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 چكيده

فضايي انتظام  بازيابي  يا  ايران   هاي بافت   ويژه به  ، هابافت   شخصيت   وهويت    حفظ   وشهر    هايمحله کالبدي  -برقراري    ،مسكوني 

هدف از اين  . رسدمي ناممكن به نظر  يابي محيط مصنوع،اثرگذاري هرکدام در شكل چگونگي  و  ميزان و  مؤثر دون آگاهي از عوامل ب

روش  .  (شهري استشناسيريخت )مورفولوژييابي  شناسي قطعات مسكوني در شكلگونه  اثر  و نقش    تحليل   وپژوهش بررسي  

کاربردي   ماهيت  لحاظ  به  است.    کيفي  -کميلحاظ روش،وبه  تحقيق  پيمايشي  نوع  راستا  از  اين   از شهر زنجان   هاييبافت در 

  شهر  است که آيا بناهاي بافت قديم آن پژوهش،  اين برگزيده شد. چالش اساسي در بررسي وبراي تحليل   موردي نمونه عنوانبه

قابليت   نيز    داراست را شناسي  گونه  و   بنديدسته زنجان  براي شناسا  چندگونهو  را  بافت  اصلي  اين  بناهاي  برشمرد.    توانمي يي 

منظور، اسناد  بدين  مطالعات  از  استفاده  با  نظري    ، يپژوهش  چهارچوب  تدوين  به   . پردازدمي شناسي  شكل  و شناسي  گونهابتدا 

  CVRها به روش  ابتدا اين شاخص.شناسايي گرديدند  هاي مورفولوژيشاخص  پرداخته و  مورفولوژي بافتبه شرح کلي    سپس

اي شهر زنجان مورد  ه تهاي پذيرش شده، بافبرگان حوزه شهرسازي مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس بر اساس شاخصتوسط خ

ي مورفولوژيک سطح شهر نقشي  هاحوزه  يدهشكل و  ي مختلف مسكن در تعيين  هاگونه که    ،دادنتايج نشان    تحليل قرار گرفتند.  

-بافتشكل    ،بناهاي مسكوني  گونه با تغيير    کهيطوربهدهند ، يم ير قرار  تأثت  ي شهري را تح هابافت فضايي   انتظام   و   داشته  مؤثر

  کنترلقابل قرار گيرد،شكل محيط مصنوع تا حدود زيادي    موردتوجهير  تأثنحوه اين    کهيدرصورت  و   شوديم ي  دگرگون  ر شهري دچا

رشت(، پاسخگوي  ي جديد ) به طور مثال دروازههااراضي شهري در محلهوضع موجود تفكيکتحليل يافته ها نشان داد  خواهد بود.

رفتاري ساکنين   بافت جد نيستالگوهاي  ف  د ي. در  نمونه سنتي  دو گونه  که در  بوده درحالي  توجه  مورد  و عمومي  ضاي خصوصي 

يدي نيمه)محله  خصوصي،  فضاهاي  نيمه  بوروغ(  الگوخصوصي،  رواج  است.  شده  گرفته  قرار  توجه  مورد  عمومي  و  هاي  عمومي 

بين رش از  و هم در فضاهاي عمومي و  فضاهاي خصوصي  محصوريت هم در  به کاهش  منجر  و  ت فكلي جديد  محرميت  مفهوم  ن 

بوروغ در شهر زنجان از انطباق پذيري بيشتري با اقليم شهر زنجان برخوردار بوده  گرايي شده است. بافت قديم محله يديدرون

 يري و تناسب مطلوب قطعات است.  گشكل، جهت Uهاي حياط مرکزي و موجب وجود گونهکه اين به

 

 ر زنجان ی ،گونه شناسی بنا ،شهر هبافت مسکونی،مورفولوژی ش : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
یافته یک دانش سازمان  صورتبه   یشهر  یبه مورفولوژگیری مطالعات مربوط  توان آغاز شکلمی  را  یالدیماواخر قرن نوزدهم      

ریدانست. یا  به مطالعهختمورفولوژی  اما    عنوانبهی شهر  شناسی شهری  دارد،  تمرکز  کالبدی  پی  طور بهیک محیط  دی  ونضمنی 
عن شکل میان  اقتصادی  و  اجتماعی  نیروهای  و  شهر  مادی  و  فضایی  آندهندهاصر  برقرار  ی  اثر   دیگریانببه.کندمیها  شهر  کالبد 

فعالیت و  تمایالت  هماوردپای  است.بنابراین،  انسانی  را  نهای  مصنوع  فرم  که  خاص    توانمیطور  تاریخی  دوره  یک  به  مربوط 
است. بافت یک   شدهیطراح  ها آنبه    جا دادن  برای  و  گیردیمت که در آن انجام  هایی دانسالیتفعآن را حاصل    توان میدانست،  

انسان  فقطنهشهر،   زندگی  بلکه سند  آن،  تاریخ  ساختهسند  را  آن  که  است  و  هایی  آناند  انسانیستهز  در  حیات  در طول  و اند.  ها 
و نمیها و نیازها ایستا باقی  جوامع، فعالیت کالبد شهر را فراهم    و دگرگونیی رشد  ییر دارندو این تغییرات، زمینه به تغ  یلتما  ماند 

 (. MirMoghtedaei&Talebi.2006:23کند)می
ریخت    اندوهمکارمی سازند. این مطالعات هم گونه شناسانه  و فضایی شهرها را آش  ساختار فیزیکیریخت شناسانه،  -مطالعات گونه

)تیپولوژی(   هاگونهو فضاهای باز با توجه به    هاساختمانتفضیلی    یبندطبقه  بر اساسی( را  ژفرم شهری )مورفولو  چراکهشناسانه،  
گونهدهندمی توضیح   می-.  و  است  دو  این  ترکیب  شناسی  را  ریخت  آن  برر)مطالعه    صورتبهتوان  اساس   سیو  بر  شهرها  فرم 
    . (Moudon,1994:289)بنا( تعریف نمود  فضا و های ی گونهمطالعه

  صورت   شهری  افت ب  شناسی  گونه  ینهیدرزم  معدودی  هایاخیر پژوهش   یدهه  در دو  شناسیمختلف ریخت  مکاتب  قدمت  جودو با
  ی از سو و  شهرسازی یهااز طرح افتهیتوسعه  شورهایدرک بافت شهری پیروی ،سوکی از  توان می را  امر این دالیل" .است پذیرفته

از   استفاده  یجابه  مشکالت  رفع   برای  شهری  یزیربرنامهو    مدیریت  ٔ  نهی زمرد  تمرکزتالش  ،توسعهدرحال   دیگردرکشورهای
 . (MahmeliAbyaneh.2011:76) دانست شهری دربافت موجود تنوع همچون هافرصت 

دهه   بافت مرکزی شهرها  هایدر  باال    هاییآن  خصوصبه  اخیر،  قدمت  دارای  زیادی شده    باشندمیکه  فیزیکی  تغییرات  دچار   ،
مختلف زندگی ،تغییرات نظام   هایعرصهورود تکنولوژی در    ،افت قدیم شهر بوده است .گذر زمان ه منجر به دگرگونی بگا  است که

تحوالتاجتماعی   ،  و  کالبد را    هایی دگرگونیفرهنگی  وجودشهرها    در  استآو   به  از    .رده  کثیری  دغدغه  میان  این  در  آنچه 
  بتوان که  یاگونهبهنمودی  از فرهنگ است ،  عنوانبهثبت آن  یا  ی گذشتگان و مارچگونگی حفظ آثار مع ،است شهربه  مندانعالقه
ابتدایی   ازآنجاکه  استفاده نمود.شهری    پژوهش در باب تحوالت  مبدأ  عنوانبهاز آن   ن گام پژوهش علمی تریگونه شناسی یکی از 

های  شهری باشد. در  فتگامی مهم در شناخت با ندتوافت شهر زنجان میباها درشناخت الگوی مورفولوژی بافت شود،محسوب می
بافت بررسی مورفولوژی  پژوهش ضمن  در  هایاین  از    موجود  نگاه بسیاری  در  که  زنجان  ،    نظرانصاحب شهر  عرصه شهرسازی 

 شدهبرداشت ی  هاو ثبت تصویری تعدادی از بناهای این محدوده اقدام گردید. البته تعداد کثیری از بنا  ی آورجمع ناشناخته مانده؛ به  
  ی بنددسته، شناخت و  ذکرشدهاند. با توجه به موارد  شده   آن  و بناهای جدید جایگزین  شدهبیتخرانجام این پژوهش    مدتدر طی  

بافت   مورفولوژی  ویژ  موردمطالعهالگوهای  بیان  میگیو  پژوهش  این  هدف  دسته،  هر  کلی  شناخت   سؤالباشد.های  در  اساسی 
معابر  و  مانند فضای باز، فضای بسته، قطعات  شهری    عناصر  ،این است که  زنجان در شهر    ی موجوداهتفبا  و سنتیالگوهای بومی  

پایه  درگذشته الگوهایی ساخته    بر  در    ظاهربه  را کهساختاری  تعدد    توانمیآیا    و   شدهمی چه  است  زیادی  تنوع   یبنددسته دارای 
 ؟است ایعمدهق ترافا و نقاط هاشباهت این تنوع دارای  و آیاخاصی گنجاند 

 

 مبانی نظری    
  جغرافیا  در ریشه .پردازد می  آنها  ونیدگرگ و  گیری شکل  فرآیندهای و انسانی سکونتگاههای شکل بررسی  به  شهری مورفولوژی    
  به  ها هسکونتگا از استفاده و   مالکیت و  آن دهنده تشکیل اجزای الگوهای بررسی  با  ان ققمح  که  جایی ، دارد شهری  شناسی جامعه و 

ریخت شناسی وگونه  .  (Lehner & Blaschke,2019: 2)هستند    شهری   منطقه  یک  شخصیت   و  مکانی   ساختار  درک  دنبال
فرانسهشناسی ش انگلستان،  در کشورهای  بیستم  قرن  اواسط  که  بر مکاتبی هستند  مبتنی  دهه   هری  در  و  ایتالیا شکل گرفتند  و 

قالب یک مجمع جهانی   در  نود میالدی  و  کلی گونه  هشتاد  پیوستند. صورت  به هم  المللی شکل شهری  ین  به سمینار  معروف 
و و مردم  کالبدی شکل شهر  بافت  را علم مطالعه  کنند  شناسی  تعریف می  دهند،  را شکل می  آن  که   ,Oliveira)فرآیندهایی 



 39 پور  ي م يابراه  ه يمرض و داريوش اردالن  -... يبافت شهر يبر مورفولوژ  ي قطعات مسكون يگونه شناس  ري تأث يق يتطب يبررس  

و    با سطح ساختمان قطعه(  بر جزییات )در مقایسه  ازحدشیب  دیان سطح بلوک را به دالیلی همچون عدم تأکققمح .  (1-4 :2016
عنوان سطح مقبول به  (،دینمایکیفی تمرکز م  یهاکمی )در مقایسه با سطح محله که بیشتر بر شاخص  یهاخاص بر شاخص   دیتأک

 (. Radberg,1996;Haupt et al.,2002;Yashida et al .,2005) اندرفته یتحلیل پذ

  (. اArjmandnia.1996:70کنندیمتبع آن بافت شهری ایفا  لوک و بهقطعات نقش مهمی را در شکل کلی ب  یشکل و اندازه   

روند افزایش مساحت   یدهنده مطالعات تجربی نشان"است و   یقتصادرهنگی و افمتأثر از موضوعاتی    یادهیشکل و اندازه قطعه پد

آسی از  قرارگقطعه  و  جنوبی  آمریکای  به  آفریق  نیتربزرگ   یر یا  کشورهای  از  بسیاری  در  است  قطعات   Acioly and et)"ایی 

al.,1996,10.)  اما محققان بر این باورند    ها ،توافق اندکی در زمینه ی مساحت بهینه قطعه وجود داردهرچند به دلیل این تفاوت،

برنامه  نیترمهم"که زمان  در  )  یسازه آماد  برای  یزیرتصمیم  است  قطعه  مساحت  تعیین    .(Barquin et al, 1986,31زمین 
  ی بردارباشد ،کارایی قطعه برای بهره ترکیقطعات است. هرچه شکل قطعه به مربع نزد یاندازهشکل قطعه نسبت به، رشاخص دیگ

ز است،  هات رساخیاز  ساختمان  کمتر  از  کمتری  تعداد  زچراکه  به  پ  هارساخت یها  مدسترسی  بار"."کنندی یدا  قطعات    تر ک یهرچه 
کاهش   یدهنده نشان  تر شدن عدد تناسب،بزرگ  تر است و در همین حال،مناسب  یاها در یک الگوی خوشه قرارگیری آن  باشند،

نیز قطعه  میانی  فضاهای  در  طبیعی  نور  و  بافت   یمؤلفه  (.Acioly et al,1996,10)"هست   تهویه  شکل  در  دیگر  مهم  بسیار 
خدمات کلیدی ر به نحوی به بافت  ه  ک  گرددیاطالق م   ی مستحکم و استوار  رساختیشبکه است و شبکه در اینجا به هر ز  شهری،

 اند: شکل بافت مورداستفاده قرار داده  شبکه بر راتیمحققان دو شاخص مؤثر را برای نمایش تأث .دینمایساخت ارائه مانسان ط یو مح 

عرض   میانگین  )نسبت   : خیابان  بیانگر    یهاابانیخمقطع  بیشتر  شاخص  این   :  ) جداره  ارتفاع  میانگین  به  بلوک  میزان مجاور 
  طراحی شهری آن را مورد   یاکثرا محققان حوزه  مجاور است و  یفضای خیابان نسبت به جداره  ی،فشردگی و گشودگ  تیمحور

 .دهندیفاده قرار ماست
 یزیردر برنامه  ژهیو : این شاخص در تجربیات ایرانی و بهک به مساحت (پیرامون بلو  یهاابانینفوذپذیری بلوک: )نسبت مساحت خ

ب فرسبرای  بهافت  و  شهری  پ،  عنوانوده  سه  از  است    شرطشییکی  قرارگرفته  مورداستفاده  آن  شناسایی  برای  الزم 
مختلف برای   یهاف یری طدر نظرگی  آن،  یریکارگه دالیل مختلف ازجمله عدم وجود مبانی نظری برای بهاما ب  (.30:1385)شفایی،

اطالعات جغرافیایی این معیار در حال حاضر از    یهاگاهی ر پامعابر د  عرض دقیق  نهیزم  این شاخص و به دلیل کمبود اطالعات در 
 مجموعه شروط شناسایی بافت فرسوده حذف گردیده است . 

شاخصهر میچند  قرار  مورداستفاده  شناسی  گونه  برای  را  دهایی  بیشتر  اما  مطالعهدهد،  زمینه  متمرکز ر  شهری  بافت  تاریخی  ی 
نظران ایرانی نیز بحث  پژوهش کمتر بر مبنای گونه شناسی صورت پذیرفته است. بعضی صاحبنی ایاهای پی توصیهشود و ارائهمی

اسا بر   ، را  شهری  بافت  شناسی  داده گونه  انجام  تاریخی  دیدگاه  از  و  زمان  بُعد  این  Haeri .1993  ،Saeidnia.1999اند)س   )
 .ندارد یزیرندانی برای استفاده در برنامهی زیاد بر بُعد زمان کارایی چی گونه شناسی نیز به دلیل تکیهشیوه 

اند که محیط  می فضایی و مصنوع تمرکز کردهعنوان فرشود که بر شهر بهگرا/شناختی شامل مطالعات گوناگونی میرویکرد درون   
ی علمی  هاالیتدازه فعکنند. چنین تصویری بهترین توصیف کار کانزن و به همان انستم ادراک میعنوان یک سیمصنوع آن را به

شناسانی ی موراتری این زمینه را نقض کرده است نسل دوم گونه  ی پژوهش و فلسفهباشد. اگرچه شیوه شارحین گونه شناسی می
اند. سنت ا دقت بیشتری بر دانش توسعه محیط مصنوع کارکرده ( ب1984( و مارتو )1977(، کاتالدی )1979چون کانیگیا و مافی )

شهری را ایجاد کرده است که در این    یشناسختیهای مهم در رشود نیز برخی فعالیت ا شناخته مینحو فض  عنوانهپژوهشی که ب
می قرار  بمقوله  و  می گیرند  داده  نشان  هنسن،  جولین  و  هیلیر  بیل  کارهای  در  وجه  بهترین  شناختی   .شونده  برونگرا/  رویکرد 

هایی که به صورتی شاخص بر  کند، اما آنمی  یبندوع شهری را گروههای علمی متمرکز بر فرم و تغییر شکل محیط مصنفعالیت 
تأکچارچوب  توسعه  بیرونی  شرایط  بر  مبنی  تشریحی  گسترده   . ددارندیهای  فعالیتاکثریت  از  شهری  ای  فرم  به  که  علمی  های 

)خصمی کردهپردازند  اتخاذ  را  متداول  برونگرای  دیدگاه  یک  آنگلوساکسون(  دنیای  از  بوصاً  از    حالنیاااند،  گسترده  آرایشی  از 
رشته دیدگاه  آمدههای  وجود  به  )برجستهای  فعالیتاند  کترینشان  است(  جغرافیدان  هند  وایت  و  های  اقتصادی  عوامل  تأثیر  به  ه 

انزن  های کهها متأخرتر از ایدشود که اگرچه این فعالیتابراین این موضوع مطرح میاجتماعی بر تحول فرم شهری متمرکز است. بن
آن هس اما  پذیرفته تند  را  برونگرا  توصیفی  چهارچوب  یک  که  لحاظ  این  از  اساساً  متفاوتها  به  اند.اند،  که  رویکرد   عنوانمطالعاتی 

توانند توصیف شوند، میهای هنجاری طراحی شهری هم  فعالیتعنوان  شوند به طریقی دیگر بهمی  یبندم یگرا/هنجاری تقسدرون
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آن  ی زیرا  را هدف قرار ها مدیریت  است  در حال ساخت  فرم شهری که  فعالیت داده   ک  بیشتر  کار گونه شناسان اند.  از  برآمده  های 
این مقوله  می در  ایدهتواند  بگیرند. برخی  درباره قرار  توسط محققان نظیرها  که  میراث  این شدهکانزن مطرح  ی حفاظت  به  نیز  اند 

کار خود کانزن دربارهی نورهوف دربای کرمقوله تعلق دارند، همانند نوشته نقشه شهر. این  احی گونه شناختی و  ی کاربرد تحلیل 
ش طراحی  نظریات  شامل  همچنین  مطالعات  از  ادسته  از  که  متداول  دهه   متحدهاالتیهری  مدر  هم  است  آمده  اخیر  ، شودیهای 

و  هم دووانی  نیواوربانیسم  د  .کلتورپ  TODانند  مطالعاتی  برونگرا/هنجاری  فرایرویکرد  به  کاربردی  رویکردهایی  باب  ندهای  ر 
بافت فعالیتساخت  میان  در  است.  شهری  مشخصهای  آن های  برآمدشده  که  دارند  حضور  ابتدا  هایی  که  هستند  محققانی  از  ه 

ایجاد کچارچوب  برونگرا  توصیفی  آن رده های نظری  و سپس  برنامهاند  و  ابزارهای طراحی  به  را  استفا  یزیرها  برای  ی ده کاربردی 
موجود رواج الگوهای شکلی جدید در شهرهای امروزی، غفلت از کیفیتهای    .اند. )راپاپورت، لینچ، الرکهام(یل کرده حرفه مندان تبد

آنان، استخراج  در شهرسازی سنتی را همراه خود داشته است. افزایش تخریب بافت ها ی قدیمی به جای مرمت، و به روز رسانی 
ه شکل گیری فضاهای زیستی و عملکردی که در طول قرن ها و پس از آزمون و خطاهای  توجهی بمی، بی  نکردن الگوهای بو

ر شکل گیری بافت  اقتصادی و اجتماعی رسیده اند، موجب از بین رفتن ارزشهای تاثیرگذار ب بسیار به تکوین نهایی متناسب با روابط
وضع موجود تفکیک اراضی   (.GhalehNoei&Assadi.2013:41شهری و ایجاد فضاهای بدون تعریف و بی شکل شده اند )  

ین می باشد(  نیست. از جمله سلسله مراتب شهری در ایران پاسخ گوی الگوهای رفتاری شهروندان )که مبتنی بر نیازهای ساکن 
نقش    با توجه به  (.Faramarzi at al.2017:16فا جهت گردهمایی افراد طراحی شده باشد )  فضاهای باز جمعی خالص، که صر

ارایی  و مقررات شهرسازی در شکل گیری بافتهای شهر، تدوین چارچوبی به منظور افزایش کارآمدی این ضوابط از منظر ک  ضوابط
و ارائه الگوهای تو سعه شهری ضروری به نظر می رسد. بخش عمده ای از انرژی  انرژی و همچنین بعنوان ابزاری برای ارزیابی 

شهرها   در  رسد جهانی  می  مصرف  عوام  به  از  یکی  )  و  است  شهری  بافت  شکل  امر  این  بر  تاثیرگذار   Mortezaei et alل 

ظر می رسد که  گامی در جهت مقابله و بهبود بافت های فرسوده مطرح می باشند اما به ن  طرح های مداخله بعنوان  (.2017:147
بر سایر بافت های پیرامونی خود بافت فرسوده ای که  شهر برای مقابله با راهکارهای کنونی در ایران غالبا نمی تواند پاسخگوی نیاز

بافت را می توان بر اساس مولفه های شکل، ارتفاع و ارتباط با بافت  .  (Andalib et al 2012:56نیز تاثیرگذار هستند، باشند )  
ور برنامه ریزی دقیق تر به ین گونه های دیگر را به منظجاور به گونه های کالن تقسیم نمود و با استفاده از شاخص های دیگر ام

از اهداف برنامه ریزی مشخص می گردد و    زیر گونه هایی تقسیم کرد. اما اولویت بندی شاخص ها اغلب بر اساس نیازهای منتج
ر برنامه  خرد  اهداف  تعیین  )بدون  نیست  ممکن  نیز  ها  اولویت  تعیین  امکان   (.ZakerHaghighi et al.2009:112یزی، 

د. ع شکل به ترتیب کارآمد ترین و ناکارآمدترین الگوی بافت مسکونی جدید به شمار می آینیفی و الگوهای مربالگوهای متداول رد 
شکل   Hالگوهای  ح میانی قرار می گیرند. در این میان  شکل از لحاظ مصرف انرزی اولیه در سط   H  ،T  ،I  ،Lسایر الگوها مانند  

 (.:Mortezaei et al 2017باشد ) بهترین گزینه برای ساختمان متراکم چهارطبقه می  

 گونه شناسی
  ی هایگژیو بر پایه اصول و  هاداده یبندطبقهآن ضرورت دارد.  یارهایو معه  برای پرداختن به موضوع گونه شناسی ،تعریف گون     

 گریدیعبارتبه  ا یو    و نظم اشیا به کمک هندسه    یبندطبقه. به همین دلیل ، هاستدهیپدمشترک، گام مهمی در راستای شناخت  
 (Pfeifer and Brauneck,2008:5معماری قدمتی طوالنی دارد) یهاهینظرگونه شناسی ،در 

شکل Zشکل،Tشکل،Uشکل،Lشکل،I یهاخانه صورتبهحیاط دار را بر اساس موقعیت حیاط ، یهاخانه،"کامبی"محقق ایتالیایی 
 (.،Kambi.2003کرده است ) یبنددسته یو خط،چلیپایی 
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معابر،فضای   یهاشاخصدر  رات یتأث نی و ابافت داشته است  یمورفولوژمتفاوتی را در  رات یتأث، چیدمان قطعات 1به تصویربا توجه 

 یان شده است .مان  وضوحبه و بستهباز 

 

 تیپولوژی قطعات: 

قرار    موردتوجه  یسدستر  ریمس  های مسکونی باشکل،بدواً ارتباط ساختمان  Iهای مرکب از پالن  اد مجموعهدر ایج   : شكل  Iپالن  

آنمی موقعیت  و  استقرار  نحوه  ،سپس  میگیرد  ارزیابی  منازل  به سایر  نسبت  ساختمان  کهیهنگام  گردد.ها  کوچک  ع ها،اضالبعد 
های دوتایی و  های ساختمانی در منازل منفرد و دسته ها و قسمتمتوالی حیاط نحوه ترتیب    در طول خیابان قرار گیرند،  بدون بازشو،

بهچهارتای می   پشتبهپشت صورت  ی  پیوسته  غیر  مسکونی  بافت  ایجاد  خانه،به  احداث  ،به  lهای  انجامد.  سری شکل  یک  صورت 
رو  یا  خیابان  به  پشت  خیابان،  متوالی  است.امکان  به  یکس  پذیر  جغرافیایی  جهت  حیاط   ،اناتخاذ  قسمت    انیدرمک یهای  به  با 

گردد. این پالن در  می هاحیاط منجر به استقرار رو به هم منازل و مجاورت ، تفاوتانتخاب جهت جغرافیایی م و انجامد یمساختمانی 
 است . شدهاستفادهطعات است ، که به دنبال تراکم باال در قوسازساخت جدید  یهادوره

تراکم باال    منظور ایجاد،غالباً به  uهایپالن  گردند.در سه طرف حیاط توزیع می  شکل،uدر پالن  فضاهای داخلی    :شكلUپالن  

آرایش آنقرار می  مورداستفاده های مسکونی به ظهور مسیرهای دسترسی محصور در حدفاصل دیوارهای ها در مجموعهگیرند و 
ها در داخل قرار دارند و همچنین  سی قرار گیرند.در مواردی که حیاطانجامد ،مگر اینکه حیاط هادر برابر مسیر دسترنازل میجانبی م
ها را ها ،کاربری مناسب آن ها در مجاورت یکدیگر قرار دارند ،تخصیص مساحت کمتر از حد معین به حیاط ه حیاط هایی کدر حالت 

 ( 1382)کامبی،نماید.می دارخدشه 
استقرار یکی از    نماید. متمایز می  ،قبلی به دلیل دارا بودن دو حیاط  هایشکل ،خود را از ساختمان   tهایساختمان  شکل:Tپالن  
منظور رفع نیازهای روابط خصوصی نسبت به  برای تأمین نیازهای اجتماعی و تخصیص حیاط دیگر به  ،در مجاورت خیابان   هاحیاط 

 اشند. بتر میها جالبسایر طرح

خ  zهایساختمان  :شكلZپالن   فرم خاص  دلیل  ترکیب  ود،شکل،به  از  حیاط   ،ممکن  هایدر هریک  ایجاد  دو  به  در  واقع  های 

اسطرف می متوانجامد.  در  تقرار  منازل  حیاط   ،مسیر دسترسی  طرفکیالی  از  تبدیل مییکی  به فضای خصوصی  را  یا    نمایدها  و 
در    هاساختمان های  ،حیاط   کهنیا می  مجاورترا  قرار  مساختمان  کهیدرصورت  دهد.یکدیگر  خیابان  های  دو  حدفاصل  در  توالی 



 1399، بهار و تابستان  12-1،  7،  شماره  چهارم ،  دوره  جغرافيايي سرزمين   مهندسي                                                                                                                                         42

 

به  گیرند  قرار  گروهدسترسی  چهارتایی  صورت  داخلی   شوند،می  یدبندسته های  بزرگ  نسبتاً  خصوصی  فضاهای  دربردارنده  که 
 باشند. میها به یکدیگر متصل های دسترسی در مجاورت خیابانضمن اینکه حیاط  باشند،می

ساختمان  :شكلHپالن   ،مشابه    hهایترکیب  می  uهایساختمانشکل  متقارن  شکل  حیاط  دو  دارای  که  تفاوت  این  با  باشند 

تری تحقق  در شرایط مناسب  ، ارتباط منازل با فضای بیرون  ،متصل شده  های مجزا یان سبب در اکثر حاالت حیاطباشند و بدیمی
ها با یکدیگر فقط به یک طریق ممکن  آنباشند و ترکیب ی صلیبی دارای دو محور تقارن میهاانساختم :شکلیبیصلپالن یابد.می

نمایند .در حالتی که دوسری از  های چهارگانه خود با محیط اطراف مرتبط مییاطفضاهای داخلی را توسط ح  است ،بدین معنی که،
حیاط داخلی باشند و مجاورت چهار  بیرونی در ارتباط با خیابان میها در حدفاصل دو مسیر دسترسی قرار گیرند ،دو حیاط  ساختمان
 ( 1382آورد)کامبی،پدید می یتوجهقابلفضاهای باز خصوصی  ،اطراف هایساختمان

 

 تحقيق  پيشينه
ن  در ایرا  آنچه عددی در ایران وجهان صورت گرفته است،  های متشهری تاکنون پژوهشگونه شناسی و مورفولوژی    ی  نهیدرزم    

 بر گونه شناسی بناهاست.  ترشیتمرکز بشهرها پرداخته و ،کمتر به مورفولوژی شدهانجام

تاکید می کنند که برای    "شهری  ساختار  انواع  برای   عمومی  بندی  طبقه  طرح   یک"( در مقاله ای با عنوان  2019لهنر و بالسکه )
 .(Lehner & Blaschke,2019: 16)شهری، استانداردی وجود ندارد.  الگوهای ساختار

(   موردی   مطالعات :  شهری  های   بافت  بندی  طبقه  برای  ساختمان  شناسی   گونه"عنوان    ( در مقاله ای تحت 2018پرز و همکاران 
  اجتماعی   و   فرهنگی  یها  تفاوت  دارای  که  کشورهایی  در  واقع  کالنشهر  دو  از  ساختمانهایی  بندی  خوشه  به   "مارسی  و  اوزاکا

  ساختمان  های  ویژگی  به  مربوط  شاخص  شش  ند.می پرداز  فرانسه (،  در  پروانس-مارسی  و   پنژا  در  کوبه-هستند )اوزاکا  مشخص
.  ارتفاع ،  مجاور  همسایگان تعداد پیش آمدگی،  ، کشیدگی ،  اثر سطح: گیرد می قرار استفاده مورد و محاسبه بندی خوشه انجام برای

 که دهند می  نشان   بندی خوشه طریق از  آمده دست یج به تان  .شوند  می  تحلیل و  تجزیه و  تفصیل ،  استخراج ای شهخو نتایج سپس
بلند    و   کم ارتفاع  ساختمانهای بزرگ  .مختلف  های  وزن  با  اند اما  شده  تشکیل  مشابه  ظاهراً  "ترکیبات "  از  ساحلی  کالنشهر  دو   این

 در  بیشتری  اهمیت  از   ع متوسطو ارتفا   ساختمانها با وسعت .  است  تر  رایج  کوبه -زاکااو   در  کم ارتفاع   ساختمانهای   همچنین  و   مرتبه

دیگر،  .  (Perez,2018:1)  هستند  برخوردار  پرووانس -مارسی )پژوهش  همکاران  و  عنوان  2005یوشیدا  با  پژوهشی  در    یک "( 
 با  شهری  های  بلوک  مورفولوژیکی  های  یویژگ  آوردن  دست  به  برای  هایی  روش:  شهری  مورفولوژی  تحلیل  و   تجزیه  برای  رویکرد

گونه شناسی بافت شهری در ژاپن با استفاده از مدل منظر شهری با استفاده    "  آنها  تفسیرهای  و  شهری   منظر  مدل  یک  از  استفاده
 از فناوری سنجش از راه دور است.  

اند. شش شاخص  مرکزی توکیو را بررسی نمودهکیلومتر از بخش    2ی مربعی شکلی با ضلع  محققان با استفاده از این فناوری ناحیه 
میگونه شنا ایشان عبارتنداز:  قابلسی موردنظر  زمین،    تیرؤزان سطوح  به  بلوک ساختمانی، نسبت ساختمان  بلوک، حجم  در  نما 

ساختمان ارتفاع  قابلمیانگین  سطوح  میزان  نسبت  آنساختمان  تیرؤها،  حجم  به  ساختمانها  میانگین  حجم  و  در  ها   بلوکها 

.(Yoshida et al, 2005:223 ) 
و همکاران   مقاله2002)هاپت  در  عنوان    (  با  تراکم شهریا"ای  فضایی  اشغال،    "ستدالل  تراکم ساختمانی، سطح  چهار شاخص 

ها بافت موجود ی نمودارهایی منتج از روابط ریاضی میان آننسبت فضای باز، و شاخص تعداد طبقات را در نظر گرفته و با ارائه

  نظریه   یک  سوی  به   "اله ای با عنوان  ( در مق1996رادبرگ ).  (Haupt et al 2002,24) اندنموده  یبندشهر آمستردام را طبقه

مطالعات مورفولوژی شهری از منظر گونه    "انواع گونه های شهری  بندی  طبقه   برای  جدید  روش   یک:  شهری  کیفیت  و   پایداری
بافت:   مومهم  ازجملهشناسی  مطالعات  است  ترین  تحقیقی  بافت  شناسی  گونه  زمینه  در  شهر  شناسی رفولوژی  گونه  برای  که 

های سطح اشغال زمین، نسبت سطح زیربنا به سطح زمین و ارتفاع  است. راد برگ شاخص  شدهانجامری در سوئد  های شهبلوک
  محصورشده های ای از ساختمانمجموعهعنوان  قرار داده و سطح تحلیل بلوک به مورداستفادهعنوان متغیرهای اصلی ساختمان را به
خیابان بهاتوسط  را  پیرامونی  وی  ی  است.  هشترگزیده  لگاریتمی،  نموداری  در  شاخص  سه  دادن  قرار  شهری  گونه  با  بافت  ی 

 Radberg, 1996,392) متفاوت را شناسایی نموده است)
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اساسی در الگوهای شهر کاداستر در دو گونه    نشان داد تفاوت  "  فضا یک ماشین است"( در پژوهشی تحت عنوان  1996هیلیر )

آل  "ظممن"بافت ایده  هن"یا  نظم  نمود  ارگانیک"دسی(و  )با  می  "نظمبی"یا    "بافت  نفوذپذیری مشاهده  مفهوم  در  اگرچه  شود. 
ذارد. طرح  گبصری تأثیر می یرینظمی در پتانسیل حرکتی، از طریق کاهش نفوذپذی، شکل بافت اهمیتی ندارد، اما در کل بیفیزیک

و طبیعی شکل می بهپیش اندیشیده شده باشند، عموماً  ها، بیش از آنکه ازکلی در این نوع بافت گیرند. این طراحی  صورت بومی 

پرحرکت پیاده استوار است   تأثیر میو بهعموماً  صورت گسترده به1996در سال  "هیلیر"پذیرد.  شدت از توپوگرافی و شرایط زمین 
به   یدهای شکله صورت گسترد. در نظر وی حرکت بههای شهری را تئوریزه نمودو سیرتکامل تدریجی بافت  ارتباط میان حرکت

شود. در حقیقت این تئوری به این نکته اشاره فضاهای شهری را دیکته کرده و خود تا حد زیادی تسلط ترکیب فضایی تعریف می
شکلمی نمودن  لحاظ  با  که  باف  یریگکند  اساساً  تعرفضایی،  عنصر  قدرتمندترین  شهری  به  کنندهف یت  شهری  شمار   حرکت 
 .(Hillier,1996:12)آیدمی

ها کند که این شهری، خصوصاً مکاتب فرانسوی، ایتالیایی و بریتانیایی معلوم می   یشناسخت یرهای کلیدی پژوهش  کاوشی در سنت
داشته را  شهر  تجربی  واقعیت  با  مواجهه  تصمیم  فرم  عموماً  برخی  بهاند،  )ساختار(  را،  شهر  بافت  فرم  جزئیات   و   ابندییدرمعنوان 

این ایده که   "کند:  توصیف می  گونهنیبستر مشترک چنین مطالعاتی را ا  (1999)  لویکنند.  را مطالعه میهایی  ی چنین فرم پیچیده 
دوره  در  و ساختار شهری  دیکته میمنطقی خاص، سازمان  را  گوناگون  اینکه برخی مقوهای  ثابت میکند،  وجوه الت  اینکه  مانند، 

و سازمان و توسعه    کنندی ول زمان وجود دارند که تغییرات ساختار را دیکته مو قوانینی برای تغییر فرم در ط  معینی پایدار هستند
 .(levy, 1999: 1کند )شناسی شهری برای اثبات آن فعالیت می کنند، درواقع ریختبافت اتفاقی نیست بلکه از قوانینی پیروی می 

شود، دو  های درونی اداره میکه توسط سیستم  رخودمداعنوان سیستمی )نظامی( بهبرای درک بافت شهری )در کلمات فرم شهری(  
)محتمل(   ازیموردن  شرطش یپ مشروط  عناصر  میان  روابط  اینکه،  دوم  نیستند،  مجزا  موضوعاتی  سیستم  عناصر  اینکه،  اول  است: 

ین فرم را  های نظری که تکوی چهارچوبوسعه منطق درونی در این نظام وجود دارد، چنین دیدگاهی ت، یک  گریدعبارتبه نیستند،  
پذیرد. درواقع رویکردهایی را که عمدتاً به فهم منطق درونی ساختار )بافت(  کند، را میفرصت و تهدید نظام درونش ارائه می ازلحاظ

 شود.شهری نامیده می یشناسختیردر  "گرادرون "اند رویکردهای شهری متوجه شده 
ی خاص، شهر، اند که )اگرچه در یک حوزهثابت کرده   "کال شهری اش"در پژوهشی با عنوان  (  1980)  ژان کاستکس و همکارانش

عنوان موضوعی مصنوع و فرمی که آن را  های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است( فهم آن )شهر( بهتجسم مادی ساختارها یا نظام
گوناگون نمادسازی فضایی    هایه انجام این تجسم توسط نظامدهد کیک موضوع در برگرفته به شخص این امکان را میعنوان  به

 . (Castex,1980: 120شود را درک کند. )متجلی می "محیط مصنوع "و اینکه در مفهومی منعطف و پایدار

یت  هو  ینه یبه تحقیق درزم  "ر:مطالعات موردی شهر تهرانهویت کالبدی شه  "( در کتابی با عنوان  1385میرمقتدایی و همکاران )
نمود اشاره  شهر  ایندکالبدی  تح .  همکاران، ن  و  مقتدایی  است)میر  شهر  کالبد  هویتی  و  تاریخی  شناسی  گونه  پی  در  بیشتر  قیق 

50:1385  .) 

در توسعه های مسکونی با تاکید  مدل مفهومی جدید از تفکیک اراضی شهری "( در مقاله ای با عنوان 1396فرامرزی و همکاران ) 

عملیاتی جدید بر اساس  -ویی بهینه از تفکیک اراضی شهری ومدل مفهومیبه ارائه الگ  "موردی شهر زنجان  نمونه   -بر فضای باز  
داد فکیک اراضی در جهان و ایران و مولفه های اصلی تاثیرگذار بر آنها است، پرداخته اند. تحلیل یافته ها نشان  تحلیل الگوهای ت

رفته است، سبب ایجاد مشکالت عمده   ر توسعه های جدید مسکونی به کارالگوهای تفکیک اراضی شطرنجی که بصورت متداول د
مرتضایی و  در همان سال،    (.5:    1396این الگو شود ) فرامرزی و همکاران،    شده اند و مدل جدید ارائه شده می تواند جایگزین

عه هری از منظر کارایی انرژی: مطالگونه شناسی بافت های ش  -چارچوب تحلیلی ریخت  "نوان  ( در مقاله ای با ع1396همکاران )

ات شهرسازی در شکل دهی به بافتهای به تدوین چارچوبی به منظور افزایش کارآمدی نقش ضوابط و مقرر  "موردی سپاهان شهر
رائه الگوهای توسعه پرداخته است. روند پژوهش نشان  شهری از منظر کارایی انرژی و همچنین به عنوان ابزاری برای ارزیابی و ا

فرآیند   این  به منظور طراحی  و  داد  میدانی  برداشت  از طریق  واحد همسایگی  بافت مسکونی سپاهان شهر در مقیاس  بایست  می 
بندی گردد  کیفی کد -گونه و میزان مصرف انرژی بصورت کمی-مدلسازی انرژی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس الگوی ریخت

عه تطبیقی ریخت شناسی و مطال"ر مقاله ای با عنوان  ( د1392قلعه نویی و اسدی )  تر،  پیش  (.147:    1396) مرتضایی و همکاران،  

ابعاد شکلی، ریخت شناسانه، زیست محیطی، بصری،    "1382و    1355قطعات شهری محله جماله اصفهان در سالهای   به بررسی 
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به مشهری پرداختند. به دلیل بیان کیفی برخی از توقعات  حرکت و دسترسی برای قطعات   و  نظور  از یک قطعه یا بلوک شهری 
ا بیان شده  نیز  آن  ارزیابی  معیار نحوه  هر  برای  کیفیت های مطرح شده،  در چهار کمی کردن  واقع  در ادامه قطعات شهری  ست. 

شان داد ارزیابی کننده مقایسه شده اند. نتیجه این بررسی ن  بلوک از محاله جماله اصفهان در سالهای مورد نظر، بر اساس معیارهای
ا در ابعاد  اس معیارهای شکلی، زیست محیطی و بصری در حال از دست دادن کیفیت های خود است و تنهکه محله مورد نظر بر اس

( در مقاله ای  1391کاران )عندلیب و هم  (. 41:    1392حرکت و دسترسی امتیاز بیشتری را بدست آورده اند ) قلعه نویی و اسدی،  

به بررسی و مطالعه    "و راهکار گزینی برای بافتهای فرسوده ایران  ی الگوهای نوسازی خارجی و داخلیمقایسه تطبیق"تحت عنوان  
گی و الگوهای نوسازی داخلی و خارجی پرداخته اند. نتایج تحلیل در این مقاله نشان داد توجه به بافت های  دقیق مفاهیم فرسود

ر آن در انتها ارائه گشته و امید است با به که راهکارهایی برای نوسازی بهت  سوده به عنوان عامل انسانی اجبارا رو به توسعه استفر
 (. 56، 1391های فرسوده بتوان پاسخگوی مقابله با این بافت ها بود ) عندلیب و همکاران،  کار گیری این عوامل در برخورد با بافت

ه تعیین شاخص تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری ب"( در مقاله ای با عنوان  1388ران )ذاکر حقیقی و همکا

افت در حال تحول پرداخته اند. بدین منظور با استفاده از  به منظور برنامه ریزی برای این ب "های موثر در گونه شناسی بافت شهری
ابه در جهان شاخص های موثر را مشخص می نمایند. این پژوهش نشان تطبیقی و مرور مستندات و تجربیات مش  -روش تحلیلی

آنها، یا به عبارت دیگر استفاده ا  9ده از  می دهد که با استفا ز شاخص های با اهمیت شاخص موثر و با استفاده دو مرحله ای از 
ستفاده از باقی شاخص ها در این گونه  بیشتر برای مقاصد مختلف برنامه ریزی در مرحله اول برای تعیین گونه های اصلی و سپس ا

ن به روندی سیستماتیک برای دسته بندی بافت شهری دست یافت )ذاکر حقیقی  ها برای تعیین زیر گونه های بافت شهری می توا
 (. 105:  1388و همکاران، 

 

 پژوهش روش  
 هییدف از اییین پییژوهش بررسییی و اسییت. روش تحقیق به لحاظ ماهیت کاربردی وبه لحاظ روش ،کمی و کیفی از نوع پیمایشییی    

در این تحقیق، با استفاده لذا شناسی(شهری است. نی در شکل یابی مورفولوژی)ریختتحلیل نقش و اثر گونه شناسی قطعات مسکو
 مولفه های گونه شناسی مشخص گردیده اسییت. و   ارهایو معمشابه در جهان    اتیو تجربمستندات    و مرورتطبیقی  –یلیاز روش تحل

مولفه ها در نمونه های مورد مطالعه ضییروری ممکن است بررسی همه    از منابع مختلف،  مولفه های شناسایی شدهز استخراج  پس ا
نامیییده مییی  CVRکییه اصییطالحا ) 1به روش نسبت روایی محتوایی  نتخبجهت سنجش در بافت های م  آنها  ضرورت  نباشند. لذا

پرسشیینامه ای تنظیییم گردییید و از متخصصییان  برای این منظییور .گرفتقرار  مورد ارزیابیبه وسیله خبرگان حوزه شهرسازی   (شود

 "ضییرورتی نییدارد" ،"مفید است ولییی ضییرورتی نییدارد"،  "ضروری است  "واست گردید تا هرآیتم را براساس طیف سه قسمتیدرخ
 ردد:سپس پاسخ ها مطابق فرمول زیر محاسبه می گ(.  400-399:   1390حاجی زاده و اصغری، بررسی نماید )

 
 399:  1390حاجی زاده و اصغری، ماخذ:  CVR: فرمول  1رابطه 

  NE  است پاسخ داده اند. و    "ضروری"=تعداد متخصصانی است که به گزینهN   .اگر مقدار محاسبه  تعداد کل متخصصان است
 بزرگتر باشد اعتبار محتوایی آن آیتم پذیرفته می شود. 1از مقدار جدول شماره شده 

 

   CVRميم گيري در مورد . تص1جدول

 حداقل مقدار روایی  تعداد افرا متخصص 

15 0.49 

30 0.33 

40 0.29 

 399:  1390ماخذ : حاجی زاده و اصغری، 
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م نمونه شامل چهل نفر از متخصصین دارای مدرک دانشگاهی اسان حوزه شهرسازی است لذا حج از آنجا که جامعه آماری کارشن 
باالتر   و  لیسانس  دانشگاهیانل  )شاغفوق  شهرسازی،  و  مسکن  شهرداری،  های  اداره  باش  (در  کهنمی  ر  د  گیری  به  نمونه  وش 

 کلبهت تعمیم  به مناطق منتخبی است که قابلی  ی تحقیق، مطالعات میدانی معطوفهاتیمحدودبه دلیل    .اندشده  تصادفی انتخاب  
در انتخاب    نوان نمونه موردی برای تحلیل و بررسی برگزیده شد.  ع  به سه از شهر زنجان  در این راستا بافت  شهر را داشته باشند .

ت. بر اساس داده های مورد نظر، به محل استقرار آنها و همچنین تراکم ساختمانی موجود در بافت آنها توجه شده اسمحله های  
ونی انتخاب گردیدند. سپس کلیه  ی قطعات مسکهاگونهی موجود، مناطقی با بیشترین تعداد  هانقشه  و سیستم اطالعات جغرافیایی  

یی و مورد بازدید میدانی قرار گرفتند. از بین سه محله منتخب، محله یدی بروغ به  ی مسکونی واجد شرایط پژوهش ،شناساهاگونه
فت باس قلی خان دارای باه بافت کامال ارگانیک داشته، انتخاب گردیده و در مقابل آن بافت محله های دروازه رشت و عدلیل آنک

ا، با توجه به تفاوتهای موجود ، مقایسه تطبیقی بین دو  های برنامه ریزی شده و غالبا شطرنجی می باشند. در بخش تحلیل یافته ه
ا ارگانیک  و  ریزی شده  برنامه  است.بافت  انجام شده،  نجام شده  کیفی  و  برای شهر نتایج    از دل تحلیل های کمی  پیشنهادات  و 

 زنجان استخراج گردید. 
 

 موردمطالعهدوده مح
ی تحقیق، مطالعات میدانی معطوف به  هاتیمحدودبه دلیل  ،  پژوهشدر این    همانگونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد      

عنوان نمونه    به سه از شهر زنجان  در این راستا بافت  را داشته باشند .شهر زنجان    کلبهمناطق منتخبی است که قابلیت تعمیم  
تحل  موردی برگزیده شد.  برای  بررسی  و  تراکم ساختمانی    یل  و همچنین  آنها  استقرار  به محل  انتخاب محله های مورد نظر،  در 

ی موجود، مناطقی با بیشترین تعداد  هاقشهن  و موجود در بافت آنها توجه شده است. بر اساس داده های سیستم اطالعات جغرافیایی  
ی مسکونی واجد شرایط پژوهش ،شناسایی و مورد بازدید میدانی  هاگونهلیه  ند. سپس کی قطعات مسکونی انتخاب گردیدهاگونه

مقابل آن  قرار گرفتند. از بین سه محله منتخب، محله یدی بروغ به دلیل آنکه بافت کامال ارگانیک داشته، انتخاب گردیده و در  
 غالبا شطرنجی می باشند. زی شده و بافت محله های دروازه رشت و عباس قلی خان دارای بافت های برنامه ری

 هایویژگیو    هامحلهبه موقعیت این    تفصیلبهدر قالب نقشه آورده شده است که    موردمطالعه  هایمحله  شهر زنجان و  موقعیت

نمایش   1شماره ه محله نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به شهر زنجان در نقشه  موقعیت ساست.    شدهپرداخته  هاآن ساختاری  

 ت. ده شده اسدا

 : موقعیت محله های مورد مطالعه در شهر زنجان  1نقشه 
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 محله عباسقلی خان   

غرب    سمتدر قبود که    تجار عمدهو محل سکونت بازاریان و    باشدیممحله عباسقلی خان از محالت سنتی و قدیمی زنجان        
قدری دورتر، حمام وجود داشته   ها ومغازه  انبار و بآخان ،    ی مسجد عباسقلآن میدان و حمام علیمردان خان قرار داشته و در مقابل  

است بوده  سنتی  فرهنگ  بر  مبتنی  ساکنین  اعتقادات  و  اجتماعی  تعامالت  و  روابط  بر  حاکم  الگوی  درگذشته  )وبالگ    است. 
ایران(. که    باگذشتجهانگردی  تغییراتی  و  آمد    در محالتزمان  وجود  قببه  اج  ل یاز  و   -یاود قلدرای طرح  جایگزینی نسل جدید 

نقاط شهر   ریاز سا جایگزینی افرادی که یا    طورنیهم  شهردلجویی و درنتیجه آن مهاجرت تعدادی از ساکنین محالت به سایر نقاط  
 . اصیل محله بودند بافرهنگهرآمدندو دارای فرهنگی متفاوت به این محالت مهاجرت کردند و یا از روستاهای اطراف به ش

–اجتماعی ساکنین محالت دستخوش تغییراتی شده است گرچه دلیل اصلی مهاجرت طرح داود قلی    طبر روابم  الگوی روابط حاک 

در    .ه استنشد  داده  هاخانه  به  تجهیزونوسازی  هزینه  و   شدهرانیو   هااز خانه   بسیاری  پروژه  این  انجام  در صورت  چراکه  بوده  دلجویی
  شده واقع راسته به نام خیابان امام خمینی در قسمت جنوبی محله    کیو  ینبیه  راسته اصلی داخلی سعدی وز2  ،  محله عباسقلی خان

بودن    است. تجاری  دلیل  به  خیابان سعدی  ارزشراسته  بافت    یها نیزمباالی    و  دارای  آن  به   وستهیپهم بهاطراف  و منجر  است 
قطعه در اطراف  5الی 4با  ییهابلوکه  ب هاآنل ارتباطی در اطراف آن شده که این امر باعث خرد شدن بلوک هاو تبدی یهاراه ایجاد

اطراف خیابان سعدی   بناهای  باال  3  اکثراًخیابان سعدی  به  داراطبقه  اکثر   یو  جنوبی  خیابان سعدی  راسته  زیادی است.در  قدمت 
  . اندصمشخ  یرونی ب و اندرونی  یهااط یبا ح  و وسیع  اکثراً  محله  این  مسکونی واحدهای  تلط است. بناهای اطراف خیابان مسکونی مخ 

  ندرت به.  شودیمپدیدار    ، شکلU  صورتبهقطعات    رودیمشکل و هرچه به الیه دوم    Lصورتبهاصلی    یهاابانیخبناهای اطراف  
در    باشدیماخیر    یهاسالآپارتمانی در    یوسازهاساخت به  که این قطعات مربوط    خوردیمشکل نیز در محدوده به چشم    Iقطعات

 است . شدهداده در محله عباسقلی خان نشان  د عمر بنارون ،1نقشه شماره 
:نگارندگان مأخذ   :قطعات محله عباسقلی خان2نقشه   
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ن خان  مأخذ:نگارندگا یدر محله عباسقل هی: عمر ابن3نقشه  

 

 محله دروازه رشت   

ابتدا در د  ازلحاظ که    شودیم رشت جز منطقه سه زنجان محسوب    محله دروازه      عه بوده ولی پس از خراب  اخل قلتاریخی در 
بازاریان    افتهیتوسعهاز حصار نیز    در خارج شدن حصار شهر،   ، مهاجران روستاهای پاخرده، مالکان    الحالمرفهو ساکنان آن اغلب 

و   پیوسته  طوربههای مسکونی محله  استقرار امروزی ساختمان.  گردی ایران(  )وبالگ جهان اطراف و صاحبان مشاغل اداری بودند
این محدوده با قرارگیری در بافت مرکزی شهر با   درجه از جنوب جغرافیایی انحراف دارد 16 حدوداًارن، در راستای قبله است که متق

خیابان   و  سعدی  تجاری  راسته  قبیل  از  اطراف  ونقاط  مح   صفا  با  دیگر  طرف  قدیمی  از  خیابان    میسیب له  و  کرده  برقرار  ارتباط 
. محور دلجویی به علت تردد روزانه  شودیمدر افزایش ظرفیت ترافیک و کنترل آن محسوب    ل مهمیجدیداالحداث دلجویی عام

و   در محدوده    عنوانبه  تواندیمنقلیه    طیوساافراد  تجاری  اقتصادی    شود  محسوب    موردنظرلبه  بهبود وضعیت  باعث  آن محور و 
تاریخی    یریقرارگ.  شودمی بنای  غرب  در  خیابان  توریسم    عاملی  خانهی رختشواین  جذب  و  بافت  تاریخی  هویت  حفظ  جهت 

 . شودیممحسوب 

.  هستو دارای شبکه شطرنجی    افتهیر ییتغاخیر    یهاسالاست. قسمت شمالی محله در    شدهمیتقسدسته  2محله دروازه رشت به  
دیمی را گرفته و به طعات قی با مساحت باال جای قیهاقطعه شمالی جنوبی هستند. کاربری 12دارای    اًاکثرو    شدهکوچک   هابلوک

در قسمت جنوبی محله قطعات به    کهیدرصورتعلت قرارگیری آن در تقاطع ترافیک باالیی را در برخی ساعات ایجاد کرده است.
  ب یرا تخردلجویی از وسط بافت گذشته و بسیاری از بناها    -یقل  داود.محور  ستا  قرارگرفتهشکل نامنظم و ارگانیک در کنار هم  

خود را   یهاخانه پرداخت نکرده است بسیاری از افراد از این محله مهاجرت کرده و    یانه یهزکمک شهرداری وام و    هزآنجاکاکرده و  
کرد قلیاهرها  داود  خیابان  اینکه    -ند.احداث  ازجمله  شده  زیادی  مشکالت  باعث  کمی    یهاابانیخدلجویی  دارای عرض  اطراف 

و ا  هستند ترافیک عبوری از این خیابان باال کرده است.   دیرا تشد در درجه بعدی این خیابان حالت عبوری داشته و ترافیک    ست 
با توجه به نقشه شماره    .سال دارد و دارای کاربری مسکونی و مسکونی مختلط هستند20-30قسمت قدمتی بین    نیدر ااکثر بناها  

است بطوریکه  مشاهدهقابلل با درصد باالیی شکIن قطعات با پالبافت که در محدوده شمالی  دودستهو در محدوده دروازه رشت ،د
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آپارتمانی وجود دارد .  10است قطعات در این محدوده داری عمر کمتر از    شدهمشخصدر نقشه روند عمر بنا   با   سال و به شکل 
بناتوجه   روند عمر  نقشه  ق  ،به  در  در  بافت  در  تداخل  وعدم  بودن  ارگانیک  به  توجه  با  جنوبی محدوده  پالن ا  یهاسالسمت  خیر 

بر قطعات    2در  اطیو حبر آن 3دوران قدیم که شامل قطعات با حیاط در  یوسازهاساختشکل که نشان از  Uو  L قطعات به شکل
 است.

 :قطعات محله دروازه رشت       مأخذ:نگارندگان 4نقشه 

 
 در محله دروازه رشت    مأخذ: نگارندگان  هی: عمر ابن5نقشه
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 غ محله یدی بورو   

از        بوروغ  یدی  که    یهابافتمحله  است  زنجان  ناحیه  3در منطقهقدیمی  دارد    4و  و  که محلهقرار  زینبیه  و  ارک  دروازه  های 
رمتی هستند و در آن بناهای نوساز کم است قابل نگهداری و م  اکثراًامجدیه در مجاورت آن قرار دارند بناهای موجود در این محله  

 . تو بودن خیابان هاو ارگانیک بودن بافت استو تودر که یکی از دالیل آن تنگ
در محله    هایی کاربربیشتر   قدمت  بوروغ  یدیموجود  که  است  از    50تا30بین    هاآنمسکونی  به لحاظ شهرسازی  که  است  سال 

م ترین حج و بیش   استمترمربع  213700و مساحت این محله    استنفر  3477این محله  . جمعیت کلی در  استقدمت باالیی برخوردار
 . باشندیم کمترین حجم را دارا  هایابانخو  استو فضاهای مربوط به آن  هاساختمانمحله مربوط به 

نسبت به   مشخص است محدوده شمال شرقی محله یدی بوروغ دارای بافت جدیدتری  وضوحبه  5  در نقشه شماره  که  طورهمان
این محدوده دارای قطعات با پالن   .مشخص استود در بافت  عات موج،  قط6شماره    سایر نقاط بافت محله است بطوریکه در نقشه

I  که است  مشخص    بلندمرتبهو  جدید    یوسازهاساخت شکل  بافت    .سازدیمرا  جنوبی  قسمت  به  هرچه  قطعات   رودیماما 
L،شکلU ردخویمصلیبی به چشم  و قطعاتشکل. 
 

 
 :نگارندگان مأخذ    :قطعات محله یدی بوروغ  6نقشه 

 

 :شودیمگونه شناسی بافت، به چند دسته تقسیم  نظر ازآن  ا زیستگاهرابطه محله ب
  ، محصوریت معابر   ،محله  نظام ساختاری  ،فضاها  و خالی   نظام پر،  سبک و هندسه ساخت،    عمومی  یهاگونهوجود  ،  استقرار  مکان

ساختمانی آسم  ،تراکم  بافت  رنگ  ساخت  سبک  ، انخط  و  ساکنانقطعات،  قدمت    ،مصالح  حضور  نحوه    ، نحوه  شب،  در  زندگی 
 یهاو مدل   هاروشتاکنون از    ،که در پیشینه تحقیق بیان شد  طورهمانغیره.    ، پوشش گیاهی و ، عوارض طبیعی  افراد  یجائجابه

اهمیت بیشتری برخوردار   چند شاخصه از   یهاروشاز    یر یگبهره است که    شدهاستفاده   هابافتمتفاوتی برای سنجش گونه شناسی  
 . مؤثرترندچند شاخصه در شناسایی انواع بافت  یهاشرو  ،است زیرا

 ن مأخذ: نگارندگا محله یدی بوروغ  ابنیه در  عمر :7نقشه
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   و بحث  ها یافته

اضر برای گونه شناسی نیازمند واحد تحلیل  پژوهش ح  ،هاشاخصپیش از شناسایی    بر گونه شناسی :  مؤثر  یهاشاخصشناخت       
تدقیق   ا  هاشاخص برای  آن  الف(ساختمان/قطعه  در  سطوح  از  یکی  میان  از  باید  تحلیل  واحد  .این  گونهست  سطح   و  در  شناسی 

 یاهابانیو خ  و قطعات  هاساختماناز    یامجموعهشناسی    و گونهباز درون بلوک    یو فضاهاعناصر ،ب(خیابان /بلوک    نیتریجزئ
 انتخاب شود.  فیتعرقابل یامحدودهدر  هاو بلوک هاابانیخ از یاهمجموعشناسی  و گونه، و ج(محله   هاآن  کنندهفیو تعرتحدید 

ی باز می توان گونه های مختلف بافت را بررسی نمود. برای این مولفه ها به ترتیب شاخص ضاپس در سه مولفه بلوک، معبر و ف
بلوهای   قطعه در  بلوک،  کتعداد  معابر،  برامعمساحت  ، شکل  نوع شبکه  )دانه،  قطعه  وجود    بندی(  مساحت  فضا  به  توده  و نسبت 

دارند. در گام نخست الزم است تا ضرورت بررسی همه این شاخص ها در تحلیل گونه شناسی بافت ها بررسی شود. همانگونه که  
روش   از  استفاده  با  شد  اشاره  تحقیق  روش  ا   CVRدر  وجودی  هاضرورت  شاخص  ها،  ین  گونه  تحلیل  در  استفاده  مورد   جهت 

قابل    1نفر متخصصان شهری در جدول شماره    40نتایج بدست آمده از نظرسنجی به وسیله پرسشنامه از  د.  می گیر  ارزیابی قرار
 مشاهده می باشد. در این جدول ضریب بدست آمده برای هر شاخص نمایش داده شده است. 

 

 شاخص ها   CVR.1جدول

CVR 
 غیر

 ضروری 
مفید ولی 

 غیر ضرورتی 
 غیرضروری  CVR شاخص ضروری 

ولی  مفید

یرضرورت غ 

 ی
 شاخص ضروری 

تعداد قطعه در   34 2 4 0.85 نوع شبکه معابر  37 2 1 0.925

 بلوک 

 شکل بلوک  37 1 2 0.925 دانه بندی 35 4 1 0.875

 بر امع مساحت 36 2 2 0.9 نسبت توده به فضا  38 1 1 0.95
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نفر بوده است( باید بیش    40شوندگان  پرسش    ) با توجه به اینکه تعداد  1در جدول شماره    شاخص های مندرجرای  ب  CVRضریب  
  0.29باشد تا در تحلیل بافت های شهری مورد استفاده قرار گیرند . با توجه به اینکه این ضریب برای تمامی موارد بیش از  0.29از 

 یل ریخت شناسی بافت شهری الزم است. بوده است لذا بررسی موارد فوق برای تحل
دارای    یبندبلوک  ازلحاظشود بافت یدی بوروغ  دروازه رشت و یدی بوروغ مشخص می  ان ،سقلی خبافت محالت عبا  در مقایسه

و    یبندبلوک است  بیشتری  قطعات  تعداد  محدوده    هاراه   مراتبسلسه با  این  و    صورتبهدر  کم  معابر  عرض  که  است  ارگانیک 
از    هاکوچه ی  دسترس مد2با عرض کمتر  بافت مورد  این محله  در  است.  قمتر  و  اخله  است  و    یبنددانهرار نگرفته  ریزدانه  قطعات 
 .نیز ارگانیک است هاآن  یریگجهت

 

ل   ن 2جدو خا ی  ل سق ا ب ع و  رشت  ه  ز ا و ر د وغ،  ر و ب دی  ی ه  محل قی سه  ی طب ت یسه  ا ق م  . 

 غالب کالبدی  هاییژگیو معابر  و شبکهنوع بافت  ی پرو خالسطوح  بافت

 یدی بوروغ 

 بر فضاغلبه توده 

و  لشک L ساخت طرفیکقطعات 

 ل م باشکل با تراک U قطعات

 
 ریزدانه یبندقطعه

 ارگانیک قطعات یریگجهت
 شبکه معابر ارگانیک

 بافت با فشردگی زیاد 

عباسقلی  

  خان
 بر فضاغلبه توده 

 ساخت طرفیکغالب قطعات 

 شکل در محدوده شمالی  I و قطعات

 
 یزدانهر یبندقطعه

  -غالب درراستای شمالی یریگجهت

 غربی  -یشرقو جنوبی 

 
 انیکارگ شبکه معابر

 بافت با فشردگی متوسط 

دروازه  

 رشت
 

 غلبه توده بر فضا

 شکل Iساخت و طرفیکقطعات 

 
 ریزدانه یبندقطعه

 

 

 
 شبکه معابر شطرنجی 

 بافت با فشردگی متوسط 

 
قطعات   یریگشکلبافت و نوع    در این محدوده فضای باز شهری کم و بیشتر قطعات مخروبه در محدوده وجود دارد. قدیمی بودن 

حیاط پشتی   بهشکل هستند و دارای یک حیاط در مقابل و    Lنشان از قدیمی بودن بافت دارد چراکه قطعات بیشتر    ،ار معابردر کن
خان   عباسقلی  محدوده  در  اما  هستند.  دلیلکوچک  که    هایراهوجود    به  سعدی  خیابان  مانند  بافت    تأثیراصلی  بر  بسزایی 

گذاشته  یهامحدوده هستن  انده شدشکسته    هابلوک ،  اطراف  موجود  محله  در  کم  قطعات  تعداد  با  و  نواری  شکل  به  دلیل و  به  د. 
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و بناها دارای قدمت    اندنکرده اصلی مردم از این محدوده مهاجرت    هایراستهموقعیت محدوده در بافت شهر زنجان و تجاری بودن  
به شبکه شطرنجی نزدیک   تقریباًگذاشته و    هابلوکزیادی بر بافت محله و تفکیک    ریأثها تراه باالیی هستند. در این محله شبکه  

 شده است.

شود بطوریکه در محدوده شمالی شبکه شطرنجی معابر بافت را دگرگون کرده و  بافت دیده می  دودستهدر محدوده دروازه رشت  اما  
را   شطرنجی  بافت  و  شده  تجمیع  کوچک  وجودقطعات  است،   به  همچنا  کهدرحالی  آورده  جنوبی  محدوده  بافت  در    صورت بهن 

ترافیک خیابان   ازلحاظویی بافت اطراف همچنان با همان شبکه معابر وجود داشته و و باوجود احداث خیابان دلج   ماندهیباقارگانیک 
قطعات   از  بسیاری  خیابان  این  احداث  برای  و  دارد  باالیی  ترافیک  وام   کهییازآنجاو    شدهبیتخردلجویی  و  تسهیالت  مردم  به 

 . اندکردهعده زیادی از مردم بومی این محله را ترک  دهنش  پرداخت
تعی محیط  جهت  در  ها  زمین  این  مساحت  به  مربوط  اطالعات  مطالعه،  مورد  محله  سه  در  شهری  قطعات  ریزدانگی  وضعیت  ین 

GIS    متر مربع(، متوسط)    200مین شهری ریزدانه)زیر  ، تعداد و درصد قطعه ز3استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. جدول شماره
 متر مربع( در هر محله نشان می دهد.  500مترمربع( و درشت دانه) بیشتر از  500تا  200بین 

با   بروروغ  یدی  ریزدا  66.75محله  قطعه  در درصد  است  داده  اختصاص  خود  به  را  ریزدانه  شهری  زمین های  درصد  بیشترین  نه، 
 درصد متعلق به محله عباسقلی خان می باشد.   12.44قطعه زمین های درشت دانه به میزان حالیکه بیشترین درصد 

 
 مطالعه: وضعیت موجود قطعات زمین شهری در سه محله مورد 3جدول شماره 

 

 حله مورد مطالعه : نسبت توده به فضا در سه م4جدول شماره 

 

محله که یک محله با بافت قدیمی تر می باشد  متراکم ترین بافت در بین این سه محله متعلق به محله یدی بوروغ  است. در این  
درصد می باشد. از سوی دیگر، در دو محله دروازه رشت و عباسقلی خان    90.71برابر با    4اره  ه به فضا مطابق جدول شمنسبت تود

 درصد می باشد.   70نسبت توده به فضا حدود 
 : درصد معابر در سه محله مورد مطالعه5جدول شماره 

 نام محله  مساحت معابر در محله  هر محله  درصد معابر در

 بوروغ  یدی 80155.6 18.20

 خان  عباسقلی 28143.47 29.02

 رشت  دروازه 70620.79 22.80

 

کل  متر مربع  200زیر  متر مربع  500تا  200بین  متر مربع  500بیش از  تعداد 

 قطعات

 نام محله 

 تعداد  رصد د تعداد  درصد  تعداد  درصد 

 یدی بوروغ  1910 1275 66.75 582 30.47 53 2.78

 عباسقلی خان  217 95 43.78 95 43.78 27 12.44

 ه رشت درواز 808 356 44.06 399 49.38 53 6.56

 نام محله  مساحت توده  مساحت فضا  نسبت توده به فضا)درصد(

 یدی بوروغ  209417.63 230871.36 90.71

 عباسقلی خان  40704.47 56268.07 72.34

 دروازه رشت  123715.89 185989.54 66.52
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یدی بوروغ نسبت زمین های اختصاص پیدا کرده به معابر  محله  در  بررسی وضعیت نسبت معابر در هر محله نشان می دهد که  
می باشد و زمین دوده محله بسیار بیشتر  که در محله عباسقلی خان میزان معابر نسبت به کل مح   کمترین میزان می باشد. در حالی

 های بیشتر از محدوده محله به دسترسی اختصاص پیدا کرده است.

 

  گيرينتيجه 
 صولو اشناسی شهری به بررسی مکاتب مختلف مطالعاتی پرداخت    و شکلپژوهش حاضر با کنکاش در مفهوم گونه شناسی        
 نظری تدوین نمود. را در چارچوبی  مطالعات و گوناگون مطرح در این مفاهیم  هایینهو زم

با توجه به مطالعه اسناد تاریخی و تصویری و برداشت میدانی مرتبط با نوع تفکیک اراضی شهری در محله های مسکونی مورد  
ی بر  مبتن ،ثال دروازه رشت(، پاسخگوی الگوهای رفتاریوضع موجود تفکیک اراضی شهری در محله های جدید ) به طور م،  مطالعه

. از جمله سلسله مراتب فضاهای باز جمعی خالص، که صرفا جهت گردهمایی افراد طراحی شده باشد. در ستنینیازهای ساکنین  
های خصوصی، بافت جدید دو گونه فضای خصوصی و عمومی مورد توجه بوده در حالی که در نمونه سنتی )محله یدی بوروغ( فضا

است. رواج الگو های شکلی جدید منجر به کاهش محصوریت  د توجه قرار گرفته شده  نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی مور
هم در فضاهای خصوصی و هم در فضاهای عمومی و از بین رفتن مفهوم محرمیت و درون گرایی شده است. بافت قدیم محله  

ه های حیاط ه این به موجب وجود گونیری بیشتری با اقلیم شهر زنجان برخوردار بوده کیدی بوروغ در شهر زنجان از انطباق پذ

ق معابر در مواردی بعلت کوچک شدن ابعاد بلوک کم شده و یری و تناسب مطلوب قطعات است. عمشکل، جهت گ  Uمرکزی و  
 میزان چرخش در معابر برای رسیدن به مقصد، کاهش یافته است.

یدی بوروغ به دلیل ساخت  شود محله  ، مشخص می  عه موردمطالهای  گیری محله ها در شکلاز شاخص  کدامهر  یرتأثبه    با توجه
و  بودند    مؤثرگیری این بافت بسیار  شاخص معابر کمترین تغییر را داشته و معابر در نوع شکل  ازنظرارگانیک و کمبود مداخالت  

و  ک به یکدیگر  ها بسیار نزدیو گورستان در محله است و ساختمانفضای باز در این محله تنها قطعات خالی و تعداد د  شاخص
حدود دو سوم این محله شامل قطعه زمین های ریزدانه است و سطح اختصاص پیدا کرده به   .اندگرفته شکلخاصی    دهبدون قاع

های اصلی و در  مت خیابانبناها به س  یریگجهتی عباسقلی خان  در محله  اما  معابر در این محله کمتر از یک پنجم می باشد.
است   آن  شک  و جهت  دلمعابر  به  و  دارند  شطرنجی  شریانل  جز  اینکه  خیابان  اندیاصلهای  یل  از  بسیاری  آن و  از  جدید  های 

نزدیک به سی درصد از سطح   و تعداد قطعات درون هر بلوک کاهش یافت است.  خردشدهها  منشعب شده است بسیاری از بلوک
اختصا معابر  به  است.محله  کرده  پیدا  نیز    ص  دروازه رشت  که  شدهیده دبافت    هدودست در محله  بافت   است  در محدوده شمالی، 

نتایج  است .    شکستهدرهم دلجویی بافت را    یداود قلاست و تنها محور    شدهیده دشطرنجی اما در محدوده جنوبی بافت قدیمی  
نقشی  مورفولوژیک سطح شهر    یهاحوزه  یدهشکلو  تعیین    مختلف مسکن در  یهاگونهکه    دهدیم حاصل از این مطالعه نشان  

بناهای مسکونی )در کنار   یهاگونه با تغییر    کهیطوربه   ،دهندیمقرار    یرتأثشهری را تحت    یهابافت فضایی    مانتظا  ،داشته  مؤثر
 موردتوجه  یرتأثاین    نحوه  کهیدرصورت  و   شودیم شهری دچار دگرگونی    یهابافتباز شهری (شکل    یفضاهاشبکه معابر    سایر

در این محله نیز حدود یک پنجم سطح محله به    خواهد بود.  یتو هدا  ترلکنقابلتا حدود زیادی    شکل محیط مصنوع  قرار گیرد،
معابر اختصاص داده شده است. اختالط دو بافت قدیمی و جدید باعث شده محله دروازه رشت از نظر شاخص های مختلف تقریبا  

 لی خان و یدی بوروغ قرار گیرد.مابین محله عباسق
نوع بافت از نظر  در رابطه با  حلیل سه محله مورد مطالعه در شهر زنجان، پیشنهادات زیر  نتایج به دست آمده از ت  حال با توجه به

 می تواند به بهبود وضعیت کالبدی بافت شهر کمک نماید.  شکلی و گونه قطعات 

و حل مسائل بدون تغییر    افت جدید )بطور مثال دروازه رشت و عباسقلی خان(ایجاد ارتباط منطقی میان مرکز شهر با ب •
 اساسی در شالوده های محیط شهری زنجان 

 سازماندهی مجموعه های نوسازی شده محله دروازه رشت با مجموعه های پیرامونی و در پیوند با آنها  •

 ر پیوند دهنده تاکید بر پیوستگی فضاها در محله های مورد مطالعه با تکیه بر عناص •

 نقلیه خصوصی به داخل بافت محله یدی بوروغ کنترل رفت و آمد وسایل  تفکیک خیابانهای سواره و پیاده و  •
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 ترکیب بافت سنتی و جدید به منظور وحدت، هماهنگی و کلیت بخشیدن به شهر زنجان  •

 استفاده از نظام مصالح هماهنگ بر حسب نوع، رنگ، بافت در حوزه نشانه شناسی •

 در شهر زنجان  فرهنگی-تعامالت اجتماعی د تعادل بین فضاهای عمومی و خصوصی در جهت تقویتایجا •
در پایان می توان بیان کرد که معیارهای تعریف شده در این پژوهش برای ارزیابی الگوی پایدارتر قطعات، قادر هستند تا بعنوان  

 داراند.ه که از امکان کاملتر شدن در ابعاد مختلف برخوریک راهنمای کلی برای انجام پژوهش های مشابه تلقی شوند آنگون

 منابع    
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