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 دهچکی
شوند ترکیبی خالقانه از سبزینگی و معماری هستند ساختارهای سبز عمودی که با عنوان نماهای سبز شناخته می

توانند در داخل ها میشوند. آنها، در فضاهای داخلی یا خارجی استفاده میکه با توجه به هدف از برپایی آن

بوجود آوردن محدوده، یا به هدف ایجاد زیبایی بصری ساختمان به عنوان دیوار یا پارتیشن برای جداسازی فضا و 

ا برای هها و حیاطتوانند در بیرون از ساختمان برای پوشش بنا به عنوان نما یا اطراف بالکنبکار روند. همچنین می

بیعی ط ایجاد حریم یا بجای نرده استفاده شوند. این نماها نه تنها از نظر بصری زیبا هستند بلکه با تکیه بر خاصیت

گیاهان در کاهش دما، تصفیه هوا، کاهش آلودگی صوتی و غیره سودهای بیشماری بهمراه دارند. هدف از پژوهش 

اشد بهای سبز عمودی میزیستی و اقتصادی سیستمحاضر ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از سودهای محیط

تی زیستواند در کاهش معضالت محیطودی چگونه میهای سبز عمسازی سیستمپردازد که بهینهو به این مهم می

 های سبز عمودی وهمراه داشته باشد. از این رو، ابتدا به معرفی سیستمهموثر واقع شود و سودهای اقتصادی نیز ب

های آن پرداخته شده است. در ادامه در کنار سودهای اجتماعی، سودهای بندیشناسی و دستهسپس به واژه

های مختلف از سراسر ای پژوهشاند و با استفاده از مطالعات کتابخانهها بررسی شدهاقتصادی آنزیستی و محیط

شود می های سبز عمودی تالشدنیا معرفی و تحلیل گردیده است. با بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارایی بهتر سیستم

ها در ارتقای ری نباشد و بتوان با تکیه بر آنها تنها به عنوان عنصری جهت ارتقای زیبایی بصاستفاده از این سیستم

 زیست گامی موثر برداشت.کیفیت محیط

 

 های سبز عمودی، نماهای سبز، دیوارهای زندهسیستم واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه -7

استفاده از نماهای سبز راهکاری هوشمندانه جهت ترکیب محیط زیست طبیعی و فضاهای شهری هستند. شهرهای امروز  

باشد و اند که بیرون رفتن از این مشکالت بسیار زمان بر و هزینه بر میرویه دچار معضالتی شدهطه رشد سریع و گسترش بیبواس

که دهند بلهای دقیق و بلند مدت است. نه تنها شهرها برای ساخته شدن محیط زیست را تحت تاثیر قرار میریزینیازمند برنامه

 گذارند. ایجاد مسکنهستند برای رفع نیازهای خود تاثیرات زیاد و اغلب مخربی بر محیط میجمعیت عظیمی که در شهرها ساکن 

تن هایی از بسازی برای حمل و نقل چهره شهرها را به یک منظره صلب، غیرقابل نفوذ، تیره و به عبارتی جنگلبرای سکونت و راه

های روان د و عالوه بر در خطر افتادن منابع آب زیرزمینی، آبدهنتبدیل کرده است. سطوح سخت اجازه نفوذ آب به زمین را نمی

ها و صنایع، شوند. وجود وسایل نقلیه، ماشینآورند که عالوه بر خسارات زیاد، سبب آلودگی آب نیز میها را بوجود میو سیالب

ت باشد که مشکالاز دیگر مسائل قابل تامل می ای گرماعالوه بر آلودگی هوا، آلودگی صوتی را به همراه دارد. عالوه بر آن، اثر جزیره

رسند اما با صرف زمان و زیستی شهرهای امروز حل نشدنی به نظر میگردد. گرچه بسیاری از مشکالت محیطزیادی را سبب می

 باشند.انرژی قابل تعدیل می
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زیست انجام گرفته است و محیطها بر کنترل شرایط سخت مطالعات بسیاری در خصوص سودهای طبیعی گیاهان و اثرات آن

(. با وجود نتایج مثبت ثبت Binabid,2010- Wong, 2009اند )ها اثرات مثبت گیاهان در این امر را نشان دادهتقریبا تمامی آن

از می باشد. توجه به شرایط اقلیهای سبز نیازمند توجه به بسیاری نکات مختلف میشده، استفاده بهینه و عملکرد باالی سیستم

کلیدهای موفقیت یک پروژه سبز است. به عنوان مثال، استفاده از سبزینگی باعث افزایش رطوبت هوا که یکی از عوامل تاثیرگذار 

ای بخوبی های با رطوبت باال استفاده از گیاهان زمانی مفید است که نکات تهویهشود، بنابراین در اقلیمدر آسایش حرارتی است می

رویه رطوبت نشود. همچنین توجه به خصوصیات ذاتی گیاه و همخوانی آن با وجود گیاهان باعث باال رفتن بی رعایت شده باشند تا

مکان بکار بردن آن بسیار مهم است، چنانچه در مراکز درمانی توجه به بوی گیاه و آلرژی زا نبودن از اهمیت باالیی برخوردار است. 

ست توجه به نرم و ایمن بودن گیاه بسیار مهم است، درصورتیکه در بکار بردن گیاه هایی که برای کودکان طراحی شده ادر مکان

 های قطور عملکرد بهتری دارند.های سوزنی و ساقهبرای کنترل صوت مزاحم گیاهان با برگ

ین بط و قوانشود و دارای ضوابکاربردن فضاهای سبز در محیط شهرها عالوه بر رفاه شهروندان، باعث ارتقای شرایط زیستی می

های سبز پوشیده از باشد. اگر از دیدگاه تخصصی بررسی شود عرصههای مرتبط میها نیازمند تخصصای است و احداث آنویژه

هستند) سعیدنیا،  "فضای سبز"های پوشیده از درختان با دارا بودن بعد و حجم و عرصه "سطح سبز"چمن و گیاهان پوششی 

(. اما در اصطالح کلی فضاهای پوشیده شده با هرنوع سبزینگی فضای سبز خوانده 1711ملیان، به نقل از پاریزی و تج 1731

 شوند.می

فضاهای . (1711تجملیان،  و )پاریزیشوند از فضاهای سبز عمومی، نیمه عمومی و خصوصی تشکیل میفضاهای سبز در شهرها 

عالوه بر کارکرد محیط زیستی، کارکرد اجتماعی باالیی دارند زیرا تا  ها هستند کهبرای استفاده کلیه افراد و کلیه گروه سبز عمومی

ها و کنند. فضاهای سبز عمومی مانند درختکاریای نیاز و گرایش انسان به ارتباط با طبیعت )توجه به بیوفیلیا( را برطرف میاندازه

ها عالوه بر ها و خیابانهای اطراف بزرگراهینفضاهای سبز در حدفاصل مسیر سواره و پیاده، سبزینگی در میادین و یا در زم

انداز کنند. عالوه بر آن نقش سایهشوند و نیز دید رانندگان را هدایت میعملکردهای محیط زیستی و اجتماعی، باعث خوانایی فضا می

روهای در جهت غربی، پیاده-یهای با جهت شرقنمایند. برای این امر توجه به جهت خیابان بسیار مهم است. در خیابانرا ایفا می

اندازی برای افراد پیاده تاثیر زیادی ندارند، در عوض گیرند و درختان در سایهها در سایه قرار میجنوب با استفاده از سایه ساختمان

 ان نقش مهمیآورند. این درصورتی است که در بدنه شمالی همین خیابان، درختسایه مورد نیاز سواره و وسایل نقلیه را فراهم می

 در ایجاد سایه برای رهگذران در پیاده رو را دارند.

استفاده کنندگان محدودتری نسبت به فضاهای سبز عمومی دارند، از این رو عملکرد محیط زیستی  فضاهای سبز نیمه عمومی 

ها، بز موجود در حیاط بیمارستانتوان به فضاهای سها بر عملکرد اجتماعیشان غالب است. از نمونه فضاهای سبز نیمه عمومی میآن

های مثمر و غیرمثمر هستند که ادارات دولتی، مراکز آموزشی و مانند آن اشاره کرد. دسته دیگر، فضاهای سبز خصوصی مانند باغ

س در اباشند اما عملکرد اجتماعی ندارند زیرا برای استفاده عموم نیستند و براین اسگرچه دارای سودهای محیط زیستی زیادی می

. نکته مهم آن است که به عملکرد (1711تجملیان،  و )پاریزیآورند ها را جز فضاهای سبز شهری به حساب نمیبعضی تعاریف آن

ها توان امیدوار بود، زیرا متاسفانه به علت بها و ارزش زمین تخریب آنمحیط زیستی فضاهای سبز خصوصی در طوالنی مدت نمی

است. تراکم باال و بهای بسیار زیاد زمین از عوامل تاثیرگذار در کمبود فضاهای سبز ها بسیار رایج شدهو احداث ساختمان بجای آن

با تعریف بام سبز و نمای  ها و نماهای ساختمانهای وسیع بامتوان از پهنههای شهری هستند. برای جبران این کمبود میدر محیط

 سبز بهره برد. 
 

 تاریخچه نمای سبز -2

اخته های سهای ساخته شده بدست انسان ایده جدیدی نیست و در طول تاریخ همواره در محیطتلفیق سبزینگی با محیطایده 

شود. گاه این استفاده از روی اجبار و برای تامین هایی از سبزینگی و محیط زیست طبیعی دیده میشده به دست انسان نشانه

نیاز فطری، طبیعت دوستی و حس زیبایی شناسی. اما استفاده از فضاهای سبز بصورت نیازهای مادی بوده و گاه برای پاسخگویی به 

 شود.پیشرفته و مدرن به دنیای معاصر مربوط می

های پیشرو و بنام در تلفیق فضای سبز و معماری هستند که چگونگی سیستم النهرین از ساختمانهای معلق بابل در بینباغ

های سنتی با گیاه از عجایب هفتگانه جهان امروز تبدیل کرده است. در اسکاندیناوی ساختمان آبیاری، این مجموعه را به یکی
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بردند اما در طول زمان متوجه شدند ( و رومیان گیاه را بر روی ساختمان برای زیبایی بکار میFigueroa, 2008پوشانده می شدند )

ای (. در کشورهای مدیترانهMiller, 2008ه بدون پوشش سبز دارد )بنای پوشیده با بام گلکاری شده دمای کمتری از بنای مشاب

سال قبل  011گردد ولی در سال پیش بر می 2111شد که تاریخچه آن به حدود های سبز استفاده مینیز بطور گسترده از پوشش

چنانچه بعد از آن پوشش سبز بطور  استفاده از گلها و گیاهان باال رونده بطور گسترده در کشورهای اروپای میانی رایج شده بود،

(. بر اساس Köhler, 2008رفت )ها بکار میها و تراسعمده در مناطق روستایی برای زیبایی و در مناطق شهری برای پوشش بالکن

 ,Millerکرد )آنچه در تاریخ آمده، در طول جنگ جهانی دوم، ارتش بریتانیا از پوشش سبز برای پنهان کردن ارتش استفاده می

توان گفت در گذشته بیشترین استفاده از سبزینگی و محیط زیست طبیعی جنبه بصری و زیبایی داشته (. بر این اساس می2008

میالدی بسیار  1191های محیط زیستی فضاهای سبز در فضاهای شهری و تحقیقات علمی در مورد آن در دهه است. توجه به جنبه

(. Köhler, 2008ث نمای سبز و بام سبز در اروپا بسیار شناخته شده و مورد استفاده است )مورد توجه قرار گرفت و امروزه مبح

های سبز عمودی کشوری پیشگام است های سبز و مطالعات در مورد سیستمتحقیقات نشان داده است آلمان در استفاده از بام

(Saadatian et al., 2013بررسی .)اما  ،تر از نمای سبز استنگی در فرم بام سبز بسیار رایجها نشان داده است که بکارگیری سبزی

 باشد.های زیادی بین محققین مطرح میها و چالشدرمورد برتری بام سبز بر نمای سبز و یا بلعکس بحث
 

 بام سبز یا نمای سبز؟ -9

. برخی بر این باورند که استفاده های سبز بر نماهای سبز و بالعکس وجود داردهای متفاوتی در مورد برتری بامها و بحثچالش

هری ها کمبود فضای سبز شهای سبز بویژه از نوع متمرکز یا باغ بامهای سبز بر نماهای سبز برتری دارد زیرا با استفاده از باماز بام

ها ممکن است اما آنها و ایجاد دسترسی برای ها در مقیاس کوچک بر روی بامها و باغتوان جبران کرد زیرا کاشتن درختچهرا می

نما است و  4بام در ازای  1توان چنین خدماتی را ارائه داد. از طرفی بحث دیگر آن است که یک ساختمان دارای بر روی نماها نمی

های شهرهای پرتراکم امروزی که نمای سبز سودمندتر خواهد بود. این مقایسه در مورد ساختمان 4برنامه ریزی برای استفاده از 

های شهر نه امکان پذیر است و نه باشد. از طرفی سبز کردن تمامی نماهای ساختماننما هستند صادق نمی 2الی  1ا دارای اکثر

شماری هستند زیستی بیکاریست منطقی. گرچه در مقیاس شهری استفاده از هر دو مورد بام و نمای سبز دارای سودهای محیط

اخلی بام سبز تنها تک ساختمان و یا واحد طبقه آخر یک ساختمان را تحت تاثیر قرار اما در مقیاس معماری و تاثیر بر فضای د

توانند از وجود آن بهره ببرند. درهرصورت برای دهد، در صورتیکه با بکاربردن نمای سبز بر روی بدنه ساختمان تمامی طبقات میمی

لیمی، هدف از ایجاد بام یا نمای سبز و نوع سیستم یکار رفته گیری در این امر شناخت سایت مورد نظر، شرایط اقمقایسه و تصمیم

و  ای صحیحای در برتری آن دو انجام داد و در واقع چنین مقایسهتوان به سادگی مقایسهبسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود و نمی

ستی و زیتواند سودهای محیطز میباشد. در هرصورت استفاده صحیح و تکنیکی از هر دو سیستم بام سبز و نمای سباصولی نمی

 اقتصادی فراوانی داشته باشد.
 

 واژه شناسی نمای سبز -4

آید، خواه بصورت طبیعی هرگاه گیاهی بر روی هر سطح عمودی رشد کند یک نمای سبز یا سیستم سبز عمودی بوجود می

باشد که بر روی یک ساختار عمودی کاشته  باشد مانند خزه رشد کرده بر تنه یک درخت و خواه گیاه کاشته شده بدست انسان

های متفاوتی دارند که هرکدام اسم ویژه خود و اصطالح تخصصی خود را دارند. بندیها انواع و دستهشده است. این سیستم

نواع ا خوانند و به همهرا میهای سبز عمودی عنوان جامعی است که پژوهشگران در منابع مختلف با اصطالحات متفاوتی آنسیستم

ها شناخته شده است، در نگاه تخصصی عنوان یکی از دسته "نمای سبز"شود. آنچه در اصطالح با عنوان ها اطالق میبندیو دسته

های سبز عمودی است. اما در موارد بسیار این دو اصطالح )سیستم سبز عمودی و نمای سبز( بدون های سیستمو زیر مجموعه

( اصطالحات بکار رفته توسط 1رود. جدول )شماره گیاه رشد کرده بر روی سطحی عمودی بکار می تفکیک، بجای هم و با منظور

 کند.های سبز عمودی را معرفی میپژوهشگران مختلف برای سیستم
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 شناسی بر اساس منابع مختلف )منبع: گردآوری و تنظیم نگارنده(: واژه 7جدول شماره 

 منابع عنوان انگلیسی عنوان فارسی

 Vertical Greenery های سبز عمودیسیستم

Systems 

(Wong, 2009)-(Wong, 2010)-(Cheng, 2010) 

(Binabid, 2010) 

 Green Vertical های عمودی سبزسیستم

Systems 
(Perez, 2011) 

 Vertical Greens (Perini, 2010)-(Feranco, 2012) سبزینگی عمودی

 Vertical Gardens عمودی هایباغ

 

(Blanc, 2008)-(Binabid, 2010)-(Peck, 1999) 

(Perini, 2011)-(Alexandri and Jones, 2008) 

 Green Walls (Kontoleon, 2010)-(Susorova, 2013) دیوارهای سبز

 Bio Shader (Ip, 2010), (Miller, et. Al, 2008) انداز زندهسایه

 Vertical Landscaping (Binabid, 2010) منظر عمودی

 Vegetated Facade (Susorova, 2013) نمای گیاهی

 

 های سبز عمودیهای سیستمبندیدسته -5

ز آهای سبز عمودی قائل شد. های متفاوتی را برای سیستمبندیتوان دستهها و عوامل مختلف، میبا معیار قرار دادن ویژگی

های دسته کلی بنام 2گیاه بسیار مهم و تاثیرگذار است، بر اساس آن، آنجا که در مباحث مربوط به گیاهان بستر رشد و تغذیه ریشه 

( Kontoleon,2010( و )Kohler,2009باشد )شود که مورد تایید اکثر پژوهشگران میتعریف می 2و دیوارهای زنده 1نماهای سبز

ه شوند اما در ماهیت گویای این (. گرچه ممکن است نام این دو دسته در منابع مختلف با اسامی مختلف دیدJaafar,2011و )

 ( ارائه شده است.2شناسی نمای سبز و نمای زنده در جدول )شماره بندی دوگانه هستند. تعاریف و واژهتقسیم
 

 های سبز عمودی )منبع: گردآوری و تنظیم نگارنده(های مختلف سیستمشناسی دسته: تعاریف و واژه2جدول شماره 

 تعریف نمای سبز:

بستر رشد و ریشه گیاه بر زمین و رشد گیاه بصورت قرارگیری 

 عمودی بر سطح نما

 تعریف دیوار زنده:

قرارگیری بستر رشد و ریشه گیاه بصورت عمودی بر سطح یا در مقابل 

 نما

 شناسی دیوار زندهواژه شناسی نمای سبزواژه

اصطالحات بکار رفته 

 معادل نمای سبز
 منبع

اصطالحات بکار رفته معادل 

 وار زندهدی
 منبع

Green Facade/ Green 

Wall 
 )نمای سبز/ دیوار سبز(

(Kohler,2009) 

(Jaafar,2011) (Kontoleon, 

2010) (Perini, 2011) 

(Perez, 2011) 

Living Wall/ Living 

Facade 
 )دیوار زنده/ نمای زنده (

(Jaafar,2011) (Kontoleon, 

2010) (Perini, 2011)  (Perez, 

2011) 

Green Vertical 

System 
 )سیستم عمودی سبز(

(Perez, 2011) 
Vertical Garden 

 )باغ عمودی(
(Binabid, 2010) 

Support System 
 (Jaafar,2011) )سیستم حمایت شوند(

Carrier System 
 )سیستم حامل(

(Jaafar, 2011) 

Facade Greening 
 (Perini, 2011) )نمای سبز شده(

Bio-Wall 
 )دیوار زنده(

(Binabid, 2010) 

 

                                                           
1- Green Facades 
2- Living Walls 
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شود ریشه گیاه در زمین قرار دارد و تنها گیاه بر سطح دیوار در نمای سبز که دیوار سبز یا نمای سبز شده نیز خوانده می 

(. نوع و اندازه بستر کشت که ریشه گیاه در آن قرار دارد تاثیر زیادی 1دهد )تصویر رود و نما را پوشش میبصورت عمودی باال می

(. Jaafar et al., 2011سانتیمتر باشد ) 71گذارد و بر اساس نظر پژوهشگران بهتر است عمق آن بیش تر از رشد گیاه میبر روی 

ه، ها و در معماری سنتی رایج بودتوانند مانند آنچه در گذشتهانواع گیاهان باال رونده بر نما گزینه مناسب این دسته هستند که می

 ,Susorovaتوانند با استفاده از ساختار حمایت کننده )داربست( در جلوی نما قرار بگیرند )یا می مستقیم به نما متصل شوند، و

ان های گیاهکند، تا حدی ساختمان را از آسیب(. ساختار حمایت کننده عالوه بر اینکه گیاهان را به رشد رو به باال هدایت می2013

 ,.Jaafar et alشوند )دیده می 7های سطحیو پانل 2، مش1سه نوع منفرد های حمایت کننده معموال درنماید. سیستمحفظ می

شوند. های فلزی، فایبرگالس و مانند آن ساخته می، سیم4های چوبی، ژئوتکستایل(، و از مصالح مختلفی مانند داربست2011

، نوع ساختمان، هدف از برپایی نمای های حمایت کننده با توجه به نوع گیاهگیری در مورد انتخاب نوع و مصالح سیستمتصمیم

های سبز عمودی گرچه ساده و کم هزینه هستند اما پروسه گیرد. این دسته از سیستمسبز، بودجه و عواملی از این دست انجام می

ها به نما آنباشد، و نیز این امکان وجود دارد تماس شاخ و برگ گیاهان با نما و آبیاری ها زمان بر میرشد و پوشش نما توسط آن

 شود.آسیب برساند. همچنین درصورت پژمردگی و خرابی قسمتی از گیاه، کل سیستم دچار مشکل می
 

   
 : نمای سبز و انواع داربست 7تصویر 

 

های سبز عمودی هستند که بستر رشد و ریشه گیاه بر سطح عمودی و دیوارهای زنده یا نماهای زنده دسته  دیگری از سیستم

دهند و های سبز عمودی را بصورت مدرن و کنترل شده می(. این دسته، اجازه استفاده از سیستم2گیرد )تصویر فاع قرار میدر ارت

های های با ارتفاع زیاد نیز نصب شوند. نماهای زنده بصورتتوانند بر ساختمانعالوه بر جلوگیری از آسیب ساختمان توسط گیاه، می

های موفقی از نماهای زنده را در سراسر دنیا به اجرا شناسی است که نمونهیک متخصص گیاه 0یک بالنکشوند. پاترمختلفی اجرا می

این  های گیاهان مختلفباشد، زیرا آشنایی با ویژگیشناسی میهای کلیدی موفقیت او، تسلط بر علم گیاهدر آورده است. از نکته

گیاهان متفاوت با نیازهای آبی مشابه بتوانند در کنار هم قرار بگیرند و یک ساختار دهد که عالوه بر همخوانی با اقلیم، امکان را می

 یکدست گیاهی را بوجود بیاورند. 

 

   
 : مکان قرارگیری دیوار زنده2تصویر 

                                                           
1 Singular 
2 Mesh 
3 Surface Panels 
4 Geo-textile 
5 Patrick Blanc 
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اختار سشوند. در این حالت گیاهان با ای هستند که بر ساختار عمودی متصل مینوعی از نماهای زنده صفحات از پیش سبز شده

های بستر رشد که مواد ها شامل قسمتکنند. این سیستمهای جداگانه و بطور مستقل رشد میو نیازهای آبی متفاوت در مدول

های تواند از خاکشوند. بستر رشد میآورد، محفظه که بستر رشد را نگه داشته و ساختار سبز میمغذی برای رشد ریشه را فراهم می

 (.7ت، فوم و مانند آن تشکیل شده باشد )تصویر معمولی یا سبک، پرلی

 
 

 

 فوم پرلیت خاک معمولی یا خاک سبک

 : انواع بستر رشد 9تصویر 

 هایهای سیستمشود به نامدسته کلی برای نماهای زنده تعریف می 7شود که بر اساس آن محفظه از مصالح مختلفی تشکیل می 

ای هستند که به ساختار متصل های از پیش سبز شدههای پنلی، پنل(. سیستم ,2008Architects) 7و مخزنی 2، نمدی1پنلی

هایی از سیستم )الف( نمونه 4شود. تصویر ها آبیاری بصورت مکانیکی انجام میشوند و انواع متفاوتی دارند. اصوال برای این سیستممی

های ساخته از نمد قرار ب( که برای آن گیاهان در مدول - 4های نمدی هستند )تصویر دهد. دسته دیگر سیستمپنلی را نشان می

طور تواند بشوند. در این حالت ریشه گیاه میهای ضد آب )عایق آب( به ساختار پشت متصل میگیرند و با اتصال به پوششمی

فاده ساس نظر پژوهشگران استای بستر کشت را برای رشد ریشه در خود نگه دارد. بر امستقیم در نمد باشد و یا نمد بصورت کیسه

های (. در سیستمPerini, 2011bدهند ) های سبز عمودی را بطور چشمگیری ارتقا میهای نمدی عملکرد حرارتی سیستماز سیستم

 های مناسب گیاهان متنوعرود. با زیرسازیشود و از داربست باال میشود کاشته میمخزنی، گیاه در مخزنی که بر روی نما نصب می

ها رشد کنند. نوع مخزن، مصالح و نحوه اتصال آن به ساختار پشت و نیز چگونگی رشد گیاه توانند بر روی این سیستمو مختلفی می

  ج(. -4شود ) تصویر افقی دیده میهای عمودی و یا مدول هایسیستم به صورت مدول
 

 :الف

 هایسیستم

    پنلی
G-Sky Fytowall Vertigarden 

 :ب

 هایستمسی

 نمدی

   

 ج

سیستم 

های 

 مخزنی
   

 های نمای زنده بر اساس نوع و مصالح محفظه: انواع سیستم 4تصویر 

                                                           
1- Panel Systems 

2- Felt Systems 

3- Container Systems 
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های سبز عمودی به دو دسته نمای سبز و نمای زنده بسیار رایج بوده و مورد تایید پژوهشگران است بندی سیستمگرچه تقسیم

( بر 2111های مختلف و متفاوتی ارائه شده است. به عنوان مثال چن یو )بندیر، دستههای دیگاما در مواردی با توجه به ویژگی

کند که عبارتند از: درختان قرار گرفته در مقابل دسته تقسیم می 4اساس نوع گیاه، بستر رشد و روش ساخت، نماهای سبز را به 

ترین نوع بندی درختان ساده(. بر اساس این دسته 0)تصویر  4دوالرو نوع م 7، گیاهان آویزان از دیوار2، گیاهان رونده بر دیوار1دیوار

ی ها را نماتوان آنگیرند. گرچه نمیسیستم سبز عمودی هستند. از نظر مکان بستر رشد درختان در دسته نماهای سبز قرار می

ها سودهای درختان، استفاده از آن ساختمان به حساب آورد اما دارای عملکرد و سودهای مشابهی هستند. در کنار بهره بردن از

های کوتاه یا طبقاتی محدود باشد و تنها برای ساختمانبر میهایی نیز دارد. به عنوان مثال، پروسه رشد درختان زمانمحدودیت

های سبز ای از سیستم( در کتاب خود درختان را به عنوان دسته2111جوابگو هستند. بر این اساس محقق دیگری بنام نیوک هین )

 دسته دیگر را نام برده است. 7آورد و فقط عمودی بحساب نمی

یم به ها اشاره مستقبندی گیاهان رونده بر نمای ساختمان هستند که از نظر مکان بستر رشد و ویژگیدسته دوم در این تقسیم

ها از بام، بالکن یا نما آویزان شده های آنساقههای بلند هستند که نماهای سبز دارند. دسته گیاهان آویزان یا معلق، گیاهان با ساقه

د و کننکنند. زیرا برای سطح زیرین خود به عنوان بام عمل میاست و در واقع سیستمی بین نمای سبز و بام سبز را ایجاد می

 در مدت زمان کوتاهی همزمان بوجود آورنده نمایی سبز هستند. از مزایای این دسته این است که با رشد گیاهان در طبقات مختلف،

ری های متنوع و از نظر بصتوان نمایی با رنگشود و نیز با رشد گیاهان متفاوت در طبقات مختلف، میتمامی سطح نما پوشانده می

توان گفت این دسته نوعی از نماهای زنده هستند زیرا بستر رشد بصورت عمودی و در سطح نما قرار زیبا بوجود آورد. به راحتی می

 فته است.گر

و از  های قبلی جدیدتر بودهنوعی دیوار زنده هستندکه نسبت به سیستمباشند، بههای سبز مدوالر میدسته آخر که سیستم

اند و در مکان مورد نظر بر روی ها رشد داده شدههای مورد نظر از پیش در گلخانهمزایای بسیاری برخوردارند. در این سیستم مدول

شود سطح وسیعی از نما در مدت زمان بسیار کوتاهی پوشانده شود. از آنجا که شوند. اینکار باعث میمی زیرسازی مناسب نصب

شود ساختار زیرین آن از خرابی در امان است. همچنین درصورت ها بصورت مکانیزه انجام میمعموال آبیاری و زهکشی این سیستم

های ماند. سیستمهای همان قسمت، کل سیستم از خرابی در امان میولخرابی و پژمردگی قسمتی از نما با جایگزین کردن مد

 توان نمایی رنگی و متنوع بوجود آورد.ها میمدوالر از نظر بصری بسیار زیبا هستند زیرا با قرار دادن گیاهان متفاوت در مدول
 

    
 رگیاهان آویزان از دیوا های مدوالرسیستم استفاده از درختان سبز ینما

 (2003های سبز عمودی بر اساس نظر چن یو )بندی سیستم: دسته 5تصویر 

 

ای ( را به عنوان نمای سبز یا زنده Bio-Wall( دیوارهای زنده با عنوان ) 2111ها، فرانسیس )بندیدر کنار این تعاریف و دسته

(  Binabid, 2010دهند در حالیکه محقق دیگری )قا میاند و کیفیت هوای داخلی را ارتکند که در فضای داخلی بکار رفتهتعریف می

بندی دیگری ( برای نمای سبز دسته2114برد. عالوه بر آن، هانتر )این اصطالح را به عنوان اسمی اختصاصی برای دیوار زنده بکار می

 ه در آن گیاه بطور مستقیم و بدوندهد با عنوان نمای سبز مستقیم و نمای سبز دوالیه. بنا به این تعریف نماهای سبز کارائه می

رود نمای سبز مستقیم است و اضافه کردن ساختار حمایت کننده در مقابل دیوار آن را به نمای دو پوسته واسطه از دیوار باال می

                                                           
1 Tree-against-wall 
2 Wall-climbing type 

3 Hanging-down type 

4 Module type 
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های زنده ه دیوارتوان این تعریف را براحتی میکند. گرچه هانتر این دسته بندی را تنها برای نمای سبز ارائه داده است بهتبدیل می

 های مختلفی هستند بنا به نوع گیاه، نوعبا توجه به اینکه گیاهان موجوداتی زنده هستند و انواع آن دارای ویژگی نیز گسترش داد. 

انواع  توانهای گیاه، نحوه اتصاالت، مصالح بکار رفته، مکان قرار گرفتن ساختار سبز و غیره میزیرسازی مناسب برای رشد گونه

بندی دوگانه نماهای سبز و دیوارهای زنده که بر مبنای مکان بستر های سبز عمودی را تعریف کرد. اما تقسیمتلفی از سیستممخ

 گیرند.بندی است و بقیه تعاریف به نوعی زیرمجموعه این دو قرار میترین تقسیمترین و جامعرشد است اصلی
 

 سودهای نمای سبز -6

زیستی فراوانی هستند. ای از فضاهای سبز شهری، دارای سودهای اجتماعی، اقتصادی و محیطنماهای سبز به عنوان دسته

ها بر روح و روان انسان مطالعات زیادی انجام گرفته است و بر این اساس محققین درمورد سودهای اجتماعی و اثرات مثبت آن

د. نه تنها داننانسان در رابطه با ارتباط انسان با طبیعت می استفاده از گیاهان بویژه در فضای داخلی را پاسخگویی به نیاز فطری

ا های طبیعی و یشود بلکه استفاده از تصاویر محیطاستفاده از گیاهان در فضاهای داخلی باعث کاهش استرس و ایجاد آرامش می

نماهای  های موفقی ازننده نمونهصدای طبیعت نیز چنین اثری دارد. پاتریک بالنک به عنوان یک اکولوژیست، گیاهشناس و برپاک

ها برای ها و یا در فضاهای شهری و میان ساختمانسبز در سراسر دنیا معتقد است وجود گیاهان و فضاهای سبز در درون ساختمان

(. در کنار سودهای اجتماعی و ایجاد Blanc, 2008های طبیعی )تر است تا دیدن همان گیاهان در زیستگاهمردم بسیار جذاب

فیه هوا و ها باعث تصزیستی نماهای سبز را نادیده گرفت. نماهای سبز  با کنترل آلودگیتوان اثرات مفید محیطزیبایی بصری نمی

شده  نمایند. اما براساس مطالعات انجامشوند و صوت را نیز کنترل میاکسیدکربن و تولید اکسیژن باعث تازگی هوا میبا کنترل دی

زیستی آن اطالع دارند، چنانچه در دانند و کمتر از اثرات محیطاز نماهای سبز را تنها برای زیبایی بصری آن میاکثر افراد استفاده 

تر عها را عاملی برای از بین رفتن سریپژوهشی در سنگاپور نه تنها افراد از سودهای محیط زیستی نماهای سبز خبر نداشتند بلکه آن

. تحقیق دیگری نشان داد نه تنها مردم در مورد سودهای نماهای سبز اطالعی ندارند بلکه (Wong, 2010دانستند )ساختمان می

زیستی، استفاده هوشمندانه (. در کنار سودهای اجتماعی و محیطYuen, 2005اطالع هستند )های سبز نیز بیدر مورد سودهای بام

اده ها استفتوان از نماهای سبز به عنوان سایبان برای پنجرهمی از نماهای سبز سودهای اقتصادی زیادی درپی دارد. به عنوان نمونه

 شود و به این طریق در مصرف انرژیکرد و بواسطه آن تابش مستقیم آفتاب را کنترل نمود، در حالیکه نور روز براحتی وارد فضا می

ز را هان نه تنها ساختمان پشت نمای سبکنندگی گیاشود. اثر خنکسازی و  الکتریسیته برای روشنایی صرفه جویی میبرای خنک

شود که از عوامل موثر در جلوگیری از ایجاد اثر جزیره دهد بلکه در مقیاس بزرگتر باعث کاهش دمای محیط میتحت تاثیر قرار می

 باشد.گرمایی می
 

 بری اقتصادی از آنحرکت از زیبایی بصری نمای سبز به سوی بهره -1

و  2در اسپانیا، موزه برنلی 1توان به موزه کاسیاسز در سراسر دنیا وجود دارد که از آن جمله میهای موفق نماهای سبنمونه

های بسیار گفته شده است، اما با توجه به (. درمورد زیبایی بصری نماهای سبز سخن6در فرانسه اشاره کرد )تصویر  7هاللس

ای و هدفمند بکار گرفته شوند و راهکارهای مودی بصورت حرفههای سبز عمشکالت امروز شهرها الزم است استفاده از سیستم

های سرائیدار شدن مطالعات و اجتناب از سخنها ارائه گردد. الزمه نزدیک شدن به این مهم، هدفعملی برای بهره بردن از آن

ه، زیرساخت مناسب، مکان تکراری است. در مطالعات گوناگون محققین با بررسی متغیرهایی مانند نوع سیستم سبز، نوع گیا

قرارگیری و نصب نمای سبز، ترکیب با دیگر عوامل تاثیرگذار بر آسایش حرارتی مانند تابش آفتاب، تهویه و رطوبت سعی در 

 ها در کنترل شرایط محیطی دارند. ها و بهره بردن از آنسازی این سیستمبهینه

 

                                                           
1 Caixa Forum Museum 
2 Quai Branly Museum 
3 Les Halles 
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 : نمونه های موفقی از سیستم های سبز عمودی، اثر پاتریک بالنک 6تصویر 

 

توان استفاده کرد که هرکدام نقاط مثبت و منفی گوناگونی های گوناگونی میهای سبز عمودی از روشبرای مطالعه سیستم

ها این مشکل را دارد که کنترل بررسی عملکرد آنهای سبز موجود در شهرها و دارند. مطالعه وضع موجود و تمرکز برروی سیستم

باشد یسازی مافزارهای شبیهکردن همه شرایط و متغییرهای تاثیرگذار بر مطالعه کار بسیار دشواری است. راه دیگر، استفاده از نرم

یله ز مطالعات محدودی بوسهای سببینی و بررسی عملکرد ساختمان در آینده است، اما در مورد سیستمکه یک راه مفید برای پیش

( TASافزار )( را نام برد که با استفاده از نرم2111توان پژوهش ونگ )سازی صورت پذیرفته که از نمونه آن میافزارهای شبیهنرم

ی انرژی ورهای متفاوت و نیز در مقایسه با ساختمانی فاقد سبزینگی بررسی کرده و میزان بهرهساختمانی با نمای سبز را در موقعیت

های آزمایش است های متداول برای بررسی عملکرد نماهای سبز استفاده از جعبهآن را مورد ارزیابی قرار داده است. از دیگر روش

توان به مطالعات های آن میدهند. از نمونهها در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی متغییرها را مورد بررسی قرار میکه بواسطه آن

 (. 3اشاره کرد )تصویر  2111در سال  2و بینبید 2113ل در سا 1اسچومن

 

  
Schumann, 2007 Binabid, 2010 

 افزار و جعبه آزمایش برای مطالعات نماهای سبز: استفاده از نرم1تصویر 

 

ب یمی نصدر بهینه سازی عملکرد نماهای سبز باید به فاکتورهای گوناگون توجه کرد، از جمله اینکه نمای سبز در چه اقل

ه این شود کهای با رطوبت باال استفاده از سبزینگی منجر به باال رفتن هرچه بیشتر رطوبت میشود. به عنوان مثال در اقلیممی

ر بهبود های تهویه دباشد. در چنین مناطقی استفاده همزمان از سبزینگی و سیستمعاملی تاثیرگذار و مخل برای آسایش حرارتی می

گون ببرند های گوناتوانند با توجه به اقلیم با هوشیاری از خصوصیات مشترک بهرهر مثبتی خواهد داشت. طراحان میکیفیت هوا تاثی

ها های متفاوتی ببرند. به عنوان مثال در پژوهشی ضمن توجه به نوع سیستم سبز عمودی، زیرساختو از عملکردهای یکسان استفاده

فضای خالی بین گیاه و دیوار در نمای سبز، آن را به عنوان عایق و عاملی جهت جلوگیری و محدود کردن تهویه با بهره جستن از 

(. این درصورتی است که در اقلیم گرم و مرطوب استوایی با بدست Perini, 2011اند )از پرت گرما در اقلیم سرد استفاده کرده

تفاده سازی اسرسیده و از این فضا به عنوان عاملی برای خنک آوردن فاصله بهینه بین گیاه و دیوار، گردش هوا و تهویه به حداکثر

ضمن مطالعه نوع و گونه گیاهی مناسب برای نمای سبز به عملکرد آن در  در پژوهش دیگری  (.Safikhani, 2017شده است )

مل بسیار مهم و (. توجه به نوع و گونه مناسب گیاهی در هر اقلیم عاSunakorn, 2011بهینه سازی تهویه توجه شده است)

                                                           
1 Schumann 
2 Binabid 
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 2باشد. به عنوان مثال، در ملبورن استرالیا ساختمانی با نمای سبز برپا شده بود که بعد از تاثیرگذاری در عملکرد نمای سبز می

ای علت این عدم موفقیت بررسی شده و یکی از عوامل مهم آن را عدم توجه به سال نمای سبز آن رو به خرابی رفت و در مطالعه

 (.Rayner, 2010اسب گیاه با توجه به اقلیم عنوان کردند )انتخاب من

(  قابلیت نماهای سبز جهت سایه اندازی بر پنجره بیرونی و کنترل تابش مستقیم Kenneth IP, 2010در پژوهش دیگری )

ته مزیت آن ( با بکار بردن نمای سبز در فاصله میانی نمای دوپوس2110های خورشید بررسی شده است. همچنین استک )اشعه

( با استفاده از نمای سبز 2111مصنوعی در نمای دوپوسته را بررسی کرده است. در پژوهشی دیگر فرانکو ) 1نسبت به سایه اندازهای

  در فضای داخلی و ترکیب آن با تهویه مکانیکی راهکارهایی جهت ارتقای کیفیت هوای داخلی ارائه داده است.
 

 گیرینتیجه

ها نیست بلکه تالشی است تا با استفاده از های سبز عمودی تنها برای زیبایی بصری آنه بردن از سیستمدر دنیای امروز بهر

زیستی را تعدیل کرد. با طراحی و اجرای صحیح، سودهای طبیعی گیاهان بصورت مدرن و امروزی بتوان تاحدی مشکالت محیط

ل صوت، کنترل نور و همچنین تعدیل گرمای هوا کمک کنند. عواملی ها قادرند به پاکسازی هوا، افزایش رطوبت، کنتراین سیستم

ها نظیر نوع گیاه، نوع سیستم، مصالح بکار رفته در سیستم، نوع بستر رشد و غیره فاکتورهای تاثیرگذاری در کارایی این سیستم

ها را به شته شده است تا بتوان کارایی آنهای موثری برداسازی این عوامل گامگذاری جهت بهینههستند و در سراسر دنیا با سرمایه

ها حداکثر رساند. آگاهی هرچه بیشتر طراحان ساختمانی و مالکان از دست آوردهای پژوهشگران در جهت ارتقای عملکرد این سیستم

 های سبز عمودی بسیار موثر باشد. تواند در گسترش استفاده از سیستممی
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 چکیده
 جادیاست.هدف از ا گرید یاز واحدها یاسیواحد متشکل س کی ییو جدا صیعامل تشخ نیمهمتر یاسیس یهامرز

گذشته در  یهاکه در دهه یتحوالتها بر مناطق تحت کنترل خود بوده است اما با دولت تیمرزها اعمال حاکم

 نیاست. بنابرا دهیگرد فیتضعها بر مناطق تحت کنترل خود دولت تیجهان صورت گرفته است مساله حاکم

 ،یعیطب طیموجود تحت شرا یاز شهرها یاریدگرگون شده است. بس دیبا تحوالت جد زیمرزها ن یمفهوم سنت

 و ینقش و کارکرد در نظام اقتصاد یدارا نیاطراف خود و همچن یهاساکنان، روابط با سکونتگاه یروابط اجتماع

 ،یتصاداق یندهایتحوالت و فرا ریخود، تحت تاث یمرز تیبه موقع توجهبا  گرید یخود هستند و از سو یمل یاسیس

رها به شه نگونهیدر ا یداریپا سان مساله نیهستند. بد یجهان یو حت یفرامل یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاسیس

 قیتحق نیا یاساس، مساله اصل نی. بر اباشدیم زتریبرانگشهرها چالش گریاز د یاریتر و نسبت به بسمراتب مهم

پرداخته است. روش انجام این تحقیق  یمسکن در توسعه شهر گاهیبانه و سپس جا یشهر مرز یداریپا هیبر پا

 -طبیقی است. در این راستا شیوه های کمیمطالعه ای ت نیپیمایشی و کیفی و همچن -تلفیقی از روش های کمی

ات اطالعات در بخش ادبی یگرد آور یبرا قیتحق نیا درپیمایشی و کیفی در این پژوهش صورت به کار رفته است. 

نظری از طریق روش های اسنادی و جستجو در پایگاه های اطالعاتی، منابع و مواد الزم برای تدوین مبانی و 

با توجه به متغیرهای  ق،ی. در بخش اطالعات و مواد تجربی تحقدیجمع آوری گرد قیچارچوب های نظری تحق

از طریق پرسشنامه ، مصاحبه، منابع مربوط به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و نیز  العاتتحقیق جمع آوری اط

انه در حال حاضر ب شهر.دیآمارهایی که سازمان ها و ادارات شهرستان و استان در اختیار گذاشتند جمع آوری گرد

و  یاسیس ،یو تحوالت مختلف اقتصاد رییتغ ریو تحت تاث رفتهیپذ ریتاث یمرز تیاز موقع میکه به صورت مستق

 یاقتصاد طیبودن آن( باعث شده که شرا یشهر )مرز نیا طیمرز واقع شده است و در حال حاضر که شرا یاجتماع

در بخش مسکن به وجود  ژهیها به و یدر سهم و درصد کاربر یتراییغو به دنبال آن ت افتهیشهر بهبود  یخانوارها

 .و تحول شده است رییشهر  دچار تغ نیا یوجود نقش و عمکلرد اقتصاد نی. با ادیآ

 

 بانه ،یدارشهری، مسکن ، توسعه پا یمرز یمرز ، شهرهاکلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -7

 مسأله نیتب -7-7

 یتوانند مانع یروند. مرزها هم م یبه شمار م یمرز یدر توسعه مناطق و شهرها یدیکل یکارکرد و نقش مرزها عامل یچگونگ 

 دو طرف مرز را فراهم کنند. وندیتعامالت و پ نهیزم یارتباط یباشند و هم به عنوان پل یمرز ینواح یکپارچگیدر برابر توسعه و 

 یکه ما چگونه مرزها و کارکرد آنها را معن است نیمرزها وابسته به ا ینقش ارتباط ایو  یبازدارندگ ریتأث نیفهم ا
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وجود دارد: )نخست  یتوسعه مناطق مرز اتیدر ادب ژهیغالب درباره نقش مرزها به و دگاهیدو د ی(.. به طور کلChen:2006:25)میکن

 نهیتوانند هز یم لتریف ایمانع  ینخست، مرزها به معنا دگاهیجدا کننده و دوم مرز به عنوان منطقه تماس(. از د یمرز به عنوان خط

 یماعو اجت یاسیس ،ینهاد ینظامها یریکه مانع مشروع شکل گ یمرز گر،یرا به بار آورند. به عبارت د یادیز یو تبادالت یمعامالت

است که  یهی(. بدWU.1998:191)تبازار اس یها یدگیچیپ دیآزاد اطالعات و تشد انیدر برابر جر یباشد، مانع یدر منطقه مرز

 رتریبا گذشته نفوذ پذ سهیدر مقا یکه مناطق مرز مینمانده و امروزه شاهد آن هست بینص یب ریاز تحوالت اخ زین رانیا یمرزها

 یخیارو ت یهمچون مشترکات مذهب یلیبعث، به دال میبعد از سقوط رژ ژهیو عراق به و رانیروابط دو جانبه ا انیم نیشده اند. در ا

 یررسمیغ و یبه صورت رسم یو فرهنگ یاجتماع ،یشروع تعامالت اقتصاد یبرا نهیکرده و زم دایپتوسعه  یو اقتصاد یاسیو منافع س

 یارساختهیاز ز یو عدم برخوردار یافتگیتوسعه  نییبا توجه به سطح پا زیغرب کشور ن یفراهم شده است. ساکنان مناطق مرز

بط که از روا یفرهنگ _یو اجتماع یه سمت مبادالت اقتصادب یو اجتماع یرفاه اقتصاد لیو تحص غالاشت جادیمناسب، به منظور ا

ورود و خروج انواع کاالها و  یبرا یاز مناطق به شدت به بستر یدو کشور حاصل شده، حرکت نموده و در حال حاضر برخ کینزد

کردستان عراق، نسبت  ینسب تیعراق به واسطه استقالل و امن و رانیکردستان ا یشده است. مناطق مرز لیو... تبد دهیخدمات، ا

ت از مبادال یمیباشد و در حال حاضر حجم عظ یبرخوردار م یشتریب یاقتصاد ییدو کشور از رونق و شکوفا یمناطق مرز ریبه سا

 یمورد مطالعه و ارتقا یمرزدر توسعه منطقه  یدیکل یتواند عامل یاست که م انیو مردم در جر هیمختلف کاال، سرما اناتیو جر

 گرید یمهم از سو نیو به طبع ا هیسو باعث جذب سرما کیاز  کریرو نیواقع در مجاورت مرز باشد.ا یشهرها یمونرایپ تیوضع

 یدکالب راتییدر روند تغ یمرز تیموقع یریپذ ریتاث زانیم یابیمطالعه شامل ارز نیشهر شده است . اهداف ا یریباعث مهاجر پذ

 نیمهمتر ییبانه ، و شناسا یو اثرات تحول کارکرد مرز در شهر مرز جیتان نییو تب  یدر بخش مسکن شهر ژهیبه و یو فضا

  قرار گرفته اند، است. ریتحت تأث یتحول کارکرد مرز به طور مثبت جهیبانه که در نت یشهر مرز یرامونیپ یشاخصها

(. 141: 1791 در،یرحیاست )م گرید یاز واحدها یاسیواحد متشکل س کی ییو جدا صیعامل تشخ نیمهمتر یاسیس یهامرز

که  یمناطق بوده است اما با تحوالت نیها بر مناطق تحت کنترل خود و مردم ساکن در ادولت تیمرزها اعمال حاکم جادیهدف از ا

 نیرااست. بناب دهیگرد فیها بر مناطق تحت کنترل خود تضعدولت تیمساله حاکم تگذشته در جهان صورت گرفته اس یهادر دهه

 یهاتیو علوم، مشاغل و فعال یشدن صنعت، تجارت، امور مال یدگرگون شده است. جهان دیبا تحوالت جد زیزها نمر یمفهوم سنت

 رییمفهوم مرز تغ گریباشند. به عبارت د تهمقاصد مختلف ممکن است وجود داش یبرا یمختلف یمعناست که مرزها نیبه ا یورزش

ه ب یریو از نفوذناپذ یبه کارکرد ییو از فضا یبه فرهنگ یکیزیه، از فمنطق کیخط به  کیمرز به چند مرز و از  کیکرده و 

صورت گرفته است  ریاخ یهاکه در دهه یاتوسعه قاتی(. در تحق149: 1790شده است )محمدپور و همکاران،  لیتبد یرینفوذپذ

توجه  نیاشته باشند، صورت گرفته است. اد رامونیپ طیبر مح تواندیمناطق م نگونهیکه ا یراتیو تاث یبه مناطق مرز یاژهیتوجه و

 ییایمناطق خاص جغراف نیسرچشمه گرفته است که ا تیواقع نیاند از اکشورها قرار گرفته یکه در امتداد مرزها یبه مناطق ژهیو

طق (. اقتصاد مناNiebuhr and Silvia, 2002: VIکشورها شوند ) نیب یاقتصاد ییو همگرا یسازگار جادیممکن است باعث ا

بردن  نیکاهش و از ب ،یزندگ یارتقاء استاندارها ،یمرز یدر نواح یتوسعه اقتصاد شرفتیو پ یدر ترق یاساس ینقش تواندیم یمرز

 یهاتگاهکشورها و سکون نیب شتریب  یهایبه همکار دنیو سرعت بخش شتریتعامالت ب جادیتر منابع و درآمدها، امتعادل عیفقر، توز

 یمرز تیاز موقع می(. شهر بانه در حال حاضر که به صورت مستقChandoevwit et al, 2004: 145) اشندآن داشته ب رامونیپ

 یهادر سال هژیشهر به و نیمرز واقع شده است. ا یو اجتماع یاسیس ،یو تحوالت مختلف اقتصاد رییتغ ریو تحت تاث رفتهیپذ ریتاث

 یآن مراودات و مبادالت جهیکه در شمال عراق صورت گرفته است و در نت ینسب یبعث و با توجه به خود مختار میپس از سقوط رژ

در بخش  ژهیاست و به وشهر شاهد بوده یفضا یرا در ساختار کالبد یقابل توجه یاو تحوالت توسعه رییکه  شکل گرفته است، تغ

آن شهر  ید خود ادامه داده است؛ که در پمسکن(، که به  تبع آن  شهر خارج از برنامه و طرح جامع به رش یها آن)کاربر یکاربر

 یاداقتص طیبودن آن( باعث شده که شرا یشهر )مرز نیا طیشده رشد کرده است. در حال احاضر که شرا ینیب شیپ یخارج از الگو

وجود  نیبا ا. دیدر بخش مسکن به وجود آ ژهیها به و یدر سهم و درصد کاربر یراتییافته و به دنبال آن تغیشهر بهبود  یخانوارها

 تیقعکه مو یقابل توجه راتیاست که به رغم تاث یدر حال نیو تحول شده است؛ و ا رییشهر  دچار تغ نیا ینقش و عمکلرد اقتصاد

نوز ه نهیزم نیمحدود در ا قاتیحال با توجه به تحق نیداشته است با ا بانهاز شهر  یبر تحوالت و توسعه بخش قابل توجه یمرز

 گردد: یرابطه مطرح م نیردرایاساس سواالت ز نیبر توسعه شهر بانه ناشناخته مانده است.برا یمرز تیاثرات موقع
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 به وجود آمده است؟ یراتییآن نسبت به مرز  تغ تیبر اساس موقع  یدر شهر بانه به لحاظ ساختار ایآ 

 به وجود آورده است؟ شهر نیرا در  بخش مسکن ا یکارکرد مرز  در شهر بانه چه تحوالت رییتغ راتینقش و تاث 

 

 پژوهش ادبیات نظری -2

ه ب نیاند. بنابراشده یداریکاالها و خدمات، کانون توجه بحث پا یکننده اصل عیامروزه شهرها به عنوان مصرف کننده و توز

. به دیمان یم یضرور داریپا یجهت حصول به شهرها ییها استیس نیدر شهرها، تدو یواقع داریپا تیوضع کیبه  یابیمنظور دست

و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است. در  1111در طول دهه  داریپا یتوسعه شهر وانمهم تحت عن یمنظور مقوله ا نیهم

 رییاز سکنه، تغ یمتروک و خال یساختمان ها ن،یو تراکم زم کیمانند تراف یاساس یجهان مسائل و چالش ها یاز شهرها یاریبس

ند. کن یشهرها را مطرح م یداریموضوع پا گرید یطیمح ستیاز موضوعات ز یاریآب و بس یآلودگ ،یصوت یآلودگ ن،یزم یکاربر

به  دنیرس یتوجه نمود و برا یشهر داریبه ابعاد و اصول توسعه پا یستیکه کالنشهرها دارند با یلذا با توجه به مسائل و مشکالت

توانند و سالم ب حیصح تیریبا مد ،یشهر رانیشهرسازان و مد زان،یرنامه رب دیبا ،یشهر یداریو پا داریشهر پا ،یانسان داریتوسعه پا

 کنند. جادیمردم ا یسالم و درخور برا ییفضا

ش گردد. بخ یمطرح م یکاریو ب ینینش هیمانند اسکان شهروندان، حاش یبه کالنشهرها، مباحث هیرو یبا مهاجرت ب یاز طرف

 ستیساکن در آن ن تیانتظارات جمع و ازهاین یکه بافت موجود پاسخگو دهدیرخ م لیدل نیشهرها به ا یاز گسترش افق یعمده ا

 یهااست. بافت انیبن دیجد یرا در بستر یدیانسان ساخت جد طیتر محپاسخگوتر و مناسب طیمح یو اجتماع ساکن درجستجو

 که از لحاظ یبافت شود،یم یته یاصل تیو انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمع ازین یشهرها، پاسخگو یمرکز ینواح یخیتار

و  ی(. بر اساس مبان1790،یزیرا از دست داده است)عز یو اقتصاد یاجتماع یداریبوده، اما پا داریپا یکیو اکولوژ یطیمح ستیز

توسعه  انیم نیهمه است که در ا یدر ابعاد مختلف برا یزندگ تیفیبه ک یابیتوسعه متضمن دست یالگو نیا دار،یتوسعه پا فیتعار

 (.Bond, 2001: 101) کندیم تیبه هم را تقو وابسته یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد

 
 Fleischer, 2004: 5-7)منبع: ) فلیشر دیدگاه از شهرها درونی پایداری : 7 شماره شکل

 

 یتوسعه شهر یهاابعاد و مولفه -2-7

 :کالبدی-یکیزیف یمولفه ها

ج : مصالح  یرب : سرانه کارب نیزم بیالف: ش

 ی.ساختمان

 :یاجتماع -یفرهنگ یمولفه ها

ب: بعد خانوار ج : گذران  یباسواد زانیالف: م

 .اوغات فراغت

 :یمولفه اقتصاد

ب: درآمد خانوار ،ج : نرخ  الف: اشتغال، 

 ی.کاریب

 
 

 مرزها یریگشکل یهانهیو زم تیماه 2شکل شماره 

 (23: 7934 ،یمیو رح اینحافظ: منبع)
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 نقش و کارکرد مرزها -2-2

نقشه  یو هم بر رو نیزم یاند. مرزها هم بر رواز مطالعات بوده یاریهمواره موضوع مورد بحث بس یمرز انیمرزها و مناطق م

دارند.  گانشانیبا همسا یکیزیکشورها تعامل ف ،ی. در طول خطوط مرزکنندیو قلمرو قدرت کشورها را مشخص م یحدود قانون

حضور  لهیبه وس یقیکه مرزها در آن قرار دارند اغلب به طور عم یکشورها بوده و نواح نینبع برخورد و اصطکاک بمرزها اغلب م

مرزها  تیو اهم یمنحصر به فرد است. معان یو هر منطقه مرز ی(. هر مرز کشورGlmer,2001:72) رندیگیقرار م ریآنها تحت تاث

مجاور  یاز کشورها یشتریتعداد ب ایو  یکیدر  هامیرژ هک یان دگرگون شود هنگامدر سراسر فضا و زم یریبه طور چشمگ تواندیم

 ریسراز آن گریطرف مرز به طرف د کیاز  ییگرانبها یایکه مزا یهنگام ایباز هستند و  ایکه مرزها بسته و  یکند، هنگام رییهم تغ

 نیدر ب یریخاص خود هستند و بسته به قرارگ طیو شرا هایژگیو ی(.مرزها داراAnderson and O’ Dowd, 1999: 594شود)

است  خاطر نیو به ا رندیگیبه خود م یخاص طیو شرا یگوناگون، کاکردها یو اجتماع یاقتصاد ،یحکومت یبا ساختارها ییکشورها

 دهیهمف یترگسترده یسازبر حسب مفهوم تواندیفقط م یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیاعم از س یمحل ژهیو اتیکه خصوص

 یکیزیعامل ف کیبه عنوان  ی. گاهاندیگوناگون یهاکارکردها و نقش ی(. مرزها داراAnderson and O’ Dowd, 1999: 594شود)

 یاسیو س یاجتماع ،یتعامالت اقتصاد یبرا یبه عامل زیو گاهاً ن شودیدو طرف مرز را مانع م ینواح نیب اناتیهر گونه ارتباط و جر

و احساس افراد واقع در  شوندیانداز منعکس مدارند، چگونه در چشم یچه کارکرد رزهام نکهی. اشودیم لیتبد دو طرف آن ینواح

 (.Glassner andFahrer, 2004: 81مرز مهمتر هستند ) یو موقت ییفضا یهایژگیدو طرف آن نسبت به آن چگونه است از و

 
 پرورو جان اینحافظ دگاهیشدن از د یمرز و جهان ی( کارکردها7جدول )

 کارکردهای مرز بعد از تحوالت دوران معاصر

 کارکردهای بدون تغییر مرز رنگ شده مرزکارکردهای کم

 سازیمانع .1

 کشمکش .2

 سازییکپارچه .7

 جداکنندگی .1

 سازیتفاوت .2

 کننده محدوده حاکمیت قانونیتعیین .7

 کننده حرکات بین کشورهاتنظیم .4

 هابندی جمعیتابزارهایی برای طبقه .0

 کننده محدوده حقوق شهروندیعیینت .6

 (739: 7932پرور، و جان اینحافظ کردیدر رو ینبع: نگارنده با اصالحاتم)

 

 نگاهی با اگر اما. باشدمی حکومت حاکمیت محدوده و کشور قلمرو کردن مشخص مرز، کارکرد و نقش مهمترین قطع طور به

 دو قالب در توانمی را مرزهای مختلف کارکردهای شود، نگریسته مرزها به( همجوار کشورهای با ارتباط در) سیستمی برون و کلی

 :نمود بندیطبقه زیر کارکردهای از گروه

 امنیتی -دفاعی کارکرد

 .(119: 1796 زرقانی،) تجاری -ارتباطی کارکرد

 

 و محدوده شهر بانه    تیوقعم -9

 که به لحاظ باشدیاستان کردستان م یتان مربوطه از شهرهاشهرس یو خدمات یاسسی – یادار تیعنوان مرکزشهر بانه به   

اظ استان محسوب شده و به لح یو جنگل یاز مناطق کوهستان یاو منطقه یاهیناح یمیو اقل ییایجغراف اتیاز خصوص یریرپذیتأث

انه در شمال استان کردستان، . شهرستان بدیآیاستان و کشور به شمار م یشهرها نیتریغن از یعیطب یمناظر و چشم اندازها یغنا

استان را به خود اختصاص  نیدرصد از مساحت ا2056حدود  ا،یمتر ارتفاع از سطح در  1641مربع و  لومتریک 1704معادل  یبا وسعت

غرب به مرز عراق و از شرق به شهرستان سقز و از جنوب به  ازو  یغرب جانیداده است که از شمال و شمال غرب به استان آذربا

در  یتیو جمع یشهرستان مشتمل بر چهار بخش و چهار نقطه شهر نی( ا 1797محدود است. )طرح جامع بانه، وانیهرستان مرش
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هزار نفر در  47760و  یهزار نفر در نقاط شهر 110720دارد که  تیجمع 1710سال  یهزار نفر بر اساس سرشمار109611حدود 

 کیلومتری 231شهر در  این هزار نفر مرکز شهرستان است. همچنین 110720حدود  یتی. شهر بانه با جمعانددهیگز یروستاها سکن

 .(1711ران،یاست.)مرکز آمار ا واقع کردستان مرکز استان سنندج باختری شمال
 

 
 شهر بانه ینسب تی(  موقع7نقشه شماره)

 

 قیتحق یروش شناس -4

ی و پیمایشی و کیف -وع و فرضیه های تحقیق، تلفیقی از روش های کمیروش انجام این تحقیق با توجه به عنوان مساله، موض

 در .پیمایشی و کیفی در این پژوهش صورت به کار رفته است -مطالعه ای تطبیقی است. در این راستا شیوه های کمی نیهمچن

پایگاه های اطالعاتی، منابع اطالعات در بخش ادبیات نظری از طریق روش های اسنادی و جستجو در  یگرد آور یبرا قیتحق نیا

با توجه  ق،ی. در بخش اطالعات و مواد تجربی تحقدیجمع آوری گرد قیو مواد الزم برای تدوین مبانی و چارچوب های نظری تحق

از طریق پرسشنامه ، مصاحبه، منابع مربوط به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و نیز  العاتبه متغیرهای تحقیق جمع آوری اط

و  یینها یهامنظور انتخاب شاخص به .دیایی که سازمان ها و ادارات شهرستان و استان در اختیار گذاشتند جمع آوری گردآماره

که ممکن است مورد اشاره قرار نگرفته باشند، از  یاحتمال یهاشاخص نیمرتبط با شرایط زمانی و مکانی منطقه مطالعاتی و همچن

. پرسشنامه خبرگان با هدف انتخاب شاخص های متناسب با دیکارشناسان( اقدام گرد طریق روش دلفی )پرسشنامه خبرگان و

 نییعت یبرا یمحل تیو واقع ینظر اتیپرسشنامه با استفاده از ادب نیو منطقه مطالعاتی اصلی طراحی گردید. پس از تدو دافاه

محاسبه شده است. بنابراین  311/1 ییبا روا SPSS افزارمنر لهیآن به وس زانیپرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که م ییروا

 .های طرح شده همسو بوده و از قابلیت باالیی در زمینه سنجش متغیرها برخوردارندو گویه االتاین نتیجه حاصل شد که سو

 

 استفاد قرار گرفت رموردیپژوهش مواردز نیدر ا  یمنظور انتخاب جامعه آمار به -4-7
 گروه اول شامل م؛یمجزا از هم روبرو هست بایتقر یبخش با دو جامعه آمار نیبانه: در ا یالن ونخبگان شهر مرزو مسو ساکنان   

انتخاب آنها به صورت هدفمند و در واقع از  نیافراد بنابرا نینخبگان شهر هستند که با توجه به محدوده بودن تعداد ا و نیمسئول

افراد نخست از فرمول  نیا ادیروه دوم شامل ساکنان شهر خواهد بود. با توجه به تعداد زشد. گ خواهدهدفمند استفاده  یریگنمونه

.این فرمول با توجه به اینکه حجم جامعه آماری را نیز در بر می گیرد بنابراین دیحجم نمونه استفاده گرد نییکوکران به منظور تع

نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار نیمی باشد. بر اساس آخر منطقی تر هابرآورد حجم نمونه از طریق آن نسبت به سایر روش 

..لذا به منظور  دیآینفر به دست م 401اساس حجم نمونه  نیاست که بر اداشته تینفر جمع 90111بانه  ی، شهرها1717سال 
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اده استف یاهیسهم یریگنمونهسان در مرحله نخست از  نی. بدگرددیاستفاده م یاخوشه یریگو دقت کار از روش نمونه لیتسه

ش سنج یمتفاوت است برا زین لیو تحل هیتجز یهاروش قیتحق اتیفرض تیها با توجه به ماهداده لیو تحل هیتجز یبرا.دیگرد

 کی انسیوار لیآزمون تحل نیو همچن یداریسنجش سطح پا یبرا یاتک نمونه  t یشهر ، از آزمون آمار یافتگیتوسعه  زانیم

 استفاده شد. یشهر یداریدر پا یمرز تیموقع یبه منظور آزمون نقش و اثرگذار یوآزمون همبستگ( One-Way ANOVAطرفه)

 

 های پژوهشیافته -1

 یافته های تحلیلی مبتنی بر آمار استنباطی
 

 تک نمونه ای   tانجام آزمون  -1-7

ی و محیطی و همچنین برای مجموع تک نمونه ای برای مقادیر جمع شده هرسه بعد فرهنگی اجتماعی، اقتصاد tآزمون       

 ابعاد محاسبه و برآورد شده است.

 
 (قیتحق یها افتهیمآخذ: ) یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع یسه بعد فرهنگ یبرا tآزمون  جهی( نت7جدول  )

 7مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون = 

 میانگین هامولفه
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین

آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 درصد 10فاصله اطمینان 

 باالتر پایین تر

 -1144/1 -2306/1 -27011/1 111/1 441 -712/11 12169/1 47930/1 3601/2 فرهنگی

 -2710/1 -7120/1 -26649/1 111/1 449 -001/14 11971/1 79390/1 3770/2 اقتصادی

 -1321/1 -2061/1 -21444/1 111/1 441 -127/1 12161/1 40947/1 3906/2 محیطی

 -2130/1 -2696/1 -27910/1 111/1 449 770/10 11002/1 72917/1 3621/2 کل

 

از  %10 نانی(  با سطح اطمsig)یدار یباشد، چون سطح معن یم tآزمون  جی( که مربوط به نتا1جدول ) ریبا توجه به مقاد

 توان یم گریگردد. به عبارت د یم دییپژوهشگر تا هیشود و فرض یفرض صفر رد م جهیدر نت (sig= 0/00باشد) یکمتر م 10/1

 شده است. رییدچار تغ ییو فضا یاز لحاظ کالبد زیمرز شهر ن رکردگفت که در تک تک ابعاد سه گانه بعد از کا

 

 (One-Way ANOVA)آزمون واریانس یک طرفه -1-2

جمع  ریمقاد ی( را براOne-Way ANOVAطرفه) کی انسیآزمون وار میمطمئن شو کامل سوال اول یاز بررس نکهیا یبرا

 .میجمع کل ابعاد را محاسبه و برآورد نموده ا نیو همچن یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع یکل ابعاد سه گانه فرهنگ

 
 یطیو مح یتصاداق ،یاجتماع ی( در ابعاد فرهنگONE-WAY ANOVAطرفه ) کی انسیوار لیآزمون تحل جی(: نتا2جدول)

 - مولفه ها
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

مقدار آزمون 

F 

سطح 

 معناداری

 مجموع فرهنگی

 431/1 21 611/17 بین گروهی
 

311/2 
 

111/1 
 137/1 421 912/32 درون گروهی

  441 471/96 مجموع

 مجموع اقتصادی

 221/1 21 791/6 بین گروهی
 

011/1 
 

146/1 
 146/1 411 112/61 رون گروهید

  449 717/63 مجموع
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 - مولفه ها
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

مقدار آزمون 

F 

سطح 

 معناداری

 مجموع محیطی

 043/1 21 936/10 بین گروهی
 

171/2 
 

111/1 
 193/1 421 490/39 درون گروهی

  441 761/14 مجموع

 جمع

 271/1 21 121/6 بین گروهی
 

416/2 
 

111/1 
 111/1 411 001/41 درون گروهی

  449 431/49 مجموع

 (قیتحق یهاافتهیمآخذ: )

 سوال دوم یبرا یتک نمونه ا Tانجام آزمون -1-9
 یبرا زیر مطابق جدول یتک نمونه ا tآزمون  هیفرض نیا یاکتفا نشده است. برا یفیتوص لیجواب سوال دوم تنها به تحل یبرا

 ل ابعاد برآورد و محاسبه شده است. جمع ک یبرا نیو همچن یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع یجمع شده هر سه بعد فرهنگ ریمقاد

 بانه یمسکن شهر  یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع یدر سه بعد فرهنگ Tآزمون  جهی(: نت9جدول )

 7مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون : 

 میانگین مولفه ها
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین

آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 درصد 10اصله اطمینان ف

 باالتر پایین تر

 -1421/1 -1743/1 -19939/1 111/1 441 -911/7 12770/1 41042/1 1112/2 فرهنگی

 -1621/1 -1409/1 -11711/1 111/1 449 -961/4 12174/1 40212/1 9161/2 اقتصادی

 -1771/1 -2211/1 -13316/1 111/1 449 -112/3 12241/1 43433/1 9221/2 محیطی

 -1916/1 -1611/1 -12490/1 111/1 443 -102/6 11316/1 79114/1 9301/2 کل

 (قیتحق یهاافتهیمآخذ : )

کمتر  10/1( از sig)یدار یباشد، چون سطح معن یسوال دوم م یبرا tآزمون  جی( که مربوط به نتا7جدول) ریبا توجه به مقاد

توان گفت که مرز  یم گریگردد. به عبارت د یم دییشود و سوال پژوهشگر تا یفرض صفر رد م جهی( در نتsig= 0/00باشد) یم

 شده است. راتییموجب تغ
 

 سوال دوم پژوهشگر یبررس یبرا یهمبستگ بیآزمون ضر -1-4

 میاه نمودهمسکن در بانه محاسب یفیو ک یکم راتییو تغ یمرز تیموقع رییتغ  یارتباط سنج یرا برا رسونیپ یهمبستگ بیضر

 است: ریبه شرح ز جهینتکه 

 مسکن در بانه یفیو ک یکم راتییو تغ یمرز تیموقع رییتغ نیب یهمبستگ لی(: تحل4جدول )

 تغییرات کمی و کیفی مسکن در بانه تغییر موقعیت مرزی آزمون ضریب همبستگی پیرسون

تغییر موقعیت 

 مرزی

 021/1 - ضریب همبستگی پیرسون

 111/1  سطح معناداری

 443 441 تعداد

تغییرات کمی 

و کیفی مسکن 

 در بانه

 1 021/1 ضریب همبستگی پیرسون

 - 111/1 سطح معناداری

 449 443 تعداد

 قیتحق یهاافتهیماخذ: 
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شود.  یم رفتهیفرض صفر رد و فرض محقق پذ جهیباشد، در نت یم 10/1محاسبه شده کوچکتر از  یچون سطح معنا دار

 .دینما یم دییسوال را تا نیا زین نینظر متخصص نیهمچن

 

 بانه یشهر یزیمتخصص حوزه برنامه ر 90با استفاده از نظرات  «یجمع رتبه ا»شاخص ها به روش  ی(: رتبه بند5جدول)

 اقتصادی و اجتماعی بعد ردیف
نمره کسب شده از  

 امتیاز 231

رتبه  شاخص در 

 بعد اقتصادی

 رتبه

 کل

وزن 

 شاخص
 استاندارد

 116/1 3 16 0 271 اقتصاد 1

 111/1 6 13 6 229 و تصاحب تصرف 2

 121/1 9 17 4 272 مالکیت 7

 166/1 11 2 1 263 یاقتصاد عدالت 4

 140/1 7 23 1 222 یمونو پ نیارش 0

 176/1 1 12 7 277 و اجاره بها ینزم ارزش 6

 110/1 1 21 11 221 مشاغل نوع 3

 161/1 4 26 9 227 دانش اقتصادی 9

 171/1 2 29 11 222 یدخر قدرت 1

11 
و مسکن  یمتق تناسب

 درآمد
242 2 9 11 101/1 

 130/1 0 22 3 224 به اخذ وام تمایل 11

 1 66 - 66 2131از 2044 جمع -

 قیتحق یهاافتهیماخذ: 

وده کسب نم ییممکن نمران باال ینمره  231از  یبعد اقتصاد یشود، شاخص ها یمشاهده م زی(  ن0همان طور که در جدول )

 یدرصد از نمرات را کسب نموده اند. و از مسئله م 60/90 یعنیاخذ شده ،  2044شاخص نمره  11 ینمره ممکن برا2131اند. از 

تواند  یند که مکرده ا دییتا نیرا متخصص نیگذار بوده است و ا ریمسکن تاث تیفیو ک تیممرز بر ک راتییگرفت که تغ جهیتوان نت

 .دیبنما یانیکمک شا هیبه اثبات فرض
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 بانه یشهر یزیمتخصص حوزه برنامه ر 90با استفاده از نظرات  یشاخص ها به روش جمع رتبه ا ی(: رتبه بند6جدول )

 بعد محیطی کالبدی ردیف
نمره کسب شده 

 1امتیاز  231از 

رتبه  شاخص در 

 بعد اقتصادی

 رتبه

 کل

وزن 

 شاخص
 استاندارد

 167/1 1 0 2 240 یستز یطبه مح احترام 1

 191/1 11 4 1 246 یعتبا طب هماهنگی 2

 132/1 4 19 3 229 یپسندگ خود 7

 104/1 7 11 9 223 یهودگیاز ب پرهیز 4

 123/1 3 11 4 273 نورگرایی 0

 140/1 9 6 7 247 درختکاری 6

 111/1 0 10 6 271 یشناخت زیبایی 3

 176/1 2 21 1 224 یراشهریپ ی طبیعیها یطبه مح توجه 9

 119/1 1 71 11 221 یمحور همحل 1

 111/1 6 14 0 272 یزگیتوجه به پاک 11

 1 00 - 00 2311از  2777 جمع -

 قیتحق یها افتهیماخذ: 

 11 ینمره ممکن برا 2311کسب نموده اند. از  ییممکن نمرات باال ینمره  231از   زین یکالبد یطیبعد مح یهاشاخص

 یمرز تیگرفت موقع جهیتوان نت یدرصد از نمرات را کسب نموده اند. و از مسئله م 41/96 یعنیاخذ شده ،  2777شاخص نمره 

 گذار بوده است. ریثتا زیمسکن ن یطیو مح یکالبد یبر شاخص ها

 

 نتیجه گیری

های خاصی برخوردارند. وجود مبادالت و پیوندهای فضایی های متنوع بیرونی از ویژگیمناطق مرزی به دلیل تماس با محیط

ریزی، توسعه و آمایش سرزمین به ای را در فرایند برنامهپذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژهوی مرز و آسیبدو س

ای از جمله عدم ثبات جمعیتی مناطق مرزنشین های عمدهمناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آنها به طور جدی چالش

 یادیو مسائل آنها توجه ز یبه مناطق مرز یکیو اکولوژ ی، اجتماع یاقتصاد قاتیدر تحق ریاخ یبه وجود خواهد آمد. در دهه ها

قتصاد ا ژهی، به و داریتوسعه پا شرفتیو پ یدر ترق یاستواند نقش اس یم یمناطق مرز یایو پو یشده است. در کل اقتصاد تجار

 یمرز ینواح شتریب یها یهمکار عیاسب درآمد و تسرمن عیمردم ،کاهش فقر و توز یزندک ی،بهبود استانداردها یمرز ینواح

توان به رشد و توسعه شهر ها و  یم راتیتاث نیبر شهرها  داشته است.از جمله ا یفراوان ریتاث یمرز یبازارچه ها جادیراداشته باشد.ا

 یمرز تیاز موقع میورت مستقو مسکن اشاره کرد. شهر بانه در حال حاضر که به ص نیزم متیق شیتجارت و مبادالت و افزا شیافزا

 یهادر سال هژیشهر به و نیمرز واقع شده است. ا یو اجتماع یاسیس ،یو تحوالت مختلف اقتصاد رییتغ ریو تحت تاث رفتهیپذ ریتاث

 یآن مراودات و مبادالت جهیکه در شمال عراق صورت گرفته است و در نت ینسب یبعث و با توجه به خودمختار میاز سقوط رژ پس

در بخش  ژهیاست و به وشهر شاهد بوده یفضا یرا در ساختار کالبد یقابل توجه یاو تحوالت توسعه رییه  شکل گرفته است، تغک

آن شهر  یتبع آن  شهر خارج از برنامه و طرح جامع به رشد خود ادامه داده است؛ که در پ  بهمسکن(، که  یها آن)کاربر یکاربر

 یاداقتص طیبودن آن( باعث شده که شرا یشهر )مرز نیا طیشد کرده است. در حال احاضر که شراشده ر ینیب شیپ یخارج از الگو

وجود  نی. با ادیدر بخش مسکن به وجود آ ژهیها به و یکاربر رصددر سهم و د یراتییو به دنبال آن تغ افتهیشهر بهبود  یخانوارها

 تیقعکه مو یقابل توجه راتیاست که به رغم تاث یدر حال نیت؛ و او تحول شده اس رییشهر  دچار تغ نیا ینقش و عمکلرد اقتصاد

                                                           

 نمره. 9 نفر متخصص هر 03  -1
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نوز ه نهیزم نیمحدود در ا قاتیحقحال با توجه به ت نیاز شهر بانه داشته است با ا یبر تحوالت و توسعه بخش قابل توجه یمرز

 بر توسعه شهر بانه ناشناخته مانده است. یمرز تیاثرات موقع
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 ها در كاهش تراكم جمعیت در شهرهای مركزیها و نقش آنتوسعه بزرگراه

 كرج(-)مطالعه موردی اتوبان همت محور تهران

 
 2عاطفه پوالدوند ، *7زادهعلیرضا سیاف

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  استادیارگروه جغرافیا، -1

 ریزی مسکن و بازآفرینی شهرییش برنامهریزی شهری گراکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه دانشجوی -2
sayafalireza@yahoo.com 

 

 

 ه دیچک
ها بعنوان یکی از عوامل دخیل در حومه نشینی جمعیت و کاهش تراکم جمعیت شهرهای امروزه توسعه بزرگراه

شهرها هایی به طرف خارج از مراکز باشند. در شهرهای سراسر جهان، جمعیت به مکانمرکزی، در جهان مطرح می

اند. اند زیرا درصد باالیی از مشاغل در خارج از ناحیه مرکزی، و در نزدیکی آزادراهها استقرار یافتهجابجا شده

سفرهای روزانه به تهران، عمدتاً از شهرهایی که در حوزه نفوذ تهران هستند، به منظور کار و یا با انگیزه برخوداری 

گیرد. بخشی از جمعیتی که در تهران مستقر هستند صورت می از خدمات مختلفی که در نواحی مرکزی شهر

های آن، تمایل دارند در تهران ساکن شوند و لذا خرید مسکن در شاغل هستند، بدلیل مشکل رفت و آمد و هزینه

ای را برای زندگی های آتی آنهاست ولی بخش دیگری از جمعیت، سکونت در شهرهای حومهتهران جزو برنامه

دهند. فراهم نمودن امکان اسکان جمعیت بیشتر در تهران که با افزایش تراکم و افزایش ارتفاع ترجیح می

به  ای و میدانیمقاله به روش کتابخانه رسد. ایندهد، راه حل مناسبی بنظر نمیها خود را نشان میساختمان

د که با مقایسه الگوهای بررسی نقش توسعه بزرگراهها در کاهش تراکم جمعیت در شهرهای مرکزی می پرداز

حمل و نقل در شهرهای جهان، علل افزایش جمعیت و مهاجرت به کالنشهرها و رشد حمل و نقل و ترافیک شهری 

های متعاقب آن، به بررسی حوزه نفوذ کالنشهر تهران و ارائه آمارهای حجم مسافر و تعداد وسایل نقلیه و هزینه

کرج به این نتیجه رسیده  -با مطالعه موردی اتوبان همت، محور تهران ورودی و خروجی به تهران پرداخته است و

هایی اعم از تمرکز زدایی از پایتخت و توسعه حمل و نقل است که تکمیل و توسعه بزرگراه همت در کنار سیاست

یت ظرفهای نوین حمل و نقلی اعم از خطوط وسایل نقلیه با های ترافیکی و یا بکارگیری شیوهعمومی، رفع گره

 تواند در حومه نشینی جمعیت و در نتیجه کاهش تراکم جمعیت تهران تأثیر داشته باشد.ها، میباال در بزرگراه

 

 شهرهای مرکزی، توسعه بزرگراهها، تراکم جمعیت  ی:واژه های کلید

 

 مقدمه -7
در مراکز شهرها وجود دارد که  در کشورهای درحال توسعه بدلیل فقدان زیرساخت مناسب حمل و نقلی، تراکم کار و سکونت

ها، حجم باالی سفرهای روزانه، ترافیک باالی خودروها، اتالف وقت و انرژی مردم، CBDحاصل آن باال رفتن ارتفاع ساختمانها در 

راهها دآلودگی هوا و بسیاری از مشکالت دیگر است که راه رسیدن به توسعه پایدار در این کشورها را دشوار ساخته است. توسعه آزا

ی در مرکز شهرها در بسیاری از شهرهای مرکزی جهان، بسیاری از مشاغل و خدمات را به حاشیه شهرها کشانده و تراکم مسکون

های حمل و نقلی هستند که در کاهش زمان دسترسی بین مراکز کار و سکونت نقش ها از جمله زیرساختبزرگراهکاهش داده است. 

نیز بدلیل تمرکز صنایع و خدمات و افزایش انفجاری جمعیت که عمدتاً ناشی از مهاجرت روستایی اساسی دارند. کالنشهر تهران 

 های اخیر بوده است، تا رسیدن به توسعه پایدار فاصله زیادی دارد.طی دهه
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روزه افرادی کنند. همچنین همه روزانه جمعیت زیادی از شهرهای حاشیه تهران خصوصاً کرج، برای کار به تهران رفت و آمد می

شوند. تمامی محورهای ورودی به برای تحصیل، خرید و یا برخورداری از خدمات درمانی، از شهرهای اطراف به تهران سرازیر می

تهران در ساعات خاصی از روز از ترافیک سنگینی برخوردارند و این مشکل برای شاغلین در تهران کالفه کننده است. از طرفی 

ه تهران، منجر به افزایش تراکم و باال رفتن ارتفاع ساختمانها در نقاط مرکزی، بدمسکنی، سکونتگاههای های گسترده بمهاجرت

غیررسمی و ناهنجاریهای اجتماعی شده است، که حاصل آن،  ترافیک سنگین، آلودگی هوا، اتالف وقت و دشواری زندگی در تهران 

ند در تواتوسعه بزرگراهها و یا ایجاد خطوط ویژه وسایل نقلیه عمومی، می بوده است. تسهیل شرایط حمل و نقلی تهران با احداث و

ته کرج، پرداخ–افزایش انگیزه سکونت در شهرهای حاشیه تهران مؤثر باشد. در این مقاله به مطالعه موردی اتوبان همت محور تهران 

کرج و افزایش انگیزه سکونت  –هیل ترافیک تهرانحل راهبردی، در روانسازی و تسشده است و تکمیل و توسعه آن بعنوان یک راه

 در شهرهای حاشیه تهران مطرح گردیده است.

 

 بیان مسئله -2
کی ی در مباحث توسعه شهری به شبکه های حمل و نقل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه شهری نگریسته می شود. 

و یا حداقل در تعیین تمایل به سکونت و اشتغال و به عبارتی  یریاز عوامل بسیار مهمی که باید در تعیین پتانسیل جمعیت پذ

 (19ص1791، کفاشی،نوابخش. )درنظر گرفته شود عامل دسترسی است جاذبه توسعه

 کم و ونقل حمل های هزینه کاهش همچنین و کار تقسیم تنوع و فناوری در با پیشرفت کریستالر، مرکزی مکان طبق نظریه 

 نواحی از مهاجرت یابد. پدیدهمی شهر گسترش کالن پیرامونی در نواحی فعالیت و جمعیت ازتجمع، یناش هایصرفه شدن رنگ

 دوره نمایانگر معکوس مهاجرت واردول، عقیده به شود. می برده معکوس نام مهاجرت عنوان شهری، با غیرکالن به شهری کالن

 (111، ص1799پور،  ست، حاجیاست. )زبرد پیشرفته صنعتی جوامع در سازمان اجتماعی از جدیدی

زمانی که در کمترین حد   میلیون ها نفر در کالن شهرها مخصوصا تهران از بین می رود.زمان روزانه ، ترافیک سنگینبدلیل 

تردد می « کرج-تهران»هزار خودرو در اتوبان  211 انه بیش ازروز. توانست صرف استراحت جمعیت خسته شهر شوداستفاده می

 رابرسوخت چندین ب مصرف، تبع آنکه  کرج هستیم-وز صبح و بعد از ظهر شاهد بار ترافیک سنگینی در اتوبان تهرانهر ر .کنند

 ،ماحصل آن درگیری های اجتماعی و نزاع های خیابانی و تنش های خانوادگی و کاری بیشتر استکه  ، هزینه روانی ،می شود

 هایاز جمله هزینه تلف و در نهایت تحمیل هزینه های سنگین درمان به جامعهافزایش آلودگی هوا و به دنبال آن بیماری های مخ

کرج، بسیار محسوس بوده و نیازمند توسعه است. سکونت -ترافیک است. کمبود بزرگراهها و خطوط ویژه حمل و نقلی مسیر تهران

های سالهای الن در تهران است. مهاجرترغم مشکالت فراوان و هزینه باالی مسکن، راه حل و هدف برخی از شاغدر تهران علی

اخیر منجر به افزایش تراکم تهران گردیده و به تبع آن مشکالت شهر را بیش از پیش افزایش داده است. برای گروهی دیگر نیز علی 

 ر است. تلرغم ترافیک سنگین روزانه، سکونت در شهرهای حاشیه تهران خصوصاً کرج، برای گریز از مشکالت شهر تهران قابل تحم
 

 :سؤاالت مطرح شده
توسعه اتوبان همت چه تأثیری بر انتقال جمعیت به شهرهای پیرامون تهران و کاهش تراکم جمعیت در مناطق مرکزی  -1

 تهران دارد؟

 توسعه اتوبان همت چه تأثیری بر کاهش زمان سفرهای روزانه بین تهران و کرج دارد؟ -2
 
 پیشینه تحقیق -9

استاد دانشگاه کالیفرنیا، در کتاب اقتصاد شهری، تصمیمات مکانی خانوارهائی که در جستجوی به  "سولیواندکتر آرتور اٌ. "     

دهد باشند، را مورد بحث و بررسی قرار میهائی که به دنبال بیشینه سازی سود خود میحداکثر رسانی مطلوبیت خود هستند و بنگاه

گردد. همچنین نتایج مطالعات های مختلف میکیل شهرها به اشکال و اندازهدهد که چگونه این تصمیمات باعث تشو نشان می

ای، پراکنش فضایی جمعیت و الگوهای رفت و آمدی به و از محل کار در ایشان در زمینه تراکم در شهرهای جهان، شهرهای حاشیه

از جمله صاحب  "اهلزر اکارت"ور ( پروفس230، ص3،فصل 2111نواحی کالنشهری ایاالت متحده منتشر شده است. )سولیوان 

 1161باشد که در ارتباط با نحوه گسترش شهرهای ایران و حوزه نفوذ، نظریه هایی را ابراز نموده است. وی در دهه نظرانی می
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نیز تحقیقاتی در این خصوص،  "مارسل بازن"(  03،ص 1700تحقیقی در مورد شهر دزفول و حوزه نفوذ آن داشته است. )اهلزر، 

انجام داده که الگوی قابل توجهی در زمینه روابط شهر با حوزه نفوذش  1137در سال "منطقه شهر زیارتی قم و مرکز"ت عنوان تح

(. اسفندیار زبردست استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، 296، ص1763رود)بازن،ای به شمار میهای ناحیهو  بررسی

یری، گستادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز در پژوهشی با عنوان: تبیین فرایند شکلپور ادانشگاه تهران و خلیل حاجی

ند. ا( به مطالعة فرایند شکل گیری و تکوین و دگرگونی مناطق کالن شهری پرداخته27/2/93تکوین و دگرگونی مناطق کالن شهری)

دگرگونی در مناطق کالن شهری محصول اندرکنش همزمان دو فرایند گیری، تکوین و دهد که  شکلهای این مطالعه نشان مییافته

 تمرکزگرایی و تمرکززدایی است.

اهبردهای ها و رکنند که سیاستمی و رابرتز با تبیین اهداف حمل و نقل یکپارچه و رویکرد آن در حل مشکالت ترافیکی، ادعا می

تز یابد. ) می و رابرگذاری تحقق میکاربری زمین و اقدامات قیمت حمل و نقل یکپارچه با ترکیب مناسبی از زیرساخت، مدیریت،

د ابتدا به بیان رون "درآمدی بر یکپارچه سازی حمل ونقل مشارکتی جهت درک بهتر"ای با عنوان: ( پاتر و اسکینر در مقاله1110

کنند. سپس با تبیین اهداف عنوان می ناپایدار حمل و نقل پرداخته و یکی از مؤثرترین راهکارها را یکپارچه سازی حمل ونقل

پردازند و نهایتاً سازی و نقش هر یک در برآورده سازی اهداف پایداری میسازی، به دسته بندی انواع یکپارچهپایداری و یکپارچه

سازی، ور اندیشه یکپارچهاسکولر در مقاله خود به ظه (2111نمایند.) پاتر و اسکینر، راهبردهایی را به منظور افزایش پایداری ارائه می

علل گرایش به سبک زندگی وابسته به خودرو و  هاین با بررسی (2111پردازد)اسکولر، اهداف و ادعاهای این رویکرد و انواع آن می

کند، برای موفقیت نشان میسازی حمل ونقل پرداخته و خاطراثرات زیست محیطی ناشی از آن به اهمیت اتخاذ رویکرد یکپارچه

( 2111ها به طور همزمان در نظرگرفته شود)هاین، سازی، این بخش باید با دیگر بخشهای حمل ونقل در زمینه یکپارچهستسیا

سازی و پایداری، بر نقش مکمل آنها برای یکدیگر تأکید نموده و سپس به بیان هال با بررسی ابهامات موجود در تعریف یکپارچه

شهری شدن و ارتباط آن با مهاجرت را مورد ای، فرایند کالن(. الیوت و پری در مطالعه2110ل، پردازد.)هاسازی میانواع یکپارچه

ای به مرحله پیشرفتة فرایندکالن شهری شدن می رسد، تحوالت نظام اسکان را اند، به اعتقاد آنها زمانی که جامعهبررسی قرار داده

که در آن جمعیت به طور متوالی در نواحی کالن شهری متمرکز شده و توان ردیابی کرد: نخست، مسیری در آن از دو طریق می

ی در ترمنطق با الگوهای سنتی تجمعات شهری است؛ و دوم وضعیتی که پراکندگی جمعیت کالن شهری در مراکز متعدد وکوچک

به عنوان فرضیه پراکنش و  توانافتد. با توجه به موضوع ظهور مناطق کالن شهری، حالت نخستین را میپهنه سرزمین اتفاق می

( در پژوهشی با 10/1/12حالت دوم را با عنوان فرضیه تمرکز بررسی کرد. علی سلطانی و افروز فالح منشادی از دانشگاه شیراز)

عنوان یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار به مطالعه موردی کالنشهر شیراز 

راهبرد حمل و نقل یکپارچه با هدف یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن خدمات جابجایی در راستای دستیابی به آرمان  پرداخته و

اندکه تجارب کنونی حمل و نقل درون شهری در کشور ما و ادامه روند اند و به این نتیجه رسیدهحمل و نقل پایدار را پیشنهاد نموده

بازرگانی، محمود صفارزاده و محمدحسین  ممدوحی، علیرضا مل و نقل  پایدار دارد. امیررضاموجود، قرابت اندکی با چشم انداز ح

 ها)مطالعه موردی بزرگراه شهید همت(ریزی خطی جهت کنترل بهینه رمپتوسعه مدل برنامه"نوروزعلیایی در پژوهشی با عنوان  

ای حجم تردد بزرگراه شهید همت تهران، کنترل رمپ در ه( در عملیات میدانی نسبتاً وسیع شامل گردآوری داده10/12/1712)

ها را با محدود کردن تعداد تواند وضعیت ازدحام بزرگراههای کنترل ترافیک کارا که میبزرگراههای شهری را یکی از سیاست

 اند.خودروهای ورودی به بزرگراه بهبود بخشد عنوان کرده

ر توان تحلیلی ب"علیلو)دانشگاه تبریز( و سیدرضا آزاده)دانشگاه گیالن( درپژوهشی با عنوان:  مهدینادر زالی)دانشگاه رشت(، 

به بررسی تراکم شهری در کالنشهر تبریز و سنجش   "جمعیت پذیری کالن شهر تبریز با تأکید بر الگوهای نوین توسعه شهری

نعتی پیوند ص"ای با عنوان: کیا در مقالهعلی پردازد.پایداری فرم کالبدی این کالن شهر با تأکید بر الگوهای نوین شهرسازی می

. اندپرداخته فرایند جهانی شدن و ظهور مناطق کالنشهریبه بررسی  "ینی با ظهور کالنشهر و مناطق کالنشهرشدن و شهرنشی

با هدف هماهنگ  AHP سازی سیستم حمل ونقل عمومی به روشیکپارچه"ای با عنوان شناس در مقالهعلیرضا صلواتی و حسین حق

صفهان، به تعریف معیارهای مناسب برای استفاده از حمل و نقل عمومی های مختلف حمل ونقل موجود در کالنشهر اسازی سیستم

( در 1712)یو بهرام ینیحس(. 1793شناس،مبتنی بر عرضه و تقاضا در شبکه معابر درون شهری پرداخته است)صلواتی وحق

که در  "ی: شهر رشت()مطالعه موردی شهر بر نظام حمل ونقل درون شهر ییسازمان فضا ریتأث لیتحل" تحت عنوان یامقاله

کل خوب ش یرهایفقدان متغی و پراکندگ نیاند که ب دهیرس جهینت نیحمل و نقل چاپ شده به ا یمهندس یپژوهش-یفصلنامه علم

http://jupm.miau.ac.ir/?_action=article&au=5650&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%88
http://jupm.miau.ac.ir/?_action=article&au=5650&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%88
http://www.tabnakazarsharghi.ir/fa/news/78119/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://www.tabnakazarsharghi.ir/fa/news/78119/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
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ر دایرابطه معن انگریبه دست آمده ب جینتا نیهمچن وجود دارد. یدار یرابطه معن ،یشخص یاستفاده از خودرو ادیز زانیشهر و م

ا ب یدار یدر سطح محالت شهر رشت است که رابطه معن یو ورزش یآموزش ،یحیتفر ،یتجار یها یناسب کاربرنام عیتوز نیب

با عنوان  ی( در مقاله ا1711)گرانیو د یاسد. دهد یرا نشان م یشهر یابه کارکرده یدسترس یبرا ،یدرون شهر یسفرها یفراوان

ل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی مجتمع تجاری الماس شرق بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حم "

 یاست، جهت بررسی تقاضای سفر و اثرات ترافیکی ناشی از مدیریت کاربر دهیکه در نشریه مدیریت شهری به چاپ رس "مشهد

 اند.استفاده کرده EMME/2 مذکور از مدل کالسیک چهار مرحله ای حمل و نقل در محیط نرم افزار

بر حمل و نقل  دیبا تاک یشهر یاراض یکاربر یابیمکان"ارشد خود با عنوان  ینامه کارشناس انی(، در پا1791)یصادق

ت شهر اس ییفضا یزیاز برنامه ر ییجز یحمل ونقل شهر یزیکند که برنامه ر یم انیب"گنبد کاووس ( ی)نمونه موردیدرونشهر

است که در نمونه مورد  دهیرس جهیدهد و بدبن نت یرا مورد توجه قرار م یالبدو ک یو اقتصاد یسه گانه اجتماع یکه جنبه ها

جاذب  یها ینشده است و تمرکز کاربر تیرعا یشهر یها یکاربر یابیو مکان یسلسله مراتب شبکه ارتباط یمطالعه استاندارد ها

تراکم  راتییتغ یمدلساز"ا عنوان ارشد خود ب ینامه کارشناس انی(در پا1791شاکر) زبانیم. شده است کیسفر سبب بروز تراف

 ریزی، اراض یکاربر یبخش ها یزیبه همراه برنامه ر یحمل و نقل شهر یزیمعتقد است برنامه ر"یبر حمل و نقل شهر یساختمان

پژوهش شهر تهران بعنوان نمونه  نیدهند. در ا یم لیکرا تش یجامع شهر یزیو برنامه ر یبعد کالبد، بخش ها ریساختها و سا

– یدر ابعاد کالبد یعمده ا راتییبا تغ ریاخ یاند که شهر تهران در سالها دهیرس جهینت نیمورد مطالعه قرار گرفته و بد یدمور

نواب  .مطرح نمود راتییتغ نیا نیاز بارزتر یکیتوان به عنوان  یرا م یتراکم ساختمان یمواجه بوده است نوسانات درصد فضایی

 یصبع یو شبکه ها ریبا استفاده از پردازش تصو کیتراف لیتحل"با عنوان  دارشدخو یکارشناس نامه نای( در پا1796)یزاده صفو

آنها  لیتحلشبکه و یکیتراف ینهااینظارت بر سرعت و جر کیتراف لینظارت و تحل ستمیکند که عملکرد س یم انیب" یزمان ریتاخ

  موجود در نقاط مختلف شبکه است. یلماتبه منظور درک مشکالت اح

 

 تحقیق روش-4

 مرتبط متون مرور و اسنادی مطالعات از استفاده این تحقیق از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و با

 جمع سپس و تحلیل و تجزیه آوری، زمینه گرد این در ربطذی نظریات و شواهد و اطالعات ع و همچنین تحقیقات میدانی، موضو با

 نتایج آن ارائه گردیده است. نیز نتهاا در و شده است بندی
 

 (موقعیت جغرافیاییمکان پژوهی)-5
ترین شود. این بزرگراه اصلیهای تهران است که معموالً از آن با نام بزرگراه همت نام برده میبزرگراه شهید همت یکی از بزرگراه

، فرمانده نامی لشگر محمد رسول ابراهیم همتشهید محمداین بزرگراه به نام . راه ارتباطی شرق به غرب و غرب به شرق تهران است

در شرق به بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه شهید خرازی در غرب آغاز و  است وگذاری شدهنام سپاه پاسداران انقالب اسالمی اهلل

از انقالب  ساخته شده اما بخش اصلی و بیشتر آن پس انقالب اسالمی ایرانبخشی از این بزرگراه قبل از . شودمنتهی میتهران 

 .احداث و راه اندازی شد

شروع می شود و تا ابتدای  22کیلومتر از انتهای اتوبان همت در منطقه  21کرج به طول -محور تهران  همتشهید  بزرگراه

در کیلومتری که  0آن را می سازد و  و شهرسازی کیلومتر خارج از شهر است که وزارت راه 10کیلومتر  21کرج ادامه دارد. از این 

زرگراه همت به کرج قرار است از طریق بزرگراه شمالی .  بشهرداری ها مسئول ساخت آن هستند  حوزه شهری تهران و کرج است

ه س ،این بزرگراه که از این پس آزادراه نامیده خواهد شد. قزوین متصل شود -کرج که کار ساخت آن نیز آغاز شده به آزادراه کرج 

درصد بار ترافیکی قزوین به تهران و بالعکس را جذب خواهد کرد که تاثیر زیادی بر روان  61 د ودارباند رفت و سه باند برگشت 

همت که قرار بود پس از شهرک جهان نما به میدان امام حسین )ع( متصل . آزادراه شدن ترافیک اتوبان تهران کرج خواهد داشت

 (1خواهد شد.)شکل و به کمربند شمالی کرج متصل شود پس از مطالعات و بررسی های میدانی تغییر مسیر داده 

 

 

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/103251
http://hamshahrionline.ir/details/75211
http://www.hamshahrionline.ir/details/20052
http://www.hamshahrionline.ir/details/65979
http://www.hamshahrionline.ir/details/65979
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 :توزیع فضایی شهر تهران( 7)شکل منبع: وزارت مسکن و شهرسازی

 

 های تحقیقیافته-6

 مقایسه الگوی حمل و نقل و سکونت در ایاالت متحده آمریکا،  اروپا و آسیا -1

 ای های بزرگراهی در توسعه منطقهنقش شبکه -2

 ی شدن و مهاجرت معکوسبررسی فرایند کالن شهر -7

 تهران  شهر به پیرامون شهرهای از مسافرت حجم -4

 هزینه های ترافیک سنگین  -0

  اتصال بزرگراه همت به کرج و سوابق پروژه آخرین وضعیت -6

 هاراهکارهای نوین مدیریت ترافیک در بزرگراه -3

 

 امقایسه الگوی حمل و نقل و سکونت در ایاالت متحده آمریکا،  اروپا و آسی -6-7
شهرهای آسیایی در صدر فهرست تراکم قرار دارند و شهرهای ایاالت متحده آمریکا در پایین این فهرست هستند. تمامی 

ای باالتر از رتبه تراکمی نیویورک برخوردار آنجلس و بیشتر آنها از رتبههایی باالتر از رتبه تراکمی لسشهرهای اروپایی، از رتبه

 .(Arthur O Sullivan,2012,p290) هستند

شدند، زیرا این مکان مرکزی مستقر می CBD، بیشتر بنگاههای اداری در 1131بطور کلی در شهرهای جهان تا پیش از دهه 

سال اخیر، پیشرفت های بوجود آمده در فناوری ارتباطات، به  71تسهیل کننده زمان رودررویی با دیگر بنگاههای اداری بود. در 

ها را داد و باعث کاهش شیب تراکم جمعیت در شهرهای جهان گردید.  CBDامکان عمل در خارج از  های اداری بیشتریفعالیت

اند. دو عامل مهم در این تمرکزدایی جمعیت هایی به طرف خارج از مرکز شهر جابجا شدهدر شهرهای سراسر جهان، جمعیت به مکان

فزایش درآمد باشد. تقاضا برای مسکن، با باال رفتن درآمد، افزایش تواند ااند: یک عامل، میهای مختلف نقش داشتهدر طی دوره

ای ههای مسکن، بطور کلی در نواحی حومه شهر پایین تر است، باال رفتن درآمد، جذابیت نسبی مکانیابد و بخاطر اینکه قیمتمی

نه فرصت رفت و آمد به محل کار نیز دهد، البته، یک افزایش در درآمد همچنین باعث افزایش در هزیحومه شهر را افزایش می

دهد. عامل دیگر دخیل در حومه نشینی جمعیت، های کار را را افزایش میهای نزدیک به محلگردیده و جذابیت نسبی مکان

های پایین تر رفت و آمد به محل کار است که این عامل به سیاستهای حاکم بر شهرهای جهان،  منجمله توسعه مترو، توسعه هزینه

 های مالیاتی بستگی دارد. کاهش در هزینه رفت و آمد به محل کار، هزینهآزادراهها، قیمت خودرو، قیمت بنزین و برق و سیاست
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های دورتر از مرکز شهر را کاهش داده  و در حومه نشین شدن جمعیت، نقش داشته است. در مجموع، حومه نسبی زندگی در مکان

 (Arthur O Sullivan 2012.p307)کنند. را تقویت می ها و مردم، همدیگرنشین شدن شغل

 به 26/1از لندن تراکم شیب ، 1161 و 1911 سالهای بین در است. جهانشمول پدیده یک کالنشهری، جمعیت زدایی تمرکز

 زا مایلی سه درون در که شهر این جمعیت از درصدی که است معنی بدان کاهش این است، یافته کاهش 1146 سال در 74/1

 به 1913 سال در 70/2 از شیب این پاریس، در است. کرده پیدا کاهش درصد 29 به درصد 99 از اندکردهمی زندگی شهر مرکز

 حومه ترغیب باعث جمعیت رشد که دارد این از حکایت، (2 )شکل موجود شواهد لذا است. یافته کاهش 1146 سال در 74/1

 p305)201 , Sullivan (Arthur O ,2 گردد.می نشینی

 
 (232، ص2072آ، سولیوان، منبع :) کالنشهری نواحی در کار محل به آمدی و رفت : الگوهای 2شکل 

    

 گردی به نسبت باالتری بسیار شهری تراکم از آسیا دارد. وجود جهان هایشهر بین در شهری تراکم در چشمگیری هایتفاوت

 ینب در تراکم در تنوع همینطور، کرد. استفاده آن تشریح در توانمی درآمدی دالیل از غیر به دالیلی از که است، برخوردار هاقاره

 به ان،مهاجر متحده، ایاالت کالنشهری نواحی در باشد. زندگی فضای برای ترجیحات در تفاوت کننده منعکس تواندمی هاقاره سایر

 کننده بترغی متحده، ایاالت حکومتی هایسیاست از برخی .است تراکم با فرهنگ ارتباط مبین این که دارند، تمایل تراکم افزایش

 ثباع کنند،می استفاده سفر اوج ساعات در هابزرگراه و هاخیابان از که مردمی است. بزرگ کالنشهری نواحی در پایین هایتراکم

 هری،ش نقل و حمل قیمت آمدن پایین کنند.می تحمیل دیگران بر را بیرونی هزینه یک و شده مردم دیگر رانندگی سرعت کاهش

 ریبزرگت زمین قطعات زمین، پایین قیمت که جایی شهر، مرکز از دور هایمکان از طوالنی نسبتاً فواصل در آمد و رفت به را مردم

  p312) 2012, , O`Sullivan (Arthurکند.می تشویق دهد،می قرار آنها اختیار در را

 از تربیش بسیار اروپا، در خودرو فروش بر مالیات است. متحده ایاالت در آن قیمت برابر چهار حدود در ایتالیا در بنزین قیمت 

 در گذاریسرمایه اروپا، در است(. برابر 73 دانمارک در و برابر 1هلند در آمریکا به نسبت هامالیات است)این متحده  ایاالت

 از درصد 61 تا 41 بین فرانسه، و انگلیس گیرد.می انجام عمومی لنق و حمل نفع به ها،بزرگراه از بیش نقل، و حمل هایزیرساخت

 ایاالت برای میزان این مقابل در اند.داده اختصاص عمومی، نقل و حمل هایشبکه به را خود نقل و حمل در هایگذاریسرمایه

  p313) 2012, , O`Sullivan (Arthurاست درصد 13 متحده

 از دلیل دو به هستند، (عجله روز)ساعات اولیه ساعات در حرکت به مایل که افرادی اتفاق هب قریب اکثریت متحده، ایاالت در

 مناطق آن رد که کنند می زندگی کم تراکم با مناطقی در ها آمریکایی اکثر اینکه یکی .کنند می استفاده خصوصی نقلیه وسایل

 لهوسی نوع هر به نسبت ،خصوصی نقلیه وسایل که است نای دوم کند. عمل موثری طور به تواند نمی عمومی نقل و حمل خدمات

 جاییآن از .دارند بیشتری پذیری انعطاف مختلف کارهای انجام برای و هستند تر خصوصی و تر سریع تر، راحت ،عمومی نقل و حمل

درون حومه های  

شهری

درصد44

حومه شهر به  

شهر  مرکزی

درصد73

شهر مرکزی به  

…3: حومه شهر

درون  شهر  

مرکزی  

درصد23
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 یها اتومبیل از تفادهاس به مدرن جوامع در خصوصاً مردم یابد، می افزایش گذشته به نسبت جهان سراسر در هاخانوار درآمد که

 آمریکایی کثرا تمایل ترافیک، تراکم در مهم عوامل از دیگر یکی شوند. می مند عالقه بیشتر و بیشتر تر ارزان ایشیوه بعنوان شخصی

 انتخاب تصادفی بطور که خانواده 2،111 از بیلدرزهوم ملی انجمن ،1111 سال در است. تراکم کم های شهرک در زندگی به ها

 ،کار هایمحل به نزدیک که شهری محیط یک در ،دالری 101،111 شهری خانه یک در مایلند آنها آیا که بود پرسیده بودند شده

 جایی ساحلی، منطقه یک حومه در ای محله در ستقلم و بزرگتر خانه یک در یا و کنند زندگی است عمومی، نقل و حمل و خرید

 ومهح از دورتر و بزرگتر های خانه ،دهندگان پاسخ از درصد سه و هشتاد است. تر طوالنی خرید و عمومی نقل و حمل کار، فاصله که

 یافته گسترش شهری مناطق اکثر در جمعیت کم مناطق در جدید کار های محل حال، عین در کردند. انتخاب را شهر

 p2)-2004-Downs (Anthony .است

 غشلو شهرهای پیدایش کند، نقل و حمل شود.می منجر شهر افیاییجغر گسترش به نقل و حمل امور در بهسازی و اصالحات 

 هرشکالن را آن دانهاجغرافی که چیزی شود؛می هم به شهری مراکز بعضی اتصال موجب شتاب پر جابجایی ولی سازد،می ضروری را

 p315)-1983-Hagget (Peter.نامندمی
 

 ایهای بزرگراهی در توسعه منطقهنقش شبکه -6-2
نظریه آنومیک از جانب امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی، شرط اصلی بروز بی هنجاری، افزایش رشد سریع و شدید  طبق

جمعیت می باشد که نتیجه افزایش جمعیت، بروز تضاد میان مردم، مشاغل مختلف و گروه های ذی نفع می باشد. از  محجم و تراک

آنومی می باشد. درواقع آنومی مفهومی است برای توصیف ماهیت بی سازمان  نظر دورکیم، شهرنشینی سریع از علل دیگر بروز

به زبان دورکیم، زمانی که وسایل حمل و نقل و ارتباطات است.  شهرنشینی در شهرهای بزرگ به ویژه در کشورهای در حال توسعه

نتیجه آن بروز تضاد هنجارها و ارزش ها می توسعه می یابد افراد و گروه های مختلف با یکدیگر ارتباط و تماس پیدا می کنند و 

ظرفیت موجود شبکه راه های ارتباطی به علت فقدان مدیریت ترافیکی مناسب و استفاده غیراقتصادی از آنها به طور مداوم از  باشد.

عه شهری در مجموع در مباحث توسعه شهری به شبکه های حمل و نقل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توس، دست می روند

شبکه های جدید حمل و نقل همواره خود پتانسیل عمده ای برای توسعه محسوب می شوند. یکی از عوامل  نگریسته می شود. 

 و یا حداقل در تعیین تمایل به سکونت و اشتغال و به عبارتی جاذبه توسعه بسیار مهمی که باید در تعیین پتانسیل جمعیت پذیری

سی است. هرچه منطقه ای دارای شبکه های ارتباطی منظم تر و کارآمدتر باشد و فاصله دسترسی درنظر گرفته شود عامل دستر

در  .عملکردی آن با سایر مناطق شهری کمتر باشد تمایل به سکونت و سرمایه گذاری و در واقع قابلیت توسعه آن افزایش می یابد

تر در نقاط نزدیک تر به مرکز اً خانوارهای با درآمد پایینالگوی تک مرکزی و شهر هسته ای و متمرکز طبق نظریه برگس عمدت

شوند هزینه آمد و شد ها سرازیر میکنند و هرچه توان مالی خانوارها افزایش می یابد خانوارها از مرکز به سمت حومهزندگی می

 بر نحوه پراکندگی توسعه های عامل اصلی این مکان گزینی است. این در حالی است که شبکه ها و سیستم های جدید حمل و نقل

به لحاظ نحوه تأثیر بر توسعه، خیابان های اصلی و شریانی در طول مسیر، خود موجد توسعه هستند و به  .مسکونی مؤثر هستند

عبارتی پتانسیلی خطی به وجود می آورند در حالی که شبکه های دسترسی بزرگراهی با توجه به آنکه در طول مسیرشان دسترسی 

را برای اراضی هم جوار به وجود نمی آورند پتانسیل خطی ایجاد نمی کنند بلکه این شبکه ها با توجه به اتصال یک منطقه  بهتری

در مجموع می توان گفت: شبکه های حمل و نقل نه . وسیع شهری به سایر نقاط در ارتقا و ایجاد پتانسیل توسعه منطقه ای مؤثرند

مؤثر هستند، بلکه بر توسعه نیز تأثیر می گذارند. نحوه تأثیر شبکه های حمل و نقل بر توسعه  تنها در جابه جایی کاال و مسافر

متفاوت است. شبکه معابر درون شهری پتانسیل توسعه را در طول معابر افزایش می دهند و تأثیری خطی بر توسعه می نهند؛ حال 

ما گاه نیز در محل ورودی و خروجی ها بر پتانسیل توسعه اثر می ها عمدتاً در توسعه مناطق شهری مؤثرند اآنکه شبکه آزادراه

گیری تاریخ تحول شهرها و توسعه شهرنشینی به موازات تحول فناوری حمل و نقل این حقیقت را به باالخره اینکه پی گذارند.

این تقارن و هم زمانی نقطه دهد که تحول و توسعه شهر با تحول و توسعه فناوری حمل و نقل قرین است و در روشنی نشان می

ل به ویژه حمل و نق -انفجاری شهرنشینی و یا توسعه شهری و تولد کالن شهرها و غول شهرها با نقطه انفجاری فناوری حمل و نقل

ای را ترسیم می کند. این تا آنجاست که امروزه شاخص ترین و بارزترین و مشترک ترین ویژگی کالن شهرها رابطه ویژه -شخصی

 ( 21،ص1791،کفاشی،نوابخش) له حمل و نقل و طیفی از مشکالت ترافیکی ناشی از حمل و نقل ناکارآمد آنهاست.مسئ
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 مهاجرت معکوس  و شدن شهری کالن فرایند بررسی -6-9
یج تدرها به ها و فعالیتدر شهر تهران انفجار فضایی رخ داده است. این انفجار بر اثر افزایش قیمت زمین و ساختمان، جمعیت

های پراکنده و گسیخته در پهنه وسیع حوزه شهری تهران ظهور کرده ها محیطاند و کهکشانی از محلهبه بیرون شهر رانده شده

است. این فرآیند جدایی گزینی اجتماعی و اقتصادی را در منطقه شهری فزونی بخشیده و مراکز پراکنده سکونتی و شغلی در منطقه 

ر نتیجه رشد آنها، آلودگی، ترافیک و جدایی گزینی روبه فزونی نهاده است. اگر بخواهیم آشفتگی و هرج شهری رشد یافته است و د

-دهای کالن نحوه سرمایهشهر تهران را ساماندهی کنیم، بایستی ساختار آن به وسیله راهبرو مرج فضایی مجموعه شهری و کالن

اهبردهای اصلی نظام حمل و نقل یا شبکه ارتباطات، قدرت نظام بخش گذاری در زمینه اسکان فعالیت و عمران متعادل گرد. ر

 (07، ص1712بنیادی در محیط زیست شهری را به عهده دارد.  )سیاف زاده، 

 16،6، سهم جمعیت استان تهران از کل کشور حدود 10ترین کالنشهرهای ایران است و براساس سرشماری سال تهران از مهم

درصد از کل جمعیت  7،4، سهم جمعیت استان البرز که جزء تهران بود و اکنون جدا شده 90سال درصد است و در سرشماری 

پنجم دهد، یعنی یکدرصد از جمعیت کل ایران را تشکیل می 21رفته جمعیت تهران و البرز  همتهران را دارا بوده است که روی 

 سهم استان تهران از کل. ه تمرکز باالی جمعیتی در مرکز ایران استدهندجمعیت ایران در استان البرز و تهران هستند و این نشان

شهر تهران . دهم درصد رسیده است 22، افزایش یافته و به 10درصد بوده و این سهم در سال  13،3، حدود 90مهاجران در سال 

کردند نفر در شهر تهران زندگی میهزار  101حدود هشت میلیون و  1711ای که در سال از نظر جمعیت رشد باالیی دارد؛ به گونه

هزار نفر است و تا سال  311، حدود هشت میلیون و 10دهد جمعیت شهر تهران در سال بینی جمعیتی نشان میکه برآورد و پیش

 (1716)یافته های محقق،.میلیون نفر افزایش خواهد یافت 12با این روند به  1421

 سهم وضعیت افزایش این اصلی پیامد که کرد، تعریف جمعیت تمرکز فرایند به نتوا می آن حالت ترین ساده در را شهرنشینی

(،  1136مفهوم)بری این گذارجمله بنیان محققان و از اغلب نگاه در شهرگریزی باره، همین است. در شهری نقاط در ساکن جمعیت

 موجب ندرت به شده یاد فرآیند اینکه است. وجمعیت  تمرکززدایی نمایانگر که شود می تز محسوبمقابل آنتی جریان شهرنشینی،

 شهری مراکز از جمعیت مجدد توزیع موجب که شده فرایندی مالحظه عنوان به بیشتر و است گشته شهری جمعیت سهم کاهش

ت. اس زده دامن آن اطراف حومه های در منفرد شهری مراکز بیرونی گسترش به اینکه یا و است، کوچکتر شده شهری مراکز به بزرگ

 که زمانی اعتقاد آنها به اند، داده قرار بررسی مورد را مهاجرت با آن ارتباط و شدن شهری کالن فرایند ای، مطالعه در پری و الیوت

کرد:  ردیابی توان طریق می دو از آن در را اسکان نظام تحوالت رسد، می شدن شهری کالن فرآیند پیشرفتة مرحله به ای جامعه

 شهری تجمعات سنتی با الگوهای منطبق و شده متمرکز شهری کالن نواحی در متوالی طور به جمعیت آن در که نخست، مسیری

 فرضیه افتد. در می اتفاق سرزمین پهنه کوچکتری در و متعدد مراکز در شهری کالن جمعیت پراکندگی که وضعیتی دوم و است؛

 جمعیت تمرکز با شهری توسعه کالن که شود می فرض چنین است، کریستالر مرکزی مکان سنتی نظریه آن خاستگاه که تمرکز،

 به که است شده فرض چنین جمعیت فرایند تمرکز این یابد. در می گسترش پیرامونی نواحی به و شودآغازمی شهری یهسته در

 تر آسان دسترسی و بیشتر اشتغال های فرصت و یابد رونق می سوداگری و بازرگانی تجمع، ناشی از های صرفه و مزایا وجود علت

 کالن نواحی از مهاجرت پدیده متحده، در ایاالت واردول های بررسی شود. در می فراهم جمعیت برای تر متنوع خدمات و کاالها به

 واردول، عقیده به شود. می برده نام آن معکوس از مهاجرت عنوان با امروزه است، که شده داده نشان شهری غیرکالن به شهری

 (111، ص1799پور،  است. )زبردست، حاجی پیشرفته صنعتی جوامع در سازمان اجتماعی از جدیدی دوره نمایانگر سمعکو مهاجرت

درصد  2/63دهند و بقیه یعنی های قبل تشکیل میها را مهاجران تجمعی سالدرصد آن 9/72از کل جمعیت کشور حدود  

پذیر خواهد فرست و مهاجرزیادی روی ساختارهای نواحی مهاجرباشند. این حجم مهاجران اثرات جمعیت کشور غیر مهاجر می

ای با های مربوط به توزیع جمعیت و توسعه منطقهها به ویژه در برنامه ریزیها و چگونگی مواجهه با آنداشت. شناخت دقیق آن

دهد در کشور نشان می 1790تا  1700های طی سه دهه های مهاجران الزم و ضروری است. بررسی مهاجراتتوجه به نیازها و آرمان

های معکوس یعنی شهر به روستا شامل کارشناسان و کارمندان دائم و افرادی است که به علت مشکالت فراوان شهری که مهاجرت

ای های است نو و در راستای تعدیل ساختارکنند. این پدیده جمعیتی نیز تقریباً در این حجم پدیدههایی میاقدام به چنین مهاجرت

، 1712میلیون نفر(. )سیاف زاده،  2ها در نواحی روستایی خواهد شد)جمعیتی که خود احتماالً موجب پا گرفتن مطلوب زیرساخت

 (11ص
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 تهران شهر به پیرامون شهرهای از مسافرت حجم -6-4
 جمعیت ترین . بیشاست متفاوت روز ساعات مختلف در تهران شهر به پیرامون شهرهای از جمعیت خروجی و ورودی تعداد

شهرهای  تمام از تهران به ورودی جمعیت باشد. کل می صبح 9 ساعت تا ورودی اوج است. که صبح 11الی  6 ساعات بین ورودی

 از آن ترین کم و هستند نفر 211061کرج،  شهر از مسافر ترین است. بیش بوده نفر 712114 صبح 11 تا 6 ساعت در پیرامون،

 پیدا می کاهش شدت به تهران به ورودی جمعیت میزان ، 11 ساعت از ( بعد7باشند . )جدول  می نفر 9 د،آبسر و ارجمند شهرهای

 منتهی ورودی های مسیر صبح دلیل است. به همین تهران در ... و کارگران کارمندان، زیادی تعداد فعالیت از حاکی امر کند. این

 به نسبت تهران شهر به پیرامون شهرهای از ورودی جمعیت تعداد 14 – 11هستند. بین ساعت  روبرو شدیدی ترافیک با تهران به

تعداد جمعیت ورودی به شهر تهران نسبت به  21-19یعنی  شب، ساعت آخرین در یابد.می برابر کاهش 3/11ساعت اولیه حدوداً 

 .(21،ص1791باشد )رضایی، وسعتنفر می 13917برابر کاهش یافته است که شامل 22، 11-9ساعت 

 

 صبح 70 تا 6 ساعت از  پیرامون شهرهای از تهران به ورودی تعدادجمعیت : 9 جدول

 تعداد شهر تعداد شهر تعداد شهر تعداد شهر

 64،166 ورامین 1،413 هشتگرد 7،609 مهرشهر 211،061 کرج

 1،177 رباط کریم 1،301 کمال شهر 647 طالقان 3،313 اندیشه

 1،117 رودهن 7،490 پاکدشت 2،914 فشم 361 نظرآباد

 173 دماوند 1،640 حسن آباد 363 کوهسار 7،960 شهریار

 110 فیزوکوه 1،703 قرچک 0،077 لواسان 0،317 شهرقدس

 1،000 اغستانب 674 محمدشهر 119 گرمدره 9 ارجمند

 72 چهارباغ 47،311 اسالم شهر
مشکین 

 دشت
 794 صفادشت 117

 1،211 ردمال 214 ماهدشت 1،914 پیشوا 12 گیالن

 93 بومهن 112 اشتهارد 01 جوادآباد 2،110 صباشهر

 940 پردیس 10 آبعلی 9،314 صالح آباد 2،606 نسیم شهر

 1،742 شاهدشهر 2،169 باقرشهر 1141 نصیرآباد 2،139 دانگه چهار

 1160 فردوسیه 231 بادآ شریف 6617 ری 717 کهریزک

 9 آبسرد
شهر جدید 

 هشتگرد
 912 وحیدیه 1249 گلستان 224

 (27 ،ص7933 وسعت ، رضایی منبع:) 

 

 هم آن خروجی میزان دارد، زیادی تفاوت مختلف روز، ساعات در تهران به پیرامون شهرهای از ورودی جمعیت حجم همچنانکه

 نمایند. اکثر می مسافرت پیرامون شهرهای به تهران شهر از نفر 43111صبح  11تا  6بین ساعات اولیه ساعات باشد. درمتفاوت می

 مربوط نفر 41 با نظرآباد شهر به آن ترین کم و نفر 2221 با شهرکرج به آن ترین مدیران و ....هستند. بیش کارمندان، این مسافرها

 نفر 766032تعداد  ساعت این است. در تهران شهر از -شده  وارد جمعیت -بعد از ظهر اوج خروج  19 – 14ساعت  باشد. در می

 (4)جدول .باشد می نفر 61 گیالن شهر آن به ترینکم و 119610کرج  شهر به ساعت این مسافران ترینشدند. بیش جخار از تهران
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  47 -37 ساعت از پیرامون شهرهای به تهران از خروجی تعدادجمعیت: 4 جدول

 تعداد شهر تعداد شهر تعداد شهر تعداد شهر

 71320 نورامی 1264 هشتگرد 4407 مهرشهر 119610 کرج

 176 رباط کریم 1621 کمال شهر 711 طالقان 3170 اندیشه

 7132 رودهن 2429 پاکدشت 2111 فشم 302 نظرآباد

 1216 دماوند 2116 حسن آباد 10 کوهسار 7641 شهریار

 1071 فیزوکوه 1693 قرچک 796 لواسان 4143 شهرقدس

 1204 باغستان 067 محمدشهر 1793 گرمدره - ارجمند

 63 چهارباغ 79146 هراسالم ش
مشکین 

 دشت
 190 صفادشت 12

 793 مالرد 110 ماهدشت 1311 پیشوا 6 گیالن

 39 بومهن 97 اشتهارد 11 جوادآباد 1197 صباشهر

 327 پردیس 74 آبعلی 609 صالح آباد 2612 نسیم شهر

 1274 شاهدشهر 7411 باقرشهر 1221 نصیرآباد 4166 دانگه چهار

 1030 فردوسیه 172 بادآ ریفش 1032 ری 197 کهریزک

 - آبسرد
شهر جدید 

 هشتگرد
 1320 وحیدیه 3971 گلستان 69

 (27،ص 7933رضایی وسعت منبع: )

 

 این در اند.داده اختصاص خود به را نفر 79146 و 71320 تعداد ترتیب به شهر اسالم و ورامین شهرهای کرج، شهر از بعد     

 برای که افرادی لذا گردند. برمی پیرامون شهرهای به مجدداً صبح ورودی جمعیت ... و ها شرکت دولتی، ادارات تعطیلی با ساعت

 تعداد ،21-19یعنی روز، آخر ساعات در کنند.می ترک را تهران شهر ساعت این در بودند، شده وارد تهران شهر به کار و کسب

 میزان اند.شده خارج تهران شهر از نفر 24219 ساعت این رد. است یافته کاهش برابر 10 تقریباً 19-14 ساعت به نسبت هاخروجی

 خروجی و ورودی مسافر تعداد باشد.می تهران شهر کالن نفوذ حوزه گستره از اینشانه تهران به شهرها خروجی و ورودی جمعیت

 تابستان در شمال رهایشه به تهران از خروجی مسافران میزان ضمنا است، وابسته بعد و قبل روزهای تعطیلی چون عواملی به

 (22،ص1791وسعت )رضایی، .است زیاد خیلی سال فصول سایر به نسبت

 

  
 (72، ص7939مأخذ: شهرداری تهران، گزیده آمار، ) تهران شهر ساکنین سفر اهداف برحسب سفرها سهم توزیع : 6مودارن
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 (73، ص7939رداری تهران، گزیده آمار، شهمأخذ: ) های تهرانحجم همسنگ سواری ساعت اوج صبح دروازه : 1 نمودار

 

های رج تردد کرده و هر روز در این مسیر شاهد ترافیکک -هزار خودرو در اتوبان تهران 711بر اساس آخرین آمارها روزانه 

اعت اتوبان تهران   کرج در الین غرب به شرق و عصرها از حدود س 11ها از ساعت شش الی صبح سنگین و چند کیلومتری هستیم.

حجم این ترافیک در غروب روزهای چهارشنبه  کنند.کیلومتری را تجربه می 11رج ترافیک حداقل ک - اتوبان تهران 21:71تا  16:71

ر شود و عصخواهند از جاده چالوس عبور کنند، دو برابر میهای شمالی میو پنجشنبه که مردم استان تهران برای رسیدن به استان

)گزیده آمار حمل و  شود.قصد بازگشت دارند نیز این ترافیک در الین غرب به شرق آزادراه فوق مشاهده میها که مسافران جمعه

 (0،ص1717نقل تهران، 
 

 
 (70، ص7939شهرداری تهران، گزیده آمار، مأخذ:  ) : شبکه بزرگراهی شهر تهران 3شکل 

 

و استفاده از وسایل نقلیه شخصی و تمرکز آنها در کاهش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی، سبب گسترش تمایل مالکیت 

سطح شبکه راه های شهری به خصوص بزرگراه ها می گردد. این امرسبب تراکم ترافیک در سایر راه ها شده و خود به خود کلیه 
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مدیران شهری به رفت و آمدها به ویژه عملکرد حمل و نقل عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد و شرایط را برای برنامه ریزان و 

 مرحله ای می رساند که نیاز به سرمایه گذاری کالن جهت احداث راه های جدید و یا تعریض شبکه های موجود خواهد بود.
 

 هزینه های ترافیک سنگین  -6-5

ویژه برای افزایش زمان و هزینه جابجایی، به

های جمعیتی حاشیه بسیار ساکنان کم درآمد کانون

 01ها نشان داده است که مشهود است. بررسی

ساعت و  7ها روزانه بیش از درصد ساکنان حاشیه

ساعت صرف  0/4ها بیش از درصد فقیرترین آن 10

کنند. هزینه رفت و رفت و برگشت از محل کار می

درصد درآمد خانوار را به خود  71آمد نیز تا حدود 

 اساس بر (66: 1712دهد.)سیاف زاده، اختصاص می

 در ایران ،Numbeo تحقیقاتی سسهمو بندی رده

 .ددار را ترافیک در شهروندان وقت اتالف نخست رده

عمده برای  هاییترافیک سنگین هزینه (1)شکل 

 :کشور دارد

میلیون ها نفر در کالن زمان روزانه : زمان -الف

زمانی که   شهرها مخصوصا تهران از بین می رود.

احت تردر کمترین حد استفاده می توانست صرف اس

 . جمعیت خسته شهر شود

 

 
: رده بندی کشورها از نظر اتالف وقت شهروندان در 3شکل      

 ترافیک

ستیم کرج ه –البرز مبدل به خوابگاهی برای تهران شده و هر روز صبح و بعد از ظهر شاهد بار ترافیک سنگینی در اتوبان تهران 

ین قرار گرفته که جهت تردد به ا هااستان تعداد زیادی از ن اینکه البرز در مسیرو بالطبع مشکالتی برای استان پدید می آورد. ضم

 .استان ها باید از البرز عبور کرد

نیاز دارد در حالیکه این زمان ساعت زمان به حدود یک  کیلومتری 11یک مسیر طی کردن در کالن شهر تهران : سوخت -ب

 .چند برابر سوخت مصرف می شودبه تبع آن  . لذاربع باشدبایستی کمتر از یک 

افرادی که زمان زیادی را در ترافیک می گذرانند، هزینه روانی زیادی می پردازند و ماحصل آن درگیری های : هزینه روانی -ج

اجتماعی و نزاع های خیابانی و تنش های خانوادگی و کاری بیشتر است که اگر مورد بررسی دقیق قرار گیرد عمق فاجعه معلوم 

 .گردد. هزینه های اقتصادی تحمیل شده در این بخش هرچند به طور مستقیم قابل شناسایی نیست اما بر همگان معلوم استمی

ین های سنگهای مختلف و در نهایت تحمیل هزینهآلودگی هوا و به دنبال آن بیماریترافیک باعث افزایش : بهداشت و درمان -د

ن رانندگی و افزایش روز افزون ترافیک شهری در کشور به وضع دردناکی تبدیل شده وضعیت نابساما. درمان به جامعه می شود

 .(1716های محقق)یافتهو مجریان قانون نقش اساسی دارند  که در ایجاد آن سه عامل زیرساختها، فرهنگ بد رانندگی است

 

 اتصال بزرگراه همت به کرجو سوابق پروژه آخرین وضعیت  -6-6

باشد ولی تاریخ اتمام پروژه هچنان کیلومتر در سه قطعه در دست ساخت می 10اه همت بسمت کرج به طول پروژه ادامه آزادر

-میلیارد ریال برآورد شده است. تکمیل این پروژه منجر به کاهش زمان سفر تهران 4011باشد. هزینه اجرای طرح نامشخص می

درصدی ترافیک آن  41درصدی در مصرف سوخت و کاهش  21دقیقه خواهد شد. همچنین باعث صرفه جویی  71کرج به مدت 

 ( 1716های محقق)یافته محور  خواهد گردید.
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 مزایای طرح:

 کرج-تکمیل کریدور آزادراهی شرق به غرب از طریق تسهیل ترافیک گلوگاه تهران -1

 کرج-سازی ترافیک روزانه و تردد بین دو کالن شهر تهرانروان -2

 دوده میدان امیرکبیر در جهت تسهیل ترافیک سفراتصال به جاده چالوس در مح -7

 قزوین-کرج از طریق اتصال به کمربندی شمالی کرج و اتصال به آزادراه کرج-تکمیل کمربند شمالی تهران -4

 

 های آزادراهی و بزرگراهی در محدوده کالنشهرها:مشکالت اجرای طرح
 عبور از بافت متراکم مسکونی و هزینه باالی آزادسازی مسیر -1

 أسیسات معارض متعدد مانند دکل برق فشار قوی، تأسیسات گاز و ...ت -2

رای بینی کریدورهای جایگزین بعبور از مناطق سخت و بعضاً کوهستانی  به دلیل عدم برنامه ریزی بلند مدت در پیش -7

 طرح توسعه آتی.

پروژه امتداد  ،س جمهوری به کرجهیئت دولت پس از سفر رئیتوان گفت: در ابتدای دولت نهم، در خصوص سوابق پروژه می

حدود دو سال پس از تصویب این مصوبه، کار اجرای پروژه امتداد همت به کرج به صورت را تصویب کرد.  بزرگراه همت به کرج

 هاییها وجود کمربندیهای حمل و نقل، یکی از مهمترین شاخصهدر تدوین نقشه رسمی کلید خورد، اما ناگهان تمام کار متوقف شد.

های اصلی عبور ای که قصد عبور از این شهرها را دارند، مجبور نباشند تا از خیاباندر کنار شهرها است تا خودروها و وسائل نقلیه

ی اینکه آید و براتنها کمربند مرکز استان البرز به شمار می کرج -متاسفانه به دلیل موقعیت جغرافیایی کرج، آزادراه تهران کنند.

از جمله آنکه  هایی را اعمال کرده است.تحمل ترافیک سنگین خودروها نباشد، راهنمایی و رانندگی محدودیتاین آزادراه م

ها حق عبور از این محور را نداشته و باید از محورهایی چون جاده مخصوص کرج و یا جاده قدیم خودروهای سنگین و کامیون

ی از شوند و یکقا در نقطه اوج شلوغی آزادراه یعنی پل فردیس وارد اتوبان میاستفاده کنند، اما همه بار ترافیکی این دو جاده دقی

به همین دلیل احداث دو کمربندی شمالی و جنوبی برای  های چند کیلومتری در این محور، همین نقطه است.دالیل اصلی ترافیک

بزرگراه که مشهور به بزرگراه شمالی است، از نخستین  آید.های مسئوالن استان البرز به شمار میکرج یکی از مهمترین دغدغه

    کیلومتری به اتوبان کرج 23انتهای پروژه همت یعنی در ابتدای شهرستان کرج آغاز و با طی کردن شمال کرج و پس از مسیر 

و پس از طی کردن  کیلومتر از انتهای پروژه همت آغاز 24پروژه دوم که بزرگراه جنوبی کرج نام دارد به طول  شود.قزوین متصل می

بزرگراه فوق با عبور از اتوبان تهران کرج، خط مترو، جاده  جنوب شهرستان کرج در نهایت اتوبان کرج   قزوین متصل خواهد شد.

دشت حرکت کرده و با عبور های انتقال برق غرب شهرک صنعتی سیمینآهن سراسری و رودخانه کرج در مسیر دکلمخصوص، راه

حصار به سمت شمال های منطقه منظریه، تقاطع جاده مالرد، جاده مشکین دشت، جاده مردآباد و جاده قزلباغاز شمال اراضی و 

پروژه سوم نیز مربوط به احداث بزرگراهی است که این دو پروژه را در  شود.ادامه یافته و به اتوبان تهران   کرج   قزوین متصل می

 .(1716های محقق)یافت کیلومتر است 17و در مجموع حدود کند شهر کرج به هم متصل میمنطقه رجایی

 

 هادر بزرگراه راهکارهای نوین مدیریت ترافیک -6-1
طرف و محدودیت در گسترش شبکه آزادراهی بدلیل کرج، از یک -افزایش مداوم تعداد خودروهای شخصی در محور تهران    

های کالن و نیز کمبود فضای کافی برای احداث آزادراه، باعث شده که هر روز شاهد ازدحام بیشتر و افزایش گذارینیاز به سرمایه

تعداد ساعات راهبندان در شبکه آزادراهی باشیم. در چند دهه اخیر، در شهرهای دنیا از مدیریت ترافیک در بزرگراهها استفاده 

در بزرگراهها است که سالهاست در جهان  (HOV) وط وسائل نقلیه با ظرفیت باالاند. یکی از راهکارهای مدیریت ترافیک، خطکرده

شتری کنند، تعداد بیاند. این خطوط ویژه که ون، اتوبوس، خودروهای با ظرفیت سرنشین باال در آن تردد میمورد استفاده قرار گرفته

سائل نقلیه با ظرفیت باال با تغییر الگوی سفر افراد باعث کنند. خطوط ویژه واز مسافران را توسط تعداد محدودی خودرو جابجا می

 توانهای استفاده از این خطوط میشدهد. از ارزها را کاهش میکاهش تعداد سفر وسائل نقلیه کم سرنشین شده و ازدحام بزرگ راه

رامش بیشتر اشاره کرد، که این ها، کاهش مصرف سوخت وآبه کاهش زمان سفر، سفر با قابلیت اطمینان باالتر، کم شدن هزینه

های اجتماعی این خطوط شامل بهبود کیفیت هوا،کنترل ترافیک، امکان استفاده بهتر از ارزشها شخصی میباشند. یکسری ارزش
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تسهیالت آزادراهی، افزایش کارایی افراد ناشی از بهبود وضعیت روحی در سفرهای آزادراهی، اولویت حمل و نقل همگانی، ایجاد 

 (2، ص1711منصوری، پور، بیرامی ) باشد.نه به منظور استفاده از خودرو به صورت مشترک میگزی

شهرنشینی به معتقدند که  اندرا مورد توجه قرار داده های شهرتجدید حیات حومه ،و همکارش جوئل کوتکین آلن برگر     

به سمت شهرها هستند نه به این عنوان که در های شهری تبدیل خواهد شد. سراسر جهان، در حال حرکت زندگی در حومه

های ضروری بشر برای فضای این موضوع خواسته مراکزشان سکونت یابند، بلکه به این معنی که به حومه نشینی روی آوردند.

، به تکند. شهرهای انبوه و پرجمعیهای تحصیلی بهتر را منعکس میشخصی، ارتباط با طبیعت، ایمنی و در بعضی مواقع موقعیت

به  رسند یا شروعسالگی میطور خاص برای افراد با درآمد باال و کسانی که بدون فرزند هستند، جذاب است. زمانی که مردم به سی

تغییر شیوه حمل و نقل در آینده  .روندی شهر میخواهند، معموال به حومهتری را میکنند یا یک زندگی آرامتشکیل خانواده می

احتماال، آینده شامل خودروهای تمام خودکار بدون دخالت انسان برای بیشتر وسایل  خواهد بود. حومه شهری بر اساس زندگی در

 (Berger,Kotkin,2016,3) .شودنقلیه است، که در آن تمام شرایط رانندگی توسط سامانه رانندگی خودکار به کار گرفته می

 

 نتیجه گیری -1

رسد با تکمیل بزرگراه همت تا کرج و توسعه آن قیقات میدانی صورت گرفته بنظر میبا توجه به تجربه سایر کشورها و تح 

 –درصد  از بار ترافیکی اتوبان تهران  41بصورت افزایش عرض محور و یا ایجاد خطوط ویژه وسائل نقلیه با ظرفیت باال، بیش از 

بین تهران و کرج خواهد داشت.کاهش زمان سفرها و  شود و لذا تأثیر قابل توجی بر کاهش زمان سفرهای روزانهکرج کاسته می

تسهیل شدن رفت و آمد به تهران، در کنار معضالتی چون باال بودن قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران، ترافیک درون شهر، 

ه تهران، آلودگی صوتی و هوا و سایر مشکالت خاص کالنشهر تهران، انگیزه الزم برای اسکان جمعیت در شهرها و نواحی حاشی

های اخیر در راستای افزایش تقاضا از سوی جمعیتی که از ازدحام و آلودگی تهران خسته منجمله کرج را ایجاد خواهد کرد. طی سال

اندکه این جریان ی کوچک تبدیل شده و به فروش رسیدههای کشاورزی اطراف تهران و کرج به باغ ویالهااند، باغات و زمینشده

وجود انگیزه و تقاضای  باال برای سکونت در نواحی خارج از کالنشهر تهران  است و لذا اهمیت و ضرورت ایجاد  خود نشانه ای از

 کند.ل و نقل پایدار دو چندان میبستر حمل و نقلی مناسب را در راستای رسیدن به حم

 گردد:به این منظور راهکارهایی به شرح ذیل پیشنهاد می 

در صد از بار ترافیکی اتوبان  41سبب تسهیل رفت و آمد به کرج خواهد شد و حدود  تکمیل اتوبان همت تا کرج، -1

های سفر کاهش خواهد یافت و در نتیجه از نظر صرفه اقتصادی، کرج را کاهش خواهد داد و به تبع آن هزینه-تهران

 سکونت در شهرهای حاشیه پایتخت توجیه پذیر خواهد شد.  

های کرج) پل کالک و پل فردیس( برای خودروهایی که قصد ادامه مسیر به ورودیاحداث روگذر یا زیرگذر برای  -2

 سمت هشتگرد و قزوین دارند، از ترافیک سنگین این نقاط در ساعات اوج ترافیک صبح و  عصر خواهد کاست.

و بزرگراه  کرج-های نوین مدیریت ترافیک از جمله خطوط وسایل نقلیه با ظرفیت باال در اتوبان تهرانبکارگیری شیوه -7

همت، تأثیر زیادی در کاهش زمان سفرها خواهد داشت و لذا تمایل به استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در مقایسه 

 با خودروهای شخصی، افزایش خواهد داد.

های رسد که سهولت رفت و آمد و کاهش زمان سفر بین تهران و کرج، بدلیل ایجاد صرفهدر مجموع به نظر می -4

دی، سبب کاهش تقاضا برای سکونت در مجاورت مراکز کار و اشتغال در مناطق پر ازدحام و در نتیجه کاهش اقتصا

 تراکم جمعیت تهران خواهد داد.

با توسعه بزرگراه همت، برخی مشاغل و فعالیتها به حاشیه بزرگراه انتقال خواهند یافت و از بار ترافیکی داخل شهری  -0

 کاسته خواهد شد.  

ح شهید همت به کرج به دلیل اهمیت این محور ارتباطی و با توجه به جمعیت استان تهران و کالنشهر اجرای طر -6

کرج باید با برنامه ریزی و تخصیص اعتبارت الزم و رفع مشکالت موجود در مورد تملک زمینهای این پروژه ملی در 

  .سریعترین زمان ممکن به نتیجه برسد
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 ؟!محورمحور یا آزمونآموزش معماری؛ دانش

 ای()با تأكید بر آموزش فنی و حرفه
  

  2، علی عزیزی7*اوغانیادهزمحمدباقر ولی

ای آذربایجان تبریز و مدرس گروه معماری دانشگاه فنی و حرفه 4کارشناس ارشد معماری، هنرآموز آموزش و پرورش ناحیه  -*1

 ای شماره یک تبریز، تبریز، ایران.شرقی، دانشکده فنی و حرفه
ای شماره یک ای آذربایجان شرقی، دانشکده فنی و حرفهکارشناس ارشد معماری، مدرس گروه معماری دانشگاه فنی و حرفه -2

 تبریز، تبریز، ایران.
(mbvalizadeh@yahoo.com) 

 

 چکیده
وجهی آن نحوه آموزش و نوع ارزشیابی دو جزء مهم نظام آموزشی هستند. در رشته معماری به دلیل ماهیت چند

ست. در این بین آموزش معماری در شاخه فنی و های دانش این اهمیت دوچندان شده او ارتباط آن با سایر حوزه

ای، به دلیل مرتبط بودن با صنعت و بازار کار و تربیت تکنسین ماهر و شایسته، اهمیت ویژه دارد. ارزشیابی حرفه

ها نمود های مختلف کالسی و در نهایت در آزمون ورودی دانشگاههای آموزشی در قالب امتحان و آزموندر نظام

تواند نقاط قوت و ضعف د. آزمون و ارزشیابی به عنوان یکی از ابزارهای یادگیری در فرآیند آموزش میکنپیدا می

ها تنها برای صدور جواز عبور شاگرد از یک کالس این آزمونآموزان را شناسایی کند. ولی باید توجه شود که دانش

التر در آموزش و پرورش، همچنان که از عنوانش ها نباشد. چرا که هدف وابه کالس دیگر و یا قبول شدن در آزمون

ف های مختلهای اخیر، قبولی فراگیران در امتحانات و آزمونرسد در سالپیداست تربیت فراگیر است. به نظر می

و در رأس آن آزمون ورود به دانشگاه، به دغدغه مهم معلمان، متعلمان و والدین تبدیل شده است و آموزش به 

از وجهه خود یعنی تعلیم)یاد دادن( بدون تربیت تنزل یافته است. فراگیران نیز بیش از آن که در تری سطح پایین

بر  اند.ها و امتحانات شدهپی آموختن دانش باشند، در پی آموختن راه و روش تست زدن و رد شدن از سد آزمون

، به ای و میدانیاز مطالعات کتابخانهگیری این پایه این مقاله بر آن است که با روش تحقیق توصیفی و با بهره

د ای بپردازمعرفی سمت و سویی برای افزایش کیفیت آموزش معماری با تأکید بر آموزش در شاخه فنی و حرفه

 محوری تأکید شده است.از آزمون افزاییکه در آن به اهمیت بیشتر دانش

 

 ای، معماری.آموزش، پرورش، دانش، آزمون، آموزش فنی و حرفهواژگان کلیدی: 

 

 

 مقدمه -7
های تکنولوژی و تخصصی شدن علوم، اهمیت آموزش در جهان معاصر به دالیل مختلف از جمله، سرعت تولید علم، پیشرفت

جهان و تغییر جامعه سنتی به جامعه صنعتی و در تداوم  فراوانی پیدا کرده است. تحت تأثیر این عوامل، تحوالت و تغییرات شتابان

را نیز  جهانی، مراکز آموزشی و نحوه آموزش اقتصاد به ملی اقتصاد از گذر همچنین و جامعه اطالعاتی به صنعتی جامعه از آن گذر

 از آموزشی بر اساس تحوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی یکی نظام در تحولتحت تاثیر قرار داده اسبت. به عبارتی 

 سایر از بیشاست. در این میان توجه به نیازهای اقتصادی و اهداف بازار  تربیت هر کشور و تعلیم نظام در و اساسی مهم موضوعات

های ای در راس برنامهو حرفه های فنیگذارد. بر این اساس تاکید بر آموزشپرورش تاثیر می و آموزش بر و زندگی بر هاجنبه
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 دیده خود به را تغییرات زیادی تاکنون ایران نیز کشور در زشیآمو نظام ساختار (.2111، 1گرفته است)وارتا قرار آموزشی هرکشور

 برنامه و  رویکرد یافته افزایش سال سه به سال دو از ایهای فنی و حرفهشآموز متوسطه، دوم دورة در تغییرات انجام است. با

 آموزش رسد، نظاممی به نظر آنچه یول(. 176: 1716مقدم، یافته است)حسینی تغییر شایستگی مبنای بر تربیت و به آموزش درسی

( 1711و مناسب انجام نیافته است. پژوهش نویدی و برزگر) ایران به درستی در هاتکنسین و مسئله اشتغال آن تربیت و ایحرفه و فنی

 اصرار حصیلت یادامه بر دوره آموختگان اینتکنیسین، دانش درخصوص تربیت کاردانی یاصلی دوره اهداف برخالف که نشان داده

 برهزینه و گران بسیار آموزش عمومی با مقایسه در ایفنی و حرفه آموزشالتحصیالن مناسب نیست. اشتغال فارغ وضعیت و دارند

 پایین میزان تخصص، و نداشتن شغل مطابقت دانش آموختگان، نداشتن قبیل اشتغال از مسائلی زیاد، هایهزینه از است. گذشته

 تحصیلی کار، پیشرفت بازار نیازهای با آموختگاندانش هاینداشتن مهارت انطباق ناکارامد، آموختگاندانش کار، مدرسه به از انتقال

ای، منطقه نیازهای به توجه بدون ایهای فنی و حرفههنرستان تأسیس صنعت، ناچیز مشارکت و یا نداشتن مشارکت نامناسب،

ی مهم هایکی از رشته (.1791است)میرزابیگی،  کرده ضروری بسیار را نظام این اصالح و ... بازاندیشی و  متمرکز درسی هایبرنامه

های اخیر مورد توجه خاص محافل دانشگاهی کشور قرار گرفته در دههاست که  ای، رشته معماریساز شاخه فنی و حرفهو شغل

)اکرمی، ها باشدوت بودن آموزش معماری با سایر رشتهای و متفارشتهاست، شاید یکی از دالیل این مسئله، پیچیدگی و ماهیت میان

 ،علوم روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، مبانی هنر، تاریخعلوم همانند؛  سایر با معماریدامنه تعامل (. چراکه 74: 1792

سی اغلب برنامه آموزشی رسد برنامه آموزش معماری، و به ویژه مهندبه نظر میو  .است وسیع بسیار، فناوری هندسه ریاضیات و

های فنی و از طرفی ماهیت آموزش (.11: 1799، 2ای درباره آسایش زندگی، تاریخ و فرهنگ و ... باید باشد)ادیتای فشردهحرفه

ای، متفاوت از کند که آموزش در رشته معماری در شاخه فنی و حرفهای و ارتباط آن با شغل و حرفه و دنیای کار، ایجاب میحرفه

 ها و متکی بر مهارت و توانایی و دانش باشد.یر رشتهسا

های مهم مراکز امروزه یکی از دغدغه. آموزشی، نحوه ارزشیابی است هر نظام در مهم اجزای از یکی دیگرعالوه بر نحوه آموزش، 

باشد. ها میود به دانشگاهالخصوص آزمون کنکور ورهای مختلف و علیآموزشی، اولیاء و فراگیران مقاطع مختلف مواجهه با آزمون

روی محور پیشهای کمک آموزشی و کنکوریِ آزمونها، راهکارهای مختلفی از جمله ثبت نام در مؤسسهجهت عبور از سد این آزمون

ها، فراگیر و بسیاری از مؤسسات کمک آموزشی را به سمت و سویی رسد گذر از سد کنکور و آزمونفراگیر قرار دارد. به نظر می

است. به عبارتی آموزش « تست زدن»کشد که فراگیر بیش از آن که در پی آموختن دانش باشد، در پی آموختن راه و روش یم

-محور شده است. این نحوه آموزش و تأکید بیش از حد بر آزمون در نظام آموزشی و علیبیش از آنکه دانش محور باشد، آزمون

ای به سبب اهمیتی که در تربیت تکنسین ماهر دارد، باعث افت کیفیت آموزش و الخصوص در آموزش معماری شاخه فنی و حرفه

عدم موفقیت در اشتغال متعلمین شده است. لذا پژوهش حاضر، بر آن است که با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به معرفی سمت و 

محوری زمونافزایی از آآن به اهمیت بیشتر دانشای بپردازد، که در سویی برای افزایش کیفیت آموزش با تأکید بر آموزش فنی و حرفه

 باشد.ای( و میدانی میتأکید شده است. روش گردآوری اطالعات به صورت اسنادی )کتابخانه

 

 آموزش -2
نامه اسم مصدر از آموختن است و فعالیتی است که در خدمت پرورش و کارآموزی است. آموزش سپردن آموزش در لغت

باشند. آموزش  نوآموز در تغییر پدیدآمدن برای ایزمینهها آنگاه سودمندند که به کار آیند و ن است و دانستنیها به دیگرادانستنی

(. 67: 1711سازد)آرمند،  توانا کارهایی انجام به را فرد که راهی است که مقصد آن پدید آوردن دگرگونی و تحول است. چنان

 به را آموزش 7نیوکومب و فورد شود. النگ تعریف توانایی موجود حفظ و نگهداری یا ناییتوا اکتساب فرایند عنوان به تواندمی آموزش
 رهگذر عملکرد افراد این از دانند. تامی یادگیری تجارب طریق از هامهارت یا دانش تغییر نگرش، برای شده ریزی برنامه فرایند عنوان

 دانش انتقال صرفاً آموزش نقش آموزش، به نوین نگرش یابد. براساس تغییر مؤثری شکل به ها فعالیت از ایمجموعه یا فعالیت یک در
: 1712نمود)آرمان و خسروی،  فراهم دانشگران برای پرورش را زمینه دانشی، فضای نمودن فراهم با بایستی بلکه مهارت نیست، و

دانش باشد چرا که دانش نیروی محرک  ای ضروری برای تحول جامعه است، آموزشی که در راستای توسعهآموزش وسیله(. 01-07

                                                           
1 . Verta 
2 . Cherry Edith 

3. Longford  
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(. آموزش، 1111شود)بولتون، (، و مایه فناوری و موتور رشد اقتصادی محسوب می09: 1791توسعه اجتماعی)سهرابی و همکاران، 

 تعامل بین یاد دهنده و یادگیرنده است که هدف آن تعلیم و پرورش یادگیرنده است.

 ایآموزش فنی و حرفه -9
های شوند. آموزشمی ای و نظری تقسیمهای فنی وحرفهبخش آموزش دو به متوسطه دورة در دنیا آموزشی یهانظام اغلب

سازند)محمدعلی، آماده می کار دنیای به ورود برای را افراد ای،فنی و حرفه هایدانشگاه و آموزش به ورود برای را آموزاندانش نظری،

 یا کند آماده کار و کسب و حرفه شغل، احراز برای فرد را تواندمی که است هاییعالیتف ای،حرفه و فنی هایآموزش(. 11: 1711

شغلی،  آموزش فنی، آموزش ای،حرفه آموزش کارآموزی، از قبیل موضوعاتی و دهد افزایش آن دادن انجام در را وی و توانایی کارایی

 به ایحرفه و فنی آموزش دیگر تعریفی در گیرد.دربرمی کار با محل ارتباط در را الزم هایمهارت آموزش و کار نیروی آموزش

 نوع دو ها آموزش . این(10: 1791)خنیفر و همکاران، سازدمی آماده حرفه و شغل احراز برای را فرد که شوداطالق می هاییفعالیت

شود. ب( می نامیده رسمی آموزش اصطالحاً و شودمنتهی می کاردانی( یا تحصیلی )دیپلم مدرک به که هاییاست: الف( آموزش

 عالی هماهنگی شورای شود)دبیرخانهمی نامیده غیررسمی اصطالحاً آموزش و شودنمی منتهی تحصیلی مدرک به که  هاییآموزش

اساسی  عوامل از یکی که شودمی درک از آنجا ایحرفهفنی هایآموزش اهمیت و ضرورت(. 1732کشور،  ای حرفه و فنی آموزش

 هایآموزش آموزشی به ویژه در گذاریسرمایه است، بدیهی است. انسانی آن منابع جامعه، هر اقتصادی و اجتماعی توسعة و رشد

شود. می محسوب جامعه یافتگیتوسعه اصلی تعیین هایشاخص از یکی هاآن کار به اشتغال انسانی و منابع روی ایوحرفهفنی

(. از طرفی چرخه توسعه 1792شد)نفیسی،  خواهد بحران موجب اشتغال و هاشآموز زا نوع این بین ناهماهنگی هرگونه ایجاد

تواند چرخد و اقتصاد به افرادی نیاز دارد که دارای مهارت بر پایه علم روز باشد. مهارت کارکنان میاقتصادی بر محور نوآوری می

ای که شامل سواد ریاضی، سواد علمی، سواد حرفهوآموزش فنیهای پایه در وری باال برساند. مهارتثروت را به سودآوری با بهره

های مبتنی بر شایستگی از قبیل همکاری، خالقیت، حل مسئله، پشتکار، کنجکاوی و ابتکار مدنی و فرهنگی است، اگر با مهارت

چراکه سواد پایه به همراه یکم تبدیل کند. وای برای قرن بیستعمل هماهنگ شود، قادر است هنرجو را به نیروی کار شایسته

 (1(.)شکل7و2: 1710است)عطاران،  21های ضروری نیروی کار در قرن های اخالقی فردی از ملزومات و مهارتها و ویژگیشایستگی

 

 
 (9: 7935)عطاران، 27های ضروری نیروی کار در قرن : مهارت7شکل

رتی متناسب با آن، نیازمند نوع متفاوتی از آموزش در نظام فنی با عنایت به تغییرات ایجاد شده در محیط کار و مقتضیات مها

 یک مصرف تلقی نه گذاری و سرمایه یک پرورش و انسانی، آموزش نظریه سرمایه ظهور با 1161 دهة از»ای احساس شد. و حرفه

 راهبرد عنوان یک به ،1131 دهة صنعتی در پیشرفتة کشورهای از شد، بسیاری اقتصادی شناخته توسعه در آن نقش مهم و شد

 بر بتوانند، در سایة آن تا ورزیدند تأکید خود ی احرفهوبه ویژه نظام آموزش فنی آموزشی، هاینظام بهبود و  اصالح اقتصادی، بر

های شاهد رشد روزافزون آموزش 1191بخشند. به همین علت دهه  بهبود را آن و آیند فائق بیکاری جوانان و  موجود اقتصادی رکود
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ای با تأکید بر ترکیب کار و آموزش شد و ارتباط نزدیکتر میان محیط کار و مدرسه را میسر ساخت. به موجب پیوند فنی و حرفه

ت. ریزان آموزشی قرار گرففضای آموزشی و محیط کار، نیازهای شغلی و تقاضای کارفرمایان به نیروی انسانی ماهر مورد توجه برنامه

از آنجا که (. 41: 1716بازار جهانی، کارفرمایان به کارگران خالق، با کیفیت و توانمند نیاز داشتند)اخالقی،  برای رقابت در زیرا،

به  طراحان بایستی تمرکز طراحی آموزشی آن، دراست، لذا  کارآمد و ماهر نیروی انسانی کنندة تأمین ایحرفه و فنی هایآموزش

 گیشایست باشد. تکیه بر دانش و مهارت، فرد را شایسته و توانمند خواهد کرد. چراکه ناییتوا و مهارت ها یعنی دانش،تحقق شایستگی

 شود که یک فرد برای انجام کارهایی اطالق میشایستگی به گروهی از دانش و مهارت (.1791است)کرمی،  دانش و مهارت از تابعی

ای رفهها در یک شغل یا زمینه حمهارت مند است. شایستگی،کاربردکند به آنها نیازیا وظیفه مطابق شروطی که محیط کار تعیین می

 بر مبنای آموزش و تربیت به درسی برنامه رویکردهای اخیر بر این اساس در ایران نیز در سال(. 77: 1791است)خنیفر و همکاران، 

د فضاهای آموزشی مناسب، اجرای آن دهد که ضعف امکانات و تجهیزات و کمبویافته است. ولی شواهد نشان می تغییر شایستگی

رو کرده است. آموزش و تربیت تکنسین شایسته، نیازمند برنامه آموزشی متناسب، نیروی انسانی)وزیر، کارشناس، را با مشکل روبه

نمندی معلم، متعلم و ...( شایسته و تجهیزات و فضاهای آموزشی مناسب است. چراکه اثرگذاری کارامد و مفید آموزش در گرو توا

 (1است.)نمودار آموزش های مؤثر درچرخهمؤلفهتمانی 

 

 
 های مؤثر در چرخه آموزش: مؤلفه7نمودار

 

 آموزش معماری -4
(. محققین مختلف تعاریف 64: 1792برای آموزش معماری بایستی تعریفی کامل و معلوم از معماری داشته باشیم)حجت، 

معماری باید علم و المعارف معماری این چنین آمده است؛ جامع از معماری در دایرهدر تعریفی اند. متعددی از معماری ارائه داده

های زیبایی، هندسی، عاطفی، نیروی معنوی و روحانی، رضایتمندی هنری تعریف شود که طراحی ساختمان را توأم با کیفیت

ای هنری از قبیل دوام و ماندگاری، مواد و مصالح هریزی ساده، و انواع مختلف ویژگیاندیشمندانه و پیچیدگی، سازه سالم، برنامه

ای هآمیزی خوشایند و دلپذیر و تزیینات، آراستگی و پویایی، تناسب خوب و مقیاس قابل قبول، و بسیاری تداعیمطبوع، رنگ

ها از مؤلفه سیل عظیمی . با توجه به این تعریف، معماری باها پیشین، به همراه داشته باشدانگیز و همبستگی و پیوند با سنتخاطره

ل ها( تشکیها و زیباییرو است. همچنین با توجه به تعریف، معماری از دو جنبه علم )مهندسی ساختمان( و هنر )تجلی حسنروربه

ها باید در آموزش معماری مورد توجه قرار گیرند. این تعاریف نشانگر تفاوت (. که هردوی این ویژگی76: 1792اکرمی، شده است)

 های دیگر است. ماری با اکثر رشتهمع

چرخه  
آموزش

تجهیزات  
و 

امکانات موقعیت  
یادگیری

خانواده

فضای  
آموزشی

برنامه  
درسی

معلم

متعلم

کتب  
درسی

نیروی  
انسانی  
شایسته
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 معماری تنفس سنتی است. در آموزش بازخوانی کلی آکادمیک و سنتی قابل مرحلة دو ایران در در معماری تاریخچة آموزش

 رفتار و منش نیز، و معماری مختلف شئون در دین هاینسبی آموزه شدن جاری دینی موجب فضای در شاگرد و معمار، استاد

 نیز با ارتباط ایران و غرب، آکادمیک است. در دوره مشهود سرزمین این معماری فاخر آثار در آن تجلی که بود همعماران شد

های فراوانی با ارتباط ایران و غرب در عهد قاجار دگرگونی (.171: 1791کار و همکاران، بود)نقره غربی الگوهای بر مبتنی مستقیما

توان دروازه اصلی در این راستا مراکز آموزش معماری را میان و از جمله معماری رخ داد. های مختلف در ایردر پی آن در عرصه

آموزش عملی تبدیل به آموزش »( که باعث شد رفته رفته 93: 1731زاده، نفوذ و گسترش مدرنیسم در معماری ایران نامید)نقی

های عملی جزء ثابت نظام آموزشی سنتی (. آموزش103: 1711)حجت،  «نظری و آموزش پای کار تبدیل به اموزش در آتلیه شد

د، بنا دیدنهای عملی، دینی، عرفانی و اخالقی بود و کسانی که در این مباحث آموزش میبود . نظام آموزش سنتی مبتنی بر آموزش

یقی، علم حیل و ... ای چون هندسه، میسها و مباحث نظریهای عملی، آموزششدند. در نظام سنتی عالوه بر آموزشنامیده می

(. این آموزش در گیر و دار عمل و با محوریت استاد و سینه به سینه به انجام 1711فر و همکاران، )قدوسی مورد تأکید بود

 (1رسید.)جدولمی

 (.47: 7937فر و همکاران، : آموزش معماری در نظام سنتی)قدوسی7جدول

 یهای معنوآموزش های نظریآموزش های عملیآموزش 

 روش آموزش

 های کارگاهیآموزش

 نظام اصناف

 نظام استاد شاگردی

 منابع مکتوب

 استاد شاگردی

 نظام فتوت

 های صوفیگرینظام

 اصناف

 مباحث مطرح

 مباحث کارگاهی

 کاربرد مصالح

 مباحث تجربی ایستایی

 شناخت تجربی مصالح

 ایساخت و کار حرفه

 هندسه

 رسم نقشه

 پیمایش

 حیل

 نجوم

 موسیقی

 ایق حرفهاخال

 اخالق اجتماعی

 مباحث دینی

 ادراک شهودی

 صوفیگری

 ایدئولوژی هنرمند

 

های گوناگون چون نیارش، تمهیدات اقلیمی، مالحظات فرهنگی، اجتماعی و در آموزش سنتی، هرچند معماری از مؤلفه

 ها و فنونو استاد معمار جامع حکمت کند.هایی مجزا نگاه نمیها به صورت دانشعملکردی متشکل است، ولی هرگز به این مؤلفه

گیرد. در آموزش جدید معماری اوال نقش معمار از طراح و است و تربیت شاگرد در محضر استاد و با حضور در پای کار صورت می

تواند میشود و شاگرد نسازنده کل بنا تقلیل پیدا کرده و طرح و اجرای بنا توسط گروهی از متخصصان با جامعیت معمار انجام می

تمامی آموزش خود را )اعم از طراحی، ساخت، ایستایی و ...( در محضر یک استاد بگذراند. ثانیا مقدمات و تجهیزات الزم برای ساختن 

واند تها و محاسبات و شناخت مصالح و تأسیسات و ... آنچنان تنوع و افزایش یافته که حضور در پای کار فقط میبنا اعم از تهیه نقشه

(. به عبارتی در گذشته معماران دسترسی به آن میزان اطالعاتی 170: 1711از آموزش معماری و نه تمامی آن باشد)حجت،  بخشی

ها مستقیما و بدون واسطه بر اطالعات مورد نظر و استفاده از فناوری اند. مهارت و قدرت شهودی آنکه ما امروزه داریم، نداشته

شد. امروزه مسئله طراحی بسیار پیچیده است. از آن گستره محدود اطالعات مفهومی منتج میهای سنتی متمرکز بود و ساختمان

( و معماران و 191: 1799های سنتی و مدرن ساختمان است در دسترس است)ادیت، میلیاردها بیت اطالعات که شامل فناوری

( در 2های خاص و چندبعدی دارند. )جدولز به آموزشای از مسائل روبه رو هستند که برای فهم این مسائل نیاطراحان با سلسله

محور بودن آن و لزوم ارتباط های فنی، به علت ماهیت مهارتای، همانند سایر رشتهاین بین آموزش معماری در شاخه فنی و حرفه

 آن با دنیای کار و صنعت، نیازمند توجه ویژه و مضاعف است.
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 (.795-774: 7937ظام سنتی و جدید)حجت، : مقایسه آموزش معماری در ن2دولج

 آموزش جدید آموزش سنتی   آموزش جدید آموزش سنتی 

 الگوگریز الگوپذیر سرمشق مدارانسان مدارشریعت مایهجان

 علمی و حصولی عملی و حضوری روش نوگرا گراآرمان فرجام

 ی واگرامعمار معماری همگرا گرایش محصول بدعت برخاسته از فطرت خاستگاه

 تعقلی تعبدی پذیرش طلبکثرت طلبوحدت راستا

 چند دانشی یگانه گستره معماری علمی معماری تجربی فرآیند

 تطور
معماری سیری 

 تکاملی
 وابسته به زمان فارغ از زمان زمان معماری سیری تحولی

    فرامرزی بومی محدوده

 

 محورآموزش آزمون -5

برنامه  قوت نقاط و هاکاستی به توانمی آن توسط و است آموزشی های فعالیت فرایند در مهم های جنبه از یکی ارزشیابی

عنوان  به آموزانارزشیابی دانش میان، این در نمود. ارائه آموزشی برنامه مشکالت حل جهت در را مناسبی کار راه و برد پی آموزشی

رغم اهمیت طور که پیشتر عنوان شد، علیاست. همان بوده زش وپرورشآمو توجه مورد آموزشی کیفیت ارتقای برای مهم ابزار یک

ارزیابی و ها و امتحانات مختلف شود. محوری و تربیت در آموزش قربانی آزمونارزیابی و آزمون در سیستم آموزشی، نباید دانش

دارس تیزهوشان و نمونه دولتی همگی الخصوص مآزمون نه تنها شرط ورود به دانشگاه، که ثبت نام در بسیاری از مدارس و علی

ترین چهره ارزیابی و ترین و سهمگینکنکور سختآزمون ورود به دانشگاه یا همان  ها است.منوط به موفقیت در ارزیابی و آزمون

ی و مخصوصا های تحصیلآموزان و دانشجویان قرار دارد، که بسیاری از فراگیران دورهدر برابر دانش 1آزمون است که همچون کابوسی

های متوالی هفتگی و ماهانه و حتی روزانه، خود را به آموزان دوره متوسطه، برای رد شدن از سد کنکور، پیوسته در آزموندانش

-سپارند و از باال و پایین رفتن نمره و جایگاه رتبه خود مسرور یا مغموم میدست ارزیابی مؤسسات کمک آموزشی گوناگون می

ها و مؤسسات به علت حرکت به سمت آموزان و دانشجویان به سمت این آموزشگاه(. اقبال دانش21: 1791ی، گردند)حجت و انصار

، موجب رونق گرفتن مؤسسات آموزشی و افزایش 2کنکور و اهمیت ورود به دانشگاه و احساس رقابت با یکدیگر و نیاز به حذف رقیب

وزشی و کنکوری آزمون محور در سیستم آموزشی کشور، موجب نفوذ و های کمک آمها شده است. کثرت مؤسسهروز به روز آن

رونق و تبلیغات این مؤسسات تا حدی  7های دانشگاهی شده است.ها در تمامی مقاطع آموزشی از دوره ابتدایی تا دورهرسوخ آن

ای هها و پاسخکوری با فرمولهای مختلف رسانه ملی نیز حضور دارند و به حل کردن انواع سواالت کنبوده است که حتی شبکه

های کوتاه و بعضا محوری با فرمولمداری و پاسخهای کمک آموزشی و کنکوری، موضوعپردازند. شیوه و راه و روش مؤسسهکوتاه می

 آموزمحور. در بسیاری از نهادها و مؤسسات آموزشی، آنچه مهم است این است که دانشمحور و دانشخودساخته است و نه سؤال

های خاص و بعضا ساختگی، پاسخ صحیح را پیدا ای را، به طرق مختلف و از طریق میانبرها و فرمولبتواند پاسخ سؤاالت چهارگزینه

شود و نه یابد راه حل تست زدن آموزش داده میرود که در بسیاری مواقع آنچه اهمیت میکند. این مسأله بعضا تا آنجا پیش می

آموزان در مدارس، گذر از سد امتحانات و (. به عبارتی مهمترین هدف در آموزش دانش22: 1791، علم و دانش)حجت و انصاری

 .4شودتر میها به بهترین نحو است و این هدف در دوره متوسطه به علت نزدیکی به کنکور پررنگآزمون

                                                           
ان آموزشود و به عنوان یک عامل بازدارنده در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میالخصوص آزمون کنکور، موجب استرس و اضطراب در دانش. امتحانات و علی 1

 (.1799کند. ...)بیرامی و عبدی، هزینه هنگفتی را برا جوامع تحمیل می

شود حسودی و ناخشنودی از موفقیت دیگران در وجود های مختلف در برخی موارد موجب میبواسطه نظام آموزشی و آزمون . ایجاد رقابت به جای رفاقت 2

 آموزان نهادینه شود. دانش

نعت کور را به صنام در مؤسسات کمک آموزشی، موجب پدید آمدن مافیای کنکور شده است و مافیا، کنآموزان به ثبتکننده و تمایل دانش. تبلیغات وسوسه 7

 (.1710اند)افتخاری، کنکور تبدیل کرده
آموزان است. در این میان به علت مشکالت خاص آزمون کنکور و اضطراب آزمون، برخی افراد . ورود به دانشگاه و قبولی در بهترین دانشگاه و بهترین رشته، کمال مطلوب دانش 4

 شود.رسند و این عدم قبولی در برخی موارد موجب یأس و ناامیدی از ادامه تحصیل و گاه افسردگی میبا وجود داشتن دانش کافی به کمال مطلوب خود نمی
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 هایحصیلی تاحدی است که بسیاری از مؤسسهها در تمامی مقاطع تآموزان برای ثبت نام در این آزمونها و دانشاقبال خانواده

ها انجام آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی نیز در این آزمونای را برای شرکت دانشکنکوری و کمک آموزشی تبلیغات گسترده

ه دست از دوره ابتدایی ب ها راها نیز تحت تأثیر این تبلیغات و به دلیل نگرانی از آینده فرزندان خود، آندهند و بسیاری از خانوادهمی

سپارند. این درحالی است که دوره ابتدایی به دلیل اهمیت خاصی که در نظام آموزشی دارد، نیاز به توجه بیشتری این مؤسسات می

ودی ارزیابی را یکی از مهمترین عوامل ناب 1تواند مناسب این دوره تحصیلی باشد. ترزما آمابلیدارد و ارزیابی بوسیله آزمون، نمی

های مکانیکی و حفظ کردن آموزان را به دادن پاسختوانند کودکان و دانشها می(. آزمون1799داند)آمابلی، خالقیت در کودکان می

آموزان و اندیشه مطالب سوق دهند. نکته مهم دیگر نقش مهم و پر اهمیت خانواده در کنترل و هدایت دانش وار و بدونطوطی

ان ریزی اوقات فراغت فرزندانشها و توجه بیش از اندازه برخی والدین نسبت به برنامهبرخی موارد، با مراقبتکودکان است که این در 

ای هشود. یکی از مسائل مهم تعلیم و تربیت، توجه الزم به اوقات فراغت و در نظر گرفتن فعالیتها به تهدید میمنجر به تبدیل فرصت

توان یافت که برای اوقات فراغت تابستان فرزندان خود برنامه تفریحی ای را میت. کمتر خانوادهآموزان اسمناسب و مورد عالقه دانش

کنند ولی در نام میهای آموزشی ثبتها فرزندان خود را در انواع کالسرا در فهرست برنامه اوقات فراغت گنجانده باشد. خانواده

اط تواند ارتبریزی اوقات فراغت میآموزان در برنامهجه به خواست و عالقه دانشای در پی ندارد. این درحالی است که تونهایت نتیجه

(. نحوه ارزشیابی 1710)داستانی، 2نزدیکی با بهداشت روانی، بروز خالقیت و جلوگیری از انحرافات اخالقی و اجتماعی داشته باشد

وزش داشته است. ارزشیابی بر اساس درصد قبولی به جای گرایی آممحوری و نمرهصالحیت معلمان نیز عاملی تأثیرگذار در آزمون

آموزان و در برخی موارد تحت فشار گذاشتن معلمان برای درصد قبولی باال به هر نحوه ممکن، موجب سطح سواد علمی دانش

 گرایی و اهمیت بیش از حد امتحان و آزمون در نظام آموزشی شده است.نمره

 محورآموزش دانش -6
 خرد و حکمت                         مفزای طول پیرهن و پهنا بفزای قامت 

 )ناصر خسرو(                                                                                                        

محور خواهد بود. بهینه و دانش ها و اطالعات در ذهن یادگیرنده، مانع از آموزشوار دادهمدت و طوطیحفظ مقطعی، کوتاه

فهومی فراتر از داده دارد. دانش، م 0، اهتمام ویژه به دانش4و اطالعات 7هامحور، آموزشی است که عالوه بر توجه به دادهآموزش دانش

های داده و اطالعات است و به مجموعه اطالعات سازماندهی شده، راهکار عملی مرتبط با آن، نتایج به کارگیری آن در تصمیم

ه جامعیت شودکمی بندی شده محسوبدانش، اطالعاتی سازمان یافته، تلفیقی یا طبقه .شودمختلف و آموزش مرتبط با آن، گفته می

 .های مختلفی در آن شکل بگیردپیچیدگی مفهوم دانش باعث شده است که دیدگاه .دهدداشته و آگاهی و فهم را افزایش می

شود یگفته مآید دانش به اطالعاتیبر میولی آنچه که از تعاریف مختلف 

که از طریق فرآیندهایی مثل ژرف اندیشی و تبادل نظر و یادگیری در ذهن 

ها پردازش شده است، لذا اطالعات ماده خام ایجاد دانش است افراد و یا گروه

های کامپیوتری، ... جای گرفته ها، فایلها، گزارشکه ممکن است در کتاب

 ها، اطالعات و دانش، سلسه مراتبی و مطلق نیست.میان دادهباشد. روابط 

 .کننده داده، اطالعات و یا دانش بودن عوامل هستندها تعیینافراد و موقعیت

ولی آنچه که مسلم است سطح تکامل آنهاست که دانش نسبت به اطالعات 

 (2(.)شکل17-9: 1711)احمدی و صالحی، و داده جامعیت دارد

 

 
معیت دانش)احمدی و صالحی، : جا2شکل 

7937 :79) 

                                                           
1 . Amabile Teresa 

 فراغتی جوانان نیازهای به بی توجهی داشت. خواهد همراه به را خاطر رضایت و روحی نشاط مناسب، و شایسته و مطلوب نحو به فراغت اوقات سپری کردن.  2

دست  از و اجتماعی مختلف هایآسیب و بزهکاری انحرافات، چون متعددی هایچالش و سوء آثار اوقات فراغت سازیغنی برای ریزیبرنامه عدم و موزانآدانش و

 (.04: 1711گذارد)پهلوان و برزیگز، می جامعه برجای عرصه در ... و جامعه اخالقی معضالت گسترش و اندوزیتجربه فرصت دادن
ای هستند که از مشاهده، تجربه، یا محاسبه به صفات ویژه ( اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل می دهند و در واقع اعداد، ارقام، نمودارها یاDataها )داده.  7

 .ردگیری به شمار آوتوان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیمها را میداده. کنندمعنی نمی اند و به خودی خود تولیددست آمده

 باشد.زمینه خاص می ها در یکاطالعات در برگیرنده داده. دهد( دومین سطح مدیریت دانش را تشکیل میInformationاطالعات ).  4
0 . Knowledge 
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های مادی و اطمینان و اجتماعی و احترام و خودیابی خود به صورت جامع و متعادل، و یافتن آرامش و انسان برای تأمین نیاز

ا هآسایش الزم در مسیر رشد و تکامل، نیاز به داشتن دانش الزم برای شناخت درست و کامل این نیازها و چگونگی تأمین آن

رغم پذیرش و انتقال ناپذیر در جامعه است. علینیاز به توسعه دانش به عنوان ضرورتی اجتناب(. 119: 1737زادگان، دارد)عباس

علم، توسعه و تولید درونی دانش به منزله یک نیاز حتمی و غیرقابل اغماض، هنوز به صورت مطلوب و مؤثر در جامعه رخ نداده 

کند که بستر رشد خالقیت، نوآوری و مهارت و ... مهیا (. توسعه دانش زمانی معنا پیدا می26: 1793نژاد و نگاهداری، است)کی

تواند بستر این رشد قرار گیرد، آموزش و پرورش است، به شرطی که به مهمترین وظایف خود، یعنی ی که میگردد. مهمترین نهاد

؛ به نقل از 49: 1711صافی، «)هر و متخصص و پرورش و تربیت فردانتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن، تربیت نیروی انسانی ما»

در تعلیم و تربیت باید به متعلم روح علمی داد. یعنی نباید صرفا این را در نظر گرفت که او دانا بشود،  (، بپردازد.1731بند، عالقه

د کند در او پدیحالت حقیقت جویی منحرف میهایی که انسان را از بلکه باید کاری کرد که روح حقیقت جویی و عاری از بیماری

آید. متعلم باید با روح علمی بار بیاید. هدف مدرسه و مدرس باید در جهت آن باشد که نیروی فکری متعلم را پرورش و استقالل 

کری ایی و تعالی فبدهد و قوه ابتکار او را زنده کند. هدف همه علوم باید رشد فکری شاگرد باشد و شاگرد باید در جهت رشد، شکوف

( 1160و  1161) 1(. تحقیقات برخی روانشناسان معاصر نظیر جروم برونر1737و قوه ابتکار و تجزیه و تحلیل قدم بردارد)مطهری، 

ا هآموزان تجدید نظر شود. از این دیدگاه اگر مواد و روشهای یادگیری دانشحاکی از آن است که باید در نگرش خود درباره ظرفیت

آموزان تکیه کند، فرایند آموزش مفیدتر خواهد بود و ها بر روی دانش موجود دانشارهای مناسب به کار گرفته شود و آموزشو ابز

(. به عبارتی دانش 11: 1796آبادی، های بیرونی از قبیل نمره خواهد بود)لطفانگیزه یادگیری افزایش خواهد یافت و مؤثرتر از انگیزه

هنگام برخورد با مسائل زندگی هدایت کند نه اینکه او را وادار به حفظ کردن کوتاه مدت برخی معلومات، تدبیری است که فرد را 

ای آموز را مشتاق به بیشتر آموختن کند. برها نماید. تعلیم و تربیت باید طوری باشد که دانشصرفا برای قبولی در امتحان یا آزمون

 ها اشاره شده است.به برخی از آن 7ود دارد که در جدول های مختلفی وجبهبود کیفیت آموزش، دیدگاه

 

 : نوع و نحوه آموزش مؤثر از دیدگاه برخی از اندیشمندان.9جدول

 منبع دیدگاه اندیشمند

 2وولفلک

-فعالیت از آموزشی، منظور اصیل هایو فعالیت هاتکلیف از استفادهکاربرد عملی آموزش در دنیای واقعی، 

 انجام نمادی، و انتزاعی واقعی هستند نه و عینی هایفعالیت ها( وتکالیف)پروژه اصیل آموزشی، های

 رساند.می واقعی محیط دانش در کاربرد مناسب برای ذهنی فرایند به را دانشجو دار، معنی و تکالیف مرتبط

وولفلک، )

2114.) 

 7کوبزجی
ارتباط با دنیای واقعی، تطابق با کیفیت رشد دانش، رهایی از جدول زمانی تکه تکه شده در برنامه درسی، 

 های طبیعی.یادگیری در محیط

)خنجرخانی و 

همکاران، 

1799 :131-

139.) 

 ا.همحور بودن، آموزش بر مبنای پیوندها و ارتباطدرسی تلفیقی، مسئله شرایط یادگیری مؤثر با برنامه 4اسمیت

 0تومبز
های کامال جدید و متناسب با نیازها و مشاغل نوظهور، مهها و گاهی پیدایش برناتغییر در محتوای درس

 های یادگیری.درهم تنیدن بیش از پیش تجارب کاری، تغییر در شیوه

 6الکتوش
ها، انعطاف فکری، گیری از دیگر رشتهایجاد شرایط مناسب یادگیری در دانشگاه، جامعیت اندیشه، وام

 ها.کاربردی کردن رشته

 خودهدایتی، یادگیری خالق، یادگیری معنی دار، یادگیری مداوم، فراشناختی. یادگیری 3گابلینگ
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 محور؟محور یا دانشای؛ آزمونآموزش معماری در شاخه فنی و حرفه -1

توان روند آموزشی یک دوره تحصیلی را متشکل از دو قسمت دانست؛ الف( آموزش: تعلیم و تربیت بندی کلی میدر یک تقسیم

 1برای انتقال معلومات به شاگرد. ب( ارزشیابی: برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی شاگرد. آموزش در زبان انگلیسی یک کلمه و در کل

که هر یک از این دو واژه معنی « تعلیم و تربیت»یا « آموزش و پرورش»شود، است ولی در زبان فارسی در ترجمه دو کلمه آورده می

هد و دها و معلومات برای شاگردان انجام میاست که معلم برای انتقال دانستنیلیم( که فعالیتیو مفهوم مستقلی دارند. آموزش)تع

پرورش)تربیت( که برای گسترش نگرش، مهارت، دانش و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای عملکرد مناسب در یک تکلیف و 

ش تواناسازی افراد برای زیستن، انجام شغل و با دیگران زیستن فلسفة آموزش و پرور (.67: 1711باشد)آرمند، یا شغل معین می

ا در هتربیت یعنی رشد دادن و پرورش دادن، و این یعنی قبول یک سلسله استعدادها و به تعبیر امروز یک سلسله ویژگی است.

له منزله انباری باشد که یک سلس انسان است. لذا در آموزش، هدف صرفا تعلیم و یاد دادن نیست و این نیست که مغز فراگیرنده به

همچنان که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است؛ تعلیم و تربیت (. 10: 1761معلومات در آن ریخته شود)مطهری، 

فرایندی تعالی جویانه و تعاملی به منظور هدایت افراد جامعه در همه ابعاد زندگی است. پس باید دقت کرد منظور از آموزش و 

ها نیست و تربیت و پرورش رورش، صرفا آموزش و انتقال مباحث درسی و در نتیجه ارزشیابی و درج نمره یا عبور از سد آزمونپ

 (7ها و دانش امری مهمتر است.)شکلاستعداد، خالقیت، توانش، ارزش

 

 
 : دو بعد مهم آموزش و پرورش و غلبه پرورش بر آموزش9شکل

 مشکالت کشف آن که هدف شودمی محسوب یادگیری -یاددهی فرایند ناپذیر ازتفکیک جزئی تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 که در جهت دانست منظم فعالیت سلسله یک را آن تواندیگر، می عبارت است. به مشکالت این رفع ریزی برایبرنامه و آموزش

 وری دارد و سبببهره ارتقای در را تأثیر خود صیلیتح پیشرفت ارزشیابی شود. بنابراینانجام می فراگیر در مطلوب تغییرات بررسی

 به در رسیدن موفقیت برنامه میزان تعیین برای ایوسیله گوید: ارزشیابیمی 2تایلر رالفشد.  خواهد وتربیت نظام تعلیم بهبود

 مسائلی مهمترین از یکی همواره تحصیلی پیشرفت ارزشیابی(. 173: 1716مقدم، است)حسینی مطلوب موردنظر های آموزشهدف

 با پاسخی که دهد می نشان موجود کشور، ارزشیابی نظام به نگاهی .است بوده مطرح ایران رسمی و تربیت تعلیم نظام در که است

 کتبی امتحان چون درس و ابزارهایی در 11 نمره حداقل چون هاییمالک و بیست(، معیارها تا صفر ای فاصله )مقیاس کمی رویکرد

 گراییکاهش این آنکه از غافل است، داده کاهش نمرات و کمّی به مقیاس را آموزشی انتظارات همه رویکرد است. این داده شفاهی و

  .(93و96: 1796است)حسنی و احمدی،  شده تمام تربیت و تعلیم اساسی و مهم اهداف از برخی نادیده گرفتن قیمت به

صدور جواز عبور شاگرد از یک کالس به کالس دیگر و یا قبول شدن در ارزشیابی در عین اهمیتی که دارد، نباید تنها برای 

آموزان انجام گیرد. در اکثر مراکز آموزشی، در طول ها باشد. ارزشیابی باید به هدف یادگیری بیشتر و ایجاد انگیزه در دانشآزمون

                                                           
1.education 
2. Ralph Tyler  

(تعلیم)آموزش (تربیت)پرورش
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ر شود که در بیشتترم گرفته مییا آزمون پایان شود و فقط در پایان دوره آموزشی، یک امتحانجریان آموزش، ارزشیابی انجام نمی

رود اطالعات را حفظ و در روز امتحان ها از فراگیر انتظار میمواقع این امتحان نیز غیر استاندارد است. طی این امتحان و آزمون

شوند. ده، فراموش میمدت است و بعد از گذشت زمان کوتاه از اطالعات حفظ شفراخوانی کند که این به نوعی یادگیری کوتاه

زا است و این نوع دانش در حل پژوهش محققان مختلف نشان داده است که این نوع آموزش مبتنی بر انباشت اطالعات و استرس

، 1تواند مورد استفاده قرار بگیرد)شرماشود، چراکه نمیرو است و به نوعی دانش مرده محسوب میمسائل روزمره با شکست روبه

1791 :4 .) 

 منتقدان انجامد. بعضیهایی است که برای گذر از سد امتحان به حفظ و انباشت مطالب میآزمون بر مبتنی موجود سنتی ظامن

 کهحالی در .باشند داشته بیشتری تأکید افتند،می اتفاق در واقعیت که هاییمسئله حل معتبر ارزشیابی بر ارزشیابی باید دارند، عقیده

آن  خیر. به عبارتی  تأکید یا اندیافته دست تعریف شده هایهدف به فراگیر آیا کند، گیریکه اندازه است نآ پی در سنتی ارزشیابی

 را و سطحی محور معلم یادگیری و منفعل یادگیری سنتی آموزش و ارزیابی، هایمحوری است. روشبیشتر بر نتیجه و محصول

 به صورت یادگیری آن فرایند دهد.ه اشتغال فراگیر در آموزش اهمیت میمحور بشایستگی محور ودهند. رویکرد دانشمی توسعه

گرایی را به سمت و سوی گرایی و مدرکتواند گرایش به محفوظات، نمرهمحور است. این نحوه آموزش میفراگیرمحور و سؤال

 محوری هدایت کند.مهارت

های مختلف دانش از جمله؛ معرفت ی، که تلفیقی از حوزهبعدی معماربه دلیل ماهیت چندطور که پیشتر بحث آن رفت، همان

های تخصصی معماری است)معماریان شناسی و مبانی فلسفی، تاریخ، علوم اجتماعی و علوم مرتبط با محیط انسان ساخت و آموزه

 شایستگی مورد مهارت و تقالان با تواندای معماری که میفنی و حرفه شآموز( و از طرفی با توجه به اهمیت 247: 1711و دیگران، 

آموزش آن نیز مطابق شرایط امروزه نیاز به الگوها و ساختارهای جدیدی در تغییر بازارکار باشد،  حال در نیازهای به پاسخگویی نیاز،

ای ههای نظری است و از سوی دیگر فعالیتفضای آموزشی دارد. حرفه معماری از یک سو در ارتباط با مباحث تئوری و دیدگاه

های تخصصی معماران باید مطابق ای دارد. بنابرین دانستهاجرایی و تنوع مصالح مختلف در طراحی و اجرای ساختمان، اهمیت ویژه

های نظری، بصورت تجربی و در طی انجام کار به شاگرد آموخته روز، پیشرفته باشد. آموزش معماری در گذشته عالوه بر آموزش

های هنری و نیاز به ساخت و سازهای سریع و استاندارسازی اصول دامنه علوم و تخصصی شدن زمینهشد. این روند با توسعه می

 امروز گفتمان درسازی، شکل آکادمیک به خود گرفت و در پی آن شکاف عمیقی میان نظر و عمل در معماری پدید آمد. ساختمان

دهد ساخت رخ می هایکارگاه در طراحی و هایآتلیه آنچه در هر به معماری، هایمدرسه در متداول بسیار کاربرد معماری، در یک

باشد و با  آتلیه از خارج که هاییآموزش عملی و به هایی که به ترسیم، ساختن و کار با دست همراه است، آموزشو با فعالیت

 (. 170: 1716شود)تفضلی، نظری گفته می آموزش اندیشیدن و سخن گفتن همراه باشد،

در حوز معماری و شکاف آن با مفهوم عمل در آموزش سنتی معماری قابل تأمل است.  عمل معنای ابهام این رسدیم نظر به

چراکه در آموزش سنتی معماری منظور از عمل و آموزش تجربی، قرارگیری در محیط واقعی کار و یادگیری و ارزشیابی پای کار 

به معنای دانش کاربردی است. به عنوان مثال، مقصود از پیوند یک « ش عملیدان»های دانش بود. از طرفی امروزه در اغلب حوزه

دانش نظری مثل روانشناسی در طراحی معماری، پیاده کردن و به کار بستن یک نظریه در یک موقعیت عینی طراحی است)همان: 

شده است و از طرفی به علت مشکالت ( در ایران شیوه سنتی آموزش معماری دیرزمانی است که به فراموشی سپرده 4(. )جدول176

های نوین آموزشی الخصوص در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور، همگام شدن با نظامآموزشی کشور علیمتعدد موجود در نظام

 دنیا، دچار مشکل شده است.

 

 

 

 

                                                           
1 . Sharma Santosh 
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 : ارزیابی در نظام آموزش سنتی و جدید معماری4جدول

 آموزش جدید (54: 7937و همکاران،  فرآموزش سنتی)قدوسی های ارزیابیمؤلفه

 ، افزایش معدل، پاس کردن واحدهاقبولی در آزمون فراگیری دانش، قانع کردن شاگرد در مورد اهداف هدف

 محتوا
ها با تجارب و زندگی شخصی، مرتبط شدن آموزش

 ارتباط هنرمند با جامعه، آموزش اخالق، عرفان و دین

دوره  آموزش کتب درسی و محتوای آموزشی

 ارتباطی با متن جامعهآموزشی، بی

 های یادگیریفعالیت

های ذهنی و بدنی، عدم جدا کردن اطالعات از تمرین

های تصویرسازی زمینه)آموزش در محیط(، فعالیت

 شده به واسطه هنر و موسیقی، تعامل گروهی 

های کالسی، آموزش نظری، فردگرایی، فعالیت

 خت ماکت و ...ترسیمات دستی و کامپیوتری، سا

 های ارزشیابیروش
ها، مبتنی بر نظام خودارزیابی، کاربرد عملی آموخته

 ارزیابی بوسیله استاد، اریابی عملی و عینی

ترمی، تحویل های پایانارزیابی نظری، امتحان

 کارگاهی -های عملی پروژه

 منابع و ابزار یادگیری
، های محیطیاستفاده از ابزار واقعی، وجود محرک

 انجام فعالیت بدنی

وتر، کشی، کامپیکالس، کارگاه، آتلیه، ابزاراالت نقشه

... 

 زمان
عدم وجود زمان و  سن زمانی دقیق برای یادگیری، 

 آموزش براساس ظرفیت شاگرد

بندی کالسی، آموزش براساس ظرفیت دوره زمان

 تحصیلی ...

 در کالس و آتلیه یادگیری یادگیری درون محیط واقعی و پای کار فضا و مکان

 های فردی، کم اهمیتی کارهای گروهیفعالیت های گروهیحمایت از فعالیت بندیگروه

 های تدریسراهبرد
تأکید بر راهبردهای آموزش نظری و عملی به صورت 

 همزمان

های نظری، آموزش عملی در حد کارگاه و آموزش

 انجام ترسیمات دستی و کامپیوتری و ساخت ماکت

 خالقیت
گانه، پرورش استعداد و خالقیت براساس تئوری مغز سه

 تفکر

عدم پرورش خالقیت، فروکاهش خالقیت به ابداع 

 های جدید فروکاسته، انتخاب به جای تفکرفرم

 

های آموزشی در به روز کردن اطالعات فنی و هنری نقش عمده دارد و موجبات شکوفایی خالقیت، چگونگی آموزش و روش

کند. در آموزش معماری، برای دستیابی به چنین پاسخی، بایستی، برنامه آموزشی، روند استعداد فراگیر را فراهم میقدرت تفکر و 

محوری سوق داده شود. در برنامه آموزشی، آموزش، معلم، متعلم و فضای آموزشی متحول شود تا آموزش به سمت و سوی دانش

های پایان ترم در روند آموزش اصالح شود. در دروس نظری معماری به علت ماهیت ها و امتحانبایستی نقش و نوع ارزیابی، آزمون

ر طول ای که تداوم دارد و دترم، بلکه ارزشیابیتواند وجود داشته باشد ولی نه صرفا ارزشیابی پایانتئوری آن، ارزشیابی و آزمون می

مدت مطالب. در دروس کارگاهی و طراحی ی است و نه حفظ کوتاهشود و نوع امتحان مبتنی بر یادگیرجریان روند آموزشی انجام می

و مسائل فنی و اجرایی، نوع آموزش بهتر است متکی بر کار گروهی، عملی، گفتگومحور و ... و با تکیه بر افزایش دانش، مهارت، 

ارتباط متعلمان با محیط واقعی کار و توانش، پرورش کارآفرینی و ... باشد. در این راستا بازدیدهای مرتب از کارگاهای ساختمانی، 

 تواند مبتنی بر آزمون عملی و به صورتتواند مفید باشد. ارزشیابی دروس کارگاهی و عملی نیز میجدی گرفتن پروژه کارآموزی می

 وزشکه براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مرتبط با موضوع استخراج شده است، به مقایسه آم 0عینی انجام گیرد. جدول 

 ای معماری تأکید دارد.محور در آموزش فنی و حرفهمحور پرداخته و به اهمیت آموزش دانشمحور و آزموندانش
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ای معماری.محور در آموزش فنی و حرفهمحور و اهمیت آموزش دانشمحور و آزمون. مقایسه آموزش دانش5جدول

 
 

 گیرینتیجه -3

بخشی برخوردار نیست. با بررسی و مشاهده روندهای ارزیابی زشی از وضعیت رضایتدهد آموزش در نظام آمومطالعات نشان می

 ها، روند آموزشانگیز مؤسسات کمک آموزشی برای قبولی در آزمونآموزش، اهمیت ورود به دانشگاه و تبلیغات گسترده و وسوسه

و پرورش از فلسفه و وظیفه اصلی خود یعنی پرورش ای کرده است. آموزش در نظام آموزشی را دچار تغییر و دگرگونی نگران کننده

را، گهای تحصیلی در نظام آموزشی نمرهمحوری سوق پیدا کرده است. دورهمحوری به آزمونو تربیت بازمانده و آموزش به جای دانش

و توجه بیش از حد به محور. عدم توجه کافی به تربیت در نظام آموزشی محور و سوالمحور است و نه دانشمحور و آزمونپاسخ

ها را به حفظ مقطعی مطالب، صرفا برای عبور از یک ها، موجب افت کیفیت آموزشی و کاهش سواد علمی فراگیران شده و آنآزمون

-دهد. این نحوه آموزش در نظام آموزشی علیها و مخصوصا آزمون کنکور سوق میکالس به کالس دیگر و قبول شدن در آزمون

تأثیری آموزش در یادگیری فراگیر های فنی از جمله معماری موجب عدم کارایی و بیای و در رشتهفنی و حرفه الخصوص در شاخه

آموزشی ندارد. این در حالی است که به دلیل ماهیت چندوجهی  ای برای متعلمان بعد از اتمام دورهآورد و نتیجهشده است و دست

های ساخت و همچنین نیاز بازار کار به ت، فناوری و انواع مصالح ساختمانی و روشمعماری، و از طرفی، ریتم سریع تحوالت صنع

محوری به جای ای معماری و توجه به دانشتکنسین ماهر و توانمند، نیازمند تحول در نظام آموزش و ارزشیابی شاخه فنی و حرفه

تواند راهگشا باشد. بر این اساس برای در ایران می محوری هستیم. در این راستا الگوگیری از نظام سنتی آموزش معماریآزمون

ها و ارشیابی ای، باید شرایطی فراهم شود که عالوه بر آموزشحرفههای فنیمحور معماری و متناسب با اهداف آموزشآموزش دانش

نحوه اجرای کار، به  نظری و تئوری، هنرجوی معماری ضمن قرارگیری در یک پروژه واقعی و عملکردی و دریافت فن و تکنیک و

محور هنرجوی معماری، باعث تعامل او با جامعه صورت عینی و عملی سنجیده شود. این نحوه آموزش و ارزیابی عالوه بر ارتقاء دانش

محورآزمونآموزش

امتحانوآزموناهمیت•

محورپاسخ•

امتحانینمرهاساسبرسنجش•

محوردهندهیاد•

متعلمومعلمارتباطعدموطرفهیکیادگیری•

فردییادگیری•

نظریآموزش•

نظری-ذهنیارزیابی•

حفظیاتومحاسبهاساسبرارزیابی•

هنجارمدارنمرات•

فرایندمحوریجایبهبودنمحورهدف•

یآموزشدورهمحتوایوارزشیابیبینتناسبعدم•

محورمحصول•

•...

محوردانشآموزش

آموزدانشتربیتودانشاهمیت•

محورسوال•

راگیرفتواناییونگرشانگیزش،مهارت،دانش،برتکیه•

محوریادگیرنده•

متعلمومعلمتعاملیوطرفهدویادگیری•

محورگووگفتوگروهییادگیری•

تجربهبرمتکیوکاربردی-عملیآموزش•

تفکرقدرتوخالقیتپرورش•

شغلیتضمینوکارآفرینیپرورش•

ساختناساسبریادگیری•

عینیوعملیمرتبط،تکالیفانجام•

نمراتونظریدروسمتداومومتناسبارزیابی•
معیارمدار

عملیدروسعملکرداساسبروعینی-عملیارزیابی•

پذیریمسئولیتوتعهداخالق،بهتوجه•

محورشایستگی•

•....



 ، جلد دو7931 زمستان ،سیزدهسال چهارم، شماره   

 

07 

 

 

محوری در نظام سازی خواهد شد. توجه به دانشهای نوین اجرایی در معماری و ساختمانو محیط واقعی کار و آگاهی از سیستم

یابی های ارزشو غلبه تربیت بر آموزش در آموزش و پرورش، نیازمند توجه ویژه مسئوالن نظام آموزشی و معلمان، تغییر روش آموزشی

 ها و فراگیران است.متعلمان، تحول تجهیزات و فضای آموزشی و فرهنگ سازی و آموزش خانواده

 

 منابع
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41-43. 

ریزی برای طراحی)از تئوری تا عمل(، ترجمه: شهناز پورناصری، چاپ اول، تهران: مرکز ، برنامه1799ادیت، چری،  -7

 هرسازی و معماری.مطالعاتی و تحقیقاتی ش
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 .37-41: 31مدیریت، شماره

: 07و02تا تعلیم و تربیت؛ تحلیلی بر مفهوم تعلیم و تربیت، ماهنامه سوره، شماره  education، از 1711آرمند، محمد،  -0

62-60. 
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 نو.
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محور، تهران:  مهارت آموزش استاندارد تدوین نحوه راهنمای، 1791باروق، خنیفر، حسین، مسلمی، ناهید و بیتا بهمنیار -19
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 زی و طبیعت در پایداری محیطی ابنیه سنتی اقلیمبررسی پیوند حیاط مرك

 گرم و خشک ایران

 

 فاطمه محمدعلی نژاد
 مربی گروه مهندسی معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

f.mohammadalinezhad@scu.ac.ir 
 

 

 چکیده
یکی از عناصر معماری سنتی  یکی از موضوعات رایج در عصر حاضر توسعه پایدار می باشد. حیاط مرکزی به عنوان

ایران واجد ویژگی هایی است که از منظر مبانی و ارکان توسعه پایدار قابل بررسی می باشد. حیاط مرکزی 

ای حکیمانه میان انسان و طبیعت است که با نگرش احترام به طبیعت و حفاظت از محیط زیست نشاندهنده رابطه

در خصوص حیاط مرکزی در معماری سنتی ایران انجام شده است که شکل گرفته است. تاکنون مطالعات بسیاری 

موید ویژگی های ارزنده این فضای شاخص ابنیه اقلیم گرم و خشک ایران می باشد.  پژوهش حاضر بر آن است تا 

 -این عنصر معماری را از منظر رکن محیطی توسعه پایدار مورد مداقه قرار دهد. در این راستا به شیوه توصیفی

ای، ابتدا توسعه پایدار و ارکان آن تشریح گردید و سپس با معرفی حیاط مرکزی حلیلی از طریق مطالعات کتابخانهت

و پیوند آن با عناصر طبیعت به ارزیابی این رابطه حکیمانه در قالب پایداری محیطی پرداخته شد. نتایج بررسی 

داف محیطی توسعه پایدار عناصر طبیعی کامال با اهدهد که حیاط مرکزی در پیوند با های انجام شده نشان می

 باشد.همگرا می

 

 حیاط مرکزی، طبیعت، توسعه پایدار، پایداری محیطیکلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -7
معماری سنتی ایران با احترام به طبیعت و حفاظت از آن به تمامی سطوح نیاز کاربران آن توجه داشته و در جهت برآوردن آنها 

(. حیاط مرکزی یکی از این 1716طراحی متفاوت و ارزشمندی را ارائه داده است)محمدعلی نژاد و قاسمی نسب، راهکارهای

محیطی امن و   های کویری است کهباشد. حیاط مرکزی همچون نگینی در دل خانهراهکارهای ارزنده در اقلیم گرم و خشک می

(. 1791ع عوامل طبیعی و مصنوع ساخته شده است)فرقانی و شیبانی، آرام برای ساکنین به وجود می آورد. این حیاط از مجمو

شناخت نحوی ترکیب این عوامل با یکدیگر، موجب دستیابی به نگرش گذشتگان در زمینه نوع ارتباط معماری با طبیعت خواهد 

باحث طرح شده در عصر کنونی، تواند راهنمایی برای طراحان در عصر حاضر باشد. در این راستا با توجه به مبود. نگرشی که می

یکی از موضوعاتی که در ارتباط با این عنصر معماری سنتی ایران قابل بررسی است، ارزیابی ویژگی و کارکردهای آن از منظر توسعه 

در مقاله حاضر با هدف آگاهی نسبت به نقش حیاط پایدار و ارکان آن شامل پایداری محیطی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که 

خته شده است. ای پرداتحلیلی به پژوهشی کتابخانه -مرکزی در پیوند با عناصر طبیعی در تحقق پایداری محیطی به شیوه توصیفی

گردد. در امتداد آن حیاط مرکزی و نقش عناصر طبیعی در آن برای نیل به این هدف، ابتدا توسعه پایدار و ارکان آن تشریح می

 ی پیوند حیاط مرکزی با طبیعت بر ایجاد پایداری محیطی پرداخته می شود.بررسی شده و در ادامه به بررس

 

 توسعه پایدار و پایداری محیطی -2
ابع شد و هدف از آن حفظ منهای پیرامون محیط زیست می باایده توسعه پایدار منتج از نقد توسعه اقتصادی و صنعتی و نگرانی

( بر مبنای تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و گزارش کمسیون سازمان 10رفع نیاز کنونی است)غفاری و همکاران، در کنار



  فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

 

06 
 

ملل، توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای کنونی را بدون وجه المصالحه قراردادن توانایی آیندگان در تامین نیازهایشان برآورده 

الی که نیاز آیندگان را به مخاطره نیندازد، پاسخگو . به عبارتی دیگر توسعه پایدار، توسعه ای است که در ح1(1714کند) دهشیری،

 (1710به نیاز کنونی باشد و در آن بهره برداری از منابع موجود به صورت عقالنی باشد )غفاری و همکاران، 

شود  که در آن به محیط زیست ضربه ای وارد نشده و منابع طبیعی گونه تعریف میدر حقیقت رویکرد توسعه پایدار بدین 

های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی قابل انطباق است ایع نشود و در آینده نیز در دسترس باشد. شرایط مذبور بر سیاستض

. در نتیجه می توان توسعه پایدار را شامل  سه رکن پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری 2(1714)دهشیری، 

 .7(1710ن،اجتماعی دانست)ارزاقی و اسمعیل پور روش

پایداری اقتصادی بر رشد اقتصادی اشاره دارد که در آن بر منابع اجتماعی یا طبیعی تقاضاهای غیر ضروری ایجاد نشود)علوی 

)ارزاقی و اسمعیل پور  های اقتصادی با عدالت و کارایی همراه بوده و موجب رشد جامعه شوند( و فعالیت1712پور و همکاران،

ری اجتماعی، هدف ایجاد عدالت اجتماعی است و پایداری محیط زیستی نیز به معنی کاهش اثر بر محیط (. در پایدا1710روشن، 

(. در واقع ایده پایداری محیطی بیانگر این 1712)علوی پور و همکاران، باشدزیست و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل آینده می

یدار است که موجب تنزل محیط طبیعی و تقلیل منابع طبیعی نشود)ارزاقی موضوع است که فعالیتهای انسان زمانی از نظر محیطی پا

 (1791( و بر حفظ سرمایه های طبیعی تاکید شود)صالحی میالنی و محمدی،1710و اسمعیل پور روشن،

استفاده  در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، پایداری محیطی در حوزه معماری حائز اهمیت می باشد و معماران را به

(. 1710از منابع انرژی تجدیدپذیر و  توجه به محیط زیست و کاهش آلودگی ها هدایت می کند )ارازقی و اسمعیل پور روشن، 

برخی از نظریه پردازان بر این باورند که ساختمان جز کوچکی از طبیعت پیرامونی است و باید در چرخه حیات قرار گیرد و به عنوان 

مل کند و هدف از پایداری محیطی در معماری مصرف حداقل منابع انرژی، استفاده از منابع تجدیدپذیر و بخشی از اکوسیستم ع

 (.1799حفاظت از انرژی و بازیافت آن بدون تولید آلودگی است)ملت پرست، 

 

 در ابنیه اقلیم گرم و خشک ایرانحیاط مرکزی  -9
ین خود را با مشکالتی روبرو می کند. از جمله این مشکالت، اقلیم گرم و خشک دارای ویژگی هایی است که آسایش ساکن

گرمای زیاد در تابستان و سرمای شدید در زمستان، اختالف زیاد درجه حررات در روز و شب، رطوبت کم در تابستان، بادهای گرم 

در  .زگار با اقلیم شکل گرفته استه سامعماری سنتی این منطق (. 1791همراه با  گردوغبار در تابستان می باشد)فرقانی و شیبانی، 

این راستا  یکی از ویژگی های معماری این مناطق استفاده از حیاط های مرکزی و معطوف کردن فضاهای زندگی به آن می باشد 

رسی دست (. از این رو بنا با حیاط مرکزی را می توان بنای درونگرای یک سویه دانست که در آن تهویه، نور و1791)فرقانی و شیبانی، 

 (.1711به فضاهای درونی از فضاهای باز داخلی می باشد و معموال پنجره ایی به سمت بیرون ندارد )سلطان زاده، 

در واقع شرایط محیطی اصلی ترین عامل شکل دهنده به 

(. ارتباط میان حیاط 1791حیاط مرکزی است)فرقانی و شیبانی، 

 د آسایش برایو طبیعت موجب بهبود شرایط سخت اقلیمی و ایجا

ساکنین شده است. وجود باغچه در حیاط نیاز ساکنین را به 

طبیعت و فضای سبز و دستیابی به آرامش فراهم می آورد و 

درختان با جذب پرندگان یک خرد اقلیم را به وجود 

 (.1791آورند)فرقانی و شیبانی، می

گاهی حیاط با گودال باغچه فرو رفته همراه است که فضایی 

(.علت 1791و خنک را فراهم می آورد)فرقانی و شیبانی، مطلوب 

پیدایش آن در حیاط های مرکزی، دسترسی به آب جاری بوده که 

 (.1711)سلطان زاده،  از زیر قسمتی از خانه ها عبور می کرده است

 

 
: حیاط مرکزی خانه مرتاض یزد )احمدی، 7شکل  

7937) 
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 و خشک ایراندر ابنیه اقلیم گرم حیاط مرکزی  -4

های فسیلی شکل گرفته است. حیاط مرکزی با به وجود آوردن معماری مناطق کویری ایران بر مبنای عدم استفاده از سوخت

یک خرد اقلیم، هوشمندانه در برابر سرما، گرما، رطوبت و باد عمل می کند و عناصر طبیعت را به گونه ای گرد هم می آورد که 

(. در ادامه به نقش عناصر طبیعت بر تعدیل شرایط سخت محیطی 1711نین خود فراهم آورد)احمدی، شرایط آسایش را برای ساک

 و تحقق اهداف پایداری محیطی از طریق حفاظت از انرژی و استفاده از منابع تجدید پذیر پرداخته می شود. 

 

 تابش خورشید -7-4
(. تعدیل شرایط سخت 1711یعی خورشید است )احمدی،شکل گیری حیاط مرکزی نشاندهنده مدیریت هوشمندانه انرژی طب

در این اقلیم ارتباط مستقیمی با میزان سایه اندازی جداره ها در فصل گرم و در مقابل دریافت بهتری از تابش خورشید در فصل 

ند کتقسیم میسرد دارد. در خانه های کویری ایران، حیاط مرکزی فضای خانه را به دو بخش تابستان نشین و زمستان نشین 

فه اند. ص(. فضاهای تابستانی و زمستانی متناسب به حرکات خورشید در اطراف این حیاط شکل گرفته1710)زارعی و میردهقان، 

مند از تابش خورشید است. در حقیقت هر جبهه از حیاط مرکزی بر مبنای گردش خورشید و جنوبی در سایه و صفه شمالی بهره

(. به بیان دیگر حررات ناشی از 1711)احمدی، باشدفصل و ساعتی خاص در روز مناسب میختلف برای تاثیر آن بر جبهه های م

 (. 1711زاده،کرده است)سلطانتابش آفتاب در زمستان اقلیم گرم و خشک، نوعی مهاجرت فصلی درون خانه  ایجاد می

 

 آب-2-4
ردد گوده و موجب افزایش رطوبت نسبی میطبیعی ب آب در حیاط مرکزی به عنوان یکی از عناصر اصلی سیستم سرمایش 

دهد این شود و نوسان درجه حررات را کاهش می. عالوه بر این موجب اعتدال دمای هوای داخل بنا می 4(1711)زارع و همکاران، 

 . 0(1711ان، امر به علت ظرفیت حرراتی و گرمای ویژه باالی آب است که امکان ذخیره حرارت باالیی دارد )زارع و همکار

 

 گیاهان-9-4
الوه باشند. عرهای خیره کننده انعکاسی موثر میدرختان تابش نامطلوب آفتاب را جذب و دما را کنترل می نماید و بر کاهش نو

بر این حضور فضای سبز رطوبت نسبی را افزایش می دهد و جریانات هوا را کنترل می کند و در مجموع آسایش محیطی فراهم می 

باشند که این (. از این طریق درختان در ایجاد سرمایش طبیعی حیاط مرکزی در فصول گرم موثر می1791رقانی و شیبانی، گردد)ف

 باشد.امر بر کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر موثر می

 

 باد و هوا -4-4
رفته و هوای خنک جایگزین آن  باد نقش مهمی در تعادل هوا و انتقال رطوبت دارد. در شب هوای گرم حیاط مرکزی باال

شود. در هنگام صبح تا زمانی که تابش شود هوای خنک در بدنه های حیاط ذخیره و سپس به فضاهای اطراف حیاط منتقل میمی

ماند. بادهای گرم در طول روز از باالی خانه عبور می کنند و به داخل حیاط مرکزی خورشید مستقیم بر حیاط بتابد سرما باقی می

. در حقیقت حیاط مرکزی و ساماندهی  6(1711فوذ نمی کنند و کورانهایی در داخل حیاط ایجاد می کنند) زارع و همکاران، ن

 (. 1711دهد )احمدی،فضاهای پیرامون ، تاثیر باد و طوفانهای کویر و اتالف حرراتی آنها را کاهش می
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 (7937و همکاران،  : سیرکالسیون هوای سرد و گرم در حیاط مرکزی )زارع2شکل 

 

 خاک -5-4
اند. در حقیقت در ایجاد حیاط مرکزی در معماری بومی، مصالح بر اساس ویژگی های اقلیمی و زیست محیطی انتخاب شده

استفاده از مصالح قابل بازیافت و منابع تجدید پذیر و استفاده مجدد ازساختمان مورد توجه بوده است که کامال نگرش همسو با 

سازندگان ابنیه های بومی،  از خاک محلی ، آجر و خشت تهیه کردند و به عنوان مصالح اصلی  (.1711می باشد)احمدی،پایداری 

ساخت و ساز از آن استفاده نمودند. استفاده از این مصالح موجب ساخت و ساز با حداقل تخریب محیط زیست می 

شود و اقتصادی ترین مصالح به شمار می سازی بامحیط تولید می(.خشت، با حداقل ایجاد تغییر و حداکثر هم1711باشد)احمدی،

رود. از آنجایی که در ابنیه سنتی جابجایی مصالح دشوار بوده است استفاده از خاک بستر ساختمان و مصرف اندک آب که معموال 

داقل مصرف انرژی و تامین عمده در قنات زیر ساختمان جاری بوده است، برای ایجاد مصالح استفاده می شده است. این امر سبب ح

مصالح از درون کارگاه بوده است. این موضوع یکی از مهم ترین شاخص های معماری پایدار است . استخراج مواد از طبیعت تغییر 

شکل محیط و تغییر ماهیت مواد در کارخانه و حمل و نقل به محل مصرف معموال بیشترین انرژی را صرف و آلودگی را در طبیعت 

 (.1794آورد که در ابنیه خشتی در مناطق کویری ایران حذف شده است)احمدی، ه وجود میب

استفاده از خشت در جداره های حیاط مرکزی هماهنگ با اقلیم و شرایط کویری می باشد. عالوه بر این از آن به عنوان آجر 

(. عالوه بر مصالح به 1711طوبتی است)احمدی ، فرش در کف حیاط نیز استفاده شده است. این مصالح عایق صوتی، حرراتی و ر

باشند استفاده از سرمایش عمق زمین نیز در تامین نیاز برودتی فضاها استفاده کار رفته در جداره ها و کف بنا که همگی بوم آور می

ر اعماق زمین در تابستان شده است. حیاط ها با گودال باغچه که حدود یک طبقه در زمین فرو رفته اند به دلیل دمای پایین تر د

 (.1711و دمای باالتر در زمستان موجب جلوگیری در اتالف انرژی شده است )احمدی ، 

 

 نتیجه گیری -5

استفاده از حیاط مرکزی  در ابنیه اقلیم گرم و خشک ایران، موجب فراهم آوردن شرایط آسایش حرراتی و کاهش مصرف انرژی 

بیعت و با استفاه از انرژی تجدیدپذیر و کمترین دخالت در محیط زیست موجب حفاظت از آن می شود. حیاط مرکزی با پیوند با ط

و کاهش استفاده از منابع انرژی شده است.  در نتیجه مباحث طرح شده می توان تاثیر پیوند هر یک از عناصر طبیعت را با حیاط 

 ی نمود.مرکزی در دستیابی به پایداری محیطی مطابق با جدول زیر طبقه بند
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 : نقش عناصر طبیعی حیاط مرکزی در پایداری محیطی7جدول

عناصر طبیعت در 

 پیوند با حیاط مرکزی
 علل تحقق پایداری محیطی

 آب
 اعتدال درجه حررات -

 افزایش رطوبت -

 تر به آب قنات از طریق احداث گودال باغچهدسترسی راحت -

 گیاهان
 سایه اندازی و کاهش دما -

 افزایش رطوبت -

 باد
 تامین برودت فضا از طریق تهویه  -

 جلوگیری از ورد طوفان و گروغبار همراه آن به درون حیاط و فضاهای اطراف آن -

 خاک
 تاثیر جرم حرراتی باالی آجر و خشت بر اعتدال دمای محیط -

 استفاده از سرمایش عمق زمین با احداث گودال باغچه -

 لح بنااستفاده از خاک حاصل از گودبرداری در ساخت مصا -

 تابش خورشید

گیری مناسب فضاها در اطراف حیاط مرکزی متناسب با تابش خورشید جهت جهت -

استفاده از آنها در ساعات مختلف روز و شکل گیری فضای تابستان نشین و زمستان 

 نشین 

 تامین نور فضاها -

 

یر تاکید دارد که کامال منطبق با تعریف و ویژگی های ارائه شده در جدول فوق بر کاهش استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذ

 باشد.اهداف محیطی توسعه پایدار می باشد و الگوی مناسبی جهت استفاده در طراحی معماری در عصر حاضر می
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طبیق بهینه تبررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بهبهان با تأكید بر 

 1كاربری زمین شهری
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 چکیده

های مهم فراروی مدیریت شهری در کشورهای در حال ده شهری از جمله چالشهای فرسوبهسازی و نوسازی بافت

های فرسوده، توجه به ترین ضرورت توجه به سیمای کالبدی بافتباشد که مهمتوسعه از جمله کشور ما ایران می

ی ی چون بهسازهای ضربتها و طرحفرسودگی روزافزون آنهاست. جلوگیری از تداوم این روند، نیازمند تدوین برنامه

نماید. بنابراین هدف اصلی در این و نوسازی است این مهم ضرورت پرداختن به این مسأله را امری بدیهی می

ها و تطبیق آنها های فرسوده شهر بهبهان، بررسی وضعیت موجود سرانه کاربریپژوهش، بهسازی و نوسازی بافت

های بهسازی و نوسازی افت فرسوده از طریق طرحباشد که ضمن رفع مشکالت ببا طرح جامع پیشنهادی می

شناسی ها فراهم سازد. روشتواند بستر اصالحات اساسی را در جهت ارتقای وضعیت زندگی مردم این بافتمی

مرحله  درهای میدانی است. ای، اسنادی و بررسیتحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه -تحقیق حاضر، توصیفی

 سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی، شودها استخراج میهای کلیه شاخصداده تحلیل ابتدا مقادیر و

(AHPبه وزن )و با استفاده از مدل  شوداخته میدهای مربوطه پردهی شاخصVikor اولویت بهسازی و نوسازی ،

های بر روی نقشه، محله، ArcGIS افزاربا استفاده از نرم شود. در نهایتهای دارای بافت فرسوده مشخص میمحله

ه دهد کشود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میبهسازی و نوسازی مشخص می دارای بافت فرسوده با اولویت

های شهری، ایجاد شبکه دسترسی مناسب محله، کار گذاشتن خدمات و تاسیسات الزم اصالح وضع بناها و محله

های بافت فرسوده براساس یک طرح جامع هماهنگ به نحوی که برای شهروندان و همچنین تنظیم سرانه کاربری

 ها از بین ببرد به امر بهسازی و نوسازی وابسته است.حالت رکود و رخوت را در این بافت

 

  Viko: بهسازی، نوسازی، بافت فرسوده، شهر بهبهان، مدل های کلیدیواژه

 

مقدمه -7  
و فنی و به تبع آن دگرگونی این ساختارها و مطرح شدن نظریه توسعه پایدار  های اخیر با توجه به تحوالت سریع علمیدر سال

 هایهای فرسوده شهری دو چندان شده است. به عبارتی توجه به بهسازی و نوسازی بافتشهری، اهمیت بهسازی و نوسازی بافت

است که اندیشمندان و مسئولین امور  فرسوده شهری و به طور کلی دخالت در بافت قدیمی شهرها همواره یکی از مسائل اساسی

در کشور ما و مدیران شهرها و همچنین متخصصین و کارشناسان مسائل شهری سالهاست که جهت بازگداندن این مجموعه به 

 چرخه زندگی شهری با آن مواجه هستند.

اند که با های فرسوده درگیر شدهفتای به نام بابا مسأله به عنوان نمونه موردی از شهرهای ایران، در این میان شهر بهبهان

هر فرسوده ش بافتسی ساختاری و عملکردی زندگی جدید شهری و مشخصات یک شهر مدرن ناسازگار و ناهماهنگ است. کالبدشنا

فول ها، افول اقتصادی، انشان دهنده تجلی مشکالتی نظیر تعارض با ساختار کلی شهر، تراکم و تمرکز جمعیت و فعالیت ،بهبهان

                                                           

 نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوممستخرج از پایان - 1
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سترسی های دمحیطی، دشواریهای اجتماعی، شرایط نامطلوب زیستای و سکونتی، افول کیفیتکیفیت کالبدی، کاهش ارزش محله

بافتهای فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان های فرهنگی و بصری بوده است. بنابراین و مشکالت ترافیکی و انحطاط کیفیت

یق به ریزی و اجرای دقتوان با شناسایی، برنامهباشند که میحقیقت پتانسیل بالقوهای میدر  شوند، امایک معضل شهری مطرح می

بنابراین اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی و انتخاب نوع مناسب و متناسبی از مداخله در این گونه  د.نفرصت خوب تبدیل شو یک

دازد، جهت بازگرداندن هویت و حیات شهری بدانها ضروری به ها نیز بپرها، که به ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در این بافتبافت

 رسد. نظرمی

 های فرسوده شهر بهبهان بیش از پیش حائز اهمیت است.با توجه به مطالب عنوان شده لزوم توجه به بهسازی و نوسازی بافت

ت ها را با توجه به افت کیفیز محلهبنابراین در این تحقیق سعی شده است مشکالت بافت فرسوده شهر بهبهان بررسی، هر کدام ا

ها در وضع موجود با وضعیت پیشنهادی در طرح بندی و در آخر وضعیت سرانهزندگی در آنها، برای امر بهسازی و نوسازی اولویت

 گردد.جامع با هم مقایسه 

نها آحقیق به دنبال پاسخ برای با توجه به این شرایط، سواالت مطرح شده در این پژوهش به شرح زیر است که در طی فرآیند ت

 د: باشیم

 باشند؟آیا محالت بافت فرسوده شهر بهبهان از لحاظ وضعیت بهسازی و نوسازی یکسان می -1

 های پیشنهادی در طرح جامع چگونه است؟ های وضع موجود بافت فرسوده شهر بهبهان با سرانهوضعیت توزیع سرانه کاربری -2

 

 فرضیات تحقیق -7-7
 باشند.الت بافت فرسوده شهر بهبهان از لحاظ وضعیت بهسازی و نوسازی یکسان نمیمح -1

 های پیشنهادی آنها در طرح جامع مطابقت ندارد.های بافت فرسوده شهر بهبهان با سرانهوضعیت موجود سرانه کاربری -2

 

 پیشینه ی تحقیق -7-2
توان به تحقیق، که در ایران و جهان به آن پرداخته شده، می نای در بحث مورد موضوع و روش با مرتبط هایپژوهش جمله از

 موارد زیر اشاره نمود:

 

 :تحقیقات داخلی

های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی نقش سازمان"( در مقاله خود تحت عنوان 1712موحد، فیروزی، زارعی، و ظفری )

 شود و بدون درریزی محسوب میترین معیارهای موفقیت در برنامهبه این نتیجه رسیدند که مشارکت از مهم "های فرسودهبافت

 -91: 1712توان امید چندانی به اثر بخشی فعالیت برنامه نوسازی و بهسازی داشت )موحد و همکاران، نظر گرفتن اهمیت آن نمی

19.) 

بافت  نوسازی و بهسازی جهت بهینه یراهبردها تعیین بر تحلیلی"خود تحت عنوان  ( در مقاله1711مصیب زاده، و عابدینی )

 جزء فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، مسایل بافتهایی، چنین در کالبدی وضعیت بهبود بیان کردند، که ضروری است جهت "فرسوده

: 1711شود )مصیب زاده و عابدینی،  اجتناب کالبدی صرفاً و بعدی تک نگرشهای از و گیرد قرار تحلیل و ساکنان آنها مورد بررسی

111- 113.) 

 مناطق بیان کردند  بهسازی "شهری بهسازی بر مؤثر عوامل تحلیل"( در مقاله خود تحت عنوان 1711وارثی، ربانی، و افواسی )

 بهبودی یک از آنها ساکنان مناطق نیازمند، بهسازی با که ایگونه به کند، حل توجهی قابل حد تا را نشینیمشکالت حاشیه تواندمی

 (.131 -147: 1711شوند )وارثی و همکاران، می برخوردار زندگی محیط کالبدی در و اجتماعی -اقتصادی ائلمس در نسبی

 :تحقیقات خارجی

راهکارهای  یبه بررس "های رقابتیاحیا و بازسازی شهری و افزایش قدرت"در پژوهش خود تحت عنوان  (2111اوزلم گزی )

 یارا استراتژی مناطق نیسازی و بهسازی او باز زنده پردازدیمعمور در شهر آنکارا م ریغ یمسکونی بهسازی و باززنده سازی نواح

 :Ozlem Geuzey, 2009) داندیشهروندان م ازیمورد ن زاتیتجه شیمناطق و افزا نیبه ساکنان ا دنیبخش تیبرای هو ییفضا

27- 37.) 
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به سازماندهی منطقه  "ی منطقه رو به افول شهرستان راورنوسازی و بهساز"( در پژوهش خود با عنوان 2114کرمانی و عباسی )

رو به افول شهرستان راور در شهر کرمان و همچنین ایجاد توسعه پایدار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی همراه با بهسازی و 

 نوسازی پرداخت و مشارکت ساکنین را در این پژوهش مهم برشمرد.
بازسازی بافت فرسوده شهر با توجه به افزایش فضای باز "پژوهش خود تحت عنوان ( در 2117حبیب، پیمانی و دارویدی )

های فرسوده از قبیل مشکالت فرهنگی، اقتصادی، بیان کرده است که حل مشکالت زیاد بافت "عمومی، مطالعه موردی تبریز

اقتصادی در فضاهای باز عمومی صورت  هایهای اجتماعی و جاذبه اجتماعی و تنوع کم خدمات عمومی، از طریق ایجاد زیرساخت

 گیرد.می

 

 مبانی نظری تحقیق -2

 مفهوم بافت فرسوده -2-7

عدم  کالبدی، فرسودگی دلیل به که شودمی گفته شهرها قانونی یمحدوده از هاییعرصه به شهری یفرسوده بافت

مکانی،  ارزش از و بوده پذیرسیبآ شهری، هایزیرساخت و خدمات تأسیسات، سواره، دسترسی از مناسب برخورداری

را  خودی خودبه نوسازی امکان آنها، مالکان و ساکنان فقر دلیل به ها،بافت این برخوردارند. نازلی اقتصادی و محیطی

بافت فرسوده  (.66، 1796ندارند )حبیبی و دیگران،  را آن در گذاری سرمایه برای ایانگیزه گذاران سرمایه نیز، و نداشته

آن بخش از فضای شهری است که نظام زیستی آن هم از حیث ساخت و هم از حیث کارکرد اجزای حیاتی خود  کل یا

های کالبدی و کارکردی خود ها دچار کاهش و یا اختالل در کیفیتدچار اختالل و ناکارآمدی شده است اینگونه بافت

پذیر شهری هستند که به های آسیبع مختلف بافتهای فرسوده یکی از انوابافت (.72-77، 1791اند )توپچی، گردیده

های شهری دلیل فرسودگی کالبدی، برخورداری نامناسب از دسترسی سواره، تأسیسات خدماتی و وجود زیرساخت

 (.119، 1711آباد و همکاران، پذیر، ارزش محیطی و اقتصادی پایینی درند )زنگیآسیب

 

 یرانهای شناسایی بافت فرسوده در اشاخص -2-2

 مربع؛ متر 211 از کمتر قطعات %01از بیش با بلوکهایی -1

 اشد؛بای( و به عبارتی ناپایدار و غیر استاندارد میفرسوده )فاقد سیستم سازه آن بناهای %01 از بیش که بلوکهایی -2

 (.1790و بهسازی،  سازمان نوسازیشهرداری اصفهان باشد )متر می 6معابر آنها کمتر از  %01 از بیش که بلوکهایی -7

 

 های فرسوده و ناکارآمدگیری بافتعلل شکل -2-9

گیری و به وجود آمدن همان گونه که اشاره شد عوامل چندی به تنهایی و یا در هماهنگی با یکدیگر باعث شکل

حیطی در علل پارامترهای تأثیر گذار و نقش آنها به عنوان عوامل مخرب م، این شوندهای فرسوده و ناکارآمد میبافت

 توان به شرح ذیل مورد تحلیل قرار گرفت:گیری بافت فرسوده را میشکل
واند تی شهری، مینگر در مسائل توسعهجانبهای مدون و همهدر اختیار نبودن برنامه: ریزی منسجمعدم پیروی از یک برنامه -الف

 هویتی مبتال کند..ی از دو عارضه ناکارآمدی و یا بیگیری به یکهایی از آنها را در بدو شکلمناطق شهری و یا محدوده

 یپذیری، شبکه دسترسی درونی و بیرونی و نیز نحوهشکل و پیوند و ارتباط یک پهنه با کل منطقه، نفوذ :عوامل کالبدی -ب

آمد های ناکاری بافتزمره پیوند یا انطباق بافت با مورفولوژی و عوارض زمین قادر است بافتی را از حالت کارایی مطلوب خارج و در

 قرار دهد. 

ای که تعادل الزم بین نسبت فضایی کار با فضای مسکونی و گذران اوقات فراغت به طور کلی در هر پهنه: معظالت عملکردی -ج

 سازند. برقرار نباشد، مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی بافت را دستخوش ناکارآمدی می
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های زیست محیطی چه به صورت بالفعل و یا بالقوه باعث کاهش تولید و توزیع انواع آالینده :محیطیعوامل آالینده زیست -د

 آورند. ارزش کمی و کیفی بافت شده و توقف نوسازی را برای آن به ارمغان می

الص جمعیتی، های ناخالص و خترکیب اجتماعی و قومی اشکال خانواده و خانوار، تراکم: عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -ه

گیری و محتوای بافت شهری، اثر های تولیدی و خدماتی از جمله عواملی هستند که بر شکلدرآمد و اشتغال و نیز انواع فعالیت

 کنند.گذراند و آن را تبدیل به بافتی کارآمد و یا غیر کارآمد میای را میبایسته و تعیین کننده

های شهری نظیر راه ارتباطی مناسب، کمبود و یا نارسایی تأسیسات و زیرساخت: یهای شهرتأثیر ناشی از کمبود زیرساخت -ز

د. شونهای سطحی، آب، برق، گاز، تلفن و ... سبب ایجاد معضل و در عین حال فرسودگی بافت شهری میکانال دفع فاضالب و آب

ه کل مناطق شهری و یا نقاط پیرامونی آن سبب شهری برای ارائه خدماتی ب عالوه بر این، عبور عناصر نامطلوب از میان بافت

 (.1792گردند. )مهندسین مشاور امکو، فرسودگی و یا ناکارآمدی بافت شهری می

 

 روش تحقیق   -9
روش پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی از نوع پیمایشی شکل گرفته است. جامعه 

 1711نفر بر طبق آخرین سرشماری که در سال  1265714های فرسوده شهر بهبهان با جمعیت کنین بافتآماری در این پژوهش سا

باشد. از این رو در این پژوهش، هدف حفظ و تقویت سازمان فضایی بافت فرسوده شهر بهبهان از طریق بهسازی و انجام گرفته، می

، ترسیم Vikorبهبهان جهت بهسازی و نوسازی با استفاده از مدل  نوسازی، شناسایی و اولویت بندی محالت بافت فرسوده شهر

و همچنین مقایسه وضعیت Arc GIS بندی شده محالت بافت فرسوده با استفاده از نرم افزار نقشه محدوده و همچنین نقشه اولویت

 باشد. بافت فرسوده شهر بهبهان می هایسرانه

 

 محدوده مورد مطالعه -4

شهر بهبهان مرکز شهرستان بهبهان بوده و در استان خوزستان قرار  1790اداری کشور در سال  -اسیبراساس تقسیمات سی

دقیقه عرض شمالی واقع  70درجه و  71دقیقه طول شرقی و  10درجه و  01دارد. این شهر به لحاظ موقعیت ریاضی در مختصات 

 60کیلومتری جنوب شرق آغاجاری،  40کیلومتری رامهرمز،  11 کیلومتری اهواز، 210شده است و به لحاظ نسبی در فاصله تقریباٌ 

 کیلومتری شمال غرب دوگنیدان به عنوان مهمترین مراکز جمعیتی قرار گرفته است.  31کیلومتری جنوب شرق شهر امیدیه و 

 

 
 .7939(: نقشه موقعیت شهر در استان و کشور، نگارنده، 7شکل )
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 هاروش تجزیه و تحلیل داده -5

 باشد:وش تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش، شامل دو قسمت میر

 

 بندی محالت بافت فرسوده شهر بهبهان جهت بهسازی و نوسازیاولویت

د، سپس انبندی بافت فرسوده شهر مشخص شدهبندی محالت بافت فرسوده، معیارهای ارزیابی رتبهدر این بخش به منظور رتبه

 ها پرداخته شده است.ندی این محلهببه تحلیل و رتبه Vikorرآیند تحلیل سلسله مراتب و مدل های فبا استفاده از مدل
 

 های بافت فرسوده شهر بهبهانبندی محلهها و معیارهای ارزیابی رتبه(: شاخص9-24جدول )

 معیارها شاخص

 کالبدی

 های مورد نیاز و عدم تطابق آنها با وضع موجودکمبود سرانه

 سیسات زیربنایی مناسبنبود تأ 

 کمبود و ناکارآمدی خدمات شهری

 کمبود امکانات گذران اوقات فراغت

 عدم تناسب ابعاد، فرم و شکل

 های همجوار و موجود بافتعدم همخوانی کاربری

 وجود معابر ناکارآمد حرکتی

 وجود مخاطرات محیطی محیطیزیست

 اقتصادی

 وضعیت نامطلوب اشتغال و درآمد

 ضعف همکاری نهادها و مؤسسات اقتصادی

 مالیات و عوارض شهری باال

 هاگیریعدم مشارکت مردم در تصمیم اجتماعی

 نبود امنیت اجتماعی

 1717منبع: نگارندگان، 

 
و متخصصان  نفر از کارشناسان 21ای طراحی و در میان در مرحله بعد برای تعیین اهمیت و امتیاز اولیه این معیارها، پرسشنامه

طیف  0ای لیکرت بوده است و از دهی به این معیارها براساس طیف پنج گزینهامور بافت فرسوده شهر توزیع شده است. مبنای امتیاز

های حاصل از = کامالً نامناسب( استفاده شده است. در نهایت از داده1= نامناسب 2= نسبتاً مناسب 7= مناسب 4= کامالً مناسب 0)

 اند.ها میانگین گرفته شده و به عنوان ماتریس اولیه مدل وایکور در نظر گرفته شدهامهاین پرسشن

 

 های موجود شهر بهبهانبخش دوم: بررسی وضعیت کمی کاربری

های پیشنهادی آن های شهر بهبهان، به بررسی طرح تفصیلی شهر و سرانهدر این بخش جهت بررسی وضعیت کمی کاربری

 .پردازیممی

 

 بندی محالت بافت فرسوده شهر بهبهان جهت بهسازی و نوسازی تاولوی

های متفاوتی استفاده شده که در این راستا، ها و مدلبندی محالت بافت فرسوده، تاکنون از روشبه طور کلی برای اولویت    

ندی بگیری چند شاخصه، اولویتهای تصمیمهای چند شاخصه اهمیت بیشتری داشته است. با بسط و توسعة روشگیری از روشبهره

 بندی مشکالت آنها در مرحله نوین قرار گرفته است.محالت و همچنین  رتبه

بندی محالت بافت فرسوده شهر در این مرحله، مراحل  انجام مدل وایکور و همچنین نحوة استفاده از آن در زمینه اولویت

 شود.بهبهان به بحث گذاشته می
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 تکنیک وایکور

ازی سی وایکور از یک کلمه صربی به معنی بهینهآل دارای اعتبار بیشتری است. واژهحل ایدهر بر اساس تشابه به راهروش وایکو

گیری چند معیاره های تصمیم(.  و یکی از روشChatterjee et al., 2009, 4044چند معیاره و راه حل توافقی گرفته شده است )

 Opricovic) ریزی توافقی ارائه شده است مسئل گسسته دارد. این روش بر اساس برنامه کاربردی است که کارایی باالیی در حل

and Tzeng, 2004, 447های موجه حل( ارائه شد. راه حل توافقی، راه1192( و زلنی )1137های توافقی توسط یو )(. مبنای مدل

دری و کند )بگیرندگان تعیین میی تصمیمسط اعتبارات و یژهآل نزدیک بوده، به عنوان توافق ایجاد شده توحل ایدهرا که به راه

 (.3، 1711همکاران، 

 

 گیریمرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم

شود. برای نشان داده می Xiخصوصیت وجود دارد. همچنین، آلترناتیوهای گوناگون هست که با  nگزینه و  mفرض کنید که  

مقدار خصوصیت  Xijشود؛ به عبارت دیگر، نشان داده می Xijد دارد که مقدار آن به صورت ای از معیارها وجوهر گزینه نیز مجموعه

j .ام است 

 بندی محالت بافت فرسوده شهر بهبهان جهت بهسازی و نوسازیگیری اولویت(: ماتریس تصمیم4-4جدول )
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 0/7 10/7 10/7 27/4 11/4 3/4 21/7 19/4 2/4 4 3/7 27/4 شاه فضل

 21/7 03/4 41/7 00/4 73/4 20/4 11/4 23/4 14/4 11/4 12/4 40/4 هامال محسنی

 20/2 11/2 3/2 97/7 13/7 1/7 7 7/4 2/7 6/2 3/2 1/4 گودبقال

 67/2 7/7 11/2 13/7 70/7 10/7 7/7 9/4 11/7 7 1/7 17/4 هادرویش

 21/7 07/4 41/7 61/4 70/4 21/4 29/4 21/4 17/4 20/4 13/4 30/7 پر

 11/2 13/2 3/2 91/2 14/7 3/7 1/2 1/4 3/7 7/2 0/2 3/4 گود چاهک

 7/7 17/7 17/7 20/4 13/4 70/7 21/7 3/4 20/7 1/4 0/7 21/4 پهلوانان

 13/2 12/7 10/2 14/4 17/4 77/7 13/7 7/4 11/7 1/7 6/7 11/4 کاروانسرا

 17/2 11/7 1/7 13/4 3/4 20/7 17/7 13/4 7/4 3/7 4/7 13/4 حروار

 03/2 1/7 7/2 20/7 20/7 17/7 7/7 11/4 13/7 3/2 9/2 11/4 زاده حیدرامام

 10/7 01/4 73/7 40/4 70/4 27/4 11/4 17/4 11/4 12/4 7/4 41/4 هاآب خسی

 14/7 70/4 70/7 40/4 72/4 21/4 1/4 11/4 11/4 1/4 1/7 71/4 هاویسی

 19/7 00/4 71/7 01/4 73/4 27/4 13/4 20/4 14/4 16/4 3/4 47/4 سادات

 11/7 41/7 71/7 41/4 71/4 10/4 3/4 11/4 1/4 9/4 9/7 70/4 میرزاها

 11/7 20/7 21/7 70/4 23/4 12/4 61/7 13/4 13/4 7/4 1/7 21/4 لعب آب

 90/2 3/7 2/7 11/4 60/7 21/7 1/7 11/7 13/7 4/7 1/2 19/4 ملک

 3/2 10/2 7/2 30/2 11/7 0/2 6/2 3/2 0/7 1/2 2/2 0/4 سیرپوشان

 77/2 1/7 9/2 97/2 22/7 11/7 1/7 13/4 1/7 1/2 3/2 11/4 نمدمالها
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 31/2 0/7 17/2 1/4 60/7 19/7 3/7 30/7 1/4 7/7 1/2 10/4 باقرخان

 12/7 21/4 77/7 41/4 77/4 13/4 1/4 14/4 40/7 9/4 3/7 73/4 معمارها

 3/7 11/7 21/7 77/4 20/4 11/4 00/7 1/4 20/7 4/4 9/7 23/4 عقالییها

 11/2 9/7 3/7 11/4 30/7 27/7 11/7 20/4 11/7 6/7 7/7 19/4 بی بی زبیده

 1/2 10/2 0/2 30/2 17/7 0/7 9/2 1/2 12/7 4/2 1/2 9/4 بدیعبها

 1717منبع: نگارنده، 

 

ها نیز محالت بافت بندی محالت بافت فرسوده و در ردیفها، معیارهای مورد استفاده جهت اولویتدر این ماتریس، در ستون

 بندی محالت بافت فرسوده که از طریق پرسشنامه استخراج شده است،های خام هر معیار مربوط به اولویتفرسوده قرار دارند؛ داده

 (.1-4های جدول قرار گرفته است )جدول در خانه

 

 مرحله دوم: محاسبه مقادیر نرمال شده

 شود: ( استفاده می1-4ام باشد، از فرمول شماره )jام و بعد iمقدار اولیة  Xijسازی مقادیر، زمانی که برای نرمال

 

 : محاسبه مقادیر نرمال شده1-4فرمول 

 

 باشند. ام میiمقدار نرمال شده گزینه  fijرای هر گزینه )مقدار اولیه( و مقادیر هر معیار ب Xijکه در آن 

 

 مرحله سوم: وزن دار کردن ماتریس نرمال

های متعددی مانند کنیم. در این زمینه روشجهت وزن دار کردن ماتریس نرمال، ابتدا وزن هر کدام از معیارها را محاسبه می

، بردار ویژه و مانند آن وجود دارد که Linmap(، ANP(، فرآیند تحلیل شبکه )AHPراتب  )مآنتروپی شانون، فرآیند تحلیل سلسله

ها استفاده شده است. برای تعیین وزن شاخص AHPها را مورد استفاده قرار داد. در این تحقیق از روش توان آنمتناسب با نیاز می

افزار در محیط نرم AHPر مسکن تعیین شده است و از طریق روش وزن معیارهای پیشنهادی نیز توسط بیست نفر از کارشناسان امو

Expert Choice  (.7-4محاسبه و به هر شاخص تخصیص داده شده است )جدول 
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 AHP(: وزن معیارها بر اساس روش 4-6جدول )
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347. 630. 319. 912. 311. 619. 030. 326. 011. 737. 793. 261. 

 .1717مآخذ: نگارنده، 

 ال مثبت و منفیمرحله چهارم: تعیین نقطه ایده

 برای هر معیار، بهترین و بدترینِ هریک را در میان همه گزینه ها تعیین کرده و به ترتیب :تعیین نقطه ایده آل مثبت و منفی

راساس رابطه زیر مقادیر بهترین و بدترین محاسبه اگر تابع معیار نشان دهنده سود مثبت یا منفی باشد ب .نامیممی 

 شود.می

 آل مثبت: تعیین نقطه ایده2-4فرمول 

 

 آل منفی: تعیین نقطه ایده7-4فرمول 
ijF j= Man -

iFij        ,           Fj = Min+ Fi 

 توان بهترین و بدترین مقادیر را برای معیارها مشخص نمود. بر این اساس می

 

 (: بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع معیارها4-3جدول )
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f* 130/1  111/1  211/1  224/1  117/1  161/1  107/1  111/1  172/1  119/1  112/1  163/1  

-f 191/1  190/1  114/1  107/1  119/1  191/1  131/1  169/1  132/1  107/1  166/1  141/1  

w 196/1  116/1  120/1  11/1  190/1  19/1  134/1  141/1-  10/1  146/1  176/1  123/1  
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* max ; mini ij i ij
jj

f f f f 
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 آلحل ایدهها با راهمرحله پنجم: محاسبۀ مقادیر فاصلۀ گزینه

های زیر شود و سپس، محاسبة تجمیع آن بر اساس رابطهآل مثبت محاسبه میحل ایدهدر این مرحله، فاصلة هر گزینه از راه

 گیرد.رت میصو

 آلحل ایدهها با راه: محاسبه مقادیر فاصله گزینه4-4فرمول 

 

 هابندی نهایی گزینهو رتبه Qiمرحله ششم: محاسبه مقدار 
 شود:از طریق رابطة زیر محاسبه می Qiمقدار 

 Qi: محاسبه مقدار 0-4فرمول 

 

 که در آن:
iS i= Min +,          S iSi = Max -S 

iR i = Min +,         R iR i= Max -R 

 وزن استراتژی )اکثریت معیارها( یا حداکثر مطلوبیت گروهی است. Vو 

 

 Qiها بر اساس مقادیر بندی گزینهمرحله هفتم: رتبه

 Qiهایی که مقدار ها پرداخت. گزینهبندی گزینهتوان به رتبهها که در مرحله ششم محاسبه شد، میگزینه Qiبر اساس مقادیر 

-4تر است )جدول کوچکتر به معنای قرار گرفتن در رتبة پایین Qiگیرند و مقادیر ها بیشتر باشد، در اولویت باالتر قرار میر آند

3.) 

 Qiبندی محالت بافت فرسوده شهر بهبهان بر اساس مقادیر (: رتبه4-70جدول )

 رتبه S R Q محالت

 7 319/1 622/1 110/7 شاه فضل

 6 364/1 326/1 21/2 هامال محسنی

 10 714/1 972/1 143/4 گود بقال

 19 260/1 942/1 201/4 هادرویش

 3 361/1 311/1 473/2 پر 

 14 731/1 346/1 477/4 گود چاهک

 17 412/1 912/1 613/7 پهلوانان

 16 719/1 942/1 111/7 کارونسرا

 11 262/1 117/1 324/7 خروار

 27 111/1 111/1 600/4 امام زاده حیدر

 11 613/1 347/1 113/7 هاآب خسی

 4 397/1 616/1 44/2 هاویسی

 0 333/1 326/1 211/2 سادات

 2 972/1 691/1 237/2 میرزاها

 9 372/1 666/1 116/7 لعب آب

 21 206/1 902/1 219/4 ملک

 22 106/1 319/1 71/0 سیرپوشان

 11 603/1 069/1 703/4 نمدمالها

* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 
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 رتبه S R Q محالت

 1 141/1 464/1 074/7 باقرخان

 1 326/1 317/1 67/2 معمارها

 12 432/1 912/1 237/7 عقالییها

 13 711/1 932/1 331/7 بی بی زبیده

 21 162/1 932/1 619/4 مدیمها

 .1717مآخذ: نگارنده، 

به شود، محالت باقرخان ، میرزاها و شاه فضل بر اساس میزان فاصله نسبت مشاهده می 3-4همانطور که در جدول شماره 

(، نسبت به سایر محالت از وضعیت بدتری برخوردار هستند، بنابراین Q3=319/1و Qi ،972/1=Q2=141/1آل به ترتیب )حل ایدراه

( از لحاظ 162/1( و بدیعبها )106/1(، سیرپوشان )111/1در اولویت بهسازی و نوسازی قرار دارند. و محالت امام زاده حیدر )

 محالت از وضعیت بهتری برخورداراند. معیارهای باال نسبت به سایر

 

 
 : محدوده محالت بافت فرسوده شهر بهبهان )ترسیم: نگارنده(.2-4نقشه 

 

 
 بندی بهسازی و نوسازی محالت بافت فرسوده شهر بهبهان )ترسیم: نگارنده(.: اولویت9-4نقشه 
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 های موجود شهر بهبهانبررسی وضعیت کمی کاربری
نهادی های پیشو سرانه بهبهان های شهر بهبهان، به بررسی طرح تفصیلی شهرضعیت کمی کاربریدر این بخش جهت بررسی و

 . پردازیمآن می

های پیشنهادی طرح تفصیلی و مقایسه آن با سطح وضع موجود تعیین سطوح مورد نیاز شهر براساس سرانه ،هدف از این بررسی

( 1790و خدماتی شهر بهبهان است. در طرح تفصیلی شهر بهبهان )مصوب جهت تعیین کمبودها و نیاز به فضاهای جدید مسکونی 

های ( سطوح مورد نیاز در وضع موجود کاربری4-11متر مربع تعیین گردید. جدول شماره ) 123529سرانه کل پیشنهادی معادل با 

سبز، کاربری تجاری، آموزشی،  های فضایدهد. براساس این جدول، شهر بهبهان از حیث سطح کاربریشهر بهبهان را نشان می

باشد. بیشترین کمبود سطح مورد نیاز مربوط به کاربری توریستی، اداری و کاربری ورزشی دچار کمبود می -آموزش عالی، جهانگردی

ر مت 4591باشد. بطوریکه این شهر با توجه به سرانه پیشنهادی و فضای سبز موجود شهر، نیازمند سطحی معادل با  فضای سبز می

ها برخوردار بود بطوری که سطحی معادل با مربع است. در این میان کاربری مسکونی از وضعیت بهتری نسبت به تمامی کاربری

 -بهداشتی، فرهنگی -های مانند کاربری درمانیمتر مربع مازاد بر وضع پیشنهادی را به خود اختصاص داد. همچنین کاربری 6503

 اند.ازاد بر وضع پیشنهادی را به خود اختصاص دادهمذهبی و کاربری انتظامی سطحی م

 
 های شهر بهبهانها و مقایسه آن با وضع موجود کاربری(: سطح مورد نیاز کاربری4-79جدول )

 وضع موجود وضع پیشنهادی

 نوع کاربری
 سطح

 )مترمربع(

 نسبت

 )درصد(

 سرانه

 )مترمربع(

 سطح

 )مترمربع(

 نسبت

 )درصد(

 سرانه

 )مترمربع(
 مازاد دکمبو

 6503  06511 20539 6122419 02/41 1/79 3776914 مسکونی

  1596 751 1573 721610 96/7 1/7 031602 آموزشی

  1511 1510 1544 111364 14/2 6/1 711161 آموزش عالی

  1579 2522 1512 279316 61/2 1/2 796401 تجاری

  153 7519 1546 741106 99/4 9/7 327631 اداری

 -درمانی

 بهداشتی
149914 9/1 11/1 163610 153 1500  1500 

 -فرهنگی

 مذهبی
124132 3/1 94/1 119217 1546 151  1516 

  1526 1522 1506 171319 49/2 1/1 763711 ورزشی

پارک و فضای 

 سبز
1231611 9/6 64/9 412622 1532 7530 4591  

 1599  2502 1516 231111 64/1 0/1 14191 انتظامی

 -گردیچهان

 توریستی
01721 7/1 70/1 12171 1510 1511 1524  

 1717منبع: نگارنده، 
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 (.7939منبع: نگارنده، )(: سهم هر کاربری از کل مساحت وضع موجود شهر بهبهان 4-7نمودار شماره )

 

 گیرینتیجه
های فرسوده در مرکز شهر از مسائلی که به دلیل دارا بودن بافتترین شهرهای استان خوزستان است یکی از قدیمی شهر بهبهان

سانی، رهای شبکه دسترسی و خدماتنظیر مشکالت کالبدی و فضایی شهری از نظر ساخت، بافت، سیمای شهری و همچنین نارسایی

گوی لها، نبود خدمات و تاسیسات الزم و مناسب شهروندان، ناهماهنگی مقیاس و ظرفیت کالبد و فضاهای بافت با اسرانه کم کاربری

ها الزامی های بهسازی و نوسازی را در این بافتبرد که این موارد خود به خود اهمیت طرحها رنج میزنده امروزی و فرسودگی بافت

 نیزم یاربرک نهیبه قیبر تطب دیبافت فرسوده شهر بهبهان با تأک یو نوساز یبهساز یبررس، به پژوهشبنابراین در این  سازد.می

و  هیزتج یبرا های گوناگونیافزاهای و مدلو از نرم باشدیم یو از نوع کاربرد یلیو تحل یفیروش پژوهش توص .پرداخته شد یشهر

بندی بهسازی و نوسازی محالت برای اولویت Vikorدر راستای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل  .است شده استفاده هاداده لیتحل

ای هردن آزمون فرضیه دوم تحقیق، وضعیت پیشنهادی و موجود سرانه کاربریبافت فرسوده استفاده و همچنین جهت مشخص ک

شهر بررسی و تحلیل شد. و در آخر نقشه اولویت بندی محالت بافت فرسوده شهر بهبهان جهت امر بهسازی و نوسازی آنها و در 

 مشخص شده است. Arc Gisواقع رسیدگی به مشکالت موجود آنها از طریق نرم افزار 

جهت اولویت بندی محالت بافت فرسوده شهر بهبهان نشان داده است که از لحاظ  Vikorهای موجود مدل حاصل از داده نتایج

، Qi=141/1آل به ترتیب )حل ایداولویت بهسازی و نوسازی محالت باقرخان ، میرزاها و شاه فضل بر اساس میزان فاصله نسبت به راه

972/1=2Q 3=319/1وQمحالت از وضعیت بدتری برخوردار هستند، بنابراین در اولویت بهسازی و نوسازی قرار  (، نسبت به سایر

( نسبت به سایر 4-4( از لحاظ معیارهای جدول )162/1( و بدیعبها )106/1(، سیرپوشان )111/1دارند. و محالت امام زاده حیدر )

 محالت از وضعیت بهتری برخورداراند. 

های وضع های طرح پیشنهادی با سرانهزمون فرضیه دوم در رابطه با مقایسه وضعیت سرانههای بدست آمده از آتحلیل داد

توریستی، اداری و  -کاربری فضای سبز، کاربری تجاری، آموزشی، آموزش عالی، جهانگردی دهد، کهموجود شهر بهبهان نشان می

های شهر بهبهان مربوط به ورد نیاز در میان کاربریباشد و در این میان بیشترین کمبود سطح مکاربری ورزشی دچار کمبود می

متر مربع از وضعیت بهتری  6503باشد و همچنین کاربری مسکونی با مازادی نزدیک به متر مربع می 4591کاربری فضای سبز با 

 برخوردار هست

 

 پیشنهادات

 مناسب مکانهای در... فراغت و اوقات گذران و ورزشی کاربری سبز، نظیر فضای عمومی رفاه نیاز مورد کاربریهای ایجاد -

 خود باشد.  زمین فروش به حاضر آنها مالک که زمینهایی مخروبه یا و بایر هایزمین نظیر

 انکی.ب تسهیالت طریق دادن از دولتی و عمومی بخش حمایت و پشتیبانی مالکین با توسط مسکونی های واحد بهسازی -
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 تعاونی ایجاد طریق از تواند امر می این که خودشان، توسط طرح اجرای و ساخت برای بافت این در ساکن مردم به کمک -

 گیرد صورت وام دادن مالی و های کمک و ها

و همچنین برطرف کردن  تر در بافت به منظور جلوگیری از خروج ساکنانایجاد خدمات و تأسیسات زیربنایی مناسب -

 بافت فرسوده. محیطی ناشی از تخریب و نوسازی و بهسازیمشکالت زیست

گیری از همه ابزارهای های فرسوده از طریق ایجاد مدیریت واحد شهری و با بهرهعملکردی بافت -بهبود شرایط کالبدی -

 شود.ساختاری توسعه، امکان پذیر می -های راهبردیموجود دولتی در قالب طرح
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