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  چكیده

یکی از این . مطرح گردیده است گوناگونی سیستمهای برای ارزیابی میزان سازگاری ساختمانها و محالت با محیط زیست،  در سالهای اخیر

هبری در انرژی و ار"به معنای LEED   (Leadership in Energy and Environmental Design  )سیستم ها ، سیستم

 LEEDسیستم .سبز در سطح بین المللی است هایساختمانمحالت و یرای یک سیستم گواهی که  می باشد " طراحی محیط زیست

دارای پنج  با محیط زیست ارائه می دهد و ی محالت سازگاررا در مورد سنجش معیارهایی  ( LEED ND)درمقیاس محالت شهری 

سرفصل موقعیت و ارتباط هوشمند، الگو و طراحی محالت، زیرساخت ها و ساختمان های پایدار، نوآوری و تخصیص اعتبار برای اولویت 

در گذشته و امروز می باشد. یر این اساس، به  با محیط زیستهدف از این پژوهش بررسی میزان سازگاری محالت  های محلی می باشد.

ژاندارمری در غرب مسکونی شهرک  این محالت،یکی از پرداخته شده است.   LEED NDه بر اساس سیستم ارزشیابی بررسی دو محل

که نمونه ای از ساخت و سازهای کنونی در شهر تهران می باشد و نمونه ی دیگر، بافت قدیم شهر بوشهر است که نمونه شهر تهران است 

ارزیابی  ND LEEDایهسپس بر اساس معیار، در ابتدا هرکدام از محالت بررسی شده ای از معماری و شهرسازی گذشته می باشد. 

یابی انجام گرفته بیانگر حداکثر همسازی با اکوسیستم در گذشته و حداکثر بی توجهی به آن در ساخت و سازهای ارز .صورت گرفته است

و همچنین روحیات ساکنین آن است که این بافت  معماری بومی بوشهر انعکاس خصوصیات زیست محیطی منطقه .کنونی می باشد

و در مقابل شهرک ژاندارمری بی توجه اکوسیستم طراحی تاریخی را از بسیاری جنبه ها منطبق بر محیط و در زمان خود پایدار کرده است 

 و اجرا شده است.

 

 

 بوشهر ، شهرک ژاندارمری زیست محیطی،، محله ،LEEDسیستم  های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه -1
زیست و توسعه ی پایدار امروزه در محافل علمی جهان مورد بحث و کاوش بوده و نظریات مختلفی از ابعاد گوناگون ارائه 

گردیده است. در این راستا برای ارزیابی میزان سازگاری ساختمانها و محالت با محیط زیست، سیستمهای ارزیابی در سالهای 

 LEED .یا راهبری در انرژی و طراحی محیط زیست می باشد    LEEDستم ها ، اخیر مطرح گردیده است که یکی از این سی

(Leadership in Energy and Environmental Design )  به عنوان یک سیستم رتبه بندی ساختمانها و محالت سبز به

 منظور کاهش دادن مصرف انرژی در سطح بین المللی مطرح گشته است.
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توسعه یافته و صاحبان ساختمان را با  2006تمان سازی سبز ایاالت متحده در مارچ شورای ساخسیستم  توسط این  

لید در در مقیاس های محالت شهری ،  .است چهارچوبی برای شناسایی و اجرای طرح های عملی ساختمان سبز آشنا کرده

دسترسی آسان به وسایل نقلیه عمومی، امتیازاتی را برای صرفه جوئی در انرژی، ساختمانها و فضاهای داخلی به کار میرود و 

دریافت از لید  نهایی امتیازپس از جمع آوری امتیازات، . در نظر میگیرد جمع آوری آب های روان و صرفه جوئی در مصرف آب

کار  لید از زمان آغاز به بیشتر است.با محیط زیست سازگاری و ی پایدار ، که در اینصورت هر چقدر امتیاز باالتر باشد می شود

کشور جهان رشد بسیار سریعی را داشته  30ایالت آمریکا و  50پروژه در  2000، با در بر گرفتن بیش از 1998خود در سال 

 است

در  (Development LEED for Neighborhood  :LEED ND) توسعۀ محالت شهریدر مقیاس برای اولین بار لید 

دارای پنج سرفصل  LEED ND معیارهایی را ارائه می دهد، زیست محالت   محیط با سازگاری های استاندارد  خصوص

موقعیت و ارتباط هوشمند، الگو و طراحی محالت، زیرساخت ها و ساختمان های پایدار، نوآوری و تخصیص اعتبار برای اولویت 

برمحیط زیست می باشد. عالوه بر بوده و کلیه نمرات آن براساس تاثیر آن  100مجموع امتیازات لید از  های محلی می باشد.

نمره پاداش برای هر طرح در نظر گرفته شده، که چهار نمره آن مربوط به محیط زیست مخصوص هر منطقه است.  10این، 

چهار سطح گواهینامه  یک پروژه باید تمامی پیش نیازها را برآورده نماید و حداقل امتیاز را برای دریافت گواهینامه بدست آورد؛

د وجود دارد که امتیاز اخذ شده توسط پروژه تعیین کننده ی این گواهینامه است.  محدوده ی امتیاز برای گواهینامه به ی لی

باالی و امتیاز برای سطح طال  79-60برای سطح نقره،  امتیاز 59-50برای سطح معتبر،  امتیاز 49-40 این ترتیب می باشد :

 امتیاز برای سطح پالتین.  80

در گذشته و امروز می باشد. یر این اساس، به  هدف از این پژوهش بررسی میزان سازگاری محالت با محیط زیست   

می باشد که نمونه ، بافت قدیم بوشهر  پرداخته شده است. یکی از محالت LEEDبررسی دو محله بر اساس سیستم ارزشیابی 

ای کامل از معماری و شهرسازی گذشته است و محله ی دیگر ، شهرک ژاندارمری در غرب تهران می باشد که نمایانگر ساخت 

 و سازهای کنونی می باشد. 

به بررسی دو محله ی در ابتدای مقاله معیارهای رتبه بندی در این سیستم معرفی می شوند و سپس بر اساس این معیارها 

مذکور پرداخته خواهد شد و در نهایت این دو محله بر اساس معیارهای لید مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج حاصله در مورد 

شهرک ژاندارمری ، بر اساس مطالعات میدانی و سکونت چندین ساله ی نگارندگان در این محله بوده و شناخت بافت قدیم 

 پژهش کتابخانه ای بوده است.بوشهر نیز محصول 

 LEED-NDاصول ارزیابی در سیستم رتبه بندی  -2

 موقعیت و ارتباط هوشمند-2-1

 با هدف: تشویق به توسعه درون و نزدیک به جوامع موجود و زیرساخت های حمل و  پیش نیاز : موقعیت هوشمند

شهرهای کوچک، با محدودیت ردپای نقل عمومی؛ تشویق به توسعه و توسعه مجدد شهرهای موجود، حومه ها و 

توسعه در منطقه؛ کاهش سفرهای وسایل نقلیه موتوری؛ کاهش وقوع چاقی، بیماری قلبی و فشار خون، با تشویق به 

 فعالیت بدنی روزانه بوسیله پیاده روی و دوچرخه سواری.

  :جوامع زیستی در معرض با هدف: حفاظت از گونه ها و  و جوامع زیست محیطی ظت از گونه هافاحپیش نیاز

خطر. الزم است تاییدیه سازمان های زیست محیطی، بنابر اینکه گونه های در معرض خطری وجود ندارد اخذ شود، 

 و درصورت وجود گونه ها و جوامع زیستی در معرض خطر، باید طرح حفاظت از آن داده شود.

file:///C:/Users/admin/Downloads/لیــــــد.docx%23_Toc377740300
file:///C:/Users/admin/Downloads/لیــــــد.docx%23_Toc377740300
file:///C:/Users/admin/Downloads/لیــــــد.docx%23_Toc377740301
file:///C:/Users/admin/Downloads/لیــــــد.docx%23_Toc377740302
file:///C:/Users/admin/Downloads/لیــــــد.docx%23_Toc377740303
file:///C:/Users/admin/Downloads/لیــــــد.docx%23_Toc377740303
file:///C:/Users/admin/Downloads/لیــــــد.docx%23_Toc377740303


  :ب، منابع آب طبیعی، تنوع زیستی آبی، توسط با هدف: حفاظت از کیفیت آ حفاظت از آب و تاالب هاپیش نیاز

 حفاظت از منابع آب و تاالب ها. با قرار گرفتن محله در حداکثر فاصله از منابع آب و تاالب ها.

 با هدف: حفاظت از منابع کشاورزی غیر قابل تعویض بوسیله حفظ کشاورزی  های زمین از حفاظت: نیاز پیش

 جنگلها از توسعه. خاک درجه یک و منحصر به فرد مزارع و

  :با هدف: حفاظت از زندگی و ارتقای حفاظت از فضاهای باز و زیست  جلوگیری از دشت های سیالبیپیش نیاز

 گاه ها، و ارتقا کیفیت آبها و منابع طبیعی آبی.

o تشویق به توسعه در سایت های موجود در شهرها، حومه ها، و شهرهای کوچک  :با هدفاولویت:  دارای های مكان

برای کاهش تاثیرات منفی بر محیط زیست و سالمت عمومی که متاثر از پراکندگی شهریست. برای کاهش فشار 

 عه ورای مرزهای توسعه ی موجود به جهت حفاظت از منابع مالی و طبیعی که برای ساخت و ساز و تعمیر وستو

 نگهداری زیرساختها مورد نیازند.

الزم است موقعیت پروژه یکی از این موارد باشد: محل توسعه یافته پیشین، که از زمین های همجوار یا درونی نباشد؛ 

زمین همجوار که محل توسعه یافته پیشین است ؛زمین درونی که از قبل توسعه نیافته است ؛ زمین درونی که محل 

 است.توسعه یافته پیشین 

o تشویق به استفاده مجدد از زمینها توسط توسعه سایتهایی که دچار آلودگی  با هدف:: توسعه های درون شهری

 های زیست محیطی  هستند، و بنابراین کاهش فشار روی زمینهای توسعه نیافته.

o که نشان  هایی تشویق به توسعه در مکان :با هدف: موقعیت هایی که وابستگی به اتومبیل را کاهش می دهد

حمل و نقل موتوری هستند، بنابراین باعث  داده اند دارای انتخاب سیستم حمل و نقل چندگانه یا دارای حداقلِ

 کاهش تولید گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا و دیگر اثرات منفی بر محیط زیست و سالمت عمومی می شوند.

o حمل و نقل، شامل کاهش مسافت های طی شده  ییاترویج دوچرخه سواری و کار :با هدف شبكه دوچرخه رانی

 برای حمایت از سالمت عمومی بوسیله تشویق به فعالیت های بدنی.

o تشویق به جوامع متعادل با اختالط عملکرد و فرصت های شغلی. :با هدف نزدیكی کار و سكونت 

o به حداقل رساندن فرسایش به جهت حفاظت زیست گاه و کاهش فشار بر سیستم های طبیعی آب  :با هدف شیب

 درصد. 15و عدم ساخت و ساز در توسعه های جدید در شیب های باالی  توسط حفظ شیب طبیعی زمین.

o طراحی با هدف با هدف: و در جهت حفظ منابع آبی و تاالب ها  طراحی سایت سازگار با محیط زیست

 تاالب ها و بدنه های آبی. پوشش گیاهی بومی، زیست گاه حیات وحش، ت ازاظحف

o تاالب ها و بدنه های آبی  بازگرداندن پوشش گیاهی بومی و زیست گاه حیات وحش، :با هدف ترمیم زیست گاه ها

 که توسط فعالیت های انسانی قبلی مورد آسیب قرار گرفته اند.

o مدیریت بلند مدت با هدف حفظ پوشش گیاهی بومی، زیست  های آبی حفاظت بلند مدت از زیستگاه ها و بدنه

 گاه حیات وحش،تاالب ها و بدنه های آبی.

 

 



 الگو و طراحی محالت-2-2

 :با هدف افزایش کارایی حمل و نقل، شامل کاهش مسافت های طی شده، برای  خیابان های مناسب پیاده پیش نیاز

آوردن امنیت، دلپذیری، و محیط راحت خیابانی و حمایت از سالمت عمومی بوسیله ترویج پیاده مداری بوسیله ی فراهم 

 کاهش صدمات پیاده و تشویق به فعالیت بدنی روزانه.

  :تشویق به توسعه در نواحی موجود، برای حفاظت از زمین ها و مزارع و زیست  :با هدف توسعه فشرده شهریپیش نیاز

گاه های حیات وحش. به جهت ارتقا سرزندگی، پیاده مداری، کارایی حمل و نقل، شامل کاهش سفر موتوری. برای ارتقا 

 فشرده.سالمت عمومی و تشویق به فعالیت بدنی روزانه بوسیله گزینه های مختلف حمل و نقل و توسعه 

  :با هدف: ترویج طرحهایی که سطوح باالیی از ارتباطات داخلی را دارایند و در  جامعه ی باز و به هم پیوستهپیش نیاز

جامعه به عنوان یک کل بزرگتر  به هم مرتبطند. برای تشویق توسعه درون جوامع موجود که کارایی حمل و نقل را 

 ه جهت ارتقا سالمت عمومی بوسیله تشویق فعالیت های بدنی.بواسطه حمل و نقل چندگانه افزایش میدهد. ب

o دسته ای کردن اختالط عملکردی در دسترس محالت و مراکز محلی به  :با هدف مراکز محالت با اختالط عملكردی

جهت تشویق پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل عمومی، و کاهش مسافت طی شده، و وابستگی به 

 ل و حمایت از زندگی بدون ماشین.اتوموبی

o ارتقا عدالت اجتماعی و جوامع متعهد بوسیله امکان اسکان اقشار مختلف  با هدف: جمعیت متنوع از نظر سطح درآمدی

 اقتصادی، و گونه های مسکونی و گروه های سنی مختلف.

o طراحی پارکینگ ها برای افزایش پیاده محوری و کاهش اثرات مخرب زیست  :با هدف کاهش ردپای پارکینگ ها

محیطی. به جهت کاهش خطرات سالمت عمومی بوسیله تشویق فعالیت های بدنی روزانه بوسیله پیاده روی و دوچرخه 

 سواری.

o دارای ارتباط خوبی با ارتقا پروژه هایی که دارای باالترین سطح ارتباطات داخلی هستند و  :با هدف شبكه خیابان ها

جامعه در یک کل بزرگتر هستند. برای تشویق توصعه در جوامع موجود و بنابراین حفاظت از زمین ها و ارتقا حمل و نقل 

چندگانه. به جهت توسعه سالمت عمومی بوسیله تشویق فعالیت های فیزیکی روزانه و کاهش تاثیرات منفی وسایل نقلیه 

 موتوری.

o تشویق استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش رانندگی بوسیله فراهم آوردن  :با هدفعمومی  لنق و حمل تسهیالت

 مکانهای انتظار امن و راحت  و تسهیالت امن و ایمن پارکینگ دوچرخه برای استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی.

o نقلیه موتوری و تاثیرات منفی بر کاهش مصرف انرژی و آلودگی وسایل  :با هدفعمومی  نقل و حمل تقاضای مدیریت

 سالمت عمومی بوسیله تشویق به سفر های چندگانه.

o ارتقا سالمت ذهنی و جسمی و سرمایه اجتماعی بوسیله فراهم آوردن  :با هدفعمومی  و شهری فضاهای به دسترسی

انواع فضاهای باز نزدیک به خانه و محل کار برای تجهیز شبکه اجتماعی و تعهدات شهروندی، فعالیت های فیزیکی و 

 زمانی که در فضای شهری سپری می شود.

o جسمی و سرمایه اجتماعی بوسیله فراهم آوردن ارتقا سالمت ذهنی و  :با هدفتفریحی  -رفاهی خدمات به دسترسی

 تجهیزات تفریحی نزدیک به محل کار و خانه برای تجهیز شبکه اجتماعی و فعالیت های فیزیکی.



o فعال کردن گسترده ترین طیف از مردم، بدون لحاظ سن یا  :با هدف طراحی همه شمول و امكان پذیرش غیرساکنین

ندگی اجتماعی بوسیله افزایش نسبت مناطق قابل استفاده برای مردم با توانایی های توانایی، برای مشارکت راحت تر در ز

 مختلف.

o تشویق به پاسخگو بودن به نیازهای جامعه بوسیله شرکت دادن مردمی که در آن جامعه  :با هدف مشارکت اجتماعی

نکه چگونه باید پیشرفت یا در طول زندگی و یا کار می کنند در پروژه طراحی و برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره ای

 .زمان تغییر کند

o ارتقا تولیدات داخلی غذایی در جامعه، ارتقا مواد غذایی با دسترسی بیشتر به محصوالت تازه،  :با هدف تولید غذای محلی

ست حمایت از حفاظت از زمین های کشاورزی کوچک که طیف وسیعی از غالت را تولید میکنند، کاهش تاثیرات منفی زی

محیطی کشاورزی صنعتی بزرگ مقیاس، و حمایت از توسعه اقتصاد محلی که باعث افزایش ارزش اقتصادی و تولید زمین 

 های کشاورزی و باغات میشود.

o تشویق پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل عمومی و تقبیح  :با هدف مسیرهای با درختان سایه انداز

نقلیه موتوری. به جهت کاهش تاثیرات جزایرحرارتی شهری، ارتقا کیفیت هوا، افزایش تبخیر و  سرعت بیش از حد وسایل

 تعرق، و کاهش بار خنک کننده ساختمانها.

o ارتقا تعهدات و تعامالت اجتماعی بوسیله همپیوند کردن مدارس در محالت. به جهت حمایت از  :با هدف مدارس محلی

 سالمت دانش آموزان بوسیله تشویق پیاده روی و دوچرخه سواری به سمت مدرسه.

 

 زیرساخت ها و ساختمان های پایدار-2-3

  :تشویق به طراحی و ساخت و ساز و مقاوم سازی بناهایی که تکنیک های معماری  :با هدف ساختمان سبزپیش نیاز

 .سبز را تجهیز میکنند

  :کارا که آلودگی هوا، -تشویق به طراحی و ساخت و ساز بناهای انرژی :با هدف کارایی انرژی در ساختمانپیش نیاز

 آب و زمین را کاهش میدهند و تاثیرات منفی زیست محیطی حاصل از تولید و مصرف انرژی.

  :کاهش تاثیرات بر روی منابع آب طبیعی و کاهش هزینه عمومی برای  :با هدف کارایی آب در ساختمانپیش نیاز

 سیستم های فاضالب.تامین آب جامعه و 

  :با هدف: کاهش آلودگی های ناشی از ساخت و ساز، بوسیله کنترل  جلوگیری از آلودگی های ساخت و سازپیش نیاز

 فرسایش خاک، رسوبات مسیرهای آب، و تولید گردوغبار.

o یا  کاهش یا حذف استفاده از آب آشامیدنی و دیگر منابع طبیعی آب سطحی :با هدف نوع آبیاری فضای سبز

 غیرسطحی در سایت های پروژه ها برای آبیاری فضای سبز.

o گسترش چرخه زندگی مواد اولیه ساختمانی موجود برای حفاظت از  :با هدف استفاده مجدد از ساختمان های قدیمی

 منابع، کاهش زباله، و کاهش اثرات منفی زیست محیطی ساختمانهای جدید که مرتبط با تولید و حمل مواد است.



o تشویق به حفاظت و تزریق کاربری سازگار با  :با هدف ت از ساختمان های تاریخی و حفظ کاربری های سازگارحفاظ

بناهای تاریخی و منظرهای فرهنگی که نمایانگر ارزش فرهنگی دربرگرفته شاخص آن است. به حالتی که از مصالح 

 تاریخی و ویژگی های هویتی آن محافظت میکند.

o درختان غیرتهاجمی، گیاهان بومی و سطوح قدیمی.:  حفاظت از هدف با راحی و ساخت و سازاحترام به بستر در ط 

o با هدف: کاهش آلودگی و ناپایداری آبی حاصل از سیالبها، کاهش سیلها، ارتقا شارژ آبخوان، و  مدیریت آبهای سیالبی

 ارتقا کیفیت آب بوسیله تقلید از شرایط طبیعی آبی.

o کاهش جزایر حرارتی به جهت به حداقل رساندن تاثیرات آن روی خرد اقلیم ها  زیستگاه هدفبا  کاهش جزایر حرارتی :

 ها.

o تشویق انرژی کارایی بوسیله ایجاد شرایط بهینه با هدف جهت گیری مناسب ساختمان ها نسبت به تابش خورشید :

 برای بکار گیری فعال و غیرفعال انرژی خورشیدی.

o تشویق تولید منابع تجدید پذیر انرژی در محل، به جهت کاهش با هدفمحلی  پذیر تجدید های انرژی از استفاده :

 تاثیرات منفی زیست محیطی و اقتصادی مربوط به سوخت های فسیلی.

o تشویق به توسعه همسایگی های انرژی کارا، با راهکارهای سرمایش و گرمایش با هدفطبیعی  سرمایش و گرمایش :

 تاثیرات زیست محیطی آن را کاهش می دهد.ناحیه ای که مصرف انرژی و 

o کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی حاصل از مصرف انرژی زیرساخت های با هدف کارایی انرژی زیرساخت ها :

 عمومی.

o  کاهش آلودگی آبهای هدر رونده و تشویق به استفاده مجدد از آن.با هدففاضالب مدیریت : 

o استفاده از مصالح بازیافتی به جهت کاهش تاثیرات منفی زیست هدف با محتوای بازیافتی در تاسیسات زیربنایی :

 محیطی حاصل از تولید مصالح جدید.

o کاهش زباله های دفن شده. و ترویج دفع صحیح زباله های خطرناک.با هدف مدیریت بازیافت مواد جامد : 

o نورهای باال، به جهت ایجاد دید : به حداقل رساندن تجاوزهای نوری، کاهش تابش با هدف کاهش آلودگی های نوری

 بیشتر به آسمان، ارتقا دید در شب بواسطه کاهش درخشش، و کاهش اثرات منفی آن بر حیات وحش.

 

 نوآوری-2-4

o تشویق به الگوپذیری از سطحی باالتر از معیارهای ارزشگزاری با هدف نوآوری و اجرای متمایز :LEED  برای توسعه

 در نظر نگرفته است. LEEDهای محلی، یا نوآوری در ساختمان سبز، رشد هوشمند، یا موضوعات جدید شهری که 

o امتیاز مخصوص LEED پشتیبانی از طراحی و برنامه ریزی همپیوند، که برای یک توسعه محلی مورد نیاز است با هدف :

 و ساده کردن فرآیند اعتبار سنجی.

 

 

 



 حلیاعتبار برای اولویت های متخصیص -2-5

o تشویق به راهبردهایی که نشان از اولویت دادن به شرایط محیطی جغرافیایی خاص و عدالت با هدف اولویت منطقه ای :

 اجتماعی و بهداشت عمومی دارند.

 بررسی نمونه موردی-3

 بررسی محله ژاندارمری -3-1

، از اهلل حکیمبزرگراه آیتاست. این شهرک از شمال به  تهرانشهرک ژاندارمری شهرکی مسکونی واقع در غرب شهر 

محدود  هید اشرفی اصفهانیبزرگراه شو از غرب به  خ فضل اهلل نوریبزرگراه شی، از شرق به بزرگراه جالل آل احمدجنوب به 

 شود.می

o موقعیت و ارتباط هوشمند 

های این شهرک در زمان حکومت  زمینساخت این شهرک ، جزو توسعه های برون شهری در زمان خود محسوب میشد. 

از اولین  به مردم عادی فروخته شد. از انقالب بعد وار شده بود، ذمحمدرضا پهلوی به افسرها و درجه داران ژاندارمری تهران واگ

که تاریخ  استهرک های فرهنگیان و پاس و مجموعه راهنمایی و رانندگی آزمایش ش در این محله، کاربری های ایجاد شده

 می رسد.  دهه ی پنجاهاحداث آنها به 

یجاد معابر و ساختمان ها در خاکبرداری ها برای او  فرم توپوگرافی در بعضی نقاط محله شیب تندی را ایجاد کرده است 

پوشش گیاهی محله به صورت پارک ها و فضاهای سبز  .پدید آورده استتپه های بایر با ارتفاع زیاد ، بعضی از نقاط محله 

محلی است. پوشش گیاهی خیابان ها و کوچه های محلی بیشتر توسط ساکنین شکل گرفته است و درخت چنار گونه غالب 

و  بودهمسیل در امتداد محدوده های شرقی و جنوبی محله قرار دارند که به صورت کانال های بتنی این درختان است. دو 

  آلودگی های محیطی ایجاد می کنند و بوی نامطلوب ناشی از این مسیل ها در بعضی نقاط از محله احساس می شود.

ه است آشکار است و حریم درجه اول و دوم خطر زلزله در محله با و جود گسل فرعی که در قسمت غربی محله قرار گرفت 

گسل رعایت نشده و مورد ساخت و ساز قرار گرفته است. وضعیت برخی ساختمان ها از نظر مقاومت در برابر زلزله مناسب 

 نیست و نیاز به مقاوم سازی دارد. ولی به طور کلی ساختمان ها از اسکلت فلزی و یا بتنی ساخته شده اند و ساختمان های با

 سازه های باربر قدیمی در محله وجود ندارد. 

o الگو و طراحی محالت 

و حتی  قرار دارد سطح پایینی در محله ساکنیناجتماعی  میزان تعامالتکه  می دهدنشان  ی های نگارندگانررسب  

مات مراساز قبیل ن بهانه هایی برای جمع شدن ساکنی نبودساکنین قدیمی نیز روابط زیادی با هم محله ای های خود ندارند. 

 اجتماعی است. بروز چنین محیطاز دالیل  ،فضاهای همگانی نامطلوبو کیفیت فرهنگی 

فرهنگی است  -در یک مجموعه ورزشی  محدود محلهکاربری تفریحی . مسکونی است، محدوده زمین های کاربری غالب 

رای به ندرت مورد استفاده ساکنین قرار می گیرد. پارک ها و فضاهای سبز محلی ب آن، نامناسب حل قرارگیریکه به دلیل م

. نداعدم وجود مبلمان شهری مناسب و کیفیات فضایی نامطلوب متروک شده که به دلیل  پاتوق ساکنین محله وجود دارند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C


نی و بهداشتی نیز در محدوده عمل می کنند. کاربری های درما همسجد است که در سطح محل سهشامل محله مراکز مذهبی 

 . ندمجاورت محور اصلی مرزداران و به فاصله اندکی از یکدیگر قرار گرفته ا دیده می شود که در 

 از و از طرف دیگر کردهاز طرفی فرصت توسعه را فراهم  ی با وسعت زیاد در حوزه محلی وجود دارد کهزمین های بایر  

 متر 400) یعملکرد با پخشایشی مناسب به لحاظ شعاعکاربری های تجاری خرد  اند. کاستهامنیت و کیفیت بصری محله 

، این مراکز از نظر کیفیت و ظرفیت و نوع خدمات ارائه شده در عین حال . ولیپیاده روی( کل وسعت محله را پوشش می دهند

. در محالت مجاور رجوع می کنندماتی مراکز خدساکنین محله به اوقات  ند، بنابراین در اکثرنیست ساکنیننیازهای  پاسخگوی

 قرار می گیرند. عملکرد پیاده مدارس محدوده هایی خارج از شعاعان ها نیز مشاهده شد که بررسی دبست

تمهیداتی برای حضور مردم در تمامی فصول ، مذهبی امیرالمومنین -یک از فضاهای همگانی به جز مرکز تجاری در هیچ 

موجود در محله ، سال و در شرایط مختلف اقلیمی مانند بارندگی و بادهای شدید اندیشیده نشده است. فضاهای باز همگانی 

ن بدون سرپناه و یا حتی چتر درختان بلند هیچ گونه آسایش اقلیمی را فراهم نمی کنند. در طراحی جداره خیابان ها نیز ای

  امکان پیش بینی نشده است.

شده  به سهولت ممکن از این محله دسترسی به سایر نقاط شهر ،حوزه محلی توسط بزرگراه ها احاطه شدهاز آنجا که 

 ترافیک عبوری راو  کند از میان حوزه محلی عبور میی، مقصدنقش نقش عبوری و با دارا بودن همزمان است. محور مرزداران 

 حرکت سواره در خیابان ها اند، به طوریکه محصوریت پاییندارای و  هعریض بود محورهای این محدوده .محله می کند وارد

نبودن در برخی معابر محدوده ، . شیب زیاد را تهدید می کند سرعت باالی حرکت سواره ایمنی عابرین تسهیل شده ولی

دوچرخه را در و پیاده  دسترسی عواملی هستند که از و سرعت باالی سواره در معابر ،های مناسبورمسیرهای دوچرخه و پیاده

 است. تاکسی و اتوبوس ، محله دارای ایستگاهحمل و نقل عمومیمواجه کرده اند. همچنین از لحاظ محله با مشکل 

در آنها در بعضی نقاط  هواردر بحث ایمنی و امنیت، خطر سوانح و تصادفات به دلیل عرض زیاد معابر و سرعت باالی س 

قسمت غربی محله ، به دلیل وجود جداره در  محله پایین است ولیقسمت شرقی میزان جرائم و بزهکاری در  دیده می شود.

احساس  ، وسعت زمین های بایر و زمین هایی که مالکیت آنها مشخص نیستهای غیرفعال و خاموش و نبود چشم ناظر و 

محله در روز از امنیت نسبی باالیی برخوردار  ، میزان وقوع جرم باالتر است. از نظر ساکنین گشته است و در اهالی ایجاد ناامنی

 دخیل بوده اند. احساس امنیت   در ایجادحضور عناصری مانند پاسگاه و نگهبان  ولی در شب ، است، 

است. ولی در داخل حوزه محلی  متری تشکیل شده 400-300بافت غالب محدوده به صورت ریزدانه است و از قطعات 

. قطعات تفکیکی بزرگ که همان کاربری های شهری را تشکیل می دیده می شود قطعات با کاربری مختلط تجاری مسکونی

  دهند بافت درشت دانه ای را در قسمت شرقی سایت ایجاد کرده است.

فاقد خدمات عمومی مورد نیاز مردم و پر از ،  است شهرک ژاندارمری که حاصل توسعه شهری میتوان گفت  واقعدر 

توان از ها میشهرک ژاندارمری گویی خوابگاهی است که فقط شب است.  های مسکونیساختمان ها احجامی است که نام آن 

و است شهرک ژاندارمری حاصل دوره فقر شهرسازی .  آن استفاده کرد زیرا هیچ فضایی برای زندگی در آن طراحی نشده است

اند و حاصل مردم خود به تناسب نیازشان ساخته رویت میشود، سازی در آن نیست. حتی مسجدی که درآن چ نشانه هویتهی

مدیریت شهری و شهرسازی براساس معیارهای استاندارد نیست. در این محله مرکز بهداشتی و آموزشی نیست و گویی این 

  محله به شهر تحمیل شده است.

o های پایدار زیرساخت ها و ساختمان 

جهت قرارگیری ساختمان ها به صورت شمالی جنوبی است که امکان استفاده از نور جنوب را برای در شهرک ژاندارمری   

ساختمان ها فراهم می کند. محل قرارگیری ساختمان های بلند به گونه ای در محله صورت گرفته است که سایه اندازی اندکی 

دارند و مشکالت ناشی از سایه اندازی آنها در فضاهای عمومی نیز در بعضی نقاط به طور محدود  بر زمین های اطراف خود



اتالف  همچنینآسایش اقلیمی را کاهش داده است. ، دیده می شود. کمبود فضای نیم باز در ساختمان ها و در فضای ورودی 

 دوجداره و عایق و سایه بان استفاده نشده است. مانند دیوار هایی در ساختمان ها باال بوده و از جزئیاتنیز انرژی 

آلودگی صوتی و آلودگی هواست. آلودگی صوتی در  ،دارایمحله ژاندارمری به دلیل قرار گرفتن در میان بزرگراه ها   

نزدیکی اتوبان ها از شدت بیشتری برخوردار است. در بعضی نقاط از دیوارها و فضای سبز برای ایجاد فاصله بین بزرگراه و محله 

شدت آلودگی فاصله حریم بزرگراه حفظ نشده است و ، های مسکونی استفاده شده است ولی در بسیاری از محدوده های مرزی 

سبب ایجاد بوی نامطبوع و آلودگی های زیست محیطی  )به ویژه در قسمت غربی محله( نیزصوتی باالست. مسیل های موجود 

 و آلودگی خاک می شود

اکثر ساختمان های محله به صورت اسکلت فلزی یا بتنی با سیستم سقف های تیرچه بلوک ساخته شده اند و استفاده از 

ید و پایدار در ساختمان ها به چشم نمی خورد. مصالح استفاده شده برای نمای ساختمان های قدیمی تکنولوژی های جد

عموما از سنگ و آجر تشکیل شده است که هماهنگی نماها را در محالتی که هنوز مورد ساخت و ساز جدید قرار نگرفته اند 

ساختمان ها و بافت عمومی محله هرکدام به سلیقه سازنده  برقرار می کند. ساختمان های نوساز بدون رعایت هماهنگی با سایر

 طراحی شده اند و آشفتگی بصری در نماهای جدید به خوبی قابل مشاهده است.

 بوشهر بررسی بافت قدیم -3-2

o موقعیت و ارتباط هوشمند 

بافت قدیم بوشهر، از سازگاری باالیی با محیط زیست برخوردار بوده و تمامی تدابیر ی که در طراحی معماری و بافت 

یکی از مزیت های معماری صورت می گرفته در راستای حفاظت از زمین و منابع آبی این محدوده بوده است.  به عنوان مثال 

درون سایت خود تامین می کنند.  برای تامین آب در این منطقه ، ساکنین بوشهر بومی بوشهر این است که بناها نیاز به آب را 

دو راهکار در نظر گرفته اند. اول آب انبار است که نیاز آب شرب را برطرف می کند به این ترتیب که آب باران را در زمستان در 

دیم یک آب انبار وجود داشته است. عالوه بر این در آب انبار ذخیره کرده و به مصرف می رسانند. بنابر این در بناهای بافت ق

سطح بافت نیز آب انباری به نام قوام وجود داشته است. دومی چاه آب است که به دلیل پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی در 

است و معموال یک  این منطقه، با حفر چندین متر می توان به آب رسید و به همین دلیل استفاده از چاه در بوشهر متداول بوده

حلقه چاه در حیاط خانه ها برای آبیاری و نظافت و نه استفاده برای شرب، وجود داشته است.)مفیدی شمرانی و 

 (1392همکاران،

از طرفی دیگر با توجه به طراحی فضاها بر اساس حرکت پیاده و  نبود وسایل نقلیه ی موتوری ، از اثرات مخرب این وسایل 

 لودگی آب و هوا خبری نبوده است بر محیط زیست و آ

o زیرساختها و ساختمانهای پایدار 

در معماری بومی بوشهر سعی شده با اتخاذ تدابیری در مقابله با اقلیم سخت این منطقه بپردازند ، به گونه ای که خود بنا 

رایط محیطی تامین کند.  از جمله بدون فعالیت یک دستگاه مجزا ، بتواند نیازهایش را با ذکاوت در طراحی و با استفاده از ش

این تدابیر می توان به استفاده از عناصری مانند  شناشیر، تراس ، حیاط مرکزی ، پشت بام و بادگیر اشاره کرد که در معماری 

 (1385)شاهین و همکاران، .بوشهر استفاده ی فراوانی شده است



به عنوان دو عامل مهم در شکل گیری معماری و شهرسازی  از سویی دیگر استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد و خورشید  

 این منطقه بوده است. از تاثیرات جریان باد بر سیمای بافت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 دقت در مکانیابی بافت قدیم به صورت شبه جزیره و امکان بهره مندی از بادهای ساحلی در تمامی جهات 

  سمت بادهای ساحلیجهت گیری معابر و بناها به 

 طراحی کوچه ها به صورت معابر و بناها به سمت بادهای ساحلی 

 طراحی کوچه ها به صورت باریک ، پر پیچ و خم قیفی شکل به منظور تقویت کوران هوا 

 استفاده از پنجره های تعدد در جداره های بیرونی بنا 

  ع باال جریان دارند.بنا در ارتفاع با هدف جذب حداکثر بادهای ساحلی که در ارتفا 

 طراحی جان پناه ها به صورتی که امکان ایجاد جریان هوا برایر آنها و جود داشته باشد 

به دلیل باال بودن دما و گرمای طاقت فرسا در تابستان سعی شده با سایه اندازی مانع تابش خورشید بر سطوح و جداره 

باالتری قرار دارد ، نور خورشید وارد خانه ها و کوچه ها می شود ، به  های بافت می شود ولی در زمستان که خورشید در ارتفاع

خصوص در ضلع جنوبی بناها که از اهمیت فراوانی برخودارند . جهت گیری و فرم بناها و معابر ، فضاهای پر و خالی بافت و 

ر ضلع جنوبی در زمستان می شود. )مفیدی ارتفاع بناها همگی سایه ها باعث ایجاد سایه در تابستان و استفاده از نور خورشید د

 (1392شمرانی و همکاران،

بلوکها ی بافت قدیمی بسیار  -استفاده از کوران و جریان باد -با توجه به نحوه ی شکل گیری بافت قدیم مطابق با اقلیم  

ضاهای پر و خالی و تناسبات از هم گسسته اند و به همپیوستگی و یکپارچگی بافت شهرهای کویری را ندارند. نحوه ی ترکیب ف

فضای باز و بسته بر اساس اقلیم گرم و مرطوب و استفاده ی بهینه از کوران جریان باد می باشد. دانه ها منفرد و جدا از هم 

شکل گرفته اند تا باد در میان بافت کوران داشته باشد. علیرغم ریزدانگی بافت، اکثر دانه ها در جداره ی بافت ساحلی درشت 

 (1386) لک،نه هستند.دا

مصالح به کار رفته در بافت قدیم بوشهر، سنگ محلی، گچ محلی، چوب ، تخته ، حصیر و شیشه بوده است که این مصالح 

با توجه به مسائلی چون سهولت دستیابی به معادن، انطباق و سازگاری با شرایط اقلیمی و آب و هوایی و ارتباط داشتن با 

بوده است.بازیافت و استفاده از مصالح بوم آورد را نیز می توان یکی دیگر از سنتهای معماری و مناطق صادرکننده ی چوب 

شهرسازی سواحل خلیج فارس دانست. در تولید مواد و مصالح ساختمانی نه تنها به محیط طبیعی آسیبی وارد نمی شود بلکه 

، سایر مصالح استفاده شده در ساخت بناها بوم ورد هستند تامین مصالح تا حد ممکن از مصالح بومی می باشد. به غیر از چوب 

 (1392و قابل بازیافت و تجدید پذیر می باشند. )مفیدی شمرانی و همکاران،

o الگو و طراحی محالت 

قبل از ایجاد تاسیسات نظامی در محل فعلی بندر یوشهر توسط نادرشاه افشار، دهکده ی کوچکی در این قسمت وجود 

یجاد پایگاه دریایی و اسکله نیاز به مساکن و ساختمانهای جدیدی پیدا شد. به تدریج شهر بزرگ شده و به داشته است. با ا

جهت گسترش خانه ها و محالت مسکونی بافت قدیم از سمت شرق به طرف غرب بوده است.  .چهار محله ی بزرگ تبدیل شد 

شهرهای قدیمی ایران تفاوت داشته، بدین صورت که مرکز  هر محله دارای یک مرکز محله بوده که تا حدودی با محالت سایر

هر محله را یک مسجد و فضاهای عزاداری متعلق به آن تشکیل می داد که بیشتر فعالیتهای اجتماعی و انسانی در آن انجام می 

 (1386) لک،گرفته که این ویژگی را هم اکنون نیز می توان در مراکز محالت دید.



ت مربوط به خود مانند حمام، مسجد، حسینیه، زینبیه ، قبرستان و... بوده است. هر محله به هر محله دارای تجهیزا

تعدادی بلوک تقسیم می شده و هر بلوک از یک یا چند واحد مسکونی تشکیل می شده است. برخالف محالت که بیشتر دارای 

ر احاطه شده اند. نظام محله ای هنوز بسیاری از مرزهای اجتماعی هستند، بلوکها دارای حدود تعریف شده بوده و توسط معاب

هنوز احساس تعلقات محله ای به ویژه در هنگام برگزاری مراسم عزاداری مشهود ویژگی های خود را حفظ کرده و 

 )همان(است.

 زمین، طبیعی باد، عوارض وزش جهت محیط، رطوبت و دما از متأثر که مراتبی سلسله و ارگانیکی نظمی با ها راه شبکه  

 باد که است نحوی به قدیم بافت در معابر شکل گیری نحوه است. گرفته شکل است اقتصادی و اجتماعی خصوصیات و مالکیت

 باد تا اند شده کشیده دریا سمت به ها کوچه امکان حد تا و جریان یافته آن در غربی( شمال و مناسب)شمال و غالب های

 ها کوچه توسط ها بلوک و دارد وجود ندرت به بست بن کوچه بوشهر قدیم بافتبکشانند. در  بافت دخل به را دریا خنک

 است باالیی محصوریت دارای اقلیمی عوامل از تبعیت به ها کوچه داشته باشند. عرض هواخور شده اند تا حداکثر سطوح احاطه

 واحدهای در اجتماعی های عرصه و ها حریم مراتب، سلسله ختم می شوند. محصوریت، هایی دانچه می به انتها در و

کرده است.)شاهین و  سزایی به کمک ساحلی های شهر اجتماعی پایداری به نهایت در که شده است رعایت همسایگی

 (1385همکاران،

در معماری و شهرسازی این بافت ، به حفظ حریم خصوصی توجه بسیار شده است و یکی از تمهیدات برای حفظ حریم  

خصوصی، عدم وجود دید مستقیم به داخل خانه می باشد. ورودی اکثر خانه ها با یک تغییر جهت خارج خانه را به داخل وصل 

ده نمی شود.حفظ محرمیت پشت بام ها نیز که در شب مورد استفاده قرار می کند و اگر در خانه هم باز باشد ، داخل حیاط دی

می گرفته ، بسیار مهم بوده و پشت بام ها همه در یک سطح قرار داشته و به هم اشراف نداشته و دارای جان پناه های بلند و 

 (1392نرده می باشند. )مفیدی شمرانی و همکاران،

o     نوآوری 

ن درونگرایی، نوعی برونگرایی و توجه به نمای خارجی نیز دیده می شود که ویژه ی بافت بوشهر در خانه های بوشهر در عی

بوده و از فرهنگ این منطقه نشات گرفته است. این حالت برون گرایی به گونه ای است که ارتباط فضای داخل خانه با بیرون 

رسیدن به این منظور دو کار انجام شده است: اوال بازشوها  برقرار می شود ولی هیچ دیدی از بیرون به داخل وجود ندارد.برای

در ارتفاع قرار گرفته و در امتداد خط دید کسانیکه از معبر رد می شوند نیستند. ثانیا از نوعی از کرکره های چوبی استفاده شده 

این امکان را برای بافت بوشهر  که از داخل بیرون دیده می شود ولی از بیرون ، داخل دیده نمی شود . این کرکره های چوبی

 ایجادکرده که بر خالف بسیاری از بافتهای قدیمی دارای نمای خارجی باشند.

 ارزیابی بافت قدیم بوشهر و شهرک ژاندارمری مطابق سیستم لید-4

 : ارزیابی بافت قدیم بوشهر و شهرک ژاندارمری مطابق سیستم لید1جدول 

 شهرک ژاندارمری بافت قدیم بوشهر  

ط 
ت و ارتبا

موقعی

هوشمند
 

   نیاز( هوشمند )پیش موقعیت

   نیاز( محیطی )پیش ی زیست ها گونه حفاظت

 -  نیاز( ها )پیش تاالب و آب حفاظت

   نیاز( کشاورزی )پیش های زمین حفاظت

 -  (نیاز سیالبی )پیش های دشت جلوگیری



 2 10 (10اولویت ) دارای های مکان

 0 2 (2شهری ) درون های توسعه

 0 6 (7دهد ) می کاهش را اتومبیل به وابستگی که هایی موقعیت

 0 0 (1رانی ) دوچرخه شبکه

 0 3 (3سکونت ) و کار نزدیکی

 0 1 (1شیب )

 0 1 (1زیست ) محیط با سازگار سایت طراحی

 0 1 (1ها ) گاه زیست ترمیم

 0 1 (1آبی ) های بدنه و ها زیستگاه از مدت بلند حفاظت

الگو
 و 

ی
طراح

 
ت

محال
 

    (12نیاز( ) پیاده )پیش مناسب های خیابان

    6  (6نیاز( ) شهری )پیش فشرده توسعه

   نیاز( پیوسته )پیش هم به و باز ی جامعه

 0 4 (4عملکردی ) اختالط با محالت مراکز

 0 7 (7درآمدی ) سطح نظر از متنوع جمعیت

 0 1 (1ها ) پارکینگ ردپای کاهش

 1 2 (2ها ) خیابان شبکه

 0 - (1عمومی ) نقل و حمل تسهیالت

 0 - (2عمومی ) نقل و حمل تقاضای مدیریت

 0 1 (1عمومی ) و شهری فضاهای به دسترسی

 0 1 (1تفریحی ) -رفاهی خدمات به دسترسی

 1 1 (1غیرساکنین ) پذیرش امکان و شمول همه طراحی

 0 2 (2اجتماعی ) مشارکت

 0 1 (1)  محلی غذای تولید

 0 2 (2انداز ) سایه درختان با مسیرهای

 1 1 (1محلی ) مدارس

ی پایدار
ت ها و ساختمان ها

زیرساخ
 

  5  (5نیاز( ) )پیش ساختمان سبز

  2  (2نیاز( ) ساختمان )پیش در انرژی کارایی

  1  (1نیاز( ) ساختمان )پیش در آب کارایی

   .  نیاز( ساز )پیش و ساخت های آلودگی از جلوگیری

 0 1 (1سبز ) فضای آبیاری نوع

 0 1 (1قدیمی ) های ساختمان از مجدد استفاده

 0 1 (1سازگار ) های کاربری و تاریخی های ساختمان حفاظت

 0 1 (1ساز ) و ساخت و طراحی در بستر به احترام

 2 4 (4سیالبی ) آبهای مدیریت

 0 1 (1حرارتی ) جزایر کاهش

 1 1 (1خورشید ) تابش به نسبت ها ساختمان مناسب گیری جهت

 0 3 (3محلی ) پذیر تجدید های انرژی از استفاده

 0 2 (2طبیعی ) سرمایش و گرمایش

 0 1 (1ها ) زیرساخت انرژی کارایی

 0 2 (2شده ) تلف آبهای مدیریت

 0 1 (1زیربنایی ) تاسیسات در بازیافتی محتوای

 0 1 (1جامد ) مواد بازیافت مدیریت



 0 - (1نوری ) های آلودگی کاهش

ی
نوآور

  5 0 (5-1متمایز ) اجرای و نوآوری 
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 نتیجه گیری -5

شهرها و آبادی های کهن ایران در طول تاریخ معماری و شهرسازی کشورمان ، با تداوم تکامل و با انباشت تجربه ی نسلهای 

این گونه متوالی توسعه یافته اند و اصول، مبانی و ویژگی های قابل توجه و جالبی برای استفاده ی طراحان و سازندگان دارند. 

آبادیها به عنوان مجتمع های زیستی انسانها ، در زمان خود جوابگوی نیازهای مادی ، معنوی و فرهنگی ساکنان بوده اند. بی 

شک به کارگیری اراده ای هوشمند و استفاده از مواهب طبیعی، منجر به زیستی پایدار و با کمترین آسیب به نظام متعادل 

ت.  در عصر حاضر ، انسان با ساخت سکونتگاه های نامناسب با شرایط طبیعی و با زیاده روی طبیعت در مناطق خود شده اس

در مصرف انرژی و سوختهای فسیلی پایان پذیر و ذخایر نسل های بعد از خود ، ضمن مصرف بیش از حد باعث باعث تباهی 

 منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست خود شده است.

روی بوشهر به عنوان نمونه ای از بافت قدیم و شهرک ژاندارمری به عنوان نماینده ی بافت جدیم و  بررسی های انجام گرفته بر

خود گواهی بر این ماجراست. امتیاز باالی بافت قدیمی بوشهر و امتیاز  DEELارزیابی و مقایسه ی این دو از طریق سیستم 

ا اکوسیستم در گذشته و حداکثر بی توجهی به آن در ساخت ناچیز شهرک جدید االحداث ژاندارمری بیانگر حداکثر همسازی ب

و سازهای کنونی می باشد. بافت قدیم بوشهر مجموعه ای با هویت و دارای ساختار معماری و شهرسازی شاخصی است که این 

بوشهر انعکاس  بافت تاریخی را از بسیاری جنبه ها منطبق بر محیط و در زمان خود پایدار کرده است. در واقع معماری بومی

فضاهای معماری بوشهر با در نظر گرفتن کلیه ی خصوصیات زیست محیطی منطقه و همچنین روحیات ساکنین آن است. 

عوامل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی که سه عامل اصلی پایداری هستند ، به وجود آمده اند که عالوه بر پاسخ گویی به 

 رتی ، مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در آن لجاظ شده است.نیازهای عملکردی و تامین آسایش حرا

حال آنچه مهم به نظر می رسد این است که شاخص ها و ویژگی های معماری و شهرسازی بافت قدیمی بوشهر چه بوده است 

که آن را پایدار ساخته و شهرسازی و معماری جدید مانند شهرک ژاندارمری فاقد آن می باشد. در این میان باید به این نکته 

و لذا نمی توان الگوهای معماری که در یک محل  رسازی بومی مناسب می باشدمعماری پایدار نیازمند بستتوجه داشت  که 

مانند بوشهر حائز پایداری بوده بدون تفکر در محل دیگری مانند شهرک ژاندارمری نیز تکرار کرد. و ارکان مختلف پایداری 

ن تاثیر می پذیرند. پس باید با همگی وابسته به بستری هستند که معماری در آن صورت می پذیرد و به طور مستقیم از آ

 شناخت و تحلیل این شاخص ها، به الگویی رسید که در معماری و شهرسازی امروز ، مفید واقع شود.

 



 مراجع

چهارچوب طراحی شهری برای ارتقای کیفی محالت مسکونی )نمونه موردی: محله "صمدیان، ش. پایان نامه کارشناسی ارشد ،  [1]

 .1389، "مسکونی ژاندارمری(

 .1374، دانشگاه شهید بهشتی ،  20و  19غفاری ، ع. بوم شناسی در شهرهای کهن ایران ، مجله صفه ، شماره ]2[

 .1381،، دانشگاه شهید بهشتی 34غفاری ، ع. نظام استقرار و فرم معماری و شهرسازی در توسعه پایدار ، مجله صفه ، شماره  ]3[

کهن ایران ، مجموعه مقاالت تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم ، جلد چهارم ، سازمان میراث غفاری ، ع. اکولوژی در شهرهای ]4[

 فرهنگی ، تهران.

 .1386 "اصول طراحی شهری پایدار با تاکید بر بعد فرهنگ )نمونه موردی : بافت تاریخی بوشهر("لک، آ. پایان نامه کارشناسی ارشد، ] 5[

نی، م. جنبه های پایداری در معماری و شهرسازی بافت قدیم بوشهر، همایش معماری پایدار و توسعه ی معصومی، ح و مفیدی شمیرا]6[

 .1391،شهری

مجله ی معماری و شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی باقت قدیم بوشهر، شاهین،ا و تکاپو منش بقایی،ش. ]7[

 .1387،ساختمان

]8[www.usgbc.org/leed  

 

 

 

  

 


