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  چکیده
شهر زاهدان یکی از پر تحول ترین شهرهای کشور در چند دهه اخیر از نظر جمعیتی بوده است. این شهر که تاریخ 

نفر جمعیت بوده است. 19473دارای  33در آمارگیری سال گذرد نمی طوالنی از زمان پیدایش و شکل گیری اش

به ترتیب به  53و93و باالخره در دهه های افزایش یافته نفر 37932جمعیت این شهر به  43سال یک دهه در باگذشت

افزایش سبب ملی و درون استانی  نفر رسیده است.مهاجرت از کشورهای دیگر و مهاجرتهای2473942و  417315

.باتوجه به قدمت کم شهروبه طبع آن مشکالتی در ز مینه معماری وشهرسازی باعث شد تا دراین است شدهجمعیت آن 

 اینکه شهرزاهدان واقع دراستان سیستان وبلوچستان رابه صورت اجمالی توصیف کرده سعی بر آن شده کهمقاله ضمن 

و...(تحلیل و بررسی گشته و در انتها نیز  نماهاعناصر موجود در فضای شهری)خط آسمان، خط زمین، سطوح پرو خالی، 

 .شدبایم یفیتوص -تحلیلیز نوع ا وهشروش پژپیشنهاداتی هم لحاظ شده است. ضمن اینکه دراین مقاله 

 

  .سطوح کدر و شفافتزیینات،  ان، خط زمین، خط بام، بررسی نما،زاهدان، خط آسم کلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
 دارد.شورهای افغانستان و پاکستان قرار شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران و نزدیک مرز ایران و ک    

ه لحاظ موقعیت جغرافیایی از شمال به شهرستان زابل، از شمال شرق به کشور افغانستان، از شمال غرب به استان زاهدان ب

خراسان، از غرب به استان کرمان، از جنوب غرب به شهرستان ایرانشهر، از شرق به کشور پاکستان و از جنوب شرق به 

سرزمین اساطیری سیستان و بلوچستان کیلومتر مربع است  38351وسعت شهرستان زاهدان محدود می شود. شهرستان خاش

از دو ناحیه شمال و جنوب تشکیل شده است. سیستان امروزی که قسمت شمالی استان را در برمی گیرد، در کتاب اوستا، 

 باشد. آفریده. همچنین زادگاه رستم دستان قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی می "اهورامزدا  "یازدهمین سرزمینی است که 

اخذ  "سکا  "تاریخ نگاران سیستان را به گرشاسب، یکی از نوادگان کیومرث نسبت داده اند. نام سیستان از نام اقوام آریایی 
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 "آن استقرار یافته اند. به تصرف خود در آورده و در پهنه راقبل از میالد، سیستان  125در حدود سال  "سکاها"شده است.

است. همچنین بنای بیشتر شهرهای سیستان را به پهلوانان اسطوره ای ایران چون زال، سام و نام دیگر سیستان  "نیمروز 

رستم نسبت داده اند. زمانی سیستان جزو متعلقات دولت ساسانی به شمار می آمد که به دست اردشیر بابکان فتح شد و در 

نروای معروف ایرانی این سرزمین بعد از هجری قمری، مسلمانان عرب این سرزمین را فتح کردند.اولین فرما 23سال 

روایی مدتی در این سرزمین فرمان صفاری بود. بعد از صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان نیز هریک"یعقوب لیث"اسالم

 "ا مک "که ناحیه جنوبی استان را تشکیل می دهد، در قدیمی ترین اسناد تاریخی به اسم  .سرزمین بلوچستان امروزیکرده اند

یاد شده است.به دنبال سقوط هخامنشیان  "گدروزیا  "مشهور بوده و در نوشته های هرودت تاریخ نگار یونانی از آن به عنوان 

)طرح جامع  .انتخاب کرده است "گدروزیا  "م ( وی مسیر بازگشت خود از هند را  -پ 237توسط اسکندر مقدونی )

پایتخت استان بوده وقدمت زیادی را دارا نمی باشد مشکالتی در زمینه شهرسازی  زاهدان باتوجه به اینکه (.15: 1377زاهدان،

به خود دیده که دراین مقاله سعی برآن شده که بابررسی هایی به تحلیل و تشریح این مشکالت پرداخته و درنهایت با ارائه 

 پیشنهاداتی برای بهبود وضع موجود گامی مثبت بردارد.

 

 توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته ی، چگونگ شیدایل پ، عل 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 صدساله 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

 یمنطقه برابوده است که راهزنان  یقبل تنها چاه آب صدسالاز  شیدر زمان گذشته تا پ ،یزاهدان فعل یمنطقه در      

ساکن  یهابلوچ احتماالًتوسط  یزیه ش، با حفر و ساخت کار 1253و در حدود سال کردندیمموقت اطراق  طوربهاستراحت 

خاک  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 دلدگردیبرممنطقه  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، ا92لیبود: 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 

 یه سبک معمارن امر باعث شده است کیو هم کردندیممنازلشان 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

قوم از  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 1715مصادف با 1277از سال  آهنراهساخت  کار .است

 .اندبودهه منطق 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  5 یعنی1372در 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
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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 یشهرها از زین یرانیا نیمهاجر یجیزمان ورود تدر 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  میو زابل به شهر دزداب رفته و با استفاده از نام قد رجندیقدرت حکومت، از راه ب نیاول عنوانبه رضاشاه 1377در سال

شهر زاهدان  افتنی تیزمان به بعد با مرکز نیاز ا. داد رییتغ داننام شهر را به زاه ک،یس نیمستقبل ئتینام هآن  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 صورتبهتوسعه ناموزون و نامتعارف شهر  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 یزداب بوده است. نظرات متفاوتبه نام د یندارد و درگذشته منطقه کوچک یادیقدمت ز

 .(3: 1357،یدری)حگرددیبدان اشاره م لیمختلف ذکرشده است که در ذ

در  یو هست 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 اهخط ر 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 بهسدر آنجا احداث کرد که پ یزیمنطقه به نام مراد رشته کار 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 یبلوچستان در هر جا 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

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

 .(3: 1357،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 تشک1371شهر 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 دیردمتحدالشکل بود، لشکر خراسان موظف گ

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

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

 .( 83: 1354فر، انی)نادر روندیبه دزداب م شاهیو سردار نور محمدخان کرد به مالقات سرهنگ عل یزه لیاسماع فهیطا سیرئ

 

  
 محدوده پروژه -1شکل
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 بررسی اجمالی خط آسمان: -4
 خط آسمان را فصل تمایز میان آسمان و آغاز بافت شهری دانست .  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 یررسب 4-1

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 ینوعبه باًیتقر و

 
 خط آسمان -2شکل

 

 سطح خط آسمان در مناطق گرم و خشکمنظم و م تمیر 4-1-1

 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 یگهگاه عنصراست . 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 -3شکل

 

 نیخط زم یاجمال یبررس -5
 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 منیحکم نش در که نیزم خط همانند خط آسمان. آسمان است

 است. قرارگرفتهگسترده،  یبستر ابهمثبه نیزم یسطح افق یو مسطح است که رو بیبدون ش کنواختی
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 خط آسمان -4شکل

  
 شدهفیتعراز یک سیر منطقی و  یریگبهرهخط زمین ممتد و آشفته بدون  -5شکل

 نجایاباشد در  حضورداشتهشهری  یبدنهعنصری فعال در نمای  عنوانبه تواندیماز سوی دیگر باید دانست خط زمین که 

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

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

 . دینمایمآسیبی جدی 
 

 هاها و بدنهبررسی اجمالی پهنه -6

سازد توجه طراح شهری به موارد متعددی است که ناظر را به ها را حقیقتاً در بررسی یک پهنه مشخص میهآنچه بدن      

کارگیری دانش طراحی خویش در کنار ذوق و بایست با بهنماید. این امر بدان معنی است که طراح میلحاظ بصری اغنا می

ای خلق کند که های بهره گیران از فضا ، بتواند بدنهری و خواستهاش با توجه به نیازهای محیطی اعم از کاربطبع هنرمندانه

 های آن در عین تنوع نهایتاً حس وحدت را القا کند.پهنه

 
 هاها و بدنهپهنه -6شکل

 ای از یک پهنه که به لحاظ جنس مصالح دارای وحدت است و دارای بافتی سخت است.نمونه
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طورمعمول مجموعه کاررفته است. بهبندی و طیف انعکاسی مصالح بهه قرار گیرد رنگها  باید موردتوجآنچه در طراحی پهنه

گردد های مختلف شهری وضع میها در پهنهقوانین زیباسازی شهری نیز در راستای یکپارچگی و انسجام هدفمند نمای بدنه

ها ازجمله دیگر آفات مهم طراحی در پهنه که متأسفانه در ایران از این منظر دچار ضعف شدیدی هستیم. عدم رعایت تناسبات

باشد حائز شود. آنچه در یک پهنه که به لحاظ کاربری واحدهای موقوعه دارای اشتراکاتی میهای شهری محسوب میبدنه

ها و نماهای شهری در بافت و از سوی سو تناسب میان اجزا و بدنهاهمیت است رعایت مجموعه تناسباتی دوسویه است. از یک

 شود .   ی شهری با کاربران و نیازها و امکانات آنان است که در معماری با عنوان مردم واری خوانده مییگر تناسبات بدنهد

  
 ی مصالح با جنس و رنگ مختلف در نماقاعده و آشفتهای از کاربرد بینمونه -7شکل

 

 هابندی احجام و ساختمانی دانهبررسی اجمالی نحوه -7
ها ها و سوارهبندی احجام در بافت شهری تأثیر شگرفی بر سالمت و نحوه ترابری پیادهی دانهقت آن است که نحوهحقی      

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

شوند که توجه به جایگاه هر نوع در منظر شهری بندی میدستهقابل مرمت و مخروبه قابل ابقا،  های باارزش،ماندگاری در قالب

 و عملکردی حائز اهمیت است. 

 

 
 هابندی احجام و ساختماندانه -8شکل

 

ظر های همجواردرواقع یک پیام بصری به نادر این نمونه تغییر فرم بام و تغییر تناسبات و ابعاد بنا در مقایسه با دانه      

 دهد که اینجا یک اتفاق متفاوت و یک کاربری خاص در جریان است. می

 جواری نامتناسب جنسی آن با بناهای مرتفع نوساز ی کلنگی و همای از  بنای فرسودهنمونه      
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 بررسی اجمالی نما -8
ها و طراحی آن است. ختمانهای طراحی شهری امروز ایران عدم توجه و درک صحیح از نمای ساترین آسیبازجمله جدی

که هیچ نظارت و ای ملزم به اخذ تائیدیه شهرداری هستند درحالیهای معماری و سازهمتأسفانه در کشور ما تنها پالن

بایست نمای جواری میها با توجه به رعایت اصل حسن همقانونمندی در طراحی نماها وجود ندارد. در بررسی نمای ساختمان

تنها ازلحاظ مصالح و بافت و رنگ و . . . هماهنگی داشته باشد بلکه به لحاظ طراحی و سبک نیز الزم است یک ها نهساختمان

 ها در یک پهنه کاسته نشود. ی بدنهسری بایدها و نبایدها و الزامات را رعایت کرد تا ضمن حفظ تنوع از یکپارچگی مجموعه

  
 نمای شهری -9شکل

 

 بررسی اجمالی خط بام -9

الواقع خط بام یکی از مهجورترین نکاتی است که در فرآیند طراحی سیمای شهری  ازنظر دورمانده است. این عنصر که فی      

ی قرارگیری وی متغیر گردد و بنا بر موقعیت و نحوهفوقانی ترین بخش هر ساختمان است ازآنجاکه از منظر ناظر تعریف می

 بهبود تعامل میان عناصر ثابت و غیرثابت بافت شهری داشته باشد . تواند نقش بسزایی در جلب و است می

 
 خط بام -11شکل

ای کند و دارای هیچ پیوستگی ریتم و طراحی متفکرانهای از خط بام غالب که در ناظر احساس حقارت ایجاد مینمونه      

 نیست.

 

 بررسی اجمالی  سطوح کدر و شفاف  -11
توان از آن در راستای های گرم و خشک مانند زاهدان میویژه در اقلیمنجا حائز اهمیت است که بهسطوح کدر و شفاف ازآ      

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

 آسایش مخاطراتی فراهم نمود .
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 سطوح کدر و شفاف -11شکل

 

 بررسی اجمالی سطوح پرو خالی -11
ویژه در نواحی گرم و خشک فالت مرکزی ایران استفاده از فضاهای ترین یادگارهای معماری سنتی ایران بهیکی از پرارزش      

تا باشد. در بررسی سطوح پر و خالی باید توجه داشت که این سطوح مثبت و منفی یا پوزتیو  و  نگاتیو موسوم به پر و خالی می

 باشند . چه اندازه در تناسب با یکدیگر و در تناسب با کل بدنه و در تناسب با شرایط محیطی می
 

  
 سطوح پر و خالی -12شکل

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

ها و ی شهری که همسو با خواستحال تبعیتی خواهد داشت از بافت کلی بدنهردد و درعینگبه شرایط اقلیمی حاصل می

 دید طراحان معماری و طراحان شهری در چهارچوب مقررات مراجع ذیصالح است.نیازهای  کاربران و صالح

 

 بررسی اجمالی خطوط غالب در نما -12
های شهری غالب هستند و به لحاظ بصری نگاه ناظران را به سمت دنههای بدانههایی که در نمای تکآن دسته از خط      

 شوند. نمایند با عنوان خطوط غالب شناخته میخاصی هدایت می

 
 خطوط غالب در نما -13شکل
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ی آن اهداف واسطهدهد تا بهتوجه است که امکانی در اختیار طراح قرار میطراحی بر اساس خطوط غالب ازآنجا قابل      

ی عمل بپوشاند.  طراح شهری با مشورت با آرشیتکت هر مندی بیشتر کاربران از فضای جامهراحی خویش را در راستای بهرهط

ی یک خط نمای غالب در نما  پاسخگوی تواند ضمن پاسخگویی به نیاز ناظر برای  دریافت زیبایی بصری از طریق ارائهبنا می

 عملکرد موردنظر نیز باشد. 

 

 ی اجمالی تزئیناتبررس -13
شود در حقیقت آن بخش از عناصر زیبایی بخشی است که در حین های شهری شناخته میعنوان تزئینات در بدنهآنچه به      

واقع در تزئین نما الزم است، تزئینات با نوع کاربری ساختمان در تناسب و همخوانی گردد. بهساخت نمای ساختمان اجرا می

 کامل باشد.

  
 هاتزئینات در بدنه -14لشک 

 بررسی اجمالی عناصر الحاقی -14
های طراحی سیمای شهری در ایران و بدون تردید در زاهدان حضور ترین آسیبتوان گفت یکی از جدیدر حقیقت می      

 باشد. های شهری میعناصر الحاقی در بدنه

مای آن اضافه گردیده و مستقیماً مرتبط با عملکرد و ضرورت در تعریف آن دسته از عناصر تزئینی که پس از احداث بنا به ن

 شود. اند، الحاقی گفته میخاصی

 
 عناصر الحاقی -15شکل

 ای از عناصر الحاقی که نمای ساختمان را تحت تأثیر مخرب خود قرار داده است.نمونه      

واقع نمایند. بههای جدی میها را عموماً دچار آسیبدنهشده و بها اضافهمرورزمان به نمای ساختمانعناصر الحاقی به      

های تنها نشان از نقص تواناییرود. این مسئله نههای امروز معماری ایران به شمار میترین آسیبتوان گفت یکی از جدیمی

رد بلکه به هر ترتیب طور کامل قبل از اجرا دابینی تام و تمام نیازهای یک ساختمان بهطراحان معماری ایران در پیش

 برد.ی تصویری زیبا از شهرها را نیز زیر سؤال میهای طراحان شهری در ارائهتوانایی
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 بررسی اجمالی نورپردازی در شب -15

 

 
 نورپردازی در شب -16شکل

 نبود نور کافی در این محدوده از خیابان      

 

 گیرینتیجه -16
 پردازیم:ی پیشنهادتی پیرامون به این محدوده میبه ارائهالذکر با توجه به مطالب فوق      

شود فضای شهر دارای کمترین ایراد ازلحاظ  معماری شده رعایت شود باعث میایجاد فضای شهری، که تمامی نکاتی که گفته

 کنم:صورت مختصر به برخی عوامل اشاره میو شهرسازی باشد، به

 ظ سازه ایی، جنس مصالح و... داشته باشند. ها وحدت و هماهنگی ازلحاساختمان -1

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

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

 ر گیرد.مصالح با توجه به نوع اقلیم و همسایگی انتخاب و مورداستفاده قرا -4

 طور یکنواخت و مساوی انجام شود.ها بهنورپردازی در شب هم باید درست و اصولی باشد و در تمامی مکان -3

 و......  

 

 مراجع -17
دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، شناسی شهرستان زاهدان، سازمان میراث فرهنگی،صنایعحیدری. ن، گزارش بررسی باستان[1]

 .1357زاهدان، 

 .1377وتحلیل، سازمان راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، طرح جامع زاهدان، شناخت و بررسی شهر و تجزیه [2]
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