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  چكیده
و  شدهواقعشهر در منطقه بلوچستان  نیبزرگ ایران و مرکز استان سیستان و بلوچستان است. ا یاز شهرها یکیزاهدان 

از سمت شمال به شهرستان زابل  است. زاهدان افتهیرییتغ« زاهدان»بوده که در زمان رضاشاه به « دزداب»آن  نیشینام پ

افغانستان و پاکستان و از سمت غرب به  یسمت شرق به کشورها زخاش، ا و کویر لوت، از سمت جنوب به شهرستان

 رویبلوچی و فارسی سخن گفته و پ یهاشهر به زبان نی. عموم ساکنان امحدودشده استلوت  ریشهرستان فهرج و کو

تحلیل و بررسی عناصر موجود در فضای شهری)خط آسمان، خط زمین، سطوح پرو اهدف مقاله ب نیاسالم هستند. ا نید

 .باشدیم یفیتوص -تحلیلیاز نوع  وهشگشته است. روش پژ نیو تدو هیتهو...( نماهاخالی، 

 

  .زاهدان، خط آسمان، خط زمین، خط بام، بررسی نما، سطوح کدر و شفاف كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -5
   ،یاسیس ،یمراکز ادار نیترمهمکه از  رانیا یبلوچستان واقع در ضلع جنوب شرق ستانیاهدان، مرکز استان سشهر ز      

حضور   با  درواقعشهر  سیتأسو  یخیتار نهیشیدارد. پ صدساله حدوداً ینهیشیپ ،دیآیم حساببهمنطقه  نیا یو نظام یتجار

شهر زاهدان تا  یریگشکلپژوهش ابتدا  نی. در اابدییم یها معن کیس و یهند نیو ورود مهاجر آهنراهقوم بلوچ، احداث 

شهر  ترعیسرآن مراحل رشد  یو پ شدهداده حیشهر)دزداب( توض هینام اول هیتسموجهگشته،  انیخالصه ب طوربهزمان رضاشاه 

ر حال حاضر، شهر زاهدان در آن که د یامنطقهخواهد آمد. در  یو نظام یاسیس ،یادار ازلحاظآن  افتنی تیمرکز یو چگونگ

موقت در اطراف آن  طوربهبوده است که راهزنان منطقه  یقبل، تنها چاه آب صدسالاز  شیاست، در زمان گذشته تا پ شدهواقع

 نیساکن ا یهابلوچ احتماالًتوسط  یزیه ش، با حفر و ساخت کار1221و در حدود سال  اندکردهیماستراحت اطراق  یبرا

(. شهر زاهدان مرکز استان 7: 1331و نام دزداب برخورد گرفته است )طرح جامع زاهدان، گرفتهشکل یکوچک یبادمناطق، آ

شهرستان از شمال به  نیافغانستان و پاکستان قرار دارد. ا یو کشورها رانیمرز ا کیو نزد رانیو بلوچستان در شرق ا ستانیس
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از شمال غرب به استان خراسان، از غرب به استان کرمان، از جنوب غرب به  ن،شهرستان زابل، از شمال شرق به کشور افغانستا

. وسعت شهرستان شودیاز شرق به کشور پاکستان و از جنوب شرق به شهرستان خاش محدود م رانشهر،یشهرستان ا

و  قهیدق11 درجه و81ییایدر طول جغراف ییایجغراف تیشهر زاهدان ازلحاظ موقع تیو موقع لومترمربعیک38121زاهدان

متر است. 1372 ایقرار دارد. ارتفاع شهر از سطح در یشمال هیثان41و  قهیدق31درجه و 23 ییایو عرض جغراف یشرق هیثان21

پاکستان و هندوستان، خراسان و کرمان قرار  یالمللنیشهر زاهدان دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی است و در مسیر تردد ب

 (.12 :1331دارد)طرح جامع زاهدان،

 

 توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته ی، چگونگ شیدای، علل پ خچهیشناخت تار -2
 ،یاسیس ،یمراکز ادار نیترمهمکه از  رانیا یو بلوچستان واقع در ضلع جنوب شرق ستانیشهر زاهدان مرکز استان س      

با حضور  درواقعشهر  سیتأسو  یخیتار نهیشیدارد. پ هصدسال حدوداً یانهیشیپ .دیآیم حساببهمنطقه  نیا یو نظام یتجار

 .ابدییم یها معن کیو س یهند نیورود مهاجر و آهنراهقوم بلوچ ، احداث 

 .گشته است انیخالصه ب طوربهشهر زاهدان تا زمان رضاشاه  یریگشکل ریز در

 یبوده است که راهزنان منطقه برا یچاه آبقبل تنها  صدسالاز  شیدر زمان گذشته تا پ ،یزاهدان فعل یمنطقه در      

ساکن  یهابلوچ احتماالًتوسط  یزیه ش، با حفر و ساخت کار 1221و در حدود سال کردندیمموقت اطراق  طوربهاستراحت 

اک خ یژگیبه و اینام گو نیبه ا هیقر نیا دنینام لیدل .گرفته است بر خودو نام دزداب  گرفتهشکل یکوچک یمناطق، آباد نیا

دو  یکیدر حد  عمقکم اریبس یهایحفارباال بودن سطح آب در منطقه  لی. در آن زمان به دلگرددیبرممنطقه  نیا نیو زم

 .دندیدزدیم را، آب  نیخاک زم درواقعاست.  رفتهیفروم نیبه زم ،ترنییپا یکه کم آوردهیم به وجود یآب یهاچشمهمتر، 

 . بود  یشغل اکثر مردم کشاورز

 .هاستیسیانگلو سپس به دزداب، توسط  یبه نوشک تهیکو آهنراه جادیشهر زاهدان، ا لیتشک یهاعلت نیتریاساساز       

 نیزمان است که مهاجر نیهم در .دزداب ستگاهیو ا جاوه ریم ستگاهی، ا72لیبود: م ستگاهیسه ا یدارا رانیدر خاک ا قطار

شهر عالوه بر قوم  گذارانهیپااز  ینوعبه زین انیهند یطورکلبهها و  کیس .شدندیمو مسلمان به شهر وارد  کیاعم از س یهند

گرفته تا غذا و لباس و زبان،  هاخانهبه همراه آوردند، از سبک  زیرا ن یکه با ورود خود فرهنگ هند شوندیمبلوچ محسوب 

 ین امر باعث شده است که سبک معماریو هم ندکردیممنازلشان از هندوستان وارد  یبنا یبرا زیرا ن یمصالح ساختمان یحت

شهر  یبناها نیها( بنام گودواره از اول کی) س هاآنعبادت  محل .محسوس باشد کامالًشهر  یمیدر بافت قد یهند یسنت

ز قوم ا نیمنطقه آمدند، قوم هزاره هستند. ا نیبه ا آهنراهکه همزمان با ساختن شدن  یلیقبا گرید از .زاهدان بوده است

معروف  هایبربرقوم احداث کردند بنام  نیا یا نهیحس .اندشدهمنطقه مهاجرت نموده و ساکن  نیهزارستان افغانستان به ا

اول  یدر طول جنگ جهان یعنیسال 4و به مدت  شدهشروع یالدیم 1312مصادف با 1231از سال  آهنراهساخت  کار .است

 .اندبودهمنطقه  نیا یواقع نیحاکم هایسیانگل، هاسال نی. در طول اانجامدیمبه طول 

احداث شهر  وقت است، ییوزارت دارا یاز سو یرضاخان در هنگام سردار سپه نهیدر کاب یامصوبه نیکه مب یسند طبق      

 در آغاز شد.   رانیبودن شهر از طرف دولت ا یسرحد تیبر اهم دیتأکو با  آهنراهسال پس از اتمام  2 یعنی1312در سال 

و  یجنوب-یشمال ابانیبه اجرا درآمده و عبارت بوده از: چهار خ ناًیعبوده است که  یشهر یمایشکل و س یانقشه نامهبیتصو

 یهر مقدار یشهر یهانیزماز  شودیماجازه داده  یمحل نیساکن یتمامبهجانب دولت  از .یـ غرب یشرق ابانیچهار خ

وجود نداشته باشد، اما  یبلوچ و هند نیب یتفاوت نیتملک زم یبوده است که برا نیابتدا دستور ا در .تصرف کنند خواهندیم

بو ده است و  انیها و هند کیشهر در دست س یاقتصاد نبض .داده نشد یرانیا ریاجازه تملک به غ عمالًبعد  یهاسالدر 

و  زدی یاز شهرها زین یرانیا نیمهاجر یجیتدرزمان ورود  نیا از  .انددادهیم لیتبار تشک یشهر را هند یهاخانواده نیترمرفه

 نکهیتا ا اندنموده هیمناطق را تخل نیا زین هایسیانگلرضاخان ،  حکومتگرفتن  باقوت جیتدربه .گرددیمو کرمان آغاز  رجندیب

آن و  میاز نام قد و زابل به شهر دزداب رفته و با استفاده رجندیقدرت حکومت، از راه ب نیاول عنوانبه رضاشاه 1313در سال
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شهر زاهدان  افتنی تیزمان به بعد با مرکز نیاز ا. داد رییتغ داننام شهر را به زاه ک،یس نیمستقبل ئتیآن نام ه یهمگون

 ،یشهر یزیربرنامهاز  تیگرفتن سرعت رشد جمع یشیپ با .ابدییم شیافزا مرتباًشهر  تیوسعت جمع ،یوادار یاسیس ازلحاظ

خاص  اتیخصوصبا  یمحالت صورتبه یررسمیغ یهااسکانو رشد  یریگشکل صورتبهن و نامتعارف شهر توسعه ناموزو کمکم

 .ردیگیم صورت

 

 شهرستان زاهدان هیتسموجه -3
شهر  نیا یبنا خی. تارشودیو بلوچستان محسوب م ستانیو مرکز استان س یبخش مرکز یشهر زاهدان تنها مرکز شهر      

شهر در منابع  نیا هیتسمدرباره وجه یبه نام دزداب بوده است. نظرات متفاوت یدرگذشته منطقه کوچکندارد و  یادیقدمت ز

 .(1: 1323،یدری)حگرددیبدان اشاره م لیمختلف ذکرشده است که در ذ

در  یهستو  ادیگفت که بن توانیم یاست و از جهت ادینوبن یو بلوچستان شهر ستانیشهر س نیترمثابه مهمزاهدان به      

 یشاه قاجار در محل امروز ی. در آغاز سلطنت فتحعلباشدی)پاکستان( متهکوی –آهن زاهدان خط راه ونیوهله نخست مد

از  یکیزمان  نی. در اشدیکه مرکز و مآمن راهزنان بوده که دزداب خوانده م شتهوجود دا یاشهیدر کنار ب یزاهدان منبع آب

از  یکی دهی. بنا بر عقافتیدزداب رشد  یروستا جیتدرازآن بهدر آنجا احداث کرد که پس یزیارمنطقه به نام مراد رشته ک یاهال

است که معمواًل  یدزداب نام نیاست. ا زستانخو زیواژه آبد گریبوده که شکل د زآبیروستا د نیا یپژوهشگران نام اصل

آب وجود داشته باشد  یکه مقدار یلوچستان در هر جاب یو در تمام کندیکه شن،  آب را جذب خود م شودیداده م ییجاهابه

تا  دبه دزداب رفتن رانیدولت وقت ا یکی. حدود چهار سال پس از احداث قنات مراد، مستشاران بلژشودیم دایپ زین یدزداب

به شهر زاهدان سده حاضر نام آن  لیتر شد تا آنکه در اوابزرگ جیتدرروستا به نیا بیترتنیاگمرک خانه احداث کنند و به

 .(1: 1323،یدریشد)ح لیتبد

سرکوب  یاز اعزام قوا توسط رضاخان برا شیوجود دارد. تا پ یمتعدد اتیروا زیشهر ن نیاطالق نام زاهدان به ا درباره      

قشون  لیکه آغاز تشک1311شهر دزداب بوده است. در سال  نیدر منطقه نام ا یحکومت مرکز جادیبلوچ و ا نیخوان

 لیتشک ییهاپادگان زین یمهم خاور یمشهد در شهرها پادگان لیپس از تشک دیلشکل بود، لشکر خراسان موظف گردمتحدا

محسوب  یشده بود چون بلوچستان جزو حوزه فرماندهانتخاب ستانیقائنات و س پیت یبه فرمانده شاهیدهد. سرهنگ عل

 ،یزه لیاسماعبه دزداب، سردار جمعه خان  ینمود. پس از ورود و متیعز هیاز پادگان بلوچستان به آن ناح دیبازد یبرا شدیم

 .( 81: 1324فر، انی)نادر روندیبه دزداب م شاهیو سردار نور محمدخان کرد به مالقات سرهنگ عل یزه لیاسماع فهیطا سیرئ

 

 بررسی اجمالی خط آسمان: -4
 را فصل تمایز میان آسمان و آغاز بافت شهری دانست .  خط آسمان توانیمبا تعریفی که از خط آسمان داریم  درواقع      

از این رهگذر شاید بتوان گفت توجه به طراحی عنصر خط آسمان چنانکه در بسیاری از کشورهای صاحب علم معماری 

  است. ریانکارناپذ یالزمه شودیم یاژهیوپیشرفته حائز اهمیت ویژه است و بدان توجه و رویکرد 

 

 نمونه ریخط آسمان تصو یمورد یبررس 1-5

با  گرادرون یمعمار ینوع دهدیم لیتشک زیرا ن رانیکه اکثر نقاط ا رانیبافت گرم و خشک فالت ا یدر مناطق دارا      

 هایباز نیکمتر یخط آسمان دارا یعنیما  موردبحث تمیآ یجنبهاز  ینوع معمار نی. ا میشاهد بر آنمرتب  یآشنا یهایژگیو

 .است کنواختیو  کپارچهیو  کدستی ینوعهب باًیتقرو 
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 خط آسمان -5شكل

 سطح خط آسمان در مناطق گرم و خشکمنظم و م تمیر 1-5-5

 یخیتار یو شهر ییروستا یهابافت یسطوح  فوقان یبا بررس یرانیا یمنظم و حرکات منضبط خط آسمان در معمار تمیر      

زنده و متحرک  یمکرر حالت یکنواختیو  تمیر نیگنبد به ا ای ریمانند بادگ یاست .گهگاه عنصر درکقابلبه سهولت  رانیا

  .کندیم ییخودنمابجا  آن میمال یهاقوسو  یضرب یهاطاق. حضور بخشدیم

 
 عدم توجه به زیبایی بصری و هماهنگی ریتمیک  خط آسمان در ساخت بافت شهری بدنه -2شكل

 نیخط زم یاجمال یبررس -6
 با خط کیتمیو ر کیآن به لحاظ فرم یو همراه ییهمنوا رانیا یریدر مناطق گرم و خشک و کو نیخط زم یهایژگیواز       

 یخط شودیممعبر محسوب  یجانب حسط یبنا بر رو منیکه در حکم نش نیهمانند خط آسمان  خط زم. آسمان است

 است. قرارگرفتهسترده، گ یبستر مثابهبه نیزم یسطح افق یو مسطح است که رو بیبدون ش کنواختی

 

  

  
 شدهفیتعراز یک سیر منطقی و  یریگبهرهخط زمین ممتد و آشفته بدون  -3شكل
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 نجایاباشد در  حضورداشتهشهری  یبدنهعنصری فعال در نمای  عنوانبه تواندیماز سوی دیگر باید دانست خط زمین که 

افقی و بدون شیب بودن آن  یموردبررسبررسی  خط زمین پهنه  است . در شدهواقع یاحترامیبحتی مورد هتک حرمت و 

 الواقعیفشخصیت بخشیدن به خط زمین  منظوربهمناسب و مشخص  الیمتر یریکارگبهعدم  .رودیمدلیل شمار  نیترمهم

 . دینمایمآسیبی جدی 
 

 هابدنهو  هاپهنهبررسی اجمالی  -7

است که ناظر را به  یبه موارد متعدد یتوجه طراح شهر سازدیمپهنه مشخص  کی یدر بررس قتاًیحقرا  هابدنه آنچه      

در کنار ذوق و  شیخو یدانش طراح یریکارگبهبا  ستیبایماست که طراح  یامر بدان معن نیا. دینمایماغنا  یلحاظ بصر

خلق کند که  یابدنهاز فضا ، بتواند  رانیبهره گ یهاخواستهو  یاعم از کاربر یطیمح یازهاینبا توجه به  اشهنرمندانهطبع 

 حس وحدت را القا کند. تاًینهاتنوع  نیآن در ع یهاپهنه

  
 هابدنهو  هاپهنه -4شكل

 .وحدت است و دارای بافتی سخت است از یک پهنه که به لحاظ جنس مصالح دارای یانمونه

مجموعه  طورمعمولبه .است کاررفتهبهمصالح  یانعکاس فیو ط یبندرنگ ردیقرار گ موردتوجه دیبا  هاپهنه یآنچه در طراح

 گرددیموضع  یمختلف شهر یهاپهنهدر  هابدنه یو انسجام هدفمند نما یکپارچگی یدر راستا زین یشهر یباسازیز نیقوان

فات مهم طراحی دیگر آ ازجمله هاپهنهعدم رعایت تناسبات در . میهست یدیمنظر دچار ضعف شد نیاز ا رانیدر ا متأسفانهکه 

حائز  باشدیمدر یک پهنه که به لحاظ کاربری واحدهای موقوعه دارای اشتراکاتی  آنچه. شودیمشهری محسوب  یهابدنه

و نماهای شهری در بافت و از سوی  هابدنهتناسب میان اجزا و  سوکیاز  است. هیدوسواهمیت است رعایت مجموعه تناسباتی 

 .    شودیمو امکانات آنان است که در معماری با عنوان مردم واری خوانده  ازهایو نا کاربران شهری ب یبدنهدیگر تناسبات 

  
 در نمامصالح با جنس و رنگ مختلف  یآشفتهو  قاعدهیباز كاربرد  یانمونه -1شكل
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 هاساختماناحجام و  یبنددانه ینحوهبررسی اجمالی  -8

 هاسوارهو  هاادهیپترابری شگرفی بر سالمت و نحوه  ریتأثدر بافت شهری  احجام یندبدانه ینحوهحقیقت آن است که       

به لحاظ  احجام. راهنمای خوبی در مسیر طراحی شهری باشد تواندیمتوجه به ارزش نهفته در هر دانه به لحاظ تاریخی . دارد

که توجه به جایگاه هر نوع در منظر شهری  شوندیم یندبدسته، قابل ابقا، قابل مرمت و مخروبه  باارزش یهاقالبماندگاری در 

 و عملکردی حائز اهمیت است. 

 

  
 هاساختماناحجام و  یبنددانه -6شكل

یک پیام بصری به ناظر  همجواردرواقع یهادانهتناسبات و ابعاد بنا در مقایسه با  رییتغو بام  فرم رییتغنمونه  نیدر ا      

  .اق متفاوت و یک کاربری خاص در جریان استکه اینجا یک اتف دهدیم

  نوسازآن با بناهای مرتفع  جنسی نامتناسب یجوارهمکلنگی و  یفرسودهاز  بنای  یانمونه      

 

 بررسی اجمالی نما -9

 .و طراحی آن است هاساختمانطراحی شهری امروز ایران عدم توجه و درک صحیح از نمای  یهابیآس نیتریجدازجمله 

نظارت و  هیچ کهیدرحالملزم به اخذ تائیدیه شهرداری هستند  یاسازهمعماری و  یهاپالندر کشور ما تنها  تأسفانهم

نمای  ستیبایم یجوارهمبا توجه به رعایت اصل حسن  هاساختماندر بررسی نمای در طراحی نماها وجود ندارد.  مندیقانون

رنگ و . . . هماهنگی داشته باشد بلکه به لحاظ طراحی و سبک نیز الزم است یک  مصالح و بافت و ازلحاظ تنهانه هاساختمان

 در یک پهنه کاسته نشود.  هابدنه یمجموعهو الزامات را رعایت کرد تا ضمن حفظ تنوع از یکپارچگی  دهاینباو  دهایباسری 

  
 نمای شهری -7شكل
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 بررسی اجمالی خط بام -51

 عنصر کهاین . است دورمانده ازنظرنکاتی است که در فرآیند طراحی سیمای شهری   از مهجورترین خط بام یکی الواقعیف      

قرارگیری وی متغیر  ینحوهموقعیت و  بنا برو  گرددیماز منظر ناظر تعریف  ازآنجاکهفوقانی ترین بخش هر ساختمان است 

 بافت شهری داشته باشد .  رثابتیغت و نقش بسزایی در جلب و بهبود تعامل میان عناصر ثاب تواندیماست 

 
 خط بام -8شكل

 یامتفکرانهو دارای هیچ پیوستگی ریتم و طراحی  کندیماز خط بام غالب که در ناظر احساس حقارت ایجاد  یانمونه      

 .نیست
 

 بررسی اجمالی  سطوح كدر و شفاف  -55
از آن در راستای  توانیمگرم و خشک مانند زاهدان  یهامیاقلدر  ژهیوبهحائز اهمیت است که  ازآنجاسطوح کدر و شفاف       

حدود آسایش ناظران و کاربران فضا بهره گرفت یا بالعکس با یک ترکیب نابجا برای تمام کاربران به لحاظ بصری و  نیتأم

 فراهم نمود . آسایش مخاطراتی

  
 سطوح كدر و شفاف -9شكل

 یپرو خالاجمالی  سطوح  بررسی -52
در نواحی گرم و خشک فالت مرکزی ایران استفاده از فضاهای  ژهیوبهیادگارهای معماری سنتی ایران  نیترپرارزشیکی از       

در بررسی سطوح پر و خالی باید توجه داشت که این سطوح تا  .باشدیمموسوم به پر و خالی  نگاتیوو    مثبت و منفی یا پوزتیو

 .  باشندیمدیگر و در تناسب با کل بدنه و در تناسب با شرایط محیطی چه اندازه در تناسب با یک
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 سطوح پر و خالی -51شكل

نسبت مناسب میان این سطوح با توجه  فاکتورها محسوب نیترمهمبه هر ترتیب توازن و تعادل میان سطوح پر و خالی از       

و  هاخواستشهری که همسو با  یبدنهد داشت از بافت کلی تبعیتی خواه حالنیدرعو  گرددیمبه شرایط اقلیمی حاصل 

 .طراحان معماری و طراحان شهری در چهارچوب مقررات مراجع ذیصالح است دیدصالحنیازهای  کاربران و 

 

 بررسی اجمالی خطوط غالب در نما -53

ه لحاظ بصری نگاه ناظران را به سمت شهری غالب هستند و ب یهابدنه یهادانهتککه در نمای  ییهاخطآن دسته از       

  .شوندیمعنوان خطوط غالب شناخته با  ندینمایمخاصی هدایت 

  
 خطوط غالب در نما -55شكل

آن اهداف  یواسطهبهتا  دهدیماست که امکانی در اختیار طراح قرار  توجهقابل ازآنجاطراحی بر اساس خطوط غالب       

طراح شهری با مشورت با آرشیتکت هر  عمل بپوشاند.  یجامهبیشتر کاربران از فضای  یمندرهبهطراحی خویش را در راستای 

یک خط نمای غالب در نما  پاسخگوی  یارائهاز طریق ز ناظر برای  دریافت زیبایی بصری ضمن پاسخگویی به نیا تواندیمبنا 

 . نیز باشد موردنظرعملکرد 
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 بررسی اجمالی تزئینات -54

در حقیقت آن بخش از عناصر زیبایی بخشی است که در حین  شودیمشهری شناخته  یهابدنهتزئینات در  عنوانبه آنچه      

در تزئین نما الزم است، تزئینات با نوع کاربری ساختمان در تناسب و همخوانی  واقعبه. گرددیمساخت نمای ساختمان اجرا 

 کامل باشد.

  
 هانهبدتزئینات در  -52شكل 

 بررسی اجمالی عناصر الحاقی -51

طراحی سیمای شهری در ایران و بدون تردید در زاهدان حضور  یهابیآس نیتریجدگفت یکی از  توانیمدر حقیقت       

  .باشدیمشهری  یهابدنهعناصر الحاقی در 

مرتبط با عملکرد و ضرورت  ماًیمستقه و در تعریف آن دسته از عناصر تزئینی که پس از احداث بنا به نمای آن اضافه گردید

 . شودیم، الحاقی گفته اندیخاص

  
 عناصر الحاقی -53شكل

 مخرب خود قرار داده است. ریتأثاز عناصر الحاقی که نمای ساختمان را تحت  یانمونه      

 واقعبه. ندینمایمجدی  یهابیآسدچار  عموماًرا  هابدنهو  شدهاضافه هاساختمانبه نمای  مرورزمانبهعناصر الحاقی       

 یهاییتوانانشان از نقص  تنهانه. این مسئله رودیمامروز معماری ایران به شمار  یهابیآس نیتریجدگفت یکی از  توانیم

یب کامل قبل از اجرا دارد بلکه به هر ترت طوربهتام و تمام نیازهای یک ساختمان  ینیبشیپطراحان معماری ایران در 

 .بردیم سؤالتصویری زیبا از شهرها را نیز زیر  یارائهطراحان شهری در  یهاییتوانا
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 بررسی اجمالی وحدت و هماهنگی -56

تنوع موجود برای انتقال پیامی واحد است در کنار وحدت که همان  نیدر عتمام عناصر مجموعه  ییصداهمهماهنگی که 

  .کنندیمست هر دو در راستای نیل به یک کلیت واحد حرکت نظم و ارتباط میان اجزای مجموعه ا

در ارتباطی هدفمند و منسجم  اندنتوانسته هابدنهاجزای  یموردبررسدر موارد  الخصوصیعلدور داشت که امروز و  ازنظرنباید 

  .در تعاملی صحیح با یکدیگر قرار گیرند

  
 وحدت و هماهنگی -54شكل

 ت و مصالح تا حدی از وحدت برخوردار است.که به لحاظ باف یانمونه
 

 شهری یپلهبررسی اجمالی  -57

برای بنا محسوب  پیشخوانی اکثراًیا  ندینمایمیا دو سطح وسیع را به هم متصل  یطورکلبهتشریفاتی و شهری  یهاپله      

جاذب  ستییبناهای فرهنگی و تور یهاپله و دینمایمبناهای دولتی  مانند دادگستری حالتی از شکوه القا  یهاپله. شوندیم

 . گردشگرندمردم و 

  
 پله شهری -51شكل

 از کاربرد پله برای تعریف فضای ورودی  یانمونه      

 توجه طراح به قدرت فراخوانی و دعوت پلکان در جلوی واحد تجاری       
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 و كف روادهیپررسی اجمالی ب -58

در عین هماهنگی و ابعاد  یم و تابلوهای بزرگ و جاذب ندارند. حقیقت آن است که تابلوهای گرافیکینیاز به عال هاادهیپ      

پایدار را در  یتوسعه جهیدرنتو  وجوشجنبدوام زندگی و  تواندیممراکز مخصوص تردد عابرین پیاده   .کندیمکم کفایت 

  .مراکز شهری ضمانت کند

  

  
 و كف روادهیپ -56شكل

 که مدخل تردد پیاده وسایل نامطلوباز حضور  یانهنمو

 که مدخل تردد پیاده ماشین پارکو  وسایل نامطلوباز حضور  یانمونه

 یهانهیهزضمن اختالل در تردد عابرین موجب افت کیفیات مطلوب بصری و افزایش  تاً ینهاتخریب بافت مصالح کف که       

 .گرددیمخدمات شهری 

 جدی آن است.  یهابیآسکه عدم رعایت مصالح یکسان و عدم ترمیم مناسب از  نامناسبکف سازی  از یانمونه      

 

 بررسی اجمالی نورپردازی در شب -59

  

 
 نورپردازی در شب -57شكل

 خیابانمحدوده از  ایندر  نبود نور کافی      
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 یریگجهینت -21
 :میپردازیم این محدودهبه  پیرامون تیادپیشنه یارائهبه  الذکرفوقبا توجه به مطالب       

معماری   ازلحاظدارای کمترین ایراد  فضای شهر شودیمرعایت شود باعث  شدهگفتهایجاد فضای شهری، که تمامی نکاتی که 

 :کنمیممختصر به برخی عوامل اشاره  صورتبهو شهرسازی باشد، 

 مصالح و... داشته باشند. جنس  سازه ایی، ازلحاظوحدت و هماهنگی  هاساختمان -1

 و کف سازی آن درست اجرا شود که به ناظر احساس حرکت در مسیر را بدهد. روادهیپ -2

 با توجه به نوع اقلیم و کاربری ساختمان اجرا شود. هاساختمانتزیینات در  -3

 قرار گیرد. مورداستفادهمصالح با توجه به نوع اقلیم و همسایگی انتخاب و  -4

 یکنواخت و مساوی انجام شود. طوربه هامکاندازی در شب هم باید درست و اصولی باشد و در تمامی نورپر -1

 و......  

 

 مراجع -25

و بلوچستان،  ستانیس یو گردشگری دستعی،صنایفرهنگ راثیشهرستان زاهدان، سازمان م یشناسباستان یگزارش بررس ،ن ی.دریح[1]

 .1323، زاهدان

 .1331، و بلوچستان ستانیاستان س یسازمان راه و شهرساز ،لیوتحلهیتجزشهر و  یان، شناخت و بررسطرح جامع زاهد [2]

 .1324، و بلوچستان ستانیارشد دانشگاه س ینامه کارشناس انیبلوچستان در دوره رضاشاه، پا ،ش .فر انینادر [3]

 
 

 

 
 

 

 


