
 
 

  

  

  

  

  مهندسی فنی يدانشکده

  معماريگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  معماري   گرایش معماري    ي در رشته

  

  عنوان:

  در شهر اردبیل پیاده بازار سبز با رویکرد پایداري اجتماعیطراحی 

  

  

   :راهنما استاد

  آقاي دکتر وحید وزیري

  

  

 :مشاور استاد

  آقاي دکتر مرتضی میرغالمی

  

  

 :پژوهشگر

 پور کهنمویی فاطمه حسن

  

  93زمستان 

    



 

 
  فاطمه: نام                                                     حسن پور کهنمویی: دانشجو خانوادگی نام

  در شهر اردبیل سبز با رویکرد پایداري اجتماعی بازار  پیادهطراحی  :نامهپایان عنوان

  

  آقاي دکتر وحید وزیري :راهنما استاد 

  مرتضی میرغالمیآقاي دکتر ر: مشاو استاد 

                           معماري: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                       معماري :گرایش
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   :چکیده

اي، سـبک زنـدگی    با ورود اتومبیل و محصـوالت کارخانـه   .در گذشته بازارهاي سنتی، نقشی چندجانبه داشتند

اقتصـادي و اجتمـاعی آن، دسـتخوش تغییـرات بنیـادین شـدند.        آن ساختار فضایی و عملکردي مراکز مردم و به تبع

ر فضـاي شـهري از او   هاي انسانی در فضاي شهري مورد غفلت واقع شد و شـوق حضـور انسـان د    حرکت پیاده و جنبه

ي تعـامالت  ره نبود نقشی که در گذشته، بازارهـاي سـنتی برعهـده داشـتند و زمینـه را بـراي برقـرا       زامرو گرفته شد.

ساختارهاي جدیـد اقتصـادي    کند. آوردند، خودنمایی می اجتماعی و استحکام پیوندهاي اجتماعی در شهرها فراهم می

. بـه خـوبی ایفـا کننـد    ند این نقـش را  به علت هماهنگ نبودن با سبک زندگی و نیازهاي در حال تغییر مردم، نتوانست

و حیات اجتماعی در شهرها نیز همانند نقش بـازار رو بـه    بنابرین شهرهاي امروزي از نظر اجتماعی روز به روز ناپایدار

ي ابعاد بازارهاي سنتی و مراکـز خریـد مـدرن و تـأثیر      در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه و تحقیق بر همه افول است.

ي اقتصادي شهر ایرانی تعریـف کنـیم    ، ساختاري نو را بر پیکرهشهرهامداري بر ارتقاء سطح پایداري اجتماعی در  پیاده

ي پرسشـنامه، سـعی در    در ابتـدا بـا تهیـه    هرها شـود. تا ضمن بهبود کیفیت زندگی، باعث پایداري حیات اجتماعی ش

مداري نمـودیم.   هاي پیاده ها با شاخص هاي برتر پایداري اجتماعی در مراکز خرید و سپس تطبیق آن شناسایی شاخص

مداري بررسی شدند. نتایج هر دو مرحلـه،   نمونه موردي منتخب را از نظر پایداري اجتماعی و پیاده 6ي بعد  در مرحله

  ها مؤثرند. مدار نمودن مراکز خرید در ارتقاء سطح پایداري اجتماعی آن دهند که پیاده ان مینش

  ، پیاده مداريپیاده بازاربازار سنتی، پایداري اجتماعی، : هاواژه کلید
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  متري) است. 32دس و از غرب خیابان عطایی (

  ها همجواري -3-1- 5

  ي بالیقلی چاي رودخانه .1

  بیمارستان امام .2

  امور آب و فاضالب اردبیل -ي کل امور آب استان اداره .3

  مسجد قدس .4

  خبرگزاري استان اردبیل .5

  کل تربیت بدنی استان ي اداره .6

 ي کل نوسازي مدارس اردبیل اداره .7

 دبستان دولتی جهان تربیت .8

  بهمن  22ي  دبستان دخترانه .9

   



 

  موقعیت سایت -5-3-2 

  

                                    

 

  

  : موقعیت سایت (منبع: نگارنده)1-5شکل 

   



 

  زمین مورد نظر در سایت -3-3- 5

  

  

  

  مورد نظر (منبع: نگارنده): زمین 2-5شکل 

   



 

 یابی فضا مکان -3-4- 5

  این محدوده به علت:

مشـرف بـودن بـه     -2 ،یمسـکون  يهـا  شهرك نیتر و متراکم نیتر تیپرجمع یارتباط ریواقع شدن در مس -1

 -4نزدیکی بـه نقـاط کلیـدي (دسترسـی آسـان)،        -3، آن يبایز ي و منظره يچا یقلیبال يشهر درون ي رودخانه

نـورپردازي   -8دید مطلوب و گسترده و  -7هاي محیطی  نبود آلودگی -6عرض مناسب معبرها،  -5ترافیک روان، 

 شـود.  یمحسوب م لیکالنشهر اردب ي محدوده نیتر کیاستراتژترین و  مهماز  یکیبه عنوان جذاب رودخانه در شب، 

  هاي به عمل آمده کاربري تجاري براي این محدوده در نظر گرفته شده است. یهمچنین طبق بررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  : عکس هوایی از منطقه و مکانیابی سایت (منبع: نگارنده)3-5شکل 

5 

 

 

 



 

 

 

 

  مشخصات زمین -3-5-

  متر مربع 97429مساحت= 

  متر 2337محیط= 

  

  نگارنده)(منبع: : مشخصات زمین 4-5شکل 

  ها دسترسی -3-6- 5



 

1 

 

 

 

 

 

  متري جدي (امتداد خیابان مطهري، دسترسی اصلی) 34خیابان  -

  متري آب (امتداد خیابان معلم، دسترسی فرعی) 24خیابان  -2

   



 

  تحلیل سایت -3-7- 5

  

  (منبع: نگارنده): تحلیل سایت 5-5شکل 

  طرح هاي معماري -5-4

  حاصل از پژوهش جینتا -4-1- 5

هاي  روند دستیابی به فرم و طرح براي مرکز خرید پیاده با رویکرد پایداري اجتماعی، با مطالعه بر روي شاخص

  بدست آمد: 3- 5ي مناسب براي تحقق هر یک، در قالب جدول  ي تمهیدات معمارانه برتر حاصل از پژوهش و ارائه

 

  

  



 

ماعیتمهیدات طراحی مرکز خرید با رویکرد پایداري اجت :3-5 جدول  

 

 

  تمهیدات طراحی  شاخص

  پارکینگ

  ماشین. 40متر مربع به ظرفیت 1.449متري جدي به مساحت  34پارکینگ روباز، دسترسی از خیابان  -1

 20مترمربع و  به ظرفیت  288متري آب  به مساحت  24ي سایت، دسترسی از خیابان  پارکینگ روباز، در حاشیه -2

  ماشین.

  ماشین. 60متر مربع به ظرفیت  1.730دسترسی از خیابان جدي و آب، به مساحت پارکینگ سرپوشیده،  -3

 زیبایی و جذابیت

  

  

  

  
  

  )نگارنده: منبع(زیبایی و جذابیت در مرکز خرید : 6-5 شکل

 



 

  تمهیدات طراحی  شاخص

  کیفیت کالبدي

  هاي ساختمانی استاندارد ها و روش استفاده از مصالح، فرآورده -1

  اي و  جانبی سازي بنا در برابر بارهاي لرزه مقاوم -2

نشانی (اعالم  ي مطبوع، آتش مهندسی تأسیسات مکانیکی (تأسیسات گرمایی، سرمایی، بهداشتی (آب و فاضالب)، تهویه -3

  حریق، اطفاء حریق و ...))

منابع  - 2رطوبت ناشی از بارندگی منابع خارجی: رطوبت زمین و  -1سازي در برابر رطوبت (عایقکاري رطوبتی ( مقاوم -4

  هاي مناسب و...) داخلی)، شیب بندي مناسب، نصب آبروها در مکان

  ها و جزئیات مربوط به اتصاالت در میان بلوك 1درز انبساط -5

  ي سبز و محوطه سازي سازي پوسته سازي داخلی ساختمان و کف جزئیات مربوط به کف -6

  و مبلمان قابل تعمیر و نگهداري) نگهداري بنا (استفاده از جزئیات -7

 جزئیات مربوط به نصب مبلمان و سایر جزئیات اجرایی بنا -8

نبود فضاهاي 

  ناسازگار

   
  (منبع: نگارنده) )سازگاري( کارکردي بندي حوزه و بندي : دسته7-5شکل 

  بهداشت

  هاي داخلی) آوري زباله طراحی سیستم جمع( بهداشت محیط -1

  هاي زباله (به تفکیک نوع زباله) در داخل و خارج بنا و سهولت دسترسی سطلجانمایی  -2

هاي  هاي خالقانه در محل ي تابلوهاي گرافیکی جذاب و ایده ترغیب بازدیدکنندگان به رعایت اصول بهداشتی با تعبیه -3

  مناسب

  روي  تقویت ارتباط محیط انسان ساخت با محیط طبیعی از طریق ایجاد محورهاي پیاده -4

  کاربرد فضاي سبز در ارتقاء سطح سالمت جسمی و روانی -5

  روي کاربرد فضاي سبز براي ترغیب بازدیدکنندگان به پیاده -6

  طراحی فضاهاي مناسب در طول مسیر براي استراحت و رفع خستگی -7

  گرا  بکارگیري مبلمان مردم -8

  )ابعاد فیزیکی بدن (آنتروپومتري) و کاربرد این اطالعات در طراحی ي مطالعهرعایت اصول ارگونومی ( -9

  رنگ و موسیقی ي کاربرد بهینه -10

  ها و سبدهاي خرید مناسب براي جلوگیري از حمل دستی ي چرخ دستی تعبیه -11

  ي طبیعی در داخل بنا گیري حداکثري از نور و تهویه بهره -12

 نسبی رطوبت% 50 با فارنهایت ي درجه 75 تابستان در عموماً درونی مطلوب تحرار ي تأمین آسایش حرارتی (درجه -13

  باشد) می فارنهایت ي درجه 70 زمستان در و

  ي مطبوع تهویه -14

  احداث یک واحد سرویس بهداشتی به ازاء هر دو واحد تجاري -15

                                                
1  Expansion joints 
 



 

  تمهیدات طراحی  شاخص

  مناسب روشنایی

هاي مرکز خریـد کـه بـه صـورت      در قسمت .معماري هاي ویژگی تعیین براساس خرید: مرکز در نیاز مورد نور مقدار -1

 به را مشتري که کند ایجاد محیطی که شود آن به نحوي تنظیم  در ضروري نور مقدار است، سرپوشیده و محصور محیطی

 عناصـر  و فضـا  آن دکوراسیونی هاي ویژگی که تأثیراتی باید کند. همچنین را القاء امنیت حس و باشد جذاب بخواند، خود

 در کـه  اسـت  هـایی  بافـت  و سـطوح  ها، رنگ نوع مهم موارد از در نظر گرفته شود. یکی محیط دارند، نور بر آن در موجود

است. فضاهایی  تأثیرگذار فضا براي نیاز مورد نور میزان نیز در تعیین سقف ارتفاع و ي فضا دارند. اندازه وجود آن دکوراسیون

کوتاه، بـا کـم    سقف با فضا در دارند. نیاز تري روشن و تر قوي نورپردازي به ها سایه شدن برطرف براي بلند دارند، سقف که

  .شود تاکید نمی دیوارها و سقف میزان کوتاهی بر نور قدرت و روشنایی شدت از کردن

نـوع   سـه  از ترکیبـی  خرید مراکز در مصنوعی تکمیل شود. نورپردازي مصنوعی نور با طبیعی نور شدت کمبود روز طول در

  تزئینی.  نورپردازي نهایت در و تأکیدي و موضعی نورپردازي عمومی، نورپردازي است، نورپردازي

  قـرار  اي جداگانـه  تنظیم مدار در نورپردازي نوع سه این از کدام هر ،خرید در مرکز مصنوعی نورپردازي بهتر عملکرد براي

 درصد که نحوي به آید، بدست می عمومی و موضعی روشنایی ترکیب کردن با را محیط موردنیازروشنی  شدت گیرند. میزان

روشـنایی  . شـود  تأمین عمومی روشنایی از آن از محدودي مقدار و موضعی روشنایی از مورد نیاز روشنایی مقدار از بیشتري

 یکنواخت غالباً و متحدالشکل صورت به تقریباً فضا را یک کنند، می یاد نیز محیطی و حجمی هاي نام به آن از عمومی که

 یک فضا هاي گوشه در دهانه ایجاد و کردن صاف ها، سایه کردن یکنواخت براي تواند می عمومی کند. نورپردازي می روشن

  شود. گرفته کار به مطمئن، حرکت جهت روشنایی از مناسبی میزان تأمین و

  صورت پنهانی، پوشیده و متغییر باشد (نور همیشگی کسل کننده است)روشنایی مرکز خرید در عین شدید بودن به 

 و گـردش  مسـیر  و راهروهـاي خـروج   تجمـع،  مناطق کردن مشخص مسیریابی، براي باال از نوردهی از  مسیریابی: -2

 این به مسیریابی تر، ساده بیان شود. به می جذب نور سمت به ذاتی طور به استفاده شود، زیرا انسان دیگر خاص هاي محل

 روشـنایی،  طراحـی  بـرود. بـا   بایسـتی  چگونـه  و بـرود  باید کجا و فردي کجاست هر شود معلوم که شود می مطرح منظور

  تسهیل کند. را آن اطراف و ساختمان داخل در مسیریابی

  است. داخل محیط روي تمرکز و تناسب بیانگر شود می القا باال از نوردهی توسط که حالت عمودي 

  در محیط کننده خیره از بین بردن نور -3

 در نـور  منـابع  روشنی اثر در مستقیم، ي کننده خیره تابش و مستقیم. درخشندگی غیر و دارد: مستقیم وجود خیرگی نوع دو

 شـامل  مستقیم ي کننده خیره نور از ناشی مشکالت براي موجود هاي حل آید. راه می وجود به ما چشمان معمولی دید میدان

  باشد:  می زیر موارد

  ؛گیرد قرار چشم مستقیم دید از خارج در نوري منابع -الف

 ؛شود استفاده دار محافظ روشنایی تجهیزات از -ب

  بیابد. کاهش روشنی نسبت و داده افزایش را نور منابع ي زمینه روشنی -ج

  
  (منبع: نگارنده) : نورپردازي عمومی و موضعی8-5شکل 

  



 

  تمهیدات طراحی  شاخص

  امکانات عمومی

  مجله و روزنامه در البی، - 5اینترنت پرسرعت،  -4تلفن عمومی،  - 3هاي خودپرداز)،  بانک (دستگاه -2پارکینگ،  -1

هاي  سرویس - 10آب آشامیدنی،  -9مبلمان مناسب در داخل و خارج بنا،  - 8برقی و آسانسور،  پله - 7تاکسی،  -6 

مانیتورهاي بزرگ در فضاهاي مکث  -13تعویض پوشک و شیردهی،  فضاي -12محل بازي کودکان،  -11بهداشتی، 

  و ... 

فضاهاي جاذب 

  جمعیت

  

  
هاي ارتباطی سبز ، فروشگاه بزرگ لوازم خانگی، پوشاك، گل و گیاه و  ي همکف: هایپرمارکت، کافه، سکو و پل طبقه

  هاي خوراکی  کاربري

  
  ي اول: فود کورت، رستوران ، فروشگاه بزرگ لوازم خانگی، پوشاك  طبقه

  

                  

  

  ي دوم: شهر بازي و گیم نت طبقه

  (منبع: نگارنده) جمعیت جاذب : فضاهاي9-5شکل 

  تمهیدات طراحی  شاخص



 

  روي راحت پیاده

  هاي ارتباطی، سکوهاي سبز  رودخانه، پلخوشایند بودن و پذیرا بودن محیط، محوطه آرایی جذاب با ترکیب  -1

  آسایش اقلیمی (حفاظت پیاده از شرایط آب و هوایی ناگوار) -2

  :پیاده فضاي به مربوط رعایت استانداردهاي -3

  متر) 5/2متر) و حداقل عرض راهرو جلوي واحدهاي تجاري (4برو ( واحد تجاري رو 2رعایت حداقل فاصله بین  -الف

  سانتیمتر 120حداقل عرض مفید  - ب

  رو دو درصد حداکثر شیب عرضی پیاده -ج

  درصد 8رو  حداکثر شیب طولی پیاده -د

  رو که نسبت به هم اختالف سطح دارند در سرپیچ، سه درصد حداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده -ه

  رو و سواره ایجاد جدول یا اختالف سطح بین پیاده -و

  ها رو و باغچه ر بین پیادهسانتیمت 5ایجاد جدول به ارتفاع  -ز

  استفاده از مصالح سخت و غیرلغزنده براي ایجاد سطح صاف و هموار -ح

  سازي راه با ردیف درختان و لبه تفکیک پیاده  -4

  بینی هسته براي طرح پیش  -5

  قرائت پذیري محیط با سیستم روشنایی خطی  -6

  دید آزاد و اشرافیت ذهنی به فضا -7

  هاي بصري و صوتی اکم و سایه دار براي ایجاد محصوریت، تفکیک فضا کاهش آلودگیوجود درختان متر -8

  (منبع: نگارنده) دار : وجود درختان متراکم و سایه10 -5شکل  

جذابیت 

  نورپردازي

  هاي ویژه هاي معماري و دیوارها و سقف روشنایی مالیم فضا و استفاده از نور براي تأکید بر فرم -1

  بیرونی براي دعوت کنندگی بیشتر ي پوستهنورپردازي  -2

 فضایی اثرات ایجاد باعث تواند می باال از نوردهیي نورپردازي از باال.  بزرگ نشان دادن فضا  یا فضاسازي به وسیله -3

 وسـعت  احسـاس  ایجاد آمیخته شود. براي معماري با تواند می است. فضاسازي معروف فضاسازي به که شود مشخصی

  شود.   گرفته کمک روشن نسبتاً دیوارهاي و ها سقف از فضا

  تقسیم فضایی از لحاظ بصري  -4

  بازي نور در فضاي تاریک و نیمه تاریک براي جلب نظر مخاطبان -5

 بـراي  عموماً گرم نوري گوناگون: منابع نوري منابع روانی اثر با در نظر گرفتننور  ي وسیله به مطلوب رنگ ایجاد  -6

 منابع که حالی در رود، می کار به آرامش و گرمی حس ایجاد براي قیمت، گران هاي محیط و پذیرها مهمان و ها رستوران

 دیگري ي رود. مسأله می کار به هشیاري احساس ایجاد براي آمد و رفت پر هاي براي محیط عموماً سرد و طبیعی نوري

 سطوح در آبی موج طول ویژه به سردتر نوري منابع که دهد می نشان تحقیقات که است این شود گرفته نظر باید در که

  دهد.  می افزایش را ادراك روشنی دید و وضوح تر، پایین رنگی

 درون کاالي و عبور حال در شخص میان رابطه که نورپردازي جذاب ویترین به نحوي: رختکن و ویترین پردازيرنو -7

  نماید. ایجاد فروشگاه

واقعـی   و طبیعـی  صورت به را رنگ و داده نشان را کاال بافت و فرم تا باال نور کیفیت :رختکن هاي اتاق نورپردازي -8

  دیده شود 

  طراحی ریتمیک سیستم نورپردازي هماهنگ با موسیقی -9

  رعایت وحدت در مقیاس نورپردازي -10

    شاخص
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Abstract: 

Traditional bazaars in Iran , meant to be multifunctional in the past decades. Adverting 
machines and manufacturing have fundamentally changed life style and consequently the 
spatial form and function of this commercial and social arena. Thus pedestrianism and 
human scales in urbanism have been neglected and presence of people has been reduced. 
The function of bazaars and their impacts in social interactions was very phenomenal in the 
past and nowadays all these concepts are lost. Also the recent economical policies are not 
compatible with the current life style and the fluctuating demands of people, so they can 
not compensate this loss either. So social sustainability of recent cities has been 
diminished gradually, and social life has been declined, so as new bazaars. 
In this research a new style of bazaars for Iranian cities is defined by analyzing all aspect 
of traditional bazaars and modern malls .Also the effect of  pedestrianism on enhancing  
social sustainability at cities is considered according to have an innovative economical 
structure in Iran , supreme life quality and stable social life. At first several questionnaires 
are prepared to recognize the initiative criteria of social sustainability in malls. Then these 
criteria are coordinated with pedestrianism standards. In further researches six case studies 
are discussed considering their social sustainability status and their pedestrianism 
standards. Integrally , the result is that, pedestrianism is  a critical factor in order to 
improve social sustainability in malls.  
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