


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشتارها نظیر ترجمه، رس د. نشریه ای وذیرش سایوس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد نوشتارهای للمد

 گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 

 اقلیم گرم و خشک معماری  شریه نراهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در 

 خشکخشک
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 صفحهشماره  فهرست

 زهی)با انگ رانیا یمعمار شناسیدر سبک دیجد کردیرو یبا معرف یمعمار شناسیمفهوم سبک نییتب

 (یحفاظت معمار
1 

  یمرا   بیی ،درضا ابوئ ،دمیند یها 

 11 اصفهان            یصفو یمذهب یهاآرامگاه ییفضا -یکالبد یسشناگونه

  دجمال یدحی ،یداسکو دبالل تایآی

  یمیبلند مدت عوامل اقل یریگبر اساس اندازه زدی یسنت یرهایباد در بادگ یرفتار یبه الگو یابیدست

 خانه مرتاض(                        ری: بادگی)نمونه مورد
31 

  دالله تیآ نیمحمدحس دیس ،یرضو انیلما   بیی دهیس ت،یژاله هدا

 11 در شهر قم                یاسکان موقت پس از زلزله احتمال یالگو یطراح

  درقاسمیم دمسعو یّس ان،یدیخورش دیلبدالمج یرگر،میابراهاکبر حاج ،دمتک رییه

 53 یخیتار یهابر نقشه یمبتن ه،یقاجار ۀآن در دور قیمصاد فیو ط «دانیم»مفهوم  ۀدامن نییتب

  یرضا شکور ،دمه ام نجف

خشک  مهیگرم و ن اریبس میدر تابستان، در اقل یجنوب یبر انتقال حرارت از نما ینچیاثر خوون یبررس

 خوزستان                    
115 

   هار، م صوره طاهبای، محسن تابان دلل

 141   یقیاز منظر مطالعات تطب هیجامع هفتشو مسجد یـ کالبد یخیتار بندیدوره یبررس

  باباکمال یدریح داهللی ،درایان یمهد

 113 شهر کرمان       یمسکون هایخانه یدر کاهش مصرف انرژ کیلیوفیبا کردیرو یابیارز

  قیبهزا  وث ،یسارا محمد

 155 باز محله پامنار کرمان                                          ی: فضاینمونه مورد هیبراساس اصول منشور صوف یباز شهر یفضاها یمستندنگار

  د شتخاک د یاءالدیض هییا ه، مهد دمحسن کشاوری، محبوبه اسالم ،د یتاج الد  هیسک

در تداوم حس تعلق مکان  رازیخانه عطروش و محتشم ش یآموختن از گذشته، کاربست  نحو فضا

                       معاصر                 یالهایو
221 

  را  دکرم  ایس ،دالهام فالح ،دبیحب نیام

گرم و خشک )مطالعه  میدر اقل یدیاز تابش خورش یمندجهت استقرار ساختمان در بهره یسازنهیبه

                            (زدیاصفهان، سمنان، کرمان و  ی: شهرهایمورد
231 

  نشا  د یفاطمه سا ات حس ،یحسن اکبر

و نور روز )نمونه  یحرارت شیبر آسا دیبا تاک رازیش یقاجار هایخانه یداخل یطیمح تیفیک یبررس

 (                           ی: خانه نعمتیمورد
265 

  دآیا ه شاهچراغ ،یدریح نیشاه ه،ییارع مهذب دایآ
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   مستندنگاری فضاهای باز شهری براساس اصول منشور صوفیه

 نمونه موردی: فضای باز محله پامنار کرمان 

 
 4، مهدیه ضیاءالدینی دشتخاکی3، محبوبه اسالمی زاده2، محسن کشاورز*1سکینه تاج الدینی

 مربی، گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان -1

 استادیار، گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان -2

 مربی، گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان -3

 مربی، گروه هنر اسالمی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان -4
 

 ( 23/10/1398 ، تاریخ پذیرش نهائی:04/03/1398 )تاریخ دریافت مقاله:
 
 

  چکیده

رهبوبریفهبرار بر بساهص ه بهاها ببرندبنقشبویژهفضاهاه باه بر بهاهااه بره ی ابریار فبفه ابر بره اا بصه اابررباابیابررها ر

رند.برینبفضااهاهبر بله رباره  باساا هدبرربرساا  و بباورهباهفتبنهسااجمبنت  ببوبراهیربنجهو بفسااه نه براهدهبره اه براار 

رندبا کربرهاابر بریدرههبهاهاساه  بعه کار بصورب ربر برساتبررره-رغییار ب یهربنههاابر بروسا ربهادهبوبنربرهههبنقشبساهص ه  

اهببهاوند.بر بساو بری ابفقدر ب وهاابلهن بوبره ربر بنسا هدن ه  برینبفضاهاهفب فه تبا ر قابنابن ه ااباربعهور بن ضاشبهاها 

ب رباهبچهلشابلد ب وااوبسهص ربرست.ب

ره ی ابر  ادربردوینبرل ویابرسا هندر ربلهتبنسا هدساه  بفضاهاه بب-رو ایفابرت ی ابوب-اه برو ایفاپژواشب هضااباهب و 

ر بر باهفتبفضااهاه باه بهااها بر و بنت ربفوباار برینبنهظو برسااتم(بب1996اه بنب هابااب اههوراه باینبرله  اب)نهشااو ب ااوفیرب

راد.بهاهیه بکرابرساتببقار بنابفبنو ربهاههصتبوبنسا هدساه   بنت ربپهنهه ب رباربعهور بنهونرقدیمبرانه بوبارباو بصهصبفضاه باه

ضااااو  بو ورباربات ببورندبب بررهااا راه باسااایه ررارونابفنو ربنطهل ربلد بورق بنشااادهرهو بررباسااایه  بر برینبفضاااهاهبره

بهور.باهبایشبر بپیشبر سهسبنانس هدن ه  با 

رورندبلهتبنسا هدن ه  بفضهاه باه بنابن  بان یجربعه ابرینبپژواشفبر رئربقهلبابرساتبررباهبر هدباربیابرسا و رل هشباینبرله  اب

فبقها یتبرغییابوبهااورناپهیربوبرسااهسباه بپاررهدهبوباا برنجهمبپژواشنریا بر برینبرل وبنههااها بنو ربرساا فهرهبورق بهااور.باهاه

برهد.بوباربندیایتبرا عه بلهتب فه تباهفتباه بره ی ابرهابنابرر ررنطبهقباهبهاریطبرونهرو ب رب

 

برانه بههانت ربپهنهه فببفنس هدن ه  فبنهشو ب وفیرفضه باه بهها فباهفتبره ی افبب:هاواژه کلید
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  های پژوهشپرسش

برهلبد ب- بسهص ه  بر  بهها  باه  بفضهاه  لهی هه

بهور؟نت  بره ی ابچ ونربر  یهاابنا

بب- ب ریج ب وند بر بر  بهها  باه  هههصتبفضهاه 

غهلبهبپههه بنهندهبیهببفاهیارشو بنهفبچربرا هربوبنولفر

بریاند؟بنو ربغف تبقار بنا

بناب- بچ ونر ب وفیر بنهشو  بر ب اههوراه  رورند

بقهلببلهتبربتبوبنس هدن ه  بفضهاه باه ب ر رئر

بهها باربره براف ربهور؟

ب

 ببمقدمه -1
هها بوبنیارثبببنیارثببر ایبببوببرغییاببساعتببرناو 

برینبباهربا ور برربرستبا بر بایشبلهه بن هه  

برنسهنابباه اسیببنیه فبرینبر .برارب فظب رباره 

بر  ابعهنشبروبرسی  رفبعهه بروس ربوبلهگبنظیا

با یه ».ب وندبنابههه باربرغییار بوبباهر ایببرین

ب ناهبر بنیزبنهرهفاب فه تبوبرولهااابابی اف

بباهیدببرربچهدباا.باس هدباره برینبنهاوررههدهبعورنش

برره ربب رببر  ببنههیتبباره ببرینببر بب فه تبب رس ه ببر 

بن هسفهنربنهببررببررهتببصهاابباربباهیدبب هلببرینبباهبباههیمف

باوربن ورایمباره برینباهرب فظباربقهر  بر بیکا.

بنیارثبر ب فه تب و هبر بنولورباه رزیهر

ببوببرغییابر بپیشباره برینببنس هدن ه  بفااه اف

بب«اهستا بر ایب ب1395) ههچاف بر بب.(7: رلب ر

بنجهوعر بنتواراههاهف بو برر ر بررباهیااه

باهبوباورهبر سه هبیهبن هه  بره ی افباه ر   ب

باس هدببالزئبیهبر ابر ایبببصطا نورلر

رهدببنابپیدربایش ا بضاو  بنس هدن ه  

ب(.1395) ههچاف

بواشپژ برهرهو  برر باه باهیا بفضهاه  پیارنو 

بال مب برنسجهم بهدندف برنجهم بریار  بره ی ا ههااه 

باهفت ب فه ت بو برا عه  بندیایت اه باار 

بر ب باو  بهده برا عه بله  بندر ند. ره ی اب ر

اه بنو رباابفضه باه فبپاررهدهبوباهارهباهبرهس ا

 وبولورب وهابلهن بلهتبریناسیه  برستبرربر 

را عه بفضهاه باه بره ی ابنس هدن ه  بوبربتب

باربنهظو ب فه تبر با  کرابببههیه اهبضاو یست.

بر  »برربرست برصیا برار بسر بر  بر بریار  اهیا

بپیش بو بقورنین بردوین ب فه تف ایهابلهت

برینبضههنتب بولا برستف بررره برنجهم بندیای ا اه 

 و بوبن دولوژ بباهبر بپیوس  ابوبپهیدر   بر  

 یز بر  برشو ببااصو رر بنبورهبوبر بنظهمباانهنر

رسهسهَباربرلیشبنقصه برند.ببلهی ههبورق ابصورب ربنیهف ر

باانهنر بنظهم بنبهنابر  بر  بااصو رر   بعدم بو  یز 

نظا بندو بر ب رس ه ب فه تفبرنابنس هدسه  بوب

ر  هههدبره ی ابباهبوبنور ی ارهاابرهنشبر بررره

اربویژهبر بورر ب فه تبر باهفتبببنهندهبرست؛نغفولبب

بفهاست بره ی اف بابقراه  بوباهد ف اهد 

باانهنرب باد  باه بنس هدن ه   بنارز ب یز  ر 

بنیست بو ول :ب1396)نتهدنارر فب«نش صبقهاش

ب(.بب1

پژواشب هضاباهفتبره ی ابههابرانه ب ربندبنظاب

ر براررمب یهر بااصو رر بر برهه رببقار برررهبرر

وبنهنهدبسهیابناررزبره ی ابههااه بریار بر بباوره

راربساباربا دبرس  و برغییار باهیهر بر بنظهمب

بوب باویت برغییار ف برین برست. بهده سهص ه  

اه برل ههعافبرق صهر بوبرهلبد بفضهاهب ربویژرا

رتتبرلش هعبقار برررهبوباربرب با بههادبفاسورراب
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فضهاهبوبر ایببسهص ه برولیربرینبفبوبنهاسهنهناباهفت

نفهومب ندراببفارنوهابرهنبرل واه باهبر   بو

بنت ر بارباس یمر  برر بره ی اببرناو نتو  اهفت

رانه بوباس ربقدیهابرغ ببههااه بریار باربله ب

ر بانجهبرربرند.ببیابرنکه باربیابرهدیدبربدیشبهده

ب بنطهل ر باه  بفضهاه  بپیارنو  بنهسجها بو ر بندو 

هل ه بر باهربنطبرانه برنجهمبنشدهبواهفتبره ی اب

ب بار برولر باه بفراار باه ره اا هها برینبفضهاه

بنقشباویتب بنور ر  بر  بو رونربا شبرینباا سا

اهچهینبفضهاهبر بنت  بنهریدهبراف ربهدهبرستبوبب

بباه بررارونا به هاهده ب وند بار باهفتبرولر اه بر 

بوببفره ی ا بنس هدن ه   بو بنطهل ر ضاو  

 یز بلهتب فه تبرینبفضهاهبایشبر بپیشباانهنرب

بنا باهیهربهورر سهس بن یجر بار برس یهاا باار  بفو

باهیه بنظ بو بپهیر بر  برینبرنا ا بوبضاو  برستبرر

باههد بااصو رر  برس ور   بر بعه ا برب یت .

بنارس و رل هش برله  ا باین بر اه  ب نیهربررورند ین

باههد. برسهسب را شه بپژواشبباااهین برین پهیرباا

ب وفیر بنس هدن ه   بنهشو  ب1 اههوراه 

نطهل ربنو ر بیکابر بفضهاه باه بارببفببنی ر 1996

ب بقدیم باهفت بر  بناهها  ایهنیرببپارر ر.رانه 

نس هدن ه  بر ولاباار ب»بریکونوسبرتتبعهور ب

رهیربهدهببب«اه بره ی ااهبوبنتوارر باره فبنجهوعر

بنقولرب بار بویژه باو  بار برر برست بسهد  برههه و

پارر ر.بر بورق برینبنس هدن ه  بر باره بره ی ابنا

عهور بنبهه بر  اباهربرقدرنه بنس هدن ه  برسهدبا

بنا بب«هورنتسوب ب1395) ههچاف بنهرف رب23: .)

بارب برس یهاا بن ضهن برس هندر راه ب عهیت برر نههند

ریفیتبوبقهلببر ریربیکسهناباار بن هیجبپهیهناباورهب

او ربرربرا عه برولیدبوبرینبراهیهه ب ربپدیدبنا

بهدهبنهطبقباهبرهبوراه بنولورباهههد.ببب

برررهبر  باو   بله  برتقیقف ره ریا برااه 

بهیوهب ب و ر  بر  برو یفاراریبا بوب-اه  رت ی ا

رهدبرهباهارهبباربرتقیقبرهابناره ی اب-رو یفا

بلهتبرادر ب بر  بو باارره ر برهم بنهشو  بر ول اه

بر  بچه چواا برهیر بی ها بنوضوعببپژواش صو 

برس  و برتوال بب بعهونه بهها برر فضهاه باه 

براریده ببفرنداسیه  ب ورپیش بوببر . نس هدن ه  

بندرب بار بپهنهه  بنت ر باه  بفضه  برتوال  اا سا

اه بن   فبوبرسههربره ی ابراراه باوریابعکس

اربرت یشبوبر  یهاابرا عه بپاررص ربهدهبوبقهلباب

اه بنهشو ب وفیربر رئربرربر بنههیتباارسهسبرو یر

بعینبلهن باور بنا بر  رورندبرن طه بال مب ربهده

بفضهاه باه بنت  ببره ریا باار رلهتبا رههم

ب باههد. برره ر بلهتبره ی ا بپهنهه  بنت ر رن  هب

نطهل رباربرینبرلیشب و  براف ربرربروالباهبقسه اب

ریمبرربقدنتبچهدب دبسهلربرره ربوبر بههابنورلر

برهنره اا  بر  بنت ر باه  راینباه براار بفضه 

بنا بنتسوب برانه  بره ی ا ع ابب)ببهونداههاه 

ب بنسجد برل صوص باش ها برهناببپهنهه (فقا  ر 

اه بررارونالهببراه بنهارتوال بهها بوبر ایض

بسیس  باربب–رهلبد بم یهر بر  بنت ر فضهیابنارز

ب.بشبرهنشبرستولورباو رهبرربر ینبنظابقها

ب

 پیشینه  -2

رااااهرهو بنطهل ااااه باساااایه  باااااهب ویکااااارب 

رااه ی اباااهباااه بنساا هدن ه رنربر باههاااهبوبنتوااار

ااااه بروناااهرو ب اااو  بپهیاف اااربوبراااه اا 

رتقیقاااه باسااایه  بااااهبولاااوربرهاااوعب ویکااااربوب
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راااور بیهفااات:بنهنهااادبیااانب یطاااربناااارب و بر 

برااارااااه براااه ی اباهااادر بساااه  بااااهانس هد

وبن هااه  ببهاادهاارسااهسبنهشااو بف ااو رنسبرنجااهمب

اااه بن   اافبریاانباههاااهب رباااربناادربرسااههربرو ه

اااه بقاادیهابعکااساااهبوبرااه ی افبن ااه را 

اااهرفابهااجهعبوب)بنااو ربرفساایابقااار برررهبرساات

سااه  بنهظاااب.باهچهااینبنساا هد(1396کااه ر فاه

رنااینب ررهبوباهکااه ر فباهساا هنابر ااتبلهشاایدب)

ن ه  بو فه اااااتبپوهاااااشبهدوبنسااااا ب(1385

صااااااه بریااااااهااباااااااهاباااااااه برااااااه ی اب)

باساا هد(بر یاانبرسااتبنطهل ااه ب1394نتهااد ف

ن ه  بوبنساا هدراارباه اااباااربر رئاارب و بلااهن ب

برس رباهد برا عه برهریدبرر ند.ب

سااه  بررنااشبر بری اااباتاا بنساا هدر بنطهل اار

هااوربنطااامبنااابنیااارثبن هااه  بر بریااار اهیااه ب

(ب.بر بریااانبرتقیاااقبااااربرهباااورب1392رناااد ور ف)

هههساااااههنربراهیاااااربراااااه ی ابرهریااااادبهااااادهبوب

رساا هندر راه بلهااهنابفاااررررهبنطهل ااربوبفهاسااتب

ااااه ب ه  برونااارااااار بنسااا هدنااااهبپهیاااربررره

فبصهناارفبره ورنساااربوبیااهبن   اافباههنهاادبنسااجد

هببهااادهبرساااتب.بر بن یجاااربریااانبااااه ر برن  اااب

اااااه بنیاااادرنابوبفبپااااسبر بااررهااااتپااااژواش

ر براهیاااربن   اااففبفهاساااتبپهیاااربوبر ها هنااار

اااه بفهاسااتبرفصاای اباااهبرل ااو برساا و رل هش

ن ابوبلهااهنابارااه برکهیااشبهاادهبرسااتب.باهچهااینب

اااه برااه ی اباااربری ااابنساا هدن ه  بصهناارر برراااب

وباااهبرهریاادببیهرهاادهبر باااهالاااو بصااهصباااهب و ب

باااه بررنااشبوبرهظاایمبهههسااههنربرت ی اااپهی ااههااااب

وبااااار باراااه برنجاااهمبهااادهبرساااتب.ب)نتهااادپو ب

ب(1397باهکه ر ف

ر باااااهببفضااااهاه باااااه بهااااها ب ررهبساااا طه 

وببرساااااتبرررهر برنجاااااهمبطهل اااااه برسااااا ارهن

ن   ااافبفضاااه بهاااها بر بله ااارباه برونااار

اااه برااه ی اباا سااابرااارهباااهب ربر باهفااتنیاادر 

روسااا ابر بر اااهبب(.ب1390)سااا طه ب ررهفببرسااات

سااهصتبهااهابوبن هااه  بر برق اایمبرااامبوبصشاااب

ضااهنباا سااابسااهص ه اه بهااها باااربفضااهاه ب

ریااا بنتاا  باااه بوبنقااشبانهااهبر بنظااهمبهااکش

ب(ب.ب1381بفپاررص ربرستب)بروس ا

نطهل ااه بر بفضااهاه باااه بهااها ببنیاازبر بر بپااه ه

ااارباا سااابنساا هدن ه رنربرااه ی ابفضااه بصااهصب

ریااا بر برااربهااکشرهااه هبرر ر.باهچااو بنطهل اار

وبررارااونابنیاادر بنقااشبلهااه بوباا ساااب وناادب

ااااه بن   ااافبناااو ربرتاااوال با ب ربر برو ه

رررهبرسااااتب)بهااااههاابنااااژرربوباا سااااابقااااار 

 یطااااربیاااانبرب(.باهچهااااینبر 1395بفاهکااااه ر 

رااور باااربنطهل اارب ااو  براف اارب و بنیاادر بنا

(برهااه هب1396بفقیصااایربال ب) ر عااابوباهکااه ر 

راااااربراااارباااااربوساااای ربنطهل ااااه بنیاااادرنابوب

ولیااربر بااارباه نهااهیابوضاا یتبرهلبااد برر ها هناار

سااه  برتااوال بنیاادر بر برو هب اافویربوبنس هد

بپارر رب.ببا بنا

نطهل اااربفضاااهاه بااااه بهاااها بر باهفاااتبقااادیمب

اااه برهلیفااهرابچااو بنت اارباااررااور به ب ربنااارانااب

(برهااه هبراااربراارباااهب1388بفررنشااو قاادیمبرانااه ب)

 ویکاااار براااه ی ابوب وری  ارناااربااااربپیشااایهرب

اایاااابر بنتااا  بقااادیهابهاااهابوبرلااازربوب
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.بارااه بری ااابچااو برهااداااهبرهااه هبنااابعهه ااابا 

لغارفیااااااهبوبره راراااااااه باااااااه ر برانااااااه ب

 یاااز بلغارفیاااهبوباانهنااار(بوب1370فب)پو ر هاااد

(بنیاازبرهاراازبصااورب1376بفهااها ب) ن ااابااااهر 

ب ربر باهفااتبنارااز بهااهابرااهر رهبوب ویکااار 

ها برر نااادبوبناااربنب هااااباااااباانهنااارب یاااز بهاااب

بنس هدن ه رنر.ب

اااه برقیااقبر باهفااتبقاادیمبرولااینبنساا هدن ه  ب

راناااه برهااااهبنطهل اااه بااااامبرفصااای اباهفاااتب

ررنشااا هاابرهااانبرساااتبراااربروساااطبلهاااهر

ررنشاااکدهباهاااااه ب یباااهبررنشااا ههبرهاااار برهیااارب

فبهاابکرباااهیااد.باساایه  بر برنااهرنبوبرااه اا رار

ر رباااهاابوبفضاااهاه بهاااها بر بنطهل اااه بریااانب

اااه برقیقااابر بانهااهبرهیاارباامبریاادهبهاادهبوبنقشاار

هاادهبرسااتب.بلاایکنبفضااهاه باااه بهااها بر بریاانب

ااااامبااااربعهاااور بفضاااه بنهفاااابریااادهبهااادهبوب

یشااا ابن طاااو بااااربفضاااهاه بابااااهنسااا هدن ه  

بوباااه بههایسااتن هااه  بهااکشبراهاادهباااربادناار

اااهباااهبفضااه باااینبسااهص هه بباااو بنشاا صفاااربناار

اااه برهلبااد فبفضااهیابوباااوی ابصااهصبویژرااا

بف)لهااهربررنشاا هاابررنشااکدهباهااااه ب یبااهبصااور

ب.(1365

رااه ی ابهااهابب–پاااوژهبر یااهبنتااو بفااه ااار ب

نسااا هدن ه  بااصااااباههااااهبوبفضاااهاه براناااه ب

ریااانبااااامبر برولاااینبهاااها ب اااو  براف اااربوب

هااهابقاادیمب ربر ااابنطهل ااهرابرسااتبرااربرهلباادب

نااااو ربب1335اارسااااهسبعکااااسباااااوریابسااااهلب

راااد.بااصااابنیااهرینبوبفضااهاه باا سااابقااار بنااا

ااااه بهاااها بر بریااانبااااامبرههاااهبااااربرق ضاااه ب

)نارااازببااااه بعه کاااار بصاااهصبصاااورویژرااا

ریاناادباااور (بنااو ربرولااربقااار بنااابنت رفبیهبرکیر

رااباااربعهااور باااوی ابنساا قشبر بهااکشنااربااار

بوب1373ب)ناااارر فبسیسااا مبفضاااهیابهاااهابساااه ا

ب.ب(ب1378

راااربر باهفاااتبقااادیمبلدیااادرا بر بنطهل اااه بب

رانااه ب ااو  براف اارباااامب رابااار باهفااتب

وضاا یتبررارااونابر بریاانباااامببفرهاانبرساات

ناااو ربنطهل اااربقاااار ببراااه ی ابراناااه بر باهفااات

ضااهاه باااه بهااها بر اادرر بر بفبوبراف ااربرساات

فبناررااازبنت اااربوبرکهیاااهبرتاااتبعهاااور بنیاااهرین

برندنهریاادهبراف ااربهاادهبنطهل ربهاادهبوبر اادرر بنیااز

ببب.(1383ب)ریههناف

ب

  روش تحقیق -3

ب و برو یفا بوسی ر بار -رینبپژواشبس ابرر ر

ب باه بره ی ا برا عه  بپهیر باا بو بر برت ی ا رس فهره

 اههوراه باینبرله  ابر ب نیهربنس هدن ه  بوبارب

ب وفیر بنهشو  بصهص )ر ولبببنی ر ب1996او 

بنتوار بو باههاه بنجهوعر باره ف اه بنس هدن ه  

اربر رئربقهلببوبرل ویابببم(1996ریکونوسبببب-ره ی ا

لهتبنطهل ربوبنس هدبرار بفضه باه بر و بهها ب

پارر ر.باار برینباربویژهبفضهاه باه بر و بنت  با

بقدیهاببفنهظو  بر  بیکا باه  بنت  بفضه  راین

بر ب بهد. بنهونربنو ر باارزیده رانه بلهتبر رئر

برسههرب بر یر بنیدرناف بنطهل ه  بر  بپس برول نا  ر

ره ی ابنک وببوبنس هدر بنااوطباربنت ربپهنهه بوب

فضهاهبوباههاه برشکیشبراهدهبلدر هبفضه باه بنت رب

بهدب برسندراراو   برین بر ببره ی افب. بههنش ههر

بنهنرسفانهنر بوقف برب اف بسهداه  برسههرباهف بو اه

.بر بنا  ربرومباربوسی ربربدیشباس هدرصویا برهنبب
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برارعکس باوریا بنقشراه  بار بن   ف اه باه 

بنقیهس بو برهلبد ن ایا برتوال  ب وند -رر ف

بارب براار ( باههاه  ب)و باه  بفضه  باها  بو فضهیا

.بههیه بکرابرستبر بنو ربفضهاهبهدرصویابرشیدهبب

وباههاه بره ابهههص ربهدهبر و بههااهباهبرولربارب

اه باوریابر بنهها بوبرهبوربر  ههلابنهها فبعکس

بر ب بهوند. بنا بنتسوب برولر بقهاش بو بنهم رسههر

ب  بنا  ر باهبسونین ب وفیر بنهشو  اههوراه 

اه بفضهاه باه بهها بنطهاقتبرررهبهدهبوبویژراب

برس ر برت یشبو بر  برس فهره اهد برا عه بادستبباه

برت ی ابلهتبنس هدن ه  بفضه ببفانده هههسههنر

ر بنههیتباارینبرسهسبقهلببوبببرست.اه بردوینبهدهبب

ب لهتبربتبصصو یهررببهدهرل ویابلهن بر رئرب

بهها هفض براه  بیهف ف برست دیش با ببوبر بندر ار

بنا بر و ببرور  باه  بفضهاه  بار بنااوط را عه 

یابسیس مبیکپه چربوباههاهگبله بببر ر ب رببنت ر

وبپهی ههبرررهبصهصبرینبرونربفضهاهب ربرارباو  ب

بفارامبسهصت.بب

ب

 چهارچوب نظری پژوهش   -4

(بی ر ن1931)ب2نهشو بارنببر ب نه بردوینبوبرن شه 

اربعهور با شباسیه ببب3نقولربنس هدن ه  اربرینبسوفبب

بنو رب باههاه بره ی اف بر ولب فه تبر  نههابر 

برست براف ر بقار  بونیزبرهرید بنهشو  بر  م(ب1964)ب4.

بن هارزب براباههاه ب و  بفقط بنس هدن ه   ر ول

ر  یهاابر هلتبنیارثبم(بب0199)بب5ر بسهدبنه ربب.هدنا

بار اه بصهصبرهیربنس هدررابر بویژرابفااه اب ر

بر بوبسیابرتولبا اه بره ی اباره بوبنتوار اه

اهبرینب هلبرهبپیشبر بسهلبببررند.ببنه بوراس ربناره ب 

باابرینبنوضوعبب1996 مفبایچبسهدبندونابررب افه

برله  اب باین بنهشو  باور. بنشده برهیر باههدف بن هارز

)ر ولبنس هدن ه  باره فبنجهوعربببم(ب1996)بب وفیر

فباربم(1996ریکونوسبببب-اههاهبوبنتوارباه بره ی ا

برینب نیهربعهور بیکابر بن  باراینبرسهه ر برربر 

نس هدن ه  بنبههیاباار بنطهل ه ببببرهیربهدهبرستبو

ب.ب(ب1395ب) ههچافب هضابر بنظابراف ربهد

بر  ب برررنر بنس هدسه  بر  ب نیهر بر  بلههنا اه 

بسهلب بر  با د برله  ا باین بن  با بنوسسه  ا ضا

بفهاست2000 باربنی ر ف ب ر برس هندر ر  اه 

بر ب بنهونر بسر بار بریهجه بر  برر ب سهندند رصویب

با  بنهه این با نااه برولین برل و بپارر یم: اه

بنس هدسه  ب برله  ا باین برهی ر نفهونا

)6CIDOC.CRM(بب بسهل برینب2003ر  برستبرر م

بهک اباار برو یفب بسهص ه  بر ه یفبو رس هندر ر

نفهایمبنجه  بوب قیقابوراس رباربنیارثبفااه اب رب

بنا بفارام بارهد. بنس هدسه  نیبرهی ر بوبرله  ا

برله  ابنو ههو ر باین بوبب7ریکومباه نسئولیتبرهیر

باار بربهرلبرا عه بنیه ب ب ر راویجبرینبرس هندر ر

بپهیربنو ه بفهاست بنو ر برونین برر ر. بعهده باا اه

نی ر بب0072ر بسهلبب)8VRA(رنجهنبنهها باصا 

رست.برینبرس هندر رباار برو یفبفااهگباصا بوب

رهدبباهب ربنس هدبنااهچهینبرصهویا برستبرربا 

رله  ابن  صصینبرصویابوبندیهبوبروسطبنوسسرباین

بنار بقار  برس فهره بنو ر بو بسونینباویجبهده ریار.

باها ب باره  برو یف باار  باهد  بابقر نو ر

)9CDWA(بب بسهل برستب2009ر  برینببنی ر  .

رس هندر ربلهتبربتفبن هدر  بوباه یهفتبرا عه ب

ر ب راطرباهباره باها بوبفااه ابرهیربهدهبرستبررب
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اه بنهونربروس ربیهف ربوبلزءب10ی وبر ا روسطبرنس

باار ا بیه باها  برو یفبرهیه اه بن هه رنربرهنش

ب(.بب1392ب)رند ور فبهورنتسوببنا

رو یفباره بنجهوعربرس هندر راه بفوقباهباد ب

اه بن   فبنو ربرس فهرهبقار بفااه ابروسطبراوه

برو یرنا بلز بار بردرم بایچ برنه نهنربریاند

بن هارزب1996 بهها  بفضهاه  ب و  باا نی ر 

برند.ببنشدهب

فبر بههاب وفیربا غه س ه بسهدبنصوببریکونوس»

بنهشو  بنکهش بنوعا بار بو برست بقب ا ر  باه 

بر ولابنههسبباار بنا بر برهدبره نس هدن ه  ب ر

ب نیهر باه برس ارهر ربهط بن ه ااه  برناو هببرا )رر

هور(بنیارثبفااه ابر با بر ایفبوبنتهفظتبنا

بنسب هب بهک ا بار بر ول بسهدف برین بر  ر ایفبرهد.

بهده برهظیم ب1395) ههچافب«رند وهن ر بب(.ب24:

ببرونربر ایفبهدهبرینفببنیارثبفااه انهشو ب وفیربب

ب برست: بر باره ف برر باهیا بنتوار بو باههاه نجهوعر

بر   بنیاررابااصو رر باورهبوبنتیطابره ی ابیه

بنا برشکیش ب ر باشا برست ببراهدسهص ر ر ایفبو

بنس هدن ه  ب برست: نس هدن ه  بادینبهامبانده

برهلبد فب بهکش برر برست برا عهرا بار رس یهاا

بوب باههاه بنجهوعر باره ف بره اا  بو وض یت

بنتوار بر  ب ر بره ی ا برو یفباه  بن ین  نهنا

ههه بببرهدبوبا شابضاو  بر بفاریهدب فه تبارنا

ب.ب(ب1395) ههچافبب ورنا

کرابهادهبر بنهرهبرومبنهشاو فبرادر بنسا هدن ه  ب

رهیربرا عه برستبرربارباو بص  ربرولینباد فبب

اار بفاریهدبهههسهیافبر کفبرفسیابوبن افابنیارثب

نساا هدر بررئهابرهیربرسااتبوباد برومفببفااه اب

ااهیابراربراه فبنجهوعارباهاهااهبوبنتواارر بر یاربا

رنادبیاهباارباابنتو برغییابیاهف اربیاهبر بر ایاببهاااده

نا ااخبصاطاااااه بنااههاااابر ب اوررثباابایا اابیااهبب

.بر بساااونینبناهرهببااه باشاااا بقار برر نادف اهلیات

نسا هدن ه  بر بنیارثبفااه افبضااو  ببنهشاو فب

یه باساااببساااربنو رارباو بصهصبر بکرابهااادهبررب

عهور بیابرولویتباهیدباربضاااو  بررنساا ربهاادهبوبب

اربعهور بلزبالیهفکابنو ربرولبرفبر بنظابراف ربهاو

پیشفبنو ربرومفببفبر برقادرناه برتقیقاهرابوب فاه  ا

 ینبوبپسبر بااروناربر هیار فبرغییار بوبیاهبری اب

اه هنابرربر ایببر ابسونینبنو رفببببوندرص  بب

یهبلزئافبن اوکبنهند بوب اهساااه  بیهبلهاربلهیاب

یاابررابنو ربنظابااههاااادبیاهبر بلاهیابراربنیارثب

ساو برنساه بفااه اباربورساطربرهدید بصه لابر ب

بنا ااخبصاطاابا باابایا ااتبر  بسااایااببقاار برر ریااه

 .ب(1996فب11)فی د 

فبیهف نبنا  ربنسا هدن ه  بر بنهشاو ب اوفیرببرولین

اهسات.بر برینبرا عهرابنولوربوباا ساابا نهها ب

نا  اربااهیادبرهاهمبرساااهاهر برارب اهو برا عاه بر ب

رینبرساههرب.ببفبله باو  بهاونداسا هدبب نیهربنااوار

اهبوبفبرزر  اهفبعکسراسایهه بفاهااررهاتبهاهنش

هپبهادهبوبچهپبنشادهبوبری ابندر کبرو ایفه بچ

ااهبوبفبنجهوعارااوطبااربهاااکاشبرولیاربوبراه ی چارباهاهن

.بلساا جوبر برسااههربهااوندنااه بره ی اببنتوار

بلدیدبوبقدیمبر براهیتبیکسااهنابااصو رر برساات

 .ب(1996فبفی د )

رن  هبب و بنههساابباار بنساا هدن ه  ب ااو  ب

برااادر ب بنااهایااتبرراف راف اارباااهیاادبن هااهساااابباااه

نسا هدن ه  فب نیهربفااه افباورلربیهبنهها بنولورب

نهها فبنهکنبرساتباههاد.بر ب او  بنتدورباور بب

اهد بال مباههادبرهبنسا هدن ه  ب ربارب او  بنا  ر
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ااهیابرولویاتبااه(برنجاهمبررر.بچهینب و ب)اارساااهس

اه برو ایفابوبرت ی افبنوها ررورندبهاهنشبرساتببنا

ااه برصاااتی بااه باوریابیاهب نیهافبعکسعکس

اه برر ر برا هربوبنقشااراه بر ت(فبهاادهب)عکس

رساااکیسفبرپاباارر  بیاهبری ابرنادر هفبراورابوب

بال مبرساااتبره.بباه بقدیهابوبلدیدباههااادرو  فن

رالیشبنهطقاباار ب وهااابرربلهتبنساا هدن ه  ب

رن  هببهاادهبوبنتدورهبر بررباار برینبره بر یینب

مبرسااتبرهبال .ببهاادهبرسااتبارب وهااهابایه بهااور

اه بنجهوعرباهبیهبنتواربب)اههفببنوق یتبوبرس اهبررا

رور برقتبنشا صبهاورفبرینبره ب ربناره ی ا(بارب

اه باهفبپ  اه برو اایفافبنقشاارر باایقبرزر  

باه باوریابرنجهمبررر.بن هه  بیهبعکس

اهیدبنسا هدن ه  برساههربفبابقبر اولبنهشاو ب اوفیر

 اهباههد:ههنشبر یربرا عه ب یابیهبااصابر با 

ب(بر ببرلف(بنوعفبهاااکاشبوبرا اهرباهاهفبررابیاهبنتواار

اااه بررص ابوبصااه ربررافبلزومبویژرا اااو  ب

بوبناتاوااارناجاهاوعاار بویاژرااباااهاااه اااه بناهامببپ(

ناهاو فبریفافبفااه افباها بوبع هاباراه  برارب

ب وند.ر ب ناهبنیارثبفااه اباربههه بنا

ال مبرساتبرهبراهیتبفااه افباها بوبع هابنور ربب

ب یابر بنظابراف ربهور:

ریا فباامبر ا افبهاوراد بررلباابره ی بهاکشب-

برس اهفبره اا ب

هاااورااد بررلباابراه ی چاربراه اا فبرغییار بر بب-

صه لابابی ابیهبرنساهنابپسبساه هبوبرهریابنیاواه ب

ر  یاهاابر ببوبریا بوبر باولب یاه بررار بهاااکاش

ببهااااریاطبفا ا اابرراا ر  یااهااابر رابااهطباصاااا بوبو

بعه کار بنیه بررابوباس ابقار ریا با 

ناههاااابر بع اشبابی ابوبیاهببر  یاهاابر بصطار ب-

اه باا ره  برنسااهنابوبصطار بنههااابر بنههقشااه

باهجور 

ااهرولاربااربرالیاشبن   فبنسااا هادن اه  بساااط بب-

فبفی اد ب)بلزئیاه بنو ربنیاه بن فاهو بصوراادباور

له باهاد ب اههورااه ب.ب(1395(بوب) هاهچافب1996

نهشاو ب اوفیربارب او  بفشاارهبر بکیشبر رئربهادهب

ب(.1)لدولرستب
ب

ب)نهصه:بن ه ندره (بم1996بص  ربنورربناربطباهبفضه بهها بنهشو ب وفیربنصوبب-1لدولب

برنامه ریزی  )

برای  

ب(بمستندنگاری

باهدبنهشو ب

 توضیح مختصر 

ب1
اا سابنهها بب

برا عهرابنولورب

لس جوبر برسههربقدیمبوبب

بلدید

اهفبرزر  باهفبرو یفه بباهفبراسیهه فبعکسااررهت

ندر کبنااوطباربهکشبرولیربوببچهپبهدهبوبچهپبنشدهفب

بره ی چربفضهاه بهها ب

باهنارل رباربناررزبرسههرفبا هیواهبوبر ها هنر

باهیابررباهبررابر بر ربهطباس هدبنشهو هباهبرفارربوبسه نه 
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ب2

رن  هبب و بب

نههسببب

بنس هدن ه  ب

ن ههسبباهبنهایتبررافبرادر بب

نس هدن ه  فب نیهربفااه افبب

باورلربوب...ب

اه باوریابیهبباه برو یفابوبرت ی افبعکسنوه ررستب

اه برصتی بهدهب)ر ت(فبف ورارن ا فبب نیهافبعکسب

اه باه بلغارفیهیافبنقشرباه بژئوفیزیکافبنقشراا ساب

برر ر برا هربوبرندر هفبراورابوبرسکیسب

ر ب و  بنتدورباور بب

نهها فبنس هدن ه  بارب و  بب

باهاهد باارسهسبرولویتنا  ر

باه بغیابن اببر بنس هدن ه  برس فهرهبر ب و 

ب(بمحتوای اسناد )

باهدبنهشو ب
 توضیح مختصر 

بهههسهیابب1

بفضهنهمب

بههه هبر لهعب)هههسر(

بره ی براراو  برسههر

بنهمبسه نه بن ولابنس هدن ه  ب

بفضهاه بنااوطباربن هاباربرسههربوبرزر  ر لهعه بر و 

باار بنههاقبهها بر باایقبار سبرقیقبوبردبصیهاه ببنوق یتبرقیقبررابب2

برا عه بب4

بنوعفبهکشبوبرا هربفضه بنو ربنظاب

باه بررص ابوبصه لابویژراب

اه بنهاو بوبفااه اببویژراب

بوبع هابوباها ب

بنصهل فبعهه ابرشکیشبراهدهفبرزئیهه فبنقو بوبر یبرباهب

برهسیسه فبررصهال بوبنههینباال ب

اه بابی ابوبباه بلهنبافبچشمبرندر اهفبویژرابسه هب

بفضه بهها بلغارفیهیابوبفااه اب

باه باربره ب ف ربر بسهصتبوبن هدر  باه بلدیدبوبسه ابوبنهه  فههو  ب

ریا فبسه ندره فبنهلکیتفباامبر  افبرس اهفبره اا بوبهوراد بررلباابره ی بهکش

برزئیهه ب

برغییار بر بسه هبوبرزئیهه فباسیبباهبره ی چربره اا فبب

بره ی چربر هیابوب فه تب

بفضه بهها باهیابر بسهص ه بیهبنصهل بعهه ابن ا بیهبنهونر

بر  یهاابر بهاریطبف  ابرراب

بر  یهاابر بر ربهطباصا بوبعه کار بنیه بررابوباس ابقار ریا با 

بابی افبرنسهنابوب...باه بر  یهاابر بصطار بنههابر باسیب

 شهری باز فضای  -5

اهفتباابههابرهی ابپویهبوبر ب هلبرغییابرستبررب

ریا با ب ربر بوض برهلبد بههابوبچ ون ابهکش

اهد بفضه برهلبد بسه ر.بررنراولب نه بنههیه بنا

اهبنسبتب هابفضهاه بپابوبصهلابوبوض یتبا ههابی

بنزریکاباینب ب د بو بچ ون اب راطر بو بیکدی ا ار

فضه بنثبتببرهد.نان هابپیدربر باهفتبههاباهبا 

برندر ه برستبره بوبر بنتصو  برر ر بهکشبن  وم و

فضه بنهفابهکشبن یهابندر ربوببن ههیز برستبرنه

بهکشبفضه بسهص هه  اه براار برست.بباهقیههنده
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ب رویه بولوربفضهاه بنهفابر باینباهفتبن اررمف

باس ر بو بر بناررز بنت ر بهها بو باه  بوفضهاه  اه

بب.(ب1387ب(بوب) هلتاف1390برهفر)س طهنزباس هد

اسااایه  بر برفارر بررباربر ایفبفضاااه بهاااها ب»

فب1387ببندنابپو ببف1378بپاررص اربرندبر بله رب بیبا

ااببب1391وبرههاهنابلوبب1392پهرزرربببف1388روسا ابب

اه بهااها بر برینبفضااهاهباربراهیتبوقوعبف هلیت

عهور بنولفربر ااا ابر ایفبفضاااه بهاااها برهریدب

رر ناد.ب رلا باابرینبااهو برسااااتبراربا شاااابر ب

ااه بله ابنارناه بر بهاااهابر براینبصاهااهعهیق

ریارفبر بنظابریبهلد بفضاااهاه بهاااها بهاااکشبنا

ااهبر بوبر اهناشباینبرنساااه بایشااا اینبرهاهسفبر رباهطب

راد.ب ورابرهاه هبرر ربرربفضاهاه بهاها ب مبنا

یهف رفباربفضااهاه بهااها بسااهص ه  برسااتبسااه نه 

)هاههاابب«اه برنساهنا او  برهلبد باار بف هلیت

 ب.(54:ب1395نژررفب

رولینبوباو برربکرابهادبن  صاصاه بهاها فباهه 

ن ههپهیا بنوراراینبعهنشبر بفاریهدبهاکشبریا بوب

اه بسایهه بهاهاب ربریفیتب ضاو برنساه بوبرهنو 

ب)ر اااهن وفبررنهادرل هاهعابر بفضاااه بهاااها بنا

اابرشااااهیشبفضااااهیاباینبچهادباهاهاارینب»ب.(1390

رور بیابفضااه بهااها بررنسااتبسااهص هه ب ربنها

ا کربر ربهاه بویژهباصااا بوب ار ابر بفضااهیاباهب

اه بصصاو ایه برف ربهادهبرساتبررباربولوربفضاه ب

 او  بفضاه باه برهههبرنجهندفبر بغیابرینهاها بنا

ااه بهاااها بااربنهزلاربراعاربر بر برنبوهبساااهص هاه 

ینبر بنهه اب»ب.(93:ب1387ب) ااااهلتافب«صوراادباور

بویاژراا بناادنایااتف چا اونا ااباااه بفااااها اابر بااا

نشایهابراهیربن هه  بوبامبهاکشبهاهابرساتبرربر باا

هاوربوبقهاشبر  یهاابنافضاه باه بر بهاهاب ه اشب

ااه بنادنابیاابهاااهابر رباهطبر   بع هابرسااات.

ب)پو   رافب«نسااا قیهاباهبفضاااه باه بهاااها برر ر

بب.(44:ب1397

بقهاشب بر  ا بعهنش بچهه  بر  بریارنا بهها ههلوره

اورهبوبعبه  بر :بفضه بنسکوناب)نت ر(فبرش یصب

ب)اه ر بوباه ر چر(فبفضه برهسیسهرابفضه برق صهر 

بفضهاه باه بوب بنسیااه باب(ف برانهارف )اببرنبه ف

ب ره بهبکر بفضه بنااوطبار باار بنیدر رستاه ببوب.

باه بهها فبویژرا باهفضه رامباهیابقهاشبکراندف

نیس هدبعبه رهدبر بباهبرربرلزرنهباه ابنیزبامباار با 

رشهررابنسبتباربرههسبه بیابن بافبنتشبرقها بب

بعه بن باف بر بچهد بیه برریم باو  بار بصهص  کار

برریم نه  بیه بنش ص ب12)لیهچباه  وبب(ب1960ف

بب.(1387ب)ف نکاف باه  بفضه  بیه براه باا نیدر بو

بیهب بنیهنر بو برهه ه بر  ا بعهصا بسر بااریهد بو  ه ش

فضهباهباویتببنجهوعربا  تنبوبف هلی ابرستبرربب

بر ایفبنا راینببنیهنربر  ارلب ربب.(1)رصویاببرهد ر

ببرهدبلزبرستبررباهباور با بفضه باه بن ههبپیدربنا

رهدببوبر ربهطبنارمب ربر بههابوبنت  بااقار بنا

هکشبفضهاه ب»ب.(1387ب)هی رف(بوب1387ب)ف نکاف

نس طیشبرر بهبرببن هوالبنس طیشبیهبروهر)نیهنر(فبباه بب

رههبر بفضهاه باورهبرست.برهکهلبنهنهظمبیهبنهتها

برره ر بولور بروچک ا :ب1390ب)نژررس ه  فب«رنداه 

ب.بب(ب63

بناررببره رار بوب» بلتهظبس س ر بر  باه  فضهاه 

نکهناباربرنورعبرونهرونابنهنهدبنیدر بیهبفضهاه باه ب

بنه یر بنت رهها ف بو بنار  برقسیم بوببر  هدند
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ب با بره رار بهها  بلهی هه باه بردرم باا ر ربهاا

ب(.بب305:ب1390)س طهنزررهفب«ن ههسبباور

بنارناعهونا» بو بهها فبراین باه  بفضهاه  راین

رندبررباه بنت اباورهفضهاه باه بنت ابیهبنیدرنچر

بفضهیاب بنظهم بسه اف بنظهم برد یجا بفاوپهها اه

ههااه بنهبنیزبررارو بهدبوبنقشبوباویتبر  اب

ب بام بفضهاه برسترین بفارنوها ب هل بب«بر 

ب(.بب39:بب1384)پهرزررف

ب

 بببببببببببببببببببببببب
ب)نهصه:بن ه ندره (بن افابعهه ابر  ابفضهاه باه بهها بب-1برصویا

ب

ب برناو ه بن هسفهنر بندرص   بره ی ااهفتر  فباه 

 رریابوبنهاور باویتبههااهبرس هو ر بلزبصهااه

اه برینبپدیدهبپسبر بروس ربندره ربرست.بر بریار 

رغییابسباب ندرابپسبر بوباهبرشاصیهاه فبلدید

ب ب اههدرابب40رار باهع  بو برافت ه. بساعت

ااصابر بباه بره ی افبر بق ببههااهبرارید.اهفت

براهیربوباربله با  ف هدبفضهاهبر بنیه ب اهبعهه ابیه

براریبابن فهو بریجهربراریر بر بن یجربد.ی ا باه

ب ف  باین بر  بعهه ا بنیه  بر ربهط بو بنفهومبررنسجهم ف

ب بو بهده بررارو  ب ندرا بلهس بو نوعبفضهاه

برستف هلیت براره برغییا بوب1387ب) هلتافباه )

ب(1381بوس اف)ر ب. بررفهقه  بوبنهرو  رهاشبر  ق

 ربارباهارهببرلبس  ابسهرهه باار ب فظبرینبفضهاهب

ره ی ابباه اهفترینبرهدید باار باویتبوببرره ر

ب.بب(ب1395ب)پاویز فبهورنتسوببنا

ب

ب

ببشهر کرمانفضاهای باز  -1-5
برانه  بره ی ا بصورب هها بنت   برل بر  نیز

بررره بله  ب ر باسیه   باه  برستبفضهاه  رس تهلرب.

 باویتباهفتبره ی ابوبفضهاه باه بهها بر برانه

ورب رباربوضومبفبصههساباربا دبب50اربویژهبر برارب

ب.برادنشه بنا

ینبفضاااهااهبر بورق بناررزبنت اربربر ادرر بر  -

اهیابچو بنساجدفبا اسا هدبررببن هوالبره ا

فبااه ر چاربنت ابوباببرنباه بوبرکیارب) سااایهیار(

رر ند.بر باساایه  ب ههمب ربر بنجهو  بصورب

اه بادنربرینبفضهاهباربوسی ربره اا ببفر بنور ر

ساااه  بویژهبر براار برتادیادبهااادهبوباادنار

ر بر باهبر ایفبنشاادهبرسااتبوبنهونراار با 

ریا بر راهنیاابفضاااهب رببااربنهاهیشبهاااکاش

 برسااا اساااابرینبفضاااهاهبر برهر ند.باهلطبنا

براار ب اایقبرااه اااه برمبوبایشبن  اادر

راه ااه بنت ابر ااا ابااربرساااتبوبن هوالب

عناصر اصلی فضاهای باز شهری

(عملکرد)فعالیت  (صحن)میانه 

یلمستطیل شکل یا گوشه دار شبه مستط نامنظم یا منحنی

کناره
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ریاندبوب او  بها هعابفضاه باه ب ربر باانا

.بر برههادا ب ربااربیاابراهبنت ابربادیاشبنا

رر رببرنارزبنت رابررباهه ب سایهیربامبولو

ن هوالبر بفضااااه بااه بنارزبنت اربر بریاهمب

عزررر  بااربعهور بفضاااهیابلهاتبراراهاهیاب

رب  ابهرهبهاادهبوبر بااصابنور اهبرساا فایه 

ضااهبارب ااو  بنوقتباهبصیهربپوهااهندهبرینبف

)فضاااه باه بنت  بپهنهه فبصورلرببهاااورنا

صضااافباه ر هااههفبهااهازررهبهااهاامفباهابلَ رفب

رلبوبقبربساابزبر ینبرسااتبااهرفبهااهعبعه یگ

 .(رست

راوهبری ا بر بفضاااهااه باا ساااابهااادهفب -

اهیاباسا هدبرربر براریبباهبساهص ه بنیدرنچر

ورق بفضااه باه بربوبر باهبهااکشبراف  ساایهیر

اهببنیدرنچرببرونرهااوند.بریننابرکهیهبنتسااوب

 صبوباامبسااه  بنشاابنیزبرربن هوالبلدر ه

بناتااشبرا قااب برر ناادف بپایاشبرا ایایانبهااااده ر 

اااه براار باورهبولاباااربقو بناررزبرااه 

سااهیابب.بر بریهمبعزررر  بنتامبونیساا هدنت رب

سای ربصیهربپوهاهندهبواهبرینبفضاهاهباربنههسابت

کیربق  رب)رببریاندهادهبوبنو ربرسا فهرهبقار بنا

فبرکیاربنو و ع افبنتهورفبرکیاربنیادر بق  ار

اهبر ینبرساااتبرکیربنت ربهاااهابوبرکیرباه ا

 .(اس هد

ااصابفضهاه باه بهها بنیزبنربنارزبنت ربوب -

بنقشبیابورهدرههبب بایش ا با کر باوره برکیر نر

ابچهدبنهزلبنت اب رباربعهدهبرر ندبرربرس اس

ینبفضهب و  براف ربوبر بااصاببرببنسکونابر 

نور ربیابره اا بعهوناب ربنیزبر بنجهو  ب

ب.رر ندب)هی برروور(بصور

بفضهاه ب - بپ   باهدسا باام بنطهل ر اه

بنا ب ه ش بن یجر برین بهده هوربنس هدن ه  

رربفضهاه بنارزبنت ربن هوالبر رهنیاباورهب

رههد.بر ببوبر باامباهدسابنهظهابپیاو بنها

بقار ریا ب بر  برها ا بفضهاه برین باهدسر ورق 

ستبوبرینبر ب هلاببرستاه براار ببسهص هه 

بفبپیاوبلدر هب رربفضهاه باه بوراس رباربرکهیه

بنیزب بنهظها باهدسا باام بنش صبر  سه  

 بب.(2)لدولبرندااصو رر باوره

 

ب)نهصه:بن ه ندره (ب باه بههابرانه اههههصتبوبر  یهاابره اا بوباهدسربفضهب-2لدول

بفضه باه 

بره اا ب

به. ب1335اارسهسبعکسباوریاببباهدسربرولیربفضهاه

ب

نارزبب

بنت ر
برکیرب

ورهدرههب

بنت اب

راریبابب

ر بچهدبب

بره اا ب

ب*ببب*بب*بباه ر بههه
باهدسربنهظمب

ب)ر رهنیاب(ب

ب
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صورلربب

بصضاب
ب*ببب*بب*ب

نهنهظمب)بب

بر رهنیاب(ب

ب

ببب*بببنو و بع اب

اهدسربنهظمبب

اه ب)ادنر

بر ایفبهده(ب

ب

ب*بب*بب*بب*ببقبربسبزب
بباهدسربنهظم

ب)ر رهنیا(ب

ب

ببب*بببنت ربههاب
بباهدسربنهظم

ب)ر رهنیا(ب

ب

ب*ببب*بب*بباهابهلل
بباهدسربنهظم

ب)ر رهنیا(ب

ب



 
 1398نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هفتم، شماره دهم، پاییز و زمستان                                           212

 

ههازررهبب

بههاامب
ب*ببب*بب*ب

بباهدسربنهظم

ب)ر رهنیا(ب

ب

بب*ببببهی برروورب
نهنهظمب

ب)ر رهنیا(ب

ب

ب*بب*بب*بببنیدر بق  رب

اهدسربنهظمبب

اه ب)ادنر

بر ایفبهده(ب

ب

ب*بب*بب*بببق  ربنتهورب

اهدسربنهظمبب

اه ب)ادنر

بر ایفبهده(ب

ب

ب*ببب*بب*ببپهنهه 
اهدسربنهظمبب

بر رهنیا(ب)
ب3ر بلدولب
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بب*بببب یگبااهرب
بباهدسربنهظم

ب)ر رهنیا(ب

ب

ب*ببب*بب*ببهههبعهرلب
بنهنهظم

ب)ر رهنیا(ب

ب

ببب*ببباهاه اب

اهدسربنهظمبب

اه ب)ادنر

بر اافبهده(ب

ب
ب

ر بانچربنشاهادهبهادفبفضاهاه باه بهاها بر باهفتب

وبببرندره ی ابرانه برسا  و برغییار ب یهر بهاده

ااهبااربر باسااایاه  بنور رباویاتبر ااا ابوبرولیاربا 

عهور بنارزبنت رفبنیدر فبورهاادرههبوبیهبفضااه باه ب

عهور ب) سااایهیار(بناهریادهبراف اربهااادهبوبرههاهبااربرکیار

فضاه بنهفابنتصاو باهباههاه براار بر بنظابراف رب

هاااوندفباهینب ویکاربنهف  نربر باابساااهلیه فبنا

روناربفضاااهااهبوباویاتبرینبررارو بهاااد ااهعا ب

ریا باهبر بهااکشنهریدهبراف نبنقشبرسااهسااابا 

نظهمبسااهص ه  بوبعه کار بنت  بهااها بهاادهب

 یزر بانچربرناو هبر بن ههبههاسه ر بوباانهنررست.بب

بناادیاار برناو بهاااهاا بررافااهقبرفا ااهرهفبب هاااهاا بو

اهیابر بااصابنت  برساتبررباربعهور بورهادرهه

عه کار بوبرل هاهعابب-یاابفضاااه بنهفابراهلباد 

ب-نقشبراهلباد ببرور رنادبرناهبری ابنهاریجاهربهاااده

هدبوبولورهاه بن ضا ابهرل ههعابرهها رب ربریفهبر

بهور.بفتبهها بنتسوببنار باه

اه برصیابلهتباهبوربعه کاربر بسهلع وهباابا فبب

 فاه اتبهاااها فبرقادرناهرابرنجاهمبهااادهبرساااتبرناهبب

ااه ب یاهر باهچهاه بولوربرر نادبراربناه سااااهیا

ر بلهاتبنهاهریهارببااهفااهب ف برینبناه ساااهیابرور نا

ر یهبوبباار رار بنوضاااوعبنسااا هدساااه  برهناب

ر بکیشباربنهه اینببباه سااه  برینبفضااهاهبااررهاات.

بهور:باهبرهه هبناا 
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اه برساا ارهبنساا هدن ه  فبپسبر ببرغ بباانهنر -

رربرندبی هاب نهنااه بوساای برلاربهاادهر ایب

اهبنیزر برولربعهومبنارمبوبنسائولینباربر ایب

  یهربوبسط بارهاابعهوناباهال ف ربرست.ب

ااد بنشااا صبوبنب هاباابر باسااایاه  بنور رب -

 بفضااهاه باه بر ااولب فه تبر بنساا هدن ه 

اار براه رببااهفاتبراه ی ابهاااهاااهبولوربنادر ر.ب

بوب ااور بنسااا اهاادنا ااه  بنایااه ناهاادب راابااراااه

 اه بن  باباس یم.برس و رل هش

وهباابهاایبرههبر باینبره هااههسااه بررفهقبنظا بب -

 فه تبوبنسااا هدن ه  بفضاااهاه باه بره ی اب

راه  بیاهببهاااهاادبنور  وببولوربنادر ربهاااهاااه

 اهباس یمباهبوبپاوژهمبپژواشرنجهرکار فبر ب

وبرسااا و رل هاشبلاهن ببنادراه ابقورنینب قوقا -

ن ابر بنو رب فه تبوبربتبفضاااهاه بره ی اب

 .ولوربندر رببههااه

ااه بهاااهاهصاتبناهراهفابوبرمبرولهابااربر    -

فضاااهااه بهاااها فب جمبوسااای بنادرص  بوب

عادمبرولاربااربقورنینبوبببفااهسااااعاتب یاهربر ایاب

 . ربارباهارهبرر رباه بنولوررس و رل هش

اهببفقدر ب و بنساا هدن ه  بفضااهاه بهااها  -

عه کاربیکپه چربنقشبرسهسابر بض فبسیس مب

 فاه اتبهاااها بررهااا اربوبنیزر بااه رااب ربااربب

 نقدر بقهاشبرولهابرهاشبرررهبرست.ب

باا بو بف  ا بوض یت ب فاه بو بربت بار ببتب هرولها

ب بره ی اف بههااه  بعهونا بفضهاه  اهیدببا د یج

برراا شب بو ور باور. بفضهاه برغ ب بنهاور  ههاد

ب بچاصر بار بره ی ابنس هدن ه   بفضهاه   فه ت

برهس ا بهههصت باه بفاریهدبهها  بر  بنولور اه 

بصور بن صوصبار بن دولوژ  بردوین بو بف فه ت

بهها بنا بفضهاه  بر ایب بو بنهاور  بر  رورند

ب.بل وریا برهد

ب

 تدوین)نمونه جامع مستندنگاری  -6

 متدولوژی( 

ن ساا ینبره  بررباار بندیایتب ااتی برا عه ب

ب بریجااهرببنسااا هاادن ااه  ب اااو  بناپاوژه ریارف

رل وااهیابرساااتبراربر برسااا اهنادر رااه باینبرله  اب

ر بقهاشبرساا اساابرساا فهرهبرارهبوبارباو برساا اره

راینبهااکشبر باههااهد.برینبرل واهفبرولینبوبرسااهسااا

 وندبررباره بره ی اب رباربنسا هدساه  باربهاهه بنا

اه بر ا ابا باهب او  بقهلببر او رهبوبویژرا

راهاد.برا عاه بن هوالبااربوسااای اربمبنا ربهاااا

نسااا هادررابراربر بلادرولبصاهلابوبر بپیشبر یینب

هاوند.بنقشبرینبرل واهبر باسا هدفبپارر  بناهاده

ر بریاااه بااربعهور بیاابرازر برا عاهرابضااااو  ب

اه بلهتبهاههساهیابرقیقبوب ههیتبقهنونابر باهفت

ره ی ابنشاا صبهاادهبرساات.باار بر  یهاابن قولب

ه ی افبارب درق ابر بنجهوعربنسااا هدر بیابررابر

 .(114:ب1395نیه بصورایمبررهتب) ههچافب

لهاتباو براربکرابهااادبر برینبپژواشبامفباهاه 

عهور برل وبوبرلاهن براربا ور بر با بااببایاهف نب وهاااب

ه بهااها بر بنقیهسببفضااهاه باقهلببنساا هدن ه  بب

فبر رئربرا عه بااررهااتبهاادهبر بنت  باهاهباار

اربرینبنهظو بببرسات.ضااو  بببفنشا صبچهه چوب

پسبر بن افابرلههلابساهص ه باهدساابوبعه کار ب

فبنت ربپهنهه ب(2)لدولبفضااهاه باه بهااها برانه 

ا هور بنهونربنو ر برن  هببهادهبوبقهلببر رئربهادهب
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ر برا عه برینبنت رباهب اههوراه بنهشاو ب اوفیرب

ب.ب(3)لدولبهوریقبرررهبنا(برطب1)لدول

 

 پامنار -1-6

اهبرهریدباابنهشو ب وفیرفبنطهل ربنو ر بلهن ابر ب

 و  برافتبببب-یکابر بنت  باد -نت ربپهنهه 

رن  هببنت ربپهنهه باهبرولرباربقدنتبوبر هلتبنت رب)

ر بررب و  باه برس ارهاهبوبر ایبوبررارونا

ر رئربرا عه براف رباورفبرنجهمبهدهبرست(.باربله بب

اهبنتدوربرس ارهبوبسطتافبس ابراریدبرربررره

بوب برهرید باه بو برارند بایه  بایش ا بغهه  بو بعهق باه و

رهارزب و بیابنت رفبپژواشباربر رئربقهلببوبندلب

برستبیهفت.ب(ب3)لدولبنس هدن ه  ب

ب
)نهونربنو ر :بفضه باه بنت رباارسهسب اههوراه بنهشو ب وفیرب بهها بقهلببپیشهههر بنس هدن ه  بفضهاه باهب-3لدول

 ن ه ندره (ب)نهصه:بپهنهه (

 . نام فضای شهری: 1

بفضه باه بپهنهه 
 )شماره ارجاع(: . شناسه2

 . تاریخ گردآوری:3

 1398اهه ب
 . سازمان متولی: 4

 . آدرس دقیق: 5

صیهاه بهای  افبصیهاه بف ت  یشهاافبب

بپهنهه نارزبنت رب

 . طول و عرض جغرافیایی: 6

بهههلاب30.29

 هاقاب57.08

 . مالکیت:7
 . ابعاد فضا: 8

ب19.37*29.88

 . سند ثبتی: 9

ب)باار بفضهاهیابرربیکابر بره اا باه براار برر ر بسهدبرب اباهههد(

ب
با هیوبسه نه بنیارثبفااه ا(نهصه:ب)

 . نوع فضای باز: 10

بنارزبنت ربوبورهدرهه

 هندسه اولیه فضا:. 11

برر ر باهدسربنهظمبر رهنیا

بههساب30اارسهسبعکسباوریابرارب
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 . محدوده بستر موضوع12

 
بر باهفتبقهله  بههارانه بنتدورهبنت ربپهنهه 

 )نهصه:باامب رابار برانه (

 . ارزیابی شرایط فعلی: 13

بههساب90اارسهسبعکسباوریابرارب

 . تاریخ شکل گیری: 14

اجا ببب8هوند.بنسجدبپهنهه بر بقا ببنت ربپهنهه باربوسی ربعهه ا بچو برکیرفبنسجدبوب ههمبر بااراف ربهدهبوبره اه بنت اباربرینبفضهبص مبناببفضه باه 

و بوبرریاب(ببوبامبررهو باربنهمبنسجدبرلزاار)س(بن ه499:بب1375قها بروسطبس طه بر هدبعههررلدینبر بس اینبالبنظفابر برینبنتشباههبهدهب)و یا بفب

یشهاابوبرستب.برکیربوبرانهاربر برو هبقهله بر درثبهدندبوبنجهوعرباههاه بنارزبنت ربپهنهه بر براار بنیدرنچربهکشبراف هد.بر درثبصیهاه بف ت  

 اه براار ب ربههسافباهع بر ایبب ههمبهدهبوباهدسربنهظمبنیدرنچربوبر ربهطبا باهبرهب60ر ایضبره بر بنجهو  بنیدرنچربنت ابپهنهه بر برار

اه بسرباهه بر  ابرهن بنتصو باورهبرستبوبا هور بفضه بعهونابنارزبرس  و برغییار برسهسابرارهبرست.بر برهه ربنیدرنچربنارزبنت رباوسی ربادنر

فضه بروچکابل و برکیربهدهبرست.با دبر بر ایضبره بوبر ایببروبض  بنیدرنچرفبنت ربوبفضه باه برکیرباار باارزر  بنارسمبعزررر  برس فهرهبنا

با هور بفضه باه برکیرب صه رشابهدبوبا د یجبنهایتبر  ابفضه بنیدرنچربرغییابراربوباربنسیابر ربهاابوبره بربدیشبهد.

 

 . عناصر تشکیل دهنده فضای باز: 15

باه براار بفضه باه بپهنهه ب)نسجدفبرکیرفب ههمبوبفضه برجه  (ادنر

 فضای باز:های . تزئینات جداره16

رزئیهه بسار بنسجدبپهنهه ب)نااوطباربرو هبالبنظفابوبقهله (باهبراهیتبراینب

باهبالاره  برر ند.رزئیهه بر بفضه باه بپهنهه باس هد.باقیربلدر ه

ب

 . تغییرات در سازه و تزئینات:17

بستر فضای  های فرهنگی و طبیعی و جغرافیاییویژگی.ب18

 باز شهری: 

اه ب)روضیتهرابپیارنو بههابره ی ابرانه باهبرهریدباابویژرا

بنهرو (
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 (:ارتباط بصری و عملکردی میان اثر و بستر قرارگیری آن. ارزیابی سیر تحوالت فضای باز ) 19

 )نهصه:بن ه ندره (بباه بن   فاارسهسبعکسباوریابرار

ت ر
 1382 1373 1357 1335 ن

هه 
پهن

 

  

 

 

 

 . تاریخچه تعمیر و حفاظت:20

ب

اه بن   فبنیدرنچربپهنهه بر برسههربسه نه بن اب فه تباره باهس هنابریار بوبسه نه بنیارثبفااه ابولوربررهتبرربا  تباه برو هقسه ابر بنانت

برکیرباورند.راهیتبوبقدنتبایش اباهه بنسجدفبررثابرصهویابنااوطباربنسجدبوبفقطبیابرصویابر ب

ب

نهصه:براهدب)غااابفضه باه ب ربنشه بنانانتبنسجدبپهنهه بوبر ایببلبهربلهوبسهتبچپبوبرصویابب60نانتبرکیربر براربرصویابسهتب رستب

با هیوبسه نه بنیارثبفااه ا(ب
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 ها:. ارزیابی خطرات ناشی از آسیب21

اهفبرند.ببرینباسیباه برشکیشبراهدهبلدر هبفضه باه بهده) ههمبوبرجه  (ببر بره اا  برنسهنابنهجاباربر ایضبره بوبر ایببروبلبهربندرص 

 رند.ن دو بهد باهدسربنهظمبنیدرنچربوببرهانگبهد بر ایفبفضه بنارزبنت رب ربر بپابرره ر

 . نمایش سه بعدی فضای باز:  22

 

برصویاسه  بسربا د بر بوض یتبف  ابفضه باه بپهنهه ببرصویاسه  بسربا د بر بوض یتبقهله  بفضه باه بپهنهه بوبرصویاببرلفب) رست(رصویاب

ب)نهصه:ن ه ندره (ب

ب

 . تصاویر قدیمی موجود:23

اهبنااوطباربسار بوبره بپهنهه فبعکساه بن   فبپیدربهدبرربا  تبراهیتبسار برو هبنظفا بنسجدبر برصهویابقدیهابر برو هر بنطهل ه بر ها هنر

برهه با باس هد.

ب

(بوبرصویابرب)نهصه:ا هیونیارثبفااه ا(بوبرصویاب1375(بوبرصویاببب)نهصه:وی بابوبر هباف1387)نهصه:بپوپفببرصویابرلفبببب-رلف-رصویابسهتب رست

برب)نهصه:با هیوبه صا(

ب
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 . ارزیابی تصویری وضعیت فضای باز: 24

غااابنیدرنچربوبنیدرنچربپهنهه بنااوطباربرورصابرارباف هربههسابرستبوبوض یتبنیدرنچرب ربا دبر بر ایضبره فبر ایبب ههمبوبادنربلهوبعکسباوریاب

)رصویابرلف(.بر بوض یتبف  ابنیدرنچرفبفضه باه بل و برکیربرهن ب صه رشابهدهبوبر بنظاببرادلدرسه  بفضه باه بل و برکیرباربصواابنشه بنا

ب)رصویابب(.ببعه کار بامبفضه بنیدرنچربنهایتبر  ابصورب ربر رستبرررهبوباربنسیابعبو بوبناو بعایضابربدیشبهدهبرست

ب

ب(بوبرصویاببب)نهصهبن ه ندره (1379ب)نهصه:بغضبهنپو فرصویابرلفب

ب

برانه ب بنت  بره ی ابهها بر  بیکا بپهنهه  نت ر

بر  هههد برستبررب بن اررمبو اهفتبره ی اباسیه 

رره ربرست.برینبنت ربر بهههلباربنت رباه ر هههفبر ب

بههیدب بصیهاه  بار بلهوب بر  بههاف بنت ر بار هاق

بنه هاب بف ت  یشهاا بصیهاه  بغاببار بر  ریارنههشبو

ر بوباا ساببرارر.باهبرولرباربنطهل ه بر ها هنرنا

جدبپهنهه باوربرسههرفبرولینبسهدبن  بافبپاوندهبرب ابنس

بنیدرنچرب بنتدوره بر یینب ایمبنسجدف بنقشر بر  رر

پهنهه بامباربصواابنشه برررهبهدهبرست.بر برینبسهدفبب

بادنر بو بنیدرنچر بفضه  با برش براهده برشکیش اه 

بوبب بهده بنتسوب بنسجد با فصش ب ایم بر  لزیا

بنقشرب بر  برر به هعا بره بام بنسجد براار  اههاه 

فبنتدورهب ایمبرس تفه ابوبنهظا برستنش صب

(.بن هسفهنربرینبنیدرنچربادو بب3ر بلدولبببب9بب)اهدبباس هد

بنظابب بر  بادو  بو باه  بفضه  بنهایتبر  ا بار رولر

راف نبنوق یتبنسجدبره ی ابوب ایمبرب ابنسجدفب

بر ب ب ر بصور بروبلدر ه بر ایضبره ف باه ب ر  ابو ار

برستبرررهبرست.

بنیدرنچ باوریا بعکس برولین باا سا بپهنهه بر  ر

)عکسباوریابراربسابههسا(بنوق یتبنیدرنچرفب

اه براار با باربوضومبنش صبره اهبوبره اا 

بره اا  باه بنیدرنچر ب)نسجدرست. بنهابا وبباه 

غااافبره اا بهاقابوبهههلرکیر(بر بلبهربهههل

بلهوببصدنه بعهونا بلبهر بر  بوب) ههم( هاقا

بلهوب بادنر ربابوغااابر  ههالبره اا برجه  بر 

فضه برجه  ببباهیابره باه یاب دبفه شبنسجدبب

بنا بفضه بر ایف بو بنسجد باین بره  برست. هده

لهنبابا باهبیابله ربرویزهباربامبو شبهدهباورندبب

ب بنش ص بام باوریا بعکس بر  رست.ببرر

(.بعکسباوریابراربرصیابر بنتدورهب3لدول11)اهدب

رادبرربپسبر بر ایضبره بوبنو ربنظابنشه بنا

ب بفضه بر ایبب ههمف بو بنسجد باه یاباین ره 

بر ایبب برهن  برویزه بله ر باهچهین بو با  لهنبا

اهباهقابنههندهبرست.برغییابرندبوبایچبررا بر با هدهب

هورفبفضه باه بروچکابر بری ا برربنش صبنا

با ب بنتدوره ب صه رشا باه برستبرر برکیر ل و 
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ر ایفبهدهبوبر بن یجربفضه باه بنیدرنچرفباربنسیاب

بع بناو  بو برستببعبو  بهده بربدیش ایضا

ب(.ب3لدول13)اهدب

بعکسب برو هاارسهس بچهه  باوریا بوض یتباه  ف

بررارونا برغییار بو بو بپهنهه  بر بنیدرنچر اه با 

اابهصتبسهلبنس هدن ه  بهد.بههیه بکرابرستبب

ر بورق باصاینبنقشربنولوربههابب80رربنقشربرارب

ب(.ب3لدولب19)اهدببرسترانه ب

بب1360ا  تب لزلرببببنانتبوبرس تکهمبا شابرکیرب)رر

برلار برفسه  ب بو باور( باسیببهده برچه  رانه 

برار بفضه باه بل و برکیربر بفضه ب لهتبلدر

نیدرنچربر برورصابراربهصتبههسابرنجهمبرررهبهدهبب

(.باهبرولرباربسهیابرصهویابب3رلفبلدولببب20)اهدببببرست

ر برینبپاوندهفبورض برستبرربر ایضبره اهبامب

بر بروریشبراربر باهینب نه ب و  براف ربرب ست.

باینبریور ب بله ر بو بر ایضبهده اف هربههسابره 

غااابنیدرنچربرهن بر ایببنسجدبوبلبهربلهوب

هدهبوبنههسه  بلدیدبپسبر بر ایببله ربامبر ب

ب(.ب3ببلدولبب20)اهدببرنجهمبهدهبرستب74سهلب

بر ها هنر بنطهل ه  باارسهسبابق بو بنیدرنا بو ر 

بسربعکس برصویاسه   ب هلت برو بر  باوریا اه 

بوض یتب ب هلتبرول بر  بهدف برنجهم بنیدرنچر ا د 

بولورباهربعهه ابا بنش صب قهله  بنیدرنچرباه

(بوبر ب هلتبرومبنیدرنچرب3رلفبلدولببب22هدهب)اهدبب

بهد بب بلدر بو بر ایبب ههم بر ایضبره ف پسبر 

فضه باه بل و برکیربرصویابسه  بسربا د بهدهبب

ب(.بب3ولبببلدب22رست)اهدب

بوببقدیها بسار  بوض یت بر  بنولور بعکس راین

م(ببب1939راار با بر بر هببسیا بر باهابریار ب)

رلفبب23باربچهپب سیدهبرستب)اهدب13ر با رو بپوپب

بوب3لدولب بریار  بر  بریهو   بن هه   بر هب بر  .)

بوی باب برونهلد بر هبابو بلیزر بر  م(بب1988)ب14رو ر 

ربلبهربعکسابر بسار بنسجدبوبله ربرویزهبنااوطبا

ب23)اهدببغااابنیدرنچرباربچهپب سیدهبرستلهوب

(.باهچهینبر بر هبباره باهس هنابرانه ب3ببلدول

ب برار باهس هنابر  بسه نه ب فه تباره  بنظا بب50 یا

ههسابچهپبهدهبرستبعکسبسار بنسجدبولورب

برغییاررابن  صابنسبتباربرصویابقب اب رب رر ربرر

بنا ببرادنشه  بلدولب23)اهد بیاب3ر بروسط .)

ههسا(ببب60مب)روریشبراربب1983راره ابر وپهیابر بب

عکسابنشهاربرصهویابقب ابوبارب و  ب ن ابراف رب

بر ب بیا به صا بعکس بنجهوعر بر  بو هده

(.بب3ربلدولبب23ب)اهدبرر باارره ربهدهبرستنجهوعرب

برینبرصهویاباربوضومبله ر باینبسار بوبر  ر برر

ب.برستادنربنجهو با برستبنش صب

ب

روند تهیه الگوی جامع مستتتندنگاری  -6-2

 فضاهای باز شهری

ررباربر رئربفهاسااتبپهیربیاببرساا هندر راهاابیابر ب

اه برفصای ابر بنو ربرهایهءباها باهبوبفهاساتررره

رل وااهیاب ربلهاتبرباتببپارر نادفوبراهیاربراه ی ابنا

بفنیزببر باینبن اهاادر باینبرله  اراهاد.بربنااراه بر رئاب

نت ور ببمبر با ش1996رو ااایاربناهناربریکونوس

اهیاب ربلهتبربتباره بره ی ابرساههربرسا و رل هش

وبرهیربفهاساتبوبهاههساههنربرت یشبر رئربرارهبرسات.ب

فبر بنقهیسارباهبساهیابرل واهبنهنررینبرو ایربپیشاهههرر 

پارر ربا کربنربرهههباربربتبنشااا صاااه بصورباههبنا

 صدرراه بواربررابوبررفاهقه بوبصصاااو ااایاه بنت
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وراسااا اربااربا بر باولب ناه ب ربنو ربراهریادبقار ب

ااه برااد.باهاهاارینبااهبرولاربااربناهایاتبوبویژرانا

راینبنههساابببرساا و رل هشرینبببففضااهاه بهااها 

لهاتبرباتبوبنسااا هادن اه  بفضاااهااه بااه برزیهارب

هاور.بچاررربر بربتبرینبفضاهاهبهاها بنتساوببنا

فضاااهبوببقار ریا نک رب هئزبراهیتبرولربارباسااا ابب

برار برتوال هفتبهها براار بنتواربوبنس هدا

فضاااهبر باهربرا هربامبر بنقیهسبهاااها بوبامبر ب

ب.برستنقیهسبن هه  ب

اهبرولرباربرینبنک ربوبریهکربرهرهو برسااا و رل هشبوب

رونربفضااهاهبر بایچبیابر برل ویابلهتبربتبرین

برسااتفن ابوباینبرله  ابر رئربنشاادهبببرساا هندر راه 

نساا هدن ه  ببب)رل و(بپژواشب هضاااباربر رئربقهلب

پاررص ربرربر بکیشبنار شبوبب باه بهااها فضااهاه

:ب(2)رصویابرارر وندباابهدهباربرلههلبر رئربنا

ب

ب
ب)نهصه:بن ه ندره (ب ر شباابهدهبر برینبپژواشب-2رصویا

ب

  گیریه نتیج -7

بپاسش بار بپهس  بر  بو برتقیق بنبهه باه  اا

بپژواش بنظا  ببفچهه چوب باه بب14ر درر فضه 

بقدیمبهها  باهفت بنت   بنقیهس بابر  بررانه 

ب بنهونر براف بنو رعهور  بقار  برررنرببهدنطهل ر بر  بببو

بنت باه  بفضه  بهههصتف بر رئربفاریهد باار  بپهنهه   ر

برل و بلهن  بوف ببنس هدسه  بهد رربنش ضبهد

 بهها بر باهفتبقدیمبرانه برس  و بهفضهاه با

نور رباویتببر باسیه  برندبو یهر بهدهرغییار ب

برکیراربعهور بنارزبنت رفبفضهاهببر  ابوبرولیربرین

 مطالعه بستر موضوع

فضاهای باز شهری در بافت تاریخی 

 کرمان

-دگرگونیهندسه، کاربری و براساس 

 ها و ....

مطالعه جامع و مستندنگاری فضای شهری 

 پامنار

های کتب تاریخی، سفرنامه ها، نقشهبراساس 

 ....شهری، عکس های هوایی و 

 

 بنیان نهادن پایه نظری

بررسی و مطالعه جایگاه مستندنگاری در 

 اسناد و رهنمودهای ملی و بین المللی

ی بین بررسی و مطالعه استانداردها

المللی ارائه شده جهت مستندنگاری آثار 

 و ابنیه و فضاهای شهری

گزینش پیشنهادات ارائه شده توسط منشور صوفیه به عنوان 

سند رسمی بین المللی و تطبیق بندهای آن با آیتمهای ویژه 

 مورد نیاز جهت ثبت فضا

مطالعه این ارائه الگوی مستندنگاری برای نمونه مورد 

 پژوهش)فضاهای باز شهر کرمان و فضای باز محله پامنار(

انتخاب فضای باز محله پامنار جهت 

 مستندنگاری جامع و ارائه الگو
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وبرهههببب) سیهیر(بوبورهدرههبنت ابنهریدهبراف ربهده

ر بن یجرببباس هداربعهور بفضه بنهفاباینبراهیربنطامبب

ری ابقهر باربریفه بنقشبرهلبد فبعه کار بصویشب

ر باهفتبهها ببنور ربرهدید بر باسیه  بنیس هدبو

بناونتس بب بهوند. بفضهاه بانکرببرههرین پیشبر 

باامب بقااهنا بریاند بقار  بلهن  بهههصت اه بنو ر

بر ایضبروس ر باه سه  هها ف بو بهدهاه ببرندباه

لزومبرربر باهفتبقدیمبرانه بنشهوربرستبوببچیز )

رهد(.باههاارینبنس هدسه  برقدرمبعهلشب ربروهزربنا

اهیستبارب و  بیکپه چربوباههاهگبرینبفضهاهبنا

ب ر باهب راباراه بلهن ب فه تبهها برنجهمبهور.

اد بهههصتبباهرهرهو باهیابرربپژواشبرر هلا

فهقدبرنسجهمبال مباار بوبنس هدن ه  برنجهمبهدندب

باهفت ب فه ت بو برا عه  بره ی ابندیایت اه 

برهس ا بر رئربرا عه بباه ب یهر برره هداورندف و

ادو برولربببفاارسهسبنظابه صابرفارربوبره هههسه 

باربرس و رل هش بنور ربفوقبرافت و  بنااه بوب.

اه بن ابوباهچهینبضاو  بااصو رر  بر بپش ورنر

برله  ا بر بباین بن دولوژ  بردوین بضاو   و

لزومببببفببضوراطبنولورنس هدسه  باارسهسبقورنینبوبب

بااباهاه بنب ها برل ویا بو بیکپه چر ب وها بر  ریا 

باینپش ورنر بنااه  بنشه  ب ر برل وبدهرارله  ا برین .

فضهاه ببرنورعبرا عه باهیستبرورنهیابپارر  نا

وبرطهاقببقها یتبرغییاببره رباههدبوبضهنببربب ربباه بهها 

فبقهر باربربتب فه باهربلهنبرباهب راکه اه بارا

بفضهاهباورهبوبارب و  برس هندر ربنو ربرس فهرهبقار 

باا ساب بر  بپس ب هضا بپژواش باههاارین ریار.

بفهاسترس و رل هش بو باهباه بناربط بلههنا اه 

برس و رل هش بروسطببنس هدن ه  ف بهده بر رئر اه 

برت ی اب بفهاست بردوین بلهت ب ر ب وفیر نهشو 

رررهبرا عه بفضهاه باه بهها بنو ربرس فهرهبقار بب

رهد.ب راباراه برینبنهشو بر بنقهیسرباهبوبرو یربنا

برهریدبب برله  ا باین بهده بر رئر باه  بفهاست سهیا

براهیتباهجور   باا بپیارنو بایش ا  بنتوار بو اه

فضهاهبوباهچهینبررفهقه بوب صدرراه بناربطباهبرراب

رر ربوباهبرولرباربنهایتبفضهاه باه بهها بفبلهتب

بپش ور باره  برین بنتسوببنس هدسه   بنههسبا نر

بهور.بنا

 
 هانوشتپی

1.Icomos1996  Groups of Buildings and Sites, Principles  for The Recording of Monuments   

2. The Athens Charter   

3. Documentation   

4. The Venice Charter   

5. Nara Document   

6. International committee of documentation, conceptual reference model 

7. ICOM 

8. Visual Resource Association Core 

9. Categories for Description of Work of Art 

10. Getty Institute  

11. Sir Bernard Filden   

12. Kevin A.Lynch   

13. Arthur Pope   

14. Donald Wilber Lisa Golombek and   

  منابع

 (.بسه نه ب فه تباره باهس هنا.1355اره باهس هنابرانه .ب) -



 223...                                                                      مستندنگاری فضاهای باز شهری براساس اصول منشور صوفیه 

 

 
 

ر فهه .بببل فه ببنت رببره ی ابباهفتببر ببهههساببسیباببوببرل ههعابباه رهنو ببسه  بباه  ندهببوببهها بب(.بنانت1390ر هن وفب سن.ب) -

 .ب26-ب17.بص9هها.بنشایربههه هباویت

-ب77.بص27(.بنس هدسه  بنهظاباهس هنابر تبلهشید.باهااه ب یبه.بنشایربههه هب1385رنینب ررهفباههه بوباقهبراارایهافبفیاو ه.ب) -

 .بب86

 .بب90-79.بص1(.بنس هدسه  بررنشباهیه بنیارثبن هه  بریار .باهااه ب یبه.بههه هب1392رند ور فبرلههم.ب) -

ببههارر  ببنوسه  بوباهسه  بسه نه :برانه (ب.ره ی ابنارزبر یه )برانه بره ی اباهفتب رابار باام(.ب1383.)نهریربریههناف -

 رانه 

 ه بهها بر بریار .برهار :بهارتباامبوبنشابپیهمبسیهه.ب(.ب راههه باار ابفضها1384پهرزررفبلههنشهه.ب) -

هههسهیابن یه اه بکاهیتبر یشبر بن هه  بلدیدبب(.ب1395.ب)نتهدلورربفنهدو بنژرربونتهد ضهببفاههنیه وبرلههمببفپاویز  -

 .بب75-65.بص11.بنشایربههه هنانتبوبن هه  بریار .باه باهبر   بره ی ابر بلهتبر رقه باویتبرهلبد باهفتبره ی ااهفت

(برهار :بنشابب1387(.بسیا بر باهابریار .برالهر:بر یهاهد  فبنجفبوبپااهمبفبسیاوس.)1939پوپفبا رو رپهمبوبرراننفبفی یس.ب) -

 ع هابوبفااه ا.ب

 هههسابرانه بنارزبفبرانه بفبرانه باه ر بره راراه ببوبلغارفیه.ب(1370ب).ر هدبفبپو ر هد -

(.بر یه بر   بر بفضه باه بهها )رکیربرولت(.باهابنظا.ب1397نتهد ضهبوبن هفابغفه  فبپایچهابوبرنجد فبنایم.)پو   رافبب -

 بب.54-41.بصب63نشایربههه ه

 (.بسهصتبههابوبن هه  بر برق یمبرامبوبصشابریار .برهار :بپیهمبوبپیوندبنو.ب1381روس افبنتهور.ب) -

 .رانه بههارر  :ببرانه بقدیمباهفتبر یهباام(ب1367.ب)رهار بررنش ههب یبهباهااه بررنشکدهبررنش هاابلههر -

اه بنس هدسه  بوبنس هدن ه  باههاهبوبنتوارب(.بر ولبوب و 1395 ههچافبپیاو بوبنتهوربر یرفس یدبوبغ مبنژررفبنتهد.ب) -

 اه بره ی ا.برهار :بررنش ههبرهار .ب

 .بب71-57.بص7  بریار .بههه هببهههشبریهااباهابره ی ا.بنطهل ه بن (.بنس هدن ه  بوب فه تبپو1394صه بنتهد فبنیاه.ب) -

 هههسابرانه بنارز:ببرانه برانه فبهها ب یز باانهنربوببلغارفیه.ب(1376ب).بع ابفبااهر ب ن ا -

 .بهههسابنه نارزرا:ببرانه .برانه بههابقدیمباه بنت ر.ب(1388).بنتهدبررنشو ف -

 .ب26-1.بص6(.بنیدر بقیصایربال .بن هه  برق یمبرامبوبصشا.بههه هب1396) ر عافباهنابوبهههاابنژررفبع ا.ب -

 ه. .برهار :بچهه باهق.ب1355(.بره ی بن  صابههابوبههانشیهابر بریار بر برو هباهس ه برهب1390س طهنزررهفب سین.ب) -

.بنشایربباهابنظا.باهاهبوبنسهلرلهه فبر   فضه باه بنیدر بنقشب(.ب1395)ب.نتهوربفق  ربنویابوب ضهببفراویابوببع ابفبهههاابنژرر -

 .بب64-ب53.بص44ههه ه

 (.بباهبههابوبنهطقربر بریار .برهار :بنشابررنش ههبع مبوب ه ت.1378هی رفبرسههعیش.) -

 اه بنتیطابفضهاه بهها برنن.برهار :بنارزبنطهل هرابوبرتقیقهرابههاسه  بوبن هه  .(.بویژرا1387 هلتافبرسههعیش.ب) -

 ریس.بنشابب(نسکنبوبههاسه  سه نه بعهار بوباهسه  بهها ب)و ر  برهار :ب(.بر باسهه بریار .ب1379هسم.ب)لبغضبهنپو ف -

 سه  باههاهبوبههااه بره ی ا.برهار :بنشابررنش ههبرهار .(.باه  نده1387ف نکافبنهصو .ب) -

(.برهار :بب1386اه بنیارثبلههنا.برالهر:ب ههچافبپیاو .)(.ب راههه بندیایتبر بنتوار1996فی د فباانه ربوبیور  وفبیوره.ب) -

 نشابررنش ههبرهار .ب

(.ب1374(.ن هه  بریهو  بر بریار بوبرو ر .برالهر:بریهنافبنتهدیوسفبوبرفسافبرارنتبرلر.ب)1988) ر هبافبلیزربوبوی بافبرونهلد.ب -

برهار :بنشابنیارثبفااه ا.ب

 (.برهار :بنشابررنش ههبرهار .ب1374رالهر:بنهوچهابنزیها)(.بسیهه بهها.ب1960) لیهچفبروین. -



 
 1398نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هفتم، شماره دهم، پاییز و زمستان                                           224

 

ب) - برلههم. برند ور ف بنس هدن ه  بصهنر1397نتهدپو ف هندبو بر اند باا بفاریهدب فظبنیارثب(. با بر  بلهی هه اه بره ی ابو

 .ن هه  .برونینباههیشبن ابنس هدن ه  بنیارثبابی ابوبفااه ا.بررنش ههبههیدب لهیا

(ب.بنطهل ه بوباار ابنتو بفااه ابره ی ابرانه ب.بو ر  بنسکنبوبههاسه  ب:برف ابعهار بوبب1373)نتهدبنارر فبر غا. -

 .اهسه  بهها 

رونینبره اهبره ی بن هه  بوبههاسه  بریار بببب(.برهکههابپیارنو بههاقدیمبرانه .نجهوعربنقهال 1378ر غا.ب)نتهدبنارر ف -

 .سه نه بنیارثبفااه ابرشو .برهار ب:ب364-325.بر گبامب.بل دبرولب.ب ص

 (ب.بر یه باهفتبقدیمبههااهفبناو  باابرجه ب.بنوسسربرن شه ر بررنش ههبرهار .بب1396فبر غا.)نارر نتهد -

اه بهها بوباا سابعورقببنههابر برهزلبلهی ههبا بر بههااه برناو  باهبرهریدبااب(.بنقشبنیدر 1390نژررس ه  فبس یدهب.ب) -

 .بب70-57.بصب3نربنطهل ه بههابریارنابرس نا.بنج ربههه هههااه بریارنا.بفص هه

 .نشاع ها:برهار .بپه یز باهس هنابرتشیربوبرصتی .برانه بره ی (.1375.)صه ببر هدع ابو یا ف -

اه بره ی اباهدر باارسهسبنهشو ب(.بنس هدن ه  بوبر  یهااباه سه  باها1396اهرفابهجهعفبسهیربوب ر عافبنتهدبراارایم.ب) -

ب.بب40-31.بص46ف و رنس.بنشایرباهابنظا.بنج ربههه هب

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
Architecture in Hot and Dry Climate                                              Vol.7, No.10, Fall & Winter 2019 

 

Documentation of urban open spaces based on the principles of the Sofia 

Charter Case Study: Pamenar neighborhood open spaces in Kerman 
 

Sakineh Tajaddini1, Mohsen Keshavarz2, Mahboubeh Eslamizadeh3, Mahdieh Ziaadini 

Dashtkhaki4 

 

1- Conservation Department, Art Faculty, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran 

2- Conservation Department, Art Faculty, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran 

3- Conservation Department, Art Faculty, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran 

4- Islamic Art Department, Art Faculty, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran 

 

 

Abstract  
Open spaces in historic cities of Iran, apart from their specific uses, have had special urban 

roles and organized the adjacent routes, buildings, and urban fabric. These spaces underwent 

numerous changes due to urban development and not only lost their functional roles, but also 

turned into urban problems in some cases. on the other hand, the lack of compiled studies and 

accurate documentation of these sites has made their preservation a serious challenge.  

This study uses descriptive-analytical and descriptive-historical methods in order to to present 

a standard model for the documentation of urban open spaces based on international guidelines 

(Sofia Charter 1996). to achieve that, open spaces in the historic city of Kerman, and 

specifically pamanar neighborhood have been studied and documented in this paper... It should 

be noted that many of these spaces have not yet been properly studied and have experienced 

many changes which makes their documentation necessary. 

The result of this study is a template based on an authentic international guideline that can be 

used to document urban open spaces.By using this template, scattered and unfounded studies 

are avoided. Moreover, the provided standard template can adapt to different conditions and 

facilitates information management in the preservation of historical fabric.  
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