معماری زمینه گرا تالشی است برای نشان دادن توان ایجاد محیط مط

بیکن معماری رنسانس این موضوع بخوبی رعایت شده و موفقیت فضاها و نماهای شهری این دوره را تضمین نموده است. ارتباط 

 .دایی هستندبصری ، ویژگیهای مرموزی که توسط متخصصین حرفه ای قابل درک باشند نبوده ، بلکه ویژگیهای ساده و ابت

تناسبات پنجره ها ، محل قرار گیری درب ورودی ، عناصر تزئینی ، سبک ، مصالح و خط آسمان نمونه ویژگیهایی هستند که 

بوجود آورنده وحدت و یا عدم وحدت و یکپارچگی یک خیابان ، محله یا منطقه می باشند . هر محل برای خود دارای ترکیبی از 

، ا زمینه و تقویت وحدت بصری منطقهرای ایجاد تنوع در طراحی می باشد. یک ساختمان برای تناسب باین عناصر و درجه آزادی ب

نیازی به تقلید دقیق شکل و فرم ساختمانهای مجاور ندارد ، بلکه می بایستی ویژگیهای مشترک و اساسی معینی را داشته باشد 

ت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری است و نشان می دهد پیام معماری زمینه گرا ضرور (.3152)حسین پور و همکاران، 

که این توجه می تواند هم برای خود اثر معماری و هم برای زمینه عاملی مثبت و تقویت کننده باشد. معماری زمینه گرا تالشی 
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هنرمند با آفرینش  یان معماراست برای نشان دادن توان ایجاد محیط مطلوب بصری در مقیاسی کالن تر از معماری، در این م

همین امر، بار مسئولیت او را در قبال  .زمینه ایفا کند جدید در فضای شهری موجود، می تواند نقش تعیین کننده ای در توجه به

 (.3: 3131: سی برولین)محیط شهری پیرامون افزایش می دهد 

 ابعاد زمینه گرایی 1-1

زمینه گرایى در زمینه گرایی را به صورت زیر نقسیم بندی می کنند:  "ن زیرک و اشتریکاردا "، "معماری زمینه گرا "در مقاله 

اخیر است  دیدگاه هاى رایج در دهه هاى فرهنگى ، فراتر از ابعاد ًصرفا کالبدى از –زمینه ى کالبدى ، تاریخى، اقلیمى و اجتماعى 

 میان معمارى و شهرسازى در زمینه اى معین است که در آن ندپیو  که مفهوم مکان را جایگزین واژه فضا مى کند. زمینه گرایى

هر » از مجموعه ها ، تداوم تاریخى را به گفته راب کرایر ر معمارى با نظام بزرگتر شهرى مرتبط است و در سلسله مراتبىثیک ا

 (3131،منجر مى شود)توالیى« قبل موجود باشد شهر انجام مى شود باید به لحاظ شکلى پاسخى به شرایط فضایى از آنچه که در

  ی(تاریخ–استفاده از الگوهاى فرمى ) زمینه گرایى کالبدى 

 (استفاده از الگوهاى رفتارى ) زمینه گرایى فرهنگى اجتماعى 

 (استفاده از الگوهاى اقلیمى ) زمینه گرایى اقلیمى 

براى بناهایى که در بستر طبیعت اند، زمینه ى  تقسیم کرد. "زمینه طبیعى"و "زمینه شهرى"البته مى توان زمینه را به دو مقوله 

طبیعى، همان روح، حال و هوا، و خاصیت محیطى،  معنى خود را از دست مى دهد و زمینه طبیعى مطرح مى شود. زمینه شهرى

ند. به همین منطقه گرایى هم همپوشانى دار جنس، توپوگرافى و از این دست است. و البته این مقوالت با اصول اعم از بافت، رنگ،

براى زمینه گرایى طبیعى مى توان  .گرایى درمى افتد و با آن همصدا مى شودبالفاصله به دامن منطقه دلیل، زمینه گرایى طبیعى

اثر آلتو، یا مجموعه دیپولى  کلیساى رونشان لوکوربوزیه و توجهش به زمینه طبیعى، یا ویال مایرآ مثال هاى بسیار خوبى زد. مثل

 .(21-35: 3151)کاردان زیرک و اشتری، اثر پیتیال

 (معمارى گذشته - زمینه هاى شهرى) ساختارگرایى –گرایى کالبدى : مجاورت ها  زمینه

 ...()همان(.پساساختارگرایى دیکانستراکشن و –زمینه گرایى طبیعى : هماهنگى با طبیعت و...) معمارى فولدینگ 

فرهنگی معاصر ایران و  ی تطبیقی رویکردهای زمینه گرایی در معماری بناهایبررس"ناصر قنبری نیز در پژوهش خود با عنوان 

 ی دیگری از تقسیم بندی را ارائه می دهد:گونه "غرب

 گرايی کالبدی زمینه .3

چشم اندازها و  -جهت گیری -ها دسترسی -هندسه -رنگ ها -بافت -جزیات مصالح -تناسبات -مقیاس -عناصری چون فرم وشکل

پیاده روها و نسبت آنها با  خیابانها و -تراکم بناها شامل میزان بافت شهری -وضعیت پوشش گیاهی -وگرافی محلتوپ -پرسپکتیو

همجواری بناها با  -سازماندهی فضاها – ترکیب احجام و فرمها در کنار یکدیگر  -مصالح ترکیب بندی -جنس مصالح -یکدیگر

 ط زمین و نوع اتصال به زمین و بسیاری از این مسایل را دربرمیخ -خط آسمان -بناهای قدیمی و جدید پیوند -یکدیگر

 (.21: 3151قنبری، )گیرد

  گرايی تاريخی زمینه .2

توازن با محیط زیست شکل می گرفته  شواهد تاریخی معماری و شهرسازی گویای این است که در گذشته معماری و شهرسازی در

آیندگان  برای اجتماعی با احترام و توجه به منابع طبیعی و حفظ آن و معماری سنتی با گرایش به سمت پایداری بوم شناختی

 از آنها برای بهبود بخشیدن به شرایط حرارتی زوال ناپذیری همچون آفتاب و باد و استفاده است. توجه به نیروهای شکل گرفته

 (.21: 3151قنبری، )از دیرباز معمول بوده است فضای زیستی

 گرايی اقلیمی زمینه .3
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سوی معماری پایدار  پرواز به پرشی برای تواند سکوی کنیم می آن معماری می به اقلیم زمینه و فاکتورهای اقلیمی که در توجه

کند و استفاده از منابع فسیلی را به  می ، باد ، آب وغیره باشیم. دقت به این مهم راه برای استفاده از نیروی طبیعی نظیر خورشید

اقلیمی هر زمینه باد ، باران ، تغیرات دمای هوا در شب  منطقه نظیر خصوصیات ه فاکتورهای اقلیمیرساند لذا توجه ب حداقل می

 (.21-21: 3151)قنبری، آفتاب ، تابش و غیره امری ضروری است جریان هوا ، وضعیت آسمان ، دمای هوا ،، وروز 

 گرايی فرهنگی زمینه .1

در هر زمینه و بکار گیری آنها در  آداب و رسوم و آئین های فرهنگی رایجتوجه به عناصر فرهنگی، محیطی، سنت ها و ریشه ها، 

تواند به  تعامل، نقش و جایگاهاستفاده کنندگان از بنا می طراحی معماری و شهرسازی، همراه با توجه به کیفیت مردم پذیری،

و بکارگیری آنها منجر به زمینه گرایی  توجه به ارزش های فرهنگی در هر زمینه سهولت استفادهاز مجموعه کمک کند. بنابراین

 (.http://fa.wikipedia.org[Accessed on 03/October 2014 : 8 pm.]) فرهنگی می شود

 
 (21: 3151)منبع: قنبری،  نمودارانواع زمینه گرایی واجزاء هرکدام: 3نمودار شماره

 

اقلیمی دسته بندی می کند که  لگوهای فرمی ، فعالیتی وزمینه را در معماری تحت سه موضوع کلی ، انیز ( 3531مریل گینس ) 

 :(14: 3151قنبری، )در زیر به معرفی هر کدام پرداخته می شود
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 (14: 3151)منبع: قنبری،  در معماری براساس مدل مریل گینس زمینه نمودار دسته بندی: 2نمودار شماره             

رنگها را در بر می گیرد.  مصالح بافت و ریچون فضا ، شکل ، مقیاس و تناسبات جزئیاتفرم دراینجا البته عناص :الگوهای فرمی . 1

معماری با زمینه اش مورد استفاده قرار گیرند . بعد جغرافیایی را  این عناصر در دو بعد جغرافیایی و زمان می توانند برای ارتباط

 )همان(:می توان در سه مقیاس مطرح کرد

  می توان در نماهای  مجاور و در فاصله کامال قابل دید و درک . نمونه چنین ارتباط با زمینه اطراف راارتباط بنا با بناهای

 )همان(.شهری و جانمایی جدید در سایتهای تاریخی شاهد بود

 مقیاس بعدی زمانی است که بنا نه با محیط لزوما مجاور که با سایت اطراف ارتباط برقرار می کند. 

  بنا می تواند در بعد  یت در مقیاس منطقه ایی قابل حصول است . عالوه بر ابعاد فاصله ایی و بصریسومین اتصال با سا

 ، پیترآیزنمان هندسه مجموعه"کلمبوس" زمان )گذشته، حال و آینده( نیز با محیط اطرافش ارتباط برقرار کند . در مرکز

به گذشته شهر ارتباط می دهد . هر چند در این موارد  "پالیمسستی –سایت "اش رابانوعی الیه شناسی تاریخی از 

 )همان(. موارد قبلی نیست دریافتن و کشف این ارتباط با سایت به وضوح

جمله عواملی هستند که می توانند  در زمینه فعالیتها ، گردش در فضای سایت بنا رفتار افراد و گروهها از: الگوهای فعالیتی .2

 (.11)همان:  دبنا را با زمینه اش مرتبط کنن

آنها ، سقف ها و... بروز می دهند  اقلیم که تاثیر خود را در مصالح ، رنگها و بازشوها ، فشردگی احجام ، فرم :لگوهای اقلیمیا .1

سایت یا حس مکان که تنها با حضور و  "احساسی -ذهنی" . هنر و حساسیت معمار، میزان درک او از ویژگی های فیزیکی و

معمار کمک می کند تا این ارتباط را بهتر درک و ایجاد کند . این ویژگی می تواند به  اصل می شود بهزندگی در یک مکان ح

به آنچه  توسط معمار کشف می گردد تعبیر شود. ماهیتی که سایت را از آنچه که هستمکتوم در سایت باید  عنوان ماهیتی

   (Gaines, 1980)  می تواند باشد تبدیل می کند

 

 فرسودگی مفاهیم 3-4

بخش هایی از بافت شهری که کیفیت های کالبدی  وکارکردی آن ها کاهش یافته و مختل گردیده است فرسودگی بردونوع 

فرسودگی کالبدی و فرسودگی عملکردی . هرگاه فعالیت ها و کاربری ها پاسخگوی نیاز ها باشند ولی کالبد آسیب دیده باشد است:

ته  وکاربری ها مختل گردد ولی کالبد حفظ شده باشد فرسودگی نسبی است و اگرهردو نوع ویانظام  فعالیت ها  به هم ریخ

 مشکالت مهمترین از یکی فرسودگیفرسودگی حارث شود کامل است. )سایت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(

ات جمعی وافول حیات شهری آن می وزی فضای کهن شهری است که منجر به بی سازمانی،عدم تعادل،بی قوارگی،زدودن خاطرامر

فرسودگی عاملی است که به زدودن  خاطرات جمعی، افول حیات شهری واقعی و شکل گیری حیات شهری روزمره ای  گردد.

کمک می کند. این عامل با کاهش عمر اثر و با سرعتی کم و بیش تند باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می گردد. فرسودگی 

سیم می شود : نسبی و کامل . فرسودگی نسبی فرسودگی است که در یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی به دو دسته تق

فعالیت یا کالبد رخنه می کند. ولی فرسودگی کامل هر دو عنصر را در بر می گیرد و باعث فرسودگی کامل فضا می شود. پس 

به طور یکجا رسوخ می کند.  بر این اساس می توان معادالتی  «کالبد و فعالیت»یا در « فعالیت»، یا « کالبد»فرسودگی یا در

 تشکیل داد که بیانگر انواع فرسودگی ها باشد. این معادالت میتواند به صورت زیر نوشته شود.

 معادله اول: شکل )کالبد سالم( + فعالیت )فرسودگی نسبی (= فرسودگی نسبی فضا

 ت )سالم (= فرسودگی نسبی فضامعادله دوم: شکل )کالبد نسبتا سالم( + فعالی

 معادله سوم: شکل )کالبد فرسوده( + فعالیت )فرسوده (= فرسودگی کامل فضا
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، مدت زمان اقدام  ، نوع مرمت، نوع اقدام،نوع فرسودگی فضای شهری براساس نوع معادله ، میزان وفرسودگی میزان  :3جدول 

 نحوه استفاده از زمین و بنا ، نوع طرح و مقیاس :

 معادله
میزان 

 فرسودگی

نوع 

 فرسودگی
 نوع اقدام نوع مرمت

مدت 

زمان 

 اقدام

نحوه استفاده از 

 زمین و بنا
 مقیاس نوع طرح

3 
فرسودگی 

 نسبی

فعالیت ) 

 عملکرد (
 ابقا بهسازی

کوتاه 

 مدت

(1-1 )

 سال

تغییر،تدقیق 

کاربری، تاکید 

 بر شکل بنا

 اجرایی

در حد 

زیر محله 

 و کوی

2 
فرسودگی 

 نسبی

 البدک

 )شکل(
 احیا نوسازی

میان 

 مدت

(31-1 )

 لسا

تاکید بر 

کاربری، تغییر 

 در شکل بنا

 طراحی

در حد 

محله و 

 برزن

1 
فرسودگی 

 کامل

عملکرد و 

 کالبد
 بازسازی

تخریب و 

ساخت 

 مجدد

بلند 

 مدت

(21-1 )

 سال

تنظیم 

کاربری،تعریف 

 شکل بنا

برنامه 

 ریزی

در 

مقیاس 

شهر یا 

بخشی از 

 شهر

 ( 3134بیبی،) منبع : ح

 های مداخله در بافت فرسوده شیوه 3-4

های خاص فضا ، از ریزان و مسوولین باید با توجه به ویژگیها و الگوهای مختلفی دارند که برنامههای شهری روشمداخله در بافت

ری را از بعد میزان مداخله و های شههای متناسب جهت بهبود وضع موجود استفاده نمایند. الگوهای مداخله در بافتالگوها و روش

 گردند :کنند که در زیر معرفی میدسته عمده تقسیم میایجاد تغییر در بافت به سه

پذیرد. در این حالت با های کالبدی صورت میهای تاریخی و واجد ارزشاین نوع مداخله عمدتا در بافت الگوی حفاظت : .3

کنترل شده و در راستای تقویت و جلوگیری از فرسایش بیشتر عناصر موجود های موجود در فضا هرگونه مداخله توجه به ارزش

 های حفاظتی و مرمتی استوار است.گیرد. اساس الگوی فوق بر روشکالبدی صورت می

باشد. در این حالت های دارای مشکالت کالبدی و یا فعالیتی نسبی میاین الگو متناسب بافت الگوی مداخله نسبی: .2

باشد که آن را نیازمند ها نیز دچار مشکالتی میهای کالبدی و فعالیتی بسیاری که دارد از بعضی جنبهیرغم ارزشبافت مذکور عل
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گیرد. و اساس آن بر نماید. در این الگو اقدامات به صورت محدود اما موثر صورت میای متناسب میهای مداخلهاستفاده از سیاست

 ار است.های بهسازی و توانمند سازی استوروش

هایی در زمینه در این حالت با توجه به مشکالت عمده موجود در بافت و عدم وجود محدودیت الگوی مداخله فعال : .1

فعالیتی و در راستای ساماندهی وضعیت موجود  –تواند به صورت تغییرات عمده کالبدی میزان مداخله ، مداخله در بافت می

های ای بازسازی و نوسازی مبتنی است. البته این امر دلیلی بر عدم استفاده از شیوههگیرد. اساس مداخله فوق بر روشصورت 

 .(3133)حبیبی و دیگران؛  باشد.بهسازی ، توانمند سازی و یا الگوهای مرمتی در بافت مد نظر نمی

 

 

 ها آن تجزيه و تحلیل و ها يافته ارائه -4

استفاده از معماری زمینه گرا، از مولفه های معماری زمینه گرا استفاده می  جهت ارائه اصول طراحی بنا در بافت های فرسوده با

شود. بدین ترتیب مولفه های کالبدی، تاریخی، اقلیمی، فرهنگی و فعالیتی جهت ارائه اصول طراحی بنا در نظر گرفته می شود. این 

 اصول براساس مولفه ها در جدول زیر قابل مشاهده است:

 

 مولفه ها

 
 احی بنا در بافت های فرسوده با استفاده از معماری زمینه گرااصول طر

 کالبدی

 تعادل توده و فضا -

 توجه به رنگ، مقیاس، نوع و جنس مصالح در بافت فرسوده -

 )حفظ محرمیت و امنیت در مجتمع های مسکونی(بنانفوذپذیری بصری در طراحی  -

 طبقه(( 1ایجاد نفوذپذیری کالبدی ) افقی و عمودی )حداکثر ارتفاع  -

 بناهااستفاده از مصالح بومی در احداث و تزیین  -

 فعالیتی

 توجه به اختالط کاربری ها در طراحی بناهای موجود در بافت فرسوده جهت احیای آن ها -

احیای بناهای فرسوده و به کارگیری بناهای فاقد فعالیت جهت حفظ بناهای ارزشمند موجود در  -

 بافت

ضاهای آرام و ساکت با تحریکات حسی کم، ارتباط با طبیعت، غنای : فبناهاآرامش و آسایش در  -

حسی، دورنماهای زیبا، نشیمن در فضای آزاد و پیاده روهایی با منظرسازی های زیبا و جذاب در 

 ساختمانهای مسکونی ایجاد کنیم.

 توجه به امکان دسترسی به کلیه فعالیت ها در بنا توسط تمامی افراد حاضر در مجتمع )همه -

 شمولی(

 تاریخی

 توجه به تاریخ بافت فرسوده و الهام از آن ها در طرح های داخلی و خارجی بنا -

توجه به معماری سنتی و بومی در بافت های فرسوده و الهام از آن ها در طرح بناهای نوین در  -

 بافت

 رعایت اصل احترام به گذشته  -

 و حس مکاننشان دادن تاریخچه بافت در طرح ها جهت ایجاد حس هویت  -

 توجه به فرهنگ مردم در بافت ها - فرهنگی
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 احیای فرهنگ های مختلف در طراحی و ساخت بنا با توجه به ویژگی های بومی - 

 استفاده از تکنیک های بومی معماری جهت ایجاد حس هویت و حس تعلق به محیط -

 

 

 

 

 

 

 اقلیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقلیمی

 )داخل و حیاط( بناها در بافت فرسوده استفاده از عناصر آب، گیاه و نور در طراحی -

 برای تامین عناصر طبیعت به صورت حیاط مرکزی بناهافضای باز در  -

 استفاده از پوشش گیاهی محلی و بومی  -

استفاده از عناصر طبیعت در بناهای مسکونی از طریق به کارگیری آن ها در حیاط منازل ،  -

ده از پنجره ها ، رعایت نحوه قرارگیری بناها و بالکن ها، بام سبز، پاسیو و دیوار سبز ، استفا

 تواند تامین گردد.دسترسی به نور خورشید می

تی لذت بخش در اطراف ساختمان ها، آبنماها و استفاده از بازی نور و سایه، طبیعگیاهان، المان -

 به وجود می آورند.ها 

تصفیه خاک و باال بردن پوشش های گیاهی طبیعی به آب باران اجازه نفوذ می دهند که موجب  -

سطح آب، سفره آب های زیرزمینی می شود که هم از لحاظ محیطی بسیار مفید است و هم 

لذت بصری بیشتری را ایجاد می کند. بنابراین در سایت های مسکونی در مکان هایی که 

ق با و مطاب غیرقابل نفوذ باید باشند از دیوار استفاده نکرده بلکه از پوشش های گیاهی محلی

 شود.استفاده  بافت فرسوده

پنجره ها باید به شکلی طراحی و مکان یابی شوند که آسان ترین و بهترین دید را به مناظر  -

طبیعی و محیط بیرون تامین کنند. عالوه بر این، پنجره های وسیع امکان ورود نور خورشید به 

ی دهد. استفاده از پنجره ها بناهای مسکونی میسر ساخته و استفاده از نور مصنوعی را کاهش م

 تنظیم شود. ه می تواند متناسب با اقلیم بافتدر جدار

های مسکونی ایده ای فراتر از گلخانه ها و پاسیوها می وارد کردن طبیعت به داخل ساختمان -

 باشد.

آب در ساختمان های مسکونی: با استفاده از آب می توانیم فواید دیداری و اکوستیکی بسیاری  -

 آوریم.بوجود 

مناظر دیدنی سرگرم کننده و در عین حال زیبا: طراحی طبیعی و با الهام از محیط زیست،  -

الگوهای پیچیده، کاهش محیط های یک رنگ و تک فام و استفاده بیشتر از شکل و فرم های 

 ارگانیک.

 پیراستن با استفاده از گلدان هایی با گیاهان متفاوت و البته بومی و محلی -

 

 )منبع: نگارنده( ول طراحی بنا در بافتهای فرسوده با استفاده از معماری زمینه گرااص :2جدول

 نتیجه گیری - 5

در ابتدا مبانی پرداخته شد.  ارائه اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده با استفاده از معماری زمینه گرابه در این پژوهش 

ح شده و سپس معماری زمینه گرا معرفی گردید و در ادامه به مباحث زمینه و زمینه گرایی مطرپژوهش در ارتباط با مفاهیم 

ابعاد زمینه گرایی در کل به چهار دسته تقسیم می شوند: کالبدی، تاریخی، اقلیمی، به ابعاد زمینه گرایی پرداخته شد. مربوط 

مفاهیم فرسودگی و شده است. در ادامه  فرهنگی و فعالیتی که از این ابعاد به عنوان مولفه های اصلی در انتهای پژوهش استفاده

نحوه مداخله در این بافت ها بیان گردیدند که نحوه مداخله در آن ها در قالب جدول مشخص گردیدند. نحوه مداخله در بافت های 
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ه با مولفه های فرسوده در کالبد و فعالیت آن ها است. در بناهای فرسوده نیز این نحوه مداخله می تواند کالبدی و فعالیتی باشد ک

کالبدی، تاریخی، اقلیمی، زمینه گرایی همخوانی دارد. در انتها اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده براساس مولفه های 

فرهنگی و فعالیتی ارائه گردیدند. از این اصول می توان در هر منطقه ای، مطابق با شرایط اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی 

 د.استفاده کر

 

 

 

 

 منابع

 

  ،اولین همایش معماری پایدار، همدان، آموزشکده فنی و حرفه ای  ، زمینه گرایی و معماری پایدار،(3133، )هرازاحمدی

 .سما همدان

 ( ،3152اصالنی، احسان و همکاران ،)و معماری ملی ، همایشطراحی فضاهای شهری با تاکید بر زمینه انسان گرایانه 

 قزوین(. اسالمی آزاد شگاه)دان انسانگرا شهرسازی

 همایش داریپا یبه طراح دنیساختمان و راه رس یدر طراح یمیعوامل اقل ریتاث "، دیوحی، عیرفو محمد ، محمدی ریپ ،

 .3151ملی عمران و معماری با رویکرد بر توسعه پایدار، مرداد 

 3113یان، دانشگاه علم و صنعت ایران، پیرنیا، محمدکریم، آشنایی با معماری اسالمی ایران، تدوین غالمحسین معمار. 

  ،3112پیرنیا، محمدکریم، آشنایی با معماری اسالمی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران. 

 اصفهان: نشر خاک ،با ترجمه راضیه رضازاده ا،گر زمینه معماری(، 3134 ،)برنت سی ،برولین.  

 41-11، 31رهای زیبا دانشگاه تهران مجله هن ،شهرسازی در گرایی زمینه (،3131، )توالیی, نوین. 

 ،سازی شهر در انسان "اسالمی شهری طراحی" (،3112) ،محمود توسلی. 

 ،مسکن "،شهر درونی بخشهای در مسکن" (،3112) ،محمود توسلی.  

 ( ،ب3152حسین پور، علی و همکارن ،) ررسی و تحلیل زمینه گرایی در معماری بومی با تاکید بر کاربرد تکنولوژیهای

 جدید در عصر جهانی سازی، کنفرانس معماری و شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار

 (،3131حبیبی، ســید محســن ،)چاپ سوم، لبدى آناز شار تا شـهر، تحلیلى تاریخى از مفهوم شـهر وسـیماى کا ،

 .دانشگاه تهران، تهران

 ( ،3132حبیبی، ســید محســن ،)مجله هنرهای زیبا، چگونگی الگـو پذیری و تجدید سازمان اسـتخوان بندی محله ،

  .، دانشگاه تهران، تهران31شماره 

  ،3133حبیبی محسن و دیگران، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران. 

 پایدارسازی محیطی گرا و معماری پایدار در راستای هم افزایی معماری زمینه(، 2131همکاران، ) زمانی شاندیز، مونا و 

، کنفرانس بین المللی عمران، معماری "تاریخی کاخ خورشید و مسجد کبود گنبد، کالت -نمونه موردی محور فرهنگی"

 و توسعه پایدار شهری

 ییای:شهر سنندج(، فصلنامه جغراف یسرد )مطالعه مورد میاقل همساز با یمعمار یمهناز، بررس یخداکرم د،یشمس مج 

 3135زی، پائ31شماره  ط،یمح شیآما
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  صالح پور، هنگامه و همکاران، تاثیر موثر آب در پایداری معماری خانه های اقلیم گرم و خشک، هشتمین سمپوزیسیوم

 .3152معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، 

 35(، معماری زمینه گرا، راه ابریشم، نشذیه وزارت راه و شهرسازی، سال 3151ی، سارا، )کاردان زیرک، فاطمه و اشتر ،

 .23-35: 341شماره 

 ( ،3151قنبری، ناصر ،)طراحی : فرهنگی معاصر ایران و غرب بررسی تطبیقی رویکردهای زمینه گرایی در معماری بناهای

 .موردی مجموعه فرهنگی هنری شهر تهران

 شهر نشان دار به مثابه شهر زمینه گرا، فصلنامه ی تحقیقات (3135)عیده زرآبادی، زهراالسادات، ماجدی، حمید و س ،

 فرهنگی ایران، دوره ی سوم، شماره ی سوم
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