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  مقدمه 1- 1

کشور ایران از نظر مجموعه فاکتورهاي اکولوژیک در رده مناطق خشک جهان قراردارد.به طور کلی می توان گفت جز 
سطح کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد. در این حوزه مرطوب و محدود نوار ساحلی در شمال ایران، بقیه 

میلیون هکتار)  40درصد کشور را اراضی نیمه بیابانی( 25میلیون هکتار) و  40درصد کشور را نواحی بیابانی( 25میان بیش از 
قلمرو کشور را  3/1که در میلیون هکتار برآورد کرده اند  50تشکیل می دهند. برخی از برآوردهاي گسترده اراضی بیابانی را 

میلیون  12میلیون هکتار از این اراضی داراي سیماي کامال کویري است که  34در طیفی متفاوت در بر می گیرد. نزدیک به 
میلیون هکتار از آن تپه هاي شنی نیز فعال هستند. بر اساس  5هکتار آن را شن زارها تشکیل می دهند و در وسعتی برابر با 

میلیون هکتار از اراضی خشک و نیمه خشک بازدهی تولیدي  5/1مان جهانی خواربار و کشاورزي(فائو) هر ساله آمارهاي ساز
شهرستان و  26استان و  18خود را از دست داده و به اراضی بیابانی افزوده می شوند. نواحی بیابانی بخش عمده اي از قلمرو 

مین دلیل اهمیت شناخت درست این منبع عظیم طبیعی و راههاي بهره دهستان کشور را در بر می گیرد. به ه 120قریب به 
برداري صحیح از آن بیش از هر چیز آشکار می شود. متأسفانه زیبایی ها، امکانات و قابلیت هاي این پدیده طبیعی در کشور ما 

نی خشک و بی آب و علف و بدرستی شناخته نشده و اکثر مردم نسبت به کویر ذهنیتی غلط و منفی دارند. و آن را سرزمی
بالاستفاده می پندارند. تا زمانیکه چنین ذهنیتی نسبت به آن وجود داشته باشد، نمی توانیم از این نعمت عظیم خدادادي 

  استفاده درستی بنماییم.

ي از کویرها و مناطق بیابانی داراي ویژگی هاي منحصر به فردي هستند که در کمترین جایی یافت می شود. براي بسیار
مردم سرزمین هاي معتدله یا مرطوب هیچ اکوسیستمی به اندازه دیدن کویرها و بیابان ها جذابیت ندارد. این اکوسیستم ها که 
در هاله اي از افسانه ها و رازها فرو رفته اند از دیر باز مورد توجه بسیاري از سیاحان بوده اند و امروزه نیز جاذبه هاي 

کوفایی است. سیماهاي فیزیوگرافیک کویرها از تپه هاي شنی روان تا سنگفرش ها و جنگل هاي اکوتوریستی آنها رو به ش
بیابانی امروزه از نظر تقاضاي اکوتوریستی ارزشی همسنگ با پرجاذبه ترین اکوسیستم هاي جهان یافته اند. به عنوان مثال می 

مینه جذب توریسم به اینگونه مناطق اشاره کرد. عالوه بر توانیم به تجربه هاي موفق کشورهایی مثل امارت متحده عربی در ز
جاذبه هاي گردشگري، اکوسیستم متنوع کویري گنجینه هاي فراوانی را می تواند در اختیار ما قرار دهد که تنها با شناخت 

یاچه نمک می توان در درست میتوان از آنها بهره برداري کرد. مثال امروزه پی برده اند از بعضی از باکتریهاي نمک دوست در
تهیه بسیاري از مواد شیمیایی و صنعتی و حتی در تحقیقات سرطان شناسی استفاده کرد. با شناخت درست اکولوژي کویر و 

  استفاده درست از منابع آب، ذخایر معدنی و ... می توان بیابانها را به یکی از منابع مهم توسعه کشور تبدیل کرد.

کت هایی براي استفاده بهتر از امکانات مناطق کویري انجام شده که از مهمترین آنها می توان به البته در سالهاي اخیر حر
طرح پردیسان اشاره کرد. که طی این طرح که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی انجام می شود، کاروانسراهایی اطراف کویر 

ه یکی از این کاروانسراها، کاروانسراي مرنجاب می باشد. تفریحی تبدیل شده است. ک-مرکزي ایران احیاء و به مراکز توریستی
کاروانسراي مرنجاب واقع در این کویر، همواره میزبان دوست داران تاریخ و طبیعت است که به آنجا می آیند تا در سکوتی 

خ سفر کنند. این وصف ناشدنی به گردش در کویر مرنجاب بپردازند و چند ساعتی را به دور از زندگی شهري سپري و به تاری
کاروانسرا تنها مجموعه اي است که هم اکنون به عنوان یک اقامتگاه گردشگري کویري مورد استفاده کویرنوردان و بازدید 
کنندگان قرار می گیرد و شرایط اسکان شبانه آنها را فراهم می آورد. اگرچه این بنا از نظر تسهیالت، فضاي بهداشتی، دفع 
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دیگر در مرتبه پایینی از خدمات رفاهی قرار دارد و آسیب هاي ناشی از تبدیل یک بناي تاریخی به فضایی زباله و برخی موارد 
  بدون امکانات بهداشتی مناسب براي اقامت، سرنوشت این اثر با ارزش را در هاله اي از ابهام فرو برده است.

کویر مرنجاب در کنار این کاروانسرا به عنوان یک در این پایان نامه سعی کردیم با طراحی مجتمع اقامتی ـ تفریحی در 
بخش مکمل بتوانیم گوشه اي از زیبایی ها و قابلیت هاي مناطق کویري را به نمایش بگذاریم. شاید این پروژه بتواند گامی 

 باشد در جهت استفاده بهتر از این نعمت خدادادي.

 بیان مسئله طراحی 1-2

 سیر اجزاي و مراحل از تفریح اسالم غنی فرهنگ در. است خوشی و شادمانی، کردن شادمانی معناي به لغت در تفریح
، کار در نشاط و بازپروري براي تفریح که دانست باید و آید می حساب به انسان اجتماعی و فرديی و رشد شخصیت تکامل
ند، میک وردهآبر را انسانها نیازهاي خانواده که، گذشته خالف بر امروزه، است ضرورت یک زندگی جهاتد در تمام رش و رغبت
 شده تر کمرنگ پرورش و هدایت در خانواده نقش و کرده تکفل را ها خانواده وظایف از بسیاري آنم اجتماعی نظا و جامعه
 جامعهه امروز. است کرده پیدا چندانی دو اهمیت کنونی نسل هاي فعالیت پربارکردن جهت اجتماعی نهادهاي نقش لذا. است
 به جدید تمدن ضربه بزرگترین. کرد اشاره تلویزیون، پارك، سینما به میتوان که کند می تعیین را انسانهاغت ت فرااوقا نوع

  .باشد می آن شکل ترین بیهوده به انسانها زمان دادن هدر وتن اوقات فراغت کش، انسان

  براي، آن فضاهاي خلق و طرح و فراغت اوقات از جدید تعریفی ارائه شهري ریزان برنامه و طراحان و معماران وظیفه
 اوقات بازشناسایی جهت کنونی نسل به فرصت گذاردن اختیار در با ترتیب بدین. هستند روزمرهانسان هاي خسته از کار 

  .ایم برداشته جامعه در کوچک قدمی برداري بهرهت و ترغیب به فراغ

م زدن قد و نشستن خوشایند تجربه بیش و کم ما همه: کرد اشاره زیر نمونه دو به میتوان فراغت مکانهاي آشناي نمونه از
ن و از بود تنها احساس، خود پاهاي با آب برخورد، خروشان دریاي کنار، شب تاریکی در. ایم کرده تجربه را دریادر کنار ساحل 

 رها و سبکی اساحس، دریا به آب برگشت و رفت هر با ما جان همراهی و ساحل بر آب امواج، بودن آزاد چیزيتعلق به هر 
ن در میتوا را تجربه این مشابه. میکشاند تصویر به ذهنمان در را جدیدي زندگی و سرخوشیبی انتهاي هستی،  دن در فضايش

ر کس ه و کرد بیان زبان با توان نمی را مکانها گونه این در تجربه از حاصل دلپذیر احساستنهایی شب کویر نیز تکرار کرد. 
  خود محتاج تجربه است.

آنچه در مناطق کویري ایران، بر خالف کشورهاي دیگر به خصوص کشورهاي عربی همسایه، به صورت مشکلی براي 
گردشگران و بوم گران درآمده، عدم وجود مکانی مناسب براي اقامت آنها، با حفظ حریم کویر و احترام به طبیعت آن است. 

ردشگري کویري و ایجاد فاصله اي نامطلوب بین انسان و طبیعت زیباي این مسئله منجر به عدم استقبال الزم از برنامه هاي گ
مناطق وسیع بیابانی ایران شده است که در نهایت، خسارت هاي جبران ناپذیري را در ابعاد گوناگون زیست محیطی، فرهنگی، 

مه ریزي و استفاده بهینه از آنها، گردشگري، اقتصادي و ... به بار خواهد آورد. لزوم شناخت بیشتر مناطق کویري به منظور برنا
مجموعه اقامتی ـ  و سایر مسایل مطرح شده در بخش اهداف طرح و آنچه در ادامه مطرح می شود، این پایان نامه با موضوع

  تعریف گردیده است.تفریحی 
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  اهداف طرح  1-3

  به طور کلی اهداف عمده این طرح را میتوان به موارد زیر دسته بندي کرد:

  رهنگی:ـ اهداف ف1

صنعت توریسم در دنیاي امروز عالوه بر جنبه هاي اقتصادي آن ابزار مناسبی براي معرفی فرهنگ و تمدن یک جامعه 
محسوب می شود و می توان از آن در جهت گفتگوي بین تمدن ها و فرهنگ هاي مختلف استفاده کرد. با ایجاد یک مرکز 

اف تا حدودي از حالت انزوا خارج می شوند و زمینه ارتباط بیشتر با دیگر توریستی ـ تفریحی در منطقه از طرفی شهرهاي اطر
نقاط ایران و جهان فراهم می گردد که باعث ارتقاء فرهنگی منطقه خواهد شد، از طرف دیگر با توجه به اهمیت و سابقه 

  ران.تاریخی منطقه، این طرح وسیله خوبی است براي معرفی فرهنگ و تمدن این بخش از سرزمین ای

  ـ اهداف اقتصادي:2

با توجه به جاذبه هاي منحصر به فرد این منطقه در سطح ایران و جهان پیش بینی می شود که این طرح مورد استقبال 
گسترده از طرف گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد که به دنبال آن رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال در منطقه را در پی 

ر این طرح باعث می شود که مردم منطقه با استعدادها و امکانات بالقوه خود بیشتر آشنا شوند و در خواهد داشت. از طرف دیگ
جهت استفاده از آنها اقدام کنند. که این امر سبب شکوفایی استعدادهاي شهري و روستایی شده و رونق منطقه را در پی 

  خواهد داشت.

  ـ اهداف آموزشی:3

ح شناساندن زیبایی هاي اکولوژي کویري به مردم است. تا در قالب تفریح و سرگرمی یکی دیگر از اهداف عمده این طر
بتواند چهره جدید و علمی تري را نسبت به کویر در ذهن مخاطب ایجاد کند. به همین دلیل در این طرح فضاهایی براي به 

رانی و مراسم هاي خاص. بدیهی است نمایش گذاشتن جانوران کویري در نظر گرفته شده است و همچنین فضاهایی براي سخن
که این طرح عالوه بر توریستها می تواند مورد استقبال گروه هاي مختلف علمی و پژوهشی و دانشجویان و دانش آموزان قرار 

  گیرد که در کنار تفریح با برگزاري کالس ها و سمینارهاي علمی بتوانند به اهداف آموزشی خود نزدیک شوند.

  :ـ اهداف تفریحی4

یکی دیگر از اهداف این طرح ایجاد یک مرکز تفریحی در دل طبیعت می باشد. تا باعث شود مردمی که از زندگی ماشینی 
و شهري خسته شده اند، مدتی را در کنار طبیعت بوده و با نزدیکی به آن به آرامش برسند. همچنین ویژگی هاي منحصر به 

ح ایران باعث خواهد شد جذابیت هاي آن براي بازیدکنندگان بیشتر شود. و فرد منطقه و جدید بودن این طرح حداقل در سط
میتوان تعریف جدیدي از تفریح و بازي هاي خاص ممکن در مناطق کویري ارائه داد. که بعدها می توان از آن در طراحی 

ه کمبود امکانات رفاهی ـ فضاهاي تفریحی شهرهاي کویري کشور الهام گرفت. عالوه بر اهداف فرا منطقه اي و با توجه ب
  تفریحی در سطح منطقه، این طرح می تواند تا حدودي نیازهاي مردم منطقه را برآورد کند. 
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  دالیل انتخاب موضوع 4- 1

با توجه به کم شدن تفریحات گروهی و خانوادگی و مشکالتی چون مسافت هاي طوالنی، هزینه هاي باالي سفر و کمبود 
  اي به این مقوله صورت گیرد. امکانات سبب شد که توجه ویژه

زندگی کردن در فضاهاي شلوغ و پرسروصداي شهرها و نیاز افراد به مکانی آرام و زیبا براي استراحت و تمدد اعصاب از 
از یزي خاصی نباشد، ضروریات جامعه امروز می باشد. سفر به مکانی که فاصله چندانی با شهر نداشته باشد و مستلزم برنامه ر

  مهم این پروژه محسوب می شود. يویژگی ها

این پروژه با فراهم نمودن جایی که صرفاً خود آن مکان هدف و مقصد باشد و به نوعی اوقات فراغت ساکنین شهرها،  
افرادي که نمی دانند کجا بروند و تمایل به سفرهاي کوتاه در محیطی به دور از هیاهوي شهرها دارند از اهمیت ویژه اي 

چه بسا بی توجهی به امر اوقات فراغت و تفریح در دراز مدت آثار سوء اجتماعی در ابعاد خانواده و جامعه  برخوردار است.
مناسب سبب پیوند قوي تر افراد خانواده و افزایش بازده افراد در محیط  خواهد داشت. در صورتی که وجود فضاهاي تفریحی
  یزي براي پرکردن اوقات استراحت شهروندان ضروري است.کار می شود. لذا پرداختن به موضوع تفریح و برنامه ر

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم 
 تعاریف

  معرفی مصادیق

  ضوابط و استانداردهاي طراحی
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  فرهنگ  1- 2

 "فر"فرهنگ مجموعهاي از باورها و رفتارهاي گروه هاي انسانی است. فرهنگ فارسی معین، فرهنگ را مرکب از دو واژه 
ت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده است. فرهنگ از کلمه التین کالتورا که از به معناي ادب، تربی "هنگ"و

، 1952کولر ریشه گرفته و به معناي کشت کردن و زراعت و ترویج واژه اي است که معانی گوناگونی دارد. براي مثال، در سال 
تعریف از  164نتقادي بر مفاهیم و تعاریف با گردآوري آلفرد کلویرو کالید کالکهون در کتاب خود به نام فرهنگ: مروري ا

  فرهنگ اظهار کردند که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می انجامد:

  ـ برترین فضیلت در هنرهاي زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.

  فکري و یادگیري اجتماعی نمادین بستگی دارد.ـ الگوي یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشري که به گنجایش 

  ـ مجموعه اي از گرایش ها، ارزش ها، اهداف و اعمال مشترك که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می کند.

در سده بیستم فرهنگ به عنوان یک مفهوم محوري و کلیدي در انسان شناسی به کار رفت که همه پدیده هاي انسانی را 
می گرفت و صرفا نتیجه امور ژنتیکی به حساب نمی آمد. اصطالح فرهنگ به ویژه در انسان شناسی آمریکایی داراي دو در بر 

معنی بود: اول، ظرفیت و گنجایش تکامل یافته بشر براي دسته بندي و بیان تجربیات به واسطه نمادها و کنش پندارمآبانه و 
اساس آن در نقاط مختلف جهان زندگی و تجربیات خود را به شیوه هاي گوناگون نوآورانه و دوم، راههاي مشخصی که مردم بر 

  بیان می کنند و به شکلی خالقانه دست به کنش می زنند. 

به طور کلی فرهنگ ناشی از عوامل زیست شناختی، محیط زیستی، روان شناختی و تاریخ بشري است. به دلیل وجود 
نسانی ، حتی چیزهاي ساده اي که انسان مانند حیوانات به آن نیازمند است در مجموعه سنت ها و پیچیدگی هاي روابط ا

  قالب الگوهاي فرهنگی درمی آید. فرهنگ روش متفاوت زندگی یا طرح زندگی گروهی از مردم است.

  ارتقاي سطح فرهنگی جامعه و نقش آن در حفظ محیط زیست   1-1- 2

نی را به خود جلب نموده، موضوع محیط زیست است. آلودگی امروزه از مسائل مهمی که توجه بسیاري از محافل جها
محیط زیست، کاهش و یا حتی اتمام منابع زیرزمینی، تغییرات جوي و موارد بسیاري از این دست ، همگی از دغدغه هاي مهم 

ه هزینه هاي جهانیان به شمار می روند. سازمان هاي زیادي نیز در سطح جهان براي این منظور تاسیس شده اند که ساالن
  فراوانی را در جهت مقابله با این تهدیدات و دادن آگاهی هاي الزم به مردم صرف می نمایند.

عوامل گوناگونی باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی جهان و خطراتی که به طور جدي محیط زیست را مورد تهدید قرار 
هنگ جوامع مختلف در ارتباط انسان با طبیعت و البته می دهد ، شده است. در این بخش به دنبال بررسی اجمالی نقش فر

اثراتی که فعالیت هاي انسانی بر محیط زیست باقی گذاشته است ، پرداخته شده. به عبارت دیگر فرهنگ یک جامعه طرز تلقی 
ده ار نوع مردم را از موضوعات مختلف شکل میدهد، در نتیجه ارتباطی که انسان بین خود و طبیعت برقرار می کند، برآم

نگاهی است که فرهنگ در طول سالیان متمادي حیات خویش در ذهن انسان به وجود آورده است. بنابراین در وضیت موجود، 
می توان جایگاه عمده اي را براي عناصر فرهنگی موجود در جوامع مختلف قائل شد که نوع رفتار انسان با طبیعت را شکل 
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توسعه فرهنگی از دیگر موضوعاتی است که امروزه مورد توجه قرار دارد، ضروري می نماید که  داده اند. با توجه به اینکه مقوله
در ارائه الگویی مناسب براي توسعه فرهنگی، به اصطالح باورهاي جامعه درباره طبیعت و محیط زیست همت گماشته شود.به 

امروز گام برداشته، از سوي دیگر احتمال بروز عبارتی با تغییر نگرش انسان به طبیعت، در جهت حل بسیاري از مشکالت 
  معضالتی دیگر در آینده از میان برداشته شود.

در طول تاریخ همواره طبیعت در نظر انسان داراي ارزش واالیی بوده است. می توان گفت تمامی ادیان و مکاتب فکري 
تند و یا این که تاکید شدیدي بر محترم شمردن مختلف، براي طبیعت قدر و مرتبه اي، حتی بیشتر از انسان در نظر می گرف

آن در تعالیم خویش می نمودند. از سوي دیگر قدرت بشر هیچگاه به حدي نرسیده بود که توان تخریب غیر قابل جبران 
ع طبیعت را داشته باشد. اما پس از پایان قرون وسطی در اروپا و آغاز دوران مدرن، از سویی تغییرات فرهنگی عمیقی در نو

نگاه انسان به پیرامون خویش، از جمله طرز تلقی نسبت به محیطی که در آن زندگی می نماید، به وجود آمد. از طرف دیگر به 
مدد رشد تکنولوژي، بشر به آن درجه از توانایی رسید که در محیط زندگی خود، آنچنان دخل و تصرفی نماید که به هیچ وجه 

  د آمدن لطمه هاي شدید بر پیکرة طبیعت از جانب انسان بود.قابل برگشت نباشد. این سرآغاز وار

در این میان بیش از همه تغییر در نوع نگاه انسان به طبیعت، منشأ صدمات وارده بر محیط زیست بود.چرا که در راستاي 
فت. بدین شکل که تغییرات عمیق فرهنگی که در غرب روي داد، عقیده به نوعی دوگانه انگاري میان طبیعت و انسان رواج یا

انسان و طبیعت دو موجود کامال مستقل از یکدیگر تصور شدند و این حق براي انسان به رسمیت شناخته شد که در حد توان 
براي رفاه حال خویش، با سلطه کامل بر طبیعت، نهایت بهره کشی را از آن بنماید. با شکل گیري انقالب صنعتی توان 

طبیعت صد چندان شد و از آنجا که بشر خود را در تقابل با طبیعت می دید، در تغییر زندگی  تکنولوژیک براي بهره مندي از
خویش توجهی به صدمات وارده بر طبیعت ننمود. از آن زمان تا به امروز پیشرفت بشر همواره با تخریب طبیعت همراه بوده 

  است.

یرات تکنولوژیک، براي حفاظت از محیط زیست و ارائه در این رهگذر تالشهاي بسیاري در سطح جهان به منظور ایجاد تغی
آموزشهاي الزم در این جهت به عمل آمده است. ولی به نظر می رسد تا زمانیکه فرهنگ جامعه مورد بازنگري قرار نگیرد، حل 

س می ریشه اي این مشکل غیر ممکن باشد. بنابراین وجوب اصالح نگرش انسان به محیط زیست و طرز تلقی موجود احسا
شود. در نتیجه این امر را می توان ذیل مسائل توسعه فرهنگی مطرح نمود. بدین شکل که در روند توسعه فرهنگی تغییر 
باورهاي نادرست در مورد طبیعت، در دستور کار قرار گیرد. باید این تلقی که انسان در مقابل با محیط زیست، مجاز به 

. با بازنگري بسیاري از عقاید گذشتگان در این باره، می توان به احیا محیط زیست استعمار همه جانبه آن است، از بین برود
همت گماشته و کمبود فرهنگی موجود یا به عبارتی فراموشی نگاه درست به طبیعت که امروزه گریبان گیر جوامع شده است 

  را جبران نمود.

ئل بودند و وظایفی که براي خویشتن در قبال طبیعت به یاد آوردن احترامی که نیاکان ما براي عناصر محیطی خویش قا
بر می شمرند، همگی می تواند فرهنگ ایران امروز را به باز تولید باورهایی عمیق و ارزشمند در ذهن ایرانیان قادر سازد. باور به 

ارد نسازد، بلکه در تعلق انسان به طبیعت می تواند به رفتارهاي اجتماعی منجر شود که نه تنها آسیبی به محیط زیست و
حفاظت از آن نیز مؤثرباشد. ایران به عنوان کشوري که در مسیر توسعه قرار دارد، در معرض خطرات جدي از این ناحیه است. 
همچنانکه تا کنون در اثر بی توجهی به این رساله در روند توسعه، لطمات غیر قابل جبران بر طبیعت وارد آمده است. البته در 

تالش هایی در راه بهبود این معضل به عمل آمده ولی روشن است که هیچگاه نمی توان با تصویب قانون و یا  سالهاي اخیر
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حتی با اعمال زور، همگان را به ضرورت حفاظت از محیط زیست ملزم ساخت. به عبارتی سطحی نگري به مسئله تاکنون مانع 
  منظر معضلی فرهنگی نگریست. از حل این مشکل شده است، در حالیکه به این امر باید از

عالوه بر نقص فرهنگی موجود در تلقی انسان از طبیعت، چنانکه اشاره شد، توسعه نیافتگی فرهنگی خود عمده ترین دلیل 
ادامه روند تخریب محیط زیست است. به عبارتی با پایین بودن سطح آموزش، عدم جریان صحیح اطالعات در جامعه و سایر 

ود، به هیچ وجه نمی توان جامعه را بدان سطح از پیشرفت رساند، که دیدگاهی همه جانبه در آحاد مردم نقایص فرهنگی موج
شکل گیرد. بدین معنی که تمامی افراد جامعه نگاهی جامع به پیرامون خویش داشته، در نتیجه تمامی عناصر الزم براي رشد 

این نکته توجه داشت که توسعه همه جانبه تنها بر پایه چنین  شخصیت فردي و توسعه جامعه خویش را لحاظ نمایند. باید به
  بینشی استوار خواهد بود.

در صورت ارتقاء سطح آگاهی هاي مردم، باال رفتن رفاه عمومی همراه با افزایش مشارکت عمومی در امور مختلف جامعه و 
ی کنند، می توان انتظار داشت که نوع نگرش از سوي دیگر با تصحیح طرز تلقی مردم از طبیعت و محیطی که در آن زندگی م

مردم به طبیعت و بالتبع رفتار ایشان با محیط زیست خود، تغییر یابد و ارتباطی منطقی بین انسان و طبیعت و به دنبال آن 
  بود. بین توسعه و محیط زیست برقرار شود. تنها در این صورت است که می توان به حل ریشه اي مساله محیط زیست، امیدوار

  زیست محیطنهادهاي موثر در ایجاد فرهنگ دوستی با  2-2

انسان براي ادامه حیاتش به هم زیستی و کنار آمدن با محیط زیست نیاز دارد. زیرا تخریب محیط زیست و از بین رفتن 
محیط زیست به آن مساوي با تخریب چرخه زندگی و از بین رفتن امکان ادامه حیات است. امروزه بشر بعد از سالها جدال با 

این نتیجه رسیده است که براي بقا و دست یابی به زندگی بهتر راهی جز آشتی با محیط زیست و تالش براي حفظ آن پیش 
  روي خود ندارد.

مهم ترین مسئله که درباره ارتباط بین انسان و محیط زیست وجود دارد این است که چگونه می توان ضمن بهره برداري 
افظت نمود. براي حل این مسئله انسان ها، راه ها و روش هاي مختلفی در پیش گرفته اند، اما آنجه می از محیط، از آن مح

  تواند به ایجاد یک جریان مستمر، فراگیر و دائمی براي حفظ محیط زیست تبدیل شود، خلق فرهنگ هم زیستن با آن است.

ن این نهادها می تواند تالشها را براي حفاظت از محیط در ایجاد چنین فرهنگی نهادهاي مختلفی نقش دارند. هماهنگی بی
زیست تقویت کند و به سر انجام برساند. اما عدم هماهنگی این نهادها نه تنها نتیجه اي در بر نخواهد داشت، بلکه موجب هدر 

یل می گردد. رفتن استعدادها، ظرفیت ها و امکانات می شود و به اغتشاش فرهنگی در جهت محافظت از محیط زیست تبد
براي ایجاد فرهنگ دوستی با محیط زیست و حفاظت از محیطی که در آن زندگی می کنیم باید از آموزش و تربیت افراد به 
ویژه کودکان آغاز کرد. مهمترین نهادها و عوامل مؤثر در فرهنگ سازي و ایجاد فرهنگ دوستی با محیط زیست را می توان 

  بدین شرح معرفی کرد.

انواده: هر فردي در آغاز زندگی و تا زمانی که به عنوان فردي مستقل جذب جامعه شود به شدت تحت تأثیر ـ نهاد خ1
خانواده قرار دارد. به ویژه در سنین اولیه زندگی که انسان به شدت تأثیر پذیر است در خانواده به سر می برد. از این رو 

هاي مستقیم و غیر مستقیم خانواده و اعضاي آن است. بنابراین در ایجاد بسیاري از آنچه که افراد می آموزند ناشی از آموزش 
فرهنگ دوستی با محیط زیست آنچه در دوران کودکی و پس از آن از طریق خانواده به افراد منتقل می شود نقش و تأثیر 
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د و در جهت محافظت از اساسی دارد. در این صورت نسلی که تربیت می شود، نسلی عالقمند به حفظ محیط زیست خواهد بو
  آن تالش خواهد نمود.

ـ نهاد دین و مذهب: یکی از نهادهاي ریشه دار، مؤثر و داراي تأثیرات فراگیر و گسترده در جامعه نهاد دین و مذهب 2
ب به است. مذهب از آنجا که با اعتقادات مردم پیوند دارد، تأثیرات عمیق و ماندگاري بر جاي می گذارد. از این رو اگر مذه

موضوعی توجه نشان داده باشد می تواند آن مسئله را به موضوعی بسیار مهم و غیر قابل چشم پوشی در جامعه تبدیل کند. 
بنابراین توجه مذهب به مسائلی چون حفاظت از محیط زیست می تواند تأثیر ریشه اي در جهت ایجاد فرهنگ دوستی با 

ه ادیانی است که به حفظ محیط زیست و دوستی با آن توجه نشان داده و مردم محیط زیست به جا بگذارد. دین اسالم از جمل
را به حفظ محیط زیست توصیه کرده است. با توجه به این توصیه ها و با اتکا به آن می توان موضوع حفاظت از محیط زیست 

  ن ارزش دینی دعوت نمود.را به عنوان یک ارزش دینی معرفی کرده و مردم را به حرمت نهادن و ارج گذاشتن به ای

ـ نهادهاي آموزشی: در روند جامعه پذیري افراد، بخش زیادي از آنچه به فرد آموزش داده می شود از طریق نهادهاي 3
آموزشی است. نهادهاي آموزشی که از سطح کودکستان تا دانشگاه را در برمی گیرد به صورت رسمی وظیفه آموزش افراد و 

دارند. آنچه از طریق این نهادهاي رسمی آموزش داده می شود در ایجاد نوع نگاه فرد نسبت به فرهنگ سازي را بر عهده 
محیط زیست بسیار مهم است. اگر این آموزش ها به گونه اي باشد که فرد را نسبت به ارزش و اهمیت محیط زیست آگاه 

ز این رو ضروري است تا در برنامه هاي آموزشی سازد، می تواند به ایجاد اخالق و فرهنگ دوستی با محیط زیست کمک کند. ا
کودکستان ها، مدارس و دانشگاه ها برنامه هایی جهت آشنا کردن افراد با موضوع اهمیت محیط زیست تعبیه شود و تالش 
گردد تا آگاهی مردم نسبت به اهمیت محیط زیست افزایش یابد و از طریق افزایش آگاهی براي ایجاد فرهنگ دوستی با 

ط زیست اقدام شود. با توجه به اینکه در سنین کودکی آموزش پذیري افراد بیشتر است، با اجراي برنامه هاي آموزشی محی
  مناسب می توان به ایجاد نسلی عالقمند به حفاظت از محیط زیست کمک نمود.

آیند. رسانه هاي مکتوب  ـ رسانه ها: رسانه ها امروزه یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش یک فرهنگ به حساب می4
مانند روزنامه ها و مجالت، رساله هاي شنیداري مانند رادیو، رسانه هاي دیداري مانند تلویزیون و سینما و رسانه هاي 
دیجیتالی، هر کدام با توجه به ویژگی ها و ظرفیت هاي خود تأثیر گسترده و به سزایی در گسترش یک فرهنگ دارند. کمک 

فته در رسانه ها براي ایجاد فرهنگ دوستی با محیط زیست و گسترش این فرهنگ می تواند ما را در گرفتن از ظرفیت نه
  رسیدن به جامعه و فرهنگ دوستدار محیط زیست یاري نماید.

آموزش افراد جامعه و تالش براي ایجاد فرهنگ به گونه اي که افراد با اهمیت محیط زیست آشنا شوند و از محیط زیست 
ند، از عهده یک یا دو نهاد و سازمان خارج است. بنابراین براي فرهنگ سازي در زمینه حفظ محیط زیست، محافظت کن

سازمان ها و نهادهاي مرتبط باید فعالیت هاي خود را در ابعاد مختلف و در زمینه هاي گوناگون آغاز و با برنامه ریزي و 
و مقوم اقدامات در سطحی دیگر باشد آغاز شود و به صورت مستمر هماهنگی با یکدیگر به گونه اي که اقدام در سطحی مکمل 

  ادامه یابد.
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  هنر  2-3

یکی از پرسش ها در زیبایی شناسی آن است که چرا زیبا، زیبا می نماید؟ یا به عبارت دیگر آنکه هنر چیست؟ در پاسخ 
  چند تعریف محتمل مطرح شده اند:

داراي نسبت معینی میان اجزاي خود هستند؛ که بر اساس آن در  نظریه صورت معنادار: هنر مجموعه آثاري است کهـ 
  )1384میان منتقدان حساس، احساس زیبایی شناسانه بر می انگیزند.(واربرتون،

ـ  نظریه ایده آلیستی: هنر مجموعه ایده ها یا احساسات ذهن هنرمند است؛ که به صورت جرح و تعدیل شده به افراد 
  )1384رتون، دیگر منتقل می گردند.(وارب

  )1384نظریه نهادي: هنر مجموعه آثاري انسان ساخت است که از جانب اهالی هنر، شأن هنري یافته اند.(واربرتون،ـ 

تعریف دانشنامه بریتانیکا: هنر به کارگیري مهارت هاي علمی و تصورات ذهنی در خلق اشیا یا محیط هایی زیباست، که ـ 
  ارده شوند.(سایت ویکیپدیا)با دیگران می توانند به اشتراك گذ

تعریف دانشنامه ویکیپدیاي انگلیسی: هنر مجموعه آثار یا فرایندهاي انسان ساختی است که عناصر نمادین را در جهت ـ 
  اثر گذاري بر عواطف، احساسات یا هوش انسانی به کار می گیرد.(سایت ویکیپدیا)

ف به سود مادي و مبتنی بر برداشت هاي شخصی از محیط و تعریف فرهنگ نامه سخن: هنر هر نوع فعالیت غیر معطوـ 
  طبیعت با استفاده از نیروي تخیل و قواعد زیبایی شناختی است.(فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم)

  الزم به ذکر است که تمامی این تعاریف با انتقاداتی رو به رو بوده اند. اما وجوه مشترك آثار هنري عبارت اند از:

  ن مهم ترین عامل در شکل گیري اثر هنري است.تخیل به عنواـ 

  همه آثار هنري از عاطفه و احساس هنرمند سرچشمه می گیرند نه از تفکر منطقی و عقالنی او. ـ

چند معنایی بودن و منشور مانندي، وجه اشتراك سوم تمام آثار هنري است. این جنبه از خصایص آثار هنري، در واقع از ـ 
شمردیم، نتیجه می شود. بدین معنی که هر پدیده اي که عنصر اصلی سازنده آن تخیل و عاطفه باشد، دو ویژگی قبلی که بر

بی شک نمی تواند معنایی منجمد و تک بعدي داشته باشد. از این روست که هر کس در برابر آثار هنري می ایستد، دریافت و 
  استنباط خاصی دارد.

ییري عمیق و ماندگار و طوالنی تر است. در نتیجه هرگاه خواهان اثر گذاري تغییري که هنر بر روح انسان می گذارد تغ
  ماندگار باشیم می توانیم از هر یک از رشته هاي هنري به فرا خور نیازمان استفاده کنیم.

ر شگرد هنر آشنایی زدایی است؛ یعنی دشوار کردن ادراك بیان. کارکرد زیبایی شناسانه یعنی قالب هاي بیانی را دشوا
هدف افزودن به مدت زمان ادراك حسی است، چون فراشد ادراك حسی در خود هدف  "کردن. به گفته مشهور شکلوفسکی 

 "هنري بودن "در هنر خود موضوع اهمیتی ندارد، نکته مهم تجربه  "غایت زیبا شناسی است، پس باید طوالنی و دشوار شود.
  نه آنچه که به بیان در می آید.موضوع است. بیان هنري، یا هنري کردن مهم است و 
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اثر هنري از لحظه اي که ارائه می شود، منش ارتباطی می یابد، و این مستقل است از خواست یا اکراه پدیدآورنده اش. در 
هر اثر هنري گوهري نایافتنی وجود دارد، که به گونه اي کامل بر خود هنرمند و مخاطبش آشکار نمی شود، اما این نهان 

  )1388مانع از تصدیق وجود آن به عنوان ابرهاي ارتباطی نمی شود.(بابک احمدي، "رو پنهان کردن اثر" گرایی یا

یک شماي ارتباطی می تواند به مسائل زیبایی شناسانه هر دو سویه آفرینش و دریافت پاسخ دهد، و چارچوبی کامل و 
اي (هنرمندي) پیامی را براي گیرنده اي (مخاطب) می بسنده باشد براي طرح معضل هاي فلسفه هنر. تا زمانی که فرستنده 

فرستند، بحث از شماي ارتباطی قادر به روشن کردن معضل هاي زیبایی شناسانه اي که براي این ارتباط دو سویه پیام ایجاد 
ی می یابد و می می شود هست. حتی اگر هنرمند به این ارتباط باور نداشته باشد، یا خواهان آن نباشد، هنر کارکردي ارتباط

توان از راه چنان طرح و شمایی آن را باز شناخت. اما اگر توجه ما یکسر متوجه پیام اثر، آن هم به شکل زیبایی شناسانه آن 
باشد، آنگاه می توان دید که در بررسی شماري از معضل ها و مسأله ها شماي ارتباطی کارآیی خود را از دست می دهد. اگر 

هنرمند از طریق شکل اثر، یا از هر راه دیگري (مثال توجه به زمینه اجتماعی، تاریخی، یا روانشناسانه فرض کنیم که پیام 
پیدایی آن) از جانب مخاطب به طور کامل درك شدنی است، شماي ارتباطی بسنده خواهد بود. اگر مخاطب یا گیرنده پیام به 

ابد (که بیشتر نیز چنین رخ می دهد) این ناتوانی به معناي کاستی هر دلیل نتواند به سرعت تمام آن داللت هاي ضمنی را دری
  )1388روش شناسانه تکیه بر شماي ارتباطی نخواهد بود بلکه تنها دشواري کار را نشان می دهد.(بابک احمدي،

کرد، گوهر می توان گفت که به طور کلی دو رویکرد متفاوت به بیانگري هنري و زیبایی شناسانه وجود دارد. نخستین روی
اثر هنري را فقط از راه ارجاع به ادراك حسی، یا از ارجاع به قراردادهاي نشانه شناسانه، قابل فهم معرفی می کند. در این 
دیدگاه، شناخت اثر یا مطلقا ارتباطی به موقعیت هاي تاریخی آن دارد، یا این موقعیت ها بسیار بی ارزش انگاشته می شوند. 

رتباطی را فراهم می آورد که فرا تاریخی است. این رویکرد فقط به منش مادي ـ تجربی نیروي ادراك پس اثر هنري امکان ا
انسانی در رویارویی با اثر توجه دارد. این رویارویی یا موردي از روانشناسی، یعنی شناخت کارکرد ذهن آدمی دانسته می شود 

  شناسانه انگاشته می شود که باز فراتر از نگرش تاریخی مطرح است.(که موردي است بی زمان یا فرازمان) و یا ادراکی نشانه 

بنابه رویکرد دوم، بیانگري هنري نتیجه قرارداد است، موردي گوهري نیست و صرفا در بند ادراك حسی و پدیداري باقی 
ط تاریخی پیدایی و نمی ماند. به گمان کسی که از چنین نظرگاهی به اثر هنري توجه می کند، اثر همواره بر اساس شرای

دریافت خود از سوي مخاطب، تعریف، درك و تفسیر می شود. آشکارا این رویکرد به تفسیر متکی است، فاصله و شکاف میان 
افق تاریخی پیدایی اثر و افق تاریخی روزگار دریافت آن را مهم می داند، و در عین حال به تمایزهاي اجتماعی و تفاوت در 

  )1388( بابک احمدي،تاویل ها تکیه دارد.

  رابطه هنر با محیط   3-1- 2

  در ارائه آثار هنري زیست محیطی معموال چهار نوع رابطه ي اثر هنري را  با محیط می توان عنوان کرد:

  غالب بر محیط: که آثار ارتباط خاصی با محل اجرا ندارند.ـ 

  مطابقت دارند.همساز با محیط: این آثار از لحاظ مقیاس، تناسب و جاي گذاري با محیط ـ 
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بر گرفته از محیط: اجرا این آثار یا مواد و مصالح آنها از همان محیط گرفته می شوند و هیچ عنصر خارجی به محیط وارد ـ 
  نمی شود.

  اضافه بر محیط: اجزا این آثار به عنوان اضافه بر محیط وارد شده و اثر هنري را شکل می دهند.(سایت هنر رودخانه)ـ 

  هنر محیطی  2- 3- 2

، تعریف مجددي 60، هنرمندان با رد خونسردي، عقالنیت صریح و گرایش هاي مادي غالب در آثار دهه 70اوایل دهه  در
از شکل بیرونی و ارزش هاي درونی هنر ارائه دادند. همه باور داشتند، انگیزه اولیه آفرینش هنري نه در تزئین، سرگرمی گذرا 

ر معنایی ریشه دارد که هنرمند و مخاطبانش را از راه هایی خاص در تماس با یا کسب مقام و مال، بلکه در فعالیت هاي پ
جهان قرار می دهد. منبع الهام این هنرمندان، جوامع اولیه اي بودند که ارتباطات فرهنگی نزدیکی با محیط هاي طبیعی 

  جه بشر بیان می شد.داشتند. بنابراین، برخی از تازه ترین شکل هاي هنري از طریق کهن ترین نکات مورد تو

شواهد مردم شناسی نشان می دهد جوامع ماقبل تاریخ معتقد بودند که از راه هنر، به صورت روحی، می توان در روند 
براي قبایل  "پنهانش "طبیعت دخالت کرد و در جریان رویدادها به نفع جمع تغییر پدید آورد. پس زمینه جهان با اشیاي 

 "ابل توضیع بود. هنرمندان بدوي (دشمن ها) خود را وقف گسترش دانش در جهان براي نخستین بشر، مرموز و غیر ق
و در نتیجه، مهار  بسیاري از نیروهاي محیطی می کردند. هنر محیطی بازگشتی آگاهانه به طبیعت و دخالت  در روند  "توضیح

ها، جلوگیري از تخریب، برجسته ساختن آن به  آن است؛ اما، این بار نه براي مهار نیروهاي آن، بلکه براي صیانت از ارزش
  عنوان عامل بسیار مهم حیات انسان ها و باز تعریف رابطه انسان با آن.

هنر محیطی بیش از هر چیز بازگشت به طبیعت را نشان می دهد؛ نه طبیعت روستایی و ایده آل شده قرن گذشته، بلکه 
قشی که قواي اقتصادي، روانی، فرهنگی و زیستی در حیات ما دارند. در دیدگاهی گسترش یافته از محیط و آگاهی نسبت به ن

این فضاها، الگوهاي کهنه اندیشه با تجربه هاي تازه اي جایگزین می شوند که براي درك جدید چشم انداز شهري و ارتباط ما 
صادي ـ اجتماعی فرصتی در اختیارمان با گیاهان و جانداران، تاریخ شناخت زمین، معناي نمادین سرپناه و تغییر ارتباطات اقت

قرار می دهد. هنرمندان محیطی فقط به نمایش طبیعت بسنده نمی کنند؛ آنان زیستن، تجربه و کنش متقابل با طبیعت را 
آفرینش هنري است، نه فقط محصول تمام شده آن. هدف هنرمند محیطی از  "روند "برگزیده اند. عالقه این هنرمندان به کل 

محیط طبیعی، تصورات مفهومی، تجربه هاي شخصی و درك درونی زندگی است. این بینش گسترش یافته جایگزین کار با 
توجه سنتی هنر و نمایش بصري گردیده است. وجه مشترك هنرمندان محیطی، نه موضوع، مواد خام یا روش کار، بلکه عالقه 

  اه کشف خویشتن است. (سایت حوزه هنري )آنان و تعهدشان به دیدگاهی گسترده تر از آفرینش هنري از ر

امروزه تباهی محیط زیست توسط انسان ها به باالترین نقطه اوج خود رسیده و این آشوب و گرفتاري انسان را به 
بالتکلیفی و سردرگمی دچار کرده است. در این زمانه سخت هنر محیطی، دیدي جدید از رابطه انسان با طبیعت را بیان می 

ارهایی نو براي همزیستی با محیط اطراف در اختیار فرد می گذارد. جهان هنر در قرن بیستم که بیش از همه قرون کند و راهک
  محصول نوآوري و نواندیشی است روشی را براي بهبود ارتقاي رابطه ما با طبیعت ارائه می دهد.

نرمندان است می توان به موارد زیر اشاره از مشخصه هاي هنر محیطی که محصول رویکرد پدیده هاي نو و گاهاّ متفاوت ه
  کرد:
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  تغییر شکل در طول زمان و گاهّا گذرا بودن و میرا بودنـ 

  تعریف شده براي مکانی خاص(هماهنگی اثر با محیط)ـ 

  تعادل و همکاري هنرمند با فعاالن حیطه هاي دیگر چون دانشمندان، پژومشگران، دانش آموزان و ...ـ 

  به خود اهدافی را نیز براي هنر محیطی تعریف می کند همچون: مشخصه هاي باال خود

  آموزش غیر مستقیم به مردم براي اصالح شیوه زندگی، اصالح مصرف، نگاه متفاوت به طبیعت.ـ 

  کاهش تاثیر و ضربه به محیط اطراف(محیط زیست و زندگی)ـ 

  احیاء و بازآفرینی محیط هاي آسیب دیده.ـ 

  رایندهاي آن را تفسیر کرده و درباره آنها اطالع رسانی می کند.هنر محیطی، طبیعت و فـ 

دغدغه هنر محیطی، مواد و نیروهاي طبیعی است، پس آثار هنري خلق شده در این حوزه گاه متاثر از نیروهاي طبیعی ـ 
  مثل باد، باران، صاعقه، زمین لرزه و ... است.

برابرمان قرار داده و راهکارهایی نو براي همزیستی با محیط اطراف هنر محیطی، دیدي جدید از رابطه ما با طبیعت در ـ 
  در اختیارمان می گذارد.

هنر محیطی، گاه در مسیر احیا و بازآفرینی محیط هاي آسیب دیده قرار می گیرد. براي نمونه، اکوسیستم هاي آسیب ـ 
  دیده را به روش هاي هنري و زیباشناختی، احیا و بازآفرینی می کند.

مند محیطی با استفاده از عناصر یا اشیاي موجود در طبیعت یا در محیط غیر متعارف، هنرش را شکل و ارائه می دهد. هنر
بنابراین چگونگی محیط پیرامون اثر و مواد و مصالح موجود در محیط در کیفیت و چگونگی اثر تأثیر دارد. در این هنر گاهی 

گاه هنرمند چیزي از طبیعت کم کرده و گاه عنصري به آن می افزاید، گاه صرفاّ  نظمی برگرفته شده از طبیعت احیاء می شود،
رویکردي زیبا شناسانه دارد و گاهی تعهدات اجتماعی همچون مسائل زیست محیطی در اولویت قرار دارند. هنر محیطی گاه 

عی یا شهري باشد اما آنچه در نهایت میراست و از این رو با عکس و تصویر ثبت می شود. محیط در هنر محیطی می تواند طبی
در هنر محیطی مهم است تقدم محتواست بر فرم و رابطه عمیقی که میان هنرمند و اثرش با محیط طبیعی، محیط فرهنگی، 

  اجتماعی و سیاسی وجود دارد. و در کنار مسائل زیست محیطی همواره مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دیده می شود.

  می توان به چهار دسته تقسیم کرد: هنر محیطی را

ـ بعضی از هنرمندان محیطی به نوعی زیبائی شناسی توجه دارند. آنان با استفاده از عناصر طبیعی اثر هنري و اغلب 1
میرایی را به وجود می آورند که فاقد شعار آشکار و محسوس و یا هدف زیست محیطی است. در این دسته از آثار هنرمند با 

از دانش بصري اثري ایجاد می نماید که ارزش بصري دارد و مفاهیم هستی شناسانه الیه هاي پنهان اثر محسوب می استفاده 
  شوند.
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ـ در مقابل حرکت هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیاري منجر به اجرا و آثاري می شود که مخاطبان آثار را متوجه 2
از آثار داراي پیام قوي زیست محیطی هستند و فاقد ارزش زیبائی  بحران محیط زیست می نماید. بسیاري از این دسته

  شناسانه هستند. در این دسته از آثار مرز میان حرکت اجتماعی و هنر کمرنگ است.

ـ دسته سوم ترکیبی از دو گروه باال هستند. در آثار بسیاري می توان دید که از سویی هنرمند اهداف اجتماعی فرهنگی 3
  این وجود از دانش بصري بهره برده و کاري با معیارهاي زیبائی شناسانه ارائه داده است. در سر دارد، با

ـ هنرمندانی نیز وجود دارند که تماس مستقیم آنها با طبیعت کم است. این دسته با استفاده از مستندات تصویري که 4
اده شده است آثاري را به صورت مجازي تهیه و ارائه خود تهیه کرده اند و یا توسط دیگران تهیه شده و در اختیار آنها قرار د

  می دهند. این آثار اغلب تعاملی هستند.

البته قابل ذکر است که امروزه تمامی این هنرمندان در ارائه آثار وابسطه به رسانه هاي سنتی و یا جدید هستند و آثار 
د شکل گیري و ویران شدن تدریجی آن بوده است. از بسیاري پیش بینی و اجرا می شوند که در زمان اجرا فقط هنرمند شاه

  این رو رسانه نقش مهمی در جهت معرفی و ارائه مفاهیم و زیبائی شناسی هنر محیطی به عهده دارد.

  واژه ها و تعاریف هنر محیطی 
محیطی متولد شد میالدي در اروپا با این نگاه که جاي هنر فقط در نگارستان ها و موزه ها نیست، هنر  60در اواخر دهه 

تا هنرمندان با پرداختن به آن آثار هنري را در مکان هاي طبیعی اجرا کنند. در این جریان هنري، تعاریف و شاخه هاي متنوع 
دیده می شود که هر یک به وجهی از وجوه این هنر اشاره دارند. هنر زمین، هنر خاك، هنر اکوسیستم، هنر بازیافت، هنر 

یطی + ابداع، هنر رودخانه و ... از انواع گرایش ها در هنر محیطی هستند که موجب شده هنرمندان با ترمیمی، هنر زیست مح
پرداختن به آنها به عنوان یک رسانه جهت القاي ایده ها و افکار خود استفاده کنند که در ادامه به طور خالصه به معرفی آنها 

  پرداخته شده است.

ع خالصه اکولوژیکال آرت است. این شاخه از هنر به جنبشی اشاره دارد که به مسایل این واژه در واق هنر بوم شناختی:
زیست محیطی حساس بوده و معموالّ متضمن همکاري هنرمند با دیگران و به بیان دیگر مشارکتی است. رویکرد بازیافت یا 

در این شاخه نیز، دوست داري محیط  احیاي محیط و طبیعت، یکی از متداول ترین رویکردهاي این شاخه به حساب می آید.
زیست، خود به مثابه روشن و ممتد، نقش مهمی ایفا می کند. در این شاخه، کارکرد در مرتبه اول قرار داشته و بر فرم برتري 

  دارد. به دیگر سخن، این کارکرد مورد نظر است که استفاده از فرمی خاص را اجتناب ناپذیر می کند.

اي از هنر اطالق می شود که بازیابی و ترمیم طبیعت آسیب دیده و محیط زیست صدمه خورده  به شاخه هنر ترمیمی:
  یا حتی آلوده را اصول کار خود قرار داده و در این راستا عمل می کند.

Ecovention Art:  از ترکیب دو واژهEcology  وEnvention  یعنی محیط زیست + ابداع بوجود آمده و به گرایشی
ست محیطی اشاره دارد که بیشتر هنرمند محور است و کمتر مشارکتی. این شاخه هنري، با هدف تغییر شکل از هنر زی

فیزیکی یک زیست بوم مشخص، راهکاري خالقانه را در پیش می گیرد. البته باید توجه داشت که این واژه، واژه اي نو است و 
می  Ecovention artلندآرت می نامیدیم، امروزه و با این تعریف، بسیاري از کارهایی را که روزي با عناوین دیگر از قبیل 



16 
 

خوانیم. این شاخه هنري بیشتر متضمن ارایه اثر (مثال در نمایشگاه ) است و امروزه و با گسترش موج موسوم به ارایه گري، 
  بیشتر مورد اقبال واقع شده است.

از زباله و پسمانده هاي شهري است که انسان آنها را به وجود  هنر بازیافت یا هنر زباله، هنري شکل یافته هنر بازیافت:
آورده و به طبیعت داده. یک طغیان و یک میل به نمایش آثار هنري شکل یافته از مواد بی ارزش است. هنر بازیافت را معموّال 

جتماعی به مانند آنچه که در از دو وجه، یکی هنري و دیگري سیاسی و اجتماعی بررسی می نماید. این هنر از وجه سیاسی و ا
گرایش هاي مختلف هنر محیطی مطرح می شود یک نوع اعتراض به وضع جامعه مصرف گرا و اینکه این جوامع ارتباط معنوي 
خود را با طبیعت از دست داده اند و یا جوامع صنعتی که آسیب هاي زیادي به محیط زیست رسانده اند. از وجه هنري نیز هنر 

اده از مواد و مصالح معمولی و بی ارزش است. در یک اثر هنري نمونه هایی چون نقاشی هاي بازیافتی، مجسمه ها بازیافت استف
  و چیدمان هاي بازیافتی و بسیاري از آثار دیگر است.

هنرمندان این سبک مکان هاي طبیعی، کارگاه هاي صنعتی و معادن را براي آفرینش هاي  هنر زمین و هنر خاك:
یده و گاه با مصالح طبیعی آثاري بسیار حجیم و عظیم آفریدند. این هنرمندان به جاي استفاده از زمین به عنوان هنري برگز

مکانی که محیط را براي کار هنري آماده می کند، زمین را تبدیل به یک کار هنري کرده اند. علت گسترش این جریان، 
ن همزمان با جریان طبیعت شناسی شکل گرفت و تاکیدي بود گسترش دوستی با زمین و حفظ محیط زیست است. هنر زمی

بر وحدت هنر و طبیعت. هنرمند هنر زمین سعی می کند عالوه بر دید مخاطب، جسم او، حس المسه، بویایی و شنوایی 
  مخاطب را نیز براي درك آثارشان درگیر کنند.

ست که به اعتقاد بسیاري از زیست بوم شناسان، یکی از بحران هاي زیست محیطی در آینده بحران آب ا هنر رودخانه:
جنگ هاي آینده را رقم می زند. هنر رودخانه عنوانی است که از جریان هنر زمین وام گرفته شده است. آب به عنوان یک 

نه گاه عنصر حیاتی به این شاخه هنري معنا می بخشد. هنرمند رودخانه، دریا و آب را بستر کار خود قرار می دهد. هنر رودخا
در رودخانه و دریا پدید می آید و گاهاّ هنرمند بخشی از رودخانه را همچون صداي آن (صداي آب) به صورت نمایشی چند 
رسانه اي به نمایشگاه می کشاند. شاید مبدأ هنر رودخانه را می توان هنرمند محیطی ایران احمد نادعلیان بنامیم که با نقش 

نه ها و یا با انداختن ماهی حک شده روي سنگها بر قعر رودخانه و دریاها پرسشی زیست ماهی ها بر روي سنگ هاي رودخا
  محیطی را مطرح می کند: چرا رودخانه دیگر ماهی ندارد؟ (سایت هنر رودخانه)

اغلب شامل دغدغه هاي بوم شناختی است. اما این تنها خصیصه قابل ذکر این نوع هنر نبوده و این گونه  هنر محیطی:
ي تعاریف متنوع و متغیري داشته است. این تنوع توصیف ها از اولین روزهاي پیدایش واژه ( که بیشتر ایده هاي هنري هنر

  هنرمند مد نظر بود ) تا به امروز که بیشترین دغدغه اش حفظ محیط زیست است، وجود داشته است.

  هنر محیطی در ایران 
هجري شمسی) مردي در اعتراض به آنچه که  1342( 1963سال سالها زودتر از شکل گرفتن هنر محیطی، یعنی در 

اصالحات اراضی نامیده می شد باغی را ساخت که به جاي میوه محصول آن سنگ است. تنه درختان باغ سنگی سیرجان، واقع 
ست و کیلو متري جنوب شرقی سیرجان در استان کرمان، چوب هاي خشک درختان ا 45در نزدیکی روستاي بلورد در فاصله 

میوه هایش سنگ هاي بزرگی است که به وسیله سیم هایی به درختان آویزان شده اند. باغ سنگی در واقع اعتراضی است به 



17 
 

شاه به خاطر اصالحات اراضی، ساخته مردي کر و الل به نام درویش خان اسفندیار پور یکی از زمین داران بزرگ ایل بچاقچی 
ه وقتی امالکش را از او می گیرند به عنوان اعتراص تنها ملک باقی مانده اش را به شکل از بزرگترین ایل هاي استان کرمان ک

باغی سنگی در می آورد. این باغ بدون شک از اولین نمونه هاي هنر محیطی است که از اعتراض شکل می گیرد. درویش خان 
در  1386فروردین ماه 18کند. خالق باغ سنگی در اسفندیارپور بعدها با آویزان کردن سنگ براي هر اتفاقی باغش را کامل می 

سالگی در گوشه باغش آرام گرفت و امروزه این باغ پذیراي بازدیدکنندگان زیادي از ایران و سایر کشورهاي جهان  83سن 
  است.

 
 ارپوریاسفند یسنگ باغ ـ یطیمح هنر1- 2 یرتصو

 
  ارپوریاسفند یسنگ باغ ـ یطیمح هنر2- 2 یرتصو

از دانشکده هنرهاي زیبایی  1367در سنگسر متولد شد. در سال  1342هنرمند دیگر، احمد نادعلیان است که در سال 
فلسفه هنر در زمینه تخصصی نقاشی و  مدرك دکتراي 1375دانشگاه تهران در رشته نقاشی فارغ التحصیل شد و در سال 

تزئینات دیواري را از دانشگاه مرکزي انگلستان اخذ نمود. نادعلیان یکی از چهره هاي شناخته شده هنر محیطی در عرصه بین 
المللی است. در حال حاضر اغلب در طبیعت زندگی می کند، به گوشه و کنار جهان سفر می کند و در عرصه بین المللی هنر 

کشور دنیا پراکنده هستند. بسیاري از منقدین و محققین هنر معاصر جهان آثار  40یطی را اجرا می کند. آثار او در بیش از مح
نادعلیان را مورد توجه قرار داده اند و کارهاي این هنرمند ایرانی در بسیاري از مجموعه ها و کتب بین المللی به چاپ رسیده 

  است.

تهران به آمل) و در کنار کوه دماوند زندگی می  65قه کوهستانی (در روستاي پلور در کیلومتر نادعلیان اغلب در یک منط
کند و آثار هنریش را با استفاده از عناصر طبیعی به وجود می آورد. براي او اشکال سنگ ها معنی دارند. او هزاران سنگ را 

ند. او سنگ هاي حجاري شده کوچک را در کنار رودخانه جمع آوري کرده است که هر کدام براي او پیکره اي محسوب می شو
رها می کند و چندان تمایلی ندارد که نشانی دقیقی از این سنگ ها بدهد. هدف او این است که اگر بیننده در جستجوي این 

ا خود را با یابنده آثار باشد شاید در این جستجو چیزي ارزشمندتر از سنگ هاي او را در طبیعت بیابد. سپس او در این یافته ه
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مفاهیم سهیم و شریک می داند. او از طرفی هنر خواص را به میان عوام و مردم عادي می برد و سعی می کند که چنین هنري 
را براي آنان قابل فهم سازد و از طرف دیگر مفاهیم و اعتقادات موجود در میان عوام را براي هنري که به خواص نشان می دهد 

  ارد.(سایت هنر رودخانه)به نمایش می گذ

ماسه چاپ ها، از جمله دیگر کارهاي ارزشمند هنري نادعلیان هستند. او با الهام از نمونه هاي باستانی مهرهاي استوانه، 
مهرهاي بزرگی ساخته که طرح هاي خود را بر آنها نقش زده است. نتیجه غلتانیدن این مهرهاي استوانه اي بر روي ماسه هاي 

ر، مجموعه اي از نقش هاي موجودات زنده را نشان می دهند. مهرهاي او از حیث شکل، اندازه و ماده متفاوت سواحل و کوی
  هستند. مهرهاي کوچک را می توان بر روي گل چاپ کرد.

 
 انینادعل احمد ـ یطیمح هنر 3- 2 یرتصو

یرد و از آن پیروي می کند. آثار او معرف و متضمن موزونی و آهنگ طبیعت هستند. احمد او نظام طبیعت را می پذ
  نادعلیان امروزه توانسته هنر دوست داشتن طبیعت را به مردمان کشورش بیاموزد.

هر ساله جشنواره هنر محیطی در گوشه و کنار کشور با حضور عالقمندان بسیاري برگزار می گردد که نشان دهنده 
  یت فعالیت هاي هنر، زیست محیطی در ایران است.موفق

  گردشگري 4- 2

قسمت زیادي از کشور ما داراي بافت طبیعی بیابانی و کویري است که عامل اصلی محرومیت در این مناطق می باشد. 
ر و ... باعث دوري از مراکز بزرگ تجاري و صنعتی، بیکاري، خشکسالی و کمبود منابع آبی، ناامنی و ترانزیت قاچاق و مواد مخد

بروز بسیاري مشکالت اجتماعی و رخداد ناهنجاري در اینگونه مناطق است در حالیکه یکی از مهم ترین عوامل رشد و 
پیشرفت این مناطق در کشور بنام اکوتوریسم کویر همچنان ناشناخته است، توریسم (جهانگردي) می تواند یکی از پایه هاي 

به صنعت توریسم خود گویاي  "صنعت بدون دود  "توسعه یابنده باشد. اطالق اصطالح اصلی توسعه جوامع، خصوصاً جوامع 
نقش بی ضرر آن در رشد جوامع است. واضح است که توریسم تمامی شاخص هاي توسعه پایدار از جمله اشتغال، شاخص هاي 

ی، فرهنگی و طبیعی، حفاظت محیط توسعه اقتصادي، ارتقاء سطح فرهنگی از طریق مبادالت فرهنگی، حفاظت از میراث تاریخ
  ) irandesertزیست و ... جوامع را بدون نیاز به سرمایه گذاري هاي سنگین، بهبود می بخشد. (سایت 

به معناي دور زدن،  turnsبه معناي گشتن گرفته شده است که ریشه در لغت التین  "تور  "لغت گردشگري از کلمه 
« از یونان به اسپانیا و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است. اصطالحات  رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد است که

  توسط جامعه ملل مورد استفاده قرار گرفتند. 1937اولین بار در سال » توریست « و » توریسم 
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سال هاي  گردشگري، سیاحت یا توریسم به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شوند. هر چند که در
اخیر شامل هر گونه مسافرتی می شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. به کسی که گردشگري 
می کند گردشگر، سیاح یا توریست گفته می شود. واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت 

نایی مالی بیشتري پیدا کردند و عمرشان طوالنی تر شد، این امر امکان پذیر گشت. اغلب کردن نمودند. از زمانی که مردم توا
گردشگرها  بیش از هر چیز به آب و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود عالقمند هستند. ثروتمندان همیشه به مناطق دور 

ص مانند دیدن ساختمان هاي معروف و آثار دست سفر کرده اند، البته نه به صورت اتفاقی، بلکه در نهایت به یک منظور خا
هنري، آموختن زبان هاي جدید و چشیدن غذاهاي متفاوت. گردشگري سازمان یافته امروزه یک صنعت بسیار مهم در تمام 

  جهان است.( سایت ویکیپدیا)

  گونه هاي گردشگري 4-1- 2

  گردشگري گونه هاي گوناگونی دارد:

  ي.گردشگري تفریحی: رایج ترین نوع جهانگردـ 

گردشگري درمانی: براي بهره گیري از آب هاي گرم معدنی یا براي بهره گیري از امکانات تشخیصی و درمانی کشورهاي ـ 
  داراي این ظرفیت.

  گردشگري مذهبی: زیارت و حج و سفرهاي دینی بودائیان و هندویان و غیره.ـ 

  گردشگري بازاري: سفر گردشی به منظور جانبی خرید و فروش کاال.ـ 

  گردشگري همایشی: براي شرکت در همایش ها و بازدید از مناطق.ـ 

  گردشگري الکترونیک: در بر گیرنده اطالعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجازي می باشد.ـ 

  بوم گردي ( اکوتوریسم): گردش در طبیعت.ـ 

  گردشگري ورزشی: به منظور انجام ورزشی خاص یا مسابقات بین المللی.ـ 

گري فضایی: گونه جدیدي در صنعت گردشگري است که فعالّ توسط آژانس فضایی روسیه و با اعزام داوطلبان به گردشـ 
  ایستگاه بین المللی فضایی آغاز شده است.(سایت ویکیپدیا)

  بوم گردي 2- 2-4

طبیعی طبیعت گردي، اکوتوریسم یا بوم گردي، گونه اي از گردشگري است که در آن گردشگران براي دیدار از مناطق 
نامسکون و دست نخورده جهان سفر می کنند و به تماشاي گیاهان و پرندگان و ماهی ها و دیگر جانوران می پردازند. به این 
گونه از گردشگران که به دیدار از زیست بوم و طبیعت می پردازند، نام طبیعت گرد، اکوتوریست یا بوم گرد داده شده است. 

  از درآمد خود را از بوم گردان خارجی تأمین می کنند.بسیاري از کشورها بخش هنگفتی 
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  ) گردشگران در تپه هاي بیابانی منطقه مرنجاب3ـ2تصویر(

اصلی ترین فعالیت توریسم بر پایه طبیعت می باشد که بنا به تعریف سفري است مسئوالنه به مناطقی طبیعی که حافظ 
لی گردد. طبیعت گردي حداقل آسیب را به طبیعت و فرهنگ منطقه محیط زیست بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم مح

وارد می کند. به تعریفی دیگر، طبیعت گردي نوعی از گردشگري است که ریشه هاي آن به طبیعت و محیط هاي باز، گسترش 
ویانی که در هیمالیا یافته است. نخستین مسافرانی که حدود نیم قرن پیش سرنگینی در آفریقا را بازدید کردند، و یا ماجراج

  )1993کوهپیمایی کردند را می توان نخستین اکوتوریست ها برشمرد. (لیندبرگ و هبر،

طبیعت گردي سفري مسئوالنه به  ") نیز در تعریف طبیعت گردي می گوید: TIESانجمن بین المللی طبیعت گردي (
  "تأکید می شود مناطق طبیعی است که در آن محیط زیست، حفظ ، و بر رفاه مردم محلی 

طبیعت گردي و کوهپیمایی ورزشی است نشاط انگیز، سالم و انسان ساز که از ادوار بس قدیم، مورد توجه نیاکان ما بوده و 
ریشه در تاریخ دارد. عشق به ماجراجویی و رویت آثار بدیع طبیعت همواره انسان را وادار به سیر در طبیعت و بازدید از جاذبه 

  می نماید.هاي حیرت انگیز 

پیرامون واژه طبیعت گردي و سابقه کاربرد آن اظهار نظرهاي متفاوتی صورت گرفته است. برخی صاحب نظران سابقه 
ذکر کرده اند. اما در تمام متون مرتبط سیالوس السکورین به عنوان نخستین  1980کاربرد چنین واژه اي را در اواخر دهه 
ده است. برابر تعریف او، طبیعت گردي مسافرتی است که به منظور مطالعه، تحسین، کسی آمده است که این واژه را بکار بر

ستایش و کسب لذت از سیماي طبیعی و مشاهده گیاهان و جانوران و آشنایی به ویژگی هاي فرهنگی جوامع محلی در 
  )1993گذشته و حال صورت می گیرد. (سیالوس السکورین،

براي  1960دورتر و به هتزر نسبت می دهند و معتقدند که او اولین واژه را در دهه  برخی سابقه طبیعت گردي را به زمانی
تشریح روابط متقابل گردشگري، محیط زیست و ویژگی هاي فرهنگی، استفاده کرده است. به اعتقاد وي، مفهوم طبیعت گردي 

یطی، شکل گرفته است و سابقه آن به در واکنش به رویه هاي نامناسب و منفی توسعه و نادیده گرفتن مالحظات زیست مح
  ، یعنی زمانی که کارشناسان نسبت به برداشت بی رویه از منابع نگران بودند، باز می گردد.60اواخر دهه 

گونه هاي مختلف طبیعت گردي عبارتند از گردش آبی و ساحلی، کوهنوردي، غارنوردي، بیابان گردي، دامنه نوردي، مردم 
صید و شکار. امروزه طبیعت گردي در میان گونه هاي مختلف گردشگري از جایگاه ویژه و رشد قابل شناسی، طبیعت درمانی، 

توجهی برخوردار است و در بیست ساله اخیر شاهد گسترش سریع فعالیت هاي طبیعت گردي در سراسر جهان بوده ایم و 
زیادي که طبیعت گردي در زمینه محافظت از  انتظار می رود بر شدت این گسترش نیز افزوده شود. به لحاظ تأثیر بالقوه
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میالدي را به  2002محیط طبیعی و در اقتصاد بسیاري از کشورها دارد، سازمان بین الملل متحد تصمیم گرفت که سال 
) و سازمان جهانی گردشگري UNEPعنوان سال بین المللی طبیعت گردي اعالم کند و کمیسیون توسعه پایدار این سازمان (

ف به انجام فعالیت هایی در این سال ساخت. هدف از این کار، مرور مجدد تجربیات گذشته در زمینه طبیعت گردي، را موظ
تشخیص و ترویج انواع طبیعت گردي که در آنها از اکوسیستم هاي در معرض خطر حفاظت می شود، تقسیم فوائد حاصل از 

است. مطابق آمارها، طبیعت گردي از آینده اي پررونق و درخشان فعالیت ها با جوامع محلی و احترام به فرهنگ هاي بومی 
  )2002برخوردار است که موجب مزایایی فراوانی براي جهانیان خواهد شد. (اپلر وود،

رشد اکوتوریسم آنچنان شتابناك است که انتظار می رود قرن آینده، قرن اکوتوریسم باشد. به طور کلی  W.T.Oبه تأکید 
درصد رشد خواهد داشت. در قسمت هاي بیابانی و خشک  30تا  1جام شده در بخش اکوتوریسم بالغ بر سرمایه گذاري ان

کشورهاي توسعه یافته با بهره گیري از سیستم هاي کشاورزي و آبیاري فوق مدرن، تأسیس مراکز مهم صنعتی و کارخانه هاي 
موتور سواري و برگزاري تورهاي بیابان گردي، تحول بزرگ، اشاعه ورزش هاي بیابانی چون کویرنوردي، رالی، پیست هاي 

عظیمی ایجاد شده است. در کشور ما نیز چند سالی است که بحث هاي بیابان زدایی و گردشگري، گسترش بیشتري پیدا 
کرده و حرکت هاي قابل توجهی در این زمینه آغاز شده است و در صورتیکه مسئولین برنامه ریزي هاي جامعی در جهت این 

  )irandesertموضوع انجام دهند می توان در آینده نزدیک شاهد پیشرفت و ترقی مناطق محروم بیابانی بود. (سایت 

  

  شناخت اثرات گردشگري 4-3- 2

پدیده نوین گردشگري که برخاسته از افزایش اوقات فراغت است به تدریج در تمامی جوامع جهان رسوب کرده و از جنبه 
یا منفی به بار آورده است. امروزه بهترین بخش از اوقات فراغت افراد در جامعه هاي گوناگون به هاي گوناگون آثار بسیار مثبت 

گردشگري اختصاص یافته است. از این رو در جنبه هاي گوناگون زندگی بشریت معاصر تأثیر فراوان می گذارد. گردشگري 
وفایی اقتصاد کشورهاي در حال توسعه و بر قرارکننده توازن اقتصاد جهانی را کامالّ تحت تأثیر قرار داده و منبعی مهم براي شک

مالی در اقتصاد بین الملل کشورهاي فقیر و غنی است و زندگی اجتماعی را با ایجاد مشاغل گوناگون و ارتقاي سطح درآمد 
جنبه ها و مظاهر طبقات وسیعی از مردم را تغییر می دهد. تأثیر گردشگري بر سیاست، فرهنگ، آداب و رسوم و خالصه همه 

  فرهنگی و معنوي گردشگران و مردم مناطق مورد بازدید بسیار قابل توجه است.

بسیاري از کشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه  اقتصادي:
بهره گیري از مزایاي اقتصادي، اجتماعی،  ساختارهاي زیر بنایی می دانند. همه کشورهاي جهان با رقابتی تنگاتنگ در پی

فرهنگی و ... به ویژه دریافت سهم بیشتري از درآمد و باالترین سطح اشتغال ناشی از بهینه سازي صنعت گردشگري در 
کشورهاي متبوع خود هستند. تالش همه کشورها بر دو زمینه رشد و پایداري این صنعت پایدار است. در حالیکه صنعت 

  ا رشدي بی سابقه وارد عرصه جدید می شود و در سیستم اقتصاد جهانی بر اهمیت آن افزوده می گردد.گردشگري ب

به عبارت ساده تر گردشگري در عصر حاضر بیش از هر فعالیت اقتصادي و صنعتی دیگر در جهان موجب حرکت سرمایه 
بیشتر و سریعتر از تولید ناخالص ملی و  ها و انتقال پول شده است. مصارف و درآمدهاي حاصل از گردشگري به مراتب

صادراتی جهانی کاال و خدمات، رشد می یابد و مشارکت بالقوه گردشگري تحت هر یک از موارد گردشگري بین المللی و 
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موازنه پرداخت ها، گردشگري و موازنه سرمایه ها، تأثیر گردشگري بر درآمد ملی، تأثیر تبدیل ارز خارجی و تأثیر گردشگري 
  اشتغال قابل بررسی است. بر

در گردشگري پایدار توجه به نیازهاي جامعه میزبان از اهمیت بسیاري برخوردار است و به هنگام  فرهنگی و اجتماعی:
برنامه ریزي و در فرآیند مدیریت گردشگري به این نیازها توجه زیادي می شود. به ویژه در چنین صنعتی به این مسأله توجه 

این موضوع بر ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان اثرات ویرانگر یا منفی بگذارد. کیفیت تجربه هایی  می شود که مبادا
که مسافر یا گردشگر به دست می آورد، در گروه ویژگی هاي فرهنگی و اجتماعی مقصد یا مکانی است که مورد بازدید قرار 

  می دهد.

بسیار پیچیده و به یکدیگر وابسته است، بنابراین اغلب هر یک از این  از آنجا که معموالّ ره آوردهاي صنعت گردشگري
اثرات در بیش از یک طبقه یا گروه قرار می گیرد. به هنگام تفکیک اثرات فرهنگی و اجتماعی این صنعت نیز با چنین مسأله 

زبان گردشگر رخ می دهد و این اي روبه رو هستیم. مقصود از اثرات اجتماعی، تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه می
تغییر بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت می گیرد. مقصود از اثرات فرهنگی تغییراتی 
است که در هنر و آداب و رسوم و معماري مردم ساکن جامعه میزبان رخ می دهد. این تغییرات بلند مدت هستند و در نتیجه 

و توسعه صنعت گردشگري می شوند. و چون صنعت گردشگري موجب تغییراتی در زندگی روزانه و فرهنگ جامعه باعث رشد 
میزبان می شود اصطالح اثرات فرهنگی و اجتماعی را به معنی تغییراتی به کار می برند که در تجربه هاي روزانه، شیوه ي 

  زندگی و محصوالت هنري و فکري جامعه میزبان رخ می دهد.

ردشگري به خودي خود موجب بروز تعرض بین میهمان و میزبان نخواهد شد. از طریق برنامه ریزي و دادن اطالعات و گ
اعمال مدیریت عالی، می توان گردشگري را به صورت یک نیروي بالقوه مثبت درآورد و در سایه آن در حفظ فرهنگ و تجدد 

یجاد ارتباطی اثر بخش با گردشگران است. گردشگري براي اینکه بتواند حیات آن کوشید. بخشی از گردشگري پایدار در گروه ا
به شیوه اي مناسب رفتار کند به اطالعات نیاز دارد و باید درباره جامعه میزبان اطالعاتی معقول، ذیربط و مفید به او داد تا 

با او برقرار کرد تا به تجربه هاي خود بتواند مکانی مناسب را براي دیدن انتخاب کند و در آن مکان باید ارتباطی معقول 
بیفزاید. گردشگري به اطالعات نیاز دارد و در این راه باید از شیوه هاي گوناگون آموزش و فن آوري مختلف استفاده کرد. 

د و راه جامعه میزبان باید گردشگري را به عنوان یک پدیده بپذیرد، آن را درك کند، مزایا، سودها و هزینه ها را محاسبه نمای
  هاي خنثی کردن اثرات منفی را یاد بگیرد.

معموالّ گردشگر ترجیح می دهد از زیبایی هاي طبیعی بهره مند شود و این البته ممکن است به  زیست محیطی:
تخریب محیط زیست هم منجر شود. ساخت جاده ها مستلزم تخریب جنگل، دشت ها، کوه ها و بیابان ها است و این امر 

ن ناپذیري بر محیط زیست و جانوري وارد می سازد و عالوه بر آن با عبور خودرو ها از این جاده ها از لحاظ خسارت جبرا
آلودگی هوا نیز تأثیرات مخربی بر محیط زیست خواهد گذاشت. مسئله دیگر ضایعاتی است که بر اثر رفت و آمد هاي مسافران 

ه در طی مسافرت یا در مقصد سفر به مرگ یا مصدوم شدن مسافران به جامعه انسانی وارد می شود. تصادفات وحشتناکی ک
  می انجامد، بخشی از سیماي زشت و در عین حال واقعه جهانگردي است که کمتر به آن توجه شده است.

بپذیریم به اهمیت گردشگري در ایجاد تفاهم بین  "شناختن موجب دوست داشتن است  "اگر این اصل را که  سیاسی:
همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام و ملل گوناگون جهان پی می بریم. مسافران طی سفر یا در مقصد، با افراد و اقوام المللی و 
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گوناگون آشنا می شوند و این آشنایی عالوه بر این که موجب تغییر نگرش در مورد آن قوم و ملت می گردد، شالوده و اساس 
زي می کند و منجر به همبستگی هاي قومی می شود. گردشگر خارجی بهترین دوستی بین مسافران و افراد محلی را پایه ری

سفیر حسن نیت مردم کشورش در کشور و سرزمین دیگر است و به همین علت امروزه دولت مختلف جهان سعی در تقویت 
ناخت متقابل ملت گردشگري در مقیاس محلی، ملی و بین المللی دارند. در واقع گردشگري بهترین راه گفتگوي تمدن ها، ش

ها و پی بردن به کم و کیف جریان هاي سیاسی در کشورهاي گوناگون است. گردشگري عاملی مثبت در روابط میان جوامع 
  تأکید دارند. "سیاست مرزهاي باز  "تلقی می شود و به همین جهت امروزه رهبران کشورها بر اعمال 

ل است که باید بین محیط فیزیکی و محیط فرهنگی ـ اجتماعی در گردشگري این امر متداو اثرات بر محیط فیزیکی:
تفاوت قائل شد. مقصود از محیط فیزیکی، زمین، هوا، آب، گیاهان، حیات وحش و ساخته هاي دست بشر است. مقصود از 

ذارند. محیط فرهنگی ـ اجتماعی، انسان و نیروهاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی است که بر زندگی او اثر می گ
محیط فیزیکی یکی از منابع اصلی گردشگري است و براي پاسخگویی به خواسته هاي گردشگران در همه کشورهاي جهان، 
مهمانسراهاي بزرگ و مجهز، شبکه هاي عظیم راههاي هوایی و دریایی و زمینی، فرودگاهها، تأسیسات اسکی و کوهنوردي در 

رودخانه ها و کرانه کوه ها ایجاد شده است. هر جا و مکانی که در آن بر روي مراکز شهري و روستایی، در کنار دریاها و 
  گردشگران گشوده می شود، تحت تأثیر رفت و آمد گردشگران تغییرات و تحوالت فراوانی به خود می بیند.

  مزیت ها، محدودیت ها و معایب گردشگري  4-4- 2

ه اي دیگر محدودیت به وجود آورد. مثالّ  از جهت ممکن است توسعه جهانگردي از جهتی ایجاد مزیت کند و از جنب
اشتغال زایی و ایجاد درآمد براي ساکنان یک منطقه مفید واقع شود ولی از سوي دیگر سبب آلوده ساختن محیط زیست و از 

ثیر می میان رفتن محیط طبیعی و سرمایه هاي ملی شود. حضور بازدیدکنندگان در هر کشوري بر الگوي زندگی افراد بومی تأ
گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش هاي موجود در آن قرار می گیرند. مزایاي بالقوه صنعت 

  جهانگردي عبارتند از:

  ـ ایجاد فرصت هاي شغلی جدید.1

  ـ افزایش مالیات و پول هایی که نصیب دولت می شود.2

  هاي بیشتر براي توسعه و پیشرفت.ـ مطرح شدن جامعه و در نتیجه ایجاد فرصت 3

  ـ بهبود ساختارهاي زیر بنایی و تشکیالت اصولی منطقه.4

  ـ افزایش منابع مالی به منظور حفظ آثار فرهنگی و طبیعی.5

  ـ توسعه صنایع دستی، بومی و محلی.6

  هزینه هاي بالقوه عبارتند از:

  ـ مشاغل فصلی.1
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  براي مثال افزایش ارزش زمین، خانه، غذا و خدمات)ـ افزایش هزینه زندگی ساکنان آن منطقه ( 2

  ـ آلودگی هوا.3

  ـ افزایش رفت و آمد، وسیله نقلیه، راه بند.4

  اثرات منفی این صنعت بر آثار فرهنگی و طبیعی عبارتند از:

  ـ افزایش میزان جنایت.1

  ـ افزایش مالیات مردم در ناحیه یا منطقه.2

  و افزایش وابستگی به کاالها و خدمات وارداتی.ـ نشت درآمدها به خارج از منطقه 3

  ـ وابستگی بیش از حد منطقه یا ناحیه به صنعت جهانگردي و یک بعدي شدن فعالیت هاي اقتصادي.4

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت گردشگري حاوي اثرات مثبت و منفی متعددي است و این اثرات بستگی به شرایط 
ور توریست پذیر و گردشگران ورودي خواهد داشت. گاهی برخی از فعالیت هاي جهانگردان سیاسی، اقتصادي و فرهنگی کش

می توان گفت که گردشگري دو روي یک سکه است که یک روي آن صلح، امنیت، « هم جنبه مثبت و هم منفی دارد. 
فرهنگی، ناامنی، گسترش دموکراسی، آزادي، پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و رونق اقتصادي است؛ و روي دیگر آن ابتذال 

بیماري، فحشا، فساد مالی باند هاي قاچاق، سرازیر شدن درآمدهاي چند میلیارد دالري به حساب بانکی چند شرکت بین 
(پاپلی » المللی و خودباختگی تعداد بی شماري گردشگر در مقابل پیشرفت هاي مادي کشورهاي پیشرفته است. 

  )1385یزدي،

گردشگري در عصر پسامدرن آن است که پول و گردشگر از مرکز به پیرامون حرکت می کند. یکی از ویژگی هاي مثبت 
این خود نوعی ساختار شکنی است. به طور کلی مزایاي اقتصادي و اجتماعی را می توان افزایش سرمایه گذاري خارجی، تنوع 

نایع دستی به منظور سوغات، روابط اجتماعی فعالیت هاي اقتصادي، اشتغال زایی، تولید و عرضه محصوالت مختلف از جمله ص
گسترده تر، حمایت مالی از بناهاي تاریخی، موزه ها، فهم و تفاهم جهانی و گسترش صلح دانست. معایب اقتصادي ـ اجتماعی 
ان را نیز می توان این گونه برشمرد: تخریب محیط زیست، افزایش جرم، تغییرات آداب و رسوم منطقه اي تحت تأثیر گردشگر

و ... آثار منفی گردشگري به طور کلی در چهار دسته فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی و روحی ـ روانی قابل 
  بررسی هستند. (سایت آفتاب)

  راه هاي مقابله با اثرات منفی گردشگري بر محیط زیست  5- 2-4

د. بدیهی است که پاره اي از علل گردشگري می تواند به محیط زیست از جمله محیط زیست مناطق کویري آسیب برسان
آالیندگی جهانگردي را باید در ابعاد آن و پاره اي دیگر را در ضعف بنیان هاي اخالقی، فرهنگی و آگاهی و برداشت هاي 
نادرست از مفهوم مسافرت و جهانگردي و تفریح جستجو کرد. اصوالّ فعالیت جهانگردي با نوعی بی تفاوتی نسبت به ضوابط 

ت و یا به عبارت دیگر و به پندار بسیاري از مردم، مسافرت نوعی فرار از قیود است. بی خبري مسافران از آثار مخرب همراه اس
گازهاي متصاعده از خودروها و یا شکستن شاخ و برگ هاي درختان و ریختن پساب ها و فضوالت در آب ها، بر روي سالمت 
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حقوق عناصر موجود آب، خاك، گیاه، حیوان و همه عناصر حیات عاملی مؤثر در زندگی افراد اثر می گذارد. نا آگاهی مردم از 
  آلودگی محیط است.

راه حل کاهش این ضایعات، بستن مرزها و جلوگیري فیزیکی و ایجاد موانع بر سر راه رفت وآمد گردشگران نیست، زیرا 
بیشتر با یکدیگرند و به تحریک و جابجایی و پناه  چنین راه حلی در جهان کنونی که ساکنانش روز به روز ناگزیر به ارتباط

بردن به آغوش طبیعت راغب اند، مفهومی ندارد. بدین جهت که جهانگردي فعالیتی با ماهیت طبیعت انسانی است، و دلیل 
ی تواند وجودي و استمرار خود را در همین طبیعت و درخواست ارضاء آنچه که در این طبیعت پویا وجود دارد، می جوید لذا م

در پاره اي شرایط نه تنها فعالیتی غیر مخرب براي طبیعت باشد بلکه نتایجی مثبت براي محیط زیست به بار آورد و بشریت را 
به اهداف اساسی و مزایاي غیر قابل انکاري که بر آن مترتب است رهنمود سازد. البته تحقق این امر در گروه نگرشی صحیح و 

  از جهانگردي و آثار آن و تدوین سیاستی جامع و طراحی کامل است.برداشتی روشن و عاقالنه 

به نظر می رسد که دو عنصر اساسی آموزش و ارتقاي آگاهی از یک سو و قانون و مجازات از سوي دیگر می توانند به 
  عنوان جوهر اصلی این سیاست تلقی شوند.

  الف) چاره جویی با خصلت فرهنگی

لسله کارهاي آموزشی و فرهنگی براي تفهیم معناي گردشگري و سیر و سیاحت و بیش از هر چیز باشد که یک س
شناساندن ارزش عوامل زیست محیطی و نقش آنها در تداوم حیات انسان و استمرار ایجاد محیطی فرح بخش دست زد. باید 

خش جداناپذیري از شعور و بذر فرهنگ محبت نسبت به طبیعت و همه نمادهایش را در دل انسان ها کاشت به گونه اي که ب
درك آدمیان گردد. باید از نقش اساسی عالم طبیعت و مظاهر وجود آب، خاك، هوا و جانداران در تداوم بقاي آدمی سخن 
گفت و تقدس این عناصر را به مردم فهمانید. باید به مردم در سطوح گوناگون ( مهدکودك، دبستان، دبیرستان، در طی 

شزد نمود که با لگدکوبی سبزه زارها و ریختن زباله در طبیعت و ... پناهگاه روح خسته انسان معاصر نابود سخنرانی ها و ... ) گو
  می شود.

  ب) چاره جویی هاي ساختاري

هر چند که بی خبري و جهل و نارسایی هاي رفتاري و فرهنگی بسیاري از مسافران عامل مهم آلوده شدن محیط زیست 
که عدم وجود مکان هاي ویژه در اغلب گردشگاه ها تشدید کننده آلودگی است. در بسیاري از است اما باید اذعان داشت 

نواحی که مردم اوقات فراغت خود را در آنجا می گذرانند، آبریزگاه هاي تمیز و حتی غیر تمیز، سطل هاي زباله و جایگاه آتش 
سئول می توان تا حد زیادي از آلودگی این مناطق طبیعی وجود ندارد. در حالیکه با صرف اندکی هزینه از سوي سازمان هاي م

  جلوگیري نمود.

  ج) چاره جویی هاي قانونی

بدیهی است که در هر جامعه اي افرادي هستند که به سبب ناراحتی هاي روانی و یا بی توجهی به هیچ یک از ترتیبات 
براي چنین کسانی وضع قوانین حقوقی و کیفري  ذکر شده براي خودداري از آلودگی محیط پاسخ مساعد نمی دهند و البته

بسیار مؤثر است. باید هیأتی از کارشناسان مسائل زیست محیطی، روان شناختی، جامعه شناختی، جغرافیایی، حقوقی و 
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جهانگردي با گفتگو و تحلیل هنجار و رفتار مردم به هنگام مسافرت و تأثیر مسافرت هاي انبوه بر محیط زیست، تدبیري 
  )27ندیشند و راه هاي مبارزه با گردشگران متخلف را بیابند. (مجله محیط زیست، شماره بیا

  کویر 2-5

عرصه وسیع مناطق بیابانی و کویري ایران و لزوم شناخت هر چه بیشتر این مناطق به منظور برنامه ریزي و استفاده بهینه 
و صاحب نظران با نوشتن مقاالت و با تشکیل  و همچنین جلوگیري از پیشروي آنها سبب شده است تا دست اندر کاران

گردهمایی ها و سمینارها در این مورد به بحث و تبادل نظر بپردازند. اما چیزي که تا به حال به آن دقت کافی مبذول نشده 
  ارائه تعریفی صحیح از کویر و مناطق کویري و یا تفکیک دو ناحیه بیابان و کویر بوده است.

ی و شور نمکزاري گفته می شود که اشباع از امالح و نمک هاي مختلف بوده و براي زراعت مناسب کویر به زمین هاي گل
نمی باشد. هر جا که بافت خاك ریز دانه و نمک به مفهوم عام وجود داشته باشد با حضور آب به هر شکل (باران جاري و 

ترین نقطه یک حوضه قرار دارد.  در واقع کویر  زیرزمینی) کویر تشکیل می شود و معموال در انتهاي مسیل ها و در پست
عارضه اي در یک بیابان است نه خود بیابان. الزم به یادآوري است منابع خارجی در این زمینه اصطالحات دیگري نظیر سبخا 

ست که یا شوت نیز به کار برده اند که هر یک از این دو اصطالح تعریف خاص خود را دارد؛ سبخا، فروریختگی بسته اي ا
معموّال در زمستان پوشیده از آب شور است ولی در تابستان خشک شده و پودر سفید نمک در آن نمایان می شود زیرا جریان 
آب قابل توجهی به آن نمی رسد. شوت نیز همان چاله ها یا فرورفتگی هاي زمین است اما با گسترش بیشتر که به دیواره هاي 

ممکن است تمامّا یا قسمتی از آن در ماه هاي بدون باران خشک شده باشد. خاك آن غالبّا کم و بیش قائم ختم می شود، گاه 
و حتی در تابستان حالت سیالی و روانی بیشتري دارد و امکان فرو رفتن انسان در آن نیز وجود دارد. در منابع ایرانی نیز 

چربه، زرده و امثال آن) نیز دیده می شود. (بتولی،  تقسیم بندي هایی در مورد کویر (مانند کویرهاي شخم خورده، پف کرده،
  )irandesertسایت 

کویر شکلی از بیابان است که قدرت استقرار پوشش گیاهی (تولید بیولوژیک) خود را از دست داده باشد. به عبارت دیگر 
شور و نمکی که فاقد پوشش هیچ گونه آثاري از حیات و رویش در آن مشاهده نشود. در برخی منابع، کویر اغلب به اراضی 

گیاهی است هم گفته می شود. کویر در واقع سیر قهقرائی بیابان است که در اثر تجمع سیالبها، تبخیر فوق العاده زیاد سطحی 
و بر جاي ماندن امالح قلیایی که نهایتّا به صورت زمین هاي داراي پوشش سفید نمکی، نمایان می شود. بر حسب میزان 

و معلق که در اثر سیالب ها و هرزاب هاي حوضه هاي آبخیز ارتفاعات مشرف به نقاط پست بیابانی (معموّال   محصوالت محلول
توأم با امالح قلیایی فراوانی می باشد) چاله هاي تدفینی بزرگ یا کوچک شکل می گیرد. این گونه سیالب ها در مسیر حرکت 

ساختارهاي گچی، قلیایی و آهکی) عبور نموده و نتیجتاّ در اثر  خود، ممکن است ساختارهاي مختلف زمین شناسی (مانند
شستشو و فرسایش مواد، منجر به باقی گذاردن امالح (مخصوصّا در سطح االرض) می شود. بنابراین خاك اشباع از امالح شده 

ر دامنه آن افزوده می و امکان زیست را از گیاهان سلب می کند. به همین ترتیب کویر توسعه و گسترش یافته و هر روز ب
چهره کویرهاي ایران، کویر داراي اراضی غنی از نمک می باشد. تبلور نمک بر گل هاي رس فشار » گابریل«گردد. به اعتقاد 

می آورد و آنها را متورم می سازد، لذا چین ها و شکستگی هایی به صورت نامنظم و داراي زوایاي مختلف به وجود می آید. در 
اي رسی، عمل تخریب سطح انجام گرفته و چون در این نقاط میزان آب شور بیشتر از سایر نواحی دیگر محل شکستگی ه

است، پس از عمل تبخیر، امالح نمک در مسیر شکافها باقی می ماند و چند ضلعی هاي کویر را باعث می شوند. به کوتاه سخن 
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ن ها، داراي پوشش گیاهی ضعیف می باشند و این پوشش گیاهی اینکه، کویرها، فاقد حیات بیولوژیک بوده در صورتی که بیابا
  بسته به شدت محدودیت هاي اکولوژیکی، ممکن است فقیر تا بسیار فقیر از پوشش گیاهی باشد.

میلیمتر کمتر بوده و در طول  50از دیدگاه اقلیم شناسی، بیابان به سرزمینی گفته می شود که متوسط بارش ساالنه آن از 
لها باران نیاید و بارش چندین سال آن، ظرف چند روز و یا چند ساعت ببارد و میزان تبخیر و تعرق مطلق ساالنه، سال یا سا

میلیمتر باشد به عنوان منطقه نیمه بیابانی در  100تا  50برابر بارش ساالنه آن باشد. چنانچه بارش منطقه بین  100حدود 
یابان به منطقه اي گفته می شود که به دلیل خشکی شرایط اقلیمی، از لحاظ نظر گرفته می شود. از دیدگاه گیاه شناسی، ب

پوشش گیاهی فقیر و مساحت زیادي به کلی فاقد گیاه است. از دید ژئومرفولوژي به مناطقی اطالق می گردد که از نظر 
ازمان ملل متحد، بیابان به پوشش گیاهی فقیر و در آن فرسایش آبی و بادي شدید است. از دیدگاه اکولوژي و کارشناسان س

منطقه اي که در آن فعالیت و تولید بیولوژیک (حیاتی) مانند فعالیت هاي انسان، حیوان و گیاه کم باشد اطالق می گردد. 
  (سایت بیابان ها و کویر هاي ایران)

  عوامل مؤثر در پیدایش کویر  5-1- 2

هاي زمین شناسی دخالت داشته اند که به طور در تشکیل زمین هاي شور و کویرها عوامل بی شماري در طول دوران 
  خالصه به چند مورد از آنها اشاره می شود:

از آنجا که زهکشی سیالب ها هنگام عبور از تشکیالت نمکدار که عمدتاّ مربوط به دوران سوم زمین شناسی می باشند ـ 
رده و به چاله ها حمل می کنند. این امالح بطرف گودترین نقطه حوضه آبخیز سرازیر می شود امالح محلول را در خود حل ک

پس از تبخیر در سطح زمین رسوب می نمایند و در نتیجه خاك آن نقاط شور شده و کویر ایجاد می شود به طوري که هیچ 
  گونه گیاهی نمی تواند در آنجا رشد نماید. مانند: کویر دامغان، کویر سبزه وار، کویر شوره گزهامون و ... .

ک در ساختمان خاك منطقه موجود بوده و به دلیل تبخیر شدید از طبقات زیرین در نتیجه خاصیت شعریه به امالح نمـ 
  سطح منتقل می شود و کویر ایجاد می شود.

ممکن است به دلیل وجود گنبدهاي نمکی در منطقه و تخریب آن به تدریج کویر ایجاد گردد. انواع مختلفی از این گونه ـ 
ختلف ایران به صورت بزرگ و کوچک دیده می شود. بعضی از آنها به صورت باتالق و در طول سال از کویرها در نقاط م

رودخانه ها تغذیه شده و آبدار می باشند (باتالق گاوخونی جازموریان و ... ) و بعضی دیگر چون کویرهاي سیرجان و بجستان با 
ورت مرده بوده و به طور محدود در سالها پر باران بخشی از پهنه وجود آبدار بودن در زیر پوشش هاي قطور نمک تقریبّا به ص

  هاي آنها غرق آب می شوند.

به این ترتیب می توان گفت که در پیدایش کویر با تعریف فوق انسان دخالتی نداشته بلکه بیشتر وضعیت زمین ساختی و 
  یر می شود.ژئومرلوژي منطقه مؤثر است ولی انسان به طور ناخواسته باعث پیشروي کو
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  انواع کویرهاي ایران   2- 5- 2

به طور کلی می توان کویر هاي ایران را بر اساس خصوصیات عمومی سطح آنها به هفت گروه طبقه بندي نمود. البته این 
 Aطبقه بندي همیشه کامالّ مشخص نیست و گاهی خصوصیات برخی از گروه ها با هم همپوشانی دارند. به طور کلی انواع 

یا کویر دریاچه هاي دایمی کامّال مشخص هستند و می توانند در گوشه هاي یک  G کویر نمک و Eرسی و  یعنی کویرهاي
یعنی کویرهاي رسی خیس و دریاچه هاي موقت در طبقه بندي فوق، در حد  Fو  Bمثلث قرار گیرند. از طرف دیگر انواع 

یا کویرهاي رسی  Dقرار دارند. نوع  Eو  Aه نمکزار بین یا کویر هاي رسی همرا Cقرار دارند و نوع  Gو  Aواسط بین انواع 
  خیس همراه با نمکزار می تواند در مرکز مثلث قرار بگیرد.

 رانیا يرهایکو يبند طبقه 1- 2جدول 

  
  نماد

  
  نوع کویر

  
  تعداد

درصد سطح نسبت 
  به سطح کل کویرها

A ا کفی: صفحات رسی (مخروط افکنه کویرهاي رسی ی
  دلتایی)

27  45  

B 8  5  کویرهاي رسی خیس: صفحات رسی + حوزه خیس  
C 12  7  کویرهاي رسی همراه با نمکزار: صفحات رسی + نمکزار  

D   + کویرهاي رسی خیس همراه با نمکزار: صفحات خیس
  حوزه خیس + شوره زار

7  
  

12  
  

E 12  7  کویر نمک: شامل نمکزار  
F 8  5  رهاي دریاچه اي موقتکوی  
G 3  2  کویرهاي دریاچه اي دائمی  

  100  60  مجموع
  

  معرفی کویرهاي ایران  3- 5- 2

میلیون هکتار  16میلیون هکتار و مراتع فقیر کویري  34در حال حاضر، سطح بیابان ها، کویرها و شن زارهاي کشور 
الت ایران با قرار گرفتن روي کمربند خشک نیم ف 1384برآورد می شود. بر اساس دومین گزارش وضعیت محیط زیست سال 

کره شمالی داراي ذخایر منابع آبی بسیار ضعیف و نزوالت جوي کم، تغییر سالیانه بسیار شدید و میزان پوشش گیاهی اندك 
موقعیت است. بر اساس این گزارش، این وضعیت اراضی، کشور را بالقوه در معرض پدیده بیابانی شدن قرار داده است. همچنین 

میلیون هکتار  164درصد از  80جغرافیایی و اقلیمی و جریان بادهاي نامساعد در کویرهاي مرکزي باعث شده تا حدود 
 50مساحت کشور داراي شرایط خشک و نیمه خشک باشد، به طوري که بارندگی در ایران در این مناطق اندك و ساالنه بین 

درصد اراضی بیابانی و  61است که در حال حاضر بیابان هاي کشور شامل میلی متر است. این گزارش حاکی آن  250تا 
درصد تپه هاي شنی است. متأسفانه با بهره برداري هاي بی رویه و نادرست از پوشش  15درصد شن زارها و  24کویري، 
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 ریکو 4- 2 یرتصو
 يمرکز

است به بیابان هاي  گیاهی و جنگل هاي کویري طی ادوار و قرن هاي گذشته این اراضی که قبالّ داراي پوشش گیاهی بوده
بایر تبدیل شده اند. بنابر برآوردهاي صورت گرفته، ساالنه به طور متوسط یک درصد از اراضی حاشیه بیابان ها به سمت بیابانی 

  شدن پیش می روند. در ادامه به معرفی مختصري از بیابان ها و کویرهاي ایران پرداخته می شود.

ي یک چاله زمین شناسی مثلث شکل ناموزون است کویر مرکز کویر مرکزي( کویر نمک):
که ضلع قاعده آن کوه هاي طبس تا کوه هاي سبزه وار در مشرق و دو ضلع آن یکی از ارتفاعات 
جنوبی البرز و کوه هاي سمنان تا سبزه وار در شمال ضلع دیگر ارتفاعات تفرش و کاشان و کوه هاي 

چاله دو حوضه یکی مسیله در مغرب حوضه،  انارك و جندق در جنوب می باشد. در داخل این
  دیگري موسوم به دشت کویر در مشرق قرار دارد.

 600کویر مرکزي در بزرگ ترین منطقه بیابانی ایران واقع شده، طول شرقی ـ غربی آن حدود 
تر مربع می هزار کیلوم 60تا  50کیلومتر است و وسعت آن بین  300تا  100جنوب بین کیلومتر و عرض آن از شمال به 

متر ارتفاع از پست ترین نقاط فالت داخلی ایران محسوب می شود. قسمت اعظم کویر  400باشد. حوضه کویر مرکزي با حدود 
نمک را شن و سنگریزه پوشانده است که اغلب دستخوش باد قرار می گیرد و طوفان هاي شدید و شن هاي آمیخته به نمک را 

متر به جاي می گذارد.  40و برهم به حرکت درآورده گاهی به شکل تپه هاي طوالنی تا ارتفاع مانند امواج دریا با صداي درهم 
این تل هاي شنی که در اثر وزش باد تغییر مکان می دهند به تپه هاي ریگ روان معروف است و خطري براي کاروان ها و 

میلیمتر و اختالف  100مقدار بارندگی حدود  آبادي هاي اطراف کویر می باشد. کویر نمک از خشک ترین نواحی ایران است
  درجه حرارت شبانه روز در سال خیلی زیاد و بین صفر و هفتاد درجه است.

شامل دو کویر است که توسط جاده سنتی جندق به بیدستان(جاده کنونی جندق به دامغان) از یکدیگر جدا  دشت کویر:
کویر کوچک مشهورند. کویر بزرگ از شمال به سلسله جبال البرز شرقی می شوند. کویر شرقی به کویر بزرگ و کویر غربی به 

و کوه هاي بینالود، از شرق به شهر عشق آباد و ازبک کوه، از غرب به کویر کوچک و از جنوب به کویر لوت و کویرهاي اطراف 
ي، از جنوب به کویر ریگ جن، یزد و خور محدود می شود. کویر کوچک(کویر مسیله) از شمال به کوه هاي البرز شرقی و مرکز

از غرب به کوه هاي مرکزي ایران و سلسله جبال کرکس و از غرب به کویر بزرگ محدود می شود. این کویر در برگیرنده 
کویرهاي مرنجاب، بند ریگ، دره نخجیر، کویر سمنان و دریاچه نمک آران و بیدگل، حوض سلطان و کوه هایی همچون سیاه 

  لحه، کوه دم و کوه یخاب می باشد.کوه، سفیدآب، کوه ط

یکی از صعب العبورترین نقاط جهان است. در قسمت هایی از این کویر هیچ موجود زنده اي حتی باکتري هم  کویر لوت:
وجود ندارد. گرم ترین نقطه کره زمین در این منطقه قرار دارد. شهر کلوته ها در حاشیه غربی این کویر قرار گرفته است. این 

یالی حاصل فرسایش شدید زمین در اثر وزش باد می باشد که از دور شباهت زیادي به یک شهر بزرگ دارد. دشت لوت شهر خ
  به سه واحد جغرافیایی تقسیم شده است: لوت شمالی، لوت مرکزي و لوت جنوبی.

زرگترین ذخیره هزار هکتار وسعت، ب 400منطقه خارتوران شاهرود با یک میلیون و  منطقه حفاظت شده خارتوران:
گاه زیست کره کشور است و گونه هاي نادر جانوري و گیاهی را در خود جاي داده است. این منطقه را آفریقاي ایران لقب داده 

کیلومتري جنوب شرق شهرستان شاهرود در مجاورت استان  250اند. این منطقه در منتهی الیه شرق استان سمنان و در 
گیاهی و تپه هاي ماسه اي حاشیه آن به علت چراي بی رویه و بوته کنی شدید به شدت خراسان واقع شده است. پوشش 
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هکتار از تپه هاي ماسه اي اطراف کامالّ بدون پوشش گیاهی شده است. این مشکالت،  850تخریب شده، به طوري که حدود 
  دیگر نیاز به انجام عملیات تثبیت شن را در منطقه ضروري می نماید.

 
 بافق ریکو ییهوا نقشه 5- 2 یرتصو

  

حد فاصل کویر کوچک و کویرهاي طبس و یزد است. این کویر به علت دارا بودن مناطق وسیع باتالقی،  کویر ریگ جن:
عده محدودي از آن عبور  تپه هاي شنی بلند و ریگزارهاي وسیع جزء صعب العبورترین مناطق جهان می باشد که تا کنون

  کرده اند.کوه مال هادي در این کویر قرار دارد.

از دیگر مناطق کویري ایران هستند که حد فاصلی بین کوه لوت و کویر بزرگ محسوب  مناطق کویري طبس و یزد:
  می شوند. باتالق گاوخونی در این منطقه واقع شده است.

ار هکتار می باشد و در حال حاضر قسمت هاي عمده آن پوشیده از وسعت کویر مسیله بیش از ده هز کویر مسیله:
درختان گز و تاغ است و در حقیقت یکی از مراکز کویري جنگلی ایران محسوب می شوند. از نظر زیست گاهی دشت مسیله از 

ویه و از بین رفتن زیستگاه قدیم االیام زیستگاه آهو و گوره خر آسیایی و ایرانی بوده است اما در حال حاضر به علت شکار بی ر
ها، تعداد این گونه حیوانات بسیار نادر است اما قابلیت زیستگاهی منطقه جهت حیوانات ذکر شده همچنان به قوت خود باقی 

  است. نقاط دیدنی کویر مسیله عبارتند از کاروانسراي دیر، کاروانسراي حوض، کاروانسراي پل دالك و ... .

اب در شمال شهرستان آران و بیدگل از توابع شهرستان کاشان در استان اصفهان قرار دارد. این کویر مرنج کویر مرنجاب:
کویر از شمال به دریاچه نمک آران و بیدگل، از غرب به کویر مسیله و دریاچه هاي نمک سلطان و حوض مره، از شرق به کویر 

گل و کاشان محدود می شود. ارتفاع متوسط کویر مرنجاب بند ریگ و پارك ملی کویر و از جنوب به شهرستان هاي آران و بید
متر می باشد. قسمت عمده این کویر پوشیده از تپه هاي شنی و ریگزار است. کویر  850از سطح آب هاي آزاد در حدود 

 مرنجاب از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی است. عمده پوشش گیاهی منطقه شامل گیاهان شور پسند از جمله درخت هاي گز
  و تاق و بوته هاي قیچ است.

کویر بافق در فرورفتگی مشرق یزد که در واقع فرورفتگی اصلی کویر یزد می باشد قرار گرفته است. رودخانه  کویر بافق:
هاي اصلی این کویر به بخش جنوبی وارد شده و مخروط افکنه هاي حاشیه اي و معموّال سفید رنگ اطراف این کویر نشان 

کیلومتر  20کیلومتر و عرض آن در حدود  75توجه زمین هاي اطراف آن هستند. طول کویر بافق در حدود  دهنده شوري قابل
درصد از آن را نمکزار  40درصد از آن را زمین هاي رسی و  60کیلومتر مربع می باشد.  750بوده و مساحت آن در حدود 

  ن شور زیست در قسمت جنوبی این کویر شده اند.وسیعی پوشانده است. رودخانه هاي جنوبی باعث تراکم زیاد گیاها
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  بافق ریکو ییهوا نقشه 6- 2 یرتصو

این کویر در شرق اردستان قرار دارد. دو عارضه طبیعی مهم یکی رشته سیاه کوه از غرب و دیگري  کویر دق سرخ:
کیلومتر مربع است. یک الیه نمک با  639ا محدود کرده است. وسعت منطقه حدود حاشیه کویر دق سرخ از شرق منطقه ر

ضخامت متغییر که از آب اشباع است در سطح آن قرار دارد و به دلیل آبدار بودن فاقد هر نوع شکل چشمگیري است. به طور 
دهند و به صورت آشکاري جهت کلی برخان ها و تپه هاي ماسه اي مهم ترین اشکال ماسه اي این منطقه را تشکیل می 

حرکت باد غالب را نشان می دهند. تپه هاي ماسه اي اغلب ساکن و تثبیت شده به نظر می رسند و اغلب با امتداد شمالی ـ 
جنوبی به صورت عرضی شکل گرفته اند و خط الرأس ظریف و نازکی بر امتداد و بر قله آنها دیده می شود که اغلب با امتداد 

  ، یعنی قوس دار و کج شده هستند.غیر مستقیم

کیلومتري جنوب شهر کوریت قرار دارد. علت انتخاب این نام براي این کویر  30این کویر در فاصله  کویر روح مرغوم:
احتماالّ به افسانه هایی که مردم حاشیه اکثر نقاط کویري از کویر بازگو می کنند، باز می گردد. این منطقه داراي نمک هاي 

به اشکال پلی گن است که در نقاط مختلف کویري ایران به وفور یافت می شود. مارکوپولو در سفرنامه خود به این  بلورین
متر  707دریاچه که در حاشیه طبس قرار دارد اشاره کرده است. میانگین ارتفاع این شوره زار از سطح آبهاي آزاد در حدود 

سیالبهاي سطحی به سمت این شوره زار حرکت می کنند و به علت شوري  است. به دلیل وجود مناطق مرتفع تر در اطراف،
خاك زمین هاي اطراف نمک خود را پس از تبخیر در این حوضچه به جاي می گذارند. کویر روح مرغوم از سمت شرق به کوه 

  هاي جمال، دوهک، مرغوب و اسفندیار مشرف است.

 20/55شمالی و  32/31روستاي ساغند در موقعیت جغرافیایی  کیلومتري جنوب شرقی 50این کویر در  کویر ساغند:
فیت می باشد. سطح  3665هکتار و ارتفاع آن از سطح دریا  22625شرقی در استان یزد قرار گرفته است. مساحت این کویر 

ن کویر داراي یکی از این کویر را نمکزار پوشانده و در حاشیه نمکزار نوار باریکی از خاکهاي رسی باد کرده دیده می شود. ای
کشف شد. در جنوب این کویر معادن چادرملو قرار دارند که حاوي  1985مهم ترین معادن اورانیوم در ایران است که در سال 

  سنگهاي مس، آهن و طال می باشند.

خود را از دو  کیلومتري شرق شهرستان ابرقو واقع شده است. این کویر آب اصلی 20کویر ابرقو در  کویر ابرکوه (ابرقو):
رودخانه موجود در حاشیه شمال غربی و رودخانه هاي دیگري که از حاشیه جنوب شرقی وارد کویر می شوند دریافت می 
کنند. قسمت اعظم آن را نمکزار یا فرورفتگی هاي پراکنده فرا گرفته است. در حاشیه شمال غربی در حد فاصل خاك هاي 

اتالق ها به صورت نوار پهنی حاشه شمال غربی کویر را می پوشانند.(سایت علمی دانشجویان رسی و نمکزار  باتالق قرار دارد. ب
  ایران)



32 
 

  بادهاي کویري  4- 5- 2

در منطقه دشت کویر و دشت لوت به واسطه کم بارانی سطح زمین در تابستان به شدت خشک و گرم می گردند. با گرم 
رف باال صعود می نماید و در نتیجه هواي سردي که با فشار شدن منطقه هوا منبسط و فشار کم و سبک ایجاد شده و به ط

زیاد در کوه هاي شرقی (کوه هاي افغانستان) و کوه هاي شمالی (کوه هاي البرز شرقی) وجود دارد به سرعت به طرف کویر 
یط محلی توأم حرکت می نماید تا جایگزین هواي صعود کرده، گردد. وجود بادهاي خشک و سوزان و عدم وجود باران با شرا

شده صحراهاي خشک و کویري را به وجود می آورند. اختالف درجه حرارت شب و روز در دشت لوت و دشت کویر بسیار زیاد 
است و این اختالف درجه حرارت باعث شکستن، خرد شدن و ریز شدن سنگ ها می گردد. بادهاي کویري این ریزه سنگ ها 

یده که در اصطالح محلی ر از شن و ماسه که توسط باد جابه جا شده است پوشیده گردرا جابه جه نموده و در نتیجه سطح کوی
آتش "ب چنین بادهاي گرم و سوزانی را نامیده می شوند و در بندرعباس و مینا "داغ باد"و  "سوز باد"،  "شن باد"بدان ها 

  می نامند. "باد

ه وجود آمدن این باد گرماي شدیدي است که در روزه سیستان است. علت ب 120از مشهورترین بادهاي کویر باد 
اردیبهشت ماه در دشت لوت و نواحی شرقی آن (منطقه سیستان) به وجود می آید. این هواي گرم عالوه بر مناطق مذکور 
 ناحیه ریگستان واقع در جنوب غربی افغانستان را در برمیگیرد. هواي گرم ایجاد شده به سوي طبقات باالي سطح زمین صعود
می نماید، در همین زمان در کوه هاي مرتفع شرقی و مرکزي که داراي قللی مرتفع و همیشه پوشیده از برف است هواي سرد 
دائمی با فشار زیاد وجود دارد. هواي سرد مذکور با سرعت به سمت دامنه هاي جنوب غربی نزول نموده از منطقه ریگستان به 

این باد محلی یکی از سهمناك ترین بادهاي ایران است که سرعت آن را بین  سمت سیستان و کویر لوت حرکت می نماید.
روزه سیستان تا  120درجه سانتی گراد متذکر شده اند. بادهاي  57کیلومتر در ساعت توأم با حرارتی معادل  170تا  110

متر در پهنه شمالی ـ جنوبی کیلو 450کیلومتر در جهت شرقی ـ غربی در دل کویر لوت پیش می رود و تا حدود  350حدود 
  از نی بندان تا جنوب لوت نیز گسترده می گردد.

در منطقه کویري آران و بیدگل، بادهاي نامطلوب بزرگترین آفت کویرو باد مطلوب، نسیمی از بهشت است که کویر را 
دها چون باد خراسان، باد قبله، باد شاداب و باطراوت می کند. متأسفانه در این منطقه جز دو باد شهریاري و باد شمال، سایر با

  طوفان، باد سیاه و به ویژه باد لوار از بادهاي نامطلوب محسوب می شوند.

باد شمال بادي است که از شمال غربی و در جلگه هاي دجله و فرات جریان دارد و سواحل خلیج فارس را از اواسط بهمن 
ن باد در گرمترین ماه تابستان به حداکثر میزان ممکن می رسد. باد ماه تا اوایل آبان تحت تأثیر قرار می دهد. سرعت ای

  )1384خراسان نیز باد شمال شرقی و جنوب و جنوب غربی است که در اواخر بهار و تابستان جریان دارد. (کسمایی، 

  شن و باد 
میلیمتر  1.6میلیمتر الی  0.2شن روان توسط اندازه گیري ذرات آن دسته بندي می شود. دانه هاي شن روان عموماّ بین 

هستند. اندازه، ترکیبات معدنی و شکل دانه ها بر جابه جایی و انباشتگی شن تأثیر دارد. هر ذره غیر چسبنده طبیعی و یا 
ساخته شده توسط بشر که دامنه اندازه و شکل ذرات یاد شده باشد، می تواند مانند شن روان عمل کند. تقریباّ در ساختمان 

  شن روان، کوارتز به وفور یافت می شود. ذرات کوارتز بسیار سخت بوده و در برابر فرسایش ناشی از مواد شیمیایی تمامی ذرات
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و یا فشارهاي مکانیکی بسیار مقاوم بوده و از اندازه معینی کوچکتر نمی شوند. بدینسان فرسایش بر دیگر مواد معدنی مؤثر 
یل می کند و ذرات کوارتز باقی می مانند. در نواحی صحرایی، وزش باد امري عادي بوده و آنها را به ذرات کوچکتر و غبار تبد

است. با وجودي که باد نقش اصلی را در جابجایی و تل انباري شن ها دارد، ولی آب و یخ عامل اصلی فرسایش سنگ ها و خرد 
شن مؤثر است. ذرات شن توسط نیروي باد به  شدن آنها به ذراتی با ابعاد دانه هاي شن است. باد نیز بر شکل گیري دانه هاي

  یکدیگر خراشیده می شوند و گرد می شوند. این جابجایی به یکی از دو روش جهش و خزش سطحی صورت می گیرد.

درصد از جابجایی شن ها توسط جهش دانه هاي شن صورت می گیرد. هنگامی که باد بر فراز توده شن می  75بطور کلی 
هاي شن را از سطح جدا کرده و در جهت وزش خود، جابجا کند. وزن دانه هاي شن موجب می گردد این وزد قادر است دانه 

  دانه ها مجدداّ به سطح باز گردند.

مناطقی که در مجاورت تونل هاي باد و شنزارها قرار دارند دایمّا توسط طوفان هاي شن تهدید می شوند. طوفان هاي شن 
قد پوشش گیاهی هستند روي می دهند. زمین عاري از گیاه و وزش بادهاي با سرعت مهمترین اغلب در مناطقی از کویر که فا

عوامل تشکیل این نوع طوفان ها هستند. بهره برداري بی رویه به منظور تأمین سوخت، وقوع خشکسالی هاي پیاپی و نیز 
وان می گردد. کاهش دید در روزهاي کاهش سطح سفره آبهاي زیرزمینی منجر به گسترش بیابان ها و حرکت ماسه هاي ر

طوفانی و بروز تصادفات جاده اي در محورهاي مواصالتی یکی دیگر از تبعات منفی طوفان هاي شنی است. در مواقعی که 
شدت وزش باد زیاد است باید از سفر به مناطق کویري خودداري کرد. ذرات گرد و غبار یکی از عوامل مهم تشدید کننده 

  فسی بوده و می توانند صدمات جدي به چشمان وارد کنند. (سایت علمی دانشجویان ایران)بیماري هاي تن

  جاذبه هاي گردشگري بیابان ها و کویرهاي ایران  5-5- 2

در مناطق دشتی به ویژه نواحی خشک و بیابانی، منابع طبیعی تجدید شونده یا معادن تجدید پذیر بسیاري در مساحت و 
د، مانند انواع نمکزارها یا ماسه هاي بادي به صورت رشته تپه هاي طولی شکل به هم قطعات کوچک و بزرگ وجود دارن

متر هم می رسد. مثل ماسه ها یا رشته  475کیلومتر و ارتفاع آنها (ماسه بادي انباشته شده) تا  200پیوسته که طول آنها تا 
ر دیگر رشته تپه هاي ماسه اي به هم پیوسته تپه هاي ماسه اي واقع در شرق لوت که به ریگ یالن معروف است و همینطو

کشور مانند ریگ جن (در جنوب دشت کویر)، ریگ شتران (بین طبس و یزد)، ریگ دهلی (سر راه بم به سمسور در 
بلوچستان)، ریگ کاشان (آران و بیدگل) و دیگر رشته تپه هاي ماسه اي طولی. اما در مناطق مختلف خشک و بیابانی دیگر 

هاي ماسه اي به اشکال مختلف (هاللی شکل، شمشیري شکل و ...) وجود دارند که هم از اشکال زیبا برخوردارند و انواع تپه 
هم تمامی نشدنی اند زیرا جایگزین می شوند یا از بین نمی روند. تپه ماسه هاي بادي، هم زیبا هستند و هم موارد استعمال 

از ماسه بادي کشف شده است. بنابراین، ماسه هاي بادي هم از منابع مهم  مورد استفاده 20گوناگون دارند. تا کنون حدود 
اقتصادي (منابع طبیعی تجدید شونده) و هم از عوامل مهم و اشکال زیباي جاذبه توریستی هستند، ضمن آن که تپه هاي 

  ماسه اي محل اسکی بیابانی نیز هستند.
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  يا ماسه يها تپه يرو یابانیب یاسک 7- 2 یرتصو

در نواحی خشک کشور، انواع مختلف کویرها (نمکزارها) وجود دارند که تجدید پذیر هستند. کویرها یا نمکزارها از انواع 
ل ظاهري مختلف امالح و به اشکال گوناگون و قطعات مختلف در مناطق مختلف کشور ما وجود دارند، که آنها را بر اساس شک

(اشکال قشرهاي نمکی و نوع نمک) نامگذاري کرده اند. کویرها مانند ماسه زارها، ضمن آنکه به دلیل داشتن مناظر گوناگون و 
زیبا از جاذبه هاي مهم توریستی به شمار می روند با داشتن انواع مختلف امالح، از مهم ترین منابع اقتصادي (منابع طبیعی 

کشور هستند زیرا هر یک از انواع امالح آنها، موارد استعمال دارند؛ به عنوان مثال سولفات سدیم تجدید پذیر) نواحی خشک 
براي تهیه مواد شوینده، شیشه سازي، کاغذسازي و چندین مورد دیگر استفاده می شود. از کلرید سدیم براي مصارف خوراکی 

محصوالت پتروشیمی استفاده می شود و یا از نیترات  انسان و حیوان (نمک طعام) و نیز استخراج نفت و همچنین تولید
  پتاسیوم به عنوان یک کود طبیعی استفاده می شود و هم براي تهیه باروت و دیگر مواد احتراقی، مورد استفاده قرار می گیرد.

نشانه خوش بنابراین، کویرها برخالف گذشته که اگر در هر منطقه وجود داشت، نشان از شومی آن منطقه بود، امروزه 
شانسی و مایه توسعه و ترقی هر کشور و منطقه به شمار می روند، زیرا در گذشته که فعالیت ها بیشتر بر اساس کشاورزي و 
دامداري استوار بود، کویرها به دلیل متراکم بودن نمک در آنها و غیر قابل کشت و زراعت بودن، نه تنها فایده اي نداشتند و 

گرفتند، بلکه با باال آمدن سطح آب زیرزمینی در این عرصه ها، موجب باال آمدن زه آب شور و کویري  مورد استفاده قرار نمی
شدن زمین هاي اطراف خود نیز می شدند. روي همین اصل، تمدن هاي کشاورزي روستاهاي کوچک و فقیري که در این 

آب شور و شورتر و سرانجام کویري شدن اراضی  سرزمین هاي با آب و خاك شور به وجود آمده بودند، به تدریج با پیشروي
زیر کشت ساکنان این مناطق، روستاها را ترك کرده و به دیگر مناطق کشور مهاجرت کردند و به این ترتیب، تمدن هاي 

کرد و  کشاورزي نیز نابود شدند. اما امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژي، می توان از انواع امالح، انواع کویرها بهره برداري
چنانچه با یک برنامه ریزي صحیح از آنها استفاده شود، تأثیر به سزایی در اقتصاد منطقه و کل کشور هم از لحاظ اشتغال زایی 
و هم باال رفتن سطح زندگی مردم خواهد داشت و شهرهاي صنعتی، زنجیروار به دور کویرها ایجاد خواهند شد و تمدن صنعتی 

  زي در گذشته به وجود خواهد آمد.پیشرفته به جاي تمدن کشاور

کویرها و بیابان ها فواید دیگري هم دارند و اقدام در این زمینه، اقتصادي تر و اولی تر است زیرا هزینه کمتري را هم در 
برخواهد داشت و آن استفاده از این مناطق به عنوان جاذبه هاي مهم توریستی کشور است. کویرهاي ایران داراي ویژگی هاي 

صی هستند و حتی مواردي از آن ها، منحصر به فرد بوده و در دیگر کشورهاي جهان نمونه آنها مشاهده نمی شود. لذا، خا
ضمن آن که براي هر فرد ایرانی جالب هستند، براي توریست هاي خارجی به ویژه آنان که با کویر و بیابان و علوم مربوط به 

اسان) بسیار ارزشمند خواهند بود؛ هر چند به ظاهر از عوارض طبیعی نامساعد براي آن سروکار دارند (کویرشناسان و بیابان شن
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کشاورزي و دیگر بهره برداري هاي مستقیم از آن به حساب می آیند. کویرها را می توان در دو دسته گیاه دار و فاقد گیاه 
  ی تکثیرشونده هر منطقه و کشور به حساب میتقسیم بندي نمود. کویرهاي گیاه دار، ضمن آن که مراتع کویري یا منابع طبیع

آیند، داراي جاذبه توریستی جالب توجهی نیز هستند زیرا در آنها انواع مختلف گیاهان می رویند بخصوص در فصل بهار، 
ی مانند انواع گزها. انواع نمک ها با بلورها و اشکال مختلف نیز، زیبایی خاصی به هر قسمت از سطح کویرهاي فاقد گیاه م

بخشند. بهترین موقع براي بازدید از این کویرها، اواخر تابستان و فصل پاییز قبل از آغاز بارندگی است زیرا در طول دوره 
خشک و گرم تابستان امالح در سطح زمین تجمع کرده و بلورهاي نمک با اشکال مختلف و زیبایی بر روي آن تشکیل شده 

  اند.

  براثر باد و آب عوارض و اشکال بیابانی وجود آمده  5-6- 2

کیلومتر است.  60کیلومتر و عرض آن  200متر و طول آن  475ـ رشته تپه یا رشته کوه هاي ماسه اي که ارتفاع آن تا 1
این توده عظیم ماسه اي طولی شکل، در شرق بیابان لوت واقع شده و به ریگ یالن یا ریگ شرقی لوت معروف است (در 

می گویند. ریگ عالوه بر داشتن منظره زیبا  "ریگ  "گونه رشته تپه هاي ماسه اي عظیم  مناطق مرکزي و شرقی ایران به این
  براي ورزش اسکی ماسه اي بسیار مساعد است.

ـ تپه هاي ماسه اي پراکنده به اشکال مختلف (هاللی شکل، که برخان نامیده می شود و شمشیري شکل، که سیف گفته 2
  ت لوت واقع شده اند.می شود) این تپه هاي ماسه اي در دش

فته شدن خاك اطراف آنها، بر اثر باد به وجود آمده اند.3   ـ یاردانگ ها که تپه هایی هستند که بر اثر رُ

ـ نبکاها یعنی تپه هاي ماسه بادي که روي آنها گیاه وجود دارد. این عوارض بیابانی را نگارنده (پرویز کردوانی) گلدان 4
طح دشت صاف، تپه هایی که روي آنها گیاه سبز شده، به صورت پراکنده دیده می شود. بزرگترین بیابان نام نهاده، زیرا در س

متر)  10متر) در حاشیه غربی بیابان لوت واقع شده و هم از لحاظ ارتفاع (تا  40نبکاهاي جهان، هم از لحاظ محیط (بیش از 
ز توابع شهداد قرار دارد. هر نوع نبکاها، بسیار جالب، زیبا که آن هم در داخل لوت ولی در قسمت غربی آن، نزدیک کریم آباد ا

  و دیدنی هستند که در دیگر مناطق جهان دیده نمی شوند.

ـ دشت هاي پوشیده از پوشش هاي متفاوت (ریگی، قلوه سنگی، سنگی، ماسه اي) که آنها را پوشش بیابانی می نامند. 5
مده اند، زیرا باد ذرات ریز ماسه و گرد و غبار را با خود حمل کرده و این مواد این عرصه هاي فاقد گیاه، بر اثر باد به وجود آ

  (ریگ، قلوه سنگ و سنگ) باقی مانده که پوششی گوناگون و زیبا را در سطح دشت فاقد گیاه لوت ایجاد کرده اند.

شته داالن هاي موازي تا ارتفاع ـ کلوت ها بر اثر فرسایش آب و صیقل دادن آن به وسیله باد به وجود آمده و به صورت ر6
کیلومتري شرق شهداد)  80کیلومتر را در غرب بیابان لوت (حدود  80و عرض  140متر منطقه اي به طول  200بیش از 

پوشانیده و به کلی فاقد گیاه و حیات است. این عارضه بیابانی، فقط منحصر به بیابان لوت ایران است و در هیچ بیابان دیگري 
  شود.دیده نمی 

ـ بر اثر فرسایش شدید آب و صیقل دادن باد، زمین در بعضی قسمت ها به شدت فرسایش یافته و در طول قرن ها 7
فرسایش آبی و نیز بادي شدید به صورت بقایا یا آثار خرابه هاي شهرها درآمده است که در منطقه، به شهر لوت یا شهرهاي 
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ن هاي شهري یا شهرهاي بیابانی می نامند. این آثار و عوارض بیابان ها که بر اثر لوت معروف است و جغرافیدانان، آنها را بیابا
  آب و باد به وجود آمده، بسیار زیبا و همانند آثار و بقایاي شهرهاي کهن ایران، جالب و دیدنی هستند.

یجاد کرده که در محل ـ بر اثر بارندگی اتفاقی و جاري شدن سیل ها، زمین به شدت فرسایش یافته و سیل هاي عمیق ا8
  ) iran desertمتر هم تجاوز می کند. (کردوانی ـ سایت  30به آنها کوچه می گویند، که عمق برخی از آنها از 

  لزوم حفاظت از طبیعت مناطق کویري  5-7- 2

 اکوسیستم هاي کویري نسبت به سایر اکوسیستم ها پیچیدگی بیشتري دارند زیرا عالوه بر داشتن اکوسیستم هاي متنوع
فرعی (نظیر آب هاي روان و راکد به صورت فصلی، شور، شیرین و لب شور) و طیف گسترده اراضی خشک با درجات متفاوت 

  از مناطق نیمه بیابانی تا صحراي خشک درونی، برخی از اکوسیستم هاي خشک کوهستانی را نیز دربر می گیرند.

و اهمیت آنها به عنوان یکی از بسترهاي مهم زیستی حیات این تنوع خود گویاي ناهمسانی ویژگی هاي آنها از یک سو، 
وحش از سوي دیگر می باشد. این مناطق به عنوان زمین هاي حاشیه اي به دلیل داشتن برخی موانع طبیعی شرایط الزم را 

ي جانوري در براي فعالیت هاي کشاورزي ندارند ولی امکان رشد و گسترش برخی از جوامع گیاهی و زیست بسیاري از گونه ها
آن ها وجود دارد. شکل گیري مناطق کویري متاثر از عوامل متعدد بوده و این دسته اکوسیستم ها زائیده مجموعه شرایطی 
هستند که در طی زمان بلند نظام یافته، قرار گرفته و در هر عرصه اي با تشابه و تمایزاتی کم یا زیاد ویژگی هاي خاصی پیدا 

ل حاضر جدا کردن پدیده هاي ناشی از سیر تکامل طبیعت، از پدیده هایی که در نتیجه دخالت بشر به کرده اند. اگرچه در حا
وجود آمده اند بسیار مشکل است، لذا می توان گفت که کویرها البته نه در وسعت کنونی ولی همواره وجود داشته اند و در 

زمین شناسی، عوامل اقلیمی، روند تکامل حیات و عوامل  پدید آمدن سیماي متنوع آنها عامل بی شماري نظیر خاك، وضعیت
  زیستی موثر بوده اند.

تا مدت ها پیش کویر قابل حفاظت نمی دانستند در حالی که کویر از نظر منابع بیولوژیک به قدر کافی غنی بوده و 
اي بقا در زیستگاه هایی با منابع حفاظت از آن ضروري است. سازگاري و شیوه هاي انطباقی پیچیده زیستمندان و تالش آنها بر

قلیل، در مجموع واحدهاي منحصر به فردي را به وجود آورده است که مهم ترین ویژگی آنها صعودیت زیستی، سازگاري 
حیرت انگیز با حد غایت فاکتورهاي فیزیکی، بی ثباتی، تعادل ناپایدار و آسیب پذیري سرشتی آنها است. کوتاه و ساده بودن 

  ی عامل موثري در شکنندگی و ناپایداري زیستگاه هاي کویري است.شبکه غذای

در چنین شرایطی محیط مادي و زندگی گیاهی روي لبه تیغ تعادل پویایی خود را حفظ می کنند. کافی است اولی اندکی 
ادر به تحمل تغییر کند تا دومی این دگرگونی را به نحو فاجعه باري احساس نماید به همین دلیل این اکوسیستم ها ق

هیچگونه فشار غیر متعارفی نبوده و بهره برداري ناسنجیده و بی رویه از منابع زنده به ویژه پوشش گیاهی را به هیچ وجه 
  برنمی تابند. بنابراین هرگونه استفاده از این اکوسیستم ها بایستی توأم با اصول حفاظت باشد.

یت دستیابی به شرایط طبیعی را دارند، به معناي رها کردن آنها به حفاظت از اکوسیستم هاي کویري دست خورده که قابل
حال خود نیست بلکه اعمال مدیریتی آگاهانه بر منابع زنده آنها به شمار می رود. زیرا این امر با توجه به منابع بیولوژیک و بی 

موارد به گسترش بیابان نیز منجر شود.  ثباتی ماهوي اکوسیستم هاي کویري می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد و در برخی از
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مهم ترین اصل در بهره برداري از این مناطق ایجاد هماهنگی بین رابطه انسان و طبیعت شکننده آنهاست. (مجنونیان، مجله 
  )31محیط زیست ـ شماره 

  پایداري  6- 2

وسعه شگرف علم و فناوري در ابتداي قرن جدید بسیاري از معیارهاي زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي همراه با ت
نسبت به آنچه در ابتداي قرن گذشته حاکم بوده تغییر کرده است. جهان شمولی همه عوامل، ارتباط بسیار نزدیکتر ملل، بروز 
و ظهور محدوده وسیعی از پدیده هاي جدید علمی، و نیاز بیشتر به وجود تعادل نسبی براي توسعه همه ملتها همراه با ارتباط 

  همه کشورها، تعاریف جدیدي را در روابط ملل، نظام دولت ها و حاکمیت ها به وجود آورده است.تنگاتنگ 

یکی از چالش هاي عمده فرا روي دهکده کوچک جهانی در آینده که از عوامل عمده در ساختار آن، محیط زیست و فضاي 
و چگونگی تغییر نگرش او در تغییر الگوهاي  مسکونی ساکنان آن است، حفظ پایداري آن است. رفتار انسان در مصرف انرژي

رفتاري به جهت منطقی سازي مصرف انرژي و حفاظت از محیط زیست نیاز به عوامل فرهنگی مانند: شناخت ارزش ها، نگرش 
ر ها، انگیزه ها، اعتقادات و درك جنبه هاي اجتماعی افراد دارد. بسیاري بر این اعتقاد هستند که بین مصرف انرژي و رفتا

انسان ها رابطه آشکار وجود دارد. این عوامل پیچیدگی خاصی داشته و مکانیزم هاي متفاوتی را براي هدفمند کردن برنامه 
  )1385تصحیح رفتار نیاز دارد تا انسان را وادارد تصمیمات خود را با دوست داشتن محیط اتخاذ کند. (بهادري نژاد و یعقوبی، 

یفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ارائه کرده است. این کمیسیون متداول ترین تعریف پایداري تعر
توسعه پایدار را به صورت توسعه اي که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل هاي آتی در تأمین نیازهاي 

امعه اي بتواند به پایداري برسد باید عدالت فرد برآورده می نماید تعریف کرده است. بر مبناي این تعریف قبل از این که هر ج
بین نسل ها را تامین کند. توسعه اقتصادي و اجتماعی باید به گونه اي تحقق پذیرد که در هر زمان که بر نسل هااي آینده 

زینه هزینه اي تحمیل شود اثرات فعالیت هاي اقتصادي را به حداقل رساند. زمانی که فعالیت هاي حیاتی و ضروري فعلی ه
  )1381هایی را به آیندگان تحمیل نماید خسارت وارده باید به طور کامل جبران گردد. (رضایی و قمشه، 

است و حاصل  Developmentتعریفی دیگر از توسعه پایدار می گوید: توسعه پایدار همان توسعه در معنا و مفهوم 
دربرگیرنده و هماهنگ کننده کلیه جنبه هاي اقتصادي، فرآیندي است همه جانبه، پایدار، مستمر و فراگیر بدین سان که 

  اجتماعی و فرهنگی یک جامعه یا ملت باشد.

دکتر حسین بحرینی در کتاب تجدد، فرا تجدد و پس از آن در شهرسازي می نویسد: واژه توسعه پایدار اولین بار به طور 
گردید. این واژه به مفهوم گسترده آن شامل اداره و در گزارش آینده مشترك ما مطرح  1987رسمی توسط برانت لند در سال 

بهره برداري صحیح و کارآ از منابع طبیعی، منابع مالی و نیروي انسانی براي نیل به الگوي مصرف مطلوب همراه با به کرگیري 
شد. یکی از نتایج امکانات فنی و ساختار مناسب براي رفع نیاز نسل هاي امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت می با

عمده تحوالت عصر حاضر که در حقیقت عصر استیالي تکنولوژي و اقتصاد است این است که انسان کامّال از طبیعت جدا شده 
و در مسیر ناپایدار قار گرفته که قطعاّ موجب تخریب محیط زیست و از بین رفتن شرایط زیست بر روي کره زمین خواهد شد. 

  )1378(بحرینی، 
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از  "معماري سبز  "را ایجاد کرده است که  "معماري پایدار  "پایداري و توسعه پایدار در معماري، مبحثی به نام  مفاهیم
  جمله مهم ترین سرفصل هاي آن به شمار می رود.

  معماري پایدار 6-1- 2

ري ممکن واژه معماري پایدار در تشریح حرکت وابسته به درك محیطی طراحی معمارانه به کار می رود. یک طرح معما
است در محیط ایجاد اغتشاش و در هم ریختگی نماید و یا برعکس، فضا را سامان داده و به آن نشاط بخشد. تفسیر عام 
معماري پایدار رویکردي را به سوي طرح معمارانه که به جهت استفاده از منابع طبیعی در زمانی طوالنی تر مصرف آن ها را به 

ایداري بیان حقیقتی است که تأکید بر حفظ منابع به منظور نگهداري محیط زیست دارد. حداقل می رساند نشان می دهد. پ
معماري پایدار نشان دهنده نیاز ما به منابع طبیعی است بدون آنکه اینگونه منابع را هدر دهیم. به عبارتی دیگر استفاده از 

  منابع به اندازه اي که به آن نیاز داریم. 

ست که به حساسیت هاي اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد که می تواند الگو و سبکی براي زندگی معماري پایدار مفهومی ا
باشد. این معماري گام دیگري است از فرایندي که از آنجا جامعه از کوچ نشینی به سوي جامعه کشاورزي و در یک سیر 

در یک مقاله موشکافانه که توسط منصوره طاهیاز طبیعی به سوي جامعه صنعتی و نهایتاّ فرا صنعتی می رود. به عنوان مثال، 
تهیه گردیده است از یازده اصل نام برده می شود که به عنوان اصول اساسی توسط  "اصول یک معماري کویري  "تحت عنوان 

  معماران آن منطقه براي خلق یک معماري پایدار و همسان با محیط مورد عمل قرار می گرفتند. این اصول عبارتند از:

ـ جلوگیري از بازتاب گرماي خورشیدي از خاك خشک و سوزان کویر و ایجاد کمربندي سبز و خنک از زمین هاي 1
  مزروعی و باغات در اطراف شهر.

  ـ جهت گیري صحیح با توجه به بادهاي ناموافق.2

  .ـ جلوگیري از نفوذ گرما و سرماي تابستان و زمستان و بادهاي ناموافق به داخل بافت مسکونی3

  ـ حفاظت از عابرین عبور کننده از داخل مجموعه.4

  ـ تأمین هواي خنک و مطبوع براي هر واحد مسکونی.5

  ـ امکان خنک کردن و مرطوب نمودن هوا به کمک برودت تبخیري آب.6

  ـ کشیدن هواي مطبوع به داخل حیاط ها.7

از گرماي ناخواسته خورشید در تابستان و بهره ـ استفاده بهینه از گرماي آفتاب یا به عبارت دیگر حفظ فضاي داخلی 8
  مند بودن آن از گرماي مطبوع زمستان.

  حفظ خنکی هواي اتاق در تابستان و گرماي آن در زمستان.ـ 9

  ـ استفاده از خاصیت تشعشع گرماي شبانه زمین به آسمان صاف و سرد کویر.10
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اصیت جذب تدریجی، گرما و سرماي شدید روزانه و ـ احداث اتاق هاي خنک و مرطوب در زیر زمین که به علت خ11
  ساالنه را در خود مستهلک می نماید.

به طور کلی وقتی که ویژگی هاي معماري پاره اي از شهرهاي ایران را مطالعه می کنیم پی می بریم که این ویژگی ها بر 
 ودي منطبق با اقلیم و شرایط جغرافیاییبنیادهایی از درك اقلیم هاي متفاوت بنا گشته اند. پس باید به یک معماري خ

بیاندیشیم. امروزه با کمک تکنولوژي جدید و به مدد میراث کهن در استفاده بهینه از منابع طبیعی امید است معماري کنونی 
طر ذات ما راهی را برود که نگاه تحسین آمیز آیندگان را به دنبال داشته باشد همانگونه که ما آثار معماري گذشته را به خا

  )1381پایدارشان ارج می نهیم. (رضایی و قمشه، 

  معماري سبز و اصول آن 2- 6- 2

در سال هاي اخیر بیانیه ها و مقاالت متعددي در زمینه اصول معماري سبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته 
ق طراحان به حفاظت از انرژي و نیز در تحریر درآمده است. اغلب این بیانیه ها با اختالف اندك موضوعاتی را در زمینه تشوی

نظرگیري ویژگی هاي محلی مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند. معماران انگلیسی، برندا و 
 یکی از ساده ترین و صریح ترین "معماري سبز: طراحی براي آینده اي آگاه از انرژي"روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان 

چارچوب ها را براي معماري سبز مطرح نموده اند. آن ها این اصول را با استفاده از مثال هاي مختلف از طراحی ساختمان در 
اروپا، انگلستان و آمریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیري از معماري بومی تأکید زیادي داشتند، معماري که در تجربه نسل 

  قلیم ویژه در آن ها نهفته است.هاي متمادي ساکن یک منطقه و ا

فرایند سبز در معماري فرآیندي کهن است. موضوع جدید درك این مهم است که معماري سبز براي محیط هاي مصنوع و 
انسان آفرینش بهترین فرآیند براي طراحی ساختمان هاست؛ به گونه اي که تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت 

تفاده ساکنان، نیازمند پدید آوردن یک معماري پایدار هستند. بسیاري از ساختمان هاي موجود حداقل یکی از یا اشیا مورد اس
ویژگی هاي متعدد و قابل تشخیص معماري سبز را درون خویش دارند، با این حال، تنها تعداد اندکی از این بناها کل فرآیند 

  کامل را دارا می باشند.

ین گونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیري باید به طور کلی فرآیند سبز ا
تمامی جنبه هاي آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب، ایده بررسی اصول به صورت مجزا با آن در تضاد قرار می گیرد. در 

ترك فراوانی را براي بحث دارا می باشند. با این حال مجموع اصول گوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح است که نقاط مش
موضوعات ارائه شده مجموعه اي از اصول مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد توازن و پدید آمدن معماري سبز 

  خواهد شد.

  اصل اول: حفاظت از انرژي 
فسیلی به حداقل ممکن برسد. ضرورت پذیرفتن  هر ساختمان باید به گونه اي طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت

این اصل در عصرهاي گذشته بدون هیچ شک و تردیدي با توجه به نحوه ساخت و سازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها 
ه به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فن آوري هاي جدید در دوران معاصر چنین اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرد
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شده است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون و یا با ترکیب هاي مختلفی از آنها، ساختمان ها، محیط را با توجه به نیازهاي 
  کاربران تغییر می دهند.

اشاره به نظریه مجتمع زیستی نیز خالی از لطف نمی باشد، که از فراهم آوردن سر پناهی براي در امان ماندن در برابر 
و یا ایجاد فضایی خنک براي سکونت افراد سرچشمه می گیرد، به این دلیل و همچنین وجود عوامل دیگر مردمان  سرما

ساختمان هاي خود را به خاطر مزایاي متقابل فراوان در کنار یکدیگر بنا می کردند. ساختمان هایی که در تعامل با اقلیم 
ساخته می شوند، نسبت به آپارتمان هاي عادي امروزي، حامل  تالش براي کاهش وابستگی به سوخت فسیلی محلی و در

تجربیاتی منفرد و مجزا بوده و در نتیجه، به عنوان تالش هاي نیمه کاره براي خلق معماري سبز مطرح می شوند. بسیاري از 
ار در طراحی ها و ساخت و این تجربیات نیز بیشتر حاصل کار و تالش انفرادي بوده؛ و بنابراین روشن است به عنوان اصلی پاید

  سازهاي جامعه امروز لحاظ نمی گردد.

  اصل دوم: کار با اقلیم 
ساختمان ها باید به گونه اي طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژي محلی باشند. شکل و نحوه استقرار 

د که موجب ارتقا سطح آسایش درون ساختمان ساختمان و  محل قرار گیري فضاهاي داخلی آن می توانند به کونه اي باش
گردد و در عین حال از طریق  عایق بندي صحیح سازه، موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید. این دو فرآیند مذکور 
ناگزیر داراي هم پوشانی و نقاط مشترك فراوان می باشند. پیش از گسترش همه جانبه مصرف سوخت فسیلی، چوب منبع 

درصد از انرژي امروز را نیز تأمین می کند. هنگامی که چوب کمیاب و  15ي به حساب می آمد که هنوز هم حدود اصلی انرژ
نایاب شد براي بسیاري از مردم امري طبیعی بود که در راستاي کاهش نیاز به چوب، براي تولید گرما از گرماي خورشید کمک 

  بگیرند.

آسایش درون ساختمان به قوانین گرمایش محدود نمی شد بلکه در بسیاري از سنت طراحی با توجه به اقلیم براي ایجاد 
اقلیم ها معماران ملزم به طراحی فضایی خنک براي پدید آمدن شرایطی مطلوب در داخل ساختمان بودند. راه حل معمول در 

قابل با اقلیم به شمار می رود و در عصر حاضر، یعنی استفاده از سیستم هاي تهویه مطبوعهوا، نه تنها فرایندي ناکارآمد در ت
عین حال همراه با مصرف زیاد انرژي می باشد، که حتی به هنگام ارزانی و فراوانی انرژي به دلیل آلودگی حاصل از آن امري 

  اشتباه به شمار می آید.

  اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید 
منابع جدید را به حداقل برساند و در پایان عمر مفید خود، هر ساختمان باید به گونه اي طراحی شود که استفاده از 

منبعی براي ایجاد سازه هاي دیگر به وجود بیاورد. گرچه جهت گیري این اصل، همچون سایر اصول اشاره شده به سوي 
ته شده اند ساختمان هاي جدید است، ولی باید یادآور شد که اغلب منابع موجود در جهان در محیط مصنوع فعلی به کار گرف

و ترمیم و ارتقاء وضعیت ساختمان هاي فعلی براي کاهش اثرات زیست محیطی، امري است که از اهمیتی برابر با خلق سازه 
هاي جدید برخوردار است. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تعداد منابع کافی براي خلق محیط هاي مصنوع در 

  راي بازسازي هر نسل از ساختمان ها، مقداري جدید از آنها را مورد استفاده قرار داد.جهان وجود ندارند که بتوان ب

این استفاده مجدد می تواند در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا فضاهاي بازیافت شده شکل بگیرد. بازیافت 
دسترسی به منابع جدید به حداقل می  ساختمان ها و عناصر درون آنها بخشی از تاریخ معماري است. در اغلب مواردي که
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رسد نیز روش هایی کشف می شوند که با آنها می توان ساختمان هایی که براي یک منظور ساخته شده اند براي مقاصد دیگر 
استفاده شوند، با این حال بعضی تغییرات ضروري می توانند باعث تغییر شکل اصلی سازه یا ساختمان شود. تغییر در بعضی از 

ختمان هاي قدیمی براي کاربردهاي جدید می تواند هزینه ها و مشکالت خاصی را با خود همراه داشته باشد. با این حال سا
مزایاي حاصل از استفاده مجدد از این ساختمان هاي بزرگ در کنار یکدیگر و درون یک محیط شهري می تواند بر این 

اي موجود در شهرهاي بزرگ و کوچک همچنین می تواند موجب غلبه نماید. نوسازي ساختمان ه مشکالت و هزینه ها
  حفاظت از منابع مورد استفاده جهت تخریب و بازسازي ساختمان و بدین ترتیب جلوگیري از تخریب جامعه شود.

  اصل چهارم: احترام به کاربران 
ظر می رسد که این اصل ارتباط معماري سبز به تمامی افرادي که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد. به ن

اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب الیه ازون داشته باشد. اما فرآیند سبز از معماري که شامل احترام 
براي تمامی منابع مشترك در ساخت یک ساختمان کامل هستند انسان را از این مجموعه خارج نمی نماید. تمام ساختمان ها 

نسان ها ساخته می شوند اما در بعضی از سازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود، در حالی که در برخی توسط ا
  دیگر تالش براي رد ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می شود.

اي یک ساختمان ساز احترام بیشتر به نیازهاي انسانی و نیروي کار، می تواند در دو مسسیر مجزا مورد تجربه قرار گیرد. بر
حرفه اي توجه به این نکته ضرورت دارد که ایمنی و سالمت مصالح و فرآیند هاي شکل دهنده ساختمان به همان میزان که 
براي کارگران و یا استفاده کنندگان آن مهم است براي کل جامعه بشري نیز اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. معماران به 

و  CFCمختلف در سایت هاي ساختمانی آگاه شده اند و به تازگی استفاده از مواد عایق داراي انواع تدریج از وجود سم هاي 
  یا استفاده از سایر مصالح خطرناك در ساختمان ممنوع شده است.

شکل دیگر مشارکت انسانی که نیازمند توجه است، اشتراك و دخالت مثبت کاربران در فرآیند طراحی و ساخت است، که 
ه به طور موثر به کار گرفته نشود یک منبع کارا و مفید به هدر رفته است. تعداد زیادي از ساختمان ها از این انرژي بهره چنانچ

  برده اند و نتایج حاصل از آن نیز موجب رضایت در خلق ساختمان هاي بزرگ شده است.

  اصل پنجم: احترام به سایت 
ساختمان باید زمین را به گونه اي آرام و سبک  "یب را بیان می کند که: معماري استرالیایی، گلن مورکات، این جمله عج

این گفته یک ویژگی از تعامل میان ساختمان و سایت آن را در خود دارد که براي فرآیند سبز امري ضروري  "لمس کند. 
صرف می کند، آلودگی تولید می است و البته ئداراي ویژگی هاي گسترده تري نیز می باشد. ساختمانی که انرژي را حریصانه م

کند و با مصرف کنندگان و کاربران خویش بیگانه است، هرگز زمین را سبک لمس نمی کند. تفسیري صریح تر از این گفته 
چنین است که نمی توان  هر ساختمان را از درون ستایت ساخته شده در آن خارج نمود و شرایط قبل از ایجاد ساختمان را 

احیا کرد. این نوع ارتباط با سایت در سکونتگاه هاي سنتی اعراب بادیه نشین دیده می شود؛ سبکی و آرامش دوباره در سایت
موجود در میان آن ها در لمس زمین فقط در جابه جایی خانه ایشان نهفته نبود، بلکه شامل مصالح مورد استفاده و دارایی 

که سیاه چادر اعراب بادیه نشین که از پشم بزها، گوسفندان و شتران هایی که با خود حمل می کردند نیز می گردید. هنگامی 
تولید می شد، برپا گردید با ایجاد سطح مقطع بسیار کارا از لحاظ ایروینامیکی از تخریب آن در بادهاي شدید جلوگیري می 

د و معماران وارد عرصه شد؛ در حالی که در جوامع شهري، زندگی بومی و سنتی خود را براي یکجا نشینی ترك کرده ان
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طراحی شده اند. هنوز نیز براي ایجاد نمایشگاه هاي مختلف و دیگر فعالیت هاي فرهنگی نیازي مستمر به سازه هاي موقت 
  وجود دارد. این قبیل سازه ها اغلب، شکل چادر بادیه نشینان را به خود می گیرد.

  اصل ششم: کل گرایی 
روندي کل گرا براي ساخت محیط مصنوع هستند. یافتن ساختمان هایی که تمام  تمامی اصول سبز، نیازمند مشارکت در

اصول معماري سبز را داشته باشند کار ساده اي نیست. چرا که معماري سبز هنوز به طور کامل شناخته نشده است. یک 
دار از محیط شهري باشد. معماري سبز باید بیش از یک ساختمان منفرد قطعه خود را شامل شود و باید شامل یک شکل پای

شهر، موجودي فراتر از مجموعه ساختمان هاست؛ در حقیقت آن را می توان به صورت مجموعه اي از سامانه هاي در حال 
تعامل دید که به صورت شکل هاي ساخته شده داراي کالبد می باشند و با نگاهی دقیق به این سامانه ها است که می توانیم 

  رسیم نماییم. (کوچکی و موسوي، سایت معماران ایران)چهره شهر آینده را ت

  معماري در مناطق کویري 7- 2

انسان همواره در طول تاریخ سعی کرده است تا به منظور ایجاد سرپناهی امن براي سکونت، آن را با محیط پیرامون خود 
رایط جغرافیایی ـ اقلیمی در شکل هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی براي ادامه حیات خویش ایجاد کند و در حقیقت ش

گیري این فضاي زیست، دخالت مستقیمی دارد. یکی از پایه هاي شکل گیري معماري ایرانی اقلیم است که بر این اساس 
معماري در مناطق کویري، گرم، مرطوب و سرد، هویت و ساختار خود را یافته و بر کالبد آنها معنا بخشیده است. بی شک 

ش مهمی از معماري باستانی این مرز و بوم را در برگرفته است. آنچه بیش از هر چیز ذهن را به خود مشغول معماري کویر بخ
می دارد تناسب و کارایی معماري کویر با شرایط اقلیمی آن است. با توجه به شرایط خاص آب و هوایی مانند: خشکی، کم آبی، 

برخی از مواقع سال و وزش باد در جهات مختلف، همچنین سرماي  گرماي شدید در تابستان به همراه طوفان هاي شنی در
شدید در زمستان، معماري سنتی ما در اثر تجربه چند هزار ساله، راه حل هاي منطقی اي براي داشتن یک زندگی دلپذیر در 

نا، شکل گیري فرم بر این مناطق فراهم نموده، و ویژگی هاي معماري بومی کویر از ابعاد گوناگون مانند: ساختار فضایی ب
اساس جریان هوا و نور خورشید، نوع مصالح ساختمانی و ... قابل بررسی است. به طور کلی در معماري کویر کمتر راه حلی 
است که منحصراّ به یک مسئله تعلق داشته باشد. این معماري در جهت ایجاد محیطی پایدار و مناسب زندگی انسان، به اصول 

فته است که نه تنها تخریب و ضایعه اي را بر محیط تحمل نمی کند، بلکه فراتر از آن به عنوان عامل و روش هایی دست یا
  کمال بخشیدن به ماده نیز ایفاي نقش می نماید.

  مهمترین تأثیرات زندگی کویري در معماري  1- 7- 2

و دامداري مشغول بوده  مردمی که در شهرهاي کویري زندگی می کرده اند، چه آن دسته که در حواشی شهر به کشاورزي
اند و چه تجار و مردمی که به قصد سفر شهر را ترك می کردند، به سرزمین هایی می رسیدند که از نزدیک با سختی ها، 
خشونت و زیبایی آن آشنا می شدند. براي این مردم آب حامل مفاهیمی وراي مفهوم کارکردي آن بود. آفتاب اگرچه می 

ن نبود و نسیم خنک تنها خنک نمی کرد بلکه حاوي مواهب فراوانی بود که باید آنها را در می یافتند سوزاند، صرفاّ آفتاب سوزا
و هر حرکتی را بر آن منطبق می کردند. طوفان شن، باتالق هاي کویري و ... هم چنان تأثیر گذار بودند که می توان رد آنها را 

رد. عالوه بر این، عبور از این مناطق روحیه اي خاص و نگرشی ویژه در شهرها و خانه هاي مردم حاشیه این مناطق جستجو ک
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به این مردم می داده که بر فرهنگ و رسوم آنها تأثیر گذاشته است. آرامش، صبوري، توجه به محیط و بسیاري از ویژگی ها که 
ویر است. در اینجا به تفکیک به ما در ساکنان دیرین شهرهاي این اقلیم می شناسیم همه متأثر از عظمت و القائنات روحی ک

  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر معماري این مناطق پرداخته شده است.

در شهرهاي کویري آب به وفور یافت نمی شود و همه چیز مستقیم و غیر مستقیم حول این نیاز و جایگاه آن در  آب:
ط خانه ها در مسیر حرکت قنات و ... تحت تاثیر زندگی شکل گرفته است. مکان یابی شهرها، نظم شبکه معابر، توالی حیا

مقوله آب شکل گرفته اند. بنابراین هر معماري که قصد نزدیکی به کویر را داشته باشد باید مقوله آب را در همه ابعاد احساس 
  کند.

شم پس از آب، خاك مهم ترین عنصر در شکل گیري شخصیت و لحن این معماري است. زمین، دیوار، سقف، چ خاك:
انداز دور و نزدیک همه از خاك است. خاك به صورت شفته در پی و به صورت خشت و آجر در دیوارها و طاقها و گل به عنوان 

  مالت و چینه در دیوارهاي حیاط و کاهگل به عنوان اندود کاربرد دارد.

ت. در سرزمین هاي کویري پس از باد به عنوان سومین مفهوم بنیادي بر این معماري تأثیري عمیق به جا گذاشته اس باد:
آب، باد به خاك شکل می دهد. باد در این که بنا به چه سویی پنجره بگشاید و از کدام سو کور باشد و بر شکل و محل ایوان 
ها تاثیر می گذارد. یکی از مهم ترین موفقیت هایی که ساکنان حاشیه کوي به دست آورده اند اختراع بادگیر براي ایجاد 

معقول با باد است. بادگیر عالوه بر حل مشکل سرمایش در تابستان گرم، یکی از مهم ترین عناصر در زبان شهرسازي و  ارتباط
  معماري این منطقه است.

چهارمین مفهوم اثر گذار بر معماري کویر، رابطه مردم با خورشید است و نقش این رابطه در فرهنگ غنی  خورشید:
اگر در کویرهاي خشک فاصله بین شهرها را پیاده طی کنید، تنها چیزي که موضعی متغیر معماري تجلی پیدا کرده است. 

دارد و سفر شما را زمانمند می سازد، خورشید است. شاید این تصویر که مردم کویري از خورشید جز گرماي سوزانی که منابع 
ان زدن و ایجاد مانع بین خود و خورشید باشند، محدود آب را می خشکاند چیزي ندیده اند و باید به طور دائم به فکر سایب

تصوري نابجا باشد. رابطه مردم کویر با خورشید معانی جدیدي به خود گرفته و در فرهنگ و زندگی آنها نقشی غنی یافته 
است. معماري آنان پاسخ و همسویی قابل تحسینی است به وضعیت متفاوت خورشید. در ساعات روز و روزهاي مختلف سال 

حل استقرار فضاها در مجموعه خانه با وجود حرکت خورشید رابطه اي بسیار دقیق دارد. تعداد فضاهاي باز، نیمه باز و بسته و م
سلسله مراتب آنها، شکل و تعداد بازشوها، عمق فضا، جهت گیري بنا و بسیاري از پارامترهاي دیگر تحت تأثیر این مقوله قرار 

نوان عامل اقلیمی، بلکه به عنوان عامل مرتبط کننده بین مفاهیم و انعکاس زمان در معماري دارند. خورشید را نه فقط به ع
  می توان تلقی کرد.

در انتها باید به این نکته اصلی توجه داشت که کویر و آنچه از آن بر معماري و فرهنگ تاثیر گذاشته است معادل معماري 
ن معماري سنتی به دالیلی که در این مقاله نمی گنجد توانایی پاسخگویی سنتی و سنت نیست و نباید با این استدالل که چو

تمام و کمال به زندگی امروزي را ندارد یا حداقل کسی آنچنان به این مسلط نیست که قادر به انجام چنین کاري باشد، پس از 
ر معماري باشد، دوري جست. اگر معماري سنتی، از کویر و مفاهیم با ارزش آن، که می تواند با غناي خود الهام بخش ه

معماران کویر را احساس کنند، قطعاّ با الهام گرفتن از معانی بلند آن در معماري خود می توانند ابنیه اي با ارزش تر، ماندگارتر 
  ) 1383، 26و قابل سکونت تر بسازند. (مجله معمار شماره 
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  ویژگی هاي کالبدي و الگوهاي پایداري در معماري کویري  2- 7- 2

گر بخواهیم به دیده انصاف بنگریم باید گفت معماري کویري دیروز ایران، در زمان خود از پایداري نسبی خوبی برخوردار ا
بوده است. منابع تجدید پذیر توسط ترفندها و المان هاي معماري به چنگ می آمده و مورد استفاده بهینه قرار می گرفته 

بت در چرخه هاي اکولوژیکی مربوطه قرار می گرفتند. بادگیرها باد را به داخل است. در کنار آن مواد و مصالح به طور مث
هدایت کرده و در سردابه ها باد خشک، مرطوب شده و هواي محیط را خنک می نمود. در مورد پساب و فاضالب، مورد 

لید مواد غذایی قلمداد شده و استفاده مجدد کشاورزي قرار می گرفته است. عمر مفید ساختمان ها باال بوده و خانه محل تو
فاضالب حاصل مورد استفاده در کشاورزي و محصول آن دوباره به فضاي خانه بازگردانده شده و جهت استفاده دام و طیور و 

  تولید مجدد قرار می گرفته است.

م به دالیلی مانند گرچه موارد فوق در زمان خود به خودبسندگی و پایداري معماري بسیار کمک می نموده اند اما باز ه
عدم رعایت کامل موارد بهداشتی و عدم استفاده کامل از منابع تجدید شونده نمی توان به طور کامل معماري کویري دیروز 

  ایران را معماري به طور کامل پایدار قلمداد نمود.

ه مناسبی ندارد. استفاده مکرر از عالوه بر آن در معماري امروز ایران، پایداري علی رغم رعایت موارد بهداشتی محیط جایگا
مواد سمی و آلوده کننده ها، عدم استفاده از منابع تجدید شونده، افزایش مصرف منابع، عدم بازیافت زباله ها و پساب ها و دفع 

غلین و غیر اصولی آنها، منابع آلوده ساز انرژي، عدم هماهنگی با محیط، به خطر افتادن روزافزون سالمت و امنیت کارگر و شا
مردم، پایین آمدن کیفیت زندگی و ارتباطات مناسب محلی، عدم توجه به منابع اقشار محروم و معلولین جامعه، از دست دادن 
بازارهاي جدید تجاري و فرصت ها جهت توسعه فروش و صادرات، افزایش قیمت و بهاي تمام شده و کاهش کارایی، افزایش 

اقتصادي، باال بودن ضریب ریسک، عدم وجود اقتصاد آزاد و عدم کفایت مدیریت، همه و مصرف مواد خام و انرژي، عدم امنیت 
  )1384همه در خالف جهت توسعه پایدار در همه زمینه ها به خصوص معماري عمل می کنند. (ایرانی، 

ر مقیاس کالن بررسی ویژگی هاي کالبدي بافت هاي کویري را می توان به طور کلی در دو سطح مورد توجه قرار داد: د
شامل مکان یابی، نحوه استقرار، شبکه بندي و نوع معابر و بافت کلی شهر و در مقیاس خرد شامل عناصر معماري و تکنیک 

  هاي ساخت و طراحی.

  مکان یابی 
مکان یابی مجتمع هاي زیستی تحت تأثیر عوامل مختلف صورت گرفته است که از آن جمله می توان به جنس زمین، 

ك، حاصلخیزي و قابلیت جذب آب، نوع پوشش گیاهی، میزان دسترسی به منابع آب و ویژگی هاي اقلیمی اشاره مقاومت خا
کرد. در این میان زمین و آب از عوامل حیاتی در مکان یابی زیست بوم ها تلقی می شوند و اقلیم و نوع پوشش هاي گیاهی در 

ار خواهد بود. نکته دیگر در مکان یابی شهرها و آبادي هاي کویري حفظ شیوه استقرار، میزان تراکم و سیماي معماري تاثیر گذ
فاصله آبادي ها از هم محسوب می شود. به طور کلی قنات ها در زمین هاي با بافت شنی و آبادي ها در قسمت هاي ریزدانه، 

  نزدیک به زمین هاي قابل کشت واقع شده اند.
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یلی، بهره برداري متعادل از آب هاي تحت االرضی و حفاظت از محیط زیست استقالل و خودکفایی، عدم نیاز به انرژي فس
) منطقه دامنه جنوبی کوه 1370را می توان به عنوان ویژگی ها و فواید قنات در جهت توسعه پایدار ذکر نمود. (تقی زاده، 

  کویر است.هاي البرز و ضلع شمالی کویر مرکزي ایران از پرتراکم ترین حوزه هاي زیستی در حاشیه 

  استخوان بندي 
بهره گیري از قنات به عنوان تکنیک استخراج آب هاي زیرزمینی و روش هدایت آنها به بافت هاي مسکونی و کشاورزي 
که به صورت سلسله مراتبی از مظهر قنات تا زمین کشاورزي، از نهرهاي اصلی تا جوي هاي فرعی است، اساس شکل گیري 

) به همین دلیل است که اصلی ترین بنیاد شهر پدیده 1381تی را تشکیل داده است. (غفاري، شبکه راه ها در بافت هاي سن
  اي است که از دیده ها پنهان است و آن شبکه آبرسانی زیرزمینی است.

  بافت فشرده 
ن شهرهاي سنتی مناطق کویري ایران عمدتاّ از یک بافت فشرده و به هم پیوسته ساخته شده است. تحقیقات جدید نشا

داده است میان مفهوم شهر پایدار و مفاهیم تراکم و فشردگی روابط معناداري وجود دارد چرا که تامین آسایش اقلیمی و صرفه 
جویی در مصرف انرژي به واسطه تقلیل سطوح در معرض تابش خورشیدي ابنیه و بافت شهري و از طریق ایجاد فشردگی 

سازمان کالبدي شهرهاي کویري ایران از طریق درهم فشرده بودن واحدهاي ) این اصل در 1349صورت می پذیرد. (گلکار، 
  مسکونی، به گونه اي که برخی از آنها حتی از چهار جانب به واحدهاي دیگر متصل باشند رعایت شده است.

  نظم ارگانیک 
از دو روش کامّال  در شهرهاي کویري شبکه بندي راه ها، تقسیم و قطعه بندي زمین و سازماندهی فضاهاي پر و خالی

متفاوت تبعیت می نماید. شبکه راه ها با نظمی ارگانیک و سلسله مراتبی منطبق بر شیب و جهت آب هاي قنات ها ایجاد شده 
اند، در حالیکه قطعه بندي زمین نامنظم و ساختمان ها با نظم هندسی (به دلیل مسائل اقلیمی) ساخته شده اند. (غفاري، 

ر غیر مستقیم، پرپیچ و خم و کوچه و گذرهاي سرپوشیده (ساباط)، از یک طرف مانع ورود بادهاي ) وجود این معاب1381
  مزاحم است و از طرف دیگر به دلیل عمق زیاد بیشترین سایه را تأمین می کند.

  

  جهت گیري 
نه هاي قدیمی در مجموعه هاي سنتی کاربرد منابع و انرژي هاي طبیعی یکی از اصول ساخت و سازمان فضایی است. خا

در بافت هاي کویري از نظر وضعیت استقرار در جهت قبله قرار دارند. این جهت گیري از لحاظ اقلیمی شرایطی را به وجود 
آورده است تا فضاهاي تابستانی و اتاق هاي زمستانی به طور منطقی در طراحی فضاهاي زیستی جایگاه خویش را بیابند. جهت 

  ساکنان در مقابل گرماي مستقیم آفتاب، از ورود بادهاي نامناسب نیز جلوگیري می نماید.گیري مناسب عالوه بر حفظ 

  درونگرایی 
حیاط مرکزي اصلی ترین فضاي خانه هاي کویري است. تامین هواي خنک و مطبوع براي هر واحد مسکونی با محفوظ 

امکان پذیر گشته است. حیاط ها که از همه کردن حیاط هاي عمیق و تنفس خانه هاي به هم فشرده از داخل این حیاط ها 
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طرف با فضاهاي سرپوشیده محصور شده اند، همچون گودالی هواي خنک شب را در خود ته نشین کرده و در روز گرم مورد 
  )1380استفاده قرار می دهند. (طاهباز، 

  سطوح سبز 
در تولید و ایجاد زیبایی، فقر رطوبت محیط را  باغچه ها با تریشه ها، درختان کم آب خواه، ضمن تامین سایه و ایفاي نقش

جبران می کنند. این سطوح با جذب پرتوهاي تابشی خورشید مانع انعکاس دوباره پرتوها و افزایش ناخواسته گرما می شوند. 
بل به عبارتی همه عناصر متشکله خانه دست به دست هم می دهند تا اقلیمی کوچک (در مقایسه با اکوسیستم کالن) و قا

  زیست براي انسان فراهم سازند.

  مواد و مصالح ساختمانی 
عالوه بر طراحی و ساخت ساختمان ها با توجه به مسائل اکولوژیک، تولید مواد و مصالح ساختمانی نیز با حداقل تخریب و 

یر قابل جذب آسیب رسانی به محیط زیست و با حداقل مصرف انرژي هاي فسیلی، عدم ایجاد زباله هاي ساختمانی سخت و غ
در طبیعت انجام می شده است. نوع مصالح مصرفی عمدتاّ خشت و آجر است که عموماّ از خاك ناشی از گودبرداري و پی کنی 
محل ساختمان به دست می آمده و در ترکیب با مصالح دیگر، که آنها نیز بعضاّ مانند کاه خود محصول جانبی فعالیت هاي 

) به عبارت دیگر تامین مصالح همگی از منابع 1375تمان سازي به کار رفته اند. (قهرمانی، کشاورزي بوده اند، در امر ساخ
  بومی است و بوم آورد تلقی می شوند.

  بازیافت 
در معماري کویري از هر چیز استفاده می شود و دور ریختن مفهومی ندارد. بازیافت و بهره برداري مجدد از ساختمان ها 

یعنی نخاله هاي حاصل از تخریب ساختمان هاي گلین، توسط کشاورزان بار  "کموا"اري است. از دیگر سنت هاي این معم
دیگر وارد چرخه تولید می شود و به عنوان مرغوب ترین خاك کشاورزي تولدي دوباره می یابد. همزمان از گل کهنه باغات نیز 

  )1375براي تولید خشت و ایجاد فضاهاي معماري استفاده می شود. (قهرمانی، 

  

  تجهیزات و سیستم هاي غیر فعال 
صرف انرژي یاري می رساند، یکی دیگر از شیوه هاي متداول در معماري شهرهاي کویري که به امر صرفه جویی در م

هاي بادي و آبی در شهرهاي  تجهیزات طبیعی است. عناصر و تاسیساتی نظیر بادگیرها، آب انبارها، یخچال ها و آسیابکاربرد 
ماتی را که امروزه وسایل برقی با صرف انرژي تامین می نمایند، به گونه اي کم هزینه تر پاسخ می داده اند. (گلکار، خدکویري 
1349(  

بادگیر ها را می توان از جمله مهم ترین تجهیزات طبیعی به شمار آورد که سیستم تنفسی شهر محسوب شده و از 
ر می آیند. بادگیرها به تاالر، حوضخانه، کاله فرنگی و زیرزمین مربوط می شوند مصادیق بارز استفاده از انرژي هاي پاك به شما

و شرایطی را فراهم می آورند تا جریان هوا در داخل ساختمان برقرار شود و ضمن تماس با عناصر رطوبت زا مثل حوض، 
م گرم و طاقت فرساي تابستان فراهم باغچه، جداره زیرزمین، کمبود رطوبت را جبران و محیطی مطبوع را براي زندگی در ایا

  )1375می آورند. (قهرمانی، 
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  نتیجه گیري: احکام معماري  7-3- 2

با توجه به مطالب ذکر شده، و بررسی وضعیت اقلیمی مناطق گرم و خشک، راهکارهاي زیر در طراحی معماري کویري 
  قابل استنتاج می باشند:

  اشتن فرمی مکعب شکل را ضروري می نماید.شرایط تابستانی حکم بر فشردگی ساختمان نبوده و دـ 

با بریدن قسمتی از این مکعب و پرنمودن حفره ایجاد شده با سایه (سایه دیوار، درخت، پیچک) و هواي خنک شده به ـ 
  وسیله تبخیر آب سطح برگ درختان، حوض و فواره می توان اقلیم نسبتاّ مطلوبی در ساختمان ایجاد نمود.

خلی پالن ساختمان می تواند آزاد باشد بدین ترتیب پالن کلی ساختمان در این مناطق به طرف در اطراف باغچه داـ 
  داخل معطوف می گردد.

اتاق هاي ساختمان هاي درونگرا که فقط به داخل حیاط باز می شوند، در برابر سرماي زمستان، باد و طوفان شن که ـ 
  ی شوند.معموالّ در مناطق کویري در جریان است نیز حفاظت م

در ساختمان هاي درونگرا در زمستان اتاق هاي رو به جنوب، و در تابستان اتاق هاي رو به شمال مورد استفاده قرار ـ 
  گرفته و بدین ترتیب محل زندگی می تواند با اقلیم هماهنگ گردد.

ختن محل، شکل و نحوه باز نیاز به کوران در عصر و شب، وجود پنجره هاي باز شو را ضروري می سازد؛ با هماهنگ ساـ 
شدن پنجره ها، می توان اندازه آنها را به قدري کوچک انتخاب نمود که حرارت کسب شده از طریق آنها را به حداقل رسانده و 

  در عین حال امکان تهویه به طور مفید را به وجود آورد.

ه بر روي پیلوتی قرار گرفته اند مقدار بسیار در مناطقی که همیشه طوفان شن و گرد و غبار وجود دارد ساختمان هایی کـ 
کمی از گرد و غبار و شن موجود در هوا را دریافت می نمایند، زیرا معموالّ در ارتفاع باالتر میزان شن موجود در هوا به شدت 

  افت می نماید.

  گسترش یابد. در رابطه با شرایط زمستانی این مناطق، فرم ساختمان می تواند در طول محور شرقی ـ غربیـ 

طراحی مناطق نیمه محافظت شده و ایجاد سایه براي پنجره هاي رو به آفتاب تابستان در خارج بنا به منظور جلوگیري ـ 
  از تاثیر هواي گرم در فضاهاي داخلی مجموعه.

  تأمین سایه براي دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند. ـ

  منظور کاهش اثر آفتاب تابستان. شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان بهـ 

ـ استفاده از مصالح ساختمانی به نحوي که در مقابل گرما مقاومت فراوانی داشته و از ظرفیت حرارتی باالیی برخوردار 
  باشند.

  رنگ مصالح به کار برده شده در بنا بایستی روشن باشد تا بتواند مقدار زیادي از انرژي خورشید را منعکس نماید.ـ 
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  ی مصادیقمعرف 8- 2

  مقدمه 8-1- 2

نمونه هاي ساخته شده از یک موضوع خاص معماري می توانند با ارائه راه حل هاي عملی و نیز با به نمایش گذاشتن 
عناصر بصري بالفعل شده معماري، راهگشاي طراحی معمارانه باشند. آنچه در این فصل آمده، بررسی چند اقامتگاه در دبی، 

کا و ایران است که هر کدام، به دلیل دیدگاه خاصی که به موضوع اقامتگاه در کویر داشته اند مغولستان، پرو، جنوب غربی آمری
  انتخاب شده اند.

ـ اقامتگاه بیابانی باب الشمس در دبی، با ترکیب آسایش زندگی مدرن و عناصر سنتی و استفاده از رنگ هاي گرم و 1
  گران فراهم آورده است.معماري داخلی سنتی عربی، مجموعه مناسبی را براي گردش

ـ در اقامتگاه صحرایی المحا، سبک چیدمان عشایري سوئیت ها و داشتن مناظر کامالّ کویري، ویژگی مطلوبی است که 2
  این اقامتگاه را باسایر نمونه هاي عربی متفاوت کرده است.

ریاي وسیعی از تپه هاي شنی که ـ هتل نیلوفر صحرایی، این هتل بخشی از یک اقامتگاه تفریحی جدید است در میان د3
  با استفاده از نوآوري هاي سازه اي خاصی باعث شده تا به طور فزاینده اي محبوب گردشگران چینی شود.

ـ هتل آمانگیري، هتلی زیبا در دل کویر است که یکی از شاهکارهاي معماري است که در ترکیب فوق العاده با طبیعت 4
  اطرافش شکل گرفته است.

اي هواکاچینا، واحه اي در دل کویر است که با داشتن مناظري زیبا و سرسبز که حول یک چشمه شکل گرفته ـ روست5
  است مجموعه مناسبی را براي گردشگران فراهم آورده است. 

ـ کاروانسراي مرنجاب، با پالن ساده مستطیل شکل و شکل گیري اتاق ها به دور حیاط مرکزي و نیز قرار گیري در کنار 6
ات قدیمی منطقه، سالیان متمادي است که به عنوان یک اقامتگاه منحصر به فرد کویري پذیراي گردشگران در کویر مرکزي قن

  ایران بوده است؛ این ماندگاري عملکردي، ویژگی درخشانی از این بناي ارزشمند را مطرح می سازد که قابل تأمل است.

امتگاه هاي کویري است که به تازگی در ایران ساخته شده و از نظر نماي ـ هتل بالی خور و بیابانک، از جمله معدود اق7
  بیرونی بنا، و نیز معماري داخلی و به کارگیري رنگ ها، فضایی دلنشین را به وجود آورده است.

 ـ در کمپ متین آباد، با ترکیب اقامت در سوئیت هاي سنتی و چادرهاي دائمی در شن ها یکی از اماکن زیباي مناطق8
  گردشگري کشور محسوب می شود
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  هاي خارجی نمونهبررسی   2- 8- 2

  اقامتگاه بیابانی باب الشمس 
هتل کویري و چشمه معدنی باب الشمس تفرجگاهی بیابانی و لوکس با طراحی سنتی عربی بوده و شبیه یک قلعه عربی 

ر هر اتاق و سرویس دهی عالی می در داخل و اطراف واحه ساخته شده است که داراي فضایی راحت با امکانات رفاهی مدرن د
  باشد. ترکیب آسایش زندگی مدرن و عناصر سنتی دبی از ویژگی هاي خاص این اقامتگاه به شمار می رود.

این اقامتگاه که در فاصله یک ساعته با فرودگاه بین المللی دبی قرار گرفته و با جاده اي مستقیم می توان به آن دسترسی 
ق و سوئیت است که به شکل تزئینات عربی و خلیجی دکور شده اند و اتاق ها داراي حیاط با چشمه، اتا 110پیدا کرد، شامل 

  باغ هاي سرسبز و حیاط هاي کوچک سنگفرش شده است و در آن رستوران هاي رو به کویر و با فضاي باز وجود دارد.

 
 الشمس باب یابانیب يدازهاان چشم 8- 2 یرتصو

  اتاق ها :

متر مربع و چیدمان سنتی و  47اتاقهاي این اقامتگاه عبارتند از اتاقهاي دولوکس واقع شده در طبقه همکف با مساحت 
 superiorمنظره رو به کویر و امکاناتی شامل اینترنت پرسرعت، تلفن، رادیو و تلویزیون، مینی بار، گاوصندوق و ... ؛ اتاق هاي 

مترمربع و امکان انتخاب منظره روبه کویر واقع شده در طبقه دوم؛ سوئیت  37با ویژگی هاي سنتی و امکانات مدرن و مساحت 
متر مربع واقع شده در طبقه همکف و اول؛ سوئیت هاي  70با تراس هاي آفتابگیر با مساحتی در حدود   juniorهاي 

متر مربع واقع شده در طبقه همکف و اول؛ سوئیت هاي رویال با  60و مساحت دولوکس با بالکنهاي خصوصی و امکانات مدرن 
  مترمربع. 68ـ 81بالکن خصوصی و داراي مساحت 
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 الشمس باب یابانیب اقامتگاه یداخل يمعمار 9- 2 یرتصو

  رستوران :

غذاهاي سنتی و بین المللی است. رستوران هاي کویري هتل شام هایی با تجربه منحصر  رستوران با سرو 4این هتل داراي
است که در آن می توان فضاي سنتی  Al Hadheerahبه فرد زیر آسمان  زیباي کویر ارائه می دهد. یکی از آنها رستوران 

تزئینات داخلی رستوران با سنگ هاي عربی را در میان تپه هاي شنی به همراه نمایش هاي زنده هنرمندان تجربه کرد. 
نفر بوده و گردشگران می  500طبیعی و دیوارهاي صخره اي، بازآفرینی از قلعه هاي باستانی است. گنجایش این رستوران 

توانند با مناظري از حرکت کاروان شترها بر روي تپه هاي شنی، غروب آفتاب در بیابان و ... از این فضا لذت ببرند. دیگري 
است که در قلب هتل واقع شده و غذاهاي این دین را در فضاي سنتی و تزئیینات سنتی هندي به   Masalaوران رست

هستند که با ایجاد   Al Shurouq Loungeو  Al Forsanمشتریان عرضه می کنند. از دیگر رستوران هاي این هتل  
  را براي گردشگران ایجاد نموده اند.فضاي گرم خانوادگی و نیز ارائه غذاهاي ایتالیایی محیط مناسبی 

 
 الشمس باب یابانیب اقامتگاه يها رستوران  10- 2 یرتصو
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این رستوران ها به دلیل چشم انداز مهیج و با شکوه از غروب آفتاب در بیابان، فضایی مناسب را براي استراحت و آرامش 
است. طراحی عربی با رنگ هاي مالیم، استفاده از فانوس ها با نور کم و به کارگیري بالشتک ها و کوسن ها،  پدید آورده

  مجموعه اي عظیمی را براي شب نشینی هاي دوستانه ایجاد کرده است.

  فعالیت ها :

ست و به این منظور هتل کویري باب الشمس به عنوان اقامتگاهی براي کسب آسایش و راحتی سنتی عربی شهرت یافته ا
فعالیت هاي متعددي در آن انجام می گیرد. از جمله امکانات بسیار خاص این هتل می توان به  شتر سواري، کویر نوردي، 
اسب سواري در کویر اشاره کرد. هتل براي خانواده هایی که داراي فرزند هستند هم امکانات تفریحی تدارك دیده است. که از 

بازي کودکان و نوجوانان، استخر کودکان اشاره کرد وجود یک استخر روباز، صندلی هاي آفتاب گیر،  این جمله به باشگاه
خدمات ماساژ و چندین روش ماساژ درمانی و همچنین بازارهاي خرید و ارائه هنرهاي تزئینی عربی امکانات این هتل را 

  تکمیل می کند.

 
 الشمس باب یابانیب اقامتگاه يساز محوطه 11- 2 یرتصو

  

  اقامتگاه صحرایی المحا 
اقامتگاه طبیعی المحا به دلیل فراهم آوردن فضایی با تلفیق هنر باستانی عشایري با در فاصله اي کمتر از یک ساعت 

ي کسانی که می خواهند با محیط رانندگی، از سروصدا و شلوغی هاي دبی، منحصر به فرد بوده و سبک عشایري آن برا
طبیعی خود ارتباط برقرار نمایند بسیار الهام بخش است. گردشگران با حضور در کمپ هاي بومی کویري آن می توانند آرامش 

جایزه بین المللی است و به خاطر مشارکت ممتاز خود در حفاظت از  11را در فضاي باز کویر تجربه کنند. این اقامتگاه برنده 
  گی بومی در جهان شناخته شده است.زند

 
  المحا ییصحرا اقامتگاه ياندازها چشم 12- 2 یرتصو
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سوئیت این اقامتگاه که در طبقه همکف واقع شده اند، منظره اي کامل رو به رمل هاي کویري داشته و  40هر یک از 
  کننده دما هستند و داخل اتاق ها با صنایع دستی باستانی و آثار هنري تزئین شده است.  داراي استخر خصوصی کنترل

وسایل نقلیه خصوصی اجازه ورود به داخل این اقامتگاه را نداشته و با استفاده از شتر به عنوان شکل رایج حمل و نقل، 
ا اولین اقامتگاه اکوتوریسم در امارت متحده عربی حس ماجراجویی، حفظ حریم خصوصی و انزوا در آنجا باقی مانده است. المح

  به شمار می رود.

 
  المحا ییصحرا اقامتگاه در نقل و حمل عنوان به شتر از استفاده  13- 2 یرتصو

ح و تزئینات در سوئیت ها همگی به متر است. سبک، معماري، مصال 5/6در  5/7ابعاد استخرهاي خصوصی سوئیت هاي آن 
شیوه اردوگاه هاي عرب هاي بادیه نشین ساخته شده است و روي سقف اتاق ها کرباس هایی به شکل چادرهاي بادیه نشینی 

  سال در این اقامتگاه وجود ندارد.  12قرار دارند. اجازه اقامت براي کودکان زیر 

  

 
  المحا ییصحرا اقامتگاه در ها تیسوئ یخصوص استخر 14- 2 یرتصو
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سوئیت هاي این اقامتگاه کامالّ از یکدیگر جدا بوده و تنها در داشتن منظره بینهایت کویر مشترك هستند. این سوئیت ها 
سرویس بهداشتی و حمام وسیع، اتاق  متر مربع؛ با دو اتاق خواب، 475عبارتند از: دو سوئیت امیر نشین هر یک با مساحت 

نشیمن، امکانات غذاخوري و ... و پرسنلی مانند آشپز، نگهبان و مستخدم می باشد. ظرفیت این سوئیت ها حداکثر چهار 
مترمربع؛ با دو اتاق خواب، سرویس بهداشتی و  235مهمان و دو کارمند(پرسنل) است. دو سوئیت رویال هر یک به مساحت 

اتاق نشیمن، امکانات غذاغوري و ... و با ظرفیت حداکثر چهار مهمان و مساحت هر کدام از سوئیت هاي بادیه حمام وسیع، 
  مترمربع است و ظرفیت آنها حداکثر دو مهمان است. 115نشینی 

واري، از جمله امکانات و فعالیت هاي این اقامتگاه، کتابخانه، مرکز خرید باستانی، ورزشگاه، شنا، شتر سواري، اسب س
  گردشهاي اکتشافی و آشنایی با کویر، شکار شاهین، تیر اندازي با کمان و ... می باشد.

  

 

  المحا ییصحرا اقامتگاه در ها تیسوئ یداخل يمعمار 15- 2 یرتصو

 
  المحا ییصحرا هتل در منینش اتاق یداخل يمعمار 16- 2 یرتصو

 
  المحا ییصحرا هتل در ها تیسوئ يغذاخور سالن 17- 2 یرتصو
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  هتل نیلوفر صحرایی 
مایلی  350، حدود در صحراي ژنگشان، در میان گستره اي از تپه هاي شنی روان، در منطقه خود مختار مغولستان داخلی

، یک نیلوفر آبی معماري شکوفا شد: هتل نیلوفر آبی کویر. این هتل بخشی از یک اقامتگاه تفریحی 2013غرب پکن، در بهار 
  جدید ساخته شده در میان دریاي وسیعی از تپه هاي شنی است که به طور فزاینده اي محبوب گردشگران چینی می شود.

آوري هاي سازه اي اجازه می دهد تا ساختار به عنوان شناور در باالي چشم انداز با طراحی که این پروژه با استفاده از نو
ایجاد شده، ظاهر شود. هتل بین مراکز شهري واقع شده است و تالش دارد بیابان به یک مقصد  PLATتوسط معماران 

تقلید می کند، و پانل هاي باربر فشار به  توریستی تبدیل شود. این هتل با محیط می آمیزد، شکل تپه هاي شنی اطراف را
فونداسیون را بدون نیاز به آب و بتن کاهش می دهند. چارچوب سه گوش یک موتیف طراحی می شود و یادآور رنگ و شکل 

  گل نیلوفر آبی است که استفاده عملی دارد، زیرا که کارآمدي هتل را تقویت و آن را بسیار سبک وزن می کند. 

 
 ییصحرا لوفرین هتل يها انداز چشم 18- 2 یرتصو

شکل لوتوس هتل نه تنها با بیابان می آمیزد، بلکه نمایشی از قدرت بنا و بیابان محاصره کننده اش است. معماران بنا، از 
نند. چرخش از مربع ها با درجات مشابه، مثلث هایی را که هنر تکرار عناصر مشابه است استفاده می ک "زِن"ایده سنتی چینی 

ایجاد کرده و فرم را قوي تر کرده است. سازه بنا شامل چادرهاي سفید مربع مخروطی است که با هم در یک شکل دایره اي 
تن ساختار، درجه، چرخش می کنند. این چرخش مربع که تولید مثلث ها را می کند با در نظر گرف 45مرتبط اند و در زاویه 

  سایه و باد، عملکرد یکپارچه، فرم و چشم اندازنیلوفر آبی را متبلور می کند. 

 
  ییصحرا لوفرین هتل یطراح کانسپت 19- 2 یرتصو

ر با پایین ترین سطح، مت 40مترمربع است که در سه سطح ساخته شده است. باالترین ارتفاع، 30،700زیربناي هتل 
  اختالف دارد و به نوعی تجسم، تپه کویري دیگري در میان تپه هاي شنی محاصره کننده اش است.
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 ییصحرا لوفرین هتل مقطع 20- 2 یرتصو

ها پوشیده از شنهاي بیابان است. یک راهرو دایره اتاق ها و تاسیسات هتل در سه حلقه استقرار یافته اند. بین این حلقه 
اي، در هر یک از این حلقه ها دسترسی به اتاق ها و سایر فضاهاي خدماتی را امکان پذیر می سازد. ورود به هتل از البی خارج 

این حلقه ها از این مجموعه است که با کریدوري سرپوشیده به راهروهاي داخلی متصل می کند. اتاق هاي هتل در دو سوي 
  قرار گرفته اند و با تراسی رو به شنهاي بیابان باز می شوند.

مترمربع می باشند که در داخلی ترین و  200هر یک از گلبرگ هاي این گل نیلوفر که به شکل لوزي هستند، حدود 
 46تا  17هاي مختلف از مرتفع ترین حلقه، یک سوئیت را تشکیل می دهند. و در حلقه هاي پایینی هفت اتاق را با مساحت 

متر مربع را شکل می دهند. در رأس بنا یک سالن گردهمایی و تریا براي ساکنان هتل است. رستوران و سالن هاي همایش 
  اصلی در خارج از گل نیلوفر و در جنب البی اصلی قرار دارند.

گلبرگ  12لبرگ در حلقه میانی و گ 24گلبرگ در حلقه خارجی،  36عدد می باشند، که  72گلبرگ هاي هتل در مجموع 
  متر مربعی دارد.  17.7ـ  46.6اتاق،   369متر مربعی و  58ـ  202سوئیت  14در حلقه داخلی قرار دارند. این هتل 

 

 ییصحرا لوفرین هتل پالن 21- 2 یرتصو

  

رنامه هاي سرگرم کننده منطبق با محیط زیست و فرهنگ محلی منطقه یعنی امکانات و فعالیت هاي این هتل شامل، ب
  آیین بوداییسم می باشد. از جمله پیاده روي در کویر، یوگا در تپه هاي شنی، بازي مراسم آیینی مغولی و ... است.
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 ییصحرا لوفرین هتل پرنده دید 22- 2 یرتصو

  هتل آمانگیري 
Amangiri Resorهتل  t  یکی از شاهکارهاي معماري است که در ترکیب فوق العاده با طبیعت اطرافش و در نزدیکی ،

Utah  و مرزArizona  شکل گرفته است. به تازگی در دشت هاي این منطقه سه نفر به نام هاي ریک جوي، وندل برات و ،
ساخته اند که دره ها و کوه هاي منطقه را به رخ ساکنان آن می کشد. این مجموعه داراي  مروان السعید، هتلی را طراحی و

سوئیت می باشد که همگی در اطراف یک استخر مرکزي شکل گرفته اند. این هتل، همچنین شامل کتابخانه، رستوران،  34
  سرویس کامل اسپا و آبگرم و یک گالري هنري می باشد.

  

 
  يریآمانگ هتل 23- 2 یرتصو

بیابان هاي بی آب و علف زیبایی چندانی ندارند و به همین دلیل است که همیشه مورد بی مهري قرار می گیرند و کسی 
سمان یا میان شن هاي سراغی از آنها نمی گیرند. البته جا دارد اشاره کنیم کویر از بیابان مجزا است و زیبایی هایی که در آ
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کویر می توان دید، در بیابان قابل مشاهده نیستند. اما یک انسان خالق، در وسط بیابان هتلی ساخته که امکانات عالی و از 
  جمله استخر دارد.

ونا ختم این هتل در موقعیتی قرار دارد، که اگر آن را چهار ضلعی فرض کنیم، هر ضلع آن به نیومکزیکو، کلرادو، یوتا و آریز
آکر است. هتل آمانگیري، یکی از شهرهاي توریستی جنوب غربی آمریکا و همسایه ایالت هاي  600می شود. مساحت این هتل 

آریزوینا، نیومکزیکو، یوتا و کولورادو است. یک جاده اختصاصی براي این هتل وجود دارد، که از نزدیک ترین شهر، مستقیماّ به 
  ساختمان اصلی وصل می شود.

 
  يریآمانگ هتل استخر 24- 2 یرتصو

 
  يریآمانگ هتل تیسوئ 25- 2 یرتصو

 
  يریآمانگ هتل يها تیسوئ تراس 26- 2 یرتصو

  اي هواکاچیناروست 
در میان بیابان هاي گرم و سوزان، واحه ها بهشت محسوب می شوند و براي مسافران و گمشدگان هدیه اي الهی هستند. 
هواکاچینا روستایی در جنوب غربی کشور زیباي پرو می باشد که ساالنه میزبان تعداد زیادي گردشگر است. این روستاي زیبا 

  دقیقه. 10و فاصله اي برابر با چند صد متر با شهر ایکا دارد یعنی حدود  در اطراف یک واحه بنا شده است
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نفر است ولی اگر بخواهیم توریست هاي این منطقه را نیز حساب کنیم با جمعیتی برابر با  100جمعیت این روستا حدود 
راي توریست ها بسیار جذاب به هزاران نفر روبه رو خواهیم بود. در مرکز روستا، دریاچه اي طبیعی قرار گرفته است که ب

حساب می آید. هنگامی که گردشگران به این مکان می آیند تفریحات بسیار زیاد و جذابی را می توانند انجام دهند مانند، 
اسکی روي شن، باگی سواري، شنا در دریاچه و اقامت در هتل هایی زیبا. امروزه براي این که آب دریاچه همیشه تازه و زیاد 

  ب از سمت شهر به درون آن پمپاژ می شود.باشد آ

 

  نایهواکاچ يروستا 27- 2 یرتصو

 
  نایهواکاچ در شنها يرو بر یاسک 28- 2 یرتصو

 
  نایهواکاچ در يسوار یباگ 29- 2 یرتصو
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  نایهواکاچ اچهیدر در يسوار قیقا و شنا 30- 2 یرتصو

به هنگام غروب خورشید در پشت تپه هاي شنی، نماي زیبایی در مقابل چشمانتان به وجود می آید. نور زرد و نارنجی 
تپه ها می رود حیرت انگیز است. که باعث می شود آرامشی در پس زمینه ي نگاهتان حس کنید و گویی به  رنگی که به زیر

خواب می روید. صحرا آرام شده، سکوت همه جا را فرا گرفته و بهترین کار تماشا کردن خورشید است که براي استراحت بر 
  روي تپه ها دراز می کشد.

 
  نایهواکاچ یشن يها تپه پشت در دیخورش غروب 31- 2 یرتصو

به جرأت می توان گفت در اطراف این واحه هیچ چیز جز شن و ماسه و تپه به چشم نمی خورد و فقط در نزدیکی دریاچه 
نزدیک تر به واحه، کاکتوس  پوشش انبوهی از درختان نخل و گرمسیري به چشم می خورد. در برخی از مناطق کم ارتفاع و

هاي کوچکی به چشم می خورند. این درختان باعث می شوند تا هواي اطراف واحه خنک تر و مطبوع تر باشد. برخی بر این 
باورند که وجود این پوشش گیاهی در زمان هاي مختلف سال و به هنگام طوفان، می توانند از دریاچه و روستا محافظت به 

  عمل آورند.

ن منطقه بیشتر خزندگانی مانند مارها، مارمولک هاي کوچک و بزرگ به چشم می خورد. در نزدیکی واحه و بر روي در ای
درختان، گنجشک هاي صحرایی النه کرده اند و صدایشان در بیشتر مواقع در فضاي اطراف می پیچد. امروزه از این حیوانات 

  نباشند. مراقبت ویژه اي می شود تا گونه هاي جانوري در خطر

 
  نایهواکاچ یاهیگ پوشش 32- 2 یرتصو
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گردشگران زیادي به هواکاچینا سفر می کنند تا از زیبایی ها و تفریحات زیادي که می توان در این مکان انجام داد لذت 
هایی با بهترین امکانات ساخته شده است تا میزبان مسافران باشند. ببرند. در این واحه و در اطراف دریاچه هتل ها و اقامتگاه 

  از هتل هاي مجلل گرفته تا هتل هاي کوچکتر و معمولی تر. در ادامه این هتل ها را بررسی خواهیم کرد.

وسط این هتل را می توان یکی از زیباترین هتل هاي این مکان دانست. در : )Hosteria Suizaـ هتل هوستریا سویزا(1
این هتل استخر زیبایی قرار گرفته است که می تواند یکی از جذابیت هاي هوستریا سویزا باشد. اتاق هاي این اقامتگاه یک الی 

  دو طبقه می باشد و تمامی امکانات رفاهی را دارند.

 
  زایسو ایهوستر هتل 33- 2 یرتصو

هتل کوچکتر است و امکاناتی همچون استخر، بالکن هاي بزرگ و فضاي سبز را  : این)Hotel Curasi(اسیـ هتل کور2
  دارا می باشد.

 
 یکوراس هتل 34- 2 یرتصو

ل هواکاشینرو3 و سقف هایش گیاهان به سمت هتلی که با طبیعت در آمیخته و از بالکن  :)El Huacachinero(ـ هتل اِ
پایین آویزان شده اند. ال هواکاشینرو یکی از زیباترین اقامتگاه هاي این واحه به حساب می آید که در شب زیبایی آن دو 

  چندان می شود. از امکانات این هتل می توان به استخر، رستوران و سالن رقص اشاره کرد.
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  نرویهواکاش اِل هتل 35- 2 یرتصو

  بررسی نمونه هاي داخلی 3- 8- 2

  کاروانسراي مرنجاب 
از توابع کاشان، در  شهرستان آران و بیدگلشمال شرق مرکز کیلومتري  50دل کویر و در فاصله کاروانسراي مرنجاب در 

مترمربع  500سال و با وسعت سه هزار و  350کاروانسراي مرنجاب با قدمتی بیش از  .مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است
اتاق است و معماري کاروانسراي مرنجاب به دوره صفویه باز می گردد. این کاروانسرا در شوره زار و در کنار  29زیربنا داراي 

  بزرگترین دریاچه نمک ایران واقع شده است، اما داراي قنات آب شیرین و استخر بسیار بزرگی می باشد. 

سی به این منطقه سه مسیر اصلی وجود دارد: نخست مسیر شهرستان آران و بیدگل به جاده خاکی مرنجاب براي دستر
کیلومتر است. از آران و  50است. کنار امامزاده هالل بن علی، در واقع سرآغاز جاده ي کویر مرنجاب است که به مسافت 

ار کوچک آن هم در آغاز راه هست. در طول مسیر تنها بیدگل تا کاروانسراي مرنجاب هیچ روستایی نیست، فقط چند کشتز
  یک چاه آب قرار دارد که در نزدیکی جاده خاکی کاروانسرا است.

 
  مرنجاب يکاروانسرا 36- 2 یرتصو

ی می شود. و مسیر سوم هم از کاشان به مسیر دیگر پارك ملی کویر به قصر بهرام و کاروانسراي سفیدآب و مرنجاب منته
  ابوزید آباد و از آنجا به مرنجاب ختم می شود.



62 
 

 
  مرنجاب يکاروانسرا ي جاده ریمس 37- 2 یرتصو

که در دیوارهاي آن کاروانسراي مرنجاب که در دوره صفوي به شکل قلعه اي مربع شکل ساخته شده داراي شش برج است 
درجه شاخص شده است. بعد از درب ورودي،  45تعبیه شده. سردر ورودي این کاروانسرا در شرق آن قرار گرفته و با دو پخ 

متر است که  20*30هشتی و دو صفحه کناري آن قرار دارند که از دو طرف می توان به پشت بام راه پیدا کرد. ابعاد حیاط 
اروانسرا، حجره ها و در ضلع غربی، چندین شاه نشین قرار گرفته و از دو طرف شمال و جنوب صحن دور تا دور صحن اصلی ک

  می توان به شتر خوان هاي پشتی راه پیدا کرد.

 
  مرنجاب يکاروانسرا از یکل یینما 38- 2 یرتصو

 
  مرنجاب يکاروانسرا يها برج 39- 2 یرتصو
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  مرنجاب يکاروانسرا يها حجره و اطیح 40- 2 یرتصو

می توانند چادرهاي خود را در اطراف استخر کاروانسرا که توسط سازمان میراث فرهنگی سنگفرش شده است، گردشگران 
سرویس بهداشتی قرار گرفته است. همچنین مسافران می توانند بنزین و آب شیرین  12ا کنند. در قسمت جنوبی کاروانسرا برپ

  را از مسئولین کاروانسرا دریافت نمایند. برق این کاروانسرا توسط موتور برق تأمین می شود.

 
  مرنجاب يکاروانسرا ي ضچهحو 41- 2 یرتصو

این بنا که با گچ و آجر ساخته شده، یکی از مهم ترین رصدگاه هاي ایران نیز به شمار می رود که عالقه مندان را از نقاط 
مختلف کشور به سوي خود جلب می کند. گروه هاي نجومی در بام کاروانسرا مستقر می شوند و تلسکوپ ها و دوربین هاي 

آسمان نشانه می روند تا بتوانند زیبایی هاي آسمان را در سکوتی زیبا رصد کنند. از دیگر فعالیت ها و چشمی را به سوي 
امکانات این کاروانسرا وجود بزرگترین تپه هاي شنی و بندریگ و همچنین دریاچه نمک و جزیره سرگردان و امکاناتی از قبیل 

کویر این امکان را براي گردشگران مناسب کرده و همه ساله افراد و گروه استراحتگاه براي مسافرین و امواج تلفن همراه در دل 
  .هاي بیشماري از آن دیدن می کنند
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  مرنجاب ریکو پرستاره آسمان42- 2 یرتصو

ه، کف بو، نازي، تاق، قیچ، خارشتر، این منطقه را پوشش انبوهی از گیاهان کویري مانند: درخچه هاي گز وحشی، ارت
کربون و ... را در بر گرفته است. از جمله حیوانات موجود می توان به گرگ، کفتار، روباه شنی، گربه شنی، بزمجه، آفتاب 

  خورد.پرست، انواع مارمولک، مار، عقرب،  رتیل، عقاب ، شاهین و ... اشاره کرد. و از پرندگان بیش از همه باقرقره به چشم می 

 
  مرنجاب ریکو یاهیگ پوشش 43- 2 یرتصو

  

 
  نمک اچهیدر و سرگردان رهیجز 44- 2 یرتصو

و فرهنگی مرمت و بازسازي و در مراسمی اکنون کاروانسراي مرنجاب توسط صندوق احیا و بهره برداري از اماکن تاریخی 
  به بخش خصوصی واگذار شده است.
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  هتل بالی 
هتل بالی، هتلی سه ستاره است که به تازگی و در شهر خور و بیابانک در استان اصفهان احداث شده است. این هتل از 

بسیاري از مناطق گردشگري، علمی و نظر موقعیت مکانی در نقطه اي از کویر مرکزي ایران قرار گرفته که تقریبا نسبت به 
  تحقیقاتی و روستاهاي کویري در مرکز واقع شده است.

 
  ابانکیب و خور یبال هتل 45- 2 یرتصو

ب بوده است که براي انگیزه احداث هتل بالی در قلب کویر مرکزي ایران در ابتدا به منظور جلوگیري از خارج شدن مسافران
کویر نوردي و تورهاي صحرا عزم سفر به کشورهاي عربی و حاشیه خلیج فارس را می کردند که بابت این سفرها هزینه 
سنگین و همچنین زمان زیادي باید پرداخت می شد در صورتی که کشور ایران خود داراي تمامی قابلیت هاي کویر نوردي و 

  است.جاذبه هاي کویري شگفت انگیز 

یکی دیگر از انگیزه هاي احداث این هتل جذب گردشگران خارجی ذکر شده است که بسیاري از آنها براي یک بار هم 
کویر و بیابان را ندیده اند. این گردشگران آرزوي افامتی هر چند کوتاه در کویر را دارند. بسیاري از گردشگران خارجی به دالیل 

  امکانات اقامتی در کویرهاي ایران بود از سفر به این کویر زیبا خودداري می کردند.مختلف که یکی از آن دالیل نبودن 

شروع به  1384به هر صورت این مهمانسراي کویري که بزرگترین هتل کویر مرکزي ایران نیز به شمار می رود، در سال 
وست هاستل هاي ایران را در دست ساخت شد. یحیی امینی که در سالهاي پیش از انقالب، مدیریت یکی از معروف ترین ی

  به اتمام رساند. 1388داشت با تمامی مشکالت، ساخت این هتل و کمپینگ کویري را در مهرماه 

 
  یبال هتل دوریکر 46- 2 یرتصو

و سرویس بهداشتی مطابق با استانداردهاي هتل داري اتاق می باشد که کلیه اتاق ها از امکانات  32مهمانسراي بالی داراي 
برخوردارند. اتاق هاي این مهمانسرا به دو بخش تقسیم می شوند که بخشی به صورت معمولی مانند دیگر هتل ها با تخت 

کامّال  خواب و ... مبلمان شده و بخشی دیگر، اتاق هاي سنتی هستند که در آنها تخت، میز و صندلی وجود ندارد و به صورت
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سنتی طراحی و چیدمان شده اند و معموّال با استقبال فراوان مسافران نیز رو به رو می شوند. در این اتاق ها از رختخواب هاي 
  پنبه اي و لحاف هاي مخمل قرمز رنگ قدیمی استفاده شده است و دیوارها از جنس کاه گل هستند.

 
  یبال هتل يها اتاق 47- 2 یرتصو

معماري این مهمانسرا کامّال سنتی است و از دیگر امکانات آن می توان به سفره خانه سنتی، مینی بار، رختخواب هاي 
سنتی و مدرن، سرمایش و گرمایش اسپیلت و سرویس هاي بهداشتی ایرانی و فرنگی با حمام، سایت شتر سواري، سایت رصدو 

می، بار سنتی زورخانه اي و بار مدرن با امکانات صوتی، ماهواره، اینترنت و بازي هاي سرگرمی، پذیرایی با انواع تلسکوپ نجو
  غذاهاي سنتی ایرانی و خارجی و فروشگاه صنایع دستی اشاره کرد.

 
  یبال هتل خانه سفره 48- 2 یرتصو

 
  یبال هتل یمیصم يفضا و ینینش شب 49- 2 یرتصو
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  یبال هتل یرونیب يفضا 50- 2 یرتصو

  اکوکمپ متین آباد 
قرار دارد. این کمپ که به  کیلومتري جنوب شرقی کاشان 45کیلومتري جنوب نطنز و  25کمپ متین آباد در فاصله 

 80همت مهندس اشرف واقفی در ابتداي رمل هاي بزرگ کویر، منطقه پشت ریگ واقع در جنوب دریاچه نمک مسیله (
شتر، رستوران و  40کیلومتر) و بیابان بندریگ احداث شده است و شامل اماکن چادرهاي دائمی در شنها، کمپ شتر سواري با 

  کامالّ طبیعی، یکی از اماکن زیباي مناطق گردشگري کشور محسوب می شود.سوئیت و مزرعه ارگانیک 

 
  آباد نیمت کمپ اکو 51- 2 یرتصو

 25اقامت در کمپ به دو صورت اقامت در سوئیت هاي سنتی و چادر امکان پذیر است. سوئیت ها هر کدام به متراژ 
ت که فضاي داخلی آن جهت اسکان دو نفر در نظر گرفته شده است. امکانات داخلی هر سوئیت شامل سرویس مترمربع اس

هاي خواب، یخچال، سرویس هاي بهداشتی فرنگی و حمام، سیستم تهویه مطبوع و طراحی داخلی با استفاده از معماري 
  سنتی ایران می باشد.

نفر  36حداث شده است که با احتساب گنجایش دو نفر در هر چادر، جمعاّ عدد چادر دو نفره نیز در این فاز ا 18تعداد 
امکان اسکان در چادر وجود دارد، اقامت در چادر به دو سبک سنتی(رختخواب پیچ) و امروزي (تخت یک نفره) امکان پذیر 

شده است تا حتی  است. کف چادرها با استفاده از زیلوهاي محلی مفروش شده است. در طراحی شکل کلی چادرها سعی
االمکان شبیه چادرهاي عشایري کویري ایران باشد. جنس بدنه چادرها پلی استر پنبه است تا در برابر رطوبت مقاوم باشد که 
توسط طراحی و اجراي سازمان هالل احمر تولید شده اند. طراحی آنها به گونه اي است که داراي  یک پنجره سراسري که 

د مسافران قرار دارد و مسافران می توانند بدون هیچگونه تغییر موقعیت به محیط بیرون اشراف ارتفاع در سطح میدان دی
داشته باشند و از طبیعت لذت ببرند. در هر چادر امکان استفاده از برق و روشنایی در شب با استفاده از انرژي برق محیا شده 
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اساس گردشگري پایدار و بر مبانی اولیه اکوتوریسم پایدار ایجاد است. کمپ متین آباد به عنوان اولین کمپ طبیعی در ایران بر
  شده است.

در طراحی و ساخت سازه هاي کمپ متین آباد، موارد مختلفی در نظر گرفته و رعایت شده است. از اساسی ترین آنها می 
ک معماري با طبیعت باز و توان به توجه مجدد به سبک معماري سنتی و بومی ایرانیان ساکن حاشیه کویر، ترکیب این سب

دلگشاي اطراف، تالش در کاهش اثرات منفی سازه ها به طبیعت اطراف و مناظر طبیعی کوه و کویر نام برد. احداث چادرها 
  بدین سبک نیز به نوعی یادآور طریقه سکونت مردمان عشایري حاشیه کویري و القا و احیاي بادیه نشینی آنها می باشد.

 
  چادرها و یسنت يها تیسوئ در اقامت 52- 2 یرتصو

این مجموعه در طبقه اول متشکل از یک درب ورودي بزرگ، واحد پذیرش و هفت باب سوئیت می باشد. این سوئیت ها 
نفر که تا چهار نفر نیز ظرفیت  مجهز به سرویس بهداشتی، سیستم هاي گرمایش و سرمایش، یخچال و تلویزیون با ظرفیت دو

دارند. سرویس هاي بهداشتی چادرها در انتهاي قسمت شمالی این مجموعه قرار دارند. در طبقه اول چایخانه سنتی قرار گرفته 
است که از دو طرف به دو پشت بام وسیع منتهی می گردد. در طبقه سوم نیز سوئیت شاه نشین با ظرفیت هشت نفر قرار 

  در این واحد شب مانی به صورت سنتی ایرانی پیش بینی شده است. گرفته است.

 
  آباد نیمت کمپ يها اتاق 53- 2 یرتصو

 
  آباد نیمت کمپ نینش شاه اتاق 54- 2 یرتصو
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آباد یک مزرعه ارگانیک دایر گردیده تا طبیعت دوستان را با این روش کشت آشنا نمایند. هدف در حاشیه اکو کمپ متین 
منطقه شامل: پرندگانی از قبیل، زاغ بور، هوبره، از احداث این کمپ فراگیري از طبیعت، تماشاي حیات وحش منحصر به فرد 

تیهو و چکاوك، آشنایی با پوشش گیاهی کویري و گیاهان زراعی و کشاورزي محلی، عکاسی از مناظر بدیع، رصد ستارگان در 
هوایی به شب و ماجراجویانه تر از این ها، شتر سواري، پیاده روي و دوچرخه سواري در کویر، استفاده از ویژگی هاي آب و 

همراه آرامش موجود در منطقه و مدیتیشن بر روي شن هاي کویري به نوعی گردشگري، سالمت را براي ما تعریف می کند. 
تنوع فرهنگی در سنت ها و آداب و رسوم گردشگري رویدادهاي منطقه را به رخ می کشد تا آنجا که به مناسبت هاي مختلف 

باشیم. برداشت محصوالت مختلف (گندم، انار و ...) و جشن هاي باستانی مانند:  بهانه اي براي جمع شدن کنار هم داشته
  مهرگان، سده، چهارشنبه سوري و یلدا این بهانه ها را پررنگ تر می کند.

مکان جغرافیایی متین آباد و قرار گرفتن آن در نزدیکی دو شهر بزرگ کاشان و اصفهان از یک طرف، و نزدیکی به کویر و 
  از طرف دیگر تنوع و گوناگونی سفرهاي گردشگري کوتاه مدت را امکان پذیر کرده است. کوهستان 

  نتیجه گیري  4- 2-8

با توجه به ویژگی هاي مصادیق ذکر شده در این فصل، می توان به طور کلی به دو گروه نتیجه گیري کمی و کیفی زیر 
  دست پیدا کرد.

ربنا و سطح اشغال هر اقامتگاه متناسب با تعریف سازندگان و با توجه به ماهیت موضوع، میزان زی نتیجه گیري کمی:
طراحان و نیز میزان پتانسیل منطقه در جذب گردشگر متفاوت است. تعداد اتاق ها نیز از همین قانون تبعیت می کند. آنچه 

نسبت به میزان  بر شکل اتاق ها، مساحت و نحوه قرار گیري آنها در پالن اصلی مجموعه تأثیر می گذارد دیدگاه طراح
خصوصی کردن فضاها و برخی دیگر از پارامترهاست. جز فضاهایی مثل رستوران، بارها، سایت شترسواري، سایت رصد 
ستارگان و ارائه حداقل سرویس هاي مورد نیاز گردشگران، از موارد مشترك بین تمامی مصادیق است. مصالح مورد استفاده در 

وجه به اقلیم گرم و خشک منطقه کویر، به گونه اي انتخاب شده اند تا بیشترین بازدهی را از ساخت این اقامتگاه ها نیز، با ت
  نظر تأمین آسایش دمایی داشته باشند.

تالش براي حفظ حریم خصوصی و بکر کویر، در کنار حضور انسان در طبیعت منطقه، در تمامی  نتیجه گیري کیفی:
صلی روي آوردن مخاطبان به چنین اقامتگاه هایی عبارت است از بهره گیري از مصادیق قابل توجه است. از آنجا که هدف ا

داده شده است. طبیعت کویر و همنشینی با آن، معماري فضاها به سمت سنتی بودن و جدایی از زندگی مدرن امروزي سوق 
ماري گذشتگان در جهت انطباق با متفاوت بوده، اما هر یک به نوعی از نظر رنگ و روي آوردن به اصول معبناها از نظر فرم 

سایت گام برداشته اند. معماري داخلی مجموعه ها اغلب با رنگ هاي گرم و تزئینات سنتی شکل گرفته است و ایجاد محیطی 
  آرام و به دور از تحمالت معمول، در حاصل کار طراحان مصادیق ذکر شده به خوبی به چشم می خورد.
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  یضوابط و استانداردهاي طراح  9- 2

  مقدمه  1- 9- 2

 اجزاي و عناصر قرارگیري هم کنار و ترکیب از خدماتی بزرگ ساختمانهاي دیگر همچون تفریحیاقامتی  مجتمع یک
 متناسب و صحیح استفاده ي نحوه نیز ها بخش این از یک هر مطلوب فعالیت از ناآگاهی شک بدون است آمده حاصل مختلفی

 و شده تعیین پیش از هاي ظرفیت به نسبت بهره کم و نامتناسب طرحی ولحص امر نهایت در آنها از یک هر فعالیتهاي از
 طراحی براي صحیح جوابی به آنها استانداردهاي و فضاها لیست بررسی با برآمدیم درصدد لذا میشود منجر طراحی اهداف
  .برسیم

  استانداردها شرح و نیاز مورد فضاهاي بررسی  2- 9- 2

  حوزه ي اقامتی  
 محل ها، کمپ متل، ویال، هتل، شامل که است مجموعه اصلی فضاي نوعی به و برگرفته در را اقامتی فضاهاي حوزه این
  . که در زیل به ریز فضاهاي آن پرداخته شده است.شود می خانوادگی چادرهاي نصب

  اندازه ي اتاق خواب ها  2-1-1- 2-9
درجه ي چهارم  هاي هتل شد. درمترمربع می با 50ستاره  4هاي  هتل در احداثی هاي مهمانخانه براي اتاق تعداد حداقل
ممکن  عالی تر در هتل هاي مساحت این.  است مترمربع 15ـ 17معادل  تقریبی طور به معموالً خوابه اتاق دو تخت مساحت
. شود می گرفته نظر در نشیمن احتساب محل با و حمام البی احتساب بدون مزبور مساحت که برسد مترمربع 28به  است
ملکه  اندازه ؛ متر میلی 1370*2030نفره  دو تخت ، متر میلی 990*1900قلو  دو تخت:  از عبارتست اییامریک تختهاي ابعاد
 انتخاب طوري را خواب اتاق اندازه هتلها بیشتر در. متر میلی 1830عرض  با اندازه شاهانه ؛ متر میلی 1520*2100اي 

را  آن توان می و است بیشتر هتل انعطاف قابلیت شرایط ینا در.  باشد مناسب نفره دو و قلو دو براي تختهاي که میکنند
 این در که تاشو باشد خوابهاي تخت داراي است ممکن اتاقها از بعضی.  داد توسعه آینده در استانداردها رفتن باال با همراه
 هاي پانل توسط و شده تا ائمق به طور مورفی هاي تخت.کرد استفاده آنها از نیز مالقات یا نشیمن اتاق عنوان به توان می حالت
 محل در ارتفاع میلی متر) است. این 2300متر (حداقل  میلی 2500معادل  سقف تا کف ارتفاع. شوند می بسته دیواري
اتاق (حدود  مساحت از نسبتی. شود می انتخاب مکانیکی هاي انجام سرویس براي وضعیت این ، است متر میلی 2000ورودي 

 پالستیکی یا نئوپانتی لباي شامل که دارد وجود معموالً  ارتباطی درب دو.  دارد رتباطی اختصاصا هاي درب آن) به 20%
 به یافته و کاهش بل دسی 45ـ 50باید  کریدور و خواب اتاق میان صوت انتقال.  باشد می صوتی امواج کاهش انتقال جهت
 و کرده استفاده دو جداره شیشه هاي از هوایی و زمینی ترافیک از حاصل زیاد صداي و سر وجود صورت در.  برسد حداقل
از  افقی سقفهاي در نباید مهمان اتاق ارتفاع . دهند می کاهش دسیبل 40ـ  42به  را مزاحم سروصداي حجم وسیله بدین

 بشی سقف قسمت ترین پایین ارتفاع حداقل ضمناً.  باشد متر کمتر 40/2از  متوسط بطور دار شیب سقفهاي در و متر 60/2
  .متر کمتر باشد 20/2از  نباید اتاق داخل در دار
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  اتاق خواب میهمانان 2-1-2- 2-9
 وجود خواب اتاق به خصوصی متصل حمام یک جدید هتلهاي غالب در. دهند می نشان را حمام و خواب اتاق شکل زیر دیاگرامهاي

  گیرد.  قرارنمی بررسی مورد خصوصی حمام بدون نمونه هاي بنابراین. دارد

 کمد.  است آل ایده آن در هزینه جویی صرفه بر راحتی نسبت و متر میلی 3600اتاق  عرض:  قلو دو تخت با متداول خواب ـ اتاق1
  . دارد البی (راهرو) قرار در لباس

  . شود می داده عمق کاهش در اندکی اینکه استثناي به شود می رعایت ترتیب همین نیز نفره دو و نفره یک هاي تخت مورد ـ در2

  .حمام مقابل در باریک فرانتاژ یا هـ جبه3

 
  هتل در خواب اتاق آرایش انواع 55- 2 یرتصو

  471، صفحه 1384اول،  چاپ سازان، آینده ، نشرآب معماري، اطالعات ، ارنست نویفرت: مأخذ

  حمام هاي خصوصی  3- 1- 2- 9- 2
 دیواري (متحرك) به دوش به مجهز زیردوشی یا وان و توالت دستشویی، ملشا ها اتاق ي کلیه در بهداشتی سرویس
.  است آن باالي قسمت آینه در با همراه دستشویی لگن ، WC داراي معموالً  حمام. باشد می مترمربع 4حداقل  مساحت

 باعث فضا یا زینهه در را زیادي چندان صرفه جویی حمام جاي به دوش از استفاده.  هست نیز دوش داراي حمام خصوصی
 درنظر نیز دوش براي فضایی ، حمام بر عالوه گاهاً مجلل هاي در هتل.  گیرد نمی قرار استفاده مورد غالباً  ، بنابراین شود نمی
 رابطه در باید حمام. باشد شده جدا آن از هایی پارتیشن توسط یا و بوده پیوسته wc با است ممکن فضا این و شود می گرفته

و  نگهداري که گردد انتخاب طوري باید مجاوري و ها لوله این محل. باشد شده طراحی دقیقاً و تهویه کشی لوله مجاري با
 وان دور در اي کاري شیشه کاشی:  از است عبارت شود گرفته نظر در باید که دیگري موارد. باشد تر آسان ها آن به دسترسی

 دسترسی براي حمام متحرك پانل سینی صابون، نرده، و دوش پرده م،حما خود و حمام دوش براي حمام (حداقل)، دستگیره
 درجه با مطابق حوله گذاشتن براي کافی قفسه هاي کنترل ترموستاتی، مجهز به ترجیحاً  و کن مخلوط دوش، کشی، لوله

 اصالح ماشین يبرا الکتریکی اتصاالت آرایش، براي سطحی یا میز وجود عدم در صورت خوب قفسه هاي فضاي هتل، مرغوبیت
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 دستمال محل:  از عبارتند قابل اقالم سایر. لباس آویز هاي قالب و دوش یا حمام براي نالغز سطح حمام و پوش کف صورت،
  کاغذي،

. است آیینه ضروري باالي در خوب روشنایی وجود پایه، سه بهداشتی، ظرف کفش، گردگیر براي قالب بطري، سر بازکن
. باشد کمتر متر  20/2از  نباید بهداشتی عمومی هاي سرویس و ها اتاق بهداشتی هاي سرویس قفس زیر تا کف ارتفاع حداقل
.  باشد متر سانتی 160آن  طول و متر سانتی 70آن  عرض حداقل و متر سانتی 80*80باید  دوشی زیر ابعاد حداقل

 1200ـ2000هتل  نوع حسب بر ها آن ضعر ؛ باشند طویل از حد بیش نباید پلکانکریدورها و خواب هاي اتاق کریدورهاي
 از کمتر عرضی داراي نباید طول متر 18تا  صورت هر در ولی بوده آن طول با باید متناسب طبقات راهرو عرض است متر میلی
خواب،  هاي اتاق هاي درب کشیدن عقب با توان می باشد متر میلی 2000از  کمتر کریدور عرض اگر 70/1 : باشد مقابل عدد
 سقف تا ؛ ارتفاع شود می استفاده مهندسی لوازم نگهداري براي غالباً سقف روي در موجود خالی محل از.  داد افزایش را آن
 از را ها گوشه.  شوند روشن به خوبی و بوده تمیز باید درب روي اعداد و یاب جهت عالیم. باشد متر میلی 2250از  کمتر نباید
 از سکوت رعایت براي.  شود مهیا اضطراري روشنایی .شود نصب برق پریز یک متر یمیل 12هر  از. کنند حفاظت دیدن آسیب
 است ممکن ساز یخ ماشین و نوشابه نگهداري ، کن پاك کفش هاي براي ماشین ها البی یا کریدورها در.  شود استفاده فرش
   .باشد الزم فضا

  خانه جلوي جبهه  2-1-4- 2-9
.  باشد جا تاکسی ها انتظار براي یا و شده کشیده جاده کنار به بتوانند ها اتومبیل که باشد طوري باید رو ماشین ورودي

 خور باد هاي البی از باز هاي در محل.  گردد تأمین کاناپه است بهتر و است الزم فضا نیز ها اتوبوس کشیدن انتظار براي گاهی
 است). در ضروري مهمانان کیف محل و سوزي از آتش فرار براي گذرگاهی هاي (درب شود می استفاده دوار هاي درب از یا

 عالی هاي هتل در.  شود استفاده خودکار هاي درب از هستند کیف میهمانان داراي و دارد وجود سنگین ترافیک که مواردي
آن  در مردم از زیادي هاي گروه رود می انتظار که هایی هتل در ، دارد وجود ها کیف داري محل نگه در اي جداگانه درب تر
  است. الزم اي ویژه تدارك ها کیف کنترل براي ، کنند متاقا

  البی هتل 1-5- 9-2- 2
 برآن که باشد مشروط می مترمربع 75/1ستاره  چهار هتل براي اتاق هر نسبت به (البی) نشیمن سالن مساحت حداقل
 باید شود یم ذکر که هتل مواردي البی در نباشد کمتر مترمربع 150ستاره  چهار هتل نشیمن (البی) براي سالن مساحت
 ، اطالعات دفتر ، اخبار پرینتر تل ، تقویم و ، ساعت تلویزیونی امنیتی مانیتورهاي ، عمومی تلفن ، خانگی تلفن ؛ گردد تأمین
 ، انتظار و استراحت هاي محوطه ، ها مغازه و ها کیوسک ، اي هاي کرایه اتومبیل دفاتر و هوایی خط مسافرتی هاي آژانس

  .عمومی هاي توالت ، ي میهمانان بیرخانهد و تجاري هاي سرویس

  رستوران هتل 1-6- 9-2- 2
 رستوران از یک بیش وجود بزرگ و متوسط هتل در. شود گرفته نظر در مهمانخانه وضع با متناسب باید رستوران سالن
 ذاهايغ صورت با رستورانی همچنین است تریا کافه یا خانه قهوه صورت به معموالً  قیمت رستوران ارزان. باشد می متداول
 هتل هاي مانند ، مناطق بعضی در.  باشند نیز اختصاصی رستورانهاي داراي است ممکن بزرگ هاي هتل. وجود دارد گران
 بر عالوه صورت این که در باشد دسترس قابل خیابان از هم و هتل داخل از هم است ممکن قیمت ارزان رستوران شهر، مرکز
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 بیرونی تجارت مقدار به بستگی ، هاي هتل صندلی تعداد یا ظرفیت. شوند می ذبج نیز هتل بیرون افراد هتل، ساکن افراد
 صبحانه سرویس حجم و میهمانان اقامت زمان ها، سایر رستوران به نسبت هتل موقعیت هتل)، بیرون افراد به (فروش بالقوه
 توسط یا سرویس این و شود می مهیا باز هواي در غذا سرویس براي الزم مناسب تدارکات مناطق سایر و ها تفریحگاه در. دارد
 که شوند طراحی طوري باید ها رستوران.گیرد می انجام جداگانه کامالً  صورت به یا و هتل از به بیرون رستوران یک توسعه

 و فرهو چهارن نفره دو میزهاي از بتوان باید نمونه عنوان به. باشد پذیر امکان آن در مختلف هاي ترتیب با صندلی و چیدن میز
 اما بگیرید؛ نظر در نیز را روي نیمکت بر نشستن. کرد نفر تامین 10، 8، 6براي  هایی محل یکدیگر کنار از ها آن چیدن با

   .حاصل گردد زیادي پذیري انعطاف تا است الزم معمولی میزهاي ، نیمکت براي

 و میان رستوران سرویس هاي درب براي. باشد ها آن ي گوشه در یا و میزها گروه نزدیکی در ها ستون که است بهتر
 سرویس مسیر با که طراحی گردد طوري باید میهمانان براي دسترسی مسیر. شود تامین آکوستیک راهروي یک آشپزخانه
 میلی 1350ـ900از  کمتر نباید ، آن از چرخدستی ها و میهمانان عبور صورت در سرویس، هاي گذرگاه عرض. نشود اشتباه
 مجموعه یک صورت به باید روشنایی و تزئینات یا دکوراسیون .است مهم بسیار رستوران طراحی در محیط عامل. باشد متر

 با را کار این لزوم، صورت در و کرد تقسیم نزدیکتر و کوچکتر هاي محوطه باید به را منظم و بزرگ فضاهاي. باشند یکپارچه
 معموالً  رستوران کف در تراز تغییر. دهند می انجام گوناگون یینیتز مشخصات و مختلف یا ارتفاع هایی جداکننده از استفاده

 3یا  2 از نباید بیش و شود می واقع قبول قابل بکند رستوران طراحی به مثبتی کمک اگر اما نیست قبول قابل نظر آشپزها در
 محوطه باید باشد الزم تراز تغییرهرگاه . باشد تراز هم آشپزخانه کف با باید رستوران اصلی قسمت کف. باشد داشته وجود پله
 توي در یا و ها درب نزدیکی در یا ورودي در ممکن است پول دریافت صندوق میز. کرد محافظت نرده توسط را نشیمن هاي

: است آن امثال و تریا کافه براي حداقل اندازه کند؛ می فرق نوع رستوران حسب بر میزها ي اندازه. باشد آشپزخانه محوطه
  . گردد می انتخاب متر میلی 600*1100ابعاد  نفره چهار میز و براي 600*600ابعاد  نفره دو زمی براي

  چایخانه 1-7- 9-2- 2
  .است برایشان کافی خروجی یک کلی حالت در است نفر 50از  کمتر ها آن وظرفیت بوده طبقه یک که هایی چاپخانه

  رفاهی موارد یا تسهیالت 1-8- 9-2- 2
 دفع جذب یا در عوامل این است؛ موفق چاپخانه یک در عوامل مترینمه از ها توالت تمیزي کیفیت، محل، مقیاس،
 امروزه. باشند می زیادي برخوردار اهمیت از قدیمی هاي چاپخانه نوسازي موقع در ویژه به و دارند کننده تعیین نقش مشتریان

. هستند مشتریان نشستن براي هپای سه معموالً فاقد اما میشود، سرو و شده تهیه نیز مختصر غذاهاي ها چاپخانه بیشتر در
 براي نهارخوري سرویس یک معموالً  شهري هاي چاپخانه در. اهمیت دارد بار، پیشخوان در مناسب پز و پخت تجهیزات تهیه
  .دارد ضرورت غذا سازي آماده براي ومحلی آشپزخانه یک ها وجود چاپخانه این در دارد، وجود ظهر موقع

  انواع انباري 1-9- 9-2- 2
  متر مربع. 12غیره با مساحت  و کاري رنگ کارگاه و معمولی کارگاه با همراه صندلی) و (میز اثاثیه ـ انباري

متر مربع بوده و به محل هایی براي نگهداي نوشابه هاي معدنی، قدح ها، تقسیم  10ـ انباري انواع نوشیدنی ها به مساحت 
  می شوند. محل بطري هاي خالی در مجاورت محل بارگیري قرار دارد.
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  متر مربع. 12انباري ظروف به مساحت  ـ

  محل زباله 1-10- 9-2- 2
 متراکم یا دستگاه آشغال ظرف از است ممکن و است متفاوت آن آوري جمع و ذخیره روش حسب بر آشغال محل طرح
 غیره و آشغال ظروف و زباله شستشویی محل وسایل. شود گرفته درنظر باید زباله دپوکردن براي فضایی. شود استفاده کننده
  .مهیا شود زباله براي سرد محل یک است الزم گرم هواي و آب در. شود نتامی

  اغذیه نگهداري فضاهاي و ها آشپزخانه 1-11- 9-2- 2
 و امکان آشپزخانه درصورت. باشد می %55ستاره  4هاي هتل در رستوران مساحت به آشپزخانه مساحت نسبت حداقل

 طبقه یک در باید اصلی و رستوران اصلی آشپزخانه صورت، این غیر در. باشند تراز یک در باید غذایی مواد نگهداري نواحی
 بهتر بودن اقتصادي براي. شود ساخته دیگري در طبقه تواند می غذایی مواد انباري با همراه غذا سازي آماده محل و. باشد
 آشپزخانه دیکینز در که غذایی سرویس ناحیه سایر و میهمانان از محل پذیرایی. شود ساخته شستن کار براي محل یک است
. باشد خود به مربوط سرویس) جهت (تجهیزات تجهیزات داراي و شده مربوط آشپزخانه به یا پلکان آسانسور توسط باید نیست
 در. کردن باشند قفل قابل استفاده عدم مواقع در باید غذایی مواد نگهداري محل و سرد فضاي یا اتاقک هاي آشپزخانه، درب
 فضاهاي این کاهش یا افزایش .باشد انباردار شخص کنترل تحت باید ها نوشابه و اغذیه گهدارين هاي محل بزرگ هاي هتل
 تقریبی طور به. راحت و جدید روش به یا سنتی است کامالً روش به هتل در تغذیه عملیات آیا که دارد این به بستگی مجاز
  .بگیرید نظر در را انباري فضاهاي یرسا و لباس اتاق تعویض کارمندان، توالت ساخت براي اضافی فضاي 50%

  آشپزخانه به مربوط نواحی مورد در ویژه نکات 1-12- 9-2- 2
 اي عریض حاشیه داراي مجاري این و گردد تخلیه فاضالب مجراي به آن آب باشد، نالغزنده آجر از باید آشپزخانه کف
 و زبر پوش کف توسط باید تورانهاي رس درب مجاورت در تورفته هاي قسمت باشد. کف 20/1از بیش نباید کف شیب باشد؛

 بیرون در امکان صورت در.  است ضروري از تجهیزات برخی براي هایی پایه وجود. شود پوشیده شستشو قابل و نالغزنده
 (وصل نهایی اتصاالت و کند عبور وسایل متري یک از آب و گاز لوله هاي. شود ساخته روغن گرفتن براي هایی تله آشپزخانه
. شود کاري موزائیک متر میلی 1800ارتفاع  تا آشپزخانه دیوارهاي. گیرد انجام توسط متخصص باید ها) لوله این به ها دستگاه
به  یا و گچ موزائیک، جنس از است ممکن و بوده صاف سطحی داراي باید غذایی مواد نگهداري محل انباري یا دیوارهاي
 و شده ها محافظت گوشه. باشد شیبدار صورت به ها آن فوقانی سطح و بوده آجر از کوتاه دیوارهاي. باشد کاري رنگ صورت
 حشرات نظیر و مگس ورود مانع هاي پرده داراي باید شدن باز قابل هاي باشد. پنجره نسوز آجرهاي جنس از کاذب هاي سقف
 ها ها. درب آن شستن یاکردن  تمیز موقع در مگر شوند باز ها پنجره که نیست الزم مکانیکی تهویه وجود صورت باشد. در آن

داراي  و باشد آن دیوار کنار در یا و آشپزخانه وسط در تواند می اصلی تجهیزات. آن) باشد امثال یا (شیشه شفاف صفحه داراي
 بهتر و متر 2/10تا  7/7هوا  کشش سرعت و آمده بیرون ها آن طرفین از متر میلی 250ي  اندازه به که هواکش هاي کاناپه
 انتخاب متر میلی 2150زیر معادل  در کاناپه ارتفاع.  باشند کشیده سقف تا ها لبه این و بوده قائم هاي لبه يدارا که است
دارد.  غذا) تامین بودن مشکل یا (راحت غذا نوع موقعیت آن، هتل، نوع به بستگی آشپزخانه انباري به مربوط هاي اندازه. شود
  سانتیگراد. درجه 2ـ3معمولی  سرد اتاق براي و سانتیگراد درجه 20عمیق  براي انجماد:  از است عبارت سرد اتاق دماي
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  ها ملحفه یا البسه محل 13- 1- 2- 9- 2
 صورت مساحت در این: میشود گرفته درنظر مترمربع 4/0اتاق  هر براي معموالً. دارد هتل نوع به بستگی آن مساحت

 است. فضایی متر میلی 600حداقل  ها فسهق شود. عرض انتخاب هم کوچکتر است ممکن، خانه داخل در لباسشویی تامین
 مناسب خواب اتاق 200هاي  هتل براي فوق محوطه هاي همه. است الزم تعمیرات براي کار میز یک و ها لباس انتخاب براي
  .یابد نمی کاهش یا افزایش هتل هاي خواب اتاق تعداد حسب بر ها آن ي اندازه الزاماً  و است

  لباس شویی 2-1-14- 2-9
 این البته الزم است، مترمربع 140معادل  به مساحت تقریبی طور به خوابه تخت 200هتل  یک یشوی لباس محل براي
به  مساحت این، اتو از عدم استفاده صورت در. شود نمی دفتر اتاق و شیمیایی مواد ي ذخیره البسه، انباري شامل مساحت

، بخار سازي خارج سیستم و باشد ساعت در هوا بار تعویض 15ـ20معادل باید تهویه نرخ .یابد می کاهش مترمربع 40ـ59
  .شود جداگانه تامین باید خشک سازي پاك و بخاري تجهیزات

  طبقه هر سرویس 15- 1- 2- 9- 2
:  باشد آلی داشته ایده رابطه بدهد سرویس تواند می خدمتکار یک که هایی اتاق تعداد با باید طبقه هر در ها اتاق تعداد

 خدمتکار هر ازاي به اتاق 12ـ18حوزه  در اما.داشت خواهد ها اتاق اندازه و ارکنانک کارایی هتل، درجه به بستگی رابطه این
 حمل ویژه هاي چرخدستی باشد. براي داشته قرار هاي سرویس آسانسور نزدیکی در و مرکز در باید خدمتکار اتاق. بود خواهد
 ملحفه محل مورد شود. در گرفته نظر در فضا باید آشغال هاي کیسه تمیز ملحفه هاي یا البسه هاي کثیف، قفسه هاي ملحفه
 براي فضایی طبقه، هر در. شود بررسی اپراتور توسط باید آن بودن نیاز مورد. دارد وجود و موافق مخالف نظرات آشغال و ها

 ندسترسی خدمتکارا که هایی هتل در. شود می گرفته نظر در تلویزیون هاي دستگاه و اضافی هاي تخت ها، خواب بچه تخت
 اتاق بلوك در است الزم ها، و متل مسافرین هاي هتل مانند نیست، پذیر امکان عمومی محوطه از عبور بدون کارکنان توالت به

  .شود ساخته کارکنان توالت و لباس تعویض اتاق خواب هاي

  فضاهاي اداري  
  پذیرش محل 1- 2- 2- 9- 2

 باربر، متصدي ممکن است پذیرش محل جاورتم شود. در می دیده محل این از و بوده ورود محل نزدیکی در پذیرش دفتر
 بر عمدتاً  قسمت (این دارد وجود براي باربري اي جداگانه دفتر تر بزرگ هاي هتل باشد. در داشته قرار دار پذیرش و صندوق

  .دارد) نظارت ها کیف کنترل نحوه

  سالن در باربري میز 2- 2- 2- 9- 2
 با باید اندازه هتل حسب بر میز این. برود ورودي النس به بتواند راحت باربر که شود می انتخاب طوري پیشخوان طول
 کلیدها قفسه در. باشد تطابق  داشته ها کشویی و کار قفسه رسیده، هاي نامه و ها پیام دهنده نشان میهمانان الفبایی لیست

 براي میز این پشت رد واقع اتاق. دارد خواب وجود هاي اتاق از کدام هر به مربوط هاي نامه و کلید گذاشتن براي شیارهایی
  .دارد قرار آن در پستی نیز صندوق و بوده کوتاهی مدت براي کوچک اقالم نگهداري
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  متصدي میز 9-2-2-3- 2
 که دارد ها وجود اتاق مشخصات ها قسمت این نیست، در دید قابل میهمانان طرف از که است شیبدار هاي قفسه داراي
به  متصدي باشد. میز شده ثبت صورت الکترونیکی به است ممکن رگبز هاي هتل در اما است دستی هاي کارت صورت معموالً
 اداري کار براي آن هاي کمدي و ها ارتفاع قفسه است، از میهمانان نام ثبت جهت پیشخوان سطح و کار سطح داراي همچنین
 دسترسی پذیرش متصدي که دارد قرار رزرو ي اداره پذیرش میز پشت در. است الفبایی میهمانان لیست حاوي و است مناسب
  .است ضروري ها تلکس و ها چارت نمایش براي دیواري فضاي وجود: آن دارد به مستقیم

  دار صندوق میز 9-2-2-4- 2
 اصلی میز پذیرایی از معموالً  بزرگ هاي هتل در.  باشد پذیرش میز از بخشی عنوان به است ممکن تر کوچک هاي هتل در
 دار، سینی صندوق دو یک یا دفتر این دارد. در وجود اصلی ردا صندوق براي کوچکی پشت، دفتر قسمت در و است جدا

 صفحه میهمانان، امانات هاي جعبه ، ها و کشویی ها قفسه قفل، قابل پول هاي کشویی ثبات، هاي ماشین کنار در صورتحساب
  .دارد وجود صندوق گاو و هوایی ي سیستم لوله ترمینال لزوم صورت در تلفن، کنتور نمایش ي

  تلفن کلید صفحه 9-2-2-5- 2
 این غیر در .کند کار آن با تواند می پذیرش متصدي ، شلوغ غیر ساعات در لذا و دارد وجود پیشخوان نزدیکی در غالباً
 در واقع عمومی هاي تلفن به محل یا و هتل عمومی سالن به دریچه یک احتماالً و شود می نصیب اي جداگانه اتاق در صورت
 داراي روزي شبانه طور به که محلی در یا و میز پذیرش روي در: سوزي آتش خطر زنگ تابلوي. داشت خواهد نزدیک محلی

  .دارد قرار است، متصدي

 ها اتاق تعداد و شخوانیپ طول نیب ارتباط 2- 2جدول 

  طول پیشخوان(متر)  تعداد اتاق ها
50  3  
100  5/4  
200  5/7  
400  5/10  

  249،صفحه 1384اول، چاپ سازان، آینده ، نشرآب معماري، اطالعات ، ارنست نویفرت: أخذم

  مدیریت 2-6- 9-2- 2
 یا سرآشپز مدیر، دفتر پذیرایی، دفتر میز پشت در واقع عمومی دفتر به است ممکن اداري کوچک، فضاي هاي هتل در
  :خواهند بود زیر موارد چندین یا همه شامل بزرگ هاي هتل.  گردد محدود پشت واقع کنترل

 داري، رئیس صندوق مدیر، جلویی دفتر رزرو، دفتر:  است پذیرش با رابطه در مدیریت دفتر ، خانه ي جبهه یا جلو ـ در
  .منشی فروش، مدیر

 مدیر، کل، معاون مدیر: باشد) تواند می نیز دیگري قسمت در اما پذیرش قسمت نزدیکی در (ترجیحاً  کل مدیر ـ محل
  .آرشیو تکثیر، اتاق دپارتمان، سابداري،ح رئیس ، ها منشی
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 سرمهندس، اتاق انتظار، کارمندان، و دبیرخانه پرسنلی، دفتر انباردار، سرویس، ي محوطه در کنترل دفتر: خانه پشت ـ در
  .تربیتی امور اتاق مستخدم، یا دار خانه آشپزخانه)، توي (در سرآشپز حفاظت، افسر

  کارکنان براي الزم فضاي 7- 2- 2- 9- 2
 آشپزخانه از بدون عبور باید شود. کارکنان می تهیه آشپزخانه به مجهز محوطه کارکنان سوم یک براي بزرگ يها هتل در

کوچک،  هاي هتل کند. در پیدا است ضرورت ممکن نیز عالی کارمندان ویژه غذاخوري باشند. اتاق داشته دسترسی محوطه به
 شود. سرویس اصلی آشپزخانه طریق غذاخوري، از ي از محوطه ساده کارکنان و کنند می استفاده رستوران از عالی کارمندان

  . شود ساخته باید هایی توالت کارکنان براي

 هر براي به نیمکت مربوط فضاي گرفتن درنظر بدون الزم فضاي شود؛ تهیه باید کامل ارتفاع با کمد یک کارمند هر براي
 ارتفاع نصف با کمدهایی از ممکن است پایین رده کارمندان از بعضی مورد در: شود می گرفته درنظر مترمربع 36/0نفر 

 خوابگاه فضاي. شود داده قبالً  آن برخالف اینکه اطالعاتی مگر بگیرید، درنظر مساوي را مرد و زن کارکنان تعداد. شود استفاده
   .شود الزم آپارتمان یک مدیر شخص براي ممکن است. دارد مدیر سیایت و موقعیت به بستگی کارکنان

  حوزه ي فرهنگی و مذهبی  
 فضاها این که خاصی اهمیت بنابر. شود می ...و نمایشگاه و موزه کنفرانس، سالن مسجد، نظیر فضاهایی شامل حوزه این
 ترین ارزش با از یکی در که مجموعه نمازخانه و مسجد خصوصاً . شوند مطرح توریستی مجموعه یک نگین عنوان به باید دارند
 نیازمند روز شبانه شرعی ساعات در لذا باشند می داخلی مسافران بازدیدکنندگان، حداکثر آنجایکه از.است شده تعریف سطوح
 را بیشتري ساعات گذراندن قصد که مهمانان و مسافران از دسته آن طرفی از. هستند دینی فرایض انجام براي معنوي محیطی

 هر به. است الزم تفریحی فضاهاي سایر کنار در فراغت اوقات گذراندن منظور به فرهنگی هاي مکان وجود دارند، مجموعه در
و ...  نمایشگاه یک و موزه یک نمادین، مسجد یک وجود مجموعه مهمانان فرهنگیـ  معنوي نیازهاي به پاسخگویی براي حال
  .است کافی و الزم

  سالن کنفرانس 1- 3- 2- 9- 2
  وروديالف) 

ث تجمع افراد پشت در نگردد و تهیه بلیط یا سایر تشریفات ورود در آن طراحی ورودي سالن باید به گونه اي باشد که باع
به سرعت و منظم انجام گردد. بهتر است این نکته لحاظ گردد که قرار گرفتن افراد باید بصورت خطی(صف) باشد، فضاي 

نفر می باشد.در  4اي متر بصورت طولی بر 2مناسب براي افراد بصورت یک متر مربع براي شش نفر و یا بصورت خطی حدود 
  نتیجه براي ورود افراد به سالن چینش خطی مناسب ترین چینش است.

  سالن انتظارب) 

بالفاصله پس از ورودي وارد سالن انتظار می شویم. در این فضا نیز طراحی براساس هر شش نفر یک متر مربع انجام می 
مترمربع فضا نیاز است و این عدد را  50براي کل نفرات به نفر را دارد  300گردد. بدین ترتیب که اگر سالن ما گنجایش 
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نفر نیز فضاي آزاد بدهیم. در این صورت فضاي استاندارد سالن انتظار ما  2ضرب می کنیم که به هر فرد به اندازه  3معموال در 
  مترمربع خواهد گردید. 150حدود 

 4افی شاپ سالن آمفی تئاتر است.این فضا به ازاي هر میز فضایی که بعد از سالن انتظار در نظر گرفته فضاي مربوط به ک
  متر مربع نیز جهت آشپزخانه و کانتر فروش در نظر گرفته می شود. 15مترمربع محاسبه گردیده و فضایی معادل  5.76نفره 

ولی فضاي دیگر در سالن انتظار سرویس هاي بهداشتی است که باید در محلی تعبیه گرددکه در دید کامل نباشد 
  سرویس دستشویی و توالت در نظر گرفته میشود. 8متر مربع براي  30دسترسی به آن به سهولت انجام بپذیرد. فضایی حدود 

  سالن اجرا) پ

حداکثر ظرفیت سالن آمفی تئاتر به طرح هندسی سالن ، محدودیتهاي صوتی تصویري ،   تئاتر آمفی سالن دکوراسیون  در
  و اندازه سن بستگی دارد.آکوستیک سالن ، خط دید و شکل 

صندلی براي هر راهرو توصیه می گردد ولی در صورتیکه براي هر سه راهرو یک در  16معموال حداکثر : طول ردیف
صندلی به ازاي هر راهرو نصب کرد ، ضمنا براي هر  25متر در نظر گرفته شود می توان حداکثر تا  1خروجی به عرض 

معموال  تئاترها آمفی در فضا حجم همچنین و. نمود محاسبه مربع متر  0.5برابر با حداقل  تماشاچی بصورت نشسته باید فضایی
متر مکعب در نظر گرفته می  8الی  6متر مکعب به ازاري هر تماشاچی و در فضاهاي اپرایی و موسیقایی حدود  5الی  4حدود 
  .شود

  استانداردهاي دید تماشاگران) ت

  درجه 30رکت جزیی چشم به مقدار حدود دید مناسب بی حرکت سر و گردن ح

  درجه 60دید مناسب با حرکت جزیی سر و حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 

  درجه 110حداکثر زاویه ي ادراك بدون حرکت سر حدودا 

  فضاهاي خدماتی پشت صحنه) س

طراحی این بخش از آمفی اتاق لباس : یکی از مهم ترین فضاهاي اصلی پشت صحنه اتاق تعویض لباس می باشد، آنچه در 
تئاتر باید در نظر گرفته شود این است که این فضا یک فضاي خصوصی بوده و باید تمام حریم هاي آن بخصوص براي خانم ها 

  حفظ شود.

متر مربع می باشد ، نکته ي  45کمد البسه حدود  8بازیگر با  6متر مربع و بطور مثال براي  5مساحت الزم به ازاي هر نفر 
  .باشد می مربع متر  5.7در نظر گرفتن یک انبار لباس به ابعاد  دیگر
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  اتاق گریمش) 

اق باید مستقیما با سن ارتباط داشته باشد و طراحی آن به گونه اي باشد که فاقد هر گونه صداي اضافه اي بوده و ات این  
واند به سادگی در اطراف بازیگر حرکت کند نور کافی براي آن در نظر گرفته شود. فضایی که مجري گریم احتیاج دارد که بت

متر مربع فضا مورد نیاز خواهد بود ضمنا براي  9متر مربع می باشد که با احتساب سه گریمور بطور همزمان حدود  3حدود 
  این اتاق سرویس بهداشتی نیز باید در نظر گرفته شود.

  اتاق نور و صداح) 

لن آمفی تئاتر مشترك است باید داراي دید مستقیم به سن باشد و معموال آنرا در این اتاق که بین نور پرداز و صدا بردار سا
متر  5متر مربع و براي صدابردار حدود  6فضایی مشابه اتاق آپارات در سینما قرار می دهند. کمترین فضاي الزم براي نورپرداز 

  زامی است.متري ال 12مربع در نظر گرفته می شود . ضمنا براي این اتاق یک انباري 

  اتاق کارگردانخ) 

این اتاق در کنار صحنه قرار می گیرد تا کارگردان در هنگام اجراي برنامه بصورت مستقیم و بطوري که مشخص نباشد با 
  .متر مربع می باشد 9صحنه در ارتباط باشد. مساحت مناسب براي این فضا 

  اتاق گروه موسیقیك) 

یقی مربوط به هر صحنه ي آن می باشد. به همین دلیل مناسب تر این است یکی از مهم ترین بخش هاي یک تئاتر موس
که کار گروه موسیقی زنده همزمان با تئاتر اجرا گردد ؛ به همین دلیل اتاقی نیز براي این گروه در نظر گرفته می شود. 

باشد. بهتر است این اتاق در  متري نیز داشته 4متر مربع بوده که باید یک انبار حدود  16مساحت مناسب این اتاق حدود 
  .قسمی کم صدا قرار گیرد

  فضاي استراحتگ) 

می نماید معموال براي یک تیم  فضایی که تیم اجرا قبل از ورود به صحنه در آنجا تمرکز کرده و پس از اجرا آنجا استراحت
  .متر مربع نیاز خواهیم داشت 40نفره به فضایی حدود 16

  اتاق سناریو خوانیل) 

که گروه در آن مستقر شده و همزمان با خواندن متن باهم شروع به تمرین می نمایند. مساحت مناسب براي فضایی 
  .متر مربع می باشد 42نفر حدود 20مطالعه ي 

  اتاق ریاستم) 

 است عمرب متر 35   مناسب ابعاد ، گردد می ادغام جلسات اتاق با فضا این عموما گیرد، قرار نقطه بهترین در باید اتاق این
  .گیرد می قرار آن در هم کنفرانس   میز که
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  موتورخانهن) 

  .است مربع متر 50 حدود پیشنهادي ابعاد. دهد سرویس بخشها تمام به بتواند که باشد جایی در باید اتاق این

  رصدخانه 9-2-3-2- 2
  الف) گنبد رصدخانه با کاربري آموزشی

که بازدیدکنندگان بتوانند در زیر گنبد به توضیحات  اي با کاربري آموزشی این استهدف از ساخت گنبدهایی رصدخانه
نفر را  15بایست حداقل گنجایش کارشناس گوش فرار دهند و سپس به رصد بپردازند، با توجه به این امر گنبد رصدخانه می

ینکه اکثر شود. همچنین با توجه به امتر پیشنهاد نمی 4هاي کوچکتر از داشته باشد لذا براي کاربردهاي آموزشی گنبد
شود با اند که داراي آلودگی نوري هستند پیشنهاد میهاي علمی تفریحی در داخل شهر هستند و در مناطقی واقع شدهپارك

اینچ استفاده شود. چون با توجه به آلودگی نوري و  14هایی با قطر توجه به کاربري آموزشی این گنبدها، حداکثر از تلسکوپ
ی با قطر بیشتر از این عمال دور ریختن بودجه است. همچنین با توجه به اینکه بیشترین هایکاربري آموزشی تلسکوپ

توان در طول روز هم کنند، با تجهیز به یک تلسکوپ خورشیدي میبازدیدکنندگان در طول روز از مجموعه رصدي بازدید می
که با توجه به اینکه هدف ما از ساخت این گنبد  د این استراز گنبد رصدخانه استفاده کرد. نکته قابل توجه دیگر در این مو

شود. چون هم باعث اي نیست، تجهیز گنبد با گنبدهاي رباتیک و یا گنبدهاي موتور دار توصیه نمیهاي حرفهفعالیت
  رود.ي و دقت نگهداري آن باال مینگهدار هم و شودمی بیشتر هزینه  تحمیل

  یل شده است:هر گنبد رصدخانه از دو قسمت اصلی زیر تشک

  اي چرخان با دریچهکرهقسمت نیم) 1

  اي شکلدیواره استوانه) 2

شود اما براي گنجایش بیشتر براي کاربردهاي آموزشی بهتر است از اي دیده نمیها دیواره استوانهالبته در برخی از مدل
فیت بیشتري داشته باشید. همچنین با داشتن اي استفاده شود تا با باال رفتن ارتفاع گنبد امکان داشتن ظردیوارهاي استوانه
ها فقط به ساخت کانکسی همچنین در برخی از مدل. توان تجهیزات بیشتري را در گنبد نصب و اداره کرداي میدیواره استوانه

  شود.مستطیلی براي حفاظت از تلسکوپ اصلی بسنده می

  ر را رعایت کنید:اي بهتر است موارد زیدر طراحی و خرید گنبدهاي رصدخانه ب)

اي باشد که از نفوذ آب باران، گرد جنس جداره گنبد و نحوه ساختش بسیار مهم است، ساخت و جنس گنبد باید به نحوه
و خاك مقاوم باشد و بتواند تلسکوپ نصب شده را از نور خورشید در امان نگه دارد. یادمان نرود که قرار است این گنبد 

ها را داشته هاي طبیعی باشد، لذا باید جنس گنبد به نحوي باشد که توان مقابله با این پدیدهدهسالهاي متمادي در معرض پدی
  باشد و دچار مشکل نشود.

در طراحی دریچه باید به این نکته توجه شود که میزان گشودگی دریچه با تلسکوپ نصب شده متناسب باشد. گشودگی 
متري به آینه یا عدسی تلسکوپ برسد و در شفافیت تصویر دریافتی تاثیر کمتر از حد مورد نظر باعث خواهد شد تا نور ک
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بگذارد. گشودگی بیش از حد نیز باعث خواهد شد که در صورت وجود باد، تاثیر باد در درون گنبد بیشتر از حد مورد نظر باشد 
  و گاهی باعث ایجاد تکان هاي ناخواسته در گنبد خواهد شد.

تلسکوپ است لذا باید به این نکته توجه کرد که تلسکوپ در چه محلی نصب شود و  گنبد رصدخانه در حکم پوشش
بایست با توجه به اندازه گنبد، اندازه لوله تلسکوپ، مسیر هاي آزاد خود را در آن داشته باشد. لذا میتلسکوپ امکان چرخش

یزات جانبی، محل قرار گرفتن تلسکوپ و پایه دسترسی به تلسکوپ (پله نردبانی)، گنجایش و محل قرار گیري کامپیوتر و تجه
  آن مشخص شود. معموال قرار گرفتن تلسکوپ در وسط گنبد انتخاب درستی نیست!

بایست با توجه به قطر تلسکوپ و فاصله کانونی آن مشخص شود. لذا باید در انتخاب گنبد حتما قطر گنبد رصدخانه می
رفته شود، با توجه به این امر بهتر است تا گنبد کمی بزرگتر انتخاب شود! شاید تلسکوپ بکار گرفته شده در آن مد نظر قرار گ

  روزي توان در اختیار گرفتن تلسکوپ بزرگتري را داشته باشید.

ریزي مکان باید بنحوي باشد تا در معرض باد دچار بایست در سطح مناسبی نصب شود، لذا شالوده و پیگنبد می
  بایست داراي حداقل یک متر پی پاشد تا تلسکوپ دچار لرزش نشود.پایه بتونی تلسکوپ می هاي شدید نشود، همچنینلرزش

  مسجد 3- 3- 2- 9- 2
  الف) وضوخانه

از فضاهاي جانبی نمازخانه محسوب می شود. در آن باید امکاناتی نظیر سرویس هاي بهداشتی، روشویی ها، آینه، آویز 
قایان و بانوان تقسیم می گردد که امکاناتی مشابه با یکدیگر دارند. لباس و ... در نظر گرفته شود. خود وضوخانه به دو بخش آ

در تهویه و کال در سرویس بهداشتی عمومی بحث تهویه و شست و شو و نظافت از اصول پایه اي محسوب می گردد. به همین 
  شند.خاطر سعی می شود از مصالحی استفاده کنیم که به راحتی قابلیت شست و شو و نظافت را داشته با

  ب) فضاي نمازخانه

بر اساس تعداد افراد این فضا استاندارد سازي می شود. از نظر نورگیري و مصالح محدودیت خاصی را شامل نمیشود فقط 
بهتر است در آن از رنگ ها و فرم هاي آرام و مالیم استفاده شود تا هر چه بیشتر حس آرامشی که جوهر نیایش است را محقق 

نه نیز خود به دو قسمت خواهران و برادران تقسیم می شود. ممکن است این جدا سازي با کمک پارتیشن سازد. فضاي نمازخا
  یا پرده بوده که در مواقع لزوم بتوان فضایی یکپارچه در اختیار داشت.

  حوزه ي خدماتی ـ رفاهی 
 می و ... داروخانه درمانگاه، بنزین، پمپ تعمیرگاه،، پارکینگ چایخانه، و رستوران فروشگاه، نظیر فضاهایی شامل حوزه این
 عملکردهاي قالب در توان می را فضاها ین. ااست خدماتی فضاهاي توریستی مجموعه اساسی هاي نیازمندي از یکید. باش

 .نمود بندي دسته مسافر نقل و حمل امور و امدادي درمانی،  -بهداشتی اداري، تجاري،

 می توزیع سایت مختلف هاي قسمت در آن اهمیت میدان و عملکرد نوع به بسته بوده، متنوع بسیار خدماتی فضاهاي
 عملکرد مجموعه، ابتداي در مسافربري نقل و حمل امور مجموعه، میان در تجاري، عملکرد است بهتر کلی نظر یک در. شوند
  .شوند گرفته نظر در مجموعه سطح در نیز عمومی هاي پارکینگ و شده، واقع مجموعه جنب در تأسیساتت و خدما
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  رستوران 4-1- 9-2- 2
  فضاي رستورانالف) 

خویی فراهم شود از این نظر رستوران ه به گونه اي باشد که امکان سرمایش و گرمایش آن در تابستان و زمستان بباید 
باید داراي کولر و بخاري باشد و اگر ابعادش بزرگ است حتماً تهویه مطبوع ( گرمایشی و سرمایشی ) داشته باشد بطوریکه 

  .جه حرارت داخل رستوران براي فصول مختلف سال و نیز بر اساس سلیقه مشتري هاي قابل تنظیم باشددر

 هواکشب) 

از ملزومات اصلی رستوران هاي عمومی این است که هواي درون رستوران بطور منظم تهویه و تعویض شود و هواي تمیز 
ي بیرون راندن هواي از پخت و پز و چه در قسمت سالن براوارد آن شود چه در قسمت پخت غذا براي خروج دود و دم ناشی 

که می تواند مملو از عوامل میکرب زا و آلوده کننده باشد این بخارات تنفسی و میکربهاي در صورت خارج نشدن  افراد تنفسی
و  این مواد غذایی باعث آلوده شدنبر روي غذاهاي روباز و نیز قسمت خالی باالي بطري هاي آب و نوشابه وارد می شوند و 

  .لذا استفاده از هواکشهاي قوي براي تخلیه هوا ضرروي است. نوشیدنی ها می شوند

  پ) میزهاي رستوران

  :بشرح ذیل است مشخصات میزهاي سالن غذا خوري و ابعاد آنها( براي هر فرد باید فضاي مناسبی در نظر گرفته شود )

  ربعمتر م 2.5تا  1.5فضاي الزم براي هر صندلی ـ 

  رمت 1.30فاصله ي بین میزها ـ 

سانتیمتر است( باید حتماً صندلی بلند مخصوص کودك 90سانتیمتر و با صندلی باز  80ارتفاع میزها با صندلی معمولی  ـ 
  ).در رستوران باشد تا کودکان را بتوان در آن قرار داد

  ابعاد میز غذا خوريت) 

سانتیمتر را ایجاد  40*  60 ه براي هر نفر مساحتی با ابعادفته شود کجهت راحتی مشتریان الزم است میزي در نظر گر
کند این مورد باعث می شود که افرادي که درکنار هم غذا می خورند فضاي کافی براي غذا خوردن را داشته باشند . اگر چه 

سانتیمتر براي میز غذا  85-80سانتیمتر فضاي اضافی در مرکز براي ظروف مطلوب است اما در مجموع عرض  20گاهی فاصله 
می براي چهار نفر ایده ال است و  سانتیمتر 120- 90مناسب می باشد میز هاي گرد یا میزهاي شش یا هشت ضلعی با قطر 

هر حال طراحی میزها باید به گونه اي باشد که امکان کم و زیاد . تواند در صورت لزوم یک یا دو نفر دیگر را هم پذیرا باشند
براي مهمانی هاي مختلف وجود داشته باشد.به این ترتیب در رستوران باید میزهاي یک نفره دو نفره و سه نفره و تا کردن آنها 

شش و هفت نفره وجود داشته باشد گاهی یک مشتري وارد رستوران می شودکه می خواهد بر روي میز جداگانه اي غذا 
مگی در کنار هم غذا بخورند رستوران باید متغییر باشد تا بتواند نفره می آیند که می خواهند ه 10بخورد وگاهی یک گروه 

  .این خواسته ها را برآورده کند
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  کف رستورانس) 

 سرامیک هاي صاف براي این کار مناسب نیست،. در عین حال لیز و خیلی صاف نباشدباید کامًال قابل شستشو باشد و
   ود.بهتراست از موزائیک و یا سنگ استفاده ش

   یالت عمومتسهیش) 

الزم است که در رستوران چند توالت و دستشویی خیلی تمیز در دورترین نقطه از سالن که با محوطه سالن تداخل نداشته 
محل توزیع غذا هم دور باشد در نظر گرفته شود تمیزي این بخش خیلی اهمیت دارد باید حتماً هواکش قوي  از باشد و

ت داشته باشد و با پرده اي از دیگر قسمت هاي سالن جدا شود .سایر بخش هاي وسیفون(فالش تانک) و مایع شستشوي دس
خدماتی نیز از قبیل رختکن براي در آوردن لباس ( کت و پالتو و نظائر آن ) باید در جنب سالن غذا خوري باشند توالت ها را 

ي شستن دستها قبل از سرو غذا باید حتمًا در می توان در بیرون از رستوران و یا منطقه اي دورتر طراحی کرد ولی روشویی برا
  .ورودي رستوران موجود باشد

  پخش موسیقید) 

از آنجا که موسیقی مالیم می تواند باعث بهتر شدن اشتهاي مشتریان و محو کردن صداي همهمه شود الزم است امکان 
  .مطابق سلیقه مشتریان پخش شودپخش موسیقی یکنواخت از سقف و دیواره ها وجود داشته باشد و آهنگ مالیمی هم 

   آشپزخانه رستورانذ) 

عنوان آشپزخانه در نظر گرفت تا غذا در آنجا ه باید ب کار بخشی را غذا بهتر است در همان رستوران تهیه شود براي این
  .پخته و آماده شود تمام قسمت هاي آشپرخانه باید قابل شستشو باشند وبطور مرتب شسته و ضد عفونی شوند

 هود در آشپزخانه ر)

آشپزخانه حتماً باید داراي هودهایی با هواکش هاي قوي باشد که بخارات غذا را از رستوران خارج کند. این کار هم به 
بهداشت محیط آشپزخانه وسالن کمک می کند ( چون چربی و چرك روي دیوارها و پرده ها نمی نشیند ) و هم از نظر 

اغلب این بخارات براي ریه ها سمی وخطرناك هستند وباعث بیماري می شوند  دارد چون ارکنان و مشتریان اهمیتبهداشت ک
  .خصوصًا بوي بخارات روغن و سرخ کردنی که بشدت مضر است

  فروشگاه 9-2-4-2- 2
فروشگاه هاي مواد غذایی سالن هاي بزرگی هستند که غرفه هاي کوچکی را در خود جاي داده و تنوع گسترده اي از 

ه فروش می رسانند. این فروشگاه ها با ویترین هاي جذاب و یک محیط به سبک بازار، می تواند محیط محصوالت غذایی را ب
  دلپذیري را براي خرید ایجاد نموده و پشت سوپرمارکت ها نیز اضافه شوند.

واد به محصوالت، عمدتا تازه یا پخته عرضه می شوند، بنابراین فضاي نگهداري براي فروش روزانه کافی است. تحویل م
فروشگاه معموال صبح زود صورت می پذیرد. یک فروشگاه نمونه عرضه ي اغذیه می تواند شامل یک نانوایی، یک قصابی، کافه 
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ها و ... باشد. بنابراین هنگام طراحی غرفه هاي خرده فروشی، تمامی مقررات را باید مورد توجه قرار داد. و همچنین دیوارها، 
  سطوح کار باید قابل شستشو باشند.کف ها، سطح پیشخوان ها و 

  درمانگاه 9-2-4-3- 2
بهداشتی اولیه باید در وهله ي اول، در مجتمع هایی که اعضاي جامعه با کارکنان آن مجتمع بهداشتی در تماس  مراکز

هستند به عمل آید. عوامل چندي وجود دارند که باید در طرح ساختمان مراقبت هاي بهداشتی اولیه در نظر گرفت. این 
  عبارتند از: عوامل

  ـ محل ساختمان باید براي مردمی که به آن ها خدمات ارائه می دهد مناسب باشد.

ـ ورودي و رفت و آمد در داخل ساختمان باید افرادي را که بر صندلی چرخدار می نشینند، والدین، کودکانشان، معلولین و 
  ... را در نظر گرفت.

  ومی، قسمت کلینیک و قسمت کارکنانـ منطقه بندي مؤثر الزم است، یعنی قسمت عم

  ـ حریم خصوصی افراد از اهمیت باالیی برخوردار است.

ـ امنیت و نظارت الزم است، که این امر، شامل حفاظت کارکنان و تجهیزات امنیتی در برابر دزدي، سرقت و خرابکاري 
  است.

  پارکینگ 4-4- 9-2- 2
  عمومی پارکینگهاي مناسب محل الف) انتخاب

 براي .نزدیکتر باشد دارند کوتاهتري توقف آنها کاربریهایی که مراجعین به عمومی پارکینگهاي حلم کنند که سعی باید
 محل موقعیت باید ، محل پارکینگ انتخاب در .پذیرند می را بیشتري روي پیاده فاصله مراجعین طوالنی و مدت میان توقفهاي
  :بگیرند نظر در را زیر عوامل باید خیابان به دسترسی پارکینگ سنجش در. بسنجند کامالً خیابانها شبکه به را پارکینگ اتصال

  خیابان ترافیک با ـ تداخل

  راهنما چراغ قرمز زمان در ها تقاطع در متوقف ترافیک با ـ تداخل

  ترافیک کنترل مقررات و عالیم سایر یا و گردشها ممنوعیت با ـ تداخل

 این و نظر بگیرند؛ در اطراف خیابانهاي در ترافیک گردش با هماهنگ را پارکینگ داخل در ترافیک گردش نحوه باید
 مخصوصاً  شبکه بر را پارکینگ ترافیکی احداث تاثیرات باید همنچنین. گذارد می تاثیر پارکینگ محل انتخاب در گاهی موضوع

 عنوان به باید را مومیع پارکینگهاي پر، بافتهاي بازسازي در همچنین و جدید هاي توسعه در. کنند بررسی اطراف تقاطعهاي
عمومی  سیستمهاي با را آنها احداث زمانبندي و مکان و تعداد و بگیرند نظر در شهري ریزي طرح عناصر اصلی از یکی

  .سازند هماهنگ راهها شبکه ظرفیت با و کاربریها توزیع با جابجایی، و شهرسازي

  جا پارك ها دادن قرار ب) طرز
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 .دارد اتصالی بستگی راه محل موقعیت به همچنین و زمین، اندازه و موقعیت به ارکهاجاپ قرارگیري براي مناسب ترتیب
   :کنند رعایت پارکها جا ترتیب و نوع انتخاب باید را زیر اصول

. باشد کمتر درجه 45از نباید مایل پارکینگ زاویه همچنین. شود نمی استفاده موازي پارکینگ از جمعی، پارکینگهاي در
 با باشد، نداشته وجود زمین ابعاد از نظر محدودیتی اگر یعنی. است بیشترین عمود جاپارکهاي بازده ، نیاز ردمو سطح نظر از
 مایل جاپارکهاي راهرو در ترافیک جریان. آید می به دست جاپارك بیشتري تعداد زمین معینی مقدار از قرارگیري نوع این
 یک راهروهاي در. باشد طرفه دو یا و طرفه یک است ممکن عمود، هايراهرو جاپارک در ترافیک جریان. باشد یکطرفه باید
 و دارند بهتري دید نقلیه وسایل رانندگان باشد، ساعت هاي عقربه حرکت جهت خالف در گردش داخلی جهت اگر طرفه،

 که شود می یهتوص ، زمین از بیشتر استفاده منظور به .دهند می تشخیص بهتر را خود وسیله موقعیت کردن، هنگام پارك
 یک است بهتر دهد، می اجازه ساختمان با زمین ابعاد اگر همچنین. قرار دهند پارکینگ طول امتداد در را اصلی راهروهاي
 در .گیرد می قرار پارك جا راهروها همه طرف دو در ترتیب، این به. دهند قرار محیط پارکینگ امتداد در جاپارك ردیف

 وسایل رانندگان دراز، گاهی راهروهاي در. باشد حداقل یکدیگر با راهروها تقاطع نقاط که دکر سعی باید بزرگ پارکینگهاي
 امتدادهاي طول که دهند انجام به نحوي را قرارگیري است بهتر سرعت، داشتن نگه پایین براي. گیرند می سرعت نقلیه

 هم از ماهیها گرده فاصله. دهند کاهش را سرعت یگرده ماه از استفاده با باید صورت این غیر در. باشد کمتر 70از  مستقیم
 حرکت جریان در ها، گوشه در مجاز غیر کردن پارك یا نقلیه وسایل گاهی .باشد کمتر متر 30از  است بهتر و متر 50از  باید

 استفاده مورد جاپارك عنوان به نباید که را سطوحی شود می توصیه کار، این از جلوگیري براي .کنند می اخالل نقلیه وسایل
 کردن از پارك جلوگیري براي است، بیشتر متر 25/1از  سطوح این عرض اگر. کنند مشخص سکو یا و کشی خط گیرد، با قرار
 2باید حداقل یک درصد و بهتر است  پارکینگ سطح سطحی، آبهاي تخلیه نظر از. بسازند سکو صورت به را آنها باید مجاز، غیر

 زمستانهاي داراي مناطق در. دارد اقلیمی شرایط بستگی به مجاز شیب حداکثر سرباز، پارکینگهاي در. باشد داشته درصد شیب
  .باشد بیشتر درصد 8 از جاپارك) نباید امتداد (در پارکینگها این شیب طوالنی، و سرد

  حوزه ي تفریحی و ورزشی 
 علت به که باشد می... و اسکیسواري، سالن تیراندازي، سالن شتر  کودکان، بازي زمین نظیر فضایی شامل حوزه این

 یک عنوان به مجموعاً  گاهی داشته، ارتباطی شبکه و سبز فضاي با تنگاتنگی و نزدیک ارتباط باز فضاي از نسبی برخورداري
 می محسوب سایت باز فضاي از بخشی نسبتاً بازي هاي زمین و ورزشی سطوح شد، اشاره که همانطور. کنند می عمل حوزه
  د.هستن مشخصی استانداردهاي داراي که شوند

  سالن هاي ورزشی 1- 5- 2- 9- 2
در طراحی سالن هاي بازي چند منظوره، باید مقررات رقابتی سازمان هاي ورزشی در نظر گرفته شود تا بهترین مجموعه 

ن هاي ممکن، انواع فعالیت ها را به دست دهد. توجه داشته باشید که یک سالن قابل تقسیم، تنوع بیشتري را نسبت به سال
جداي اختصاصی ارایه می دهد. اندازه ي سایت، به فضاي مورد نیاز براي فعالیت هاي ورزشی مورد نظر و اتاق هاي اداري 

  بستگی دارد. اتاق هاي جانبی و فضاهاي زیر براي فعالیت هاي ورزشی ضروري است:

تجهیزات نظافت، فضایی براي تماشاگران،  محل ورود با دفتر بلیط فروشی، اتاق تعویض لباس یا رختکن تماشاگران، اتاق
  وجود یک دفتر، کافه تریا، اتاق خدمات اضطراري، دفتر اداري و اتاق جلسات.
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  میدان هاي تیراندازي 2- 5- 2- 9- 2
به گونه اي باشد که براي افراد داخل آن خطري نداشته باشد. منظور، افرادي هستند که تیراندازي  میدان تیر اندازي باید

که در اطراف محوطه قرار می گیرند. موانع ایمنی ساخته می شوند تا از تمام جهات محافظت به عمل آید.  می کنند یا افرادي
درجه به سمت باال  20معلوم شده است که براي سالح هاي بادي، موانع باید براي محافظت از نقطه ي شلیک زاویه اي تا 

  درجه است. 30داشته باشند براي تفنگ ها و سالح هاي دستی این زاویه 

مقررات راجع به اثرات آلودگی هوا، سروصدا، مواد مضر، تشعشع و ... را باید به دقت در نظر گرفت. براي میدان هاي تیر و 
کمان، مقررات دیگري وجود دارند. محل هاي مجاور خط شلیک باید با سازه هاي ایمنی همچون دیوارها یا خاکریزهایی در 

  افظت شوند.طول جوانب و انتهاي میدان مح

  حوزه ي فضاهاي سبز و شبکه معابر 
 است مسائلی نخستین از واقعی، هاي پدیده از یکی عنوان به دهد، می تشکیل را مجموعه سیماي از بخشی که سبز فضاي

 برخوردار بسزایی اهمیت از فضاها سایر به دسترسی و ارتباط ایجاد لحاظ به نیز معابر شبکه .گردد می لحاظکه در سایت 
 لیکن .پذیرد نمی را معینی استاندارد مختلف، شرایط به وابستگی و پویایی لحاظ به معابر شبکه وت. هر چند فضاي سبز سا

 دسترسی شناسی، زیبایی فراغت، اوقات محیطی، زیست هاي دیدگاه از توریستی مجموعه سایت در حوزهرت توجه به این ضرو
م اقل در زینتی هاي باغچه و پارك نیاز مورد مساحت مثال طور به. گیرد می قرار بررسی مورد ،سایت در آنو ... بوده، میزان 

، بیشتر بتوانند تا دهند می اختصاص سبز فضاي به را تري وسیع بخش خشک و گرم اقلیم درهاي مختلف متفاوت است. 
 معابر شبکه و سبز فضاي براي استاندارد واژه بردن بکار شد اشاره چنانچه .باشنده داشت بیشتري سایهدرخت حرس کرده و 

 هر پویایش، ذات علت به معابر شبکه سبز فضاي آنکه حال ایستاست مفهومی داراي استاندارد زیرای به نظر نمی رسد منطق
 هر بیوکلیماتیک خصوصیات و اقلیمی شرایط به دقیقاً ،آن ها امثال و گونه، نوع انتخاب و ساختیی را نفی می کند. ایستا نوع

 و توزیع نظر از و کیفی و کمی نظر از مجموعه، این سایت در سبز فضاي احتیاجات شناساییی دارد. به منظور بستگ منطقه
 که هایی حوزه فضایی تراکم و بازدیدکنندگان تعداد حداکثر با متناسب آن مقدار کهبایستی طوري عمل کرد  جایگزینی
 باشد نحوي به بایستی سبز فضاي توزیع آن عملکرد نوع لحاظ به یستیتور مجموعه یک درد. بنابراین باش اند، گردیده تقسیم
  .باشد بازدیدکنندگان وال مسافران ح به مفید عمالً  که

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل سوم 
 شناخت بستر طراحی و تحلیل سایت
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  آشنایی با استان اصفهان 1- 3

  موقعیت جغرافیایی و تقسیمات 1- 1- 3

 27درجه و 34دقیقه تا  43درجه و  30ر مربع در مرکز ایران و بینکیلو مت 105937استان اصفهان با مساحتی حدود 
دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده و  31درجه و 55دقیقه تا  36درجه و 49دقیقه عرض شمالی خط استوا و 

از غرب به استان هاي  از شمال به استان هاي مرکزي، قم و سمنان، از جنوب به استان هاي فارس و کهکیلویه و بویراحمد،
  لرستان و چهارمحال بختیاري و از شرق به استان هاي یزد و خراسان محدود است.

دهستان و مرکز آن شهر  117بخش و  45شهر،  96شهرستان،  22بر اساس آخرین تقسیمات کشوري، اصفهان داراي 
ار و میمه، خمینی شهر، خوانسار، سمیرم، اصفهان است. برخی شهرستان هاي استان عبارتند از اصفهان، اردستان، برخو

شهررضا، فریدن، فریدون شهر، کاشان، فالورجان ،گلپایگان، لنجان، مبارکه، نایین، نجف آباد، نطنز و شاهین شهر. در روزگاران 
 پیش، منطقه و شهر اصفهان (سپاهان) نقش پلی را داشت که قسمت هاي کم ارتفاع شرق فالت ایران را با سرزمین هاي
کوهستانی غرب مرتبط می ساخت و براي اطراق سرمازدگان کوهستان غرب و گرمازدگان و خستگان هواي خشک شرق، محل 
مناسب و مطلوبی بود. در غرب استان و درکوهستان هاي فریدن، آثار جاده اي باستانی وجود دارد که شاید بیانگر واقعیت فوق 

ها و کوهاي خشک مرکزي ایران از یک طرف و اهمیت موقعیت ارتباطی ویژه آن باشد. استقرار جلگه اصفهان در میان بیابان 
  در مرکز فالت پهناور ایران از طرف دیگر، تاریخ و پیشینه آن را به پیشینه کشور ایران مرتبط کرده است.

 
  يکشور ماتیتقس در اصفهان استان تیموقع 1- 3 یرتصو

  خصوصیات طبیعی و اقلیمی  2- 1- 3

درصد از بیابان هاي ایران در استان اصفهان است که بخش اعظم آن را شهرستان هاي اردستان، نطنز، آران بیدگل، 10
 90هزار هکتار از جنگل هاي دست کاشت ایران نیز در استان اصفهان واز این وسعت  340کاشان و اصفهان شامل می شود. 

  رستان اردستان قرار دارد. (سایت ویکیپدیا)هزار هکتار در شه
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استان اصفهان از لحاظ آب و هوایی بسیار متنوع و به طور کلی از غرب به شرق و از جنوب به شمال رطوبت هوا کاهش و 
دماي آن افزایش می یابد. میزان بارندگی و دماي هوا وابستگی شدیدي به ارتفاع محل دارد. بخش اعظم بارندگی در فصول 

رد و میزان کمی از آن در فصول گرم سال ریزش می کند. با توجه به محاسبات اقلیمی در استان اصفهان، به مناطقی بیابان س
 42میلیمتر، ضریب تغییرات بارندگی بیش از  2800میلیمتر، تبخیر بیش از  100گفته می شود که داراي بارندگی کمتر از 

درصد و شدت میانگین بارش  17جه سانتیگراد، ضریب بی نظمی بارش بیش از در 16درصد، میانگین دماي ساالنه بیش از 
  میلیمتر باشد. 6روزانه کمتر از 

  ویژگی هاي انسانی   1-3- 3

مردم استان اصفهان اکثراً از مردم فارس هستند. اقوام مختلف دیگري نیز در این استان ساکنند که به ترتیب جمعیت 
  ها، ترك ها، گرجی ها، یهودي ها، کولی ها و عرب ها. عبارتند از: بختیاري ها، لرها، ارمنی

  منابع طبیعی 1-4- 3

استان اصفهان داراي ذخائر سرشار از انواع مواد مختلف معدنی است. در حال حاضر قسمتی از این معادن فعال است و 
تعطیل است که در  مورد بهره برداري قرار گرفته و به مصرف صنایع مختلف سبک و سنگین می رسد. برخی نیز نیمه فعال و

آینده با مطالعات و پژوهشهاي بیشتري، به موازات گسترش و ابعاد صنایع کشور، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مهمترین 
  معادن استان؛ معادن سرب، معادن سنگ چینی و ساختمانی، معادن آهن و ... است.

  کشاورزي و دامداري 1-5- 3

و با توجه به عوامل مختلف از قبیل آب و هوا، نوع خاك، ارتفاع مناطق و منابع استان اصفهان را می توان از نظر کشاورزي 
  آب به سه دسته منطقه طبقه بندي می شود: منطقه دشتی، منطقه کوهستانی ـ کوهپایه اي و منطقه بیابانی.

ظر کشاورزي قابلیت منطقه بیابانی آن با پوشش گیاهی بسیار کم، بارندگی ناچیز و کمبود منابع آب سطحی است که از ن
چندانی ندارد. به غیر از گندم که در همه شهرستان استان کشت می شود، تنوع آب و هوا، میزان آبهاي سطحی و زمینی، بازار 

  مصرف و دانش کشاورزي سبب شده که در هر جا کشتی بر کشت دیگر غالب باشد.

بیشتر کشت پنبه متداول است. درختان مناطق بیابانی  مثالً در کاشان و آران و بیدگل به علت محدودیتهاي آب و هوایی
بیشتر انار و انگور است. و دامپروري در این استان شامل گاوداري و پرورش گاو، گوسفندداري، پرورش طیور، پرورش زنبور 

  عسل و ماهی می باشد که در مناطق مختلف بسته به اقلیم آن هر کدام صورت می گیرد.

  صنایع 1-6- 3

هان به دو دسته صنایع دستی و ماشینی تقسیم می شوند. صنایع دستی استان اصفهان در طول قرنهاي صنایع استان اصف
متمادي به عنوان نماینده هنر اسالمی و ایرانی در دنیا شناخته شده است. در ذهن هر شنونده اي همراه با نام اصفهان بی 
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زنده می شود و ویژگی هاي فکري، روانی و ذوقی صنعتگران  درنگ تصویر کاشی هاي معرق، تابلوهاي مینیاتور، قالیهاي نفیس
  استان اصفهان موجب شده است که این صنایع از نظر تنوع و کیفیت و کمیت میان سایر شهرهاي ایران مقام اول را دارا باشد.

اري، خراطی، صنایع دست و هنري استان اصفهان عبارتند از: خاتم کاري، میناکاري، مینیاتور سازي، نقاشی، منبت ک
نمدمالی، قالیبافی، گلیم و جاجیم، مخمل بافی، ملیله دوزي، قلمزنی، قلمکاري، قالبدوزي، کاشی و سرامیک. که طبق اظهار 

  نظر کارشناسان متأسفانه برخی از این صنایع در حال انهدام بوده و برخی دیگر از توسعه و رونق بیشتري برخوردار هستند.

واحد تولید ماشینی وجود دارد که داراي موافقتنامه  973ن آمار، در استان اصفهان حدود در حال حاضر و طبق آخری
طرح نیز در دست اجرا است. از جمله کارخانه هاي بزرگ استان می توان به کارخانه ذوب  3000اصولی می باشند و در حدود 

  آهن، مجتمع فوالد مبارکه اشاره کرد.

  استان اصفهان  جاذبه هاي گردشگري و آثار تاریخی 1-7- 3

استان اصفهان از قطبهاي مهم جهانگردي کشور است و به عنوان سرمایه ارزشمند و منحصر به فرد با برخورداري از قدمت 
تاریخی و وجود آثار فرهنگی، مذهبی گرانبها در قلمرو ملی و جهانی داراي شرایط ممتاز بوده و از مراکز عمده سیاحتی کشور 

. از نظر جاذبه هاي جهانگردي، میزبان سیاحان علمی و فرهنگی، ترانزیتی و میان راهی بین المللی و جهان شناخته شده است
  بوده و همچنین از بازدیدکنندگان داخلی به لحاظ وجود انواع جاذبه ها پذیرایی می کند.

اریخی دیگر است که در اثر تاریخی درجه یک ثبت شده و صدها اثر ت 260داراي بیش از  1357این استان تا پایان سال  
سطح استان شناخته شده و به ثبت رسیده است. استان اصفهان گنجینه اي استثنایی از تاریخ، فرهنگ و هنر معماري خصوصًا 
تمدن هاي شکل گرفته دوران اسالمی و تبلوري از یک نوع جهان بینی خاص است. وجود گنبدهاي نیلگون و فیروزه اي، مناره 

کلیساها، مسجدها، میادین، بازارها، عمارات، باغها، مقابر مشاهیر، حکما، علما و هنرمندان معنویت خاصی  ها، برجهاي کبوتر،
در کالبد جاذبه هاي گردشگري دیده اند. جاذبه هاي طبیعی گسترده و متنوع مانند کوهها، غارها، مناطق ملی حفاظت شده، 

ا و چشمه سارها، که در سطح استان قرار دارند از جاذبه هاي منحصر به چشمه هاي آب معدنی، دریاچه ها و تاالبها، رودخانه ه
  فرد طبیعی آن است.

تناسب و سازگاري دست ساختهاي بشري با اقلیم، حکایت از وحدتی است که بین انسان و طبیعت منطقه به صورت 
استان اصفهان است. شهر اصفهان به  هنرمندانه جلوه گري می نماید. اقلیم متنوع و آب و هواي مناسب از دیگر جاذبه هاي

عنوان مرکز گردشگري آن به طور کامل از آب و هواي چهار فصل برخوردار است. مرکزیت استان اصفهان و استقرار اغلب 
صنایع و وجود راههاي ارتباطی، آن را به عنوان مرکز سیاحتهاي منظم فردي و گروهی داخلی و خارجی درآورده است اغلب 

  و خارجی براي بازدید کارخانجات و شرکت در کنفرانسها و سمینارهاي کاري و اداري به آن روي می آورند.تجار داخلی 

مهمترین شهرهاي تاریخی استان بعد از اصفهان و دیگر جاذبه ها عبارتند از: کاشان، آران و بیدگل، قمصر، روستاي ابیانه، 
در بخش کویر اصفهان ویژگی هایی چون شنهاي روان، درختان و گیاهان و  نائین، زواره، خوانسار، گلپایگان، سمیرم و ... است.

سایر موجودات کویري و دست ساختهاي انسان همچون آب انبارها، کاروانسراها، قناتها و ... براي گردشگران که در کشورهایی 
  به سر می برند که از پوشش گیاهی و جنگل انبوه بهره می برند پرجاذبه و متنوع است.
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  شنایی با شهرستان آران و بیدگلآ 2- 3

  موقعیت جغرافیایی و تقسیمات 1- 2- 3

کیلو مترمربع وسعت، در شمال این استان قرار دارد.  6051شهرستان آران و بیدگل از توابع استان اصفهان است که با 
ایران واقع شده، مرکز این شهرستان شهر آران و بیدگل است. شهرستان آران و بیدگل که در حاشیه جنوب غربی کویر مرکزي 

از شمال به دریاچه نمک آران و بیدگل واستان هاي سمنان و قم، از غرب به شهرستان کاشان از جنوب به شهرستان نطنز و از 
  شرق به شهرستان اردستان محدود است.

دقیقه  14درجه و  34دقیقه طول جغرافیایی و  29درجه و   51متر و در مختصات  912ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 
  عرض جغرافیایی قرار گرفته است.

روستا است. بخش مرکزي آن شامل نوش آباد و  15این شهرستان داراي دو بخش مرکزي و کویرات با سه دهستان و 
روستا هاي نصرآباد، علی آباد، یزدل و محمدآباد و بخش کویرات آن شامل ابوزیدآباد و روستا هاي حسین آباد ،فخره، علی آباد 

م آباد، شهریاري، یزدالن، ریجن و کاغذي است. جمعیت شهرستان نیز بر اساس آخرین سرشماري عمومی کشور که در ، قاس
  نفر بوده است. 100000انجام شد بالغ بر  1385سال 

 
  اصفهان استان یداخل ماتیتقس 2- 3 یرتصو

  خصوصیات طبیعی و اقلیمی 2- 2- 3

آران و بیدگل بخش وسیعی از دشت آبرفتی حوضه جنوبی دریاچه نمک بوده و شیب آن از جنوب به شمال است. در 
قسمت هاي شرق و شمال آن، تپه هاي ماسه اي به صورت نواري از جنوب شرقی به شمال غربی کشیده شده که طول آن در 

متر است ودر اصطالح محلی به بند ریگ  1000تا  800بین کیلومتر و ارتفاع آن  25کیلومتر و عرض متوسط آن  120حدود 
شهرت دارد. در نواحی جنوب و جنوب غربی این شهرستان، دشت هاي کاشان و راوند واقع اند و در میان آنها خشک رود هایی 

ه نمک منتقل به وجودآمده که سیالب هاي پراکنده و آب هاي اضافی دامنه هاي شمالی ارتفاعات جنوبی کاشان را به دریاچ
می کند.آب و هواي منطقه، کویري است. فصل تابستان آن از نیمه ي خرداد تا نیمه ي آبان ماه گرم و سوزان و فصل زمستان 
آن که از ماه آذر تا پایان اسفند طول می کشد سرد و خشک و عمر فصل هاي بهار و پاییز کم می باشد. حداکثر درجه حرارت 

درجه زیر صفر می رسد و  5درجه سانتی گراد و حداقل درجه حرارت در زمستان تا  48تیر) به در تابستان گرمترین ماه (
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روز درماه هاي دي و بهمن است. اختالف دما در شمال و ارتفاعات جنوبی واقع در شهرستان کاشان،  24زمان یخبندان مدت 
ریاري و سام و ... در طول سال می گردد. بارش باعث ایجاد جریان هاي مختلف هوایی و باد هاي قبله، خراسان، شمال، شه

  باران در این منطقه کم و بیشترین موسوم بارندگی از ماه آذر تا اردیبهشت و بارش برف در ماه هاي دي و بهمن است.

 دگلیب و آران شهرستان یتیجمع و یعیطب اتیخصوص 1- 3جدول 

  
ت طول مد

  یخبندان ساالنھ

  
میزان 

  تبخیر ساالنھ

  
متوسط باران 

  ساالنھ
  

  
ارتفاع از 
  سطح دریا

  
حداقل درجھ 

  حرارت

  
حداکثر 
درجھ 
  حرارت

  
نوع آب و 

  ھوا

  
  جمعیت

  
وسعت 

  کویر

  
  روز 45

  
  م.م2626

  
  م.م125

  
  متر912

  
6 -  

  
48  

  
گرم و 

  خشک

  
87975  

  
6051/3  

   

  نا همواري ها  3- 2- 3

متر می  912متر در نوسان است که ارتفاع متوسط از سطح دریا در حدود  917تا  898یا بین ارتفاع این شهر از سطح در
باشد. هرچه از شمال و غرب به سمت جنوب و شرق برویم به ارتفاع زمین افزوده می شود بنابراین شیب عمومی منطقه از 

ریاچه نمک) در شمال و ارتفاعات کرکس جنوب و شرق به سمت شمال و غرب است که این امر به دلیل وجود چاله نمک (د
در جنوب و غرب و نوار بند ریگ در سمت مشرق شهر است. اصوال در شهر آران و بیدگل شیب هاي موثري مانند بقیه 

  شهرهاي ایران وجود ندارد تا از نظر ایجاد تاسیسات شهري موانعی را به وجود بیاورد.

وجور دارد. از جمله این تپه ماهورها تپه هاي موسوم به وشاد است که در تپه ماهورهایی نیز در اطراف و یا بافت شهر 
شمال غرب شهر در مجاورت محله وشاد قدیم و در حال حاضر چسبیده به محله عباس آباد قرار گرفته و حد اکثر ارتفاع این 

متر از  4باد با حداکثر ارتفاع متر از زمین هاي اطراف است. تپه ماهور هاي شمال بیدگل معروف به حامدآ 6تپه ها حدود 
متر  3زمین هاي اطراف در جنوب شرق بید گل و نیز تپه ماهورهایی در مجاورت جاده قدیم وجود دارد که حداکثر داراي 

  اختالف از زمین هاي اطراف خود می باشد.

کنار یافت می شود که به  عالوه بر تپه ماهورهاي فوق در حاشیه شهر تپه ماهورهاي منفرد و پراکنده دیگر در گوشه و
علت توسعه شهر تپه ها برداشته شده اند ویا ارتفاع قابل مالحظه اي نداشته اند. مهمترین عارضه تپه ماهوري مهم که بر روي 
بافت و سیماي شهر تاثیر گذاشته در میان بخش جنوبی شهر آران موسوم به آبگاه است که حداکثر ارتفاع آن نسبت به اراضی 

متر مربع را در بر گرفته و شهر از دو طرف این تپه ماهورها به  600متر می باشد که طول و عرض تقریبی  11ود اطراف حد
گسترش خود ادامه داده است که در حال حاضر شهر آنها را احاطه کرده و به دلیل باال رفتن قیمت اراضی در برخی نقاط 

  ها به احداث پارك اداري اختصاص یافته اند.منهدم شده و زیر ساخت و ساز رفته و یا بخش اعظم آن

به علت موقعیت دشتی شهرستان ارتفاع قابل مالحظه اي در سطح شهر و کل شهرستان دیده نمی شود. حداقل ارتفاع در 
 33متر در حاشیه دریاچه نمک و حداکثر ارتفاع توده گدازهاي معروف به کلنگ عالمتدار در فاصله  765این شهرستان حدود 

متر از سطح آبهاي آزاد می باشد. این توده آتشفشانی در منتهی الیه  1138ومتري شمال شرقی شهر با حداکثرارتفاع کیل
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متر  912شمال شرقی (بندریگ) توسط تپه هاي شنی محصور گردید است. اما ارتفاع متوسط از سطح دریا در شهر همان 
  است.

کیلومتري شمال شرق واقع در دریاچه نمک قرار گرفته که ارتفاع آن  49توده گدازه اي مرتفع موسوم به کوه سرگردان در 
متر است. عالوه بر آن تپه هاي ماسه اي به صورت نواري از جنوب شرق شهرستان به سمت شمال  808از سطح دریاي آزاد 

متر (متوسط  1070تا متر  850کیلومتر و ارتفاع از  25کیلومتر و عرض آنها حدود  120غرب کشیده شده اند که طول آنها
درصد از سطح شهرستان را شامل شده و در اصطالح محلی به آن بندریگ می  21متر) در نوسان است که  1000ارتفاع حدود 

 60متر در 2388گویند. ارتفاعات منفصل دیگري در سطح شهرستان وجود دارند از جمله توده کوهستانی یخاب با ارتفاع 
کیلومتري شمال شرق شهر به عالوه پیشکوه هاي سلسله جبال زاگرس  60ریزان) در حدود کیلومتري شرق شهر و کوه (آب

کیلومتري جنوب و غرب شهر قرار گرفته اند و به طور کلی شهرستان آران و بیدگل  20موسوم به کوه هاي کرکس در حدود 
  را می توان از نظر خصوصیات عمومی توپوگرافی به سه بخش تقسیم نمود:

درصد تغییر در  40تا  5الی: این بخش از تپه هاي ماسه اي به هم چسبیده تشکیل گردیده و شیب آن بین ـ بخش شم1
  منتهی الیه کویر و در مجاورت نوار بند ریگ قرار دارد.

ـ بخش شمال شرقی و شمال غربی: اختالف ارتفاع در این بخش که تشکیل شده است از تپه هاي ماسه اي متفرق به 2
  جهات مختلف، کم و شیب عمومی منطقه مالیم است.اندازه ها و

ـ بخش جنوبی و مرکزي: دراین بخش تپه هاي ماسه اي در منطقه به ویژه در قسمت مرکزي کمتر دیده می شود. این 3
  بخش داراي شیب مالیمی است.

  ویژگی هاي انسانی 2-4- 3

زبان محلی این منطقه که در اصطالح به آن زبان اهالی آران و بیدگل، فارسی رایج ولی داراي لهجه هاي متفاوتی است. 
زبان دهی می گویند از زبان هاي پهلوي قدیم است که تا این زمان در سرتاسر شهرها و بخش هاي حاشیه کویر(نطنز، بادرود، 

وجوه  زواره و...) با اندك تفاوت در لهجه رایج است و با زبان هاي دیگر ایرانی چون آذربایجانی، لري، کردي و مازندرانی
مشابهی دارد. به طور کلی گویش هاي پهنه کاشان، خواه روستاهاي درون کوهساران و خواه آبادي هاي گسترده در کویر و 
دشت آن، هم از لحاظ واژگان و هم از لحاظ دستوري و آوایی اهمیت خاصی دارد. در سال هاي اخیر تحقیقات پراکنده اي 

مفصل ترین آن در زمینه دستور زبان و فرهنگ واژگان محلی، کتاب زبان کویر  درباره گویش آران وبیدگل صورت گرفته که
  تالیف عباس علی جان زاده است.(سایت ویکیپدیا)

  منابع طبیعی 5- 2- 3

در اعماق و سطح زمینهاي نواحی شمال این شهرستان، معادن غنی و فراوانی وجود دارد که مهمترین آنها، حوزه هاي 
کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین و بهترین منبع ذخیره نمک  2000اچه نمک با وسعت وسیع و دست نخورده نفت و دری

آبی(خوراکی و صنعتی) و ترکیبات منیزیم می باشد که مورد استفاده قرار گرفته و در حاشیه آن، معادن خاك رس مرغوب، 
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ي، شیشه، ریخته گري، مواد شوینده، سولفات سدیم، باریت و خاکهاي صنعتی وجود دارد که در صنایع نسوز و سرامیک ساز
آلیاژها و صنعت پزشکی در داخل و خارج کشور کاربرد فراوان دارد. همچنین معادن شن و ماسه نرم این شهرستان در حال 

  بهره برداري است.

  کشاورزي و دامداري 2-6- 3

اعد بودن خاك و ... قبل از صنعت قالیبافی دستی به رغم نبود شرایط مناسب کشاورزي از قبیل کمبود آب و نامس
کشاورزان این منطقه با تالش فراوان به فعالیتهاي کشاورزي سنتی و پرورش کرم ابریشم و دامداري اشتغال داشتند آنان با 
احداث قنات و استفاده از آب آن و کودهاي طبیعی به ایجاد مزرعه و دشت اقدام نمودند. هر ساله مقدار شایان توجهی غالت، 

تره و بار و میوه هاي درختی از قبیل انار، انگور، انجیر و توت تولید کرده و به مصرف داخلی می رسانند. در کنار پنبه، تنباکو، 
فعالیت کشاورزي، هر خانوار با داشتن چند رس گاو و گوسفند لبنیات و نیازهاي گوشتی و غذایی خود را برآورده ساخته، مازاد 

فرستاد و در مقابل آن عالوه بر دریافت وجوه نقد، پوسته ها و شایعات دانه هاي  آن را به شهرهاي کاشان، قم و تهران می
  روغنی و صنعتی را براي دامهاي خود خریداري می کرد.

با خشک شدن اکثر قنوات در سالهاي اخیر، مزارع و باغها و دامداري و پرورش کرم ابریشم از بین رفت و به جاي آن 
استفاده از کودهاي شیمیایی و آبهاي چاههاي عمیق و نیمه عمیق، احیا شد و کشاورزي به کشاورزي در دشتها و مزارع با 

صورتهاي سنتی و جدید ادامه یافت و با ازدیار جمعیت و روي آوردن مردم به صنعت قالیبافی و دیگر کارهاي خدماتی، حجم 
مواد خوراکی و غذایی اهالی از شهرستانهاي  %85تولید محصوالت کشاورزي و دامی به تدریج کاهش یافت تا جایی که امروزه 

  همجوار تأمین می گردد.

هکتار و محصوالت عمده، غالت، تره بار، سبزیها، پنبه و تنباکو است.  11745مساحت کل زمینهاي کشاورزي زیر کشت 
و تخمگذار فعالیت رأس است و پنج واحد مرغداري صنعتی به تولید پرورش مرغ گوشتی  67000آمار دام و طیور شهرستان 

  دارند. 

  صنایع 2-7- 3

قبل از رواج قالیبافی در آران و بیدگل، درصد شایان توجهی از خانواده ها همزمان با فعالیتهاي کشاورز و دامداري به بافت 
گلیم و جاجیم، انواع پارچه هاي نخی، ابریشمی، کوزه گري و سفال سازي اشتغال داشتند. با ورودي صنعت قالیبافی دستی در 

خانواده ها به این صنعت و مشاغل  %85چند دهه اخیر و توسعه و افزایش درآمد آن تا چند برابر درآمد کشاورزي، بیش از 
جانبی آن مثل نقشه کشی، رنگرزي، چله دوانی، استادکاري، داللی و تجارت قالی روي آوردند به گونه اي که قالیبافی و 

اقتصادي مردم این شهر و منطقه کاشان پیدا کرد و تهیه امکانات و گذراندن مشاغل جانبی آن، نقش مهمی در وضع مالی و 
زندگی بسیاري از خانواده ها به این شغل وابسته گردید. از آن پس، قالیبافان این شهرستان بهترین قالی هاي پشمی را با 

طریق بازار کاشان به سراسر کشور و خارج طرحهاي گوناگون و در اندازه هاي مختلف تولید کرده، ساالنه هزاران تخته قالی از 
  عرضه نمودند.
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شهرداري تعداد دارهاي قالی شهرستان آران و بیدگل بیش از ده هزار دستگاه بوده است. در سال  1370براساس آمار سال 
ده آن هکتار در شرق جاده قدیم آران و بیدگل به کاشان احداث و در محدو 200شهرك صنعتی در زمینی به مساحت  1369
واحد از  100کارخانه با مجتمع اداري، پارك، مجتمع ورزشی و پایانه باربري پیش بینی گردید. هم اکنون بیش از  250حدود 

کارخانه ها به تولید فرش ماشینی اشتغال دارند. و دیگر واحدهاي تولیدي آن که شامل تولید مواد شیمیایی، بهداشتی، ساخت 
مپ و .. است. محصوالت خود را براي مصرف به بازارهاي داخلی و خارجی عرضه می نمایند. ظروف و لوازم خانگی، موتور پ

  نفر می باشد. 3000تعداد افراد شاغل در این شهرك بیش از 

  جاذبه هاي گردشگري و آثار تاریخی 2-8- 3

 7000مسابقه  همجواري شهرستان آران و بیدگل با تپه هاي سیلک(نخستین خواستگاه مدنیت یا شهرنشینی در جهان) با
سال که شهرنشینان سیلک را پس از ویرانی به آبادي هایی که بعدها به چهل حصاران عنوان یافت سکنی بخشید، نشان از 
قدمت و سابقه  دیرینه زندگی و حیات در این خطه کویري دارد. وجود آثار و ابینه تاریخی فراوان از دوره هاي مختلف، بیانگر 

و بیدگل، شهري تاریخی و داراي آثار و ابینه باقیمانده از آن دوران ها می باشد، از جمله بناهاي  آن است که شهرستان آران
تاریخی آن می توان به بقعه حضرت محمد هالل ابن علی(ع) اشاره کرد که مربوط به دوره سلجوقی بوده و تزئینات کاشیکاري 

  .زیبایی در آن دیده می شود

جاذبه هاي طبیعی شهرستان کاشان، که همواره توجه میهمانان و گردشگران خارجی و  درکنار آثار و ابنیه تاریخی و
داخلی را به خود جلب می کند، وجود طبیعت رمز آلود کویر و پهنه سفیدپوش دریاچه نمک، به همراه قطاري از کاروان هاي 

اروانسراهایی از قبیل مرنجاب و آثار وابنیه شتر در رمل هاي مواج  بند ریگ در آران و بیدگل وهمچنین وجود بقاي متبرکه وک
  تاریخی، همواره این شهر را میزبان گردشگران داخلی و خارجی قلمداد نموده است. (سایت ویکیپدیا)

  شناخت کالبدي منطقه مرنجاب 3-3

  موقعیت جغرافیایی 3-1- 3

ک آران و بیدگل، از غرب به کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. این کویر از شمال به دریاچه نم
کویر مسیله و دریاچه هاي نمک حوض سلطان و حوض مره، از شرق به کویر بند ریگ و پارك ملی کویر و از جنوب به 

  شهرستان هاي آران و بیدگل و کاشان محدود می شود.

ن کویر پوشیده از تپه متر می باشد. قسمت عمده ای 850ارتفاع متوسط کویر مرنجاب از سطح آب هاي آزاد در محدود 
هاي شنی و ریگزار است. کویر مرنجاب به خاطر چهار ویژگی عمده شهرت دارد. کاروانسراي مرنجاب، جزیره سرگردان، دریاچه 

  نمک و تپه هاي شنی.
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  منطقه بندي 2- 3- 3

ده می در مسیر حرکتی از شهر آران و بیدگل به سمت دریاچه نمک و کاروانسراي مرنجاب نوعی منطقه بندي محلی دی
شود که ساکنان محل و نیز راهنمایان و کویرنوردان آنها را به خوبی می شناسند و در شناسایی راه و مقصد از آن استفاده می 

  کنند. این مناطق هر کدام ویژگی هاي خاص خود را داشته و از نظر زمین شناسی و سایر خصوصیات با یکدیگر متفاوتند.

که پس از خروج از شهر و حرکت در راه خاکی در مسیر دیده می شود. این منطقه منطقه چهارطاقی اولین محلی است 
آب و هواي مناسبی داشته و سطح آب زیرزمینی در آن باالست به طوري که بومیان محل به کشت محصوالتی مانند هندوانه 

ی در آن وجود ندارد. با عبور از دیمی در زمین هاي آن مشغولند. چند مزرعه در این منطقه دیده می شود اما روستاي مشخص
این محل به برکه آبی در کنار جاده خاکی میرسیم که زمین هاي سبز کشاورزي آن را احاطه کرده است و برخی پرندگان 

هکتار از این منطقه توسط فردي به منظور ساخت یک  30مهاجر نیز در آن مشاهده می شوند. طبق گفته ي اهالی محل، 
  درصد از زمین، خریداري شده است. 70تی، با رعایت شرط سازمان کشاورزي مبنی بر زیر کشت بردن کمپ تفریحی ـ اقام

خطب شکن نام منطقه دیگري است که در مسیر راه مشاهده می شود وکویري است. دشت گوره، که طبق گفته اهالی به 
قه دیگري است که در کنار راه خاکی وجود دلیل وجود گله هاي گورخر در گذشته هاي دور به این اسم نامگذاري شده، منط

کیلومتري کاروانسراي مرنجاب قرار دارد، منطقه اي است شامل رمل هاي کوچک شنی و  17دارد. دشت ارغوانی که تقریباً در
چاه آب کوچک پراکنده که نزدیک به دو راهی کاروانسرا و دریاچه نمک واقع شده است. پس  3پوشش گیاهی کویري همراه با 

ز عبور از دشت ارغوانی و رسیدن به دو راهی، یک مسیر به دریاچه نمک منتهی شده ودیگري از کاروانسراي مرنجاب، چاه ا
  دستکن و رمل هاي شنی عبور می کند.

 
  مرنجاب منطقه 3- 3 یرتصو

  مشخصات اقلیمی 3- 3- 3

وده جغرافیایی تحت تاثیر عناصر آب و هوایی و میزان بارندگی و رطوبت، درجه حرارت جهت و شرایط اقلیمی هر محد
سرعت باد و... قرار دارد که از خود تابعی از موقعیت جغرافیایی نظیر مجاورت با دریا و کوه، ارتفاع از سطح دریا، عرض 

ان می دهد که وجود دریاچه ي نمک و قرارگیري در جغرافیایی و... می باشد. مطالعات انجام شده در مورد این منطقه نش
منطقه پست کویري در داخل فالت ایران، خصوصیات ویژه اي را به آن بخشیده است. گرماي هوا در تابستان، سوز سرد  و 
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. از یخبندان در زمستان، خشکی هوا، وجود بادهاي توام با گرد و غبار، نوسان شدید در طول شبانه روز و در طوي سال و..
  جمله این موارد می باشد.

درجه، معدل حداکثر دما  20تا  19بررسی آمار هواشناسی نشان می دهد که معدل دماي سالیانه در این منطقه حدود 
ماه و حدودا از اوایل آذر تا  3الی  5/1، طول دوره یخبندان حدود %20تا %18درجه ، حداقل رطوبت نسبی  5/41تا  5/40

  )1382میلی متر و زمان آن از آذر تا اسفند می باشد. (زیبافر، 150تا  100ع بارندگی سالیانه اوایل اسفند، مجمو

  زمین شناسی 3-4- 3

تا  20بیشتر قسمت هاي کویر مرنجاب از تپه هاي شنی و ریگ هاي روان پوشیده شده است که ارتفاع بعضی از آنها به 
هاي ماسه اي متحرك از ادامه قسمت هاي بادرفتی وسیع  متر می رسد، و داراي شیب هاي تند هستند. اکثر این تپه 50

بندریگ می باشند. دریاچه نمک پوشیده از رسوبات نمک بوده که بر اثر انباشته شدن رسوبات سیالب ها وآب هاي سطحی  
اوب وجود متر است که در ان الیه هاي رسی نیز به طور متن 54تا  5در طول قرن ها تشکیل شده است. عمق این دریاچه بین 

دارد. جزیره سرگردان در این دریاچه از سنگهاي متخلخل آتشفشانی تشکیل یافته است. در دو طرف انتهایی جزیره سرگردان 
  دو چاه توسط سازمان ژئوفیزیک ساخته شده که در آنها دستگاه هاي لرزه نگاري نصب کرده اند.

  بادها 5- 3- 3

قلیمی وشکل دهی به ساختار طبیعی ناحیه بسیار تاثیر گذار است. در کویر مرنجاب همچون سایر کویرها باد در شرایط ا
باد شهریاري و باد شمال از بادهاي مطلوب بوده و باد خراسان، باد قبله، باد طوفان، باد سیاه و مخصوصاً باد لوار از بادهاي 

  بسیار خشن و نامطلوب  کویر مرنجاب محسوب می شوند. (سایت ویکیپدیا)

ست که از شمال غربی و در جلگه هاي دجله و فرات جریان دارد وسواحل خلیج فارس را از اواسط  بهمن باد شمالی بادي ا
ماه تا اوایل آبان تحت تاثیر قرار می دهد. سرعت این باد در گرمترین ماه تابستان به حداکثر میزان ممکن می رسد. شاخه 

وزند و در شرق ایران باعث ایجاد طوفان و گرد و غبارو حرکت هایی از باد هاي اقیانوس اطلس هستند که از شمال غربی می 
ریگ هاي روان به ویژه در سرخس، تربت جام و سبزه وار می شوند. یکی از این شاخه بادها از ترکستان به طرف شرق ایران 

روزه سیستان  120باد  وقسمتی از افغانستان حرکت می کند. سرعت این جریان در بعضی از نواحی بسیار زیاد است. این باد به
معروف است که از قائنات وگناباد عبور کرده به طرف سیستان و از آنجا به سوي مرکز کم فشار تابستان که در شمال 
هندوستان و پاکستان وجنوب ایران واقع شده حرکت می کند. این باد در سیستان به باد لوار معروف است و در تمام طول 

کیلومتر در ساعت است ولی پس از مدتی به  36ا سرعت هاي مختلف می وزد سرعت این باد ابتدا تابستان، به طور مداوم وب
 )1384کیلومتر در ساعت نیز می رسد. (کسمایی، 120تا  108وگاهی به  90تا  70
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  رودخانه ها و مسیل ها 6- 3- 3

ارانی فعال می شوند. اکثر این رودخانه دائمی در منطقه دیده نمی شود ولی مسیل هاي فراوانی وجود دارند که در فصول ب
مسیل ها از کوه هاي یخاب سرچشمه می گیرند و به سمت دریاچه نمک جریان پیدا می کنند و در پشت نوار ریگ بلند 

  )1382متوقف شده و برکه ها و آبگیرهایی را به وجود می آورند. (زیبافر،

  عوارض منطقه 7- 3- 3

حسوب میشود. تپه هاي شنی بلند و جنگل هاي تاق جلوه زیبایی به کویر مرنجاب یکی از زیباترین نقاط کویري ایران م
این منطقه بخشیده است. دریاچه نمک آران و بیدگل و جزیره سرگردان از دیگر نقاط دیدنی منطقه محسوب می شوند. چاه 

دستور شاه عباس تاریخی دستکن در قسمت شرق کویر، محل آبخور شترهاي کاروانها بوده است. کاروانسراي مرنجاب که به 
  صفوي در کنار قنات مرنجاب بنا نهاده شده از جمله آثار تاریخی موجود در منطقه می باشد.

  عوارض طبیعی 
  دریاچه نمک 1- 1- 7- 3- 3

دریاچه نمک آران و بیدگل با نام هاي دریاچه نمک کاشان،دریاچه نمک قم،دریاچه قم و دریاچه مسیله معرفی شده و در 
کیلومتري شمال شرقی آران و بیدگل قرار  35یاچه نمک یاد شده است. این دریاچه در فاصله اکثر نوشته ها از آن با نام در

دارد و از غرب به کوه هاي سفیداب و سیاهکوه و منطقه پارك ملی، از شمال و غرب به کویر مسیله و از جنوب به کویر 
یلومتر است. ارتفاع این دریاچه از سطح ک 30کیلومتر و عرض آن حدود  80مرنجاب و بند ریگ محدود است. طول دریاچه 

جنوب شرق دارند و در -متر است که به وسیله گسل هایی که به سمت مشرق و مغرب روند شمال غرب 800دریا حدود 
غربی محدود است که عامل تشکیل این دریاچه احتماال فرونشستگی و بازي همین گسل - جنوب به وسیله گسلی تقریبا شرقی

  .ها است

 
  نمک اچهیدر 4- 3 ریتصو

کیلومترفاصله دارد. وسعت و  3دریاچه نمک تقریبا در شمال کاروانسرا واقع شده است که ساحل آن از کاروانسرا در حدود
اقع بارندگی ویعت آن زیاد،ولی شکل این دریاچه متناسب با واردات آب و میان بارندگی در فصول مختلف سال فرق دارد. در مو

در تابستان و پاییز وسعت آن کاهش می یابد. به این ترتیب سطح آب دریاچه در نوسان است. در مواقع پرآبی، سطح آن 
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گسترش بیشتري پیدا کرده و اراضی شوره زار و باتالقی پیرامون خود را می پوشاند. در این حالت با حوض سلطان و حوض 
  می کند. مره ارتباط پیدا

با توجه به شکل و مورفولوژي اطراف دریاچه چنین استنباط می شود که دریاچه نمک در پلیوسن وسعت بیشتري داشته و 
احتماال گودهاي حوالی ساوه، ایوانکی، قم، کاشان و آران و بیدگل را احاطه کرده است. وجود رسوبات تبخیري در زمین هاي 

جنوب ورامین و شهرستان آران و بیدگل که به صورت گچ و نمک استخراج می شوند،  این نواحی، به ویژه در بیابان هاي
تا  100تاییدي بر این ادعاست. آب دریاچه نمک چنانچه از نام آن برمی آید در مقایسه با آب دریا درجه شوري باالتري دارد(

یه هاي نمک میوسین زمین هاي اطراف و برابر آب دریا است). این شوري به علت وجود ال 50گرم در لیتر که حدود 2100
امالح زیادي است که به وسیله رودخانه ها وارد آن می شوند. در فصل تابستان که واردات آب در آن کم و تبخیر زیاد است، 
آب دریاچه غلیظ تر و قطعات نمک بر روي آن شناور می شود که از این پدیده طبیعی براي استخراج نمک طعام استفاده می 

  ند.کن

رودهاي مهمی که به این دریاچه وارد می شوند در سمت شمال و مغرب قرار دارند و عبارتند از رود شور، رود کرج، 
جاجرود، حبله رود و قره سو. در کف دریاچه نمک رسوبات نمک و گچ همراه با سیلت رس و مارن به تناوب وجود دارد که 

متفاوتی دارند. مهمترین ترکیباتی که در دریاچه وجود دارند عبارتند از: خود متناسب با بارندگی و خشکسالی، ضخامت هاي 
  کلرید سدیم، سولفات سدیم، کلرید منیزیم، سولفات منیزیم و ... . مزایاي دریاچه نمک نسبت به آب دریا عبارتند از:

گرم بر  150-200در حدود  گرم در لیتر و آب دریاچه کویر 35ـ درجه شوري بسیار باال(درجه شوري آب دریا در حدود 1
  لیتر متغیر می باشد.)

کیلوگرم کلراید منیزیم وجود دارد که در آب دریاچه این مقدار در حدود 13ـ درصد منیزیم باال(در هر تن آب دریا 2
  برابر متغیر است.) 10تا6

  ـ وجود نمک ها به صورت جامد.3

  ـ وجود محلول نمک هاي غلیظ و اشباع.4

  یبات در حواشی و میانه دریاچه.ـ متغیر بودن ترک5

  ـ تفاوت ترکیب آب دریاچه و نمک هاي جامد آن.6

  ـ مرکزیت دریاچه از لحاظ جغرافیایی در کشور.7

  ـ ذخیره باالي معدنی.8

  جزیره سرگردان 1-2- 3-7- 3
ساحل  جزیره سرگردان تپه اي است که در دریاچه نمک آران و بیدگل قرار دارد. براي رسیدن به این جزیره که در نزدیکی

جنوبی دریاچه نمک قرار دارد باید مسیر کاشان به آران و بیدگل را طی کرد و سپس وارد جاده خاکی مرنجاب شد. پس از 
کیلومتر در داخل دریاچه به جزیره 15کیلومتر وارد دریاچه شده و سپس با طی مسافتی در حدود 35طی مسافتی در حدود 
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متر باالتر ازسطح دریاي آزاد است از سنگ هاي متخلخل 808طه آن در حدود سرگردان رسید. این جزیره که بلندترین نق
آتشفشانی تشکیل شده و عاري از هرگونه پوشش گیاهی است. مناظر دریاچه نمک از فراز این جزیره آنچنان بدیع و زیباست 

  که هر بیننده اي را مجذوب خود می نماید.

 
  سرگردان رهیجز 5- 3 یرتصو

اتالق نام سرگردان به این خاطر است که هنگامی که از فاصله دور به این جزیره نگاه می کنید دو انتهاي جزیره در افق 
محو می شوند و منظره اي مانند کشتی سرگردانی در دریاي بیکران کویر پدید می آورند. محو شدن دو انتها به علت گرماي 

منطقه و در نتیجه خطاي دید و شکست نور است. پیشینیان معتقد بودند که این جزیره دایما در حال حرکت است و از شدید 
جایی به جاي دیگر نقل مکان می کند. در دو انتهاي جزیره دو چاه قرار دارد که براي لرزه نگاري زلزله تعبیه شده و دستگاه 

  هاي لرزه نگار در آن نصب شده اند.

کیلومتر است که با نوسانات آب اندکی تغییر می کند. محل قرارگیري این دریاچه  5/4در 3این جزیره در حدود ابعاد 
کیلومتري شمال شرقی است و هر ساله تعداد زیادي فالمینگو در فصل بهار  9نسبت به کاروانسراي مرنجاب در فاصله حدود 

  )1382شوند. (زیبافر، به آنجا مهاجرت کرده و تا گرم شدن هوا درآن ساکن می

  تپه هاي شنی 1-3- 3-7- 3
کیلومتري شرق کاروانسرا، حاشیه غربی تپه هاي شن روان که تا دور دست به سمت شرق گسترده شده اند، 12در فاصله 

آغاز می شود. در زمستان تپه ها عاري از پوشش گیاهی اند ولی در اردیبهشت ماه پوشش گیاهی زیبایی که گاه گلهاي زیبایی 
  روید و بر جاي جاي تپه هاي شنی روان به چشم می خورد. برآنها می

طرز تشکیل تپه هاي شنی بدین صورت است که ماسه هایی که به وسیله باد در سطح زمین در حرکت هستند پس از 
رسیدن به موانعی در سر راه خود از قبیل گیاهان، قطعات سنگ و یا عوارض طبیعی دیگر که سبب کاهش سرعت باد و در 

جه متوقف ماندن ذرات ماسه از حرکت می شوند، انباشته شده و به تدریج به مقدار آنها افزوده می شود. سرانجام اجتماع نتی
این ذرات ماسه اي منجر به تشکیل تپه هاي شنی می گردد. البته هر چه این موانع بزرگتر باشند امکان این که توده هاي 

  وجود دارد. ماسه اي به صورت تپه هاي بزرگتري درآیند



101 
 

 
  یشن يها تپه 6- 3 یرتصو

تپه هاي شنی پس از تشکیل، در محل خود ثابت نمی مانند، بلکه در جهت وزش باد جابجا می  حرکت تپه هاي شنی:
رانده می شوند و پس از رسیدن به قله در دامنه  شوند. با وزش باد ماسه ها در دامنه اي که در جهت باد قرار دارد به طرف باال

  متر در سال می رسد. 20تا  10پشتی تپه غلطیده و در آنجا جمع می گردند. جابجایی توده هاي ماسه اي در شرایط عادي به 

جنس تپه هاي شنی اغلب از کوارتز است ولی گاهی گچ، آهک، رس، خاکسترهاي آتشفشانی و  جنس تپه هاي شنی:
  دیگر در آنها دیده می شود. وجود این مواد در تپه هاي شنی حاکی از فراوانی آنها در محل است.موارد 

شکل تپه هاي شنی متفاوت است و از این جهت آنها را بر حسب شکل و چگونگی تشکیلشان به  انواع تپه هاي شنی:
  دسته هاي مختلف تقسیم می کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

سته از تپه هاي شنی هاللی شکل بوده و داراي دو گوشه تیز می باشند که جهت باد را نشان می دهند. برخان: این د
قسمت کوژ این تپه ها در جهت باد و کاو آن در جهت مقابل باد است. برخان در مناطقی که جهت باد همیشه ثابت است 

  مقدار جابجایی آنها بیشتر می باشد.تشکیل می گردد. این نوع تپه ها متحرك بوده و هرچه کوچکتر باشند 

تپه هاي شنی سهمی شکل: این تپه ها داراي یک دیواره کم شیب و یک دیواره تقریبا قائم بوده و شکلشان سهمی و یا به 
  است. Uصورت 

طولی که به آنها دون ریسمانی نیز گفته می شود، تپه هاي باریکی هستند که به  شنی هاي تپه هاي شنی طولی: تپه
تا  80کل رشته هاي طویل دیده می شوند و طول آنها نیز در امتداد جهت باد قرار گرفته است. طول این تپه ها گاهی به ش

  متر نیز می رسد. 100تا  50کیلومتر و ارتفاع آنها به  100

به شکل رشته تپه هاي شنی عرضی: این نوع تپه ها معموال در نواحی که مقدار ماسه فراوان و جهت باد نیز ثابت است 
هایی از تپه هاي شنی که متصل به هم (معموال از اتصال چند برخان که امتداد آنها عمود بر جهت باد است) تشکیل می 

  شوند.

تپه هاي شنی درهم: به تپه هایی که به علت تغییر دائمی جهت باد داراي هیچ نوع فرم و شکل خاصی نمی باشند اطالق 
  )irandesertمی گردد. (سایت 

دانه هاي شن با وزش باد به راحتی به حرکت درمی آیند به همین دلیل باید در صورت وزش باد از رفتن به سمت تپه ها 
خودداري نمود زیرا ذرات شن قابلیت نفوذ به دوربین هاي عکاسی و دیگر تجهیزات دقیق را داشته، و به آنها صدمه می زنند. 
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هیچ عنوان نمی بایست با خودرو وارد حاشیه تپه هاي شنی شد زیرا قطعا خودرو، هنگام نزدیک شدن به تپه هاي شن روان به 
حتی با دارا بودن امکانات دو دیفرانسیل، در ماسه ها متوقف می شود و بیرون آوردن آن از ماسه هاي نرم و لغزنده کاري پس 

ولیه به همراه داشت. صرف نظر از دشواري دشوار است. همچنین هنگام ورود به تپه هاي ماسه اي باید آب و لوازم پزشکی ا
  حرکت بر سطح ماسه ها، این منطقه مناظر بدیعی براي عکاسان و دوستداران طبیعت می آفریند.

  بند ریگ 4- 1- 7- 3- 3
کیلومتر و عرض آن 90یکی از معروفترین شنزارهاي مرکزي ایران نوار ریگ بلند یا بند ریگ است که طول آن در حدود 

کیلومتر می باشد. این نوار در برخی نقاط مثل اطراف آران و بیدگل با درختکاري و اقدامات 15ا ت 2در جاهاي مختلف بین 
حفاظتی تثبیت شده ولی در بسیاري از جاها داراي شن هاي روان می باشد که به همراه باد جابجا می شوند و بین افراد محلی 

  اپدید شدن جاده ها شوند.به تپه هاي جن شهرت دارند و ممکن است در بعضی مناطق باعث ن

این نوار مکان مناسبی براي رویش گیاهان شن دوست بوده که ریشه بسیاري از آنها باعث تثبیت خاك می شود. با رشد 
گیاهان مقاومتر که به آنها گیاهان پاپونیز یا پیشتاز می گویند امکان رویش بقیه گیاهان بومی در پناه آنها فراهم می شود و با 

می توان کشاورزي نیز کرد. مثال در قسمت هاي نزدیک به آران و بیدگل که با جنگلداري و مراقبت هاي ویژه  تثبیت خاك
خاك تثبیت شده مزارع فراوانی دیده می شود. سطح آبهاي زیرزمینی در برخی از مناطق اطراف نوار ریگ بلند بسیار باالست و 

اي بزرگ در این مناطق به کشت گیاهان به صورت دیم در داخل این چاله ها از گذشته تا به امروز افراد محلی با کندن چاله ه
می پرداخته اند. حتی در یک منطقه با حفر چاله اي بزرگ یک دریاچه ي مصنوعی تشکیل شده که در آن ماهی پرورش داده 

  )1382و به مکان مناسبی براي تجمع برخی از پرندگان مهاجر تبدیل شده است. (زیبافر،

  مصنوعی عوارض 
  شبکه راه ها 1- 2- 7- 3- 3

گرمسار - دستکن- مرنجاب- کاشان به آران و بیدگل-در گذشته راه اصفهان به مشهد و بین راه به ري از طریق اصفهان
متصل بوده است. در زمان صفویه مسیر شهر اصفهان(پایتخت) و شهر مشهد اهمیت خاصی داشته است. مسیر مرنجاب، 

مشهد متصل می کرده است. این مسیر از گرمسار به طرف پایین -ده سنگفرش اصفهانوالیات اصفهان را از طریق کاشان به جا
منحرف شده و تا سیاهکوه ادامه می یابئد و به جاده دستکن متصل می شود. دستکن در ادامه مسیر مرنجاب، محل انشعاب 

دستان و شاخه اي به طرف یزد ادامه جاده اي بوده که کاشان را به گرمسار و ورامین مرتبط می ساخته و شاخه اي به طرف ار
می یافته است. مجموعه این مسیرها به عنوان جاده هاي فرعی براي اتصال به جاده ابریشم در بخشی که دامغان را به ري 
متصل می کرد، عمل می کرده است. کاروانسراي مرنجاب، قصر بهرام، ده نمک، سرخه و چندین کاروانسراي دیگر در این 

  اروانسراي مرنجاب و قصر بهرام در راه سیاهکوه و جاده کویر نمک قرار دارد.مسیر است. ک

اما در حال حاضر براي رفتن به منطقه به خصوص کاروانسراي مرنجاب باید از تهران به قم و سپس به کاشان رفته و از 
حرکت کرد. در شهرستان آران  آنجا به سمت شمال شرق به سوي شمالی ترین شهر کویري استان اصفهان یعنی آران و بیدگل

و بیدگل امامزاده اي به نام امامزاده هالل بن علی وجود دارد که در قسمت شرقی شهر واقع شده است. این بنا مهمترین بناي 
تاریخی و مذهبی و به عبارتی نشانه شهر است که مردمان شهرهاي نزدیک را براي زیارت به آن جا می کشاند. از امامزاده 

کیلومتر) و در طول راه چند دو راهی وجود دارد. بنابراین  47کاروانسراي مرنجاب جاده خاکی وجود دارد (حدود هالل تا
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مسافرانی که به قصد کاروانسرا سفر می کنند از راهنمایان محلی کمک می جویند. از آران و بیدگل تا کاروانسراي مرنجاب در 
چ روستایی وجود ندارد وتنها چند مزرعه کوچک آن هم در ابتداي راه در حدود یک ساعت و نیم راه است. در این مسیر هی

  منطقه چهار طاقی قرار گرفته است.

کیلومتري مرنجاب شاخه اي از راه به سمت معدن نمک کنار دریاچه راه پیدا می کند. این راه پس از عبور از 5در حدود 
کیلومتري 14ک به سمت پارك ملی کویر ادامه پیدا کرده و در کنار کاروانسراي مرنجاب و چاه دستکن از کنار دریاچه نم

مرنجاب دو شاخه می شود. شاخه اصلی آن به سمت سیاهکوه و شاخه دیگر آن به کوه هاي سفیدآب می رود. تمامی این راه 
وسیله نقلیه غیر ها خاکی بوده و در بسیاري از نقاط به دلیل نفوذ شن یا عبور مسیل ها آسیب هایی دیده و رفت و آمد با 

  )1382مجهز در آنها مشکل است. (زیبافر،

  به طور کلی راه هاي ورود به منطقه را می توان به سه مسیر زیر طبقه بندي نمود:

مسیر اول: مسیر شهرستان آران و بیدگل به سمت پادگان و سپس جاده خاکی مرنجاب که پس از طی مسافتی در حدود 
  کیلومتر به مرنجاب می رسد.45

ك.م)، کاروانسراي 60ك.م)، قصر بهرام (15مسیر دوم: مسیر پارك ملی کویر که از پیشوا آغاز شده و سپس مبارکیه (
ك.م) و سپس مرنجاب می باشد. شایان ذکر است تردد در این جاده تا سفیدآب نیاز به مجوز از سازمان حفاظت 80سفیدآب (

  از محیط زیست استان سمنان دارد.

  کاشان به ابوزیدآباد و سپس کاروانسراي سفیدآب و مرنجاب.مسیر سوم: مسیر 

  چاه ها 2-2- 3-7- 3
در مسیر رسیدن به کاروانسراي مرنجاب در منطقه اي به نام ارغوانی دو الی سه چاه براي آب خوردن شترها وجود دارد و 

چاهی به نام دستکن قرار بعضی از شترداران در کنار آنها سکونت می کنند. همچنین تقریبا در چهار کیلومتري شرق مرنجاب 
  )1382گرفته است. در ابتداي راه و در نزدیکی آران و بیدگل نیز چاه هاي زیادي براي آبیاري مزارع مشاهده می شود. (زیبافر،

همچنین مرنجاب داراي دو رشته قنات آب شور و شیرین است که این دو قنات در باالي کاروانسرا در زیر زمین به یکدیگر 
یکی می شوند و در جلوي کاروانسرا از زمین خارج می شوند. با توجه به آنکه چندین سال است آب این قنات ها می رسند و 

الیروبی نشده، آب آنها بسیار کاهش پیدا کرده که با الیروبی و  کار گذاشتن حلقه هاي سیمانی در آن ها می توان از نفوذ آب 
قدار زیادي افزایش داد. آب این قنات ها پس از خارج شدن در داخل استخربی به داخل زمین جلوگیري کرد و آب آنها را به م

  )1382متر ذخیره می شود. (زیبافر، 20در  10به ابعاد تقریبی 
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  دستکن چاه 7- 3 یرتصو

  

  مزارع و زمین هاي کشاورزي 2-3- 3-7- 3
آران و بیدگل، مزارع زیادي مانند باغ هاي پسته و ... به چشم می خورند در ادامه در اوایل مسیر مرنجاب و در نزدیکی 

مسیر چندین مزرعه دیگر وجود دارد که در آنها محصوالت رایج منطقه که با شرایط آب و هوایی و خاك آن هماهنگی دارند 
کی حاشیه نوار ریگ بلند، در نقاطی که کشت می شوند مثل انواع سبزیجات، صیفی جات، گندم، آفتابگردان و .... در نزدی

سطح آب هاي زیرزمینی به قدر کافی بالست، چاله هایی کنده شده که در  داخل آنها محصوالتی مانند هندوانه به صورت 
  )1382دیمی کاشته می شود. (زیبافر،

سانتیمتر و به عمق  70تا  50سانتی متر و عمقی به اندازه  40به این حفره ها یا چاله هاي کوچک که قطري به اندازه 
سال پیش هر ساله در فصل کاشت صیفی، در دشت  300می گویند. در واقع از حدود  "سنبک"سطح آب زیر زمینی دارند، 

موسوم به چاله سنبک از شمال شرقی دهستان کویري آران وبیدگل که قبال از توابع کاشان بود، مردمان سخت کوش کوي در 
ک از شمال شرقی دهستان کویري آران وبیدگل که قبال از توابع کاشان بود، مردمان سخت کوش دشت موسوم به چاله سنب

 15کویر ،نوعی کشاورزي را تجربه کرده و همواره با این اقلیم تفته، دست و پنجه نرم کرده اند. دیم کاران چاله سنبک، که در 
ین میراث کهن (کاشت بدون آب) را نسل به نسل حفظ کرده و کیلومتري آران و بیدگل و باال تر از دشت قاضی قرار گرفته، ا

میلیمتر هم نمی رسد و حتی یک مترآن طرف تر  80دریافته اند که این گوشه از کویر و درجایی که میزان بارندگی ساالنه به 
  زه می باشد.از چاله سنبک، آب زیرزمینی شور و سنگین است، اقدام به کاشت،داشت و برداشت بهترین هندوانه و خرب

در چاله سنبک شما آب را نمی بینید ولی کشاورزان این منطقه آن را به شکل هندوانه و خربزه به میهمانان عرضه 
میکنند. یکی از محصوالت این منطقه، خربزه قند چاله سنبک است که در کاشان و آران بیدگل شهرت دارد. در این چاله ها 

فتابگردان هم کشت می شود. کشت همه ي محصوالت به صورت دیم است. اطراف چاله ها عالوه بر هندوانه،خربزه،کدو و گل آ
را آفتابگردان میکارند تا باد داخلی را از بین نبرد. طبق گفته نصرت اهللا زاهدي یکی از راهنمایان منطقه، سفره هاي آب این 

ب شیرین دست یافت. آبی که در این قسمت قسمت از زمین باالست به طوري که با حدود نیم متر کندن ان میتوان به آ
  زیرزمین جمع میشود حاصل باران هایی است که در کوه هاي کرکس می آید. اما در عمق بیش از دو متر آب شور است. 
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دشت چاله سنبک به تدریج بر اثر قانون ارث تقسیم شده و ابعاد قطعات بعضاً به طور نامنظم است. به طوریکه در گذشته 
چاله باقی مانده  60رقبه از قطعات وجود داشته که در طول زمان از ریگ هاي روان پر شده ودر حال حاضر حدود  170حدود 

  ) irandesertکه دائر و هر ساله از آن بهره برداري می شود. (سایت 

 
  سنبک چاله منطقه در هندوانه کشت 8- 3 یرتصو

بعد از عبور از این نواحی کویر به معناي واقعی آغاز شده ومزرعه و زمین کشاورزي خاصی مشاهده نمی گردد. تنها در 
  پایین دست کاروانسراي مرنجاب بقایاي یک مزرعه قدیمی دیده میشود که در حال حاضر متروك است.

  آثار تاریخی 2-4- 3-7- 3
که متعلق به دوره ي صفوي است. سردر ورودي این کاروانسرا  مهمترین اثر تاریخی این منطقه کاروانسراي مرنجاب بوده

درجه شاخص شده است. بعد از درب ورودي، هشتی و دو صفحه کناري آن قرار دارند  45در شرق آن قرار گرفته و با دو پخ 
اند. در ضلع غربی شاه  که از دو طرف می توان به پشت بام راه پیدا کرد. دور تا دور صحن اصلی کاروانسرا حجره ها قرار گرفته

  )1382نشین، و از دو طرف شمال و جنوب صحن می توان به شترخوان هاي پشتی راه پیدا کرد. (زیبافر،

متري از سطح  810طول جغرافیایی، در ارتفاع  51و  48عرض جغرافیایی و  34و7این کاروانسرا در موقعیت جغرافیایی 
فرسنگ  6شده است. در ایران معموال مسافت بین دو کاروانسرا حدود  دریاي آزاد در حاشیه جنوبی دریاچه قم واقع

کیلومتر) بوده تا مسافران پس از طی راه یک روزه، شب را در کاروانسراي بعدي پناه گیرند. کاروانسراي مرنجاب در عصر 36(
برج در دیواره هاي آن تعبیه  6 طالیی ایجاد کاروانسراهاي ایران، یعنی دوره صفوي به شکل قلعه اي مربع شکل ساخته شده و

متر است و چندین اتاق و شاه نشین به دور آن قرار دارند. در نزدیکی کاروانسرا رشته قناتی  20×30شده است. ابعاد حیاط 
متر را پر می کند. وجود چنین قنات پرآبی به همراه استخر و درختان اطراف آن در  4×10وجود دارد که استخري به ابعاد 

  ویر نعمتی بزرگ محسوب می شود. محوطه اطراف استخر توسط آجرهاي مربع شکلی به زیبایی فرش شده است.میان ک

درباره دلیل ساخت این قلعه و کاروانسرا در کنار دریاچه نمک، نقل است که شاه عباس با وجود ایجاد کاروانسرا و قلعه 
یه نکرده بود، چون تا آن زمان دشمنان به خاطر دریاچه نمک هاي متعدد در سراسر کشور، در این منطقه تأسیسات دفاعی تعب

و گسترده کویر، از این سوي به پایتخت هجوم نبرده بودند. حمله ازبک ها و افغان ها از طریق دریاچه نمک به کاشان که تا 
در این منطقه ایجاد قمري سریعاً یک پایگاه نظامی  1012اصفهان پیش رفتند، شاه عباس را به صرافت انداخت تا در سال 

کرده و جلوي تهدید را بگیرد. باالي کاروانسرا به شکل سنگرهاي دیدبانی بوده و ذکر شده است که همیشه  پاسدار مسلح در 
  قلعه حضور داشتند و امنیت عبور کاال از چین به اروپا و بالعکس را در این منطقه تأمین می کردند.
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ه کاروان هاي بازرگانی و مسافران زوار حضرت امام رضا(ع) بود، ولیکن پس از انتخاب این کاروانسرا سالیانی دراز اطراقگا
تهران به پایتختی در زمان قاجارها و احداث راه هاي جدیدي بین تهران و قم و کاشان  این راه قدیمی از رونق افتاد و 

ا در سنوات اخیر و به تناسب توسعه برنامه هاي کاروانسراي مرنجاب نیز متروکه و توسط افراد محلی به دامداري مبدل شد. ام
گردشگري، در طرح پردیسان قرار گرفت و تعمیر و مرمت شد تا به عنوان یک اقامتگاه گردشگري کویري مورد استفاده قرار 

است.  گیرد. این کاروانسرا اخیراً با همکاري صندوق حفظ و احیاي آثار تاریخی و فرهنگی کشور به بخش خصوصی واگذار شده
  در فهرست ملی کشور به ثبت رسیده است. (سایت علمی دانشجویان ایران) 1384تیر سال  30این اثر در تاریخ 

 
  مرنجاب يکاروانسرا 9- 3 یرتصو

رستی معلوم نیست وجود دارد ولی به طور عالوه بر این کاروانسرا در این منطقه بقایاي چند کاروانسرا که تاریخ آنها به د
حتم مربوط به دوران قبل از صفویه می باشند. از جمله آنها، کاروانسراي چاه دستکن است که به نظر می رسد اطراقگاه و یا دژ 

  )1382(زیبافر،سراي صفوي مشاهده می شود.نظامی بوده است. بقایاي دو کاروانسراي دیگر نیز در غرب و جنوب شرقی کاروان

  حیات وحش 8- 3- 3

  جانوران منطقه 
پوشش جانوري منطقه به دلیل وجود آب و غذاي فراوان بسیار غنی است. از جمله حیوانات موجود می توان به گرگ، 
شغال، کفتار، روباه شنی، گربه شنی، بزمجه، آفتاب پرست، انواع مارمولک، مار، عقرب، تیهو، عقاب، شاهین و ... اشاره کرد. در 

  )irandesertیر یک جفت پلنگ نیز در منطقه مرنجاب مشاهده شده است. (سایت سال هاي اخ

سال پیش در منطقه یافت می شده است اما  25البته بسیاري از پستانداران مانند: یوزپلنگ، گورخر، قوچ و میش و .... تا 
ه ها به پارك ملی کویر که در به دلیل رفت و آمدهاي انسان به داخل منطقه به خصوص در سال هاي اخیر اکثر این گون

کیلومتري شرق مرنجاب قرار دارد پناهنده شده اند. عالوه بر جانوران ساکن منطقه هر ساله تعداد زیادي از پرندگان مهاجر 30
  در فصول گوناگون به منطقه مهاجرت کرده و مدتی در کنار برکه هاي دریاچه نمک و مناطق اطراف ساکن می شوند.

را به طور کلی می توان در دسته هاي خزندگان(مانند: آگاما، بزمچه، بوآ، الك پشت زمینی، تیرمار بیابانی جانوران منطقه 
و ...)، حشرات و بندپایان(مانند:عقرب و رتیل)، پستانداران(مانند: گربه پاالس، آهو، قوچ، روباه شنی، خارپشت، خرگوش و ...) و 

، دم جنبانک، کبک، پرستو، عقاب و ...) طبقه بندي نمود. در ادامه، از هر طبقه یک پرندگان(مانند سبزقبا، سهره، کبوتر، کوکو
  مورد به عنوان نمونه معرفی شده است.
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گونه از آن در ایران وجود دارد تقریبا در همه مناطق کشور گسترش دارند.  15سوسمارهاي این خانواده که  آگاما:
متر باالتر از سطح دریا وجود  3000وند در بیشتر نقاط ایران از ارتفاع صفر تا آگاماهاي قفقازي که در این منطقه یافت می ش

دارند. آگاماها روزگرد، حشره خوار و گاهی گیاه خوارند. این جانوران سري نسبتا گرد و بزرگ دارند و قسمت هایی از بدن آنها 
ند به سرعت رنگ خود را تغییر دهند و تخم گذار مضرس و گاهی توام با پولک هاي برجسته است. گونه هاي این خانواده قادر

  )1382هستند. در منطقه مرنجاب آگاماي قفقازي و نیز وزغی خاکستري یافت می شود. (زیبافر،

 
  آگاما 10- 3 یرتصو

مشاهده کرد. دلیل آن، وجود شرایط زیست محیطی  در مناطق کویري می توان روباه هاي شنی را به فراوانی روباه شنی:
مناسب در منطقه براي آنهاست. شرایطی مانند آب و هواي مناسب و گرمسیري، دارا بودن دشت ها، شنزارها براي استتار و 
نه پوشش مناسب و وجود شکارها و غذاهاي فراوان، از مهمترین این شرایط هستند. به گونه اي که ممکن است در یک تپه ال

روباه یافت شود. روباه ها بسیار زیرك هستند. النه هاي آنها به طور معمول چند دهانه دارد. کاربرد این دهانه ها براي  9اي با 
در اختیار داشتن چند مسیر فرار، براي گریز از دست دشمنان است. معموال در اطراف النه، داالن هاي دیگري نیز حفر می 

طر بتوانند در این داالن ها مخفی بشوند. این داالن ها نیز ممکن است در سمت دیگر دهلیز راه کنند تا در هنگام احساس خ
  )irandesertخروجی براي فرار داشته باشند. (سایت 

 
  یشن روباه 11- 3 یرتصو

اهی خوار هستند. اندامی محکم و ظاهري شبیه به زاغ کبود پرندگانی جذاب و از خویشاوندان زنبورخوار و م سبزقبا:
سانتیمتر می رسد. منقارشان بلند و اندکی خمیده است و نوك منقارشان تا  32و حداکثر به  22دارند. طول بدنشان حداقل به 

ه تدریج باریکتر و به حدي به قالب شباهت دارد. دم آنها بلند و به صورت هاي چهارگوش یا بادبزنی شکل است. بال هایشان ب
نقطه اي در انتها ختم می شود. با وجود آنکه رنگ پشت سبزقبا قهوه اي است، بقیه پرها و بال او آبی رنگ و سبز رنگ می 

 15باشد. بال هایش آبی تیره و بقیه بدنش آبی مایل به سبز است. دو عدد جناحی دم سبزقبا رشد فوق العاده دارد و به اندازه 
ز سایر پرهاي دم بلندتر می شود. سبزقباي نوك پهن از سایر همجنسان خود کوچکتر است. این سبزقبا در مناطق سانتیمتر ا
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حاره زندگی می کند و رنگ پشتش قهوه اي و رنگ بال ها و دمش آبی روشن و رنگ سینه و زیرشکمش بنفش است. از این 
یافت می شود. سبزقباها پرندگانی تنها هستند و آنها را در حالیکه  نوع سبزقباها در شمال هندوستان، جزایر سلیمان و استرالیا

روي شاخه هاي درختان، بر باالي دیوار ساختمان ها و روي سیم هاي تلگراف نشسته اند، یا در حال جست و خیز کردن روي 
  ی می گذرانند.زمین می باشند می توان دید. بعضی از انواع سبزقبا مهاجر هستند و زمستان ها را به طور جمع

 
  سبزقبا 12- 3 یرتصو

  گیاهان منطقه 
گونه است. عمده  300گیاهان شناسایی شده در این منطقه بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات بیابان زدایی کاشان بالغ بر 

رختچه هاي گز، تاغ، اسکنبیل و بوته هاي قیچ است. گونه پوشش گیاهی در کویر مرنجاب شامل گیاهان شورپسند مانند د
هاي تاغ مثل زردتاغ و نیز گونه هاي اسکنبیل و اشنان همچون بادشکن در برابر بادها بوده و نیز از حرکت و گسترش تپه هاي 

  )irandesertشنی روان جلوگیري کرده و در بعضی جاها آنها را تثبیت می کنند. (سایت 

د شدید بارندگی و منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک و اقلیم زیستی خاص این نواحی، سازگاري فقدان یا کمبو
هاي ویژه اي در گیاهان و جانوران بومی مناطق فوق به وجود آورده است تا امکان ادامه حیات در شرایط تنش رطوبتی یا 

صوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی خاصی هستند که کیفیت نامناسب آب و خاك داشته باشند. گیاهان این مناطق داراي خ
باعث می شود از حداقل ذخیره رطوبتی در خاك و هوا استفاده کنند و اندوخته رطوبتی گیاه نیز کمتر از حد معمول تلف 
 شود. عمیق ترین سیستم ریشه اي براي جذب آب از اعماق پایین تر خاك، خاردار شدن ساقه ها و کوچک شدن سطح برگها
براي کاهش میزان تبخیر، وجود پوششی مومی و چرب در سطح برگها، افزایش اندام هاي ذخیره کننده رطوبت، گوشتی و 
آبدارشدن ساقه و ... . نمونه اي از این تغییرات مرفولوژیکی است. از نظر ساختار درونی و فیزیولوژیکی نیز در گیاهان هورمون 

اقلیم منطقه و کمبود رطوبت ترشح می شود و فرآیند تعرق گیاه از ساز و کار ویژه  هاي تنظیم کننده خاص با توجه به خشکی
  اي تبعیت می کند.

  گیاهان مقاوم به خشکی را اصطالحاً زیروفیت گویند که به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:

کی ندارند ولی بذر آنها ـ گیاهانی که از خشکی فرار می کنند. این دسته گیاهانی هستند که مقاومت چندانی به خش1
  مقاوم است و طول دوره رشد خود را قبل از رسیدن دوره خشکی به اتمام می رسانند.

ـ گیاهانی که نیاز آبی خود را بر حسب شرایط کاهش می دهند یعنی براي تولید یک واحد ماده خشک، آب کمتري 2
  ارقام غالت در مناطق نیمه خشک. مصرف می کنند که اصطالحاً آن را طفره از خشکی گویند؛ مثل برخی
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  ـ گیاهان متحمل خشکی، که خصوصیات مرفولوژیکی خاص دارند و خشکی را تحمل می کنند.3

ـ گیاهان مقاوم به خشکی نظیر کاکتوس ها که آب را درون بافت هاي خود ذخیره کرده و در مواقع خشکی از آن 4
  استفاده می کنند.

اهش هاي اکولوژیکی خود مختص کاشت و رویش در مناطق خشک و کم آب و به گروهی دیگر از گیاهان بر اساس خو
ویژه اراضی شور هستند که عمدتًا اراضی و آبهاي جاري در مناطق خشک و بیابانی به دلیل تبخیر زیاد شور و لب شور است. 

  به این گیاهان اصطالحًا شور پسند گویند.

  طبقه بندي نمود: گیاهان مناطق خشک را می توان به شکل زیر نیز

در این رده قرار  Aristida وsyperus ـ گیاهان شن دوست یا مقاوم به شن؛ که گونه هایی مانند اسکمبیل، دم گاوي، 1
  می گیرند.

  . Halostachysـ گیاهان شور پسند مانند گز، اشنان و 2

  . Anabasisو  Salsolaـ گیاهان گچ دوست مانند گونه هایی از 3

  دوست مانند گونه هایی از جنس قیچ. ـ گیاهان صخره4

  )1372ـ گیاهان خشکی پسند مانند گونه هایی از جنس گز، علف شور، خارشتر، تاغ، ریواس. (شعار،5

ارقام و گونه هاي مختلفی از گیاهان شورپسند (انواع بوته اي تا درخچه ها و درختان) در نقاط خشک ایران رشد و نمو 
لقوه فراوانی نیز در مصارف مختلف هستند. در بسیاري از کویرها مانند مرنجاب مخازن بزرگی از دارند که داراي کاربردهاي با

آبهاي شور وجود دارد که حاوي مقادیر زیادي نمک است. چنانچه بتوان به شکلی از این آبهاي شور براي آبیاري استفاده کرد، 
ر حال حاضر صرف آبیاري می شود را می توان به مصرف اراضی کویري بیشتري به زیر کشت رفته و آبهاي غیر شوري که د

شرب انسان ها رساند. یافته هاي جدید علوم خاك و فیزیولوژي گیاهی و تکنیک هاي جدید آبیاري نشان می دهد که با 
یت مدیریت دقیق می توان از آب شور براي کاشت گونه هاي متفاوتی از گیاهان عادي و شورپسند که خود نقش مهمی در تثب

شن هاي روان و جلوگیري از بیابان زائی دارند استفاده کرد. در ادامه به معرفی برخی از گونه هاي گیاهی مهم منطقه پرداخته 
  شده است.

گونه اي از جگن که در گویش محلی بیابان نشینان به نام کلبیت شهرت دارد. گیاهی است بوته اي پایا که در  کلبیت:
یگ بلند آران و بیدگل (تپه هاي ماسه اي، بستر کوچه ریگها، چاله ریگها و حتی روي شنزارهاي تمام عرصه هاي شنی نوار ر

روان) استقرار دارند. کلبیت از جمله گیاهان شن دوست بسیار سازگار به خاك هاي شنی و فقیر از مواد غذایی می باشد. این 
ه وجود می آورد. به علت انعطاف اکولوژیکی زیاد این گونه گیاه به صورت پوشش غالب، تیپ گیاهی یکنواختی را در شنزارها ب

گیاهی، انتشار جغرافیایی آن در ایران بسیار وسیع می باشد به طوري که از شنزارهاي جنوب کشور، مرکزي و تا شمال کشور 
 30ه گل دهنده به طول نیز گسترش یافته است. این گیاه داراي برگهایی باریک و کشیده بوده و معموال از میان برگها یک ساق

سانتیمتر خارج می شود. بذرهاي گیاه پس از رسیدن به راحتی از پوشش محافظ گل آذین جدا و توسط باد پراکنده می  60تا 
  شوند.
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  تیکلب 13- 3 یرتصو

رویشگاه هاي کلبیت با ایجاد ساقه هاي گل دهنده و رشد  اغلب در سال هایی که متوسط بارندگی سالیانه مناسب باشد،
رویشی بسیار مناسب، بستر یکنواختی را به شنزارها می بخشد. کلبیت داراي سیستم ریشه اي بسیار فعال به صورت ریزوم 

  دیده می شود. هاي جانبی (افقی و عمودي) فراوان بوده، معموال با ایجاد توده هاي وسیع به صورت کلنی، در عرصه هاي شنی

اسکنبیل درختچه اي است سازگار به شرایط بیابان و در شنزارها به عنوان گونه اي شاخص و مقاوم به خشکی  اسکنبیل:
و کم آبی زندگی می کند. این درختچه از جایگاه ویژه اي در شرایط متفاوت اقلیم خشک و نیمه خشک به ویژه تپه هاي ماسه 

ست. دامنه انتشار آن بسیار گسترده بوده به طوري که در اغلب شنزارهاي مرکزي ایران مانند اي و شن هاي روان برخوردار ا
بیابان هاي شنی کرمان، خوروبیابانک، نائین، دشت کویر، ریگستان جن، دامغان، سیستان و بلوچستان، کرج و آذربایجان 

اقه ایستا و افراشته بوده و برگها اغلب حالت آویز حضور دارند. اسکنبیل داراي تنه اي منشعب یا غیر منشعب، سفید رنگ و س
به خود می گیرند. دوره رشد رویشی آن از اسفند ماه آغاز و ظهور برگهاي باریک و کشیده تا اواسط فروردین ادامه پیدا می 

ی را به چهره شنزارها کند. گل هاي ریز و سفید رنگ آن از اواخر فروردین ماه آغاز و تا اواخر اردیبهشت ماه منظره بسیار بدیع
می بخشد. میوه هاي این گیاه به تدریج در خرداد ماه ظاهر می شوند که میوه هاي مژك دار به رنگ هاي کرم، سفید، صورتی 

  و قرمز تمام پیکر گیاه را فرا می گیرند. ارتفاع اسکنبیل معموال بین یک تا سه متر متغیر است.

 
  لیاسکنب 14- 3 یرتصو

سیستم ریشه اي درختچه اسکنبیل در شنزارهاي مناطق خشک، تنها وسیله جاذب رطوبت بوده و یگانه ابزاري است که 
گیاه براي جستجوي رطوبت و ترفیع نیاز آبی خودش، به آنها مجهز شده. افزون بر این به واسطه کمبود میزان رطوبت در 

ن جریان آب در خاك، گیاه مجبور است به طور مداوم انشعابات ریشه اي را جهت دستیابی به رطوبت کافی، شنزار و کند بود
به هر سو گسیل دارد. بنابراین فعالیت رشد سیستم ریشه اي در این درختچه ها بسیار فعال بوده و حجم وسیعی از ریشه ها، 
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. برخی بررسی هاي انجام گرفته پیرامون تناسب اندام هاي اندام هایی را در مقابل شرایط محیط سخت محافظت می کند
زیرزمینی (ریشه ها) به اندام هاي هوایی، نسبت ده به یک را نیز نشان داده است. این سیستم ریشه اي ابزاري می باشد که 

بخش وسیعی از گیاه را در مقابل بادهاي سهمگین و طوفان هاي شنی حفاظت می کند. به همین دلیل در برخی نقاط شاید 
  خاك اطراف ریشه هاي اسکنبیل توسط باد، برداشته شده باشد و با این حال گیاه همچنان به رشد طبیعی خود ادامه دهد.

اسکنبیل تغییرات و نوسانات شدید حرارتی و رطوبتی را به راحتی تحمل می کند و براي کاهش میزان تعرق از سطح 
سانده است. این گیاه از جمله درختچه هایی است که در دستگاه هاي اجرایی کشور برگها، سطح برگهاي خود را به حداقل ر

(منابع طبیعی) براي احیا عرصه هاي شنی و شنزارها، پس از ایجاد بادشکن و یا مالچ پاشی شن هاي روان، در قالب عملیات 
  )1383بیولوژیک از آن استفاده می کنند. (مظفریان،

که ساقه هاي آن ایستا، افراشته و سبز رنگ بوده و برگهاي باریک و کوچک دارد و به اي است  درختچه بادام کوهی:
عنوان اولین درختچه گل دهنده در فصل بهار با گل هایی درشت و سفید رنگ در اقلیم نیمه خشک کشور، مناظر بدیعی را به 

  تماشا می گذارد.

ات شدید حرارتی) مقاوم است. بادام کوهی داراي ارتفاع این درختچه در برابر شرایط نامساعد محیط (کم آبی و نوسان
متر بالغ می گردد. گل هاي سفید رنگ بادام معموال قبل  5/2تا  2متر است و قطر تاج پوشش آن نیز به  3تا  5/2متوسط بین 

ع آوري است. بخش از ظهور برگها در اوایل فروردین ماه ظاهر می شوند. میوه هاي آن نیز در خرداد ماه رسیده و قابل جم
وسیعی از کوه هاي آهکی و سنگالخی ناحیه رویشی ایرانی ـ تورانی کشور توسط بادام کوهی به عنوان گونه اي مقاوم و سازگار 

متر از سطح دریا بوده. بادام کوهی در  2700تا  800با خشکی پوشیده شده است. دامنه ارتفاعی رویشگاه بادام کوهی بین 
ه عمیق، سنگریزه دار و بر روي تشکیالت آهکی ـ سیلیسی در شیب هاي مالیم کوهستان ها می روید. خاکهاي عمیق تا نیم

در چند دهه گذشته به علت کمبود سوخت هاي فسیلی، اکثر بیابان نشینان از چوب هاي ناشی از قطع درختان بادام کوهی، 
  باعث از بین رفتن اکثر رویشگاه هاي بادام کوهی گردید.جهت تهیه سوخت و ذغال استفاده می کرده اند که این امر به تدریج 

 
  یکوه بادام 15- 3 یرتصو

این درخت با آب و هواي خشک و زمین هاي نسبتًا شور نواحی کویري بسیار سازگار بوده و در خاك هاي  درختچه تاغ:
هاي شنی به خوبی رشد و نمو می کند. به همین دلیل از اهمیت بسزایی در رابطه با  سبک و شنی و همچنین بر روي تپه

کویر و تثبیت شنهاي روان در مناطق کویري کشور برخوردار است. این گیاه سبب می شود که خاك هاي ماسه اي سبک 
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ه چوب آن از نظر سوخت و تهیه ذغال کمتر در معرض فرسایش و باد قرار بگیرند و به عنوان بادشکن استفاده می شود. به عالو
مورد توجه بوده و همچنین در صنعت نئوپان هم مورد استفاده قرار می گیرد چوبهاي تاغ به علت کج و معوج بودن براي 
کارهاي ساختمانی مناسب نیست ولی بیشتر از آن براي سایبان و چتر استفاده می شود. این چوبها در کارهاي نجاري نیز 

د اما هیزم آن خوش سوز و مورد عالقه مردمان کویر است. درخت تاغ به دلیل حفظ رطوبت خاك موجبات رشد و مصرفی ندار
نمو سایر گیاهان طبیعی را فراهم می آورد به طوري که منطقه تاغ کاري شده پس از مدتی به صورت مرتع مشجري در می 

ی توان یک گیاه علوفه اي بشمار آورد ولی در پناه خود محیط خاصی آید که می تواند مورد استفاده دامها قرار گیرد. تاغ را نم
  )1382را ایجاد می کند که گیاهان علوفه اي بهتر بتوانند رشد کنند. (ثابتی،

 
  تاغ 16- 3 یرتصو

  نقش تاغزارها در بازسازي کویر منطقه آران و بیدگل

ذکر، مقاومت حیرت آور تاغ در برابر نامساعدترین شرایط بوم شناختی (خشکسالی، هجوم آفات و ...) است. به مسئله قابل 
میلیمتر باران) هم براي بازسازي و احیاء با موفقیت  50عبارت دیگر تاغ را میتوان در شرایط آب و هوایی شدیداً کویري (زیر 

خشکترین و شدید ترین کویرهاست، بلکه قادر است به عنوان جنگل هاي دست بکار گرفت. بنابراین تاغ نه تنها مهار کننده 
کاشت براي مردم منطقه بستر تولید را فراهم آورد و همانند جنگل هاي گرمسیري و بارانی شمال در خصوص رفع نیازهاي 

ه شتر را تشکیل می دهد و چوبی انجام وظیفه کند. همچنین در حالت طبیعی سرشاخه هاي تاغ یکی از علوفه هاي مورد عالق
  بستر بسیار مناسبی را براي توسعه پرورش شتر فراهم می کند.

هکتار جنگل دست کاشت تاغ، بستر مناسبی را براي رشد و 120در حال حاضر شهرستان آران و بیدگل با داشتن بیش از 
میراث گرانبها مورد توجه جدي توسعه کشاورزي، صنعت و خدمات فراهم نموده است که بایستی حفظ و حراست از این 

  )irandesertمسئولین شهري و منطقه اي قرار گیرد. (سایت 

  فعالیت هاي توریستی ـ اقامتی در منطقه 9- 3- 3

کویرهاي ایران از مناطق بسیار بکر و زیباي طبیعت است که متًاسفانه کمتر مورد توجه مسئولین به خصوص در بخش 
منطقه آران و بیدگل نیز نقطه قابل اتکا و داراي پتاسیم باال جهت توسعه صنعت توریسم واقع شده است. کویر مرنجاب در 

توریسم می باشد. شهر آران و بیدگل که در همسایگی کاشان قرار گرفته به دلیل واقع شدن در دل کویر از نظر امکانات و 
اقامت در داخل شهر کاشان صورت می سرویس دهی به مسافران در سطح پایینی قرار داشته و در اکثر مواقع سرویس دهی و 
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گیرد. شهر کاشان در استان اصفهان از نظر ایرانگردي پس از اصفهان در رتبه دوم قرار دارد و موقعیت ممتازي را در استان و 
  ایران داراست. این مسئله به جذب ایرانگردان به منطقه آران و بیدگل و کویر مرنجاب کمک قابل توجهی می کند.

خود "شوالیه شاردن، جهانگرد فرانسوي، از کاشان عبور کرده در مورد این شهر و نیز آران و بیدگل می نویسد: زمانی که 
باب  20باب مدرسه و 3باب مسجد و  40خانه و باغچه و  500شهر (کاشان) و حومه آن که زیباتر از خود شهر است مجموعاً 

ام آران و بیدگل وجود دارد که از دور همچون شهر زیبایی جلوه گر است امامزاده دارد. در دو فرسخی شهر، آبادي بزرگی به ن
  "نفر کارگر ابریشم باف در آنجا سکونت دارند. 1000باغ زیبا می باشد و  600باب مغازه و باغچه و  2000که داراي 

ی کنند و بیشترین بیشترین تعداد ایرانگردان کاشان و حومه در ماه هاي فروردین و اردیبهشت به این منطقه سفر م
  )1382مسافران خارجی از کشورهاي اروپایی و کشورهاي عربی هستند که مدت اقامت آن ها یک تا دو روز است. (زیبافر،

از نظر اقامت در داخل منطقه مرنجاب، فضاي اقامتی خاصی وجود ندارد اگرچه در سال هاي اخیر افراد و گروه هاي 
اقامتی و توریستی ـ تفریحی مجهزي ایجاد کرده و خدمات مربوط به اسکان و تامین مختلف در تالش اند تا مجموعه هاي 

نیازهاي گردشگران کویري را فراهم آورند. صدور مجوزهاي مربوطه براي ساخت و ساز چنین مجموعه هایی در داخل منطقه، 
و گیاهی موجود در آن، همواره با  به دلیل تالش براي حفظ طبیعت بکر کویر و نیز جلوگیري از نابودي اندك منابع آبی

مقاومت مسئوالن روبه رو بوده است که در حال حاضر با حفظ حریمی مشخص از منطقه و تعهد سازندگان نسبت به رعایت 
  پاره اي مسائل، کمتر به چشم می خورد.

ان قرار گرفت و تعمیر و کاروانسراي مرنجاب که در سنوات اخیر و به تناسب توسعه برنامه هاي گردشگري، در طرح پردیس
مرمت شد، تنها مجموعه اي است که هم اکنون یک اقامتگاه گردشگري کویري مورد استفاده کویرنوردان و بازدیدکنندگان 
قرار می گیرد و شرایط اسکان شبانه آنها را فراهم می آورد اگرچه این بنا از نظر تسهیالت، فضاي بهداشتی، دفع زباله و برخی 

در مرتبه پایینی از خدمات رفاهی قرار دارد و آسیب هاي ناشی از تبدیل یک بناي تاریخی به فضایی بدون امکانات موارد دیگر 
  بهداشتی مناسب براي اقامت، سرنوشت این اثر با ارزش را در هاله اي از ابهام فرو برده است.

  معرفی و تحلیل سایت 3-4

  موقعیت جغرافیایی 4-1- 3

قه مرنجاب می باشد. این سایت به عنوان طرح گسترش محدوده مرنجاب پس از سایت پروژه مورد نظر واقع در منط
بررسی جنبه هاي مختلف طبیعی، دسترسی ها، چشم اندازها و مسائل دیگر مورد توجه قرار گرفته، و به عنوان بستر انتخابی 

ا به ریگزارها و دریاچه نمک و براي طراحی مجموعه اقامتی ـ تفریحی انتخاب شده است. این سایت داراي چشم اندازي زیب
همچنین جزیره سرگردان است و داراي دید مطلوب به کوه هاي اطراف می باشد. دسترسی به این منطقه آسان است و این 
منطقه ظرفیت چنین فضاهایی را دارا می باشد و همچنین افراد ساکن در شهرستان آران و بیدگل و شهر کاشان و گردشگران 

  از این مجتمع براي برآورده ساختن نیازهایشان استفاده نمایند. خارجی می توانند
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  عوامل مؤثر در انتخاب سایت  4-2- 3

نقش  ـ تفریحی عوامل متعددي می تواند در تعیین و انتخاب سایت، جهت طراحی پروژه اي با موضوع مجموعه اقامتی
  داشته باشد. که عوامل مدنظر در اینجا به شرح زیر می باشد:

  اسب براي ساکنین این منطقه و سایر گردشگرانـ دستررسی من

  ـ برخورداري از چشم اندازهاي مناسب کویري

  ـ دور بودن از اماکن صنعتی و همجواري با طبیعت

  ـ سایت انتخابی مسیر بکر کویرنوردي را مسدود نمی کند.

  رصديـ آسمان صاف و پرستاره و با قدر آسمان باال، جهت رصد ستارگان و برگزاري مسابقات 

  ـ پوشش گیاهی در سایت مورد نظر، مطلوب و قابل به کارگیري در حل مسائل اقلیمی است.

  ـ سطح آب زیرزمینی در این منطقه باال بوده و می توان براي استفاده در برخی بخشهاي مجموعه از آن استفاده کرد.

کان در تعامل بوده، و از استقبال بیشتري توسط ـ به دلیل نزدیکی به کاروانسراي مرنجاب، این مجموعه می تواند با این م
  گردشگران برخوردار گردد.

ـ با توجه به فاصله مناسب این منطقه از شهرستان آران و بیدگل، مواد مورد نیاز مجموعه را می توان از این شهر تأمین 
  نمود.
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  مخاطبان مجموعه 3- 4- 3

ف آنچه عموم از کویر تصور می کنند، این سرزمین زنده و در سفر به کویر هیچگاه آن را مانند قبل نمی یابید. برخال
پرجنب و جوش بوده، و حیاتی متفاوت در آن جریان است. در کویر سکوتی فرح بخش جاریست، آرامشی که انسان را به 

به دلیل  رهایی از زندگی ماشینی فرا می خواند و فرصتی فراهم می کند تا مهارتهاي دوستی با طبیعت را در دل زنده کند.
مجموعه این ویژگی هاست که همواره در بین کسانی که به کویر سفر می کنند از تمامی اقشار جامعه و از تمامی رده هاي 

  سنی به چشم می خورند.

مراجعین به این مجموعه به دو گروه کلی تقسیم می گردند، گروه اول که بیشتر از قسمت تفریحی مجموعه بهره می برند 
شهرهاي اطراف می باشند و گروه دوم که از قسمت اقامتی استفاده می کنند و بیشتر از اهالی خارج از استان و شامل ساکنین 

  منطقه می باشند.

  ساکنین شهرهاي کاشان و آران و بیدگل 
ازه این مراجعین که معموالً فاصله ي کمتري از محل سکونتشان تا این مجموعه را دارند عموماً در روزهاي تعطیل و در ب

زمانی صبح تا عصر به مجموعه سفر می کنند و حداکثر براي یک شب اقامت دارند. براي این گروه از افراد قسمتی از مجموعه 
تحت عنوان قسمت تفریحی اختصاص یافته که داراي آالچیق، فضاي سبز، فضاي بازي کودکان، فروشگاه، انواع غذاهاي آماده و 

گروه می توانند از برخی امکانات دیگر مجموعه شامل تفریحی و ورزشی، سالن هاي همایش، ... می باشد. عالوه بر این، این 
  رستوران، نمازخانه و ... استفاده نمایند.

  گردشگرانی که به این منطقه مراجعه می کنند 
تبلیغات و معرفی  این دسته از مراجعین یا داراي شناخت کافی از منطقه به واسطه تجربه قبلی خود می باشند و یا اینکه با

توسط سایرین به مجموعه جذب می شوند که قسمت عمده اي از درآمدهاي این مجموعه را این افراد تأمین می کنند. اهداف 
سفر به کویر در میان گردشگران بسیار متنوع است که از جمله آنها می توان به گذراندن اوقات فراغت، عکاسی، کویرنوردي 

ان شناسی، ستاره شناسی، تجربه راه رفتن روي رمل هاي کویري، بازدید از دریاچه نمک و دیگر حرفه اي، معماري و باست
عوارض طبیعی و تاریخی موجود در منطقه اشاره کرد. که سعی شده به تأمین حداکثر امکانات الزم براي ایجاد فرصت تفریح و 

  پرکردن و لذت بردن از اوقات فراغت این افراد توجه گردد.

  اختصاصی طراحی مجموعه اهداف  4- 4- 3

تأمین امنیت و آسایش کویرنوردان: هدف از طراحی هر مجموعه اقامتی در درجه اول سرویس دهی به مسافران و تأمین 
امنیت آنها براي اقامت است. با توجه به اینکه سایت این مجموعه در کویر قرار دارد، اهمیت این هدف کمی بیشتر به چشم 

یر براي اقامت شب براي در امان بودن از گزند جانوران و حشرات به مکان ایمنی نیاز دارد که بتواند می خورد زیرا مسافر کو
  حداقل امکانات بهداشتی را نیز به کویرنوردان ارائه دهد.
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آموزش مسائل فرهنگی مربوط به شناخت کویر و محافظت از آن: در این مجموعه، سعی شده تا مخاطبان را به شکلی 
ضمنی در طی اقامت یا حضور در مجموعه به فراگیري اینگونه مسائل مرتبط با کویر پرداخته شود. چرا که هدف از پنهانی و 

یک سفر کویري تنها قدم زدن زیر آفتاب سوزان نیست بلکه می توان در یک بازدید کوتاه مدت با توشه اي پر به شهرهاي 
دگی طبیعی در کویر، آگاه ساختن بازدیدکنندگان از خطرهاي احتمالی ماشینی بازگشت. آشنا کردن مسافران با راهکارهاي زن

و راهکارهاي مقابله با آنها، استفاده و کاشت گیاهان کویري در مجموعه و ارائه خواص آنها، آشتی دادن انسان با طبیعت در 
  ه شده است.جهت حفظ و تمیز نگاه داشتن آن و ... از جمله مواردي است که در این زمینه به آنها توج

ایجاد فضاي تعامالت فرهنگی و تبادالت فکري براي اقشار گوناگون بازدیدکننده: همانطور که در بخش معرفی مخاطبان 
بیان شد، بازدیدکنندگان کویري از اقشار مختلف جامعه در سنین گوناگون تشکیل شده است. این فرصت بسیار مغتنمی است 

آرامش و کمی سردي هوا مسافران را به یکدیگر نزدیک می کند، با ایجاد فضاهاي  تا بتوان در شبهاي کویري که سکوت و
جمعی براي نشستن و گفتگو، نواختن موسیقی و همنوا شدن با آواز کویر و یا نشستن پاي صحبت کویرنوردان با تجربه یا 

  انسان هاي فرهیخته دیگر، افکار، عقاید، تجربه ها و علوم را به اشتراك گذاشت.

تفاده از انرژي خورشید و دیگر مواهب طبیعی کویر: بیابان با همه خشونت ظاهري و برخالف تصور عامه، با وجود اس
تولیدات گیاهی اندك پتانسیل هاي تولیدي دیگري در خود نهفته دارد که اگر به درستی شناخته شود و مورد بهره برداري 

یدي برداشته خواهد شد. زمینه مناسب اقلیمی و تابش آفتاب در بیشتر قرار گیرد در جهت مهار بیابان زایی نیز گامهاي مف
مناطق و در اکثر فصول سال، جاذبه هاي گردشگري، رطوبت موجود در کویر و همچنین مناطق واجد پتانسیل باالي باد و 

سیل هاي بالقوه را براي گسترش قابلیت هاي تولید انرژي زمین گرمایی در ایران زمینه الزم و مناسبی براي استفاده از این پتان
  انرژي هاي نو و پاك در جهت تأمین و بهبود زندگی مردم و مهار بیابان زایی در مناطق بیابانی فراهم آورده است.

تابش شدید آفتاب به خصوص در ماه هاي خاصی از سال بهترین گزینه براي تأمین انرژي هاي مورد نیاز با استفاده از 
ست. هم چنین استفاده از انرژي باد که بدون وجود مانعی خاص در این مناطق می وزد موهبت دیگري سلول هاي خورشیدي ا

  است که می توان از آن بهره گرفت. گیاهان دارویی کویري نیز از موارد دیگري است که می توان به آن اشاره کرد.

فاهی براي ساکنین منطقه و شهرهاي نزدیک در و در نهایت یکی دیگر از اهداف این مجموعه ایجاد امکانات و تسهیالت ر
  جهت جذب توریست و اکوتوریست هاي داخلی و خارجی می باشد.

  مشکالت طراحی 4-5- 3

  مشکالت عمده در فرایند طراحی در این منطقه را می توان به شکل زیر خالصه نمود:

ن و سرد و خشک در زمستان، تابش ـ اقلیم: در این گونه مناطق کویري با توجه به آب و هواي گرم و خشک در تابستا
شدید آفتاب در تابستان، بارندگی بسیار اندك، رطوبت هواي بسیار کم، پوشش بسیار کم گیاهی، اختالف زیاد درجه حرارت 
بین شب و روز به عالوه بادهاي شدید کویري که با شدت، شن و خاك کویر را در سطح مناطق زیستی پخش می کند، محیط 

هت سکونت انسان وجود ندارد. براي چاره جویی در مقابل هر یک از مسائل ذکر شده میبایست راه حل هایی چندان مطلوبی ج
اندیشید تا بتواند ضمن حفظ فرم و زیبایی و کارکردهاي مورد نظر در مجموعه، به طور نسبی و با صرف انرژي نه چندان زیاد، 

  به حل مشکالت اقلیمی کمک نماید.
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یر: ساخت هراقامتگاهی منجر به حضور انسان در منطقه می شود و این امر ناگزیر به طبیعت، به ـ حفظ طبیعت بکر کو
خصوص کویر که در منابع محدود است و آرامش ویژگی ممتاز آن محسوب می شود، صدمات جبران ناپذیري وارد خواهد 

ي کویري، از دل کویر فاصله داشته باشد تا ساخت. تالش براي یافتن بستري براي طراحی که در ضمن دارا بودن چشم اندازها
صدمات ناشی از حضور انسان را کاهش دهد، از مشکالت عمده اي بود که در مسیر طراحی قرار داشت. در همین راستا، 

  محدودیت در منظرسازي و تغییر بستر طراحی را نیز می توان از دیگر مشکالت عمده به شمار آورد.

رزشمند کاروانسراي مرنجاب: کاروانسراي مرنجاب آران و بیدگل اثري بی بدیل در دل کویر ـ حفظ حریم اثر تاریخی و ا
مرکزي شهرستان آران و بیدگل است که مورد توجه گردشگران قرار دارد. وجود این بنا به عنوان تنها بناي سرپوشیده در 

ن، عالوه بر آنکه این کاروانسرا را به عنوان مکانی منطقه و امید کویرنوردان براي مأوا گرفتن و استراحت در آن در طی سالیا
براي اقامت مطرح نموده، به آن شخصیتی منحصر به فرد بخشیده است که باید با رعایت حریم آن از این ویژگی ارزشمند 

  تاریخی حفاظت نمود.

ر عین رعایت سادگی و ـ توجه به همه جوانب با توجه به اهداف طراحی و ماهیت بستر آن: تأمین آسایش گردشگران د
نزدیکی با زندگی سخت کویري، حفظ سادگی فضا، ایجاد فضاهاي باز و نیمه باز ضمن تعریف حریم مجموعه، تأمین ایمنی 
الزم براي اقامت در کنار آزادي در رفت و آمد کویرنوردان و پرهیز از خصوصی ساختن فضایی و ... همگی از مواردي بودند که 

  حی در مقابل هم و در کنار یکدیگر به نتیجه نهایی منجر شوند.باید در فرایند طرا
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  ریزي فیزیکی برنامه لیست 3-5

 فضاها زیر 2- 3جدول 

  مالحظات  جمع مساحت  تعداد  مساحت سرانه  ظرفیت  شرح فضا  ردیف
    4517          حوزه اقامتی  1
    2372          اتاق ها  1ـ1
   240  12  20  7.7  ـ  اتاق یک نفره  1ـ1ـ1
  دونفره تخت یک  704 22 32  7.7  ـ  اتاق دو نفره  2ـ1ـ1

 تخت یک و دونفره تخت یک  644  14  46  4.9  ـ  اتاق سه نفره  3ـ1ـ1
  یکنفره

  یک تخت دونفره و دوتخت یکنفره  300 6 50  4.9  ـ  اتاق چهار نفره  4ـ1ـ1
   484  4  121  5.3  ـ  اتاق چهار نفره ویژه  5ـ1ـ1

    62         البی 1-2
    20 ـ 20  1.6  ـ نشیمن 1- 1-2
    12  1  12  ـ  ـ پذیرش 2- 1-2
    15  1  15  ـ  ـ صندوق 3- 1-2
    15  1  15  18.8  ـ مدیریت 4- 1-2

    279         آشپزخانه  3ـ1
    12  1  12  ـ  ـ آشپزخانه مسئول اتاق  1ـ3ـ1
    20  1  20  ـ  ـ غذا سازي آماده  2ـ3ـ1
    80  1  80  ـ  ـ تپخ سالن  3ـ3ـ1
    15  1  15  ـ  ـ سبزیجات سازي آماده  4ـ3ـ1
    15  1  15  ـ  ـ قصابی  5ـ3ـ1
    20  1  20  ـ  ـ پزي شیرینی و نانوایی  6ـ3ـ1
    24  2  12  ـ  ـ انبارظروف  7ـ3ـ1
    15  1  15  ـ  ـ انبارآشپزخانه  8ـ3ـ1
    40  2  20  ـ  ـ ها سردخانه  9ـ3ـ1
    20  1  20  ـ  ـ ظروف آوري جمع و شستشو  10ـ3ـ1
    18  1  18  ـ  ـ غذا سرو پیشخوان و تحویل  11ـ3ـ1

    142         انبارها  4ـ1
    15  1  15  ـ  ـ انبارداري مسئول اتاق  1ـ4ـ1
    20  1  20  ـ  ـ خشک هاي آذوقه انبار  2ـ4ـ1
    15  1  15  ـ  ـ ها نوشیدنی انبار  3ـ4ـ1
    30  2  15  ـ  ـ هتل ملزومات و انباروسایل  4ـ4ـ1
    15  1  15  ـ  ـ زباله انبار  5ـ4ـ1
    20  1  20  ـ  ـ موقت انبار  6ـ4ـ1
    12  1  12  ـ  ـ خرید دفتر  7ـ4ـ1
    15  1  15  ـ  ـ کاال دریافت و اجناس کنترل و توزیع فضاي  8ـ4ـ1

    55         بارانداز  5ـ1
    40  2  20  ـ  ـ کاال دریافت محل  1ـ5ـ1
    15  1  15  ـ  ـ زباله خروج محل  2ـ5ـ1

    158          رختشویخانه و داري خانه  6ـ1
    12  1  12  ـ  ـ داري خانه سرپرست و مدیریت  1ـ6ـ1
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    24  2  12  ـ  ـ ها اتاق پشتیبانی فضاي  2ـ6ـ1
    25  1  25  ـ  ـ تمیز هاي ملحفه انبار  3ـ6ـ1
    25  1  25  ـ  ـ چرك هاي ملحفه انبار  4ـ6ـ1
    12  1  12  ـ  ـ شوینده مواد انبار  5ـ6ـ1
    15  1  15  ـ  ـ خیاطی و دوزندگی  6ـ6ـ1
    15  1  15  ـ  ـ اتوکشیدن فضاي  7ـ6ـ1
    30  1  30  ـ  ـ ها ملحفه شستشوي  8ـ6ـ1

    157         مهندسی و تاسیسات  7ـ1
    10  1  10  ـ  ـ آتشنشانی پست اتاق  1ـ7ـ1
    15  1  15  ـ  ـ مهندسی تجهیزات اتاق  2ـ7ـ1
    12  1  12  ـ  ـ مهندسی مدیریت اتاق  3ـ7ـ1
    10  1  10  ـ  ـ اضطراري برق اتاق  4ـ7ـ1
    10  1  10  ـ  ـ فنی لوازم انبار  5ـ7ـ1
    100  1  100  ـ  ـ موتورخانه اصلی سالن  6ـ7ـ1

    12  4  3  2  ـ  سرویس بهداشتی  8ـ1
    680  1  680  ـ  ـ  سالن چند منظوره  9ـ1
    600  1  600  ـ  ـ  فروشگاه  10ـ1

    177         اداري حوزه  2
    9  1  9  13.2  ـ زنی وکارت نگهبانی  1ـ2
    9  1  9  14.2  ـ حراست  2ـ2
    12  1  12  18.8  ـ پرسنل مدیریت  3ـ2
    12  2  6  2  ـ رختکن  4ـ2
    6  2  3  2  ـ بهداشتی سرویس  5ـ2
    9  1  9  ـ  ـ آبدارخانه  6ـ2
    20  1  20  ـ  ـ پرسنل غذاخوري  7ـ2
    100  1  100  ـ  ـ کنفرانس سالن  8ـ2

    4875          حوزه تفریحی و ورزشی  3
    2211         تیراندازي 1ـ3
    25  1  25  ـ  ـ مسئولین اتاق  1ـ1ـ3
    25  1  25  ـ  ـ رختکن  2ـ1ـ3
    30  1  30  ـ  ـ وسایل اتاق  3ـ1ـ3
    50  1  50  ـ  ـ همایش سالن  4ـ1ـ3
    81  1  81  ـ  ـ تاسیسات اتاق  5ـ1ـ3
    2000  1  2000  ـ  ـ تیراندازي محوطه  6ـ1ـ3

    1552         سرپوشیده شهربازي  2ـ3
    30  1  30  ـ  ـ البی  1ـ2ـ3
    6  1  6  ـ  ـ شهگی  2ـ2ـ3
    6  1  6  ـ  ـ نگهبانی  3ـ2ـ3
    900  1  900  ـ  ـ کودکان بازي سالن  4ـ2ـ3
    400  1  400  ـ  ـ دیجیتال بازي سالن  5ـ2ـ3
    30  1  30  ـ  ـ سوپرمارکت  6ـ2ـ3
    30  1  30  ـ  ـ مسئولین اتاق  7ـ2ـ3
    150  1  150  ـ  ـ نمایشگاه  8ـ2ـ3

    656          شترمرغ پرورش  3ـ3
    16  1  16  ـ  ـ سایلو اتاق  1ـ3ـ3
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    500  1  500  ـ  ـ شترمرغ نگهداري محل  2ـ3ـ3
    25  1  25  ـ  ـ غذا انبار  3ـ3ـ3
    12  1  12  ـ  ـ کارگران اتاق  4ـ3ـ3
    6  1  6  ـ  ـ رختکن  5ـ3ـ3
    30  1  30  ـ  ـ دارو انبار  6ـ3ـ3
    12  1  12  ـ  ـ دامپزشک اتاق  7ـ3ـ3
    30  1  30  ـ  ـ ایزوله اتاق  8ـ3ـ3
    25  1  25  ـ  ـ دیدباز محل  9ـ3ـ3

    456          شتر پرورش و شترسواري  4ـ3
    16  1  16  ـ  ـ وسایل اتاق  1ـ4ـ3
    300  1  300  ـ  ـ شترها نگهداري محل  2ـ4ـ3
    25  1  25  ـ  ـ غذا انبار  3ـ4ـ3
    12  1  12  ـ  ـ مسئولین اتاق  4ـ4ـ3
    6  1  6  ـ  ـ رختکن  5ـ4ـ3
    12  1  12  ـ  ـ دامپزشک اتاق  6ـ4ـ3
    30  1  30  ـ  ـ ایزوله قاتا  7ـ4ـ3
    30  1  30  ـ  ـ دارو انبار  8ـ4ـ3
    25  1  25  ـ  ـ بازدید جایگاه  9ـ4ـ3

    11075          رفاهی ـ خدماتی حوزه  4
    1110          ماهی پرورش  1ـ4
    50  1  50  ـ  ـ غذا انبار  1ـ1ـ4
    30  1  30  ـ  ـ وسایل انبار  2ـ1ـ4
    20  1  20  ـ  ـ موتورخانه  3ـ1ـ4
    20  1  20  ـ  ـ مسئولین اتاق  4ـ1ـ4
    30  1  30  ـ  ـ سردخانه  5ـ1ـ4
    30  1  30  ـ  ـ بندي بسته محل  6ـ1ـ4
    30  1  30  ـ  ـ آزمایشگاه  7ـ1ـ4
    100  1  100  ـ  ـ نمایشگاه  8ـ1ـ4
    800  4  200  ـ  ـ استخرماهی  9ـ1ـ4

    1663          فروشگاه  2ـ4
    100  1  100  ـ  ـ  البی  1ـ2ـ4
    18  3  6  ـ  ـ  صندوق  2ـ2ـ4
    1500  1  1500  ـ  ـ  سالن اصلی  3ـ2ـ4
    25  1  25  ـ  ـ  اتاق مسئولین  4ـ2ـ4
    20  1  20  ـ  ـ  انباري  5ـ2ـ4

    1215          کافه و رستوران  3ـ4
    100  1  100  ـ  ـ  البی  1ـ3ـ4
    25  1  25  ـ  ـ  پذیرش  2ـ3ـ4
    800  1  800  ـ  ـ  سالن پذیرایی سرپوشیده  3ـ3ـ4
    200  1  200  ـ  ـ  از)سالن پذیرایی در محوطه (روب  4ـ3ـ4
    6  2  3  2  ـ  سرویس بهداشتی  5ـ3ـ4
    24  2  12  ـ  ـ  اتاق استراحت کارکنان  6ـ3ـ4
    60  1  60  ـ  ـ  آشپزخانه  7ـ3ـ4

    6072          کارتینگ و رالی سالن  4ـ4
    70  1  70  ـ  ـ  البی  1ـ4ـ4
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    62  1  62  ـ  ـ  انبار تعمیرات  2ـ4ـ4
    95  1  95  ـ  ـ  تعمیرات  3ـ4ـ4
    100  1  100  ـ  ـ  واشکار  4ـ4ـ4
    180  1  180  ـ  ـ  گالري  5ـ4ـ4
    380  1  380  ـ  ـ  پارکینگ سرپوشیده  6ـ4ـ4
    160  1  160  ـ  ـ  پمپ بنزین  7ـ4ـ4
    19  1  19  ـ  ـ  اتاق استراحت کارکنان  8ـ4ـ4
    6  2  3  2  ـ  سرویس بهداشتی  9ـ4ـ4
    5000  1  5000  ـ  ـ  پیست  10ـ4ـ4

    1015          درمانگاه  5ـ4
    70  1  70  ـ  ـ  روديو  1ـ5ـ4
    11  1  11  ـ  ـ  پارك برانکارد  2ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  حراست  3ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  اطالعات  4ـ5ـ4
    150  1  150  ـ  ـ  البی اصلی بیمارستان  5ـ5ـ4
    100  1  100  ـ  ـ  البی اورژانس  6ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  پذیرش  7ـ5ـ4
    15  1  15  ـ  ـ  ایستگاه پرستاري  8ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  معاینه اتاق  9ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  اتاق پزشک  10ـ5ـ4
    3  1  3  ـ  ـ  رختکن  11ـ5ـ4
    3  1  3  ـ  ـ  استریل  12ـ5ـ4
    6  1  6  ـ  ـ  اسکراپ  13ـ5ـ4
    40  1  40  ـ  ـ  اتاق عمل کوچک  14ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  اتاق استراحت کارکنان  15ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  اتاق دارو و کار تمیز  16ـ5ـ4
    8  1  8  6  ـ  آبدارخانه  17ـ5ـ4
    12  4  3  2  ـ  سرویس بهداشتی  18ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  اتاق سرپرست بخش  19ـ5ـ4
    28  1  28  ـ  ـ  درمان مسمومین  20ـ5ـ4
    150  1  150  ـ  ـ  سالن بستري موقت  21ـ5ـ4
    7  1  7  ـ  ـ  اتاق تمیز  22ـ5ـ4
    7  1  7  ـ  ـ  اتاق کثیف  23ـ5ـ4
    21  1  21  ـ  ـ  شکسته بندي  24ـ5ـ4
    9  1  9  ـ  ـ  انبار گچ  25ـ5ـ4
    30  1  30  ـ  ـ  اتاق مدیریت  26ـ5ـ4
    3  1  3  4.5  ـ  بایگانی  27ـ5ـ4
    24  2  12  ـ  ـ  اتاق تزریقات  28ـ5ـ4
    100  1  100  ـ  ـ  رختشویخانه  29ـ5ـ4
    12  1  12  ـ  ـ  انبار مواد  30ـ5ـ4
    60  1  60  ـ  ـ  تاسیسات  31ـ5ـ4
    50  1  50  ـ  ـ  داروخانه  32ـ5ـ4

    1214          ي فرهنگی و مذهبی حوزه  5
    371          رصدخانه  1ـ5
    20  1  20  ـ  ـ آموزشی فضاي  1ـ1ـ5
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    100  1  100  ـ  ـ همایش سالن  2ـ1ـ5
    36  1  36  ـ  ـ نما آسمان سالن  3ـ1ـ5
    25  1  25  ـ  ـ تلسکوپ گنبد  4ـ1ـ5
    9  1  9  ـ  ـ اپراتور اتاق  5ـ1ـ5
    50  1  50  ـ  ـ عرشه  6ـ1ـ5
    20  1  20  ـ  ـ انهکتابخ  7ـ1ـ5
    9  1  9  ـ  ـ مانیتورینگ سالن  8ـ1ـ5
    40  1  40  ـ  ـ موزه و نمایشگاه  9ـ1ـ5
    12  1  12  ـ  ـ مدیریت  10ـ1ـ5
    50  1  50  ـ  ـ باز محوطه  11ـ1ـ5

    519          سالن همایش  2ـ5
    40  1  40  ـ  ـ  البی ورودي  1ـ2ـ5
    6  2  3  2  ـ  سرویس بهداشتی  2ـ2ـ5
    40  1  40  ـ  ـ  سن  3ـ2ـ5
    30  1  30  ـ  ـ  اتاق پشت سن  4ـ2ـ5
    190  1  190  ـ  ـ  فضاي عمومی  5ـ2ـ5
    140  1  140  ـ  ـ vip  6ـ2ـ5
    25  1  25  ـ  ـ  اتاق مهمان ویژه  7ـ2ـ5
    12  1  12  ـ  ـ  تاسیسات  8ـ2ـ5
    30  1  30  ـ  ـ  البی خروجی  9ـ2ـ5
    6  1  6  ـ  ـ  انبار  10ـ2ـ5

    324          مسجد  3ـ5
    100  1  100  ـ  ـ  رواق ورودي  1ـ3ـ5
    40  2  20  ـ  ـ  ورودي  2ـ3ـ5
  با جدا سازي توسط پرده  100  2  100  1.2  ـ  سالن نمازخانه  3ـ3ـ5
    15  2  7.5  ـ  ـ  وضوخانه  4ـ3ـ5
    22  1  22  ـ  ـ  انبار  5ـ3ـ5
    12  1  12  ـ  ـ  مسئول مسجد  6ـ3ـ5
    26  2  13  2  ـ  سرویس بهداشتی  7ـ3ـ5
    9  1  9  ـ  ـ  تاسیسات  8ـ3ـ5
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  مبانی نظري طراحی 1- 4

ري طرح این پروژه، اشکال مهم هندسی از نظر روانشناسی هستند که متشکل از مربع، دایره و مثلث می باشند. مبانی نظ
که هر کدام از آنها به تنهایی نیز می توانند به عنوان منبع ایده و نظر و یا الگو قرار بگیرند زیرا آنقدر اثرگذار هستند که در 

ههاي خاص خود، می توانند زندگی آدمی را متحول نمایند. با اندکی مطالعه و صورت به کارگیري صحیح و مناسب در جایگا
تحقیق می توان به اهمیت و خواص هر یک از اشکال هندسی پی برد. تمامی اشکال هندسی چه در بعد سطح و چه در بعد 

بطوریکه اهرام مصر، معابد  حجم خواص خود را دارا میباشند، در گذشته استفاده هاي بسیاري از این موضوع به عمل آمده.
  چینی ها و آالچیقق ترکمن ها گویاي این مطلب می باشند.

مربع: از حالت بصري شکلی است متعادل و ایستا و مبین ماده که وزن و حدود آن مشخص است. مهمترین مرجع براي 
حفظ تعادل و حرکت براي انسان میباشد. مربع برخالف دایره، نماد صالبت، استحکام و سکون است. مظهر قدرت زمین و نیز 

  نماد صراحت و صداقت.

مثلث: به دلیل وجود رأس، انرژي و نیروي شکل را به بیرون منتقل می کند و احساس خطر و دلهره را به وجود می آورد و 
زمانی که بر سطح قاعده اش قرار می گیرد پایدارترین شکل هندسی است و زوایاي تند آن، آثار ستیزه جویی و تعرض است. 

مثل کوهی استوار، اما چنانچه بر یکی از رأس ها قرار گیرد حالتی کامال ناپایدار و متزلزل دارد. مثلث نماد تحول و پویایی، 
هاي مثلث یک اصل ساختاري در تحرك و جنبش، فعالیت، جدال و انقباض و سمبل تفکر است. استفاده از مثلث و شبکه 

  طبیعت به شمار میرود.

دایره: مکان هندسی نقاطی است که حول محور نقطه اي در یک سطح و با فاصله اي ثابت حرکت می کند. دایره نماد 
 ،سیالیت لطافت، نمایانگر دایره ضمن حرکت، بی انتهایی، گرما، محفوظ بودن، نرمی، آسایش و رشد بیولوژیک می باشد. در

 در که است ذات سمبل و باشد می نیز بودن جهانی و صمیمیت و پاکی وآسمانی، روحانی آرامش تمرکز، و گرایی درون تکرار،
 آثار در ویژه به و بوده غرب و شرق در هنرمندان توجه قابل کامل شکل عنوان به دایره. است حرکت حال در خود درون
 و آسمان مینایی گنبد از نمادي و است وعرفانی آسمانی هاي اندیشه نماد نایرانی به چشم می خورد. همچنی بزرگ نقاشان
 نیروهاي بین تعادلی و خوردارند بر ارزش یک از پیرامونش نقاط کلیه زیرا است حرکت و تداوم و آرامش از است نمادي فلک
 و رنگ. هستند فضایی دودهمح و وعرض طول جهت، مکان، مبین معماري در شکلها .شود می ایجاد بیرنی فضاي و درونی
 محسوب معماري طراحی دانش در کلیدي عنصري عنوان به سطح. گذارد می اثر سطح انرژي و استحکام و بصري بار بر بافت
  .شود می

از عوامل دیگري که بستر فکري طراحی این مجموعه را به عنوان کانسپت اصلی شکل داده است، وجود آزادي در انتخاب 
از محدودیت ساخته ذهن آدمی و تعاریف و قراردادهایی است که پیوسته در حال تغییرند. باید پذیرفت که  گزینه ها، رهایی

رمزآلودگی، حس کشف و جستجو و پنهان بودن جزئی از کل که آن را کامل می سازد، به زندگی انسان حرکت داده و 
لقاً زشت و زیبا یا خوب و بد نیست، مگر آنکه ذهن آدمی روزمرگی و تکرار، سکون و مردگی را به همراه می آورد. هیچ چیز مط

طی عادت هاي اجتماعی و هنجارهاي محیطی به سمت خاصی هدایت شده باشد. آرامش، خواسته درونی و نهایی بشر نیست 
خود، در چرا که ذهن سالم مدام در تکاپوست و مسیرهاي باز را جستجو می کند، می سنجد، جلو می رود، تجربه می اندوزد و 

  موقع نیاز، آرامش الزم را به صورت پنهانی، از جایی که نمی داند بدست خواهد آورد.
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اگرچه هتل و اقامتگاه از آن دسته مباحثی محسوب می شود که بیشتر به عملکرد بنا توجه دارد تا فرم آن، با این وجود 
د. با توجه به کانسپت ارائه شده در باال، آنچه در نمی توان از فرم به عنوان یکی از مهمترین عناصر جذب مخاطب فارغ ش

طراحی این مجموعه بیش از هر چیز اهمیت داشته، رهایی از قید و بند تعاریف مشخص و دور شده از احساس درونی آدمی، 
ین توجه بیشتر به فرم و احساس القا شده توسط آن و فضاهاي مجموعه، ارتباط فرهنگی و حسی مجموعه با مخاطب و همچن

نوع همنشینی آن در بستر کویري سایت مورد نظر بوده است و پاسخگویی به عملکردهاي دقیق یک اقامتگاه. بنابراین در طی 
  روند طراحی و شکل گیري فضاها، آنچه همواره در اولویت قرار گرفته در جهت رسیدن به اهداف ذکر شده بوده است.

  کانسپت هاي شکل دهنده طرح 4-2

  کانسپت اولیه 2-1- 4

ي در انتخاب گزینه ها همواره باید وجود داشته باشد. محدودیت، تنها ساخته ذهن آدمی است و تعاریف و قراردادها آزاد
پیوسته در حال تغییرند. آنچه که تغییر ناپذیر است حس درونی انسان در لحظه است که اگر متعالی شده باشد، منجر به شکل 

یدادها می گردد. رمزآلودگی، حس کشف و جستجو و پنهان بودن جزئی از کل که گیري تأثیرگذارترین آثار و جاودانه ترین رو
  آن را کامل خواهد ساخت، به زندگی انسان حرکت می دهد و روزمرگی و تکرار، سکون و مردگی را به همراه می آورد.

هنجارهاي محیطی به هیچ چیز مطلقًا زشت و زیبا یا خوب و بد نیست، مگر آنکه ذهن آدمی طی عادت هاي اجتماعی و 
سمت خاصی هدایت شده باشد. آرامش، خواسته درونی و نهایی بشر نیست چرا که ذهن سالم مدام در تکاپوست و مسیرهاي 
باز را جستجو می کند، می سنجد، جلو می رود، تجربه می اندوزد و خود، در موقع نیاز، آرامش الزم را به صورت پنهانی، از 

  خواهد آورد.جایی که نمی داند بدست 

  کانسپت فرمی 2-2- 4

این مجموعه باید حلقه اتصالی باشد بین انسان و کویر. معماري آن با کویر رقابت نمی کند بلکه از خاك برمی خیزد و در  
شن هاي کویر می نشیند. مکانیسمی که در آن می توان آرامش، سکوت و رمزگونگی را حس کرد، با آسمان و ستارگان و شن 

  به خاك نزدیک شد و با حیات گیاهی و جانوري و گرماي سوزان کویر آشتی نمود.هاي کویر زیست، 

تناسبات این مجموعه آرامش بخش، فضاهاي آن رمزآلود و مخاطبان آن همه اقشار مرداند. حس ظریفی از اعتالي آگاهی 
از آن، نه فقط به عنوان یافتن و فرهنگی در همه ابعاد آن به طور ناخودآگاه جریان دارد و مسافر کویر با دیدن چشم اند

سرپناهی در آفتاب، بلکه به عنوان کشف موجودي ناشناخته در پستی و بلندي هاي رمل هاي کویر به سوي آن خواهد 
  شتافت.
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  معرفی ایده هاي طراحی 4-3

  فرمی 3-1- 4

  یعی و محیط کویريـ قاب کردن مناظر کویر در داخل سایت و نیز از داخل بنا به بیرون به منظور تأکید بیشتر بر بستر طب

  ـ اجتناب از ارتفاع گرفتن در جهت عمودي به دلیل حفظ منظر کویري در افق و همچنین قلعه مرنجاب

  ـ تعریف ورودي هاي اصلی مجموعه

  ـ ایجاد سایه روشن ها و خطوط نور با استفاده از ترکیب و پر و خالی احجام

  عنوان سه عنصر اصلی تشکیل دهنده زندگی کویري ـ تلفیق انتزاعی خورشید و آب و خاك در بستر طراحی به

  ـ تفکیک ساختمان هاي مجموعه به منظور ایجاد مسیرهاي رفت و آمد، حرکت باد، سایه اندازي، جداسازي کاربریها و ... .

  علمی ـ آموزشی ـ فرهنگی  3-2- 4

یجاد مکان هایی براي نشستن ـ فضاسازي براي گسترش روابط اجتماعی و تشویق گردشگران به گفتگو و تبادل افکار با ا
  هاي جمعی، گالري، رصد ستارگان و ...

  ـ طراحی گنبد رصدخانه، جهت تحقیقات علمی و پژوهشی

  ـ نمایش آثار مرتبط با موضوع کویر و نجوم در گالري و فروش آنها به بازدیدکنندگان

  زیست محیطی 3-3- 4

  ـ استفاده از گیاهان مختص منطقه در ایجاد فضاي سبز در محوطه

ـ استفاده از مواد همسو با طبیعت و منابع تجدید پذیر به طوري که محصوالت این معماري بتوانند در چرخه هاي 
  بیولوژیکی و تکنیکی، بازیافت مفید داشته باشند.

ـ مسیرها، به صورت خاکی، شن ریزي شده و یا برخی به صورت مسیر فرش شده با آجر ختایی، طراحی شده اند. تا عالوه 
یجاد تنوع در مسیر پیاده روي، در جهت حفظ طبیعت بکر و همچنین توجه به معماري سنتی منطقه، گام برداشته شده بر ا

باشد. خاکی بودن مسیرها عالوه بر آنکه باعث کاهش دخالت انسان در محیط می شود، حس دور شدن از مراکز تمدن و نفوذ 
  ذاب تري را به ارمغان خواهد آورد.در قلب طبیعت بکر را در مخاطب ایجاد کرده و سفر ج

ـ با توجه به زمینه مناسب اقلیمی و تابش آفتاب در اکثر فصول سال همچنین پتانسیل باالي وزش باد، زمینه الزم و 
مناسبی براي استفاده و گسترش انرژي هاي نو و پاك در منطقه فراهم است. انرژي خورشیدي و باد، از جمله منابعی هستند 
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ر ما به ویژه در مناطق بیابانی به فراوانی یافت می شوند و با شناخت مکان هاي مناسب این منابع و به کارگیري که در کشو
ابزار مناسب براي تبدیل آنها به انرژي هاي دیگر می توان از این منابع غنی به عنوان یک نیروي تکمیل کننده و یاري رسان 

ه کرد. براي تًامین قسمتی از برق مجموعه می توان از سلول هاي خورشیدي و براي تًامین انرژي گرمایی و سرمایی استفاد
درخت هاي بادي کمک گرفت که این عمل گرچه ممکن است به حد ایده آل خود نزدیک نشود، اما قدم مثبتی در شناسایی 

  این تکنولوژي به گردشگران و کمک به فرهنگ سازي در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژي است.

  قلیمیا 3-4- 4

ـ ساخت حوض آب و ایجاد تهویه نسبتًا مطبوع براي ایجاد فضاي مناسب در گرماي شدید و نزدیک شدن به معماري 
  بومی و مفهوم پایداري

  ـ استفاده از پوشش گیاهی مناسب منطقه براي تعدیل دماي محوطه

ید هستند، از طریق سایه اندازي صفحات ـ تاًمین سایه براي مسیرهاي حرکتی، بازشوها و جداره هایی که رو به آفتاب شد
  و گیاهان

  ـ به کارگیري رنگ روشن براي جداره ها و سقف، با هدف انعکاس بیشتر پرتوهاي خورشیدي.

  استقرار کلی عملکردها 4-4

ري، فرهنگی ـ مذهبی، خدماتی ، اداو ورزشی بخش: اقامتی، تفریحی 6عملکردهاي موجود در مجموعه، به صورت کلی در 
توزیع شده اند. که با توجه به کاربري خصوصیات یا عمومیت حریم، دستررسی و نیازهاي و فضاي سبز و شبکه معابر  ـ رفاهی

فضایی، در سطح فضاهاي باز، نیمه باز و بسته طراحی شده اند. که در ذیل به تفصیل هر یک از این بخش ها پرداخته شده 
ارتفاع گرفتن در محور عمودي به دلیل حفظ افق و منظر کویري و نیز از این مجموعه  تمامی بخش هاي موجود دردر است. 

  مسائل اقلیمی و همچنین قلعه مرنجاب اجتناب شده است.

  بخش اقامتی 4-1- 4

این بخش در یک سطح فضاي بسته طراحی شده است که اتاق ها در دو طبقه ي همکف و اول قرار دارند و این بخش 
  الن چندمنظوره، رختشویخانه، سرویس بهداشتی هاي عمومی و ... می باشد.عالوه بر اتاق ها شامل یک فروشگاه، س

  و ورزشی تفریحی 4-2- 4

این بخش قسمت بزرگی از مجموعه را به خود اختصاص داده است که شامل فضاهاي زیر می باشد: سالن بازي سرپوشیده، 
  سالن تیراندازي، شترسواري و پرورش شترو شترمرغ.
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  بخش اداري و مدیریت 4-3- 4

متر مربع شامل اتاق مدیر، نگهبانی، حراست، سالن غذاخوري، سالن کنفرانس، آبدارخانه،  170با زیربنایی حدود  این بخش
  سرویس بهداشتی و رختکن می باشد که در بخش اقامتی به صورت مجذا فعالیت دارد.

  فرهنگی و مذهبیبخش  4-4- 4

 که خاصی اهمیت بنابر. شود می... و ، رصدخانههنمایشگا و موزه کنفرانس، سالن مسجد، نظیر فضاهایی شامل حوزه این
 با از یکی در که مجموعه نمازخانه و مسجد خصوصاً . شوند مطرح توریستی مجموعه یک نگین عنوان به باید دارند فضاها این

 شبانه شرعی ساعات در لذا باشند می داخلی مسافران بازدیدکنندگان، حداکثر آنجایکه از.است شده تعریف سطوح ترین ارزش
 گذراندن قصد که مهمانان و مسافران از دسته آن طرفی از. هستند دینی فرایض انجام براي معنوي محیطی نیازمند روز

 تفریحی فضاهاي سایر کنار در فراغت اوقات گذراندن منظور به فرهنگی هاي مکان وجود دارند، مجموعه در را بیشتري ساعات
 و موزه یک نمادین، مسجد یک وجود مجموعه مهمانان فرهنگیـ  معنوي نیازهاي هب پاسخگویی براي حال هر به. است الزم
  .است کافی و الزمو ...  ، رصدخانهنمایشگاه یک

  خدماتی ـ رفاهیبخش  4-5- 4

نه و ... می داروخا درمانگاه، بنزین، پمپ تعمیرگاه، ،پارکینگ چایخانه، و رستوران فروشگاه، نظیر فضاهایی شامل حوزه این
 عملکردهاي قالب در توان می را فضاها ین. ااست خدماتی فضاهاي توریستی مجموعه اساسی از نیازمندي هايباشد یکی 

 . نمود بندي دسته مسافر نقل و حمل امور و امدادي درمانی،  -بهداشتی، اداري، تجاري

 می توزیع سایت تلفمخ هاي قسمت در آن اهمیت میدان و عملکرد نوع به بسته بوده، متنوع بسیار خدماتی فضاهاي
 عملکرد مجموعه، ابتداي در مسافربري نقل و حمل امور مجموعه، میان در تجاري، عملکرد است بهتر کلی نظر یک در. شوند
  .شوند گرفته نظر در مجموعه سطح در نیز عمومی هاي پارکینگ و شده، واقع مجموعه جنب در تأسیساتت و خدما

  بخش فضاهاي سبز و شبکه معابر  4-6- 4

 است مسائلی نخستین از واقعی، هاي پدیده از یکی عنوان به دهد، می تشکیل را مجموعه سیماي از بخشی که سبز فضاي
 برخوردار بسزایی اهمیت از فضاها سایر به دسترسی و ارتباط ایجاد لحاظ به نیز معابر شبکه .گردد می لحاظ سایت در که
 زیبایی فراغت، اوقات محیطی، زیست هاي دیدگاه از توریستی مجموعه سایت در حوزه این به توجه ضرورت لیکن .است

 باغچه و پارك نیاز مورد مساحت مثال طور به. گیرد می قرار بررسی مورد ،سایت در آن میزان بوده، و ... دسترسی شناسی،
 دهند می صاصاخت سبز فضاي به را تري وسیع بخش خشک و گرم اقلیم در .است متفاوت مختلف هايیم اقل در زینتی هاي
  .باشنده داشت بیشتري سایه و کرده حرس درخت، بیشتر بتوانند تا
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 به. دارد بستگی منطقه هر بیوکلیماتیک خصوصیات و اقلیمی شرایط به دقیقاً  ،آن ها امثال و گونه، نوع انتخاب و ساخت
 طوري بایستی جایگزینی و توزیع رنظ از و کیفی و کمی نظر از مجموعه، این سایت در سبز فضاي احتیاجات شناسایی منظور
 .باشد اند، گردیده تقسیم که هایی حوزه فضایی تراکم و بازدیدکنندگان تعداد حداکثر با متناسب آن مقدار که کرد عمل

 حال به مفید عمالً که باشد نحوي به بایستی سبز فضاي توزیع آن عملکرد نوع لحاظ به توریستی مجموعه یک در بنابراین
  .باشد بازدیدکنندگان و مسافران

  مجموعه فضایی روابط دیاگرام هاي 5- 4

 
  یالب یارتباط اگرامید 1- 4 یرتصو

  

 
  يادار يفضاها یارتباط اگرامید 2- 4 یرتصو

  

 
  يدار خانه و خانه يرختشو یارتباط اگرامید 3- 4 یرتصو
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  یحیتفر يفضاها یارتباط اگرامید 4- 4 یرتصو

  

 
  ها خواب اتاق یارتباط اگرامید 5- 4 یرتصو

  سازه هاي فضاکارمعرفی   6- 4

  مقدمه 1- 6- 4

امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژي نیازها و خواسته هاي جدیدي در زمینه مهندسی سازه رخ نموده است. عامل زمان در 
ساخت سازه ها اهمیت دو چندان یافته و این امر گرایش به سازه هاي پیش ساخته را افزایش داده است.همچنین با افزایش 

القه به داشتن فضاهاي بزرگ بدون حضور ستون هاي میانی خواهان بسیار پیدا کرده است. در این جمعیت جوامع بشري، ع
راستا از اوایل قرن حاضر تعدادي از متخصصین مجذوب قابلیت هاي منحصر به فرد سازه هاي فضاکار گشته و پاسخ بسیاري از 

ار مهم و مثبتی نیز دست یافتند. با دست یابی به این نتایج نیازهاي جدید را در این سازه ها جسته اند و البته به نتایج بسی
عالقه محققین نیز بیشتر شد وهنوز هم که چندین دهه از این امر می گذرد مطالعه روي سازه هاي فضاکار مورد توجه 

  کانونهاي متخصصین و محققین است.

تعداد زیادي المان یا مدول با شکلهاي استاندارد منظور از عبارت سازه فضاکار، سیستم هاي اسکلت فلزي بوده که از بافت 
به یکدیگر تشکیل می شوند و نهایتا یک سیستم و با صلبیت زیاد ایجاد می کنند. سازه هاي فضاکار داراي اشکال بسیار 

نین متنوعی می باشند که مهمترین آنها عبارتند از: شبکه هاي مسطح دو یا چند الیه، چلیک ها، گنبدها و قوس ها، همچ
سازه هاي فضاکار داراي بافت هاي متنوعی می باشند بدین ترتیب که با تغییر در آرایش المان ها می توان بافتار جدید ایجاد 
کرد و بدیهی است که کارایی هر بافتار باید در مقایسه با بافتار هاي دیگر سنجیده شود. سازه هاي فضاکار متعددي در دنیا و 

ز جمله آنها می توان به استادیوم هاي ورزشی، مراکز فرهنگی، سالن هاي اجتماعات، ایستگاه هاي ایران ساخته شده است و ا
  قطار، آشیانه هاي هواپیماها، مراکز تفریحی و ...اشاره کرد.
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  تعریف سازه هاي فضاکار 6-2- 4

با وضعیت  م.، در رابطه 1984)که در سال IASSبر اساس گزارش انجمن بین المللی پوسته ها و سازه هاي فضایی(
  موجود سازه هاي فضاکار انتشار یافت، میتوان تعریف زیر را براي این سازه ها پذیرفت:

یک سازه فضایی را می توان یک سیستم سازه اي در نظر گرفت که از اعضاي خطی تشکیل شده و طرز قرار گیري آنها 
د، عناصر سازنده ممکن است دو بعدي نیز باشند. بگونه اي است که بارها به صورت سه بعدي منتقل می شوند، در برخی موار

  یک سازه فضایی اغلب شکل سطحی صاف یا منحنی گونه را به خود می گیرد.

) در مورد سازه هاي شبکه اي که با عنوان وضعیت ASCEهمچنین در گزارش انجمن مهندسان راه و ساختمان آمریکا(
ی را بعنوان دسته اي از سازه هاي شبکه اي معرفی و به صورت زیر م. انتشار یافت، سازه هاي فضای 1976موجود، در سال

  تعریف نمود:

سازه هاي فضایی بصورت مجموعه اي از اعضاي به هم پیوسته هستند(نه بصورت یک صفحه پیوسته) که مکانیزم انتقال 
  بار آنها در حالت طبیعی، به صورت سه بعدي می باشد.

فضایی نیز تمایز قائل می شوند. مطابق تعریف، خرپاي فضایی سیستمی است که  برخی اوقات  بین قاب فضایی و خرپاي
اتصاالت آن مفصلی بوده در حالیکه واژه قاب فضایی مخصوص سازه هایی است که اتصاالت صلب دارند، لذا اعضاي آنها عالوه 

، IASS مهندسینر اساس گزارش بر تحمل نیروهاي محوري بصورت کشش و فشار، تحت خمش نیز قرار دارند.اما از طرفی ب
  سازه هاي فضایی بصورت یک واژه کلی بکار گرفته شده و خرپاي فضایی تنها یکی از زیر مجموعه هاي آن به حساب می آید.

  مهمترین مزیت هاي سازه فضاکار 6-3- 4

زیادي نیز دارند  از مهمترین مزیت هاي سازه فضاکار رفتار لرزه اي خوب به جهت سبک وزنی آنها میباشد و درجه نامعینی
و نیز مزیت هایی براي پوشش دهانه هاي زیاد بدون  نیاز به ستون و نیز جنبه معماري از دیگر مزیت هاي اینگونه سازه ها 
میباشد که باعث میشود از اینگونه سقف ها براي مکان هایی همچون سالن هاي صنعتی، آشیانه هواپیما، نمایشگاه ها و... 

  استفاده گردد.

  هاي فضاکار داراي ویژگیهاي خاصی به شرح زیر می باشد:سازه 

دهانه: سیستم سازه فضاکار قادر به پوشاندن دهانه هاي بزرگ یا حداقل مواد مصرفی می باشد.(فوالد مصرفی در سازه  )1
  فضاکار یک سوم کمتر از سازه هاي متداول دیگر می باشد)

  عملیات مونتاژ و نصب بسیار باال و اقتصادي می باشد. سرعت نصب: به علت پیش ساخته بودن قطعات سرعت )2

  وزن کم و قابلیت جابجایی: سازه فضاکار داراي وزن کم بوده و قابلیت جابجایی با دست را دارا می باشد. )3
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نکه انعطاف پذیري در طراحی: سازه فضاکار قابلیت افزایش و کاهش سطح را دارا بوده و امکان جابجایی ستونها بدون ای )4
  خطري براي سازه فضاکار ایجاد گردد میسر می باشد.

مقاومت در برابر نیروهاي دینامیکی: سازه فضاکار مقاومت باالتري در برابر بارهاي دینامیکی همچون زلزله در مقایسه  )5
  به سازه هاي متداول دیگر از خود نشان می دهد.

ایی به راحتی می توان جهت عبور تاسیسات الکتریکی و عبور تاسیسات: از فضاي بین دوالیه در شبکه هاي فض )6
  مکانیکی استفاده نمود.

  ظاهر زیبا: سازه فضاکار از نظر نماي ظاهري بسیار زیبا بوده و نیازي به استفاده از سقف کاذب در این سازه نیست. )7

این نوع سازه باال بوده و معموال خرابی ایمنی سازه: سختی زیاده سازه تغییر شکل سازه را پایین می آورد. درجه نامعین  )8
  موضعی باعث خرابی کل سازه نمی گردد. بعلت رفتار سه بعدي، توزیع تنش در تمام جهات انجام می گردد.

  مقاومت باال در برابر آتش سوزي )9

  استفاده مناسب از نور )10

  انواع مدل هاي هندسی سازه هاي فضاکار 4- 6- 4

  )(Double Layer Space Structuresسازه فضاکار تخت یک یا دوالیه 
به ترکیب یک سیستم تک یا چند وجهی با الیه هاي واحد شبکه گفته می شود، شبکه هاي تخت می توانند داراي یک، 
دو یا حتی سه الیه باشند ولی بیشتر به صورت دو الیه مورد استفاده قرار می گیرند. شبکه مسطع ترکیبی از یک دو وجهی که 

د در بعد سوم آن متصل شده است می باشد. شبکه هاي دو الیه از دو صفحه موازي که به وسیله عناصر قائم یا با تیر هاي واح
  مورب به هم متصل گردیده اند تشکیل می شوند.

زمانی که اعضاء در شبکه دو الیه طویل شوند براي پیشگیري از کمانش از شبکه هاي سه الیه استفاده می گردد با توجه 
نیمی از هزینه هاي سازه هاي فضاکار را پیوند دهنده ها(گوي ها) تشکیل می دهند لذا سازه هاي سه الیه اغلب غیر به اینکه 

  اقتصادي هستند.

نکته دیگري که در طراحی شبکه ها ي دو الیه و اکثر سازه هاي فضاکار باید در نظر گرفت این است که براي توزیع بهتر 
ا باید در داخل شبکه قرار گیرند و هر ستون توسط چند گره به دیافراگم صلب سازه نیروها و کششی شدن آن،  ستون ه

فضاکار متصل شود و بهتر است براي توزیع منظم نیرو در سازه، در اطراف کنسول داشته باشیم.در سازه هاي فضاکار تک الیه 
  می تواند مفصلی باشد. اتصال هم وند ها به هم صلب می باشد در حالیکه در سازه هاي دوالیه اتصاالت
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  هیال سه و هیدوال يها شبکه از نمونه چند 6- 4 یرتصو

   چلیک ها(شبکه هاي انحنا دار سهموي یا سهلوي و چلیک مرکب) 
شش سطوح مستطیلی داالن به شبکه اي که در یک جهت داراي انحنا باشد، چلیک می گویند. این سازه بیشتر براي پو

مانند استفاده شده و بعضا فاقد ستون می باشند و روي لبه هاي چلیک که به تکیه گاه متصل است، قرار می گیرند. چلیک ها 
داراي محور می باشند. اگر چلیک یک الیه باشد اتصاالت به شکل صلب است. چلیک ها اغلب به شکل ترکیبی استفاده می 

  ترکیب کردن چلیک ها به یکدیگر را بازي می کنند.شوند تیر قطري نقش 

نکته اي که در طراحی این نوع سازه ها باید در نظر گرفت این است که انتهاي چلیک باید قوي باشد و این تقویت را می 
  شود به وسیله تیر، تیر و ستون و به شکل خورشید مانند انجام داد.

 
  کیچل نمونه چند 7- 4 یرتصو

   گنبدها 
اگر شبکه اي در دو جهت داراي انحنا باشد، گنبد نامیده می شود. شاید رویه یک گنبد بخشی از یک کره یا یک مخروط 

قرار  متر مورد استفاده250یا اتصال چندین رویه باشد.گنبدها سازه هایی با صلبیت باال می باشند و براي دهانه هاي بزرگ تا
  درصد قطر پایه گنبد باشد. 15می گیرند. ارتفاع گنبد باید بزرگتر از 
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  گنبدها انواع 8- 4 یرتصو

  انواع گنبد ها 1- 3- 4- 6- 4
  )Ribbed Domالف) گنبدهاي دنده اي(

االي گنبد را به صورت منظم حذف یا به اصطالح براي جلوگیري از ازدحام دنده ها در محل تاج می توان هم وندهایی در ب
  حرص نمود.

 
  يا دنده يگنبدها 9- 4 یرتصو

 )Schwedler Domeب) گنبد اشودلر (

ب به آن متصل در این نوع گنبدها هم وندهاي مورب به دو صورت می تواند به هم وندهاي قائم اتصال یابد یا به صورت صل
  گردد یا آنکه از روي آنها بگذرد که در این صورت اقتصادي تر خواهد بود.

علت استفاده تسمه به صورت ضربدري غیر متصل به هم این است که چون یکی از اعضا در کشش می افتد و دیگري در 
  د آمد.فشار، بنابراین نیازي به عضو فشاري نیست و دو عضو یکی در میان به کشش در خواهن

  (داراي اعضاي مورب)  Lamella Dome) گنبدهاي لمالپ
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  لمال گنبد 10- 4 یرتصو

 )Diamatic Domeت) گنبد دیامتیک(

الح از تعدادي قسمت تشکیل شده که هر کدام از آنها در سه جهت شبکه بندي می شوند. گنبدهاي دیامتیک نیاز به اص
ندارند. اما مهمترین عیب این نوع گنبدها این است که به جهت نوع به خصوصش تعداد تیپ بندي ها به میزان قابل توجهی 

  نسبت به سایر انواع گنبدها افزایش خواهد یافت.

 
  کیامتید گنبد 11- 4 یرتصو

  

  )Leric Domeس) گنبد برایی(

  در این نوع گنبدها هم اگر تک الیه باشند باید اتصاالت از نوع صلب باشد.  

 
  ییبرا گنبد 12- 4 یرتصو

  ش) گنبد ژئودزیک (افالطونی)

رخی منظم  20خ باالي ر5این گنبدها با اشکال منظم هندسی و از تصویر نیمرخ هاي چند وجهی روي کره(که معموال از 
گنبدهاي ژئودزیک نسبت به گنبدهاي دیامتیک شباهت زیادي دارد اما تفاوت اصلی آن این است  میباشد) تشکیل می شود.

  که بدلیل تشکیل هندسه منظم تر، تعداد تیپ هاي کمتري از اعضاء ایجاد میکند.
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  کیژئودز گنبد 13- 4 یرتصو

 
  منتظم يها یرخ چند از گنبد لیتشک ي نحوه 14- 4 یرتصو

 )Scallop Domeه) گنبد اسکالوپ(

متر استفاده می شود و همانند گنبدهاي  100گنبد چند قوسی هستند.از این گنبدها اغلب براي دهانه هاي باالي 
  ل عمده آنها زیاد شدن تعداد تیپ اعضاء در این گنبدها می باشد.دیامتیک مشک

  اجزاي سازه فضاکار 5- 6- 4

درصد از کل هزینه ها صرف هزینه اتصاالت میلگرد در حالیکه در سازه معمولی  %50در سازه هاي فضاکار نزدیک به 
  کار اتصاالت آنها میباشد.کل هزینه میباشد. از این رو مهمترین اجزاي سازه فضا %20هزینه اتصاالت نزدیک به 
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عبارت است از یک کره فوالدي توپر که به منظور ایجاد پایداري و ارتباط بین اعضاي سه بعدي بکار می رود. گویها  گوي:
خود و اعضا مربوطه شان را در یک موقعیت ثابت نگه می دارند و باعث ایجاد تعادل بین نیروهاي اعضا می شوند. گویها 

راخهاي رزوه دار شعاعی  نیز می باشند که عضوهاي سازه توسط انتهاي مخروطی خود تحت زوایاي همچنین داراي سو
  مشخصی بر روي این سوراخ ها که داراي سطح ماشینکاري شده میباشند، می نشینند و پیچ می شوند.

ییر شکل هاي موجود کنترل گوي پیچ ها می تواند از جنس آلومینیوم یا فوالد باشد. اما اگر فوالدي باشد باید براي تغ
گردد که در این صورت اتصاالت بزرگتري خواهیم داشت. آلومینیوم عالوه بر اینکه وزن و مدول االستیسیته یک سوم فوالد 

  دارد، مقاومت کششی باالتري نیز دارد.

اشد که گوي ها، ب میSt52 کمی بیش از   Fyو Fuبا مقاومت  45گوي متداول در کشور ما از جنس آلیاژ فوالدي سیکا
از آلیاژ فوالد و توسط شرکت داخلی در خود کشور تولید   Meroمرومخروطی ها و همه اجزاي سازه فضاکار به صورت طرح 

  می گردد.

سانتیمتر و قطر معمول خارجی گوي ها به طور  30میلیمتر شروع می شود تا  90- 60ضخامت هاي معمول گوي ها از 
  سانتی متري میباشد. 150-130-110- 90- 60استاندارد در اندازه هاي 

آنچه در طراحی اتصاالت بخصوص طراحی گوي ها حائز اهمیت است بررسی عدم تداخل بولت هاي درون آن میباشد که 
  این مورد می تواند با نرم افزارهاي جانبی یا به صورت دستی منترل گردد.

 
  ها يگو 15- 4 یرتصو

جهت مالحظات هندسی در محل اتصاالت المان به گوي از قطعه مخروطی شکل فوالدي که به لوله جوش می  مخروطی:
شود استفاده می گردد.این قطعه داراي دو نوع کششی و فشاري می باشند و مهمترین نقش آنها جلوگیري از تراکم لوله ها در 

  .نزدیکی گوي می باشد
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  ها یمخروط 16- 4 یرتصو

عضو دیگر سازه ها که جهت تحمل نیروهاي محوري(کششی، فشاري) به کار می رود لوله ها می باشند که دو انتهاي  لوله:
لوله  ش می شود.آن بریده شده و سر آن به وسیله قطعه مخروطی که اتصال آن را با سایر قطعات امکان پذیر می سازد، جو

 3و  2متري می باشد که براي جلوگیري از هدر رفتن مصالح در قطعات  6هایی که در خرپاي سازه فضاکار استفاده می شود 
متري برش داده می شود. توصیه شده است تمامی لوله ها با هم وندهاي یک سازه فضاکار تا حد امکان با طول مساوي انتخاب 

  ر نواحی پرتنش، افزایش ضخامت درونی فوالد لوله باشد.شود و نقطه تمایز آنها د

 
  ها لوله 17- 4 یرتصو

یک اتصال جدا شدنی بوده و جهت انتقال نیرو از آن کمک گرفته می شود و نیروي کششی از گل پیچ به نشیمنگاه  پیچ:
  ) می باشد.10.9و  8.8ا ي این سیستم داراي کالس سختی باال(مخروطی انتقال پیدا می کند. پیچ ه

می باشد که به طور اختصادي براي سازه هاي  ) M12-M20-M24-M27-M32-M64بولت هاي رایج از نوع خاص (
فضاکار همراه با تعبیه پین هاي کنترل شده با طول هاي متفاوت ساخته می شود که طول بولت ها بستگی به نیرو هاي 

طرح دارد. در طراحی اتصاالت مهم ترین نکته بررسی هندسه گوي و عدم تداخل طول رزوه پیچ هاي درون گوي می  کششی
  باشد.

معموال قطر گوي ها را دست باال انتخاب می کنند تا تعداد تیپ هاي موجود کاهش یابد. همچنین در لوله هاي اتصال مرو 
ن لوله سوراخی در نقاط انتهایی لوله تعبیه شده است که اگر چه مقاومت هم براي ورود پیچ در محل اتصال پس از میزان نمود

وندها را می توان تا حدي کاهش دهد اما براي خروج و تبخیر آب می تواند مفید باشد. اگر هم وند، در فشار باشد نیرو از عضو 
ا اگر هم وندها در کشش باشند، پیچ ها و مخروطی و از آن به وسیله اسلیو و از طریق سطح صاف به گوي منتقل می گردد. ام

  طول رزوه شده درون گوي بیشترین تاثیر را در انتقال نیرو دارند.
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  ها چیپ 18- 4 یرتصو

ز استفاده می مهره اي می باشد که در فشار عمل می کند و جهت محکم نمودن پیچ ها در داخل گوي نی اسلیو(غالف):
شود. اسلیوها به دو شکل شیاردار و سوراخ دار تولید می شوند که توسط پین به پیچ متصل می گردند. جهت محکم کردن و 
اطمینان از ورود کافی بولت درون رزوه از اسلیو یا غالف استفاده می کنیم که طول آن بستگی به نیروي موجود در اتصال و 

غالف ها در دو نوع فرچ  لیو براي کنترل میزان فرورفتگی پیچ درون گوي تعبیه گردیده است.طول بولت دارد. پین روي اس
  تولید می شود. CNCکاري یا نوع استفاده از دستگاه تراشکاري اتوماتیک 

 
  ها غالف 19- 4 یرتصو

  طراحی سازه هاي فضایی 6- 6- 4

  زه هاي فضاکار به شیوه ي تک پیچویژگی هاي فنی سا 
  و بر اساس محاسبات می باشند. ST37)هموندها از لوله فوالدي 1

  )پیچ و مهره هاي مورد استفاده به شیوه ي گالوانیزه سرد، آب کاري می شوند.2

  )پوشش نهایی هموندها از یک الیه رنگ پودر کوره اي و به شیوه ي الکترواستاتیک انجام می پذیرد.3

  براساس محاسبات می باشند. 10/9و  8/8وندها از پیچ و مهره تمام گالوانیزه با کالس سختی )پی4

...) و محاسبات اولیه سازه بر اساس آیین وFORMIAN،AUTOCAD)طراحی معماري سازه(به کمک نرم افزارهاي 5
انجام و پس از تحلیل و بررسی هاي  و ...)  SAP)،SAFEنامه هاي موجود(بارگذاري، زلزله و ...) و به کمک نرم افزارهاي 

  الزم، ابعاد هموندها و اتصاالت مشخص می شوند.
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  ویژگی هاي فنی سازه هاي فضاکار به شیوه ي گوي سان مرو 
  بر اساس نتیجه محاسبات می باشند. 10/9و  8/8)پیچ ها از کالس سختی 1

  می شوند. بر اساس نتیجه محاسبات مشخص ST37)هموندها از لوله صنعتی فوالدي 2

  تولید می شوند. CK45)پیوندها به صورت گوي توپر بوده و به روش کوبن کاري(فورجینگ) و از فوالد 3

  )پوشش نهایی هموندها از دو الیه رنگ اپوکسی با یک الیه رنگ پودر کوره اي به شیوه ي الکترواستاتیک می باشد.4

  ) و گوي ها به صورت گالوانیزه ي پودري پوشش می شوند.)غالف ها(اجزاي فشاري شبکه)، پیچ ها(اجزاي کششی شبکه5

به هموندها متصل م  CO2تولید شده و با جوشکاري  CK45)غالف ها و مخروط ها به روش کوبن کاري و از فوالد 6
  شوند.

...) و محاسبات اولیه سازه بر اساس وFORMIAN،AUTOCAD) طراحی معماري سازه(به کمک نرم افزارهاي 7
و ...) انجام و پس از تحلیل و بررسی   SAP)،SAFEهاي موجود(بارگذاري، زلزله و ...) و به کمک نرم افزارهاي  آیین نامه

  هاي الزم، ابعاد هموندها و اتصاالت مشخص می شوند.

  اتصاالت در سازه هاي فضاکار 7- 6- 4

  انواع دیتیل هاي رایج اتصاالت 
الت) به دسته هاي زیادي تقسیم می شوند که در زیر به برخی از سازه هاي فضاکار از نظر نوع ساختار و پیونده ها(اتصا

  آنها اشاره می کنیم:

  )Space Deckسیستم انگلیسی(

  )Mero Deckسیستم آلمانی(

Diamond Deck 

Single Bolt 

Octatube Nodes 

Unibatو Unitrust   

مگی آنها از طرح مرو براي اتصاالت بهره شرکت طراح و سازنده سازه هاي فضاکار وجود دارد که ه 40در ایران نزدیک به 
سال است که بیشتر از اتصاالت مرو در جهان استفاده می شود اما در این بین اتصاالت دیگري هم بودند  70می برند. حدود 

  که بیشتر نقاط ضعف داشتند تا مزیت. از این بین می توان به چند نمونه از اتصاالت زیر اشاره کرد:

  و... HAMEYسیستم - KUBICسیستم - اتصاالت جوشی- SDC -UNI STRUCT اتصال-  NS اتصال نیامی
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  فضاکار يها سازه در اتصاالت از يا نمونه 20- 4 یرتصو

  پوشاننده سازه فضاکار 8- 6- 4

وال از جنس آلومینیوم و از نوع صفحه سقف یا پوشش رویی سازه فضاکار که به جهت انتقال بار برف و... می باشند معم
Membrane  با ضخامت و سختی بسیار پایین می باشد که در طراحی سازه هاي فضاکار میبایست براي تعریف این پوشش

با سختی پایین و با ضخامت بسیار کم و نیز جرم و وزن کم استفاده  membraneروي سازه فضاکار المان صفحه اي از نوع 
م است که بدانیم چگونه تعداد تیپ هاي پوشش سقف ها را کاهش دهیم. می توان از تعریف پوشاننده براي نمود. خیلی مه

گره دور پوشاننده تقسیم کرد که این کار  4خودداري کرد و مستقیما باید بارهاي وارده را بر  Sapروي سازه فضاکار در مدل
  باید به دقت براي تمام گره هاي سازه انجام شود.

این نوع پوشاننده ها معموال از جنس تفلون، پلی اتیلن، اي از پوشاننده ها، پوشاننده هاي پاشامی هستند که  نمونه
Colted Pvc  و فایبر گالس با الیاف شیشه می باشد. اما نوع معمول جنس این نوع سازه هاي پارچه اي (چادري) از نوع پلی
  اتیلن می باشد.

 35و محل هایی با دهانه هاي زیر  HDPEعنوان سایه بان استفاده می شود از جنس  در محل هایی که از پاشام فقط به
  و در فضاهاي بزرگ مثل پوشاننده هاي استادیوم، ترمینال از فایبر گالس استفاده می شود. PVCمتر از 

موال راه حل آن را وارد فضا کنیم طول عمر ساختمان کاهش می یابد و مع %60اگر می خواهیم نور طبیعی زیاد باالي 
  استفاده از حصیر می باشد.

  ساندویچ پانل: قابلیت عایق در مقابل صوت و حرارت

  ورق پلی کربنات: قابلیت عبور نور در انواع رنگی، شفاف و نیمه شفاف، تخت و چند جداره

  ورق گالوانیزه: در رنگهاي متنوع الکترواستاتیک
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  یپاشام يها پوشاننده 21- 4 یرتصو

  نکات اجرایی سازه هاي فضاکار 9- 6- 4

  تکیه گاه ها در سازه هاي فضاکار 
در سازه هاي فضاکار ستون هاي مورب به عنوان مهاربندهایی در برابر بار جانبی زلزله شناخته می شوند و نقش بادبندها 

را ایفا می کنند. همانند شکل زیر که ستون ها با طراحی به شکل اعضاي در سازه هاي معمولی را در برابر بارهاي جانبی زلزله 
  مورب همزمان نقش مهار بارهاي جانبی را در راستاي خود را دارا میباشند.

  محل هاي مناسب قرارگیري تکیه گاه ها(ستون ها) زیر سازه فضاکار 
به جهت  رت رفتاري شکننده اي خواهند داشت.گوشه نباشد چرا که در اینصو4سعی شود تکیه گاه هاي شبکه دوالیه در 

وجود لنگر مثبت که در اکثر طول دهانه سقف براي الیه هاي باال، فشار و براي الیه هاي پایین کشش را به همراه دارد و از 
آنجا که ظرفیت کششی مقاطع فوالدي از ظرفیت فشاري آنها بیشتر است بنابراین بهتر است مقاطع اعضاي شبکه پایین 
کوچکتر از مقاطع باالیی در نظر گرفته شود جز در حالیکه ستون در فاصله از لبه باشد که در این صورت در قطعه انتهایی 

  جهت لنگر معکوس میگردد.

ستون ها بهتر است زیرگره هاي مربوط به الیه باالیی و با دتایل زیر ادامه داده شود و علت این کار این است که: اگر تکیه 
ره هاي باالیی قرار دهیم اعضاي جانی به کشش می افتد و چنانچه تکیه گاه زیر گره هاي پایینی قرار دهیم اعضاي گاه زیر گ

جانی به فشار می افتند و از آنجا که ظرفیت کششی مقاطع فوالدي از ظرفیت فشاري آنها بیشتر است بنابراین اقتصادي تر آن 
  است که تکیه گاه زیر الیه باال قرار دهیم.

اگر به جهت معماري و نیز جلوگیري از ازدیار طول ستون و خطر کمانشی بحرانی ستون مجبور به قراردهی تکیه گاه زیر 
چنانچه تمام اتصاالت یک خرپا در  الیه پایینی شدیم بهتر است در روي تکیه گاه شبکه هرمی مانند شکل زیر استفاده کنیم.

لی در نظر گرفت چرا که صفحه تحت بار جانبی دچار ناپایداري میگردد و حتما یک صفحه باشد نمیتوان همه اتصاالت را مفص
  باید اتصاالت اعضاي مورب به اعضاي افقی را جوشی اجرا کرد.

درجه به منزله جلوگیري از قرارگیري درز انبساط حرارتی طراحی  30سازه فضاکار میبایست براي نیروي حرارت معمول 
  شود.

  الیه میانی خیلی کاربري چندانی ندارند.در شبکه هاي سه الیه، 
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   بردن و مونتاژ سازه هاي فضاکارنحوه باال 10- 6- 4

براي یک سازه همانطور که در اشکال زیر دیده میشود به جهت جلوگیري از تمرکز تنش وارده به گره هاي خرپا و نیز 
گره میباشد که در پایین 4دن سر جرثقیل به احتیاط الزم براي جلوگیري از واژگونی سازه در حین باال بردن نیاز به زنجیر کر

گره از سازه را گرفته  4گوشه میباشد که هر کدام  4جرثقیل در  4نیاز به  50در  50نشان داده شده فضاکار به ابعاد احتمالی 
  اند.

 
  فضاکار يها سازه مونتاژ و بردن باال ي نحوه 22- 4 یرتصو

  LSFمعرفی سازه هاي  7- 4

  مقدمه 1- 7- 4

 مورد جهان در امروزه که است ساختمانی هاي سیستم ترین مناسب از یکی (LSF) سبک فوالدي هاي سازه سیستم
 مقاطع. باشد می (LGS) نازك جدار فوالدي مقاطع، سبک فوالدي هاي سازه در عامل ترین اصلی. گیرد می قرار استفاده
 روش از استفاده با و نازك فوالدي ورقهاي از استفاده با که باشند می اي شده نورد سرد فلزي مقاطع نازك، جدار فوالدي

Roll Forming روش از استفاده و مقاطع عرض در یکنواخت ضخامت داشتن. شوند می دهی شکل Roll Forming براي 
 جدار فوالدي مقاطع گیرد انجام یکنواخت و مناسب کیفیت با و باال بسیار حجم در تولید گردد، می باعث که آنهاست ساخت
 مونتاژ مقاطع این با توان می راحتی به را ساختمان مختلف هاي بخش. باشد می حمل قابل راحتی به و بوده سبک، نازك
 ها سیستم این از مختصري تاریخچه ذیالً . باشد سریع بسیار سیستم این با ساخت عملیات که گردد می باعث عوامل این .نمود
  .گردد می ارائه مبسوط صورت به آن مزایاي سپس و گشته رائها

  LSF تعریف سازه هاي  2- 7- 4

l سیستم سازه sf باشد. این عناصر فلزي می Z و U,C شود که مقاطع عمدتاً به صورتهاي فوالدي تشکیل میاز ورق 
  .شوندن است تقسیم میاي اعم از باربر و غیر باربر که وظیفه اصلی آنها پایداري ساختماخود به عناصر سازه

l سیستم سازه sf شود. اتصاالت هاي چوبی اجرا میها و مانند ساختمانبا تکرار قطعات سبک در ساخت دیوارها و سقف 
ها به روش تولید صنعتی در کارخانه به دقت زیاد با مختصات عمدتاً به صورت اتصاالت پیچ و مهره است وجاي قرار گیري پیچ
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اي مستقل شود. این سیستم یک سیستم سازههاي مخصوص مشخص مینجام شده به وسیله دستگاهدقیق و طبق طراحی ا
هاي چند طبقه، واحدهاي صنعتی و هاي تجاري کوچک، ساختمانهاي انبوه سازي، دفاتر و ساختمانباشد و براي پروژهمی
ه برایج را مانند بتنی یا فلزي را  ايسازههاي هاي ورزشی یک طبقه مناسب است. این سیستم قابل تلفیق با سیستمسالن

هاي مختلط استفاده از این سیستم LSF طبقه) با استفاده از سیستم 5خوبی دارد و براي باالتر بردن تعداد طبقات (باالتر از 
  .شودمی

ضخامتی در حدود ها اشکال مختلف در ابعاد متفاوت با در ساخت و تولید این مقاطع به روش نورد سرد مطابق آیین نامه
  . سه جزء اصلی  این ساختمان ها عبارتند از:آیدزك پدید مینا گالوانیزه هايورق از مترمیلی 5/2 تا6/0

  ) مقاطع متشکل از ورق هاي فوالدي که به وسیله نورد سرد تهیه شده به عنوان سازه اصلی1

  ) پانل هاي گچی به عنوان پوشش در داخل ساختمان2

ي پوشش بیرونی خارجی ساختمان و بسته به نوع پروژه از الیه هاي عایق صوتی و حرارتی تشکیل می ) سمنت برد برا3
  شود.

  LSF سازه ي عناصر تشکیل دهنده 7-3- 4

نامند این قطعات از ورقهاي فوالدي (گالوانیزه) به می CSF اعضاي فوالدي سیستم قاب فلزي سرد نورد شده را اصطالحاً 
توان به طور مستقیم ویا به وسیله یک کالف افقی به آیند که این عناصر را میغلتک) پدید میروش پرس یا نورد (به وسیله 

شود بر نامیده می (STUD)شالوده متصل کرد. در این سازه وظیفه تحمل بارهاي عمودي و جانبی را عناصر عمودي که وادار
شوند. سقف در این سیستم در اکثر موارد سقف سبک و نام گذاري می (runner) عهده دارد و عناصر افقی در این سازه الوك
هاي سبک، همانند استاد و هاي این نوع سقفشود الزم به ذکر است که تیر و تیرچهبه صورت موردي با انواع دیگر اجرا می

استفاده  C یا Z هايهاي فلزي با پروفیلهاي دیوارها است. دراین نظام ساختاري در اجراي سقف معموالً از تیرچهتراك
هاي چوبی یا سیمانی و یا دال بتنی مسلح بهره توان از تختهها براي پوشش میان آنها میشود که متناسب با فواصل تیرچهمی

شود، که این متر تشکیل میسانتی 60تا  40به فواصل  (STUD) شکل C ) هر دیوار از تعدادي اجزاي عمومی2گرفت.(ص
شود. در صورتی که از اند، تشکیل میمتصل شده (runner) شکل C یا U اجزاي افقی با مقطع اجزا از باال وپایین به وسیله

هایی در محل نصب استاد انجام گیرد. در این سیستم استفاده شود، الزم است برش (runner) شکل به عنوان تراك  C مقاطع
 .شودبه صورت دال اجرا می سقف نهایی معموًال به صورت شیبدار به وسیله خرپا و در ایران عمدتاً

  بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم قاب سبک فوالدي 7-4- 4

اي قطعات باربر وغیر باربر به دقت درون کارخانه تولید شده و در محل مناسب درون کارگاه نصب در این سیستم سازه
، دقت باال، کیفیت باال و ساخته خواهد بود، از محاسن این روش سرعت باالکه روشی صنعتی درتولید قطعات پیش شوندمی

توان نام برد. از دیگر محاسن این روش ودر صورت اجراي صحیح افزایش استانداردها در تولید قطعات را می کنترل کلیه
هاي حمل و ریزي، سطح مفید تمام شده بیشتر، کاهش هزینهکاهش وزن ساختمان، کاهش حجم عمالت پی سرعت ساخت،
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ضاها، سهولت در اجرا، عدم نیاز به ماشین آالت سنگین، حذف جوشکاري و کیفیت باالي اتصاالت بیشتر ف پذیرينقل، انعطاف
 شده وارد زلزله نیروي کاهش آن متعاقب و است کمتر رایج هايروش سایر به نسبت %50وزن سازه در این روش . را بر شمرد

 آنرا ابعاد کاهش و شده کمتر فونداسیون بر وارده بار ساختمان وزن شدن کمتر به توجه با و شد خواهد کمتر نیز ساختمان بر
میالدي آغاز گردید، ولی استفاده از آن تا انتشار اولین  1850گیري از اعضاي فوالد سرد نورد شده از دهه بهره. دشومی سبب

 حقیقات انجام یافته در اولین استاندارد طراحی بر مبناي ت گسترش زیادي پیدا نکرد، 1946 ضوابط انجمن امریکایی فلزات در
  تدوین گردید. AISIو با پشتیبانی  1939دانشگاه کرنل سال 

امروزه بدلیل کیفیت مناسب ساخت و سرعت باال و مقاومت عالی در برابر زلزله از آن در کشورهاي انگلستان، آمریکا، 
  .گرددکانادا، استرالیا، ژاپن استفاده می

سوم مو LSF به ساختمانهاي (LIGHT WEIGHT STEEL FRAME) هاي پیش ساخته فوالدي سبکساختمان
  .روندبا استفاده از اتصاالت پیچی بکار می بوده که بصورت خشک و عمدتاً

  LSF ء تشکیل دهنده سیستم هاياجزا 7-5- 4

 PVC جزء اصلی شامل: مقاطع متشکل از ورقهاي فوالدي سرد نورد شده براي سازه، صفحات گچی یا 3این ساختمانها از 
اي مستقل و ها به عنوان یک سیستم سازهشوند. کاربرد این ساختمانه عنوان پوشش و الیه عایق حرارتی و صوتی تشکیل میب

هاي ورزشی یک در انبوه سازي ساختمانهاي دو یا سه طبقه ویالها، ساختمانهاي کوچک، واحدهاي صنعتی و سالن” اکثراً
اي دیگر، مانند هاي سازهثقلی است که قابلیت ترکیب شدن با سیستم اي باربرطبقه است. این روش یک سیستم سازه

. روداي مختلط بکار میاي (دیوارهاي برشی) را دارد و در ساختمانهاي کوتاه بصورت سیستم سازهدیوارهاي بتن مسلح سازه
تا  6/0حدوده تغییرات ضخامتی بین استفاده از اشکال مختلف آن طبق آیین نامه مجاز بوده و مقاطع آن داراي ابعاد متنوع و م

، شکل گرفته و اجزاي قائم به عنوان عضو باربر C  به شالوده توسط کالف افقی با مقطع LSF تصال. اباشدمیلیمتر می 5/3
کند، برخی از این اعضا در دهانه مهاربندي جانبی سازه عالوه بر بار ثقلی، متحمل نیروهاي ستونی در بارهاي ثقلی عمل می

  .انددر سیستم معرفی شده (STUD) باشد که تحت نامشی از بار جانبی هم مینا

و  C داراي مقاطع با اشکال ها عمدتاًتیرها و تیرچه. باشدسرد نورد شده می LSF هايها متشکل از تیرچهسقف این سازه
Z تواند و پروفیل فوالدي تیرچه، می پوشش سقف از دال بتنی است ولی درصورت نیاز به یکپارچگی الزم بین بتن. باشندمی

هاي باربر بمنظور باربري جانبی سازه در امتداد اصلی متعامد، از دهانه.  LSFبه عنوان سقف مرکب فلزي طراحی و اجرا شود
  .جانبی استفاده شود

ري، سیستم دیوار هاي مهاربندي شده با اعضاي قطشود که عبارتند از سیستم دهانهروش ایجاد می 4هاي باربر به دهانه
  .آرمه، سیستم دیوار برشی بتنOSB هايبرشی با ورق فوالدي نازك، سیستم دیوار باربر با پوش

طبقه  2ها تا هاي مهاربندي شده با اعضاي قطري براي ساختماندر حال حاضر در کشور ایران استفاده از سیستم دهانه
باشد عملکرد صوتی دیوارها و طبقه مجاز می 5هاي تا راي ساختمانآرمه بمسکونی و سیستم باربر جانبی دیوار برشی بتن

ساخته شده با این سیستم در صورت رعایت تمهیدات الزم به راحتی پاسخگوي انتظارات تعیین شده در مقررات  هايسقف
  .باشدملی ساختمان می
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حافظت شوند. یکی از دالیل کاربرد گچ به هاي سرد نورد شده مقامت کمی در برابر حریق دارند و باید به خوبی مپروفیل
کاهش جرم  LSF هاي سبک فوالديها، دستیابی به این هدف است. از عمده مزایاي ساختمانعنوان پوشش داخلی ساختمان

 ها خواهدهاي ناشی از مصالح، نیروي انسانی و نیز زمان احداث پروژهباشد که تاثیر فراوانی در جهت کاهش هزینهمی ساختمان
رسد به هاي پنج طبقه کشور با رعایت تمهیدات خاصی مقدور بوده و به نظر میداشت. به کارگیري این سیستم در ساختمان

اي، طراحی و اجراي آن، تواند موفق باشد مشروط بر آنکه بر اساس عملکرد سازهگزینه در انبوه سازي می عنوان یک
ا بررسی و براي کشور تدوین و تهیه گردد. قدر مسلم آنکه اصالحاتی در هها و ضوابط موجود در سایرآیین نامهمحدودیت

اي بایست به نحو شایستهباشد که میستونی، اعضاي قطري مهاربند و نیز اتصاالت این سیستم مورد نیاز می خصوص مقاطع
ت ساختمان و مسکن، مورد هاي انرژي، حریق، اکوستیک و سازه در مرکز تحقیقابدان پرداخته شود. این سیستم در زمینه

  .باشدکاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز می ارزیابی قرار گرفته و

 نازك جدار فوالدي مقاطع مزایاي 6- 7- 4

 سیستم کلی مزایاي 
  .باشند می ترك ایجاد و شدگی ،کج خوردگی مقابل در مقاومی بسیار مقاطع نازك جدار فوالدي مقاطعـ 

 پرت لذا و میشود تولید نظر مورد هاي طول به ورق قرقره یک از) lsf( سیستم با ساختمان ساخت براي نیاز مورد مقاطعـ 
  .است ممکن حداقل مصالح

  .باشد می ساز و ساخت در مرسوم مصالح از تر سبک درصد 50 حداقل سیستم این ساخت براي نیاز مورد مصالحـ 

 جهت سایت محل به سپس و شده مونتاژ و تولید شده ترلکن شرایط تحت و کارخانه محل در ساختمان اسکلت اجزايـ 
  .گردد می کارگاه محل در سیستم این نصب سرعت رفتن باال و مناسب کیفی کنترل باعث روش این گردند. می منتقل نصب

  .باشند می یکسانی کیفیت داراي و بوده شکل هم و صاف کامال مقاطع :ابعاد در ثباتـ 

 گسترش باعث و سوزند نمی مصالح ین. اباشند می اشتعال قابل غیر مصالح ، فوالدي قاطعم : آتش برابر در مقاومتـ 
  .گردند نمی ساختمان مختلف فضاهاي در حریق

 مقاومت نسبت باالترین داراي ساختمانی مصالح دیگر با مقایسه در ، شده نورد سرد نازك جدار فوالدي مقاطع :مقاومتـ 
  .باشند می وزن به

 خواهد، می پروژه معمار که نمایی مصالح انواع با تواند می LSF باسیستم ساختمان بیرونی سطوح: نما الحمص در تنوعـ 
 نماهاي ، آلومینیومی نماهاي نما، هاي سنگ انواع وآجر، بنایی مصالح به توان می استفاده قابل نماهاي از .شود داده پوشش
 المانهاي روي بر مستقیما گچی هاي پانل، ساختمان داخلی سطوح در .دنمو اشارهو ...  PVC نماي ، سرامیکی مصالح ، چوبی
  .گردند می متصل دیوار نازك جدار فوالدي

 تواند می راحتی به سبک فوالدي هاي سازه سیستم: ساختمان عملکرد به مربوط استانداردهاي الزامات نمودن برآوردهـ 
  .نماید برآورده را صوتی عملکرد و آتش برابر در مقاومت ، انرژي ، سازه طراحی به مربوط استانداردهاي ضوابط باالترین
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  سازندگان براي سیستم مزایاي  
 باال تخصص با کاري نیروهاي از استفاده بدون و است وآسان سریع سیستم یک LSF سیستم :سیستم اجراي در سرعتـ 
 راحتی به ها المان دیگر، مرسوم مصالح به نسبت سبک فوالدي هاي سازه اجراي وزن بودن سبک دلیل به. باشد می اجرا قابل
 چهارنفره باتجربه تیم یک متداول هاي سیستم در معمول طور به .باالست بسیار کار سرعت درنتیجه و بوده نصب و حمل قابل

 پروژه تماما زمان که گردد می باعث سرعت این .نمایند نصب روز یک در را خوابه اتاق سه خانه یک دیوارهاي تمام قادرهستند
  . برسد ممکن حداقل به

 را شدید سرماي و خشک هواي مانند جوي شرایط تمام در نصب قابلیت سیستم این که این دلیل به : کم توقف زمانـ 
 در و سال فصول تمام در توان می معمول طور به لذا دارد، نیاز کارگاه در نصب براي را اندکی زمان طرفی از و باشد می دارا
  . نمود نصب را ساختمانی سیستم این جوي یطشرا تمام

 پوشش و ساختمان اي سازه سیستم که این دلیل به :ساختمان دیگر هاي بخش در وقفه بدون و موازي هاي فعالیتـ 
 سطوح کاري نازك و برقی و مکانیکی تاسیسات مانند ساختمان هاي فعالیت بقیه لذا گردد، می نصب سریع بسیار آن خارجی
  .گیرند انجام بیرون نماي شدن تکمیل موازات به و مستقل طور به توانند یم ، داخلی

 از قبل توانند می تاسیساتی هاي داکت و آب هاي لوله ، برق هاي کابل کلیه :تاسیساتی هاي سیستم نصب در سهولتـ 
  .گردند اجرا دیوارها داخل در موجود خالی فضاي در راحتی به داخلی سطوح گچی هاي پانل نصب

 به، افراد توسط حمل قابل و سبک قطعات در LSF سیستم ساختمانی قطعات که این دلیل: به تجهیزات به کم نیازـ 
 براي نیاز مورد تجهیزات. باشد نمی خاص آالت ماشین به نیاز، سیستم این نصب و جابجایی براي ذا، لگردد می منتقل کارگاه
  .است حمل قابل اي پایه تجهیزات سري یک به محدود سیستم این نصب

 براي قطعات اغلب بودن آماده نیز و نیاز مورد زمان در ساختمانی قطعات تحویل دلیل به: کارگاهی کم فضاي به نیازـ 
 سیستم اجراي بنابراین .باشد می ممکن حداقل نیز مصالح اتالف و بوده نیاز قطعات نگهداري براي محدودي بسیار فضاي نصب
  .گیرد می انجام راحتی به ودمحد و کوچک هاي سایت در

 براي نیاز مورد سطح و نبوده خاص آالت وماشین تجهیزات به نیاز ، قطعات بودن سبک بدلیل: کارگاه محل در ایمنیـ 
  .شود تامین کارگاه در کامل طور به کارکنان و افراد امنیت تا شود می باعث لذا خواهد می محدودي فضاي نیز کار

 خوب حرارتی عملکرد دلیل به گردد می اجرا هاي هزینه کاهش باعث که فوق هاي برمزیت هعالو: ها هزینه کاهشـ 
 هاي سیستم هاي هزینه در کاهش باعث و شده کم سرمایش و گرمایش سیستم ظرفیت و موتورخانه حجم LSF سیستم

  .گردد می تاسیساتی

  کنندگان استفاده براي سیستم مزایاي 
 دلیل به .کرد خواهد تحمیل ساکنین به را کمتري برداري بهره هاي هزینه LSF سیستم :کمتر برداري بهره هاي هزینهـ 
 گرمایش ، سرمایش نیز و تعمیرات براي را کمتري هزینه ساکنین ، سیستم این خوب حرارتی عملکرد نیز و مصالح باالي دوام
  .نمود خواهند پرداخت ساختمان محیط و
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 صوتی هاي عایق نیز و شده ضربات شدت کاهش باعث، LSF سیستم در وجودم صوتی هاي عایق :خوب صوتی عملکردـ 
 سیستم این در .گردند می ساختمان داخلی فضاهاي در شده منتقل صوت کاهش باعث دیوار داخلی فضاهاي در شده تعبیه

  .باشند می باالیی راحتی و آرامش داراي ساختمان داخلی فضاهاي

 بودن اثر بی و ، انسانی زیست محیط با سیستم دراین استفاده مورد مصالح بودن رسازگا دلیل به :زیست محیط سالمتـ 
 این در هوا، ورود هاي روزنه نمودن مسدود و کنترل با .داشت نخواهد وجود محیط در سمی بخارات گونه هیچ ، مصالح
 در دیوارها اجزاي روي بر دگیز کپک مانند مشکالتی .باشد می مطبوع و کنترل قابل ساختمان داخلی هواي کیفیت سیستم
  .داشت نخواهد وجود سیستم این

 LSF معایب سازه هاي 7-7- 4

  ـ در ابعاد دهانه محدودیت وجود دارد.

  ـ تعداد طبقات قابل ساخت با این سیستم محدود است.

  ـ به نیروي کار متخصص و خبره نیاز دارد.

  بتًا باالیی دارد.ـ تأمین قطعات فلزي گالوانیزه تولید شده در کارخانه هزینه نس

  الزامات طراحی و اجرا 7-8- 4

  .ها در سختی جانبی سازه الزامی استدر نظر گرفتن تمهیدات الزم براي مشارکت نکردن این پانلـ 

  .هاي خارجی و اتصاالت مربوط در مقابل بار باد مطابق مقررات ملی ایران مبحث ششم انجام گیردطراحی پانلـ 

  .است متر 2/3ها نلحداکثر ارتفاع خالص مجاز پاـ 

کیلوگرم بر متر مربع محدود  50هاي داخلی به کیلوگرم بر متر مربع و پانل 100هاي خارجی به حداکثر وزن پانلـ 
  .شودمی

  .الزامی است  ASTM رعایت مشخصات فوالد سرد نورد شده بر اساس استانداردـ 

  AISIاستاندارد وAISC بایستی مطابق آیین نامهره میضوابط مربوط به اجزاء اتصالی شامل پیچ خودکار، پیچ و مهـ 
  .شود تأمین

در صورت استفاده از اتصاالت جوش، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاري اعضاي نورد شده مطابق ـ 
  .الزامی است AWS و AISC و آیین نامه هاي  AISIاستاندارد

  .هاي خورنده ایران صورت پذیرد یمی و محیطشرایط مختلف اقل الزم است تمهیدات الزم مناسب باـ 



150 
 

  .مقررا ت ملی ساختمان رعایت شود 19الزامات مربوط به انرژي باید مطابق مبحث ـ 

در صورتی که عایق حرارتی به صورت پرکننده اجرا شود، باید نوع و ضخامت عایق، مقاومت حرارتی مورد نیاز را تأمین ـ 
  .کند

  .فاصل وادارها و الیه خارجی جداره با نوعی عایق حرارتی متراکم پر شود تی، الزم است حدبه منظور کاهش اثر پل حرارـ 

هاي داخلی و خارجی، بازشوها و همچنین محل نصب اجزاي اتصالی نظیر زم است مالحظات کامل هوابندي در جدارهالـ 
  .پیچ و مهره، با توجه به اقلیم مورد نظر و همچنین خطرمیعان به عمل آید

ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه رعایت مبحث سوم مقررات ملی سختمان درخصوص حفاظت ساختمانـ 
ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره 444شماره 

  .کاربري و وظیفه عملکردي اجزاي ساختمانی الزامی است

هاي بین واحدهاي مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندي سقف بین طبقات بندي هوا برد جداکنندهصداـ 
  .بایست طبق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شودمی

بایستی بر اي از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی و غیره میکلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماري و سازهـ 
  .المللی شناخته شده و مورد تایید، به کار گرفته شودهاي ملی یا معتبر بیناي مقررات ملی ساختمان ایران یا آیین نامهمبن

اخذ گواهی نامه فنی براي محصول تولیدي، پس از راه اندازي خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ـ 
  .الزامی است

  نالزامات طراحی اجرا در ایرا 
 از این سیستم سازه به عنوان قاب ایران) استفاده 2800در مناطق با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد (مطابق آیین نامه ـ 

   .متر از تراز پایه بالمانع است 18طبقه یا ارتفاع  5ساختمانی ساده به همراه دیوار برشی بتن مسلح حداکثر در 

طبقه یا  2ایران) تا حداکثر  2800ی کم، متوسط و زیاد (مطابق آیین نامه استفاده از این سیستم در مناطق با خطر نسبـ 
   .است مانع بال قطري مهاربندي اجراي با پایه، تراز از متر 7�20ارتفاع 

 .ایران) مجاز نیست 2800به کارگیري این سیستم در مناطق لرزه خیز با خطرنسبی بسیار زیاد (مطابق آیین نامه ـ 
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  مدارك طراحی
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 ) معرفی گیاهان مناسب احیاء مناطق بیابانی و گرمسیري، انتشارات راه سبحان.1380علیپور، غالم رضا( ·
حاشیه کویر ایران)،  ) نظام استقرار و فرم معماري و شهرسازي در توسعه پایدار(نمونه مناطق1381غفاري، علی( ·

 .34مجله صفه، شماره
 ) بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1388قبادیان، وحید( ·
 ) اقلیم و معماري، نشر خاك.1384کسمایی، مرتضی( ·
 .8گلکار، کورش، طراحی شهرهاي پایدار در حاشیه کویر، مجله هنرهاي زیبا، شماره ·
 ) مبانی طراحی سازه هاي فضاکار، انتشار دانشگاه پارس.1395حمدرضا(گالبچی، محمود و م ·
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· http://WWW.irandeserts.com 
· http://fa.wikipedia.org 
· WWW.collegeprozheh.ir 
· http://WWW.Saze808.com 
· http://WWW.hotelyar.com 
· http://WWW.pintapin.com 
· http://WWW.eghamat24.com 
· http://WWW.karnaval.ir 
· http://WWW.softcivil.ir 
· http://WWW.arch-progects.com 
· http://WWW.behvira.com 
· http://WWW.icivil.ir 
· http://WWW.omranpooya.com 
· http://WWW.memari98.com 
· http://WWW.daneshjo.ir 
· http://WWW.memaran.ir 
· http://WWW.maranjab.com 
· http://WWW.hamshahri.org 
· http://WWW.newarts.blogfa.com 
· http://WWW.hotelbali.com 
· http://WWW.isfahanmetportal.ir 
· http://WWW.hozehonari.com 
· http://WWW.archnoise.com 
· http://WWW.matinabad.com 
· http://WWW.nojoum.ir 
· http://WWW.irandesert.com 
· http://WWW.pintapin.com 
· http://WWW.farspage.com 
· http://WWW.google.com 
· http://WWW.arel.ir 
· http://WWW.elmbazar.com 
· http://omransara.ir 
· http://archline.ir 
· http://cgccompany.ir 
· http://WWW.pishgam-lsf.com 
· www.bartarinha.ir 
· http://hotelneed.ir 
· https://www.iranhotelonline.com 
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