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 چکیده

کاهش فقر به عنوان نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره و بزرگترین چالش جهانی است. فقر حاصل 

صاحب نظران با توجه به آثار مثبت جهانی شدن، آزادسازی تجاری و ورود  برخی ازنابرابری شدید اجتماعی است. 

در مقابل نظریه پردازانی ای جهانی را یک ضرورت دانسته و عدم ورود به آن را غیرقابل توجیه می دانند. به بازاره

جهانی شدن را بیشتر از آثار مثبت آن دانسته و این پدیده را از عوامل نابرابری بین ملت ها  آثار منفی هستند که 

ن نابرابری و رشد، پیامدهای مهمی در مورد نقش مطالعات اخیر در مورد رابطه بی. و مناطق ارزیابی می کنند

در این تحقیق به بررسی وضعیت نابرابری درآمدی،  جهانی شدن در روابط رشد، توزیع و فقر را نشان می دهد.

کیفیت تغذیه و ارتباط آن با فقر پرداخته شده است. در ادامه شرایط کنونی و ارتباط آن با جهانی شدن مورد 

از نمونه به تناسب جمعیت هر منطقه از شهر اراک انتخاب شد.  212رد. بدین ترتیب تعداد تحلیل قرار می گی

برای تحلیل فضایی  GISها در سطح مناطق استفاده گردید. از نرم افزار به منظور توزیع پراکنده نمونه  GISافزارنرم

های میدانی انجام شده نشان دهنده  برای تحلیل آماری در این مقاله استفاده شد. بررسی SPSSو از نرم افزار 

سطح درآمدی پایین شهر است. بررسی وضعیت رضایت از زندگی بیانگر پایین بودن میانگین رضایت از زندگی در 

های به سبب وجود بافت 3سطح شهر تا کمتر از میانه است و آن را در سطح نسبتا پایینی قرار می دهد. منطقه 

ارآمد شهری در وضعیت نامطلوب تری در زمینه کیفیت تغذیه قرار دارد. با نتایج روستایی و سطح وسیع بافت ناک

بدست آمده از ماتریس همبستگی می توان گفت بین میانگین درآمدی، میانگین هزینه، رضایت از زندگی و کیفیت 

ش که با افزای تغذیه رابطه وجود دارد. از سویی دیگر نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی کرامر نشان می دهد

سطح تحصیالت، سطح درآمدی، سطح هزینه ها، مالکیت خودرو و نیز رضایت از زندگی افزایش می یابد. حال آنکه 

افزایش تحصیالت، کیفیت تغذیه و مالکیت مسکن را افزایش نمی دهد که می تواند بیانگر این باشد که افراد با 

به جز تغذیه )خرید خودرو( متمرکز ساخته اند. بررسی فرایند  تحصیالت باالتر هزینه خود را در بخش های دیگری

جهانی شدن و تاثیر آن بر فاکتورهای مختلفی چون نابرابری درآمدی و فقر مستلزم وجود آمارهای طولی است که 

در ایران و به ویژه اراک فقدان آن به شدت احساس می شود. از این رو نمی توان گفت افزایش نابرابری درآمدی 

کنونی شهر اراک متاثر از فرایند جهانی شدن است یا نه. در مجموع بررسی های انجام شده در خصوص شهر اراک 

بیانگر آن است که به سبب عدم برخورداری از ساختار قانونی و نظارتی مناسب، سیاست های اتخاذ شده برای 

ست روبرو شده است. این عامل بیش از آزادسازی اقتصاد و به ویژه خصوصی سازی صنایع تا حدود زیادی با شک

جهانی شدن بر کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری، اعتراضات خیابانی، کاهش سطح درآمدی و هزینه ای 

 خانوار موثر بوده است.
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 مقدمه -7

درصد از  08ت و در حال حاضر نابرابری در توزیع ثروت جهانی بسیار فاحش می باشد. حدود فقر بزرگترین چالش جهان اس

درصد فقیرترین جمعیت جهان  28درصد درآمد جهانی به  5دالر در روز زندگی می کنند و تنها  18جمعیت دنیا با کمتر از 

درصد ثروتمندترین جمعیت جهان می باشد.  28ه درصد از درآمد جهانی متعلق ب 55اختصاص یافته است؛ این در حالی است که 

به تازگی اثرات جهانی شدن بر  .(Rahim et al, 2014)  تعدادی از مطالعات انجام شده، جهانی شدن را به فقر پیوند می زنند

ابری ین است که نابرنابرابری درآمد، به مسئله ای مهم تبدیل شده و توجه بسیاری از محققان را به خود را جلب کرده است. واقعیت ا

تشدید شده است. در کشورهای توسعه یافته، نگرانی در مورد اثرات منفی  1808درآمدی و فقر نسبی در بیشتر کشورها پس از دهه 

شروع شد و شکاف دستمزد افزایش یافت. اثرات جهانی شدن بر  1808تجارت بین المللی و حرکت سرمایه در توزیع درآمد از دهه 

تواند قابل توجه باشد و می تواند نابرابری درآمدی را شدت ببخشد. سیاست های اقتصادی نئولیبرالی مانند کاهش  نابرابری می

انعطاف پذیری بازار کار و رفاه اجتماعی همراه با جهانی شدن، موجب افزابش نابرابری درآمد شده است. نابرابری درآمد، همراه با 

کشورهای در حال  .جدی تر شد 1808کشورهای آفریقایی و آمریکای التین پس از دهه جهانی شدن و رکود اقتصادی در بیشتر 

براساس گزارش های ساالنه ارائه شده از  .(Lee, 2014) توسعه از فقر مداوم و افزایش نابرابری همراه با جهانی شدن رنج می برند

ظ جهانی شدن در بین کشورهای دنیا در رده های بسیار پایین قرار گرفته است و با این ، ایران از لحاKOFسوی موسسه اقتصادی 

 . (1385)گل خندان, کسب کرده است  2812در سال  151شاخص ایران رتبه 

جهانی را یک ضرورت دانسته  یصاحب نظران با توجه به آثار مثبت جهانی شدن، آزادسازی تجاری و ورود به بازارها برخی از

جهانی شدن را بیشتر از آثار مثبت  آثار منفی در مقابل نظریه پردازانی هستند که و عدم ورود به آن را غیرقابل توجیه می دانند. 

 ووافقان مهای  در نهایت با توجه به نظریه .آن دانسته و این پدیده را از عوامل نابرابری بین ملت ها و مناطق ارزیابی می کنند

دن جهانی شکه  جهانی شدن باشد نظرات به عنوان برایند می تواندکه  قابل اشاره استعقیده فالک مخالفان در باب جهانی شدن، 

است،  فاحش در زمینه های گوناگونهای  نابرابری نشانگر، به عنوان یک فرایند تاریخی که در متن نظام بین المللی شکل می گیرد

اند، متمرکز و وضعیت نسبی و مطلق  بوده مند ی مربوط به رشد را در بخش ها و جوامعی که از قبل نیز از آن بهرهرو مزایا و از این

براساس نظر فالک، شاید بتوان  (.1385)آق ارکاکلی, یحیی زاده فر و نوبخت,  کندبدتر می اند بهره بوده بی آنهایی که از قبل نیز از آن 

ست که به سبب عدم برخورداری از برخی مزایا در فرایند جهانی شدن، وضعیت نسبی آن در حال بدتر ایران را در زمره جوامعی دان

شدن است و در این میان شهرهایی چون اراک از وضعیت نابسامان تری برخودار است. در این تحقیق به بررسی وضعیت نابرابری 

می شود. در ادامه شرایط کنونی و ارتباط آن با جهانی شدن مورد  درآمدی، کیفیت تغذیه و ارتباط آن با رضایت از زندگی پرداخته

 تحلیل قرار می گیرد.

 

 تحقیق ادبیات -2

 جهانی شدن -2-7
 در مهمی تحول با داند که می میالدی هفدهم قرن از را شدن جهانی آغاز جهانی شدن پدیده ای نو ظهور نبوده، چنانچه لکنر

 آغاز انسان زندگی در را خود رشد به رو روند پیش، سالیان اگرچه جهانی شدن از رتی دیگربوده است. به عبا همراه جهانی عرصه

است.  کرده چشمگیر پیدا سرعتی آن، همراه های فن آوری و ارتباطات گسترش آن از پس و جهان صنعتی شدن دنبال کرده اما به

 جهان همگون سازی و یکپارچگی فشردگی، چون تعابیری با که است معاصر دنیای مهم پدیده های از یکی جهانی شدندر هر حال 

 همراه می گردد.

تعاریف متعددی برای جهانی شدن آورده شده است، هاروی آن را فشردگی زمان و مکان دانسته و گیدنز آن را فرایند به هم 

ی آن بر شمرد که هر یک براساس وابستگی روزافزون زمان تعریف می کند. همچنان که مخالفان و موافقان متعددی را می توان برا

مزایا و معایب متصور برای آن به این موضوع پرداخته اند؛ نظریه پردازان در این عرصه از ابعاد مختلفی آن را تحلیل کرده اند. برای 

 چندفرهنگی پدیده به مثبت ار داده و با نگاهیجهانی شدن را مدنظر قر (1301)البرو, مثال ساندرکوک بعد فرهنگی و اثرات اجتماعی 

حال آن که فانشتاین به نابرابری . (1382)یانگ,  دارد همراه به خود با جدید هایآن را فرصتی تلقی می کند که موقعیت ها،ملت شدن
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اقتصادی سوئی که این نابرابری ها بر شهروندان  -عی های در شهر ناحیه های جهانی اشاره می کند و می کوشد تا آثار اجتما

از سویی دیگر اسکات . (Fainstein, 2001)فرودست جامعه، مهاجران و گروه های قومی و نژادی در اقلیت می گذارد را شرح دهد 

ن بالقوه دارای دو چهره می باشد که یک روی آن با اشاره به درهم تنیدگی حوزه های اقتصاد و فرهنگ؛ معتقد است جهانی شد

جهانی شدن تحت لوای نئولیبرالیسم بدون شک به تاریک و رو به قهقراست اما روی دیگرش رو به ترقی است. به عقیده وی 

های ل سیاستمنطقه ها خواهد انجامید؛ در مقابل بر این باور است که برخی اشکا -نابرابریهای اجتماعی شدید و تنشهای درون شهر

 (1302)اسکات, دموکراتیک اجتماعی تجدید سازمان یافته، قادرند راه های عملی، عادالنه و قانع کننده ای ارائه کنند 

ین ا بسیاری از پژوهش ها، تاثیر جهانی شدن بر افزایش نابرابری های درون کشورها و میان کشورها را تصدیق می کنند. نتیجه

پژوهش ها بیانگر آن است که جهانی شدن بر افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در سطح جهان تاثیرگذار بوده 

درصد ثروتمندترین مردمان در جهان  28میالدی، سهم درآمد  1818گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال "است. به استناد 

درصد فقیرترین مردمان بوده است. این نسبت در سه دهه بعد همواره  28برابر بیشتر از سهم درآمد  38از درآمد جهانی، نزدیک به 

 .(1301مغانی رحیمی,  و)ضرابی  "برابر رسیده است 18میالدی به  1888رو به افزایش بوده به  گونه ای که در 

شهرنشینی و ویژگی های آنها نیز تحت  وده اند و رونداخیر بی تاثیر نب های دهه در شدن در این میان شهرها نیز از روند جهانی

شعاع این تاثیرات قرار گرفته است. فرایند جهانی شدن همچنان که در مقیاس کالن بر اقتصاد، فرهنگ، سیاست و محیط زیست 

 و شدت که قم می زنددر شهرها ر فردی آگاهی های و فرهنگی جریانات انسانی، روابط تاثیرگذار است؛ تحوالتی را نیز در اقتصاد،

 .(1388)پوراحمد, قرخلو و موسوی, است  متفاوت شدن، جهانی جریان با شهرها میزان پیوستگی با متناسب آنها ضعف

 

 نابرابری درآمدی -2-2
 دمشود، توزیع درآ ابعاد گوناگونی دارد، اما آنچه به طور مستقیم مربوط به عدالت و رفاه اجتماعی می نیز مسئله توزیع درآمد

رح عمومی مط بین افراد و خانوارها یا توزیع درآمد فردی است که در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از مهمترین مسائل سیاست

نظریات متعدد و متفاوتی در خصوص نابرابری درآمدی و رابطه آن با پارامترهای  .(1383پرهیزکاری,  و)پرهیزکاری, مظفری  شود می

وجود دارد. برخی بر این باروند که نابرابری درآمدی سبب محدودیت دسترسی فقرا به منابع می شود و  دیگری چون رشد اقتصادی

از این به دنبال حمایت از سیاست هایی هستند که منجر به بازتوزیع درآمد میان ثروتمندان و فقرا می گردد. بررسی رابطه بین رشد 

سالنامه های آماری گواهی بر شکاف قتصاددانان و برنامه ریزان سیاسی است. اقتصادی و نابرابری درآمدی از دغدغه های اصلی ا

استان های مختلف ایران می باشند. وجود نابرابری درآمدی بین مناطق سبب معضالتی مانند  درآمدی قابل توجهی بین

این موضوع نه تنها  .دافزایش نرخ مهاجرت افراد متخصص یا صاحبان ثروت از مناطق محروم به مناطق برخوردار می گرد

مناطق می گردد، بلکه سبب افزایش شکاف  سبب ازدحام جمعیت، بروز مشکالت فرهنگی و در مواردی بی نظمی در این

 .(1385پیرایی,  &)خالصی  درآمدی بین مناطق خواهد شد

عبارت است از نسبت اندازه  اری، ضریب جینیمتداول ترین شاخص نابرابری درآمد ضریب جینی است. از نظر آم

درآمدی ممکن در یک توزیع درآمد کامالً ناعادالنه. این ضریب  نابرابری توزیع درآمد در جامعه به حداکثر اندازه نابرابری

چه ر ه است و هر چه اعداد به دست آمده به صفر نزدیکتر باشند، یعنی توزیع ثروت عادالنه تر و بین صفر و یک متغیر

توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر  به یک نزدیکتر باشند، یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و

کوچک نشان می دهد که تمام افراد جامعه تقریباً از سطح درآمد یا ثروت  سوق پیدا میکند. به عبارت دیگر، ضریب جینی

ان میدهد یک نفر تمام ثروت را در اختیار دارد و سهم مابقی از برخوردار هستند، در حالی که ضریب یک نش یکسانی

 8,2821معال  1385سال . ضریب جینی ایران در (1381نوروزی,  &)جابری خسروشاهی, محمدوند ناهیدی,  ثروت تقریباً صفر است

  بود.

رای این معیارها ب دهند؛ چراکه بینش محدودی از نابرابری ارائه می جینی معیارهای سنتی نابرابری درآمدی مانند ضریبالبته 

 گروههای درآمدی جامعه توضیحی ندارند معیارهای زندگی، تغذیه و وضعیت اجتماعی به تفکیک های سالمت، مرگ و میر، نابرابری
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رابری تری یعنی ناب شده تا نابرابری در سطح گسترده این پژوهش استفادهاجتماعی در  -نابرابری اقتصادی اصطالح .(1383)اکبری, 

 .دنشان ده را و کیفیت تغذیه توجه به درآمد با

در این که نابرابری بر موضوعاتی چون شکاف بین ثروتمندان و فقرا و یا تفاوت بین افراد برخوردار و محروم جامعه متمرکز است، 

ر نابرابری اجتماعی که از وجود تفاوت ها میان افراد و جایگاه های تعریف شده آنها ایجاد می اختالف نظری نیست. از سویی دیگ

شود، منجر به شکل گیری تفاوت در نحوه زندگی افراد به ویژه بهره مندی از حقوق، فرصت ها و امتیازات می گردد. حال آن که 

ابرابری هایی که ناشی از دو مورد مذکور نیست، اختالف نظر جدی نابرابری ناشی از استعداد و تالش قابل پذیرش بوده ولی در ن

وجود دارد. از این رو مباحث به سمت میزان قابل تحمل نابرابری و شیوه های کاهش آن سوق داده می شوند. فقر حاصل نابرابری 

 . (1302) زنوز بهروز, شدید اجتماعی است 

 

 فقر -2-9
کی از مشکالت اساسی جوامع بشری و نشانه بارز توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی، فقر ی

همبستگی اجتماعی و سالمت روانی را در اقشار جامعه به خطر می اندازد. کاهش فقر به عنوان نخستین هدف از مجموعه اهداف 

 (. 1383و قدسی,  )فطرس توسعه هزاره و بزرگترین چالش جهانی است

درصد در تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص توسعه کشورها اعالم داشت؛ اما با این  8سازمان ملل متحد نرخ رشد ساالنه 

در خصوص شاخص های توسعه و اضافه نمودن شاخص  1858وجود تغییر موضعی بنیادین در گزارشات علمی آن از ابتدای دهه 

به عبارتی دیگر توسعه تا پیش از این معنای صرفا اقتصادی داشته و (. 1308)اکبری, م دیده می شود های اجتماعی به این مفهو

. اما از زمان ظهور اندیشه توسعه به 1کشورهایی توسعه یافته تلقی می شدند که اقتصاد ملی آنها دارای نرخ رشد ناخالص باالیی بود

دوم، همواره یکی از اهداف توسعه، دستیابی به استانداردهای بهتر زندگی و  عنوان یک مسئله جهانی در دوره بعد از جنگ جهانی

در حقیقت شکست برنامه ها و تجارب  .(United Nations, 2015)( 1308)مومنی,  افزایش رفاه اجتماعی دانسته می شده است

جنبه های اجتماعی توسعه نیز توجه نمایند. علمی با تکیه صرف بر مسائل اقتصادی، اندیشمندان و دولتمردان را وادار نمود تا به 

امروزه هیچ نظریه پرداز توسعه ای بر یک بعد بودن توسعه تاکید نداشته و وجوه چندگانه ای اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

ی از توسعه فقر در پاسخ به چنین وضعیتی و به منظور جلوگیر(. 1308)اکبری, زیست محیطی، سیاسی و ... را برای آن قائل است 

 1885 -2881بود که نهادهای بین المللی و منطقه ای، اقدامات نمادین و عملی را در پیش گرفتند. برای مثال سازمان ملل، دهه 

را دهه ریشه کنی فقر نامید. بانک جهانی برای تحقق دنیایی رها از فقر، جهانیان را به اقدام موثر و برخورداری عمومی از بهداشت، 

گذاری کرد که از  ، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی هدف1881و آموزش دعوت نمود. در همین راستا در سال مسکن 

 (. 1302)ارضروم چیلر,  2، نیمی از افرادی که فقیر هستند، از شرایط فقر شدید خارج شوند2815طریق مشارکت جهانی تا سال 

                                                           

سعه یک کشور می توان کرد عبارتند از اینکه فقر چه تغییری پروفسور دادلی سیزر درباره معنای توسعه اظهار داشت؛ سواالتی که درباره تو - 1

کرده است، بیکاری چه تغییری کرده است، نابرابری چه تغییری کرده است, و چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد، بدون 

از این مسائل افزوده گردد، بسیار عجیب خواهد بود که شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. اگر بر یک یا دو مورد 

 نتیجه را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد. 

به استناد آمار بانک جهانی، در دهه های گذشته پیشرفت قابل مالحظه ای در کاهش فقر در جهان اتفاق افتاده است. دستیابی به اولین  - 2

اگرچه پیشرفت در کاهش فقر بود  2818( پنج سال زودتر از برنامه در سال 2815تا  1888درصدی فقر از سال  58هش هدف هزاره توسعه )کا

اما شمار باالی افراد فقیر درسطح جهان، وضعیتی غیرقابل قبول است و پیش بینی رشد کاهش فقر جهانی برای دست یابی به هدف پایان دادن 

درصد از جمعیت جهان  5/18، 2813ی برخوردار نمی باشد. با توجه به برآوردهای اخیر بانک جهانی، در سال از سرعت کاف 2838به فقر در سال 

میلیون نفر(  بوده، کاهش  001درصد ) 2/12که  2812دالرآمریکا داشته اند که در مقایسه با سال  88/1میلیون نفر( درآمد روزانه کمتر از  515)

بیلیون نفر( می باشد. در حالی که نرخ فقر در تمامی مناطق  05/1درصد ) 35، حدود 1888ن رقم در سال یافته است. الزم به ذکر است ای

اکثریت قریب به اتفاق فقر جهانی در مناطق روستایی است که تحصیالت پایین، عمدتا مشغول  کاهش یافته اما پیشرفتی نامتوازن داشته است.

 (worldbank, 2016)سال سن، از ویژگی های بارز آن اجتماعات می باشد 10جمعیت شاغل زیر  به کار در بخش کشاورزی و بیش از نیمی از

. 
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ی و اقتصادی است که برنامه ریزان و سیاستگذاران همواره در پی کاهش و در مجموع فقر یکی از پدیده های نامطلوب اجتماع

یا حذف آن اقدام نموده اند. موفقیت برنامه های فقرزدایی به همان اندازه که به سیاست ها و چگونگی اجرای برنامه ها وابسته است، 

به عبارتی دیگر پاسخ به سواالتی چون آیا فقر (. 1383)خلج و یوسفی,  به شناسایی دقیق پدیده فقر و معرف های آن نیز بستگی دارد

بین فقرا کاهش یافته است یا افزایش؟ آیا شکاف فقر بهبود یافته است، آیا توزیع درآمد، عادالنه تر شده و در جهت بهبود وضعیت 

ند لی بیشترین تاثیر را بر رورفاهی مردم بوده است؟ سیاست های اقتصادی دولت در روند فقرزدایی چه تاثیری داشته است؟ چه عام

 (. 1388)شریف آزاده و انتظار, فقر دارد؟ همواره دغدغه تحلیل گران اجتماعی و اقتصادی و نیز سیاستگذاران و برنامه ریزان بوده است 

ا ریشه و یاین، کاهش از سالهای بسیار دور وجود داشته و کشورهای متعددی را درگیر ساخته است. بنابر به طور کلی پدیده فقر

به عنوان یک مسئله مهم در بسیاری از کشورها از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی دنبال می شود. به منظور کن کردن فقر 

 & Bourguignon,2003) ضروری به نظر می رسد درک تهدیداتی که مسئله فقر با آن روبروست، شناسایی ابعاد و روند آن

Chakravarty )(United Nations, 2006). برای جهانی که های برجسته ، کمیسیون1808و  1858های همین راستا، از دهه در

های این های جهانی را شکل دادند. از ویژگیالمللی ایجاد شدند، موضوعات اصلی اغلب کنفرانسهای بیندغدغهمطالعه 

-ها گرانیترین نخود بر تازهپایدار با تاکید دوگانه ان بود. توسعه های انسپیوندی آرمانهای بین المللی، تالش برای همکمیسیون

پارچه سازی محیط زیست و توسعه به یک(. 1383)مصطفوی, غریبی و سابوته,  باشدها میاین تالشاز جمله  -و محیط زیستتوسعه 

وده بیر و غنی و زوال بی وقفه اکوسیستم ها منظور پیشگیری از تشدید فقر، عدم سالمت، شکاف روبه فزونی میان کشورهای فق

فقر امروزه در اکثر خط مشی  یبا تاکید جدی بر اصول پایداری و امحا مهم در چارچوب اهداف توسعه هزاره تعاریف . همچنیناست

 سعه پایدارسازمان ملل متحد در مورد تو جهانی اجالس ها و ساز و کارهای حقوقی بین المللی مربوط به توسعه پایدار همچون

  (.1385)رمضانی قوام آبادی و شفیق فرد,  منعکس گردیده اند
 

 جهانی شدن، نابرابری درآمدی و فقر  -2-4
ی در کشورهای در حال توسعه همراه با جهانی شدن ارائه شده است. درآمدچندین توضیح نظری درباره افزایش نابرابری 

با شروع فرایند جهانی شدن کشورها، با رقابت بین المللی با دیگر کشورها ، همزمان 1808کشورهای در حال توسعه پس از دهه 

مواجه شد. این روند نتایجی در بر داشت که توسط نظریه تجارت بین المللی ارائه نشده بود. به عبارتی دیگر رشد تجارت بین الملل 

هایی را تولید کنند که توسط کارگران نیمه ماهر و برونسپاری، موجب می شود که کارگران ماهر در کشورهای در حال توسعه کاال

در هر  آمددردر کشورهای توسعه یافته تولید می شد و این وضعیت آنان را بدتر می کند. از سویی دیگر منجر به افزایش نابرابری 

توسعه نتایج مشابهی  دو کشور شود. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کاالهای سرمایه ای نیز در کشورهای در حال

را در بر دارد، زیرا با تولید مرتبط بوده و نیازمند نیروی ماهر است. دولت در کشورهای در حال توسعه اساسا از صنایع آسیب پذیر 

الی مبا کارگران ناماهر پشتیبانی می کند؛ از این رو لیبرال سازی می تواند اثرات منفی بر کارگران فقیر داشته باشد. جهانی سازی 

در کشورهای در حال توسعه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. سیاست  درآمدو جنبش های سرمایه ای بین المللی می تواند منافع توزیع 

و فقر معموال پس از بحران  درآمدهای ازادسازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه موجب بی ثباتی مالی می شود. نابرابری 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش نابرابری از طریق خروج سود، سرکوب کارگران و دوگانگی  های مالی تشدید می شوند.

رقابت برای پایین "صنایع ارتباط دارد. تالش های کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی که عموما 

شود. عالوه بر این کاهش هزینه های مالی از طریق کاهش  نامیده می شود؛ به بدتر شدن شرایط طبقه کارگر منجر می "رفتن

هزینه های آموزش، بهداشت عمومی و ... وضعیت فقرا را بدتر نموده و منجر به افزایش نابرابری دستمزد می شود. تمام این استدالل 

را در کشورهای در حال توسعه  آمددرها که در تحقیقات متفاوت بدان رسیده اند، نشان می دهد که جهانی شدن می تواند نابرابری 

 را افزایش دهد. 

در بررسی تاثیرات جهانی شدن بر فقر، بایستی اثرات جهانی شدن بر رشد، نابرابری و تاثیر نابرابری بر رشد را درک کرد. 

وزیع و فقر را نشان مطالعات اخیر در مورد رابطه بین نابرابری و رشد، پیامدهای مهمی در مورد نقش جهانی شدن در روابط رشد، ت

را بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد تایید می کند، تحقیقات بسیاری  Uمی دهد. در حالی که کوزنتس رابطه شکل معکوس 

 تاثیرات نابرابری بر رشد را روشن می سازند. آنها بر این تاکید دارند که توزیع نابرابر درآمد می تواند از طرق متعدد به رشد اقتصادی
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یب برساند. به عبارتی دیگر در نتبجه نابرابری باالی درآمد ناشی از موقعیت اقتصاد سیاسی، بحران های اجتماعی و بی ثباتی آس

سیاسی به وقوع می پیوندد و از این طریق باعث کاهش سرمایه گذاری و رشد می گردد. مطالعات انجام شده براساس دیدگاه 

رابر ثروت، رشد اقتصادی را از بین می برد؛ زیرا فقرا نمی توانند آموزش کافی برای فرزندان نئوکینزی نشان می دهند که توزیع ناب

را فراهم کنند؛ به عبارتی دیگر نابرابری موجب بازتولید فقر شود. نابرابری درآمدی می تواند با بی ثباتی اقتصاد کالن و محدود کردن 

ی مضر باشد. از این رو نهایتا نابرابری ثروت و قدرت را برای تعداد کمی از ظرفیت دولت برای مدیریت اقتصاد، برای رشد اقتصاد

نخبگان به ارمغان می آورد. اگر نابرابری به طور قابل مالحظه ای مانع رشد اقتصادی شود، نه تنها فقر را به طور مستقیم افزایش 

نی شدن می تواند اقرات پیچیده ای بر رابطه بین نابرابری می دهد، بلکه آن را به طور غیرمستقیم تشویق می کند. در این راستا جها

 .(Lee, 2014) ، رشد و فقر داشته باشد

به طور کلی دو مکتب فکری در این باره وجود دارد؛ خوشبینان که جهانی شدن را به عنوان راه حل فقر و نابرابری و بدبینانی 

ن علت فقر و نابرابری می دانند. برای مثال تحقیقات صندوق بین المللی پول بر این باور است که جهانی که جهانی شدن را به عنوا

شدن درآمد و استاندارهای زندگی را در بسیاری از نقاط جهان تقویت کرده است. بانک جهانی نیز دیدگاهی مشابهی در خصوص 

تی و بسیاری از محققان بر این باور هستند که مردم فقیر نمی توانند از جهانی شدن دارد. از سویی دیگر نهادهای دولتی و غیردول

 .(Rahim et al, 2014)  مزایای جهانی شدن بهره برند

 
 (Nissanke & Thorbecke, 2010)  رابطه بین جهانی شدن، آزادسازی، نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی و فقر  -7 شکل

 

 شینه تحقیقپی -9

همانطور که پیش از این نیز گفته شد دو دسته دیدگاه در خصوص جهانی شدن و اثرات آن وجود دارد؛ در این راستا پیرامون 

 تاثیر جهانی شدن بر فقر نیز این دو دیدگاه حاکم است. 

 

 جهانی شدن موجب کاهش نابرابری و فقر می شود. -9-7
کشور در حال توسعه، اذعان می دارد که جهانی شدن در  123شد اقتصادی، با بررسی درمر در بررسی اثرات جهانی شدن بر ر

 بلند مدت بر کاهش فقر موثر خواهد بود. 

پراد و همکارانش با بررسی جهانی شدن مالی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، تایید می کنند 

د کالن و دولت های الیق،  جهانی شدن مالی منجر به رشد مناسب اقتصادی می که در صورت ترکیب سیاست های مناسب اقتصا

 شود. 

 کوزنتس

اندیشمندان  

 کالسیک

مدرناندیشمندان   

 رشد اقتصادی

 نابرابری درآمدی

 آزادسازی فقر جهانی شدن
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راما با بررسی رابطه سرمایه گذاری خارجی و نیروی کار در کشورهای درحال توسعه، اثبات می کند که سرمایه گذاری خارجی 

 در کوتاه مدت بر سطح دستمزدها اثری مثبت دارد.

اثرات جهانی شدن بر ساختار مالی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته نشان می دهد  کالینز و همکاران با مطالعه

 که در صورت وجود دولت کارامد، جهانی شدن باعث بهبود و کاهش بحران مالی در کشورها خواهد شد. 

این نتیجه رسیده اند که جذب حسن زاده و فوز مسلمیان با ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه به 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند منافعی در جهت کاهش فقر در بلند مدت داشته باشد اما در کوتاه مدت پیشنهاد می شود 

که از سیاست های حمایتی توسط دولت برای خنثی کردن اثرات سرمایه گذاری های خارجی در جهت کاهش فقر استفاده شود 

 (. 1308فوزمسلمیان,  )حسن زاده و

 

 جهانی شدن به افزایش نابرابری و فقر دامن می زند. -9-2
کشور نتایج قبلی را تایید می کند که  128رابطه بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی دورن و همکارانش در نتایج بررسی 

عمدتا به وسیله باز بودن صادرات، سرمایه گذاری  نابرابری درآمد و جهانی شدن در بین کشورها رابطه مثبت دارند. این رابطه مثبت

مستقیم خارجی و جهانی شدن اجتماعی محقق می گردد. رابطه مثبت در تمامی نمونه کشورها از جمله بازارهای نوظهور و 

ابری و نابر اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد. در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، نتایج اشاره به مثبت بودن رابطه جهانی شدن

درآمد ندارد. به طور کلی رابطه خطی بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی وجود ندارد و عوامل متعددی بر نابرابری درآمدی موثر 

 .(Dorn, Fuest, & Potrafke, 2017) است 

نیروی کار در مناطقی که به کشور  درآمددالل می کند که نیروی کار و فقر، است درآمدهانسون در تحقیق اثرات جهانی شدن بر 

 .(Hanson, 2005) امریکا نزدیکتر هستند، افزایش بیشتری در مقایسه با نقاط دورتر داشته است

د و طح فقر موثر باشدمورتال با بررسی امکان کاهش فقر جهانی معتقد است رشد اقتصادی به تنهایی نمی تواند بر کاهش س

 .(Vandemoortele, 2002)  رشد اقتصادی می بایست در جهت مبارزه با فقر باشد

بانک جهانی در تحقیقی با عنوان فقر در عصر جهانی شدن با بررسی وضعیت کشورهای در حال توسعه تایید می کند که جهانی 

 . (Salvatore, 2012) متوسط را افزایش نمی دهد درآمدرهای بسیار فقیر و نیز کشورهای با شدن تقاضا برای نیروی کار کشو

 ، تنهاGMMروش  در و شود می درآمد باعث افزایش نابرابری آن های زیر شاخص و شدن ، جهانی FEروش برگ و نیلسون در

 (Bergh & Nilsson, 2010)دارد  درآمدبری نابرا روی منفی اثر سیاسی شدن جهانی شاخص

 نابرابری گسترش خارجی باعث مستقیم گذاری افزایش سرمایه منجر، اما درآمد کاهش نابرابری به تجاری بازبودن افزایش دیوید

  .(David, 2011)شود  می درآمد

 استفاده جهانی مورد های روش تمام کشور در حال توسعه اثبات کردند که در 10ر تحقیق خود پیرامون عطیف و همکارانش د

 .(Atif et al, 2012) دهد می را افزایش درآمد نابرابری شدن

و  درآمد نابرابری به شدن استدالل می کند که جهانی 1358تا  1328میدانی در مطالعه ای در کشور ایران سال های  ناجی

 .(1302)ناجی میدانی ,  است شده ایران منجر در درآمد توزیع نابرابر شدیدت

 رابطه دهنده نشان شود می درآمد نابرابری به منجر شدن جهانی تحقیق گلخندان و همکارانش در مطالعه ای با عنوان آیا نتایج

 جهانی رشد است. بنابراین درآمد نابرابری به سیاسی و اجتماعی اقتصادی شدن جهانی یعنی آن ابعاد و شدن سمت جهانی از علیت

خواهدکرد )گلخندان,  تر بحرانی را درآمد توزیع و وضعیت شده نابرابری باعث افزایش ایران اقتصاد فعلی ساختار وجود با شدن

 (.1383گلخندان, و خوانساری, 

جهانی شدن بر توزیع درآمد در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس سازمان یافته های اصغرپور و همکارانش در بررسی تاثیر 

اسالمی، نشان می دهد توزیع درآمد با افزایش درآمد سرانه واقعی بهبود یافته و با گسترش جهانی شدن نامتعادل تر می گردد 

 (. 1383)اصغرپور, سلمانی, و فرید, 
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 روش تحقیق -4

وضعیت درآمدی و کیفیت تغذیه شهروندان برای بررسی ا استفاده از پرسشنامه تدوین شده، ب پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و

 شهر اراکمحاسبه می شود. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد. جمعیت شهر اراک در سطح کمی و کیفی نابرابری 

برای رسیدن به اشباع نظری و ن محاسبه شد. ت 302باشد که حجم نمونه معادل تن می ، 1385رودکی برساس سرشماری سال 

 نموته مالک عمل قرار گرفت. 212توزیع نرمال تر 

 GISتوزیع گردید. اطالعات جمع آوری شده از طریق سیستم اطالعات جغرافیایی  شهرپرسشنامه براساس پوشش مکانی تمام 

در نقاط معلوم تکمیل شد و پس از آن برای تهیه نقشه به مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا اطالعات پرسشنامه براساس مکان 

 استفاده شد.  GISسبب وجود نقاط مجهول در محله از ابزار درون یابی در 

را برای تهیه نقشه ظرفیت  IDWهای خرده ابعاد و از روش را برای تهیه نقشه 1واحد همسایگی طبیعی روشبه این منظور از 

 IDWتفاوتش با مدل  کند.یابی استفاده می است و از میانگین وزن دار در درون IDWشبیه مدل  این روشاجتماعی استفاده شد. 

 .کندوزن دهی می سازد و براساس درصد مساحت اشغال شده بوسیله هر مثلث،می ارزشهای هم  مثلث در این است که بین نقاط،

این روش از الگوریتم همسایگی یا مجاورت استفاده کرده و . یابی محلی است های دروناز نوع روش ،واحد همسایگی طبیعی روش

از دیگر  کاربرد آن برای مناطق ناهماهنگ است و مهمترین ویژگی این مدل، کند.نقاط مجهول را بدین روش محاسبه می ارزش

 .باشدخصوصیات آن سادگی در اجرا و عدم استفاده از شعاع جستجو یا تعیین تعداد نقاط همسایه می
 

 
 واحد همسایگی طبیعی روشبا  GIS  یابیاستفاده از ابزار درونموقعیت : 2 کلش

 

 موقعیت کالنشهر اراک -5

دقیقه با میانگین  22درجه و  28دقیقه و طول شرقی  5درجه و  32شهر اراک از لحاظ مختصات جغرافیایی در عرض شمالی 

 باشد. مرکز شهرستان اراک و مرکز استان مرکزی میمتر از سطح دریا واقع گردیده است. این شهر،  1555ارتفاعی 
 

                                                           
1 - Neighbor Natural 

 نقطه مجهول

 نقاط معلوم

 نقاط معلوم

http://gistech.ir/gis_software_desktop/arcgis/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-arcgis-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d9%85
http://gistech.ir/gis_software_desktop/arcgis/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-arcgis-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d9%85
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موقعیت استان مرکزی در ایران )سمت چپ(، شهرستان اراک در استان مرکزی )میانه( و شهر اراک در شهرستان اراک  -9 شکل

 )سمت راست(

می  528822ابر با ( بر1385جمعیت شهر اراک که به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است طبق آخرین سرشماری )

باشد. در این پژوهش در برخی شاخص ها مراجعه به اسناد و آمارهای طبقه بندی شده صورت می گیرد و در برخی دیگر نیازمند 

درصد استخراج شده است که  5با سطح خطای  302پیمایش است. بر اساس فرمول کوکران با توجه به جمعیت شهر تعداد نمونه 

هد گرفت. در این پژوهش به سبب نیاز به نمونه های بیشتر جهت رسیدن به توزیع نرمال تر در محاسبات از مبنای تحلیل قرار خوا

به   GISاستفاده شد. این تعداد نمونه به تناسب جمعیت هر منطقه توزیع گردید. از نرم افزار  زن( 185مرد و  215) نمونه 212

  اده گردید. در ادامه نقشه پراکندگی نمونه ها در سطح شهر ارائه می شود.منظور توزیع پراکنده نمونه ها در سطح مناطق استف

 

 
 پراکندگی نمونه های مورد تحقیق در سطح مناطق کالنشهر اراک به تفکیک جنسیت -4 شکل

 

 برابری درآمدی -5-7

 18ید که تقریبا به سبب نبود اطالعات دقیق در خصوص وضعیت درآمدی در سطح شهر، با پرسش از نمونه ها مشخص گرد

 3درصد از نمونه ها درآمدی بیش از  12میلیون تومان می باشند. در این میان تنها  3تا  1,5درصد نمونه ها در سطح درآمدی 

تشدید می شود که علت اصلی آن را می توان در اضافه شدن دو روستای سنجان  3میلیون کسب می کنند. این وضعیت در منطقه 

و نیز باال بودن درصد بافت های فرسوده و ناکارآمد )پایین تر بودن سطوح درآمدی روستا نسبت به شهر(  3و کرهرود به منطقه 

 در این منطقه دانست. )تراکم افراد با سطح درآمدی پایین( شهر
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 وضعیت درآمدی خانوار در کالنشهر اراک به تفکیک مناطق شهری -7 جدول

 کل شهر 5 4 9 2 7 عنوان

 28 2 3 15 2 3 تومانهزار  088زیر 

 05 23 22 28 13 5 میلیون 1٫5تومان تا  088888

 131 31 32 28 22 28 میلیون 2یک میلیون و پانصد تا 

 112 15 28 28 31 21 میلیون تومان 3تا  2

 28 5 5 1 12 0 میلیون تومان 2٫5تا  3

 18 2 - - 1 2 میلیون تومان 2٫5باالی 

 

 
وضعیت سطح درآمدی خانوار در مناطق مختلف کالنشهر اراک -7 شکل  

 

 امتیاز برابری درآمدی در مناطق مختلف کالنشهر اراک -2 جدول

 منطقه
 میانگین امتیاز 

 (7-6) 

میانگین درآمدی 

 هزار ریال

 میانگین امتیاز 

 (0-700) 

1 25٫3  22588 2٫28  

2 15٫3  21588 53 

3 53٫2  11088 1٫32  

2 58٫3  28588 2٫21  

5 85٫3  28588 21 

18٫3 کل شهر  22888 0٫23  

 

 کیفیت تغذیه -5-2

 و در اینکیفیت تغذیه از شاخص های مهمی کیفیت زندگی است و به طور مستقیم متاثر از سطح درآمدی افراد می باشد 

وال انگین پاسخ نمونه ها به این سه ستحقیق در قالب میزان مصرف لبنیات، پروتئین و سبزیجات مورد سنجش قرار گرفته است. می

بوده که نشان از شکاف طبقاتی اجتماع مورد سنجش دارد. به طور کلی امتیاز این شاخص  2,15تا  1,81در بازه یک تا پنج برابر 

و پایین ترین به ترتیب باالترین  12,2و  50,0به ترتیب با میانگین امتیاز  3و  2یوده که در منطقه  188از  18در کل شهر برابر 

 امتیاز را در بین مناطق دارند. 
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 امتیاز گویه های سنجش کیفیت تغذیه در کالنشهر اراک -9 جدول

 گویه

در 
ی

ک ماه گذشته 

استفاده نکرده ام
 

ماه
 ی

دو وعده
 

هفته ا
ی ی

ک وعده
 

هفته ا
 ی

سه وعده
 

هفته ا
 ی

سه هفته و 

یب
شتر

 

ن امتیاز 
میانگی

 

 (
7-

5)
 

18٫3 21 111 125 01 22 مصرف گوشت و پروتئین  

88٫3 158 128 51 31 1 مصرف لبنیات  

85٫2 153 125 55 28 18 مصرف میوه و سبزیجات  

 

 
اراک وضعیت کیفیت تغذیه خانوار در مناطق مختلف کالنشهر -6 شکل  

 

 امتیاز کیفیت تغذیه در مناطق مختلف کالنشهر اراک -4 جدول

 منطقه ( 25-5)یانگین امتیاز م (700-0) میانگین امتیاز 

15٫52  52٫11  1 

50٫50  25٫12  2 

35٫12  20٫18  3 

08٫12  55٫18  2 

20٫15  85٫11  5 

55٫10  25٫11  کل شهر 

 

 هاتحلیل یافته -6

به بعد در شهر اراک و افزایش  58در حوزه اقتصادی، شکل گیری صنایع از دهه استناد مطالعات انجام شده در شهر اراک به 

)به ویژه صنایع سنگین و نه کارگاهی( در مقایسه با سایرین در اقتصاد  1ی موجبات باال رفتن سهم بخش صنعتشمار کارگران صنعت

با ایجاد مشکالت عدیده ای در اقتصاد کشور از جمله بخش صنعت در شهرهای  88و نیز دهه  08این شهر شده است. از اواخر دهه 

اراک نیز رو به تعطیلی و یا ورشکستگی رفتند و بخش عظیمی از نیروی کار را  میانی و بزرگ، تعداد بسیاری از کارخانه های شهر

به عبارتی دیگر واگذاری صنایع به بخش خصوصی بدون ایجاد ساختار نظارتی و قانونی مورد  با مشکالت عدیده ای روبرو ساخت.

                                                           

 (.1382درصد می رسد )سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی،  5/35سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی استان در استان مرکزی به   -1
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بی رونقی صنایع متعددی از این شهر شد که  نیاز، بیشترین ضربه را به بخش صنعت در این شهر وارد نمود و موجب تعطیلی و یا

فعالیت های اقتصادی در اراک می تواند  2و مقیاس 1مناسب نبودن تنوعزمانی در مقیاس ملی از آنها یاد می شد. این عامل در کنار 

های کوچک و افزایش بیکاری در سال های اخیر باشد. شکل گیری صنایع در این شهر و مهاجرت از شهر یکی از مهمترین عوامل

روستاها برای کسب فرصت های شغلی به ویژه در بخش صنعت در دهه های گذشته یکی از عوامل اصلی باال بودن جمعیت کارگری 

این شهر است. از این رو بیکاری شمار زیادی از شاغالن بخش صنایع که بیشتر در سطوح پایین درآمدی محسوب می شدند؛ 

 نابرابری درآمدی را افزایش داد.

میلیون تومان بوده و در مجموع  5/2میانگین درآمد در شهر اراک کمتر از بررسی های میدانی انجام شده نشان می دهد که 

دو روستای سنجان و کرهرود . الحاق تشدید می شود 3این وضعیت در منطقه سطح درآمدی پایینی است. همانطور که گفته شد؛ 

از سویی  .می تواند علت اصلی این نتیجه باشددر این منطقه  ت های فرسوده و ناکارآمد شهرمنطقه و نیز باال بودن درصد بافاین به 

از میانگین شهر پایین تر می باشد. بررسی وضعیت رضایت از زندگی بیانگر پایین بودن میانگین  2و  3دیگر کیفیت تغذیه در مناطق 

در  3در سطح نسبتا پایینی قرار می دهد. در این شاخص نیز منطقه رضایت از زندگی در سطح شهر تا کمتر از میانه است و آن را 

درصد و سطح خطای  88/8وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. با نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی می توان گفت که با اطمینان 

ایش ه وجود دارد. بدین معنی که با افزبین میانگین درآمدی، میانگین هزینه، رضایت از زندگی و کیفیت تغذیه رابط 81/8کوچکتر از 

 سطح درآمد، میانگین هزینه، کیفیت تغذیه و رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد. 

 

 رضایت از زندگی و کیفیت تغذیهمیانگین هزینه، درآمدی،  میانگینماتریس همبستگی بین  -5 جدول

 میانگین درآمدی میانگین هزینه رضایت از زندگی کیفیت تغذیه همبستگی اسپیرمن

 کیفیت تغذیه

Correlation 

Coefficient 
000٫7  .914** .416** .67۶** 

Sig. (2-tailed) . 00000 00000 00000 

 رضایت از زندگی

Correlation 

Coefficient 
.914** 000٫7  .239** .491** 

Sig. (2-tailed) 00000 . 00000 00000 

 میانگین هزینه

Correlation 

Coefficient 
.416** .239** 000٫7  .100** 

Sig. (2-tailed) 00000 00000 . 00000 

 میانگین درآمدی

Correlation 

Coefficient 
.67۶** .491** .100** 000٫7  

Sig. (2-tailed) 00000 00000 00000 . 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

یج بدست آمده از ضریب همبستگی کرامر )خی دو( نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیالت، سطح از سویی دیگر نتا

درآمدی، سطح هزینه ها، مالکیت خودرو و نیز رضایت از زندگی افزایش می یابد. حال آنکه افزایش تحصیالت، کیفیت تغذیه و 

افراد با تحصیالت باالتر هزینه خود را در بخش های دیگری به  مالکیت مسکن را افزایش نمی دهد که می تواند بیانگر این باشد که

 جز تغذیه )خرید خودرو( متمرکز ساخته اند. 

 ماتریس همبستگی بین سطح درآمدی، رضایت از زندگی و کیفیت تغذیه -6 جدول

                                                           

صنعت و "، "کشاورزی، شیالت و جنگلداری"های های بخش)آخرین آمار موجود(، سهم فعالیت 1383بر طبق حساب تولید استانی سال  -1

ای دهد که بخش عمدهها نشان میدرصد است. بررسی زیربخش 38/28و  12/25، 12از ارزش افزوده کل استان به ترتیب  "خدمات"و  "معدن

روشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها و اداره امور عمومی و خدمات شهری از ارزش افزوده، متعلق به چند بخش اصلی همانند عمده ف

 (. 1383های دارای اهمیت، سهم متناسبی در اقتصاد استان ندارد )مرکز آمار ایران، حساب تولید، سال است و بسیاری از فعالیت

ر های صنعتی ده نفبرتر )تهران، اصفهان و خراسان(، از متغیرهای کارگاه مقایسه جایگاه استان مرکزی در مقایسه با سه استان دارای جایگاه -2

در بین استان های کشور است )سرشماری  18به  1نشان دهنده تنزل رتبه این استان از  1382و  1358کارکن و بیشتر کشور در سال های 

 (.1382و  1358های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، عمومی کارگاه
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 .Value Approx. Sig همبستگی کرامر

 رضایت از زندگی
Phi .512 .888 

Cramer's V .208 .888 

 درآمدی انگینمی
Phi .282 .881 

Cramer's V .108 .881 

 میانگین هزینه
Phi .212 .888 

Cramer's V .105 .888 

 کیفیت تغذیه
Phi .251 .221 

Cramer's V .152 .221 

 مالکیت خودرو
Phi .301 .2 

Cramer's V .153 .2 

 مالکیت مسکن
Phi .221 .282 

Cramer's V .138 .282 

 

 گیری نتیجه

ایران در حال حاضر در فرایند جهانی شدن قرار گرفته و فرصت ها و تهدیدهایی را از این رو مطالعات بیانگر آن است که برخی 

تجربه می کند. حال آن که برخی دیگر بر این باورند که جهانی شدن برای ایران اتفاق نیافتاده است و ایران بیشتر تحت تاثیر 

ست. در این میان اگر نظریه فالک را پذیریم و ایران را در می توان زمره جوامعی دانست که به سبب عدم آزادسازی قرار گرفته ا

برخورداری از برخی مزایا در فرایند جهانی شدن، وضعیت نسبی آن در حال بدتر شدن است. از این رو سیاست های اتخاذ شده در 

د جهانی شدن به سبب نبود شرایط و الزامات مورد نیاز، می تواند توجیه جهت آزادسازی در ایران در کنار عقب ماندن از فراین

 وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی شهرهای ایران باشد. 

آزادسازی بازار و خصوصی سازی موسسات دولتی بخشی از اصالحات اقتصادی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه 

مالکیت بیشتر بخش خصوصی به کارایی فعالیت های اقتصادی دست یابند و انتظار می  به دنبال آن هستند تا از طریق مشارکت و

رود تا با ایجاد رقابت و کارایی به سطح باالتر رشد اقتصادی دست یابند. در اینجا تاثیر و تاثر این تغییرات با دیگر عوامل اقتصادی، 

ید ناخالص داخلی، بیکاری، نرخ تورم، رشد جمعیت و پیشرفت های اجتماعی و تکنولوژیکی از قبیل مرحله رشد اقتصادی، روند تول

تکنولوژکی را نمی توان نادیده گرفت. آزاد سازی یک امر مقطعی و یکباره نیست. درجه آمادگی برای اجرای سیاست های آزادسازی 

در فراگرد آزادسازی، برخورداری از بسته به شرایط اقتصاد کالن، ساختار بازار و میزان رقابت در کشورهای مختلف متفاوت است. 

 ساختار قانونی و نظارتی مناسب به منظور اطمینان از رقابت سالم و ایفای تعهدات، شرطی الزم است. 

در خصوص شهر اراک به سبب عدم برخورداری از ساختار قانونی و نظارتی مناسب، سیاست های اتخاذ شده برای آزادسازی و 

تا حدود زیادی با شکست روبرو شده است. این عامل در جهت کاهش نرخ اشتغال بسیار موثر بوده  به ویژه خصوصی سازی صنایع

است. افزایش نرخ بیکاری، اعتراضات خیابانی، کاهش سطح درآمدی و هزینه ای خانوار منجر به کاهش رضایت از زندگی در شهر 

 اجتماعی و تکنولوژیکی نیز نباید نادیده گرفته شوند. درصد شده است. البته دیگر عوامل اقتصادی،  58اراک به کمتر از 

به طور کلی باید خاطر نشان کرد که فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر فاکتورهای مختلفی چون نابرابری درآمدی، فقر و ... 

. از این رو نمی توان مستلزم وجود آمارهای طولی است که متاسفانه در ایران و به ویژه اراک فقدان آن به شدت احساس می شود

 گفت افزایش نابرابری درآمدی کنونی شهر اراک متاثر از فرایند جهانی شدن است یا نه.
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 سنتی رایج امروزی و
 

 حسام معروفی
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 چکیده

 موردرا  ناردکا شهر در سنتی رایج امروزی و هایهخان نمای بینت تامیزان ادراک پیچیدگی اس برآنپژوهش  این

دی دو دسته بن از درکدامیکبا بنا،  مردمو عالقه  ارتباط سطح کهصلی تحقیق این است ا سوال؛ دده قرارمقایسه 

 و تیسن یهابنا. به منظور پاسخ به سوال تحقیق، از میان باشدمی بیشترهای رایج امروزی ی سنتی و خانههاخانه

 نظر ازها را سطح متفاوت قرار دادیم و این خانه 1نتخاب کردیم و درراا خانهنمونه 2شهر اردکان یزد،رایج امروزی 

تحلیلی "قرار دادیم. این پژوهش به روش  تحلیل، مورد پایین و میانی باال، سطح درسه، پیچیدگیشاخص 

با  ای بوده وانجام شده است؛ روش گردآوری اطالعات به صورت ترکیبی از روش میدانی و روش کتابخانه"توصیفی

نفر دانشجوی  22نفر دانشجوی سال سوم کارشناسی معماری و نیز تعداد  22ستفاده از ابزار پرسشنامه از تعداد ا

ها( به صورتی که پراکندگی جنسیتی در هر دو گروه رعایت شد، به طور همزمان پرسش غیر معماری)سایر رشته

باشد که در پرسشنامه در اختیار می به عمل آمده است. سواالت طراحی شده بر اساس نمایش تصاویر بناها

وزی رایج امر هایساختمان نمایگونه در نظر گرفته شده که دانشجویان قرار گرفته است. فرضیات تحقیق بدین

های صورت گرفته به عنوان باشند، در همین راستا پس از تحلیلهای سنتی میتر از خانهشهر اردکان پیچیده

درصد  1/8درصد در مقابل  8/88تحقیق با میزان معناداری از تفاوت به نسبت  نتیجه مشخص شد که فرض اولیه

صحیح نبوده است؛ همچنین مشخص شد این سطح از ادراک پیچیدگی در میان دانشجویان غیر معماری به میزان 

 درصد بیشتر از دانشجویان معماری بوده است. 81/8

 

 سنتی نمای رایج امروزی، نمایاردکان یزد،  ی،طراح هایالگوه پیچیدگی،ادراک  :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه -7

آید ولی بحث در ها از مباحث قدیمی مبانی نظری طراحی نما به حساب میدر حالی که مقوله، پیچیدگی و سادگی در خانه

مورد  شناسیهم از زیباییپیچیدگی به عنوان یک متغیر م مقاله این در اماتمام و پرجذبه باقی مانده است. این پیرامون همچنان نا

ی انمهایی از نمونه و شودمی بررسی اردکان شهر در سنتی و رایج امروزی هایخانه سبک دوتوجه قرار گرفته است؛ در این پژوهش 

از نظر پیچیدگی و آشنایی بر مبنای معیارهایی چون زشتی و زیبایی، خوشایندی و  هستند سنتی رایج امروزی وهم همها که خانه

ژوهش اند.این پاخوشایندی، مورد عالقه و غیرمورد عالقه، سادگی و پیچیدگی، آشنا و نا آشنا، ساده و پرزرق و برق دسته بندی شدهن

 و هاهنظری ایمقایسه تحلیلگردد. شود و به دنبال آن مراحل مختلف تحقیق به اختصار ارائه میبا اشاره به مفاهیم اصلی آغاز می

 توانایی درکم بیست قرن معمارانط توس شدهی ارائه هاحلراه و معماری طراحی اخیر هایالگو تدوین در موثر فکری هایزیرساخت

 ریشهو  سرزمین مردمآن درنیازهای ریشه هرسرزمین معماری. است کرده ترآسان را بنا طراحی هاینظریه هایمحدودیت و

د. طراحی معماری نما معموال در داننمی ملت یک هویت را معماری هک است همین برای. دیاردارد آن "اقلیم و فرهنگ"درسنن

توان مفهوم سادگی و گیرد؛ در این زمینه میهای نما و تزئینات ظاهری انجام میزمینه عناصر و جزئیات معماری شامل ریزه کاری

ده اده و از سوی دیگر بافت شهری پیچیپیچیدگی را به کار گرفت. به این ترتیب از یک سو بافت شهری ساده با حجم و جزئیات س
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های قدیمی ساختارشان را از فرآیندهای فیزیکی و بیولوژیک توان تصور کرد. ساختمانهای پیچیده و جزئیات پیچیده میبا ساختمان

ای هب فرمهایی دارند که در طبیعت وجود ندارد. ترکیهای جدید دنبال نوآوری هستند و ویژگیگیرند. ولی ساختمانطبیعت می

رسد که با تسلط معمار به مختلف در این زمینه بستگی به موضع طراحی و خواست معمار از جلوه، معماری دارد. چنین به نظر می

شود. احتماال جاذبه ترکیب ساده در دو زمینه شهری مسائل طراحی و فن ساختمان اشتیاق به پیچیدگی و ریزه کاری نیز بیشتر می

گذارد و در عوض طرح گرایش به ز دستاوردهای معماری رایج امروزی بوده است اثر خود را بر ذهن معمار میو حجم معماری که ا

ود رسد که نمشود. با توجه به حدسیات چنین به نظر میکند، این نیز خود باعث تنوع در طرح میظریفکاری در نما اجرا پیدا می

 اهانه معمار برای برجسته کردن اثر یا بلعکس یکپارچه نمودن آن در نما داردشدت سادگی و پیچیدگی در نما بستگی به خواست آگ

 (.35، 1358)پاکزاد، 

 

 مبانی نظری -2

هایی است که فرهنگ ایرانی در آن نفوذ یافته است. در تنوع بناهای محلی، در معماری ایران مفهوم بنا، به وسعت سرزمین

 بود. تر از متغیر زمانعامل مکان بسیار بر جسته

 

 نما  -2-7
نابراین شود. باگر ساختمان را حجمی بسته در نظر بگیریم، سطوحی از بنا که با فضای باز فصل مشترک دارند، نما محسوب می

شود. نما فقط سطح بیرونی و پوسته نیست بلکه متناسب نما آن بخش از بنا است که از فضای عمومی)خیابان، میدان، ...( دیده می

ها عناصر حجمی هستند تاقها و پیشای را شامل شود. برای مثال ایوانتوان عناصر حجمی کم و بیش برجستهمان میبا فرم ساخت

در فاصله میان (. 18، 1305که نقش مهمی در نمای مساجد و همچنین در نمای، بنای این مقاله ایجاد کرده است)افشارنادری،

اختمان با هدف تأمین امنیت، حفاظت ساکنین از شرایط بد جوی و تعیین حدود ای به عنوان نمای سدرون بنا و خارج آن الیه

های شناسانه از نقطه نظر فرهنگی، اجتماعی و هویت بخشی به محیطگردد. این الیه عالوه بر کارکردهای زیبامالکیت ایجاد می

ند تعامل نیروهای متعددی است که از داخل به هر روی نمای ساختمان برآی(. 22، 1308)کالنتری، زیستی نیز واجد اهمیت است

شوند و بدون کنش و واکنش این نیروها پوسته خارجی بنا از انجام وظایف اصلی خود ناتوان است. در بررسی و و خارج اعمال می

به  م و نحوه پاسخگوییارزیابی نما، عالوه بر تبیین نحوه ارتباط درون و بیرون بنا، می توان آن را از چهار جنبه عملکرد، ساختار، فر

توان عملکرد اصلی نمای ساختمان و چگونگی تحقق توقعات مورد مسائل اقلیمی نیز مورد سنجش قرار دارد. به عنوان مثال می

بندی کرده و نحوه همنشینی آنها را به صورت جداگانه تحلیل نمود انتظار از نما را مطالعه کرد و یا اجزاء اصلی و فرعی نما را دسته

در یا اینکه از شکل، فرم و ارتباط بصری مابین عناصر نما سؤال نمود و یا نحوه برخورد نمای ساختمان با مسائل زیست محیطی ) و

های طراحی نما در بسیاری از معماری(. 22، 1308)کالنتری، ( را مورد بررسی قرار دادبرداری و تخریب بناتمام مراحل ساخت، بهره

 ساز نبوده است.دی مطرح بوده است و از این جهت نگاه کردن به معماری از این زوایه مشکلای جتاریخی به گونه

 

 مسیر تغییرات نما در معماری -2-2
های ردیفی امروز، فقط یک نما گرفتند و همچون خانهجویی پهلو به پهلو قرار میهای مسکونی برای ایمنی و صرفهساختمان

جویی کوچک و کوتاه بوده است. حیاط مرکزی نما بدون پنجره و درب ورودی برای ایمنی و صرفهقابل مشاهده از بیرون داشتند. 

های مسکونی بومی (. در ساختمان1305،18گیری ساختمان به درون بوده است)افشارنادری،محل کشف نما بوده و بنابراین جهت

ها و میدان های مسکونی نمای تزئین شدۀ رو به راهاغلب خانه ایران، نما تا دوران معاصر تقریبا ناشناخته بود. در شهرهای رومن،

های دوازدهم و چهاردهم فضای شهری از جمله خیابان عمومی داشتند و این نکته در قرون وسطی مورد تاکید قرار گرفت. در قرن

از بودند. از این رو مردم شهرهای های ایرانی مکمل زندگی خصوصی خانه در فضای بو میدان اهمیت یافتند. این بناها همچون حیاط

اروپا در قرون وسطی مایل بودند نمای بیرونی ساختمان خود را نمای اصلی بدانند و آن را نسبت به دیگر نماها)نمای رو به حیاط( 

ادی زی برجسته کنند.در معماری ایران فضای باز بیرونی جزئی از فضای زندگی خانه نبودو به همین علت نماهای داخلی از توجه

 (.1305،12آورد)افشارنادری،ها نمای حیاط و هندسه آن، پالن کل مجموعه را بوجود میباشد. در این خانهبرخوردار می
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 معماری امروز ایران  -2-9
ها و بناهای غربی است. معماری که امروزه ما با آن در سطح شهر روبرو هستیم چیزی شبیه ای از سبکمعماری امروز ما آمیخته

معماری دوره قاجاری است که با ورود معماری غرب دست خوش تغییرات فراوانی شده است و دگرگونی در معماری امروزی دیده  به

(. این امر محتمال 1301،183شود و تا آنجاست که معماری مدرن در ایران را به عنوان معماری امروزی باید شناخت)صفامنش، می

های غربی تداخل شده و این امر ما را از معماری اصیل ایرانی دور در کشور ما ایران، با سبک های امروزیبه دالیلی است که خانه

کرده و باعث شده است که نه معماری ایرانی به درستی ساخته و پرداخته شود و نه از معماری مدرن غربی درست استفاده شود و 

های های سازمان فضایی خانه( ویژگی1رفت.در جدول شماره)های آتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گاین مسائل در پژوهش

 (.23-18سنتی و معاصر بیان شده است)محمدرضا حائری،

 

 های سازمان فضایی در دو سبک خانه قدیمی و معاصر )منبع: نگارنده((: ویژگی7جدول شماره)

 های سازمان فضاییویژگی

 های معاصرخانه های قدیمیخانه
ها ه وارد شوندگان را بر حسب رابطۀ آنسازمان فضایی خان .1

 کند.با خانواده به فضاهای مختلف هدایت می

 ها، نور، هشتی، داالن و ... ها، سطوح، پوششتنوع در اتاق .2

 شیوه زندگی و سازمان فضایی کامال مرتبط با هم است. .3

 آورد.خانه امکان ارتباط ساکنان با طبیعت را فراهم می .2

 داد.به تنوع اعمال روزمره امکان میها و فضاها تنوع مکان .5

 خانه از بیرون متمایز است )تفاوت در ارتفاع، مصالح و ...( .1

بعد از وارد شدن از درب ورودی و وارد شدن تقریبا عمق فضا  .2

مشخص است و حرکت در فضا و ترکیب فضایی بسیار محدود 

 است. 

 تداخل فضاها با هم )ورودی با پذیرایی و نشیمن( .3

تواند های مجزا مییی خانه تنها از طریق تعداد اتاقسازمان فضا .2

 جدایی الزم را تامین کند.

های در مقایسه با فضاهای خصوصی، رضایت فضایی از اتاق .5

 عمومی بسیار کمتر است.

 تنوع فضایی کم است. .1

 .حضور طبیعی باد در خانه به ندرت تجربه شده است .5

 

 روش شناسی -9

شگاه آزاد واحد اردکان، در مقطع کارشناسی معماری و غیر معماری آزمایش به صورت پرسشنامه دانشجوی دان 00در این طرح از 

نفر  22نفر نیز دانشجوی غیر معماری بودند که در هر گروه از دانشجویان  22دانشجوی معماری و  22نفر  00صورت گرفت.از این 

ی ترم ششم دانشگاه اردکان بودند و دانشجویان غیر معماری در اند. دانشجویان معماری در مقطع کارشناسنفر مرد بوده 22زن و 

کردند. بحث فعلی در نظر دارد تا در یک راه حل، ها به صورت پراکنده در همین دانشگاه تحصیل میمقطع کارشناسی سایر رشته

ه ها باست؛استفاده از طرح های شهر اردکان برسد. تالش به صورت زیر صورت گرفتهبه اکتشاف میزان ادراک پیچیدگی در خانه

جای عکس، بکارگیری کنترل شده و سیستماتیک بیشتر پیچیدگی را فراهم آورده است که در بخش اول میزان ادراک پیچیدگی 

های رایج امروزی طرح در سه سطح باال، میانی و پایین به کاربرده شده است؛ و اما در بخش دوم سواالتی از نمای خانه 1ها در خانه

عامل زشت و زیبای، خوشایند و نا خوشایند، مورد عالقه و  5سنتی از دانشجویان معماری و غیر معماری صورت گرفت که شامل و 

در بخش سوم سواالت وزنی به صورتی که دانشجویان باید  اند وناآشنا دسته بندی شده غیر مورد عالقه، سادگی و پیچیدگی، آشنا و

ها مشخص شده است که ها از پیچیدگی بناها معلوم شود.در صفحه بعد نمای خانهند تا درک آننمره بده 1تا  1به هر نما از 

ترین ترسیمات فقط عوامل اصلی ترسیم شده است و سطح پیچیدگی ( مشخص شده است در ساده3) همانگونه که در تصویر شماره

 گرایی کنترل شده افزایش یافته است.توسط عوامل دیگر در یک هم
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 هاآن نمای و هاخانه مشخصات -9-7
 ایخانه. باشندمی رایج امروزی شهراردکان هایخانه و سنتی هایخانه از شد گفته همانطورکه موردی هاینمونه هایاخانه

 هرش رایج امروزی درسطح نمونه چندین و شهر این وقدیمی سنتی خانه چندین و خاتمی خانه تقدیری، خانه افضلی، خانه همچون

 صورت هب نشین زمستان وسمت بوده بادگیر و ایوان ی دارا نشین تابستان سمت کههستند  طرفه سه یا چهار معموال نماها .باشدمی

 نخل معموال درختان با که حوز یک میان در وقرارگرفته است  دری پنچ یا و دری سه هایتاق یا کنار هایدرسمت و بسته کامال

 هطرف سه یا چهار صورت به اکثرا که است بوده اینگونه به سنتی هایخانه اردکان درند. دهمی لتشکی را هاخانه این نمای بوده

 در اما باشندمی (3.5.7) فرد هایپره و یکطرفه نیز بادگیرها و است بوده نشین زمستان و نشین تابستان فضای دارای و باشدمی

ن تصاویر محل قرارگیری استان یزد و شهر اردکان مشخص شده در پایی .است بوده (2.4.6) زوجی صورت به ان رعیت خانه

 (2و 1)تصاویر شماره است.

  
 (: نقشه ایران7تصویر شماره )

 )ماخذ: سازمان نقشه برداری یزد(

 (: نقشه استان یزد2تصویر شماره )

 )ماخذ: سازمان نقشه برداری یزد(

  
 (B) یسنت ینماها (A) یامروز جیرا ینماها

 
 )منبع: نگارنده(  (: نماهای رایج امروزی و سنتی9ویر شماره )تص
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 رابطه میان پیچیدگی درک شده در بین پاسخگوها -9-2
اند، تحقیقی ها را همانگونه که مورد نیاز است درک کردهپاسخگو سطح پیچیدگی خانه 00در قدم اول برای کاوش اینکه چگونه 

تا  1هایرایج امروزی و هم سنتی به صورت وزنی، از یزان پیچیدگی در هر کدام از خانهصورت گرفت که در آن به صورت جداگانه م

( این پیچیدگی در هر دو سبک 1انجام گرفت. بدین صورت که در سه سطح باال، میانی و پایینتحلیل شده است. در نمودار شماره) 1

طور که مشخص از نماهای رایج امروزی بوده است. همان تردرصد پیچیده 02/0انجام شد و معلوم شد که نماهای سنتی به میزان

درصد بوده است اما در سطح  5/5ها با تفاوت اندکی در دو سطح پایین و میانی به میزان است پیچیدگی در هر دو مدل از خانه

 های سنتی زیادتر شده است. باالیی این پیچیدگی در خانه

بین دانشجویان معماری و غیر معماری صورت گرفت و معلوم شد که ( این ادراک پیچیدگی از 2در نمودار شماره)

تر از دانشجویان معماری بوده است. همان گونه که در درک این پیچیدگی در دانشجویان غیر معماری به نسبت پایین

رصد د 10/8نمودار پیداست دانشجویان معماری نسبت به دانشجویان غیر معماری در دو سطح پایین و میانی حدود 

به چشم  81/8آشناتر بودند نسبت به دانشجویان غیر معماری و همچنین در سطح باالیی نیز این آشنایت به میزان 

 خورد.می

  
های رایج (: سطح پیچیدگی در خانه7) نمودار شماره

و  های رایج امروزی با عالمت  امروزی و سنتی)خانه

 ( های سنتی با عالمتخانه

ها با توجه به رشته (: ادراک پیچیدگی در خانه2) نمودار شماره

و  )دانشجویان معماری با عالمت  تحصیلی پاسخ دهندگان

 (دانشجویان غیر مرتبط معماری با عالمت

 
( میزان سطح پیچیدگی در بین مرد و زن صورت گرفت و در آن معلوم شد که درک پیچیدگی در بین مردان 3در نمودار شماره)

گونه که از نمودارها پیداست درک پیچیدگی در این دو گروه دارای نوسان بوده و در سطح تر بوده است. همانل درکتر و قابساده

پایین این پیچیدگی آشناتر بوده است برای زنان و در سطح میانی این آشنایی برابر شده و در سطح باالیی این پیچیدگی برای 

 درصد بوده است. 81/8یزانباشد و این تغییرات به ممردان آشناتر می

 
 ( و زنان با عالمت )مردان با عالمت  (: ادراک پیچیدگی از لحاظ جنسیتی9نمودار شماره )
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 هابندی دادهها و دستهتحلیل داده -9-9
( معلوم شده است در 2در این بخش فاکتورهای این بحث در سه بخش تحلیل شده است؛ همان طور که در جدول شماره )

اول فاکتور عالقه قرار گرفته است که شامل: زیبا و زشت، خوشایند و غیرخوشایند، دوست داشتنی و غیر دوست داشتنی بخش 

وم باشد و در بخش سباشد و در بخش دوم فاکتور پیچیدگی قرار گرفته است که شامل: ساده و پیچیده، ساده و پرزرق و برق میمی

 باشد و رابطه بین آنها مشخص شده است.ا و ناآشنا میفاکتور آشنایی قرار گرفت که شامل: آشن

 

 (ه)منبع: نگارند (: تحلیل بر اساس سه فاکتور اصلی )عالقه، پیچیدگی و آشنایی(2جدول شماره )

 ارتباط 3 2 1 فاکتورها

 عالقه – 7

 8,50 8,85 8,13 8,08 زشت -زیبا 

 8,50 8,88 8,10 8,50 غیر خوشایند -خوشایند 

 8,01 - 8,83 8,28 8,50 نی و غیر دوست داشتنیدوست داشت

  پیچیدگی –2

 8,21 - 8,13 8,55 8,12 پیچیده -ساده 

 8,51 - 8,10 8,55 8,2 پرزرق و برق -ساده 

 آشنایی–9

 8,22 1 - 8,32 8,83 ناآشنا -آشنا 

 

 ها بر معیارهای تفاوت معناییبندیارتباط متقابل میان میانگین رتبه -9-4
ها بر معیارهای تفاوت معنایی و متغیرها با توجه به رشته رتبه بندی ( ارتباط متقابل میان فاکتورها و میانگین3) مارهجدول ش

برقرار است و از لحاظ  802/8دهد. در بین دانشجویان بیشترین ارتباط با فاکتور زیبایی و زشتی با تحصیلی و جنسیت را نشان می

ها با برقرار شده است و کمترین ارتباط 101/8فاکتور عالقه یعنی خوشایندی و غیر خوشایندی با  جنسیت نیز بیشترین ارتباط با

باشد می 1/8رشته تحصیلی در بین فاکتورهای دوست داشتن و غیر دوست داشتنی، پیچیدگی و زرق و برق ساختمان که کمتر از 

 شود.در پیچیدگی دیده میهست  282/8وجود دارد و در جنسیت نیز کمترین امتیاز با منفی 

 

 )منبع: نگارنده( (: ارتباط فاکتورها با توجه به تحصیالت و جنسیت9جدول شماره )
                               1                          2                         3                           2                         51 

 _ _ _ _ _ _ زیبایی

 _ _ _ _ _ 8,118 خوشایند

 _ _ _ _ 8,582 8,582 دوست داشتن

 _ _ _ 8,115 8,882 8,102 پیچیدگی

 _ _ 8,151 8,880 8,323 8,158 زرق و برق

 _ - 8,108 - 8,130 8,855 - 8,830 8,888 آشنایی

 8,182 - 8,821 - 8,815 - 8,833 8,802 8,802 رشته تحصیلی

 8,812 8,852 - 8,282 8,118 8,101 8,812 جنسیت
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و دانشجویان غیر مرتبط  (: رابطه عالقه و پیچیدگی در بین دانشجویان )دانشجویان معماری با عالمت 4نمودار شماره )

 ( معماری با عالمت

ی و های رایج امروزی و سنتی در بین دانشجویان)معمارشکلی میان سطوح پیچیدگی و عالقه برای هر دوی خانه Uعملکرد 

نمای ساختمان، چشمگیر و عمده × ایشود پیچیدگی مرحله( دیده می2غیرمعماری( صورت گرفت. همانگونه که در نمودار شماره)

دهد که عالقه دانشجویان غیرمعماری و دانشجویان معماری در سطح پایین و سطح باال یکسان بوده است اما در سطح بود، نشان می

دانشجویان معماری بیشتر از دانشجویان غیر معماری بوده است و اینکه دانشجویان غیر معماری  میانی پیچیدگی این عالقه در

 اند.های رایج امروزی ترجیح دادههای سنتی رابه خانهخانه

 

 هاها در نمای خانهتحلیل شاخص -9-5
نامه توسط دانشجویان گزیده در پرسشهای برهای هر دو نماها مورد ارزیابی قرار گرفت و دادهنامه شاخصدر بخش سوم پرسش

( 2های رایج امروزی و سنتی پاسخ داده شد که در جدول شماره)ها در خانهدر مورد کمترین و بیشترین شاخص در میان طرح

 مورد است)زیبایی، حجم، شکل، بافت، سادگی، تناسب( که برای هر دو گونه خانه طراحی شده 1ها فرمائید. این شاخصمشاهده می

 است. 

 )منبع: نگارنده( های)رایج امروزی و سنتی(های خانه(: شاخص4جدول شماره)
 هارایج امروزی              سنتیسطح پیچیدگی طرح

 ها    انتخاب و  %                             انتخاب و %بهترین

 (11,31) 18 (25,25) 22 زیبایی

 - (9۶069) 94 حجم

 (1,01) 1 (2,55) 2 شکل

 (28,25) 10 (2,55) 2 بافت

 (1,01) 1 (13,12) 12 سادگی

 (54051) 4۶ (11,31) 18 تناسب

 هابدترین

 (11,31) 18 (21,11) 18 زیبایی

 (290۶1) 27 - حجم

 (12,5) 11 (5,10) 5 شکل

 (18,31) 15 (21,13) 23 بافت

 (92036) 23 (5,85) 5 سادگی

 - (9۶069) 94 تناسب
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 کنید.ها در بین دانشجویان را مشاهده می( درصد شاخص5) مارهدر نمودار ش

 
 هاها در بین خانه(: درصد شاخص5نمودار شماره )

 
( بیشترین امتیاز را 25/25( و بعد از آن زیبایی با )13/30های رایج امروزی حجم)های انجام گرفته در بین شاخصطبق تحلیل

( بیشترین امتیاز را داراست. در بین هر دو خانه رایج امروزی و سنتی تناسبات 55/52دارند و در سبک سنتی نیز تناسبات با)

 بیشترین امتیاز را از دانشجویان گرفته است.

 

 آشنایی با نماهای خانه سطوح مختلف پیچیدگی -9-6
که تاثیر  MANOVAبندی آشنایی مرتبط )سطح پیچیدگی(، رتبه 3× ها( )خانه 2× )دانشجویان(  2× )جنسیت(  2نتایج 

های رایج امروزی و سنتی میزان آشنایی چشمگیر دهد، چشمگیر است. در میان خانهاصلی سطح پیچیدگی را مورد اشاره قرار می

بود. و در نمودار  20/25های سنتی در مقابل آشنایی با خانه 52/52های رایج امروزی بود و میزان آشنایی در بین دانشجویان با خانه

 ده است.مشخص ش 1

 
 های رایج امروزی و سنتی(: آشنایی دانشجویان با خانه1نمودار شماره)

 

 ها بندی خانهکنش متقابل میان سطوح پیچیدگی و رتبه -9-1
با مغادیر  MANOVAبندی)پیچیدگی، عالقه و آشنایی(، رتبه 3× سطح پیچیدگی)حداقل، میانی و حداکثر(  3در این قسمت 

آوری گردید و تا زمانی که تاثیرات این متغیرها های گروه جنسیت و نوع ساختمان جمعمتغیر، شروع شد. دادهتکرار شده بر هر دو 

 های پیشین مورد کاوش قرار گرفتند.در تحلیل
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 ( : سطوح پیچیدگی در سه متغیر وابسته )عالقه، آشنایی، پیچیدگی(1نمودار شماره )

 
( 1توان در نمودار شماره)( نشان داده شده؛ همانگونه که می1بندی در نمودار شماره)نوع کنش متقابل رتبه× سطوح پیچیدگی 

بندی پیچیدگی، عالقه و آشنایی همانند یک عملکرد از سطوح پیچیدگی متغیر و گوناگونند. همانگونه که دید، مقادیر متوسط رتبه

ت، درک پاسخگوها از پیچیدگی در یک حالت خطی افزایش ها افزایش یافهای پیشین اشاره گردید، سطح پیچیدگی طرحدر تحلیل

شود؛ با باال رفتن ( مشاهده می1دهد. همانطور که در نمودار شماره)یافتند، در حالیکه عالقه آنان یک عملکرد صعودی را نشان می

چیدگی ح پایین و متوسط پیاند. در سطسطح پیچیدگی در نماها سه متغیر وابسته)عالقه، آشنایی، پیچیدگی( نیز افزایش یافته

ترین امتیاز را پیچیدگی و بعد از آن عالقه و بعد از متغیرها نیز به ترتیب آشنایی، عالقه و پیچیده دارای امتیازات هستند و پایین

بعد از آن  واند اما در سطح حداکثر یا باالترین سطح پیچیدگی، پیچیدگی باالترین امتیاز را داراست عالقه نیز آشنایی قرار گرفته

ها متغیر پیچیدگی نیز در بین عالقه و بعد از عالقه آشنایی قرار گرفته است. پس با باال رفتن سطح پیچیدگی در نمای خانه

 دانشجویان بیشتر خواهد بود.

 

 نتیجه گیری

عی شد تا با قرار دادن نمای مورد نظر آشنا کند، پس در گام اول س این پژوهش بر آن بود تا در ابتدا پاسخ دهندگان را با اهداف

ها در سطوح مختلف پیچیدگی این شاخص قابل درک برای شرکت کنندگان باشد. یکی از این اهداف بدست آوردن ادراک خانه

)حداقل، میانی و متوسط( در بین دو نمونه خانه)رایج امروزی و سنتی( بود که به خوبی در بین  شاخص پیچیدگی در سه سطح

ها نشان اری و غیرمعماری( ادراک شد. نتایج بدست آمده در مورد ادراک شاخص پیچیدگی در میان پاسخ دهنده)معم دانشجویان

های سنتی از نظر های رایج امروزی از خانهاند و اینکه خانهدهد که پاسخ دهندگان شاخص پیچیدگی مورد نظر را ادراکنمودهمی

ی های رایج امروزاند. خانهزنان در این ارزیابی نیز این شاخص را برابر ادراک کردهدانشجویان دارای پیچیدگی کمتری است. مردان و 

اند و عالقه دانشجویان در هر دو گروه )معماری و غیرمعماری( در این تحلیل کمترین میزان آمار عالقه را در بین دانشجویان داشته

شکل Uمیزان شاخص پیچیدگی و عالقه در بین دانشجویان، عملکرد های سنتی بیشتر بوده است. به لحاظ تناظر ارتباط بینبه خانه

های رایج امروزی و سنتی در بین دانشجویان)معماری و غیرمعماری( میان سطوح شاخص پیچیدگی و عالقه برای هر دو گروه خانه

 باال یکسان بوده اما در سطحصورت گرفت. بر این اساس عالقه دانشجویان غیرمعماری و دانشجویان معماری در سطح پایین و سطح 

ای هشاخص پیچیدگی عالقه در دانشجویان معماری بیشتر از دانشجویان غیر معماری است و دانشجویان غیر معماری خانه میانی،

ای هاند. همچنین رابطه بین آشنایی دانشجویان با ادراک شاخص پیچیدگی با شاخصهای رایج امروزی ترجیح دادهسنتی را به خانه

شد و باهای رایج امروزی و سنتی میزان آشنایی به مقدار ده برابر بیشتر میو سبک خانه مورد بررسی قرار گرفتند که در خانهد

گر های دیهای سنتی بوده است و شاخص تناسب در بین شاخصهای رایج امروزی بیشتر از خانهمیزان آشنایی دانشجویان با خانه

 صاص داده است.بیشترین امتیاز را به خود اخت
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 چکیده

که دارای است  "کیفیت زندگی شهری"های مطالعات شهری در کشورهای مختلف یکی از مهمترین حوزه

 این شاخص بدلیل نقش و اهمیتباشد. محیطی و اقتصادی میبهداشتی، اجتماعی،  از جمله های چندگانهمؤلفه

ریزی شهری و مهمتر از آن تعیین میزان زیادی که در زندگی شهری به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه

مدیران شهری و کشوری قرار گرفته است. از سوی دیگر توجه زیست بودن شهرها دارد، بیش از پیش مورد قابل

اقتصادی و ... تبع آن تفاوتهای اجتماعی، قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بسیار متفاوت بوده و به 

اما وقتی در عمل برخی از شاخصهای کیفیت زندگی را در  ،خوردچشمگیری نیز بین این مناطق به چشم می

شود که در واقع تفاوت این شاخصها متناسب با تفاوت قیمت کنیم، مالحظه میمناطق مختلف شهری مقایسه می

تهران درباره رضایت از زندگی  1بدین معنی که مثال الزاما احساس مردم منطقه باشد. مسکن در این مناطق نمی

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از آمار  باشد.و یا خدمات شهری  بهتر از احساس مردم مناطق دیگر نمی

ری رسمی و یا از و اطالعات موجود از شهر تهران در زمینه شاخصهای سالمت و قیمت مسکن که براساس آمارگی

ای بین این شاخصها و مقایسههای اطالعاتی مرتبط استخراج گردیده است، طریق ثبت اطالعات دقیق در سامانه

 قیمت مسکن انجام دهیم.

 

 قیمت مسکن، کیفیت زندگی، کارکرد اجتماعی، تهران، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -7

 طرح مساله -7-7
گیرد ای بسیار پیچیده و گسترده است. اهمیت مسکن از جایی نشات میمسئله بوده وی مسکن چیزی فراتر از یک مکان فیزیک

گردد. مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل که بسیاری از نیازهای اولیه فرد همانند خوراک، استراحت و... در آن تامین می

های اشتغال، روری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرحگیرد که شامل کلیّه خدمات و تسهیالت ضمحیط مسکونی را نیز در بر می

( که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب این چنین تعریف 1881آموزش و بهداشت افراد است. در دومین اجالس اسکان بشر )

سایش مناسب، ؛ سر پناه مناسب یعنی آسرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست"گشته است: 

 ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب،فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالک، پایداری و دوام سازه

های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیّت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، زیرساخت

 "این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود بل دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه است که همهمکان مناسب و قا

یک تعریف ساده گردد. دریک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل میدر واقع تعریف و مفهوم عام مسکن، 

یا قسمتی  یک توالت اختصاصی که تمامیک اتاق وواحد آشپزخانه، یک آمده است واحد مسکونی فضایی است مشتمل بر حداقل

mailto:sayafalireza@yahoo.com
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یا راه پله مشترک است. یا به راهرو دهد و دارای ورودی اختصاصی با خیابان، کوچه و... ویک ساختمان مسکونی را تشکیل میاز

یا قسمتی از سطح آن ر خود که تمامهای مجاوساختمان مسکونی نیز فضایی است محصور، ثابت و مستقل از زمین ها و ساختمان

مسقف بوده و برای سکونت ساخته شده و دارای هیچ گونه فضای مختص فعالیت اقتصادی )اعم از خدماتی و تولیدی( نیست و به 

 عنوان محلی برای سکونت مورد معامله قرار گرفته است.

لذا در باشد، خدمات قابل دسترس آن مورد توجه مردم میاز آنجا که مسکن نه تنها از بعد فیزیکی بلکه از نظر محیط و سایر 

شود که قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر متفاوت بوده و این در حالیست که کیفیت برخی از واحدهای عمل مشاهده می

تر است تر، پایینمسکونی ساخته شده در مناطق گرانتر از نظر مصالح و سایر ابعاد فیزیکی مسکن از واحدهای واقع در مناطق ارزان

 باشد.کننده در قیمت آن میو این بدان معنی است که محیطی واحد مسکونی در آن قرار دارد عامل تعیین

ن ای که در این مقاله بداکنند ولی نکتهدر واقع مردم برای سکونت در مناطق با کیفیت باالتر هزینه بیشتری پرداخت می

ای نماید، به گونهناطق گرانتر الزاما همه شرایط الزم برای آرامش و زندگی را فراهم نمیخواهیم پرداخت این است که سکونت در م

قیمت احساس امنیت کمتری نسبت به اهالی برخی از مناطق ارزانتر دارند و این در حالیست که بطور متوسط، اهالی مناطق گران

 اشد.بکه  احساس امنیت یکی از مسائل مهم در رفاه و کیفیت زندگی می

 

 اهمیت و ارزش تحقیق -7-2
ایران دسترسی به مسکن مناسب را حق هر خانواده ایرانی عنوان داشته است. یک قانون اساسی جمهوری اسالمی اصل سی و 

 :پردازیمنماید که در ذیل به طور اجمالی بدان میمسکن در بر آوردن بسیاری از نیازهای انسان نقش عمده ای ایفا می

یک خانواده را نخستین کارکرد مهم مسکن همانا تأمین سرپناهی برای افراد است. سرپناهی که بتواند اعضای سر پناه: .1

و روحی مصون نگه دارد.  های جسمیآنها را در برابر آسیب ،کنار هم گرد آورده و با به ارمغان آوردن آرامش و سکون خاطر

ی خانوار، محل شور و مشورت، مأمن تربیت نسل آینده و امیدگاه های اساسگیریسرپناهی که مرکز ثقل و محور تصمیم

یک روز کاری دشوار و نبرد با نامالیمات زندگی محلی مناسب برای  ای باشد که پس از پشت سر گذاشتناعضای خانواده

 تمدید اعصاب و استراحتگاه مطلوب آنها گردد.

تر از جوامع امروزین باشد امروزه مسکن رنگامع گذشته کمرسد نقش اقتصادی مسکن در جوبه نظر می ارزش اقتصادی: .2

یکی از پرسودترین  ای و تولیدی، مفهوم اقتصادی زودبازدهی گرفته است. در واقع امروزهیک کاالی سرمایهبا تبدیل شدن به

یا خرید مسکن  ها احداثگذاری در حوزه زمین و مسکن است در هنگام تورم و رشد قیمتترین حوزه سرمایهو سریع

عالوه بر این مسکن  .آیدگذاری مطمئن برای خانوارها به حساب مییک نوع سرمایه تدبیری موثر برای تثبیت دارایی است و

اعی ثباتی اجتمزیرا فقر و عدم تأمین اقتصادی از عوامل عمده بی ،در ثبات اقتصادی و بهزیستن خانواده نقش اساسی دارد

خود تبعات  نوبه زندگی صنعتی و تجاری بشر امروز است عاری از نقص بوده و به سکن که زادهاست. البته این ویژگی م

 شود.منفی فراوانی نیز برای بشر به ارمغان آورده است که نیاز شدیدی به مهار گشتن آن احساس می

یا نبود مسکن عالوه بر  وشود. نامناسب بودن های بارز آن محسوب میاین نقش مسکن از جمله نقش کارکرد اجتماعی: .3

گذارد. نداشتن مسکن شوند برای اجتماع نیز تأثیرات مخربی بر جای میافرادی که به طور مستقیم مبتال به آن واقع می

تواند فرد خود می یک به نوبه خوابی و تزلزل بنیان خانواده خواهد شد که هرنشینی و خیابانزاغه در آینده منجر به پدیده

 .ها و جرائم قرار دهداقب آن اجتماع را در معرض انواع نابهنجاریو متع

های روانی و جایگاه تثبیت مسکن مناسب محلی است برای رسیدن به آرامش، تمدد اعصاب، بهبود تنش :کارکرد روانی .2

های مخلّ ی استرسدر بروز انواع فشارهای روحیا مسکن غیر استاندارد عامل مهمی سالمت جسم و روح انسان. نبود مسکن

 .گرددآسایش، افسردگی و اختالالت روانی افراد محسوب می

آن زمانی  ،یک امر بدیهی است اشتغال است. این ای بودن مسکن نقش آن در زمینهاز دیگر نتایج سرمایه زایی:اشتغال .5

و این مسئله  دست خواهند زدیک کاالی تولیدی و تجاری گردد، افراد به ساخت و سازهای مسکونی  که مسکن مبدل به

 .های شغلی برای دیگر اقشار جامعه خواهد گشتخود باعث ایجاد فرصت
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 روش تحقیق -7-9
آمار و اطالعات مورد نیاز این مقاله قبال و از طریق طرحهای آماری و ثبتی معتبری تهیه و استخراج شده است. طرحهای 

های کیفیت زندگی در که توسط شهرداری تهران و به منظور پایش شاخص "بندی محالتخوشه"و  "شهر در سنجش عدالت"

مناطق مختلف شهر تهران انجام شده است. همچنین منبع استخراج قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران نیز سامانه ثبت 

ای بین قیمت مسکن ا مقایسهتحقیق برآنیم تباشد. در این ( میwww.iranamlaak.irمعامالت امالک و مستغالت کشور )به آدرس 

ه های مقایس. قبل از ادامه بحث الزم است تا به معرفی پایهمناطق مختلف شهر تهران به عمل آوریمدر های سالمت تفاوت شاخصو 

 های سالمت در شهر تهران بپردازیم.یعنی نحوه سنجش و احصا قیمت واحدهای مسکونی و شاخص

 

 "سنجش عدالت در شهر"طرح 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری توسط یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است که  "جش عدالت در شهرسن"طرح 

 آوریجمع برای شد. انجام سالمت محیطی و اجتماعی روانی، جسمی، هایمؤلفه در هانابرابری تعیین و شناسایی منظور تهران به

سیستماتیک،  ایبندی، خوشهای)طبقهمرحله چند روش به گیرینمونه ران،ته یمحله 310شهرداری و  یمنطقه 22 در اطالعات

های مورد پژوهش در این طرح عبارتند از توسعه انسانی و اجتماعی، اقتصادی، سالمت، حکمرانی حیطه .پذیرفت سیستماتیک( انجام

 ی، سالمت دهان و دندان و سالمندیمحیط فیزیکی و زیرساخت، سالمت روان، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماع شهری، تغذیه،

 

 :"بندی محالتخوشه" طرح
 شهرها مدیران هایبرنامه و اقدامات با شهروندان انتظارات و خواسته میان شکاف شهری، زندگی امروز انکار قابل غیر واقعیت

 شهری مدیریت سیاستهای و اتالزام از شهری مدیریت تسهیل و شهری زندگی بهبود هتج ریزیبرنامه و شکاف این از آگاهی. است

 و جودمو وضع میان شکاف شناسایی و مطلوب وضع و استاندارد تعیین موجود، وضع شناسایی گفت توانمی که ایگونه به است

 و ریزیبرنامه این نیازمند شهر یک موفق مدیریت و شهر مدیریت و است شهری مدیریت برای مقدماتی تمهیدات مطلوب وضع

 .است سیاستگذاری

های شهروندان در گرو بهبود خدمات و کیفیت زندگی است و برآورده ساختن این تقاضاها در پاسخگویی به انتظارات و خواسته

کنار اقداماتی که برای زندگی شاداب شهری الزم است نیاز به اطالعاتی دارد که نشاندهنده چهره اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 با موضوعات ارتباط در های توسعه شهری در واقع عبارت از اطالعات آماری قابل استفادهیا شاخصشهر و شهروندان باشد. نماگرها 

نماید. می تصویر را شهر و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، شرایط زمانی دوره یک یا زمانی مقطع یک در عموماً که است شهری گوناگون

منتخب است که تغییر در داخل یا بین عناصر مختلف اقتصادی، اجتماعی های آماری ای از دادهدر مفهوم محدودتر شاخصها مجموعه

ریزی برای آینده به مسوؤالن کند و در عین حال ابزاری است که در راستای اصالح شرایط موجود یا برنامهو فرهنگی را مشخص می

 دهد.عالمتهای الزم را می

 فعال را خود شهری هایداده پایگاهر در جهت ارتقا سطح آن به منظور شناخت وضعیت کیفیت زندگی در شه تهرانشهرداری 

را با توجه به موارد  "بندی محالتخوشه"نماید. در همین راستا طرح می رصد را تهران شهر در زندگی کیفیت ساالنه بطور و کرده

 زیر به انجام رساند:

 موجود، وضع شناخت بدون. است هدف جامعه از دقیق اطالع نیارمند شهر، توانمندسازی و شهر در سازیظرفیت .1

 .است واقعی غیر یا و نبوده امکانپذیر مطلوب، وضع به رسیدن برای ریزیبرنامه

 کیفیت زندگی در شهر مستلزم شناخت وضعیت موجود و بررسی دستیابی و دسترسی شهروندان به شاخصهایبهبود  .2

 است. شهری توسعه

 است. وضع مذکور دو میان شکاف و مطلوب و موجود وضع تعیین زممستل شهر اداره تسهیل و شهری مدیریت بهبود .3

 و بهبود مدیریت شهری متناسب با الزامات شهری تأثیر مستقیم شهروندانی متناسب با نیازهای بهبود زندگی شهر .2

 .دارد شده ارایه خدمات میزان در و شهر در زندگی از رضایت میزان بر
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 شده به همراه متغیرهای مرتبطگیری های اندازهجدول شاخص -7جدول 

 احساس رضایت

 های زندگیاز برخورداری ناشی رضایت

 خود شغل از رضایت

 خانواده درآمد از رضایت

 زندگی امکانات از رضایت

 روابط اجتماعی از ناشی رضایت
 خانواده درون روابط از رضایت

 همسایگان از رضایت

 - زندگی از کلی رضایت

 تاحساس امنی
 - مالی امنیت احساس

 - جانی امنیت احساس

احساس تعلق 

 خاطر

 تعلق )احساس اجتماعی همبستگی

 ای و شهری(محله

 محله به تعلق احساس

 محله در سطح فرهنگی و روحی همبستگی احساس

 و محله در سطح اجتماعی مشارکت

 شهر

 محله وضعیت بهبود برای برنامه داشتن

 صورت مشارکت در محله توضعی بهبود به باور

 اداری مسائل برای بودن محله نماینده

 شورایاری انتخابات در شرکت

 شورایاری بودن مؤثر به باور

رعایت مسائل 

 اخالقی

 شهری و های اجتماعی مسئولیت

 شهری هوای آلودگی در مسئولیت

 شهروندی وظیفه حس

 همسایگی حقوق رعایت

 نافع دیگراناحترام به حقوق و م
 آمیزمسالمت همزیستی

 رعایت حق دیگران در معابر عمومی

 

 "رعایت مسائل اخالقی"و  "احساس تعلق خاطر"، "احساس امنیت"، "احساس رضایت"های گیری شاخصنتیحه این طرح اندازه

 مطابق جدول زیر بود:

 

 "رعایت مسائل اخالقی"و  "حساس تعلق خاطرا"، "احساس امنیت"، "احساس رضایت"های گیری شاخصاندازه -2جدول 

 منطقه 
تعداد 

 محله
 احساس رضایت

احساس 

 امنیت

 احساس

 تعلق خاطر
 رعایت مسائل اخالقی

1 21 18,23 18,08 02,23 55,50 

2 31 12,25 12,28 03,21 18,85 

3 12 58,81 18,22 02,12 51,01 

2 18 13,11 12,23 02,83 18,15 

5 25 13,80 12,02 03,08 12,85 

1 15 18,23 11,08 03,52 18,51 

5 18 12,81 11,12 03,30 58,50 

0 13 12,21 11,58 03,28 50,15 

8 5 11,00 11,82 02,82 51,81 

18 18 12,52 11,10 02,58 55,81 

11 15 13,13 11,25 02,88 55,01 

12 13 13,83 12,52 02,01 58,23 

13 12 15,13 13,20 03,51 18,03 

12 25 12,58 11,55 03,58 50,25 
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 منطقه 
تعداد 

 محله
 احساس رضایت

احساس 

 امنیت

 احساس

 تعلق خاطر
 رعایت مسائل اخالقی

15 10 11,21 11,22 02,88 55,51 

11 8 11,32 11,20 02,15 55,08 

15 12 11,53 11,28 02,11 55,80 

10 11 11,32 11,52 02,13 55,88 

18 13 11,20 11,85 02,88 51,11 

28 21 11,55 11,25 02,22 55,52 

21 15 12,00 12,31 03,15 58,52 

 

 قیمت مسکن
ای که بطور ای بوده و اهمیت بسزایی در زندگی مردم دارد به گونههپیچید و مختلف از آنجا که مسکن از یک سو دارای ابعاد

دهد و از سوی دیگر دارای ارتباط بسیار قوی و موثر پیشین و پسین درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می28میانگین حدود 

 برخی از دولتها ،العادهبوده و به دلیل همین اهمیت فوق فراوانی توجه و عمل باشد لذا نیازمند دقتبا بخشهای دیگر اقتصاد می

 اند.داشته سعی در دخالت در بازار مسکن

در دولت دهم  "بندی قیمت و اجاره مسکنبلوکطرح "توان به آخرین طرحی که در این خصوص با عنوان در همین راستا می

اشاره کرد. در  ،ن در شهر تهران تا مرحله اجرا رفت ولی به دالیلی که در ادامه بیان خواهد شد اجرا نشدبرای کنترل قیمت مسک

تهران مشخص و به در محالت و مناطق مختلف شهر حداقل، میانگین و حداکثر قیمت و اجاره بهای مسکن این طرح قرار بود تا 

 .باشد گذاریقیمت ایمشاوران امالک ارائه شود تا مبنایی بر

ده ش هپرداختکشور گذاری مسکن در شهرهای مختلف مقاالت زیادی نیز به بررسی مبانی علمی قیمتتاکنون طی همچنین 

ولی نباید این نکته را فراموش کرد که مسکن برخالف سایر کاالها،  ،قیمت هدانیک بوده مدلهای است که بیشتر بر اساس کاربرد

 باشد.ری دقیق آن میسر نمیگذاناهمگن بوده و لذا امکان قیمت

ای مکتوب در همین خصوص توان به انتشار مجموعهالبته اتحادیه مشاورین امالک نیز در این خصوص اقداماتی انجام داده که می

 .پارامتر تاثیرگذار در قیمت مسکن و امتیاز هریک احصا شده و در اختیار مشاورین امالک قرار گرفته است 88اشاره کرد که طی آن 

توان قیمت دقیق و مشخصی برای مثال حتی واحدهای مسکونی واقع در یک مجتمع آپارتمانی تعیین کرد و لذا هر با اینحال نمی

انداز، تعداد اتاق خواب، واحد مسکونی با توجه به پارامترهای تاثیرگذار از جمله مصالح بکار رفته در بنا و نما، مساحت، چشم

 طبقه، وجود پارکینگ و انباری و ....، قیمت خاص خود را دارد. وجود آسانسور،آشپزخانه، 

براساس مطالعات طرح جامع مسکن که توسط وزارت مسکن و شهرسازی)سابق( انجام شده بود و به عنوان یکی از ابزارهای 

ت اطالعات معامالت کارگروه مسکن کشور، تولید سامانه مدیری 21/18/05پیشنهادی و مهم کنترل بازار مسکن، در جلسه مورخ 

 و امالک تمامی به مربوط اطالعات سازییکپارچه و آوری جمع و مسکن و زمین بازار ساماندهیبا هدف  امالک و مستغالت کشور

 هوشمند، به تصویب رسید، شناسنامه صدور و مستغالت

تاجر(، فروشنده)موجر(، ملک مورد معامله و ها از جمله خریدار)مسنامهها و اجارهنامهدر این سامانه اطالعات مربوط به مبایعه

 گردد.کننده، به صورت برخط)آنالین( توسط مشاورین امالک ثبت میسایر اطالعات ثبتی و نیز بنگاه معامالتی ثبت

مدیریت اطالعات معامالت امالک و "بوده و نام آن از چند ماه گذشته از   www.iranamlaak.irاین سامانه که آدرس آن

تغییر یافته در بین مردم بیشتر به سامانه کد رهگیری مشهور بوده  "ثبت اطالعات امالک و مستغالت کشور"به  "کشور مستغالت

و در حال حاضر نیز تقریبا تمام مشاورین امالک در سطح شهر تهران و نیز اغلب مشاورین امالک در سایر شهرهای کشور به این 

حال حاضر تقریبا تنها مرجع مشاهده و استخراج قیمت امالک در نقاط مختلف شهری در باشند.. این سامانه در سامانه مجهز می

 باشد. اطالعات مورد نیاز برای تدوین این مقاله نیز از همین سامانه دریافت شده است.کشور می

عات موجود سامانه مرجع نمودن اطالشایان ذکر است طی دو سال گذشته نیز با توجه به آماده شدن بسترهای الزم جهت مکان

 سامانهاندازی اقدام به تولید و راه 1381ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تابستان سال دفتر برنامه الذکر،فوق
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و آگهی از قیمت خرید و فروش و اجاره  مردمجهت استفاده عموم ،  hmi.mrud.irبا آدرس اینترنتی "اطالعات بازار امالک ایران"

سامانه ثبت اطالعات مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران نمود. با توجه به اینکه اطالعات این سامانه در پایان هر روز از امالک 

هر ش )تا پایان روز قبل( را بر روی نقشه توانند آخرین اطالعات مربوطهشود، لذا کاربران میواکشی میامالک و مستغالت کشور 

ل باشد. نکته قابزان صحت اطالعات این سامانه تابع میزان صحت اطالعات سامانه کد رهگیری میتهران مشاهده نمایند، لیکن می

برای سایر مراکز استانی نیز در دست انجام  "اطالعات بازار امالک ایران"ذکر دیگر در این خصوص این است که برنامه توسعه سامانه 

 باشد.می

رح به ش های مختلفف شهر تهران از نظر قیمت یک متر مربع مسکونی در سالرتبه مناطق مختلالذکر، بر اساس سامانه فوق

 باشد:جدول زیر می

 رتبه مناطق مختلف شهر تهران از نظر قیمت یک متر مربع مسکونی -9جدول 

قه
نط

م
 

 1381سال  1381سال  1381سال  1388سال 

هار
ب

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

هار
ب

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

هار
ب

 

بس
تا

ان
ت

 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

هار
ب

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 3 5 3  

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 3 5 3 5  

2 1 2 1 2 5 2 5 2 5 2 2 1 2 1 2  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

1 2 1 2 5 2 5 2 5 2 5 1 2 1 2 2  

5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 22 21 11 15 28 21 12 11 13 10 28 11 12 13 11  

18 13 10 11 12 8 22 15 12 8 21 15 18 12 22 28  

11 12 18 13 10 11 12 8 22 15 12 8 21 18 8 21  

12 11 12 18 13 10 11 18 18 22 15 12 8 21 18 8  

13 21 11 15 8 22 12 12 8 10 15 18 12 22 11 10  

12 18 13 10 11 12 8 22 15 12 8 21 18 8 21 18  

15 12 28 12 11 15 28 21 12 11 13 15 15 18 12 22  

11 8 22 21 18 13 10 11 18 18 22 10 28 11 12 13  

15 15 8 22 12 11 15 28 21 12 11 13 15 15 18 12  

10 11 12 28 21 15 18 10 15 18 18 12 11 10 11 12  

18 18 18 18 15 18 13 15 11 11 12 22 10 15 15 15  

28 15 15 15 18 18 11 13 28 28 11 11 13 28 15 18  

21 28 15 8 22 12 18 18 10 15 18 18 22 11 10 11  

22 10 11 12 28 21 15 11 13 21 28 11 12 13 28 15  

 

تقسیم شده  0تا  1بین مناطق  0تا  1های شود در طول حدود سه سال گذشته، رتبهمشاهده می همانگونه که در جدول فوق

  همیشه گرانترین منطقه بوده است. 1و منطقه 
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 نتایج تحقیق -2

 پردازیم: یادشده قیمت مناطق مختلف شهر تهران می هایشاخصدر ادامه به مقایسه وضعیت 

 

 باشند:نده این شاخص به شرح جدول زیر میدهمتغیرهای تشکیل احساس رضایت:

 های زندگیاز برخورداری ناشی رضایت

 خود شغل از رضایت

 خانواده درآمد از رضایت

 زندگی امکانات از رضایت

 روابط اجتماعی از ناشی رضایت
 خانواده درون روابط از رضایت

 همسایگان از رضایت

  زندگی از کلی رضایت

 

 باشد:نیز بر اساس این شاخص مطابق جدول زیر میبندی مناطق رتبه

 بندی مناطق مختلف شهری تهران از نظر احساس رضایترتبه -4جدول 

 احساس رضایت تعداد محله منطقه   احساس رضایت تعداد محله منطقه 

13 12 15,13 2 31 12,25 

21 15 12,00 8 5 11,00 

12 25 12,58 28 21 11,55 

0 13 12,21 15 12 11,53 

5 18 12,81 18 13 11,20 

12 13 13,83 15 10 11,21 

2 18 13,11 10 11 11,32 

11 15 13,13 11 8 11,32 

5 25 13,80 1 21 18,23 

18 18 12,52 1 15 18,23 

22 8 12,11 3 12 58,81 

 

باشد و این در جدول می 3و  1،1های مناطق رتبه اول را کسب نموده است. و نکته جالب توجه رتبه 13در این شاخص منطقه 

 در رتبه بندی قیمتی در رده .... قرار دارد. 13در حالیست که منطقه 

در شرق تهران قرار دارد از شمال به خیابان دماوند، از شرق به بزرگراه بسیج، از جنوب به خیابان پیروزی و از غرب  13منطقه 

محله  13ناحیه و  2 منطقه براساس تقسیمات شورای اسالمی شهر تهران دارایاین  .شودبه خیابان هفده شهریور محدود می

 :گذاری صورت گرفته به شرح زیر استباشد. نام این محالت بر اساس شمارهمی

 صارسرخه حو  زینبیه، آشتیانی، شورا، امامت، حافظیه، پیروزی، نیروی هوایی، دهقان، اشراقی، زاهدگیالنی، صفا، شهید اسدی

نفر جمعیت شناور در منطقه  18888همچنین با توجه به وجود مراکز نظامی و صنعتی و تجاری در این منطقه روزانه بیش از 

 .یابندحضور می

 152دارای  13باشد. منطقه مهمترین مراکز تجاری منطقه راسته صنعتی دماوند و راسته تجاری دهقان و نیروی هوایی می

 .باشدمسجد می 21مدرسه و 

و  مجموعه ورزشی عماد مغنیه، مرکز آموزش گل و گیاه، پارک جنگلی خجیرهای اجرا شده در این منطقه عبارتند از طرح

 همچنین اماکن شاخص آن نیز عبارتند از: مجموعه ورزشی بهمن

 

 

http://region13.tehran.ir/Default.aspx?tabid=625
http://region13.tehran.ir/Default.aspx?tabid=625
http://region13.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1055
http://region13.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1055
http://region13.tehran.ir/Default.aspx?tabid=633
http://region13.tehran.ir/Default.aspx?tabid=633
http://region13.tehran.ir/Default.aspx?tabid=634
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 نواحی مختلفاماکن شاخص آن  -5جدول 

 :7ناحیه 
 پارک خیام

 بازار شهرستانی
 پادگان نیروی هوایی :2ناحیه 

 سرخه حصار :4ناحیه  پارک پیروزی :9ناحیه 

 

 
 وضعیت احساس رضایت در مناطق مختلف شهر تهران  -7تصویر 

 

 .باشدمي "نيجا امنيت احساس"و  "مالي امنيت احساس"هاي همانگونه كه قبال نيز گفته شد اين شاخص شامل آيتم احساس امنیت:

 

 بندی مناطق مختلف شهری تهران از نظر احساس امنیترتبه -6جدول 

 احساس امنیت تعداد محله منطقه   احساس امنیت تعداد محله منطقه 

13 12 13,20 0 13 11,58 

22 8 12,85 12 25 11,55 

5 25 12,02 10 11 11,52 

12 13 12,52 15 12 11,28 

2 18 12,23 11 8 11,20 

21 15 12,31 15 10 11,22 

2 31 12,2 11 15 11,25 

18 13 11,85 28 21 11,25 

8 5 11,82 18 18 11,10 

1 15 11,08 1 21 18,08 

5 18 11,12    

 
 بندی قرار دارند.های آخر رتبهنیز در مکان 3و  1رتبه اول را کسب نموده و مناطق  13در این شاخص نیز منطقه 
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 وضعیت احساس امنیت در مناطق مختلف شهر تهران  -2یر تصو

 

 باشند:دهنده این شاخص به شرح زیر میهمانگونه که قبال نیز بیان گردید متغیرهای تشکیل احساس تعلق خاطر:

 اجتماعی همبستگی

 ای و شهری(محله تعلق )احساس

 محله به تعلق احساس

 محله در سطح فرهنگی و روحی همبستگی احساس

 و محله در سطح اجتماعی مشارکت

 شهر

 محله وضعیت بهبود برای برنامه داشتن

 صورت مشارکت در محله وضعیت بهبود به باور

 اداری مسائل برای بودن محله نماینده

 شورایاری انتخابات در شرکت

 شورایاری بودن مؤثر به باور

 

 ست:بندی براساس این شاخص به شرح جدول زیر انتایج رتبه

 بندی مناطق مختلف شهری تهران از نظر احساس تعلق خاطررتبه -1جدول 

 احساس تعلق خاطر تعداد محله منطقه   احساس تعلق خاطر تعداد محله منطقه 

22 8 03,8 12 13 02,01 

5 25 03,0 18 18 02,5 

1 15 03,52 28 21 02,22 

13 12 03,51 1 21 02,23 

12 25 03,5 15 12 02,11 

21 15 03,15 11 8 02,15 

2 31 03,21 3 12 02,12 

5 18 03,30 10 11 02,13 

0 13 03,2 15 10 02,88 

11 15 02,88 8 5 02,82 

2 18 02,83    
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های بندیبندی تقریبا متفاوتی با رتبهولی در این شاخص رتبه های قبلی تقریبا یکسان بوده،بندی به عمل آمده در شاخصرتبه

 در رتبه آخر قرار دارد. 18حائز رتبه اول بوده و منطقه  22قبلی دارد. در این شاخص منطقه 

 
 در مناطق مختلف شهر تهران  تعلقوضعیت احساس  -9تصویر 

 

 این شاخص از متغیرهای زیر تشکیل شده است: رعایت مسائل اخالقی:

 شهری و های اجتماعی مسئولیت

 هریش هوای آلودگی در مسئولیت

 شهروندی وظیفه حس

 همسایگی حقوق رعایت

 احترام به حقوق و منافع دیگران
 آمیزمسالمت همزیستی

 رعایت حق دیگران در معابر عمومی

 

 شود:مالحظه می "رعایت مسائل اخالقی"بندی مناطق براساس شاخص در جدول زیر نیز رتبه
 رعایت مسائل اخالقیر بندی مناطق مختلف شهری تهران از نظرتبه -۶جدول 

 رعایت مسائل اخالقی تعداد محله منطقه   رعایت مسائل اخالقی تعداد محله منطقه 

22 8 13,82 11 15 55,01 

5 25 12,85 1 21 55,50 

2 31 18,85 18 18 55,81 

13 12 18,03 8 5 51,81 

1 15 18,51 3 12 51,01 

2 18 18,15 18 13 51,11 

21 15 58,52 15 12 55,80 

5 18 58,50 10 11 55,8 

12 13 58,23 11 8 55,0 

0 13 50,15 15 10 55,51 

12 25 50,25    

 

 بندی قرار دارد.در مکان اول رتبه 22منطقه  شود کهدر این جدول نیز مالحظه می
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 در مناطق مختلف شهر تهران  مسائل اخالقیوضعیت  -4تصویر 

 

 داتگیری و پیشنهاهنتیج

شود که آرامش و رضایت به عنوان پارامترهایی مهم در زندگی که خواسته همه بوده با توجه به مطالب گفته شده مالحظه می 

آید و چه بسا قیمت بدست نمینمایند، الزاما از راه زندگی در مناطق گرانهای الزم را برای بدست آوردن نیز پرداخت میو هزینه

ای گرانتر داشته باشند. این موضوع را یمت، از احساس بهتری نسبت به زندگی در مقایسه با اهالی منطقهقاهالی یک مناطق ارزان

شینان نرسد الزم است تا پایتختتوان در مقایسه بین زندگی در تهران و سایر شهرهای کشور تعمیم داد و لذا به نظر میحتی می

فرصتی مناسب در خصوص تغییر احتمالی محل زندگی خود بدرستی بیاندیشند تا اعم از تهرانی و یا شهرستانی با فراغ بال و در 

 باشند. بتوانند خود را از این همه فشارهای روانی و عصبی و ... موجود در تهران برهانند و زندگی آرامتری داشته

 
 منابع

 1358ریزی مسکن؛ تهران: انتشارات سمت؛ دالل پور، محمدرضا؛ برنامه .1

 شبکهو  نیکاهد قیمت یهالمد دبررکا:تبریز شهردر  مسکن قیمت پیشبینی"(،1388)رنوبها ملهاا، قیاعرخلیلی رمنصو .2

 130–113 تصفحا، 1388 نمستا، ز18 رهشما ،همزدنو لسای، دقتصاا یسیاستهاو  هشهاوپژ فصلنامه، "مصنوعی عصبی

 1313تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه؛  اجتماعی؛-؛ ابعاد اجتماعی مسکن؛ ترجمه مرکز مدارک اقتصادیمخبر، عباس .3

آینده(؛ مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی؛ -حال-رفیعی، مینو؛ مسکن و درآمد در تهران )گذشته .2
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 ریزی ساماندهی تراکم های ساختمانیبرنامه

 )مطالعه موردی: ناحیه مجاور بازار کرمان( 
 

 2افسون مهدوی ، 7سحر یزدی نژاد 
  کرمان ؛یدانشگاه آزاد اسالم ؛یشهر یزیکارشناس ارشد برنامه ر -1

 کرمان  ؛یدانشگاه آزاد اسالم ؛یشهر یزیو استاد برنامه ر یمرب -2
Yazdinejad1993@gmail.com 

 

 چکیده

مطرح است، به  یتوسعه شهر یو طرح ها یشهرساز یها استیابزار در س کیصرفا به عنوان  یتراکم ساختمان

 برای ارییشده است وتراکم در سطح شهر، به عنوان مع ستهیبه آن نگر یهدف و موضوع صرفا اقتصاد کیعنوان 

برخوردار است. هدف پژوهش  یخاص تی، در طرح های توسعه ی شهری از اهمشهری ساتیو تاس تیاستقرار جمع

 از قیباشد. روش تحق یمجاور بازار کرمان م هیدر ناح یساختمان یتراکم ها یسامانده یراهبرد یزیحاضر؛ برنامه ر

نفر از  35 نیب درقالب پرسشنامه از یاو کتابخانه یدانیاطالعات م یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل -یفینوع توص

 نیدهد که از ب ینشان م GISحاصل از نرم افزار  قیتحق جیاست. نتا SPSSنرم افزار  ازکارشناسان و استفاده  نیب

شبکه معابر، فاصله از مر کز شهر و نوع  تیدر محدوده مجاور بازار تنها سه عامل، ظرف یتراکم ساختمان یشاخصه ها

 ازمندین یباشد و مابق یم یو نوساز یطرح بهساز یمطابق با ضوابط اجرابافت شهر بصورت شفاف و روشن مطرح و 

 باشند. یجهت اجرا م یشفاف ساز

 

 محدوده مجاور بازار کرمان. ،یتراکم ساختمان ،یسامانده ،یراهبرد یزیبرنامه رکلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -7

 استیس یریهنوز جهت گ ران،یمعاصر در ا یو توسعه شهر یمباحث شهرساز یریرغم گذشت حدود چهار دهه از شکل گ یعل

آن مورد غفلت قرارگرفته است)احدنژاد و  یارهایفراوان رنج برده و اصول و مع یها یاز کاست یو توسعه شهر یشهرساز یها

 یرا در سال ها رانیا یاست که جامعه شهر یو توسعه شهر یاز جمله مباحث مهم شهرساز ی(. تراکم ساختمان 0: 1382همکاران،

رح و ط یشهرساز یها استیابزار در س کیصرفا به عنوان  یکه تراکم ساختمان یقرارداده است . در حال ریبه شدت تحت تاث ریاخ

(.برخورد 15: 1300،یمیشده است) کر ستهیبه آن نگر یهدف و موضوع صرفا اقتصاد کیمطرح است، به عنوان  یتوسعه شهر یها

مراه داشته را ه یتیرمدی – یاسیس یو حت یطیمح ستیز ،یکالبد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یابزار، تبعات منف نیبه ا یانتزاع

، یمل اسیاست . در مق یقابل بررس یو محل یمل اسیدر دو مق یدرخصوص تراکم ساختمان میاز تصم یاست. آثار و تبعات ناش

 یم یموارد فوق الذکر برجا رینظ قید، اثرات عمبصورت کالن اتخاذ شو یدر رابطه با تراکم ساختمان میچنانچه هرگونه تصم

 یابزار اقتصاد کیها است که از تراکم به عنوان صرفا  یریگ میگونه تصم نیاز ا ی(.مورد شهر کرمان مثال 8: 1300،یگذارد)اطهار

ه ابل تامل است. هرگونق یدر مورد تراکم ساختمان میاثرات تصم زین یمحل اسی. در مق دیگرد تفادهاس یدرآمد شهردار نیتام یبرا

: 1308،یگذارد ) اطهار یم یبرجا یمسکون طیاثرات محسوس و کوتاه مدت برجامعه و کالبد مح یتراکم ساختمان تیدر وضع رییتغ

 یرا تحت الشعاع قرارم نیساکن یزندگ تیفیک ،یمحل اسیمقتراکم در  ماتیتصم یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،ی(.عوارض اجتماع5

اساس تراکم  نیمزاحمت ها از آن جمله اند. برهم ریسد معبرها و سا ،یانداز هیاشراف، سا ،یتمان ها، دسترسساخ یمنیدهد که ا

 یمرتب آن ها پرداخت)جعفر یبتوان به سامانده قیدق یزیبرنامه ر کیداشته تا درقالب  یو واف یبه توجه کاف ازین یساختمان یها

و در  1308هزار نفر در سال 288به  1325هزار نفر در سال  05ذشته از سه دهه گ ی(.شهر کرمان ط 53: 1382و همکاران،
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و باال  شهر یتر شدن مشکالت شهر وگسترده تر شدن ابعادکالبد ندهیبا فزا شیافزا نیاست . ا دهیهزار نفر رس 512به  1388سال

هر ش یار به عنوان قلب تپنده اقتصادشهر در محدوده مجاور باز یتراکم خصوصا در بخش مرکز شیها و افزا ساختمانرفتن شمار 

ر شهر د یرا در بخش مرکز یشهر، تبعات متعدد نیا یاسیس تیموقع شرفتیدر شهر کرمان و پ تیتوام بوده است. تمرکز جمع

د ارمو نیاز جمله ا یریآن مهاجرپذ یو در پ یتراکم ساختمان شیافزا د،یمف ماتمحدوده مجاور بازار به دنبال آورده است؛ تمرکز خد

 های رییگ -میحال تصم نیبرای توسعه بلند مدت شهر، و در ع یطرح جامع و اساس کیعدم وجود  لیموضوع به دل نیهستند. ا

تراکم ساختمان در  تیکه، وضع ودش یمطرح م یسوال اصل نیدر مورد گسترش شهر است . حال ا رانیای مد قهیو سل یمقطع

آن  یبرا یراهبرد قیو ارائه برنامه دق یاراض نیا یتوان به سامانده یبه چه شکل م نگهیا گریمحدوده مجاور بازار چگونه است؟ و د

 افت؟یدست 

 تیشهری، در طرح های توسعه ی شهری از اهم ساتیو تاس تیبرای استقرار جمع ارییتراکم در سطح شهر، به عنوان مع

ت که بوده اس میبر درک مستق یو مبتن اتیبراساس تجربدر طرح های شهری غالباً  یبرخوردار است. انتخاب تراکم ساختمان یخاص

 دار،یگذاران توسعه شهری پا استیاز س اریی(.بس22: 2885دولف ، نیشود) ب یبعدی م ضو عوار دهیمنجر به مشکالت عد تاًینها

 یبه سوی توسعه ب شیادعا کرده اند که راه حل شهر فشرده به کاهش گرا نیچن یساختمان ادیبا تراکم ز یدر طرفداری از زندگ

تالش ها در موضوع  یخواهد رساند. اهداف تمام ارییشهری  یو سر زندگ دارییکمک خواهد کرد و به ارتقای پا یرامونیپ هیرو

 ارییبس شنهادییپ ی(.تراکم های ساختمان 180: 2811است)بورتن ، نهیبه تراکم به دنیتراکم ساختمان در طرح های شهری رس

وند.  ش یرو به رو م شنهادییتراکم های پ زانیدر م یراتییاجرا با مشکالت فراوان مواجه شده و مرتباً با اعمال تغاز طرح ها در هنگام 

(. ضرورت 22: 2818، لیتراکم دانست ) اوک نییدر روند تع یکاف یای و علم هیتوان فقدان مطالعات پا یمسائل را م نیعمده ا لیدل

 رسد: یبه نظر م یضرور ریز لیجاور بازار کرمان به دالم هیدر ناح یتوجه به تراکم ساختمان

 هادر ناحیه مجاور بازار کرمان زیرساخت سازی آماده های هزینه -

 کرمان بازار مجاور ناحیه در جمعیت حد از بیش ازدحام -

ر بازار ناحیه مجاو  ترافیک و مسکن وضعیت در اقتصادی جمعیتی، سیمائی، خدماتی، کالبدی، های زمینه در سوء نتایج -

 کرمان

 کرمان بازار مجاور ناحیه در جمعیت تراکم میزان بر  آن تاثیر و زمین کمبود -

 

 قیتحق نهیشیو پ ینظر یمبان -2

 یتراکم ساختمان -2-7
 با نآ رابطه تعیین گرفته، صورت اخیر های سال در ساختمانی تراکم موضوع قالب در که هایی تحلیل و هابررسی جمله از     

 بوده اراثرگذ گذشته های سال در ایران مسکن بخش بر درونی و بیرونی عوامل نوع دو االصول علی.  است بوده مسکن تلفمخ ابعاد

 راردادهق تاثیر تحت را بخش این شدت به اما گرفته، شکل مسکن بخش سیستم از خارج در که اند بوده عواملی نوع از اول گروه. اند

 از اشین مسکن نیاز و تقاضا نظیر اند، داشته مسکن تولید با مستقیم ارتباط که اند بوده عواملی دوم گروه(. 21، 1،2812سیوام)اند

(. 05: 2،2888پونت)فناوری و مسکن خاص مقررات و قوانین ماهر، نیمه و ماهر کار نیروهای ساختمانی، مصالح زمین، جمعیت، رشد

 ای ههبر در حتی) گردید مسکن قیمت کاهش حتی و تثبیت موجبات بانقال اول دهه در دولتی های زمین کالن توزیع مثال، برای

 انیساختم مصالح از هریک کمبود یا و فراوانی همچنین،(. رسید کشور تاریخ در خود حد باالترین به کشور جمعیت رشد نرخ که

 گونه به ساختمانی، تراکم مسئله.  ندقرارده الشعاع تحت را مسکن قیمت و تولید میزان تواند می...(  قیرو سیمان، آهن، نظیر) اصلی

یمی کر)کرد قلمداد مسکن بر موثر بیرونی عامل یک عنوان به توان می را داد رخ تهران در ویژه به ایران، در اخیر های سال در که ای

 فرهنگی، – اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد در عمیقی اثرات جمعیتی تراکم همچون ساختمانی تراکم(.  15: 1300و همکاران،

 و مسکن اقتصاد موضوعات قالب در ساختمانی تراکم اثرات اقتصادی، بعد در(. 21: 1388عزیزی،) دارد کالبدی و محیطی زیست

 تولید از توجهی قابل سهم که است جامعه مهم اقتصادی های بخش جمله از مسکن بخش. است تحلیل و تجزیه قابل ساختمان

                                                           
1  -  Sivam 

2  -  Pont 
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 مصالح تولید سهم و مسکن بخش توسط اشتغال تولید میزان مسکن، بخش در ملی گذاری رمایهس میزان. شود می شامل را ناخالص

 و عسگری)دهد می نشان را کشور اقتصاد در مسکن جایگاه اهمیت که هستند موضوعاتی جمله از کالن اقتصاد در ساختمانی

 (.13: 1302, همکاران

 

 یابعاد تراکم ساختمان -2-2
 اصول هب توجه بدون ساختمانی تراکم کاهش یا افزایش. است تامل قابل ساختمانی تراکم آثار نیز، فرهنگی و اجتماعی بعد در

 نقض (.125: 1،2881زند)ویلیامز دامن را ها آن یا و آورده وجود به را فرهنگی و اجتماعی های خسارت شهری، توسعه معیارهای و

 اداری، فساد اجتماعی، عدالت مسائل تراکم، اضافه تقاضای برای انسازندگ و مالکین برای کاذب حق ایجاد مداری، قانون حرمت

 می هک هستند تبعاتی جمله از سیاسی و اجتماعی های تنش تشدید نتیجه در و محیط تحمل قابل ظرفیت از بیش جمعیت ازدحام

 هایطرح و سیاست ها که ین استبر ا انتظار محیطی، زیست بعد در (.21: 2،2880)چغلی گردند حادث اقدامی چنین نتیجه در تواند

 توان می را «محیط تحمل قابل ظرفیت» نظریه .باشد داشته مدنظر را توسعه شهری و گسترش رشد، صحیح هدایت شهری، توسعه

 امکانات از شهرها (.50: 1308دانست)مشهودی، پایدار شهری توسعه قالب در و مسائل شهری با برخورد در اصل ترین اساسی

 مشکالت برخوردارند. محیطی زیست و کالبدی اقتصادی، جمعیتی، و فشارهای مصنوع فضای پذیرش در محدودی نتوا و مشخص

سیستم  هوا، و آب آلودگی مسائل فاضالب، و برق آب، های شبکه احداث برق، و تامین آب شامل تجهیزات و زیرساخت ها تامین

کنند)  می پیدا محیطی زیست مسائل با مستقیم ارتباط که هستند دیموار جمله از و آب های سطحی زباله دفع و آوری جمع های

 سیمای و کالبدی فضاهای در اغتشاش است. تر محسوس ساختمانی تراکم اثرات کالبدی، بعد (. در1: 1382قدمی و همکاران،

و  عوامل ترین محوری از ضاف و توده و ارتفاع اشغال، سطح است. تامل بدون ساختمانی تراکم افزایش منفی جمله تبعات از شهری

 و کیفیت عملکرد بر تاثیر ساختمانی، شناسی گونه است. ساختمانی تراکم درخصوص تصمیمات اتخاذ از ناشی کالبدی موضوعات

 موضوعات اهم ها از جداره و شهر فضایی استخوان بندی و سازمان فرم، منظر، و دید ترافیک، و دسترسی شبکه جوار، هم کاربری های

 .(1301وزارت مسکن و شهرسازی,هستند ) یکالبد

 

 یسامانده -9-2
 نمهمتری. کنند می طراحی را سازمان راهبردی ریزی برنامه عملیاتی و اجرایی ارشد مدیران آن طی که است فرآیندی ساماندهی

 تراتژیاس به باور و اعتقاد که است کارگروهی و فرآیند چنین قالب در زیرا. است نهفته آن گروهی کار ماهیت در فرآیند این ویژگی

ن، )شاهرخی زاده و همکارا کنندمی پیدا آن به نسبت مالکیت و تعلق احساس فرآیند، این در درگیر افراد و گیرد می شکل سازمان

 به مدیر که شود می باعث چیز چه.  گردد می سازمان راهبردی استقرار مرحله تسهیل باعث فرآیندی چنین بعالوه (.25: 1308

 گذشته، در شده اتخاذ تصمیمات براساس. است سئوال بدین مناسبی پاسخ  فاصله تحلیل به توجه بیفتد؟ راهبردی تصمیم رفک

 و سنجید را راهبردی عملکرد توانمی( T1) زمان از نقطه هر در است. رسیده نتایجی به معینی استراتژی با خاص راهی از سازمان

 به توجه با یدبا پیشنهاد تغییر، این نیاز فرآیند در. داد استراتژی در تغییر برای پیشنهاداتی نتوا می صورت این در زیاد احتمال به

 آینده ایبر راهبرد در شده داده تغییر اساس بر نظر مورد نتیجه و فعلی راهبرد ادامه صورت در شده بینی پیش نتیجه بین فاصله

(T2 )حقیقات متعددی صورت گرفته که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها (. در همین راستا ت22: 3،1885دشیراشود) تدوین

 خواهیم پرداخت.

 LUI استفاده از با یشهر یها در محلهی تراکم ساختمان لیو تحل یبررس»(،در مقاله ای با عنوان 1385ی و همکاران،)جعفر

 (؛OSقبیل فضاهای باز) از فضاهایی در اساسی ای؛ به این نتیجه دست یافتند که؛ کمبوده«زیمحله گلباد شهر تبر ینمونه مورد

 و کریمی ( می باشد.TCی )هر واحد مسکون یکل برا نگیتعداد پارک نیو همچن( RS) یحیتفر یو فضا(؛ LS) دیباز مف یفضا

 و عیاجتما کالبدی، اصلی عوامل کردن کمی برای «شهری مطلوب کم ترا تعیین مدل» عنوان با ای مقاله (، در1300)همکاران 

                                                           
1  -  Williams 

2  -  Choguill 

3  -  De Chiara 
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 تعیین رب مؤثر اصلی عناصر پردازش و مربوط های ه داد کردن نرمالیزه با محققان. است شده کید تأ شهری کم ترا بر مؤثر اقتصادی

 و نواحی برای را خاصی های کم ترا هاند توانست GIS محیط در متفاوت وزنی های گزینه انتخاب و مختلف های حالت در کم ترا

  .کنند پیشنهاد ها آن محلی شرایط به توجه با مطالعه، مورد های بلوک

 کم ترا مفهوم ،«مسکن طرح در شهرسازی ابزار عنوان به کم ترا مفهوم تبیین» عنوان با دیگر ای مقاله (، در1305) ورشعله

 نویسنده الهمق این در. است شده بررسی تهران گذشته های سال طی در باره این در مصوب مقررات ضوابط و اسناد و ساختمانی

 رنامهب طرح یک از ای نمونه عنوان به سپس. پردازد می آن به مرتبط مفاهیم و تعاریف و ساختمانی کم ترا اجمالی تعریف به ابتدا

 کم رات زمینه در تهران مصوب مقررات و قوانین با تطبیقی مقایسه طی و معرفی نیویورک در بندی منطقه نامه ،آیین شده ریزی

(، 2818،)1هوئی .گردد می حاصل برآن مؤثر معیارهای و متناسب مقررات و قوانین تدوین لزوم با رابطه در ای جهنتی ساختمانی،

 زمایشآ کنگ هنگ در را انرژی مصرف کم ساختمان طراحی بر شهر، تراکم اصلی عوامل تأثیر چگونگی و بررسی را ساختمان مفهوم

 نظر از کارایی و ساختمان بهینۀ فرم زمینۀ در (،2818)،2اوکایل .است نموده ارائه ها ساختمان طراحی برای هایی استراتژی و کرده

 برای متناسب های فرم زمینۀ در موجود های تفاوت بر تأکید با تحقیق، این در وی .است نموده تحقیق انرژی میزان مصرف

 فرم .نماید می ارائه مسکونی های بلوک رایب را خود پیشنهادی فرم جغرافیایی، متفاوت های اقلیم و ها عرض ها درساختمان

 می شهرها در حرارتی جزیرۀ اثر میزان از همچنین و آورده فراهم را زمستان در خورشید نور جذب میزان وی، بیشترین پیشنهادی

باشد.  می انرژی رفمص میزان بر مؤثر عوامل از یکی عنوان به آن فرم و ساختمان بر تحقیق این ویژۀ و اصلی کلی، تأکید بطور .کاهد

 میزان کاهش نقل عمومی، و حمل های سیستم بهبود متراکم، در شهرهای که رسید نتیجه این به پژوهشی (، در2888)،3بارتون

برای  بهتر شغلی فرصت های سواری، دوچرخه و پیاده روی دامنه افزایش اجتماعی، انفکاک کاهش امراض روانی، از ناشی میر و مرگ

 می شود. مشاهده شهری خدمات تسهیالت و به بهتر دسترسی و کمتر هایتمهار با کارگان

 

 قیروش تحق -9

 –ع آوری اطالعات به دو روش اسنادیتحلیلی و از نظر محتوا، کاربردی است. جم –تحقیق مورد مطالعه از نظر هدف، توصیفی 

نفر از کارشناسان امر  35، پرسشنامه بوده که در بین کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. ابزار تجزیه و تجلیل کتابخانه ای

وارد  SPSSصورت گرفته است و روایی و پایایی آن به روش الفای کرونباخ انجام شده است. در بخش میدانی نیز اطالعات به روش 

رم د و سپس با استفاده از ناسمیرنوف مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفتن-نرم افزار شده و با استفاده از آزمون کولموگورف

 تراکم ساختمان محدوده مورد مطالعه بررسی شده است. GISافزار 

 

 شاخص های موثر در تراکم ساختمانی -7جدول

 مآخذ مولفه 

 

 مآخذ مولفه 

 2،2888جوشی ابنیه مصالح نوع 5 1300رمضانی،  اراضی کاربری 1

 5،2880چن ابنیه تقدم 1 1308مشهودی،  زمین از استفاده عمده نحوه 2

 5 1305صادقیان،  فعالیت کانون و محورها 3
 تعداد) ساختمانی تراکم

 (طبقات
 1،2880تانگ

 1305شفیعی،  استخوانبندی نظام 0 1300کریمی،  ابنیه کیفیت 2

 

                                                           
1  - Hui 

2  - Okeil 

3  - Burton 

4  - Kusum Joshi 

5  - Chen 

6  - sin Tang 
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 محدوده مورد مطالعه -4

ین شهر است و به روایتی طوالنی ترین بازار بزرگ کرمان که در شهر کرمان واقع شده است، یکی از تاریخی ترین بناهای ا

در مرکز شهر کرمان، از اطراف میدان مشتاقیه )شهدا( تا میدان ارگ، بازار شهر کرمان جهت  .رودراسته بازار ایران به شمار می

ی از به یکمبادالت کاال و خرید و فروش و عرضه محصوالت گوناگون به صورت راسته بازارهای تخصصی فعال است )هر راسته بازار 

سیاسی شهر شناخته می شود. دراین -بازار کرمان جزء محدوده های تاریخی و به عنوان قلب تپنده اقتصادی کاالها اختصاص دارد(.

 بین بحث تراکم در محدوده مجاور بازار خصوصا از بعد ساختمانی مد نظر عده کثیر کارشناسان و برنامه ریزان شهری قرار دارد.

 غربی دیده می شود. –اراضی عمدتا یک طبقه هستند که بصورت ردیف هایی در شمال و جنوب معابر شرقی ساختمان های این 

 

 جیبحث و نتا -5

 GISحاصل از نرم افزار  جینتا -5-7

 نیروی و کمی و کیفی جغرافیایی اطالعات افزار، نرم افزار، سخت از اییافته سازمان مجموعه جغرافیایی، اطالعات سیستم

این .  شودمی ایجاد اطالعات وتلفیق تحلیل پردازش، سازی، بهنگام ذخیره، ساماندهی، ورود، کسب جهت که است متخصص یانسان

 دیگری یک ره تغییر با که صورتی به کند،می متصل یکدیگر به را توصیفی اطالعات و هانقشه که پویاست نرم افزار دارای محیطی

 میزان نمایشی، شکل به GIS  تکنولوژی. (21: 1303 تورانی، نورایی) گرددمی منطبق دیگری با و کندمی تغییر منطقی صورت به

 از تفادهاس امکان جغرافیایی اطالعات سیستم پردازش قدرت. است داده تغییر را جغرافیایی هایداده انتشار و نمودن بهنگام تولید،

 تا هاآن پاالیش امکان و کمی صورت به پیچیده هایتحلیل و تجزیه امکان و وردآمی فراهم را کیفی صورت به جغرافیایی هایداده

 . (21: 1351 بارو،) دارد وجود مطلوب جواب یک به رسیدن

 

 محدوده مورد مطالعه یاراض یکاربر اتیخصوص یبررس -5-7-7
 18/ 1در محدوده مجاور بازار، 

 کاربری به ها کل پالک از درصد

تجاری،  کاربری به صددر 3/11 مسکونی،

 22/8اداری،  کاربری به درصد 88/8

 و دبستان تحصیلی مقطع دو در درصد

 کاربری به 13/8راهنمایی، مدرسه

 فضای به کاربری درصد 02/8مذهبی،

 –درصد به کاربری بهداشتی  21/8سبز، 

 درمانی اختصاص یافته است.

 

 

 
 ه مجاور بازار مجدود در موجود وضع اراضی کاربری توزیع -7شکل  

 (7931منبع: یافته های تحقیق، )

 

 بررسی خصوصیات عمده نحوه استفاده از زمین  -5-7-2
 پیش سال 35 به کرمان شهر محدوده مجاور بازار در شهری های فعالیت و ها کاربری گیری شکل و ساختمانی اقدامات شروع

 به رو آن مجاورت در مجموعه بازار احداث با بتدریج که است بوده زراعی و کشاورزی مزبور، حوزه اراضی 58 دهه در .گردد برمی

 یک جمعیت معادل دارای جمعیتی که حوزه این اراضی از ای عمده  بخش که دهد می نشان مشاور مطالعات . است رشد نهاده

 با و بوده صوتی و محیطی زیست های آلودگی کننده تولید که محلی فرا صنعتی بویژه و خدماتی های کاربری به باشد، می محله

 .است شده داده اختصاص ندارند، سازگاری مسکونی کاربری
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 (7931منبع: یافته های تحقیق، ) زمین در محدوده مجاور بازار از استفاده عمده نحوه -2شکل

 

 بررسی و تحلیل ساختار نظام فعالیت در فضاهای همگانی -5-7-9
فعالیتی در محدوده مجاور بازار ، سه محور عمده 

)ره( و ینیامام خم ،یعتی)در خیابان های دکتر شر

 ( با مقیاسیبه سمت چهارراه کاظم یخیابان طالقان

عملکردی شهری سه لبه قوی کالبدی و عملکردی 

را برای محدوده ایجاد نموده اند. گرچه ابنیه کاربری 

دارای شفافیت  یتیهای واقع در این محورهای فعال

ن ها بخشی از فضای پیاه بصری بوده و برخی از آ

رو را اشغال نموده اند ، اما به علت عدم جذابیت 

کاربری ها در ایجاد انگیزه برای پرسه زنی و تداوم 

حرکت پیاده در محور، نوع ویژه الگوی خرید و 

استفاده از خدمات این کاربری ها ) از آنجا که 

پر مراجعه برای پیاده به صورت  هایاستقرار کاربری 

ده در طول محورها قرار گرفته اند، مراجعه به پراکن

صورت توقف های کوتاه مدت با وسیله نقلیه انجام 

می گیرد( ، محورهای نامبرده فاقد سرزندگی و 

 نشانه ای از پویایی زندگی شهری ساکنین می باشد.

 

 
فعالیت در محدوده مجاور بازار )منبع:  کانون و محورها -9شکل  

 (7931 یافته های تحقیق،

 

 

 کیفیت ابنیه -5-7-4
 مرمتی بناهای آن، از پس .اند نگهداری ابنیه قابل از درصد 15/02محدوده مورد مطالعه  در پذیرفته انجام های برداشت براساس

 .اند داشته قرار سوم و دوم های در رتبه درصد 51/8تخریبی با  بناهای و درصد 85/2با 
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 (7931منبع: ) یافته های تحقیق،  مطالعه ابنیه محدوده مورد کیفیت -4شکل 

 

 نوع مصالح ابنیه -5-7-5
 شده احداث ابنیه ترتیب به آن از پس .اند شده ساخته اسکلت بتنی و فلزی ابنیه از از درصد  51/03محدوده مورد مطالعه ،  در

 .اند گرفته قرار درصد 32/8با  و چوب خشت و درصد 32/2با آجر و آهن با 

 

 ت ابنیهقدم -5-7-6
با  سال 25 تا 11 بین بناهای آن، از و پس اند داشته قدمت سال 18 تا 8 ابنیه بین از درصد 23/58 ،محدوده مورد مطالعه  در

 .اند گرفته قرار درصد 10/2حدود  سهمی با سال 28تا  21 ابنیه و درصد 12/35معادل  سهمی

 

  
 : یافتهابنیه محدوده مورد مطالعه )منبع مصالح نوع -5شکل

 (7931های تحقیق، 

ابنیه محدوده مورد مطالعه )منبع:  یافته های  قدمت -6شکل

 (7931تحقیق، 

 

 نی)تعداد طبقات(تراکم ساختما -5-7-1
فوق  محدوده ابنیه از درصد 52/58معادل  یعنی بنا 1152 تعداد محدوده مورد نظر ، در پذیرفته صورت های برداشت براساس

 با طبقه سه بناهای و درصد 00/15معادل  سهمی و بنا 351با  طبقه دو بناهای ترتیب به بعدی های رتبه در و اند بوده طبقه یک

 و اول رتبه در درصد 23/51حدود  سهمی با طبقه یک ابنیه مساحت، منظر از .اند گرفته قرار درصد 11/1معادل  و سهمی بنا 25

 .اند داشته قرار درصد 31/1با  قهطب سه و درصد 11/12با  طبقه بناهای دو آن، از پس
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 (7931های تحقیق، یافتهمنبع: ) تراکم محدوده مجاور بازار توزیع چگونگی -1شکل 

 

 بندیاستخوان -5-7-۶
 شمال، در ارتباطی دهد، محورهای می نشان کرمان فرسوده بافت استخوانبندی محدوده مجاور بازار از نظام نقشه همانطورکه

 بافت پیرامون در قوی های تعریف لبه با شرق( )در دکتر شریعتی و خیابان جنوب( )در یان میرزا رضای کرمانیخیا خیابان قدس و

 عناصر و اجزاء .شده است مشخص کالبدی واحد یک عنوان کرمان به فرسوده بافت محدوده مورد مطالعه تشخص حوزه، موجب

 درون ارتباطی توسط محورهای حوزه، شرقی شمال کنج ودی فضای سبزمعد عناصر جزء، مطالعه مورد حوزه بافت در مهم و کالبدی

 .شده اند متصل و پیوسته هم به منسجم، یک شبکه در بافت،

 
 (7931منبع:  یافته های تحقیق، ) فضایی محدوده مورد مطالعه  کالبدی استخوانبندی -۶شکل

 

 SPSSحاصل از نرم افزار  جینتا -5-2
 نرم قالب در اینمونه یک اسمیرنوف - کولموگوروف آزمون آزمون براساس منتخب های شاخص و معیارها کلیه قسمت این در

 .آوریم می بدست را خود فرضیات آزمون نهایت در و گرفته قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد SPSS افزار
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 توصیف کمی متغیرهای تراکم ساختمتنی -5-2-7
 آورده شده است.  2در جدول  های توصیفی متغیرهای پژوهشمقادیر شاخص

 

 (=93nهای توصیفی در خصوص تراکم ساختمانی )مقادیر شاخص -2جدول

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی میانه انحراف معیار میانگین مولفه ردیف

 22/2 51/2 -52/8 -38/8 55/3 21/8 58/3 اراضی کاربری 1

 15/2 22/2 83/8 -13/8 25/3 22/8 51/3 زمین از استفاده عمده نحوه 2

 88/5 08/2 -02/8 -11/8 88/2 55/8 85/3 فعالیت کانون و محورها 3

 33/2 15/1 82/2 -12/1 55/3 25/8 53/3 ابنیه کیفیت 2

 58/2 15/2 -15/8 -82/8 33/3 28/8 35/3 ابنیه مصالح نوع 5

 88/5 33/2 -55/8 85/8 11/3 15/8 52/3 ابنیه قدمت 1

 15/2 22/2 83/8 -13/8 55/3 22/8 51/3 (طبقات ادتعد) ساختمانی تراکم 5

 22/2 33/2 -18/8 -31/8 11/3 21/8 18/3 استخوانبندی نظام 0

 

 فرض نرمال بودن متغیرها -5-2-2
ای نمونه اسمیرنوف یک-مون کولموگروفدر ابتدا قبل از بررسی فرضیه های تحقیق باید نرمال بودن متغیر های تحقیق توسط آز

 . بررسی شود

H1 :.متغیر مورد بررسی توزیع نرمال دارد 

H0 :.متغیر مورد بررسی توزیع نرمال ندارد 

 

های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش برای بررسی همسانی درونی آزمون روش

حقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای ها هستند. در این تریچادسون از جمله این روش-موازی محدود، روش کودر

 کرونباخ استفاده شده است.

 ای برای متغیرهای تحقیقاسمیرنوف یک نمونه-آزمون کولموگوروف -9جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد
 zآماره 

آلفای 

 کرونباخ

درجه 

 آزادی
 نتیجه

 نرمال است 121/8 025/8 130/1 32/8 58/3 35 اراضی کاربری

 نرمال است 235/8 511/8 812/1 21/8 51/3 35 زمین از استفاده عمده نحوه

 نرمال است 220/8 518/8 153/1 21/8 85/3 35 فعالیت کانون و محورها

 نرمال است 158/8 585/8 825/8 22/8 53/3 35 ابنیه کیفیت

 نرمال است 125/8 051/8 015/8 35/8 35/3 35 ابنیه مصالح نوع

 نرمال است 155/8 805/8 825/8 22/8 52/3 35 ابنیه دمتق

 تعداد) ساختمانی تراکم

 (طبقات
 نرمال است 118/8 505/8 055/8 33/8 51/3 35

 نرمال است 253/8 805/8 225/1 35/8 18/3 35 استخوانبندی نظام
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 گیرینتیجه

 از بیش شهر که را سایه بیشترین فشردگی، و تمرکز ینا و داشت قرار متمرکز و فشرده حصاری درون در کرمان قدیم شهر  

 و کرند می ایجاد را افتاب تابش با تماس کمترین که بودند ای گونه به شهر بناهای و فضاها. کرد می ایجاد داشت، نیاز بدان هرچیز

ود، در امتداد مجموعه شیساخت و سازهایی که در شهر انجام م. داشت یکپارچه ای گونه همجواری و ارتفاعی لحاظ به شهر

استخوانبندی قدیمی شهر بوده و البته تا حدی به سمت شمال گرایش داشته و این مجموعه جدید و نیز مجموعه قدیمی تر به علت 

توسعه شهر در جهات مختلف تقریبا موقعیت مرکزی خود را در شهر حفظ می کند اما مجموعه فعالیت های عمومی شهر که در 

شود دارای موقعیتی حاشیه ای در شهر می شود ) حاشیه جنوب غربی شهر (. موقعیت استقرار توسعه های جدید غرب شهر بنا می 

استخوانبندی اصلی شهر را می توان از شبکه دسترسی های جدید شهر دانست ، زیرا این مجموعه در راستای محور ارتباطی اصلی 

 و ها کاربری گیری شکل و ساختمانی اقدامات ه آهن واقع شده است. شروعشهر به سوی شبکه های ارتباطی جدید از فرودگاه و را

 و کشاورزی مزبور، حوزه اراضی 58 دهه در .گردد برمی پیش سال 35 به کرمان شهر محدوده مجاور بازار در شهری های فعالیت

  بخش که دهد می نشان مشاور مطالعات . است رشد نهاده به رو آن مجاورت در مجموعه بازار احداث با بتدریج که است بوده زراعی

 فرا صنعتی بویژه و خدماتی های کاربری به باشد، می محله یک جمعیت معادل دارای جمعیتی که حوزه این اراضی از ای عمده

 .است شده داده اختصاص ندارند، سازگاری مسکونی کاربری با و بوده صوتی و زیست محیطی های آلودگی کننده تولید که محلی

 مسکونی -تجاری و تجاری  های کاربری افزایش کافی برای های انگیزه بازار، با آن و مجاورت شهر مرکز در مزبور محدوده گرفتن قرار

 هدایت و کنترل صورت عدم در که است شده موجب محدوده این در قابل توجه خالی های زمین که کند می ایجاد حوزه این را در

 .باشد داشته وجود ها، کاربریگونه  این رشد فرصت توسعه،

 تنها سه عامل، ظرفیت شبکه معابر نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین شاخصه های تراکم ساختمانی در محدوده مجاور بازار

فاصله از مر کز شهر و نوع بافت شهر بصورت شفاف و روشن مطرح و مطابق با ضوابط اجرای طرح بهسازی و نوسازی می باشد و 

 نیازمند شفاف سازی جهت اجرا می باشند . مابقی 
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 دهیچک

 یماعتشکل اجت کیدر واقع محله  شدند،یم میمختلف و مجزا تقس هایبه محله یمسکون ینواح ران،یا یشهرها در

 یروابط اجتماع یقرارجهت بر یآن )به شکل عام و باز به شکل خاص( مکان یعموم هایاست که فضاها و محوطه

 و یمندتیکه در آن هو گشتیمبدل م یانرو یبه لنگرگاه طیحالت مح نیو ارتباطات چهره به چهره بود و در ا

ـ  یرانیا یبافت در شهرها یشکل ده ی. محالت که به عنوان محورهاشدیارزش محسوب م ینوع ایهم محله

در صدد  یاو کتابخانه یلیو تحل یفیاستفاده از روش توص رو با شیاساس پژوهش پ نهمی بر و اندمطرح یاسالم

عناصر وابسته در آن پرداخته تا بتواند به درک درست  یدر بافت و چگونگ تمحال یکالبد یفضا لیاست به تحل

 و توسعه محالت منجر گردد.  یریمخاطب از ساختار شکل گ

 

 .یرمحله، عناصر معما ،یـ اسالم یرانیا یشهرها :کلیدی واژگان

 

 مقدمه -7

شهرها در بستر زمان دارای کارکردها و کاربردهای متنوعی هستند اما الویت و تاکید اصلی بر تاثیرات فرهنگی است که بر شکل 

های فرهنگ ایرانی با معیارهای اسالمی در چگونگی (. در ایران نیز تعامل اصول و ارزش1303گذارد )کوسامبی،و شمایل شهر اثر می

حیط زندگی، تاثیر متقابلی بر تحول فرهنگی و رفتارهای انسانی داشته که پرداختن به آن )جهت ترفیع و تثبیت شکل گیری م

های اصلی (. در این میان محالت به عنوان یکی از ارگان1305ای برخوردار است )نقی زاده، هویت و فرهنگ جامعه( از اهمیت ویژه

نقش اساس در برقراری ارتباط فضایی با اجزا مختلف بافت دارد. از این روی بررسی شکل دهی محال مورد توجه بوده است. محالت 

ابعاد مختلف محله از نظر معماری، فضایی، سیاسی، اجتماعی به منظور درک بهتر ساختار آن بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس 

معرفی اجزاء معمارانه محالت بپردازند تا از این رهگذر و با توجه به گستردگی موضوع نگارندگان در نظر دارند در این مبحث به 

 بتوان درک عمیقی از این ساختار به مخاطب ارائه دهند. 

 

 شهر ایرانی ـ اسالمی  -2

جهان به انجام  کشورها و شهرهای کهن از بسیاری در را مذهبی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تغییرات اسالم پیدایش

 سرعت به فرهنگی و مذهب یافت هیچ گسترش هند تا شرق از و اسپانیا تا غرب اسالمی از فرهنگ قرن نیم از کمتر و در رساند

 اکرم)ص(، پیامبر دورۀ و در اسالم آغاز نیاورد در وجود به حد را در این معماری آثار و فرهنگی نیافت و ابعاد گسترش دنیا در اسالم

 فرهنگ اسالمی قرار گرفت )مانند ساخت مسجد(.  تأثیر تحتنیز  خدا شهر رسول عنوان به مدینه النبی

 براساس هامحله اسالم در شهرهای ایرانی؛ شهرها و ظهور و حضور ایران نیز با ورود اسالم بدان از این امر مستثنی نبود پس

 و طرح ریزی در که بودند عوامل مهمی از روانی و فرهنگی اجتماعی، ابعاد اند وشکل گرفته همسایگی مسائل و اجتماعی روابط

دمیدند روح زندگی می گذرها، و هاکوچه ها،محله هایشریان در و کردندمی ایفا شهرهای ایرانی ـ اسالمی نقش مهمی سازماندهی

 شاردن به طور مثال شهر اصفهان اوج معماری ایرانی ـ اسالمی در دوران صفویان و اوج اعتالی فرهنگ اسالمی است، به طوریکه
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نام برده است  حمام، 253 و کاروانسرا 102 مذهبی، مدرسۀ 20 مسجد، 112از و کرده ذکر شهر عظمت از اصفهان از دیدار هنگام به

باشد، و از این رو نقش مذهبی شهر اسالمی از نظر سیاسی و قانون تابع مقرراتی هست که ناشی از شریعت می(. 1381)پورجعفر،

 (. 1305های مستقر در آن شهر اولویت دارد )نقی زاده،تشهر بر اهداف نظام اقتصادی حکوم

 در شده و سپرده حیطۀ فراموشی به بخشیداخیر و در شهرهای امروزی آنچه فرهنگ ایرانی ـ اسالمی را ارتقاء می دوران در

را از دست دادند، این تخریب ها هویت و مفهوم خود محله و شهری نابود زیبای هایبافت از برخی ندانسته و دانسته موارد از بسیاری

اند ها و پراکندگی عناصر شهر که روزگاری محل تبلور پویایی اجتماعی و اقتصادی در حیات شهر بودهو از هم پاشیدگی بافت

 موجبات کاهش هم پیوندی روابط انسانی و به تبع مشکالت اجتماعی شهرهای ایرانی امروزمان دلیل بر این ادعا است.

 

 ی، خاستگاه مدنیتشهر اسالم -9

از نظر واژه شناسی مدینه )شهر(، دین و مدنیت ریشه مشترک دارند. جایگاه شهر را نیز در کالم پیامبر که از لحاظ فصاحت و 

ی در کنند و نه دریا، کوه یا آسمان، یعنو خود را به شهر تشبیه می« انا مدینه العلم و علی بابها»توان یافت بالغت مشهور است می

آورد. شهر اسالمی از نظر را فراهم می« خالقیت و شکوفایی»حاکمیت قاعده و قانون، اوج و اعتالیی در شهر است که زمینه  صورت

های سیاسی و قانون، تابع مقرراتی است که ناشی از شریعت هستند و از این رو نقش مذهبی شهر بر اهداف نظام اقتصادی حکومت

ای ظهور شهر اسالمی انطباق و همپوشانی سه عنصر ضرورت دارد که عبارتند از: فضای فکری، مستقر در آن شهر اولویت دارد. بر

 (.1305( )نقی زاده،1فضای عملی و فضای عینی )کالبدی( )شکل

 

 
 (79۶1ی شهر اسالمی )نقی زاده،ی سه عنصر اصلی تعریف کننده( رابطه7شکل)

 
ترین بلکه فضای فکری یا به عبارتی جهان بینی توحیدی و ایمان، مهم فضای فکری: در حقیقت شهر اسالمی فقط کالبد نیست،

 ی شهر اسالمی است.عامل تعریف کننده

د از جمله گیرشود، عمل و رفتار مسلمانان شکل میفضای عمل و رفتار: مطابق دستوراتی که از تعالیم اسالمی استنباط می

تور داده عدالت، همسایه داری، تعاون و مشارکت، تشکیل امت واحد و رفتارها که خداوند بزگ بدان در دین مبین اسالم دس

 .1یکپارچگی اجتماعی

شد کالبد این شهرها با احداث مسجد جامع بزرگ ها تقسیم بندی میفضای عینی)کالبدی(: شهرهای اسالمی در غالب محله

... به خانه وچون بازار، مدرسه، حسینه، تکیه، قهوهگرفت و پس از آن بناهای دیگری در مرکز محله رنگ و بوی اسالمی به خود می

گشت ها متصل میی خانهگرفتند، این فضاها از طریق گذرها و معابر )ساباط( به عرصهعنوان عناصر عمومی در مرکز محله قرار می

ته است بدی محالت گذشهای کالوجود سلسله مراتب دسترسی و درونگرایی فضاها به دلیل کنترل دید و محرمیت مهمترین نشانه

 )همان(.

 

                                                           

 دلیل محکمی بر این ادعا است "واعتصمو بحبل اهلل جمیعاً و ال تفرقوا"ی شریفهآیه - 1
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 مفهوم محله  -4

آمده است )دهخدا(. تعریفی که لینچ از محله « کوی، برزن، یک قسمت از چندین قسمت شهر»ی دهخدا به معنای در لغتنامه

ه آن اند بدارد عبارت است از: محله قسمت نسبتاً بزرگی از شهر است که واجد خصوصیات یکدست و مشابه باشد و ناظر عمالً بتو

 2-5متر ) 388-355خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده  588-1888ها کالبد سکونت و اشتغال وارد شود. در ایران محله

(. 1388شود )پیر بابایی و سجاد زاده،دقیقه پیاده( هستند که با عناصر شاخص فرهنگی )مسجد( و آموزشی )دبستان( تعریف می

های قومی، نژادی، مذهبی و صاحبان کیبی از قشرهای گوناگون اجتماعی بوده و در واقع سکونتگاه گروههر محله محل سکنای تر

(. در شهرهای 1382اند )لطیفی و صفری چابک،های کوچک، متوسط و بزرگ در کنار یکدیگر بودهها است؛ در نتیجه خانهپیشه

مساجد و سازمان اداری مشخص که وابسته به حکومت شهر بود، بزرگ هر محله برای خود شهری بود نیمه مستقل با بازارها، 

همکاری و تعاون بین افراد یک محله و حمایت اجتماعی و اقتصادی آنان از همدیگر آنقدر بود که فقدان مقررات برای تأمین امنیت 

(. محله بیش 1308طان زاده،شد )سلبودن نیز نوعی ارزش محسوب می« ایهم محله»کرد. اجتماعی فرد را تا حدودی جبران می

ن که باشد. چنین ساختاری بیش از آمی های اجتماعیاست و مکان تشکیل شبکه« یک تشکل اجتماعی»از آنکه یک فضا باشد، 

(. فضاهای عمومی اعم از باز و بسته جایگاهی برای برقراری ارتباط نزدیک، هم 1305تنها یک فضا باشد، یک تجربه است )نقی زاده،

ا تقویت هایی اجتماعی خود رتواند خود را در آن باز یابد و رابطهاند که بشر میهاییی و کاهش تضادها است این فضاها مکانپیوند

 (. 1305کند )حسینی،

 

 ی محلهگذری بر تاریخچه -5

 بسیار رعایت را تیطبقا نظام موضوع در آنها و ساختندبارو( می و برج کالت )قلعه، شکل به را شهرها بیشتر اسالم از پیش

 و داشتند را خود جای صنعتگران بود که هرکدام و استرپوشان مدیران، ارتشداران، شامل بیشتر اجتماعی هایکردند. طبقهمی

گیری اولیه محالت بر اساس شد و شکل منتفی مسأله این اسالم، ظهور (. بعداز1303بروند )حبیبی، دیگر محلۀ به توانستندنمی

ای نژادی، قومی، دینی یا خویشاوندی بود و در بسیاری موارد همین امر برای نامگذاری محله مورد استفاده قرار هتقسیم بندی

گرفت. نامگذاری محالت بعضاً بر اساس نام افراد سر شناس بود و ساختار محله نیز متأثر از عوامل اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و می

 گرفت روابط محکم همسایگی با هویت ایرانی ـ اسالمیستگی جامعه ساکن در آن شکل میی تجمع و پیواجتماعی بوده که بر پایه

ه بوده ها در گذشتو بومی در محالت سنتی منجر به تجلی الگوهای مشترک زندگی، وابستگی عمیق محلی و محترم شمردن حریم

 (.1388است )پیر بابایی و سجاد زاده، 

 چند از معمول، به طور مسکن و راهای ارتباطی را دارا بوده و شهر ، حسینه، تکیه،مدرسه خود مسجد، بازارچه، برای محله

 شهر یا دل بازار به هاییکوچه وسیلۀ به ها(. محله1305مخصوص به خود را داشت )پیرنیا، دروازه محله، هر و شدمی تشکیل محله

 ها که امکانات ارتباطیرگ موی از ایشبکه چون کرده، وصل هم به را هاباریکی خانه هایراه صورت به محله هایشد کوچهمی وصل

 ساختند. فراهم می را ساکنان

 شدند سرگذر،می محسوب محله هر مردم بین ارتباط و مالقات محل که شهری بودند هایمحله در کوچکی هایگره گذرها

وجود داشت که  ساباط نام به ایسرپوشیده ضاهایف ها، گهگاهکوچه طول آمد. دردر می محل انجام مراسم مذهبی صورت به گاهی

 برخوردار بودند و از عواملی چون انسجام و پیوستگی مناسبی ایرانی ـ اسالمی هایمحله از بسیاری مکث بود برای مناسبی جای

گردید میها ایسوی هم محله بسیاری از مشکالت از شدن برطرف و به چهره چهره هایارتباط باالرفتن همین عامل موجب

 (.1381)پورجعفر،

 یا کم و بیش معین بودند "ای محصورمحدوده"گردد که دارای سابقه فضاهای باز درشهرها و محالت به فضاهای وسیعی بر می

و محل تبلور تعامالت اجتماعی مردم بود و دارای کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی، نظامی و... بود که میدان نامیده 

شد از های مسکونی که میدانچه نامیده میهای کوچک ارتباطی درون محلههای کوچک، به خصوص میدانو نیز میدان شدمی

( در دوران معاصر با رواج یافتن اقدامات شهرسازی جدید، محالت 3ـ2(. شکل )1308اند )سلطان زاده،اهمیت بارزی بر خوردار بوده

تخریب  های محالت ارزشمندی رفع مشکالت؛ بافتشود و از طرفی به بهانهر گرفته میتنها در حد یک واحد تقسیمات شهری به کا

 ته است.ها تعریض و پراکندگی بافت را به همراه داشی گذرها و کوچهی به بهم پیوستهها و شبکهاند دسترسیو بی در و پیکر شده
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 (79۶3هر اصفهان )سلطان زاده،در ش یصفو یباز در دوره ینقش جهان نمود فضا دانی( م2شکل)

 

 
(7932ای در بافت قدیم )لطیفی و صفری چابک،ها و عناصر محله( میدانچه9شکل)  

 

 

 دهنده محالت  لیتشک( هاعناصر )دانه -6

ن استحکام آ یامت که الزمه لیگذارند، اسالم تعهد به تشک ریتاث یعناصر محالت مسکون یریگدر شکل زین یاسالم یباورها

و انسجام را با مفهوم  یهمبستگ میو مفاه کندیم تی( است را تقویگیخانواده، اهل محل و همسا یعنی) یاجتماع یاصل یحدهاوا

 یسته عموماعم از باز و ب یعموم یهادانه یریشکل گ یو انسجام روابط اجتماع یوستگیپ یطهبه واس نیبنابرا داندیم کسانیامت 

 (.1381)مظفرو اسد پور، ابندییو همزمان شکل م گریکدیر )سکونت محله( در کنا یتا خصوص

 

 بخش سکونت محله  -6-7
. باشدیمسلمان م کیحرم امن  یو به معنا رودیبه شمار م یـ اسالم یرانیسازنده در محله ا یاز عناصر اصل یکیبه عنوان  خانه

که  ودشیلحاظ م یبه درست یعوامل زمان نیو ا شودیمآن محسوب  یاصل یهایژگیاز و تیامن نیآرامش و خلوت و تأم یابعاد ماد

 ییچون سلسله مراتب، درونگرا یاصول هیپا بر هاخانه رانیکهن ا یشده باشد، در معمار ییجانما بافتدر  یبه درست تیاز نظر موقع

 یهیدست اندرکاران ته یامروزه توجه اصل کهی(. در حال1305ان،یتا عوامل ذکر شده لحاظ گردد )معمار شدیبنا م تیو محصور

 رودیا مر یسرپناه، راه جادیا یاست. امروزه کشورمان به بهانه« خانه یسرپناه به جا» جادیو ا دیتول یستیز یهامسکن در مجتمع

 ،یرا پرداخته است )قاسم یجبران آن خسارات گزاف یبار آن بوده و برا انیکرده، شاهد عواقب ز یقبل ط یدهه نیکه غرب چند

1388.) 

در کنار  ینمسکو یدانه کیجزء نگر به  دگاهیباشد که د یبه نحو دیمذکور با یمسکون محالت و هابافت یسامانده یبرا تالش

 هان بافتکه امروزه عامال یدگاهید ردیمحله به طور همزمان شکل گ یهادانه ریبا سا یمسکون یهادانه بیترک یعنیکل نگر  دگاهید

 یوابستگ یدگاهید نی. چنرودیفراتر نم یمسکون یدانه کیجزء نگر معموالً از حد  دگاهید اندنگر بوده کل یلیخ ایجزء نگر  اریبس ای

به  یو چون اصالً توجه شودیمذکور در چهارچوب آن محبوس م یساکنان دانه یو زندگ رساندیرا به حداقل م گریکدی به هادانه

تصور شوند و کردن م یزندگ یبرا ترعیوس یکه استفاده کنندگان، چشم انداز داشتتظار ان توانینشده نم گذردیم رونیآنچه در ب
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که خود  شودیفراموش م یحت ایو  زیر اریعمالً انسان بس یمسکون یدانه کیبه  یکل نگر بدون در نظر داشتن نگاه جزئ دگاهیدر د

 یشدن مرکز محله و غلبه انیمحالت، عر یآن پارگ بارزمل و کا یرا به همرا داشته است، نمونه یندیدر دراز مدت عواقب ناخوشا

شده  انیب میدربافت قد یمسکون یبه دانه ی( بر اساس نگاه جزئ1( جدول )1388 ،یامروز است )قاسم یایبر انسان در دن نیماش

ده که بدان ش میتنظ یولفت جدکل نگر به با دگاهیدر د گر؛یکدی کنار در هادانه یریقرارگ یبه نحوه یبعد یهااست و در قسمت

 اشاره خواهد شد.
 

های فضایی)باز، نیمه باز و بسته( های سنتی به تفکیک گونه( فضاهای اصلی زندگی در خانه7جدول )  

 دیدگاه معماری اجزاء کاربری فضا گونه فضا

 فضاهای باز

 حیاط

امکان تأمین نور و تهویه، خلق طبیعت کوچک 

خصوصی، فضایی با در حیاط، تأمین فضای باز 

نظم هندسی که مساحت آن بر اساس تعداد اتاق 

 ها بود

جداره های طراف، 

باغچه،حوض،درخت

 ان،گل وگیاه

 

 

 برای تماشای مهتاب و شب نشینی مهتابی
دیوار، کف، بدون 

 سقف

 پشت بام
بام ها با سقف ها ی متنوع طراحی دربرخی 

 اقلیم ها به جای مهتابی استفاده می شد

پناه، دربعضی نجا

 وجود اتاق سرپله

فضاهای 

 نیمه باز

 ورودی

ارتباط درون و بیرون، حفاظت از نفوذ بیگانه، 

های تقویت هویت و خوانایی، تفکیک عرصه

 عمومی، نیمه عمومی و خصوصی

سردر، آستانه، در، 

روزن، کوبه و حلقه 

 و قفل

 
 هشتی

 

جلوگیری از دید مستقیم به حیاط، محل گفت و 

مختصر مراجعه کننده گو  

سکونشستن، ابعاد 

 کوچک، چهارگوشه

 فضای بسته

 پنج دری، سه دری )خواب( اتاق
طرف دیوار با  2

سقف فضای داخل 

ارسی تزئینات آینه 

های کاری و شیشه

 مشبک رنگی
 

 فضای پشتیبانی و مخصوص نگهداری وسایل پستو

حیاطای رو به پذیرایی از مهمان، جداره شیشه ارسی  

ی حیاطی غذا و قرارگیری در گوشهتهیه مطبخ  

 زیر زمین
ها وجود داشته و به عنوان فضای در برخی خانه

شدپشتیبانی استفاده می  

 

 مرکز محله -6-2
 نیتر یاست و به عنوان اصل یکردن مفهوم شهروند یدرون یمکان برا نیمحله و مهمتر یگره نیتر یمرکز محله به عنوان اصل

 ی(. ابعاد آن به نحو1381پور، یاست )عصار و نظر یدر محالت مسکون یوندیروابط پ یجهت برقرار یباز جمع یمصداق فضاها

ه ب یراسته و گذر در جهت خدمات رسان کیمرکز محله به صورت  یاست. گاه ادهیبه صورت پ نیساکن ازین یاست که پاسخگو

 قیاز طر و کندیرا مشخص م یابا عناصر و اجزا خود محدوده یتیفعال یهاراستا گره نیکه در ا کندیم تیمحله فعال زیر نیچند

 ه،یتک ه،ینیعناصر بافت شامل مسجد، حس گاهیجا دانچه،یو م دانیمرکز محله به صورت م یدر ارتباطند و گاه گریکدیراستا با  نیا

 ایو اغلب در محل تقاطع چند راه  افتینمود م نیساکن ازیدر آن به تبع ن ... . سقاخانه، خانقاه، قهوه خانه، آب انبار، بازار و بازارچه و

 (.1308( )سلطان زاده،2محله قرار داشتند )شکل یدر کنار راه اصل
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(7932ی زندکرمانی در جویباره اصفهان )میراث فرهنگی اصفهان،( مرکز محله4شکل)  

 

 مسجد محله -6-9
گرفت مسجد یکی از داث مسجد جامع بزرگ در مرکز محله رنگ و بوی اسالمی به خود میکالبد محالت ایرانی ـ اسالمی با اح

ر ی محالت با عنصها جهت برقراری ارتباط و روابط چهره به چهره مسلمانان است معموالً سرانههای قابل توجه در مرکز محلهمکان

 ای، همیشه جایگاهشهری و محله درون هایاندام میان در شود مسجدشاخص )فرهنگی( مسجد و آموزشی دبستان سنجیده می

 مرکز در معنوی بعنوان عنصری (. حضور مسجد1305بوده است )پیرنیا، چشمگیرتر و نمایانتر هااندام دیگر از و داشته را خود ویژه

 (.1381)پور جعفر، گردید اطراف خواهد محیط حیات پایداری به زبانی و جاودانگی و ماندگاری آن، نوعی قلب تپش موجب محله،

 

 تکیه -6-4
ها انسجام و همسان سازی تعلق تحت معنویتی های نمادینی هستند که از طریق آنهای جمعی و مراسم مذهبی، نمایشآئین

شود. مراسم آئینی نوعی از مراسم جمعی است که هدف عمومی شرکت کننده در آن واحد بوده که یادآوری و زنده واحد تقویت می

ن نمادها است. تکیه به عنوان یک عنصر منفرد فضایی به صورت یک فضای باز یا نیمه باز )سقف سبک( که در برگزاری نگه داشت

ی شود. گاهی یک تکیه در شهر با وسعتیابد در تمامی تکایا، عزاداری دسته و مراسم تعذیه نیز برگزار میمراسم خاص کارکرد می

الت تکیه فضایی نسبتاً کوچک و مسقف بود که تنها محل جمعی ساکنان در فضای باز شد و گاهی در محبزرگ در نظر گرفته می

 (.1388آمد )پیربابایی و سجادزاده،و برای برگزاری مراسم مذهبی و آئینی به شمار می

  
 ( نمودی از تکیه دولت در تهران و تکیه ی محلی کوچک در شهر سمنان )همان(5شکل)

 

 بازار و بازارچه -6-5
ـ اسالمی بازارها و بازارچهد  هایفعالیت باشدهای اجتماعی نیز میهای اقتصادی، دارای فعالیتها عالوه بر فعالیتر محالت ایرانی 

 مشخصی در فضاهای و مردم که توسط رفتارهاست از ایپیوسته هم به مجموعه شامل معموال پذیرد،می صورت بازار در که اجتماعی

 را گروهی همبستگی تقویت و بنیادی کارکرد تواندمی واقعیت در جمعی رفتارهای پذیرد اینمی صورت خاص یهاویژگی با بازار از

 .گردد درجامعه و اضطراب تنش کاهش موجب نتیجه در و کنند کمک جامعه گروهی و ساختار فردی رفتار ادغام به و دهد انجام

فی کرده است )لطیبازار همان نقش و عملکرد اجتماعی و اقتصادی را ایفا می ها در مراکز محله به عنوان نهاد کوچکتروجود بازارچه

 (.1382و صفری چابک، 
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 ها و گذرهای ارتباطیراه -6-6
 بین حضوری ارتباط و تماس  ها،راه دسترسی و ارتباطی هایفعالیت بر فضای باز معابر شامل دسترسی و گذرها بوده که عالوه

 به بیش کما اصلی معبر پرداختند. هرمی اطالعات و افکار تبادل به و ایستادندمی گفتگو به یکدیگر القاتم هنگام که در بود افرادی

گشت یافته است و گذرهای فرعی تر در غالب نوعی قلمرو برای بخش سکونت منتهی میاختصاص می های عمومیفعالیت و فضاها

 "«کنان آشتی کوچه»به  موسوم عرض کم بسیار معابر شهرها از از بعضی در که بود متنوع و گسترده چنان معابر کارکردهای دامنه

 (.1308کردند )سلطان زاده، می داشت، استفاده وجود کدورت میانشان که افرادی دادن آشتی برای
 در نیز مذهبی و اجتماعی آداب و مراسم از بعضی

 ایام عزاداری مراسم آن نمونه شد. بهترینمی برگزار معابر

 حرکت یعنی مراسم از بخشی آن ضمن که را استعاشو

 انجام شهر هایکوی و بازار از زن سینه و عزادار ای گروه

آمد )همان(. می شمار به پر شوری و مهم بخش و گرفتمی

مسیرها در فضای باز و نقش  پیوستگی هم به و دسترسی

ای دیگر از عناصر تشکیل ارتباطی و اجتماعی آن گونه

 (.1ت ایرانی ـ اسالمی است )شکلی محالدهنده

 

 
تداخل بین سواره و پیاده در انجام مراسم مذهبی  (6شکل) 

 (79۶3)سلطان زاده، در دوران معاصر

 

 ی محله  های تشکیل دهندهی قرارگیری دانهدیدگاه کلی نگر به نحوه -1

ی یری آنها نسبت به یکدیگر در شهر و محلهی قرارگهای محله و نحوهبه منظور رسیدن به یک دیدگاه کلی جهت طراحی دانه

ه شده در نظر گرفت« معماری ایرانی ـ اسالمی»در این زمینه به عنوان الگوی « مکتب اصفهان»ایرانی ـ اسالمی به کارگیری اندیشه 

و  باشدز آن میاست چرا که این مکتب به صورت کامل و جامع نماینده اصول و قواعد به کار گرفته شده در محالت و فضاهای با

تواند به عنوان رکن اول تحقیق مد نظر قرار گیرد این مکتب با تشکیل دولت صفوی در قرن دهم هجری سبب شد تا حیات می

ی شئون زندگی پس از خود قرار دهد ی فرهنگی همهعقلی شیعی به اوج خود رسد و این هویت و شخصیت را به عنوان خمیر مایه

(. بازرترین ترکیب کالمی 1303ی ایرانی ـ اسالمی ایفای نقش کند )حبیبی،های یک محلهوی کامل دانهی الگو به عنوان نمونه

 ( قابل مشاهده است. 2های کالبدی ـ فضایی در جدول )مکتب اصفهان در مجموعه

 باشدیم کیبه صورت ارگانباز آن  یو به تبع فضاها سنتی محالت بافت در هادانه دمانیچ یشده نحوه انیعالوه بر مطالب ب

از امکانات  کسانی یاصل عدالت در بهره ور ادآوریداشته و  انیجر یخاص اسالم یاجتماع یاریاز ارتباط و هم ییکه در آنها الگو

 (.1381پور، د(  )مظفرو اس5است )شکل  یعموم

 

 
(1931( بافت قدیم اصفهان و نمای ارگانیک آن )مظفر و اسد پور،7شکل)  
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اساس مکتب اصفهان  ( اصول و قواعد فضاهای محالت سنتی بر2جدول)  

بینتعریف و ت دیدگاه معماری  اصول و قواعد 

 

فضاهای محله و فضای بازآن به معنای نسیمی است که از میان فضاها 

شودگذرد و از این به آن میمی  
 تداوم و پیوستگی

 

های فضاهای باز شهری است و بر مبنای این اصل هیچ از مهمترین ویژگی

ر تیا پائینتوان فارغ از مراتب باالتر فضای باز شهری، بنا یا معماری را نمی

 آن ایجاد کرد

 سلسله مراتب

 

های باز و بسته، روابط فضایی مابین آنها، نسبت شامل موزون بودن دانه

ها و...ابعاد و اندازه  
 تناسب و توازن

ها و فضاها روی به کثرت دارد و تنوع اصل وحدت: این اصل کثرت: دانه

ی به وحدت دارداش روی هم بستهفضاها در انقباض خود و در مجموعه  
 وحدت و کثرت

 تباین آهنگین بودن دانه ها با یکدیگر و با فضاها در عین ناهمگونی

 

بخشد مانند کروکی ها تجمع وتنوع را رونق میجمع شدن عناصر و کاربری

های کوچک و مقابل که جمع شدن عناصری چون حمام، مسجد، خانه

 بزگ

 تجمع و تنوع

تواند فضایی متفاوت از آنچه فضاهای باز می ها درترکیب اضداد دانه

 معمول است را سبب شود
 ترکیب

 

هر فضای شهری در پی وصل به دیگر فضاها است اتصال فضاهای باز به 

 بسته یا فضای بازی دیگر
 اتصال

 

ها و فضاها به عنوان یک کل با یکدیگر به نحوی یعنی روابط متقابل دانه

قش را در برابر دیگر اجزاء  به عهده دارداست که هر واحد بیشترین ن  
 استقرار

خلوص و صراحت فضاها در محالت سنتی مکان درک سریع آن را فراهم 

گرددکند و موجب خواناتر شدن فضا میمی  
 سادگی

 

ها شود و حرمتمکانی است که در آن خودی و غریبه تعریف می

هان بستشود مانند گذرهای فرعی و  نظام بنگاهداشته می  
 قلمرو

 

یابند؛ معنایی که در بیان مقید ها و فضاهای بازخود را در متن شهر میدانه

شود صورت است و نه شود. آنچه در زمان دچار دگرگونی میبه زمان می

 محتوا

 زمان
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 اسالمی ـ  بافت محالت در شهر ایرانی ای ازنمونه -۶

به صورت  زواره )به ترتیب از راست به چپ( مشخص شده و حاکی از آن است که بافت شهر بافت شهر نائین و 0 در شکل

های مذکور شامل عناصری چون مسجد، بقعه، حسینه، بازار، ارگانیک و از محالت متعدد متشکل شده است و هر کدام از بافت

ی مرکزی به صورت میدان و باشد استخوان بندی شهر نائین به نحوی است که هرکدام از محالت دارای مرکز محلهو... می مدرسه

ذر ای به صورت گی در آن جانمایی شده و در شهر زواره در قسمتی از بافت شهری مرکز محلهل دهندهمیدانچه بوده و عناصر تشکی

 (1381، )پورجعفر کندو راسته ی بازار و بازرچه وجود دارد که به چندین محله خدمات رسانی می

 

 
 

 .محله9 پنجاهه .محله2 المسجد باب .محله7شهر نائین:

 کلوان .محله6 سنگ .محله5 نو .محله سرای4 چهلدختران 

 دگابانو .محله1

 

 .محله9 باغبازان .محله2 درخت پای .محله7 شهر زواره:

 پشت محله..6 دشت .محله5 سامع الدین محله .4 میران

 70 قوچ بز .محله3.محله کفرود۶ کوشک .محله1 مشهد

 .محله79خشان آب ب محله .72 بازیارها . محله77شوگاه  محله

 .بنجیره

(7937ی آن )پور جعفر و پورجعفر،تشکیل دهندهناصر ای از بافت محالت شهر نائین و زواره و ع( نمونه۶شکل)  

 

 یریگجهینت

 گریخاص برخوردار بوده است به عبارت د یجامعه، از انسجام و همگن یـ اجتماع یاقتصاد طیشرا ییبه عنوان تبلور فضا محالت

از آن ب یمانند مسجد و فضاها یعموم یدهنده آن عبارتند از: بخش سکونت، فضاها لیتشک یهااست که دانه یتشکل اجتماع کی

 تیقورا ت تیمحله، حس مکان و مرکز ینقطه کانون نیتر ی. که مرکز محله به عنوان اصلروکوچهشامل مرکز محله، بازارو بازارچه، گذ

و محالت آن و با در نظر گرفتن اصول مکتب اصفهان به  یـ اسالم یرانیشهر ا ینهیانجام شده در زم یهای. پس از بررسکندیم

 یامروز یهاافتب رینسبت به سا یخیتار هابافت یمشخصه نیرکه مهمت افتیمسئله دست  نیبد توانیم یبوم یعنوان نماد معمار

و روابط چهره به چهره در  یاجتماعاشاره نمود که تعامالت  زیمطلب ن نیبد توانیباشد و م یحاکم بر آن م یوجود روابط اجتماع

 ابعاد محله است.  یکننده نییآن تع

 

 منابع

 مدرس تیتهران، دانشگاه ترب ،یاسالم یشهرها یهاو محله یزیرمسجد در برنامه گاهی(، نقش و جا1351جعفر م، ) پور -1

 یانریشهر ا یفصلنامه ،«یـ اسالم یرانیا یمسجد در شهرها تیمحله با مرکز یشنهادیپ یالگو»م.پورجعفر ع،  پورجعفر -2

 ، صص. 1381شماره دهم، زمستان  ،یاسالم
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زدهم، باغ نظر، شماره شان یمجله ،«یدر محله سنت یبه مکان، تحقق سکونت اجتماع یتعلق جمع»م.سجاد زاده ح،  ییبابا ریپ -3

 ، صص. 1388سال هشتم، 

 تهران، انتشارات سروش دانش. ان،یمعمار نیغالمحس نیتدو ،یرانیا یمعمار ی(، سبک شناس1305) م،یمحمد کر ا،یرنیپ -2

و  یفناور ی، فصلنامه«باز محله در سالمت دانش آموزان یفضاها یـ رفتار یادراک ریتأث»م،  یح. باقر یب . عظمت ینیحس -5

 . 1305 ک،یآموزش، شماره 

 پرورش آن، مشهد، انتشارات به نشر مشهد. یهاوهیو ش تیخالق تی(، ماه1305ا.، ) ینیحس -1

 (، از شار تا شهر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1303محسن، ) دیس ،یبیحب -5

 .یفرهنگ یهاتهران، دفتر پژوهش ران،یا یخیتار یهادر بافت یشهر ی(، فضاها1308زاده ح.، ) سلطان -0

، فصل نامه سازمان نظام «مرکز محله یایو اح تیجهت تقودر  یباز شهر یعملکرد فضاها یابیارز»پور ف.،  یگ.نظر عصار -8

 . 1381و نه،  یشماره س ،یمهندس

 در شهر اصفهان، مطالعات یامحله تیبر هو دیباتأک یاجتماع تیبافت محالت بر هو ریتأث ی. بررس1308س. ینیو..نگ یقاسم -18

 ، صص. 1308شماره هفتم، سال دوم،  ،یاو منطقه یشهر یهاو پژوهش

 ، 25شماره  ها،یمجله شردار ،«یشهر اتیح یبرا یشهر یاطیح( »1303) ،یشهر دانیم. م یقاسم -11

 انتشارات روزنه. م؟،تهران،ی(، اهل کجا هست1388م، ) یقاسم -12

 "در اسالم ینیشهرنش"در هند اشکال و کارکردها، در مجموعه مقاالت  ییایتانیو بر یمغول ی، شهرها1303 را،یم ،یکوسامب -13

  1303ژاپن، تهران، -ویتوک یاانهیخاورم یمرکز مطالعات فرهنگ افشار، یترجمه مهد

جله م ،«ییاصول نوشهر گرا یهیبر پا یـ اسالم یرانیا یمفهوم محله در شهرها ینیبازآفر» (1382) چابک ن، یغ.صفر یفیلط -12

 ،11شماره  ،یعلوم اجتماع

، مجله باغ نظر، شماره هشتم، «کودکان تیباز محله در رشد و خالق ینقش فضاها»ح،  یم.عظمت یب.باقر ینیف.حس مظفر -15

 ، صص.1301

 یفصلنامه علم ،«یمسکون یهاباز مجموعه یفضاها یدر سامانده یو اجتماع یشکل ینقش الگوها».اسد پورع، مظفر،ف -11

 .1381شماره سوم،  ،یمطالعات شهر یپژوهش

 ساختمان استان اصفهان. ی(، اصفهان، سازمان نظام مهندساتینیو ع اتی)تجل یاسالم ی(، شهر و معمار1305زاده، ) ینق -15

 انیاصفهان، انتشارات راه ،یاسالم یو شهرساز یمعمار ،(1305)زاده، محمد،  ینق -10
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