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 چکیده

به صورت درصدی از عمق  کهدر شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر مورد استفاده  فعلی نحوه استقرار ساختمانی هبطخالف ضابر

شناختی رایج در ریخت-شناختیگونهی هابر الگو در اصلشود و ساز تعریف میدرصد( به صورت برساز یا عقب 60 زمین )معموالً

را به عنوان مبنای تدوین  بومیمتناظر الگوهای گیری کاربه ، پژوهش حاضر به دنبال آن است کهاستغربی مبتنی  شهرسازی

ساخت و سازهای فعلی حاکی از ناکارآمدی آن در ایجاد پیوستگی بین  هبطعملکرد ضا چرا که بررسی ؛پیشنهاد نمایدضوابط جدید 

شود تا یتالش ممرتبط در پژوهش حاضر بر مبنای مرور تجربیات جهانی باشد. می مورد نظرهای تاریخی در بافت جدید و قدیم

اساس مطالعات که در این زمینه رویکرد تدوین ضوابط بر به موضوع شناسایی گرددنسبت های یک رویکرد اصولی ویژگیست نخ

یکی از الهیجان،  در این زمینه جهت رسیدن به نتایج دقیق و کاربردیدنبال آن  هب .گیردریخت شناسی مورد نظر قرار می-گونه

بر اساس بررسی عکس های هوایی موجود، شود و به عنوان نمونه موردی بررسی می ،شهرهای کهن حاشیه جنوبی دریای خزر

 . این جدول شاملگرددهای شهری تدوین میی نحوه استقرار ساختمانی در پالکجدول اولویت بندی الگوهای بوم برای این شهر

( یا کوشکی)ساز -ساز و وسط-لگوهای دوراکلی الگوی بومی استقرار ساختمانی است که در دو دسته  20بندی معرفی و اولویت

در تدوین ضوابط مبتنی بر بوم و به دنبال آن حفاظت  ضروریتوان یک گام اولیه مهم و می . پژوهش حاضر راشوندبندی میطبقه

 های تاریخی شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر محسوب نمود.از بافت

ضابطه نحوه استقرار ساختمانی، ضابطه سطح اشغال ساختمانی، نظام کنترل ساختمانی، شهرهای حاشیه جنوبی  ها:کلیدواژه

 از بافت های تاریخی حفاظتدریای خزر، الهیجان، 
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 بیان مسأله
دارد.  ناظر بر بافت های تاریخی شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر تمرکز شهرسازیپژوهش حاضر بر موضوع ضوابط و مقررات 

از لحاظ بافت شهری ویژگی های خاصی دارند که آنها را از شهرهای مناطق مرکزی ایران  این منطقهشهرهای کهن واقع در 
این تاریخی های بازدیدها و مشاهدات میدانی در بافت  .آوردو هویت کالبدی خاصی را برای آنها به ارمغان می متمایز می سازد

 ،هاآنثبت شده تاریخی  ساختمان هایدر حریم به طور خاص و  بافت هااین در به طور کلی به وضوح حاکی از آن است که  شهرها
همراهی می میراث فرهنگی  سازمانضوابط اختصاصی  و با می شوداعمال ها که توسط شهرداری ضوابط ساختمانی و شهرسازی 

در ریشه یابی علل ناهماهنگی  .به نمایش نگذاشته استاین بافت ها  ویت کالبدیدر راستای حفاظت از هی را عملکرد مطلوبد، گرد
که یکی از علت های مهم  ساخت و سازهای جدید با ساختمان های تاریخی موجود در بافت، می توان به موارد متعددی اشاره نمود

ضابطه قدیم می باشد.  یین سطح اشغال ساختمان های جدید نسبت به معماریتفاوت الگوهای حاکم بر نحوه استقرار و تع این امر،
سطح اشغال و موقعیت استقرار ساختمانی ضابطه ای است که حکم میانجی بین مقیاس معماری و مقیاس شهرسازی را ایفا درصد 

و از سوی دیگر به مالحظات و اقتضائات  1ر از پالک شهری ربط پیدا می کندمی نماید و از یک سو به مسائل شهرسازی فرات
طراحی ساختمان ها در داخل پالک ها مرتبط است. از این رو، یک ضابطه بسیار کلیدی و محوری در معماری و شهرسازی معاصر 

 ایران محسوب می شود.
که ظاهراً  یرانا یبه معمار %60 -%40د ضابطه سطح اشغال و ورو 1321تهران در سال  ینامه ساختمان ینآئ یننخست یببا تصو

گونه  یالگوها یج( به تدر1377 یادی،و بن 1385 ی،بوده است )بهرام غفار یشو اتر یکمانند بلژ ییاروپا یمنشأ آن کشورها
د )نک: شدن یادینکشور دستخوش تحوالت بن یشهرها یرو به دنبال آن سا نحاکم بر شهر تهرا یشناخت یختر-یشناخت

Shayesteh and Steadman, 2013 یبه معنا یخیارزشمند تار یروند در بافت ها ینا .(1396فر،  ینیو ع یالنیو مهاجر م 
و گرگان از  یرشت، سار انندم ییشهرها ییهوا یبه عکس ها یبافت بوده است. نگاه یکالبد یتانسجام و هو یجد یدند یبآس

 ی،شکل هندس ،یو نسبت پر و خال یشهرها از لحاظ دانه بند ینا یخیتار یاز آن است که فرم بافت ها یتاکنون حاک 1330دهه 
سمت  بهشده،  ییرضابطه هستند، به شدت دستخوش تغ ینمتأثر از کارکرد ا یساختمان ها که همگ یرینحوه استقرار و جهت گ

هرچند استحاله بافت های تاریخی در تمام مناطق قدیمی این شهرها دیده . (3تا  1)شکل  رود یم یشکامل پ یو فراموش ینابود
 (. 4می شود، ناهنجاری حاصل از این موضوع در حریم بناهای تاریخی ثبت شده آزاردهنده تر است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 
، )منبع: 1335سمت چپ: عکس هوایی سال . 1398و  1335بافت محله زاهدان شهر رشت در سال . 1شکل 

بومی بافت از دست رفتن خصوصیات (. URL 1)منبع:  ،1398سازمان نقشه برداری کشور(. سمت راست: عکس هوایی سال 
 مشهود است. تاریخی

 

 
شود که در کشورهای فاقد سیستم جامع روش کنترل تراکم مانند ایران و در نبود سایر ضابطه درصد سطح اشغال یکی از روش های کنترل تراکم در شهرسازی محسوب می .1

 (.39، 1382، گیرد )عزیزییار محوری به خود می ابزارهای قابل استفاده در تعیین تراکم های مطلوب شهری، نقشی بس
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، )منبع: سازمان نقشه برداری کشور(. سمت 1345سمت چپ: عکس هوایی سال . 1398و  1345شهر ساری در سال  بافتبخشی از . 2شکل 

 (. URL 1، )منبع: 1398راست: عکس هوایی سال 

 

 

 

 

 

 
، )منبع: سازمان نقشه برداری کشور(. 1345سمت چپ: عکس هوایی سال  .1398و  1345بخشی از بافت شهر گرگان در سال . 3شکل 

 (URL 1، )منبع: 1398مت راست: عکس هوایی سال س

 

 

 

 

 

 

( که ساخت و سازهای واقع در حریم آن فاقد هر نوع هماهنگی 1354خانه صادقی در الهیجان )ثبت شده در سال . 4شکل 

 درصد در همسایگی جنوبی این اثر تاریخی( 90)توجه گردد به بنایی با ارتفاع هشت طبقه و سطح اشغال حدود  بصری با این اثر می باشند.

 و اشغال سطح ضابطه اساس بر این شهرها تاریخیهای بافت در ساز و ساخت کنترل که است این حاضر پژوهش محوری ادعای
که مبتنی بر الگوهای معماری  گردد اعمال و تدویناساساً متفاوتی  ضوابط باید آنها جای به و شود متوقف باید فعلی استقرار نحوه

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی برخی خصوصیات کلی این ضوابط جایگزین می باشد. به منظور تدقیق  .باشداین شهرها بومی 
ان نمونه موردی انتخاب و مورد بررسی موضوع پژوهش و حصول نتایج کاربردی، یکی از شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر به عنو

 دقیق واقع می گردد. برای این منظور شهر الهیجان انتخاب می شود که به رغم آسیب های فراوان، در مقایسه با اکثر شهرهای
بقایای کهن حاشیه جنوبی دریای خزر از بافت تاریخی نسبتاً دست نخورده تری برخوردار است و می تواند به عنوان یکی از آخرین 

 .1بافت های تاریخی خاص شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر تحت اقدامات حفاظتی ویژه ای قرار گیرد

 
است که از استدالل  یح. البته الزم به توضافتاد یاتفاق م ینند،بب یبآس ینشهرها چن ینا یخیتار یقبل از آن که بافت ها یش،امر سال ها پ ینبهتر بود که ا بدیهی است که .1

ضابطه  یقمورد مطالعه، از اعمال دق یشهرها یخیتار یدر بافت ها یموجود در نحوه استقرار ساختمان انضباطی یگونه استنباط شود که تمام ب ینا یدپژوهش حاضر نبا یها
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، )منبع: سازمان نقشه برداری کشور(. 1335سمت چپ: عکس هوایی سال  .1397و  1335بخشی از بافت شهر الهیجان در سال . 5شکل 

(. الهیجان در مقایسه با سایر شهرهای کهن حاشیه جنوبی دریای خزر از بافت تاریخی نسبتاً URL 1، )منبع: 1397سمت راست: عکس هوایی سال 
 اظتی روی آن فرصتی باقی هست.دست نخورده تری برخوردار است و می توان گفت هنوز برای انجام اقدامات حف

توان مالحظه نمود که در گذشته تنوع بسیار با یک بررسی اجمالی بر روی بافت تاریخی شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر می
زیادی در مقادیر درصد سطح اشغال در خانه های سنتی در این شهرها وجود داشته است. این امر می تواند شاهد اولیه ای در تأیید 

دعای محوری پژوهش حاضر محسوب گردد مبنی بر این که ضابطه درصد سطح اشغال فعلی که مقادیر ثابتی را برای محدوده ا
، 6های مکانی مشخص تعیین می نماید، در بافت های تاریخی این شهرها ریشه دار و با آنها سازگار نیست. برای مثال در شکل 

در یکی از کوچه های بافت تاریخی الهیجان اندازه گیری شده است. این بررسی  درصد سطح اشغال تقریبی در شش خانه همسایه
درصد را شامل می گردد. می توان گفت در  90درصد تا  30حاکی از آن است که درصد سطح اشغال این خانه ها تنوعی از حدود 

و به جای آن تعیین نسبت فضای باز و  معماری قاجاری الهیجان اساساً مفهومی تحت عنوان درصد سطح اشغال تعریف شده نبود
بسته در یک پالک شهری، حاصل رعایت قواعد گونه شناسی معماری در طراحی ساختمان خانه، به کار گیری الگوهای متداول 
استقرار ساختمان ها در پالک های مورد نظر و نیز در نظر گرفتن برخی مالحظات عملکردی و فرهنگی مرتبط بوده است. پژوهش 

 ر به دنبال شناسایی الگوهای مورد استفاده در تعیین نحوه استقرار ساختمانی در پالک های شهری می باشد. حاض
بر این نکته تأکید می گردد که ضوابط ناظر بر نحوه استقرار و  اول گامکلی است. در  گام دو شاملبر این اساس، پژوهش حاضر 

بر اساس الگوهای بومی این بافت ها صورت بندی و تدوین گردد که این امر  سطح اشغال ساختمانی برای بافت های تاریخی باید
امروزه در نظام کنترل ساختمانی کشور ما مغفول مانده است. در ادامه، برخی رویکردهای قابل استفاده برای ضابطه مند سازی نحوه 

می گیرد. در بخش دوم بر بافت تاریخی الهیجان استقرار و سطح اشغال ساختمانی در بافت های تاریخی شهرها مورد بررسی قرار 
تمرکز می شود و پس از بررسی وضع موجود ساخت و ساز در این بافت و نقدی بر عملکرد ضابطه فعلی، کوشش می شود به این 

مین دو پرسش پاسخ داده شود: در این شهر به طور سنتی، چه الگوهایی جهت تعیین نحوه استقرار ساختمان خانه در قطعات ز
شهری مورد استفاده قرار می گرفته است؟ و فراوانی نسبی کاربرد این الگوها به چه ترتیب بوده است؟ هدف آن است که پاسخ 
 پرسش های فوق به عنوان مبنایی در تدوین ضوابط جدید درصد سطح اشغال و نحوه استقرار ساختمانی در بافت تاریخی الهیجان

رخی نکات زیربنایی جهت لحاظ شدن در ضابطه جدید ناظر بر الگوهای استقرار ساختمانی در بافت به کار گرفته شوند. در پایان، ب
 . 1تاریخی الهیجان معرفی گردد

 

 

 
وضع نامطلوب  یدایشارزشمند را مسبب پ یخیتار یبافت ها ینضابطه نسبت به ای و رفتار ب برنامگی یب یداز آن با یششده است. بلکه ب یناش یرقرن اخ یط 60%-40%

 حاضر محسوب شود. یطبه بهبود شرا کیتواند کم یپژوهش حاضر در صورت کاربرد م یها یافتهدانست. به هر حال،  یفعل
های قاجاری لی معماری خانهشایان ذکر است که پژوهش حاضر بخش دوم از پژوهشی چند مرحله ای محسوب می شود که گام اول آن به شناسایی قواعد و خصوصیات ک 1

به رشته تحریر در آمده است که در « معماری خانه های قاجاری الهیجان...»الهیجان اختصاص داشته است. محصول گام اول پژوهش مورد اشاره به شکل کتابی با عنوان 
 حال حاضر مراحل نشر را طی می نماید.
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 30در شش ساختمان قاجاری مجاور هم در کوچه اکبریه الهیجان تنوع سطح اشغال از حدود . 6شکل 

 می باشد. 1355مربوط به سال درصد مشاهده می شود. تصویر هوایی  90درصد تا 

 مبانی نظری 

 ضرورت توجه به قواعد بومی برای حفاظت از بافت های تاریخی 
 Conant and)« هر تنظیم کننده خوب یک سیستم باید مدلی از همان سیستم باشد»بر اساس یکی از اصول نظریه سیستم ها 

Ashby, 1970) به اعتقاد بائر .(Baer, 1997, 48) .این اصل باید مبنای نظری تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی قرار گیرد ،
ی که بخواهند به نحوه ساخت و ساز در یک بافت شهری مشخص انتظام ببخشند، اگر بر این اساس، ضوابط و مقررات ساختمانی ا

بخواهند که خصوصیات بافت مورد نظر در طول زمان استمرار یابد، باید مدلی از همان سیستم محسوب شوند. به بیان دیگر باید با 
بندی گردند. باید در نظر داشت که هر ضوابطی  توجه به ویژگی های فرمی ماهوی و ساز و کارهای درونی بافت مورد نظر صورت

که برای هدایت فرم ساخت و ساز در بافت های شهری تدوین می شود، کم و بیش بر الگوهای گونه شناختی و ریخت شناختی 
(. بر 1395: پوراحمدی، .ک.خاصی مبتنی است و خواه و ناخواه ساخت و ساز را به سمت همان نوع از الگوها هدایت می نماید )ن

این اساس، برای تدوین ضوابط ناظر بر فرم ساخت و ساز در بافت های تاریخی ارزشمند، رجوع به ضوابط بومی مربوط به بافت 
 مورد نظر و بازتعریف و به روز رسانی آنها ضروری خواهد بود.

فت که این ضابطه از ابتدا بر و نحوه استقرار ساختمانی مرتبط با آن نیز می توان گ  %40-%60در مورد ضابطه سطح اشغال 
ریخت شناختی خاصی در شهرهای مغرب زمین شکل گرفته است که هرچند می تواند در همان -مبنای الگوهای گونه شناختی

شهرها و سایر نقاط مشابه عملکرد مطلوبی از خود به نمایش بگذارد، اما با خصوصیات بافت های تاریخی ایران سنخیتی نداشته 
تیب، در پژوهش حاضر سخن بر سر آن نیست که اگر در شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر ضوابط فعلی، بر مبنای است. بدین تر

درصدی از عمق زمین، کارایی الزم را ندارد، به این علت است که مقادیر مجاز فعلی به طور مناسبی محاسبه نشده اند و نیاز به 
اساساً این ضابطه ابزار مناسبی برای ضابطه مند سازی ساخت و ساز در بافت  کاهش یا افزایش دارند، بلکه سخن از آن است که

های تاریخی ارزشمند این شهرها نبوده است و از ابتدا باید ضابطه دیگری متناسب با این بافت ها تدوین می شد و مورد استفاده 
 قرار می گرفت.

 پیشینه پژوهش

 نسبت ضابطه فعلی با زمینه ایران
را می توان در تاریخ تحوالت شهرهای غربی به به صورت درصدی از عمق زمین ضابطه نحوه استقرار ساختمانی ریشه پیدایش 

این ضابطه بر بلوک بندی منظم شهری به شیوه شهرهای غربی و الگوی ساختمان خصوص پس از انقالب صنعتی جستجو نمود. 
ور مبتنی است. تأکید بر کامل بودن جداره های طرفین خیابان های های آپارتمانی ردیفی )یا نواری( به موازات خیابان های مجا

شهری و همراستا بودن ساختمان های همجوار و نماسازی این ساختمان ها به سمت فضاهای شهری، در سنت شهرسازی 
جامع پاریس  (. برای نمونه، امروزه نیز در ضوابط فعلی طرحTalen, 2009, 151کشورهای غربی ریشه ای طوالنی دارد )نک: 

نامیده می شود، ضرورتاً باید کل جداره شهری خود را پر نماید « 1باند ای»مشاهده می شود که هر ساختمان در محدوده ای که 
(URL 2). 

 
1. Bande E: عمق ثابت این باند 20 متر است که البته هر ساختمان می تواند بسته به شرایط خود عمقی کمتر یا بیشتر از آن داشته باشد  
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در عموم منطقه های شهر پاریس ضوابط نحوه استقرار ساختمانی به گونه ای تدوین شده است  . 7 شکل

 URL 2: 84منبع تصویر:  پیوسته با ساختمان های طرفین شکل بگیرد.که جداره خیابان ها به طور 

که به بیان سیر تحول مسکن در نیویورک اختصاص دارد، می   ,Plunz)2016(« 1تاریخچه خانه سازی در نیویورک»در کتاب 
ا ضابطه استقرار ساختمان توان پیوند و انسجام بین نحوه بلوک بندی شهری از یک سو و تیپولوژی خاص مسکن از سوی دیگر را ب

یکی از پاسخ هایی که در شهرهای غربی به تحوالت ها به صورت برساز و محدودسازی درصد سطح اشغال مشاهده نمود. 
میالدی داده شد این بود که مسکن تک خانواری که به صورت ساختمان های ردیفی  19اقتصادی و اجتماعی بازار مسکن در قرن 

، به تدریج به مسکن آپارتمانی با واحدهای مستقل در هر طبقه تبدیل گردید. بدین ترتیب که مسکن چند طبقه ساخته می شد
ردیفی چند طبقه در ابتدا به صورت یک خانه مستقل مورد استفاده یک خانواده گسترده قرار می گرفت، به دنبال تحوالت اجتماعی 

ا و خانواده هایی از بیرون اجاره داده می شد و بعدها هر طبقه به یک ی به افراد آنبه تدریج بخش ها و اتاق هایی از و اقتصادی 
  .(ibid, 11-13)چند واحد مسکونی مستقل تبدیل شد که همان مسکن آپارتمانی متداول محسوب می شود 

ه تحول دیگری که در شکل ساختمان ها ایجاد گردید، حرکت به سمت اشغال بیشترین سطح ممکن در هر پالک شهری بود
برای است که بر خالف الگوی رایج در ایران، به صورت گسترش ساختمان در عمق پالک های شهری اتفاق می افتاده است. 

. این نوع از )ibid ,13(می نامیده اند  2«قطاری»مثال، در شهر نیویورک ساختمان هایی شکل می گیرند که آنها را مسکن 
عمق داشته باشد که هر اتاق به یک خانوار اختصاص داشته است؛ ساختمان هایی با برِ مسکن می توانست به اندازه نه اتاق متوالی 

بسیار محدود و عمق بسیار زیاد که معموالً بیش از نود درصد عمق زمین خود را اشغال می نمودند و مشکالت بهداشتی ناشی از 
ننده ای رسیده بود. بدین ترتیب، به منظور بهبود شرایط نارسایی تهویه و نورگیری طبیعی و نیز خطر حریق در آنها به حد نگران ک

انسانی در این نوع از مسکن ضابطه هایی برای محدود سازی سطح اشغال در امتداد عمق زمین تدوین می گردد. طبق اصالحیه 
 25ک شهری درصد یک پال 65هیچ مسکن آپارتمانی جدیدی نمی توانست بیش از » 1879در سال  3آیین نامه مسکن آپارتمانی

 .(ibid, 24)« فوتی را اشغال نماید 100در 

 

 

 

 

 

 

متداول که حدود « قطاری»خانواری اولیه تا یک مسکن آپارتمانی -از یک خانه ردیفی تکشش مرحله تحول مسکن آپارتمانی نیویورک  . 8 شکل

طح اشغال جهت محدودسازی عمق ساختمان های ضابطه درصد س 1879فوتی را اشغال می کرد. در سال  100در  25نود درصد از یک پالک شهری 
 (Plunz, 2016, 13)منبع:  ردیفی وضع گردید.

 
1.  A history of housing in New York City 
2.  Railroad flats 
3. Tenement House Act 
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لوی مشاهده می شود که با فرایندی که در بسیاری از شهرهای غربی طی شد، در ایران تا پیش از دوره پهچنین بر خالف 
تا حد امکان بر مبنای الگوهای متداول نیاز به تراکم ساختمانی در شهرها راه حل های سنتی شامل پر کردن بافت شهری  افزایش

حداکثر سه طبقه روی زمین( و نیز گسترش افقی شهر و احداث محله های جدید بوده است. شهرهای معموالًدر همان ارتفاع سابق )
ثنی نبوده اند. در این شهرها، بر خالف الگوی مشاهده شده در نیویورک، افزایش عده مستحاشیه جنوبی دریای خزر نیز از این قا

در این تراکم ساختمانی در یک قطعه زمین به صورت افزایش پیوسته عمق توده ساختمانی اتفاق نمی افتاده است. همچنین 
طبقه به عنوان راه حلی برای نیاز به افزایش تراکم رفتن به ارتفاع و افزایش تعداد طبقات به بیش از سه  ،شهرها، به طور سنتی

ساختمانی مورد توجه نبوده است. می توان تصور نمود که مسائلی مانند ضرورت تأمین محرمیت و پرهیز از اشراف در خانه ها، 
 . بوده اندفن آوری ساخت، زلزله خیز بودن کشور و مانند آن از جمله دالیل این رویکرد های محدودیت 

برای مثال در قرن نوزده میالدی )همزمان با وضعیت متفاوتی مشاهده می شود. غربی سنت شهرسازی در حالی است که در  این
. )نک: دوره قاجار در ایران( ساخت بناهای مسکونی با ارتفاع بین پنج تا هفت طبقه در شهرهای ایتالیا کامالً معمول بوده است

Corsini, 1997).  ،ا عصر قاجار، هرچند فرایند اجاره دادن بخش هایی از خانه به افراد خارج از خانواده به در ایران تهمچنین
 نگردید. بای مسکن آپارتمانی طبقاتی به شکل امروزی عنوان مستأجر مشاهده می شود، اما این امر هیچ گاه منجر به شکل گیر

اشغال فعلی را که در ایران مرسوم است، ضابطه ای  وجود این تمایزات روشن تاریخی، می توان ضابطه نحوه استقرار و سطح
 وارداتی و ناهماهنگ با شرایط بافت های تاریخی کشور ارزیابی نمود.

 بدیل هایی برای ضابطه فعلی 
بخش حاضر در پاسخ به این پرسش نگارش یافته است که آیا ضابطه سطح اشغال و نحوه استقرار فعلی که تقریباً به طور یکسان 

م بافت های شهری در سراسر ایران به کار گرفته می شود، تنها گزینه موجود برای ضابطه مند سازی فرم کلی ساختمان برای تما
توان انواع دیگری از ضوابط ناظر بر این امر را نیز تصور نمود. نگاهی به تجربیات متنوع بین شود یا این که میها محسوب می

در حالی که در ضوابط طرح جامع  های بسیار متنوعی قابل استفاده است.این خصوص روشنماید که در المللی به خوبی روشن می
متداول در ایران عمدتاً ضابطه سطح اشغال و نحوه استقرار صرفاً بر مبنای الگوی ساختمان های متصل ردیفی به صورت برساز یا 

 ی آید.عقب ساز به رسمیت شناخته می شود و از الگوهای دیگر سخنی به میان نم
چه در مناطق تاریخی و چه در مناطق نوساز این شهر، قطعاً  مشاهده به کارگیری گسترده الگوی حیاط مرکزی در شهر بخارا،

گویای آن است که در این شهر جهت تعیین چگونگی استقرار ساختمان ها در پالک های شهری از ضابطه ای متفاوت با ضابطه 
مبنای الگوی  (. مشاهده توسعه های جدید شهری در سئول برGangler, 1996فعلی متداول در ایران استفاده می شود )نک: 

خانه های سنتی این شهر موسوم به هانوک گواهی بر کاربرد ضابطه خاصی جهت تعیین نحوه استقرار ساختمانی است که بر مبنای 
 (. Jun & Yoon, 2012درصدی از عمق زمین تدوین نشده است )نک: 

 

 

 

 

 

 

 
راست: عکس هوایی بخشی از چپ: عکس هوایی بخشی از شهر سئول با ضابطه استقرار ساختمانی مبتنی بر الگوی هانوک.  . 9 شکل

ر: شهر بخارا که در آن ضابطه استقرار ساختمانی نه تنها در بافت قدیم بلکه در بافت جدید هم بر الگوی حیاط مرکزی مبتنی است. منبع تصاوی
URL 1 
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در آمریکا محسوب می شود، به طور ویژه می توان « 2شهرسازی نو»که از محصوالت جنبش  1«فرمضوابط مبتنی بر »در 
مشاهده نمود که انواعی از الگوهای استقرار ساختمانی برای گونه های ساختمانی مختلف پیش بینی می گردد. نوع خاصی از این 

های مختلط تدوین شده ه، پیاده محور و دارای کاربریجهت حمایت از محیط های شهری فشرد« کدهای هوشمند»کدها با عنوان 
 & Duany, Sorlien)های مختلف تعریف می گردد  3است که در آن پنج الگوی استقرار ساختمانی کلی برای ترابرش

Wright, 2009).  در این نوع از ضوابط مجموعه ای از گونه های ساختمانی مشخص برای هر شهر به رسمیت شناخته می
 یمیقد محدوده یدر طرح شهرساز و برای کنترل فرمی هر کدام پارامترهای مشخصی تعریف و تعیین می گردد. برای مثال، 4شوند

 شده است.  یفتعرمتفاوت  یساختمان یالگو 13 یضوابط سطح اشغال و نحوه استقرار به طور مجزا برا یفرنیادر کال یوهالشهر ن

 

 

 

. دارای 3. دارای حیاط کناری، 2. جزیره ای، 1: در پالک ها در ترابرش های مختلف انواع الگوهای قرار گیری ساختمان ها . 10 شکل

 (Duany, Sorlien & Wright, 2009, sc38) . خاص. منبع: 5. دارای حیاط میانی، 4حیاط پشتی، 

های توسعه در اروپا می توان به تجربه تدوین ضوابط و طرح « ریخت شناسی-ضوابط مبتنی بر مطالعات گونه»در خصوص 
 8( و پورتو2000)انگلستان،  7اِیوِن-آن-(، اسراتفورد1996)فرانسه،  6(، مِنسی1993)فرانسه،  5شهری برای شهرهای آنیِق سوآز

. به طور کلی، در این رویکرد تالش می شود تا بر مبنای مطالعات دقیق (Oliveira, 2006( اشاره نمود )نک: 2006)پرتغال، 
ت های شهری موجود شناسایی و محدوده بندی شوند و ضوابط ساخت و ساز جدید در محدوده هر بافت ریخت شناسی، باف-گونه

بر مبنای « آنیِق سوآز»بر مبنای استمرار دادن به الگوهای موجود در هر بافت تدوین شوند. به عنوان نمونه، در طرح توسعه شهری 
تقرار ساختمان در هر پالک شهری تعریف می شود. بدین ترتیب، تنوع مطالعه بافت های موجود در شهر، دوازده الگوی متفاوت اس

قابل توجهی از الگوهای استقرار ساختمان ها در این ضوابط به رسمیت شناخته می شود که می تواند به حفظ و تداوم شخصیت 
یران دارای مزیت محسوب می مکانی بافت های شهری مورد نظر کمک شایانی نماید و از این حیث، نسبت به ضوابط متداول در ا

 شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 . form-based codes (FBCs) 
2. New Urbanism 
3 . transect 

ریخت شناختی -گونه در نقد مقررات فرم گرای آمریکایی، کروف روش انتخاب این گونه های خاص را محل تردید می داند و در مقابل بر ضرورت انجام مطالعات دقیق .4
 .(Kropf, 1996: 723)تأکید می نماید 

5 . Asnieres-sur-Oise 
6 . Mennecy 
7 . Stratford-on-Avon 
8 . Porto 
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سواز در فرانسه که یکی از اولین تجربیات در زمینه ضوابط -شهر آنیق 1993در طرح جامع مربوط به سال  . 11 شکل

ریخت شناسی در دنیا محسوب می شود، دوازده الگوی استقرار ساختمانی در پالک های -مبتنی بر مطالعات گونه

برگرفته از صفحات  (Kropf, 1993))منبع:  است. سمت راست: الگوهای استقرار مجازشهری به رسمیت شناخته شده 

 (URL 1. )منبع تصویر: 2019(، سمت چپ: عکس هوایی مربوط به سال 587تا  582

 یافت که هرچند مبانی شکل گیری مختلف یدر کشورهارا نیز  یانهعملگرا یو نمونه ها یاتتجرب یبرخبه طور پراکنده، می توان 
 یختر-بر مطالعات گونه یبه ضوابط مبتن یادیشباهت زاما می توان  آنها به طور مشخص در ادبیات علمی بیان نشده است،

نمونه می توان به ضابطه نحوه استقرار ساختمانی برای بافت تاریخی بیت المقدس  یبرارا در آنها مشاهده نمود.  ییاروپا یشناس
 (.Firestone, 1992)اشاره نمود که در قالب نمودارهای ساده ای توسط شهرداری این شهر اعمال می شود 

 

 

 

هفت وضعیت پیش بینی شده در ضابطه سطح اشغال و نحوه استقرار برای بخشی از بافت تاریخی بیت  . 12 شکل

 (Firestone, 1992, 70& 108)بازترسیم بر اساس:  المقدس.

نیز می تواند یکی از مباحث مرتبط با موضوع پژوهش حاضر محسوب گردد.  1«ضوابط مولد»عالوه بر دو مبحث پیشین، مبحث 
در  (Hakim, 2014: 100)« نظام و فرایندهای زیربنایی رشد شهرهای سنتی»حکیم که در آثار متعدد خود به بررسی 

نظام های »کشورهای اسالمی و منطقه مدیترانه پرداخته است، انطباق زیادی بین نظام های حاکم بر رشد این شهرها و مفهوم 
ضوابط ». تالِن برای نامگذاری این نوع از ضوابط آنها را  ,Hakim)2014 :97-106(مالحظه می نماید. « 2پیچیده سازگارشونده

نامد. وی ضوابط شهرسازی اسالمی را روشن ترین مثال برای ضوابط مولد معرفی می نماید.  می (Talen, 2009: 152)« مولد
به بیان وی این نوع از ضوابط به جای آن که بر طرح های از پیش تعیین شده متکی باشند و برای رسیدن به فرم های کالبدی 

ب رساندن به همسایه، به تصمیمات ساخت و ساز خاصی وضع شده باشند، با تعیین برخی محدودیت ها از قبیل ممنوعیت آسی
 .3جهت می دهند و طراح می تواند در چارچوب های تعیین شده، آزادانه فرم کالبدی مورد نظر خود را طراحی نماید

 

 
1 . Generative regulations 
2 Complex adaptive systems 

نامیده می شود، شباهت های زیادی را  based regulations)-(Performanceمحور -بر این اساس می توان بین این نوع از ضوابط و آنچه امروزه مقررات کارکرد .3
 سراغ گرفت.
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شهر سنتی با بافت ارگانیک در سمت چپ تصویر دیده می شود. در سمت راست تصویر بافت  تصویر هوایی بخشی از شهر تونس. . 13 شکل
است، در  منظم بخش مدرن شهر دیده می شود که از دوره استعمار فرانسه بر جای مانده است. ضوابط شکل دهنده به بخش ارگانیک ضوابط مولد بومی بوده

نی بر الگوهای شهرسازی اروپایی است. مشخص است که ساخت و ساز جدید در بافت تاریخی چنان حالی که ضوابط بخش مدرن ضوابط تجویزی مدرن مبت
 URL 1چه با هدف حفاظت از این بافت صورت گیرد، باید مبتنی بر ضوابط مولد بومی باشد. منبع تصویر: 

یف ضوابط بومی شکل دهنده در جمع بندی مطالب این بخش می توان گفت هرچند ضوابط مولد نزدیک ترین مفهوم برای توص
به بافت های سنتی در کشوری مانند ایران است، اما تدوین و اعمال آنها در شرایط فعلی دشواری های اجرایی قابل مالحظه ای 
دارد که عمالً آنها را از دایره گزینه های در دسترس خارج می نماید. همچنین با توجه به مزیت های نسبی ضوابط مبتنی بر 

ریخت شناسی نسبت به مبحث ضوابط مبتنی بر فرم از لحاظ مطالعه دقیق خصوصیات و الگوهای بافت های کهن -گونه مطالعات
ریخت شناسی جهت تدوین ضابطه درصد سطح اشغال و نحوه استقرار -تاریخی می توان بر ضرورت توجه به مطالعات گونه

 . ساختمانی برای بافت های تاریخی ارزشمند ایران تأکید نمود

 وضعیت کنونی ضابطه سطح اشغال و نحوه استقرار ساختمانی در بافت تاریخی الهیجان 
در مورد ضوابط مربوط به سطح اشغال و نحوه استقرار ساختمان در قطعات زمین در مورد بافت تاریخی الهیجان بررسی های 
نگارنده حاکی از آن است که در طرح جامع شهر به طور خاص برای این بافت ضوابطی مشخص نشده و تعیین ضابطه به اداره کل 

. از سوی دیگر در مجموعه ضوابط (14، 1392دسان مشاور پویا نقش شهر و بنا، )مهنمیراث فرهنگی استان واگذار شده است 
سازمان میراث فرهنگی هم به طور مشخصی به این موضوع پرداخته نشده است. بدین ترتیب که ضوابط و مقررات ساختمانی 

سازی و طراحی بام این ساختمان ها متمرکز مربوط به بافت های تاریخی شهرهای استان غالباً بر تعیین حداکثر ارتفاع بنا، نحوه نما
 . 1تر مانند سطح اشغال و نحوه استقرار را تحت پوشش قرار نمی دهندهستند و مسائل زیربنایی

 

 

 

 
پویا نقش مهندسان مشاور : . )منبعروش عمومی تعیین محدوده مجاز استقرار ساختمان در طرح جامع الهیجان . 14 شکل

 ( 19ص  ،1392شهر و بنا، 

 
فرهنگی استان گیالن، در مورد ضوابط و مقررات ساخت و ساز در محدوده بافت تاریخی و حرائم آثار ثبت شده . تا جایی که نگارنده جستجو کرده است، در اداره کل میراث 1

بررسی سندهای الهیجان به طور مشخص سندی تهیه و ابالغ نشده است و کنترل ساختمانی دراین محدوده ها بیشتر به صورت موردی و کارشناسی صورت می گیرد. 
می رشت، رودسر و املش تهیه شده اند نیز حاکی از آن است که در این اسناد به طور خاص از ضوابط سطح اشغال و نحوه استقرار سخنی به میان ن مشابهی که در مورد شهر

سازمان میراث )« جنوب غربی انجام شود -قیجهت گیری ساختمان ها در راستای شمال شر»آید. تنها در ضوابط ساختمانی مربوط به شهر املش توصیه شده است که 
و کیفیت ارتباط فضای پر و  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بی تا( که البته چنین توصیه ای بدون بیان مشخصات دقیق تر از جمله زاویه استقرار، شکل هندسی ساختمان

 خالی فاقد اثرگذاری الزم خواهد بود.
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با نبود ضوابط روشن و مشخصی برای تعیین نحوه استقرار ساختمان ها در حریم آثار تاریخی ثبت شده الهیجان، ترتیب، بدین 
درصد از عمق زمین به عنوان مبنای تعیین درصد سطح اشغال و نحوه  60عمالً همان ضوابط عمومی طرح جامع بر اساس حدود 

ت تاریخی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و مشاهده نمونه های ساخته شده موجود استقرار ابنیه در پالک های شهری در مورد باف
پژوهش حاضر گامی در  درصد انجامیده است. 60نشان دهنده آن است که معموالً این روند به اعطای سطح اشغال های باالی 

 جهت پر کردن این خأل قلمداد می شود.

 

 

 

 

 
بناهای نوساز واقع در حریم این اثر، نمونه ای از خروجی ضابطه سطح اشغال  سر الهیجان.پُردِهخانه ثبت شده محصصی در محله  . 15 شکل

نا، تصویر و نحوه استقرار ساختمانی فعلی محسوب می شوند که انطباقی بر خصوصیات این بافت تاریخی ندارند. تصویر سمت راست:  بخشی از نمای اصلی ب
های جدید پیرامون آن، تصویر سمت چپ: ساختمان نوساز واقع در جنوب خانه محصصی که بر مبنای آخرین ضوابط وسط: وضعیت بنا در میان ساخت و ساز

 URL 1سازمان میراث فرهنگی طراحی شده است. منبع عکس هوایی: 

 روش پژوهش 

انواع  بر مبنای یک بررسی آماری، نحوه استقرار ساختمان ها در پالک های شهری بومیبرای شناسایی قواعد در این بخش، 
الگوهای استقرار مورد استفاده در بافت تاریخی شهر و فراوانی هر یک مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قدیمی ترین عکس 

یت های بافت شهری بومی الهیجان را در خود دارد، بر می گردد و هنوز به خوبی کیف 1335هوایی موجود از الهیجان که به سال 
به عنوان مبنای کار مورد استفاده قرار می گیرد و تالش می شود تا اطالعات حاصل از آن به کمک بررسی های میدانی تدقیق و 

 تکمیل گردد. 
ه که در آنها جهت گیری اغلب با نگاهی اجمالی به عکس هوایی مزبور می توان دریافت که الهیجان نیز از جمله شهرهایی بود

ذکر این نکته خالی از لطف  (.1370: پیرنیا، بوده اند )نک« رون راسته»ابنیه در راستای قبله بوده و به اصطالح استاد پیرنیا دارای 
هر شنیده نیست که نگارنده در بررسی های میدانی خود درباره قواعد حاکم بر معماری سنتی الهیجان از یکی از اهالی مسن این ش

این اصطالح بومی می تواند بیانی دیگر برای همین قاعده جهت گیری برتر «. خانه اگر رو به امام رضا باشد، بهتر است»است که 
 . 1خانه ها برای شهر الهیجان باشد

ساختمان بررسی عکس هوایی و بررسی های میدانی حاکی از آن هستند که در الهیجان می توان دو نوع الگوی کلی استقرار 
نامیده خواهد شد. بدین « ساز-دور»خانه در پالک مرتبط را از یکدیگر تمیز داد. الگوی اول الگویی است که در این پژوهش الگوی 

معنا که قطعات ساختمانی در یک یا چند طرف از اضالع پیرامونی یا دور زمین مورد نظر استقرار می یابند. در حالی که میانه پالک 
حالت مختلف برای استقرار ساختمان  15می ماند و به حیاط اختصاص می یابد. بر اساس تحلیل های شکلی می توان همواره خالی 
ساز ساختمان -شود. در الگوی وسطنامیده می« ساز-وسط»ساز را تصور نمود. الگوی دوم، در پژوهش حاضر الگوی -در حالت دور

نیز « کوشکی»حیاط دور تا دور آن را فرا می گیرد. این الگو را می توان الگوی  خانه در میانه پالک مورد نظر استقرار می یابد و
ساز متصور گردید. بدین ترتیب در مجموع -نامید. بر اساس تحلیل شکلی می توان پنج حالت مختلف را برای الگوی استقرار وسط

بر این برای حالت های پیش بینی نشده ای که  حالت استقرار را در خانه های تاریخی الهیجان تصور نمود. عالوه 20می توان 
به بیست الگوی پیشین « خاص»اغلب در زمین های با اشکال نامتعارف پدید می آیند، می توان یک حالت دیگر را با عنوان حالت 

 
 . : )پوراحمدی، در دست چاپ(.ک.برای تحلیل و توضیحات بیشتر ن 1
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ررسی بیشتر قرار حالت استقرار ساختمان در زمین مرتبط را تصور نمود تا مورد ب 21اضافه نمود. بدین ترتیب، در مجموع می توان 
 .(16)شکل  گیرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوهای استقرار ساختمان خانه در یک پالک شهری در الهیجان قدیم . 16 شکل

به شکل اختیاری الهیجان مورد تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور، نخست کل شهر  1335بر این اساس، عکس هوایی سال 
به قطعات هم اندازه ای قطعه بندی می شود. آنگاه از بین این قطعات تعدادی از قطعات به عنوان نمونه انتخاب و بررسی می 

مورد از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد  10قطعه تشکیل شده است که  50شوند. در پژوهش حاضر کل شهر از حدود 
بررسی دقیق قرار گرفته اند. در انتخاب نمونه ها تالش گردید تا بافت های قدیمی و دست نخورده تر شهر مورد توجه باشند و 

ند، مورد تحلیل قرار نگیرند. عالوه بر این تالش برای مثال قطعاتی که تحت تأثیر خیابان کشی های دوره پهلوی قرار گرفته بود
 گردید تا پراکندگی قطعات طوری باشد که تصویر قابل اتکایی از الگوهای رایج در کل شهر ارائه گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدند.قطعه از آنها برای انجام بررسی های بیشتر انتخاب  10قطعه تقسیم بندی گردید و  50کل شهر به حدود  . 17 شکل
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همچنین الزم به ذکر است که در شناسایی الگوهای استقرار به کار رفته در هر پالک شهری و شمارش فراوانی الگوها تالش 
تجاری مورد توجه قرار گیرند و ساختمان های دیگر از قبیل مسجد، امامزاده، -گردید تا صرفاً ساختمان های مسکونی یا مسکونی

به جهت حصول نتایج دقیق تر در این مرحله از بازدیدهای میدانی نیز استفاده گردید. سبات ورود نیابند. کاروانسرا و مانند آن در محا
هر حال، به جهت دشواری های قرائت تصویر هوایی قدیمی و تطبیق آن با شرایط امروز، تشخیص وضعیت تعداد معدودی از پالک 

 ذف گردیدند. ها مقدور نگردید و به ناچار از جریان شمارش الگوها ح

 

 

 

 

 

 
سه نمونه از قطعات  الگوهای استقرار ساختمانی خانه های موجود در قطعات انتخابی شناسایی و شماره گذاری شده اند. . 18 شکل

 مورد بررسی در تصویر مشاهده می شوند.

 های پژوهشیافته
شماره قطعات انتخابی نمایش داده شده است و آمده است. در ستون عمودی نام و  1مقادیر حاصل از بررسی نمونه ها در جدول 

در مقابل هر قطعه فراوانی الگوهای شناسایی شده در آن قطعه درج گردیده است. در ده قطعه انتخابی، در مجموع الگوهای استقرار 
 پالک شهری شناسایی و دسته بندی گردید. 286به کار رفته در 

 عه انتخابی در جدول درج شده است. فراوانی کاربرد هر الگوی استقرار در هر قط . 1 جدول

 

 

 

 

 

 

 بررسی الگوهای استقرار به کار رفته در شهر یافته های زیر را به همراه داشته است:

 های محله ای تفاوت
با توجه به تفاوت قابل مالحظه تعداد پالک های شهری در قطعات واقع در محالت مختلف شهر می توان استنباط نمود که به 

متوسط مساحت هر پالک شهری در محالت مختلف شهر مقدار واحدی نبوده است. بدین ترتیب که مساحت متوسط هر طور 
رکال بوده مَپالک در محالت قدیمی تر و پر تراکم تر شهر مانند گابنه، حدوداً نصف مساحت هر پالک در محالت متأخرتر مانند خُ

می شود از این قرار است که در محالت متراکم تر از لحاظ مساحت  مشاهده 1که در جدول است. عالوه بر این، الگوی دیگری 
پالک های شهری، استفاده از الگوهای سه طرف ساز و دورتادوری رواج بیشتری داشته است، در حالی که در محالت کم تراکم تر 

 الگوهای یک طرف ساز و حتی الگوهای کوشکی بیشتری مشاهده می شود. 
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فاوت هایی که در فراوانی الگوهای متداول تر در محالت مختلف شهر مشاهده می شود، بهتر است جهت با وجود این که ت
حصول نتایج کاربردی تر با نگاهی به کل شهر الهیجان الگوهای بومی مورد استفاده در این شهر شناسایی و دسته بندی گردد. 

ای استقرار مورد استفاده در این شهر از لحاظ فراوانی معرفی و بررسی بدین ترتیب، در ادامه فارغ از تأثیر محله بندی شهر، الگوه
 می شوند.

 فراوانی انواع الگوهای استقرار در بافت قدیم
به وضوح مشاهده می شود که در میان تمام الگوهای بیست و یک گانه، بیشترین فراوانی مربوط به الگوی  19بر اساس شکل 

ساز بعد از -طرف-درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. در میان الگوهای یک 48شماره یک بوده است که به تنهایی 
الگوی شماره یک و با اختالف زیادی نسبت به آن سه الگوی دیگر تقریباً فراوانی مشابهی را به نمایش می گذارند. در میان 

تقریباً به طور برابر در رتبه  7و  5آن الگوهای شماره متداول ترین الگو بوده است. بعد از  6ساز الگوی شماره -طرف-الگوهای دو
-با کمترین فراوانی رتبه سوم را به خود اختصاص می دهند. در میان الگوهای سه 10و  9، 8دوم قرار می گیرند و نهایتاً الگوهای 

ر از سایر الگوها متداول بوده بیشت 11ساز که در مجموع فراوانی اندکی نسبت به الگوهای پیشین داشته اند، الگوی شماره -طرف
بوده است. کاربرد  17ساز یا کوشکی در قطعات مورد بررسی بیشترین فراوانی از آن الگوی شماره -است. در بین الگوهای وسط

 دوری نیز به طور محدود در شهر مشاهده گردیده است.-تا-الگوی دور

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتخب از شهر الهیجان فراوانی الگوهای استقرار ساختمانی در قطعات . 19 شکل

ساز بسیار بیشتر بوده -ساز نسبت به الگوهای وسط-همچنین مشاهده می شود که در قطعات مورد بررسی، فراوانی الگوهای دور
برابر(. الگوهایی که در هیچ یک از الگوهای بیست گانه پیشین جای نگرفته اند و  38مورد یعنی حدوداً  7مورد در مقابل  268است )

درصد فراوانی را به خود اختصاص داده اند که می تواند تصدیق کننده خاص  4ن رو الگوی خاص نامیده شده اند، کمتر از از ای
 بودن و نامتداول بودن آنها محسوب شود.

 اولویت بندی الگوهای استقرار ساختمانی
از بیشترین « رو به امام رضا )ع(»یا به اصطالح  1ساختمانی رو به مشرق-در مقایسه گروه های الگوها با هم، الگوی تک

محبوبیت و فراوانی برخوردار بوده است، به طوری که می توان گفت تقریباً در نیمی از خانه های شهر مورد استفاده بوده است. 
اد از آن در رتبه دوم قرار و با فاصله زی« رو به امام رضا»( بعد از الگوی 6)الگوی شماره « یازده رو به قبله»الگوی به شکل عدد 

 می گیرد.

 
جهت گیری رو به شرق نامیده شده است. در بیان سایر جهت ها هم  جنوب غربی-جهت گیری ساختمان در امتداد شمال شرقیبرای سهولت بیشتر در بیان، در مقاله حاضر  1

 به همین ترتیب عمل شده است.
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 6، 5در بین الگوهای دو طرف ساز الگوهایی بیشتر به کار می روند که حداقل یکی از ساختمان های شان به سمت مشرق باشد )
به  که در هر سه الگو یک ساختمان به سمت مشرق و ساختمان دیگر 7و  5با الگوهای  6همچنین در مقایسه فراوانی الگوی  (.7و 

سمت دیگری غیر از مشرق رو می کند، به نظر می رسد اتصال کنجی بین دو ساختمان در یک قطعه زمین یک امتیاز منفی برای 
الگوی مورد نظر محسوب می شده است و احتماالً از نظر اجرایی در مقایسه با الگوی ساختمان های موازی جدا از هم مشکالتی را 

ساز حالتی بیشترین تکرار را دارد که از الگوی یازده رو به قبله شکل گرفته و -طرف-لگوهای سهبه همراه داشته است. در بین ا
قطعه سوم آن به سمت شمال رو کرده است. در ارتباط با فرهنگ ساختمانی بومی الهیجان، از اینجا می توان اولویت جهت گیری 

 به سمت شمال نسبت به جهت گیری به سمت جنوب را استنباط نمود.
در حالت های مختلف الگوی وسط ساز که به طور کلی فراوانی اندکی داشته است، آن حالتی که بیشترین شباهت به الگوی یک 
طرف ساز رو به مشرق را داشته، از بیشترین فراوانی برخوردار بوده است. به نظر می رسد به جهت نیاز به زمین وسیع و هزینه های 

ساز بوده و به اقشار متمول تر و یا دارای سمت های دیوانی خاص -ی کوشکی کمتر از الگوهای دورساختمانی باالتر، کاربرد الگو
محدود بوده است. به عنوان جمع بندی بخش حاضر، می توان اولویت بندی الگوهای بومی نحوه استقرار ساختمانی در الهیجان 

 :(21و  20)شکل  قدیم را در قالب دو جدول به شکل زیر به نمایش در آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولویت بندی الگوهای استقرار ساختمانی در حالت دورساز در الهیجان قدیم  . 20 شکل

 

 

 

 

 

 اولویت بندی الگوهای استقرار ساختمانی در حالت کوشکی در الهیجان قدیم  . 21 شکل
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 گیرینتیجه 
منجر به از دست رفتن بخش در قرن اخیر، کوتاهی نسبت به حفاظت از بافت های تاریخی شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر 

قابل مالحظه ای از این میراث فرهنگی ارزشمند شده است و این روند نامبارک کم و بیش ادامه دارد. در نبود ساز و کارهای 
مناسب و کارا برای حفاظت از این بافت های تاریخی ارزشمند، مشاهده می شود که اکثر پالک های واقع در این بافت ها که 

 انتهای به ( ,1998Larkham :163)نک:  1ی آنها به دوره قاجار و یا پیش از آن بر می گردد، به اصطالح کانزنساختمان ها
و سازهای جدید در این هستند. این در حالی است که ساخت کامل و منتظر تخریب و نوسازی  رسیده اندخود  «2چرخه تحول» یک

نظام کنترل د. نکنو به استمرار هویت بومی کمکی نمید نندارخاصی د پایبندی زمینه خو اصول معماریبه غالباً  بافت های تاریخی
در راستای بازبینی یکی از است بوده ساختمانی می تواند نقش قابل توجهی در اصالح این وضع ایفا نماید. پژوهش حاضر کوششی 

که به طور خاص  حاشیه جنوبی دریای خزری شهرها ناظر بر بافت های تاریخیضوابط ساختمانی کلیدی در نظام کنترل ساختمانی 
 .پرداخته استبه بررسی شهر الهیجان 

شهر  محدوده های تاریخی ارزشمندهای مسکونی جدید در ساختمان در پژوهش حاضر بر این نکته تأکید گردید که ردِ پای
در این شهر باشد. بر اساس مطالعات پژوهش حاضر، در معماری سنتی  3ساختمانی ردِّپایباید مبتنی بر الگوهای بومی  الهیجان
ست که در حالت امطرح بودهساز الگوهای استقرار ساختمانی در پالک های شهری به صورت الگوهای دورساز و وسط الهیجان

و در حالت وسط ساز نیز می و دورتادوری توانسته شامل انواع حالت های یک طرف ساز، دو طرف ساز، سه طرف ساز دورساز می
، استقرار رو به غرب و استقرار رو به شمالتوانسته شامل انواع حالت های استقرار وسط در وسط، استقرار رو به شرق، استقرار رو به 

های آماری پژوهش بررسیمیزان محبوبیت و فراوانی کاربرد الگوهای استقرار مورد اشاره در باال یکسان نبوده است. باشد.  جنوب
می توان  به طور کلیهمچنین اند. بیشتری نسبت به الگوهای وسط ساز داشتهبسیار دهد که الگوهای دورساز رواج حاضر نشان می

های ساختمانی در اطراف زمین مورد نظر نسبت معکوس داشته است. با افزایش تعداد بالمیزان رواج الگوهای دورساز ، گفت
 دوگوی است. پس از آن ال بوده)در راستای قبله(  شرقلگوی یک طرف ساز رو به ترین الگوی استقرار یک طرف ساز، امحبوب

های با مساحت استقرار وسط ساز با توجه به نیاز به زمینالگوهای  .گرفته استجای می قبلهرو به به شکل عدد یازده طرف ساز 
است و مردم طبقات های دیوانی خاص اختصاص داشتههای بسیار متمول و یا دارای سمتاحداث خانه، معموالً به خانواده باال جهت

 اند.یافتهو پایین امکان کاربرد آن را نمی متوسط
ه گردید که در معماری بومی الهیجان، روش مورد استفاده جهت افزایش سطح اشغال در پالک ها در پژوهش حاضر مالحظ

برخالف ضوابط رایج امروزی حرکت در جهت افزایش عمق ساختمان در پالک مورد نظر نبوده است، بلکه برای این منظور حرکتی 
می توان بی توجهی به دورتادوری صورت می گرفته است.  از الگوی یک طرف ساز به الگوی دو طرف ساز و سه طرف ساز و نهایتاً

این الگوهای بومی استقرار ساختمانی در ضوابط طرح های جامع شهری و ضوابط اختصاصی سازمان میراث فرهنگی استان را 
در اد نمود. مسبب بخشی از آسیب های وارد شده بر بافت تاریخی این شهر و به طور خاص حرائم آثار تاریخی ثبت شده آن قلمد

تاریخی  محدوده هایضرورت دارد تا برای تعیین نحوه استقرار بنای خانه در یک پالک شهری در  جایگزین،تدوین ضوابط 
تدوین ضوابط مبتنی در  ضروریمهم و اولیه یک گام  پژوهش حاضر را می توان .توجه گردد ی بومیهااین الگوارزشمند شهر به 

محسوب حفاظت از بافت های تاریخی شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر  و به دنبال آن یبومخصوصیات معماری و شهرسازی بر 
انجام مطالعات ابعادی بر روی الگوهای شناسایی شده می تواند گام بعدی در جهت تکمیل مطالعات پایه ای الزم جهت  نمود.

 تدوین ضوابط جدید محسوب گردد.

 قدردانی
و با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه گیالن  21/01/1397مورخ  15پ/9374این پژوهش در قالب طرح پژوهشی به شماره 

 انجام شده است.

 
1.  M.R.G. Conzen 
2. burgage cycle 
3.  Building footprint 
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