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 :چکیده 

و   شهه یاز ش ایاز آجر  ایساختمان از سنگ ساخته شده  نکهیبنا و ا یکیزیرود، کالبد ف یسخن م «یمسکن اجتماع» که از  یهنگام

را، که در  یموعه مسکونمج کی یکیزیکالبد فاساسا ،  گرید یانیبه ب ای. ستیباشد، منظور نظر ن یچند بلوک م ایبلوک  کیباالخره 

بهه   سهاخت.  رانیه در ا ییبها یبه همان شکل و اندازه و استحکام و مصهال  و ز  یعنیتوان مشابه آن؛  یاروپا ساخته شده ، م ای کایآمر

استناد همین موارد می باشد که ارزیابی درست از شاخص های منعطف بر عملکرد از نگاه مادی و معنوی در بیان نیازهای اجتماعی 

پیوست آن عوامل شخصی ، محیطی و فرهنگی را ارزیابی نمود تا بهترین نمونه از طرح ریزی متناسه  بها فیهای سهکونتگاهی را     و 

برای هر منطقه یا ناحیه ای را به مرحله ی اجرا درآورد و به عنوان یک پایش اجتماعی از گرد هم آوری کالبد بر زمینه ی شههر یها   

به نگاه پایدار بر گذر زمان تکیه داشت. روش پژوهش بهر زمینهه ایهن تحقیه  بهه عنهوان یهک         روستا برای قشرهای مختلف مردمی

با تکیه بر منابع مکتوب داخلی و خارجی به نقش صورت عملکردی از نیازها و مولفه های موجود در ساختار مجموعه های مسکونی 

 ارائه نموده است. درآمده و تحلیلی از نیازهای اصلی و کارکردی را در جمع نتایج پژوهش
 

 

 اجتماع، شاخصه ها، سکونتگاه، کالبد ،یتمندیعوامل رضا های کلیدی:واژه
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 مقدمه:.1

بودند،  افتهیرواج  سمیو در دوران بعد از مدرن ریاخ یکه در دهه ها ییو پس از فروکش کردن ت  سبک ها ریاخ یسال ها در

 یریانسان در ابعاد مختلف باشد، منجر به شکل گ یازهاین یپاسخگو دیکه با یانسان گرا به عنوان تولد یتوجه به معمار

 .شوند یشناخته م یعاجتما کردیشد که با عنوان رو ییکردهایرو
 یداریه ساختمان بها پا  کی افتدیتواند اتفاق ب یم زیگذارند، عکس آن ن یاثر م یموجود بر معمار یاجتماع یکه ساختارها همانطور

توانهد   یمه  یمعمهار   یه ترت نیرا درک کنند و به ا داریپا یتواند به مردم کمک کند تا منافع زندگ یم ت،یت موفقاجتماع، در صور

 یکهه در درون کالبهد معمهار    یاتفاقهات  یدارسازیپا»و  «یفیک یارتقا»نگرش به  نیا قتی. در حقاشدبهتر ب یجامعه ا یبرا یراهبر

رح ها مؤثر خواهند بود.  یریو برابر ابعاد معمارانه بر شکل گ زانهیدست ابعاد برنامه ر نیاز ا ییدر کارها»پردازند.  یم« دارند انیجر

با توجهه بهه آن هه در داخهل و      دیمدت ها مورد توجه مباحث معمارانه بوده اند، با هفرم و عملکرد ک ،ییستایا میمفاه  یترت نیبه ا

 فیه تعر یاجتمهاع   یابعهاد صهح   یکرده و بهه طهور خهصهه بهرا     رییتغ ها و انتظارات، تیگذرد، با توجه به فعال یخارج ساختمان م

بهه   یدادن به صورت و کالبد است، هرچند در مهواقع  تیاهم ،یبه معمار گرید یکردهایو رو یاجتماع کردیمشترک رو فصل».شوند

اسهتفاده   ییو معنها  یرهنگه ف یایه محق  ابتدا مخاط  خود را بها دن  ،یاجتماع کردیشود. در رو یپرداخته م زیتر ن یفیموضوعات ک

 یهها  دگاهیه مورد نظر در د جیبه نتا یابیدست یبرا»کند.  یم لیو تحل یآن را معرف یکنندگان از فیاها آشنا نموده و سپس معمار

به جامعه موردنظرش وارد شهده و بها ابهزار خهاد خهود بهه        یموجود در علوم اجتماع یاز روش ها یریمحق  با بهره گ فیاجتماع

چهون آمهور را پهاپورت و پهاول      ینامهدار  نیقتا کنون محق شیسال پ 03از حدود «. پردازد یم یرها و روابط اجتماعسنجش رفتا

 فرهنگ و جامعه پرداخته اند. ،یمعمار یخود به بررس یاجتماع -یبا نگرش خاد فرهنگ وریال

بهه عنهوان عامهل     کیو تکنولوژ یاقتصاد ،یمیعلل اقل ریکنند. آن ها با رد تاث یمهم عمل م هینظر کیبر اسار  یاجتماع نیمحقق

از بهرهم کهنش    یمعمهار  یدانند. در واقع از نظر آن هها بنها   یرا متاثر از فرهنگ و اجتماع م یبناها، معمار یرینخست در شکل گ

به طور . »دیآ یبه دست م یاقتصاد و تکنولوژ ،یو گروه یفرد ،یو معنو یماد یازهاین ،یزندگروش  ،ینیاجتماع، جهان ب عت،یطب

 یعوامل به صهورت جبهر   نیاز آنکه ا شتریکند، اما از نظر او ب یرا انکار نم یو اقتصاد یعیراپاپورت ارتباط فرم بنا با عوامل طب یکل

نمادها، تابوهها و ... بهر آن اثهر     ،یزندگ یبشر همانند سنت ها، روش ها هنخاد ساخته ذ یبگذارند، عوامل و معان ریتاث یبر معمار

 (.12، 1031)راپاپورت، « رندگذا یم
 

 ساختارشناسی مسیر پژوهش:.2
با توجه به درنظر گرفتن نیاز های جامعه ی امروز در بحث سکونتگاه های اجتماعی و اینکه ساختارهایی با مفاهیم ، اجزاء، چیدمان 

مهواردی از ایهن دسهت در     و حجم های مختلف در غال  مجتمع های مسکونی ، شهرک های ییهقی مسکونی، برج های مسکونی و

بیان نیازهای تمامی افراد که هر یک الگوهایی از پیوندگاه گذشته ی خود را در غال  جدید طله  مهی نماینهد را اشهاعه مهی کنهد       

ولیکن با تمامی موارد در نظر گرفتن تمامی مولفه ها برای ساختارهای مسکونی امروز امری نشدنی و گاها غیر ممکن می باشهد. بها   

جود در نظر گرفتن حداقل نیازهای اولیه که بر اسار شاخصه های اقلیمی، اجتماعی و بومی منطقهه در مسهیر یهک پایهداری     این و

اجتماعی فی مابین ساکنین یک مجموعه ی مسکونی رخ می دهد با توجه به پارامترهای شخصهی، اجتمهاعی، فرهنگهی و محیطهی     

 امکان پذیر می باشد.

زهای پایدار سازی یک فیا و سیطره ی شکل گیهری آنهها از عوامهل مهورد بحهث از مسهیر مطالعهات        بر همین اسار با توصیف نیا

کتابخانه ای و جمع آوری منابع مکتوب به روز شده از مجموعه مقاالت تا تالیفات ویرایش شده با تحلیلی نهوین بهه نیازههای مهورد     

اهیم رسید که بر اسار آنها می توان بهه سیاسهت ههای کلهی و     نظر در غال  یک مسکن اجتماعی با پیوندگاه پایداری اجتماعی خو

 الگوهای مفروض در بررسی این نکات اشاره داشت که به شرح ذیل می باشد:
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 *یکپارچه سازی اجتماعی از طری  ترکی  انواع مالکیت 

 *یکپارچه کردن کاربری های زمین های مسکونی و غیر مسکونی  

 در طراحی واحد مسکونی *استفاده از بازدهی انرژی اجباری 

 *حفظ تراکم برای کمک به حمل و نقل عمومی  

 *استفاده از طراحی شهری برای اصهح اقلیم

 *تأمین دسترسی به همه ی بخش ها

 *پارکینگ اتومبیل محدود با تنظیم حداقل، حداکثر و استانداردها

 *قرار دادن گاراژها و ساختمان های بلند برای توسعه ی بخش شمالی  

 هره برداری کامل از زیر ساخت های موجود*ب

 *استفاده ی مجدد از زمین ها و ساختمان های شهری 

 *ایجاد توسعه آزاد اتومبیل 

 *بکارگیری منابع تجدید پذیر انرژی 

 *منبع مصال  و نیروی انسانی محلی

 
 : دیاگرامی از روابط اجتماعی افراد در یک محیط1تصویر شماره 

 یک سکونتگاه : سیطره ی شکل گیری.3
ها بها  آن انیم وستهیارتباط محکم و پ لیاند که به دلگذار بوده ریمحل تأث کیمسکن  یگیری الگوتا کنون عوامل مختلفی در شکل

انهد.  مسکن را سب  شده یالگو یدگرگون تیمتحول شده و در نها زیعوامل ن ریسا ،یخیعوامل در هر مقطع تار نیاز ا کیتحول هر 

 .مسکن شده است یالگو رییها در تغآن ریبر شناخت نحوه تأث یمسکن سع یمؤثر بر تحول الگو لعوام یش با معرفبخ نیدر ا

مسکن از عنوان کردن آن به عنوان عوامل مهؤثر بهر    یالگو یریگو آب و هوا در شکل میعامل اقل تیذکر است که با وجود اهم قابل

در طول زمان بوده و با مرور زمان  ریمتغ یهایژگیها و وشاخصه یتحول مسکن داراعوامل مؤثر بر  رایشده است؛ ز یتحول خوددار
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 ،ی)گرم و خشک، گرم و مرطهوب، سهرد و کوهسهتان    میانواع اقل یهایژگیاند اما وکرده دایگذشته پ باو متفاوت  دیجد ییهاشاخصه

گهذار بهر مسهکن     ریتهأث  گهر یها که خود متأثر از عوامهل د برخورد با آن یهاثابت بوده و تنها روش خیمعتدل و مرطوب( در طول تار

 .شوندیم طرحم یمیاقل یرهای( هستند به عنوان متغی)فرهنگ و تکنولوژ

 

 :تیفرهنگ و هو.1.3
مؤثری در مسکن و سهازمان تقسهیمات فیهایی آن     اریها از جهان و حیات، نقش بساعتقاد راپاپورت، عامل فرهنگ و درک انسان به

ها و آداب و رسهوم بهر خانهه و    شدن، تحول ساختار خانواده، تحول آرمان نیکجانشیمانند  ،یو تحوالت فرهنگ ندهایراداشته است. ف

مسهکن در   یفرهنگه  یکارکردها و الگوها ها،شهیاست و ر« فرهنگ» ینوع یانسان شناخت دگاهیاز د ه. خانگذاردیم ریمفهوم آن تأث

 .است نیهر جامعه مع
ههای انسهان جامعهه مهذهبی در برخهورد بها       گیریبیانگر بسیاری از جهت زین خیجامعه و تنوع آن در طول تارهر  یمذهب اعتقادات

سوره  م،ی)قرآن کر« ما مسکن را محلی برای آرامش انسان، قرار دادیم.»فرماید: مثال خداوند در قرآن می یموضوع مسکن است، برا

کند؛ زیرا کهه ایهن   حل آسایش و آرامش خاطر او باشد، اقدام به تعریفی خاد میایجاد مسکنی که م ی(. این انسان برا33 هینحل: آ

گهر ایهن   داند و این توجه او را به سوی احداث بنایی خاد که نمود و جلوهانسان، آرامش خود را در توجه به تعالیم مذهبی خود می

گرا بودن، هم ون محرمیت، درون ی. مسائلشودیم دهیهای قدیمی دکند. این امر در معماری مسکن خانهتوجهات باشد، هدایت می

دهنههده باورهههای مههذهبی انسههان همگههی نشههان یقرآنهه اتیههمههنقش بههه آ یهههایتقههدر آسههتانه ورودی خانههه و اسههتفاده از کاشهه

 (401-404: 1031کار، هستند.)نقره

 

 :اقتصاد.2.3
هایی است که آن را از سایر کاالهها متمهایز   دی دارای ویژگیاست و به عنوان یک کاالی اقتصا« کاال» ینوع یاقتصاد دگاهیاز د خانه

ترین نیهاز  کند. از یک سو، مسکن کاالی مصرفی است که پس از غذا و پوشاک مهمو تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پی یده می

 ییمنقهول بهادوام، کهاال    ریه ی غشود و از سوی دیگهر، بهه عنهوان کهاال    کاالی ضروری خانوار تلقی می تریناساسی بشر است و گران

های اقتصادی رود و عهوه بر خانوار، برای بنگاهترین بخش دارایی خانوار به شمار میگذاری در آن، بزرگای است که سرمایهسرمایه

اقتصهادی و   هها بها الزامهات   امر سب  شده است خانواده نی( متأسفانه ا162: 1031 گران،ینیز جذابیت باالیی دارد.)ناجی میدانی و د

خود را در مسکنی برآورنهد کهه بهه واقهع      یهامجموعه نیاز شوندیکه به خصود امروزه با آن مواجه م یفراوان یهای زیستدشواری

 .باشدیناتوان م کنانشسا یهاحداقل سط  مورد نیاز سکونت را دارا است و در پاسخ گویی به نیاز
خاد خود را به وجود  یهر کدام نظام مسکون یو صنعت یکشاورز ،یپروردام یهاوهیگوناگون مانند ش یستیو ز یشتیمع یهاوهیش

و  ینینشه کهو   یهاسهت. زنهدگ  خاد حاکم بهر آن  یو اجتماع یاقتصاد یهااز نظام یناش زیاند. تفاوت مسکن روستا و شهر نآورده

کهو    ،یارهیعشه  یو نظام اجتماع یعیطب طیمتناس  با مح ینیاز نظام سکناگز زیمتما ینوع زیکه هم نان موجود است ن یریعشا

 .استبه وجود آورده  یپرورو دام یستیز

 

 :تکنولوژی.3.3
ههر جامعهه اسهت. چهرا کهه       لیه و تحل هیه درجه و میزان برخورداری از دانش فنی هر جامعهه از مهوارد مههم تجز    نییو تع شناخت

 ن،ییدارنهد )مههرآ   یفراوانه  راتیتأث یماد داتیو تول یاجتماع یها، ساختارهافرهنگ ها،تیدر توسعه جمع یکیتکنولوژ یهاینوآور

 دیه جد یهها نتیجه گرفت که در هر دوره معماران در اسهتفاده از مصهال  و فهرم    توانیم یران( با مطالعه تاریخ معماری ا14: 1031

را در  ینهوآور  کیه شهد و   لیگنبد تبدساخت  یبه تکنولوژ ،یگنبد یهاصاف به فرم یهاسقف یهافرم رییاند. مثهً تغبوده شگامیپ
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در  رییه و تغ یبا ابداع بتن، فوالد، انواع مصهال  سهاختمان   اکنونت یتکنولوژ دیجد یکردهایرو زیخود رقم زد. در سط  جهان ن خیتار

 یعمهار و م یمهندسه  دگاهیه کهه از د  زی( خانه ن1033 ،یاند.)فروتنرا به وجود آورده یاز معمار یشکل خاص یساختمان یهاستمیس

بهوده اسهت    یخیخانه متأثر از تکنولوژی در هر دوره تار یداخل ینوع روابط فیاها یساختمان است، از جهت ساخت و حت ای« بنا»

بخش عمومی و خصوصی، ش  و روز و فیاهای خشک و تر به ههم   یبندمیچنان ه امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی روابط و تقس

 .اندتر شدهنزدیک

 

 :اجتماعی روابط.3.3
کشاورزی در چند هزار سال قبل منجر به ظهور نخستین شهرها شد زیرا توانایی تولید غذا در محل، امکان اسکان دایمهی را   توسعه

ای در مناط  قابل سکونت جهان پراکنده شد اما تنهها در قهرن   با این حال در طول تاریخ، جمعیت به طور گسترده "میسر ساخت. 

شههرها و  نتوزیع جمعیت در هر کشور مورد توجه قرار گرفت. طی قهرن بیسهتم و بها ظههور کهه      یزیرد برنامهبیستم بود که فرآین

ریهزی  ، نیاز به آگاهی از توزیع جمعیت و تجزیه و تحلیل آن احسار شد زیرا مناط  پر ازدحام، برنامهمناطقی با تراکم جمعیتی باال

( در 1033 گهران، ی)ایهران محبهوب و د   "طلبید.درازمدت را می یستیط زیبردهای محو توجه بیشتر به راهتر خدمات عمومی دقی 

 .شده است شتریو مسکن روز به روز ب ستیز طیبر مح یروابط اجتماع ریتأث تیجمع شیگفت با افزا توانیم جهینت
 ریر و روستا اثر گذاشته اسهت؛ سها  ها در شهسکونتگاه یو مهاجرت که بر سازمانده تیجمع شیافزا رینظ یبر تحوالت اجتماع عهوه

به دو بخهش   توانیدر مسکن را م یعامل اجتماع یرگذاریتأث نیاند. بنابرابوده رگذاریها تأثخانه یبر ساختار درون یتحوالت اجتماع

 یفه یخهدمات و در بخهش ک   هت،یمانند تراکم، بعد خهانوار، تسهه   یکم یهاشاخص یکرد. در بخش کم یبندمیتقس یفیو ک یکم

ارتباط مهرد   یو چگونگ زانیحیور زنان در جامعه و م گران،یمهقات با د وهیخانواده، ش یمانند نوع و زمان ارتباط اعیا یاتیخصوص

 .اندمؤثر بوده یخیتار دورهمسکن هر  یریگاز خانه و درون آن در شکل رونیو زن در ب

 

 :استیس.3.3
است که در  ییهااستیبوده است س رگذاریشهرها تأث تید پس از رشد جمعکه همواره در تحوالت مسکن به خصو یاز عوامل یکی

 یضوابط و مقررات خاد جهت سهامانده  نیو تدو  یچون تشو ییهااستی. سشودیم یریگیساخت مسکن اتخاذ و پ یها برادولت

 نهه یهز فیه تخف ،یهای مسهکون و مرمهت واحهد   دیبرای ساخت، خر یاارانهیسپرده  نبدو هتیمانند: اعطای تسه یمسکون یهابافت

های فرسوده شهری، اجهرای طهرح بهسهازی    ( بهسازی و نوسازی بافت1: 1031 گران،یو د یزدیو مازاد، )ا هیصدور پروانه و تراکم پا

 یهها درآمد جامعه از دههجنگ و قشر کم ازپس  دهید یمختلف جامعه از جمله قشر آس یهامسکن گروه نیمسکن روستایی و تأم

، "مسکن مههر " یامروزه برنامه ساخت هزاران واحد مسکون زین رانیاند. چنان ه در اساخت مسکن اثر گذار بوده یبر چگونگگذشته 

 .درآمد را بر طرف کندجوان و کم یهااز خانواده یادیدولت در سراسر کشور پیگیری شده است تا مشکل اسکان تعداد ز تیبا حما
و  یاجتمهاع  ،یاقتصهاد  ،یاسه یس ،یعوامهل فرهنگه   یاست که تمام نیا دیآیعوامل ذکر شده بر م رییکه از مطالعه در روند تغ آن ه

 مسکن در هر دوره و تحول آن اثرگذارند. یها بر الگومتقابل آن راتیگذاشته و مجموعه تأث ریتأث گریکدیتکنولوژی بر 

 
 : مسیر شکل گیری یک مجموعه مسکونی 2تصویر شماره 
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 یکی یک ساختار) سکونتگاه(: نیازهای فیزیولوژ.3

 :تیامن جادیا.1.3
ها و غارها به عنهوان سهرپناه   ها، صخرههای اولیه از حاشیه درختان، کوهضروری انسان از بدو خلقت سرپناه بوده و هست. انسان نیاز

و از خهاک، گهل، چهوب و     شهد یو بعدها نیز از چادرهای بافته شده از الیاف، پشم و پوست حیوانات نیز اسهتفاده م  کردندیاستفاده م

زمین برای خود بنا احداث می کردند. کم کم پیشرفت تمدن امروزه به شهکل خانهه و سهرپناه سهاخته      رویهم نین الیاف گیاهان 

او  تیآرامش و امن نیدر تام یانسان است که نقش مهم یازهاین نیتر یو اساس نیتر ییاز ابتدا یکیبه خانه و سرپناه  ازی. ن شودیم

( و نیهها، ههوا، زمه    ی)آلودگ میمستق ریو ...( ، غ یآتش سوز ،ی)دزد میدر واقع حفاظت در مقابل عوامل مستق تیکند. امن یم افیا

 (.13: 1013 ،یمانیا ،یزلزله، طوفان و...( است. )آصف ل،ی)س یعیعوامل طب
 

 :میمطابقت با اقل.2.3
 اینهداستاو ا  هه قید ناهبیما دارای  یسنت یمعمار ،ندا دهبو ییاهوب و آ یطاشر ههب وییهگ خهپاس ددهصدر  ارههمو یرانیا معماران

 اهخوو  باشند می بجنو بهو رو  هشد تهههمحافظ داهههب مقابلدر  که کوهستانی یشهرهادر  قعوا یها نساختمادر  اهخو. ستا دهبو

 بومی یبناها ین. در اندا هشد حیاطر خشکو  مگر قلیمدر ا ش  یرماهس ظهحف جهت که سنتیی مرکز طحیا یها خانه نپهدر 

 یباییو ز مفر نهایتا که هشد گرفته نظردر  ننساا یها فعالیتو  تحیا یمبنا انعنو به اهوو آب و  یمهههههههقل، ا محلی یها سبکو 

  .ستا هشد منتجاز آن  اهه ناختماهس
 هشیوو  ها حلراه  سنتی ریمعما ،دهههباش یهههم فهههمختل لسا لفصودر  ییاهوآب و  یطاشرو  وتمتفا قلیمیا مناط  ما رکشو در

محهل و لهذت    یدرک آب و ههوا  ی. به نظر بوکانهان بهرا  ستا دهنمو اعبدرا ا ننساا سایشآ یطاشر دننمو همافر جهت منطقی هایی

که تهابش دل سه  آفتهاب     نیرو به آفتاب زمستان نش یهستند. پنجره ها لهیوس نیترمعموال به یسنت یبردن از آن، ساختمان ها

کهرده و منظهره    یریآفتاب جلوگ میکه از تابش مستق نیتابستان نش یبایمشبک و ز یپنجره ها ایرساند و  یرا به داخل مزمستان 

دهند.  ینشان م دیتابش خورش طیخود را با شرا یارماهرانه و هنرمندانه سازگ یبه نوع کیسازد. هر  یرا در مقابل چشم م بایز یا

کهه در   یمحصور یها اطیرا فراهم سازد. ح نیساکن شیفرستند تا آسا یه و به درون فیاها مکه باد را در آغوش گرفت ییرهایبادگ

 نیزمستان نشه  رد،. در فصل زمستان سافتیرا  ییمساعد آب و هوا طیخاد از آن  رفته و شرا یتوان به ضلع یاز سال م یهر فصل

را به سر بهرد.   یو در آن زندگ افتیخنک و مطلوب را  اریبس و هیدر سا ینیآفتاب خور و گرم و در فصل تابستان و گرم، تابستان نش

 (.1: 1036 ،یپ ی)صادق
 

 :یعیاستفاده عادالنه از منابع طب.3.3
 کیه مهواد و مصهال  آن را نزد   یعنه یبنا،  یها هیساخت ما دندیکوش یم یرانی:معماران ایو استفاده از مصال  بوم ی( خودبسندگالف

 دیبا هیباور بودند که ساختما نیخودبسنده باشند. آنان بر ا دندیکوش ینباشند؛ م گرید یمحلها ندازمیمحل به دست آورند و ن نیتر

 یمه  شیصورت، هم سرعت ساختن افهزا  نیدر ا رایبهره گرفت، ز یتا حد ممکن، از امکانات محل دیبنا با نبوم آورد باشد و در ساخت

عبهدا    ،یومیه در دسترر اسهت. )ق  شهیهم شیها هیبنا، ساختما ریتعم شود و هم در یسازگارتر م رامونشیپ عتیو هم با طب ابدی

 (11: 1011زاده، 

 ن،یسهاختمان در زمه   یقرار گرفتهه اسهت. قراردهه    یمورد بهره بردار نیزم ی:قرن هاست که انرژیدر مصرف انرژ یی( صرفه جوب

 ریتاث ینیرزمیز ینات درجه حرارت بر ساختمان هاو نوسا یاست. عوامل جو میو مشکهت مربوط به اقل ازهایاز ن یاریبس یپاسخگو

کنهد. هرچهه    یمه  یریجلهوگ  نیاز انتقال حهرارت بهه داخهل زمه     م،یعظ یحرارت  یعا کی ابهبه مث نیدارد و پوسته زم یکم اریبس

 هیه ابن باشهد.  یدرجه حرارت کمتر مه  راتییاست، تغ شتریضخامت خاک ب نکهیا لیباشد، به دل نیاز زم یشتریساختمان در عم  ب
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کنند و بهه   یکس  م دیاز سمت جنوب از خورش انور و حرارت ر رایدارند؛ ز یدر کس  و حفظ انرژ یخوب اریعملکرد بس ینیرزمیز

 .(23: 1034 ان،یشود. )قباد یدر داخل بنا حفظ م یحرارت به خوب نیدر اطراف خود، ا نیزم میپوشش ضخ لیدل
 

 :ییفضا یسازمانده.3.3
:در معماری سنتی ایران واژه پیمهون مشهاهده مهی گهردد کهه کهاربرد ایهن مفههوم و چگهونگی اسهتفاده آن           مونی( استفاده از پالف

درمعماری سنتی و حتی اهداف چنین کاری قابل تامل و بررسی است. استفاده از پیمهون در سهاختمان سهازی مزایهای بیشهماری      

یی و نیارش در ساختمان و حتی آموزش و یهادگیری و انتقهال بهه    تا مسائل اجرا رفتهداشته است، از تنوع در سازمان دهی فیاها گ

 ،یآیندگان خود نیز مفید بوده است، این روند تا سالهای بسیاری جزئی از معماری گذشته و سهنتی بهوده اسهت. )فهحهت، محمهد     

1013 :1) 

 یکنهد و در مرحلهه ا   یار آزادانهه طراحه  نبود که معمه  نیجدا نبود. چن گریکدیو سازه از  یطرح و اجرا و معمار ،یرانیا یمعمار در

بهه ههم    ختهه یمهوارد همهواره و آم   نیاش محاسبه کند، بلکه ا ییبرپا یچگونگ یاجرا آماده سازد و برا یآن را برا گرید یکس گر،ید

بهه انهدازه و   بر آن بودند که پرداختن  یرانیشد. معماران ا یمحق  م مونیاز دستگاه پ یریبا بهره گ یختگیآم نیگرفت. ا یانجام م

عرض راهرو، ضخامت  انینسبت م مونیپرداختند. پ یاندازه به نسبت ها م یرو به جا نیشود؛ از ا یموج  خطا م یعدد در معمار

از دهانهه اتهاق اسهت؛     یاندازه ضخامت هر جرز نسهبت  مون،یکند. در پ یمقور، عرض بازشوها، ابعاد فیا و ... را مشخص  زیجرز، خ

 زیه اجهزا، ماننهد بازشهوها و خ    گریو معلوم کردن ابعاد اتاق، ابعاد جرزها و د گرید یها مونیو پ مونیپ نیانستن امثه دو پنجم. با د

از امکانات مواد ساختمان گرفته  یمعمار منط نهفته است. مجموع  زین ارشین مون،یکه در پ داستیشود. پ یدهانه و ... مشخص م

شهد. وقهوف    یمندرج م مونیتناس  مطلوب در پ نیآورد و عصاره ا یم دیاست که تناس  مطلوب را پد یزندگ یازهایو ن ارشیتا ن

را ههم زمهان    جراو محاسبه و ا یمعمار یراه طراح نیها همان دانش و مهارت معمار کارآزموده بود. او از ا مونیمعمار بر مجموعه پ

 ،یومیه . )قبها یو ههم ز  یو هم عمله  ستایراه، طرح هم کارآمد است و هم ا نیداشت که از ا نانیداد و اطم یبرد و سامان م یم شیپ

 (10:  1011عبدا  زاده، 

 ییها تیمربوط به فعال رانیا یسنت یخانه ها یبهره بردار یاز الگو یگریبه تحوالت مسکن در بازه عمر بنا:بخش د یی( پاسخگوب

 تهها یفعال نیا یشدند. عمده  یمعنا که هرسال تکرار نم نیگرفته، به ا یباشد که تنها چند مرتبه در طول مدت عمر بنا انجام م یم

کاربران، در طهول   ینگهدار ینحوه  نیمختلف و هم ن یمیبوده اند. از آنجا که بر اثر عوامل اقل اختمانو مرمت س ریمربوط به تعم

 یهها   یکه بتواند آس یود داشته است، واکنشواکنش نسبت به عوامل فوق وج یبه نوع ازیشده، ن یبه بنا وارد م ییها  یزمان آس

فهوق در قاله  مرمهت     یسکونت کاربران هم نان حفظ گردد. واکنش هها  یابنا بر تیفیتا ک دیفوق را در زمان ضرورت برطرف نما

 یهها  تیه لفعا نیه کرده اسهت. ا  دایها و...  نمود پ یکار یها، کاش یها، گچ کار ینیمختلف بنا از جمله ازاره ها، آجرچ یقسمت ها

هوشهمند   یواکهنش هها   یژگه یو نیاوله  انلذا از سرعت به عنهو  دند،یبخش یبنا را تداوم م تیفیانجام شده و ک ازیدر زمان ن یمرمت

 رییه تغ کیبه عنوان  یبیکه آس ینهفته است. زمان یمرمت یها تیفعال نیا تیدر ماه زین یریبازگشت پذ یژگیبرخوردار بوده اند. و

 (13: 1013 ،ینژاد، تهران یبازگشت به صورت اول را دارد. )مهدو تیمذکور قابل یکمک واکنش ها دهد به یدر بنا رخ  م

  

 : نگاهی به شکل گیری یک برج مسکونی بر اساس نیازهای فیزیولوژیکی3تصویر شماره 
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 پایداری اجتماعی از منظر صاحب نظران در حوزه مسکن و شهرسازی:.3
با توجه به مشکهت کهن جامعه شهری از «. سازد و شهروندان شهر خود را یشهروندان خود را م شهر،»راجرز معتقد است:   اردیر

آن نهان رخ دههد و    دیه اقتصادی و... با ،یاجتماع ،یطیمح ستیآن است که تحوالت ز انگریب گریاز سوی د یسو و حرکت جهان کی

 نیباشهد.چن  زیه جوامع ن یآت ازهاییباشد. طوری که پاسخگوی ن ها تیفیو تداوم ک یو سامانده داریکه متیمن توسعه پا ابدیادامه 

کننده مطالعات شهری، بها   تیهدا نیآغاز هیاسار، نظر نیسازد. بر ا یدر توسعه را مطرح م داریینقش و لزوم توجه به پا یبرداشت

 (.1030) مثنوی، استشده  نی( عجیو شهروند مداری ) بعد اجتماع دارییدو مفهوم پا

 گریکهد یهها بها    نهه یزم هیدر کل تیفیهای مفهوم و محتوای ک نهیکند که زم یم جابیا داریاعتقاد است که: توسعه پا نیبر ا ذکاوت

هاست. به طهور   نهیزم ریدر سا تیفیاز نظم ها منوط به حیور و قوام ک ارییدر بس تیفیک یتعامل سازنده داشته باشند. اساسا تجل

 تیه فیشهود و ک  یو عملکردی در فیای شهری حادث مه  یاجتماع یسرزندگ ،یی سرزندگها تیفیک یاز تجل ییمثال: سازمان فیا

 نیه ا انیه موافقان اجتماع گرا یاصل هیدر آن است.فرض یو اجتماع یهای رفتاری، ادراک تیفیمحله موجد ک طیو کالبدی مح ییفیا

و تعهد نسهبت بهه اجتمهاع بهزرگ      یتماعهای اج تیلمسئو میرفته و از مفاه شیاز حد در جهت حقوق فرد پ شیاست که جامعه ب

 :وجود دارد، از جمله یتیوضع نیبرای مقابله با چن ارییراه های بس دار،یشهرسازی و منظرسازی پا دیاز د یشهر دور شده است. ول

 .که مردم خود را نسبت به آن متعهد بدانند و به آن احسار تعل  کنند و در جهت حفظ آن کوشاباشند ییفیاها جادیا*

 .گذاری کنند و به رون  اقتصادی کمک شود هیکه مردم در آن سرما ییفیاها جادیا*

 گریکهد یمهردم بها    ییو آشهنا  یتعامهت اجتماع رییشهری مشارکت کنند و موج  شکل گ تیکه مردم در فعال ییمکان ها جادیا*

 (.1013شود)ذکاوت،

 

 : داریپا یزندگ جادیشهری جهت ا یطراح یاصول اجتماع.1.3
 یارتباطات اجتماع تیمردم به ساخت و استفاده ازکاربری های مختلط با تراکم مناس  به منظور تقو  یتشو*

 سکونت یبرای مشارکت مردم در نگهداری شهر و فیا زهیانگ جادیا*

اع در اجتمه  یمسهکون  یر کهن و مجتمع هها  ایشناخته شده( در مق تیبه دوباره زنده کردن شهرها) شهرهای دارای هو  یتشو*

 کوچکتر

  .در شهر در جهت مطلوب نمودن شهر ییایو پو یو دارای سرزندگ یبه فیاهای جمع دنیبخش تیفیک*

خهانواده و   تیه اندازه حس مالک ابد،ی شیافزا یمجتمع مسکون کیکند که هرچه نسبت خانوارها  یم رییگ جهینت نیچن نیا ومنین

کند، برای خانواده ها دشهوار   یکمتری نسبت به آن احسار ح  م زانیبه مو هر فرد  ابدی یکاهش م زیادعای آن نسبت به قلمرو ن

 یرا کهه درون آن فیها رخ مه    ییهها  تیح  را دارند تا فعال نیاحسار کنند که ا ایبدانند  خودرا وابسته به  ییفیا نیاست که چن

فیها ههای مشهترک     نیه در ا ایو  ابندی یل را مراحت تر به داخ به،یافراد غر جهی.در نترندیبگ میدرباره آن تصم ایدهد کنترل کنند 

 (.1030، ی)مثنوندینما یدرنگ م یطوالن یبرای مدت

 :طبقه بندی کرد ریتوان در چارچوب ز یشاخص ها را م نیا یطور کل به

 اجتماعات شهری رییپذ ستیبهبود ز*

 یشهروندان در اداره امور محل ریجل  مشارکت فراگ*

 به آنها شتریها و منابع ب تیو واگذاری مسئول یولتد ریاز سازمانهای غ یبانیپشت*

 یعیداوطل  برای مقابله با سوان  طب یگروههای محل جادیا*

 استطاعت همگان طهیو مسکن در ح یخدمات اجتماع نیتام*
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 : فضاهای اجتماعی یک ساختار مسکونی  3تصویر شماره

 

 بازاندیشی در نیازهای مادی و معنوی سکونتگاه:.6
ه عنوان یک مکان فیزیکی و سرپناه اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید . در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار مسکن ب

یا فرد، هم ون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرایط جوی و خهصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تامین می شود. اما در 

د می تواند محفل اصلی انسان برای ارضای نیازهای سطحی باالی خود باشد. همانطور صورتی که مسکن در شکل مطلوب خود باش

که گفته شد، خانه محل سکونت است و سکونت در زبان فارسی و عربی و حتی در زبان عبری به معنای سکینه و آرامش است. 

و ارامش قل  استعمال می شود و از ماده سکون است، که خهف حرکت است و این کلمه در مورد سکون  "سکینه  "کلمه 

عهوه بر آن  "ساکن "گرفتن دل نداشتن اضطراب در تصمیم و اراده است. به این ترتی  ، مفهوم و معنای کلمه  "قرار "معنایش 

ناظر که به بعد مادی زندگی اشاره دارد.بر حیات معنوی و روانی انسان یا به عبارتی به وجه بنیادین زندگی انسان نیز متمرکز و 

 است.

 
 : ابعاد مسکن بر اساس نیازهای فیزیکی و روانی1نمودار شماره

 

 عوامل موثر در ایجاد رضایت ساکنین از مسکن:.7
که آیا از » برای استنباط رضایت از سکونتگاه، باید آن را به میزان کافی اندازه گیری نمود، ولی این سنجش فقط در یک سوال ساده

خهصله نمی شود. اما به راستی چه عواملی سب  می گردد فهردی از یهک فیها احسهار     « ید یا خیرمحل سکونت خود رضایت دار

نارضایتی داشته باشد؟ به عبارت دیگر چه عواملی در میزان رضایت انسان از محیط نقش دارند. از جمله عوامهل مهوثر در احسهار    

محیطی اشاره نمهود. بهه دلیهل گسهتردگی ایهن       –معماری  رضایت افراد از مسکن می توان به عوامل شخصی، اجتماعی، فرهنگی و

 عوامل تنها به ذکر کلی هر یک خواهیم پرداخت و عوامل محیطی را به طور گسترده تری بیان خواهیم کرد.
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 : عوامل موثر در ایجاد رضایت ساکنین از مسکن 2نمودار شماره

 

 عوامل شخصی و تاثیرات آن بر رضایت: .1.7
شنودی ، بعیا بستگی به شخص ساکن دارد، خصوصیات فردی که بر رضایت تاثیر می گذارد، شامل عوامل مسلما سلیقه و خ

 جمعیتی ، شخصیتی، ارزش ها، انتظارات، مقایسه با سایر سکونتگاه ها و امید به آینده است.

 

 عوامل اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت:.2.7
ارهایی که مورد قبول باشند، خلوت خصوصی در مقابل استقبال و امنیت و نوع روابط متقابل با دیگران) همسایگان همگن(، هنج

 مالکیت نقش مهمی در اولویت ها در مورد سکونتگاه دارد.

 

 عوامل فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت:.3.7
وم در مسکن می شامل ساختار خانواده، نحوه ی انجام فعالیت های اصلی، نگرش به خلوت ، نوع فرهنگ حاکم و نوع آداب و رس

 باشد.

 

 عوامل محیطی و تاثیر آن بر رضایت :.3.7
عوامل معماری و محیطی، تاثیر زیادی بر اولویت ها و رضایت از خانه دارد. با توجه به اینکه موضوع تحقی  حاضر در خصود یکی 

ین عامل مهم و تاثیر گذار بر از عناصر محیطی معماری ) سلسله مرات  فیایی( می باشد. لذا به طور مفصل تری به توضی  ا

رضایتمندی ساکنین مجتمع مسکونی خواهیم پرداخت. مولفه های تشکیل دهنده ی محیط فرم یا صورت ، عملکرد و معنا می 

 باشد.

 
 : عوامل محیطی و تاثیر آن بر رضایت3نمودار شماره

د. فرم، ظاهر، ساختار، چگهونگی و نحهوه ی رشهد    فرم یا صورت : فرم آن بخش از پدیده است که قابل ادراک توسط حوار می باش

محتوا و تجسد و بیان آن است . تعریف زیبایی شناختی فرم عبارت است از تظاهر حسی و واض  یک پدیده که خهود را در معهرض   
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توسهط انسهان   قیاوت قرار می دهد. منظور از تظاهر حسی، ظاهر بالقوه یک پدیده است که در فرآیند ادراک خود را بالفعل نموده، 

احسار می شود. این عینیت پس از ادراک و تجربه توسط انسان ارزشگذاری شده و فرد در مقابل آن عکس العمل عاطفی و عقلهی  

نشان می دهد. پس فرم جنبه ی قابل احسار یک پدیده است. فرم همیشه حالتی کالبدی نهدارد. فهرم یها صهورت ، کلیتهی اسهت       

 و غیر کالبدی. وحدت یافته از شاخص های کالبدی

مولفه های کالبدی : هنگاهی که صحبت از کیفیت محیط می شود اولین چیزی که به ذهن می رسد شکل و کالبهد اشهیاء اسهت و    

کالبد شهر بیانگر هویت شهر می باشد، از طری  طراحی کالبدی است که عمدتا میتوان به طراحهی مناسهبی دسهت پیهدا کهرد. در      

به دو صورت طبیعی و مصنوعی دیده می شود. مهمترین مولفه های کالبدی مجتمع مسهکونی را مهی   فیاهای شهری فرم یا کالبد 

 توان شامل ساختار ، مکانیابی ، دسترسی ها، جزئیات و سیمای شهری دانست.

پهس از   مولفه های غیر کالبدی : با توجه به تعریف فرم محیط ، مولفه های غیر کالبدی ، معیارهای بهالقوه ی محهیط هسهتند کهه    

ادراک بالفعل می شوند و در میزان رضایتمندی ساکنین موثر بوده ولی آنها را نمی توان جزء مولفهه ههای کالبهدی محهیط تقسهیم      

بندی کرد. مولفه های غیر کالبدی شامل معیارهای زیست محیطی و معیارهای زمینه می باشد که بدلیل گستردگی موضهوع فقهط   

 .به بیان کلیت آنها می پردازیم 

 
 : مولفه های فرم یا صورت3نمودار شماره

نهه تنهها   عملکرد : انسان دارای نیازهایی است که بر اسار آن با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کند. وی برای رفع نیازههای  

زههای وی را پاسهخ   مجبور به فعالیت های متعددی است، بلکه محیط را نیز سیستم دینامیکی می یابد که قادر است بسهیاری از نیا 

دهد. به همین خاطر خاصیتی از محیط را کشف می کند که جوابگوی بخشی از نیازهای وی می باشد: عملکرد به طور کلی مولفهه  

های عملکردی یک مجتمع مسکونی در راستای ارتقاء سط  رضایتمندی ساکنین آن شامل: نفوذ پذیری ، ایمنی و امنیت ، انعطاف 

 ی با تغییرات مداوم، سازگاری بصری ، عمومیت زندگی اجتماعی، تنوع و غنای فعالیت ها می باشد.پذیری و انطباق پذیر

نفوذ پذیری : بهزاد فرد، نفوذ پذیری را قابل دسترسی بودن فیا و حدی از انتخاب که یک محیط به مردم می دهد، تا بهدان طریه    

هر نظامی از فیاهای همگانی به تعداد راه های بالقوه ای که بهرای عبهور    از مکانی به مکان دیگر بروند، تعریف می کند. نفوذ پذیری

از نقطه ای به نقطه ای دیگر در نظر گرفته شده است. بستگی دارد. این راه های بالقوه باید شفاف و دیدنی باشند. دسترسی بصهری  

ی فیزیکی به قدرت فرد در حرکهت درون محهیط   به توانایی فرد در مشاهده محیط از درون گذرها بر می گردد، در حالی که دسترس
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گفته می شود. در بعیی موارد ممکن است دسترسی بصری وجود داشته باشد ولی دسترسی فیزیکی وجود نداشته باشد. و بالعکس 

نهدی  . عوامل مهم مولفه های نفوذ پذیری که در ارتباط با ارتقاء کیفیت مجتمع مسکونی و رضایتمندی ساکنین است شهامل: مرزب 

-مشخص و قابل درک قلمرو ها ، محصوریت و پیوستگی فیایی) مکانی که در آن فیاهای عمومی و خصوصی متمایز از یکدیگرنهد 

تقویت پیوستگی لبه ها ی خیابان و محصویت فیاها به وسیله تعریف فیاها و مکان های عمومی و خصوصی متمایز( حفظ سلسهله  

 (.24،1031)دبیرخانه شورای فرهنگی،تحرک عمومی و حفظ محرمیت می باشداده و مرات  حرکت) ارتباطات(، راحتی حرکت پی

ایمنی و امنیت: ویژگی های معماری مسکن مطلوب باید به گونه ای باشد که درجات مختلف امنیت را بهرای سهاکنین فهراهم آورد.    

امنیهت در برابهر    این امنیت اعم از ایمنی در مقابل بهیا و سوان  طبیعی و غیر طبیعی ، امنیت در برابر تجاوزات سایر آحاد جامعهه، 

 اثرات ناشی از فعالیت های انسانی و سایر جنبه های امنیت به شمار می رود.

انعطاف پذیری و انطباق پذیری با تغییرات مداوم: انعطاف پذیری درلغت به معنی شایستگی هماهنگی با هر وضع و هر محیط و بهه  

 ای تغییرات آن در موقعیت های متفاوت می باشد.مفهوم ساده، تغییر پذیری به منظور سازگاری و مناس  بودن بر

سازگاری بصری: بیشتر در اینجا به معنای سیمای بصری مناس  است، به طوری که مردم از انتخاب هایی که طراحهی کالبهدی در   

 اختیار می گذارد، آگاه شوند.

ن فعالیت های اجتماعی و امکان تعهامهت  زندگی اجتماعی: شامل کیفیت عرصه همگانی) امن و مناس  برای همه(، امکا–عمومیت 

اجتماعی) فیاهایی با کیفیت باالی طراحی که فراهم کننده فرصت ها برای فعالیت های فیزیکی و تفری  به همراه کارکرد مطلهوب  

 می باشد(.

کهاربران و گهروه ههای    تنوع و غنای فعالیت های و اختهط عملکردها و فرم ها) مکان هایی دلپذیر و راحت را کهه نیازههای متنهوع    

 اجتماعی را فراهم می سازند( می باشد.

 
 عملکردی محیط: مولفه های 3نمودار شماره

معنا: خاصیتی از محیط که می تواند فرد را به جنبه های دیگری از زندگی مرتبط سازد. در یک محهیط معمهولی ، بیشهتر اشهیاء و     

در آنها امکانات مختلفی برای فعالیت وجود دارد. در آنها اشاراتی از وقایعی که  پدیده هایی که درک می شوند، بار معنایی نیز دارند.

اتفاق افتاده و یا ممکن است اتفاق بیفتد، نهفته است. این معانی قابل درک هستند و ادراک می شهوند. ایهن ادراکهات غالبها بسهیار      

زئیات فیزیکی شویم ، این معانی را درک می کنیم. برخهی  صری  و مستقیم به نظر می رسند چرا که ما بدون اینکه ظاهرا متوجه ج

از مولفه های معنایی تاثیر گذار در رضایتمندی ساکنین مجتمع مسکونی را می توان به شرح ذیل بیان نمود که احسهار خلهوت و   

 تعامل اجتماعی نیز جزئی از آنها می باشد.

 
 معنایی محیط: مولفه های 6نمودار شماره
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مسکن مطلوب و عوامل موثر بر میزان رضایتمندی ساکنین در یک مجتمع مسکونی، مشخص می کند که از  در خصود مشخصات

جمله مولفه های معنایی محیط مجتمع مسکونی که موج  رضایتمندی ساکنین آن مهی شهود تهامین خلهوت و تعامهل اجتمهاعی       

فه های عملکردی محیط جهت رضهایتمندی سهاکنین   ساکنین با یکدیگر است. هم نین اصل سلسه مرات  فیایی نیز از جمله مول

های فرم و صورت بهه شهمار    است. راه دست یابی به این موارد ، استفاده از مولفه های کالبدی مجتمع مسکونی است که جزء مولفه

 (.1031)ناجی،می روند

 
 : رابطه بین مولفه های محیطی با ابعاد وجودی انسان7نمودار شماره

 

 مجموعه های سکونتی:سلسله مراتب  شکل دهیی در مولفه های تاثیر گذار فضای.8
به طور کلی می توان چهار قلمرو خصوصی، نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی را در یک مجتمع مسکونی از یکدیگر تفکیک 

چرا که این نمود. ضمن تفکیک این فیاها از یکدیگر ، می بایست با استفاده از روش هایی بین این مرات  ، سلسله ای ایجاد نمود 

مرات  به هم پیوسته هستند و با وجود ضرورت در تفکیک کردن و مشخص بودن حریم هر فیا، می بایست ارتباط و تسلسل بین 

آنها حفظ گردد . با استفاده از مبانی نظری در خصود سلسله مرات  فیاها و نیز با رجوع به مطالعات انجام شده می توان مولفه 

جاد سلسله مرات  فیاهای عمومی تا خصوصی ، با توجه به تامین خلوت و در عین حال ، ایجاد تعامل های زیر را در خصود ای

 اجتماعی بین ساکنین فراهم آورد.

 
 (1386) مآخذ: آلتمن،: مولفه های کالبدی سلسله مراتب.8نمودار شماره

 نتیجه گیری:.9
انه ی وجود انسان توانسهتیم رابطهه ای سهه    با توجه به مطالعات انجام شده در خصود نیازهای انسان در هرم مازلو و ساخت سه گ

گانه بین آنها پیدا کنیم. پس از آن عوامل موثر در رضایتمندی ساکنین از مجتمع مسکونی که شهامل عوامهل شخصهی، اجتمهاعی،     

 فرهنگی و محیطی مشخص گردید. عامل محیطی که خود شامل سه مولفه ی فرم یا صورت، عملکرد یا معنا می باشهد. در واقهع بها   

استفاده از مولفه های کالبدی بیان شده می توان سلسله مرات  فیایی دست یافت . همانطور که بیهان شهد، اصهل سلسهله مراته       
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فیایی نیز راهکار اصلی تامین خلوت و تعامل اجتماعی بین ساکنین است. لذا می توان به این نتیجه دست یافت که بها اسهتفاده از   

 می توان در جهت تامین نیازهای متعالی انسان و رسیدن به مرات  واال دست یافت. مولفه های کالبدی مجتمع مسکونی

 

 
 صورت های مختلف شکل گیری مجموعه های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی: جمع بندی 9نمودار شماره

 

 منابع و ماخذ:
 .تهران، شرکت پردازش اطهعات  ،یترجمه فرح حب ،«یرکهمیدر ارتباط غ یکردیساخته شده، رو طیمح یمعن» (،1031آمور،) راپاپورت،

 ، تهران : دانشگاه تهران«بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران»(. 1034قبادیان،وحید )

 41و43، آبادی، شمارۀ «معماری پایدار»( 1030)احمدی،فرهاد 

 .نیتهران، انتشارت حافظ نو ،یقمشه ا یاله ی(، ترجمه مهد1034) میقرآن کر

 ،یوزارت مسهکن و شهرسهاز   یو طراحی شههر  یمعمار ،دفتریو شهرساز یدر معمار یبر هویت اسهم ی( ،درآمد1031، عبدالحمید،)نقره کار

 شرکت طرح و نشر پیام سیما، چاپ اول
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ارت فرهنگ تهران، سازمان چاپ و انتشارات وز ،«یشهر اسهم» (،1061)ژه،یمن ،یاسهمبول  ن،یمحمد حس ،یمیترجمه: حل ن،یبمات، نجم الد

 یو ارشاد اسهم

مدرن، مدرن و فهرا   شایپ یدر دوره ها تیهو یمعنا نیی؛تبیمعمار تیهو(»1013محمد رضا ، خاکسار، ندا،) ان،ینژاد،محمد جواد،بمان یمهدو

 110-122،تهران: صفحه1شهر ،سال پنجم، شماره  تی،  هو«مدرن

 اول، تهران، نشر هنر ،چاپ«یساز فیا در شهر یگونه شناس» (؛ 1011) ، عبدا  زاده ،یومیق

 34– 0،14شهر ، شماره  تیهو هی،نشر ،تهران«رانیدر صنعت ساختمان ا راتییتغ» (،1033آرش، ) ، یفروتن

 تبریز، همایش ملی معماری و توسعه نوین شهری« بررسی اصول پایداری اجتماعی در عرصه فیاهای شهری(» 1031مهرآیین ، الهام،)

 ، زاهدان، همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا« نقش فیاهای عمومی در پایداری اجتماعی» (1013ذکاوت، محمد )

تهران ، همایش ملی شهر « بررسی ویژگی های فیای باز در جهت ارتقاء تعامهت اجتماعی محیط های همسایگی(» 1036صادق پی، علیرضا،)

 و معماری  درکنش چالش های توسعه شهری 

 ، ترجمه علی نمازیان، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی،«محیط و رفتار اجتماعی» (،1032ایروین،) آلتمن،

 دیدانشههگاه شههه ان،انتشههاراتینماز ی،ترجمههه علهه"و ازدحههام( ،قلمرویشخصهه ی)خلوت،فیههایو رفتاراجتماع طیمحهه"(1036)نیرویههآلتمن،ا

 .،تهرانیبهشت

 .اول،تهران د،چاپیجد یشرکت عمران شهرها."تیفیتا ک تی(:ازکم2)یدرشهرساز ها¬شهیراندیس"(1030)پاکزاد،جهانشاه

 تهران، انتشارات زمان نو ،«یو شهرساز یمعمار ،یفرهنگ عموم» (،1031،) یفرهنگ عموم یشورا رخانهیدب

 .. چاپ چهارم. تهران:نشر عطار«یمردم شناس ،یدر انسان شناس یفیتال یفرهنگ شناس نهیزم»(،. 1011, محمود)ینیاالم روح

 .، ترجمه ویدا نوروز برازجانی، تهران، نشر جان جهان«گزیده ای از معماری : معنا و معماری( »1032وربرگ،)کریستین ن شولتز،

 .شیرایتهران، نشر و ، یمانیا ،ی، ترجمه آصف"جانیو ه زشیانگ"(، 1011جان ،) و،یمارشال ر

 .42حقوق خانواده )ندای صادق( سال پانزدهم ،شماره ، فقه و "حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعیای خانواده"(، 1013) یفهحت، محمد

 ، همایش ملی زن و معماری«حریم و حجاب در معماری مسکونی سنتی ایران»(، 1033) گرانیایران محبوب و د

 ل ، صفه، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،سا«های مسکونیفیای باز در مجمومه»(،1031،) گرانیناجی میدانی و د

 -11، بهار3و فرهنگ یمعمار «رانیمدرن ا یمسکون ی( فیا در معماریرونیب-ی) اندرونیبر تداوم دوگانگ یتأمل»(،1030)ر،یمسعود، ام یبان

 

 

 

 
 


