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Background: Housing indicators are appropriate tools for assessing the criteria and the 
principles of the housing polices. Such indicators provide a visible and precise picture of the 
housing conditions and illustrate the shortcomings and the advancements in achieving the goals 
set by the housing sector. Unfortunately, the development of cites and the growth of the density 
indicator in order to answer the housing problem had a quantitative look and the quality was 
ignored in it.  
Objectives: The present study aims to establish a physical-cultural order, with an emphasis on 
density indicators and cultural indicators in line with residential sustainability programs to 
examine the role of density in the form and physicality and its effect on the cultural 
sustainability of the residential complexes. 
Method: : Utilizing the library research, field study and distributing questionnaires, this study 
will survey the three residential areas in the city of Tabriz with equal coefficient density 
indicator, but different physical structure and form, to examine the cultural sustainability ratio 
with regard to the six factors of justice, nature, proportions, privacy, security and participation. 
Result: The findings illustrate that: the first boundary (1), a group of semi-detached houses with 
gardens and average levels, with respect to privacy and observing the traditions urban life has 
an average level of sustainability. Furthermore, the third boundary (3), a residential complex 
built in block structure with high levels and in accordance with the present day needs of modern 
living has potentially fair (or good) level of sustainability. Finally, the second boundary (2), due 
to harmony in the physical structure and residents’ priorities, stands at the highest level of 
sustainability value having the (best) sustainable position.   
Conclusion: The results showed that in addition to the coefficient density indicator as the most 
prominent density indicator, sustainability within the boundaries is dependent to the 
quantitative sub-indicators of density like the height, the coating level, and the open space which 
again lead to the physical ordering of the set components. 

Highlights: 
Housing indicators are appropriate tools for assessing the criteria and the principles of the 
housing polices. 
Density indicators and the cultural indicators are necessary ingredients for residential 
sustainability programs.  
Finding a logical relationship between density indicators and cultural indicators in line with 
developments in sustainability can impact the immediate and current policy makings in 
appointing and assigning density in a more efficient way which can be utilized by managing 
directors, designers, and programmers in the sector. 
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های تراکم، شاخص ها:کلید واژه

پایداری فرهنگی،  ،فرهنگ تراکم،

  های پایداری فرهنگیشاخص

یم هاهای مسکن است . به کمک این شاخصهای مسکن ابزار مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاستشاخصبیان مسأله: 
ها را در تحقق اهداف بخش مسکن مشاهده کاستیوها و کمآورد و پیشرفتفهمی از شرایط مسکن را بدستتوان تصویر درست و قابل

نمود. متاسفانه رشد شهرها و افزایش شاخص تراکم به تنهایی به منظور جوابگویی به مشکالت مسکن، نگاهی با مختصات کمی بوده و 
ی رشد کمی است که بحث پایداری به عنوان شته شده. آنچه امروزه شهرهای ایران با آن مواجه است پدیدهانگاکیفیت در آن نادیده 

 مفهوم کیفی در آن قابل مشاهده نیست. 

های های تراکم و شاخصفرهنگی با تمرکز بر روی شاخص -از این رو در تحقیق پیش رو با هدف برقراری انتظام کالبدی هدف:
در فرم و کالبد و تاثیر آن بر پایداری فرهنگی اکم ی پایدار سکونتگاهها، به بررسی نقش ترهای توسعهفرهنگی در راستای برنامه

 شده است. های مسکونی پرداختهمجتمع
ی مسکونی شهر تبریز با شاخص ضریب ای و میدانی و تنظیم پرسشنامه و پیمایش در سه محدودهاز طریق مطالعات کتابخانه روش:

شاخص : عدالت، طبیعت،  6ان پایداری فرهنگی با توجه به ی میزبه بررسی چگونگ اما ساختار کالبدی و فرمی متفاوت،تراکمی مشابه، 
 پرداخته شده است.تناسبات، حریم، امنیت و مشارکت 

( با وجود خانه های مستقل متصل حیاط دار با ارتفاع متوسط، با احترام به درونگرایی 9دوده)یافته ها حاکی از این است که مح: هایافته
( بصورت ساختار بلوکی با ارتفاع باال 3در حالت پایداری متوسط می باشد. همچنین محدوده ی ) رهای زندگی سنتی شهریاو دارای معی

( با توجه به هماهنگی 8قرار دارد و در نهایت محدوده) (خوب) بالقوه ، با ساختاری متناسب با نیازهای امروزی و مدرن، در حالت پایداری
   قرار می گیرد.  )پایدار( ش پایداری را به خود اختصاص داده و در بهترین حالت پایداریی ساکنان، بهترین ارزدر ساختار کالبدی و نیازها

ها  عالوه بر شاخص ضریب تراکم به عنوان مهمترین شاخص تراکم دهد که حالت پایداری در محدودهنتایج حاصل نشان مینتیجه: 

شش و فضای باز نیز که منجر به شیوه انتظام کالبدی اجزاء مجموعه جمله ارتفاع، سطح پواز  ،های کمی وابسته به تراکمبه زیر شاخص
 .گردد، وابسته استمی

 نکات برجسته:
 .های مسکن استهای مسکن ابزار مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاستشاخص

 شمار می روند. نگی از ضروریات توسعه پایدار در آینده بهشاخص های تراکم و شاخص های فره

در راستای توسعه پایدار می تواند در سیاست  کشف روابط منطقی و موثر میان شاخص های تراکم کالبدی و شاخص های فرهنگی
 برنامه ریزان قرار گیرد. گذاری های جاری و حاکم بر تعیین و تجویز تراکم به شکلی کارا مورد بهره برداری مدیران، طراحان و

 
به راهنمایی « گونه شناسی مسکن بر اساس تراکم کالبدی و پیوند آن با پایداری فرهنگی»این مقاله برگرفته از مطالعات رساله دکتری در حال تدوین نگارنده اول، با عنوان . 9

    ه آزاد واحد اردبیل، می باشد.ه چهارم، در رشته معماری دانشگانگارندگان دوم و سوم و مشاوره نگارند

 رجاع به این مقاله:ا

: سه یتراکم )مطالعه مورد یکمّ هایبا شاخص وندیدر پ یفرهنگ یداریپا یفیک هایشاخص ی(. بررس9313علی. ) ،جوان فروزنده و مجتبی، رفیعیان ،اسالم ،کرمی ،روشنک ،سخی نیا
 Doi: 10.22124/upk.2019.14027.1262 .930-901 (،3)3، دانش شهرسازی (.زیکالنشهر تبر در یمجموعه مسکون
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 مقدمه

گرفت. درونگرایی، محرمیت،  در گذشته فرهنگ و معماری ایرانی از یکدیگر جدا نبودند و معماری از فرهنگ مردمان نشأت می

ته در ابنیه همه به نوعی رفته، شفافیت و تداوم، تعادل و توازن، راز و ابهام بکار رفهای بکارپیوند با طبیعت، هندسه، تناسبات و اندازه

های ایرانی و اسالمی ساکن در آن بناها بود. با سرعت گرفتن روند جهانی شدن، تصویر عمومی بسیاری از نگ خانوادهبیانگر فره

ساختارهای معماری، خصوصا در کالن شهرها به سمت نوعی شباهت و یکنواختی در شکل و محتوا سوق داده شده است. به 

های مشابه خود باشند ، به نمونه های آن، فرهنگی و ارزشمحلی ی با بستراخت و سازها بیش از اینکه در هماهنگصورتی که این س

 در اقصی نقاط دنیا شباهت دارند. 

ی مواجه ساخته است، اهای تازهرشد سریع جمعیت شهری، موضوع سکونت و استقرار جوامع انسانی را با مسائل و پیچیدگی

ریزی و طراحی اند. در برنامهعی یافتهو ابعاد محیط زیستی، فرهنگی و اجتماکه از مرز مسائل اقتصادی عبور کرده هایی پیچیدگی

سازی فضاهای شهری را به عنصری جدید در برخورد با مسائل شهری تبدیل کرده های مسکونی نیز، افزایش جمعیت، متراکممحیط

مطمئن بودن از ها از ناگرانیاست، اما برخی نمدت  بسیار مهم محیط شهری در دراز است. در حالیکه تراکم برای مدیریت پایداری

 (.Alexander, Reed, Murphy 1988; Churchman 1999; Fisher 1999آن وجود دارد )

ی شهری هتوسعه متراکم به عنوان یک راهبرد در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته مشابه نبوده و اساساً مسئل

 (.79،1،97تری داشته است)ممتاز،عه روند متفاوتشدن در کشورهای در حال توس

های جدی اند، اما همزمان، با چالشدر کشورهای در حال توسعه ، شهرها به علت نرخ باالی توسعه اقتصادی، رشد سریعی داشته

(. بدین UN Habitate 2006,Dave 2010,198اند )ها و فقر شهری مواجه شدهدر خصوص کمبود مسکن، زیر ساخت

ناطق و سکونتگاههای شهری در این کشورها به رغم برخورداری از تراکم باال از مزایای مترتب به توسعه متراکم تیب اکثر متر

صات برخوردار نیستند. در ایران نیز رشد شهرها و افزایش تراکم به تنهایی به منظور جوابگویی به مشکالت مسکن، نگاهی با مخت

ایران با آن مواجه است پدیده رشد کمی است که بحث انگاشته می شود. آنچه امروز شهرهای کمی بوده و کیفیت در آن نادیده 

 (.1،37توسعه به عنوان مفهوم کیفی، در آن مشاهده نمی شود )اسالمی و ایروانی، 

های ارزش کند، فرهنگ وهای او تغییر میواستههمچنان که محیط و شرایط زیست بشر در گذر زمان دگرگون شده و نیازها و خ

تر و های جمعی روز به روز فشردهگردد. جمعیت جهان در حال افزایش است و سکونتگاهاجتماعی نیز به تناسب آن دچار تحول می

ننده محدودتر از گذشته گردد. میزان منابع طبیعی ، آب ، هوا و زمین که ماهیتاً محدودند ، با افزایش جمعیت مصرف کمتراکم تر می

وب بپنداریم یا بد، در اشکال گوناگون، موجب افزایش شاخص تراکم در مقیاس یر این افزایش و توسعه چه ما آنرا خمی شوند. تأث

ای در فضاهای باز و از بین رفتن حرایم خصوصی، ایجاد اشراف، تخریب حرایم ارتفاعی و زدودن حیات واقعهشهرها شده است. 

ای خود مد نظر تراکم کالبدی که عوامل فرهنگی را به عنوان اصول پایه برای تدوینای کارامد است از عدم وجود برنامه ...نمودی

 قرار نداده است.

ریزی تراکم ساختمانی یکی از مهمترین موضوع های برنامه ریزی شهری است، به صورتی که در هر اثری که در عرصه برنامه

(. اما از آنجا که افزایش تراکم Ministry of interior,1998,63ای نیز به تراکم شده است )رهشهری به جا مانده،  اشا

ای از درآمد مورد توجه گذاران و هم از طرف شهرداریها جهت تامین بخش عمدهساختمانی به لحاظ اقتصادی هم از طرف سرمایه

عیین تراکم را دو چندان ست و ضرورت توجه به سایر عوامل در تهای اخیر به بحرانی تبدیل گشته اباشد، این موضوع در دههمی

 ساخته است.

ی پایدارِ سکونتگاهها بدون های توسعهاجتماعی و همسویی و هم جهت بودن با اهداف و برنامه-برقراری انتظام کالبدی، فرهنگی

عِ ی جامنماید. تدوین یک برنامهکن میگیری محیط مصنوع ناممآگاهی از عوامل موثر و چگونگی اثرگذاری هر عامل در شکل
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 و همکاران، سخی نیا ...های کیفی پایداری فرهنگیبررسی شاخص

 
ش مسکن نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل ابعاد گسترده مسکن و عوامل موثر بر آن است، در این میان پرداختن به بخ

ترین استوان از حسی شالوده اصلی آن را میدهندهریزی و تشکیلترین ابزار برنامههای مربوط به مسکن به عنوان کلیدیشاخص

 (.1،،،1،3زیزی، ریزی دانست )عمراحل برنامه

های کیفی پایداری فرهنگی و نظم کالبدی پژوهش حال حاضر نیز در همین راستا بدنبال رسیدن به چگونگی ارتباط شاخص

زمینه تراکم و  مسکن با توجه به شاخص تراکم و متغیر های وابسته به آن است. در این حالت نیاز بکار گیری رویکردهای نوین در

سازد با توجه به مطالب اشاره شده ، در کشف الگوهای همساز، اهمیت خود را بیشتر نمایان میف استخراج و پایدار با هدتوسعه 

نوشتار حاضر سعی بر این است تا با توجه به تراکم کالبدی و با تکیه بر ابعاد فرهنگی، مفهوم گسترده و ناملموس فرهنگ را )با 

م کالبدی )با ماهیت کمی( پیوند زده و از ملی به مفهوم پیچیده و کاربردی تراکفی( هم در عرصه نظری و هم در عرصه عماهیت کی

ها ، سه های مسکونی فراهم آورد. در این راستا برای مطالعه اثر شاخصاین رهیافت ، راهکاری برای حضور فرهنگ در مجتمع

ی انتظام فضایی انتخاب شدند و از نظر شیوهز نظر شاخص تراکم و متفاوت از لحاظ محدوده مسکونی )در شهر تبریز( ، مشابه ا

 اند. های فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهپایداریِ شاخص

  نظری مبانی
 تراکم 

اند که کاربرد تراکم ور بودهشهری برخی از منتقدان بر این باریزی و طراحیبرغم امتیازات و فواید عملی مفهوم تراکم در برنامه

شود که کیفیات فضایی را پذیر قلمداد میعنوان مفهومی بسیار انعطاف د مختلف پرسش برانگیز است، چرا که بهدر موارد و مقاص

ای است، بخشی از این پیچیدگی به کند. باید توجه داشت که تراکم مفهوم بسیار پیچیدهبه درستی و با دقت الزم منعکس نمی

های مختلف مدگردد. از آنجایی که سنجش تراکم به شیوهه شده برای آن بر میاهیت این پدیده و بخشی دیگر به تفاوتهای ارائم

 گیرد مقایسه آنها با یکدیگر دشوار است. نظر قرار می

 

ی مسکونی با تراکم یکسانسه ناحیه. 1شکل   

 (Fernandez Per & Mozas,2004) 

 

-ده میکه در آن محدوده ساکن بوده و یا از آن استفا که ارتباط بین یک محدوده معین و تعداد افرادیتراکم اصطالحی است 

 ,Forsyth et alشود) دهد و به صورت نسبت جمعیت یا تعداد واحد مسکونی به محدوده بیان میکنند را نشان می

مه به تعاریف این مقاله مورد تمرکز است ، بنابراین در ادا با توجه به اینکه تراکم از منظر ویژگیهای کالبدی آن در(.  679;2007

 .شده است و بسط موضوع از این دید پرداخته

 تراکم و ابعاد کالبدی آن
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های شهری ایران مورد توجه قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای مهار هایی است که در طرحتراکم ساختمانی از جمله مقوله

 -محیطی ، اقتصادی  و ویژگیهای فرهنگی  زیستهای ضایی مطرح بوده و با در نظر گرفتن ظرفیتبخشی فتوسعه شهر و تعادل

اجتماعی باید تعیین گردد. تراکم برابر است با نسبت سطح زیر بنای ساختمان )در تمام طبقات( به مساحت قطعه زمین و با 

بط مرت« ضریب فضای باز»و « ضریب سطح زیر بنا»، «سطح زیر بنا»، «سطح اشغال ساختمان»، «سطح زمین»مفاهیمی از قبیل 

 (.11،،1،3است )عزیزی، 

تا به حال فرمول ها و روش های مختلفی برای محاسبه، با در نظر گرفتن عوامل مختلف موثر بر آن ایجاد شده و مورد استفاده 

 .(1،97دیگر غافل ماندند ) قربانی و رسول زاده،واقع شده است ولی هر کدام تعداد معدودی از عوامل را در نظر گرفتند و از عوامل 

 شاخص اصلی تراکم

باشد، این شاخص بیانگر تراکم فیزیکی یا کالبدی ساختمان فارغ از عملکرد آن ( میFSIترین شاخص برای سنجش آن )متداول 

 است .

FSI (Floor Space Indexبه تنهایی نمی )الگوهای فضایی مختلف را به دقت  ها وتواند گویای کیفیات فضایی باشد و طرح

 (.1های یکسانی داشته باشند ) شکلتوانند تراکمهای فیزیکی متفاوت میپذیر است. طرحبسیار انعطافمعرفی کند و 

گیری مختلفی در این مسیر بکار بسته شده است و حتی در حال حاضر نیز بر سر اینکه کدام روش های سنجش و اندازهتکنیک

( Berghauser Pont & Haupt, 2004,2005« )هاپت»و « برگهاورز پونت» رود توافق قطعی وجود ندارد.  باید به کار

معرفی نمودند . در این مقاله ابزاری بر اساس رابطه فیزیکی « Spacemate»ای با عنوان روشی را برای ارزیابی تراکم در مقاله

ریزی کمک نماید. نامهاحی و برگیری، طرریزان و طراحان در تصمیمبه برنامه تراکم و کیفیات فضایی و کالبدی ارائه شده تا بتواند

ها نام گرفته است ، در این روش آورده شده است برای دقیق کردن تحلیل Spacemateاین ابزار یک نمودار یا چارت است که 

نیز باید « ارتفاع»و « فضای باز»، «طح پوششس»هایی نظیر در مورد تراکم و به تبع آن الگوهای فضایی و کالبدی مختلف، متغیر

شوند لذا با هم رابطه محاسباتی نیز تغییرها از داده های یکسانی استخراج میمحاسبات دخالت داده شود .از آنجایی که این م در

ابسته به تراکم به شرح تر می کند. از این رو  به استناد این روش ، چهار شاخص کمی وتر و مستدلها را مستنددارند و این تحلیل

  ( :173، 1،91زیر می باشد )جمالی،

  های تراکممعرفی شاخص. 1 جدول

FSI 

Floor space index 
 

 

شاخص تراکم ساختمانی: این شاخص 

بیانگر تراکم فیزیکی یا کالبدی ساختمان 

 ، فارغ از عملکرد آن .

x/Ax=FxFSI 

xF ( 2= سطح کل طبقاتm) 

xA مساحت کل زمین = 

xقیاس مورد مطالعه= م 

GSI Ground space 

index 

سطح پوشش: این شاخص  خصشا

نمایانگر نسبت میان فضای ساخته شده و 

 فضای ساخته نشده است.

x/Ax= BxGSI 

xB ی = سطح اشغال ساختمان )سطح طبقه

 همکف یا ردپای ساختمان(

xA مساحت کل زمین = 

x مقیاس مورد مطالعه = 

OSR Open space ratio 

اخص فضای باز: نمایانگر نسبت میان ش

شده و فضای ساخته نشده  فضای ساخته

 است.
xx FSIGSIOSR /)1(  

L Levels 
شاخص ارتفاع : این شاخص نشان 

xx ی ارتفاع ساختمان استدهنده GSIFSIL / 
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 پایداری فرهنگی

ملل سازمان  1111هزاره و تهیه اعالمیه اهداف  1991انس زمین گذاری آن در امر پایداری در کنفرمسئله فرهنگ و میزان تاثیر

فرهنگ  رگذارییتاث زانیم رییگاز جمله اندازه دهیعد مشکالت به جهت نهیزم نیدر ا یمورد توجه قرار گرفت؛ اما تنها به اشارات

که  ییهاو چالش اتیجهت تجرب به 11 ویسپرده شد. اما در کنفرانس ر یفراموش دست مطلب به نیاکتفا شد و در مرحله عمل ا

مسئله فرهنگ و ارتباط آن با  د،یمواجه گرد کیهر  یو ارزش یفرهنگ هاییژگیبا توجه به و مختلف توسعه در کشورهای

 قرار گرفت. یبار به صورت جدی مورد بحث و بررس نیمختلف توسعه، برای نخست هایبخش

شود. تنها نو محسوب میای اقدامی نسبتاً ریزی شهری و منطقه، برنامهبکارگیری مفهوم پایداری در زمینه معماری، شهرسازی

( از پایداری، در زمینه پایداری Brundtlandهای جامعی در جهت ترجمان تعریف گسترده برونتلند )در دو دهه گذشته کوشش

 فرهنگی جامعه با دیدگاههای فرهنگی صورت گرفته است. 

نقش ضروری فرهنگ در « ارم پایداریرکن چه»با انتشار کتاب  1111نی است که در سال گران و مفسراجان هاواک از تحلیل

کننده چهار بعد متداخل است : مسئولیت پذیری محیطی، سالمتی را مطرح کرد. ارکان چهارگانه پایداری بیانبرنامه ریزی 

ز ریزیها با استفاده ار سیاست گذاریها و برنامهاقتصادی، عدالت اجتماعی و سرزندگی فرهنگی . هاوک نیاز به نگرش فرهنگی را د

داند که چارچوبی را برای ارزیابی تاثیرات سازد. هاوک سیاستگذاران و مجریان را موظف میر نشان میابزارهای عملی خاط

 (.Hawkes, 2001های محیطی، اقتصادی و اجتماعی خود تهیه کنند. )فرهنگی در تصمیمات و طرح

 فرهنگ و پایداری 

جه به گستردگی مفهوم رای ارتباط دادن با مقوله مورد نظر است با توفرهنگ به تنهایی یک موضوع بیش از حد گسترده ب

توان به عنوان ها را میبندیهای ارائه گشته از مقوله فرهنگ ، باورها و ارزشفرهنگ با مطالعه در زمینه تعاریف متعدد و با سطح

ها را زاییده نوع اپاپورت، باورها و ارزش(. محققانی نظیر ر1،91زدانفر، حسینی و زرودی، ارکان اصلی فرهنگ محسوب کرد )ی

(. وی فرهنگ را منشا جهانبینی و سپس جهانبینی را منشا Rapoport,1998 & 2005دانند )جهانبینی یک جامعه می

 شیوه زندگی معرفی کرده است که با جهت دادن به ها را به عنوان عوامل اصلی سازندهکند. در ادامه نیز ارزشها معرفی میارزش

گذارد. در دیدگاههای دینی نیز جهانبینی را منشا باورها و ها و چگونگی انجام آنها به صورت بالفصل بر کالبد تاثیر میفعالیت

هم های بهوح و الیهتوان نتیجه گرفت که فرهنگ نظامی است دارای سطدانند. بر این اساس میارزشهای مورد تایید جامعه می

های واسطه از طریق الیهها و ارزشهایی هستند منتج از جهانبینی مردم، که بالواسطه یا باآن باور ترین سطحپیوسته که درونی

 (.1،91کنند )یزدانفر و همکاران ،ترین سطح نمود پیدا میمیانی )که در جوامع مختلف متفاوت هستند( در بیرونی
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(1،91)یزدانفر، حسینی،زرودی، فرهنگاز مدل سطح بندی برگرفته . 2 شکل  

طح فرهنگ و شکل ترین سهای منتج از نوع جهانبینی به عنوان درونیتوانند نقش سطوح میانی را بین باورها و ارزشمبانی نظری معماری و شیوه زندگی می

به عنوان یکی از مظاهر بیرونی فرهنگ ایفا نمایند. مسکن)کالبد(  

ای است منتج از نوع جهانبینی که با تعیین دهد که فرهنگ مقولهشده و این سلسله مراتب نشان میهای بیانیهسطوح و ال

دادن به شیوه زندگی از یک طرف و های مختلف از جمله در حوزه معماری مسکن ، با جهتهای مورد قبول جامعه در عرصهارزش

 کند.ن جامعه از طرف دیگر، نمود پیدا مینظری معماری آتاثیر قرار دادن مبانیبا تحت

 های پایداری فرهنگیشاخص

(. در صورتی که قرار باشد پایداری از یک توصیف کلی به یک 9،1،33ای نیست )هال و فایفر پایداری از نظر اجرا مفهوم ساده

(. نیاز به 1،73ود )طبیبیان،هدف غایی تبدیل شود ، الزم است این هدف قابل تشخیص، قابل کنترل و قابل سنجش تعریف ش

دستور کار نیز به صورت مکتوب  11و  3انس ریو نیز مورد تایید قرار گرفته، این نکته در فصل یدار در کنفرهای توسعه پاشاخص

کند که به دلیل درک متفاوت جوامع از های پایداری، یاد می(. مک الرن با تعریف شاخص1،31،،1ذکر شده است )کوشیار 

ه تنهایی قادر به ارائه یک تصویر کامل است. بنابراین هر شاخص بجای مانده -ی متفاوتی برهای طراحی شده، شاخصپایداری

گرفته شوند ها بکارای گسترده از شاخصبایست مجموعهنیست و برای تشخیص ویژگیهای ابعاد مختلف، می

(Maclaren,2004,2006بنابراین نکته .)که  ها، هویت و فرهنگ جامعه مورد نظر است. چرااخصی بسیار مهم در طراحی ش

 های طراحی شده به درستی نشان دهنده میزان پایداری نخواهد بود. بدون توجه به این مهم، شاخص

بینی در معماری و تأثیر های منتج از جهانآمده از ارزشی تجلی یافتن مبانی نظری بردر پژوهش پیش رو نیز با بررسی نحوه

هایی دهی به شیوه زندگی در جوامع، سعی در استخراج شاخصای مورد اشاره روی الگوهای معماری از طریق جهتارزش ه

-گردیده که با بررسی ارزشهای فرهنگی متجلی در مسکن با نمود در قرآن و روایات و در نهایت جمع بندی نظر متخصصین حوزه

 (،ی مربوطه مطابقت داشته باشد )شکل 

 



111 

 

 

 

 و همکاران، سخی نیا ...های کیفی پایداری فرهنگیبررسی شاخص

 

 

رهنگیبر تعیین شاخص های ف چهار عامل تاثیر گذار. 3شکل   

های نهایی پایداری فرهنگی در ی مطرح شده ، شاخصهای چهارگانههای فرهنگی بدست آمده از بررسیپس از پاالیش شاخص

 شش دسته موضوعی دسته بندی گردید. 

اده است آنجا  که م به پیامبر گرامی اسالم فرمان به رعایت عدل دخداوند در قرآن کری « :عدالت و مساوات»دسته اول 

(. عدالت یکی از عوامل مهم در تشکیل شهر اسالمی است، برقراری عدالت 19)سوره اعراف آیه « سطقُل امر ربی بِالق»می فرماید

( برقراری عدالت 1عدالت در اندیشه ورفتار  ( برقراری،( برخورداری عادالنه از امکانات 1( برقراری عدالت در کالبد 1در شهر تابع: 

 (. 3،1،39رفتار با کالبد )منجری،در 

چنانچه از مباحث مربوط به تاکید تعالیم اسالم بر تفکر و تدبر بر طبیعت و عناصر طبیعی  « :ارتباط با طبیعت»دسته دوم 

و ترین شرایط مناسب انسان با آنها، یکی از اصلیتوان استنتاج کرد، توجه به طبیعت و ایجاد ارتباط به عنوان آیات الهی می

( اینکه این تماس 1های مادی و معنوی متفاوتی به این ارتباط با طبیعت نیازمند است: مسکن می باشد. انسان از جنبهویژگیهای 

( عناصر 1قرار باشد. بایستی در یک سلسله مراتب منطقی از واحد مسکونی تا کوچه و خیابان و محله و شهر و حتی طبیعت بکر بر

با توجه به معانی نمادینشان دارند به مردم یادآوری  در برآورده کردن نیازهای معنوی و روانی انسانطبیعی بسته به ارزشی که 

(توجه به طبیعت و ملحوظ داشتن شرایط اقلیمی و محیطی در مسکن نقش بسیار مهمی ایفا ،شوند و امکان تماس برقرار گردد. 

 (. 1،31قی زاده،می کند) ن

های جهان بر هندسه استوار است و چنین است که کلیت بدون شک زبان معماری « :تناسبات و هندسه»دسته سوم 

های زیر پوشش فلسفه وفرهنگ اسالمی، های شرق ، ایران و تمدنگردد. مورد بسیار مهم در درک معماریکالبدی آنها آشکار می

و ترکیبات پیچیده علم و رشد ریاضی و اعداد هاست. در این سرزمین بحث بیان افکار و اندیشهنحوه برخورد با مقوله هندسه در 

ترین ادراک بصری برای گیرنده ی مطلوبهمراه با حس شهودی بوده است و همواره تناسباتی از اندازه ساختمان یا فضا که در بر

 (.11،1،71اد ساختمان یا فضا مطرح بوده است )توسلی ،گیری ابعانسان باشد به عنوان موجه ترین مقیاس برای اندازه

 شاخص های فرهنگی

ظرینحوه تاثیر گذاری بر مبانی ن عوامل فرهنگی و  

ندگیزعوامل فرهنگی و نحوه تاثیر گذاری بر شیوه   

ر جمع بندی نظ
متخصصین 
 حوزه مربوطه

ارزشهای 
متجلی در 
د مسکن با نمو
در قرآن و 

 روایات
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از بارزترین تجلیات اصول اعتقادی و فرهنگی و از عمده مسائلی که در مسکن بدان توجه شده حفظ  « :حریم»دسته چهارم 

به طبع آن در کند و به معنای جدایی نیست . بلکه در کلیه شئون زندگی و روابط و حریم و محرمیت است. حریم ایجاد مرز می

کند. حریم شود. تمامیت زندگی را حفظ میکند مانع از تجاوز دیگران میاینکه حجابی ایجاد میمعماری تاثیر گذار است و در حین 

حافظ خلوت افراد است تا امکان سیر در حاالت درون بدست آید و تعادل بین برون و درون ایجاد گردد) جبل عاملی،نقره کار و 

ترین -ط فرد و جامعه است. حریم در حد فاصل خصوصیرواب کننده(. حریم انعکاس فضایی حرمت است، تنظیم1،91حمزه نژاد،

 (.11،1،33دهنده مراتب فضایی است )حائری مازندرانی،ترین تجمع اهالی است ...معیارِ شکلخلوت ساکن تا عمومی

خلقت (. نیاز ضروری انسان از بدو 31سوره نحل آیه «)اهلل جعل لکم مِن بیوتکم سُکناٌ» « :ایمنی و امنیت»دسته پنجم 

کند. در ترین نیاز، نقش مهمی در تامین امنیت و ایمنی ایفا میترین و ابتدایین اساسیسرپناه بوده و می باشد، این نیاز به عنوا

کن داشته است. امنیت در گیری مسسالهای اخیر تغییر ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی انسانها تاثیر زیادی در شکل

روانی حس ناامنی را -ع فیزیکی و کالبدی میسر نبوده چه بسا همین موانع به لحاظ روحیا از طریق موانهای مسکونی تنهمجموعه

اجتماعی در  -های تلفیقی کالبدی و روابط فرهنگیگیری از سیاستدر مردم تقویت کند. اینجاست که برای حس امنیت بهره

 نیت بیشتر از پیش احساس می گردد.جهت تحقق ام

در سنت و فرهنگ ما از دیر باز روابط همسایگان از ارزش فراوانی  « :همسایگان ارکت و تعاملمش»دسته ششم 

-در آموزه«. همسایه خوب از خویشاوند بهتر است»شودای که گفته میهای زندگی شمرده شده به گونهبرخوردار است و از اولویت

د کنند. امروزه از مسلمان اندر روابط با همسایگان با احسان برخورقرآن کریم و احادیث نیز همواره خواسته شده که های اسالمی ، 

ها و فراهم ساختن تجربه زندگی هماهنگ های مسکونی، ارتقاء زندگی و روابط اجتماعی انساناهداف اصلی ساختار مجتمع

پایداری است یابی به سطح باالیی از انه برای ساکنین و دستگروهی و اشتراکی مبتنی بر روش های مردم ساالر

(Scotthanson & Scotthanson ,2005.) 

های پایداری فرهنگی انتخاب و در سطوح بعدی، در ارتباط با تاثیرشان بر این شش دسته موضوعی به عنوان سطح اول شاخص

 (1قرار گرفته است )شکلکالبد بیرونی  در راستای تحقیق ، مورد بررسی و کنکاش بیشتر 

 کیفیهای کمی و مسکن و شاخص

های توسعه در یک جامعه است. این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، زیست مسکن یکی از مهمترین بخش

یت مسکن ای در ارائه ویژگیها و سیمای جامعه به مفهوم عام دارد. شناخت و بررسی وضعمحیطی و کالبدی خود اثرات گسترده

توان اصول و معیارهای فراوانی را در نظر گذار بر مسکن است . برای بررسی مسکن میمنوط به شناسایی و تحلیل عوامل تاثیر

رغم اینکه تا کنون تحقیقات و گیرند. علیهای کیفی را در بر میهای کمی و هم جنبهگرفت، این اصول و معیارها هم جنبه

ریزی به های مسکن و جایگاه آنها در فرایند برنامهدر ابعاد مختلف مسکن صورت گرفته، اما به شاخصمطالعات متعددی در ایران 

های مسکن، و طور ترکیبی و جامع کمتر پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به اهمیتِ نقش و جایگاه شاخص

رسی )کیفی( بر های فرهنگیهای تراکم کالبدی )کمی( و شاخصاخصهای بکار برده شده در روش تحقیق ، شبا توجه به قابلیت

 و معرفی گردند و به صورت توام و ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
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شاخص های پایداری فرهنگی در شش دسته و در سه سطح. 4 شکل  

 

یق. مدل استخراج شاخص ها با توجه به عوامل فرهنگی و کالبدی در روند تحق5شکل   
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 پیشینه پژوهش

( که Jenk & Dempsey,2005گیری تراکم مورد استفاده قرار گرفته است )شهای اندازهطیف وسیعی از رو 1913از سال 

کمی آن است. برای -ی قابل توجه در مورد مقوله تراکم، ماهیت کیفیهای کمی دارد اما نکتهسعی در بیان تراکم در گزاره

ی کنندهونی و ارتباط عوامل ، تعیینتنوع، گوناگهایی همچون فی بهتر از تراکم کمی است. متغییرشهرنشینی متراکم ، تراکم کی

کنش میان ابعاد کمی و کیفی تراکم کیفیت فضاهای شهری هستند. ویژگیهای شناختی و فرهنگی و اجتماعی مردم نیز بر هم

 (.Vieuna,2012,23کننده است )تعیین

های مختلف این مفهوم کلیدی شناساندن جنبهاست از تحقیقات مربوط به موضوع تراکم در جهت  هایی برگزیدهنمونه 1جدول 

 ی محاسباتی و کمی است.و بازنمودی است از اینکه تراکم چیزی بیش از یک نسبت ساده

. پیشینه پژوهش2جدول   

 مفهوم موضوع تحقیق دوره زمانی

1019-1099 تراکم تاثیرات جامعه شناختی و روان شناختی   تراکم ادراکی و ازدحام 

1009-1019 همسایگی اکم بر ویژگیهای کالبدی و ساختمان در مقیاسر ترتاثی   تراکم مسکونی و کیفیت سکونت 

 ....- 1009  رابطه تراکم و بعد توسعه پایدار اکولوژی تراکم)جنبه های بوم شناختی( 

 1،91دیهیمی، مدنی، موسوی نیا، منبع: پور

 

بندی وم تراکم از طریق طبقهساختن و بازخوانی مفه( در پژوهشی با روشن Boyko & Cooper, 2011پر )بویکو و کو

وجوه مختلف آن ، با مرور جامع مطالعات مرتبط با تراکم، آن را بیش از یک مفهوم عددی و مرتبط با رفتارها ، نیازها و ادراکات 

کردن درباره صحبت تواند به طور جدی بدونمعنقدند که یک شهر نمی دانند. آنهاانسان و جنبه های کیفی و کمی محیط می

تراکم، درباره پایداری صحبتی داشته باشد. آنها به شدت بر این باورند که رویکرد تراکمی که هم خوب طراحی شده باشد و هم 

صرفه، اقتصاد قوی ، بهته، مسکن مقرونتری را بوجود آورد. که شامل حمل و نقل بهبود یافتواند جوامع جامعاستراتژیک باشد می

 انرژی و مهمتر از همه همسو با ویژگیهای شناختی و فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد. ی وربهره

( در پژوهشی با عنوان کلید توسعه شهری پایدار در Dempsey, Brown & Bramely, 2012دمپسی و همکاران )

-های پایداری فرهنگیی و جنبهاند که بین تراکم مسکونبه این نتیجه رسیده« یتاثیر تراکم بر پایدار»شهرهای انگلستان، 

های اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. به طوریکه هر چه تراکم مسکونی بیشتر باشد به همان نسبت میزان پایداری شاخص

-محلی و تسهیالت دارد. ساکنان در محلهای یک اثر مثبت بر استفاده از خدمات در عوض تراکم محله مربوطه کاهش می یابد.

تر تمایل بیشتری به استفاده از خدمات و تسهیالت محلی خود نسبت به مناطقی که دارای تراکم کمتر هستند ، راکمهای پر ت

 دارند. 

ی در زمینه کمی المللی اشاره گردید، در سطح ملی نیز به خصوص در سالهای اخیر مطالعاتهایی که در مقیاس بینعالوه بر نمونه

اشاره نمود، وی در تعیین تراکم در مقیاس « عزیزی»توان به مطالعات باره میفته است. در اینو کیفی مرتبط با موضوع صورت گر

فضایی را با اهمیت خوانده و ضمن اشاره به -اجتماعی و کالبدی-های زیست محیطی، اقتصادی ، فرهنگیشهری توجه به شاخص

های اخیر بوجود آمده، فقط طیف خاصی از مردم را ه در دهههای متراکم کبه زندگی در آپارتمان و ساختمان این نکته که گرایش

های همسازی اجتماعی ، تجانس فرهنگی، سابقه سکونت، میزان خدمات و (، زیر شاخصAzizi,2003.128جذب کرده )

، (Ibid,262فرهنگی برشمرده )-های اجتماعیی شاخصتسهیالت موجود، کارایی مسکن ، قومیت و خویشاوندی و غیره را برا
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های امنیت ، روابط همسایگی، مشارکت و هویت را به عنوان های شهری، شاخصهای دیگری نیز درباره پایداری محلهدر پژوهش

تحلیل  مدل»در تحقیقی با عنوان  (. پرتوی و ساالرAzizi,2007.36اند )اجتماعی مسکن عنوان نموده-های فرهنگیشاخص

توجهی به ویژگیهای محیطی، ی مورد مطالعه، بیراکم ساختمانی پایدار را در محدوده، تحقق نیافتن ت«تراکم ساختمانی پایدار

-توزیع نامناسب جمعیت و خانوار در سطح کل محدوده، تراکم باالی ساختمانی در بعضی نقاط، رعایت نکردن حق همسایگی)سایه

نیز در (. نورائی و همکاران 1،91اند )پرتوی و ساالر، ی سبز، بی توجهی به همجواریها و... بیان نمودهاندازی و اشراف(، نبود فضا

تحقیقی در محدوده خاک سفید تهران به بررسی معیارهای فرهنگی و اجتماعی موثر بر تراکم ساختمانی پرداخته و با ارائه یک 

)نورائی، طبیبیان و رضایی، د انی مورد نظر را محاسبه نمودههای محلهبلوک ای بیشینه تراکم ممکن برای هر کدام ازتحلیل آستانه

(. عزیزی و جمال آبادی نیز در یک پژوهش ، با روش تحلیلی به تبیین ارتباط بین فرهنگ و تراکم ساختمانی در سه بعد 1،91

العه از نظر قابلیت متراکم سازی و ایجاد پرداخته و با رتبه بندی بلوک های محله ی مورد مط« کیفی»و « کیفی-کمی»، «کمی»

تراکم ساختمانی مطلوب ارائه می دهند که بر پایه توجه به عوامل فرهنگی های تحدید کننده فضایی ، مدلی را برای تعیین  لفافه

 (.1،91شکل گرفته است )عزیزی و جمال آبادی، 

د نهفته اطالعات با ارزشی درباره ی شکل ساختارها در خوبازخوانی مفهوم تراکم و به کار گیری روش های نوین محاسباتی ، 

بررسی شاخص های فرهنگی دخیل در میزان پایداری ساختارهای مورد مطالعه ، می توان  دارندکه با بکار گیری این روش ها و با

ی میان کیفیت و کمیت به روابط میان پایداری فرهنگی و شکل و فرم ساختارها پی برد. پژوهش هایی از این دست می تواند پل

 ایجاد نماید.

 

 مفهومی پژوهشل مد. 9 شکل



111 

 

 

 1301 پاییز ،139-190، 3شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 

 پژوهش روش
تحلیلی انجام گردیده است. روش گردآوری اطالعات با توجه به  -پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کاربردی با روش توصیفی 

خت کامل موضوع، کسب بینش نظری الزم باشد. بر این اساس با شناای و میدانی میماهیت مطالعه حاضر به دو صورت کتابخانه

های تراکم)کمی( صورت گرفته های پایداری فرهنگی)کیفی( و شاخصهای مرتبط با موضوع نظیر شاخصشاخصو استخراج 

است. نمونه های الزم جهت بررسی از سه منطقه مسکونی شهر تبریز به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب گردیده. برای 

های مختلف ( استفاده شده است، تا با دخالت دادن شاخص Spacemate ها از نمودار)انتظام فضایی و کالبدی نمونهنشان دادن 

ها، اطالعات ها با دقت قابل استنادی فراهم گردد. برای ارزیابی میزان پایداری بر اساس شاخصتراکم امکان بررسی فیزیکی نمونه

های تراکمی در نظر گی از شاخصفرهنهای حتوای آنها با توجه به امکان تاثیر  شاخصهایی که مگردآوری شده توسط پرسشنامه

بندی سطوح پایداری های آماری و با استفاده از مدل طبقهگرفته شده ، استخراج و جمع آوری گردیده و با استفاده از روش

ار اری نظیر رادار پایداری مورد تجزیه و تحلیل قر( و ابزار سنجش پاید1،91، )برزگر،دیوساالر،قربانی و صداقت ، پرسکات الن

 گرفت.

- «Spacemate : »ی تراکم و شکل و فرم ساختارها در مقیاس مورد مطالعه ، که به این نمودار ابزاری است بر اساس رابطه

است :متغیر شاخص  کند. چهار متغیر برای ارزیابی مشخص شدهگیری و طراحی کمک میریزان و طراحان شهری در تصمیمبرنامه

FSI  بر محورy  و شاخصGSI ورمح برx گیرد. دو شاخص دیگر این نمودار قرار میOSR  وL  بر روی این نمودار به شکل

کند که با یک منحصر به فرد ایجاد می« اثر انگشت فضایی»اند. ترکیب این چهار متغیر برای هر پروژه یک بادبزنی گسترده شده

د مطالعه است که از این طریق غیر در ساختار موری سطح و سهم هر متشود، که نشان دهندهمشخص مینقطه بر روی نمودار 

 (. Berghauser Pont and Haupt, 2009:99توان به تفسیر تراکمی آن پرداخت )می

(: این مدل که توسط پرسکات الن ارائه شده است، پایداری را به پنج  Perscott Allenبندی سطوح پرسکات الن )طبقه -

های ی اول شاخصشاخص نهایی پایداری در هر یک از ابعاد در مرحلهمدل، برای محاسبه  نماید. بر اساس اینسطح تقسیم می

گانه یک از ابعاد شش مورد مطالعه هم جهت شده و به داده های نسبی تبدیل شده و سپس برای تک تک معرف ها در هر

ی تبدیل محاسبات کمی به مقادیر کیفی نیز میانگین گیری به عمل آمد و عدد حاصل به عنوان شاخص پایداری منظور گردید . برا

 شده است.از طبقات پنجگانه مطابق جدول زیر استفاده 

. طبقه بندی سطوح پرسکات الن3جدول   

 معادل  ارزش حالت های پایداریی سطوح

 1 -1/1 1-11 ناپایدار اول

 1/1 -1/1 11-11 ناپایداری بالقوه)ضعیف( دوم

 1/1 -1/1 11-11 متوسط سوم

 1/1 -3/1 11-31 پایداری بالقوه)خوب( رمچها

 3/1 -1 31-111 پایدار پنجم

 

ای مختلف و های از شاخص(: مدل رادار پایداری توان یکپارچگی مجموعهRadar of Sustainabilityرادار پایداری ) -

امتداد یافته، به ازای هر شاخص متنوع را دارد، به طور عام شامل یک چند ضلعی است که از هر ضلع یک محور عمود بر مرکز آن 
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گیری شده مرتبط با هر شاخص بر روی محور مربوطه مشخص شده و یک ضلع و یک محور موجود است . عملکرد و شرایط اندازه

های منظم ها مانند شاخه(. در این روش شاخصWong, 2006, 90ها به هم وصل خواهند )اخصدر نهایت نقاط مرتبط با ش

ها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرند، یابند . و یک مبنای استاندارد نیز وجود دارد که شاخصای دوران میحول قطر دایره

است و در هر محور برای  111و یا  1دهدکه نسبت به ا نشان میاین مبنا ارزش بهینه برای دستیابی به شرایط توسعه پایدار ر

   این مبنا منطبق باشد.حصول شرایط پایداری، ارزش شاخص باید با 

 معرفی نمونه های مورد مطالعه

های کیفی پایداری فرهنگی و نظم فیزیکی مساکن  برآمده از تراکم، سه محدوده مسکونی در شهر برای مطالعه ارتباط شاخص

(و GSI(، سطح پوشش)L( مشابه ، اما از لحاظ ارتفاع )FSI( که این سه نمونه از نظر شاخص تراکم )1بریز انتخاب گردید )جدول ت

 (، متفاوت می باشند.OSRسطح فضای باز)

های مسکونی که ضریب تراکمی ( نشان از این است که مجموعه Spacemate های سه محدوده روی نمودار )مکانیابی

لبدی متفاوت هم هستند، میتوانند با تفاوت درارتفاع و سطح پوشش و فضای باز، ساختارهای کاواز نظر عددی نزدیک به مشابه،

هر محدوده ی مورد مطالعه با توجه به تعیین سطح و سهم هر کدام از چهار متغیر اشاره شده در ساختار (. 1داشته باشند)جدول

تر ی تحلیلِ تراکمی و شکل و کالبدی را دقیقرا بر روی نمودار ایجاد می کنند که رابطهنمودار، نقطه و اثر منحصر به فرد خود 

ای امکان دقت عمل و تفسیر کالبدی و نزدیک بودن عددی این ضریب در سه مورد مطالعه FSIه تنها با توجه به کنند چرا کمی

 (.1،91کمتر بود )برای روش تحلیل نک:جمالی، 

 مه ناتهیه و تنطیم پرسش

اهکار مورد نظر این ترین ربدون شک تهیه پرسشنامه برای رسیدن به ارتباطات بین تعاریف معماری و عناصر تاثیرگذار مهم

بندی گردید آید. برای تنظیم پرسشنامه، نخست اطالعات مربوط به موضوع پایداری فرهنگی بررسی و طبقهپژوهش به حساب می

های ها بر اساس متغیرهای پرسشنامهمتخصصان فعال در زمینه تحقیق ، محتوا و گویه ( سپس با مشورت صاحبنظران و1)شکل 

گزاره در  1،ای با ی پرسش نامهبه تاثیرپذیری از متغیرهای کمی تراکم ، شکل گرفت ، در نهایت بوسیلهفرهنگی و با توجه 

برفی انتخاب گردید با گیری گلولهی و به صورت نمونهتصادفگیری نیز از نوع غیرای گردآوری گردید. روش نمونهدرجه 1مقیاس 

 توانند در اختیار قرار دهند.ین اطالعات را در مورد موضوع تحقیق میها بیشترتوجه به اینکه با این روش اعضای نمونه
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 محدوده های مورد مطالعه. 4 جدول

 ( آسمان3محدوده ) ( چمران2محدوده ) ( بزرگمهر1محدوده )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-( این بافت در نزدیکی یکی از گره1محدوده )

واقع « آبرسانی»های مهم شهری، یعنی چهارراه 

های ی مورد مطالعه از خانهشده است. محدوده

دار تشکیل شده است که با مستقل متصل حیاط

های ی دسترسی منظم وهندسی به بخششبکه

نگام ها به هشود. خانهاندازه تقسیم میتقریباً هم

شمسی،  1،11ی تشکیل بافت، یعنی اوایل دهه

اکثراً در یک و دو طبقه ساخته شده و فاقد پیلوت 

های ترین خانهاند. با این که بخشی از قدیمیدهبو

این بافت هنوز بدون تغییر پابرجا هستند امّا با 

های گذشت زمان و فروش تراکم، بخشی از خانه

تر طبقات بیشهایی با اولیه تخریب و ساختمان

فضای خالیِ بافت در  .اندها را گرفتهجای آن

ی هادرصد است که با احتساب حیاط 11حدود 

 رسد. درصد می 11ها این رقم به حدود خانه

 

در « نصفِ راه»ی ( این مجتمع در منطقه1محدوده )

غرب تبریز ، در ضلع شمالی امتداد خیابان امام و 

ن راه آهن در اواخر درحد فاصل باغ گلستان و میدا

شمسی ساخته شده است. مجموعه  1،11ی دهه

ها بلوکبلوک مسکونی چهار طبقه تمام  17دارای 

دارای پیلوت نامحصور است که امکان تردد پیاده را 

کند و ها در کل محوطه  فراهم میاز زیر ساختمان

های مسکونی، فضاهای سبز، شبیه در میان بلوک

وان فضای بازِ آپارتمانی در های مرکزی به عنحیاط

ها و معابر ی بلوکنظر گرفته شده است. هندسه

شطرنجی است. فضای  بسیار منظم و دارای بافت

درصد است. کیفیت  11باز این مجموعه در حدود 

واحدهای مسکونی به لحاظ ساخت و برخورداری از 

 گرددفضای سبز کافی، در حد مناسبی ارزیابی می

 13بلوک مسکونی  11مجتمع از (  این ،محدوده )

ای نسبتاً ها درمحوطهطبقه تشکیل شده است. بلوک

اند.. این استقرار یافته وسیع به صورت جفت جفت

برداری شمسی به بهره 1،71ی مجتمع در اواخر دهه

رسید و از نظر کیفی در حد بسیار خوبی قرار دارد. 

ل از ای است که واحدها حداقها به گونهاستقرار بلوک

ی شمال یا جنوب به طورمستقیم نور یکی از دو جبهه

واحدها به های دیگر نیز در برخوردارند و گاه نورجبهه

طور مفید مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین 

ها مشکل اشرافیت و سایه فاصله گذاری بین بلوک

اندازی را نیز تا حدود زیادی حل کرده است. این بافت 

لیل دوری نسبی از مرکز پرتردد شهر و آپارتمانی به د

ی دسترسی عریض، در محصور بودن میان شبکه

اقع شده و بار ترافیکی سنگینی را ای کم ازدحام ونقطه

کند. فضای باز محوطه با احتساب معابر در تحمل نمی

درصد کل زمین پایه است که درصد قابل  91حدود 

 ای استمالحظه
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 Spacemate محدوده روی نمودارمکانیابی های سه . 5جدول 

 ( آسمان3محدوده ) ( چمران2محدوده ) ( بزرگمهر1محدوده )

FSI: 1/1 

OSR: 0/40 

GSI: 0/48 

L : 2/3 

FSI: 1/3 

OSR: 0/49 

GSI: 0/30 

L : 4/5 

FSI: 1/2 

OSR: 0/71 

GSI: 0/08 

L: 15 

 ( بر روی نمودار1مکانیابی محدوده )

spacemate 

 

 

 ( بر روی نمودار1مکانیابی محدوده )

spacemate 

 

 

 ( بر روی نمودار،مکانیابی محدوده )

spacemate 

 

 

 

 های فرهنگی ری شاخصمقایسه پایدا 

های مرتبط با هر شش دسته شاخص فرهنگی، که با توجه به عوامل فیزیکی مرتبط با تراکم گردآوری شده ،به همراه در ادامه گزاره

 (11( الی )جدول1های مورد مطالعه، آورده شده است ، )جدول نجش میزان پایداری محدودهداده های استخراج شده ، جهت س

ه ها و تحلیل داده های شاخص عدالتگزار. 9جدول   

 

 

 

 

 

 

 سطح حالت پایداری ارزش محدوده
 دوم ناپایداری بالقوه)ضعیف( 11/1 1

 پنجم پایدار 31/1 2

 چهارم پایداری بالقوه)خوب( 73/1 3

 های مزاحم(ه از نور مناسب )بدون ایجاد سایهامکان استفاد
 است ، اما فضای عمومی است( رعایت فینا )حریم اطراف خانه که متعلق به صاحب خانه

 هماهنگی با سایر واحدهای هم جوار در راستای حس تعادل و داشتن حسن ظاهر 
  استفاده بهینه از کل زمین در ساختار مجموعه
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 و تحلیل داده های شاخص طبیعتگزاره ها . 7جدول 

 

دسهگزاره ها و تحلیل داده های شاخص تناسبات و هن. 1جدول   

 

گزاره ها و تحلیل داده های شاخص حریم. 0جدول   

 

 

 

 

 

 سطح حالت پایداری ارزش محدوده
1 11/1  چهارم پایداری بالقوه )خوب( 

2 79/1  چهارم پایداری بالقوه )خوب( 

3 73/1  چهارم پایداری بالقوه )خوب( 

 نقش طبیعت و عناصر آن در برآورده نموده حس زیبایی شناسی
آرامش و آسایش نقش فضای باز و همدلی با عناصر طبیعی جهت  

 استفاده از نور، سایه ، کوران و تهویه منایب در همنشینی فضاهای باز و بسته
استفاده از چشم اندازها از پشت پنجره های واحدهای مسکونی امکان  

 هماهنگی استقرار بناها در راستای ارتباط بصری و خط آسمان

 سطح حالت پایداری ارزش محدوده

 چهارم پایداری بالقوه )خوب( 71/1 1

 پنجم پایدار 31/1 2

 دوم ناپایداری بالقوه)ضعیف( 11/1 3

 یکپارچگی بصری با رعایت تناسبات و هندسه در ساختار کالبدی

 خوانایی ناشی از تناسبات و هندسه در سلسله مراتب ساختار کالبدی 

 رسی پذیری بصری با توجه به هندسه و تناسبات مجموعه یابی و دستجهت

 ر ساختار کالبدی مجموعه(واری ) رعایت مقیاس و تناسبات انسانی دمردم

 سطح حالت پایداری ارزش محدوده

1 11/1  چهارم پایداری بالقوه)خوب( 

2 71/1 رمچها پایداری بالقوه)خوب(   

3 77/1  چهارم پایداری بالقوه)خوب( 

شنیداری(های شنیداری )حریم رعایت حریم و خلوت با توجه به مزاحمت  

 رعایت حریم و خلوت با توجه به مشرف نبودن واحدها نسبت به هم )حریم بصری(

 امکان اشرافیت واحدها نسبت به محوطه ) حریم امن( 

   ها ، در ساختار کالبدی مجموعهوجود حرائم و قلمروهای متناسب با  نیاز
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گزاره ها و تحلیل داده های شاخص امنیت. 19جدول   

 

 ل داده های شاخص مشارکتگزاره ها و تحلی. 11جدول 

 هایافته
  سنجش و تحلیل

شد و در گزاره به دلیل ابهام کنار گذاشته  1گزاره ،  1،ضریب مقبولیت محاسبه گردید ، از تعداد  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

ضریب قابل قبولی بر اعتبار 31/1صلاست ، عدد حا7/1ی باقی مانده با توجه به اینکه حد نصاب الفبای کرونباخ گزاره 11نهایت از 

های هر محدوده ، برای ارزیابی نهایی از رادار پایداری گذاری شاخصها و ارزشپرسشنامه گردید. با توجه به خروجی پرسشنامه

های مسکونی مورد مطالعه نشان شاخص ، در محدوده 1های حاصل از سنجش وضعیت پایداری در مورد . یافتهاستفاده گردیده 

دهد که با وجود اینکه تراکم از نظر کمی در سه محدوده بسیار مشابه و نزدیک به هم بوده ولی متفاوت بودن عواملی چون می

های کیفی فرهنگی داشته که در نهایت ت پایداری هر یک از شاخصارتفاع و سطح پوشش و فضای باز تاثیر مستقیمی در وضعی

 (. 11یک از مجموعه ها گردیده است )جدول  منجر به تفاوت در وضعیت پایداری کل هر

 بحث
های قدیمی این محدوده هنوز بدون تغییر پابرجاست ، اما با گذشت زمان و با اینکه بخشی از خانه«: بزرگمهر( »1محدوده ) -

ماندن فضای باز  تراکم ، بخشی از خانه های اولیه خراب شده و ساختمانهایی با طبقات بیشتر در حال احداث است. با ثابتفروش 

اندازی و میزان استفاده از نور مناسب ، رعایت نشدن فینا و ..... و بر هم خوردن ساختار ارتفاعی مجموعه مشکالتی در زمینه سایه

را نشان می دهد، می  1/1هایی که کمتر از گردیده است. از دیگر شاخص1/1عدالت به کمتر از باعث پایین آمدن ارزش شاخص 

زشار محدوده  سطح حالت پایداری 

1 71/1  چهارم پایداری بالقوه )خوب(  

2 31/1  پنجم پایدار 

3 11/1  سوم پایداری متوسط 

امین امنیتنقش فرم و ویژگیهای کالبدی مجموعه در تامین محصوریت الزم جهت ت  

 وجود نظارت و کنترل بصری از داخل به خارج بنا در جهت تامین امنیت

بحران در قبال مواردی چون دزدی، آتش سوزی و ...)عوامل غیر طبیعی(حس امنیت از مدیریت   

 حس امنیت در مدیریت بحران در قبال مواردی چون سیل، زلزله و ...)عوامل طبیعی(

 سطح حالت پایداری ارزش محدوده

1 ،7/1  چهارم ناپایدار 

2 91/1 مپنج پایدار   

3 71/1  سوم پایداری بالقوه )خوب( 

 وجود فضاهای باز مناسب برای فعالیتهای مشارکتی همسایگان

لمندان و ...(میزان همخوان بودن فضاها با فعالیهای تعامالتی چون)پارکینگ، بازی کودکان، سا  

 وجود فضاهاو زون های مختلف، جهت جلوگیری از ازدحام در یک زون 

با توجه به تعداد همسایگان سطح مطلوبیت تعامالت  
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خص مشارکت در این محدوده اشاره نمود ، که این پایین آمدن ارزش پایداری بدلیل نبود فضای باز مناسب و کافی توان به شا

میرسد، که با تغییری ساختاری  که  %13تساب حیاطها به است که با اح %11برای فعالیتهای مشارکتی است. )فضای باز محدوده 

تواند باشد(. تغییر سبک زندگی، و فعالیتهای مشارکتی همسایگان نمیدر جریان است حیاطهای خصوصی جوابگوی تعامالت 

دار گواه هایی حیاطهها را به عنوان فضای باز دچار دگرگونی کرده، که این محدوده با داشتن خانمتاسفانه، تعریف و کاربرد حیاط

، در مجموع محدوده ی 1/1با ارزش  و شاخص طبیعت و حریم 7/1های تناسبات و امنیت با ارزش این دگرگونی است. شاخص

 دهد.( را در حالت پایداری متوسط نشان می1)

ها و معابر، م بلوکدست و متوسط کل مجموعه با هندسه و ساختار منظدر این محدوده ارتفاع یک« چمران( »1محدوده ) -

و در حالت پایداری  7/1همگی باالی ها ، با اختالف بسیار ناچیزی همچنین فضای باز مناسب باعث گردیده که ارزش شاخص

باشد که در نظر سنجی ، می 9/1ها نیز باالترین ارزش مربوط به شاخص مشارکت با ارزش بالقوه و پایدار باشند. از میان شاخص

ای ها که نقش حیاطهسازند و همچنین فضای سبز میان بلوکصور که امکان تردد در زیر ساختمان را فراهم میهای نامحپیلوت

فضای باز( ، عامل پایداری باالی این شاخص ذکر شده است . در کل  %11مرکزی قابل دید و سرسبز را دارند) به میزان 

ع متوسط، فضای باز مناسب و سطح پوشش( باعث گردیده که این های تراکم )ارتفاهماهنگی کالبدی کل مجموعه از نظر شاخص

 یداری قرار گیرد. محدوده در بهترین سطح از نظر سطح بندی پا

ای است که نور جبهه جنوب را به طور مستقیم و گاه نور ها به گونهدر این محدوده استقرار بلوک« آسمان( »،محدوده ) -

اندازی و اشرافیت را تا ها مشکل سایهگذاری بین بلوککنند، همچنین فاصلهدریافت میهای دیگر را نیز به صورت مفید جبهه

ای است . و کل است، که در صد قابل مالحظه %91کرده است . فضای باز محوطه با احتساب معابر در حدود حدود زیادی حل 

هایی مانند عدالت، طبیعت، حریم و ، ارزش شاخصها این مالحظات در مجموع باعث گردیده که با توجه به ارتفاع باالی بلوک

-هایی مانند تناسبات و امنیت ، متاثر از ارتفاع باالی بلوکشند. اما  شاخصو در حالت پایداری بالقوه )خوب( با 1/1مشارکت باالی 

وب( برای این محدوده دهند . که از نظر سطح بندی کل ، پایداری بالقوه )خهای دیگر را نشان میها، ارزش کمتری از شاخص

 آید.بدست می
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 . مقایسه پایداری سه محدوده12جدول 

محدود

 ه ها

 (1ه)محدود 

 بزرگمهر
 (1محدوده)

 چمران
 (،محدوده)

 آسمان

ص ها
شاخ

ش 
ارز

 

 

 73/1 31/1 19/1 عدالت

 73/1 79/1 11/1 طبیعت

 11/1 31/1 71/1 تناسبات

 77/1 71/1 11/1 حریم

 11/1 31/1 71/1 امنیت

مشارک

 ت

،7/1 91/1 71/1 

ی
رادار پایدار

 

 

  

 

 

 

 

 

ی
ت پایدار

حال
 

 

  

17/1 

 پایداری متوسط
 سطح سوم

 

31/1 

 پایدار
 سطح پنجم

 

11/1 

 پایداری بالقوه )خوب(
 سطح چهارم

 

 تیجهن

گیری از ابزارهایی است رود و تراکم به عنوان یک سیستم اندازهپایدار در آینده به شمار می پایداری فرهنگی از ضروریات توسعه

تواند پایداری و توسعه پایدار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و نه اند به این امر کمک بسیاری نماید، غفلت از این امر میکه می تو

آن نیز بیافزاید . افزایش تراکم و فشرده سازی هر چند از الزامات توسعه پایدار تنها مشکالت امروزی را کاهش نداده بلکه بر شدت 

استفاده از این راهکار بایستی با در نظر گرفتن سنجش اثرات آن بر ساختار کالبدی و همچنین شرایط به شمار می رود، اما 

های های فرهنگی بر روی محدودهشاخص های مختلف باشد . این پژوهش نیز با بررسی ارزشاجتماعی در زمینه -فرهنگی 

-ریزی و طراحی مربوط به مجتمعهای برنامهدر سیاست مسکونی که تراکم یکسان دارند سعی در نشان دادن این مهم است، که

های مسکونی، تراکم بیش از یک نسبت ساده کمی اهمیت دارد و میزان پایداری تنها به باال یا پایین بودن نسبت عددی ضریب 

های تراکم نقش راکم بستگی ندارد، بلکه عواملی چون ارتفاع، میزان سطح پوشش و همچنین فضای باز ، به عنوان زیر شاخصت

ای که با وجود ( به عنوان محدوده1اساسی در انتظام کالبدی مجموعه و در نتیجه میزان کل پایداری دارند. محدوده ی بزرگمهر)

گرایی بافت مسکونی و به عنوان ای با احترام به درونا ارتفاع متوسط، به عنوان محدودهدار و بهای مستقل متصل حیاطخانه

-رفت که از ارزش پایداری باالیی برخوردار باشد در حالیکه یافتهارای معیارهای زندگی سنتی شهری است، انتظار میای که دنمونه

( با وجود اینکه مدرن و ،اری متوسط است. محدوده ی آسمان)(دارد و  در حالت پاید17/1دهد که ارزشی معادل )ها نشان می

( ، و با توجه به سیاست 1ده از بهترین امکانات، با ویژگیهایی متفاوت از محدوده ی )متناسب با نیازهای زندگی امروزی و با استفا

ی از نظر باال بودن ارزش پایداری باشد، ی قابل قبولرفت نمونه،  طراحی شده و انتظار می«متراکم سازی راهی برای توسعه پایدار»
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های مربوطه، در کل ها با آداب و فرهنگ و معیارها و ارزشسازگاری آناما به دلیل نادیده گرفتن برخی پارامترها از نظر تناسبات و 

( 31/1( ، با ارزش )1)تر از محدوده چمران قرار دارد. محدوده ی چمران ( در حالت پایداری خوب ، در سطحی پایین11/1با ارزش )

که، تعیین تراکم در چمران با توجه به  فضای  و حالت پایدار در باالترین سطح، بین سه محدوده، قرار دارد،که نشان از این است

ها و ... بوده است .کشف روابط منطقی و موثر میان ها نسبت به ساختمانباز، تعداد طبقات و ارتفاع و موقعیت و شکل حیاط

ویژه مسکونی( های جاری و حاکم بر تعیین و تجویز تراکم )بهگذاریتواند در سیاستراکم کالبدی و توسعه فرهنگی میشاخص ت

 مندان این حوزه قرار گیرد. برداری مدیران ، طراحان و حرفهبه شکلی کارا مورد بهره

ز تظااهرات عینای و آشاکار آن اسات ( موجاب      ی مسکن ، )که شاخص تراکم اگی هویدا در توسعهبرنامهلجام گسیختگی و بی

هایی مثال تعیاین تاراکم    وان عامل فرهنگ را از طریق سیاستکننده فرهنگ نیز شده است . در صورتیکه بتغفلت از عامل تعیین

 بصورت ضمنی به سازندگان دیکته کرد، بخشی از هدف مهم پایداری فرهنگی نیز خودبخود تأمین شده است. 

ل و کالبد تنهایی خوب یا بد نیست ، بلکه تبعات و تأثیرات آن بر زندگی و رفتار افراد و نیز نقش آن در تعیین شکمیزان تراکم به 

یابد که هایی از نوع پژوهش حاضر از این جنبه اهمیت میشود . پژوهشگذاری ما بر آن میهای مسکونی باعث ارزشمجموعه

های مسکونی ، عوامل معنایی و فرهنگی یک جامعه را حفظ یین شکل فیزیکی ساختمانتواند همزمان با تفسیر و یا تعنتایج آن می

، معنا و هویت باید از هر طریق ممکن در زندگی معاصر ما بازشناخته و بازیابی شود. اگر قرار است عوامل و تقویت نماید . فرهنگ

مهم را به عهده بگیرد ، باید مناسب ترین، سریعترین،  های عاملی مثل تراکم بتواند بخشی از این وظیفهفیزیکی در قالب شاخص

 و تثبیت کرد. ترین مسیر ممکن را جستجو هزینهکاراترین و کم

 منابع
 .11-،(، ،)1 ،هویت شهر .(. تراکم ساختمانی و توسعه درون زا1،37) .اسالمی، سید غالمرضا و هوتن ایروانی

مطالعات  .سنجش و ارزیابی پایداری اجتماعی در شهر های کوچک (.1،91) .ر، علیرضا قربانی و مهدی صداقتبرزگز، صادق، اسداهلل دیو ساال
 .7-1،، 11، رد شهریساختار و کارک

شهر ارومیه )محدوده خیابان دانشکده(.  1(. مدل تحلیل تراکم ساختمانی پایدار، مورد پژوهشی: منطقه 1،91پرتوی، پروین و پژمان ساالر. )
 13-17، 11، ه معماری و شهرسازینام

مطالعات بر ادراک تراکم و محیط های مسکونی.  (. عوامل کالبدی موثر1،91پوردیهیمی، شهرام، رامین مدنی و سیده فاطمه موسوی نیا. )
 .11-،1، 11، معماری ایران

مرکز مطالعات و تحقیقات  :وم، تهراند-جلد اول .اصول و روشهای طراحی شهری و فضای مسکونی در ایران(. 1،71). توسلی، محمود
 .شهرسازی و معماری ایران

(. اصول مفهومی طراحی خانه بر اساس حکمت اسالمی. دومین همایش 1،91ژاد. )جبل عاملی، مهسا و عبدالحمید نقره کار و مهدی حمزه ن
  ملی شهر اسالمی، اصفهان 

. رساله دکتری، دانشکده علوم محیطی و برنامه ریزی شهری، رفولوژی شهربررسی تاثیرگونه شناسی مسکن بر مو(. 1،91جمالی، سیروس. )
 دانشگاه تبریز.

 . تهران: انتشارات فروزش.ناسی شهری، بازنمایی معماری در مقیاس شهرریخت ش(. 1،91جمالی، سیروس. )

 و تحقیقات شهرسازی و معماری.. تهران: انتشارات مرکز مطالعات خانه، فرهنگ، طبیعت(. 1،33حائری مازندرانی، محمد رضا. )

 .11-1،  1، امه محیط شناسیفصلن(. تعیین شاخص های توسعه پایداری و نمود آن در محیط زیست. 1،31طبیبیان، محمد. )
هنرهای مدلی برای تعیین تراکم ساختمانی مطلوب محله با تاکید بر عوامل فرهنگی. (. 1،91عزیزی، محمد مهدی و جمال آبادی، فاطمه. )

 . 1،-19،  11، یباز

 . 11-1،، 11، هنر های زیبا(. جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن. ،1،3عزیزی، محمد مهدی. )

(. امکان سنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت شبکه معابر، مطالعه موردی: محله بهار 1،97قربانی، رسول و رسول زاده، زهرا. )
 119 -91(، 1)1نشریه دانش شهرسازی، یز. کالنشهر تبر

 . 1،-7،(، 31و79، )،1، ماهنامه مدیریت(. شاخص های توسعه پایدار. 1،31کوشیار، گلرخ. )
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 و همکاران، سخی نیا ...های کیفی پایداری فرهنگیبررسی شاخص

 
 . تهران: شرکت سهامی انتشارجامعه شناسی شهری(. 1،91ممتاز، فریده )

ول و ضوابط حاکم بر احداث و ارزیابی(. همایش ملی (. نو شهر اسالمی و عامل عدالت )اص1،39منجزی، نور محمد و رفیعی، محمدعلی. )
 معماری و شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 (. جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ شهرهای ایرانی. تهران: انتشارات واحد علوم و تحقیقات. 1،31حمد )نقی زاده، م

فرهنگی. -(. تعیین تراکم بهینه در محالت حاشیه نشین با مالحظات اجتماعی1،91نورائی، همایون، طبیبیان، منوچهر و رضایی، ناصر )
 .1،1-117، 9، معماری و شهرسازی آرمان شهر

 . ترجمه ی ناهید صفایی، تهران: جامعه مهندسان مشاور ایران11ی شهری قرن (. آینده1،33هال، پیتر و اولریخ فایفر )

 .1،-17، 111، مسکن و محیط روستا(. فرهنگ و شکل خانه. 1،91صطفی. )یزدانفر، عباس،  حسینی، باقر و زرودی، م
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