
 

 

 

 پردیس هنرهای زیبا

 دانشکده معماری

 

-حفاظت و مرمت میراث شهری  

  بنیه و بافت های تاریخیگروه مرمت و احیای ا

 

 انسان شناسی شهری

 

 استاد: آقای دکتر ناصر فکوهی

 

مینا پورموسوی -دانشجویان: لیال ابراهیمی  

 

 

 

1396سال   

 

 

 
  

 

 

 

 



 مقدمه

 

سینماهای معروف و مدرن که جزو ساختمان های مدرن آن روزها به شمار در این نوشتار سعی شده است که به 

یک نگاه معماری از وضعیت گذشته تاکنون آن داشته باشد و با توجه به اینکه اغلب این سینماها  می رفته است،

 یروک و تعطیل شده است و در استانهدر وضعیت مناسبی قرار ندارند، تعدادی از آن ها تخریب و تعدادی مت

  ماند .جای نمی گر نشان و اثری از این سینماها برتخریب است و تعدادی هم با تغییر کاربری به تجاری، دی

مطالبی را که راجع به  اوضاع و احوال این سینماها از گذشته تاکنون بوده را گرداوری  در حد توان، تالش شده است

ت توجه به اتفاقاتی که روی داده اس هر و حتی گاه باکند، تا این سینماها که هر یک در خاطره و حافظه ی ش

 در یک نوشته گرد هم آورد . شود را کند و از اهمیتی دو چندان برخوردار میمقیاس ملی پیدا می

  .مورد بررسی قرار گرفته اند 20در ابتدای امر دو سینمای دهه 

 

 روال دور سالیان در چهآن دهدنمی اجازه جمعیت افزایش است، پیشرفت حال در دنیا بپذیریم باید»

 ایدنب که است مبتنی این بر من دیدگاه اما باشد، داشته تداوم هم امروز آمدمی حساببه زندگی عادی

 که ایگونهبه نماند، جای بر هاآن از نشانی و شود دگرگونی و تغییر دچار بارهیک زندگی عینی مظاهر

 در هاموزه یافت، آن از روشن تصویری نتوان که شود تاریک و محو چنان هاگذشته از اطالع و آگاهی

 خورشیدی،خسرو().«دارند نگه زنده آینده هاینسل برای را ما هایگذشته تا دارند تالش جهان سراسر

 

 

 

 

 

 



  

 تئاتر متروپل–سینما 

 سینما رودکی )متروپل سابق (

 شاخص های عمومی بنا 

 1325:  سال تاسیس 

وضع موجود بدون کاربری  –سینما کاربری بنا :

 -)متروکه (

 قسمتی از همکف تجاری 

 شش طبقه  تعداد طبقات :

 صندلی900تعداد صندلی)گنجایش( : 

 سیستم سازه بنا : اسکلت فلزی 

 معمار : وارطان هوانسیان 

 تاریخچه 

 افتتاح شد 1325آذر سال  3سینما متروپل در تاریخ 

 هر مراسم افتتاحیه سینمای متروپل در بنایی نوساز انجام شد((بعدازظ 8نوامبر در ساعت  21جشنبه ))پن 

 ،های محلی اوکراین زان به اجرای نمایش پرداخته ، رقصدر مراسم افتتاحیه گروه باله حرفه ای سارکیس جانبا

  .. بعد از آن فیلم امریکایی نگهبان مبارز به نمایش در امداوزرکان و کالسیک را به نمایش گذاشت 

 

 

 

 



 

 

 العات طمتروپل در روزنامه ا سینما افتتاحیه تبلیغ 

 

 سینما تئاتر متروپل گشایش یافت 

در حضور واال حضرت اشرف پهلوی، شب جمعه یکی از بهترین 

سینماهای تهران گشایش یافت . سینما تئاتر متروپل دارای بهترین و 

راحت  مهمترین سالن ها در تهران است و جمعیت زیادی را در صندلی

خود جای می دهد . شب جمعه هنگام افتتاح از طرف هیئت مدیره 

شرکت متروپل نطقی ایراد شد که در آن زحماتی که برای ساختمان 

این سینما کشیده شده است شرح داده شد و آنگاه شاگردان هنرستان 

بالت جانبازیان ، نمایشی دادند و سپس نمایش فیلم نگهبان جنگجو که 

 آغاز گردید . دهم فرانسه را بر روی پرده آوردویی شانزحوادث دوران ل

 

  

این بنا به عنوان سینما تئاتر مجموعه ای از مکان های مرتبط با فعالیت های وابسته به سینما و تئاتر ، مانند 

 فضاهای گریم ، مونتاژ و دوبالژ فیلم و بخش های وابسته را شامل می شود

ر خرین کاآطراحی و ساخته شد ..... و این بنا نمای متروپل ، توسط ارمنی مشهور  وارطان هوانسیان ساختمان سی

و بهترین اثر او می باشد ... او در این بنا ظرافت هنر ، ریتم ، مدرنیته ، هماهنگی و سادگی و جذابیت واالیی به 

 )روزنامه الیک ( .کار برده است 

. 

 

 

 



 ساخته شده اند در تهران  ا ز سینما متروپل سینماهایی که پیش 

 1324سینما تابستانی بهار در میدان تجریش 

  1324سینما کریستال  

 1325-1322سینما دیانا )سپیده ( 

  1319سینما ایران 

  1316سینماهای بلور و خورشید نو 

  1314سینما ملی ایران 

  1314سینما همایون 

  1313سینما ایران 

  1311یال جهان داریوش  سینما سادت رو

 1311سینما لونا پارک 

  1310سینما تابستانی جهان 

  1310سینما تابستانی بهارستان 

  1310سینما مدائن 

  1309سینما فاروس 

 1309سینما پاالس 

  1308سینما دیده بان ، ملی ، فردوسی ، مایاک 

 1307سینما صنعتی 

 1306سینما سپه )زهره( 

  1306سینما تابستانی خورشید در خیابان عالءالدوله )فردوسی( 

   1303؛ نخستین سینما به سبک امروزی در خیابان الله زار سال سینما گراند هتل 



 هجری شمسی  1361-1274معمار بنا  : وارطان هوانسیان   

را در آن شهر به پایان رساند  و  وارطان هوانسیان در شهر تبریز به دنیا آمد و تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود

منه پرداخت . وی رد و مدتی به تدریس در مدارس ارادر همان جا مشغول به کار شد ، سپس به تهران مهاجرت ک

سال از رشته معماری فارغ التحصیل  4عازم پاریس شد و پس از  هجری شمسی جهت تحصیل  1297سال در 

د به آموزش در رشته شهرسازی نیز روی آورد و همزمان مشغول به گردید . او به دنبال اخذ مدرک معماری خو

 کار در پاریس شد . 

سال اقامت در اروپا به ایران بازگشت و در اولین اقدام در مسابقه )) طرح بنای  17، پس از  1314وارطان در سال 

 و موفق به کسب مقام اول گردید  هنرستان دختران (( شرکت کرده

مختلف از کاخ سلطنتی گرفته تا  الیت خود موفق به ساخت ده ها ساختمان با کارکردها یاو در طی دوران فع

مدرسه و ویالی مسکونی شد و به موازات آن ، به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخت . وی از اعضای 

ن انی دیپلمه(( در ایرارموثر تاسیس ))انجمن ایرانی مقیم فراسنه(( در پاریس و انجمن ))انجمن آرشیتکت های ای

در طی فعالیت های حرفه ای خود موفق به چاپ چندین مقاله و انتشار دو نشریه در زمینه هنر و معماری بود و 

 .  نیز گردیده است

 .و سینما دیاموند نیز بوده است   1322وارطان هوانسیان ، طراح سینمای دیانا )سپیده ( در سال 

 

 رویدادها 

  .تعطیل شد  1387این سینما در سال 

 ، در این سینما بازی شده است .1392گردانی مسعود کیمیایی  ساخته ی رفیلم سینمایی متروپل به کا

 

 

 

 

 



 

  (1390)خورشید،اسکیس از ابتدای خیابان الله زار نو و تابلوی التین سینما مترو پل

 طرح معماری بنا : 

محدود در ضلع غربی خیابان الله زار نو واقع شده و شامل عملکردهای مختلف سینما تئاتر مترو پل با عرض 

در طبقات و یک تجاری  تجاری،خدماتی و فر هنگی است. این مجموعه شامل فضاهای جنبی مربوط به تهیه فیلم

ی تعمیر ت هانیز می شود . سینما ، تئاتر ، دفتر پخش فیلم ، پخش های مونتاژ و دوبالژ فیلم . قسم در زیر زمین 

 آپارات ، اتاق های گریم و پشت صحنه ، سرایداری و انبار در این مجموعه پیش بینی شده است .

ساختمان دارای سه ورودی و خروجی در امتداد خیابان الله زار نو است . ورودی اصلی سینما به شکل فضایی نو 

ی دعوت کننده دارد . ورودی دیگری نیز نشسته و دایره ای شکل است که با جفت ستون خود در طرفین ، حالت

در شمال همین ورودی ، دسترسی به فضاهای جنبی سینما را تامین می کند و در جنوب ورودی اصلی ، در 

 خروجی سالن نمایش تعبیه شده است 

 



 

 (1390)خورشیدی،دی و سالن انتظار سینما متروپلاسکیس از ورو

ورودی دیده می شود که پیشخوان بوفه و اتاقک نگهبان در دو سوی ودی اصلی، بخشی به عنوان پیش پس از ور

ان قرار گرفته اند . این فضا با ارتفاعی در دو طبقه از دیگر بخش های داخلی متمایز شده است . بعد از این پیش 

به  ایشضلع بزرگتر سالن نمفضا ، سالن انتظار قرار دارد که درهای ورودی به سالن نمایش به آن باز می شود .

صندلی در بالکن را دارد درهای  250صندلی در طبقه همکف و  650موازات خیابان الله زار بوده و گنجایش 

خروجی سالن به راهرویی باز می شوند که ضمن گردش به دور ساختمان تماشاگران را به بیرون و به خیابان الله 

 زار نو هدایت می کند . 

 

 

 

 



 

  (1387)سروشیانی و دیگران،80سینما در دهه سالن انتظار قسمتی از 

 فضای داخلی سینما 

بخش اداری در باالی فضای ورودی طراحی شده و راهرویی مشرف به سالن انتظار ، دسترسی به آن را امکان پذیر 

ز روانی آن ایدارد و سقف ش بخش میانی آن پیش امده است . بنا شش ظبقهمی سازد . حجم کلی بنا متقارن و 

آن با  و بخش میانی د پنهان است . نمای سیمانی و پلکانی ساختمان در همکف و طبقه باالیی سه بخشی استدی

مشخص شده است . بازشوها همه به شکل مستطیل ساده هستند و بوسیله لبه های سیمانی اندکی پیش امدگی 

ها ، بر ایجاد حس سبکی بنا می   باال و پایین پنجره ها با یکدیگر ترکیب شده اند . چرخش پنجره ها در گوشه

 تاثیر نامطلوبی بر آن گذاشته است . افزاید . پس از ساخت بنا ، تغییراتی در نمای ساختمان ایجاد شده که

 



 (1387)سروشیانی و دیگران،سبک ارت دکو بوده است از تزینات فضای داخلی که تاثیرپذیر از  یریتصو

 

و در نمای اصلی  نیز ، خطوط تزیینات در خارج و داخل ساختمان به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند 

افقی بیرون زده از حجم ساختمان ، نرده ها و تزیینات خاص در و پنجره ها در کنار عنصر عمودی و شاخص وسط 

، دیده می شود ؛ همچنین در بخش ورودی ،این  نما که ترکیبی از حروف التین ))متروپل(( بر روی آن نقش بسته

تزیینات به شکل گچ بری های دور سقف و نورپردازی در پشت آن و نیز نشان ))متروپل(( در کف ورودی ارائه 

 شده است . 

 

 

 



 

 

 (1387)سروشیانی و دیگران،سالن سینما و بالکن و تزیینات وابسته به آن 

، سرستون ها ، چراغ های سقفی و خالصه در همه جای ساختمان به چشم اشکال تزیینی در سقف ، دست اندازها 

می خورند . طراحی سقف دو پوسته ، به معمار این امکان را داده تا داخل گچ بری ها را نورپردازی کند . در سالن 

تلفیق با  رنمایش نیز ، سطوح شکسته و برجسته دیوارها در عین دارا بودن نقش اکوستیکی ، با اشکال متنوع و د

  .تحرک در فضا ایجاد کرده استسقف های کاذب و گچ بری های تزیینی اطراف صفحه نمایش ،روحیه ای شاد و پر

اما استفاده از رنگ و سطوح پر تزیین با نقوش پرکار ارت دکو ، از مشخصه های بارز این ساختمان و یاداور  شیوه 

و سواحل جنوب فرانسه و دیگر مکان هایی از این دست است  معماری متل ها و بناهای تفریحی و فراغتی میامی

 که در دهه های دوم و سوم قزن گذشته میالدی رواج داشته است . 

 

 

 



 

 (1390)خورشیدی،اسکیس از سالن باله استاد جانبازیان 

استاد ، این هنر توسط شداجرا میشب بود برنامه باله  10تا  8خر که بین ساعت در سینما متروپل سانس آ

جانبازیان که استاد مسلم باله و تحصیل کرده روسیه بودنذ در ایران پایه گذاری شده بود، پیش از شروع فیلم یک 

 شد. شد، گاه یک قطعه مثال از باله فواره باغچه سرا اثر اسافیف اجرا میپرده نمایش باله بسیار جالب اراِئه می

شد و هدف این استاد مسلم باله این بود که این هنر را با برابر می بهای بلیط در زمان اجرای باله جانبازیان دو

طرافت های خود و حفظ جایگاه معنوی اش به خوبی معرفی نماید. با تاسف در ماه های بعد این نمایش متوقف 

 کرد .شد. جانبازیان بیشتر وقت ها جشن ساالنه هنرستان خود را در این سینما برپا می

وارطان هوانسیان این سینما را بسیار زیبا با ورودی مدور و سالن انتظاری با پله ای بسیار زیبا که به طبقه دوم 

کرد با سالن نمایش بسیار زیبا که یک سن و بالکن ها و قسمت های اداری سینما را به هم مرتبط میپیوست می

، اطراف صحنه را ستون هایی با رنگ آمیزی و نقاشی بزرگ داشت که در انتهای صحنه پرده سینما بود ساخته بود

های بسیار زیبایی پوشانده بود که در واقع تمام سالن از این نقاشی بهره برده بود، سالن بسیار زیبا و قابل مالحظه 

 از سینما ایران شاهد آن بودیم . ای که بعد



 وضعیت موجود بنا :

سینما متروپل که در زمان افتتاحش، جزو 

ای شده است و نماهای مدرن محسوب میسینم

از دور نمایان  پلکانی با تابلوی التین متروپل

بوده است، متاسفانه امروز تابلوی بی رنگ و رخ 

متروپل هنوز هم در میان انبوهی از آشفتگی و 

کند، اما این بار شلوغی آدم ها خود نمایی می

به دور از زرق و برق، متروکه بودن خود را به 

 کشد. رخ می

نمای پلکانی با خطوط افقی، پنجره های چوبی 

با شیشه های شکسته که خط عمود تابلو 

، دهدمتروپل تاکید بر تقارن نما را نشان می

امروز محل النه پرندگان شده است. پیش 

آمدگی که بعدها در باالی ورودی شکل گرفته 

 دهد.نشان مینام سینما رودکی را 

 

 

 

 

 (1396نگارنده )

از آن ورودی منحنی زیبا و دعوت کننده چیزی نمانده و در قسمت راست ان، تبدیل به واحدهای کوچک تجاری 

 شده است . مانند دیگر تجاری های خیابان به فعالیت الکتریکی و نورپردازی تبدیل شده است. 

 کند . ایی مینمای آن خود نم همچنان نمای باصالبت سینما حفظ شده است و از دور هم نام سینما و

ت فضای داخلی سینما امکان پذیر نبوده، البته بعدها  تغییراتی که سینما تعطیل شده است، روی 1387از سال 

 در فضای داخلی سینما نسبت به ابتدای ساخت صورت گرفته است .
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 (1396نگارنده)

 از ورودی به فعالیت خود ادامه می دهند.ورودی سینما و واحدهای تجاری الکتریکی که در قسمتی 
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، سال شمار تاریخ سینمای ایران، نشر قطره، تهران1381جاودانی، هما،  -  
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 ( فعلی  صحرا)  سابق  ریولی سینما

 

  بنا عمومی های شاخص

  زاده شریعت یوسف:  طراحی مشاور

  شمسی هجری 1320: احداث زمان

  شمسی هجری 1357: برداری بهره زمان

  سینما: بنا کاربری

  مربع متر 1987: زمین مساحت

  مربع متر 3200: مجموعه بنای زیر

  طبقه چهار: طبقات تعداد

  فلزی اسکلت: بنا سازه سیستم

 

 

  تاریخچه

 آفرینش کتاب فیلم نمایش با سینما این. است تهران معروف سینماهای از ،ریولی سینما: پیشین نام صحرا سینما

 تخت راه سه) طالقانی راهسه تهران، شریعتی خیابان در مربع متر ۳۲۰۰ مساحت به زمینی در. شد بازگشایی

 .شد بازگشایی نفر ۱۰۴۰ ظرفیت با سالن یک در و بابایی کیانا مدیریت با و شد ساخته( جمشید

 بخش سینماهای معدود از و است خاورمیانه سینماهای ترینبزرگ از یکی صندلی ۲۰۰ و هزار با که صحرا سینما

 کنونا بود نشده دولتی یا تعطیل و ورشکست و بود ایستاده خود پای روی هنوز ها،سال گذر در که بود خصوصی

 .دارد قرار کامل تعطیلی معرض در

 

 



 

  اند شده ساخته ریولی سینما از پیش که سینماهایی

  1319 ایران سینما

  1316 نو خورشید و بلور سینماهای

  1314 ایران ملی سینما

  1314 همایون سینما

  1313 ایران سینما

  1311  داریوش جهان رویال سعادت سینما

 1311 پارک لونا سینما

  1310 جهان تابستانی سینما

  1310 بهارستان تابستانی سینما

  1310 مدائن سینما

  1309 فاروس سینما

 1309 پاالس سینما

  1308 مایاک ، فردوسی ، ملی ، بان دیده سینما

 1307 صنعتی سینما

 1306( زهره) سپه سینما

  1306( فردوسی) عالءالدوله خیابان در خورشید تابستانی سینما

   1303 سال زار الله خیابان در امروزی سبک به سینما نخستین ؛ هتل گراند سینما

  

 



  بنا معمار

 .بود ایران در معاصر معماری پیشگامان از و انیایر معمار( 1380-1309)زاده شریعت یوسف

 هنرهای دانشکده در معماری ی رشته در را خود تحصیالت وی. شد متولد تبریز در شمسی 1309 سال در او

 .گردید التحصیل فارغ دانشگاه این در 1342 سال در و کرد آغاز تهران دانشگاه زیبای

 به او هایطرح هاحجم و فرم و خوردنمی چشم به دیگر معماری هایسبک از تقلید زاده شریعت معماری آثار در

 رمف من: گویدمی خود ی درباره او. است گرفته شکل فضا نیازهای دقیق شناخت و مطالعه و تحقیق از تبعیت

  .هستم یابنده فرم نیستم، دهنده

 ساختمان طراحی زاده شریعت یوسف اثر آخرین کرمان باهنر شهید دانشگاه پردیس هایساختمان او آثار از

 .گذشت در ۱۳۸۰ سال ماه آبان در وی. است تهران در ایران ملی کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شهری مقیاس در بنا موقعیت

 

 

 

 

 

 

 

  طالقانی.. ا ایت میدان از باالتر– شریعتی دکتر– تهران

 

 : بنا اطراف اراضی کاربری بررسی

 محسنی ویک و چی عتیقه بست بن فاصل حد طالقانی.. ا ایت میدان از باالتر شریعتی علی دکتر خیابان در بنا این

 کاربری به حنوب از مسکونی، بناهای به شرق از تجاری، و مسکونی بافت به شمال از بنا این. است شده واقع

 . ستا شده محدود آن حاشیه تجاری های کاربری و شریعتی دکتر خیابان به غرب از و( انصار کتابخانه) فرهنگی

 

  پیاده و سواره ارتباطی شبکه بررسی

 ایه خروجی. گیرد می صورت شریعتی دکتر خیابان از و ساختمان غربی ضلع از پیاده و سواره اصلی دسترسی

 ارکینگپ برای محلی تهران، سینماهای سایر همچون سینما این و شوند می باز چی عتیقه بست بن داخل به سینما

  .ندارد اتومبیل

 

 

 



  بنا معماری طرح

 

( یمانیس)بتنی اندود با های بدنه نواری، بازشوهای مستوی، و منحنی سطوح با مستطیل مکعب احجام از ترکیبی

 ملکردع بیان و معرفی بنا، کالبد ویژگی مهمترین. دهد می تشکیل را بنا کالبد بام، روی بر دار شیب سطوح و

  .است بوده توجهی قابل نوآوری و خالقیت بنا، احداث زمان در که باشد می ساختمان

  بنا عناصر فضایی برنامه بررسی

 نیازهای از خدمات و پشتیبانی بوفه، بلیط، فروش انتظار، سالن اصلی، سالن تعبیه با فیلم، نمایش برای فضایی ایجاد

 را هریش بدنه یک ایجاد قابلیت آن معماری طرح که ایست گونه به بنا گیری قرار موقعیت. است بوده طرح اصلی

 هندسی ساختاری در شرقی بخش در سینما سالن. اند شده ساماندهی ازاد پالنی در فضایی، عناصر. باشد دارا

 یاکوستیک وسایل رعایت و مناسب دسترسی دید، بهترین داشتن نظر در اساس بر و زمین هندسه با هماهنگ

  .است شده طراحی

  .است یافته اختصاص آن نظایر و بلیط فروش بوفه، انتظار، فضاهای به غربی بخش

  فضاها کیفی بررسی

 در فروشی، بلیط باجه که دارد وجود فضایی پیش ورودی، از پس و شده واقع زمین غربی شمال در بنا ورودی

 الفاخت دارای فضای که شده طراحی سینما انتظار سالن تقسیم، فضای این از پس. است گرفته جای آن مجاورت

 پله ، انتظار سالن مرکزی بخش در. باشد می مستطیل و مربع چند از ترکیبی آن، پالن و بوده مختلف سطوح

 .اند گرفته جای طبقات به دسترسی هاس

 بصورت یغرب -شرقی امتداد در محوری به نسبت که نامنتظم ضلعی چند پالن با ست فضایی فیلم نمایش سالن

.  باشد می مربع متر 105 صحنه مساحت و مربع متر 415 تماشاپیان بخش مساحت. است شده طراحی متقابل

 تقارن محور بر که متر 3/1 عرض به راهروویی جایگاه شرق قسمت در که از قسمت دئو شامل تماشاچیا جایگاه

 جایگاه غربی قسمت در. سازد می پذیر امکان را ها صندلی ردیف به دسترسی است، گرفته قرار محورسالن

 ردیف میان ارتباطی ی ها مسیر متر، 4/1 عرض به یک هر سالن، تقارن محور طرفین در راهرو دو ، تماشاچیان

 .دهد می تشکیل را صندلی های

در طبقه ی اول، عالوه بر بالکن سالن نمایش، رستوران، آشپزخانه و اتاق مربوط به پخش فیلم و پروژکتور جای 

 گرفته اند.دیوار ضلع غربی این طبقه، از تکرار صفحاتی تشکیل شده که عالوه بر ایجاد تنوع در فضای داخلی، 



 
 پالن طبقه ی همکف 

 
 پالن طبقه ی اول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه ی دومپالن   

نوع ریتم و پرو خالی احجام را در بدنه های خارجی ایجاد کرده است. در طبقه ی دوم، فضای انتظار بالکن سالن 

نمایش و سرویس های بهداشتی طراحی شده اند. یکی از ویژگی های دسترسی های این بنا ، ایجاد دید های 

 متنوع حاصل از ارتباط فضایی بین طبقات می باشد.

ام، با ورق گالوانیزه پوشیده شده است. در نتیجه حجم بزرگ و یک دست سالن اصلی را از باال نمایان می پشت ب

سازد و با شیب هایی که از خط الراس، به طرف دو ضلع پیرامونی حرکت می کند، سطح بزرگ پشت بام را با 

 حرکتی نرم و شیب دار و لبه های جانبی بنا می رساند.

 موتورخانه، انبار ها و فضا های مربوط به تاسیسات جای گرفته اند.در زیر زمین بنا، 

 

 

 



 سبک و روحیه حاکم بر بنا 

 

پالن آزاد، بکاربردن پنجره ه ای نواری، استفاده از اختالف سطح و ایجاد تنوع فضایی، استفاده از مصالح جدید در 

اری گذشته، بیانگر تاثیر حنبش معماری مدرن نما )بتن( و عدم تزیینات آن و عدم بکارگیری مفاهیم و عناصر معم

  در طراحی بنا می باشد.

 نوع و نحوه بکارگیر مصالح غالب در بنا 

اندود سیمان سفید، مصالح نمای خارجی این بنا را تشکیل می 

دهد و ترکیبی از سنگ و چوب در طراحی فضاهای داخلی بکار 

 گرفته شده است. 

برخوردار است. با توجه به نوع ساختمان از کیفیت اجرایی مطلوبی 

 ی همکف البی و فضای انتظار، سینما صحرا طبقهکاربری و حجم مراجعات، اینگونه بناها به مرمت و تعمیرات دوره         

ای نیازمند می باشند. در این ساختمان، تا حدودی این امر مهم  

 رعایت شده است. 

ن ها و ردیف تماشاگران با سطوح منحنی، جزییات اجرای بالک

اجرایی پله ها و جانپناه آن ها، جزییات محل قرارگیری تصاویر 

تبلیغاتی، فیلم ها، از نکات برجسته اجرایی این ساختمان می 

 حل فروش بلیت در سینما صحراالبی ورودی مباشد.                                                                                 

                                          

 تحلیل و ارزیابی نماهای بنا 

ساختمان دارای دو نمای شمالی و غربی ست که 

نمای غربی رو به خیابان دکتر شریعتی بوده و نمای 

 اصلی می باشد . 



ترکیبی از خطوط افقی و عمودی و مایل، نمای شمالی را تشکیل می دهند . حجم ساختمان و ردیف بازشوها، 

 تاکیدی بر تناسبات افقی و تالشی برای ایجاد مقیاس انسانی در ساختمان است . 

ختی ادر نمای غربی تفکیک احجام از یکدیگر، پس و پیش شدن ان ها و تعبیه سه صفحه مورب باعث عدم یکنو

و در نتیجه پویایی نما شده است. خلوص احجام به منظور بیان عملکردی بنا بوده و استفاده از رنگ یکسان باعث 

 انسجام اجسام شده است.

تفکیک احجام از یکدیگر و پس و پیش شدن ان ها بازی نور و سایه ها را بر بدنه ها تشدید کرد و بر تنوع بصری 

 ان ها افزوده است. 

 

پله ی دسترسی به طبقات در سینما صحرا                                             ترسی به رستوران در طبقه ی اول سینما صحرادس     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای شمالی

 

 

(1396نگارنده)  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای غربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برش طولی
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