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  (اکرم )ص ینب یموسسه آموزش عال ارياستاد ،1شیوا واليتی.1 

 40/40/1041تاريخ پذيرش نهايی:  40/10/1044تاريخ دريافت:

 

 چکیده

همگام با روند رشد شهرنشینی، سیاست تولید مسکن انبوه و احداث مجتمع های مسکونی در قالب الگوی کوتاه و بلندمرتبه به عنوان يکی از 
 یمسکون یهامجتمع معماریهای مختلف، مشابه با ساير نقاط کشور، در شهر تبريز به مرحله اجرا درآمد. اما به نیاز مسکن در زمان های پاسخراه

        از ديدگاهگوناگون است.  طيشرا نديبازتاب و برآ مختلف آن ابعاد یریگشکلچرا که  است.ريزی شهری برنامهدر مسايل حائز اهمیتاز  یکي
ريزی شهری محسوب های مطالعاتی در حوزه برنامهريزی شهری شناخت اين عوامل و نقش آنها اهمیت بااليی داشته و  ضمن اينکه از اولويتهبرنام
ضمن مشخص نمودن اين عوامل اعم از  مقاله نيا.  در باشدگذاری درست جهت توسعه شهرهای مطلوب و پايدار نیز موثر میشود در سیاستمی

خواسته شده است تا  یمتخصصان معماران و شهرساز ی،شهر زانيراز برنامه محیطی، ی، شهرسازی واسیسفرهنگی و مذهبی،  ،یاجتماع ،یاقتصاد
سلسله  لیروش تحل یری. در ادامه با بکارگنديمشخص نما یسکونم یهامجتمع یابعاد معمار یریگاز مالحظات مذکور را در شکل کيهر تیاهم

 یبندرتبه زيشهر تبر یمسکون یهامجتمع یریگفرم و جهت ،یابیپالن، نما، سازه و مصالح، مکان یعوامل مذکور در طراح (، نقشAHP) یمراتب
شهرسازی، محیطی و از مالحظات  شتریبه مراتب ب یو اجتماع یاسیس ،ی، عوامل اقتصادمختلف ابعاد بیندر  دهدیحاصل نشان م جيشده است. نتا

 یاقتصاد مالحظات طوريکه غفلت شده است. ساير ابعاد مسکن ازو تا حدودی موثر بوده  های مسکونیخت مجتمعفرهنگی در معماری و سا
های مسکونی ارايه نمود مجتمع یالگوريزی، طراحی و ساخت دارد. بنابراين الزم است راهکارها و فرايندهای مناسبی را برای برنامهوزن را  نيشتریب

حظات الدر اولويتهای قبل از م مديران و برنامه ريزان شهری جا توسطی تدوينی بههاسیاست و نگی و مقررات دولتیهای اجتماعی، فرهارزشتا 
ضمن  تا ساخته شوندو توجه به عوامل پايداری ای از الزامات های مسکونی  به منظور محقق کردن طیف گستردهساختمانو  اقتصادی قرار گیرند

  .خت شهر پايدار موثر باشددر سا ،کاهش جاذبه اقتصادی

 

 گذاری مسکن، عوامل محیطیی، سیاستمسکون یهامجتمعريزی شهری، برنامه :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

افزارها، تغییرات تحوالت فنی در سختتوان در دوران پس از انقالب صنعتی يافت. های مسکونی به فرم امروزی را میمنشأ مجتمع
قیمت برای قشر های انبوه و ارزانها و هجوم افراد به شهرهای بزرگ و صنعتی، ساخت خانهمل بین انسانزندگی و تعا فرهنگی و شیوه

تر نبوده و بخش ها صرفاً محلّ سکونت قشر متوسط و پايیندرآمد شهری را ضروری نمود. اما از اواسط قرن نوزدهم، آپارتمانکارگر و کم
 (.00-00: 1901های مسکونی بوده است )هنر و معماری، جنمعمهمی از مسکن شهری به فرم آپارتمان و م

گیری های معماری همچون پالن، نما، تراکم، سازه و مصالح، محل قرارگیری، فرم و جهتهای مسکونی از لحاظ ويژگیمجتمع 
 تواند در زمینهبااليی داشته و میريزی شهری شناخت عوامل تعیین کننده اين ابعاد اهمیت ها قابل تمیز هستند. از ديدگاه برنامهبلوک

                                                      
Email : shiva_v57@yahoo.com  
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های مطالعاتی در گذاری مناسب جهت توسعه شهرها موثر باشد. بنابراين شناسايی عوامل موثر بر اين ابعاد از اولويتسازی برای سیاست
ی است. با وجود دهد که مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفشود. مروری بر مطالعات پیشین نشان میريزی شهری محسوب میحوزه برنامه

محیطی، مطالعات جامع و متمرکزی در حوزه اهمیت معماری مسکن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، شهری، اقتصادی و حتی زيست
بررسی عوامل تعیین کننده معماری مسکن انجام نشده است. هدف اين مطالعه در وهله اول مروری بر مطالعات و شناسايی دقیق عوامل 

های مسکونی در شهر تبريز است. دهی معماری مجتمعهای مسکونی و اهمیت هر يک از اين عوامل در شکلی مجتمعموثر در معمار
نظران در حوزه شهرسازی و معماری  و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده برای اين منظور از روش دلفی و نظرسنجی از صاحب

 است.

 مبانی نظری

شود. مطالعات های مسکونی پرداخته میگیری معماری مجتمعدبیات مربوط به عوامل موثر در شکلدر اين بخش ابتدا به بررسی ا
های اجتماعی، نظام باورها و سازماننشان داد که ( 1090)  1راپاپورتمربوط به عوامل موثر بر فرم خانه چندان نو نیستند. برای مثال 

های طبقه و (، تفاوت1091)  0مدقادر يکی از مطالعات اولیه ها تاثیر گذار هستند. انهو نیازهای روانشناختی در توسعه شکل خاعتقادات 
های اجتماعی باالتر بیشتر به فردگرايی داند. وی عنوان نموده است که افراد طبقهها مرتبط میموقعیت اجتماعی را با شکل معماری خانه

، بازتاب دارد و نفس بیشتر در طراحی و دکوراسیونحريم خصوصی بیشتر و اعتماد به د با ايجاهای آنها تمايل دارند و اين موضوع در خانه
ها و شرايط آب و هوايی  و جوی بر طراحی و ساخت خانه( بر تاثیر محیط فیزيکی 1091) 0(. کوکرجا1000، 9منعکس می شود)کیبت

فرهنگی در منطقه کلیمانجارو تانزانیا  –عوامل فیزيکی و اجتماعی  ها را بر اساس( توسعه خانه1099و همکاران ) 0تاکید داشت.  کیماتی
سنتی چگگا، های اند که طراحی خانهباعث توسعه معماری بودند. آنها متوجه شدهمورد مطالعه قرار دادند و مشخص کردند که اين عوامل 

سازی در نظر گرفتند و اين مرحله را برای توسعه خانه 9ين منطقه، اند. آنها در ابر مبنای باورها و اعتقادات آنها و اصول اخالقی، بنا شده
ها به دلیل تغییرات سیاسی، اقتصادی و مرحله شامل دوره پیش سنتی، سنتی و  فرا سنتی است. اين توسعه 9گونه بیان کردند که اين 

يدگاه منطبق بر آداب و رسوم به ديدگاه مرسوم و نیز از آن به از داند. ديدگاه آنها در طول زمان، رخ دادهاند که در آن زمان اجتماعی بوده
ها تاثیر گذاشته است. با اين حال، در اين تغییر بر توسعه تدريجی خانهديدگاه عدم انطباق و پیروی از آداب و رسوم، تغییر يافته است. 

ها ه و همواره بر جنبه کارکردی و عملکردی شکل خانههای سنتی استفاده شدهای زيادی از کارکرد خانههای جديد، نمونهبیشتر خانه
که در قسمت شرقی  1099در سال  1و هانسون 9منطقه از تانزانیا 0در  1000در سال  9تاکید کردند. تحقیقات مشابهی هم توسط بولت

 اتیوبی واقع شده اند، صورت گرفت. 

                                                      
1 Rapopor 

2 Madga 

3 Kibet 

4 Kukreja 

5 Kimati et al. 

6 Boalt 

7 Tanzania 

8 Hanson  
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ها و نیز شکل و فرم اساسی آنها بودند. آنان ريف مبنای تغییر پذيری خانه، به دنبال تعترای نظری( در مقاله1099) 1هانتر و آندرسون
تا روابط همبستگی استفاده کردند انجام گرفته بود،  1091در سال  0و آيرز 9( و ويتینگ1099) 0از نتايج دو پژوهش قبلی که توسط رابینز

خانه های گرد با جوامعی با اندازه کوچک مرتبط »ش رابینز بین شکل خانه و خصوصیات فرهنگی ديگر را تفسیر کنند. براساس پژوه
   هستند که يک الگوی سکونت موقتی دارند )که جابجايی سکونتی بسیار بااليی دارند ( و کشاورزی نیز در فرهنگ آنها وجود ندارد.

 (.004: 1099مرتبط هستند )رابینز، « دارند های چهارگوش با جوامع بزرگی که الگوی سکونتی نسبتا دائمی، با تاکید بر امر کشاورزیخانه

شوند. نوع خانواده های انسانی و در مقیاس انسان ساخته می(، اعتقاد دارد، خانه ها برای نیاز بشر و بوسیله مهارت1090)  0دالی
های کند که خانهرد. دالی تاکید میرابطه نزديکی با ظاهر خانه و محوطه و ترکیبات آن داهای گسترده(، ای يا خانوادههای هسته)خانواده

را نیز در بردارد. کنند و اين تغییر، ماهیت خانواده سنتی به عنوان پاسخی فنی و تکنیکی به اصول فرهنگی و زيست محیطی تغییر می
ی و مهارتهای ، به صورت خانوادگی است. شکل و نوع معماری به شرايط جوی و آب و هوايی، مواد و مصالح بومشکل و نوع معماری

های مذهبی و اجتماعی هم تاکید دارد که به صورت بر مولفهفنی، تکنیکی و اقتصادی بستگی دارد. از همه مهمتر، اين پژوهش، 
 شوند. ها ارائه میسمبلیک در طراحی و دکوراسیون خانه

سازی مرتبط است. وی مطرح شرايط خانه( نشان داده است که متغیرهای جمعیت شناختی، اجتماعی و اقتصادی بر 1019)  9کاتنده
شود. مردم تمايلی ندارند های دايمی توسط افراد مینمود که سیستم اجاره و تملک زمین يکی از عواملی است که مانع از ساخت خانه

د از مرگ آنرا به وارثانشان و يا بعيا نه های خود را روی زمین هايی بسازند که مطمئن نیستند بقیه عمرشان را در آنجا سپری کنند خانه
 اعطا کنند يا نه. 

، را مورد مطالعه قرار می داد، متوجه شد که مهمترين جنبه تاثیرگذار بر 1مارکوت -( درحالیکه معماری سنتی کیو1010) 9کیپرون 
فیزيکی )شرايط جوی و ( و جنبه های های اجتماعی )به عنوان مثال نیروهای معنوی و سازمان خانوادهشکل ساخت و سازها، جنبه

ها، مهم دهی فرم خانههای اخیر، مشخص شده که نقش محیط فیزيکی ديگر به اندازه قبل در شکلاست. با اين حال در سالتوپوگرافی( 
ند توانند به صورت منحصر به فرد ظهور کنو حیاتی نیستند. اين بدان دلیل است که حتی در يک محیط فیزيکی مشابه هم، دو جامعه می

 که اشکال معماری مجزا و متفاوتی از همديگر داشته باشند. 

عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از مهمترين عوامل موثر بر  که دهدمی نشان معماری تاريخ مرور مطالعات و بررسی
 شناسی و زمین و جغرافیايی شرايط هوايی، و آب شرايط همان يا و (. البته متغیرهايی مانند اقلیم1000، 0ها بوده است )کیبتمعماری خانه

                                                      
1 Hunter Anderson 

2 Robbins 
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5 Dully 
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7 Kiprono  

8 Keiyo –markwet 
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 مسکونی بناهای معماری در بايد که نیز از متغیرهای مهمی هستند...  و زيستاصول شهرسازی مانند نظم، امنیت، ايمنی، آسايش، محیط
-موجب شکلدر ايران را رنیته ظهور مد( انجام دادند، 1909ای که واليتی و همکاران )در مطالعه(. 1000 ،1قاديالی) شود گرفته نظر در

مدرنیته و يا همان گرايش به تجدد موجب بروز دگرگونی در تمامی ابعاد دانند. میهای مسکونی گیری نوع خاصی از مسکن به نام مجتمع
 04دهه  شهر تبريز نیز از .ت عمده کرده استالزندگی از جمله محل زندگی شده و سازمان فضايی شهر و مفهوم خانه را دستخوش تحو

ها نه تنها اند. در اين مجتمعمطابق با نوع غربی بوده الًکه کام باشدمیمسکن و افزايش آن در طول زمان  ینوع اينگیری شاهد شکل
های ساخت و ساز، مصالح ساختمانی و تکنولوژی جديد از معماری مدرن غرب اقتباس شده، بلکه الگوهای طراحی معماری نیز به شیوه

( در تحلیل 1901ضرغامی و همکاران ) مورد توجه بوده است. کمترملی و بومی  ،اجتماعی ،حظات فرهنگیالمو اتی شده است تدريج وارد
ترين عوامل موثر در برنامه ريزی ساخت و سازهای مجتمع مسکونی ايران از ديدگاه متخصصان، عامل مالحظات انرژی و جو را مهم

اند. پس از شاخص مذکور مالحظات مواد و منابع و کاهش خسارات های مسکونی ذکر کردهجتمعمعیار شايان توجه در طراحی معماری م
ترين معیارهای پايداری زيست محیطی در ساخت و سازهای مذکور دانسته که بايد در ساخت و و ضايعات در ساخت و ساز را از جمله مهم

ارها، معیارهای نوآوری و فناوری، آسايش مربوط به عوامل مختلف بصری، سازهای پايدار شهری مورد توجه قرار بگیرند. پس از اين معی
در زمینه برنامه ريزی ( 1909حرارتی قرار دارد و شاخص مربوط به استفاده از زمین در رتبه آخر قرار دارد. به زعم احمدپور و همکاران )

ذاری، ارزيابی و تصمیم سازی به صورت پیوسته و در مسکن شکافی بین حوزه های مختلف ديده می شود و فرايند مديريت، سیاست گ
بدين معنا که  .راستای يکديگر عمل نمی کنند. در اين نوع برنامه ريزی هدف از برنامه ريزی مسکن صرفا چهره سازی برای شهر است

 نتايج و لزوم ادامه درباشد.  که سیمای شهر مطلوب ساخته شودمحتوا مورد تاکید نبوده بلکه عقیده بر اين است که مسکن به گونه ای 
 .شودمی اخیر بیان عوامل از يک هر به توجه

 معماری در اقلیم مالحظات

 موجب اهداف اين به بخشیدن تحقق جهت در مواردی بینیپیش و هوايی و آب منطقة هر دراقلیمی  طراحی عمدة اهداف به توجه
. شد خواهد اقلیم هر در معماری يافتن هويت و انرژی مصرف در جويیصرفه موجب واقلیمی  شرايط با هاساختمان هماهنگی و سازگاری
. نمايدمی ايفا محیطی ريزیبرنامه درمهمی نقش بالقوه، و موجود یهامحدوديت به توجه با محیطی یهاپتانسیل و هاتوانايی شناخت
. است انسان زندگی فضای و مسکن بر هوايی و آب عوامل نقش به ربوطم مطالعات در موضوعات مهم از يکی معماری اقلیم در موضوع

 از تابعی شهر کالبد. است معماری دراقلیمی مالحظات زايیفرم انديشه بر تايیدی ايران، ويژه به و نجها پهنة دربومی معماری تجربیات
 مورد معماری در اقلیم اهمیت تهويه، تجهیزات از فزونا روز استفاده و پديده صنعتی شدن ظهور با(. 1904 بحرينی،)است  آن اقلیم

 برای يکسانی یهاالگو و گرفته فاصله سنتی معماری شیوة از هافرسنگ که شد وارداتی عوامل دستخوش چنان و گرفته قرار توجهیکم
 آلودگی و انرژی پذيرپايان منابع کاهش با(. 1900 رفیعی، و پیرمحمدی) شد استفاده هوايی و آب متنوع شرايط با دنیا، مختلف نقاط
 يافت رواج بیستم قرن در ديگر باراقلیمی طراحی و اقلیم به توجه زيست، محیط به فسیلی یهاسوخت ناپذيرجبران صدمات و هاشهر

 و آسايش کیفیت افزايش به آن زا مهمتر و سوخت مصرف در جويیصرفه به طبیعی یهانیرو از استفاده (.1911 دانشپور و همکاران،)
 . شودمی منتهی زيست محیط سازی سالم و مسکونی محیط بهداشت

 . است زير شرح به شد خواهد فوق اهداف تحقق موجب آنها به توجه که معماری بر موثراقلیمی متغیرهای مهمترين

 هوا دمای -
 متفاوت متوسط و سرد منطقه،گرمسیری، نوع به توجه با تمانساخ يک ساخت. باشد معماری در هوايی و آب عامل مهمترين دما شايد

 در سرد و گرمسیری مناطق در انرژی اتالف از جلوگیری برای. دارد مواد انتخاب در خاص گیریتصمیم به نیاز يخبندان منطقه. است

                                                      
1 Ghadiali 
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 قرار اولويت در متوسط مناطق در است ممکن موضوع اين که حالی در شود گرفته نظر در بايد هاساختمان کاری عايق زمستان، و تابستان
 .نگیرد

 خاک دمای -
 هرچه. بردمی سال طول در حرارت درجه تغییر از را بهره بیشترين خاک سطح. دارد اهمیت سال طول در آن تغییرات و زمین دمای

 گاز اندازی راه و نصب در تواندمی خاک عمق مورد در آگاهی بنابراين،. است کمتر حرارت درجه تغییرات رويم،می خاک عمق به ما بیشتر
 به باشد يخبندان خاک عمق از کمتر بايد تجهیزات اين نصب عمق سرد مناطق در که است واضح. باشد موثر مناسب آب یهالوله و

 .دارد نگه ايمن زدن يخ از را هاآن که طوری

 

 

 آفتاب  -
 عوامل اين جمله از آفتابی ساعات و ابر مقدار ،(خورشید زاويه) جغرافیايی عرض. است عامل چندين تابع که آفتاب دريافت میزان

 برقراری جهت مناسب معماری به نیاز و بوده باال نیز حرارت درجه است، باال زمین سطح در آفتاب دريافت نرخ که مناطقی در. هستند
 .است انرژی در جويیصرفه و آسايش

 نسبی رطوبت -
 شکل احتمال بیشتر، نسبی رطوبت میزان چه هر. کندمی اشاره هوا در موجود رطوبت میزان نسبت هب نسبی رطوبت تعريف، طبق 
 و است بیشتر( غیره و ،هاخیابان ،هاپل مانند ديگر یهاسازه و هاساختمان جمله از) زمین سطح روی فیزيکی اجسام روی آب قطره گیری
 .شود گرفته نظر در معماری در بايد پديده اين با مناسب تدابیر

 باد سرعت و جهت -
 حالت در که طوری به است آيرودينامیکی یهاساختمان ساخت جهت تنظیم درمهمی عامل منطقه، هر باد جهت گرفتن نظر در

 در باد یهابادگیر ولط گرمسیری مناطق در طراحی منظور به قديم، یهازمان در. ريزندنمی فرو سبک یهاساختمان سنگین، یهاباد
 با باد  موقع در زيرا است، مهم نیز باد سرعت. شود استفاده ساختمان سازیخنک برای تواندمی باد اين است شده ساخته غالب باد جهت

 باد سرعت نمیانگی چه هر. دارد وجود سبک یهابخش بويژه ساختمان مختلف یهابخش به فیزيکی آسیب و جدايی امکان باال، سرعت
  که است مکانی خوب ايده دارد، وجود گزينه چندين منطقه لحاظ از که يیهاپروژه در. باشد بايد قدرتمند ساختمان باشد، بیشتر منطقه در

 . است مناطق ساير از تر پايین باد سرعت

 بارندگی -
 در. گیرد قرار توجه مورد سقف طراحی خصوص به ساختمان طراحی در بايد که است کننده تعیین عوامل از يکی بارندگی مقدار

 و برسد حداقل به احتمالی یهاآسیب يابد، کاهش آب توسط فرسايش تا باشد شده طراحی طوری بايد هاساختمان سقف زا،باران مناطق
 یهاپديده از آگاهی. يابدمی افزايش هاساختمان به آن نفوذ و باران ناگوار اثرات صورت، اين غیر در. باشد نداشته  وجود سقف روی آب

 رخ محلی شرايط  در کهاقلیمی و هوايی و آب عوامل از محدودی مقادير. است مهم  شهری ساخت و طراحی در هوايی و آب مضر
 (. 0419 ،1 ساقز و برنچ) شود تحلیل پروژه شروع از قبل بايد و دارند نیاز محلی مطالعات به  دهدمی

 معماری در یشهرساز مالحظات
                                                      
1 Branch & Saghez 
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 آوردن فراهم و ايمنی ايجاد زيباسازی، زيست، محیط از حفاظت نظم، امنیت، ايجاد شهری، مديريت اهداف مهمترين مسکن حوزه در
 کافی نور بودن، سرسبز باشد. داشته کنندمی زندگی آن در که فضايی از هاانسان مندیرضايت در بسزايی نقش تواندمی که است آسايش
 ، موقعیت بازشوها، درهای ورودی و تراکم جمعیتی متناسب بههاآپارتمان ظاهری وضعیت ها،  شفافیت جداره و ها بلوک چیدمان داشتن،

 موارد بر عالوه (.909: 1900 جاللیان و همکاران،) شود  می مطرح های مسکونیدر مالحظات شهرسازی در مجتمع الزم شرايط عنوان
 یهافضا بر مهمی کیفی و کمی تأثیرات مسکونی یهامجتمع. است دسترسی شهری، مالحظات سطح در مهم متغیرهای از يکی مذکور،
 و هاشريان به دسترسی و شهر در قرارگیری مکان عامل دو از که(. 9: 1900 کريمی، و وارثی) دارند دسترسی یهاسیستم و شهری

 برهم در هامجتمع اين اثر اطراف، معابر تحمل قابل ظرفیت مسکونی، یهامجتمع يابیمکان در .پذيردمی تأثیر ترافیکی مهم یهاگره
 نحوه و ترافیکی اوج ساعات در تخلیه مسائل و ترافیکی تأثیرات سفر، تعداد و شد و آمد نظر از ارتباطی شبکه مراتب سلسله ريختن

 از بزرگی حجم های مسکونی.مجتمع(90: 1919 نژاد، محمد ملک و عزيزی) تندهس توجه مورد بحرانی و اضطراری مواقع در دسترسی
 به توجه با مسکونی یهامجتمع پیرامون دسترسی شبکه رو اين از. دهندمی جهت نیز و نموده جذب و تولید را شهری درون یهاسفر

 یهامجتمع يابیمکان و ريزیبرنامه اگر لذا دارند؛ قرار ترافیکی فشار تأثیر تحت همیشه ،هاآن ساکنین توسط سفر تقاضای حجم
 کاهش شهری نقل و حمل به مربوط مشکالت از بخشی که داشت انتظار توانمی گردد، هماهنگ شهری نقل و حمل شبکه با مسکونی

 (.  199: 1904 اهیم،ابرپور و پورهادی) گردد پذيرامکان عمومی نقل و حمل سیستم از بهینه برداریبهره و يافته

. نباشد زيست محیط نابودی با همراه شهرها شتابنده گسترش تا شود توجه نیز زيستمحیط به بايد شهری مسکونی بناهای ساخت در
 به را بشری جوامع اقشار اغلب توجه امر اين و گرفته شدت زيست محیط بر بشری مخرب آثار شهرنشینی، و جمعیت افزون روز رشد با

 منابع فرسايش لحاظ از چه مسکن ساز و ساخت. است نموده معطوف انسانی یهافعالیت و محیطی زيست یها-آسیب کاهش مساله
 انبوه به عنايت با. باشد داشته تواندمی زيستمحیط بر فراوانی منفی اثرات محیطی،زيست یهاآلودگی ايجاد لحاظ از چه و طبیعی
 گذارد،می زيست محیط بر هاساز و ساخت اين که يیهاآسیب به توجه با و گیردمی انجام نجها مختلف نقاط در که يیهاوسازساخت

 سـبز طراحی يا و سبز معماری. است گرفته شکل معماری ادبیات در سبز معماری و غیرفعال معماری پايدار، معماری همچون مفاهیمی
 با سبز طراح يا معمار. رساندمی حــداقل به را زيست محیط و انسان سـالمت روی مضر اثرات که است سـازیساختمان برای رويکـردی

 معماری. کندمی تالش زمین و آب هوا، از حفاظت برای ساز و ساخت یهاشیوه و زيست محیط با سازگار ساختمانی مصالح از استفاده
 کار زيست محیط با سازگار و کارآمد خانه يک ايجاد برای کلیدی اهیممف با  که است سبز ساختمان طراحی پايدار روش يک سبز
 يا و ساخت به پايدار معماری. دارد اجتماعی و بهداشتی اقتصادی، محیطی، زيست مزايای ساختمان، سبز يا پايدار یهاشیوه. کنندمی

 منابع به وابستگی  نتیجه در و پردازدمی موثر انرژی تکنولوژی و پذير تجديد مواد نوآورانه، یهاآوری فن از استفاده با هاساختمان احداث
 بنابراين. است زندگی کیفیت و راحتی حداکثر با توام زباله و مصرف رساندن حداقل به سبز معماری هدف. دهدمی کاهش را سنتی انرژی

 تاثیرات هم و( پايدار محصوالت از استفاده و زائد مواد هشکا طريق از)  را ساختمان محیطی زيست اولیه یهاهزينه  هم پايدار طراحی
 یهاساختمان دادن حرارت و نیرو برای نیاز مورد انرژی از مقدار يک از تنها که کارآمد یهاساختمان ساخت با) درازمدت را  زيست محیط
 (.0449 ،1متحده اياالت سبز ساختمان شورای و گراوهیل مک ساخت) دهدمی کاهش( کنندمی استفاده سنتی

 شناسی مالحظات زمین

 و ساخت انواع در عامل اين به توجه لزوم آن، از ناشی توجه قابل جانی و مالی خسارات و شناسیزمین نامطلوب رخدادهای وقوع
 خاک، جنس از عبارتند گیرد قرار توجه مورد بايد ساز و ساخت در که شناسیزمین عوامل. دهدمی نشان را مسکن ساخت بخصوص سازها

 دلیل به هستند لغزش معرض در که يیهازمین مثال برای. زمین نشست يا و رانش فشار، برابر در آن یهاالعمل عکس و خاک مکانیک

                                                      
1 McGraw-Hill  
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 مقابله يا و زپرهی در تواندمی نیز خاک مکانیک بررسی. گیرد قرار توجه مورد بايد که هستند مواردی جمله از زمین نشست خطر با مواجهه
 مفید ها،محدوده اين در ساز و ساخت از اجتناب طريق از ،هامسیل و زلزله یهاگسل مانند طبیعی باليای و خطرات مخرب آثار با صحیح

 (0414 ،1چايلدز) باشد

 مالحظات فرهنگی و مذهبی 

-انسان»یمات فضايی آن داشته است. خانه از ديدگاه به اعتقاد راپاپورت، عامل فرهنگ نقش بسیار موثری در مسکن و سازمان تقس

ی حائر(. 09:1901ها، کارکردها و الگوهای فرهنگی مسکن در هرجامعه معین است ) راپاپورت، است و ريشه« فرهنگ»نوعی « شناختی
م عملکرد آن تنها در فايده رسانی نويسد، حتی آن زمان که خانه برای بشر اولیه به عنوان سرپناه مطرح بود، مفهوبه نقل از راپاپورت می

: 1990ی، حائرشد و جنبه مثبت آن ايجاد محیطی مطلوب برای زندگی خانوادگی بود )صرف يا فضای عملکردی محض خالصه نمی
های گرا بودن، تقدس آستانه ورودی خانه و استفاده از کاشیهای قديمی مسايلی همچون محرمیت، درون(. در معماری مسکن خانه10

( .حفظ حرمت خانواده و توجه به اصل محرمیت، از 1919کار، دهنده باورهای مذهبی هستند )نقرهمنقش به آيات قرانی همگی نشان
گونه اشرافی از ای که در طراحی بناهای مسکونی هیچگونهاست. بهبارزترين اصول اعتقادی و فرهنگی در معماری و شهرسازی ايران 

است  که با حداقل امکانات، نباشد.  امروزه مفهوم مسکن به يک رابطه مصرفی و در حد سرپناه تنزل يافتههمسايگان متوجه ساکنان 
 (. 1900آورد)حبیب، شرايط زيستی سکونتی جهت رشد مادی و معنوی ساکنان خود فراهم می

 هاداده و روش

 ازیمورد ن هایاست. اطالعات و داده یداديپس رو کرديبا رو یفیو روش توص تیماه ثیاز ح ،یهدف کاربرد ثیحاضر از ح قیتحق
 زانريو برنامه یمتخصصان معمار از مطالعه نيادر است.   یمتخصصان معماران و رسازشهو  یشهر زانريبرنامهاز پژوهش،  نيدر ا
شناسی، اقلیم، زمین ی،اجتماع ی،اسیس ،یمربوط به ابعاد اقتصاد هایاز شاخص کي هر تیتا اهم شودیسته مخوا یو شهرساز یشهر

. در نديمشخص نما های مسکونی شهر تبريزگیری هر يک از ابعاد معماری مجتمعدر شکلرا  مالحظات شهرسازی؛ مذهبی و فرهنگی
 یمسکون هایمجتمع یرگیدر شکل مذکور ابعاد و هانقش شاخص بندیبه رتبه (AHP) روش تحلیل سلسله مراتبی یریادامه با بکارگ

 هیتههای پیش ارائه شد که در بخشموضوع  اتیو براساس ادب ایبا مطالعات کتابخانهی موثر  هاشاخصذکر است که  اني. شامپردازيیم
 شده است.

های مسکونی گیری مجتمع( است. در اين نمودار متغیرهای مهمی که بر شکل1الگوی سلسه مراتبی اين مطالعه مطابق با نمودار )
يابی، طراحی پالن، انتخاب سازه و مصالح، تراکم )جمعیتی و ساختمانی(، طراحی نما، فرم و جهت قرارگیری بنا تبريز شامل نحوه مکان

 گذارند، عبارتند از:تاثیر می

 عوامل اجتماعی: افزايش جمعیت، رشد شهرنشینی، بعد خانواده، سطح روابط اجتماعی، سبک زندگی،

 دولتی در بخش مسکن،عوامل سیاسی: اختیارات، اقدامات و مقررات  

 گرايی، صنعتی شدن،عوامل اقتصادی: سودجويی، مصرف

 ها و باورهای اسالمی، هويت تاريخی و آداب و رسوم ايرانی،مالحطات فرهنگی و مذهبی: شامل ارزش 

 زيست،اصول شهرسازی: مانند نظم، امنیت، ايمنی، آسايش، محیط مالحظات و

  جغرافیايی انند دما، باد، رطوبت و شرايطهوايی م و آب شرايط همان يا اقلیم:
                                                      
1 Childs 
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 ...  و خاک مکانیک خاک، جنس شناسی: مانندزمین

 

 قیق(: مدل تح1) نمودار

 منبع: نگارنده

 

  هاداده لیو تحل هیتجز

ن نفر از متخصصان فعال در حوزه ساخت و ساز مسک 10نالين تنظیم  و به آپرسشنامه  مراتب، سلسله ساخت از پس AHPدر روش 
( ارائه شده است. برای بررسی عوامل تاثیرگذار که در نمودار 1معماران و مهندسین عمران( طبق جدول ) ،ريزان و طراحان شهری)برنامه

( تعداد پاسخگويان هر 1های مسکونی يک پرسشنامه طراحی شد. مطابق با جدول )( آمده است بر هر يک از ابعاد معماری مجتمع1)
بر نظرسنجی از تعداد محدود  AHPرسد زيرا روش اين تعداد مناسب به نظر می AHPاست که برای روش  10پرسشنامه برابر 

های متفاوت قابل مشاهده است و قاعده خاصی برای تعیین متخصصان با تجربه باال استوار است. در مطالعات مختلف هم حجم نمونه
باشند که از سال می 14( اکثر پاسخگويان دارای سابقه کار بیش از 1جدول ) (. بر اساس0419، 1حجم نمونه وجود ندارد )کیل و همکاران

 اين لحاظ نیز نمونه مورد بررسی دارای مزيت است. 
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 (: توزیع پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی، تحصیالت و تجربه1جدول )

تعداد  پرسشنامه
 پاسخگو

 سابقه فعالیت )سال( سطح تحصیالت رشته تحصیلی
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 0تا 

9 
تا 

14 

از 
ش 

بی
14 

 0 0 9 1 9 4 0 9 9 1 10 يابیمکان

 1 1 0 1 0 1 0 1 1 4 10 تراکم

 19 1 4 0 9 0 4 1 11 0 10 طراحی پالن

 14 1 9 1 9 9 4 1 0 1 10 انتخاب سازه و نوع مصالح

 1 0 1 0 9 9 1 0 14 1 10 گیری بنافرم و جهت

 1 0 0 0 9 0 4 9 11 4 10 طراحی نما و پوشش

 09 10 10 90 90 11 14 11 01 10 10 جمع

 های تحقیقمنبع: يافته

، عامل سیاسی در (، در بعد افزايش تراکم )جمعیتی و ساختمانی( ، عامل اقتصادی بیشترين وزن را دارد، عامل اجتماعی0طبق جدول )
ی در اولويت پنج و مالحظات زمین شناسی و مذهب یفرهنگو سه قرار داشته، مالحظات اقلیم در اولويت چهار و مالحظات  های دورتبه

 .مالحظات شهرسازی با کمترين وزن در اولويت آخر استدر اولويت ششم و 

 بریز های مسکونی تبندی عوامل موثر در افزایش تراکم )جمعیتی و ساختمانی( مجتمع( رتبه2جدول )

 وزن معیار رديف

 4.901 اقتصادی  1

 4.94 اجتماعی  0

 4.194 سیاسی  9

 4.490 مالحظات اقلیم 0

 4.404 مالحظات فرهنگی و مذهبی 0

 4.409 مالحظات زمین شناسی 9

 4.499 مالحظات شهرسازی  9

 های تحقیقمنبع: يافته

های دو و سه قرار ، عوامل سیاسی در رتبهن وزن را دارد، عوامل اجتماعی(، عوامل اقتصادی بیشتري9يابی، طبق جدول )در بعد مکان
ی در اولويت شش و مالحظات اقلیم با و مذهب یفرهنگداشته، مالحظات شهرسازی و زمین شناسی وزن يکسان داشته و مالحظات 

 کمترين وزن در اولويت آخر است.

 های مسکونی تبریز یابی مجتمعبندی عوامل موثر در مکان( رتبه3جدول )

 وزن معیار رديف

 4.010 اقتصادی  1

 4.100 اجتماعی  0

 4.191 سیاسی  9

 4.490 مالحظات شهرسازی 0

 4.490 مالحظات زمین شناسی 0

 4.400 مالحظات فرهنگی و مذهبی 9

 4.400 مالحظات اقلیم 9

 های تحقیقمنبع: يافته
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  اند.صالح عوامل اقتصادی بیشترين و بعد فرهنگی و مذهبی کمترين تاثیرگذاری را داشتهدهد در انتخاب سازه و م( نشان می0جدول )

 های مسکونی تبریزبندی عوامل موثر در انتخاب سازه و مصالح معماری مجتمع( رتبه4جدول )

 وزن معیار رديف

 4.909 اقتصادی  1

 4.099 اجتماعی  0

 4.191 سیاسی  9

 4.400 مالحظات زمین شناسی 0

 4.409 مالحظات شهرسازی 0

 4.409 مالحظات اقلیم 9

 4.491 مالحظات فرهنگی و مذهبی 9

 های تحقیقمنبع: يافته

و سیاسی به  دهد عوامل اقتصادی بیشترين وزن را داشته و عوامل اجتماعی( نشان می0طور که جدول )در بعد طراحی پالن همان
ند. مالحظات شهرسازی در اولويت چهار، مالحظات زمین شناسی دراولويت پنج، مالحظات های دوم و سوم قرار دارترتیب در رتبه

 ی در اولويت شش و مالحظات اقلیم با کمترين وزن در اولويت آخر قرار دارد.و مذهب یفرهنگ

های مسکونی تبریزبندی عوامل موثر در تغییرات  طراحی پالن معماری مجتمع( رتبه5جدول )  

 نوز معیار رديف

 4.909 اقتصادی  1

 4.000 اجتماعی  0

 4.119 سیاسی  9

 4.499 مالحظات شهرسازی 0

 4.400 مالحظات زمین شناسی 0

 4.409 مالحظات فرهنگی و مذهبی 9

 4.404 مالحظات اقلیم 9

 های تحقیقمنبع: يافته

شناسی، اصول ترتیب يک تا سه و  اقلیمگیری، عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به ( در بعد فرم و جهت9طبق جدول )
 را دارا هستند.  9تا  0شناسی و فرهنگی و مذهبی اولويت شهرسازی، زمین

 های مسکونی تبریزگیری بنا در مجتمعبندی عوامل موثر در شکل گیری فرم و جهت( رتبه6جدول )

 وزن معیار رديف

 4.910 اقتصادی  1

 4.010 اجتماعی  0

 4.109 سیاسی  9

 4.490 مالحظات اقلیم 0

 4.400 مالحظات شهرسازی  0

 4.401 مالحظات زمین شناسی 9

 4.401 مالحظات فرهنگی و مذهبی 9

 های تحقیقمنبع: يافته

شناسی، اصول (، به ترتیب عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،  مالحظات زمین9و در بعد طراحی نما و پوشش مطابق جدول )
 اند. اقلیم، فرهنگی و مذهبی بیشترين تا کمترين تاثیرگذاری را داشته شهرسازی، مالحظه
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 های مسکونی تبریزها، بام و ...( مجتمعبندی عوامل موثر در طراحی نما و پوشش بنای )دیوارها، پنجره( رتبه7جدول )

 وزن معیار رديف

 4.991 اقتصادی  1

 4.094 اجتماعی  0

 4.110 سیاسی  9

 4.400 مین شناسیمالحظات ز 0

 4.404 مالحظات شهرسازی 0

 4.400 مالحظات اقلیم 9

 4.404 مالحظات فرهنگی و مذهبی 9

 های تحقیقمنبع: يافته

های مسکونی تبريز، عوامل اقتصادی دهد در تمامی ابعاد معماری مجتمعهای تحقیق نشان می(، به طور کلی يافته1طبق جدول )
-در اولويت دوم و عوامل سیاسی در اولويت سوم قرار گرفته است.  مالحظات اقلیمی، زمین و عوامل اجتماعی باالترين اولويت را داشته

           اند. قرار گرفته 9تا  0های شناسی، اصول شهرسازی، فرهنگی و مذهبی در رتبه

های مسکونی تبریز(: وزن و رتبه نهایی عوامل موثر در ابعاد معماری مجتمع8جدول)  

 های تحقیقمنبع: يافته

 گیرینتیجه  

دهد که از بین عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقلیمی؛ زمین شناسی، اصول های پژوهش حاضر نشان میيافته
مجتمع های مسکونی تبريز، برخی عوامل من جمله شرايط اقتصادی، سیاسی و مذهبی تاثیرگذار بر  -شهرسازی و مالحظات فرهنگی

-يابی، طراحی پالن، انتخاب سازه و مصالح، افزايش تراکم، جهتهای مسکونی، مکاناجتماعی حاکم برجامعه در ابعاد مختلف مجتمع

ها و های کالن دولت و سازمانها و برنامه ريزیگیری، طراحی نما و پوشش بیشتر تاثیرگذار هستند و نگاه اقتصادی به مسکن، سیاست
سازی و تولید انبوه نقش موثرتری دارد. به نحوی که در شرايط حاضر پاسخ به فضا و بنا را های فراتر در زمینه خانهالبته تاثیر سیاست

سیاست بر ساير عوامل ترجیح داده شود  ريزی شهری.  بديهی است تا زمانی که اقتصاد واست نه برنامهاقتصاد و سیاست به عهده گرفته
شوند و از مطلوبیت فضايی برخوردار نخواهند شد چرا که در اولويت پايین قرار دادن ساير عوامل، مانند بناها به کاالهای مصرفی بدل می

ريزی و در برنامه ایمالحظات اقلیمی و زمین شناسی، اصول شهرسازی، مالحظات فرهنگی و مذهبی  منجر به بروز مشکالت عديده
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 1 4.991 1 4.910 1 4.901 1 4.909 1 4.909 1 4.010 عوامل اقتصادی

 0 4.094 0 4.010 0 4.94 0 4.099 0 4.000 0 4.100 عوامل اجتماعی

 9 4.110 9 4.109 9 4.194 9 4.191 9 4.119 9 4.191 عوامل سیاسی

 9 4.400 0 4.490 0 4.490 9 4.409 9 4.404 9 4.400 اقلیم

 9 4.404 9 4.401 0 4.404 9 4.491 9 4.409 9 4.400 فرهنگ و مذهب

 0 4.400 9 4.401 9 4.409 0 4.400 0 4.400 0 4.490 زمین شناسی

 0 4.401 0 4.400 9 4.499 0 4.409 0 4.499 0 4.490 شهرسازی 

 4.49 4.49 4.40 4.49 4.49 4.40 نرخ سازگاری
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مديريت شهرها من جمله عدم توجه به ظرفیت قابل تحمل معابر، تاثیرات ترافیکی، به هم ريختن سلسله مراتب شبکه ارتباطی، عدم 
های طبیعی در خانه و افزايش مصرف انرژی و به تبع آن افزايش تامین امنیت، مساله اشراف و عدم محرمیت، عدم استفاده از انرژی

ای زيست محیطی، نبود هويت فرهنگی در سیمای شهری و... خواهد شد. با بررسی عوامل موثر بر ابعاد معماری مسکن و نحوه هآسیب
شود  پیشنهاد میارايه نمود.  سکونت یالگوريزی، طراحی و ساخت تاثیرگذاری آن بايد راهکارها و فرايندهای مناسبی را برای برنامه

در اولويتهای قبل از  مديران و برنامه ريزان شهری جا توسطی تدوينی بههاسیاست و مقررات دولتی های اجتماعی، فرهنگی وارزش
 همچنینای از الزامات ساخته شوند. های مسکونی  به منظور محقق کردن طیف گستردهساختمان تا حظات اقتصادی قرار گیرندالم

تواند های مسکونی میی، مذهبی، بومی و جغرافیايی در ساخت مجتمعنظارت بر رعايت مقررات در خصوص الزامات فرهنگی، اجتماع
 .در ساخت شهر پايدار موثر باشد ،ضمن کاهش جاذبه اقتصادی
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