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   Abstract     چکیده

ای از معماری بومی و سنتی هر های تاریخی جلوهنماهای شهری در بافت

نظر متخصصان و شهروندان عادی دارای اهمیت باشند. بنابراین از منطقه می

زیادی هستند. در بسیاری از شهرهای ایران از جمله شهرهای دارای معماری 

های تاریخی به دلیل عدم وجود ضوابط تاریخی قاجاری در مازندران، این بافت

اند که این امر موجب مختص آن بافت تاریخی، مورد بی توجهی قرار گرفته

های تاریخی بدون هیچ افزا در بافتوسازهای جدید میانشده است ساخت

و ارتباط معقول با معماری زمینه انجام گیرند و درنهایت از لحاظ بصری  برنامه

ها آسیب وارد کنند. با بررسی راهنماهای طراحی در بافت تاریخی به این بافت

ان انجام شهرهای استان مازندران که از آرشیو سازمان میراث فرهنگی مازندر

اند گرفته است، مشاهده شد که این راهنماها بسیار خالصه و کوتاه بیان شده

های تاریخی و نتوانستند تاثیر مطلوبی بر ساخت و سازهای جدید در بافت

داشته باشند. لذا ضرورت تدوین مرجعی تحت عنوان راهنمای طراحی نما 

شود. در پژوهش می های تاریخی شهرهای مازندران قویاً احساسبرای بافت

شناسی پیش رو ابتدا به تعریف راهنماهای طراحی پرداخته، سپس آسیب

های تاریخی مازندران به عنوان نمونه موردی انجام گرفته، درنهایت بر بافت

های لزوم انجام مطالعات درباره الگوها و قواعد شکل دهنده به نمای ساختمان

این قواعد در قالب راهنمای طراحی ها و شناسایی و تدوین بومی این بافت

 نما تاکید شده است.

 Urban facades in historical contexts are a manifestation of 
native and traditional architecture of each region. 
Therefore, they are very important from the point of view of 
experts and ordinary citizens. In many cities of Iran, including 
the cities with historical Qajar architecture in Mazandaran, 
these historical contexts have been neglected due to the 
lack of specific criteria for that historical context, which has 
caused new intermediate constructions in historical 
contexts without any plan or connection reasonable with the 
architecture of the background and ultimately damage these 
textures visually. By examining the design guides in the 
historical context of the cities of Mazandaran province, 
which was carried out from the archives of Mazandaran 
Cultural Heritage Organization, it was observed that these 
guides were very brief and brief and could not have a 
favorable effect on new constructions in historical contexts. 
Therefore, the necessity of compiling a reference under the 
title of facade design guide for the historical contexts of 
Mazandaran cities is strongly felt. In the upcoming research, 
he first defined the design guides, then the pathology of the 
historical textures of Mazandaran was done as a case 
example, and finally, the need to conduct studies on the 
patterns and rules that shape the appearance of the native 
buildings of these textures and identify and formulate these 
rules in the form of design guides of the facade is 
emphasized. 

    کلیدیکلمات 

 های تاریخی، مازندران، معماری قاجاریراهنمای طراحی، نما، بافت
 Keywords   

Design guide, facade, historical textures, Mazandaran, 
Qajar architecture 

 

  مقدمه  -1

 یناست که ا یابه گونه یخیتار یهانگاه به بافت یاامروزه در دن

ها، بافت ین.  ادانندیشهرها م یعموم هاییهها را به عنوان سرمابافت

 یشینهکه واجد پ روندیبه شمار م ییشهرها یرانکارناپذ یتواقع

از شهر که در زمان نه چندان دور  یاهستند. عضو و عرصه یخیتار

از  یوآمدها و بخشرفت یرایو پذ دادندیخود ادامه م یاتبه ح

 مردمان آن روزگار بودند. متاسفانه در یو معنو یماد هاییتفعال

با  یشهسرسام آور و بدون اند یکه چهره شهرها با شتاب یکنون یطشرا

 یهابافت یابد،یم ییرمدرن تغ یمظاهر فناورانه زندگ یگرو د هایابانخ
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 ینا یج. از جمله نتاشوندیواقع م تهدیدمورد  یشاز پ یشب یسنت

است  یو شهر یمعمار یفضا یتبحران هو یرانا یدر شهرها یدهاتهد

[1.] 

 یدیموضوع جد یخیتار یطمح یکمعاصر در  یساختارها افزودن

 ی،کارآمد شهر یتوسعه یبرا یآن به عنوان روش یشنهادپ یول یست،ن

از امکانات  یحداکثر یم. مطرح و در آن بر الزام استفاده20در قرن 

 یتحساس ینوع طراح ینشد. ا یدتاک یموجود داخل بافت شهر

ضوابط و مقررات  یافته،توسعه  یهادر کشور [.2] طلبدیم یشتریب

مختص و منحصر به  یخی،ارزش تار یساخت و ساز در مناطق دارا

اما متاسفانه در  [.3] است یرانهگمنطقه و نظارت بر اعمال آن سخت

 یهادر بافت یدجد یوسازهااز شهرهای کشور ساخت یاریبس

که باعث  گیردیبا ارزش انجام م یراثم ینبه ا توجهییب اب یخیتار

 یخیارزشمند تار یبا بناها یدجد یساخت و سازها یانم یناهماهنگ

 یناهماهنگ ینا یلدال ترینیاز اصل یکی یانم ینشده است. درا

 افزاییانم یهاساختمان ینماها یانو تضاد م یناهماهنگ ی،بصر

 .باشدیم یخیارزشمند تار یموجود از بناها یو نماها یدجد

 یمانند بهشهر، آمل، سار یین مازندران شهرهادر استا یانم ینا در

 یلآنها به دل یخیتار یهاهستند که بافت ییو بابل از جمله شهرها

 یناند. در اشده یبنما به شدت دچار آس یطراح یفقدان راهنماها

 یبه بناها به صورت انفراد یکه در طراح شودیها مشاهده مبافت

در  یوقت افزایانم یهاساختمان ینما یطراح هتوجه شده است و ب

 گیرندیقرار م یخیتار یبناها یردر کنار سا یخیتار یهابافت

 یبصر هاییو ناهماهنگ نظمییخود باعث ب ینشده که ا توجهییب

 یو ناهماهنگ یبصر هاییبآس یتو درنها یخیتار یهادر کل بافت

پرسش  یناپاسخ به  بالها شده است. مقاله حاضر به دنبافت یندر ا

مازندران چه  یخیتار یهابافت یبرا یطراح یاست که راهنماها

 شناسییبو آس یطراح یراهنماها یفدارند. در ادامه به تعر یضرورت

و  پردازیمیدر مازندران م یطراح یفاقد راهنماها یخیتار یهابافت

 یخیتار یهابافت یبرا یطراح یراهنماها ینرا جهت تدو یروش

 .کنیمیم یمعرف گیرند،یکه در آن قرار م ایینهزم راساسب

 موضوع یاتمرور ادب -2

سپس  پردازیم،یم یطراح یراهنماها یفبخش در ابتدا به تعر ینا در

 .شوندیم یآن معرف یو محورها یطراح یانواع راهنماها

 یطراح یراهنماها یفتعر-1-2

از  یمهستند که با استفاده مستق یاسناد ی،شهر یطراح راهنماهای

از جمله  یمختلف یهادر ساختار خود، به شکل ینهعوامل مطلوب زم

و در تالش  شوندیو نقشه ارائه م یکروک یس،اسک یر،متون، تصاو

 ی. راهنماهاباشندیم یمطلوب عناصر شهر هاییفیتجهت ارتقاء ک

 ی،طراحان شهر یارابزار در اخت تریناز جمله مهم یشهر یطراح

در شهرها بوده  بخشیفیتک یداتو تمه یرجهت انعکاس و ظهور تداب

ساخته شود، ارتباط  یدو آنچه که با شودیآنچه که ساخته م یانو م

 هاییانیهقادر خواهند بود تا همچون ب یاسناد ین. چنکندیبرقرار م

هدف)ارائه  تحققو نحوه  یطراح یاصل یهدف، محورها ی،عموم

 [.4] یندنما یانب( را یطراح هاییدها

 هاییدهرا در قالب ا هایییهو توص یدهاو نبا یدهابا یطراح راهنماهای

 یامکان را برا ین. راهنماها  ادهدیطراحان قرار م یاردر اخت یطراح

 کنندیفراهم م یشهر یکنندگان و طراحان طرح هاناظران و کنترل

مکان را  یک یطراح برا یحیترج یفیتآنها ک یریبکارگ یقتا از طر

راهنماها  ینا ینو به آن منتقل کنند. همچن یرندنظر بگ درآن  یبرا

کنندگان ناظران و کنترل یبرا یبه عنوان مرجع توانندیم

وسازها مورداستفاده جهت نظارت بر ساخت یشهر یوسازهاساخت

 یهامنجر به طرح توانندیراهنماها م ینحال ا ین. در عیرندقرار گ

 شوند. گیرند،یکه در آن قرار م یو بستر ینهخالقانه و متناسب با زم

 یداپ یچندان ییرها تغقرن یدر ط یطراح یراهنماها یاصل ماهیت

 یتنما که ماه یطراح یمثال سابقه راهنماها ینکره است. برا

حداقل به قرن  کندیرا مشخص م یدجد یبنا یک یبازشوها

 یدکرده و بدون ترد یداپ ییرکه تغ یزی. چگرددیبرم یتالیاچهاردهم ا

است که  ییهاا خواهد کرد، برداشتیدپ ییرهمچنان تغ یزن یندهدر آ

 ترینموفق .شودیاز سازوکارها در طرح مورد استفاده قرار داده م

شورا،  یمقامات رسم یهکل یتهستند که از حما ییراهنماها آنها

 یبرخوردارند و به روشن یزیربرنامه ییتهو اعضاء کم یشهر یرانمد

 [.5] کنندیآنها را درک م یکاربران محل یگرسازندگان، معماران و د

 یشهر یطراح یانواع راهنماها-2-2

 یطراح یاز سه نوع راهنما توانیم یشهر یتحقق اهداف طراح برای

 یزیتجو ی. راهنماهااییهو توص یعملکرد یزی،استفاده نمود. تجو

 یاساختمان و  ی،ساختمان یمجموعه یکه ک ییعبارت است از الگو

 ینحوه یعملکرد یکند. راهنماها یداپ یدساختمان با یک یاجزا

 ی. دستهکندیها را مشخص مساختمان از یامجموعه یا یکعملکرد 

دسته از راهنماها، در  یناست. ا اییهتوص یسوم راهنماها، راهنماها

 یکه راهنماها یدارند، در حال یشنهادیپ یجنبه یشخو یتماه

به قانون شده و مقاصد موردنظر  یلچنانچه تبد یو عملکرد یزیتجو

االجرا خواهند و الزم یقابل قبول باشد، اجبار یاز لحاظ قانون اساس

را بوجود  یالزام یاز نظر قانون اییهتوص یطراح یبود. راهنماها

 [.5] آورندینم

 یشهر یطراح یاراهنماه یبندطبقه یمحورها-3-2

و کنترل  یاز موضوعات با طراح یعیوس یفبه ط یطراح راهنماهای

 یمعمار یطراح یکه عبارتند از: راهنماها پردازدیتوسعه م

 یراهنماها یی،منظر و محوطه آرا یطراح یها، راهنماهاساختمان

 .و شهر یهتوسعه محله، ناح/یطراح

 یمعمار یطراح یمقاله مدنظر قرار دارد راهنماها یندر ا آنچه

 یبه موضوعات یطراح یگروه از راهنماها ینهاست که در اساختمان

و  یمابه بنا، س یالحاق یهاها، تابلوها، بخشساختمان ینما یلاز قب

 یت(،  شخصیگذار)تودهیاسو مصالح(، مق یاتظاهر ساختمان)جزئ

ها، ساختمان یبندمفصل ی،طراح یارچگیکپها، ساختمان یژهو

 روها،یادهها و پساختمان ینها، ارتباط بساختمان ینارتباط ب

 یورود ید،جد یهاتوسعه ها،ینیعقب نش ی،خال یهاجداره

مثال  یشود. برا یپرداخته م یرهها و غو حفاظ هایبانها، ساساختمان

 یها اهداف تماناز ساخ یگروه یمربوط به نما یطراح یدر راهنماها
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 یتسطح اهم یناز باالتر ییجه به کاراکتر بناها و خواناتو یرنظ

 [.6] برخوردارند

 یهامربوط به ضوابط نما در بافت هاییبآس یبررس -3

 مازندران یخیتار

در  شرق و  ییآمل، بابل و بهشهر از جمله شهرها ی،سار شهرهای

و  یعصر قاجار یمعمار یمرکز استان مازندران هستند که دارا

مانده از  یاز آثار به جا ی. تعدادباشندی( م1)شکل یخیتار یهابافت

 ییراتیو تغ یموردبازساز یشهرها در دوره پهلو یندوره قاجار در ا

که در  یماندند. آثار یدست نخورده باق یزن دادیاند و تعقرار گرفته

 ینجاماندند، در ا یشهرها دست نخورده باق ینا یخیتار یهابافت

ها خانه ینا یقاند، چرا که از طررار گرفتهق یموردمطالعه و بررس

 ینا یقاجار یخیتار یهااز بافت یمنسجم یشکماب یرتصو توانیم

 شهرها داشت.

 

 

 
ی بافت تاریخی شهرهای مازندران،سمت چپ: بافت محدوده 1 شکل

 تاریخی ساری، سمت راست: بافت تاریخی آمل

 

های تاریخی، بین افزا در بافتوسازهای جدید میاندر پی ساخت

های های تاریخی موجود در بافتساخت و سازهای جدید و خانه

( که یکی از 2های بصری ایجاد شده است )شکلتاریخی ناهماهنگی

ها، عدم وجود ضوابط برای ساخت ها و نابسامانیدالیل این ناهماهنگی

ضوابط و مقررات مربوط به نمای  باشد.و سازهای جدید می

های تاریخی، تا به امروز به همان شکلی که در ها در بافتساختمان

ها نیز انجام شده محالت دیگر شهر انجام گرفته است، در این بافت

است، یعنی بدون توجه به خصوصیات معماری بومی و تاریخی منطقه 

های اختمانو شناسایی ویژگی های آن. این امر باعث شده که س

ای در کنار خانه های تاریخی قرار امروزی بدون رعایت هیچ ضابطه

های بصری به بافت تاریخی شوند. بگیرند و باعث ایجاد آسیب

 (3)شکل

 

 
بافت تاریخی -های تاریخیهای بصری در اطراف خانهناهنجاری 2شکل

 شهر ساری

 

 
سمت چپ: -امروزیهای های تاریخی در مجاورت آپارتمانخانه 3شکل

 بافت تاریخی شهر آمل، سمت راست: بافت تاریخی شهر بابل

 

های جدید میان افزا های بصری که در نمای ساختماناز جمله آسیب

های بصری ناشی از توان شاهد آن بود، آسیبدر بافت تاریخی می

انواع ساخت و سازهای جدید است که بدون توجه به اینکه در چه 

های اطرافشان طراحی ر دارند و بدون توجه به ساختمانای قرازمینه

گونه ارتباطی بین این بناها با هم در محالت اند و هیچو ساخته شده

شود. در صورت ادامه یافتن این روند، به تدریج تمام تاریخی دیده نمی

های تاریخی مازندران های معماری بومی و هویت محالت بافتارزش

شناسی وضع موجود محالت تاریخی بیانگر این یبروند. آساز بین می

افزا نتوانسته است که ضوابط و مقررات فعلی ساخت وسازهای میان

های تاریخی از لحاظ بصری داشته باشد و تاثیر مطلوبی بر بافت

های تاریخی که به صورت تک ناکارآمدی این ضوابط باعث شده خانه

ند، از اطراف توسط ساخت شوهای تاریخی مشاهده میبناها در بافت

های مختلف وسازهای امروزی دارای نماهای ناهماهنگ با قسمت

( و درنتیجه آنچه در منظر شهری 4بافت تاریخی، محاصره شوند)شکل

های تاریخی است. به نظر شود، نماهای ناهماهنگ بافتمشاهده می

 ی دقیق و کنترل و نظارت بر اجرای آنرسد با داشتن یک برنامهمی

های احتمالی حفظ کرد. توان این بافت های تاریخی را از آسیبمی

ی ضوابطی برای بافت تاریخی در قالب راهنماهای طراحی، به ارائه

های شهری موجود در بافت ویژه راهنماهای مربوط به نماهای خانه

های های حفاظتی مربوط به این بافتتواند یکی از جنبهتاریخی، می

 تاریخی باشد.

رسد برای ارائه چنین ضوابطی برای یک بافت تاریخی بطور ه نظر میب

ها و الگوهای معماری اختصاصی، شناخت آن بافت تاریخی و ویژگی

شناسی و بررسی الگوهای ریختباشد. مطالعات گونهآن ضروری می

تواند راهی های تاریخی شهرهای مازندران میمعماری بومی بافت

این بافت تاریخی بطور اختصاصی باشد.  برای تدوین ضوابط برای

های شهری هدف، تدوین ضوابط و مقرراتی برای نماهای خانه

های تاریخی است که بتواند کیفیات بصری بافت تاریخی را ارتقا بافت
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های تاریخی بدست دهد. ضوابطی که از بررسی و مطالعه خود بافت

 آمده باشند و مختص همان بافت باشند.

 

 
خانه تاریخی قریشی در میان ساخت و سازهای جدید در بافت  4شکل

 تاریخی شهر آمل

شناسی به عنوان مبنایی برای ریخت-مطالعات گونه -4

 تدوین راهنمای طراحی نماهای شهری 

با وجود پیدایش معماری مدرن و از بین رفتن هویت در بسیاری از 

مهم است  ساخت و سازهای جدید، شناسایی الگوها یکی از موضوعات

ساز بومی گذشته که در راستای دستیابی به عناصر و الگوهای هویت

رود. کار و استفاده از آنها در معماری امروز به شکل نوین بکار می

ها براساس بندی نمونهبندی و طبقهشناسی، دستهاصلی در گونه

تواند عملکرد معیارهای مشترک است. این معیار مشترک گاه می

های شکلی را شامل شود. اگرچه صرف ی و گاه ویژگیفضای معمار

های معماری ها  و به طور اخص در طرحوجود اشتراکات در پدیده

ها بندی نمونهدال بر تبعیت آنها از الگویی مشخص نیست، اما طبقه

تواند به شناسایی الگوها نیز کمک کند. به تعبیر ها میبراساس گونه

شناسی عبارت است از دسته بندی گونه پرداز معماریلنگ نظریهجان

های شهری( بر ها و طرحهای محیط و منظر، ساختمانها) طرحنمونه

 طبق مقاصد مشترک یا ساختار و فرم.

شناسی در معماری معاصر جهان را میتوان در سه دوره پیشینه گونه

معرفی نمود. نخست در عصر روشنگری که گذر از جهان سنت به 

جود آمد و توجه به طبیعت و قوانین آن از موضوعات دنیای مدرن بو

مورد توجه بود. سپس در عصر مدرنیسم که تداوم استفاده از 

شناسی شکست خورد و فرم، محتوا و معنا در معماری از یکدیگر نوع

جدا شدند و هر چیزی را که به هر ترتیب، استناد تاریخی داشت رد 

شناسانه های گونهبا احیا مدلشد . نهایتًا عصر نوخوردگرایی که می

شناسی می توان تاریخ را هماهنگ شد و این عقیده که از طریق گونه

ها تاریخی مطالعه و بررسی و درنهایت بازگرداند به وجود آمد. در بافت

دهد که استخراج الگوها از نماهای خانه ها، اطالعاتی به ما می

ماهای طراحی مورد توانند به عنوان مبنایی برای تدوین راهنمی

استفاده قرار گیرند و به عنوان مرجعی برای طراحان در طراحی 

 [.7] های تاریخی مورداستفاده قرار گیرندافزا در بافتبناهای میان

شناسی نیز از اواخر قرن نوزدهم میالدی به مورفولوژی یا ریخت

صورت یک دانش سازمان یافته معرفی شد. مورفولوژی یا ریخت 

شهری یکی از شاخه های قدیمی تحلیل ساختار فیزیکی شناسی 

مند فرم، شکل، نقشه، ساختار و محیط شهری و شامل بررسی نظام

ها های تکامل این بافتکارکردهای بافت مصنوع شهرها، منشا و شیوه

ای به منظور رشتهشناسی مطالعاتی میاندر طول زمان است. ریخت

ریزی، عماری، برنامههای طراحی شهری، متحقیق در حوزه

شناسی و تاریخ شهر بوده است. شناسی شهری، باستانجامعه

شناسی بر مطالعه شهر به عنوان یک محیط کالبدی تمرکز ریخت

 [.7] دارد

شناسی در اروپا ریخت-در خصوص ضوابط مبتنی بر مطالعات گونه

های توسعه شهری برای توان به تجربه تدوین ضوابط و طرحمی

)فرانسه،  2(، مِنسی1993)فرانسه،  1آنیِق سو آزشهرهای 

 4( و پورتو2000)انگلستان،  3ِایوِن-آن-(، اسراتفورد5()شکل1996

( اشاره نمود. به طور کلی، در این رویکرد تالش 2006)پرتغال، 

شناسی، بافت های ریخت-شود تا بر مبنای مطالعات دقیق گونهمی

وساز ند و ضوابط ساختبندی شوشهری موجود شناسایی و محدوده

جدید در محدوده هر بافت بر مبنای استمرار دادن به الگوهای موجود 

در هر بافت تدوین شوند. بر این اساس حفظ هویت و شخصیت مکانی 

گیرد. برای های شهر مورد نظر در اولویت اهداف ضوابط قرار میبافت

در توان به مطالعات کراف در مورد شهر آنیق سو آز مثال می

 [.9-8] ( اشاره نمود6فرانسه)شکل

 

 
. شهر منسی در فرانسه یکی از نمونه شهرهایی است که طرح ۵شکل

شناسی تدوین شده و ریخت-آن بر اساس مطالعات گونه 1996جامع 

های شهری در آن به رسمیت های ساختمانی و بافتانواعی از گونه

است. منبع  2019شناخته شده است. تصویر هوایی مربوط به سال 

 maps.google.comتصویر: 

 

 
( در فرانسه بر 1993سواز )مربوط به سال -. در طرح جامع آنیق6شکل

شناسی الگوهای معماری بومی شهر مورد ریخت-مبنای مطالعات گونه

شوند. گیرند و بر ساخت و سازهای جدید اعمال میحفاظت قرار می

است. منبع تصویر:  2019تصویر هوایی مربوط به سال 
maps.google.com 
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 یگیرنتیجه -۵

افزای فاقد کنترل وسازهای میانبا بررسی تاثیر نامطلوبی که ساخت

های و برنامه، بر کلیت بافت تاریخی دارند، لزوم تدوین آنها در بافت

تاریخی شهرهای مازندران طی یک روند مطالعاتی مشاهده می شود. 

ی این آسیب از سوی ضوابط ساختمانی به محالت دلیل عمده

ای است ی بافت تاریخیودن این ضوابط با زمینهتاریخی، متناسب نب

های وساز، در بافتگیرند. با این روش ساختکه در آن قرار می

گیرند ای که در آن قرار میتاریخی، حساسیت و توجهی به زمینه

شود. با پذیرش این امر، می توان گفت که یکی از راهکارها دیده نمی

یزی برای ضوابط جدید است. بازبینی ضوابط ساختمانی و برنامه ر

ی ضوابطی که برای هر بافت تاریخی به طور ویژه و با بررسی و مطالعه

اش، طی یک روند مطالعاتی در آن بافت تاریخی های بومیویژگی

شناسی را راهکاری تدوین شده باشد. این پژوهش مطالعات گونه

ت گونه داند. مطالعاهای تاریخی میجهت تدوین این ضوابط در بافت

کند که این های تاریخی استخراج میشناسی، الگوهایی را از بافت

توان به روز رسانی شان، میبندیالگوها را بعد از شناسایی و دسته

وسازهای جدید در کرد و در قالب راهنماهای طراحی برای ساخت

توانند بافت تاریخی بکار گرفت. این راهنماهای طراحی می

های تاریخی ه از الگوهای معماری رایج در بافتراهکارهایی برگرفت

هایی که در جهت طراحی پیش روی طراحان قرار دهند تا ساختمان

های تاریخی گیرند هماهنگ با بافتهای تاریخی قرار میبافت

های گیرند تا درنهایت ساختمانای باشند که در آن قرار میزمینه

 شیم.مند داشته باافزا با نماهای ضابطهمیان

  مراجع -6

در  ینابینب ی( نقش فضا1390غالمرضا) یدس ی،اسالم یرج،اعتصام، ا یال،اصل، ل یالنبل [1]

 یتهو یپژوهش-یفصلنامه  علم یران،ا یخیتار یهابافت یفضا یبه گستره  بخشییتهو

 .59-71، صفحه8شهر، سال پنجم، شماره 

 یکردیرو افزا؛یانم ی(. معمار1398)یلقارا یلچی،احد؛ اردب یمی،نژادابراه ینو؛م بگلو،قره [2]

مشروطه  یتجار ی: مجموعهیمورد ینمونه یخیدر بافت تار یطراح یبرا ایرشتهیانم

 57-68(، 76باغ نظر، ) یز،بازار تبر یخیدر بافت تار

مجدد ضوابط  ینو تدو ینیلزوم بازب ی(. بررس1398)یمجتب ی،پوراحمد یکو،ن دولتخواه، [3]

)با یرانا یشهرها یخیمحالت تار یشهر یهااختمان در پالکس یمعطوف به پاکت حجم

 یو شهرساز یکنفرانس عمران، معمار ینزاهدان شهر رشت(، دوم یبه محله ینگاه

 جهان اسالم. یکشورها

 محورینهزم یطراح یراهنما ین(. تدو1399)یدنادرس ی،گل، افسانه؛ پورموسو دامنی [4]

 یشهر یریتمحله مسجد، دزفول(، مد یخیتار ینه: زمی)نمونه مورد بررسیشهر ینماها

 .151-174(، 58) یی،و روستا

از پنجاه  یشها همراه با بو طرح هایهرو یشناس: گونهیشهر ی(. طراح1393جان) لنگ، [5]

 . چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.ینیبحر ینحس یدمورد خاص، ترجمه س

 یطراح ینددر فرآ یطراح یراهنماها یگا(. جا1387)یرام یبامنش،شک ی؛مصطف بهزادفر، [6]

 .1-16(، 1آرمانشهر، ) ی،شهر یفضاها یفیتو نقش آنها در ارتقاء ک یشهر

 یکالبد یالگوها و شناخت فاکتورها یابی. ارزیروه یش،فرک یدامیر،س میرسجادی، [7]

و  یطراح یبه راهکارها یابیجهت دست یشابورن یخیتار یخانه ها یدر معمار یرگذارتاث

 یهاپژوهش یپژوهش-یفصلنامه علم ی،سنت یساخت منازل در بافت مسکون یالگو

 .1395، 92-72، صفحه 4سال چهارم، شماره ی،اسالم یمعمار

[8] Kropf, Karl (1993) An enquiry into the definition of urban 
form in urban morphology. Phd Dissertation, University of 
Birmingham. 

[9] Kropf, Karl S. (1996) An alternative approach to zoning in 
France: Typology, historical character and development 
control, European Planning Studies, 4:6, 717-737, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . Asnieres-sur-Oise 
2 . Mennecy 
3 . Stratford-on-Avon 
4 . Porto 

                                                           


