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 چکیده

شکل میگیرد و در واقع پیامی را که  ستر خود  ضا تاکید دارد و با درک پیام ب معماری زمینه گرا بر زمین مداری و پیوند محیط با ف

پیرامونی خواهد بستتتر معماری به او انتلاد داده به نینیر رستتانده و یراحی می کند،در نتیجه ستتاختمان جچکی کوطب از ی یعر 

معماری هر بنایی براستتتام زمینه های فرهنگی،اجتمانی،تاریوی و کال دی،اقییمی و شتتترایط خاا آن ستتتایر و  بود.در این نوع

ستر  ستر خود و در نهایر در ب صری هماهنگ در ب ضو همووان با اکولوژی و نن ساختمان ن ساختمان یراحی و اجرا می گردد و 

عماری و فضتتاهای نمومی وهش بر آن استتر که زمینه گرایی را به ننوان رویکردی برای یراحی ممحیط زیستتر خواهد بود.این پ 

صورت پذیرفته و  معرفی کند. صیفی و مطالعه کیفی  شاهدات نینی روش تحلیق تو صورت کتابوانه ای و م نحوه گردآوری آن به 

هر یب از اصود حاکم بر زمینه گرایی به صورت مجچا با نوامل سایر مورد نظر  وضع موجود در شهر خرم آیاد با توجه به می باشد.

صود زمینه  شهر میتواند از ا شرایط محیطی و اجتمانی مطیوب یراحی ها در این  سر با توجه به فرهنگ غنی و  سی گردیده ا برر

به گونه ای که ستتاختمان جچکی جدایی  ده شتتوفهمی گستتترده تر از شتترایط بستتتر یراحی هر بنا به کار گرفتگرایی پیروی کند و 

 ناپذیر از بستر خود باشد.

 گرایی، اقییم، بستر،کال د،اجتماع،شهر خرم آباد.معماری ،زمینه  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

زمینه را معموال در ملیام های متفاوت با توجه به وستتتعر و حجم و میچان پوشتتتش دهی بنای معماری به افراد یب حوزه تعری  

ینمایند.زمینه را در معماری میتوان شامل توپوگرافی محل،وضعیر پوشش گیاهی ،بافر شهری،تراکم بناها ،خیابانها و پیاده رو ها م

و نستت ر آنها با یکدیگر،میچان ترافیب شتتهری،جنا مصتتالی ،ترکی  بندی مصتتالی،و جمرافیای منطله نامید.روشتتن استتر که در 

ستی و  صری از منایلی با توپوگرافی دارای پ سیعی از مناظر ب ستانی ،زمینه میتواند یی  و شهرهای کوه بیندی زیاد همچون اغی  

سیار  س تا هموار ب شهرهایی با توپوگرافی ن شاید این تمییرات در  صورتیکه  پالن و دید پرنده گرفته تا نما و دید ناظر تمییر نماید،در 

شهرهای کویری نمدتا نم شهر ها همچون  شد.در این  سر که خط متفاوت با شن ا شد.با این تحییل ،رو ای بناها میتواند زمینه با

صاد به  سته به دید ناظر،خط زمین و نوع ات سمان،ب ستانی نالوه بر خط آ شهرهای کوه صورتیکه در  سد،در  سمان مهم به نظر میر آ

وابط آن با هر بنای خاا زمین برای بنا مهم می شتتد.با حضتتور در ی لات فوقانی یب آستتمانوراش،تعری  زمینه ،محدودیر ها و ر

متفاوت از حضور در مثال ی له همک  یب گالری نمایشگاه اتوم یل می اشد.ممکن اسر تصور نماییم که زمینه را اقییم منطله و یا 

 برخرد اقییم ها تعری  مینمایند.معماری زمینه گرا قاندتا بایستتتی بستتی فراتر از نماها و جنا مصتتالی بکار رفته در یب بنا باشتتد.

سر که توازن میان معماری  ضرورت توجه به محیط پیرامون اثر معماری تاکید دارد . بر این باور ا همین م نا معماری زمینه گرا به 

و محیط میتواند هم برای خود اثر و هم برای زمینه اثر نامیی موثر و تلویر کننده باشد.زمینه گرایی الگویی اسر برای خیق محیط 

 (1383سی،)برنر مطیوب تر.

زمینه گرایی روشتتتی در یراحی استتتر که به تعامل معماری و زمینه و ستتتایر ایراد میمردازد.معماران زمینه گرا تالش دارند که 

پتانستتیل های مث ر هر ستتایر را پیدا و در بنای خود استتتفاده کنند.اگرطه در دوران معاصتتر با وجود شتتهرهایی با طهره ناهمگون 

توان ب ینتته ای کتته  ییتتر هتتای  فلتتدان زم ب ین وجود هر ستتتتایتتر دارای قتتا بتته آن رجوع کرد حا میشتتتود امتتا بتتا ا

فرهنگی،کال دی،اجتمانی،تاریوی و انسانی ارزشمندی اسر که میتوان از آن استفاده کرد.زمینه گرایی دیدگاهی اسر که به وی گی 

حاد که به گونه ای زمینی به تمایچ مکان های خاا یب مکان و به کار گیری آن در یراحی معاصتتتر،توجه دارد.از این رو در نین 

نیاز دارد،به صتتراحر تداوم ارزش های کال دی مکان با زمینه موجود را خواستتتار استتر با این حاد ایجاد ارزشتتهای جدید را نفی 

 (1390و همکاران،نیی محمدی  نمیکند.)

ضرورت توجه به محیط پی سر که بر  س ب های معماری ا شته و با درک پیام معماری زمینه گرا یکی از  رامون اثر معماری تاکید دا

شهر و منطله و در  شه در ملیام جچکی به درون بنا،در ملیام خرد به محیه،در ملیام بچرگ به  شکل میگیرد.این اندی ستر خود  ب

یوی،اقییم و ستتایر ملیام کالن به جهان نظر دارد.در این نگرش معمار به توازن و تکامل متلابل اثر و اجچا آن و نناصتتر ی یعی،تار

سایه را  سان معماری زمینه گرا تنها هم شد.بدین  ستر زمان می اندی نوامل محیطی موجود جهر پایداری و ماندگاری اثر خود در ب

در نظر نمیگیرد،بیکه به واحد همسایگی یا به محیه و ناحیه توجه دارد.یب بنای زمینه گرا ،بنایی نیسر که خود را با بنای همسایه 

تمان روبرو مواجه کند،بیکه باید کمی پیش برود و به بنای انتهای خیابان،یا به یادمانی که از فراستتو دیده میشتتود نیچ توجه یا ستتاخ

 د:روش تحلیق به صور زیر می باشکه در این ملاله ( 1393.)خوشنویا و همکاران،کند

 طگونه می توان م احث و اصود حاکم بر زمینه گرایی را در خیق فضایی معمارانه به کار گرفر؟ سوال:



 خیق فضایی پایدار و نوآورانه بر اسام اصود حاکم بر زمینه گرایی. اهداف علمی:

 ایجاد فضایی جامع برای پاسوگویی به نیازهای استفاده کنندگان.

 فرهنگی در منطله.-و اجتمانی باال بردن رشد اقتصادی  اهداف کاربردی:

 ایجاد فضایی با سیرکالسون مناس  برای مراجعه کنندگان.

 استفاده از نناصری که فضا را برای مراجعه کنندگان آشنا سازد.

 با توجه به نیازها و محدودیر های موجود از دو روش کمی و کیفی استفاده شده اسر.

 باشد.می  اصود حاکم بر زمینه گرایی متغیر مستقل:

 اسر. معماری شهر خرم آباد متغیر وابسته:

سر و به منظور جمع  ابزار گردآوری اطالعات: شده ا ستفاده  برای جمع آوری ایالنات کتابوانه ای از کتاب ها و ملاالت مرت ط ا

 آوری ایالنات میدانی از نکا،فییم و مشاهدات نینی استفاده گردیده اسر.

یه و تحییل داده ها به صورت توصیفی و استنتاجی می باشد که نتایج حاصیه از آن در قال  تجچ روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

 به نمایش در آمده اسر. SWOT مدد

 بحث نظری

 زمینه و عوامل شکل دهنده آن

تعری  زمینه را معموال در ملیام های متفاوت با توجه به وستتتعر و حجم و میچان پوشتتتش دهی بنای معماری به افراد یب حوزه 

مینمایند.زمینه را در معماری میتوان شامل توپوگرافی محل،وضعیر پوشش گیاهی ،بافر شهری،تراکم بناها ،خیابانها و پیاده رو ها 

و نستت ر آنها با یکدیگر،میچان ترافیب شتتهری،جنا مصتتالی ،ترکی  بندی مصتتالی،و جمرافیای منطله نامید.روشتتن استتر که در 

صری از منایلی با توپوگرافی دارای  سیعی از مناظر ب ستانی ،زمینه میتواند یی  و شهرهای کوه ستی و بیندی زیاد همچون اغی   پ

سیار  س تا هموار ب شهرهایی با توپوگرافی ن شاید این تمییرات در  صورتیکه  پالن و دید پرنده گرفته تا نما و دید ناظر تمییر نماید،در 

شهرهای کویری ن شهر ها همچون  شد.در این  سر که خط متفاوت با شن ا شد.با این تحییل ،رو مدتا نمای بناها میتواند زمینه با

صاد به  سته به دید ناظر،خط زمین و نوع ات سمان،ب ستانی نالوه بر خط آ شهرهای کوه صورتیکه در  سد،در  سمان مهم به نظر میر آ

ها و روابط آن با هر بنای خاا  زمین برای بنا مهم می شتتد.با حضتتور در ی لات فوقانی یب آستتمانوراش،تعری  زمینه ،محدودیر

متفاوت از حضور در مثال ی له همک  یب گالری نمایشگاه اتوم یل می اشد.ممکن اسر تصور نماییم که زمینه را اقییم منطله و یا 

 باشد.خرد اقییم ها تعری  مینمایند.معماری زمینه گرا قاندتا بایستی بسی فراتر از نماها و جنا مصالی بکار رفته در یب بنا 

ترکی  و تیفیق بنا با آسمان یا به ن ارتی بهتر نجین شدن بنا با آسمان به همان میچان مهم و جذاب می اشد که ترکی  بنا با زمین 

نوع و شکل ارت اط بنا با زمین و آسمان بیانگر میچان توجه و اهمیر بنا به حداقل بوش هایی از بوم می اشد.غی ه بافر و فرهنگ در 



نه گرا به نونی باز تولیدمعماری بومی را مینماید.بنابراین بایستی به نونی در پی ریشه های ارت ایی معماری زمینه گرا معماری زمی

 با معماری بومی باشیم.

 زمینه گرایی

شرایط را در برمیگیرد و همچنین « context»زمینه  سر که یب موقعیر یا  شرایط ویا واقعیر هایی ا در لمر به معنای مجمونه 

شما کمب میکند تا آنرا درک کنید) شرایطی که طیچی در آن اتفاق میافتد و به  (.در فارسی به Amrican Dictionaryبه معنای 

شد و تئوری زمینه به این میمردازد که طگونه یراحی محیطی و یرح توسعه جدید باید با زمینه  معنی مفاد بافر متن و زمینه می ا

گاری با زمینه کال دی،تاریوی و اجتمانی و فرهنگی اسر که بر ی ق ایده ها و اشکاد گذشته در زمینه گرایی،سازاش مرت ط باشد.

شکل دادن به کال د شهرهای معاصر حضور دارند.شهر ساز زمینه گرا باید قادر باشد وی گی های یب مکان را دریابد و آن را بوشی 

 (1380توالیی، از فرآیند یراحی خود قرار دهد.)

شته باشد،خود باید زمینه ای مناس  زمینه گرای ان معتلداند هر ساختمان نالوه بر اینکه باید با ساختمان های موجود هماهنگی دا

برای ساختمان های آینده باشد.زمینه گرایی به معنای تلیید از گذشته نیسر طرا که وضع موجود سایر،بیانگر میچان پیشرفر نیم 

ساخر بنا بوده و معماران با ستاوردهای در زمان  سایر،تکنولوژی و د ستفاده از مفاهیم موجود در  ید برای یراحی بناهای جدید با ا

زمینه گرایی م تنی بر این اصتتل استتر که یب پدیده به صتتورت مجرد و مجچا از پیرامون خود  خویش را به نرصتته نمایش بگدارند.

سر و پدیده ها تنها در انحصار نیروها، جوهره و وی گی صور نی شند بیکه به محیط و مجمونه پیرامون  قابل ت های درونی خود نمی ا

اثیر میگیرد و در تعامل با یکدیگر هستتتتند.در واقع کل تخود وابستتتته اند.هر پدیده در محیط پیرامون خود تاثیر میگذراد و از آن 

ستی تاثیری  شد و هم تمییر در جچ در کل ه سر و هر جچکی موثر در کل می ا سته ا ستی به هم پیو خواهد حتمی از خود به جا ه

 (1380توالیی، .)گذاشر

 مفهوم زمینه و زمینه گرایی

کانتکسر از یب واژه التین ریشه گرفته شده اسر که اشاره به ارت اط میان کیمات و انسجام میان آنها دارد و فعل آن به معنای در 

هم بافی میان اجچاستتر.در بستتتر شتتهر،به گونه ای هم بافتن و در هم تافتن استتر.بنابراین،کانتکستتر در اصتتل به هم نشتتینی و 

ستچوالیچم به  ستچواد به معنی زمینه گرا و کانتک شینی میان بناها خواند.بنابراین کانتک صاد و هم ن سر را ات سی،میتوان کانتک قیا

ستفاده میشود.در فرهنگ مصور هنورهای تجسمی در ملابل کیمه معماری زمینه گرا واژه م ضمامی را معنی زمینه گرایی ا عماری ان

 (1388شیرازی، )قرار داده یعنی هر نوع یا بوشی از معماری که برای منظم شدن با ساختمانهای مجاورش یرح افکنی میکند.

 تاریخچه زمینه گرایی

ها در راستتتتای با اشتتتکاد  زمینه گرایی در معماری از تفکرات دوران باستتتتان در مورد نظم و هماهنگی ،قرارگیری ستتتاختمان

ر،سرطشمه میگیرد.اما اصطالح زمینه گرایی،توستین بار توسط استوارت کوهن و استیون هارت در یب رساله منتشر نشده با مجاو

سازی"ننوان  شهر شد.این بحث ها از اواخر دهه  "لوکوربوزیه،معماری، سالهای  1850به کار برده  شده و در  سط  1885شروع  تو

سالتچکی با اراکه ملاله  دانشجویان دانشگاه کورنل به بحث  1953ادامه داده شد.در ساد "شفافیر نرضی و واقعی"کالین رو و باب ا



قرار گیری ستتاختمان در زمینه شتتهر و تیفیق زمینه و بافر توجه نمودند.ت.جه به زمینه در معماری در دوران پستتر مدرن شتتکل 

لاد از این س ب پرداختند و درصدد  رفع کاستی های گرفته و معماران آن دوران که ساختمانهای س ب مدرن را دیده بودند به انت

 (1383برنر سی، موجود در این س ب برآمدند. .)

 زمینه گرایی در معماری

سم ای سی سی مارک سا صود ا سان یکی از ا سر و مکان ان شی از ی یعر ا شناختی بو سر  سان به ننوان موجودی زی سر که ان ن ا

شولتچ،ساخر فهم او از محیط اش را نمایان  سازد.) سازد،تکمیل میکند و نمادینه می شتر و درکی 1388می شناخر و آگاهی بی (لذا 

سر که به  سر.زمینه گرایی دیدگاهی ا ضروری و اجتناب ناپذیر ا س ر به زمینه و محیط برای معماران و یراحان امری  نمیق تر ن

معماری زمینه گرا تالشتتی استتر برای نشتتان دادن ».وی گی های خاا یب مکان و به کار گیری آنها در یراحی معاصتتر توجه دارد

توان محیط مطیوب بصتتتری در ملیاستتتی،کالنتر از معماری پیام معماری زمینه گرا ضتتترورت توجه به محیط کال دی پیرامون اثچ 

جه به یراح و معمار بایستتتی پیام زمینه و بستتتر یرح و متنی را درک کند و پا از آن با تو (1383،برنر ستتی «)معماری استتر.

شدن بیکه به بازه شرایط موجود یراحی کند. ضا  شدن نمل میکند و نه برای ف تولید  در معماری زمینه گرا معماری نه برای مکان 

فیچیکی آن بود.تعری  ما از معماری زمینه گرا معماری استتر که به خیق آثار مطیوب تر و متعالی تر  نیروی محیطی و مکمیهای متا

در نین حاد که به گونه ای ضمنی به تمایچ مکانی نظر دارد به صراحر تداوم ارزشهای »میشود،معماری که  در موازانه میحط منجر

صیی معماری  شهای جدید را نفی نمیکند،رویکرد ا سر با این حاد خیق ارز ستار ا کال دی و غیر کالدی مکان یا زمینه موجود را خوا

 (1383میر ملتدایی، «)آینده اسر.زمینه گرایی،درک ارزشهای زمینه و تداوم آنها در 

شود آغاز  سایر و زمینی که بنا در آن واقع می سر.در ملیام خرد از خود بنا، سطوح موتی  مطرح ا زمینه گرایی در ملیام ها و 

سازی  شهر صرد به  سایگی و محیه مطرح میگردد.در این مرحیه معماری زمینه گرا از معماری  سطی واحد هم سما در  شود  می

شهری میمردازد.زمینه گرایی میرود.در  شهر و برون  شهر به ناحیه و بوش و به دن اد آن به منایق ایراد  ملیام بچرگتر در محیط 

به این ستطی نیچ محدود نمیشتود از تب بنا به محیه،ناحیه گرایی و منطله گرایی و این مرحیه نیچ میتواند فراتر رود و بعدی جهانی 

 (1388شیرازی، ) جهر خرد و کالن بسط می یابد.پیدا کند.لذا زمینه گرایی در دو 

 ابعاد زمینه گرایی

سر که زمینه را به مثابه بردار حرکر و مولفه آن را هدایتگر کار خود میمندارد.زمینه  سازی ا شهر زمینه گرایی یکی از دیدگاه های 

به وجوه انستتانی گستتترش داد.زمینه گرایان گرایی ایتدا صتترفا به مولفه کال دی توجه داشتتر،اما به تدریج حوزه مطالعات خود را 

معتلدند که اجچای کال دی شتتتهر زیر پوشتتتش وی گی های درونی خود نمی اشتتتد،بیکه به محیط و مجمونه نیچروهای پیرامون آن 

سر و هرگونه تمییر و دخا ضاها در ارت اط با نوامل محیطی آن ا ستند.واحد تحییل در این رویکرد مطالعه بناها و ف سته ه لر در واب

 (1390آتش پنجه، آنها نیچ به این نوامل وابسته می اشند.بطور کیی مولفه های زمینه گرایی را میتوان شرح زیر دسته بندی کرد.)

 زمینه انسان ساخر-2زمینه ی یعی ،-1

 زمینه طبیعی



زمینه میمردازد.در برخی به وی گی های محیطی نظیر اقییم ،پوشتتش گیاهی،پوشتتش جانوری،وی گی های توپوگرافی و مورفولوژی 

موارد ستتعی میشتتود وی گی ها محیطی،تحر ننوان وی گی کال دی بیان شتتود در حالی که ی ق تعاری  وی گی محیطی متفاوت از 

 وی گی کال دی اسر.

 زمینه انسان ساخت

 شاخه مورد بررسی اسر: 3محیط انسان ساخر در 

 زمینه کال د:به شکل کیی از ق ل موجود-1

 یوی:به میچان و نظم رابطه اجچای شهر در یود زمانزمینه تار-2

 (1380فرهنگی:به معانی،ارزشها و اهداد مشترک. )توالیی، -زمینه اجتمانی-3

 اقلیم در معماری زمینه گرا

س ر ازمینه را میتو شامل میچان تراکم بناها،خیابانها و پیاده روها و ن شهری  ضعیر پوشش گیاهی،بافر  شامل توپوگرافی محل،و ن 

آنها به یکدیگر،جنا مصالی،ترکی  بندی مصالی،همجواری بناها با یکدیگر،جمرافیای منطله و ... دانسر.معماری زمینه گرا بایستی 

سایه ابرها،درخر و هر  شید ، سنگ،باد ،نور،خور شد.بهره گیری از آب، صالی به کار رفته در یب بنا با سی فراتر از نماها و جنا م ب

سایر م ضه بنایی نو با فرم آنچه که در ی یعر  شر که نر ستی به خایر دا شد،اما بای سر،قابییر ممتاز یب معمار توانا می ا وجود ا

و  کستتتماکی) خاا خود در نین برآورده نمودن نیازهای نمیکردی بهره برداران یب بنا استتتر که معماری آن را خیق مینماید.

نیازهای انستتانی در ابعاد گوناگون میتواند به ننوان یکی از شتتاخصتته .توانایی معماری زمینه گرا در برآورده نمودن (1383همکاران،

شتر متوجه  شد.با این تعاری  از معماری زمینه گرا میتوان گفر که معماری زمینه گرا ،بی سی معماری زمینه گرا با های مهم در برر

 (1384محمودی ، )ر.مشوصات فیچیکی یب منطله اسر.وی گی هایی طون توپو گرافی،خط آسمان،مصالی،رنگ و باف

 زمینه گرایی کالبد

سمکتیو،  سی ها، جهر گیری، طشم اندازها و پر ستر صالی، بافر، رنگها، هندسه، د س ات جچییات م شکل، تنا صری طون فرم و  ننا

صالی ، ترکی  س ر آنها با یکدیگر، جنا م شامل میچان تراکم بناها، خیابانها و پیاده روها و ن شهری  بندی  توپوگرافی محل، بافر 

مصتتالی، ترکی  احجام و فرم ها در کنار یکدیگر،ستتازماندهی فضتتاها، همجواری بناها با یکدیگر، پیوند بناهای قدیمی و جدید،خط 

ستر یرح به  شناخر واقع بینانه از ب ساکل دیگر را در بر میگیرد.لذا آنالیچ و  سیاری از م صاد به زمین و ب سمان،خط زمین و نوع ات آ

شب پرداختن لحاظ کال دی امری  سر.برخی از این نوامل در ملیام خرد و برخی دیگر در ملیام کالن نمل میکنند بی  حتمی ا

به هریب از نوامل در ملیام خودش میتواند نتیجه بوش و موثر باشتتد. هرطند در نظر داشتتتن همه این فاکتورها به نظر ستتور 

ونه هایی موفق این نوید را میدهد که توجه به محیط و حل مینمایاند ولیکن وجود معماری های بومی گذشتتتتگان به ننوان نم

.بنابراین زمینه گرایی پیوندی میان معماری و شهرسازی در زمینه (1388احمدی، معضالت معاصر امری بعید و غیر ممکن نیسر.)

ا که زمینه گرایی اقت ام ای معین اسر .به ن ارت دیگر زمینه جایی اسر که معماری و شهرسازی را به هم مربوط میسازد. از آنج



سان را در نظر میگیرد و همچون حفظ و تداوم و  سر ان ساخته د سر،انواع زمینه های ی یعی،تاریوی ،فرهنگی و  شکل از زمینه ا

نظم،م نای تولید هر شتتکل شتتکیی گذشتتته را میداند،حتی آرمانها را مشتتروط و وابستتته به شتترایط از ق یل موجود ستتنر ها 

 ینه خود میتواند منشا الهام برای یراحی باشد.میکند.بنابراین زم

 زمینه گرایی تاریخی

سان تحلیر حیات  ستمرار تاریوی ان شته و قطع ا شته خود را بیهوده انگا سان گذ شته جدا کند ،تالش ان اگر جامعه ای خود را از گذ

پیشتتترفر کنیم باید بر روی شتتتانه های گذشتتتته اوستتتر.باید از آنچه گذشتتتتگان انجام داده اند بهره گیریم،اگر بوواهیم در نیم 

ستیم.) سوتان بای شک سر که مورد (1380توالیی، پی شته ا شی از یب موجودیر از گذ با توجه به اینکه در زمان یراحی زمینه بو

یکه نگرش قرار میگیرد بایستتتتی به آن به ننوان نونی از محتوی تاریی نیچ نگاه کرد.زمینه را نه به ننوان نامیی ایستتتتا در زمان،ب

بایستتی به ننوان نامیی پویا و متمیر و ستیاد در نظر گرفر.به نونی زمینه  معماری زمینه گرا خود متمیر و متحرک استر و بدین 

جهر نمیتوان بنای معماری را که متن نام دارد را در زمینه ای متمیر و سیاد و در حاد تحرک،به صورت ایستا یراحی نمود،زمینه 

ره ی یعی و بکر زمین که در اکثر منایق انسان نشین که به یور مداوم در حاد بازسازی و تمییر اسر.هر ای که خود گذشته از طه

سازی  شی از زمینه برای بنای بعد از خود زمینه  شی از زمینه مطرح میگردد و به ننوان بو شود خود به ننوان بو ساخته می بنایی 

شد.تاریی گرایان بر این باورند که اگر جامعه ای میکند.تاریی زمینه در مورد بناهای معماری،تاریی حی سازی می ا شهر ات معماری و 

سانی ندارد.آنچه  سان گذشته را بیهوده انگاشته اسر زیرا بدون دسر آوردهای گذشته مفهمو ان خود را از گذشته دور کند،تالش ان

یی انسان هرگچ نمیتواند از ابتدا آغاز شود.طندین هچار دارد از تاریی اسر.تنها فرق میان تاریی انسان و ناریی ی یعی آن اسر که تار

سر.پا  شته او ستمرار تاریوی تحلیر گذ سان،قطع ا شته آغاز میکنند اما در مورد ان سر که حیوانات روز خود را همانند گذ ساد ا

انجام داده اند بهره بگیریم  باید تحلیلی را انتواب کنیم که ستتابله ای از تکامل نیم در پا آن نهفته باشتتد.باید از آنچه گذشتتتگان

  اگر بوواهیم پیشرفر کنیم باید ایده های پیشکسوتان و سنر های حسنه آنها را ادامه دهیم.

 فرهنگی-زمینه گرایی اجتماعی

روابط فرهنگی و اجتمانی و ستتیستتتم اقتصتتادی یب شتتهر تا حدود زیادی میتواند در تعری  زمینه موثر باشتتد.به ننوان مثاد در 

سیار زیادی با فرهنگهایی که برای همان حا و فرهنگ ه ضور و آرامش بیند میگیرند،تفاوت ب سل  را برای حا ح ایی که ارتفاع 

احترام و آرامش ارتفاع کوتاه فضا مناس تر و قابل ق ود تر اسر وجود دارد.تفاوت کال دی این دو گونه بنا خود تعری  کننده بوشی 

در روح هر اثر معماری نمایان اسر در واقع روحی اسر که معمار و سازنده آن در کال د بیجان  از زمینه می اشد .اصالر و هویتی که

شناسی و زی ا شناسی  مجسمه ای به نام ساختم آن میدمد،بنابراین این یراح اسر که نالوه بر توجه به مساکل نمیکردی،فنی،روان

سا شد،م شته با ساکیی واالتر نیچ نگاهی دیگر گونه دا صالر و هویر هر دیار و باید به م سفه،ا سنر،نرفان و فی کیی همچون فرهنگ،

سانی همه باید در یراحی ساختمانها و شهرها و قوانین شهرسازی لحاظ گردند تا معماری و شهرسازی ما دوباره  ارزشهای واالی ان

 (1382قصری و همکاران، به همان بالندگی و جالد جاودانه خود بازگردد.)

فرهنگی معتلدند که فرهنگ مجمونه قواندی را میآفریند که شکل ساخته شده بازتابی از آن اسر.مردم  –زمینه گرایان اجتمانی 

ضای خالی را به  شترک به محیط خود معنی میدهند و ف به کمب فرهنگ یعنی مجمونه ارزش ها،باورها،جهان بینی و نظام های م



سام نظریه مکان ضا یه لحاظ کال دی زمینی  مکان ت دیل میکنند. ا سر.ف ضای کال دی ا سانی و فرهنگی ف صیات ان صو درک خ

ضای کال دی به  سر به هم پیوند میدهد وقتی ف شکل و بافر و رنگ ا شیا را که دارای  سر که ا خالی،اما دارای محدوده و هدد ا

اجنمانی در معماری را میتوان به شکل پیی  به یور کیی زمینه گرایی (1388شولتچ، مکان ت دیل میشود که محتوای فرهنگی یابد.)

ساند که در  صدی میر شود و آدمی را به مل سنر،مکان ،زمان و ... آغاز می سانی و اجتمانی همچونتاریی، دید که از نوای  نمیق ان

شهری نمومی به یور نام د ضاهای نمومی  سد و بمذیرد.از دیرباز ف شنا ر دو حوزه نام و آن،آنچه را که در معماری امروز می یند را ب

خاا تلستتیم بندی میشتتدند که یکی از دالیل نمده این نوع تفکیب،نیازهای اجتمانی انستتان تحر تاثیر مستتتلیم شتتیوه زندگی 

 ،فرهنگ،تاریی،انتلاد،اقتصاد و .... اسر.

 بررسی نمونه موردی

 استان قلیما

شتتماد لرستتتان برد و کوران و ستترمای شتتدید جریان استتتان لرستتتان دارای آب و هوای متنوع استتر.در زمستتتان،هنگامی که در 

دارد،قستتمر های جنوبی آن از هوای مط وع و بارانی برخوردار استتر.بررستتی های اقییمی نشتتان میدهد،خرم آباد دارای زمستتتانی 

 معتدد و تابستانی گرم اسر.

 موقعیت شهر خرم آباد 

یران استتر که از آغاز پیدایش فرد تا کنون قرن های موتی  و این شتتهر تاریی طند هچار ستتاله دارد و یکی از شتتهرهای قدیمی ا

شهر آثار متعددی از  سر.در پیچرامون این  سیجوقیان و .... را تجربه کرده ا سانیان، سا سی ها،بابیی ها،ایالمی ها، متعددی از جمیه کا

رم آباد در میان دره ای قیفی شکل و پر کییومتر مربع مرکچ استان می اشد خ 6223اوایل ادوار باقی مانده اسر و با مساحتی حدود 

از آب قرار گرفته استتر و قیعه تاریوی و قدیمی آن محل امن و محکمی برای حاکمان زمان در برابر مهاجمان و شتتورشتتیان بوده 

سر. سعه ناموزون،موج ات جذب مهاجران ا ستان،در کنار تو ستان لر شهری تجاری،خدماتی،نظامی که به ننوان مرکچ ا  خرم آباد 

شهری و روستایی را فراهم آورده اسر.شکل و ترکی  شهر خرم آباد بیشتر تابع نوامل جمرافیایی آن اسر.بطوریکه فشار جمعیر و 

 (1385،محمدی) خانه های شهری را تا کمرکش کوه پیش برده اسر.

 بارش

دارد،همانطور که کیدانید با افچایش ارتفاع پراکندگی بارش در سطی استان به دو نامل ارتفاع و جهر ناهمواری ها بستگی بیشتری 

تا حدی معین میچان بارش افچایش می یابد.جهر ناهمواری های استتتان نیچ در میچان بارش موثر استتر.زیرا در این منطله بیشتتتر 

وده های هوا بارندگی ها از یریق توده های هوای مرسوب غربی و جنوب غربی تامین میشود.بدیهی اسر دامنه هایی که رو به این ت

 (1382و همکاران، نییجانی )هستند ملایسه با دامنه های پشر آنها،از باران بیشتری بهره مند میشوند.



 

 نمودار میچان بارندگی

 مطالعه حجم بارش ایستگاه های موجود نشان میدهد که بطور کیی در این استان طهار منطله از نظر بارش قابل شناسایی اسر:

 قسمر محدودی از شماد بیشترین بارش کیی منطله را داراسر.منطله جنوبی و  -1

 منطله شرقی که از نظر حجم بارش در رده دوم جای دارد. -2

 منطله کمربند میانی که معرد ایستگاه های خرمآباد،سمید دشر و درود می اشد و حجم بارش متوسط اسر. -3

 را داراسر. منطله غرب،شماد غرب و شماد شرق که کمترین میچان بارش -4

ستان و بهار و پاییچ به ترتی  با حدود  ساالنه در زم ستان حدود نیمی از بارش  صود  16و  36در منطله لر ساالنه ف صد از بارش  در

 (1382نییجانی و همکاران، ). بارش و تابستان فصل خشب اسر.

 دما

س ر نکا دارد.میانگین ماهانه سر از ارتفاع و با آن ن صد متر کمی کمتر از  دما در منطله تابعی ا سط به ازا هر در  1به یور متو

 درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

         

 نمودار دمای ماهانه                                                        نمودار دما در سطی استان                

هستند بیکه شدت تمییرات ساالنه دما نیچ در آنها بیشتر اسر.به نکا با توجه به نمودار فوق مرتفع نه تنها سردترین منطله 

 ز ث ات حرارتی بیشتری برخوردارندمنایق کم ارتفاع و گرم در یود ساد ا

 باد 



بادهای حوزه خرم آباد مربوط به بوشی از طرخش بچرگ سیاره ای اسر که منطله خاورمیانه را تحر تاثیر قرار میدهد.کانون اصیی 

صیی و سرنر بادها را دستووش این باد ساد به تناوب جایهجا میشوند و مسر ا سر که در یی  ها سیستم های گوناگون فشاری ا

تمییر قرار میدهند.بادهای غال  در این منطله دارای جهاتی بین جنوب،جنوب غربی تا غرب و شماد غرب بوده که میانگین فراوانی 

نستت ر به ستتایر جهات قابل توجه استتر.از بین جهات  %3ادهای جنوب شتترقی نیچ با میرستتد.میانگین ستتاالنه ب %20آنها جمعا به 

ستان  %9موتی  بادهای جنوب غربی با  ضود بهار و تاب ستند و در یود ف ساد از نظر فراوانی ه شترین بادهای منطله در یود  بی

 درصد میرسد. 3/12به نس ر به پاییچ و زمستان از فراوانی بیشتری برخوردار هستند.بطوریکه در ماه اوت 

حداکثر سرنر بادها در فصود زمستان و بهار با توجه به سیستم های غربی که منطله را تحر تاثیر قرار میدهند مطابلر داشته و 

ستان به نیر وجود ارتفانات در  سر.در تا سر که مربوط به جهر جنوب غربی ا ساالنه ا سرنر  صود پاییچ هم دن اله همان  در ف

شهر خرم آباد به ت ع جنوب منطله گ سرنر را دارند. شترین  رمترین در دره خرم آّباد و ندم وجود موانع ی یعی بادهای جنوبی بی

آنکه در دره ای قرار گرفته و گرمتر بودن دره خرم آباد از جهات موتی  بادهایی به ستتتمر خرم آباد میوزد و در نتیجه در پاییچ و 

س ر ستان فراوانی بادها از نظر جهر ن ساد با توجه به از بین  زم صود گرم  صود حالر متعادد تری دارد در حالیکه در ف سایر ف به 

رفتن شتترایط فوق و نالوه بر آن ندم وجود ارتفانات در قستتمر جنوب و جنوب غربی ایستتتگاه بادهای جنوب و جنوب غربی نمود 

زمستان و بهار با توجه به سیستم های غربی که منطله حداکثر سرنر بادها در فصود (1382نییجانی و همکاران، ). بیشتری دارند.

سر که مربوط به جهر جنوب غربی  ساالنه ا سرنر  صود پاییچ هم دامنه همان  شته و در ف را تحر تاثیر قرار میدهند مطابلر دا

دهای جنوبی استتتر.در تابستتتتان به نیر وجود ارتفانات در جنوب منطله گرم ترین دره خرم آباد و ندم وجود موانع ی یعی با

 بیشترین سرنر را دارند.

 ناهمواری ها

شر کوطب،ناحیه هموار ندارد.این ناهمواری ها که  سر که بجچ تعدادی دره آبرفتی و طند د ستانی ا سرزمینی کوه ستان  ستان لر ا

 دارای ستتنگ های دگرگونی استتر،زمین شتتناستتی منطله لرستتتان از لحاظ ستتاختمانی،از ستتاختار زمین شتتناستتی زاگرم ت عیر

مینمابد.تشکیالت زمین شناسی این منطله که متعیق به اواخر دوران دوم تانهد حاضر می اشد،خود جچکی از بچرگ ناودیا زاگرم 

 (1382و همکاران،  نییجانی)به شمار می آید.

 سایت مورد نظر

در ورودی شهر خرم آباد و در منطله ای پر رفر و آمد واقع  متر 22000با مساحر تلری ا حدود شهر خرم آباد در سایر مورد نظر 

سر. شی  شده ا سایر دارای  شمالی آن میدان  5این  شرقی آن خیابان انلالب،قسمر  سر که قسمر  شرق به غرب ا درصدی از 

 دالیل انتواب سایر:متر اسر. 6کیو،قسمر غربی آن پارک کیو و قسمر جنوبی آن کوطه ای با نرض 

 ری در ورودی شمالی شهر خرم آباد.قرار گی -ال 

 دید و منظر نالی به پارک و دریاطه کیو. -ب

 قرار گیری در منطله ای پر رفر و آمد از شهر. -ج

 دسترسی های سایر از طهار یرد. -د



 وجود کاربری های متنوع در ایراد سایر. -ه

 
 موقعیت و محدوده سایت             

 
 نمایی از سایت

 
 سایتنمایی از 

 اصود زمینه گرایی در سایر مورد بررسی:

 زمینه گرایی اقییمی

 زمینه گرایی تاریوی

 زمینه گرایی کال دی 



 فرهنگی-زمینه گرایی اجتمانی

شد.در مورد  شش گیاهی،نور،باد،آب و ... می ا شامل نوامل ی یعی از ق یل پو سر که  صل در مورد زمینه گرایی ا اقییم مهمترین ا

توجه به قرار گیری سایر در همجواری پارک کیو و دیدهای مطیوب به آن تحییل سایر به صورت زیر می باشد  سایر مورد نظر با

سایر،آلودگی ها و حیطه  سایر،نحوه محور بندی  شاخ  که نوامیی همچون:باد مطیوب،باد مچاحم،نور مطیوب،حوزه های دید،نلطه 

 های دید مطیوب در آن ذکر گردیده اسر.

 
 تحییل سایر

گردد میتوان هر ستایر و مکانی را به ننوان  با توجه به این که زمینه به ننوان بوشتی از موجودیر در گذشتته یب شتهر بیان می

سایر نمل می سیاد و متحرک در  ساختمان به ننوان نامیی  شان داد و هر  سایر  نامیی پویا در تاریی غنی آن منطله ن کند.در 

قدیمی و نوامل تاریوی موجود بافر میتوان  فضتتتایی معمارانه خیق نمود که نالوه بر حفظ مورد نظر با توجه به ستتتاختمان های 

ساختمانهای آینده بیان گردد. همچنین شد و نمو در یراحی  شته نامیی برای ر شهای تاریوی گذ  ناهمگون سازهای و ساخر ارز

سر توری  از و شود مدیریر باید سریعتر هرطه شتر هرطه نادر صر قرارگیری نحوه به و جیوگیری قدیمی بافر بی  نو و کهنه ننا

شتری توجه سئیه این.شود بی شانه شدن رنگ کم بانث گرفته قرار غفیر مورد کنون تا که م سر گردیده منطله در ها ن  جمیه از.ا

 اسر هوا و ... و آلودگی زیسر محیطی بالوی ه آلودگی صوتی و شهروندان تعیق حا و معنا و هویر رفتن بین از دیگر، مشابه موارد

صالی ،بافر ها،رنگ ها،جهر  .گیرند قرار بندی اولویر و اهمیر باالی درجات در باید که س ات،م شکل و فرم،تنا صری همچون  ننا

سایر این امر تحلق می  ستر  شناخر کامل و واقع بینانه از ب شند که با  ساختمانها می ا سیار مهمی در یراحی  ساکل ب گیری و .... م



ستر و بافر ایراد خود میگردد به گونه ای که یابد که به کا ساختمان با ب ساختمان بانث هماهنگی  شتر این نوامل در  ر گیری بی

صیی یراحی می  شا ا صورت زمینه خود من ضوی جدا ناپذیر و هماهنگ با بافر موجود تیلی میگردد و به این  ساختمان به ننوان ن

 شود.

 سطوح در طه و شهری سطوح در طه جمعیتی ثلل نلاط توزیع و جذب تاثیر آن در شهری کاربری ی نمده های وی گی از یکی

خاا آن  کیفیر و ستتطی به مستتتلیم بستتتگی افراد، برای کشتتش ایجاد در ها کاربری از ای پاره تاثیر میچان. باشتتد می فراشتتهری

ستگیها و فرو  س  پنجره ها،برج ساختمانها،تنا صیه بین  سمان،فا صر،فرم و نمیکرد دارد. خط افق آ سایر ننا رفتگی های بنا،در ها و 

شتتکل کیی بنا،محل و نحوه حل مدخل های ورودی بنا،جنا مصتتالی،پرداخر و بافر نما،الگوی ستتایه حاصتتل از حجم و نناصتتر 

 گوناگونی و اختالط مسئیه منطله این قوت نلطه مهمترین که کرد ادنا بتوان تچیینی،ملیام بنا،س ب معماری،محویه سازی. شاید

 همموشتتانی نونی اختالط از منظور ال ته وجود آورده استتر. به را جان ه همه مرکچیر یب گوناگونی و اختالط این هاستتر، کاربری

سر کاربری بین سئیه این. ها ضیه این خود که شده محیط در تنونی بانث خود م ارممان  به محدوده برای را ای وی ه سرزندگی ق

 پیشنهاد اراکه کرده اند:به این منظور طند  آورده اسر

 به یور کامل از نلش مایه های موجود تلیید شود.-1

 اشکاد اصیی مشابه در نظر بگیرند و آرایش آنها را تجدید کنند-2

 اشکاد جدیدی بسازند که مشابه تاثیر بصری بنای قدیمی باشند. -3

 
 کاربری های ایراد سایر



        
 دید از سمر وزارت ارشاد                                                            زیر گذر کیو                    

       
 رستوران جهانگردی                                                          سازمان صدا و سیما                        

 SWOTدر معماری با استفاده از مدل  تحلیل زمینه گرایی

 جهر در دارد وجود که هم هایی فرصر به باید بیکه نیسر مطیق معنی به میکنیم صح ر قوت نلاط از وقتی که اسر ذکر شایان

 و ها گروه وجود محدوده این های فرصر جمیه از مثاد برای. کرد از آنها استفاده و توجه مسئیه این به بیشتر هرطه بوشیدن قوت

 کال د نظر از همچنین. داد جیوه مضان  را سرزندگی این توان می شود از آن استفاده احسن نحو به اگر که اسر موتی  قشرهای

صر شود سعی اگر منطله در موجود صر از برخی جایگچین را نرم ننا صاویر نیچ و کرد موجود ننا صر از برخی ذهنی ت  در موجود ننا

 همان به نمیکردها تداخل بحثاین  برداشته ها فرصر از بهینه استفاده جهر در را مؤثر کرد،گامی گر جیوه و ساماندهی را محیط

سری اگر کند جیوه مث ر تواند می که اندازه ساکل یک شود در آن رنایر م شته منفی تاثیر تواند می اندازه همان به ن شد دا که در .با

 سایر مورد نظر بررسی گردیده اسر. بافرهای جدود زیر نلاط قوت،نلاط ضع ،فرصر ها و تهدید 

 SWOTمدل 



 فرصت ها تهدید ها  نقاط قوت نقاط ضعف مولفه

قتترار گتتیتتری کتتاربتتری  زیبایی

 مسکونی در ضیع جنوبی 

دید بصتتری زی ا به پارک 

 کیو در ضیع غربی

ها بین  له  اختالد ستتتیی

ی   ت و م کردهتتای  ی م ن

 ایراد سایر

یل و  فرصتتتتی برای تکم

 تط یق نماسازی باقر

ضتتع  واحدهای حرکتی  هویت

 در ایراد سایر

شتتاخه هویتی خاا با 

یر در  قرار گیری ستتتتا

 گوشه میدان کیو

اجتتتتتمتتاع ختتطتتوط 

تاکسیرانی هویر مسیرها 

 را تهدید میکند

فرصتتر هویر بوشتتی به 

محیط پیرامون با استفاده 

 از پارک کیو

همتتاهنگی نتتامطیوب در  هماهنگی

جتتتنتتتا مصتتتتتالتتتی 

 ساختمانهای مجاور

جاد خط با  ای مان  آستتت

 اختالد ارتفاع های متنوع

صالحی نما بلیه  یراحی ا

 نماها را تهدید میکند

همگام ستتازی فعالیر ها 

 و نوع ساختمانها

مر  نظم هرج و مرج در قستتت

 شمالی سایر

ساختمانها در  قرار گیری 

مسیری مشوه در ضیع 

 جنوبی

گستتتترش هرج و مرج 

 هاش ضیع شمالی

استتتتفاده از فضتتتای آرام 

 ایجاد هارمونیپارک برای 

ستتتاختمانهای مرتفع در  پایداری و اقلیم

قستتتتمتتر جتتنتتوبتتی و 

جیوگیری ار تتتابش نور 

مستتتتلیم خورشتتتید در 

 زمستان

استتتتتتتتفتتاده از بتتاد 

مطیوب،جیوگیری از ورود 

ستفاده ار  باد نامطیوب با ا

 درختان

 3حرکتتر خودروهتتا در 

 ضیع سایر

استتتفاده از تمامی نوامل 

 اقییمی و محیطی

رات کتتاربری هتتای تمیی سرزندگی

 موجود

وجود تمامی اقشار جامعه 

ش انه  سانات موتی   در 

 روز

جی  خرو ن ود ورودی و 

 معین در ایراد سایر

ایجاد سترزندگی با تعامل 

با  کاربران و ارت اط  بین 

 پارک

قستتتمر های تاریب در  ایمنی

 ضیع جنوبی

وجتتود کتتاربتتری هتتای  ضیع پر رفر و آمد 3

کاربری  نار  موتی  در ک

 مسکونیهای 

باال بردن ضتتترای  ایمنی 

 در بافر

ندم وجود ک  ستتتازی  کف سازی

مناس  در ضیع شمالی و 

 غربی سایر

ک  ستتازی مناستت  در 

 ضیع شرقی و جنوبی

رفع ضع  ها و تهدیدهای  مشکالت حرکتی 

 ک  سازی

صالی بدنه در  بدنه ناهمگونی م

 بافر

ساختمانها در  قرار گیری 

یب مستتیر حرکتی بدون 

 آمدگیجیو 

وجود اجچای الحتتاقی در 

 قسمر جنوبی

با  ها  بدنه  ندهی  ما ستتتا

نه ی ستتت چ  بد به  جه  تو

 درختان در ضیع غربی

ندم وجود پوشش گیاهی  پوشش گیاهی

در ضتتیع های شتترقی و 

 جنوبی

س  و  شش گیاهی منا پو

 زی ا در ضیع غربی

تهدید درختان با آالیتذه 

 های خودروها

یجتتاد  برای ا تی  فرصتتت

اد پوشتتش ستت چ در ایر

 سایر

وجود فرم های یکنواخر  فرم

 در بافر

فرم ها با اختالد ارتفانات 

 متنوع در ایراد سایر

له ای  های ستتتیی یرح 

های  یدی برای فرم  هد ت

 بدنه ای 

ایجاد فرم هایی مطابق با 

 سییله نموم مردم

بتتته وجتتتود آمتتتدن  تنوع نمیکردها در بافر - عملکرد

 نمیکردهای نامناس 

برای  تر ستتتتازی  بستتت

موفق در  کردهتتای  ی م ن

 بافر



 تحلیل داده ها

سایر مورد  شهر و  صود زمینه گرایی در این  شهرستان خرم آباد به بررسی ا شرایط وضع موجود در  در این پ وهش بعد از معرفی 

 اصل حاکم بر زمینه گرایی در شهرستان خرم آباد به شرح زیر می اشد:  4نظر پرداخته شد. 

متنوع که نشتتان دهنده تاریی کهن در این شتتهرستتتان استتر و بناهای مستتکونی و تجاری در بافر های  با توجه به آثار تاریوی -1

صل تاریوی در زمینه گرایی میتوانند بهره مند گردند و بازگو کننده  ساختمانهای نوین از ا سید که  قدیمی می توان به این نتیجه ر

 تاریی کهن این شهرستان به شیوه های نوین باشند.

صر در  -2 ساختمانها وجود دارند که نالوه تنوع در به کار گیری این ننا سه  صر کال دی متنونی از فرم و هند سایر مورد نظر ننا

پیوندی بین ساختمان و محیط پیرامون خود ایجاد میکند به گونه ای که ساختمان ننصری جدایی ناپذیر از بافر خود می شود که 

 ن شهرستان را به ارممان می آورد.پیوندی میان معماری و شهرسازی در ای

صل در زمینه گرایی دارد به گونه ای که با توجه به نوامل  -3 شترین ارت اط را با این ا ستان خرم آباد بی شهر شرایط اقییمی  از نظر 

شرایط اقیی س  میتوان  سایر مورد مطالعه در منطله ای منا می در زمینه اقییمی همچون نور مطیوب ،باد مطیوب و ... و قرار گیری 

 گرایی را در این شهر پیاده نمود.

سر که با توجه به  -4 ضو موثر در این فرهنگ غنی اجتماع و تعامالت جامعه ا سر که ن ستان خرم آباد دارای فرهنگی غنی ا شهر

ی فرهنگ نمومی اینکه سایر مورد نظر در قسمتی پر تردد از شهر واقع شده اسر و میتوان تعامالت اجتمانی را برای باالبردن سط

 و نشان دادن فرهنگ گذشته به کار گرفر.

صود زمینه گرایی .در  شان دهنده هماهنگی بین ا ضع ،قوت،تهدید ها و فرصر اراکه گردید که ن بر ی ق این نتایج جدولی از نلاط 

 ششهرستان خرم آباد اسر.

 نتیجه گیری

سازگاری با کال دی،تاریوی و اجتمانی شکاد گذشته در شکل دادن به کال د -زمینه گرایی، فرهنگی اسر که بر ی ق آن ایده ها و ا

شد وی گی های یب مکان را دریابد و آن را بوشی از فرآیند یراحی خود  صر حضور دارند.معمار زمینه گرا باید قادر با شهرهای معا

ی یراح نه تنها خود شتتی بیکه رابطه متلابل آن را با ستتایر اشتتیای موجود در زمینه میفوظ میدارد.زیرا قرار دهد.زمینه گرایی کال د

گاه در تکمیل نناصتتر رویکرد خود،رابطه آن تاثیر میگذراد.هواداران این دیدمعتلد استتر که شتتکل بناها بر اشتتکاد مجاور و نچدیب 

یراحی شتتتهری مجمونه ای از اصتتتود برای ایجاد رابطه متلابل یا پیوند میان  بناها و فضتتتاها را باهم در نظر میگیرند.در نظر آنها

سطحی نگری گذر کرده و به زمینه  سر.زمینه گرایی باید از  صر  از یریق یراحی تب به تب ا شهرهای معا ساختارهای طند گتنه 

ستر و افق شمندی دیدن تمام الیه های ب صود از هو سد.مل شمند بر سر. "آینده"دیدن  گرایی مفهومی،کالن و هو .برای به هنگام  ا

نگ و اجتماع و نیازهای در حاد تمییر انسانی در گذر زمان می ایسر منعط  بود تا استفاده کنندگان بتوانندمتناظر یب پروژه با فره

ینده برای ادامه ی با نیازهای متمییر خود از فضتتتا بهره برداری کنند.فهم جریان زندگی در ارت اط با کال د و استتتتمرار آن و دیدن آ



ینده نگر پیش بینی را به هم بمیوندد در طشتم اندازی آفعالیر نلطه ی آغازین یراحی زمینه گراستر که هر خالقیتی میتواند آنها 

 نماید.
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