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 مقدمه 

در این فصل سعی بر این شده که ابتدا توسط کتابها و مقاالت و بخصوص سایت های اینترنتی ، با تعاارییی ا  مراکا    

سا مانهای غیر دولتی به شناخت این نوع مرک  بپردا یم و سپس با نحوه فعالیت آنها آشنا شویم ؛ که یکی ا  راههای 

 . وطلبانه در ایران و سایر کشورها می باشد آشنایی مطالعه تاریخچه سا مانهای غیر دولتی و دا

پس ا  آشنایی به بحث اقلیم آب و هوایی منطقه ای که قرار است در آن طرح اجرا شود می پردا یم که در این رابطه 

نی  سعی شده با استیاده ا  منابع مناسب همانند کتابها مقاالت و سایتهای اینترنتی کمک گرفته شده تاا باا مساا لی    

می ان بارندگی ، بادها و چگونگی تابش خورشید و غیره آشنا شویم چرا که یکی ا  مسا ل پایاه در طراحای بناا     مانند

محسوب میشود ، بدین طریق می توان راهکارهای اقلیمی مناسبی را ارا ه داد که این راهکارها نیا  باه خاوبی بیاان     

 . شده 
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  1بخش 

 شناخت موضوع و طرح مسئله  -1-1-1

 معرفی تشکلهای غیر دولتی و سازمانها داوطلبانه  -1-1-1-1

تشکلهای غیر دولتی و سا مانها داوطلبانه در روند تشکیل جامعه مدنی یکی ا  پایه های اصلی محسوب میشاوند کاه   

 . در کنار دولت توان آن را دارند که بسیاری ا  ناکارآمدی های دوره گذرا به بهترین شکل سامان دهند 

یل شورای هماهنگی استان ها نی  با در نظار گارفتن ایان رساالت تشاکلها بخشای ا  پروناده روناد         تالش برای تشک

یادآور شدن این حقیقات کاه شاکل    . ساماندهی جامعه مدنی در سایه همکاری ن دیک دولت و نهادهای مدنی است 

ترین اثر آن عباارت ا   گیری هویت شهروندی در جامعه تصویر اعتما  دایی در بخشهای مختلف می باشد و برجسته 

 . اعتماد به یکدیگر و اعتماد به دولت که قابل تامل می باشد 

گشودن فضای اعتمادی برای دستیابی به جامعه مدنی همه نهادها در یک روناده هماراه قارار مای دهاد و گامهاای       

هنگی تشاکل هاای   انتخاب شاورای هماا  . موا ی و مخالف را کمتر و شیوه های نقادی مصلحانه را گسترش می دهد 

غیر دولتی و تشکیل چنین انجمن هایی فرصتی برای به چاالش کشایدن اندیشاه و بهاره گیاری بهیناه ا  امکاناات        

 . اجتماعی در راستای ارتقای سا مان های غیر دولتی و جامعه است 

 نقش سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مربوط در هدایت و حمایتت ستازمانهای غیتر    -1-1-1-2

 دولتی 

اسات ، اماا در    NGOخود سا مان ملل متحد یک سا مان غیر دولتی است و می توان گیت که ایان ساا مان یاک    

بدون وابستگی فعالیت می کند مقر سا مان ملل متحد در نیویورک قرار دارد  NGOحقیقت اینطور نیست چون که 

 .  NGOد گیت و به آمریکا وصل شده و ا  طریق آن حمایت می شود به این نمی شو

بسیار فعال عمل کرده است و اجالس هایی را برگ ار کرده است کاه   NGOبه هر حال سا مان ملل متحد در  مینه 

بار حقوقی نیست و مای   NGOحضور داشتند بر دوش هم نمایندگان دولتها و هم نمایندگان سا مانهای غیر دولتی 

شان نمی شود سا مان ملل متحد سا مان های غیر دولتی را باه  تواند هر مسئله ای را مطرح کنند و چی ی گریبانگیر

عنوان مشاور می گیرد به صورتی که بعضی ا  این سا مان های غیر دولتی کاه فعاال هساتند یاک اعتباار مشااور ا        

 . سا مان ملل می گیرند و به فعالیت می پردا ند 
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 :چشم انداز  -1-1-1-3

غیر دولتی و تشکل های داوطلبانه در برابر و ش طرحهای تا ه ای ا  توانمند هم اکنون به نظر می رسد سا مان های 

سا ی و گسترش توسعه قرار گرفته اند و با در نظر گرفتن چنین نگاهی می توانند بساتر ساایش اندیشاه را گشاوده     

 .  برای تعامل دولت اصالح گر و نهادهای مدنی به ویژه سا مان های غیر دولتی را شیاف تر می سا د

 . دولت اصالحات پشتیبان نهادهای مدنی  -1

 ارتقای سطحج تاثیر گذاری سا مان های غیردولتی در برنامه های دولتی  -2

 . سالم سا ی فضای اجتماعی برای پیشبرد اهداف توسعه  -9

 سا مان یافتگی نهادهای مدنی تالش برای سا مانی شدن  -4

 . مانده ا  گذشته برای توسعه مردم ساالری با نیا های امرو  جامعه  دودن شکاف عمیق میان باورهای به جا  -5

 1 (NGOs)معرفی سازمان های غیر دولتی  -1-1-1-4

 : بسیاری ا  صاحب نظران اعتقاد دارند که در قرن بیست و یکم ، بدون مشارکت سه پایه اصلی ( 1

 ( حاکمیت)دولت  -

 بخش خصوصی  -

 جامعه مدنی  -

روابط جدید بین المللینی  ، مستل م توسعه مدیریت مشاارکتی در ساط    . شورها ناممکن خواهد بود اداره جوامع و ک

مجموعه قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات هر کشور ، ساختار مدیریتی . کشوری ، منطقه ای و بین المللی است 

در . بخش فوق الذکر را معاین میکناد    آن را ترسیم و مشخص می سا د و نقش ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات سه

 : تعریف بسیار ساده و سطحی ، سه بخش فوق را می توان به شرح  یر ا  یکدیگر متمای  ساخت 

بطور طبیعی و سنتی ، دولتها نمایندگی کشاورها را در مجاامع باین المللای و روابطیرامار ی بار عهاده داشاته و          -

را باه   "حاق حاکمیات   "تها و ضاوابط درونای کشاور و در یاک کلماه ،      سیاستگذاری ، اداره ، تنظیم روابط و سیاس

 . نمایندگی ا  ملتهای خود عهده دار هستند 

بخش خصوصی به تمامی ساختارهای حقیقی و حقوقی اطالق میشود که در جهت توساعه عماومی کشاور و ارتقاا      

 . سط  رفاه اجتماعی ملتها با هدف کسب درآمد تالش میکنند 
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، شامل همه آن ساختارهای حقیقی و حقوقی اطالق می شود که در جهت توسعه کشورها و با هاداف   جامعه مدنی -

نهادهای جامعه مدنی همه موضوعات مندرج در مقولاه توساعه را هادف    . غیر انتیاعی و عام المنیعه تالش مینمایند 

مختلف ساا مانهای غیار دولتای ، انجمان      در منابع و ماخذ. انده میشوند قرار داده و به نام نهادهای واسط ای نی  خو

های خیریه و حمایتی ، انجمن های علمی و تخصصی ، اتحادیه های کارگری و صنیی ، تعااونی هاا و صاندوق هاای     

و حتی اح اب سیاسی و مطبوعات ا  جمله نهادهای جامعه مدنی محسوب شده و نقش ( قرض الحسنه)کمک رسانی 

 1. عریف شده اند و کارکرد هر یک به طور جداگانه ت

مشارکت مردم در سیاستگذاریها ، برنامه ری ی و اجرا و ار شیابی کلیه برناماه هاای توساعه ای ، امارو  ا  اصاول      ( 2

تقویت نقاش و جایگااه نهادهاای    . مسلم مدیریتی محسوب شده و بر ساختار یافتگی و نظام مندی آن تاکید میشود 

 . ویژه ای می یابد جامعه مدنی ، در این چارچوب نی  اهمیت 

این سا مان ها با کارکرد ویژه خود ،  مینه . سا مان های غیر دولتی در این میان نقش و اهمیت ویژه ای می باند ( 9

مشارکت سا مان یافته نخبگان را در امر مدیریت جامعه تسهیل نموده و ا  آنجا کاه تحدیاد کنناده قادرت سیاسای      

. ن ، بطور طبیعی استقبال ا  آنها ا  سوی مردم و مسئولین بیشتر خواهد باود  محسوب می شوند و نه تهدید کننده آ

این سا مان ها می توانند نقشهای متیاوتی نظیر منتقد ، همکار ، با رس ، با وی اجرایی ، شریک و امثاال آنهاا را در   

ی بارای تشاری  نحاوه    برنامه های توسعه ای کشور بر عهده گیرند و بدین منظور بایستی قاوانین و ضاوابط مشخصا   

 . همکاری آنها تهیه و تصویب گردد 

بر اساس آنچه که گذشت ، توجه ویژه نخبگان و روشنگران و کارشناسان در مقطع  مانی فعلی ، معطوف به بسط ( 4

عا م و اراده  . و گسترش هرچه بیشتر مشارکت مردم در امر مدیریت جامعه ، در قالبهای ساختار یافته گردیده اسات  

در ایران و ضرورت علمی و کارشناسی موضوع ، توجه هرچه بیشتر به ارتقا  نقش ، موقعیت و کارایی نهادهاای   جدی

جامعه مدنی را ال امی ساخته است و هرگونه تالشی در این  مینه ، بادون شاک موجاب خیار ، اصاالح و پیشارفت       

 . جامعه خواهد بود 

اران سا مان های غیر دولتی و نی  مسئولین و کارشناسان مراجع ، گروهی ا  دست اندرک 1936در نیمه دوم سال ( 5

دلتی و مجامع بین المللی ، مانند سایرین ، در صدد برآمدند تا در جهات سیاساتهای کاالن دولات جدیاد و تارویج       

بدین منظور ، نشساتهای کارشناسای و گیات و شانود هاای متعاددی باا        . جامعه مدنی ، تالشهایی را معمول دارند 

برگ ار شاد و حاصال ایان گیتگوهاا اتخاای تصامیم در  میناه         –البته نهادهای غیر سیاسی  –های جامعه مدنی نهاد

                                                 
انجمن تنظیم : انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسالمی ایران ، بانک اطالعاتی سا مانهای غیردولتی و تشکلهای مردمی در ایران ، ناشر . 1

  2، صیحه  33ان با همکاری انتشارات سلمان ، چاپ اول پایی  خانواده ایر
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نیار ا  نماینادگان ساا مان هاای غیار دولتای ،        51این کارگاه باا حضاور حادود    . برگ اری یک گارگاه مشورتی بود 

نیر ا  نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،  مسئوالن و کارشناسان مراجع دولتی و سا مان های بین المللی و نی  چند

به ادعای بسیاری ، بوشهر نقطاه آغاا  حرکتای ناوین در  میناه      . برگ ار شد  1936اسیند  3و  6در بوشهر در تاریخ 

بسط و توسعه میهوم جامعه مدنی و ارتقا  نقش ، موقعیت و کارایی سا مان هاای غیار دولتای ایاران باوده و مرجاع       

اقدامات بعدی محسوب می گردد و در نگارش تاریخچه فعالیت های سا مان های غیر دولتای در   بسیاری ا  تالشها و

 . ایران نقطه عطف مهم و سرنوشت سا  تلقی خواهد شد 

خود و در قالب گروههای کار ، همانگونه که در گ ارش نهایی کارگاه آمده است ، شرکت کنندگان در طی دو نشست 

نه وضعیت فعلی و نقاط ضعف و قوت سا مان های غیار دولتای در ایاران پرداختاه و باا      به بحث و تبادل نظر در  می

بررسی مشکالت و موانع موجود ، راهکارهای مناسب و برنامه های عملیااتی آتای در چهاار محاور تعیاین و تشاری        

 : کردند 

 ارتباطات و اطالع رسانی ( الف

 مدیریت و توسعه توانایی ها ( ب

 جایگاهی مسا ل حقوقی و ( ج

 برنامه های اجرایی بر پایه مشارکت مردمی ( د

در محور اول ، توصیه های اصلی کارگاه تشکیل بانک اطالعاتی سا مان های غیر دولتی ایران و نیا  تاسایس شابکه    

 . های همکاری و توسعه فن آوری رسانه ای و ارتباطی فیمابین آنها بود 

 . یی ها بهبود مدیریت سا مان های غیر دولتی مطرح گردید در محور دوم ، ظرفیت سا ی و توسعه توانا

در محور سوم ، بررسی تیصیلی مسا ل جایگاهی و قانونی سا مان های غیر دولتی ، انجاام مطالعاه تطبیقای در ایان     

 .  مینه و فراهم آوری پیش نویس قانون و دستورالعمل های جدید مورد نظر قرار گرفت 

که های همکاری بین سا مان های غیر دولتی جهت برنامه ری ی و اجارای برناماه هاا و    در محور چهارم ، تشکیل شب

 1. پروژه های مشترک توصیه شد 

گرچه تعاریف متیاوتی ا  سا مانهای غیر دولتی و تشکلهای مردمی ارا ه شده اسات ، لایکن تعریاف  یار بعناوان      ( 6

ده است ، لیکن تعریف  یر بعنوان مشخصات پایاه بارای   مشخصات پایه برای سا مان های غیر دولتی ایران انتخاب ش

 : سا مان های غیر دولتی ایران انتخاب شد 

 : سا مان غیردولتی و تشکل مردمی ، سا مانی است که 
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 دارای تشکیالت و ساختار سا مانی باشد ، ( الف

 غیر دولتی باشد ، ( ب

 غیر انتیاعی باشد ، ( ج

 پاسخ گوی نیا  جامعه باشد ، ( د

 . و داوطلبانه باشد ( ها

 : بر این اساس مشخصات دقیقتر به شرح  یر است 

دارای تیاهم نامه ، شناسنامه ، هویت نامه یا اساسنامه مکتوب باشد و در مراجع قانونی دولتی ثبت شده و یاا در  ( الف

 . حال ثبت باشد 

مقاررات اداری و ماالی دولتای در اماور     در تشکیالت و شبکه رسمی و غیر رسمی دولت نبوده و مل م به رعایات  ( ب

 . دولت موجب توقف فعالیت موسسه شودداخلی خود نباشد ، همچنین نباید درآمد آن به نحوی باشد که قطع کمک 

براساس محتوای شناسنامه ، تیاهم نامه یاا هویات ناماه ، اعضاا  حاق برداشات ساود موسساه باه نیاع خاود و            ( ج

 . نی سود موسسه در جهت توسعه آن بکار رودمنسوبینشان را نداشته باشند ، یع

 : در یک یا چند مورد ا   مینه های ییل فعالیت داشته باشد ( د

بهداشت و درمان ، جمعیت ، تغذیه ، آمو ش توسعه پایدار و محایط  یسات ، بهداشات محایط ، مساا ل کودکاان ،       

، تاامین اجتمااعی ،   ( نای ، اجتمااعی  جسامی ، روا )مسا ل  ناان ، حقاوق بشار ، پناهنادگان ، خادمات توانبخشای       

 . اصطالحات اجتماعی ، فرهنگ و هنر ، ور ش ، موارد اضطراری ، اشتغال  ایی و فقر  دایی 

نظیار ایااب و یهااب ،    )هرگونه پرداخت وجه به داوطلبان ممنوع بوده و فقط ه ینه های تحمیل شده به ایشاان  ( ها

 . قابل جبران باشد ( ه ینه سیر و مشابه آن

یکر این نکته حا   اهمیت است که این تشکلها به هیچ وجه نبایستی در امور سیاسی فعالیت داشاته و بعناوان یاک    

  1.ح ب یا گروه سیاسی شناخته شده باشند و فقط باید در حو ه امور اجتماعی فعالیت نمایند 

 : شده اند دسته کلی نسبت داده 5سا مان های غیر دولتی طبق آخرین تقسیم بندی ها به ( 3

 تشکلهای مردمی داوطلب  یست محیطی ( الف

 تشکلهای مردمی داوطلب بهداشت و جمعیت ( ب

 تشکلهای مردمی داوطلب  نان و توسعه ( ج

 تشکلهای مردمی داوطلب کودکان و جوانان ( د
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 تشکلهای مردمی داوطلب علوم و تکنولوژی ( ها

آمو شی ، همایش ، سمینار تخصصی ، بر پاایی نمایشاگاه و   گاه که فعالیت آنها طبق اهداف ممکن است به ایجاد کار

 1.منجر شود ... 

 زنان و سازمانهای غیردولتی  -1-1-1-5

با سا ی کشور پس ا  جنگ حضور  نان در عرصه های اجتمااعی و اقتصاادی ا  اهمیات باه سا ایی      با شروع دوران 

تصمیم گیری و اجرایی در جهت توساعه  بر مکانی م های   یرا این جمعیت عظیم می توانستند با تاثیر. برخوردار شد 

 . کشور حرکت کنند 

با تمهیداتی که در تشاکلهای غیار    –در این راستا وجود و تقویت سا مانهای مردم نهاد و سا مانهای غیر دولتی  نان 

 . پیش فراهم سا د می تواند  مینه توانمند سا ی  نان را بیش ا   –دولتی در چارچوب نظام مند صورت می پذیرد 

خودباوری  نان مسلمان حضور در تصمیم سا ی های خرد و کالن جامعه به تناساب موضاوع فعالیات ساا مان غیار      

ان دوستی و ایثار در قالاب ساا مان هاای خیریاه عادالت خاواهی       دولتی ایجاد اشتغال و فقر  دایی حیظ روحیه انس

های ایجاد تشکل های غیردولتی  ناان اسات کاه در چاالش      ا  جنبه... پژوهش توسعه سیاسی اجتماعی فرهنگی و 

 . های اخالقی اجتماعی جهان امرو  می تواند کارکرد حیاتی داشته باشد 

به طور کلی سا مان های غیر دولتی وضعیتی دوگانه دارند برخی تشکلها با اهدافی مربوط به موضوعات  ناان جامعاه   

راه نظاری قارار   ... ه موضوعات مختلیی چون محیط  یست کودکاان و  پدید آمده و برخی دیگر سا مان هایی است ک

 . می دهد اما هیئت موسس و بدنه اصلی سا مان را  نان تشکیل داده اند 

موضوع فرهنگی ، ور ش ، و سرگرمی ، آمو ش و پژوهش ، بهداشت و درماان ،   14موضوع فعالیت این سا مان ها به 

ایی ، حقوقی ، مذهبی ، صاندوق اعتبااری ، جواناان ، حمایتهاا ، حمایات و      محیط  یست ، حرفه آمو ی و اشتغال  

 . خدمات اجتماعی ، آسیب اجتماعی و شبکه های تخصصی تقسیم شده است 

به لحاظ ساختار مردمای  . ا  ویژگی های سا مان های غیر دولتی  نان ایجاد اعتماد در بین گروه مخاطبان خود است

بدون قیود رسمی که معموالً در سا مان های دولتی مشاهده می شود ، می تواناد باا    تشکل ، گروه هدف به راحتی و

سهولت دسترسی و عضویت در یک سا مان غیر دولتی ا  جمله نکات مثبت و قابل توجاه  . تشکل ارتباط برقرار کند 

 . در حو ه کارایی و ارتباط مستقیم مسا ل وموضوعات جامعه است 
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 لف زنان جامعه جذب اقشار مخت -1-1-1-6

ا  آنجایی که در سا مان های غیر دولتی  نان ، طیف وسیعی ا  فعالیت گروه های مختلف  نان ، ا  جمله دانشجویان 

امکان جذب و شرکت در مجموعه سا مانی و هدفمند را پیادا مای کنناد    ... ، متخصصان ، هنرمندان افراد خانه دار و 

 . ا  جایگاه مهمی برخوردار است که در بحث حضور فعال  نان در اجتماع 

چنانچه سا مان های مردمی تقویت و توسعه یاباد ، مای تواناد باا جاذب جمعیات جویاای کاار ، تحصایل کارده و           

با نشستگان در عرصه اشتغال  ایی اب ار کار آمد باشد و به مثابه یک تعدیل کننده عرضه و تقاضای نیروی کار عمال  

 .کند  

 توانمند سازی  -1-1-1-7

 . توانمند سا ی  نان است . مبحث دیگری که در چارچوب فعالیت سا مان های غیر دولتی  نان قرار می گیرد 

رفاه دسترسای باه   : اولویت را برای آن در نظر گرفت  5میهوم توانمندسا ی ا  چند بعد قابل بررسی است و می توان 

اشتی مشارکت در ساختارهای مدیریتی ، خودساا ی  سیاسی ، اجتماعی و بهدمنابع اطالعاتی ، اف ایش سط  آگاهی 

 .به منظور رشد معنوی و روحی در شرایط کنونی معموالً تعاریف متعددی برای توانمند سا ی ارا ه می شود 

توانمند سا ی فرآیندی است که افراد مهارت هایی برای پیشرفت و غلبه بر مشاکالت کساب مای کنناد کاه هرچاه       

وی بر خود و عوامل محیطی بیشتر میشود و می تواند به سطحی ا  توساعه فاردی دسات     توانایی بیشتر باشد تسلط

در جامعه اسالمی بنابر آمو های متعالی دینی و استناد به متون اسالمی تیاوتی در تواناایی  ن و مارد مباحاث    . یابد 

 . بنیادی و شناخت شناسی دیده نمی شود 

که در آفرینش انسان به دو جنس  ن و مرد افاضه شده است دیادگاه  تیاوت فقط در نقش ها و مسئولیت هایی است 

واحد خداوند در قرآن کریم به هر دو جنس و برتری نداشتن جنسیتی کامال ا  آیات قرآن استنباط می شود عالوه بر 

 . ایات متعدد برای کماالت مترتب بین  ن و مرد تیاوتی مشاهده نمی شود .آن در احادیث رو

. که حکومت دارای سیستم و قوام دینی است انتظار می رود نوع نیا  و مطالبات  نان نی  متیاوت باشد  در جامعه ای

ارتباط موضاوعات  ن خاانواده و   .  یرا با رویکردی که در قوانین و اید ولوژی اسالمی در مورد  نان مالحظه می شود 

 . با فطرت آنان تبیین شده است  اجتماع گونه ای است که من لت  نان در جایگاه شایسته و مطابق

مطالبات  نان فقط ا  دیدگاه مادی گرایانه نیست و جنبه های معنوی نی  مد نظر قرار می گیارد و  در این نوع نگرش 

تیاوتهاای چشامگیری در   صاورت بگیارد   های مختلف جامعاه  چنانچه بستر سا ی مناسبی در تثبیت دین در عرصه 

سا مان های غیر دولتی  نان همسو با توسعه ظرفیت سا ی و مشارکت  نان می . می شود وضعیت  نان نی  مشاهده 

 . تواند با به کار گیری عوامل تقویت فرهنگی دینی و ملی کشور را در مسیر سا ندگی قرار داهد 
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نناد  ما)این سا مان در تبیین و تبلیغ میاهیم دینی که می تواند نمود عینی و رفتاری بسایار مطلاوبی داشاته باشاد     

 . فعالیت می کند ...( ترویج فرهنگ صرفه جویی ، ایثار و

رشد کمی سا مان های غیر دولتی ا  آن جهت می تواند مورد توجه قرار گیرد که با تکثیر این اجتماعات  مینه های 

 . شناخت آسیب های اجتماعی  نان آسیب دیده و مسا ل رو مره آنان بهتر فراهم شود 

دولتی  نان در جامعه امرو  ضرورتی انکار ناپذیر است که با ساختار اجتمااعی برخاورداری ا    وجود سا مان های غیر 

پایگاه مردمی می تواند فضایی مطلوب برای بستر سا ی های فرهنگی و نهادیناه سااختن مشاارکت اجتمااعی  ناان      

 . باشد 

ه می تواند اییاا کنناد فاصاله دارد اماا     اگرچه این سا مان ها هنو  تا جایگاه یک تشکل غیر دولتی کارآمد و نقشی ک

 . چشم اندا  فعالیت این سا مان بیانگر افق روشنی در بهینه سا ی و تکامل جامعه  نان در پرتو نظام الهی است 

 تاریخچه تشکلهای غیر دولتی  -1-1-1-8

 زنان در دوران ایران باستان  -1-1-1-8-1

وتبعای  و ناابرابری در میاان     د هر حیث با هم برابر بودنا   ن ومرد ا  مان هخامنشیان  رددر ایران باستان به ویژه 

بناابراین براباری باین  ن و مارد را در ایان  ماان بایاد در         دانیم هخامنشیان  رتشتی بودندهمان طور که می . دنبو

ره کرده یته های  رتشت است به بسیاری ا  موا ین حقوق بشر اشاگات ها که گ. قوانین دین  رتشت جست وجو کرد

 . نام برد  و غیره،  ا  آن جمله می توان ا  برابری  ن و مرد و برابری همه انسانها

در آیاین  . ون سخن درباره برابری  ن و مرد در ایران باستان است لذا در این باره بیشتر بررسی و کنکاش می کنیمچ

رد که آن را به نام شش امشاسپندان مای  که آفریدگار دانای جهان است شش فرو ه و ویژکی دا( «اهورام دا» رتشت 

ایان شاش   . ارنددر روحیه  نانه گیدسه امشاسپند روحیه مردانه و شش امشاسپند ،  ا  این شش امشاسپند ، شناسیم

وهومن یا بهمن که به معنی خارد   نام شش ماه( دادرو خر داد و ام دبهمن و اردیبهشت و شهریور و اسین)امشاسپند 

اشا وهیشتا یا اردیبهشت که به معنی بهترین راساتی و نظام و قاانون و    . باشد  می( یشه نیکاند) مقدس و مش نیک

خشتریانه یا شهریور که به معنی شهریاری اهورا یای  . مایدنهنجاری که جهان هستی را سامان می بخشد و اداره می  

ی خود را باید در راه خیار و نیکای باه    قدرت و تو انای سیعنی هر ک). یا تو انایی و قدرت همراه با بهترین نیکی است

نموناه باار  آن روی  ماین ماادر      .می شناسیم و به معنی مهار و   دنتا آرمتیا که امرو  آن را به نام اسینپس .کار برد 

 . ذشتکی و فداکاری است گعشق و ا  خود

 . ونهگسایی انسان است یعنی انسان خداروروتات یا خر داد که به معنی کمال و ئه 
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ی و فناناپاذیری اسات در   گباه معنای جااودان    دکه امرو  به نادرست آن را مرداد می خوا نایم اماردا   دتات یا امرداامر

ای ا  اقیاانوس بیکاران    ه حتای قطار   در انسان بتوانگصورتی که مرداد به معنی ناپایدار و فناپذیر است مقصود اینکه ا

شاد و بارای    دناپاذیر خواها   سایی می رساد و جاوداناه و فناا   ربه مرحله کمال و  دهستی اهورا یی را در خود بپروران

فاریش و  آیدیم در بااالترین حاد   ده چنانچ. بود دفریش خواهآک ا  نیروی عظیم و بیکران چار کویهمیشه ج یی بس

با نماد مونث است باه  باان   ه اش ی و فرو گبا نماد مذکر و سه ویژ ه اشی و فرو گی که اهورا م دا است سه ویژتهس

ریستن سن ایران شناس معروف یکی ا  مهمترین ک. یتسهفریش و آبرابری  ن و مرد در باالترین و برترین حد  رگید

و   ه علل کامیابی و پیرو ی و جهان بینی و جهانداری هخامنشیان را در برابری  ن و مارد و اساتحکام بنیاان خاانواد    

 .د دان توجه والدین به فر ندان می

یستا چغدویه مادر  رتشت و پورودتان ایران با  نان نام آور و نامداری آشنا می شویم ا  جمله در شاهنامه و تاریخ باس

کساانا و  رانتاه آ و  پو پوروشاات و  همسر داریوش  و شسا دختر کوروو آت شک  رتشت و ماندانا مادر کورچدختر کو

مقادونی و   ریان به دسات اساکند  س ا  سقوط هخامنشپالبته . ندتسها   نان معروف هخامنشیان که  و غیر سآرتیم

یونان آمیختاه   هنگایران با فر هنگش ا  هشتاد سال جانشینان او به نام سکو لیدها بر ایران تا حد  یادی فریتسط ب

تا حدی نگرش لذا این  د ست که در یونان  نان با مردان برابر نبودننجای خود را در آن با  کرد باید دا مشد و هلنیس

. دویا گنین مای  چنی  بود  رسیه یونان است و استاد اسکندالارسطو که ا  ب رگترین ف. خود را بخشیددر ایران هم اثر 

و مارا در یوناان آفریادی ناه در       هو بند  هترا شکر می کنم که مرا مرد آفریدی نه  ن و مرا آ اد آفریدی نه برد  خدایا

وناه  چگ ن  ه واض  است که ماردان عاادی درباار   نین باشد پر چف یونان ووقتی طر  فکر ب رگترین فیلس. یکردجای 

س ا  ساپری  پا .  اسات   هونه بوده چگو نی  پیدا است که وضع  ن یونانی در خانواد دو می اندیشیدن دداوری می کردن

ولای البتاه باه     دی مقام خاود را با یافتنا   الشدن دوران سلوکیها و آغا  دوران اشکانیان  نان تا حدودی برابری و اعت

مشاابه و یار   )کاه و یار خ اناه داری     «آرتاا خخات  »در این دوران ا   نی به نام . مان هخامنشیان نرسیدندموقعیت  

است که در  ماان او حضارت مسای      پنجم ملکه مو دهارم و مادر فرهاچ در فرهاسمه.  می شود ه بود نام برد( دارایی

اسات و ایان    ه بر روی مسکوکات حاک شاد  رش پسو  شرستصویر این  ن قدر تمند و بانیوی در کنار هم. به دنیا آمد

ا   ناان  . نی  در کار مملکت داری آنان اثر داشته اسات پسرش و  وهمسر نشان می دهد که او ملکه باقدرتی بود و در 

اسانی می توان به مادر شاپور یواالکتاف که سال های  یادی به همراهی موبد موبدان س ا  درگذشات  سنامدار  مان 

س ا  اینکه شاپور دوم به پوکه نایب السطنه پسر خردساش بود ا کرده فتق امور می پرداخت اشار به رتق و شرسهم

ناین پورانادخت و آیرمیادخت دختاران خسارو پرویا        چهم. درذارکگسن قانونی رسید سلطنت و حکومت را به او وا

ش پای د کااری ا   تنیات نتوانسا  اما به علت وضع نابسامان داخلی با وجود لیاقات و کیا  دمدتی بر ایران سلطنت کردن
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ار یاد مای شاود کاه    یدر شاهنامه فردوسی ا   نان بس ددر این دوران حتی  نان به مقام قضاوت نی  می رسیدن. دببرن

 .  می شود ه در اینجا فهرست وار به نام آن اشار. اند  هر بودگ ه ارچو  ه اگدابه  نانی دانا و آوی آنان ج  سگمه

س نام فرانک مادر فریادون اسات بعاد ا  او ناام     پند ستسهنوا  و شهر نا  خو اهران جمشید جم ر این نام ها ارگآغا  

 ال همساری  و مادیر باود و در    ه اگا رستم است که  نای آ گ ودابه و مادرب ررلی و مادر بسیندخت همسر مهر اب کا

نین باه ناام   چر سهر اب و همرستم و مادهمسر  س به نام تهمینهپی داشت سگب رنقش ( پدر و مادر رستم)وودابه رو

اسات کاه داساتان او را    ش ووامادری سیانکیکا ووس و همسر  دابهوساً بعد . ماورد سهر اب برمی خوریمهرد آفرید گ

و ماادر فارود    شدختر پیران ویسه و همسار سایاوو   ه ب دختر دالور رستم و جریرسشگنین بانو چانیم همدهمه می 

دختر  ه رشناس شاهنامه است منیژسرو و دختر افراسیاب ا   نان سر کیخو ماد شس همسر سیا ووگیس فرنپاست س

هار اد و  چهمحنین باا ناام هاای کتاایون ماادر اسایندیار و هماای        . ر افراسیاب که عشق او و بیژن معروف استگید

بایاد  ن. ی وقت ا  یکر آنان خاودداری مای شاود   گر  نان آشنا می شویم که برای تنگیدروشنک و بسیاری ا  نام های 

 ناان در کارهاای   . د ری و پادشااهی شارکت داشاتن   وکشا  گفکر کرد که  نان در ایران باستان فقط در کارهای با ر 

 .د مردان بودندوش  بهش ودی گکشاور ی و سا ند

ال مردان کار می کنند مث دوشبه  دوشای ا  شهر های ایران  نان در کارهای کشاور ی و معیشتی  هارپهنو  هم در 

اهی مشاارکت  ناان در   گا حتای  .  هویدا است الموثر و میید  نان کشاور  کام نقشایکارهای شمال چها و ر شالی ارد

 .لی ا  جاهای ایران هنو  این همکاری به حشم می خورد ینین کارهایی ا  مردان بیشتر است و در خچ

در سااختمان تخات    ماوثر  ناان را   نقاش الواح  یادی در تخت جمشید پیادا شاد کاه     1323 و 1328 در سال های 

ایاران باساتان و تعاداد بیشاتر آن باه       هاین الواح که متجاو  ا  سی ه ار بود تعدادی به ماو  . جمشید نشان می دهد

ای ا   ناان   هشد ثابت شاد کاه در سااختمان تخات جمشاید عاد      ده س ا  اینکه این الواح خوانپآمریکا انتقال یافت 

در آن لوحاه هاا میا ان حقاوق و م ایاای ایان       . کر شرکت داشته اندیدمتخصص و هنرمند ا  سراسر ایران و جاهای 

و عملاه  ساده ند برابر مردان چاست و نشان می دهد که بعضی ا  کارگران متخصص و هنرمند  ن  هکارگران درج شد

 .ر مشارکت مسقیم و موثر داشته اند وو در بسیاری ا  کارهای کش هدوی نبوو من  دحقوق و م ایا دریافت می کردن

 جنبش زنان در دوران قبل و بعد از انقالب  -1-1-1-8-2

قاالب اساالمی   ان. اناد  ه بودعف به دلیل سیاست های سنتی و مردساالرانه در طول تاریخ تحت فشار مضا ه  نان هموار

ی ، انقال ش ا پیتا .  ب می شودوتغییراتی را در این ساختار اجتماعی پدید آورد که به نوبه خود تحولی اساسی محس

 .استبداد و جامعه مرد ساالر مانع رشد همه جانبه  نان بود  
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رایانه و آن هم باا تقلیاد ا  سیاسات هاای غربای در دوران      گدر شکل ظاهر حداکثر ظهور  نان به شکل غرب گرچه 

در  الی پرستاری و برخی رشته هاا عمثل تشکیل جامعه  ه بعضی فعالیت ها در این دور شسترگ.پهلوی نمود پیدا کرد

 نان ا   ،  میانقالب اسال ولی در جریان پیرو ی. است ه مین سیاست پیروی ا  غرب بودهالی نی  با توجه به ع شآمو 

باا پشاتوانه دینای وارد عرصاه      ددینی آن عصر قلمداد می شدنگ که مرجع ب ر(  هر)ون حضرت امامچراجعی مسوی 

 ولای حاداقل   دسی مهمی را نسبت به ماردان اییاا کردنا   سیانقش وییم نگر گکه در براندا ی سلطنت ا دسیاسی شدن

یافت و اوج آن در مختلف گسترش  به تدریج در  مینه هاینقش اهمیت این انقالب  س ا پاما . د برابری داشتننقش 

هاای سیاسای و    ه در حاو   .د ی دست یافتنا وسمی شود که در آن  نان به برتری محس ه دیده های آمو ش عالی حو 

وجاود دارد و  ناان باا     ه هنو  هم موانع اجتماعی در این را. یریتی این رشد با استقبال جامعه مواجه نشداجرایی و مد

ه باه صاورت   چا رگحضور  نان در احا اب سیاسای   . ارندداهکارهای جدیدی ردن و یافتن وشگسعی در الش بسیار ت

شکل فعالیات  ناان در   انقالب  ر ابتداید. ب می شودوسابقه و ساختارشکنانه محسبی  اما به نوعی ه کمرنگ آغا  شد

آنهاا را   دبرای  نان قا ل بودن ه هموارانقالب اسالمی  بخصوص با نقشی که بنیانگذار دنین کمرنگ نبوچسیاسی ه حو 

مانع جادی حضاور فعاال    ه هموار ،  ودرروی امامرهای مرجع سنتی  ه روگدر همان  مان نی   گرچ. دبه صحنه کشاندن

،  این فرصت استثنایی برای  نان. بودنگرش این  ترشسگولی امام در  مان حیات شان مانع ا   دودن نان در اجتماع ب

می اصلی این حیاات  ه حاامام هموارگرچه به واقعیت تبدیل نشد بنابراین  گ به دلیل عدم وجود سا مان های ال م هر

 . یافت ناما این امر به طور کامل تحقق  دو حضور اجتماعی بودن

و این به دلیل سااختار جامعاه باود     دسیاست و مدیریت اجرایی کشرر را نیافتن ها  دو حو ده امکان استیاگ  هر نان 

با تقویات نهااد هاایی در    الحات در دوران اصانقالب س ا  پش دولت های یراگمانع محسوب می شد و نه  هکه هموار

آقاای   هباه ناوعی باا فعالیات شاهرداری در دور      ایان امار  ؛ گرچاه  حضور  نان تقویت شاد  ،  اجتماعی هارتباط با حو 

 ،  ششم سمجل هرفت لیکن در دورگی شکل جدیدی به خود چکرباس

سابقه این نوع فعالیت هاای اجتمااعی   . فرصت های  یادی جهت تشکل های  نان با فعالیت های داوطلبانه ایجاد شد

ر حرکت مهم فعالیات  ناان در   گرفت یبانگمی صورت قف ایران که در قالب خیریه ها و و گذشته نان در طول تاریخ 

ها به هیچ حیات آنها را در هر شارایطی امکاان    ه ی این حو تگاست عدم وابس ه اجتماعی بودالت حل بسیاری ا  معض

و حرکت معیشتی نی  قلماداد نمای شاود     ه ادامه فعالیت اجتماعی  نان که به شکل دولتی نبود ه امرو . پذیر می کرد

بلوغ این تشکل ها درحال حاضار   . ار مهم استیبس ،  مساعی و تعامل اجتماعی اتیاق می افتدیک تشر بلکه به صورت

باه  ک رد هم می آیند و در موضوع هاای مشاتر  ، گ صد تشکل  ناندر حند ،  فراخوان ~است که در  ه ی رسیدیبه جا

  NGO بسااری ا  نکاات در تشاکل هاای     در کناار  ه اما مهم ترین دستاوردی که به نظر بند. د تبادل نظر می پردا ن
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جامعه ا  حضاور اجتمااعی    الیل متعددداری است که به داست حضور  نان مدیر و تو انمند خانه  ه  نان به وجود آمد

 نان با حضور در تشکل های خیریه ای که در قالب جدیاد و ناه   .  است ه ماند ه ر بی بهروسم اجرایی کشیایشان در س

. د راناه مای دهنا   اداوطلبانه و تخصصای   الرانه خدمات نوین فعالیت خود را به صورت کامابا  ،  هری ی شدپایه سنتی 

ایشان و وارد شدن به  نیسشت اعتماد به گبا  دار ما شد و در اکثر موارداین رویداد باعث تحول مهمی در  نان خانه 

 . عرصه علمی و تحصیل و اجتماع را به دنبال داشته است 

 نبش اجتماعی زنان پس از پایان جنگ در ایران ج -1-1-1-8-3

به تدریج نطیه های آن شروع  1931  نان ایرانی باید گیت که ا  دهه(  NGO)در خصوص سا مان های غیر دولتی 

شارکت تعااونی ساا مان هاای     »ا عنوان ب( Network)شبکه ارتباطی یک  ی در راستای تشکلتکه ح. به رشد نمود

در جهت حساسیت  دایی سنت گرایان فعالیت خود را آغا  کرد کاه  ناان دولتای هام بادان       «غیر دولتی  نان ایران

کاه تعاداد آن باه     بین المللی  نان در پکن حضور داشات اجالسیه  1335 این سا مان یا شبکه در کنیراسد پیوستن

اهی گا اظ عادم آ ی باه لحا  تا و ح ه ن باود رجنسیتی مد فسا مان می ر سید که بخشی ا  آنان فاقد اهدا 131 حدود

محافظاه کااری در طارح      یک ند که به علت پایین بودن سط  تئورچهر ،  انجمن های صنیی  نان نی  بدان پیوستند

  . ه گرفت لیکن نمی توان آثار مثبت آن را نادید  ، سرش دهندگفعالیت خود را نتوانستند ه مطالبات جنسیتی حو 

الح رفات و مطبوعاات اصا   گتبلیغات جنسیتی  نان شتاب بیشاتری    36 م خر دادوسیاسی د -ش اجتماعیببا جناما  

سا مان غیر دولتی در سراسر کثاور    511ش ا  یترجمه آثار فمنیستی و تحقیقات میدانی منجر بدان شد که ب طلب ، 

یر  ناان در ساا مان هاای غیار دولتای غیار       گشام چ نان به ثبت برسد متأسیانه علیرغم حضور و مشارکت  ه در حو 

 ش ا  ها ار یکاه تعاداد آن باه با    (  یسات محیطای و نظاایر آن   ، جوانان،  اعتیاد،  مثل حمایت ا  کودکان)یتی جنس

N.G.O  مطالعاات منساجم تااریخی    فقدان   های جذب و سا ماندهی  هاهی نسبت به شیوگبه علت عدم آ  می رسد ،

امکان تاامین بودجاه در جهات داشاتن     ران این سا مان ها به مرک  قدرت سیاسی و عدم گشنک ه اگی نتو ح یکتنور

 .ش و تقسیم کار مناسب و سا ماندهی مطلوب نباشند یشت که قادر به اف اگ مکان مناسبت موجب

در ایان خصاوص در دو    ه ارندگری بود که نگیدنی  معضل   N.G.O بودن« غیرسیاسی»ژه ی عدم درک صحی  ا  وا 

 . تی داشته باشد نسیج  N.G.O مقطع  مانی بحثی با برخی ا  فعالین

سلساله  ( عم ا  دولتی و غیر دولتای ا) طلبالح هر های شاخص  نان اصچهیتم برخی ا   سدر مجل ،  به عنوان نمونه

، مطلوب بود یشیت خولکه مطالبات آنان در ک دبرپا داشتن« هیتم و مطالبات  نان سمجل»نشست هایی را با عنوان 

کاه   دهاا مطارح نمودنا     N.G.Oبرخی ا  ،   نان شرکت داشتند  N.G.O در این نشست ها که حدود بیست وسه 

الحیت ص دس ا  رپند که این بیانیه چهر ،  شد ه باید وارد این حو نموضوع سیاسی است یک  ون انتخابات پارلمانیچ
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معاروف شاد و حادود     «مطالباات  ناان و حاکمیات   »ح طلب عنوان خود را تغییر و به الهای برخی ا  نمایندگان اص

را مطارح   «بومی کردن مطالباات جنسایتی  »ام عقب نشینی بحث یک گ ا بعدها باما د بدان پیوستن  N.G.Oتاد هش

ش اجتماعی آنان در عام و خاص بودن مسا ل اجتماعی و کنوانسیون و قطعنامه هاای مارتبط باا    نکه بیانگر فقدان دا

اردیساتی  گتلقی کرد تاا آوان « ایی مثبتگر نسبی»نین دیدگاهی را عقب نشینی به سوی چآنان می باشد و می توان 

 اهارم توسعه اعتراض خاود را رسام  چی عدالت جنسیتی ا  برنامه  ه ند که در حذف واژچهر .  در استییا  حقوق  نان

 . د م کردنالاع

 مدرنیسم و جنسیت ؟ -1-1-1-9

ن استقالل فردی را در تصامیم  مدرنیسم با آ ادی ، برابری سا ی فرصت ها رابطه ی مستقیمی دارد که اساس و بنیا

شاهر   61درصاد جمعیات آن در    91حدود . میلیون خانواده می باشد  5/14ایران دارای حدود . گیری مشهود است 

درصد جمعیت کشور ا  خانواده هساته ای و مساتقل تشاکیل شاده      35. ه ار نیر جمعیت اسکان دارند  211باالی 

 ن در ایان نظاام خاانواده تماام کوشاش خاود را معطاوف باه ناوآوری ،           نیر 5خانواده هایی که حداکثر تعداد آن )

بنابه )صرف نظر ا  شکاف های عمیق طبقاتی .( نواندیشی و برنامه ری ی نوین برای فر ندان و خانواده به کار می برد 

،  ن ( رناد میلیون نیر در خط فقار باه سار مای ب     8میلیون نیر  یر خط فقر و 3اظهار مقامات و آمارهای غیر رسمی 

صرف نظر ا  مدیریت خانواده ، تمام کوشش خود را در ایجاد توا ن بین ه ینه و درآمد به کار بارده و در آماار هاای    

پنهان اشتغال دارای مشاغل خارج ا  حو ه تامین اجتماعی به سر می برند ، ستم مضاعف این  نان بر خالف گذشاته  

 . رویکرد جدی داشته باشد« تغییر»ده و به اصل خروج کر« تسلیم»موجب شده تا ا  قاعده سنتی 

درصد  نان کشور را ج و نیروهای فعال کشاور یکار کارده اناد ، در صاورتی کاه اقتصااد         12آمارهای رسمی کشور 

سیاسی مبتنی بر داللی ، رانت و هژمونی بورژوا ی مالی و تجاری  نان را به عرصه فعالیت های اقتصااد غیار رسامی    

قبیل شابلون  نی ، ساختن کیسه های نایلونی ، دکمه  نی ، خرد کردن قناد ، ساب ی ، بساته بنادی     کار در من  ا  )

 حبوبات ، خدمتکاری و پرستاری 

 بخاش جاذب ایان  ناان ا  طارف     . د شاون  ه یدشا ک( ی و نظاایر آن گفروشند ،  وی یتوری ،  کارهای نیمه وقت ،  من ل

به عنوان نمونه خرد کاردن  )، عی و دستم د بسیار پایین آنان استخصوصی به خاطر فرار ا  ه ینه های تامین اجتما

ی بارای  ناان کاه اکثار آناان ا       گ ناد  ه این شایو .  (دیرگترمان دستم د تعلق می  1811 کیلو   61 قند با دست هر

 که کوشاش خاود را ا  وضاعیت   ه ایجاد کرد ه وضعیت روانی نسبت به آیند،  لیساس تا سوم راهنمایی تحصیل داشته

نااگ یر ا   اخواساته  نا  آن جا که کل تبلیغات رسانه ای دولتی خواسته یا  . دموجود به شرایطی مطلوب معطوف دارن

ای ا  نیارو   ه بخش عماد ( جهت ثبات در وضعیت موجود) ایی هستندگریسم علیرغم شعار های سنت نویکرد به مدرر
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،  هاا و فرهناگ تغذیاه   ه شایو  ،  است ه ن سو جذب نموداجتماعی آن به ای ه اگهای جوان را صرف نظر ا  طبقات و پای

و پیوساته   ه نبود 1961 قابل مقایسه با دههگ  ی تعامل اجتماعی هرگستردگیتمان و روابط و گنوع  ،  شیآرا،  پوشش 

 ر باورژوا ی ماالی و تجااری در دهاه    گا ا. ی به فرودستان جامعه می باشدنگدرحال تاثیر متقابل ا  طبقه متوسط فره

و ال وی،  ی در خرید من لتسرمایه خود را پنهان وح 1961 در هراس ا  شعار های شبه ضد سرمایه داری دهه 1931

،  اتومبیال هاا   ،  رساتوران هاا   ،  هااالترین ک سلوک ه امرو ،  های پنهان کاری را به کار می برد ه اتومبیل ها انواع شیو

اجتمااعی و   ،  اهی صانیی گرفته که پیامدهای مثبت آن آگود ی عریانی به خ ه هرچی شمال الهامنا ل مسکونی و وی 

ناوع   ،  که همدردی ه انگی در مناسبات انسانی بوجود آمدگجامعه ایران نوعی ا  خود بی ردند که چهر . است نگیفره

،  وییسابقت جا   ،  ی اجتماعیگو به جای رقابت در  ند ه را ارمغان آورد ه خانوادیک  غیر عاطیی شدن اعضا  ،  پرستی

عااطیی جاایگ ین هیجاناات مثبات      گرایای عقال   ،  در جوا مع اروپایی با مدر نیتاه اجتمااعی  )ه فردی جایگ ین شد 

 .( است  ه شدالنی غیرعق

علیرغم کنترل اجتماعی سا مان های رسمی جهت محدود شدن تعامل اجتماعی غیر شرعی نسل جوان صرف نظر ا   

کمتر نسبت به این مهام مداخلاه مای     ه و خانواد ه یری کردگتخاب تصمیم انحق همسریا بی خود را براساس  ، سجن

اهی گا ش آیو ا  حقوق خاو نگریشته یسم نمدر ه نه نسبت به پدیدابسیار روشن بیننگی  نان طبقه متوسط فره. کنند

ی و ی خصوصا گلحاظ تجر بیات ستم جنسیتی را باه فر نادان منتقال تااکمتر در  ناد     همین به . اند ه کلی پیدا کرد

ر گا کاه ا  ه وضعیت موجود و قوانین حاکم امتیا اتی را برای جامعه مردان قا ل شد ماا،  مواجه شوندچالش  ناشویی با 

ه های  وج های جوان را اجتناب ناپذیر کردچالش اخواسته ننجارهای نوین مردانه را هم بدان اضافه کنیم هبا  تولید 

ایجااد   ،  اجتماعی مردان ،  یعنی امتیا ات اقتصادی. ریستگوایه ن د ا  این   سوی  نان را بایطالق  که باال رفتن آمار

ی تا سو و عدم تمکین  نان در جهت حیاظ حقاوق خاود و ح   یک  نجارهای مردانه را انقیاد  نان ا ههای نوین  ه شیو

 نان ریاست  مرک  مشارکت» 81-81 سال شپژوه. است ه ها شده فر ندان موجب ایجاد تناقضات در بخشی ا  خانواد

درصاد  ناان شاهری      61 وساتایی ردرصد  نان   41 آماری آن ه روگکه « نیا  سنجی  نان ایران»با عنوان « جمهوری

ا دواج را در اولویات ششام و   ه و امنیت متاذکر شاد   ، رفاه آ ادی ،  مطالبات  نان را به ترتیب اولویت اشتغال،  بودند

اهی  ناان ایاران در فاا  اولیاه     گا و آدگی است که خود بیانگر بالنا  ه یدگردمشارکت سیاسی را آخرین اولویت متذکر 

 . جنش اجتماعی به جنسیتی می باشد

سال بود ه هجد   65 مین رابطه صرف نظر ا  عامل اقتصادی متوسط سن ا دواج که در سالهشایان یکر است که در 

 65 ود کاه سان تان فروشای کاه در ساال      می ش رذکبه عنوان معترضه مت) ش یافتیسال اف ا  25 به 1981 در سال

یشاه ای و  لیسام ک نعصر پهلوی که مدرالف بنابراین برخ.  (سال کاهش یافت 14 به   82 سال بود در سال  26 حدود 



 

 18 

ی نگا یسام فره نمدر،  اجتماعی – به لحاظ لیبرالی ه شدن جامعه در مناسبات اقتصادی،  وارداتی در جامعه حاکم بود

نهادینه شاده اسات   ( ورشدرصد جمعیت ک  31 یش ا بیته شد گونه که گهمان )( فرد) جواندر نظام خانواده و نسل 

هایی پرسش این است که آیا در ایران پدیاده  ندر تحلیل . تعبیر کرده اند« نگیتهاجم فره»که سنت گرایان ا  آن به 

 ای به نام جنش اجتماعی  نان وجود دارد؟ 

( 215شماره  82آیر  8)« یاس نو»در رو نامه الیی پور مقاله آقای دکتر جدر پاسخ به  1982 ونه که در سالگهمان 

. آغا  شد  36 م خر دادوجنش اجتماعی  نان ا  د .تصری  شد «نگاهی مردانه به جنش اجتماعی  نان ایران»با عنوان 

ه شناسان غربی ران ایران سعی در جستجوی مولیه های قالب سا ی شده تجوی ی ا  جامعگمتأسیانه برخی ا  پژوهش

م ودر صورتی که جنش د. دش اجتماعی  نان ایران پرداختنبی وجودی جنیوها به نگنظر داشتن این ال دنموده و با م

،  به عنوان مطالبات ملی محادود نمای شاد   « توسعه سیاسی»به الح طلبان دیدگاه بخشی ا  اصالف خ بر  36 خر داد

لیاون آرا   یم 24 ی باود کاه ا   نگاجتماعی و فره ،  اقتصادی ،  سیاسی  ، یا های مدنینبلکه این جنش مجموعه ای ا   

 . مأخویه نیمی ا  آن را  نان تشکیل می دادند 

مکا نی م های با دارنده و محدود کنناده  الح اهی ملی در اصگموجب باال رفتن سط  آ  36 ش خر دادبسو جندیگر  ا  

ش شاخص رشاد  یاف ا ،  (صرف نظر ا  جنسیتی بودن آن)ها   N.G.O شیبه عنوان نمونه اف ا ،  باید محسوب داشت

ش نشاریات  یافا ا   اران  ننگا انجمان رو ناماه   « ح ب  نان ایران»تشکیل  ،  اجتماعی-اه اقتصادیگ نان در کسب پای

یسام  نروه فمیگتشکیل کار ،  ترجمه آثار فمینیستی ،  اختصاص صیحه  نان در رو نامه های کثیراالنتشار،  جنسیتی

مثل بحث برابری دیاه و  )ی پذیرش برخی تغییرات در قوانین موجود تن  نان محافظه کار و سنتی و حبیناسی در ش

ف نظار   الملیون امضا  ا  موارای است که نمای تاوان بارخ   یک  ینپکم ،  (ح قوانین مجا ات  المسئله اص احقی اخیر

 . گ رسمی تعبیر کرد برخی ا  جامعه شناسان ایرانی ا  آن به مقاومت در مقابل فرهن

 وی غربی که ویژه آن جامعه استگاخواسته ا  الن دش ا  حیمتأسیانه جریان فمینیستی در ایران به لحاظ فشارهای ب 

ی تا پیروی کرده و این مهم موجب حساسیت شدید سنت گرایان داخل حاکمیات شاده و ح  ( رادیکال فمینیست ها)

به عنوان نمونه یکی ا   نان شاخص سانت  )ه ن و پیرامون حاکمیت شدیری برخی ا   نان با نیوی دروگموجب کناره 

ح قاوانین تشاکیل   الروه ویژه ای در خصوص اصگس ا  تشکیل دولت نهم کار پح قوانین موافق بوده و الرا که با اصگ

داشاته   ح قوانین الدر صورتی که این  ن می توانست تاثیر مهمی در اص ه ، حات سکوت پیشه کردالداده و دوران اص

 . باشد 

ش اجتماعی  ناان  بهایی باید گیت که علیرغم مکانی م های با دارنده و محدود کننده پدیده ای به نام جنندر تحلیل 

 . ندان ملموس به نظر نمی آیدچند تظاهر آن چدر ایران وجود داشته که هر 
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 ها در جهان  NGOنگاهی به وضعیت زنان مسلمان و  -1-1-1-11

آنهاا در  نقاش   موضوع حقوق  نان مسلمان در جوامع بشری و ه دربار ،  علمی عامی محافل و مجامی است در تمچند

و آگاهی هاای  الت تحصی ،  بحث های  یادی صورت می گیرد و به دلیل اف اش سط  معلومات،  جامعه مسلمان خود

ت و  الش ساط  تحصای  یافا ا . اسات  ه موضوع مذکور اهمیات بیشاتری پیادا کارد     ،  ندین سال اخیرچشر طی قاین 

ل عظیمی ا   نان دانشگاهی بارای داشاتن   یباعث شد تا خ ه معلومات  نان مسلمان در کنار هجوم نظریه های مدرنی 

 .  و به دنبال آن نیا  به ایجاد فرصت های شغلی رو  به رو  بیشتر شود دوارد با ارهای کار شون ،  ل مالیالاستق

ور عربستان سعودی نی  کاه تحاث سالطه    شحتی  نان ک. تن جهان حاکم اساین شرایط در تمامی کشورهای مسلما

و  دشان را سر می دهنه فترگی ندای آ ادی و احقاق حقوق ا  دسث  به تا دور هستنشای مردان این کچرون و چبی 

 . د برای خارج شدن ا  این سلطه هستنبه دنبال یافتن راهی 

ماردان    ار شد کاه  ناان و  گبر-س ا  مکهپهر مقدس مسلمانان جهان دومین ش - ی کنیرانسی در شهر مدینه گبه تا

ساط  آ ادی هاای مطلاوب و مناساب      ،  موضوع مورد بحث در این کنیراس. د کردن تفرهیخته مسلمان در آن شرک

این سومین کنیرانسی بود که با عناوان بررسای حقاوق    . بود ه برای  نان مسلمان و حقوق یک  ن در جامعه و خانواد

،   ار می شد که بر محور مشارکث  نان در با ار کار و حضور پر رنگ آنها در جامعه استوار باود گور برشن در این ک نا

دارناد  یارا   ن تحاکم بر جامعه خود رضاای  تور عربستان سعودی ا  وضعیش نان ک ،  ش ها الاما با وجود تمامی این ت

ن کنیراس ها و محافل علمی ا  سوی ماردان ارا اه مای شاود و     در ای ه ، و عقاید مطرح شد تتمامی نظریا دباور دارن

باه دساث    ه ، می شود فرصتی برای ابرا  وجود و اظهار عقیاد  ت نان حتی در جایگاهی که در مورد حقوق آنها صحب

 . ورند آ نمی

ان تبسا ر عروبلکه رو ناماه هاا و رساانه هاای گروهای کشا      ،  بحث حقوق  نان نه تنها در کنیراس ها مطرح می شود

« یاو  نعارب  »برای مثال در رو نامه انگلایس  باان   د رهای مسلمان به آن می پردا ن وکش گریدون چسعودی نی  هم

(The Arab News  )نادین ساال اخیار    چدر . تاسا ه ، آماد  ،  که در رو  شان دهم جوالی سال جاری منتشر شد

غربای  . ت اسا ه شد تد حقوق  نان مسلمان صحببارها در مور ،  ان سعودیتدرمجامع بین المللی و محافل ملی عربس

رهای عربی خود را ا  هار حقای محاروم    وکه تصور کنند  نان مسلمان کش ددارن تل دوسقها تصور می کنند یا حدا

،  ی مای کنناد در مقابال   گ نده ، ون یک بردچهم،  مشکل و سختی تاند و در نهای ه کرد

 نان مسلمان  ددارن ه فظه کارانه عقیدمحاال با تصوری کام،  ر عربستان سعودیومردم کش

آنها آ ادی هاای موجاود در   . ارندد تمین سط  آ ادی رضایهان سعودی ا  تر عربسوکش

انناد و آن را بارای یاک جامعاه مسالمان کاافی       دمی می الوانین اسقان را مطابق تعربس
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 .  به سر می برند ه در اشتباال کامه روگاما هر دو  ،  لمداد می کنندق

 ن مطلقه عرب اشاره می کند که برای ادامه حیاات  ، مادی الخلف   نویسنده مقاله مذکور به داستان مونا، آن س ا پ

 شتی ها رفت و رم  پیارو ی را در کساب علام     و برخورد اری ا  حقوق انسانی خودی به جنگ با تمامی پلیدی ها و

ساوق داد و   ه  ی کرد و هر سه فر ند خود را نی  به این رادام به علم آموقاین جنگ تمام عیار ا در ه او برای مبار . دید

 ال کاام ،  این داستان نشان می دهد که تصور غربی ها در مورد  نان عرب. در آخر نی  سربلند ا  این جنگ بیرون آمد

ایان   شند و برای موفقیت درالست آوردن حقوق خود در تدون دیگر  نان جهان برای به چاست و آنها نی  هم ه اشتبا

  . نده ایعنی تحصیل علم را برگ ید ه ، بهترین راه مبار 

 فعالیت می کنناد  هر تنها در شش حو وعودی نشان می دهد که  نان این کشان ستدر عربس ههای انجام شدش پژوه

ای انجاام کارها   ه ، دوماین حاو   . اسات ...( نما  و)مشارکت در عبادات دسته جمعی ،  فعالیت  نان عرب هاولین حو  : 

خصوصی یا دولتی و در آخار نیا      س ا  آن تحصیل علم و مدیریت در مراکپ. خانه و رسیدگی به امور فر ندان است

: است هدر این تحقیق آمد. های مددکار یا بهداشت محیط که منیعت عام دارده روگخدمات رسانی اجتماعی ا  قبیل 

 یارا تنهاا    دغل وارد می شوناو تنها در این دسته ا  مشانند دهای شغلی خود می ه را حو  ه نان عرب این شش حو  

 .  اننددغل را با موا ین دینی خود مطابق می ااین مش

مدیر عامال مرکا     ش ، البلود ان سعودی که ا  سوی خالتر عربسو ن مسلمان کش  2551 بر ههای انجام شدش پژوه

تاو اناایی ال م   ،  نموناه  هروگا نیر ا   1181 ان یعنیدرصد ا   ن  43 رفته بود نشان داد کهگصورت  همدیریت آمار جد

 مختلاف  که توانایی آنها در انجام کارهای ددارن هقیدعآنها . در را در خود می بیننگیدبرای ورود به عرصه های شغلی 

ری دیگا در  مینه های  ددارن هیدعقدرصد ا   نان   59 این در حالی است که. ستنیکمتر ،  مردان بیشتر نباشد ر ا اگ

بناابراین حضاور نداشاتن در     ،  کارآمدتر و عملکرد مناسب تاری داشاته باشاند    دغیر ا   مینه های فی یکی می توانن

 .انند دغل اجتماعی را نشان کم توانی و یا عدم وجود آ ادی در جامعه نمی امش

رهاای عضاو    وناان در کشا   ه نقش ف دوباریتعر:  جنگ با محدودیت ها»کنیرانس با عنوان  ، ژو ن سال جاری ه در ما

رهای خاورمیاناه در  وس که به همت موسسه اماور کشا  الدر این اج.  ار شدگر لندن برد« همکاری های خلیج فارس

رهای مسلمان به خصوص وسط  سواد  نان کش،  ندین سال اخیرچطی  : م شدالبود اع ه  ار شدگبر(  LMEI) لندن

ه یری پیادا کارد  گشام چش یاف اه وم ترین  نان مسلمان بودندلان سعودی که همیشه در شمار مظتور عربسش نان ک

کام کام وارد عرصاه هاای     ،  یگخانواد  جتماعی ونقش های ای یای بر الوه ت دانشگاهی عالآنها با داشتن تحصی. است 

 . کرد  درهای دنیا حرکت خواهنوکش گریدمپای  نان هو د جهانی می شون
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ان ساعودی گیات مشاکل    تدرصدی رشد جمعیت در عربسا   1/9 به نرخ ه شارس ا  اپ یکی ا  سخنرانان ،  لوها الیضل

 ه دید گاه به تعداد افراد فرهیخته و دانش،  اصلی جامعه ما این است که

اسات تاا بار     ه ت عالیه باعث شاد الش تقاضای تحصیینرخ باالی رشد جمعیت در کنار اف ا. داریمنخود فرصت شغلی 

در  : لوهاا اضاافه کارد   . داردنشود ولی متاسیانه جامعه توان جذب این قشر را  ه ف ودتعداد متقاضیان شغل رو  به رو  ا

 ناان قارار مای گیارد کاه       ژه حال حاضر تکنولوژی های جدید با سرعت باال در اختیار مردم عربستان سعودی به ویا 

و ند جاذب باا ار کاار شاو     ر ایجاد شاود و افاراد بیشاتری   وای در کش ه گیری ا  آن فرصت های تا  ه امیدواریم با بهر

 . د ش یابیگیری ا  نیرو های ماهر اف ا ه غل با بهراعملکرد و راندمان مش

ولاین  ن عارب کاه ا     ، ا و دکتر حیات ساپندی  ه اگاستاد دانش ،  مجری کنیراس لندن با معرفی دکتر فو یه بکرالبکر

ید طی کردن مرا حل علمای و اجتمااعی در   م کرد شاالرفت اعگدکترای رشته بیوتکنولوژی ک کمبریج مدر ه اگدانش

اما با توجه به  ،  رهای دنیا باشد وجوامعی مثل عربستان سعودی که هنو  ساختاری سنتی دارد مشکل تر ا  بقیه کش

امکان گ و کسب موفقیت های ب ر ه انیم که ادامه این راداریم می دندی و بکرا لبکر یون دکتر سچاینکه نمونه هایی 

 هاای ش ندی که تا به حال باه خااطر پاژوه   یدکتر س. و پشتکار است، تالش  ر دشوارینها توشه این مست. پذیر است

ام برمای داری  گا و اعتماد به راهای کاه در آن    نیساعتماد به : د ویگاست می  ه ست آورددجو ای   یادی به مختلف 

بارای   ،  ویاد گاشاته اسات مای    ذگرسیدن باه هادف پشات سر    ه تی که در راالوی در مورد مشک. کلید موفقیت است

ک لندن و اخذ مادر  ه اگرفتن به دانش ه ، و با تمام محدودیت های آن محیط رشد کرد ه دختری که در مکه به نیا آمد

ه موفقیت دختران خانواد ه موانع موجود در را.  و ممارست بسیار استالش نیا مند ت ،  متیاوتال دکتری در جوی کام

 . اما این مساله فباید آنها را ا  ادامه مسیر با  دارد  ،  بیشتر است سنتی و جوا مع سنتیهای 

. د در تمامی عرصه ها حضور پیدا کنند و عملکارد مناسابی هام داشاته باشان      د نان می توانن:  ویدگدکتر البکر می 

 . د روم سا و اولیه خود محیک  ن را به جرم  ن بودن  ندانی کند و ا حقوق مسلم  ددیگر هیچ مردی نمی توان

هایچ  دگار  . اسث ه  نان مسلمان شد تدر جهان باعث رشد  نان سعودی و موفقی ه ظرمی رسد تحوالث ایجاد شدنبه 

 شاته باا   گمثال  د خود محروم کرد و مردان جامعه عرب نمی تواننا المی  ن عربی را نمی توان ا  حقوق بشری و اس

ه آن آماد قار در قرن پایش   14 را ا  حقوق مساوی با مردان که  ناند مردان نمی توانندیگر .  نان خود برخورد کنند

ه ر باه اراد گا مد ی  نیا مند نیستنچو هیچ  کسبه هیچ  تاند و برای رشد و پیشرفه شد ه اگآنها آ ،  محروم سا ند تاس 

 .و توان باالی خودشان 

مسالمان مثال ما ولادوی ممتاا       انگاری ا  فرهیختیبس ،  س ها خارج شدیر هند ا   یر سلطه انگلوس ا  اینکه کشپ

. د پرداختنا الم وانین موجود در دین مباین اسا  قاضی امیرعلی به تیکر و تیحص در مورد حقوق  نان و قعلی خان و 
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حق دخول به خانه سرش و هیچ مردی بدون حضور همد خروج ا  من ل نداشتن ه س ا  آن در شرایطی که  نان اجا پ

د کاه در آن بار   لیف شا ان تاأ وسا نکتابی تحت عنوان حقوق ( در یا برادر آنها باشدر آن مرد پگحتی ا)داشت نآنها را 

  س ا  آنپ. بود ه ی حقوق  نان و مردان مسلمان در جامعه هند تاکید شدوضرورت تسا

دادند تا برای ورود به عرصه پرپیچ ه وانین هندی تغییر کرد و مردان روشنیکر به  نان و دختران شان اجا قبخشی ا  

نقاش   شاغلی باه اییاای   مختلاف   یری ا  نیروی علام در شارایط  ه گو با بهرد شونه اگوارد دانش ،  نری مدگم  ندو خ

و د اما این شرایط تنها مخصوص جامعه روشنیکر هند است و بقیه  نان حتی ا  حقوق اولیاه نیا  محرومنا    ،  بپردا ند

( داردنا خانه که هایچ ماردی حاق ورود باه آن را     ی مخصوص  ن در قاتا) شته باید در  نان خانه گ اران سال همثل 

 . د و ا  تحصیل و حضور در اجتماع محروم شون دمخنی باشن

 الل و باا تیکار اساتق   ه اناد  شاته شاد  گذ نان هندی اندکی آ اد تار ا    ،  انگدانشمندان و فرهیختالش به هر حال با ت

در حال حاضر  ناان هنادی   .  ندتسه ی خودگار  ند یر بنایی در ساخت تطلبانه به دنبال تحصیل علم و ایجاد تغییرا

ون چا ند  ناان را هم تسا همجباور   ،  آوردن یاک مقاام   تسدو سیاستمداران برای به د حق رای دارن ،  ون مردانچهم

های مختلیی با هدف احقاق حقوق  نان جهان در هناد ایجااد شاد و      NGOدیگر  ا  طرف . ورندآمردان به حساب 

ه تارین و  جرکشاید   ه اری خود آسایب دیاد  گو رحال  نان مسلمان هندی که . ش پیدا کردیاف اتعداد آنها به تدریج 

را ایجااد    NGO کاه د نیا  امکاان یافتنا   د می شدن ه ور سپردگرانشان باید به سمگ هو با مر دترین  نان جهان بودن 

 . ند گآوردن حقوق خود بجن تسدکنند و برای به 

ش پیادا مای   یذرانند رو  به رو  افا ا گت تکمیلی خود را می  التحصی ه انی که دوررهای مسلمان نی  تعداد  نودر کش

ه امارو   .د ای ارتقا می یابا  ه با سرعت ف ایندد اهی آنها که قشر وسیعی ا  جمعیت جهان را تشکیل می دهنگکند و آ

این روند تا مقاطع بااالتر   سر است وپو ان مش آنو ان دختر بیشتر ا  دامش آنان سعودی نی  تعداد داتحتی در عربس 

ان ساعودی  تر عربسا ودر کشا  ه اگان باه دانشا  گیافت ه ا  متقاضیان و را ه ست آمددمارهای به آ دتحصیلی ادامه می یاب

ر تحوالت با ار نیت و تاثیر مساتقیم آن بار   گیدا  طرف . ندتسهسران پآن است که دختران فعال تر ا   ه نشان دهند

ترین صادرکنندکان این منباع عظایم   گر عضو اوپک و یکی ا  ب روعنوان اصلی ترین کش به ،  ر عربستان سعودیوکش

 الو تسهی دش یابیر اف اودانشگاهی و آمو شی در این کش  موجب شد تا تعداد مراک ،  انرژی به با ارهای مصرف جهان

در دسات   ه ون بردچشته همگذن اراگو ر نانی که در  ،  مین امر موجب شده. دیرگت ال م در اختیار متقاضیان قرار 

به دنبال احقاق حقوق بشری خود و برخاورداری ا  حقاوقی مسااوی باا      ،  مردان کشرر عربستان سعودی اسیر بودند

 . د ی خود بپردا نگعات بیشتری به امور  ندالاهی و اطگو با آ ددانشگاهی و علمی شون  وارد مراک ،  مردان
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د حضور در عرصه های سیاسی و اقتصادی را نداشاتن  ه  نان کویتی اجا . د نبو ندان متیاوت، چ در کویت نی  وضعیت

رخی دادن و تصامیم   ه اسالم قلمداد می شد اجا نو به دلیل اینکه حتی فکر و یهن آنها نی  به جرم  ن بودن ناقص و 

،  روانشاگاهی ایان کشا   ناان فرهیختاه و د  الش  دی باتمیال 18 اما طی قرن ،  یری در مورد جامعه خود را نداشتندگ

ه باه پاای صاندوق هاای رخی بروناد و بارای آیناد        دامکان یافتنا  دتعدادی ا   نان که شرایط تحصیلی خاصی داشتن 

رفت  نان به عناوان نیروهاای   گ مانی که کویت مورد حمله نیرو های عراقی قرار .  یری کنندگسر مین خود تصمیم  

ذاران برای گر و قانونوو ا  آن  مان بود که سران کش دجبهه پرداختنکمکی به خدمات رسانی به مجر وحان در پشت 

 ،  مطرا  با مردانهآنها نی  

س ا  اتمام جناگ تنهاا   پو  کردنادامه پیدا  تاما این وضعی ،  ورشان حاکم شدشو شرایط تا ه ای بر ک دل شدن اقحق 

 . سر مین سلب شد و این حق ا  دیگر  نان این د برخی ا   نان اجا ه رای دادن یافتن

تاوان فرساا   الشاهای  والنی و تطا هاای  ه  نان بدون مبار  ،  رهای مسلمان جهانوبه نظر می رسد در هیچ یک ا  کش

پیدا کنناد و هناو     تدس تنتوانستند به اصلی ترین حقوق خود که حقوق مسلم هر انسان در یک جامعه متمدن اس

بارای مثاال   . تسا یو برابری دراین جوا مع ن تذرد هیچ اثری ا  مساواآنها می گ ترن ها ا  مبار اقهم با وجود اینکه 

هایی وجود دارد که ماانع   ه هنو  هم دیدگا ترهای مسلمان جهان اسور مال ی که یکی ا  پیشرفته ترین کشودر کش

 .  را ا  آنها می گیرد تجتماع می شود وامکان رشد و پیشرفمختلف ا حضور  نان در عرصه های

تماامی   ا  ،  ر ماال ی فعالیات مای کنناد    وکه بارای احقااق حقاوق  ناان در کشا     هایی  NGO تعداد در حال حاضر

تاا در قاوانین    دند دولات را وادار ساا ن  تانسا است و این تشکل های غیار دولتای تو  رهای مسلمان جهان بیشتر وکش

اجتمااعی حضاور داشاته     سیاسای و  ،  مپای مردان در عرصه های علمای هتغییراتی ایجاد کند و به  نان امکان دهد 

  . د ر ا  حقوقی برابر با مردان برخوردار شونوش است تا  نان این کشپیدرا ی در  ه اما هنو  را ،  باشند

بارای احقااق حقاوق ا  دسات     الش ت ،  با سرکوبی دولت دیکتاتوری و روی کار آمدن رژیم دموکرات ،  در اندون ی نی 

المی ، رهای اسوکشدیگر ون چر نی  هموش پیدا کرد در این کشیاف ا ،   نانه شدرفته ه گرفته یا به عبارت بهتر نادید

باسارعت  المی هاای اسا  ه اگمی شاود و مسسساات و دانشا    ه و دانشگاهی رو  به رو  اف ود ه بر شمار  نان تحصیل کرد 

و بارو   ر دهساتن  شمار  نانی که متقاضی موقعیت های تحصیلی و شاغلی بااالتری  . ش استیای در حال اف ا ه ف ایند

عات الام شدن با علوم رو  دنیا ا  اطگمهتا برای  دل عظیمی ا  آنها روانه با ارهای کتاب می شونیبیشتر می شود و خ

رهای مسلمان جهان بیشترین تقاضا را و نان اندون ی در بین تمامی کش، کننده ستیادمختلف ا موجود در کتاب های

 . د دارنمختلف  در رشته های   PHDک برای ورود به عرصه دکترا و اخذ مدر
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حات انجام شده در قوانین کشورهای مذکور باعث شده الاص. ندان بد نیستچدشی گالاکستانی و بنپاما وضعیت  نان 

 . ال جامعه مردساالر اسیر نباشند چنگتا  نان ا  شرایط مطلوب تری برخوردار شونا و در 

م یکای ا  اقلیات هاای    الر هند این است که اسا وت  یاد  نان مسلمان کش الران بر این باورند که دلیل مشکگپژوهش

حات ال م صورت نگرفتاه اسات و   الر هند اصومین دلیل در قوانین این دین در کشهر است و به ومذهبی در این کش

ر محادودیت  گا یدا  طارف  . ی می کنناد گشته  ندگذقرن  14 مسلمانان هندی با قوانین و محدودیت های مسلمانان

و آنهاا را در شارایط   ه ر و مردم آن تحمیال کارد  وندان بر این کشچای ناشی ا  اقلیت مذهبی بودن نی  فشاری دو ه

 .  است ه دشوار تری قرار داد

وانین قا ح التا با اص دذاران خواستنگانونقا   ،  اری ا مردم و به خصوص  نان مسلمان هندیبس ،  طی حندین سال اخیر

ذاران ا  گا انونق ه روگاما  ،  ی آنها را بهتر کنندگ ند توضعی،  دیالمی  21 رنقآن با شرایط  م و انطباقالدین مبین اس

 د وانین را این طور بیان کردنقح الاصه آنها موانع موجود در را ،  وانین اجتناب کردندقونه تغییری در گهر 

ا ا  انناد و آن ر دی تغییار در دیان مای    ح قوانین را باه معناا  الم که اصالمحافظه کاری بسیاری ا  علمای دین اس( 1

 . د ب رگ ترین گناهان می شمارن

تر شود  تو به رو  سخرمسلمانان  توضعی ه ر هند که باعث شدوعدم حضور مسلمانان در عرصه های سیاسی کش( 2

 . و آسیب  یادی به  نان این جامعه وارد شود 

ادی که مسلمانان هناد و  ی دلیل مشکالت  به: گوید  نان میانونگذاری مسلماقول مرک  ئمس ،  ادبینموالنا حسن راب 

 . یم ر دادییرا تغ ه مربوط به خانواد المی وانپن اسقی ا  تعداد ،  ر داشتندون کشیبه خصوص  نان ا

توانستند نرخ رشد جمعیت را باه مار    الحی ندین سال اخیر با کمک قوانین اصچور ایران که طی شوی با اشاره به ک

جمعیت مسلمانان هند رو  باه   ،  استالم تا امرو  به تصور اینکه کنترل  اد و ولد مخالف دین اس :  اف ودد نبرسان صیر

ح کرده اند و تو انسته اند نارخ رشاد   الورها هم این قوانین را اصشکدیگر  رو  بیشتر می شد اما حاال با توجه به اینکه

اجرا خواهیم کرد و اجا ه کنترل موالید را به  نان و ماردان مسالمان   ما نی  این قانون را  ،  جمعیت را به صیر برسانند

 . می دهیم 

 . تطابق قوانین موجود با شرایط قرن بیست ویکم است  ،  در حال حاضر ب رگ ترین مشکل جوا مع مسلمان جهان

حقوق  نان و ماردان  ی وسیاسی قرن حاضر تطابق داشته باشد و تسا -یا های اجتماعینگیته می شود باید قوانین با 

 .  مدنظر قرار گیرد،  که یکی ا  موضوعات مهم مورد بحث در این کتاب مقدس و ار شمند است
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،  های مذهبی آنها محسوب می شاود  تج   اقلی المورهایی که اسشبه خصوص ک ،  به هر حال  نان جوا مع مسلمان

مپای مردان معاصار در صاحنه   هو د شری برخوردار شونکه به آنها امکان دهد ا  حقوق اولیه بد منتظر قوانینی هستن 

 . بسیار  یاد  ه و مبار الش اقتصادی و سیاسی حضور پیدا کنند و این میسر نیست مگر با ت ،  اجتماعی ،  های علمی

 هشت مارس را بشناسیم  -1-1-1-11

ه خود مشغول می کند این است کاه  را ب ده در رابطه با هشت مارس یا رو   ن در دنیا اولین سوالی که یهن هر شنون

 ؟ است یه کسچ ه اد رو  یا سالگرد در گذشت است؟ ه ه اتیاقی افتادچدر این رو  

در این رو  اولین نهال  نیست  اد رو  شخص حقیقی ای  ،  رو  هشتم مارس ،  تصور عامه ی مردمخالف در حالیکه بر 

 .  ه است نان در غرب صورت گرفت شش های اجتماعی آ ادی بخبجن

سات  دی ا سوی  نان است بارای احقااق حقاوق ا     ترکحسم یموسوم به فمنیست یا فمن ،  جنش های اجتماعی  نان

وتمام مظا هری که به هر شکلی ممکن بود  ن را به  یر دست تبادیل   ،  سیاست ،  حکومت ،  ه شان توسط مردانرفت

 . کند 

که ریشه التین هم دارد و در  باان   تا ا   بان فرانسه گرفته شده اسفمنیم یا فمین ها  واژ مفمنیس ،  در معنای لغوی

 ناان  نگاه ه چا  دری یاند یعنه پیشنهاد دادیسم را معادل فمن«  نانه نگری»ه ندان داخلی واژمشیا  اندضی بع یفارس

 ،  مسا ل را تحلیل کردن

اند و بعضا آن را به آ ادی خواهی  نان  هادرار دق ن وری را معادل این لیظ واژه  ن  یجها ی خار تسیبعضی ا  فمن

 .  معنا می کنند

 . ورده شده است آسم یدو معنا برای فمنالح در اص 

ناان را  ق  حقاو ا   ه دفااع یا وی برابری داعگمی شود که بر اساس الالق اطت هایی ش ها ونهضبدر معنابی اول به جن

 . ه علمی یظرنک ینه  تاستماعی ک نهضث اجین معنا ناظر به یدارنا که ا

وآرماان خاود را براباری  ن ومارد مای بیناد ناه         تکه تببین کننده فرودستی  نان است دوم نظریه ای اسطالح اص 

 . جنبشی اجتماعی 

صنعتی اتیاق بود کار مردانه ا  کار  ناناه  قالب آن جا که ان ،  رددگبا  می  ،  قرن نو دهم رش این جنش به اواخیپیدا و 

ظلام و   ه در خانه بمانند این باه همارا   دخ مجبور بودندمردان کار می کردنش انی که تا دیرو  دوشادوبود و ن ه جدا شد

 در خاناه بمانناد وا  طارف    تندی نمی تو انسگه ینه های  ند دو فقیر که به جهت باال بودنگر فشاری که به  نان کار

د عامل چنرفته می شد به اضافه ی ه گادیدصاحبان سرمایه نطالح حقوقشان توسط صاحب کارهایشان یا به اصدیگر 

گر  ناان کاار     1853 باعث ایجاد موج های مختلیی ا  اعتراض در غرب شد تا اینکاه در هشات ماارس ساال     ،  رگدی
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ش کااه ، ش دساتم د ییختند و خواهاان افا ا  رآمریکا به خیابان ها ک در نیویر ه بافی و لباس دو یچهای پار ه اگکار

س و کتاک  دن  ناان باه هام     یکه این تظاهرات با حملاه پلا   ،  ار نامناسب کار شدندیایط بسبهبود شر اعات کار وس

 . خورد

بمناسبت پنجاهمین  ،  رفته بودگبار ات  نان برای تامین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج مدر دورهای که   1313 سال 

  . د دن در هشتم مارس  نان دست به تظاهرات  ک سالگشت تظاهرات نیویور

باشاعار حاق بارای  ناان     ک نخستین بار در جریان مبار ه  نان نیویور« رو   ن» ایده انتخاب رو ی ا  سال به عنوان 

،  که هر سال در رو  یکشابه آخار فوریاه    دپیشنهاد کردن 1313 فوریه   29 دو ه ار  ن تظاهر کننده در . مطرح شد

 . د  ار شگیک تظاهرات سراسی در آمریکا به مناسبت رو   ن بر 

رو  باین  » به مسائله تعیاین   ،  هبران آن بودررا  تکین ا  الدومین کنیراس  نان سوسیالیست که ک ،  1311 در سال

ماه   ه اماا اول ماا   . بودناد   ه پیشانهاد کارد   ار« مه ه اول ما» رو ال  نان سوسیالیست اتریشی قب . پرداخت« المللی  ن

.  مشخص برسر مسئله  ن را تحت الشعاع قرار دهاد  ه مبار  ه اگجای و میهومی داشت که می توانست اهمیت و ه اگجای

علیاه   1848 در ساال قالبای  مبار ات ان ،  مناسبت این رو  ،  پیشنهاد کردند امارس ر 13 رو    نان سوسیلیست آلمان

ا  جملاه در ماورد   ،  روس بود که به عقب نشاینی لیظای حکومات در ناو دهم ماارس هماان ساال       پپادشاهی رژیم 

ماارس   13 را« رو   ن» اری نخستین مراسم گتاریخ بر« دومین کنیراس  نان سوسیالیست» . مطالبات  نان انجامید

 . به بعد موکول شد « رو  جهانی  ن»یری قطعی برای گتصمیم ،  تعیین کرد 1311

،  تصامیم حمایات کارد   ایان   انتراناسایونال دوم ا  « رو  جهاانی  ن »کنیراس در مورد تعیین قطعنامه  ارتشبعد ا  ان 

 . ناخت شرسمیت ه بود که این رو  را بتشکیالتی ونخستین  

هشتم مارس را با خااطره   ، ( کی ا  نهادهای انتراسیونال سوسیالیستی دومی)« دبرخانه بین المللی  نان» 1319 سال 

ن در روسیه ت اری ودر سراسر درهمان سال  نا .انتخاب کرد « رو  جهانی  ن»گر در آمریکا به عنوان رمبار ه  نان کا

  . د  ار کردنگرا بشکل تظاهراث و میتینگ بر« مارس  8» مراسم ،  اروپا

 ارسم 8تظاهرات د ش کردنالتقالبی بود  نان انجنگ  در اروپا که مرک  . رفتگجهانی اول در  جنگ 1314 در سال 

طبقات مختلف باه   درگیر جنگ ،  کشورهای ار کنند در گرب« لیه امپریالیستیع» تحت شعار مرک ی 1316و  1315

گساترده    اری سراساری و گا بر واشعابات در صیوف جنش  ناان ماانع ا   د بودن ه تقسیم شدجنگ  ان و مخالیانقمواف

 . شد « رو  جهانی  ن»
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،  روسیه باود قالب بانگ آغا ین ان ،  سمیجنگ وت ار ی وگرسنگراد علیه گدر پتروگر تظاهرات  نان کار 1313 سالر د 

مارس باه یاک رو  فراماوش نشادنی در       8 .د م اعتصاب عمومی کردنالران شهر در پشتیبانی ا  این تظاهرات اعگکار 

 . روسیه تبدیل شد قالب تاریخ ان

باه  ماارس   8، رو    ار شاد در آن کنیاراس  گا کنیراس  نان انتراناسیونال سوم کمونیستی در مساکو بر ،  1321 سال 

رش مبار ه علیاه نظام موجاود وبارای     تسگدنیا را به ر اسر نان س ،  کنیراس،  صویب رسیدعنوان رو  جهانی  ن به ت

  . د ایشان فرا خوانهتحقق خواسته 

در « رو  جهاانی  ن » اری تظااهرات  گی جنگ جهانی جدید روان شد برودنیا یک بار دیگر بس  1391 ا  اواسط دهه 

 ناان   1396 علیرغم این ممنوعیت در هشتم ماارس  . م شدالسم بودندغیر قانونی اعیرهایی که تحت سلطه فاشوکش

  در هماند در برلین تظاهرات کردن

 شاعار  ه ت و جمهاوری خاوا  سه ار  ن کمونی   91 .بودد رو  اسپانیای فاشیست شاهد تظاهرات هشتم مارس در مادری 

 . سر دادند « آ ادی وصل »

ین با شمار عظیم  نان چ . رفتگدر چندی در کشورهای  شبات وجنبشهای رهایی بخخادر پی جنگ جهانی دوم انت 

ت الدولات هاا تشاکی    در آن ساالها عمادتا   . ش برداشتپیا مهایی در جهت رهایی  نان به ه گدر  مان کوتا شومردان

 . د می کوشیدن« رو  جهانی  ن»بی در بر پاپی خاترقی و انتم

رهای ودر کشا  . ته باود سا بپاا خا ش جنبشهای رهایی بخا  سیا وآفریقا وآمریکای التینآرهای ودر کش  1361 در دهه 

رهاایی  ن نیا  اوج    ش رفتاه باود و جناب   گخواهانه بااال   یقبی وترخاسرمایه داری پیشرفته نی  جنبشها ومبار ات انت

 . شمگیر یافت چرشی توگس

در جانش   . بپاا خواساتند   یساایی لدر آمریکا و اروپا  نان علیه سنن وقیود وقوانین مرد ساالر انه واحکام اسارت بار ک 

کااهش   ،  نگاری ه ضدیت با هر  ،  آ ار جنسی منع ،  تامین شغلی ،  حق سقط جنین الق ،  نان موضوعاتی مثل حق ط

در تظااهرات   . این جنش موفق شد در برخی ا  ایان  میناه هاا پیشاروی کناد     . مطرح شده ساعات کار رو انه و غیر

وسر انجاام   د علیه جنگ در ویتنام تظاهرات کردن و رد آمدندگی در آمریکا لکبر ه اگ نان در دانش 1363 هشتم مارس

 رسمیت شناخت و دو سال بعد یعنای ساال  ب« رو  جهانی  ن»سا  مان ملل هشتم مارس را به عنوان  1335 در سال

 . به رسمیت شناخت  ،  مارس را به عنوان رو  جهانی  ن  8 ایونسکو  1333
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 می مطالعات اقلی -1-1-2

 مطالعات محیط طبیعی و اقلیمی  -1-1-2

 معرفی -1-1-2-1

شرایط ) دما ش ،آفتاب ،ب ل له خی ی ،خاک ،آب ، باد ، تا در این فصل محیط طبیعی سایت ا  جهات  مین شناسی ، 

یت ساا این بررسی در حیطه کالن و در سط  منطقه و ناحیه در بر گیرنده  . مورد بررسی کلی قرار می گیرد (اقلمیی

شاناخت محایط   . انجام شده است و بواسطه عدم اطالعات کافی در محدوده دقیق سایت ، این مطالعات نیامده است 

مصنوع ا  حیث شریان های دسترسی و کار برد های پیرامونی در سط  ناحیه ومنطقه ا  دیگر موضاوعات ماورد پای    

 .گیری در این فصل است 

 95کیلاومتر مرباع مرکا  اساتان البار  مای باشاد ، کاه در          2253ت شهرستان کرج به مرک یت شهر کرج باا وساع  

رشته کوه های البر  قرار گرفته است ؛ کاه در گذشاته دوماین شهرساتان اساتان      کیلومتری غرب تهران و در دامنه 

 . تهران و در حال حاضر بعد ا  تهران و مشهد سومین کالنشهر کشور محسوب میشود 

ن معروف است و قسمت قابل توجهی ا  فشار جمعیت و کم دینی تهران را تحمل می شهر کرج که به عنوان ریه تهرا

کند ، ا  دوران پیش ا  تاریخ و باستان نی  سر مین پر جایبه و مرک  آب و آبادانی بوده است ؛ استعدادهای طبیعای و  

ی به آن بارای اجتماعاات   منابع آبی فراوان سلسله جبال البر  ، همچنن خاک حاصلخی  دامنه های البر  دشت منته

بشری مناسب بوده و دلیل آن آثار باستانی ار شمندی است که در گوشه و کنار ایان جلگاه وسایع و در حاشایه راه     

های ارتباطی کهن قابل مشاهده اطالعات موجود حاکی ا  آن است که کرج مدتی ج   ما ندران و  ماانی قسامتی ا    

بعد ا  حمله مغول هاا ، کارج باه    . ن یا شهرستانک محسوب می شده است ری بوده است و گاهی ا  روستاهای طالقا

ولی اهمیت کارج در دوره  . ری بیش ا  پیش مهم واقع شد  –کرج  –دلیل قرار گرفتن در بین مسیر ارتباطی ق وین 

ه هاای ایجااد   صیوی به دلیل قرار گرفتن بر سر راه ق وین به تهران و تبری  بیشتر شده و کاروانسراها ، پل هاا و قلعا  

هرچند که شکل گیری و شهرسا ی آن ا  اواخر دوره قاجاریه و . شده در حاشیه این جاده به آن هویت بخشیده است

 ( 1936حمیدی . )اوایل دوره پهلوی آغا  می شود 

به معنی میان تهی گرفته شده است ، و این ا  آن روی اسات کاه کارج میاان دره     ( کاوک)وجه تسمیه کرج ا  لغت 

به معنی بانگ و فریاد است ، که با سابقه باستانی این ( اکراج)قع شده است یکی دیگر ا  وجوه تسمیه کرج ا  کلمه وا

شهر ارتباط پیدا می کند  یرا در تپه های آتشگاه و کوه های مراد تپاه و کاالک و قلعاه دختار شهرساتانک در ایاام       

د و بدین وسیله مردم را ا  هجوم یا حمله دشمنان باا خبار   تابستان برای خبر رساندن و دیده بانی آتش می افروختن

 . می ساختند 
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گویش قدیمی و اصلی مردم این منطقه  بان تات بوده ولی وجود تعداد کثیری ا  افراد  بان های مختلف ، گونه های 

، بسایاری ا   ن فارسی در حال حاضر ترکیبی ا   با. متیاوتی ا  لهجه های ایرانی را وارد گیتار و محاورات کرده است 

 . لغات عربی ، ترکی و برخی ا   بان های دیگر ، گونه تغییر یافته این  بان را نشان می دهد 

اکثریت قریب به اتیاق مردم را مسلمانان تشکیل می دهند ولی تعداد ال  اقلیت های دینی نی  در این اساتان سااکن   

 . یاق شیعیان تشکیل می دهند هستند ، ا  میان مسلمانان نی  اکثریت قریب به ات

شناخت بستر طبیعی استقرار شهر و عناصر شاخص آن در تحلیل علل پیدایش ، ساختار کالبدی و اساتخوان بنادی   

 . اصلی آن ، عامل موثری خواهد بود 

شاهریار و  پهنه استقرار شهر کرج ، ا  شمال به استان ما ندران ، ا  شرق به شهرستان شمیران و تهران ، ا  جنوب به 

و شهرساتان  ( هشاتگرد )استان مرک ی ، ا  جنوب غربی به شهرستان بو ین  هرا و ا  غرب به شهرساتان سااوجبالغ   

 . نظر آباد محدود است 

 

 

 

 

 

 

 (  1969کسمایی )حدود تقسیمات حهار گانه اثلیس ایران  1تصویر  

 مطالعات محیط طبیعی  -1-1-2-3

بهبود بخشیدن باه شارایط  یساتی    ها در  آن ه ا اد و استیادب ن آفتاب وچذیری توجه به نیرو های طبیعی و وال ناپ 

باه صارفه جاویی در     ،  ا  این نیروها در ساختمان ه استیاد. است ه ور ما معمول بودشا  دیر با  در ک ،  فضاهای مختلف

م سا ی محیط  یست بهداشت مجموعه ساخت وسا ها وسال ش ویت آساییمصرف سوخت و مهمتر ا  آن به ارتقا  کی

برای نیل به این هادف  . ا  نظر کنترل فضاهای داخلی ساختمان با شرایط اقلیمی حاکم بر آن است . منتهی می شود

حلهاایی در   ه این شناخت طاراح را در ارا اه را  .  طرح استه ام شناخت صحی  و دقیق شرایط اقلیمی محدودگاولین 

 . یاری می کند  ،  هی  ا  عوامل نا مطلوب اقلیمیپر بهینه ا  شرایط مطلوب و ه جهت استیاد

ش در فضااهای بیرونای و درونای باه     یوشهای مکانیکی برای ایجاد شرایط آساا ربدین ترتیب اتکای مجموعه طرح بر 

 . رسید  دحداقل خواه
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در  کارج اههای هواشناسی موجاود منطقاه   گایستالعات برای اقلیم شامل بررسی آمار و اط ه جمع آوری شدالعات اط 

  . یت می باشدسان شرایط موثر ومتاثر اقلیم در های مختلف وتج یه تحلیل آنان برای تعیی ه دور

ه نتایج بدسات آماد   . رفته استگعات حاصله مورد بررسی قرار الیت مورد نظر با استنتاج وتج یه وتحلیل اطسااقلیم 

اساتقرار   هر تعیاین نحاو  ه دنتایج بدست آمد.  ه استرفتگبکار مختلف  استقرار ساختار با کاربر دهای هدر تعیین نحو

هاای مطلاوب اقلیمای     هونا نون را در محدودگیری گو امکانات جهت  هرفت شدگبکار مختلف  ساختار با کاربر دهای

با بررسی حاالت عناصر متشکله مساتحدثات انجاام مای      و عوامل اقلیمی اثرات متقابل ساختارها. د مشخص می سا 

 . د ردگمحدودیتهای کلی تعیین می وشرایطد پذیر

 موقعیت جغرافیایی  -1-1-2-4

 23درجاه و   51ثانیاه تاا    11درجاه و   51متری ا  سط  دریا و در بین طول جغرافیایی  1941شهر کرج در ارتیاع 

 . ثانیه واقع شده است  12درجه و  96ثانیه تا  91درجه و  95ثانیه و عرض جغرافیایی 

بلندترین قله این شهرستان به . رین نقش را در شکل گیری اقلیم شهرستان کرج به عهده دارند ارتیاعات البر  مهم ت

طباق  . کیلومتری شمال آسارا واقاع گردیاده اسات     8ترا  سط  در البر  مرک ی و در  9341ونتار به ارتیاع نام کوه 

 2/251ان کرج با بارنادگی ساالیانه   بررسی های انجام شده بر روی آمار بلند مدت ایستگاه هواشناسی کرج ، شهرست

درجاه   -21و  42درجه سانتیگراد بیشینه و کمینه مطلق آن به ترتیاب   1/14میلی متر ، میانگین سالیانه دمای هوا 

و میاانگین کمیناه دماای هاوا در      5/94سانتیگراد به ثبت رسیده و میانگین بیشینه دمای هوا در گرمترین ماه سال 

درصاد و تبخیار ساالیانه     59درجه سانتیگراد بوده است ، همچنین میانگین رطوبت نسابی   -6/9سردترین ماه سال 

 . میلیمتر دارای اقلیم نیمه خشک با  مستان نسبتا سرد و تابستان معتدل می باشد  2184

 میاانگین ساالیانه  . متر بر ثانیه و جهت غالب آن شمال غرب به جنوب شرق می باشد  2/2سرعت متوسط بار رو انه 

 . ساعت بدست آمده است  2833جمع ساعات آفتابی 

درصاد   1درصد در فصل بهاار و تنهاا    28درصد در فص پایی  ،  28درصد ا  باران سالیانه در  مستان ،  49در حدود 

همچنین تیار  . فروردین و اسیند پر باران ترین و مرداد و شهریور کم باران ترین ماه ها هستند . در تابستان می بارد 

متوساط حاداکثر دوره خشاکی در ایان     . ه ماه گرم و خشک ترین و دی ماه سرد و مرطوب ترین ماه ها می باشند ما

 . رو  بوده و دوره خشکی ا  اواسط اردیبهشت ماه آغا  شده و تا اوایل آبان ماه به طول می انجامد  33شهرستان 

ا  سیساتم هاای شامالی ، شامال      د ساال متااثر  در فصول سر، در مقیاس کلی منطقه کرج نی  همانند استان تهران 

بارندگی های . ، غربی و به ویژه جنوب غربی بوده و ری ش های آنان تابعی ا  فعالیت های این سیستم می باشد غربی
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در واقع سیستم های باران  ای ماوثر  . این منطقه ا  ماه های آبان و آیر آغا  و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه می یابد 

 . ین بخش ا  کشور غالبا همان سیستم های باران  ای عمومی بر سط  استان تهران می باشد بر ا

، منطقه کرج ا  پاره ای جهات دارای مختصات شاخصی اسات کاه در ییال    اما ا  نقطه نظر ویژگی های ج ر اقلیمی 

وس و رودخانه کارج قارار دارد کاه    کرج به لحاظ اقلیمی تحت تاثیر ارتیاعات البر  ، دره ناحیه چال: ور می شویم یادآ

موجب می گردد این منطقه نسبت به تهران خنک تر و مرطوب تر باشاد و ایان تماای  تقریباا در تماام طاول ساال        

دور بودن کرج ا  دشت کویر و سرد شدن شبانه دامنه های البر  و و ش باد به سمت شهر دلیال  . مشاهده می گردد 

 . این تمای  است 

 خورشید تابش  -1-1-2-5

(  AZIMUTH) شب اویاه سامت تاا    و(  ALTUDE) شبش خورشید به  ماین و سااختارها باا دو  اویاه تاا     بتا

ش و  اویاه  بجهت محاسبه  اویه تاا  . این  وایا برای عرضهای جغرافیایی مختلف متیاوت می باشدگردد مشخص می 

رد یاده  گا درجه اساتیاده    95 یعرض جغرافیا ی رد(  AZIMUTH) رام مسیر حرکت خورشیدگش ا  دیابسمت تا

درجاه باوده وطاول ساایه       92 بنا بر محاسبات انجام شده ب رگترین  اویه تاش خورشید در ظهر تیر ماه برابر  . است

ش در تیر ماه در  مان طلوع خورشید نسابت  ب اویه سمت تا .های ایجاد شده در طول رو  بسیار ا  تیر ماه می باشد 

 .بود  ددرجه خواه 126 برابره که این  اویه در طلوع خورشید برای دیماه وددرجه ب  31به محور شمال 

 95 رام مسیر خورشاید در عارض  گا  دیده رو  و ماهای سال با استیامختلف  ش برای ساعاتبش وسمت تابیای تاو ا 

یاک  ود ون دح شمالی سااختمانه در صابح   وسط .است  هشد هاول مربوطه نشان داد هو در ج هرد یدگدرجه محاسبه  

 . یرناد گش مستقیم خورشاید قارار مای    ببرای مدتهای کوتاهی مورد تا هغروب آفتاب ا  اوایل اردیبهشت الی مهر ما

نیا  سایه باان و فواصال سااختمانها ا      دمحل با شوها موار ،  استقرار ،  یریگدر جداول برای جهت ه رانه شدا وایای 

 . دیرگقرار میده یکدیگر مورد استیا

 انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح  -1-1-2-6

وضعیت هوا موقعیت خورشید و   ش آفتاب و حرارت حاصل ا  آن در  مین بهبتاه ، شده توضی  دادال همانگونه که قب

 ماان معاین مقادار انارژی     یاک  نقطاه و در یاک   این بدان معنی اسات کاه در   . ی داردگارتیاع محل مورد نظر بست

 (  1969 کسمایی) موقعیت خورشید متیاوت استمختلف  ت به  وایایبح نسوسطبه ه شده خورشیدی تایبد

 افقی وقانم وشیبدار تقسیم نمود   1ها را می توان به سطرح قانع « سطرح خارجی سا  

ش مستقیم آفتاب را دریافات مای   بتا ح افقی و بامهای مسط  در تابستان بیشترین و در  مستان کمترین مقداروسط 

ش خورشاید را دریافات مای    بشیبداری که جهتشان شرقی غربی است در تابستان بیشتر ا   مستان تا سطوح . کنند
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ر گا یدش آفتاب را نسبت به سطرح بسطوحی که شیبشان به طرف جنوب است در  مستان بیشترین مقدار تا.  نماید

غربای ماورد    - شایبدار شارقی  ح وبیشتر ا  ساط  درصد  21 ح شیبدار جنوبیوسط  در بهار و پایی . دریافت می نماید

ح شیبداری که شیبشان به طرف شمال است به طور کلی کاه تماام فصاول ساال     وسط .گیرند  ش آفتاب قرار میبتا

 ( 1969،  کسمایی) ش آفتاب را دریافت می نمایدبکمترین مقدار تا

ساا ه را در بار مای     سطوح قا م به صورت دیوارهای جنوبی ، جنوب شرقی ، جنوب غربی ، شرقی ، غربای و شامالی  

 . گیرند 

دریافات مای    (تابساتان )ه ار آن در تیر مادوکمترین مق ( مستان) هش را در دیمابدیوارهای جنوبی بیشترین مقدار تا 

 . کند 

دریافت می  (انتتابس)ه دار آن را در تیر ماقو کمترین م ( مستان)ه ش را در دیمابدیوارهای جنوبی بیشترین میدار تا 

 . کند 

دیوارهاای شارقی    . رفات گ دش آفتاب قارار خواها  بوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی در  مستان بیشتر مورد تادی 

دیوار شمالی فقط در برخی ا  رو های ساال در صاب     .ش آفتاب هستندبوغربی در  مستان بیشتر ا  تابستان مورد تا

ح در می ان انرژی خورشیدی دریافت وییت سطکی . ش آفتاب قرار می گیردب ود و آخرین ساعات بعد ا  ظهر مورد تا

ش خورشید ومحاسبه بیری ساختمان در مقابل تاگبرای جهت  . وباعث تقلیل ویا تشدید آن می گردده موثر بوده شد

رم وسارد  گا در ساعات مختلاف رو  بارای اوقاات     ژیو می ان دریافت انر ح مختلف قا م آنوبر سط ه شد ه ی تابیدژانر

اساتقرار   تبرای بدسات آوردن بهتارین موقعیا    :  است ه شده درجه ا  روش  یر استیاد  95 یا ییسال در عرض جغراف

ضلع بلناد سااختمان    . استه رفته شدگساختمانی مستطیلی شکل در نظر  ،  ی تابشی خورشیدژساختمان ا  نظر انر

درجاه   45 وجناوب ا   این ساختمان حول محور خود نسبت باه محاور شامال    . در راستای محور شرقی وغربی است

 (رام اساتقرار گدیا)ه حرخیدچر جه د 15ه برای هر بار به اندا  . می شوده درجه غربی گردش داد  45 جنوب شرقی تا

رم وسرد ساال  گاستقرارش در اوقات  تبر روی طوح قا م آن در ساعت رو  نسبت به موقعی ه شد ه ی تابیدژومی ان انر

 ( 1969 همان) اند ه ردیدگمحاسبه 

باه عناوان بهیناه     ،  را در تابستان و حاداکثر آن را در  مساتان دارا مای باشاد    ه رمای جذب شدگجهاتی که حداقل  

ش خورشاید  ببه عنوان بهینه استقرار در مقابل تاا  ،  استقرار در مقابل تابستان وحداکثر آنرا در  مستان دارا می باشد

تا دو مقایساه باا یکادیگر    ه رد یدگسه اولویت تقسیم بندی جهت مورد بررسی به  3 بدین ترتیب . رددگانتخاب می 

م وسارد  گربرای اوقات  ح قا م وواولویتهای می ان انرژی تابشی در سط، جداول صیحات بعد . یرندگ قرار مورد ار یابی

  ( 1969 همان) ح را مشخص می سا ندوش آفتاب بر سطبسال تا
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رشیدی تابیده شده بر سطوح قائم در جهات مختلف اسقار در اولویت های مقدار انرژی خو -2جدول 

 ( 1372آتک آرکولوگ ، )فصل تابستان 

 -جهاات اسااتقرار نساابت بااه محااور شاامال 

 جنوب

 تابستان  شرق 

 جنوب

 جمع بار  شمال  غرب 

 حرارتی

 611 131 141 191 131 درجه شرق 45

  13 15 8 3 ساعت حداکثر تابش

  191 131 111 211 درجه شرقی 91

     611 

  16:91 16 8:91 3:91 ساعت حداکثر تابش 

  31+15 131 31 211 درجه شرقی 15

     535 

  13و6 16 11:91 3 ساعت حداکثر تابش 

  52+52 215 55 211 صیر درجه جنوب 

     535 

  18:91و6 16 12 8 ساعت حداکثر تابش 

  195 135 111 165 درجه غربی 91

     535 

  18:91و6:91 13 15 8:91 ساعت حداکثر تابش 

  131 135 145 191 درجه غربی  45

     621 

  3 13 15:91 8:91 ساعت حداکثر تابش 
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اولویت های مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم در جهات مختلف اسقار در  -3جدول 

 ( 1372آتک آرکولوگ ، )فصل زمستان 

 -ساابت بااه محااور شاامال جهاات اسااتقرار ن

 جنوب

 تابستان  شرق 

 جنوب

 جمع بار  شمال  غرب 

 حرارتی

  21 131 131 21 درجه شرق 45

     421 

  16 14 11 8 ساعت حداکثر تابش

   181 211 51 درجه شرقی 91

     441 

   14:91 11:91 8:91 ساعت حداکثر تابش 

   161 161 85 درجه شرقی 15

     451 

   14:91 11:91 3 حداکثر تابش ساعت 

   125 215 191 صیر درجه جنوب 

     461 

   15 12 8:91 ساعت حداکثر تابش 

   85 211 161 درجه غربی  15

     451 

   15:91 19:91 3:91 ساعت حداکثر تابش 

  21 21 211 131 درجه غربی  45

     621 

  8:91 14:91 14 11 ساعت حداکثر تابش 
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 تجمع نتایج حاصله و تدوین معیارهای طراحی بر اساس مطالعات اقلیمی  -1-1-2-7

ش انسانی تعرییی کلی بارای فضااهای باا  و    یا  شناخت عوامل موثر در تامین آسا سکه پ ه در این مطالعه بر آن بود 

ش انساانی در فضاای   یاآسا  ه که در تعیین خط مشی و اقدامات ال م برای حیظ و توسعه محادود  دبسته تعیین کردن

اصالی عملکارد سااخت وساا های     ه عوامل طبیعی و اقلیمی تعیین کنند . بیرونی و فضای بسته کار سا  واقع کردند

یا های جدیادی  ندر اثر فعالیتها و ساختارهای انسان تغییرات فی یکی و . د شهری در رابطه با آسای انسانی می باشن

رفات و احتیااج   گش انسانی در فضای با  و بسته قرار نخواهد یاحساس آسا  هکه همیشه در محدود دپدیدار می کردن

ایان  . دش را در فضاهای با  و بسته توساعه دهنا  یی دارندکه حدود آساه اش تعیین شدپیبه تمهیدات بخصوص و ا  

هنمودهاای  رقسمت ا  مطالعات به تجمیع نتایج حاصله با توجه به شرایط بحرانی جوی در طول سال به منظور ارا ه 

توصایه هاای طراحای     ه اری فضاهای شهری با شرایط اقلیمی به همراگهای طراحی در جهت سا رکلی و تدوین معیا

ش انسانی در تمامی اوقاات بناا باه اناواع فعالیتهاای      یرسیدن به حالت بهینه آسا. فضاهای با  و بسته اختصاص دارد

قتصادی خاوب و یاا مناساب    ه ایا دارای با د ه ول امکانپذیر نبودآه امکانات و کاربرد ساختارها به صورت اید،  انسانی

 . نمی باشد 

 تامین شرایط آسایش در فضاهای بسته  -1-1-2-8

تغییرات ،  شامل میانگین ها داختمان را تحت تاثیر قرار می دهنانسان و استیاده ا  سش جنبه هایی ا  اقلیم که آسای 

اشاعه با تااب    اشاعه وارده و ،  وضعیت آسامان ،  رطوبت،  رو  شب و ی هوایتغییرات دما،  هایی دمای هوانو حدود 

کاه ا    دونه ای طراحای کردنا  گلذا ساختمانها می بایست ب. د باد می باشن ی وتو یع آن و جریانات هوا وگبارند ،  شده

بادن انساان   . تخییاف یاباد    ردیده وخصوصیات نامناسب و ناراحات کنناده  گامکانات مناسب اقلیمی موجود استیاده 

  راه ، ا ح یا منابع حرارتوش سطبا  اثرات تا،  ا  حرارت هوا.  تی تشخیص می دهداوحرارت محیط را ا  راههای متی

وع ، نا  بار اسااس مقادار لبااس     اا  عبور هوا بر روی بدن که همه آنه،  حی که با بدن در تماس باشندوهدایت ا  سط

بنابراین درجاه حارارت هاوا باه تنهاایی بیاان دقیقای ا          . در روی هوا احساس می شونفعالیت و تهویه اعمال شده ب

  . د شرایط حرارتی محیط نمی باشن

درجاه   . های متعدد و متیاوتی ا  شرایط حرارتی را می توان تعیین نمود که حاوی درجاه حارارت محایط اناد    رمعیا 

ام گا نهمطالعات نشان داده است کاه   . ت و حرکت هوا استرطوب ،  بی ا  تاثیرات درجه حرارت هوایحرارت موثر ترک

ایان   . ح اطاراف اسات  وش ساط ابی یعنی تاثیرات رطوبت واثرتفاضاد ش داخل ساختمان این مواریبررسی شرایط آسا

 5 ش ا یبا الف ش متوسط اخات بی که درجه حرارت تایش حرارتی در جایشرایط وجود دارد که بر قراری شرایط آسا

یک  ش متوسط هوا در تعدادی ا  نقاط وجوه خارجیبحرارت تا .امکان پذیر نمی باشد د د داشته باشندرجه سانتیگرا 
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ین و پنجاره هاای باا     نساختمان یا به علت اشتباه و یا بعلت ضعف اجرای ساختمان و یا توسط درهای خاروج سااک  

 . امکان پذیر است 

 شکل و جهت ساختمان  -1-1-2-9

شکل ساختمان باید طوری باشاد کاه دارای حاداقل نسابت مسااحت وجاوه        ،  ت حرارتییری ا  تلیاگبه منظور جلو

 ولی به هر صورت در.  آل کره یا نیمکره است شکل ایده بدین ترتیب . خارجی به حجم فضای محصور شده آن باشد

لی نسابت   اری شده امکان ایجاد این نسبت عمگوش پایه گهار یک چ ساختمان که به صورت صنعتی بر مبناییک 

 عملی نیست 

ری نظیر کسب حرارت خورشید در  مستان و تابساتان ماد نظار باشاد رعایات بهتارین فارم        گیدهنگامی که عوامل  

رفتن خانه های مسکونی به منظاور اجتنااب ا    گنحوه قرار .  داردنحرارتی ل ومی الف یری ا  اتگدسی جهت جلومهن

بااد بوجاود آورد مطالعاه     ح جانبی ساختمان گارد ودر سطد می تواناههایی که باید ربخصوص که  ،  بادهای  مستانی

 . همیشه بحرانی نیست ،  شده باشند

 سایه و نورگیری  1-1-2-11

مقدار تششع خورشایدی اسات کاه باه سااختمان برخاورد مای کناد و         ،  فصل تابستانش عامل اصلی موثر در آسای 

ضروری ترین عاملی که در  . داخل ساختمان نیوی کنده ب ا  طریق آن دهایی که این تششع می توانه بخصوص پنجر

ش خورشاید  بسایه کردن تمام نور گیرها در مکانهاایی اسات کاه تاا    ،  ش تابستانی بکار رودیطراحی هماهنگ با آسا

واشاکال  ه جوابگاو باود   ه آمدگی های سایه کنند پیشکترین چسمت جنوبی ساختمانها با کو . موجب اشکال میشود

ش مساتقیم بعاد ا  ظهرهاا را    بوح قا م غربی تاطس ،  ناسب در جهت شرق وغرب است در این دو جهتتامین سایه م

که حرارت رو به اف ایش محیط در طول رو  به حداکثر می رسد لذا تعبیه ساایه یانهاای   در  مانی در یافت می کنند 

 .عمومی در کنار پنجره ها و پرده ها در جلوی پنجره ضرورت پیدا خواهد نمود 

 تنظیم کننده های حرارتی مکانیکی  1-1-2-11

هاای  ه ماید که برای قضای درونی سااختمان ا  تنظایم کنناد   نرمی هوا ایجاب می گسردی یا  لشرایط نامساعد بدلی

  ه ااساتیاد ،  فالیری ا  اتا گط نا مساعد بدلیل سردی هوا باشد باختصار باا جلاو  یوقتی شرا . ردده گمکانیکی استیاد

 .می نمایده ی که ا  انواع انرژی استیاده ارم کننده گشدتلف  ونهگبع داخلی در کسب حرارت و جبران هرآفتاب و منا

وناه  گا  بین بردن هر حرارتی والف به حداقل رساندن ات ،  یری ا  کسب حرارتگرمی هوا با جلوگدر شرایط نامساعد 

نماود امکاان پاذیر مای باشاد       دصارف خواها  ای که نوعی انرژی را مه کنندخنک  حرارت اضانی بوسیله سیستمهای

  .  دردنگمی  ه و شرایط بحرانی استیاد های مکانیکی برای بهینه شدن هر دوه بنابراین تنظیم کنند
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ا  ه یرات شرایط اقلیمی را می توان به صورت  یر بیان نمود تنظیم دقیاق محایط داخلای فقاط باا اساتیاد      غشدت ت 

نظایم  یف توظاا ،  وشهای سااختمانی و تنظایم شارایط   را  ه استاما با استیاد سیستم های مکانیکی فعال امکان پذیر

 .  ردیدگ دیافته و اقتصادی خواهنش های مکانیکی بطور اساسی کاهه کنند

 شرایط آسایش در فضای بیرون  -1-1-2-12

اب اثارات اقلیمای   ش انسانی در بیرون در فضای آ اد مستقیما تحت تاثیر تغییرات عوامل اقلیمای و با تا  یشرایط آسا 

انساانی نسابی و در افاراد و     یشیته شد شرایط آساگونه که گهمان دیرگ برساختارهای همجوار و محوطه ها قرار می

ساش در تمامی شرایط اقلیمای آن را باه   یکنترل نمودن فضایی بیرونی جهت تامین آ. متیاوت می باشدمختلف سنین

 یری می نمایدگشدن انسان ا  فضای آ اد جلو دمن این خود ا  بهره صورت فضایی بسته یا نیمه بسته در می آورد که

ا  فضاای  ه ش فقط می بایست تمهدا تی در جهات اساتیاد  یفضای با  باید با  باشد و برای بوجود آوردن منطقه آسا .

در نظار   ه ناد کنه واقع و ناوع اساتیاد  ، م در آنه ش بینی نمود که در ارتباط با کاربرد فضاهای با  و ساخته شدپیبا  

.  کارد  دعوامل اقلیمی اثرات خود را در فضای با  بدون حیاظ در حداکثر شدت خود اعمال خواهن. دباشنه رفته شدگ

آل افراد مای   ه بصورت اید،  ه در طی شب و یا در طول سال بدون تمهدا تیچ دواقعی که شرایط مطلوب وجود دارنم

  .د ردنگمند  ه ا  فضای بیرونی بهر دتوانن

مندشدن ا  فضای باا  راحتای را    بهره،  وح همجوارطپوششها و س،  مصال ،  سایه ،  شبرصورت عدم رعایت اثرات تاد

ه وسااعات و ناوع بهار   ،  بنابراین احداث فضاهای با  بنا به عملکرد فضای با  ،  در شرایط مطلوب غیر ممکن می سا د

و اساتقرار  ه رفته شدگمصال  ونوع پوشش وبا تاب مصال  بکار ،  ارتیاع همجواریها ،  رفتن فواصلگبرداری و با در نظر 

و برخی نی  می تواننا اثارات  ه ورند که همیشه مطلوب نبودآشان شرایط بخصوصی در محیط اطراف خود بوجود می 

 . ب دا می برای فضاهای با  طرف و یا ساختمانهای همجوار شان ایجاد نمایند لونا مط

.... ح ووپوشاش ساط  ،  سار پنلهاا  ،  ساطوح آب ،  تند ا  گیاهانش در فضای با  عباریایط آساشر ه عوامل تعدیل کنند 

ش آن در رو های سال دوری جساتن و یاا روی آوردن باه    بتا ه خورشید است که بنا به نحو،  عامل اصلی وثابت اقلیم

واقاع  متر ا  فضاای بیرونای در   بیشا ه ن تهران باعث نیا  استیادالبودن اقلیم کخشک  رم وگ.  مایدنآن را ایجاب می 

بینی محوطه های مناسب و مجموعه هاای   پیش و ه ردیدگمطلوب مانند صبحهای  ود و یا بعد ا  ظهرها و در غروب 

این نیاا  را باه نحاو    د داخلی اراضی می توانه محدوده مند شدن شهروندان فعلی و ساکنین آیند ه فضای با  برای بهر

ش ا  یجسمی شاهروندان کاه با    ش روحی وی  فضای با  به صورت مکمل ایجاد آساه اادو استید سا  ه مطلوب برآورد

 . به سر می برند امکان پذیر کند ه نیمی ا  اوقات خود را در داخل فضا های بسته کنترل شد



 

 93 

ه یاری عوامال تعادیل کنناد    گها و استقرار مناسب آنان در فضاای باا  و بکاار    ه با بررسی دقیق اثرات اقلیمی بر سا  

یری تمهیدات در نیاطی که اثرات نا مطلوب ظااهر و یاا تشادید    گو سطرح آب وسایه بکار ه یاگشرایط اقلیمی مانند 

 . ش بیرونی را توسعه بخشید یمی توان حد آسا دمی کردن

 . ش بیرونی را توسعه بخشید یمی توان حد آسا دیا تشدید می کردن یری ا  اثرات نا مطلوب ظاهر وگبرای جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون را گوناا گبا کاربردهای  ه انسان می توان محیط بین فضاهای ساخته شد شیری ا  اثرات سو  برای آسایگبرای جلو

انساانی بارای    شطراحای نماود کاه در آن حادود آساای      ونه ای برنامه ری ی وگبا توجه به اثرات تغییرات اقلیمی به 

 ی و فراوانی حیات گیاهیگونچگبدون وجود توضیحاتی در مورد  . دبیشتر ا  فضای بیرونی توسعه یافته باشن ه استیاد

 . ا  اقلیم تکمیل نخواهد بود  ه صویر ارا ه شد، ت

یرات اقلیم خاود ماوثر مای    غها نی  در ته ارتیاع تپه ها و در،  شیب،  یفراگطبیعی  مین مانند تغییرات توپر توضعی 

حرکات هاوا   ه نحو در جریان شدت وه   سه بعدی ساخته یا کاسته شدهر کدام ا  این تغییرات به انضمام اشیا . باشد

 . د  ار هستنگتاثیر 

سرعت باد در محیط با  اطراف نصف  تا دشهری می توان ه حرکت هوا و یا سرعت و ش باد در محیط های ساخته شد 

یاا در   باشاد و  ه ه شاد سااخت  الکاام  شخیابان که اطرا فا یک  ش و حالت گردبادی در طولچاما بر اثر پی دیاب شکاه

  . د یاب شش ا  دو برابر اف ایبی دفاصله بین بلوکهای ساختمانی بلند سرعت باد می توان

 

 

 3تصویر 
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 معیارهای عوامل اقلیمی تاثیر گذار در طراحی شهری  -1-1-2-13

وی سااختار  اثرات مساتقیم بار ر   اکه هر دو آنه ،  و باد ابشا  ت دعوامل اقلیمی در طراحی محوطه های شهری عبارتن 

استقرار مستحدثات و فضاا هاای باا  اطاراف و      ه نحو دانسانی موثر می باشن شها و فضای با  داشته و در تامین آسای

طارح در   فرفتن اصولی این دو عامل مطابق با اهادا گش با بکار یآنان جهت بهینه کردن و تسوعه حدود آسا فیمابین

به هام پیوساته امکاان بوجاود     ه معج یک  و جریان هوا به صورت شرفتن اثرات متقابل فضاهای مختلف با تابگنظر 

 . آورد دا بوجود خواهالن رآوردن فضای شهری هماهنگ با اقلیم خرد وک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم و استقرار ساختمان  -1-1-2-14

خص خورشید در مطالعاات اقلیمای اراضای مشا     بشی تاژقابل قبول جهات استقرار ساختمان با توجه به انره محدود

تماامی ایان    . رفته اناد گرجه قرار د 135 درجه الی 151 هات استقرار قابل قبول ا جحدود اولویتهای . استه ردیدگ

ساختمانهای بلناد کاه کنتارل هاای تابشای در       . یرندگقرار ه مورد استیاد دمی توانن ه در ساختمانهای کوتاه محدود

درجه قارار   161 درجه الی 155 بهتر است در جهت دی شونبینی م پیشحداقل و به صورت انواع سایه بانهای ثابت 

و  ه رم ساال کمتارین باود   گا اثارات اوقاات    درجه می باشاد و   95 حالت بهینه استقرار در عرض جغرافیایی رندکهگی

  . د نی  به حداقل می رسان ه ش بینی شدپیی تاسیسات ژدرنتیجه مصرف انر

ال م می باشاد کاه فضااهای     دردنگجهت تکرار یک  ح درود که سطماینطراحی شهری ایجاب  فواقعی که اهدامدر  

تاا  یراتی ایجاد نمود غ   وایای مختلف قابل قبول می توان ته ادد که با استیادگرح عمودی ساختمان ایجاد وبین سط

 .  فرم فضای مناسب را بوجود آورد
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 جمع بندی  -1-1-2-15

اری گدر جهت ساا  ( ند بسیار کلیچهر)  می توان رهنمود هایی را ه با توجه به مطالبی که در صیحات قبل آرانه شد

 . فضاهای با  وبسته با شرایط اقلیمی مطرح کرد 

جنبه های مختلف شرایط اقلیمی در  مستان و تابستان روشن می کند که ساعات بحرانی آب و وهوایی در تابساتان   

با توجاه باه سااعت فعالیات     . می باشدصب   3   ساعتقبل ا و 16 و در  مستان بعد ا  ساعت 15 تا 12 بین ساعات

ارا اه نماود بارای تاامین      ،  با توجه به کااربری آناه   ،    فضاهایک اتوان توصیه هایی را برای هر می  کاربریهی مختلف

 .  یر را در نظر داشت  دباید موار ،  درونی فضاهاش شرایط آسای

م احم تابستان با حداقل رساندن با شوها در جبهاه غربای    شتاب یاظت فضاهای داخلی ا  باد سرد  مستانی وح -الف

 .ساختمانها امکان پذیر است 

عبیه با شوها متقابل در جبهه رو وپشت به باد غالب تابستان در به جریاان اناداختن هاوا وایجااد کاوران ماوثر       ت -ب 

 .  بود دخواه

مای   ه این باد را مطبوع و قابل استیاد ،  غالب تابستان باد ه ش بینی محلی برای پوشش گیاهی وآب نما بر سر راپی -ج 

  . د سا 

آفتاب  مستانی و پرهی  ا  تابستانی در کاشتن درختان بایاد فواصال مناساب را     شه بیشتر ا  تابچبه منظور هر -ها 

 . رعایت نمود 

 

 

 

 

 

 وضعیت زمین شناسی و زلزله خیزی استان تهران و حومه  -1-1-2-16

 .  در منطقه کوهپایه ای قرار دارد،  و حومه ا  نظر تقسیم بندی تکتونیکی ناحیه تهراناستان 

.    جادا مای شاود   رهای حاشیه ای البگیسل شمالی تهران ا  حین خوردگسل مهمی موسوم به گاین منطقه توسط  

رب وبااغ فای    رق وغ، ش سلهای تلوریونگاند که ا  آن جمله  سلهای متعددی در اطراف شهر تهران مشاهده شدهگ

 . د می باشن
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 13 در ناحیاه تهاران حاداقل ا  قارن    ،  عات تاریخیالتهران ا  نظر  ل له خی ی تاریخی بسیار فعال بوده و مبنای اط 

 . یافتاده است ندی تا کنون  ل له مخربی اتیاق المی

 ( 1935دانشگاه تهران ژ وفی یک . )مطالعات نشان می دهد که ناحیه تهران ا  نظر وقوع  ل له فعال می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 : راهکارهای طراحی اقلیمی  -1-1-2-17

توجه باه بهداشات محایط  یسات و صارفه جاویی در         مت برای انسان در فضای مصنوعالش و سیارمغان آوردن آسا

 . رو معماری شایسته برای هر اقلیم است گش و تهویه در یسرمایش ، رماگی جهت ژمصرف انر

باومی سانتی هار منطقاه      ث در معمااری تا به اصول نظری و کاربردی بر خواسته ا  اقلیم و باا د در این مسیر توجه  

 . ا است گشاهر

ای هبه طور مثال کاهش باا  شاو    مقابل یکدیگر بر می خو ریمد به موار ه اگدر دنباله  ه در واهکارهای یکر شد: توجه 

ای شمالی و غربی به منظاور  هش با  شویبه اف ا رمایشی و ا  طرفی توصیهگشمالی و غربی جهت کاهش ه ینه های 

و نتیجه مناسب اتخای نمود و به هار دو ماورد توجاه     دباید براین دیری بیشتر ا  نسیم تابستان که در این مواره گبهر

 . داشت 

 : شود  یق فهرست  یر ارا ه مبط ه یاد شدد موار

  در  مستان شرمایگه ینه های  شاهکارهای کاهر( الف

 داخلی آفتابگیر ی اد نو احیجا - 

 های رو به جنوب  ه پنجرش اف ای -

 و غربی ی شرق   یلای شماهبه حداقل رساندن با شو -

  در تابستانش ه ینه های سرمایش اهکارهای کاهر( ب

 شکل و جهت به بدنه ساختمان  -

آتک و آرکولوگ )کوران  –آسایش در فضای درونی  7تصویر 

2371) 
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 تامین سایه برای دیوارهای رو به آفتاب  -

  خارجی ساختمان ا  گیاهان در کنار دیوار ه یادتاس -

 برای خنک کردن محوطه ی یاهگا  پوشش  ه یادتاس -

 ی یعبان و تهویه طتم تابسییری بیشتر ا  نسه گاهکارهای بهرر( ج

 شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان  -

  ا  تهویه هوا ه یادتن آ اد جهت اسالطراحی پ -

 ها ه و پنجر جهت و سمت در -

 ه رکرگی و کآمدش پی،  حاقیا  دیوارهای ال ه یادتبا اس -

 تبادل حرارت بنا با محیط ش اهکارهای کاهر( د 

 ربه رو یا  یر  مین گا  ه یادتاس -

 جهت ایمن بودن ا  سرما و گرما ( -181ترا  )قرارگیری کل مجموعه ای در ترا  پا ین تر ا  ترا  خیابان  -

 تدابیر فنی ( ها

 تدابیر فنی   -1-1-2-18

 در برابر تبادل حرارتی داخل بنا و محیط  تاومقیق حرارتی در پوسته ساختمان جهث ماستیاده ا  عا -

  تال رطوبقکنترل انت تنصب عایق رطوبتی جه - 

  عکس در ج  یاث اجرایی ساختمان برای کم کردن نیوی هوا ا  خارج به داخل و بر قتد -

 ساختمان  یق پوسته ا  طر تکنترل حرار تحرارتی  یاد جه تانتخاب مصال  با ظرفی -

 ح مقابل آفتاب تابستان وبر روی سط تکننده حرار ساستیاده ا  مواد منعک -

 دد گراخواسته هوا نطراحی درب و پنجره ها به نحوی که مانع ا  ورود یا خروج  -

  ح رو به جنوبواستیاده ا  دیوارهای خورشیدی و کلکتورهای روی بام بر روی سط -

 .... و  -

 : ات فضاشناسی کلی -1-2-1

 : بر حسب طبقه بندی ( به همراه  یر فضاها)استخراج نوع و تعداد فضاهای مورد نیا   -

 نیمه با  ،  بسته،  فضاهای با ( الف

 خدماتی  - پشتیبانی،  اداری،  عمومی( ب 

 فضا  در هرفعالیتها و یکر 
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 شامل ظرفیت انسانی و مبلمان  ظرفیت هر فضا ، محاسبه -

+  تعداد افرادی که در حالت حداکثر ا  آن فضا اساتیاده میکنناد   +  با توجه به عملکرد آن بنای هر فضا ،  یر سط  -

بادیهی  . د یار گفضای راحت در داخل آن فضاا شاکل می   + د یرنگسط  اشغال مبلمان و لوا می که در آن فضا قرار می 

 . است این که سط  تقریبی است 

 :  فضاها را میتوان در به دو دسته تقسیم نمود.  گرشناسایی ارتباط فضاها با یکدی -

 فضاهای استقراری یا عملکردی ( الف

 ی ترکحفضاهای استقراری یا ( ب 

رواباط فضااها باا هام و باا      )د یار گشاکل می ارتباطات افقی و ارتباطات عمودی  رام ارتباطات فضایی در دو حالتگدیا 

 ار گاسا نار و گمشخص شدن فعالیتهای سا و ( رام شودگمجموعه که شاید منتهی به رسم دیا

،  ساتقیم ،  یری طبیعای گورنا   یگون، چگا  جهات ،  ارتیااع )ه فضاها ا  نظر معمااری  ژجدول بررسی خصوصیات وی -

نگ داخال  نما و رنگ تحلیل ر)، رنگ  طبقه،  (ور سب ، ن یرهاگساحت نور، م عمق نوردهی،  غیرمستقیم قابل کنترل

لی دیوارها و تحلیل بافات  ش داخشپو،  نوع کیپوش،  (تیره یا روشن،  خنثی،   نده،  یا سردرم نگ گفضاها با ر،  فضا

، عایق صوتی و حرارتای  ،  نور مصنوعیالب ، فاض،  آب رسانی،  تهویه) و احتیاجات فنی و تاسیساتی هر فضا( دیوارها

 ( امکانات الکتریکی

نیاا   ،  شم انادا  چنیا  به ، اولویت نسبت به ورودی،  سر و صدادرجه بندی هر فضا ا  لحاظ نیا  به آرامش و تولید  -

 به سط  و حجم سب  

 نکته 

ند تشکل در آن واحد قاادر  چامکان فعالیت فضاها به طور مج ا در عین وحدت مجموعه این امکان را ایجاد میکند تا  

بارداری  ه هر کدام قابال بهار  ه اگنه و نمایشارخا، نگ سالن اجتماعات،  وگیتگبه طور مثال تاالرهای  د ، به فعالیت باشن

 . مورد نیا   در در موارگمد مج ا در یک  مان باشن

 : شرح فعالیت در فضاها  -1-2-2-1

 اعضای تشکلها و مراجعین،  ورودی پیاده جهت آمد و شد کادر اداری -

 مراجعین و ماشینهای خدماتی ،  ورودی سواره برای اتومبیل کادر اداری -

نین حیظ امنیات در طاول   چهم،  یت به منظور کنترل ایاب و یهاب کادر اداری و مراجعیناات و نگهبانی سعالاط -

 شبانه رو  
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نشساتهای  ،  اههاای آمو شای  گ اری کارگا رد در ظرفیتهاا و فرمهاای مختلاف جهات بر    گا اتاقهای کنیراس و می   -

 دیکای ا  ماوار   اترجیح. ور شاستان و ک،  جلسات ماهانه و نشست با مسئولین شهر،  جلسات فعال تشکلها، تخصصی

 .دارای فضایی جهت پذیرایی باشد 

باا ایان تیااوت کاه در ایان فضاا امکاناات        ،  های آمو شی داردالساتاق سمعی و بسری ساختار و کاربردی مشابه ک -

 .  کنترل کرد  الش می باشد و می توان نور اتاق را کامیدارای پرده نما،  سمعی و بسری موجود است

،  جلسات عمومی سااالنه ، شیهما،  سمینار،  سالن اجتماعات جهت برپایی سخنرانی با حضور مدعوین و مسئولین -

یاک تشاکل باه     فسالن ممکن اسات جهات اهادا   . برنامه های خیریه و عام المنیعه با توجه به هدف و نیا  تشکلها 

  . کل شودصورت بلیطی بوده و درآمد آن صرف امور خیریه یا ه ینه های تش

 ش فیلم و ینما،  تئاتر،  موسیقی،  شامل سخنرانی،  دفمندهی تئاتر روبا  به منظور برپایی برنامه های یآم -

،  جشانواره ،  پیشانهادی  – انتقاادی ،  اههای تخصصای گیت جهات برپاایی نمایشا   اغرفه هاای نمایشاگاهی در سا    -

غرفه های خالی . مردم و فروش جهت امور خیریه معرفی تشکلها و جلب مشارکت ،  اههای آمو ش شهروندیگنمایش

 . و و نشست است گیتگفضاهای نیمه با  مناسبی جهت 

 معرفی تشکلها و ،  ع رسانی به مردم الی جهت نماش تابلوها و آثار به منظور اطرالگند چارخانه شامل یک یا نگ -

،  باه آنهاا در مرکا  احسااس مای شاود       ه کاه دسترسای  ژج وات مرجع و وی، نشریات ،  کتابخانه ای در حد کتب -

 . دارد نان خندان فاصله ای گرگمرک  ا  کتابخانه درجه یک . کافیست 

ا مانهای غیار دولتای باین    سا ناین ارتبااط باا    چون و همگوناگ دمرک  کامپیوتر جهت استیاده اعضای فعال در موار -

 . بر حسب نیا  ... ی ونگفره،  میعل،  آمو شی  سا مانها و مراک رو سایی( ا  طریق اینترنت)المللی 

ذاری گا وا.  دیار گمحل صندوق های پست که هر کدام متعلق به یک تشکل بوده و مکاتبات ا  طریق آن انجام می  -

 . رفته شده است گآنها به صورت ساالنه در نظر 

به یک  تبه طور موق و مرک  هماهنگی در طول برنامه ها که تجهت برپایی دبیر خانه های موق تاتاق تحویل موق -

 . ذار می شود و دارای تجهی ات کافی می باشد گند تشکل واچیا 

  فراخوان و غیره،  عیهالاتاقی جهت انتشارات و تکثیر اط -

 قات مراجعین با وی النین مچاتاق محل خدمت مدیر و هم -

 اتاق منشی و محل انتظار مراجعین  -

 وظییه مسئول امور مالی و مسئول خرید و مراجعه به آنهاست  بخش امور مالی و تدارکات که محل انجام -

  اری جلسات انظباتی داخلی گاتاق محل استقرار مسئول حراست و بر -
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 ها ه و پروند کانی مدارگنین بایچو همه شده فرستاد ه وانی جهت ثبت و تو یع مکتوبات رسیدگدبیر خانه و بای -

 . خصصی باشد ت - علمی،  ینگفره،   نان ،  مسئول بخش جوانان اتاق محل خدمت کارمندان که ممکن است -

ناین نگهاداری تجهیا ات سامعی و     چهم و ... و ،  لوح فشرد ،  نوار ،  اتاق امکانات سمعی و بسری شامل آرشیو فیلم -

 خورها و ،  خپک،  روو پروژکت وید ،  و وید ،  بسری نظیر تلوی یون

 ن س دهی به مراجعییوفه جهت سروب - 

ری نیا  در آن  گا یدفعالیات هاای   ،  برپایی نما  الوه بر نما  خانه که به عنوان فضایی میروش که با ابتکار تشکلها ع -

 . شد د انجام خواه

 س دهی به کادر اداری و جلسات خاص یآبدارخانه به منظور سرو -

 ت ظافننین نگهداری مواد و وسا ل چظافت جهت تعوی  لباس و همناتاق مسئولین  -

 خودروهای کادر اداری و مراجعین  کارپنگ سقف جهت یپارک -

 . انبار برای محافظت و نگهداری مواد و تجهی ات مورد نیا  در مرک  -

 موتورخانه به منظور استقرار تاسیسات ا  جمله موتور برق و  -

 :فضاهای مورد نیاز  -1-2-2-3

 ورودی پیاده ( 1

 ورودی سواره ( 2

 سواره اضطراری  –ورودی پیاده ( 9

 ( : غالبا مورد استیاده اعضای تشکلها)فضاهای نیمه عمومی ( الف

 نیر ، جهت نمایش فیلم ، اسالید ، اپک و اورهد  111تا  51برای : اتاق سمعی بصری ( 1

 نیر  21تا  11با ظرفیت : اتاق کنیرانس و می گرد ( 2

 ( نیره 41تا  11)با ظرفیت ها متیاوت : کالس های آمو شی ( 9

بخش نشریات ، کتب امانی ، محل استقرار مسئول ، کتب مرجع ، محل مطالعه ، محل نگهداری وسایل : کتابخانه ( 4

 مراجعین ، برگه دان یا کامپیوتر راهنما 

 مرک  کامپیوتر ( 5

 محل صندوق های پست ( 6

 اتاق امکانات سمعی و بصری ( 3

 انتشارات و تکثیر ( 8
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 فضاهای عمومی ( د

 شامل بخشهای انتظار ، اطالعات ، اتاق کنترل ، سن ، انبار ، اتاق گریم و سرویسهای بهداشتی : سالن اجتماعات  (1

 غرفه های نمایشگاهی در سایت ( 2

 آمیی تئاتر روبا  ( 9

 شامل محل اطالعات ، گالریها ، انبار و فضای تمدد اعصاب : نگارخانه ( 4

 فضاهای اداری ( الف

 اتاق مدیر ( 1

 اتاق منشی ( 2

 امور مالی و تدارکات ( 9

 حراست ( 4

 دبیرخانه و بایگانی ( 5

 اتاق کارمندها ( 6

 اتاق تحویل موقت ( 3

 فضاهای پشتیبانی و خدماتی ( ب

 شامل محل فروش و فضای بسته ، نیمه با  و با  برای نشستن مراجعین : بوفه ( 1

 دارای فضای بسته و نیمه با  : نما خانه ( 2

 شامل اتاق اصلی ، آشپ خانه ، سرویس های بهداشتی و رختکن : اطالعات و نگهبانی  (9

 آبدارخانه( 4

 اتاق مسئولین نظافت ( 5

 پارکینگ ( 6

 انبار ( 3

 موتورخانه ( 8

 سرویسهای بهداشتی ( 3

 ( :1)خصوصیات و نیاز فضاها  -1-2-2-4

 : ورودی پیاده 

 یشتر شاخص دوری ا  تقاطعهای سواره جهت امنیت ب -
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  ... (رنگ یا  ،  حجم)بودن در طول مسیر  -

  : ورودی سواره 

  وانترریک فدوری ا  تقاطعهای سواره برای دستیابی به ترا -

 یری در خیابانهای با عرض کمتر و کم تردد تر گقرار -

  نگهبانی سایت  اطالعاث و 

  دید مناسب به ورودیها - 

 با شو در تمام جهات  -

 تهویه مستقیم  نیا مند -

 :  وفتگاهای گفض

 نیا مند نور طبیعی کافی  -

 تهویه مستقیم ضروری است  -

 دید مناسب با توجه به حداقل بر هم  دن تمرک   -

 ارای آرامش نسبی د -

  و به ورودی و فضاهای اداری ن دیکتر باشد گیتگیک یا دو فضای  -

 : کالسها  

 سکوت کافی  -

 س پرتی شم اندا  دور ا  حواچ -

 ( پردهروی  شامکان تاریک کردن فضا جهت نمای)نور رو  کافی و قابل کنترل  -

 دسترسی به امکانات سمعی و بسری یا مجه  بودن به آنها -

 اول با پرده یف متر بین رد  9 رعایت حداقل -

 سانتی متر است  111 تا  81 و فاصله بین صندلیها 61 صندلیها به عرض -

 صریبو  عیاث سمنامکا قاتا

  تابدننیا مند نور طبیعی قابل کنترل به نحوی که بر تجهی ات و لوا م  -

 و باشد گیتگدارای حداقل فاصله ا  حداکثر فضاهای  -

 : سالن اجتماعات 
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بیننده ا  بااالی سار    ه هرک شود چیدهونه ای گبه ( دکه بهتر است ا  مصال  مستهلک کننده صوت باشن)صندلیها  -

 . باشد  شر صحنه نمایگظاره نجلو ف یتماشاگر رد

 مانع ال یر فضاها ب  و اتاق کنترل نامناسب است و در سایش نور طبیعی برای سالن نمای -

رفتن گا  یر فضاها با در نظار    و اتاق کنترل نیا مند تهویه ا  طریق تاسیسات مکانیکی بوده و در سای شسالن نمای -

 . مانع است التهویه طبیعی ب شآرامش صوتی سالن نمای

 ن دیکی به ورودی  -

 پله های فرار و ورودیهای ن دیک  -

  حداالمکان ورود ا  پشت سر تماشاحی و خروج ا  جلو -

 شم اندا  مناسب چسالن انتظار با  -

 رفتن حرکات پشت سن گدر نظر  -

 امتقارن نن حد االمکان الدیوارهای غیر موا ی با پ -

  متر مکعب 5/4تا  5/5 نیری حدودا ،  حجم فضای داخل متناسب باشد -

 سقف در بهبود کیییت صوتی سالن کمک خواهد  ی مناسبگشکست -

 کرد  ددر بهبود کیییت صوتی سالن کمک خواه -

گویناد  ه مردطالحا ا  این  مان کمتر به سالن اص)ثانیه برسد   5/1 ش بهندر سالنهای سخنرانی بهتر است  مان واک -

 ( میشودندر سالن مستهلک و ا  آن بیشتر صدا 

 ( برای فرکانسهای باال) انتهای سالن بهتر است ا  مواد جایب صوت باشد -

 ( متر  9ا حدود)شم باشد بهتر است چروبرو و باالتر ا  سط  ترا   ،  وشه هاگ بلندگوها در -

 صورت همهمه یا وسایل تهویه  به د ا  داخل هستن ه اگو د ا  خارج بنا هستن ه اگداهای م احم باید حذف شود که ص -

  شوده ورهای مصنوعی موضعی جهت هدایت در خاموشی استیادنا   -

 .... و  -

 . از بروفی تئاتر آم 

و در صاورت لا وم ا    د ران به صورتی باشد که در ساعات پایاانی رو  پشات باه آفتااب باشان     گهت نشستن تماشج -

ام غروب آفتااب  گنهی تئاترهای روبا  در یساعت شروع برنامه ها در آمشود  یرا غالبأ  ه سایبان افقی و عمودی استیاد

 . یا ساعات پایانی رو  است 
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 : ی اهگشیمانرفه های غ

 . مستقیم نور خورشید به عمق غرفه ها در ساعات میانی رو  نا مناسب است ش تاب -

 . د رفه ها وارد نشوی سایه بان غرفه ها باید به حدی باشد که دمه باران به داخل غگآمدپیش  -

 (  هاگبرای انتقال اشیا  به نمایش)ش بینی شود پیبه آن  ه دسترسی سوار -

ه اگساانتی متار هام بارای کااربری نمایشا        51 سانتی متر و عمق حاداقل   51 تا  41 ه هایی به ارتیاعچایجاد سکو -

 . کرد  دخواه ه و قابل استیادگیتگی نیمه با  ام خالی بودن غرفه ها آنها را به عنوان فضاهاگنهو هم در  ه مناسب بود 

 ( جهت امنیت بیشتر غرفه ها در ساعات تعطیلی)ای مشبک افقی برای آنها پیشنهاد می شود  ه ربهای کرکرد -

 :  هنارخانگ

 ن دیکی به ورودی  -

 ( نور شمال ،  حد االمکان غیر مستقیم) ه نور طبیعی کنترل شد -

  کتر سط  دیوار بیشتری تولید میکنندچهای کوارخانه ایجاد اتاقنگدر  -

  شند بخچارخانه به نگقابلیت تیکیک  -

 . ارتیاعات متیاوت در سقف ، قابلیتهای را باال خواهد برد  -

 : کتابخانه 

 ( ش مستقیم نور خورشید نامطلوب استبتا) نور کافی و غیرمستقیم -

 . ی دارد گبه محل استقرار و مصال  آن بست کوت و محیط مطبوع است که، س مهمترین نکته آرامش -

 ا  پارتیشن و وسایل قابل جابجایی  ه در نظر گرفتن حداکثر انعطاف در بخشهای مختلف و استیاد -

 شم اندا  مناسب چ -

 سانتی متر و ارتیاع متوساط هار طبقاه     25 سانتی متر در جهت طول و عمق  31وال مدول قیسه بندی کتاب معم -

 ظرفیت هر متر  . متر استسانتی   91

 31فضای بین قیسه ها حاداقل عارض   . جلد است  252جلد و دو طرفه  126طول یک قیسه هیت طبقه یک طرفه 

 . سانتی متر  151سانتی متر و مسیرهای عبوری 

 . به اتاق تکثیر ن دیک باشد  -

 مرکز کامپیوتر 

یوتر نتابد و انعکاس نور در صیحات نماایش باه حاداقل    نیا مند نور طبیعی است به قسمی که نور مستقیم به کامپ -

 . برسد 
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 . تهویه مستقیم در صورتیکه کامال قابل کنترل باشد تایید است  -

 ترجیحا در طبقه همکف  -

 اتاق انتشارات و تکثیر 

 . نیا مند نور طبیعی به نحوی که به تجهی ات و لوا م آفتاب مستقیم نتابد  -

 . کنترل ضروری محسوب می شود تهویه طبیعی و قابل  -

 . دسترسی مرک  کامپیوتر و کتابخانه به آن ارجحیت دارد  -

 : اداری 

 ن دیکی به ورودی و ترجیحا در طبقه همکف  -

 نور طبیعی کافی  -

 دید مناسب به فضای با  برای اف ایش راندمان کاری  -

 نیا مند تهویه طبیعی قابل کنترل  -

 سکوت در حد معمول  -

باید احتمال خارج شدن بخش اداری در پایان ساعات اداری فراهم باشد و همچنین احتمال فعال باودن تنهاا یاک     -

 . اتاق 

 : اتاق تحویل موقت 

 نیا مند نور طبیعی  -

 نیا مند به تهویه مستقیم  -

 به دلیل نوع کاربری ترجیحا به ورودی ن دیک باشد  -

 : بوفه 

 نیا مند نور طبیعی  -

 ای چشم اندا  مناسب دار -

 تهویه طبیعی مناسب  -

 دسترسی راحت سایر فضاها به آن  -

 : نمازخانه 

 جهت آن رو به قبله باشد  -

 نورگیری ال امی است  -
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 تهویه مستقیم نیا  است  -

 ترجیحا در ترا  همکف به منظور دسترسی بهتر  -

 . مرک  نشود حداالمکان با شوها به نحوی تعبیه شود که موجب خلل در ت -

 : آبدارخانه 

 نیا مند نور طبیعی  -

 تهویه مناسب ضروری است  -

 به فضاهای اداری ن دیک باشد  -

 : اتاق مسئولین نظافت 

 نور طبیعی و تهویه مستقیم ضروری به حساب نمی آید  -

 فاصله  یادی ا  فضاهای تحت پوشش نداشته باشد  -

 : محل صندوق های پست 

 است فضای بسته نباشد و جداره یک فضای حرکتی باشد  محل آنها ممکن -

 قابل گسترش باشد  -

 . ، هر تیپ رنگ خاص خود را دارا باشد  NGO'sطبق تقسیم چهارگانه  -

 : پارکینگ 

 مسقف باشد تا خودروها در برابر تابش مستقیم آفتاب و ن والت جوی تا حد حیظ شوند  -

 نیا مند تهویه مناسب  -

 شکل نیمه با  طراحی شود  ترجیحا به -

 . احاطه شدن فضای پارکینگ با حجم و سط  سب  به تصییه صوتی و بصری کمک خواهد کرد  -

  : موتورخانه 

 متر  9حداقل ارتیاع سقف  -

 نورگیری طبیعی ضروری نیست  -

 تهویه مناسب به صورت مستقیم ارج  است  -

 ( عودی و نسب و تعمیر راحت انبارجهت دوری ا  نم ص)ترا  همکف پیشنهاد می شود  -

 : انبار 

 نور نقش مهمی دارد  -
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 تهویه قابل کنترل به دلیل رطوبتی بودن هوا  -
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 (عدد ب رگتر معرف می ان و نیا  بیشتر است): خصوصیات فضاها 

 می ان تولید سروصدا نیا  به آرامش صوتی 
نیا  به چشم 

 اندا 

 . . .فضای 

 نیمه با  بسته با 

   * 2 2 1 ورودی پیاده

   * 1 9 1 ورودی سواره

 * *  2 2 1 اطالعات سایت

 *  * 1 9 1 پارکینگ

  *  2 2 2 اتاق مدیر

  *  2 2 2 اتاق منشی

  *  2 2 2 امور مالی و تدارکات

  *  2 2 2 حراست

  *  2 2 2 دبیرخانه و بایگانی

  *  2 2 2 اتاق کارمندها

  *  2 2 2 بصریاتاق امکانات سمعی و 

  *  2 2 2 انتشارات و تکثیر

  *  2 2 2 اتاق تحویل موقت

  *  2 2 1 آبدارخانه

  *  1 2 1 انبار

  *  1 2 1 اتاق مسئولین نظافت

 * * * 9 9 2 بوفه

  *  1 9 1 موتورخانه

 * *  12 1 9 نما خانه

  *  1 2 1 سرویسهای بهداشتی

  *  2 9 9 اتاق سمعی و بصری

  *  2 2 9 اتاق کنیرانس و می گرد

  *  2 2 9 کالسهای آمو شی

  *  9 9 2 نگارخانه

  *  2 1 9 کتابخانه

  *  2 2 2 مرک  کامپیوتر

  *  92 9 9 سالن اجتماعات

  *  1 2 1 محل صندوق های پست

 *  * 2 9 1 غرفه های نمایشگاهی

   * 1 9 9 آمیی تئاتر روبا 

 

                                                 
 ا گ ار را برهم ن ند به نحوی که تمرک  نم. 1

  مختص سالن انتظار. 2
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 1: ها  NGOعضای فعال گفتگو با ا -1-2-7

 رفت گها شکل  NGO و با اعضایگیتگفضاها و خصوصیات آنها در  ،  هاه بخشی ا  اید 

 یناه ای طراحای شاد تاا در صاد لا وم       گنامه ای به طریق سشدر ابتدا پر،  ها  NGO جهت دریافت نظرات اعضای 

همه باالترین درصد را باه  . ی دریافت نشد ولقبج قابل یتانلیکن گیرد  یهای آنها مورد بررسی قرارگویژ یفضاها و برخ

باه صاورت   والها سا   نامه دومسشا در پار  . نداشاند  درساتی   یهای فضا توجیهگدادند و اغلب در مورد ویژ یهر فضا م

و در ه ویبهترین ش. ن توشنکویر و اجتناب غالب افراد ا   یکل. ت جدیدی روبرو شد التشریحی مطرح شد که با مشک

فضااها  ،  وهاگیتگدر حین . را داشت ه  مان صرف شدش مصاحبه حضوری بود که ار ه وییرترین شگعین حال وقت 

 ردلایکن   ه ، نادرستی نیا  عناوان شاد    دمواره اگند در میان این اظهار نظرها چهر د رفتنگهای جدیدی شکل ه و اید

 .  است  هشده که در  یر به برخی ا  آنها اشارد ر بودنثتکامل کار و اندیشه بیشتر مس

 ایجاد چند ورودی ، برای ورود و خروج راحت تر و نشانه ای بر تعامل و مردمی بودن ( 1

 . فضاها بیشتر شیشه ای باشد و ا  فضاهای سخت اجتناب شود ( 2

 ( . انعطاف پذیر باشد)امکان تنوع و تغییر در طراحی آینده باشد ( 9

 حداالمکان دیوارهای قابل جابه جایی ( 4

 الن های می گرد وسط کمی باال یا پایین برد در س( 5

 . آمیی تئاتر روبا  برای مجموعه مناسب و کارآمد است ( 6

 . نمایشگاه باید به ورودی ن دیک باشد ( 3

 . در محوطه با  فضاهای گیتگو با  یا نیمه با  برای رای نی مورد نیا  است ( 8

ها و ساختمان های مشابه در درجاه دوم اهمیات قارار دارناد و     در این مجموعه فضاهای اداری بر خالف سایر بنا( 3

 . درصد بسیار کمتری ا  مراجعین به این فضاها مراجعه می کنند . اولویت با فضاهای گیتگو است 

 . نیره باشد تا امکان درآمد  ایی هم وجود داشته باشد  911آمیی تئاتر حداقل ( 11

ارگاه های آمو شی بیشتر به صورت می گرد باشند تاا گیتگاوی چهاره باه     فضاها و اتاق های مشاوره گروهی و ک( 11

 . چهره صورت گیرد 

 . سالن ها اندا ه ها و ظرفیت های متنوع داشته باشند ( 12

 . . . و ( 19

                                                 
عالیه یعقوب  اده ، ر یس انجمن همیااران محلاه و مسائول کمیتاه آماو ش شاورای       ( 2مهنا  گندمی ، نایب ر یسانجمن سبای گلستان . 1

ضاو کاانون پوینادگان    حساام باساط ، ع  ( 4فاطمه نصیری ، ر یس انجمن خانواده گلستان ( 9هماهنگی تشکلهای غیر دولتی استان گلستان 

 معرفت 
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 معرفی مرکز سازمان های غیر دولتی و فعالیت های داوطلبانه شهرداری تهران  -1-4-1

منادی ا  حضاور و    ه جوا مع امرو  مستل م بهر التکه حل معض تخاکی ا  آن اسملی و جهانی  تو تجربیا تمطالعا 

باا اشاراف باه ایان موضاوع      .  تمدیریتی و اجرایای اسا  ،  قشار مختلف مردم در عرصه های تصمیم سا یا تمشارک

یری ه گهررایط مناسب ب، ش ه بیشترچهر  تشهرداری تهران بر آن شد که به سهم خود با بستر سا ی و ایجاد امکانا

 . د ی گروههای مختلف جامعه را فراهم سا ژانر ه وی گنت ، اا  حداکثر قابلی

ا مانهای غیار دولتای و فعالیتهاای داوطلباناه     سا مرکا   »حداث سااختمان  ژه اپرو ،  6 در این راستا شهرداری منطقه 

 . رداری نمود ه ببهره را اجرا و آماد «شهرداری تهران

و  تیا ممی شهر تهران به تصویب رساید و نظار باه اه   الو دومین جلسه شورای اسه پنجا احداث این مرک  در یکصدو 

دی دبیر کل سا مان ملل متحاد خطااب باه    المی  2112 در گ ارش مورخ بیسث و ششم نوامبر سال ،  ی موضوع گتا

  .ترفگورد تاکید قرار فعا لیتهای داوطلبانه تصری  و م کمک ایران به ژه ، به اجرای این پرو ه مجمع عمومی با اشار

 متر مربع  4511 هار طبقه و  یر بنایچاین مرک  در  

 .ت اجرا اس تو طرح توسعه آن نی  هم اکنون در دسه متر مربع احداث شد  11111ت در  مینی مشجر به مساح 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 53 

 تاالر اجتماعات 

مراسام  ،  تخصصای  هایرسامینا  ،  مایشاها ه اری گا رنیار را داشاته و بمنظاور ب    32 شیجا، گن تاالر اجتماعات مرک  

 . رفت گ دقرار خواه ه مورد استیاد... ید و النماش فیلم و اس ،  سخنرانی

 

 

 

 

  سالن های کنفرانس 

 اری گا نیار را داشاته و جهات بر     25 شیجاا گنتاالر مهر . مرک  دارای دو سالن کنیراس با ظرفیتهای متیاوت است  

  . رفتگ دقرار خواهه دجلسات مختلف مورد استیا

بر آن برخوردار ا  فضاهای خادماتی و پاذیرا یای اسات و باه      الوه نیر را داشته و ع  61 ش حدودینجاگتاالر مشارکت  

  . رفتگ درار خواهه قمورد استیاد... های مختلف و رسمینا،  نشست های تخصصی،   اری جلساتگمنظور بر

 

 

 

 

 : نگارخانه هنر 

سالن  9 ارخانه هنر شاملنگ.  است... ثار هنری و ، آ نایع دستیعکس ، ص هایه اگ اری نمایشگبر ارخانه هنر محلنگ

  . است ه را به طور هم  مان فراهم آورده اگ اری یک تا سه نمایشگکه امکان بره مرتبط بود

 ش حادود یضه و نماا ارخانه هنر است که امکان عرنگهای گیم ا  ویژگلیمحیط آرام و یک آب نمای سرامیکی با طرح 

 . تابلو را دارد  51
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 : خانه اندیشه 

 . سالن مج ا میباشد   9 سهای آمو شی مرک  است و شاملال اری کگحل تشکیل و بر، م خانه اندیشه 

 : پست خانه 

صندوق پستی است که هر صندوق به یکی ا  اعضای تشکلهای غیر دولتی تعلاق دارد و   961پست خانه مرک  شامل 

 . تبات آنها ا  طریق آن به انجام میرسد مکا

 

 

 

 

 تحقیق و پژوهش 

کتابخانه مرک  با کتابهای تخصصی و عمومی تجهی  شده و . این قسمت شامل دو بخش کتابخانه و سایت رایانه است 

 . دستگاه رایانه تجهی  شده و آماده بهره برداری می باشد  5سایت رایانه نی  در حال حاضر با 

 . ، خانه گیتمان ، دفتر مدیریت و فضاهای خدماتی ا  قسمت های دیگر مرک  است  نما خانه

و با مشاوره و طراحی مهندس سهیال فراهانی اجارا شاده    6این پروژه توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 

 . است 
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 را
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 یتهای داوطلبانه شهر بم معرفی مرکز سازمانهای غیر دولتی و  فعال -1-4-2

 د   صحنه روا ند واخود سی نغمه خوکهر ماست  ر هنرمندیایکپ ندگی عرصه  

 یاد  رند بهپام بسده مرکن نغمه آخرم جاست صحنه پیوسته به 

و کمیتاه ای تحات    درد هام آمدنا  گا سا مان غیر دولتی ونهاد مدنی  نان   44،  وع  ل له تاسف آور شهر بمقس ا  وپ

 . میته هماهنگی سا مان های غیر دولتی ونهادهای مدنی  نان برای کمک به با سا ی بم را تشکیل دادند عنوان ک

، و سا مان های غیر دولتی ودولتای  ،  نظر خواهی ا  متخصصان،  نیا  سنجی ا  افراد بومی،  س ا  تحقیقپاین کمیته  

خانوار و دختران جوان را باه دلیال حساسایت و     نان جوان سرپرسته  روه ، گهای مختلف آسیب دیده روگ  میان ا

،  آمو شی،  ینگهدف خود انتخاب کرد و در نهایت ساخت یک مجتمع فرهه روگآسیب پذیری بیشتر شان به عنوان 

متر مربع کاه   110111 این مجموعه در  مینی به مساحت . رار دادق نان را در دستور کار خود  ژه هنری و تیریحی وی

. در دست احداث می باشاد  متر مربع  9111 با  یر بنایی در حدوده ردیدگذار گی بم به این کمیته واا  طرف شهردار

 . طراحی  یبا و منحصر بیرد این مجموعه میتواند آن را در ردیف یادگار های به جا ماندنی شهر بم قرار دهد 

هاایی   ه ن در بم می باشد می توان ایاد نا هنری و تیریحی که مختص ،  آمو شی،  ینگحال با وجود این مجتمع فره 

ن داشته باشد وموجب سااخت حیااط   رین معماری سنتی ومدبی گارتباط تناتنه مناسب را ا  این طرح که سعی شد

 . معماری آن مر  وبوم است طراحی ودر حال ساخت است  ال میرها که می توان گیت ا  عگمرک ی و باد
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شید خماار لاو ا  شارکت سایمای     رکه هنر مند آرشیتکث آقای مهندس متر مربع میباشد  1111 ساختمان مجتمع 

دارد نقشه آنرا طراحی و آقای مهنادس کاریم   ت طرح استثنا ی که با اقلیم و فرهنگ منطقه مطابقیک  شهر با ه آیند

 . بسیج آنرا اجرا مینمایند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری 

ور وخارج ا  ایران ششنا ساختن مخاطبین با تاریخحه آن در ک نان آ هدف ا  این فصل آشنایی هرچه بیشتر با میهوم 

نین فعالیت آنان و حیطه کاری آن در جامعه ایران و دیگر جوا مع می باشاد واینجاناب   مچو علل شکل گیری آن وه

 . سانیده باشمرابل قبول این مطالعات را به انجام قامید آن دارم تو انسته باشم به نحو 
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 : ضاها سطح اشغال ف -2-1-1

 متر مربع  26: نگهبانی اطالعات . 1

 متر مربع  12: اتاق اصلی ( الف

  2×  2/1می   -

 دو صندلی گردان دو صندلی ثابت  -

 تلوی یون  -

 فایل  -

 دستگاه کارت خوان  -

 متر مربع  9: رختکن ( ب

 کمد لباسها  -

 متر مربع  6: آشپ خانه ( ج

 اجاق گا   -

 یخچال  -

 ی سینک ظرفشوی -

 کابینت  -

 ( حمام و توالت)سرویس بهداشتی ( د

 متر مربع  121: سالن کنیرانس الف. 2

 متر مربع  111سالن اصلی ( الف

 صندلی  95 -

 مبل  9 -

 سری می   2 -

 متر مربع  11: بخش خدمات و پذیرایی ( ب

 یخچال   -

 اجاق گا    -

 سینک ظرفشویی   -

 صندلی  2  -
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 کابینت   -

 متر مربع  31: رانس ب سالن کنی. 9

 صندلی  91  -

 می  مناسب   -

 متر مربع  41حداقل   -

 متر مربع  51: اتاق می گرد . 4

  صندلی  21  -

 شکل مناسب  Uمی    -

 متر مربع  95حداقل  

 متر مربع  25: اتاق گیتگو الف و ب . 5

 صندلی  11  -

  3/1×  2/1می   51  -

 بع متر مر 94: کالس آمو شی الف . 6

 صندلی با  یر دستی تاشو  25  -

  3/1×  2/1می    -

 صندلی سخنران   -

 آوی  لباس   -

 پرده نمایش یا تخته   -

 متر مربع  95/1متر مربع و سرانه ناخالص  1/1سرانه خالص برای هر نیر 

 متر مربع  43: کالس آمو شی ب . 3

 صندلی با  یر دستی تاشو  96  -

  3/1×  2/1می    -

 ندلی سخنران ص  -

 آوی  لباس   -

 پرده نمایش یا تخته   -

 متر مربع  95/1متر مربع و سرانه ناخالص  1/1سرانه خالص برای هر نیر 
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 متر مربع  6( : الف)اتاق سمعی و بصری . 8

 صندلی با  یر دستی تاشو  51  -

  3/1×  2/1می    -

 صندلی سخنران   -

 آوی  لباس   -

  پرده نمایش یا تخته  -

 سه پایه متحرک برای دستگاه نمایش   -

 متر مربع  41( : ب)اتاق سمعی و بصری . 3

 صندلی با  یر دستی تاشو  41  -

  3/1×  2/1می    -

 صندلی سخنران   -

 آوی  لباس   -

 پرده نمایش یا تخته   -

 سه پایه متحرک برای دستگاه نمایش  -

 متر مربع  4/1نه ناخالص متر مربع و سرا 15/1سرانه خالص برای هر نیر 

 متر مربع  95: اتاق مدیر مرک  . 11

  8/1×  2/1می    -

 صندلی گردان  1  -

  عدد فایل  2  -

 نیره  11می  و صندلی   -

 صندلی ثابت  5  -

 قیسه   -

 متر مربع  14: اتاق منشی . 11

  8/1×  2/1می    -

 صندلی گردان  1  -

 عدد فایل 2  -
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  3/1×  2/1عین می  مقابل مراج  -

 متر مربع  5/22بخش امور مالی و تدارکات . 12

  8/1×  2/1می   2 -

 صندلی گردان  2  -

 عدد فایل 4  -

 قیسه  2  -

 صندلی ثابت  6  - 

 متر مربع  21: اتاق حراست . 19

  8/1×  2/1می   -

 صندلی گردان    -

 عدد فایل 2  -

 قیسه   -

 نیره  6می  و صندلی   - 

 متر مربع  31رخانه و بایگانی با مساحت عمودی دبی. 14

  8/1×  2/1می   -

 صندلی گردان  2   -

 عدد فایل 9  -

 متر مربع  31قیسه بایگانی با مساحت عمودی   -

 صندلی ثابت 9  -

  8/1×  6/1پیشخوان   - 

 متر مربع  91: اتاق کارمندها . 15

  8/1×  2/1می   9  -

 صندلی گردان  9   -

 د فایلعد 6  -

 قیسه  9  -

  3/1×  2/1می  مقابل مراجعین  9  - 
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 متر مربع  25: اتاق امکانات سمعی و بصری . 16

  8/1×  2/1می    -

 صندلی گردان    -

 عدد فایل 2  -

 قیسه    -

  3/1×  2/1کمد  2  - 

 می  تلوی یون متحرک   -

  3/1×  2/1می  مقابل مراجعین   -

 متر مربع  66: ر اتاق انتشارات و تکثی. 13

  8/1×  2/1می   9  -

 صندلی گردان  2  -

 عدد فایل 2  -

 قیسه    -

 صندلی ثابت  6  - 

  8/1×  6/1پیشخوان   -

 سری کامل دستگاه  یراکس   -

 متر مربع  51: اتاق تحویل موقت . 18

  8/1×  2/1می   5   -

 صندلی گردان  5  -

 عدد فایل 5  -

 قیسه   -

 ابت صندلی ث 15  -

  3/1×  2/1می  مقابل مراجعین  5  -

 متر مربع  259: نگارخانه . 13

 متر مربع  5/6: اطالعات و محل استقرار مسئول ( الف

  2×  8/1پیشخوان   -
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 صندلی گردان  2  -

 صندلی ثابت  9  -

 فایل  2  -

 متر مربع  211: گالریها ( ب

 متر مربع  21: فضای تمدد اعصاب شامل ( ج

  6/1×  5/1نیره  9مکت نی 8  -

 متر مربع  6: سرویس بهداشتی ( د

 متر مربع  21انبار ( ر

 متر مربع  211: کتابخانه . 21

  8/1×  2/1می  9  -

 صندلی گردان  1  -

 عدد فایل  2  -

 قیسه نگهداری وسایل مراجعین   -

 نیره  11می  و صندلی   -

  8/1×  8/1پیشخوان   -

 برگه دان   -

 در هیت طبقه  9/1و ارتیاع هر طبقه  3/1، طول  25/1یسه به عمق متر ق 8  -

 متر مربع  211: مرک  کامپیوتر . 21

  3/1×  2/1می   11  -

 صندلی گردان  11  -

 عدد فایل  2  -

 قیسه   -

 صندلی ثابت  5  -

  3/1×  9/1می  اداری مسئول   -

 متر مربع  528: سالن اجتماعات . 22

 متر مربع  255: ر سالن اصلی فضای نشستن د( الف



 

 68 

 صندلی تاشو  911  -

 فضای حرکتی   -

 متر مربع  85/1متر مربع و سرانه ناخالص  5/1سرانه خالص برای هر نیر 

 متر مربع  51: سن ( ب

 متر مربع  12: اتاق پشت سن ( ج

 صندلی  5  -

 می  و صندلی گریم   -

 دستشویی   -

 متر مربع  151: سالن انتظار ( د

 صندلی  51  -

 متر مربع  6: اطالعات ( ر

 صندلی  2  -

 پیشخوان   -

 متر مربع  12: اتاق کنترل ( س

 می  کنترل   -

 صندلی گردان  2  -

 فایل و کمد  1  -

 متر مربع  12اتاق کنترل   -

 متر مربع  94: سرویس های بهداشتی ( ص

 متر مربع  3: انبار پشت سن ( ط

 متر مربع  255: آمیی تئاتر روبا  . 29

 متر مربع  211: فضای نشستن ( الف

 نیر سکوچه سنگی  911برای   -

 فضای حرمتی   -

 متر مربع  4/1متر مربع و سرانه ناخالص  15/1سرانه خالص برای هر نیر 

 متر مربع  45: سن ( ب
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 متر مربع  211: غرفه های نمایشگاهی . 24

 متر مربع  21غرفه با مساحت میانگین  11  -

 متر مربع  11: محل صندوق های پست . 25

 صندوق طبق نمونه  911  -

 متر مربع  5/3: آبدارخانه . 26

 اجاق گا    -

 یخچال   -

 سینک ظرفشویی دو کاسه   -

 کابینت   -

 صندلی ثابت  2  -

 متر مربع  5/19: قسمت فروش شامل . 23

 یخچال خوابیده   -

 یخچال ویترینی   -

 قیسه   -

 ن پیشخوا  -

 صندلی گردان  2  -

 سرخ کن یا اجاق گا    -

 سینک ظرفشویی   -

 متر مربع  5/43: فضای بسته برای نشستن مراجعین شامل ( ب

 نیره  4می  و صندلی  5  -

 دستشویی   -

 متر مربع  25: فضای نیمه با  برای مراجعین ( ج

 نیره  4می  و صندلی  9  -

 متر مربع  41: نما خانه . 28

 ایستادن نما گ اران  محل  -

 متر مربع  3: اتاق مسئولین نظافت . 23
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 متر مربع  9: رختکن ( الف

 کمد لباسها   -

 متر مربع  4: اتاق شستشو و نگهداری وسایل ( ب

 قیسه   -

 لگن شستشو   -

 متر مربع  111: انبار . 91

 متر مربع  42: موتورخانه . 91

 متر مربع  491میانگین : پارکینگ . 92

 متر مربع  45: سرویسهای بهداشتی در سایت . 99
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 ظرفیت فضاها  -2-2-2

  مراجعه کننده  2+ نگهبان در هر شییت  2: اطالعات و نگهبانی سایت 

 نیر  24+ سخنران  1: کالس آمو شی الف 

  نیر  96+ سخنران  1: کالس آمو شی ب 

  نیر  51+ سخنران  1: اتاق سمعی و بصری 

  نیر  11هر کدام : اتاق گیتگو الف و ب 

  نیر  21: اتاق می  گرد 

 نیر  91: سالن کنیرانس تاالر الف 

  مسئول خدمات  2+ نیر  51: سالن کنیرانس تاالر ب 

  مراجعه کننده  11+ مدیر : اتاق مدیریت 

  نیر در انتظار  6+ منشی : اتاق منشی 

  نیر مراجعه کننده  6+ نیر کارمند  2: بخش امور مالی و تدارکات 

 نیر مراجعه کننده  5+ کارمند  1: تاق حراست ا 

  مراجعه کننده  9+ کارمند  2: دبیرخانه و بایگانی 

  مراجعه کننده  3+ کارمند  9: اتاق کارمندها 

  مراجعه کننده  9+ کارمند  1: اتاق امکانات سمعی و بصری 

  مراجعه کننده  6+ کارمند  2: اتاق انتشارات و تکثیر 

  مراجعه کننده  18+ مسئول  6 :اتاق تحویل موقت 

  تابلو و اثر  51+ مسئول  2: نگارخانه 

  جلد کتاب  1111+ مراجعه کننده  61+ مسئول  2: کتابخانه 

  مراجعه کننده  51+ مسئول  2: مرک  کامپیوتر 

  مراجعه کننده  911+ کارمند  2: سالن اجتماعات 

   نیر  951: آمیی تئاتر روبا 

  کل شرکت کننده تش 11: نمایشگاه سایت 

  صندوق پست  911: محل صندوق های پست 

  نیر  2: آبدارخانه 
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  مراجعه کننده  21+ مسئول  2: بوفه 

  ن  15+ مرد  15: نما خانه  

  نیر  2: اتاق نظافتچی 

  خودرو  15: پارکینگ 

  سرویس های بهداشتی : 

 مرد  9+  ن  9: سایت  -

 مرد  9+  ن  9: اداری  -

 مرد  2+ ن   2: اتاق های گیتگو  -
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 جدول برنامه فیزیکی و بررسی اصول و ضوابط طراحی  -2-1-3

 : فضای نیمه عمومی  -2-1-9-1

 

 مساحت کل مساحت واحد ری  فضاها تعداد شرح فضا ردیف

1 
 

 26 12 اتاق اصلی 1 اطالعات و نگهبانی

 9 رختکن

 6 آشپ خانه

 5 سرویس بهداشتی

 26 جمع کل

 ااا های نیمه عااماوماااااایفضاااااااا

1 
 

 62 اااااااا اااااااا 1 اتاق سمعی بصری الف
 

 41 اااااااا اااااااا 1 اتاق سمعی بصری ب 2

 25 اااااااا اااااااا 1 اتاق امکانات سمعی وبصری 9

 181 31 سالن اصلی 2 سالن کنیرانس 4

 خدمات و پذیرایی

 51 51 اااااااا 1 اتاق می  گرد 5

 51 25 اااااااا 2 اتاق گیتگو 6

 161 41 اااااااا 4 کالس آمو شی 3

 211  تحویل وسایل 1 کتابخانه 8

 برگه دان

 کامپیوتر

 نشریه و مجله

 مخ ن

 سالن مطالعه

 211 اااااااا اااااااا 1 مرک  کامپیوتر 3

 66 اااااااا اااااااا 1 انتشارات و تکثیر 11

 11 اااااااا اااااااا 1 محل صنوقهای پست 11

 1144 جمع کل

 فضتتتتتتتتتتا های عتتمتومتتتتتتی

 سالن اجتماعات  12

 یا

 591 255 سالن اصلی 2

 51 سن
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 12 اتاق پشت سن آمیی تاتر

 151 سالن انتظار

 6 اطالعات

 12 اتاق کنترل

 95 سرویس بهداشتی

 11 انبار پشت سن
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 9931:    جمع کل فضاها

 255 211 محل نشستن 1 آمیی تئاتر روبا  

 45 سن

 211 21 11 غرفه های نمایشگاهی 

 259 3 اطالعات 1 نگارخانه 

 211 گالری ها

 استراحت 

 تمدد اعصاب

21 

 6 سرویس بهداشتی

 21 انبار

 61 ااااااااااااا سرویس بهداشتی 

 1238 جمع کل

 فضااااااا های اداری
 95 95  1 اتاق مدیر 

 15 15  1 اتاق منشی 

 91 91   اتاق کارمندان 
 2205 2205  1 امور مالی وتدارکات 

 21 21  1 اتاق حراست 

 21 21  1 دبیرخانه وبایگانی 

 51 51  1 اتاق تحویل موقت 

 24   - سرویس بهداشتی 

 21605 جمع کل

 خدمات و پشتیبانی

 31 15 قسمت فروش 1 وفهب 

 51 فضای سرپوشیده

 25 فضای نیمه با 

 31 91 خانم ها 1 نما  خانه 

 41 آقایان

 305   1 آبدارخانه 

 3 9 رختکن 1 اتاق مسئول نظافت 

شستشو و نگهداری 

 وسایل

4 

 111   1 انبار 

 491   1 پارکینگ 

 45   1 های بهداشتی سایت سرویس 

 45   1 موتور خانه 

 33605 جمع کل
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 ارائه دیاگرام روابط  -2-1-4

 : در تقسیم بندی این سا مان می توان فضاها را به شش بخش کلی تقسیم کرد 

 فضاهای پشتیبانی  -4  ورودی  -1

 فضاهای نیمه عمومی  -5 فضای تقسیم  -2

 فضاهای عمومی  -6 فضای اداری  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش عمومی 

این بخش که بیشترین مساحت را در این طرح اشغال کرده لذا دارای اهمیت بس ایی می باشد و شامل فضاهای  یار  

 : است 

 نگارخانه  -1

 سالن اجتماعات  -2

 آمیی تئاتر  -9

 غرفه های نمایشگاهی  -4

  بخش نیمه عمومی 

 : مل فضاهای  یر است این بخش که ارتباط تنگاتنگ با فراگیران دارد شا

 اتاق های گیتگو  -5  اتاق امکانات سمعی و بصری  -1

 مرک  کامپیوتر  -6    اتاق انتشارات  -2

 اتاق می گرد  -3   اتاق سمعی و بصری  -9

 کتابخانه  -8    کالسهای آمو شی  -4

  بخش خدمات و پشتیبانی 

 : این بخش شامل فضاهای  یر می باشد 

   

  

  

   

 ا
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 پارکینگ  -5   آبدارخانه  -1

 سرویس بهداشتی  -6   نما خانه  -2

 بوفه  -3   انبار  -9

 موتورخانه  -4

  بخش اداری : 

 : این بخش ا  لحاظ ارتباطی می توان گیت با کلیه فضاها ارتباط دارد و شامل 

 دبیرخانه بایگانی  -5  محل صندوق های پست  -1

 اتاق کارمند  -6   امور مالی  -2

 اتاق مدیریت  -3  اتاق تحویل  -9

 حراست  -8  سالن کنیرانس  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 ات 
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 بررسی پروژه و نتیجه گیری آن که در طراحی موثر بوده است  -2-1-5

مناسب بودن ساختمان برای بهره برداری و برآورده کردن فیان هایی که ساختمان به منظور رفاع آنهاا سااخته مای     

ناان طارح شاود کاه باا      چولی سیستم باربر ساختمان بایاد  ،  می شودبه طور اساسی به طرح معماری مربوط ،  شود

 . ار شود  گخواسته های معماری سا

دد ولای  گار محاسبه و اجرای سیستم باربر ساختمان مرباوط مای   ،  ایمنی و پایداری ساختمان به طور عمده به طرح 

معماری و سیستم باربر بر روی یکادیگر   را طرح ی.  با طرح معماری به نتیجه نمی رسدیک ار ج   در ارتباط ن دکاین

ماان الن م بارای    در مادت   ااین مسئله خصوص.  داثر مستقیم داشته و به صورت مجرب و مج ا قابل بررسی نیستن

 . ه ینه اجرا و ه ینه نگهداری محسوس تر است 

نس خرپاای تخات   سا ه پیشنهادی برای فضای سالن اجتماعات و سالن های کنیارا : سازه پیشنهادی  -2-1-5-1

ستون ، تیر و عناصر خرپای تخت فل ی ستونها ، تیرها و عناصر خرپایی برای اجرای آسانتر و ایجااد اتصااالت   . است 

 . بهتر همگی به صورت فل ی پیشنهاد شده اند 

 سازه های چادری  -2-1-5-2

. یعی آن منااطق را ایجااد کناد    جلوگیری ا  تابش و ن والت آسمانی می تواند محیطی مناسب با توجه به شرایط طب

چنین سا ه ی سبکی به دلیل و ن کم در برابر نیروهای  ل له بسیار مقاوم خواهناد باود ؛ در شارایطی کاه ایاران ا       

در . جمله مناطق  ل له خی  جهان است این امر در راستای ایمنی در برابر نیروهای  ل له بسیار میید واقع خواهد شد

سا ه ای سبک در این مقاله شمایی کلی ا  آنچه به عنوان یک سیستم مدوالر طراحی شده جهت کابرد سیستم های 

است همراه با مختصر اشاره به ج  یات اجرایی آن وهمچنین نمونه آ مایشاتی در جهت فونیکوالر بودن چنین ساا ه  

مختلاف ایاران دارای    هایی آورده خواهد شد که با توجه به شرایط طبیعی واقلیمای در فضااهای مناساب توریساتی    

 .طراحی متیاوت خواهند بود 

در شرایط مختلف اقلیمی ایاران  . بدلیل مقررن به صرفه بودن این سا ه ها می توان بسیاری ا  ه ینه ها را کاهش داد

استیاده وسایع ا  ایان ساا ه    . این سیستم ها می توانند پاسخگوی مناسبی برای موقعیت های مختلف اقلیمی باشند 

کشورهای اروپایی همچون ایتالیا ، فرانسه وآلمان توانسته است پاسخ مناسبی به شرایط خاص هر کدام ا  آنهاا  ها در 

بسط وگسترش این سیستم سا ه ای معضل بارش ن والت آسمانی در ور شگاه های روبا  ایران را حل خواهاد  . بدهد 

برای نسل جوان در حاشیه پاارک هاا   ... یشگاهی ومی توان با صرف ه ینه هایی مختصرفضاهایی فرهنگی ، نما. نمود 

در مینه طراحی سرپناه به منظور توسعه صنعت توریسم نیا  به طراحی سا ه های مناسب . و فضاهای سب  ایجاد کرد

 .و مقرون به صرفه داریم که در این جهت نی  استیاده سیستم های چادری ، کابلی و بادی مورد استیاده خواهد بود
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ش به بررسی سیستم های فوق الذکر به منظور بهینه این نوع سیستم ها در شرایط مختلف اقلیمای ایاران   در این بخ

در این راستا پس ا  بیان اهداف این طرح بصورت موردی به تعامل میاان ساا ه ومعمااری مای     . پرداخته خواهد شد 

 .پردا یم 

به دلیل نوع ساا ه خااص خاود ،    (  Tent ,Cable, Pneumatic Systems)سیستم های چادری ، کابلی وبادی 

در ایان  . قابلیت استیاده فراگیر را باتوجه به مسا ل سا ه ای و همچنین اقتصادی حال حاضر ایاران خواهناد داشات    

مورد با توجه به مصالحی که در ساخت این نوع سا ه ها بکار گرفته خواهد شد ، بصورت خاص انواع ج  یات اجرا ای  

 گونه ای باشند که در داخل ایران تولید و با نیروی انسانی داخلی ساخته و اجرا شوند ، سعی شده است به 

 ساختارهای غشایى

ید با سااختارهای  ساختار کششی نبا. یک ساختار کششی تنها ترکیبی ا  عناصر کششی است، نه خمشی و نه فشاری

 .تنسگریتی که ساختاری فرمال با هر دوعنصر فشاری و کششی است اشتباه گردد

اغلب ساختارهای کششی با عناصری فشاری یا خمشی ا  قبیل میله ها، حلقه های فشاری به همراه تیرهاا نگهاداری   

وان پوشاش اساتیاده شاده و در    در این میان ساختارهای غشایی، جایگاه ویژه ای دارند کاه اغلاب باه عنا    . می شوند

 .فواصل ب رگ می توانند اقتصادی و جذاب باشند

 Nizhny( در طاول سااختمان  )اولین معماری دنیای کششی پوسته ای فوالدی بود که توسط والدیمیار شاوخوف   

Novgorod مهندس روس، والدیمیر شوخوف یکی ا  اولین مهندسانی بود که محاسبات کااربردی  . استیاده گردید

شوخوف با هشت سااختار کششای و   .   تنشها و تغییر شکلهای ساختارهای کششی، پوسته ها و غشاها را توسعه دادا

، غشاایی باه   1836در  Nizhny Novgorodغرفه های نمایشگاهی ساختارهای پوسته ای سبک بارای نمایشاگاه   

 .متر مربع طراحی کرد 23111مساحت 

 :دو طرح پیشنهادی او عبارتند ا . اوتو رواج دوباره ای گرفت توسط فرانک 1361سا ه های غشایی در سال 

شبکه سیمی آویخته که در نمایشگاه مونترال و همچنین ور شگاه المپیک مونیخ استیاده شد که هار دو، جا  عظیم   

 .ترین و پیچیده ترین سا ه های غشایی هستند

متحول شاده اناد،هر چناد بهباود مصاال  موجاب       امرو ه با پیشرفت فناوری ها سا ه های غشایی به کلی دگرگون و 

بهبودعمکرد پوشش های غشایی شده است، ولی روش های نوین طراحی عامل اصلی بهاره وری ایان ساا ه هاا مای      

 .باشد 

 

http://www.spadanadg.com/?p=848
http://www.spadanadg.com/?p=848
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او یاک  . یک ساختار فقط فشاری برای کلیسای کولونیا گو ال اساتیاده کارد    آنتونیو گا ودی ا  میهوم خلق معکوس 

 .مدل کششی معلق کلیسا را با محاسبه نیروهای فشاری و با تعیین آ مایش ژ ومتری یک قوس خلق نمود

 

وسط معمار و مهندس آلمانی فری اتو معرفی شد، کسی که نخستین بار در ساختمان کاله فرنگای  بعدها، کانسپتی ت 

فارم  . ماونیخ ارا اه داد   1332اتو سپس ایده ای برای سقف استادیوم المپیک . مونترال استیاده کرد 63آلمان اکسپو 

ب های نگهدارنده بیشترین کشش ساختاری که به طور گسترده در ساختارهای ب رگ اواخر قرن بیستم، جاییکه طنا

 .را به پارچه ها داده و آن را مجبور به تحمل بارهای مقاوم می کنند، به کار گرفته شد

ساختارهای کششی توسط طراحان و معمارانی ا  قبیل اوو آروپ ، بارو هاپولد، والتر برد، فری اتو، ایارو   1361ا  سال

 .سارینین، هورست برگر و دیگران حمایت شدند
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 سیستم های غشایی

ن دیک به چند دهه است که سیستم سا ه های کششی یا غشایی بدلیل ویژگیهاای منحصار بیارد خاود در صانعت      

 .ساختمان مورد توجه قرار گرفته است

و یاا باا    …این سا ه ها می توانند به عنوان پوششای بارای بناهاا،  مینهاای باا ی، باغهاا، تراساها، پارکیناگ هاا و          

 .قانه به عنوان یک فضای شهری مطلوب و شاخص جلوه کنندنورپردا ی خال

چه ا  نظر  یبایی شناسی و چه ا  نظر عملکارد باا کلیاه    ( عموما پارچه ای)مصال  مورد استیاده در این نوع سا ه ها 

 .مصال  متعارف و متداول در صنعت ساختمان متیاوت می باشند

ی شان نی  ا  دیگر سا ه ها متمای ند و می توانند به عناوان  سا ه های کششی به خاطر خواص فی یکی و شکل هندس

 .سا ه های دا م، موقت یا با قابلیت جابجایی استیاده شوند

 .این سا ه ها نه تنها سبک، بلکه  یبا، نیمه شیاف و همچنین دارای طول عمر  یاد و گاهی نی  اقتصادی می باشند

 

 

 

 

 

 

 

 معماری پارچه ای

همگی مای توانناد باا غشااهای      …، مراک  خرید، بهارخواب ها، پیاده روها، سقف پارکینگ ها و استادیوم ها، سکوها

ترکیبی و ساختارهای پارچه ای با  یرساختارهایی سبک، آ ادی عمل فراوان، اطمینان بخشی ماورد قباول و پایاایی    

رین پروژه هاا باا اساتیاده ا  ویژگای     بطوریکه در تمام دنیا غیرمنتظره ترین و جاه طلبانه ت. فوق العاده طراحی شوند

امرو ه می تاوان ادعاا نماود کاه در طاول بایش ا  ده ساال        . سبکی و انحناپذیری این مصال  قابل ساخت می باشند

تمامی این فاکتورها فرصت کافی در . تجربه، نسل جدید غشاها استحکام بیشتر و طول عمر باالتری را ارا ه می دهند

واقعی را عرضه می کنند؛ بطوریکه معماری معاصر بطور بار  باا سیساتم هاای غشاایی      جهت خلق یک نتیجه نهایی

 .خمش پذیر و انعطاف پذیر کار می کند
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 درباره سا ه های چادری

 :ویژگی های این سا ه ها

 .ریشه در سنت کهن چادر سا ی دارند -1

 .شندبه لحاظ ار انی مصال ، سهولت اجراو سرعت برپایی بسیار جذاب می با -2

ا  اولین کاربرد های این نوع چادر ها در سالن های نمایشی و سیرک ها و چادر های ارتش می باشاد پیشارفت فان    

 :آوری های امرو  باعث شده است تا

 .دوام و طول عمر مصال  بیشتر شود( 1

 .مقاومت در برابر آتش سو ی بیشتر شود( 2

 .گسترش حریق و دودهای ساطعه کاهش می یابد( 9

 .انرژی کمتری برای تنظیم شرایط محیط حاصل می شود( 4

مثال در مناطق گرمسیر با استیاده ا  این غشا  ها می توان مقدار  یادی ا  ناور خورشاید را مانعکس کارده و دماای      

ساختمان را با صرف انرژی کمتری تنظیم نمود و در مناطق سردسیر با بهره گیری ا  الیه هاای عاایق حرارتای کاه     

 .مات می شوند با انژری کمتری شرایط مطبوع حاصل می شودمنعطف و 

 ویژگی محصوالت مورد استیاده در این نوع سا ه

 درصد اشتعال پایین

 دارای عالی ترین خواص فی یکی

 دارای پرداخت صیقلی باال و براق

 استیاده ا  تارپولین و ن متوسط

 دارای خاصیت ضد قارچ یا ضد کپک  دگی

 وژی هوای گرم و فرکانس باالقابلیت جوش ، با تکن

 (uv)مقاومت بسیار باال در برابر اشعه های مضر آفتاب 

 (ثبات و دوام باالی رنگ)استیاده ا  رنگدانه های با کیییت باال 

 عدم فرسایش در شرایط مختلف آب و هوایی و طول عمر بسیار باال

 در هر دو سمت pvcاکریلیک و پوشش ( الک و الکل)دارای رنگ الکی 

 :گیتگوی میان سا ه و معماری 
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گیتگویی که در آن همنشینی معماری با سا ه مورد تاکید است و هر دو در جهت یاک هادف هماهناگ باا یکادیگر      

هدفی که در ابتدای امر مورد نظر است توجه به مواردی است که در آنها روابط خاص معماری و . پیش خواهند رفت 

فضاهای نمایشاگاهی ، محال هاای اساکان موقات و کااربری هاای        . باشد  رسیدن به فضای ناب معماری مطرح می

. هنری دیگر در فضاهای سب  و حاشیه پارک ها می توانند مواردی ا  استیاده ایان ناوع ساا ه هاا باشاند      –فرهنگی 

ن سیستم های چادری ، کابلی و بادی سا ه ای سبک دارند و می توانند در کشور ما که ج  مناطق  ل لاه خیا  جهاا   

به دلیل مقرون به صرفه بودن این سا ه ها مای تاوان بسایاری ا  ه یناه هاا را      . میید واقع شوند . محسوب می شود

در جهت پایین آوردن ه ینه در مراحل مختلف ساخت ، تولیاد ماواد و مصاال  و نیا  اجارای ایان ناوع        . کاهش داد

ه تا با بکارگیری مواد و مصاال  داخلای ه یناه واردات    سیستم ها ، آ مایشاتی بر روی انواع مواد ومصال  انجام پذیرفت

آ مایشاتی که در آن بیشترین توجه بر روی ساخت چاادر  . این مواد ا  قبیل چادر، کابل و اتصاالت پا ین آورده شود 

که مصال  مورد آ مایش به گونه ای انتخاب و طراحی شد هاند . و اتصاالت بکار رفته در این نوع سیستم ها می باشد 

در این ناوع  . می توانند در حالت های مختلف و فرم های متنوع ساخته شده ، دارای مقاومت کششی مطلوبی باشند 

 آ مایش سعی شده است ا  مصال  به صورت ترکیبی استیاده شود ؛

تصاال و  به طریقی که این چادرها ا  یک ساختار تار عنکبوتی داخلی و پوشش ترکیبی بهره خواهند برد که در نحوه ا

کنار یکدیگر قرار گرفتن تارها سعی شده با پیش بینی نقاط بحرانی و نقاطی که تمرک  تانش در آنهاا اتیااق خواهاد     

 .افتاد تقویت های ال م انجام پذیرد 

در مورد می ان کشش کابل ها وهمچنین اتصاالت بکاررفته در این نوع سیساتم هاا باه دلیال کششای کاه بار ایان         

در کلیه مراحل باال تمام تالش در ابتداد بار روی مقاومات و   .د نی  آ مایشاتی انجام پذیرفته است اتصاالت وارد می آی

پایداری قطعات و اج ا  و در کنار آن استیاده ار مصال  بومی و نیروی کار انسانی داخلی به منظور کار آفرینی بهیناه  

 .در بین جوانان مستعد در انجام چنین اموری بوده است 

 ه ونتیجه گیریخالص -4

در پایان باید متذکر شویم که برای هماهنگی نوع سا ه با فرم معماری وکیییت فضای معماری این نوع سا ه ها باا در  

نظر گرفتن عملکردهای مورد نظر ، مراحل طراحی بصورت رفت و برگشتی ا  کل به ج   و باالعکس انجاام پذیرفتاه    

عملکردی و  یباشناختی که ج   اصول الینیک هار پاروژه ای هساتند،     است وتمامی دیدگاه های پایداری سا ه ای ،

در این ارتباط فضای کار برای انجام مطالعات بیشتر و دست یافتن به نتاایج عاالی تار بسایار باا       . مدنظر بوده است 

 .  خواهد بود
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 : مصالح به کار رفته در نما  -2-1-5-3

  پوشش نهایی دیوارهاای داخلای و خاارجی و ت  یناات قابال       و( دیوارهای باربر)در سا ه های اصلی : آجر

نداشتن عوارض مضر  یست محیطی و مقاومات   یبایی ، بوم آور بودن ، همخوانی با بافت ، . استیاده است 

 . خوبی فشاری ا  م ایای آن است 

  اده رساالت کناتکس را در معمااری گاچ انجاام مای د      . کاربرد آن در پوشش نهایی دیوارهاست  :کنتکس

لکن به دلیل مقاومت بهتر در برابر رطوبت ، رنگ پذیری خوب ، تنوع بافت غبار پذیری کمتر و خش . است

 . پذیری مختصر بیش ا  دو دهه است جانشین سییدی و سادگی گچ شده است 

  کاربرد آن در اطراف رواقهای موجود در محوطه است در واقع بدلیل قرارگیری ساایت   :ورق پلی کربنات

منطقه نسبتا سرد باعث شد رواقها به وسیله ورق های پلی کربنات محاصره شاوند تاا ا  گ ناد نا والت     در 

 . و نی  سرما در امان باشند جوی

شایان یکر است برای جلوگیری ا  پدیده گلخانه ای در این رواقها توساط ایان ورقهاا شایارهایی در بعضای      : نکته * 

 . قسمتها ایجاد شده است 

 : خصوصیات ورقها  -2-1-5-3-1

ورقهای پلی کربنات ا  ممتا ترین ورقهای پلیمری می باشند که به دلیل داشاتن خصوصایات ویاژه و منحصار بیارد      

دارای مخاطبان بسیار در صنایع گوناگون نظیر ساختمانی ، کشااور ی ، نظاامی ، کشاتی ساا ی ، هواپیماا ساا ی ،       

می باشد اما به واسطه قابلیات هاای خااص نظار متخصصاین      ... و  خودروسا ی ، ایمنی ، تابلوسا ی ، تجهی ات ویژه

ساختمانی و طراحان فضاهای داخلی و خارجی ساختمان را بیش ا  سایرین به خود جلب کرده است پلای کربناات ،   

درجاه   141ایان پالساتیک تاات دماای      . مگی و مقاومت حرارتی باالیی داردپالستیکی آمورف شیاف است که چقر

. خواص عایق الکتریکی خوبی دارد و خود اطیا  در برابر حریق اسات  . سختی باالی خود را حیظ می کند سانتیگراد 

ا  جمله محاسان  . برخوردار بوده که نسبت به پالستیکهای مهندسی دیگر سبکتر است  2/1این پالستیک ا  چگالی 

، قهوه ، آب میوه ، جوهر و مواد شوینده پلی کربنات مقاومت آن در مقابل رنگ پذیری ا  مایعات رنگی همچون چای 

 . است 

 ورقهای موجدار پلی کربنات  -2-1-5-3-2

شادید و  ی با توجه به شیار دار بودن این صیحات و خاصیت مقاومت در برابر گرما و سرما و مقاومت در برابر ضربه ها

س غنا و  یبایی را در دید تشدید مای  خاصیت بسیار باالی عبور دهی نور این محصول متعالی را بوجود آورده و احسا

 . کند 
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 کاربردها  -2-1-5-3-3

اههای با رگ و نماای   گباه عناوان جاایگ ین شیشاه در فروشا     ه این محصول اساتیاد ه ا  مهمترین کاربر دهای بالقو

کاه نیاا     در مکانهایی استه ورقهای صاف پلی کربنات استیاده ا  جمله استیاد.  ساختمانهای بلند و برجها می باشد

پیدا مای کناد کاه بخصاوص     گلوله ضد  تبه رعایت مسا ل امنیتی می باشد  یرا این محصول در قطرهای باال خاصی

 . می باشد  ه ها قابل استیاد ه فروشی و مو ال ط ،  س سیاسیالاج  برای سا لنهای کنیراس

مقاومات خاوب در   ،  قاومت ضربه ای بااال م،  و ن پا ین،  قابلیت تولید پلی کربنات بصورت ورقهای با ضخامت متنوع 

اسات   ه سبب شاد ... وله و گلخواص ضد    UV الی و قابلیت یافتن خواص ضد اشعهعشیافیت ،  شیبرابر خ ش و سا

نین نور چو هم * (برای مصرف عمومی و نی  ایمنی  *)که ا  ورقهای پلی کربنات بتوان بعنوان شیشه های ساختمانی 

 .نمود ه ر استیادگیه درف عمد ها و مصاه سا سقف  یرگ

 

 

 

 

 

 صفحات موجدار پلی کربنات  -2-1-5-3-4

 خاناه ارک ،  اساتخر  ،  حیطهای پارورش کودکاان  مساختمانهای عمومی و یا  - دفاتر – ل در کارخانه ها عنام  به غیر ا

 . کرد  ه ن این محصول می توان استیادآر گیدمحل نگهداری دام و بسیار جاهای جات ، 

 -در ساقف فروشاگاهها   ه اساتیاد ،  آن راحت و به کار کیری آن اقتصادی اسات   ا ه علت استحکام و سبکی استیاد به 

ش و باا  هه داشاتن دماا را کاا   گا ه ینه های روشنا ی و متعاادل ن  ه های عمومی و غیرگنیپارک - انبارها – کارخانجات

 .ایی محیط می شود  یبهای متنوع باعث گنر

گساترش بیماریهاا     نسبت آبستنی دامها بااال رفتاه و ا  ،   فضوالت دامها سریعتر خشک می شودوردهی باالنبه علت  

 . ش می دهد همت بیشتری برخوردار و ه ینه نگهداری دام را کاالس  یری می کند در نتیجه دامها اگجلو
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خانه ها بخصوص در منااطق  گلر ده و به دلیل عایق بودن این مواد قابل استیاده به علت شیافیت باال ایجاد سایه نکرد 

 . ش می دهد هسرد سیر می باشد و ه ینه نگهداری را کا

 بررسی تاسیسات مکانیک و برقی و انتخاب سیستم مورد نظر و اعمال آن در طراحی  -2-1-6

 : تاسیسات مکانیکی  -2-1-6-1

ش ساختمان یرماد گل سرما بتواناست تا در فص ه رفته شدگسیستم موتورخانه مرک ی در نظر یک  برای این مجموعه

ارخاناه ا  سیساتم   ، نگ برای فضاهای عمومی مثل سالن اجتماعاات ،  را تامین کند و برای بوجود آمدن راندمان باالتر

می شاود  ه می شود و برای بقیه ی فضاها ا  رادیاتور استیاده با لوله های پنج الیه ی نیوپایپ استیادکف  ش ا یرماگ

 . دو مورد ا  موتورخانه ی مرک ی است که منابع تامین هر

 . می شود  ه ل برای خنک سا ی فضاها استیاد رما ا  فن کوگدر فصل  

 :سیستم های امنیتی  -2-1-6-2

 سیستم امنیتی مجموعه شامل 

 سیستم قفل ها  -

 ( CCTV تلوی یون های مدار بسته) دوربین های تلوی یونی مخصوص نظارت و مراقبت  -

حرکات دارای  ه یرهای تشخیص عبور غیر مجا  در نقاط مهم سنسورهای تشخیص دهندژنصب آ)م خطر الانواع اع -

 ... ( تشخیص دهندگان  ل له  ،  نرتکنولوژی مد

فضااهای   رر بارانادا  و انباار و ساای   شا بخ ،  برای کنترل فضااهای عماومی نقااط ورود و خاروج     ،  دور بینهای مراقبت

  .می شود  ه استیاد کارمندان 

 . می شود  ه استیاد دیرگسیستم های آژیر خطر برای فضاهای انبار که در آن رفت و آمد بسیار کمی صورت می  

 : سیستم های تشخیص ، اعالم و اطفاء حریق  -2-1-6-3

 .مجموعه سیستم دود سنج و آژیر خطر استیاده می شود برای 

 : تاسیسات الکتریکی   5-3

ژنراتورهای بارق اضاطراری بارای     سنت و المپ کم مصرف استیاده می شود و ا ری فلودر کلیه ی فضاها ا  المپ ها 

 . واقع قطع برق استیاده می شود م
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 بررسی موقعیت قرارگیری در منطقه و محل  -2-2-1

ا  عواملی کاه باعاث انتخااب    متر مربع واقع در بلوار جمهوری شهر کرج می باشد  3549 مین مورد نظر با مساحت 

 : نطقه شد می توان نکات  یر را نام برد این م

به حساسیت های ویژه ایان شاهر باه    تبدیل شدن شهر کرج به استان و مطرح شدن این بخش ا  کشور با توجه  -1

  عنوان یک کالن شهر و نیا  به چنین دستگاه و فضاهای حمایتی 

 نقلیه عمومی  ن دیکی کرج به شهر تهران و دسترسی آسان ا  هر نقطه شهر با وسایل -2

 ن دیکی به مراک  علمی و آمو شی و فرهنگی منطقه . 9

 چشم اندا  به محوطه سب  اطراف و رشته کوه های البر  . 4

 قرارگیری سایت در مرک  شهر . 5
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 بررسی ابعاد و اندازه فرم زمین  -2-2-2

 : ابعاد و اندا ه  مین  -2-2-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 بعمتر مر 3835مساحت کل 

 توپوگرافی زمین  -2-2-2-2

 

 

 

 

 

 

 بررسی کاربریها و دسترسیهای سایت  -2-2-3
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 بررسی چشم انداز محل پروژه  -2-2-4

 عوامل محیطی 
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 ارائه آلترناتیو و انتخاب بهینه  -2-3-1

 توجه به مبانی نظری طرح 

 : اندهی مجموعه آنالیز گزینه های مربوط به سازم -2-3-1-1

س باه برآیناد مناسابی    پ ینه های متیاوت در سا ماندهی مجموعه خواهیم پرداخات و سا  گدر این مبحت به آنا لی  

 . ا آنها خواهیم رسید 

 . . . : ، آمیی تئاتر با  و  اداریلکه فضاهای  طور مثالبه . هم   ا ت لکه های جداصورفضاها به  طراحی( 1

  . د می یاب شاهک نسیم تابستان ار و تابستان به دلیل بهره مندی ا  ش در بهیه ینه سرما + 

 (دوش می عو هایی که تدابیر معماری موثر واقردر ) 

 ی خاص نما در یک با ه  NGO هت تخصیص به یک، ج قابلیت فعالیت هر لکه به طور مج ا+ 

 به ارمغان آوردن آفتاب  مستان برای کلیه فضاها  + 

و همینطاور  د یابا ی ش ما یش  مساتان افا ا  یه یناه گرماا  ،  ش جداره های خارجی و فاصله لکاه هاا  یبه دلیل اف ا -

 . ستان بار گرم تایش رو های بسیسرما

ب اسات و در ایان   لاو یت مطاکردن کلیه معابر بین فضااها در سا  ، مسقف  هار فصل سالچبه دلیل بارش باران در  -

 .د وش یش ه ینه ها میسا ماندهی موجب اف ا

 .بود  دترل فضاها و فضای مابین آنها مشکل تر خواهکن -

 . . . و 

 : طراحی فضاها به صورت متمرکز ( 2

ه ا  محادود ج در رو هاای خاار   شو سارمای  شه یناه هاای گرماای    شهای خارجی و در نتیجه کاه هجدار شکاه+ 

  شآسای

 ی یدگشوپدسترسی راحت تر به فضاها با حیظ سر  + 

 ستان بم تاینس  مندی ا حظه بهرهالقابل م شکاه -

 بهره مندی آفتاب  مستان به طور متوسط برای فضاها  شکاه -

 ....و 

 بقاتی ط ته صوربهی ندمازسا( 3

 3 ارتیااع حادودی  ) تا دو طبقاه بناا  . دارد یم و مثبت این سا ماندهی با تعداد طبقات نسبت مستق یخصوصیات منی 

 : وی ا  دو طبقه به باال شد مناسب است  دکه یکر خواه یبه دالیل( متر 
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 یری بهتر ا  نسیم تابستان ه گبهر+ 

 ه ی نسبت به سا ماندهی پراکندجهای خار ه م شدن جدارک+ 

 آفتاب  مستان نسبت به سا ماندهی متمرک   شمندی ا  تاب ه بهر شاف ای + 

 دارد نندانی چط   مین درصد توجیه سبا توجه به نسبت کم سط  مورد نیا  به  -

 .یک و دو طبقه است  ااری با بافت قدیم که غالبگاسا نجاد ای -

 اشراف به منا ل مسکونی مجاور  -

 (برآیندی از موارد باال و مبنای طراحی)سازماندهی مناسب ( 4

مندی ا  نسایم تابساتان و    ه ونه ای که مانع بهرگبه ،  ند لکه که در جهت اقلیمی گسترش یافته اندچطراحی یک یا  

 . د به هم مربوطنمسقف  و فضاها ا  طریق مسیر های دب  مستان نشونآفتا شتاب

 : بدین ترتیب  

 سا ماندهی ها  رسته نسبت به سایبتر بین فضاهای با  و دنمو ار شر ارتباط مناست + 

م یستان و بهار نسبت به سا ماندهی متمرک  به دلیل بهره مندی مناساب ا  نسا  بش در تایه ینه های سرما شکاه + 

 ستان بات

ت به سا ماندهی لکه ای به بستان نسبش در رو های بسار گرم بهار و تایش در  مستان و سرمایه ینه سرما شکاه + 

 جداره ها  شدلیل کاه

 کنترل و نگهداری سهل تر نست به سا ماندهی پراکنده  + 

  ر در بهره مندی ا  فضاها نسبت به سا ماندهی متمرک شتآ ادی عمل بی+ 

 ت به سا ماندهی متمرک  ببیشتر ا  آفتاب  مستان نسبهره  + 

باغ های اطراف و محیط  یست با پایین بردن کل مجموعاه نسابت باه    با بافت اطراف و احترام به شتر بی گیهماهن + 

  . ترا  خیابان 

 : احکام و کانسپتهای طراحی  -2-3-1-2

 حسی و معنایی 

گاهانه در سایه همگرایای ، همیکاری و همکااری در مجموعاه باا      جامعه عمل پوشانیدن به میهوم حجاب و حضور آ

تدابیری چون چهره به چهره بودن بناها ، ایجاد شرایط مناسب برای گیتگو ، در حرکت و درسکون ، با  ، نیمه با  یاا  

ا  ساایت   بسته و یا اتصال مر ی و نامر ی بناها و فراخوان عموم افراد جامعه به محیط سایت و فضایی عبوری و گاذرا 

 بدون دسترسی به آن فضای سب  مجاور مجموعه 
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 ها  NGOانعطاف پذیری فضاهای با  و بسته جهت برو  تجربه های خالقانه 

 . ارتباط و تاثیر مثبت متقابل مرک  با بافت و محیط 

 ترافیکی 

 . فاصله مناسب و کافی بین ورودیها و تقاطها برای امنیت بیشتر 

 ی دعوت کنندگی بیشتر و کاهش بار ترافیکی در محدوده ورودیها عقب نشینی ورودیها برا

 . انتخاب ورودی پیاده به نحوی که پارک اتومبیل های شخصی در اطراف آن مشکل تردد در مسیرها ایجاد ننماید 

 . متر تبدیل به پخ شود  2به منظور امنیت بیشتر سواره و پیاده ، کنج ها در محل تقاطع با فاصله 

 . ل رسیدن تالقی مسیر سواره با پیاده در داخل مجموعه ب  حداق

 . فراهم بودن امکان دسترسی اتومبیل به کلیه لکه های سایت جهت حمل اثاثیه و مواقع آتش سو ی 

 فرهنگی 

 وشه ها و موقعیت های بدون دید در طراحی جهت امنیت بیشتر مجموعه گ  ااب ناجت 

 . اباب افراد ن ه یری ا  سو  استیادگو جلو 

 دبس ایی خواها نقش  در تشویق و ارتباط مردم با مرک  ،  برمحقق شدن مورد بال الوه های  مین عه شیاف بودن دیوار 

 .داشت 

 حجمی 

 بهره مندی و استیاده ا  مناظر باغ ها و پارکهای مجاور  متر به منظور 19 محدود کردن ارتیاع بنا تا حداکثر 

 تاسیسات 

 تهویه طبیعی و تدابیر معمارانه تا امکانات مکانیکی  حداکثر ا  ه استیاد 

 در مبحث اقلیم  ه یاد شد دبر موارالوه ع:  یمیلقا

مساتقیم   ش والت جوی و تااب نیت جهت محافظت ا  عابرین در برابر بارش اسمسقف به نقاط کلیدی  ایجاد مسیری 

 ،  آفتاب

نه ای که یکدیگر را ا  آفتاب  مستان و نسایم تابساتان محاروم    وگبه ،  طراحی فاصله بناها و ارتیاع آنها نسبت به هم 

 . کنند ن

 ( : روند طراحی)سیر تکامل طرح  -2-3-1-3

هاایی در  نس ا  آن طارح  پا و ه شده دغدغه های اصلی و مرا حل طراحی شرح داد،  خصوصیات ،  در این مبحث ابتدا

 . است ه شده هر مرحله آورد
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 گام اول 

لکاه  ه ه طراحی فضااها باه صاورت د   ، ب ا فراغت نسبی در مورد مسا ل مربوط به ارتباط فضاهاب،  یکه در طرح شمار 

  .  پرداخته شد

بهتار ابعااد و    کمبلمان مناسب و ا  همه مهمتار دریافات روحیاه فضاا و در    ،  هدف رسیدن به مساحت دقیق فضاها 

و باا حیاظ    داسکیساهای اولیاه اساکن شادن    س پسه، آ ادانه ترسیم شد الطرحها کام. است ه یت بوداتناسبات در س

 . است  ه هایی شدنطرح ،  تناسبات

 طرح دوم 

مسا ل مربوط به آن و ارتباط فضاها بیشتر پرداخته شد و مهمتارین   ،  یتابه س،  با توشه ای ا  طرح اول،  امگدر این  

  .است ه ام حل مسا ل و احکام اقلیمی و توجه به هندسه طبیعی بودگحرکت در این 

 طرح سوم 

بر  الوه ی و ارتباط بود و عگهمبست ،  راییگمانند هم ،  توجه به میاهیم بنیادین طرح،  مهمترین دغدغه در این مرحله 

است و این مسا ل فرم کلای  ه یت توجه دقیقتری شداسمختلف  وایا و خطوط دید ناظر در نقاط،  شم اندا هاچآن به 

 . بنا را ا  خود متاثر کرد 

 رم طرح چها

اط و با یافات و مهمتارین بخاش طراحای باه ارت      اداماه  ناان چمهشم اندا ها و خطوط بسری چح  الاص،  امگدر این  

 . بسته و نیمه با  اختصاص داشت  ،  ی فضاهای با گتنید

یهاای دیگار ایان    گا  ویژ .با دقت بیشتری دنباال شاد   ه و سوار ه طراحی فضاهای با  و به خصوص دسترسیهای پیاد

 . وجه بیشتر به منطق خطوط و هندسه است مرحله ت

 ی یهانطرح 

و کف  مبلمان فضا و خصوصا دفع آب باران ا  طریق شیب مناسب ه ، سا ،  هایی مربوط به مدو لهای طراحینح  الاص

 .  رفتگجدول کشی صورت 

 چیدمان و موقعیت فضاها در زمین  -2-3-1-4

 :  با توجه به،  یری فضاهاگار ار موجود در مورد قرمش ی ینه های بگدر میان  

  ییرام ارتباط فضاگدیا( 1

 فضاها  تجدول ارتباطا( 2

  مبحث خصوصیت و نیا  فضاها( 9
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 تهای طراحی پاحکام و کانس( 4

 : مثبت طرح به شرح  یر است  تا  نکا یبرخ. یا های طرح باشد ن ینه  یر انتخاب شد تا پاسخگوی گ

 و ارتباط مستقیم با جداره شهر و خیابان ی ن دیکی فضاهای عمومی به ورود  -

 مناسب بوفه به تمام فضاها  بیفاصله نس -

 فاصله مناسب بین ورودی ، فضاهای اداری و پارکینگ  -

 امکان ارتباط مستقیم نمایشگاه با بیرون مجموعه  -

 ارتباط مناسب بین آمیی تئاتر روبا  ، سالن اجتماعات و نگارخانه  -

 حریم مناسب بین فضاهای عمومی و خصوصی تر امکان ایجاد  -

 امکان تردد عابرین و دسترسی فرعی ا  خیابان شمالی سایت به پارک جداره جنوبی سایت  -

مساحت دایره ها با مساحت فضاها بدون در نظار گارفتن فضااهای    . در این دیاگرام حدود فضاها مشخص شده است 

 . برابر است ارتباطی 
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 اسکیسهای اولیه نمونه -3-1-5
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 : طرحهای تکمیلی  -2-3-1-7

که با فضاهای اداری و فضاهای گیتگو احاطه شده است شاخص تارین و پرترددتارین فضاای    : حیاط مرکزی اصلی 

 با  مجموعه است و مطمئنا اتیاقات بسیار و گونااگونی در آن رخ خواهاد داد و باه هماین دلیال طراحای آن بسایار       

 . انعطاف پذیر است 

سایال قرما    )فضاساا ی آن باا گلادانهای سایالی     . پوشیده می شود ( 91×  91)سانتی  61×  61کف آن با تایلهای 

مساحت مجموع این گلدانها حداکثر ثلث مساحت حیاط ( . مشابه تصاویر)در دو اندا ه اصلی صورت می گیرد ( سبک

 . و تنها برای اف ایش گلدانها در صورت نیا  است  تعدادی ا  این گلدانها فاقد کف بوده. است 

 . می  و صندلی حیاط به صورت کامال متحرک و حداالمکان سبک هستند و همگی به چتر مجه ند 

نمونه هاای آن در تصااویر آماده    )به این ترتیب برای مقاصد گوناگون آرایشهای متیاوت به سادگی میسر خواهد شد 

 . ( است

 . مایی مقابل ، ارتیاع ا  کف ، نورپردا ی و دیواره محافظ در طرفین به چشم می خورد در ب رگن :رواقها 

که ا  داخل فضای سب عبور می کنند ا  سنگ الشه های سخت، تخت و تیره پوشایده مای   : کف مسیرهای میانبر 

 . شود که مابین آنها بذر چمن پاشیده می شود 

 در این تصویر اختالف ارتیاع کیو شمشادها مشخصند  :شها محل اتصال رواق و مسیرهای مسقف به سنگ فر

فرم کلی آن به دلیل قرارگیری سایت در محوطه سرسب  و پار درخات الهاام گرفتاه     : چراغهای فضای باز محوطه 

دارای سه ارتیاع متیاوت ، قابل چرخش حول محور عمودی ، امکان تغییر در تعداد حبابهاا باا توجاه باه     . شده است 

 . ور مورد نیا  و همچنین آرایشهای متیاوت با توجه به تعداد حبابها می ان ن

 حباب شیشه ای . 1

 میله های فل ی ضد  نگ . 2

 : نحوه اطالع رسانی در بیرون مجموعه 

باا نصاب   . برای این منظور در طراحی دیواره خارجی عالوه بر مالحظات دیگر به ایان ماورد نیا  توجاه شاده اسات       

ارتیااع مناساب   . و پرتابل بر روی محل قرارگیری نرده ها ایان مهام صاورت خواهاد پاذیرفت      صیحات پیش ساخته 

. ا  نکات مثبت دیواره خارجی است ( به تصویر مقابل توجه کنید)قرارگیری نرده ها و نحوه نورپردا ی دیواره در شب 

در تصویر پاایین  . ن ا  بین نرود نصب صیحات به صورت یک یا دو در میدان پیشنهاد می شود تا ارتباط بیرون و درو

 . موقعیتهای مناسب برای قرارگیری بورهای تبلیغاتی مشخص شده است 

 . در محل این بورد ها گیاهان رونده نیا  به هرس بیشتری دارند 
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 : تابلوهای اطالع رسانی ثابت در زیر رواقها 

. ت تا در فضای با  بهتر قابال اساتیاده باشاند    این تابلوها دارای در شیشه ای اس: تابلوهای اطالع رسانی متحرک 

 پایه های آنها به گونه ای طراحی شده است که بتوان آنها را بطور آ اد یا در کنار دیوار قرارداد 

که مانند حلقه هایی درختان قدیمی را در بر می گیرند و فضایی مناسب بارای دور  : صندلیهای متحرک فضای باز 

 . یجاد می کنند هم نشستن و صحبت کردن ا

طراحی به گونه ای است که هار صاندلی را مای تاوان یاک فضاا بارای می گردهاای         : صندلیهای ثابت فضای باز 

فرم نشیمنگاه صندلی حالتهای متنوعی را برای نشستن با توجه به تعداد میسر میکند که . صمیمی تر در نظر گرفت 

 . مباحثه ، صحبتهای معمولی یا نجوای دو دوست بسته به شرایط گوناگون مخاطبان حا   اهمیت است ، 

نشیمنگاه چوبی ، چوب به دلیل اختالف دمای کمتر نسبت به سنگ و فل  و هم پالستیک در دماهای مختلاف باا   . 1

 . محیط ، شرایط مناسبتری را برای نشستن فراهم می کند 

 پایه های آجری . 2

باه  ، تا با حجم استیاده در فضاها متناسب بوده و امکاان اساتیاده    سطلها در دو اندا ه طراحی شده اند: سطل زباله 

ا  دیگار  . مورد استیاده قرار گیارد  ( مانند بوفه)صورت و چندتایی آنها برای فضاهایی که  باله آنها قابل تیکیک است 

بادون  م ایای این طرح ، مسقف بودن سطلها ، شستشوی راحت سطلحا و نصب و تعوی  سااده کیساه  بالاه اسات     

 . رویت شدن پالستیک 

 پالستیک فشرده . 1

 کیسه  باله . 2

  سوراخهای تخلیه آب . 9


