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 یدهـچک
 

افراد  یتعامالت اجتماع هاآنکه وجه اشتراک مهم  شوندیممحسوب  یشهر یاز فضاها یارمجموعهیز یعموم یفضاها
در جهت  یشهرساز نینو هایسیاستبر اساس  یعموم یدر فضاها یتعامالت اجتماع گیریشکلکه ضرورت  باشدمی
 نیا یتخصص طوربهشهر  نیو در محله گنبد ا طورکلیبه. در شهر کازرون باشدمی یو اعتماد عموم تیامن شیافزا

که به اجتماع  یعموم یمناسب فضاها یمعلول عدم طراح ینارسان نیا رسدمیکه به نظر  خوردنمیبه چشم  ادیتعامالت ز
که  باشدمی یلیتحل -یفیو از نوع توص ی. در پژوهش حاضر که در گروه مطالعات کاربردباشدمیکمک کند،  یمردم

 یفضا گیریشکل یمعلوم شد که برا جینتا یپس از بررس. در انتها اندشده زیآنال spssفزار او با نرم لیتکم هاپرسشنامه
که  هاییمؤلفهاستفاده کرد. از جمله  دیبا زین یکالبد یهامؤلفهاز  ،یشناسجامعه یهامؤلفهضمن توجه به  یفعال اجتماع

 هایعرصه یریپذ تیو رؤ شهری مبلمان به توجه فضا،–انسان اسیت مقیفضا کمک کند رعا یبه سرزندگ تواندمی
 .باشدمی یهمگان

 

 شهر کازرون ،یشهر یطراح ،یتعامالت اجتماع ،یعموم یفضاها یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 کازرون یدانشگاه سلمان فارس یعلم ئتیعضو ه؛ تهران یبهشت دیدانشگاه شه یشهر یکارشناس ارشد طراح -1

 hossein.kazeroon@gmail.com)نویسنده مسئول(  زدیدانشگاه  یشهر یزیارشد برنامه ر یدانشجوکارشناس -2
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 مقدمه -1
 یهادر برنامه یاساس یضرورت ،یشهر یعموم یدارد، وجود فضاها یاجتماع یکارکرد یشهر یامروزه فضا نکهیبا توجه به ا

 یعموم یفضاها"شهر دارد.  یاجتماع-یوجه فرهنگ تیفضاها در تقو نیاز نقش ا تیامر حکا نیهستند که ا یتوسعه شهر
 جادیا یبرا ،ینه صرفاً کالبد یو مکان شودیگشوده م هاآندر  یجمع یدانست که داستان زندگ یاعرصه توانیرا م "یشهر

 یاشهر مؤلفه یعموم یفضاها شمندانیاز اند یاریبس زعمبهانچه چن کند،یرا فراهم م یو مراودات شهروند یتعامالت اجتماع
 یرگی¬بستر شکل یشهر یفضا نیبنابرا؛ [00] رودیدر ساختار شهر به شمار م یاجتماع هیسرما زانیم شیدر بهبود و افزا یاساس
 یمهم برا یمکان گرید یاست و از طرف یعموم یو اعتماد در فضا تیحس امن یدر جهت برقرار یارتباطات اجتماع تیو تقو

 نی. حضور مثبت افراد در اکندیم یجمع یو زندگ یروابط اجتماع یبه برقرار یانیاست که کمک شا ینییمراسم آ یرگی¬شکل
 یفشارها یجهت آسودن، آزادساز یبه دنبال مکان یشهر ی. انسان در فضادهدیم شیتعاون را افزا هیفضاها، حس تعلق و روح

و ارتباط دهنده محالت،  نیماب یعموم یفضاها یطراح از،ین نیبه ا ییاست. در جهت پاسخگو یو تعامالت اجتماع یروان-یروح
و  حیصح ی. طراحدینما یاریساکنان  نیب یش ارتباطات متقابل و مناسبات اجتماعیبرخوردار باشد تا به افزا یتیاز چنان جذاب دیبا
حس تعلق افراد به  شیافزا ،یارتباطات اجتماع تیتقو ،یشهر یاستفاده از فضا دیه تشدزنده و جاذب منجر ب یهاتیفعال ینبیشیپ

 .دینمایم تیاز فضا تقو برداری¬را در بهره هاآن تیو احساس مسئول شودیم طیمح
در محله انتظام شهر کازرون به انجام  یتعامالت اجتماع گیریشکلبر  یعموم ینقش فضاها یحاضر با هدف بررس پژوهش

نمود و اصوالً چه  قیتشو یجمع یافراد را به استفاده از فضاها توانیچگونه م نکهیمانند ا یسؤاالت ریمس نیاست و در ا دهیرس
الزم  تیفیمحله ک یعموم یفضاها ایآ تاًیمؤثر است؟ و نها یتعامالت اجتماع شیافزا ای یدر برقرار یشهر یاز فضاها ییهایژگیو

از آغاز  شیاست. پ خودساختهذهن نگارنده را مشغول  ریخ ایساکنان خود دارد  یاجتماع یازهایبرآورده ساختن ن یدر راستا
 یمحله فاقد فضاها رسدیم به نظراست  یحاک ،محله است نیسکونت در ا سال کینگارنده که حاصل  یدانیپژوهش، مشاهدات م

در  نیمناسب و استفاده از نظرات ساکن یبا طراح ییساکنان باشد و از سو یاجتماع یازهایبه ن ییسخگوجهت پا تیفیبا ک یعموم
فضا،  ییمانند خوانا ییهایژگیاحتماالً و نهیزم شیپ نینمود. با ا قیتشو یجمع یافراد را به استفاده از فضاها توانیم یطراح

و سواالت  ها¬هیفرض نیمؤثر باشد. وجود چن یتعامالت اجتماع شیافزا ای یدر برقرار تواندیم تیو امن تیشفاف ،یسرزندگ ت،یجذاب
 پژوهش ساخته است. نیمتناظر با آن، نگارنده را متقاعد به انجام ا

 

 روش تحقیق -2
های مورد دادهگیرد. با توجه به ماهیت پژوهش، قرار می تحلیلی -یتوصیف تحقیق پیش رو در گروه مطالعات کاربردی و از نوع

ها( عموماً در بخش چارچوب تئوریک ها و گزارشها، آمارنامهنیاز به طرق مختلف مطالعات اسنادی )شامل کتب، مقاالت، پایان نامه
ها در نمونه موردی گردآوری شده و مطالعات میدانی )شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده عینی و ...( خصوصاً در بخش آزمون یافته

ترکیب شد به این مفهوم که معیارهای استخراجی، مشابه مدل  0های حاصل از مطالعات نظری با مدل مکان دیوید کانترفتهاست. یا
سازی ها برای آزمون روی نمونه موردی مناسببندی و براین اساس یافتهمکان در قالب سه مؤلفه کالبد، عملکرد و معانی جمع

درصد و احتمال  85و حاضران در محدوده مورد مطالعه، حجم نمونه با سطح اطمینان  گردید. باتوجه به تخمین جمعیت ساکنین
گیری برای انجام نفر تعیین گردید. روش نمونه 595درصد جمعیت پاسخ یکسانی بدهند  51درصد و با فرض اینکه  5خطای 
صورت گرفته است؛ نظر به تخصصی بودن ها و تکمیل پرسشنامه به روش تصادفی ساده و مابین افراد حاضر در محدوده مصاحبه

ها به شیوه پرسشگر فعال برخی مفاهیم مورد استفاده در پرسشنامه و درنظر گرفتن سطح تحصیالت افراد پاسخگو، عمدتاً پرسشنامه
، شوندگان خوانده شده و درصورت وجود ابهام یا نیاز به توضیح بیشترتکمیل گردید به این مفهوم که سواالت برای پرسش

گردید. در پژوهش حاضر به منظور دستیابی به علل و عوامل توضیحات تکمیلی توسط پرسشگر ارائه و نهایتاً پاسخ فرد ثبت می
زیاد ای )خیلیصورت پنج درجهبندی لیکرت و بهگویه در قالب درجه 35ای با گیری تعامالت اجتماعی از پرسش نامهموثر در شکل

ها امتیازاتی از یک تا پنج داده شد و تجزیه و تحلیل اطالعات ها به درجه بندیسازی پاسخد. برای کمیکم(، بهره گرفته شتا خیلی
 ( به انجام رسید.33نسخه  SPSSهای اجتماعی )با کمک نرم افزار آماری تحلیل داده

 
 
 

                                                           

(، نگامی به مفاهیم مکان از منظر نظریات؛ انتشارات 0585برای مطالعه بیشتر درخصوص مدل مکان مراجعه کنید به اکبری، محمد ) -0
 اندیشگان، تهران.
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 چارچوب نظری -3

 مفاهیم فضا -3-1
کنند اما این واژه سخت ه اگرچه غالب افراد به راحتی آنرا درک میمفهوم فضا از مفاهیم سهل و ممتنع است به این مفهوم ک

اند. برخی همچون دهد و صاحبنظران مختلف در پاسخ به چالش تعریف این مفهوم موارد مختلفی را بیان کردهبه تعریف تن در می
 یتمام هستدانند که ای عام میرا مقولهای پویا برای اغراض کیفی دانسته و برخی آنها و زمینهای از مکانارسطو آنرا مجموعه

ارز با مفاهیم کنیم تعریف این مفهوم در بسیاری از منابع هم[. در مطالعات متعدد پیرامون فضا، مشاهده می7]کند یجهان را پر م
از فضاست که به  یمکان بخش ،مینیبیم یباز و انتزاع یافضا را گسترهدر برخی منابع که یدرحالاست؛ مکان و محیط ارائه شده

 یاجتماع قاتیفضا در تحق تیماهبه زعم دیوید هاروی اگرچه . [53] است ییبار معنا یاشغال شده و دارا یزیچ ای یشخص لهیوس
گردد محسوب میمستقل از ماده  یتیدوجوم یدارا یانفسهشی فی ،میریدرنظر بگ مفهوم فضای مطلق رااگر  ،هنوز مبهم مانده

 یو برخ یفضا را بعد ماد ی، برخدانندمی یکننده روابط انساننییفضا را تعاز جبریون  یبرخمانطور که مشخص است، ه. [50]
-به. [00] کنندخرد آن را انتخاب می یفرهنگ یارهایکند که مردم بر اساس معیم جادیا ییهاتیمعتقدند فضا امکانات و محدود

های بنیادین متعددی درخصوص مفاهیم فضا انجام شده، تنها بخشی از این تاکنون پژوهشهرتقدیر با عنایت به این موضوع که 
سازد، سوژه مطالعات ما قرار ای انجام این پژوهش را مهیا میمفهوم که عبارتست از فضای عمومی شهری و بستر زمینه

 خواهدگرفت.
 

 عمومی هایفضا -3-2
دانیم که محدود به لفاف فضایی شهر بوده و حضور در آن برای ر شهر میما فضاهای عمومی را بخشی از فضاهای موجود د

عموم شهروندان آزاد است؛ چنین فضایی متولی و مالک شخصی نداشته و شهروند برای تردد در آن متحمل پرداخت هزینه نخواهد 
 هایگروه انزوا طلبی ها،ارزش شدن معناهای اجتماعی و شهری )بیشد. برخی از صاحبنظران معتقدند این فضاها در پی بروز بحران

مورد توجه قرار گرفت. طراحان معتقد بودند این فضاهای عمومی موجب  0891رفتاری( در اروپا از سال  هایخشونت و اجتماعی
 هایفضا در واقع در. [39] ای مشترک برای شهروندان خواهد شدتشویق روابط اجتماعی و توسعه احساس تعلق به مجموعه

 در که است مکانی عمومی فضای. شوند مرتبط هم با و کنند درک را همدیگر توانندمی که گیردمی شکل افراد بین روابطی عمومی
 مکان همان به و بودند ایستاده پیشین هاینسل که کوچه خم همان در کرد؛ تجربه نیز را پیشین هاینسل تجربه توانمی آن

 از را مشابهی تجربیات است ممکن که نیز آینده هاینسل به توانمی را همین. کنیممی نگاه نیز ما که کردندمی نگاه کالبدی
 بتوانند آن در مردم که مشترکی زمینه یعنی عمومی فضای این بنابر. داد تعمیم باشند، داشته سازمانی و فضایی استمرار طریق
 .[50دهند ] انجام شود،می شانبین پیوند به منجر که را آئینی و عملکردی هایفعالیت

 و افکار تبادل محل فضاها این اند، سهیم آن در اجتماعی مختلف هایگروه و افراد که هستند فضاهایی عمومی فضاهای
 یک باشند فضا یک تنها آنکه از بیش فضاهایی چنین. [33] هستند اجتماعی هایشبکه گیریشکل برای مکانی و اطالعات

 ارتقاء نفس، عزت جمعی، هویت حس دریافت مختلف، هایگروه و افراد میان در تجاربی و تعامل چنین نتیجه که اندتجربه
 هاانسان اجتماعی حباب با رابطه در عمومی فضاهای از تفسیری و تعبیر چنین. بود خواهد اجتماعی مشارکت و جمعی هایمهارت

عمومی، چنان که لینچ بیان  باز فضاهای .[05] هست و بوده شهری پردازاننظریه و شهرسازان توجه مورد همواره تاکنون ارسطو از
 فراهم شهروندان و مردم از داریمعنی تعداد برای را بعدی اکتشافات و هاحرکت رفتارها، میان آزاد انتخاب و انگیزش امکان کندمی
-به نیافته تدوین ازپیش برخوردهای و شده شکسته اجتماعی مرزهای برخی که دارد وجود آن فرصت عمومی فضاهای آورد؛ درمی

 .[6] کنند پیدا اختالط هم با جدید اجتماعی محیط یک در افراد و پیوسته وقوع
 در شهروندان کهجایی یعنی اند،جمعی زندگی ماهیت تبلور نوعیبه و شهرها عمومی و باز فضاهای از بخشی شهری فضاهای

 در که دانست شهری عناصر به وسیله شده محاط بستری توانمی را شهری فضای 0کوهن توماساز دیدگاه  .[61] دارند حضور آن
 هایواژه بار نخستین هزار و نهصد و شصت و شش سال در اسموند. یابندمی شکل و شده متبلور اجتماعی هایفعالیت و روابط آن

 جمع هم دور را مردم که هستند فضاهایی گرامردم شهری فضاهای وی زعم به. نمود مطرح را گرامردم و گریزمردم فضای
 فضا، در جمعی تعامالت مبحث در هال. [09] کنندمی دور هم از را مردم گریز،مردم شهری فضاهای آن برعکس و نمایندمی

 فضای را گریزمردم فضای لنگ،. [36] نمود بندیدسته گریزاجتماع هایمحیط و پذیراجتماع هایمحیط دسته دو به را فضاها
 در وی. [5کرد] معرفی تعامل ایجاد و توقف مکث، به کننده تشویق را گرامردم فضای و مردم بین اجتماعی ارتباطات بازدارنده

 بخشد، بهبود را انسان تجربه بتواند که خواندمی محیطی را آن و کندمی مطرح را پذیرا مکان مفهوم گرا،مردم فضاهای با ارتباط

                                                           
1 - Thomas Cohen 
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باشد  داشته را شهروندان دلخواه رفتارهای پذیرش توانایی و گردد متنوعی هایفعالیت و رفتارها بستر بوده، انسانی مقیاس دارای
[06]. 

 «یاجتماع یزندگ طیمکان و مح»قلمروها به  نیداند که ایم یعموم یامروز را به عنوان قلمروها یعموم یفضاها 0کارمونا
که  یها و اتفاقاتتی( قائل است که به واسطه فعالتی)فعال یو اجتماع یدو بعد کالبد یشهر یفضا یبرا ی. و[58] شوندیاطالق م

که  نیبه ا ی. بعد اجتماع[35] دینام یفرهنگ -یاجتماع یعموم یهارا عرصه هاآنتوان یدهد، میها رخ مفضاها و مجموعه نیادر 
دو طرفه است که در آن  ندیفرا کیآن به صورت  یفضا و بستر اجتماع نیرابطه بگردد، یکنند برمیمردم چگونه از فضا استفاده م

فضاها قرار دارند.  نیا ریمردم خود به طرق مختلف تحت تاث نیکه ا یدرحال ؛دهندیم رییوجود آورده و تغو جوامع فضاها را به مردم
 یانجام برقرار یفضا واسطه ایو  ردیقرار گ دیمورد تهدتوسط شکل فضا  نیو همچن ردیتواند در فضا شکل بگیم یتعامالت اجتماع

باتوجه به تعدد ادبیات موجود در زمینه فضاهای عمومی و تعامالت اجتماعی در این فضاها، جهت پرهیز . [58]گردد  یروابط اجتماع
ی کالم، خالصه دیدگاه برخی صاحبنظران مطالعه شده و معیارهای موجود در عرصه همگانی که از نظر ایشان در برقراری از اطاله

های مطالعه شده پیرامون پژوهش 0 شماره جدولتعامالت اجتماعی مؤثر است، در قالب جدول ذیل تلخیص و تدوین گردید. 
 .دهدمعرفی و معیارهای مورد بررسی در آن را نمایش میرا  یتعامالت اجتماع کردیبا رو عمومی هایعرصه
 

منبع: نگارنده برپایه ) پژوهش ها درمورد فضاهای عمومی و معیارهای مؤثر در برقراری تعامالت اجتماعی -۱جدول 

 (های مطالعات نظرییافته

 مفاهیم و معیارها سال پژوهش
 به محیطتوسعه احساس تعلق  -تشویق روابط اجتماعی 0580 منصوری

استمرار فضایی و  -انگیزکالبد خاطره -های پیشیندرگیری افراد با تجربه نسل 0580 مدنی پور
 های آیینیفعالیت -سازمانی

 های اجتماعیشبکه -تبادل افکار و اطالعات 0580 کشفی و دیگران

 مشارکت اجتماعی -دریافت حس هویت جمعی 0596 دانشپور و چرخچیان

 بینی نشدهتعامالت پیش -انگیزش -امکان انتخاب آزاد میان رفتارها 0583 طهماسبیبهزادفر و 

 (0866گریز )اسموند گرا و مردمفضاهای مردم -های اجتماعیفعالیت 0580 شجاعی و پرتوی

 پذیرش رفتارهای دلخواه شهروندان -مقیاس انسانی 0580 راست بین و همکاران

 های فرهنگیعرصه -بعد اجتماعی )فعالیت( -کالبدیبعد  3101 کرمونا و همکاران

 گراییقانون -خودباوری -ساالریمردم 0585 نعیمی و همکاران

 
کند و معتقد است ، مکان سوم را معرفی میکار .پردازدمی عمومی هایعرصه طراحی و کارکرد روی تحقیق به 3کار استفان

بنابراین شهروند در این ؛ کندهای روزمره جلوه میمکانی برای فراغت از چالشفضاهای عمومی بیرونی، در ذهن مخاطبان بمثابه 
کند و یا سواری میروی و دوچرخهخورد، پیادهکند، غذا میپردازد؛ خرید و فروش میعرصه با دیگران آزادانه و دلخواه به تعامل می

های عمومی پس عرصه. قابلیت انجام خواهد داشتهر فعالیت دیگری که در چارچوب عرف و هنجار باشد بصورت دلخواهانه 
معنادار، دموکراتیک و پاسخگو به نیازهای فردی هستند. کنشگران در عرصه عمومی و در جریان تعامالت اجتماعی، ارضای 

 چنین گفت پاسخ آن به باید عمومی عرصه در که را مردم اساسی نیاز پنج نیازهای شخصی را دنبال خواهند کرد. همچنین
 پایدار عنصر عنوان به اجتماعی تعامل مفهوم [.56]فعال، اکتشاف  محیط، مشارکت با غیرفعال راحتی، آسودگی، مشارکت: شماردمی

 ساالری،مردم باورهای جمع، عقالنیت یپایه بر که است هایینگرش و هاگرایش ها،پویش یمجموعه به معطوف شهری فضای
 ظهور یمنصه به شهری فضاهای در خود، تعریف ترینکامل در اجتماعی تعامالت. [38] است گراییقانون و خردگرایی خودباوری،

 بر عالوه شهری فضای که است چنیناین و نمود قلمداد اجتماعی تعامل ظهور مکان را شهری فضای توانمی رواین از رسند،می
 محتوی یواسطه به شهری فضای که روستاین از و دهدمی شکل آن به اجتماعی، تعامالت از خود گیریشکل در پذیرفتن تأثیر

 متبلور فضا در را آن و پردازندمی خویش قدرت بیان به که است مردمی هایارزش پایداری نمادین مرکز خود، یدهنده شکل
ای و بافت درهم تنیدههای همگانی و تعامالت اجتماعی سازوکاری هوشمند بنابراین همانطور که دیدیم عرصه؛ [07سازند ]می

های دوسویه را مورد بررسی قرار دهیم؛ پس خوب است در این قسمت به تر این کنش و واکنشخواهیم بصورت دقیقدارند که می
 تری داشته باشیم.مفهوم تعامالت اجتماعی نگاه دقیق

                                                           
1 - Mathew Carmona 
2 - Stephan Carr 
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 اجتماعی تعامالت -3-3
 و اجتماعی روابط داشتن به نیازمند شکی هیچ کند بدونمیشدت اجتماعی است و چنانکه تاجبخش اشاره انسان موجودی به

است؛ تنها در چنین شرایطی انسان خواهد توانست به حیات اجتماعی خود ادامه  اجتماعی تعامالت ارضاء آن اعلی سطح در درواقع
غیراندیشیده مابین کاربران خود محیط شهری و محدوده زندگی شهروندان دائماً پذیرای فعل و انفعاالت اندیشیده یا . [8] دهد

-پیچیده که جاآن از اما؛ ناپذیر استهای عمومی اجتناببنابراین لزوم توجه به سطح عالی تعامالت اجتماعی در عرصه؛ خواهد بود

 است دیگر هایانسان تمام پذیرای خود، نهاد در انسان شود،می ایجاد هاانسان بین اجتماعی تعامالت همین در نیز هاکنش ترین
 و تغییرات دچار وی در باورها این زیادی میزان به مختلف تجربیات کسب علت به و جامعه در گرفتن قرار زمان، گذر در اما

 روابط و تعامالت بدون انسان زندگی. دهدمی تخصیص خود اجتماعی تعامالت نوع برای فیلترهایی و شودمی هاییدگرگونی
 قابل غیر و سخت را زندگی او برای اولیه نیازهای همچون نیازها برخی ارضاء عدم همچنانکه بود،خواهد غیرممکن اجتماعی
 هایبنیان از یکی دهنده تشکیل و اجتماعی علوم مفاهیم ترینکلیدی از یکی مانند به اجتماعی تعامالت. [5کند ]می پذیرش

 خود به ایویژه جایگاه اجتماعی علوم اندیشمندان میان در قانون، حاکمیت و عقالنیت مانند عناصری کنار در نوین جوامع فرهنگی
 طریق از جامعه بنیان و جوهر عنوانبه «0اجتماعی هایسرمایه» یا اجتماعی تعامالت دیگر، بیان به [؛31است ] داده اختصاص

 میان در ارتباط ایجاد طریق از و گردیده اجتماعی انحرافات فزاینده رشد و ازخودبیگانگی مانع جامعه در اعتماد و ارتباط ایجاد فرایند
 [.58] شودمی حاصل اجتماعی تعامالت افراد،

 

 اجتماعی تعامل انواع -3-3-1
-های اجتماعی است و در بطن این تعامالت شیوهکند تعامالت متقابل چهره به چهره پایه اصلی کنشبیان می 3چنانکه گیدنز

 کنش نوع دو دیگری متفاوت بندیدسته در گافمن. [0مفاهیم بصورت غیرکالمی را خواهیم داشت ]های ارتباط کالمی یا انتقال 
. است یکدیگر حاالت و رفتار به اجتماعی کنش در دخیل افراد توجه سطح وی بندیدسته معیارهای. نمایدمی شناسایی را اجتماعی

 حالت این در. گذارندمی نمایش به را یکدیگر حضور از اطالع افراد، که دهدمی رخ زمانی کانونی غیر متقابل کنش نخست، دسته
 رخ هنگامی کانونی متقابل کنش اما؛ هستند شانچهره حاالت و اداها طریق از غیرکالمی ارتباطات برقراری درحال پیوسته مردم

 را کانونی متقابل کنش نوع هر 5گافمن. باشند داشته توجه دهند،می انجام یا گویندمی دیگران آنچه به مستقیماً افراد که دهدمی
 یکی. [0دهند ]می تشکیل را ما روزانه زندگی از بزرگی بخش و است مدنی اعتناییبی گذاشتن کنار از حاکی که داندمی مراوده یک

 از فضایی مجاورت. است فضایی محدوده یک در تماس برای موجود افراد تعداد اجتماعی، تعامل بر مؤثر محیطی عوامل از دیگر
-روان ادراک به منجر تواندمی کوچک بسیار فضایی در زیاد ایعده حضور ولی است، افراد آنی روابط هایکنندهتعیین مهمترین

 تعامل افراد، اجتماعی نیاز تأمین در مهم نقشی رفتاری، قرارگاه یک عنوان به شهری باز فضاهای رواین از. [0شود ] ازدحام شناختی
 چهرهبهچهره هایصحبت و هامالقات برای خصوصی و دنج فضاهای وجود دارند. اجتماعی و فردی روابط توسعه و یکدیگر با مردم
 به توانندمی گروهی و فردی هایمهارت یارائه برای فضاهایی ایجاد و اجتماعی و جنسی سنی، شرایط به توجه با یکدیگر با افراد

 .[08باشند ] اجتماعی ارتباطات ایجاد در مؤثر رفتاری هایقرارگاه عنوان
 

 اجتماعی تعامالت بر محیط تأثیر -3-3-2
 رفتارهای و تعامالت برروی محیط که است تأثیری آن، اصلی علت و است قائل ایویژه اهمیت محیط برای شهری طراحی

 محیط، آن کالبد به اجتماعی تعامالت برقراری و هافعالیت با و یابدمی حضور شهری محیط در انسان. گذاردمی افراد اجتماعی
 که زمانی تا عبارتی به. باشد شهر در محیط آن نقش کنندهتعیین تواندمی محیط یک محتوای. بخشدمی زندگی و پویایی

 را خود نقش محیط آن ننمایند، برقرار تعاملی و نیابند محیط یک در افراد سایر با اجتماعی روابط برقراری برای فرصتی شهروندان
 .است نکرده ایفا شهری فضای عنوان به

 تأثیر قطعیت اصل بگیرد، قرار مدنظر باید که ایایده اولین. باشدمی کلیدی شهری طراحی در محیط و جامعه بین رابطه درک
 فرض انسان، بودن عامل نفی با. دارد انسانی رفتار بر ایکنندهتعیین تأثیر فیزیکی محیط داردمی بیان که است محیط بر معماری

 گذارندمی اثر خود محیط بر مردم باشند،نمی منفعل هاانسان. است طرفه یک فرایند یک محیطش و انسان بین یرابطه که شودمی
. است دوطرفه یپروسه یک بنابراین؛ دهدمی تغییر را هاآن و گذاردمی تأثیر هاآن بر فضا که طورهمان دهند،می تغییر را آن و

 به محیط که را هاییفرصت باشد،نمی هاانسان رفتار بر غالب تأثیرگذار عامل یا و نبوده تأثیرگذار عامل تنها فیزیکی عامل اگرچه

                                                           
1 - Social Capital 

2 - Anthony Giddens 

3 - Goffman 
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 ذاتی شکل به انسان رفتار بنابراین؛ گذاردمی اثر دهند انجام توانندنمی یا و توانندمی مردم آنچه بر روشنی شکل به آوردمی وجود
 مقابل نقطه آلتمن .[01] است محیط از انسان درک میزان و فرهنگی اجتماعی، فیزیکی، فرم از ناشی و داشته موقعیت به بستگی

 به تفاوتیبی و رفتاری هایناهنجاری اجتماعی هایهمیاری و معاشرت به افراد میلیبی گریزی،اجتماع را اجتماعی مشارکت
 قلمداد دیگر سو از مناسب جمعی، هایمکان و فضاها فقدان و سرعت پر زندگی از ناشی را عوارض این و دانسته جمعی هایعرصه

 آوردمی فراهم را جدید افراد با ارتباط برقراری و آشنایی امکان که است ایواسطه منزلهبه خود مخاطبان برای محیط. [55کند ]می
 میان تعامل که میزان هر به درواقع. است کرده عمل بهتر خود نقش ایفای در محیط باشد، پابرجاتر و بیشتر ارتباطات این هرچه که

 .یافت خواهد ارتقاء محیط مطلوبیت و رفته باالتر محیط اجتماعی محتوای باشد، ترقوی محیط و انسان
-به را خاصی مفهوم باشند، اجتماعی تعامالت بستر که شهری کیفیت با فضاهای هایخصیصه بیان در پردازاننظریه از هریک

 خلق را شهری طراحی غایی هدف اپلیارد دارند؛ اشاره فضاهایی چنین ویژگی از خاص هایجنبه بر بعضاً که اندگرفته کار
 بپروراند را آسایش حس بتواند و باشد داشته محل آن با را تناسب بیشترین و کند تعریف را رفتاری و اجتماعی روابط که هاییمحیط

 و کندمی توجه منسجم کلیتی در یکپارچگی ضمن شهری فضاهای و شهر در رازآمیزی جنبه و اکتشاف حس به "کالن". [51]
 ساختار و فرم به هماهنگ توجه لزوم همچنین و شهروندان اجتماعی زندگی و اجتماعی هایکیفیت ارتقای را شهری طراحی هدف
 جامعه که داردمی ابراز شده طراحی اجتماعی هایگره معنای به را روانی گاهتوقف مفهوم 0زوکر. [00داند ]می انسانی عوامل و شهر

 کاربرد حل راه را تأثیرپذیر هایمحیط طراحی آلتمن. [66] کندمی تبدیل افراد از تجمعی به صرفاً نه و اجتماع به واقعی معنای به را
 هم که محیطی داند؛می افراد متغیر هایگرایش به گوییپاسخ را آن و خواندمی شهرسازی در محیط شناسیروان هاینظریه

 بیشترین که داندمی هاییمحیط خلق را طراحی هدف ترینمهم و سازد؛ ممکن را اجتماعی تعامالت بر نظارت هم باشد تأثیرپذیر
 بر شهرسازی هایطرح تمرکز بر وایت [.53باشد ] شهروندان در مکان حس دهنده ارتقا و داشته کنندگاناستفاده رفتار با را پیوند

 تاکید شهری فرم و شناسانهزیبایی مسایل به صرف توجه با و اقتصادی ترافیکی، مسایل بر تمرکز جای به انسانی رفتارهای و انسان
 جایی به گرامردم فضای وایت، نظر در. است کرده مطح را خیابانی زندگی مفهوم گرا،مردم فضاهای بر تأکید ضمن وی. کندمی

 آسوده آن در مردم که فضایی دارند؛ مدت طوالنی هایخداحافظی یا زنندمی حرف باهم هاساعت آن در مردم که شودمی اطالق
 ارتقای برای را شهر به نسبت دیدگاه در هاارزش و هاپارادایم تغییر "گاسلینگ". [60کنند ] استقبال آن از حضور برای و باشند
 به شناسانهجامعه دید از که جیکوبز جین اعتقاد به. [05داند ]می ضروری شهروندان محوریت با شهری فضاهای در اجتماعی تعامل
 گوناگون هایساختمان و هافعالیت از اختالطی و تراکم است، زنده واحدهای از متشکل اجتماعی ارگانیسم یک شهر نگرد،می شهر

 هایعرصه آوردن فراهم با است معتقد و است هافعالیت تفکیک توقف خواهان او رواین از مردم؛ جوش و جنب و شلوغی اضافه به
 گاتمن. بخشید معنا شهری مراکز به توانمی گوناگون رفتارهای از ایگستره و اجتماعی متقابل روابط برقراری امکان از ایبالقوه

 ترکیبی و مصنوعشان محیط مردم، زیادی تعداد" عنصر سه زمانهم هایجریان با سیاسی و اجتماعی ایپدیده مثابه به را شهر نیز
 مکانی شهری، فضای که است این آیدمی بر پژوهش این هایبررسی و مطالعات مجموع از آنچه. [37] داندمی "زندگی الگوهای از

 تمام مشترک فصل آنان، اجتماعی تعامالت برقراری برای ایزمینه آوردن فراهم و شهروندان جمعی زندگی احیای برای است
 ارتقاء شهری، فضای هایرسالت تریناصلی از یکی که رساندمی نتیجه این به را ما زمینه، این در گرفتهصورت هایپژوهش
 یک در اجتماعی سرمایه افزایش موازات به مهم این تحقق چراکه. فضاهاست این کیفی رشد منظور به افراد اجتماعی مراودات

 .شد خواهد نیز شهروندان زندگی مطلوبیت به منجر درنهایت که بوده شهر مطلوبیت الزمه شهری، فضای
 

 اجتماعی تعامالت بر کالبد تأثیر -3-3-2-1
همانطور که در ابتدای مقاله پیش رو گفته شد، فضا برای تعیّن محیطی خود نیازمند ظرف کالبدی است. درواقع الزاماً باید 

-محیط غیرفیزیکی و محصورشده خود را هویت فضایی بخشد؛ بنابراین عرصهمحیطی فیزیکی و محصورکننده وجود داشته باشد تا 

وهوای عرصه های عمومی اجباراً تحت تأثیر شدید محیط کالبدی خود هستند. صاحبنظران مختلفی درخصوص اهمیت کالبد بر حال
بوده، تأثیر و تأثّرات عرصه عمومی و  ای که امروزه تالش برای کتمان این رابطه کامالً بیهودهاند بگونهمحاطی خود صحبت کرده

ای بر اصل محصوریت کالبدی تأکید دارند و حتی پا را فراتر نهاده، محیط کالبدی محیط کالبدی آن قویاً بدیهی است. چنانکه عده
هم تعامالت شناسان محیطی (. برخی روان[63]، [65]، [01]دانند )ای مستقیم با تعامالت حادث در فضای شهری میرا در رابطه

(. بنابر آنچه گفته شد و چنانکه مطالعات [59]، [09]، [55]، [56]، [57]شناسند )اجتماعی را شدیداً تحت تأثیر محیط کالبدی می
اندازی، فرم دهد محصوریت کالبدی، سبک معماری، تخلخل فضایی، جنس مصالح، سایهپیرامونی ما برای این پژوهش نشان می

های های فعال و بسیاری موضوعات دیگر، معیارهای کالبدی تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی در عرصهدارههندسی، پالت رنگی، ج
 عمومی هستند که منجر به پدید آمدن فضاهای شهری خواهند گردید.

                                                           
1 - Paul Zucker 
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 اجتماعی تعامالت بر کارکرد تأثیر -3-3-2-2
یابند. اگر به نظریات مازلو و دیگر شهری حضور میاجتماع شهری به مفهوم گروه شهروندان با اغراض متفاوتی در عرصه 

ترین دلیل افراد برای حضور در عرصه عمومی است. شود همواره برآوردن نیازها اصلیروانشناسان اجتماعی رجوع کنیم، مشاهده می
نماید. از ذهن میبه خاطر داشته باشیم گفتیم انسان موجودی اجتماعی است پس تصور شهروندی بدون ارتباط با سایرین دور 

کند؛ در های موجود در فضای شهری دلیلی کافی و واضح برای حضور شهروندان در آن ایجاد میعملکردهای محیطی و فعالیت
گیرد. سوای افتد که درحقیقت تعامالت اجتماعی شکل میهای فرد با دیگران اتفاق میجریان این حضور افراد، تعامالت و کنش

شود، عملکردهای موجود در فضای شهری سوژه های بروز آن که رفتار نامیده میها و شیوهر بودن این فعالیتهنجارمند یا ناهنجا
اند. یانگل در ها روی تعامالت اجتماعی صحّه گزاردهنهایتاً بر تأثیرگذاری فعالیت هاآنهای متعددی قرار گرفته که تمامی پژوهش
شناسد. وی های موجود در محیط را کامالً مؤثر بر تعامالت اجتماعی میی، فعالیتهای همگانهای دقیق خود روی عرصهپژوهش
نماید. وی معتقد است بندی میهای اجتماعی دستههای اختیاری و فعالیتهای اجباری، فعالیتها را در سه گروه فعالیتفعالیت
های اجتماعی بدان دلیل که دارند و همچنین فعالیتهای محیطی های اختیاری بدان دلیل که وابستگی شدیدی به کیفیتفعالیت

ای کننده در رویداد هدف دارد، در شهرسازی و دانش طراحی شهری از اهمیت ویژهالزاماً نیازمند حضور اجتماعی فعال و مشارکت
 .[05]برخوردار هستند 

رد. برخی رفتارها موجبات کنش و شماهای محیطی را بواسطه اشکال متفاوت بروز آن واجد اهمیت میجان لنگ فعالیت
کند. درحقیقت درون عرصه همکانی غالباً اتفاقات غیرمنتظره و ای با دیگران را فراهم میهای حساب شده یا غیراندیشیدهواکنش

های . ویلیام وایت، در پژوهش[08]تواند زمینه صحبت فرد با دیگران در آن خصوص را ایجاد کند شود که میجذابی مشاهده می
[. جین جیکوبز هم 65نمود ]خود از طریق تصویربرداری و مشاهدات میدانی به ثبت رفتارهای افراد در محیط شهری اقدام می

ها را بواسطه دراختیار قراردادن عملکردهای محیطی که دلیل حضور افراد در عرصه بعنوان یک منتقد شهری، همواری خیابان
تر های شبانه، نظارت اجتماعی و بازه زمانی گستردهداد. جیکوبز به فعالیتن و ستایش قرار میکند، مورد تحسیعمومی را فراهم می

بنابراین چنان که دیدیم و مطالعات جنبی ما برای ؛ [07کند ]های مختلط اشاره میهای موجود و نهایتاً مبحث کاربریبرای فعالیت
های اولیه و ها، فعالیتساعته، سازگاری فعالیت 30های شبانه و تی، فعالیتها، تنوع فعالیپژوهش حاضر نشان داد، اختالط کاربری

ثانویه )پشتیبان(، نظارت اجتماعی، مشارکت مدنی و بسیاری موارد دیگر، فاکتورهای مؤثری در برقراری و غنای تعامالت اجتماعی 
 های عمومی هستند.درون عرصه

 

 ماعیتأثیر ادراک معانی بر تعامالت اجت -3-3-2-3
کند منظر ذهنی ارزیابانه شهروندان از اتفاقات و مشاهدات در عرصه عمومی تأثیر واضحی معرفی می 0همانطور که جک نسر

. مطالعات ادراکی در دهه هفتاد قرن بیستم میالدی [57]بر تصمیم ایشان برای حضور یا عدم حضور در محیط خواهد داشت 
های ای آن دوران اثبات نمود و به زعم گلکار در دوران ادراکی طراحی شهری با پژوهشبتدریج اهمیت خود را بر محیط عملکردگر

دارد بار خاطراتی موجود در محیط . کوین لینچ در مطالعات خود تلویحاً بیان می[30]متعدد صاحبنظرانی مانند لینچ مواجه هستیم 
هایی در تصویر ذهنی شهروندان از وان نقاط لنگرگاهی و نشانههای فعالیتی، بعنخواه بصورت عناصر کالبدی و خواه درقالب کانون

محیط ثبت خواهد شد. در وهله بعد فرد با مراجعه به این تصویر ذهنی دست به گزینش و انتخاب برای حضور یا ترک فضای 
مفاهیمی از امروز یا  . بسیاری از وقایع موجود در عرصه عمومی به ذهن بیننده خاطراتی از گذشته،[50]شهری خاصی خواهد زد 

تصوراتی از آینده متبادر خواهد ساخت که تماماً به نحوه رفتار شهروند در فضا یا برداشت وی در قالب ادراک معانی محیطی مرتبط 
 خواهد بود. پس واضح است موضوعات ادراکی بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تعامالت اجتماعی افراد در محیط مؤثر خواهد بود.

؛ نفوذان این مسئله هستنداز مهمترین ایفاگران نقش در تعامالت اجتماعی عرصه عمومی، خود افراد بعنوان ذینفعان و ذییکی 
شود فرد بنابراین ادراک فرد از اینکه تا چه میزان محیط به وی اجازه حضور، ایفای نقش و رنگ تعلق بخشی خواهد داد، باعث می

گریز نسبت به عرصه عمومی الصاق پذیر یا محیط غیردوستانه و اجتماعدوستانه و اجتماع در ارزیابی ذهنی شخصی برچسب محیط
های شهری که از سوی کاربران حضورپذیر تلقی گردد بیشتر خواهد بود. نماید. مسلماً میزان تعامالت اجتماعی سازمند در محیط

رای سایرین دالیلی متنوع از نظر جلب توجه ذهنی ایجاد خواهد پذیر، بتنوع وقایع، تنوع دالیل و تنوع رفتاری در فضاهای اجتماع
داری معنی طوربهنمود و دانسته یا نادانسته ذهن افراد را درگیر خود خواهد ساخت. در چنین محیطی سطح تعامالت اجتماعی 

، ادراک هویت، معانی انضمامی، انگیزیدهد عواملی مانند احساس تعلق به مکان، خاطرهافزایش خواهد یافت. مطالعات ما نشان می
های امنیت، سرزندگی، حضورپذیری و بسیاری موارد دیگر، فاکتورهای ادراکی محیط و مؤثر بر سطح تعامالت اجتماعی در عرصه

 همگانی خواهد بود.

                                                           

1 - Jack Nassar 
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 اجتماعی تعامالت جایگاه -3-3-3
 جهت ایعرصه عنوان به بازارها، و شهری هایمیدان مانند عمومی فضاهای مدرنیسم، از قبل شهری هایگاهسکونت

 را تعامالت این که مردمانی از زیادی تعداد اجتماعی انفعاالت و فعل از متشکل هاییمکان درحقیقت و اندبوده اجتماعی ارتباطات
 و کردهمی کمک مردم به اطمینان و اعتماد حس ایجاد در باز فضاهای این، بر عالوه. [55] اندشدهمی قلمداد ساختند،می پذیرامکان
. هستند منفعالنه حضور برای صرفاً مکانی از فراتر فضاها این درحقیقت. شوندمی مردم در تعلق و همبستگی حس افزایش باعث
 برقراری و تعامل وقوع قابلیت که فضاها از دسته آن تنها شهری، فضای و عمومی فضای بین شدن قائل تفکیک با( 0598) پاکزاد

 فضای هزار از بیش روی که ایمطالعه در. کندمی ارزیابی شهری فضاهای عنوانبه و باالتر ایدرجه در دارند را اجتماعی تعامالت
 کیفی مطلوبیت سنجش در اساسی عامل چهار که شد داده نشان است، گرفته صورت جهان مختلف کشورهای در شهری عمومی
 هم به و دسترسی: از عبارتند عوامل . این(www.pps.org) برخوردارند بیشتری اهمیت از شهری عمومی فضاهای وضعیت

 و برونگرایی اصلی عامل را عمومی قلمرو [50] آرنت هانا همچنین پذیر.اجتماع هایفعالیت و هاکاربری منظر، و آسایش پیوستگی،
 از تجمعی محل صرفاً نه و اجتماع به جامعه تبدیل عامل را عمومی حوزه میدان [66] زوکر پاول. داندمی عمومی و سیاسی زندگی

 نقش بر [60] وایت ویلیام. داندمی اجتماعی تعامالت تقویت و امنیت ایجاد عامل را روهاپیاده [09] جیکوبز جین. داندمی افراد
 را کار محل و خانه) سوم مکان عنوان به را شهرها عمومی هایعرصه( 0898) اولدنبرگ. کندمی تأکید شهری فضاهای اجتماعی

های صاحبنظران مختلف، الگوی مفهومی تحقیق زاده با بررسی دیدگاهمحمد نقی. [30] کندمی تعریف( داندمی دوم و اول مکان
ها و دهد. در هر گروه شاخصگانه عملکردی، معنایی و کالبدی ارائه میهای سهبندی در مؤلفهخود را بصورت زیر و با گروه

 (0)نمودار  به تفکیک و تفصیلی بیان گردیده است. معیارهای موردنظر
 

 اجتماعی تعامالت بر مؤثر هایفاکتور -3-3-4
های عمومی صاحبنظران متعددی اظهارنظر کرده و همانگونه که پیشتر گفته شد پیرامون موضوع تعامالت اجتماعی در عرصه

اند. در این پژوهش بسیاری از این تحقیقات مطالعه گردید و شان درقالب معیارهای چندگانه پرداختههای تحقیقبه بیان یافته
گونه که خواهیم معیارهای مکشوفه را با مدل مکان دیوید کانتر تلفیق کنیم. بدینفاکتورهای مؤثر ایشان استخراج شد. می

ها را ابتدا وضعیت این سنجه بندی خواهند شد. هدف ما این استمعیارهای مذکور در قالب سه مؤلفه کالبد، عملکرد، تصورات دسته
در متغیر وابسته میزان تعامالت اجتماعی بررسی کنیم و براساس چنین سنجش وضعیتی بتوانیم به ابزارهای دقیقی برای طراحی 

های تئوریک این تحقیق در قالب الگوی پیشنهادی ما بصورت های عمومی در نمونه موردی نائل شویم؛ بر این پایه، یافتهعرصه
گیرد و در ادامه مبنای تدوین پرسشنامه برای برخورد گردد. این الگو پایگاه عملیاتی پژوهش قرار میبندی و تدوین میجمع زیر

 (3)جدول  گیرد.عینی با وضعیت نمونه موردی قرار می

 (طالعات نظریهای ممنبع: نگارنده برپایه یافته) عمومی هایعرصهفاکتورهای مؤثر بر تعامالت اجتماعی در  -2جدول 

بد معیارهای ذکر شده سال صاحبنظران
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 0866 جین جیکوبز
روها، امنیت، تعامالت اجتماعی، اختالط کاربری، تخلخل ها و پیادهخیابان

 های شبانه، جداره فعالجداره، فعالیت
* * * 

 *   تعامل اجتماعی، دلبستگی به مکان، 0897 جان لنگ

  * * گانه، کالبد پیرامونی،5های های پشتیبان، فعالیتمالقاتها، فعالیت 3115 یانگل

 * *  پذیری، زندگی اجتماعیمسئولیت 0891 ویلیام وایت

 *   انگیزی، منظرهانگیزی، نقشخوانایی، خاطره 0861 کوین لینچ

 * * * دموکراتیک، پاسخگویی، راحتی، آسودگی، مشارکت فعال، اکتشاف 0883 استفان کار

   * پایداری کالبدی، 0873 پورتا و رنه

 0885 لنارد و نارد
-انگیزی، شخصیشمولی، تداوم سکونت، عزت نفس، هویت، خاطرههمه

 سازی، حضورپذیری
  * 

 *  * برونگرایی، زندگی سیاسی و عمومی 0859 هانا آرنت

  *  های غیررسمیمالقات 0875 کریستوفر الکساندر
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 [03]عوامل مؤثر در ارتقاء تعامالت اجتماعی  -۱ دیاگرام

 
دهد، متغیرهای بسیار زیادی در تحقیق حاضر مورد اشاره قرار گرفت و همانطور که پیشتر گفته شد و جدول باال هم نشان می

مامی این اما مسلماً سنجش ت؛ هر یک از صاحبنظران بنا به دیدگاه شخصی، جزئیات زیادی را در طراحی محیطی درنظر گرفتند
معیارها بصورت جداگانه نیازمند زمان و دقت بسیاری است؛ لذا در این تحقیق با هدف تسهیل سنجش و سهولت تهیه ابزار بررسی 

توان در یک سوال مورد )پرسشنامه( در مشاهدات میدانی، سعی کردیم معیارهایی که اندکی با یکدیگر همپوشانی دارند و یا می
بنابراین ازسویی سعی گردید تمامی ؛ یکدیگر ادغام و تحت نام یک کیفیت فراگیرتر مورد کنکاش قرار دهیمپرسش قرار گیرد را با 

های ای سروکار داشته باشیم که گویهمعیارهای مکشوفه بعنوان متغیر مستقل مورد پوشش قرار گیرد و از سوی دیگر با پرسشنامه
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شده، جدول دهند. باتوجه به موارد گفتهمیل آن تمایل بیشتری نشان میکمتری دارد و پرسش شوندگان نسبت به مشارکت در تک
 بندی نمودیم.ذیل را درقالب سه مؤلفه کلی تشکیل داده و متغیرهای مستقل پژوهش را بصورت ذیل گروه

 (منبع: نگارنده) بندی معیارهای عمده در تلفیق با مدل کانتر )متغیرهای مستقل پژوهش(گروه -0جدول 

 مؤلفه تصورات مؤلفه عملکرد کالبدمؤلفه 

 -کفسازی -تعیّن فضایی -محصوریت
سبک  -تخلخل بدنه -جداره فعال

 مصالح -معماری

 -مشارکت مدنی -اختالط کاربری
 -قرارگاه رفتاری -های شبانهفعالیت

 نظارت اجتماعی

 -امنیت -خوانایی -انگیزیخاطره
 -راحتی -سرزندگی -حضورپذیری

 ه مکاندلبستگی ب -پایداری

 
کنند، تدوین گردید و در ادامه گویه یا سواالتی که معیارهای را رصد می 35معیار و  33ای دارای ، پرسشنامه5برمبنای جدول 
رسد تا با های پژوهش قرار خواهد گرفت. اکنون با مشخص شدن چارچوب عملیاتی پژوهش، وقت آن فرا میابزار گردآوری داده

 های مورد سنجش آن آشنا شویم؛ لذا در ادامه به معرفی و تدقیق محدوده خواهیم پرداخت.دادهمحدوده نمونه موردی و 

 

 هاداده -4
پرسشنامه تحقیق حاضر در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه و صاحبنظران شهرسازی قرار گرفت و با تأیید ایشان بلحاظ 

پژوهش به آزمون این پرسشنامه در گروه کوچکی بعنوان مرحله پیش محتوایی روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین
گذاشته شد و از این طریق روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. همچنین با کمک نرم افزارهای آماری، آزمون آلفای 

رسشنامه است، با اعتماد باالیی که نشانگر روایی قابل قبول پ 15950کرونباخ روی پرسشنامه ابزار تحقیق اجرا شد و با کسب رقم 
 توانیم ابزار سنجش این پژوهش را در جامعه نمونه بکار گیریم و نتایج را درصورت نیاز به جامعه آماری تعمیم دهیم.می

 

 
 (. پروژه پایانی کارشناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون۱031منبع: حقوقی، الهه )

 
 از بوشهر، استان به غرب از فراشبند، شهرستان به جنوب از که است فارس ستانا غربی هایشهرستان از کازرون شهرستان

 0161 دارای کازرون، شهر مرکزیت با شهرستان این. باشدمی محدود شیراز شهرستان به شرق از و ممسنی شهرستان به شمال
 دریاچه و کازرون دشت که کوهستانی است ایمنطقه شهرستان این. است کیلومتر 050 شیراز تا آن فاصله و وسعت کیلومترمربع

 شده انجام سرشماری آخرین طبق. است متر 753 دریا سطح از آن ارتفاع میانگین و شده واقع آن کوه رشته دو فاصل حد پریشان

 کازرون، مردم اکثریت نژاد .باشدمی نفر 350٫710 برابر شهرستان جمعیت و تن 037٫539 برابر کازرون شهر جمعیت 0581 سال در
 به خود اصلی مسکن از میالد از پیش سال هزار 5 تقریباً که آریاست نژاد از ایشعبه( پاراسواژ) یا پارسه نژاد از ایران، مردم همانند
 مردم اکثریت. باشدمی واقعیت این نشانگر اندکرده حفظ نسل به نسل که رسومی و آداب و محلی هایواژه. اندآمده فارس و ایران
 محله ،(مصلی) پایین محله آهنگران، محله: شده تشکیل قدیمی محله چند از کازرون شهر. هستند شیعه مسلمان شهرستان این

 به شهر حواشی در که دیگر محله چند و چهابی محله امامزاده، محله بازار، محله گران،کوزه محله ،(گنبز)گنبد  محله ،(علیا)باال 
 محله چند و شهرفرهنگ ،(آسیایی باغ محله) الزهرا کوی ،(شوزکی گل) قرچه محله آباد،سعادت مثل است، آمده بوجود زمان مرور
 شهید و پردیس انتظام، هاینام به شهرک چند همراه به. اندآورده وجود به را شهر و اندچسبیده هم به هامحله این همه که دیگر

 .دیگر شهرک چند و بهشتی



 

11 

 

وم
 د

ال
س

ره 
ما

 ش
،

2 
ی: 

یاپ
)پ

5
ان

ست
تاب

 ،)
 

19
31

 

هکتار در موقعیت  75های جدید و درحال تکمیل شهر کازرون به مساحت تقریبی محدودهکوی کارگران بعنوان یکی از 
جغرافیایی حاشیه ای شهر کازرون قرار گرفته است. بنابه اطالعات شبکه بهداشت شهرستان کازرون جمعیت این محدوده حدود 

کرد شهری، جمعیت غیرساکن حاضر در محدوده را های با عملنفر تخمین زده شده که البته با قرارگیری تعدادی از کاربری 6911
 نیز باید به این میزان اضافه نمود.

محدوده مطالعاتی در وضع موجود بصورت صددرصدی تکمیل نبوده و همین موضوع از سویی برای امنیت محیطی بعنوان 
های جزئی صالحی و اعمال تغییر شکلرشد بودن، هنوز فرصت انجام اقدامات اگردد؛ از سوی دیگر بواسطه روبهتهدید محسوب می

های متعدد توسعه را برای آن شناسایی کرد. در وضع توان فرصتهای کالبدی محیط وجود دارد و از این دیدگاه میدر ویژگی
طبقه توان بدنبال جذب های موجود میشهری هستند که با پتانسیل -کنونی ساکنین این محدوده عمدتاً جوانان و مهاجران روستا

گیری از الگوهای اجتماعی سازنده ایشان بود. از سوی دیگر در این محدوده، روحیه روستا شهری باعث شده تمایل به خالق و بهره
توان با تقویت تعامالت اجتماعی که بلحاظ بنابراین می؛ زندگی آپارتمانی و انزواگزینی مانند بقیه قسمتهای شهر پررنگ نباشد

 ای آن در اختیار است نسبت به اصالح محدوده اقدام نمود.هفرهنگی هم پتانسیل
روها و معابر کوی کارگران در وضع موجود بصورت کامل کفسازی نشده و احتماالً همین عدم کفسازی یکی از عوامل پیاده

در باالترین بخش تا  790535های همگانی آن بوده است. نظر به اینکه محدوده از ارتفاع شمولی در عرصهمؤثر در سطح پایین همه
دهد، الزامی است نسبت به طراحی کفسازی مناسب با را نشان می %655ترین قسمت، شیب عمومی حدود متر در پایین 60358

روز آفتابی در سال جزو مناطق گرم  511شمولی و پاسخگو به نیازهای اقلیمی اقدام شود. شهر کازرون با حداقل حدود خاصیت همه
ها، بنابراین شایسته است اکنون که فرصت الحاق اقدامات کالبدی وجود دارد، از طریق سایبان؛ گرددمحسوب می و مرطوب اقلیمی

 های همگانی مدنظر قرار گیرد.ها کیفیت آسایش اقلیمی عرصهاندازیها و سایهرواق
های عمومی این محدوده رصهگردد و بدیهی است عهای جدید شهر کازرون محسوب میگفتیم محدوده موردنظر جزو توسعه

انگیز نباشد. بعبارت دیگر اگرچه انتظار یادآوری خاطرات تاریخی گذشته را از فضاهای عمومی محدوده برای حاضران چندان خاطره
 انگیز برای آینده را خواهیم داشت. اگرچهها و طراحی کالبدی فرصت ایجاد محیطی خاطرهنداریم اما از طریق عملکردها، فعالیت

توانیم با های جدید و فرهنگ شهرسازی موجود در سطح شهرستان به سمت ساخت و سازهای مدرنیستی گرایش دارد اما میتوسعه
 ارائه و اتخاذ الگوهای معماری مناسب به سمت سبک معماری بومی و مناسب فرهنگ و شرایط کنونی جامعه حرکت کنیم.

 

 هایافته -5
شوندگان دهد باتوجه به تصادفی بودن انتخاب پرسشپرسشنامه در پژوهش حاضر نشان میهای حاصل از آمار توصیفی داده

تواند بطور قطع قابل تعمیم به کل جمعیت حاضر در اند. این آمار نمیدهندگان به پرسشنامه مرد و مابقی زن بودهپاسخ 0/53%
های عمومی محدوده اختالف عداد زنان حاضر در عرصهتوان اعالم کرد نظر به اینکه تمحدوده باشد اما با تخمین مناسبی می

های محیطی برخوردار بوده است. در ادامه زیادی با مردان نداشته است احتماالً محدوده از امنیت نسبتاً مناسب و حداقلی از کیفیت
 خواهند گرفت.های محیطی موجود، این آمارها روند اصالحی به خود توان نتیجه گرفت درصورت ارتقای کیفیتمی

( 31-08(، جوان )5-08اگرچه در قالب پرسشنامه، سن افراد پاسخگو برداشت شده بود اما ما این اعداد را در سه گروه نوجوان )
و  در گروه جوان %67پاسخ دهندگان در گروه نوجوان،  %09دهد بندی نمودیم. مشاهدات نشان می( طبقه51و سالخورده )بیشتر از 

توان بنابراین نظر به اختالف زیاد و پراکندگی در اعداد، بصورت حدودی می؛ اندجامعه نمونه در گروه سالمند بوده %05نهایتاً حدود 
های حدس زد احتماالً محدوده مورد مطالعه در وضع موجود تسهیالت و شرایط کافی برای برقراری همه شمولی یا حضور گروه

ئه راهکارها تالش خواهد شد تاحد امکان با جانمایی تسهیالت محیطی گوناگون و پذیر سنی را دارا نیست. در بخش اراآسیب
 ها فراهم گردد.های همگانی، شرایط حضور همه گروهطراحی مناسب عرصه

پاسخ دهندگان دارای تحصیالت لیسانس و کمتر هستند و مابقی دارای تحصیالت تکمیلی  %93دهد حدود ها نشان میداده
هرتقدیر آموزندگی محیطی بعنوان یکی از داری در جامعه آماری نیست اما بهاین اعداد نشانگر موضوع معنی اند. اگرچهبوده

 زیرمعیارهای پاسخگویی محیط در بخش راهکارها مورد مداقّه قرار خواهد گرفت.
یرسون، تمامی دهد در بخش همبستگی برمبنای آزمون پهای حاصل از پژوهش نشان میآمار استنباطی و تحلیل داده

ها نشان داری قابل قبولی با متغیر وابسته تعامالت اجتماعی برخوردار هستند؛ اما دادهمتغیرهای مستقل وارد شده در مدل از معنی
های رفتاری و جداره فعال بیشترین ارتباط دهد به ترتیب متغیرهای حضورپذیری، کاربری مختلط، امنیت، سرزندگی، قرارگاهمی

بنابراین از سویی این متغیرها در مدل وزن بیشتری گرفته و کنترل یا بهبود آن از ؛ اندمیزان برقراری تعامالت داشته مؤثر را با
نیز  هاآنای هستند تا میزان تأثیرگذاری اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود و از سوی دیگر سایر متغیرها نیازمند اقدامات سازنده

دهد درخصوص این کیفیت در محدوده مطالعاتی مابین های رگرسیون خطی برای متغیر امنیت نشان میافزایش یابد. نتایج آزمون
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-دهندگان وضعیت امنیت بسیار مطلوب ارزیابی شده اما عدهدهندگان اجماع چندانی وجود ندارد و درحالیکه از دید برخی پاسخپاسخ

های همگانی های مربوط به متغیر تعیّن فضایی عرصهاند. دادهکرده ی زیادی نیز وضعیت امنیت محدوده را چالش برانگیز توصیف
-اند و آن را موضوعی قابل تأمل ندانسته اند. نتایج آزموندهد مجموعاً ساکنین محدوده چندان به این موضوع توجه نکردهنشان می

راهکارهای طراحانه متعددی هستیم تا از آن طریق دهد در مؤلفه کالبدی نیازمند اقدامات جدی و ها نشان میهای آماری روی داده
 بتوانیم وضعیت کیفی عملکرد و ادراکات در محدوده مطالعاتی را باال ببریم.

مشاهدات میدانی و برداشت حاصل از پرسشنامه نشان داد در محدوده کوی کارگران کازرون اگرچه فضاهای عمومی قابل 
نمودند و البته تعامالت اجتماعی هم در محدوده به چشم ها استفاده میران از این عرصهاستفاده برای شهروندان موجود بود و کارب

خورد اما این فضاها نتوانسته بود کیفیت مطلوب و موردانتظار از یک عرصه همگانی را فراهم نماید و چنان که ضعف در برخی می
عمومی باکیفیت است و این به معنی تأیید اولین فرض پژوهش  توانیم مدعی باشیم محله فاقد فضاهایها را شاهد بودیم میکیفیت

های مطالعات تئوریک ما نشان داد همواره یکی از عمده عوامل مؤثر در درخصوص نمونه مطالعاتی خواهد بود. از سوی دیگر یافته
جریان هستند و بسیاری از ای بعنوان کنشگران اصلی این های محلههای شهروندی و اجتماعارتقای تعامالت اجتماعی، گروه

توان توان گفت تنها از طریق استفاده از نظرات سازنده ساکنین میها در ارتباط مابین این افراد شکل خواهد گرفت؛ پس میکیفیت
نیازهای ایشان را برطرف کرده و افراد را به استفاده از فضاهای جمعی تشویق نمود. چیزی که دومین فرض پژوهش حاضر قرار 

های محیطی از های مرتبط با عرصه عمومی نشان داد کیفیتهای بررسی نظرات اندیشمندان و تئوریته بود. همچنین یافتهگرف
قبیل خوانایی، محصوریت، سرزندگی، جذابیت، تخلخل فضایی، کاربری مختلط، امنیت و بسیاری موارد دیگر در ارتقای میزان 

مؤثر است و این اثرگذاری از طریق مشاهدات میدانی در نمونه موردی هم مورد تأیید  های عمومیتعامالت اجتماعی افراد در عرصه
 گیرد.توان گفت سومین فرضیه پژوهش نیز مورد تأیید قرار میقرار گرفت و می

 

 گیرینتیجه -6
شته باشد باید که بتواند برای مردم جذابیت داباتوجه به موارد بررسی شده متوجه خواهیم شد یک فضای عمومی برای آن

های مناسب و دسترسی ،محصوریت مناسب ،سازی مناسبکف مانندتوان به مواردی می هاآنهایی داشته باشد که از جمله ویژگی
طراحی جداره و موقعیت قرارگیری آن در شهر اشاره نمود.  ،های مناسبمبلمان ،طراحی مناسب جداره ،ورودی های دعوت کننده

شوند از جمله این دی اشاره شده موارد روانی تأثیرگذار نیز وجود دارند که سبب محبوبیت یک فضای عمومی میعالوه بر موارد کالب
قابلیت استفاده توسط همه اقشار  ،ساز بودنخاطره ،پذیریانعطاف ،سرزندگی ،محصوریت فضا ،توان به: احساس امنیتموارد می

بنابراین جهت خلق یک فضای ؛ خلق رویدادهای اجتماعی و... اشاره نمود ،ایجاد هویت ،حس تعلق ،اکتشاف ،شمولی(جامعه )همه
را در طراحی خود استفاده نماییم. همچنین در طراحی فضاها باید به  هاآنعمومی موفق باید تمامی این موارد را درنظر گرفته و 

لیم را نیز درنظر گرفته و با توجه به شرایط آب و هوایی از گیرد توجه نمود و اقآن صورت میفرهنگ و تاریخ شهری که طراحی در 
های پژوهش حاضر تلویحاً این موضوع را نمایانگر است که تعامالت عناصر متنوعی جهت بهتر شدن فضا استفاده نمود. یافته

 .0اهد شدهای عمومی در مفهومی فراگیر از پدافند غیرعامل، بعنوان عاملی مثبت ارزیابی خواجتماعی در عرصه
بعنوان یکی از  [3]های مختلفی های همگانی، در پژوهشبرداری از عواقب تعامالت اجتماعی در عرصههدایت، کنترل و بهره

های تئوریک مختلفی از قبیل اقدامات حکمروایی های پیش روی مدیریت شهری قرار گرفته و در برخورد با این شرایط گزینهچالش
 اند.د را ارائه دادهمطلوب شهری راهکارهای خو

های عمومی باتوجه به موارد گفته شده، ماحصل پژوهش حاضر، ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامالت اجتماعی در عرصه
کوی کارگران شهر کازرون است. این راهکارها تحت عنوان اصول طراحی و در سطح راهبردهای طراحانه، دستورکاری برای توسعه 

-ی نفوذان توسعه شهری و شهرسازان قرار خواهد داد. امید است نظر به عدم تکمیل محدوده و باقی بودن فرصتآینده در اختیار ذ

های توسعه، از توسعه نااندیشیده و لجام گسیخته این محدوده جلوگیری گردد. با طراحی استراتژیک یک محدوده کوچک در سطح 
های شهری الگوی مناسبی از اجرای یک طرح پایلوت برای سایر توسعهیک شهر بزرگ و رهنمونی این محدوده به سمت موفقیت، 

 گیرد که بمثابه کاتالیست توسعه، نواحی پیرامونی را به شکل قابل قبولی توسعه خواهد بخشید.در اختیار قرار می
 گردد.در ادامه نتایج حاصل از تحقیق بصورت راهکارهای توسعه محدوده کوی کارگران ارائه می

 دقیق محصوریت و کنترل طراحی ظرف فضایی قابل تشخیصرعایت  -

پذیر، مقاوم دربرابر رفتارهای وندالیستی، پاسخگو به سالیق تنوع استفاده از مبلمان شهری و کاربرد اثاثیه شهری تجمع -
 شخصی کاربران

                                                           

(. جایگاه پدافند غیرعامل در شهرسازی؛ همایش پدافند غیرعامل کالبدی، تبریز، 0587برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به اکبری، محمد ) - 0
 87شهریور 
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 گرا، کنترل نور و سایهآسایش اقلیمی و پاسخگویی به الزامات طراحی بوم -

 ا و لحاظ تسهیالت کالبدی برای به حداکثر رسانی تنوع استفاده )نشستن، نظاره و ...(کنترل فرم هندسی فض -

 های کالبدی، کنترل جداره فعال و مدیریت تخلخل بدنههای همگانی از درون تودهپذیری عرصهرؤیت -
 رعایت مقیاس انسانی، حس راحتی و جذابیت برای کاربران در طراحی -

 جنسی -های مختلف سنیقابلیت استفاده برای گروهدرنظر گرفتن همه شمولی و  -

 های پایه و پشتیبانهای ریزدانه و درنظر گرفتن فعالیتاختالط کاربری، کاربری -

 هابندی عرصهگوناگونی سبک معماری در کف، بدنه، سقف و سکانس -

های خیابانی، اجرای مایشگاههای اجتماعی )نهای متنوع، با تأکید بر فعالیتسازی برای بروز فعالیتتشویق و فرصت -
 موسیقی، بازارهای موقتی و ...(

 دهی به مشارکت همگانی در مدیریت فضاهاتقویت روابط شهروندی و امکان -

 ها و تالش برای برندسازی مکان شهری همزمان با اقدامات تبلیغاتیتقویت هویت عرصه -
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 یده ـچک
 

 طیدر مح ییو فضا یعوامل مکان یباال اریبس تیهستند. تنوع و ظرف تیو خالق یابداع، نوآور یبرا یشهرها همواره مکان
 طیشهر خالق مح درواقع. شودیم یدر مناطق شهر تیاحراز خالق یبرا یضرور یهاشاخص ادیباعث تنوع ز یشهر

 نیآورد. هدف از ایخود را فراهم م نیساکن تیالقپژوهش خ نهیاست که زم یانسان تیخالق تیترب یبرا یمساعد
به هدف فوق از روش  دنیرس ی. در راستاباشدیمابوطالب مشهد  ابانیشهر خالق در خ یهاشاخص یابیپژوهش، ارز

 مؤثرعوامل  یبندو رتبه یابی، ارزییشناسا منظوربهانجام شده  یهای. طبق بررسمیینمایماستفاده  یلیتحل–یفیتوص
 اریپرسشنامه در اخت 88که تعداد  دیاستفاده گرد AHP یسلسله مراتب لیشهر خالق ، از تحل یهارشاخصیها و زخصشا

 یبندرتبه نیا جیشدند. نتا یبندشاخص رتبهریز 48و  یشاخص اصل 8 تیو در نها قرار گرفتم ، خبرگان و مردکارشناسان
ابوطالب را داشته است و  ابانیخ تیخالق زانیدر م ریتأث نیشتریب خالقعوامل ساختار بالغ هماهنگ با رفتار  دهدینشان م

 تیرا داشته است و در نها یاثرگذار زانیم نیشتریب زیاجتماعات و... ن یریگشکل، هایکاربراختالط  هاشاخص ریز نیدر ب
 است. دهیگردابوطالب ارائه  ابانیشهر خالق در خ یهاشاخص گریدر جهت بهبود و ارتقاء د ییراهکارها

 

 AHP یسلسله مراتب لیشهر خالق، تحل یهاشاخصشهر خالق،  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد - 7

 ( maengineer28@gmail.com)( نویسنده مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه بینالود مشهد - 2

 ریزی شهری دانشگاه بینالود مشهددانشجوی کارشناسی ارشد برنامه  - 3

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه بینالود مشهد - 4
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 مقدمه  -1
شهرها مرکز ثروت ملل هستند اما در قرن جدید ماهیت تولید ثروت و توسعه تغییر کرده و زیربنای آن ایده و تبدیل آن به 

و به وجود آمدن فرهنگی واحد و تضعیف فرهنگ بومی ملل نیاز به تنوع  شدنیجهانتولید و خدمات است؛ اما از سوی دیگر با روند 
حرکت، تمرکز و هدایت انرژی خالق بشر  یهاچرخ. شهرها فضاهای ظرفیت هستند و همیشه گرددیماحساس  شدتبهفرهنگی 

مختلف شهری مانند کاهش  هایحوزهبسیاری در  یهاچالش( امروزه بسیاری از شهرهای جهان با 6:4182 زادهمیابراهبودند )
مشارکتی مواجه هستند. عواملی که یک بار با نوآورانه، گسترش مسائل مدیریت و مسائل  هایطرحشغلی، اجرای  هایفرصت

و مجاورت با مواد خام شکل یافته بودند اهمیت کمتری دارند. در حال حاضر مشکالت و معضالت جدید  ونقلحملتوسعه شهرها، 
اس کارخانه در دستور کار شهرها افزایش یافته است که تا حدودی نتیجه فروپاشی ریتم های متروک قدیمی از زندگی و کار بر اس

و ادره می باشد. در هر دوره ای از گذار دست کم این نیاز حاد وجود دارد که فراتر از فرضیات و روش های کار به ارث برده شده، 
(. خالقیت بازتاب های زیادی در مطالعات شهری و منطقه ای به دست آورده 640:4180عمل و فکر گردد )حسنی و همکاران، 

را به ادبیات برنامه ریزی افزوده « شهرخالق»و « محیط خالق»، «صنایع خالق»، «طبقه خالق»مچون است و مفاهیم جدیدی ه
است.خالقیت شهری می تواند به عنوان نوعی چتر در نظر گرفته شود؛ مفهمومی که شامل ابعاد مختلف خالقیت از خالقیت 

گر خالقیت همچون راین خالقیت شهری به تمام مفاهیم دیاقتصادی و اجتماعی تا خالقیت و نوآوری تکنولوژیکی میشود. بناب
اشاره دارد. با این حال، خالقیت شهری بیشتر بر ارتباط درونی بین « شهرخالق»و « محیط خالق»، «صنایع خالق»، طبقه خالق»

سیل های خاص اقتصادی، خیابان ابوطالب با توجه به پتان (.088:4180خالقیت و فضای شهری تمرکز کزده است )کالنتری، 
اجتماعی و کالبدی نسبت به دیگر خیابان های اطراف خود از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.کاربری های موجود در این خیابان 
سبب ایجاد اقتصاد فعال و پویا گردیده است. حال در این مقاله به بررسی شاخص های شهر خالق در خیابان ابوطالب مشهد 

 پردازیم. می
 

 مبانی نظری -2

 ادبیات تحقیق -2-1
به نظر می رسد شهر خالق با بخش های هنری که شهرها را زنده و پویا  .است فراگیر بسیار شهرخالق تعریف شهر خالق:

می سازند و به آن ها ارزش واقعی می بخشند. شهر خالق مکانی برای رشد و نمو خالقیت ها است. منزلی برای خالقیت های 
انسیل های خالق خود را هنری، نوآوری های علمی و فناورانه و صدای رسای فرهنگ های رو به رشد است. شهری که همه پت

جامه عمل میپوشاند و پرچمدار فعالیت های فرهنگی و توسعه ای است. شهر خالق یک شهر نیرومند از لحاظ یادگیری، فرهنگی و 
بین فرهنگی می باشد. در این شهر هر شهروند به استفاده از ظرفیت های علمی، فنی، هنری و فرهنگی خود اطمینان خاطر دارد 

 ( 640:4180)حسنی، 

 
 نمودار شماره 1- تصویر کلی یک شهر خالق: مکان، فرهنگ و اقتصاد )8002،ژحدحچآ(

 
 اصول اولیه شهرهای خالق: 

 انعطاف پذیری: توانایی داشتن نگاهی متفاوت به محیط و رفتار متناسب با آن. -
 ابتکار: توانایی به کارگیری راه حل ابتکاری برای مشکل دیرین. -
 توانایی قبول پیادمدهای شکستخطرپذیی:  -

 ( 00:4180رهبری: توانایی یک شخص برای هدایت شهر. )مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد،  -
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مدل شهر خالق بر اثرات و پیادمدهای محصور کننده خالقیت و اینکه چگونه کیفیت عقاید میتواند در راستای اصل خالقیت 
 عمل کند، تمرکز می کند. در نمودار زیر چارچوب شکل گیری شهر خالق آمده است: 

 چارچوب شکل گیری شهر خالق -8مودار شماره ن

به طور کلی شهر خالق از بهم آمیختگی سه عنصر مکان، انسان و سرمایه گذاری حاصل شود.  اصول حاکم بر شهر خالق:
ایده شهر خالق بر این باور است که باید بر عنصر مکان، خارج از صنعت و به عنوان محیطی که کیفیت زندگی انسان را باال می 

رین آن ها را میتوان مطابق نمودار زیر نشان داد )عباسی، برد، تاکید کرد بر این اساس بر شهر خالق اصولی حاکم است که مهم ت
0:4182) 

 نمودار شماره 3- اصول حاکم بر شهر خالق
 

 شاخص های ارزیابی شهر خالق:

پایه مناسبی برای بازسازی اقتصاد پویا و خالق شهر شامل : فراهم بودن شرایط کار پویا و منعطف که باعث حضور  -
 از انواع مهارت هارا می طلبد ، وجود داشته باشد.جمعیتی متنوع و متخصص 

ساختار اقتصادی مبتنی بر مولفه های رشد خالق و هماهنگ با برنامه های خالق )خدمات ، فرهنگی ، شرکت های  -
 فناوری نوین و...(باشد.

نوع فضایی برای توانایی جذب استعدادهای خالق ومستعد برای تثبیت رشد فزاینده اقتصاد شهر خالق : در این راه ت -
 شکوفا ساختن  خالقیت و نوآوری از نکات اصلی در رسیدن به موفقیت هستند.

فضای شهری که اجازه شکل گیری اجتماعات و فضاهای عمومی جهت شناسایی استعداد های جوان و خالق را پدید  -
 آورد.

ن میدهد شهر هایی که قابلیت ساختار بالغ شهری که با رفتارهای خالق هماهنگ باشد: بررسی گذشته شهرها نشا -
 هماهنگی با فعالیت های روز دنیا را دارند ، در بهترین موقعیت قرار میگیرند.

مردم•

بنگاه های •
اقتصادی

فضاهای •
جغرافیایی

پیوندها و •
ارتباطات

چشم انداز و •
آوازه

ارکان
بسترهای •

دانش

صنایع با •
فناوری باال

بسترهای •
اجتماعی

هنر و فرهنگ•

زیرساخت

انعطاف پذیری•

ابتکار•

خطرپذیری•

رهبری•

شاخص

پرورش خالقیت و 
پاداش برای آن

سرمایه گذاری در 
اکوسیستم خالق 

گسترش تنوع و 
کثرت

شکوفایی خالقیت

ارزش ریسک 
پذیری

اصالت بخشی
سرمایه گذاری در 
ساخت و کیفیت  

مکان

از میان برداشتن 
موانع خالقیت

مسئولیت پذیری
برای تغییر جامعه

تضمین حق 
خالقیت
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ساختار مستحکم اجتماعی که برای مردم و شرکت های جذاب بوده و برای رشد اقتصادی  شهر مناسب بوده و باعث  -
 درون زایی روز افزون شهر شود.

به شهروندان  القا کرده و از نظر شاخص های اجتماعی و اقتصادی همچون  فضای شهری که امنیت و آرامش را -
 تخلفات قطبی شدن شهر و فقر در سطح مطلوبی قرار گیرد.

در شهر خالق میبایست همه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری خالق ایجاد شود ؛ تا بستر و زمینه ی مناسب  -
خالق فراهم گردد و شرایط توسعه و تداوم ایده ها و خالقیت های افراد به برای کشف ،ایجاد،پرورش و جذب ایده های 

 وجود آید . 
روش های ارزیابی چند معیاره کاربرد وسیعی در همه علوم از جمله در شهرسازی پیدا کرده اند.  :  AHPتحلیل سلسله مراتبی 

ش هایی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از یکی از رو AHPاز بین این روش ها، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
این است که وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها را در   AHPمحدودیت های جدی 

مراتبی ابتدا مسئله یا فرآیند تحلیل سلسله  نظر نمیگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله مراتبی و یکطرفه فرض میکند.
موضوع مورد نظر را به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل میکند که در ان عناصر تشکیل دهنده این ساختار که اجزا تصمیم نیز تلقی 

این است که وابستگی های متقابل بین  AHPمیشوند، مستقل از یکدیگر فرض شده اند. بنابراین یکی از محدودیت های جدی 
م، یعنی وابستگی معیارها ، زیرمعیارها و گزینه ها را در نظر نمیگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله مراتبی و عناصر تصمی

ممکن است   AHPاین فرض ممکن است در بعضی موارد صادق نباشدو در چنین شرایطی نتیجه روش  "یکطرفه فرض میشود.
ای ممکن است نتیجه رتبه بندی گزینه ها تغییر کند. بنابراین باید در موجب برعکس شدن رتبه ها شود. یعنی با حذف گزینه 

)  "اندکی محتاط بود زیرا کلیه مسائل و مشکالت برنامه ریزی لزوما دارای ساختار سلسله مراتبی نیستند. AHPاستفاده از روش 
بنابراین تمامی ویژگی های  و شکل گسترده آن است AHPفرآیند تحلیل شبکه ای چون حالت عمومی ( 48،4180زبردست، 

مثبت آن از جمله سادگی، انعطاف پذیریری، به کار گیری معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان ، و قابلیت بررسی سازگاری در 
یری قضاوت ها را دارا بوده و مضافا میتواند ارتباط پیچیده )وابستگی های متقابل و بازخورد( بین و میان عناصر تصمیم را با بکارگ

 .(60،4180) زبردست،  سختار شبکه ای بجای ساختار سلسله مراتبی در نظر بگیرد

 چارچوب نظری - 4نمودار شماره 

 

ق
ال

 خ
هر

ش

اقتصاد پویا و خالق

ساختار اقتصادی مبتنی بر رشد خالق
تولید خدمات تجاری، تغذیه و رستوران ها

فراهم بودن شرایط کار پویا

مولفه های رشد خالق هماهنگ با 
برنامه های خالق

برنامه های خدماتی و فرهنگی

شرکت های فناوری نوین

توانایی جذب استعدادهای خالق و 
مستعد

بانکداری بین المللی 

بنگاه های کوچک

خالقیت صنعتی و دانش بنیان

ساختار بالغ شهری ساختار بالغ هماهنگ با رفتارهای خالق
فضاهای شهری خالق

اختالط کاربری ها

ساختار مستحکم اجتماعی 

فضاهای عمومی
شکل گیری اجتماعات

ایجاد فضاهای مکث و پویا

مشارکت مردمی و مدیران

مشارکت در مدیریت شهری

استفاده از پیشنهادات مردم در اداره امور

(امنیت روانی)بستر سازی برای مشارکت 

تکنولوژی ارتباطی
زیرساخت های سخت افزاری و نرم  

افزاری خالق

استفاده آسان از اینترنت توسط همه شهروندان

کیوسک های اطالع رسانی

دسترسی به عابربانک ها و دفاتر پیشخوان دولت
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  روش تحقیق -3
تحلیلی استفاده شده است. روشهای -روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی

گردآوری اطالعات در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز ، روش کتابخانه ای و روش میدانی میباشد که 
پرسشنامه کارشناسان ، خبرگان و مردم ، اطالعات آن مستخرج شده است اطالعات اساسی جهت تجزیه و تحلیل و امتیاز دهی از 

نفر در امتیاز دهی معیارها و زیر معیارهای شر خالق پرسش به عمل آمده است. جهت رتبه بندی  شاخص  88که بر این اساس از 
 expertدر نرم افزار  AHPرتبی های شهر خالق در خیابان ابوطالب  از پرسشنامه های کارشناسان از تکنینک تحلیل سلسله م

choice .مورد استفاده قرار گرفته است 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -3-1
محله میباشد که عبارتند از محله حضرت  0محور ابوطالب فصل مشترک . دمشهد قرار دار 6بلوار ابوطالب مشهد در منطقه 

بوستان متر میباشد، و  4048ابوطالب،محله موسوی قوچانی، محله عامل و محله شهید مطهری که محور مورد مطالعه به طول 
یمارستان تخصصی چشم در االنبیاء بهترین بهای مشهد و بیمارستان تخصصی چشم خاتمحجاب هدایت یکی از بزرگترین بوستان

، هتل صبا و شهر 8های قابل توجهی هستند که در این بلوار قرار دارند. رستوران رضایی، اداره پست منطقه منطقه، از جمله مکان
 نمایش داده شده است. 4؛ که در نقشه شماره کتاب هم در این منطقه قرار دارند

 
معرفی محدوده -1نقشه شماره   

 

 تحقیقیافته های  -4
عوامل اصلی و شاخص ها و زیر شاخص های شهر خالق توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی گردید که اطالعات 
به دست آمده از نرم افزار مقایسات دو به دویی و نمودار مربوط به این رتبه بندی می باشد ، که به طور خالصه  در جدول شماره 

 شاخص ها  ) ضرب وزن شاخص ها در وزن زیر شاخص ها ( آورده شده است. ( به همراه وزن نهایی زیر4)
ها شاخص هاو زیرشاخص های موثر شهر خالق در خیابان ابوطالب را طبق وزن شاخصبراساس نتایج بدست آمده میتوان 

 ( قابل مشاهده می باشد.6وزن نهایی زیر شاخص ها ،رتبه بندی نمود . این رتبه بندی در جداول شماره )
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 وزن دهی نهایی کلیه زیر شاخص ها -1جدول شماره 

 
 

 وزن نهایی زیر معیارها -8جدول شماره 
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 نتیجه گیری  -5
 AHPطبق اطالعات به دست آمده و جداول نشان داده شده رتبه بندی های صورت گرفته از طریق تحلیل سلسله مراتبی 

رتبه بندی گردید  8شاخص بودند بین یک تا  8مشخص گردید. پس از آن شاخص های شهر خالق در خیابان ابوطالب مشهد که 
زیر شاخص وزن دهی شده براساس درجه اهمیت طبق  48د. در انتها و شاخصی که بیشترین تاثیر را دارا بودند مشخص گردی

( رتبه بندی شده شدند. براین اساس شاخص ها و زیرشاخص های موثر بر خالقیت خیابان ابوطالب شناسایی شد و 0جدول شماره )
از آن ها از اهمیت کمتری در نهایت افزایش خالقیت در خیابان ابوطالب باتوجه به شاخص ها و زیرشاخص هایی که وزن و امتی

 برخوردار است ، اما مهم و ضروریست ، پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.
بسترسازی مناسب در جهت پیوند سازمان های آموزش عالی ، پژوهش و فناوری با تولید و کسب و کار در خیابان  -

 ابوطالب مشهد

 تزریق کاربری های جذاب و خالق در خیابان ابوطالب -

ناسب در خیایان ابوطالب برای انجام امور مرتبط با خالقیت شهری و تدوین گروه های مختلف سنی و تامین فضای م -
مهارتی شهروندان ، افزون بر جلب مشارکت نخبگان علمی، شهروندان خالق و حمایت از افراد، گروه ها و نهادهایی که 

 هر.دارای خالقیت های در راستای حل مسائل شهری و ارتقای کیفیت محیط ش

 استفاده از نور )خیابان نور( در هنگام شب و استفاده از انرژی تجدید پذیر در تامن انرژی آن برا جذب گردشگر  -

 بهره گیری از دیدگاه دانشگاهیان و افراد نخبه و حمایت از تبادل اطالعات آن ها با مراکز علمی دنیا -

 بستر سازی و اعتماد سازی زمینه های سرمایه گذاری ، سرمایه داران خارجی و داخلی  -

بستر سازی و فراهم آوردن محیط هایی جهت مدیریت ، حمایت و بازاریابی منحصر به فرد ایده ها و اختراعات  -
 شهروندان و استفاده آن در خیابان ابوطالب

 بت های مختلف به موجب افزایش شادی و نشاط درخیابان ابوطالببرگزاری جشنواره و رخداد های فرهنگی به مناس -

استفاده از صنایع دوستدار طبیعت و انرژی سبز و تجدید پذیر جایگزین انرژی های آلوده کننده طبیعت و انژری های  -
 تجدیدناپذیر

تعامالت  اختصاص دادن فضاهایی در جهت آشنا شدن از مذاهب و فرهنگ های مختلف در جهت بهبود و ارتقا -
 اجتماعی و فراهم آوردن محیطی باز و راحت برای تمامی مذاهب و فرهنگ های مختلف

ایجاد جذابیت های بیشتر در جهت پیاده روی مردم و ساکنین با استفاده از تکنولوژی های روز و ایده های جوانان در  -
 خیابان ابوطالب 
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 یده ـچک
 

 نیگزیرا در سطح شهر داشته و باعث اشغال و جا یکیزیف راتییتغ نیشتریب 0283تا  0220 یهاشهر اهواز در خالل سال
بر  یمطالعه سع نیشده است. در ا رهیو غ یو صنعت یمسکون یبه کاربر هانیزم نیا لیو تبد یکشاورز یهانیزمشدن 

 یافزارهانرمو  ییهوا یهاعکس ریبا استفاده از تصاو 0283تا  0220 یهاسال نیآمده ب به وجود راتییاست که تغ نیا
و  ینظام ،یمذهب نگ،یهمچون پارک ییهایکاربراز آن است  یحاک جی. نتاردیقرار گ یابیمورد ارز GISسنجش از دور و 

را در  راتییتغ نیشتریب بیبه ترت یشهر زاتیو تجه ساتیکوچک، تأس یهاکارگاه ،یفرهنگ ،یآموزش ،یاجتماع ،یانتظام
 جیبهره گرفته شد. نتا یدلف کیاز تکن یگسترش شهر یطیمحستیزجهت سنجش اثرات  نی. همچناندداشتهشهر اهواز 

منابع،  بیکاهش تنوع محصوالت، تخر ،یکشاورز یهانیزم دیکاهش سطح تول ،ییآب و هوا راتیینشان داد که تغ
 .شوندیممحسوب  یگسترش شهر یطیمحستیزاثرات  نیترمهم، وهواآب یو آلودگ ییگرما یآلودگ

 

 ، شهر اهوازGIS ،یاماهواره ریتصاو ،یکیزیرشد ف یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 b.bahadori88@gmail.com روانیا یدانشگاه مل ،یشناس نیو زم ای، دانشکده جغراف ایجغراف یدکترا یدانشجو - 8
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 مقدمه  -1
انسان به وجود آورده که امر  یرا برا یچنان مشکالت ،یعیمنابع طب تیو توسعه شهرها و محدود تیجمع عیسر شیامروزه افزا

 ینیشهرنش یبه زندگ شیروستاها، گسترش شهرها و گرا هی. تخلشودیم یهمه کشورها تلق یضرورت برا کی عنوانبه یزیربرنامه
به آن بر  یتوجهیببرخوردار است که  ییهایدگیچیپجهان سوم از چنان  یکشورها در ژهیوبهبا توجه به مسائل خاص خود 

 یهاپژوهشتوسعه متعادل، مطالعات و  روندکیبه  یابیدست یبرا جهتنیازاآنان خواهد افزود.  ی، اجتماع یمشکالت اقتصاد
 راهگشا باشد. تواندیمهم  ییایجغراف

شهروندان است.  حیاستراحت و تفر ل،ی. شهر محل کار، تحصشودیممحسوب  یو صنعت یجوامع فرهنگ یسکونتگاه اصل شهر،
که در اغلب موارد تمدن ساز بوده  هاانسان وندیجوامع، و پ یفرهنگ یهاساخت جادیاست، جهت ارتباطات متقابل مردم، ا یبستر

است که  یاافتهی صیو تخص شدهفیتعر یفضاها ازمندی، نهاگروهافرا و  نیب یهاواکنشو  هاکنشمجموع  ط،یمح نیاست. در ا
عدم تعادل در  جادیقبل، چنان بوده که منجر به ا یهادههدر  یمناسب با کارکرد خود داشته باشد. توسعه شهر یتیفیو ک تیکم دیبا

امر  نیکرده است. ا لیبزرگ تبد یکوچک را به شهرها یشده و روستاها را به شهر و شهرها یشهر یهانیزماستفاده از  یچگونگ
 شیآسا ت،ینموده که الزم است امن نیسنگ فهیوظ نیرا متوجه ا هاآنپاسخ دهند و  هایناسازگار نیرا ملزم ساخته به ا زانیبرنامه ر

 یهابرنامههمواره در تالش باشند  دیبا هاآنبرهانند، لذا  هایناسازگار نیا ریتأث، از توانندیمکه  یابرنامهو رفاه ساکنان را با هر 
. باشدیمو تحول  رییدر حال تغ دائماً میکنیم یکه در آن زندگ یکنند. جهان هیمکان و زمان ته طیو متناسب با شرا ترقیدق
کرد.  یبنددسته یو انسان یعیطب دودستهبه  توانیمرا  نیو عوارض سطح زم  هادهیپدو تحول  رییدر تغ مؤثرامل عو یطورکلبه

 نکهیدارند. بسته به ا یمتفاوت راتیتاث نیو عوارض سطح زم ها دهیپد یمتفاوت بر رو طیو شرا هامکاندر  یو انسان یعیعوامل طب
 رییدر تغ یو انسان یعیعوامل طب طیشرا یفرق خواهد کرد. در برخ راتییگذار باشند روند و شکل تغ ریتاث یعوامل مذکور با چه شدت

 کنند. یم یموارد اثر هم را خنث یدهند، و در برخ یم گریعارضه دست به دست همد کی ای دهیک پدیو تحول 
 یمشکالت و مسائل شان به صورت دست لیساده و کوچک گذشته که تحل یبرخالف سکونت گاه ها ،یکنون یشهر جوامع
 هیو تجز یساز رهیذخ ،یجهت جمع آور یرومندیآنها استفاده از ابزار ن تیریدارند و الزمه مد یا دهیچیبود؛ ساختار پ ریامکان پذ

رود.  یمامر مهم به شمار  نیالزم جهت انجام ا یها یاز فن آور یکی ییایاطالعات جغراف ستمیاطالعات انبوه است. بدون شک س
باشد،اما فاقد  یم دیبه اطالعات مف یمکان یاز داده ها یادیحجم ز لیتبد یبرا رومندین یکیکه تکن ییایاطالعات جغراف ستمیس

مجموعه  یگردآور یبرا رومندین یکیدور، تکن از سنجش مقابل در(. 0290 کن،است )کوه ستایو ا یبه صورت کاف یاطالعات مکان
دارند که  دهیاز صاحب نظران عق یاریداده ها و استفاده از آنها وقفه وجود دارد. بس یجمع آور نیاست. اما ب یچند زمان یداده ها
هم فراتر  نیاز ا یبعض یدو با هم جمع گردند و حت نینخواهد شد مگر آنکه، ا ریپذامکان کیدو تکن نیکامل ا لیبه پتانس یدسترس

 .نندیبیم ییایاطالعات جغراف ستمیبه س یآن در خدمات ده ییدر گرو توانا یر کلسنجش از دور را به طو تیرفته اند و موفق
 زانیو برنامه ر دانانیهستند که جغراف یقدرتمند ی( از جمله ابزارهاGIS) ییایاطالعات جغراف ستمیو س یماهواه ا ریتصاو

و چشم  ییایوضع موجود مناطق جغراف ییدر شناسا یاهرماهوا ریدهند و کاربرد تصاو یم یاری قاتشانیرا در انجام تحق یشهر
 یها تیفعال هیاست که مرکز کل یی. شهر جاستین دهیپوش یاز امکانات الزم بر کس یریساخته دست انسان و بهره گ یاندازها
امرار  یخدمات ایو  یصنعت یها تیاشتغال در فعال قیآن از طر نیشده و اغلب ساکن یتلق یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

سبز  یچون خدمات و فضا یگرید یبخشهادهد، اما  یم لیتشک یکنند. گرچه قسمت عمده شهرها را مناطق مسکون یمعاش م
 میآن تقس ریسبز و نظا یفضا ،یخدمات ،یصنعت ،یمسکون یشود. مناطق داخل شهر را از نظر نقش به بخشها یم دهیدر آنها د زین
 یمخصوص خود در رو یارهایمربوط به انسان با استفاده از مع یعارضه ها یو به عبارت یشهر یاعارضه ه نیا یکنند .تمام یم

 یاستخراج م یشهر یها دهیو اندازه هر کدام از پد تیدرباره موقع یادیز اریو اطالعات بس شوندمی ییشناسا یماهواره ا ریتصاو
 . دینما یم یانیکمک شا یشهر یزیگردد که به امر برنامه ر

 کنیباشد و ل یمنابع م یبه عنوان کاربر نیزم یمنبع در نظر گرفته شده و کاربر کیبه عنوان  نیگسترده زم یها اسیمق در
خاک  هیتوان استفاده از رو یرو شتریکنند ب یابیارز رهیخاک و غ یدیتوان تول دیرا از د نیزم نکهیا یبه جا یشهر یها اسیدر مق

مناطق  یاصل یها یژگیتوان به و یم نیزم یها یبرند. با استفاده از نقشه کاربر یبه کار م نگوناگو یها تیجهت استقرار فعال
 برد. یپ

و  رییاز تغ یبرخوردارند، آگاه یخاص تیها از اهم یزیدر برنامه ر ،یو پوشش اراض یکاربر یهمان اندازه که نقشه ها به
 یابیو باز یدر آشکارساز ییدارد. سنجش از دور کاربردها تیاهم زیخاص ن یدوره زمان کیدر طول  یاراض یها یتحوالت کاربر

ماهواره  ریتصاو یداشته است. استفاده از داده ها رهیوغ یاراض یکاربر راتییتغ یدر بررس ییکاربرد ها زیبه کمک داده ها و ن رییتغ
و گرفتن اطالعات الزم از آنها توسط موج ها  ها دهیپد یها یژگیو ثبت و نیها و منابع زم دهیبر پد یداشتن اشراف کل لیبه دل یا
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توسط نرم افزارها و سخت  لیو تحل هیتجز تیها توسط سنجنده ها، و در نها دهیانعکاس پد ایو  یسیالکترومغناط یها فیط ایو 
 است. دهیروبرو گرد یادیجهان با استقبال ز یدر سراسر کشورها ،یوتریکامپ یافزارها
های اقتصـادی،  هیشهرهای مختلف برای کسب فرصت های توسعه و جذب سرما انیم ندهاییرقابت فزا ریسال های اخ در
شهرها  یابیجهت ارز دییشهری به عنوان فاکتور کل یفضاها و طراح تیفیک ،یرقابت جهان نیاست. در ا انیدر جر یاجتمـاع

 ییبایز-یتجرب تیفیعملکردی، ک تیفیسه مولفه کشهری شامل  یراحط تیفیاساس مولفه های ک نیشـود . بـر ا یمحسوب مـ
 یکیبا توجه به بحران های اکولوژ یطیمح ستیسه مولفه، مولفه ز نیا انیباشند. از م یم یطـیمح سـتیز ـتیفیو ک یشناخت
 تیاهم رهیو غ نیزم شیگرما تیدر نها ،یو خاک یهوا و منابع آب یآلـودگ ر،یاتمام پذ یعیمنابع طب هیرو یاز جمله مصرف ب یکنون

هوا،  انیخرد فضاهای شهری )آفتاب، جر میاقل میهمچون تنظ یمقوالت رندهیمولفه در بعد خرد آن در بر گ نی. اابدی یای م ژهیو
بر اکولوژی شهری و  یتعادل مبتن ـتیفیرا داشـته و بـا ک یطـیمح ستیز داریی( و در بعد کالن دغدغه پارهیوغ رییگ هیسا

آن  یپژوهش در پ نیدر رابطه با طرح های شـهری سـرو کـار دارد . ا رهیآب وغ ن،یاعم از زم یعیاستفاده از منابع طب ینگچگو
 انیپا نیشـهری بپـردازد، بنابرا ـکیبه ارائه ابعاد توسـعه اکولوژ ،یکیمرتبط با شهرسازی اکولوژ یاست تا با مطالعه اصول و مبان

و توسـعه  ـداریفضـا ی شـهری پا یهای اکولوژی شهری، طراحـ نهیکه قصد مطالعه در زم یققانتواند برای مح ینامه  حاضر م
 .ردیدارند مورد استفاده قرار گ کیاکولوژ
 

 مسئله انیب -2
کیلومتر مربع و محدوده  333باشد. وسعت شهر اهواز در محدوده قانونی شهری  یکشور م یاز کالن شهرها یکیاهواز  شهر
منطقه شهرداری است که هر یک  9باشد. این شهر دارای کیلومتر مربع می 980کیلومتر مربع و محدوده استحفاظی  211خدماتی 

نفر جمعیت داشته است. این جمعیت  936ار و هز 058شهر اهواز  0260باشد. بر اساس نتایج سرشماری دارای سه یا چهار ناحیه می
نفوس و  یعموم ینفر رسیده است)سرشمار 600هزار و  890به   0290نفر و سرانجام در سال  891هزار و  910به  0250در سال 
 ینفر مهزار  001و  ونیلیم 0از  شیاهواز ب هرش تی، جمع0281برآورد در سال  نی(.  الزم به ذکر است که طبق آخر0290مسکن، 

و  رانیا نیساله ب 9 یلیبوده است و علت آن هم جنگ  تحم 0290تا  0200 یسال ها نیشهر ب نیرشد ا نیشتریباشد. در واقع ب
بوده   رهمجوا یاستان واستان ها یشهرها ریکار سا یایجو نیمناطق جنگ زده ومهاجر یشهرها و روستاها عیعراق ومهاجرت وس
را در سطح شهر داشته و  یکیزیف راتییتغ نیشتریسالها ب نیتوان گفت که شهر اهواز در خالل ا یم هیفرض نیاست. حال بر طبق ا

 نیشده است. در ا رهیوغ یو صنعت یمسکون یها به کاربر نیزم نیا لیو تبد یکشاورز یها نیشدن زم نیگزیباعث اشغال و جا
و نرم افزار  ییهوا یعکس ها ریبا استفاده از تصاو 0283تا  0220 یسال ها نیبوجود آمده ب راتییغاست که ت نیبر ا یرساله سع

 .ردیقرار گ یابیمورد ارز GISسنجش از دور و  یها
 

  قیو ضرورت تحق تیاهم -3
تصاویر ماهواره ای منابع جدیدی از اطالعات را برای مراجع و افراد درگیر در مدیریت شهری ایجاد کرده است. اکنون  ظهور
متر( و  01)با دقت  spot کیپانکرومات ستمیس لیاز قب ییسنجنده ها لهیبه وس 0:30111تا  0: 0111 یها اسیدر مق ینقشه کش

IRS شده است. ماهواره  ریامکان پذ بایمتر(، تقر 9/0) با دقت  یهندIkonos نموده که نقشه  هیمتر ته کیرا با دقت  یریتصاو
در سراسر  یشهر یاراض یکاربر راتییانعکاس تغ ل،یقب نیاز ا ییابزارها لهیسازد. به وس یم یرا عمل 0:01111 اسیدر مق یکش

در حال رشد  یشهر یاز نواح یاریامکانات در بس نی. ادخواهد ش ریای امکان پذ ندهیبا دقت فزا ندهیسال آ 31 یال 01جهان در 
 تیشود، اهم یفقدان منابع، محدود م لیبه دل یمنابع اطالعات یها نهیکه گز ییجا افته،یتوسعه ن یبه خصوص در کشورها عیسر

 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یو ضرورت پژوهش فوق م تیموارد اهم گریدارند. از د یادینسبتاً ز
 . یسبز و شبکه ارتباط ی، فضا یبخش صنعت ،یاهواز شامل منطقه مسکون یساختار شهر راتییتغ یبررس -0
 .یشمس 0283تا  0220 یسال ها نیب یخیروند تار یط یمحدوده شهر یبخش مرکز راتییتغ یبررس -3
 یمختلف م یدر سال ها ریتصاو یو مطالعه بر رو یبررس ،یماهواره ا ریخاص تصاو یها یژگیبا توجه به و نکهیا تینها در

حال و  یبرا یزیبرنامه ر نیمختلف و همچن یساختارها و الگوها در سال ها و زمان ها راتییو مطالعه نحوه تغ ییتواند در شناسا
 باشد. رخوردارب یادیز تیشهر اهواز از اهم ندهیآ
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    قیتحق نهیشیپ -4
ها محکم  ستمیسرعت رشد در انواع س 31با هم همسو شده بود. اواخر قرن  GISرشد صنعت و  0881و  0891 یسال ها در

که  Quantun GISو  Grass GISمثل  دیگرد جادیا GIS ی( برانترنتیا قیرشد آزاد با منبع باز )از طر کی تیتر شد. و در نها
 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یم رانیکند. در ا یحرکت م یعمل ستمیاز س یدر دامنه ا

با هدف  GIS  طیدر مح چند زمانه یماهواره ا یارشد با عنوان کاربرد داده ها ی( رساله کارشناس0295زاده ) یمحمود
 ریتصاو یکاربر راتییاز نظر تغ زیشهر تبر یکیزیتوسعه ف یمدل ساز یپروژه برا نیارائه کرد ا زیشهر تبر یاراض یکاربر راتییتغ

 جادیا یاراض یدر کاربر یقابل مالحظه ا راتییتغ جهیبه کار گرفته شده که در نت یرقوم یچند زمانه سنجنده به همراه نقشه ها
توسعه شهر با استفاده از   یکیمورفولوژ یها تیمحدود ی( در مقاله طبقه بند0299مقدم ) ییرضا نیشده است.   محمد حس

DEM و  یماهواره اGIS یطبقه بند نیسطح زم یمورفولوژ یها داده یشهر اهر، مناطق مستعد توسعه شهر اهر را بر مبنا 
توسعه شهر  یدر مراحل آت یبخش غالب مناطق مسکون نکهیا جهیارائه شده است. نت یمطالعه به گونه بصر جینتا تیکرده و در نها
 نجامبا ا 0250در سال  ونیمیاصغر رح یبا درجات متفاوت واقع خواهد شد. عل کیمورفولوژ یها تیبا محدود یاهر در مناطق

را در  یشهر یاراض یقرار داده و سپس کاربر یابیآن را مورد ارز یو انسان یعیدر مورد باقر شهر تهران، ابتدا از نظر طب یقیتحق
 یمنطقه کرده است و نیا لیاقدام به تحل یرقوم یو نقشه ها یرقوم یدهد و با استفاده از داده ها یمختلف شرح م یبخش ها
نموده است، و سپس با استفاده از نرم  یلیتحل هیپا یو نقشه ها یکمک ینقشه ها ،یزیمادر، برنامه ر ینقشه ها جادیاقدام به ا

باقر شهر را ارئه داده است.  یتوسعه مسکون یبرا نهیگز ینقشه ها تیآن پرداخته و در نها لیو تحل هیبه تجز ییایجغراف یافزارها
ماهواره اسپات پرداخته  یبا استفاده از داده ها 0256تا  0260 یسالها نیب رانشهر ته راتییروند توسعه و تغ یبه بررس یجهان یعل

 56-50-52-50-0260 یپوشاند به سال ها یمربع  را م لومتریک 2611بالغ بر  یاز شهر تهران که مساحت ریتصاو نیاست. ا
از  شانیباشد. در ابتدا ا یو خرداد م ریت لیواا یربرداریباشد و زمان تصو یمتر م 31متر و  01آنها  کیو قدرت تفک شوندمیمربوط 
که در  یو استخراج آنها اقدام نموده است. شبکه ارتباط کیاستفاده کرده است و سپس نسبت به تفک ریتصاو تیفیهبود کروش ب

از نرم افزار  لیتحل یاست. در ادامه برا دهی( استخراج گردdigital on screenبه روش ) ردیگ یقرار م یزمره عوارض خط
ESI/Pace طیو مح Span یانواع کاربر زیارائه شده است. و ن یزیبرنامه ر یبرا یکاربر ینقشه ها تیاستفاده کرده و در نها 

 انی( در پا0885) انیائیکرده است. ض لیباز را تحل یها نی، باغات و زم یزراع ،یمسکون ریغ ،یسبز، مسکون یفضا ،یارتباط یها
سنجش از دور،  یبا استفاده از داده ها یشهر یدر نواح راتییتغ یآشکارساز یبرا یرقوم یروش ها نخود با عنوا ینامه دکتر

از امر  یمشکالت در شهرها که ناش شیبحث کرده و علل افزا رهیشهرها، شهرک ها و غ یروش ها برا نیابتدا از لزوم استفاده از ا
چند زمانه، چند  یاماهواره  یرساله از داده ها نیان آورده است. در ایبوده، صحبت به م رهیشهر وغ تیرشد جمع شیمهاجرت، افزا

با  80و  80 لیتا آور 82 لیاز آور قیتحق نیا یزمان فیشده است. ط قیشهر مدرس هند تحق یاستفاده نموده و بر رو یفیط
 یو پوشش اراض یاراض یکاربر راتییتغ لیبه تحل تیبوده است. در نها LIS IIهند و سنجنده  IRSماهواره  یاستفاده از داده ها

در  یریگیماه یساحل یدر ماورا نواح لومتریک 01در حدود  یدر منطقه ا یساحل یبه سمت نواح ایآب در یشرویپرداخته اند که از پ
اند که  هگرفت جهینت تیدر آورده است و در نها ستیتور یمکان را به عنوان مکان جاذب برا نیبرده اند که ا یسا له پ 31دوره  کی
 مدرس بوده است.  یخط ساحل یدر نواحل راتییتغ نیشتریب

پـردازی و پژوهش  هیاکولوژی شهری به نظر میاز همه در مورد مفاه شیگدس ب کیپاتر 0830تا  0981سالهای  نیب
های شهری  نیدر شهر و استفاده از زم هیشهر و ناح نیب یو وابستگ یمربوط به هماهنگ اتیدوره نظر نیپرداختـه اسـت . در ا

های  نیسیدر شهرها به شدت نظر تئور یاجتماع یزندگ یلزوم هماهنگ نهیگدس در زم کیپاتر دیـه قـرار گرفـت . عقامـورد توج
(. دنباله 0280 ،یفروشان یی)بابا  افتیاعتبار  شیاز پ شیشهری را به خود جلـب کـرد و جنبه های مختلف اکولوژی شهری ب

 یمامفورد ادامه م زیو لوئ یرکرومباب کیمارک جفرسن، پاتر  ـریرشـته نظ نیمعروف ا نیمحقق لهیگدس به وس کیمطالعات پاتر
 (.3106 ،یشود )بهادر یتازه ای در مطالعات شـهری و اکولـوژی شـهری نشـان داده م رهاییو مس ابدی

هروندان شـ یمتناسب بـرای زنـدگ یطیآن بتوانند مح میمفاه یریاست که شهرها با به کار گ یشرط شیشهری پ اکولوژی
هم  نی. و اردیهـای تکنولوژی فقط همراه با اکولوژی قادر خواهد بود در خدمت شهر قرار گ شـرفتیو پ نـدیخـود عرضـه نما

های متعدد به مرحله  شیهای مترتب آن هستند پس از آزما نهیهز نیقـادر بـه تأم هکـ ـایامروزه در شهرهای بزرگ و ثروتمنـد دن
 (.3105 ،یعمل در آمده است )بهادر

 

 قیتحق روش -5
 قیدارد تا از طر ازین یزیاست که شهر اهواز جهت برنامه ر یها ازیبه ن ییپاسخگو قیتحق نیهدف از انجام ا نکهیا لیبه دل 

پژوهش فوق از   م،یآن را انجام ده راتییمتناسب با تغ یزیبرنامه ر کی GIS لیو تحل یو ماهواره ا ییهوا یمطالعه عکس ها
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و  ییهوا یعکس ها یو داده ها یدانیم ،ایاطالعات شامل مطالعات کتابخانه یآوراست. روش گرد یکاربرد قاتینوع تحق
 یعموم یسرشمار جینتا ن،یزم یآماده ساز ،یشهر یلیجامع و تفص یمورد نظر از طرح ها یباشد. داده ها یسنجش از دور م

 یم ازیمورد ن یکه به صورت رقوم ازیسنجش از دور مورد ن هایشده است. داده هیته رهیوغ یآمار هاینفوس و مسکن، سالنامه
کاربرد دارد و در  یشهر عیسنجش از دور در مناطق وس کیکه تکن ییشده است. از آنجا هیمرکز سنجش از دور ته قیباشد از طر

 یساختمان و بلند ادیتراکم ز یشهرها که دارا یکه در بافت مرکز ییکند، و از آنجا یعمل م فیکوچک تر ضع یپروژه ها
 یواقع یایدن یها دهیبا پد دیبا کیتکن نیا یکه خروج نیا لیبه دل زیکند و ن یباشد به صورت ناقص تر عمل م یم تمانساخ

کار شده  یدانیمشاهده م یبر رو شتریرساله ب نی. در امیباش یم زین یدانیاز انجام مطالعات م ریلذا ناگز رد،یقرار گ سهیمورد مقا
به دست آمده به صورت  یداده ها نکهی.  با توجه به امیکن سهیمقا ینیزم اتیرا با واقع یا ماهواره یداده ها جینتا نکهیاست. تا ا

از  ی. به طور کلردیقرار گ لیو تحل هیمورد تجز GISسنجش از دور و  ینرم افزار ها لهیبه وس دیباشد، لذا با یم یرقوم یداده ها
 استفاده شده است. رهیو غ  Geomatica P.C.I, Arc GIS, Arc view, Auto cad, Excell   ،ینرم افزار ها
 09 راتییتغ نیا یباشد و مدت زمان بررس یم 0283آن در سال  یکل شهر اهواز تا محدوده رسم قیتحق نیا یآمار جامعه

 یو نقشه ها 0:01111 یاز دو نوع نقشه توپوگراف قیتحق نیباشد. در ا یم یشمس 0283تا سال  0220سال و از سال 
محدوده مورد مطالعه از  یشناس نیو زم یساخت نیزم یها یژگیو بهمربوط  یها لیاستفاده شده است. جهت تحل 0:30111یرقوم

مانند  یبزرگ و کاربرد اسیو در مق0:011111و0:301111کوچک و متوسط مانند یها اسیدر مق یشناس نیزم ینقشه ها
 یو اسپات م IRSاز ماهواره لندست،     یبررس نیمورد استفاده در ا ریوزارت نفت استفاده شده است. تصاو 0:01111و0:30111

 0220سال  ییهوا یآن از عکس ها یهرمحدوده ش یشهر اهواز تا انتها یمحدوده رودخانه کارون از ابتدا یباشند. جهت بررس
محدوده شهر اهواز  یاراض یکاربر راتییجهت تغ تیمرجع شده و در نها نیعکس ها اسکن شده و سپس زم نیشود. ا یاستفاده م

 مورد استفاده قرار گرفته است.
 

 محدوده شهر اهواز یعیطب یایو جغراف یبوم شناس اتیخصوص -6
کیلومتر مربع و محدوده  211کیلومتر مربع و محدوده خدماتی  333اهواز مرکز استان خوزستان است و با مساحت تقریبی  شهر

 01درجه و  09دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  20کیلومتر مربع ، بزرگترین شهر این استان است. شهر در  980استحفاظی 
متر از سطح دریا قرار دارد. شهر اهواز از شمال به شهرهای شیبان،  09ا ارتفاع ب یادقیقه طول شرقی واقع شده است و در جلگه

ویس، مالثانی، شوشتر، دزفول و شوش، از شرق به شهرستان رامهرمز، از غرب به شهر حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب 
در شکل  رانیدر استان خوزستان و کشور ا زهواگردد. موقعیت شهر ابه شهرهای شادگان، ماهشهر، خرمشهر و آبادان محدود می

 نشان داده شده است.0
متر عمق( از خصوصیات  6متر ارتفاع( و رودخانه کارون )با حداکثر  031اهواز به استثنای ارتفاعات کارون )با حداکثر شهر

شهر در دو  نیکند.  اتبعیت میسانتیمتر در هر کیلومتر از شمال به جنوب  61ای با شیب بسیار مالیم حدود عمومی اراضی جلگه
متر نسبت  31متر تا حداکثر  01سوی رودخانه کارون یعنی در نیمه شرقی و غربی آن واقع شده است. ارتفاع بخش غربی از حداقل 

متر ارتفاع قرار گرفته است.  31کند. به طور کلی بلندترین نقطه بخش غربی در شمال سه راه سوسنگرد با به سطح دریا تغییر می
مناطق مرتفع بخش غربی هستند.  در بخش شرقی کارون  ترینشمال بلوار قدس، کوی راه آهن و امانیه بیش اراضی کیانپارس،

متر ارتفاع قرار دارد که به صورت محوری در امتداد جنوب شرقی به شمال غربی آن واقع  031مرتفع ترین قسمت آن با حداکثر
شمالی این کوه  هایقسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. دامنه شده است. این ارتفاعات بخش شرقی منطقه کارون را به دو 

متر ارتفاع است که از ارتفاع آن بین جاده بهبهان، شهرک نفت و فرودگاه تدریجا کاسته می شود و در منطقه فرودگاه به  21دارای 
 متر می رسد. 05

 09متر به  21شتری دارند و در فاصله کوتاهی از جنوبی ارتـفاعات کارون نسبت به دامنه های شمالی آن شیـب بی هایبخش
های کارگران شرکت نفـت، کارکنان متر کاهش می یابند و این روند همچنان ادامه داشته و در کوی سپیدار به اراضی تعاونی

. به جز ارتفاعات یابدمتر، کاهش می 00شود و به حداقل، یعنی حدود فوالد منتهی می یعصنـایع فـوالد، فرهنـگیان و مجتمع صنا
 ( .3106 ،یکارون، بلندترین مناطق بخش شرقی شامل آسیا آباد، کوی بهروز، کوی ابوذر، زویه و حصیرآباد است. )بهادر
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: نمایش شیب شهر c: اطالعات ارتفاعی شهر اهواز b: موقعیت جغرافیایی شهر اهواز در استان و کشور a -1 شکل

 )منبع: نگارنده( شناسی شهرستان اهواز: زمین dاهواز 

 

 قیتحق یها افتهی -7

 شهر اهواز یو اهداف عملکرد ینواح بررسی -7-1
تراکم کلی جمعیت در سطح مناطق شهر  بررسی: جمعیت  و توزیع فضاهای مسکونی درشهراهوازبه تفکیک مناطق پراکندگی

باالترین تراکم را در سطح  6و  5، 0ترین مناطق شهر در مرکز و جنوب شرقی شهر قرار گرفته اند. مناطق دهد که متراکمنشان می
در  0و 2اطق من نینفر در هکتار است. مناطق همجوار آنها یع 006نفر در هکتار تا  08مناطق اهواز دارند. تراکم این مناطق بین 

 . نفر در هکتار دارند 01از نفردرهکتار است. سایر مناطق تراکم جمعیتی کمتر  00مرتبه بعد قرار داشته و تراکم آنها حدوداً 
  

اراضی اختصاص یافته به کاربری تجاری در مناطق اهواز حاکی از آن  مساحت: توزیع فضاهای تجاری در سطح مناطق اهواز

 خود به را تجاری هایفعالیت از  ٪20ای تجاری در مرکز شهر متمرکز شده است و مرکز شهر حدود است که عمده فعالیت ه

 فعالیت از ٪30داده اند. حدود  تصاصاخ خود به را کاربری این میزان بیشترین 0 و 6 مناطق بعدی هایرده در. است داده اختصاص

 ٪ 05چنین حدود تعمیرگاهی در مجاورت جاده خرمشهر واقع شده است. هم هایفعالیت صورت به عمدتاً و شش منطقه در تجاری
 است. شده واقع  تعمیرگاهی و داری انبار هایفعالیت صورت به بهبهانی اهلل آیت بلوار مجاورت در عمدتاً و 0 منطقه در فعالیت این

 
در میان سایر مناطق وضعیت بهتری از حیث  3و  9، 5، 2این نظر مناطق  از: فضاهای آموزشی در سطح مناطق اهواز توزیع

در رده بعدی قرار  0و  6، 0، 0مترمربع است. مناطق  12/3الی  28/3سرانه های آموزشی دارند و سرانه آموزشی این مناطق بین 
از متوسط  0و  6سرانه فضای آموزشی مناطق  ز،وامترمربع دارند. در میان مناطق شهر اه 01/0مترمربع الی  3ای بین داشته و سرانه

 ).  0تر و حاکی از کمبود سطوح آموزشی در این مناطق است ( شکل مترمربع بسیار پایین 95/0سرانه آموزشی شهر اهواز به میزان 
 

به کاربری مساحت و سرانه اراضی اختصاص یافته  میزان: توزیع اراضی با کاربری مذهبی در سطح مناطق شهر اهواز نحوه

 و 06 باحدود 5 و 9 مناطق. است داده اختصاص خود به را شهر مذهبی مساحت کل از ٪ 22مذهبی نشان می دهد که منطقه یک 

 .برخوردارند پایینی نسبتاً سرانه از مترمربع 00/1 و 00/1 با 3 و 6 مناطق و 01٪
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واقع است. از این حیث  2و  0بیشترین سطح فضاهای درمانی در مناطق  تقریباً: توزیع کاربری درمانی در مناطق شهر اهواز
 09/0مترمربع است که باالتر از میانگین سرانه این کاربری در شهر اهواز به میزان  03/3و  05/3سرانه این کاربری در این مناطق 

 .ربع کمترین میزان سرانه درمانی را دربردارندمترم 30/1و  03/1با  6و  0مترمربع است. در میان سایر مناطق شهر اهواز، مناطق 
 

دهد که مساحت اراضی با کاربری ورزشی در سطح مناطق اهواز نشان می یبررس: فضاهای ورزشی در مناطق شهر اهواز توزیع

 منطقه این به شهر ورزشی فضای سطح ٪ 23واقع شده است. به نحوی که حدود  0بیشترین سطح این کاربری در منطقه 
مترمربع از رقم باالیی  20/3مترمربع است که نسبت به سرانه شهر با  8/0 منطقه این در ورزشی فضای سرانه. دارد صاصاخت

 33/3بیشترین سطح این کاربری را به خود اختصاص داده است، بیشترین سرانه ورزشی با  0برخوردار است. علی رغم آنکه منطقه 

با سرانه  5و  2د اختصاص داده است. مناطق خو به شهر در را کاربری این کل مساحت از ٪ 30تعلق دارد که  9متر مربع به منطقه 
 .سرانه نسبتاً مطلوبی برخوردارند مترمربع از 10/0و  02/0

 
به میزان مساحت و پراکنش کاربری اداری در مناطق شهر نشان می  نگاهی: فضاهای اداری در سطح مناطق شهر اهواز توزیع

های اداری شامل ادارات دولتی، دفاتر کار و شرکت ها در محله امانیه متمرکز است. بعد از این منطقه، دهد که بیشترین فعالیت
 باشند. ران متمرکز میچم یدبیشترین میزان کاربری اداری را داراست، که عمدتاً در مجاورت دانشگاه شه 0منطقه 
 

مترمربع  5/1( تا 2مترمربع )منطقه  35/20فضای سبز در مناطق شهر از  سرانه: فضاهای سبز در سطح مناطق اهواز توزیع
مترمربع تعلق دارد  2/3و  5/1با  5و  6( متغیر می باشد. کمترین میزان سرانه فضای سبز در سطح شهر اهواز به مناطق 6)منطقه 
ک )شهر( است و سهم این کاربری در میان بیشتر از ی 9و  2(. در میان مناطق شهراهواز وزن فضای سبز تنها در مناطق 0)شکل 

 سایر مناطق بسیار پایین تر از شهر است. 
 

در امتداد خیابان امام خمینی و خط راه آهن سراسری عمده ترین محل  9 منطقه: کاربری صنعتی در مناطق شهر اهواز توزیع
مترمربع است که با  60/02ربری در این منطقه ، آید، به نحوی که سرانه این کاتمرکز صنایع سنگین در شهر اهواز به حساب می

قرار دارد که سرانه این کاربری در این منطقه  6مترمربع فاصله زیادی دارد. در رده بعدی منطقه  59/01میانگین شهر به میزان 
 00/1الی  01/3با  0و  0مترمربع است. کمترین میزان سطح و سرانه فعالیت های صنعتی در میان مناطق، به منطقه  80/00

 مترمربع تعلق دارد.
 

قرار گرفته است. به نحوی که سرانه  9و  0اراضی ساخته نشده در مناطق  بیشترین: اراضی بایر در مناطق شهر اهواز توزیع
مترمربع(  59/06مترمربع چندین برابر سرانه این کاربری در شهر اهواز ) 65/003مترمربع و  6/306فضای بایر در این مناطق با 

و ساخته نشده در بین مناطق اهواز برخوردار بایر  یمترمربع از کمترین اراض 60/6است. منطقه مرکزی شهر )منطقه یک( با سرانه 
 .است

  
سطح و سرانه این تأسیسات و تجهیزات شهری به  بیشترین: اراضی تأسیسات و تجهیزات شهری در مناطق شهر اهواز توزیع

با  5و  3مناطق مترمربع در رده بعدی قرار دارد. هم چنین  02/8با سرانه  0مترمربع تعلق دارد منطقه  90/01با سرانه   2منطقه 
 های بعدی قرار دارند.مترمربع در رده 00/3مترمربع و  15/0

 
و  تیجمع شیافزا: ییهوا یو عکس ها یماهواره ا ریاطالعات حاصله از تصاو یمحدوده شهر اهواز بر مبنا کینامید رشد

 یعینوع پوشش طب رییو تغ عتیطب بیخود اقدام به تخر یانتهایب یازهایاست تا بشر جهت رفع ن دهیسبب گرد یفناور شرفتیپ
 یامدهایرا مشخص و پ یاراض یکاربر راتییشدت تغ زیو ن یاراض ینوع کاربر توانیزمانه مچند یاماهواره ریتصاو قی. از طردینما

سنجش از دور  یها کیتوان با تکن یو مطمئن را م قیدق یاطالعات یها هیقرار داد. ال یمورد بررس طیمحمربوطه را در 
(Remote Sensingته )ییایاطالعات جغراف ستمینمود و س هی (Geographic Information System به عنوان )کی 

به اهداف  لین یرا برا گریکدیآن ها با  قیها و تلف هیال نیا تیریموجود، مد یاطالعات یها هیبا استفاده از ال یا انهیرا کیتکن

، 606(،0280توکل و همکاران ) ینحسی از نقل به –و همکاران  یفیبه عهده دارند ) لط یعیمنابع طب یایمذکور و توسعه و اح
0296 .) 
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اولیه شهر اهواز در ابتدا در شرق رودخانه  هسته: 3102تا  0852 یشهر در فاصله زمان یکیزیو گسترش ف یریشکل گ روند
ه یافته است. همان گونه که از نقشه برگرفته از عکس های بعدی آن به سمت غرب روخانه ادامکارون شکل گرفته است و توسعه

شمال  سمتهایی مجزا نیز به شود، تمرکز بافت شهری در مرکز آغاز شده اما محدوده( استنباط می3)شکل  0852هوایی سال 
د. به تدریج شوهای شهری به دلیل خم رودخانه در هر دو سوی آن دیده میاند. لذا رشد بافتشرقی و جنوب غربی رشد کرده

های جدید سکونت و فعالیت در اطراف هسته مرکزی شهر و به دور از رودخانه بستری را برای گسترش شهر فاصله گرفتن گستره
. به همین دلیل است که اهواز به صورت خطی در امتداد رودخانه رشد نکرده است بلکه شبکه ستبه صورت متمرکز فراهم کرده ا

اند. پیدایش شهر در ابتدا تحت تأثیر شرایط اقلیمی و محیطی بوده های شهر از رودخانه فاصله گرفتهسمتمعابر آن در بسیاری از ق
منظم نیز به اطراف آن های شطرنجی و نیمهرشد شهر، بافت بعدیهای است و به صورت ارگانیک شکل گرفته است. اما در دوره

ای در محدوده بافت قدیم شرق رودخانه و تراکم باال و فشردگی آن پهنه های تجاریاضافه شده است. در حال حاضر تمرکز فعالیت
از پیش تعیین  یاگرچه فعال اما نابسامان را شکل داده است، اما در غرب رودخانه به واسطه آنکه توسعه شهر از ابتدا بر اساس طرح

 شده بود، نظم بیشتری را در بافت شهری شاهد هستیم. 
رفته است. در این دوره  ( گسترش شهر در اطراف محورهای شهری پیش3)شکل 0881تا  0852های حد فاصل سال در

اند. رشد شهری در امتداد مسیرهای اصلی شهری جهات کارخانجات و صنایع در تعیین جهت رشد شهری تأثیر بسزایی داشته
ها و هایی که حد فاصل بافتاست. در این دوره گسستگی اندهترتوسعه شهر را از اطراف رودخانه دور کرده و به اطراف گس

های مختلف شهر پیوستگی و اتصال برقرار شده است. در فاصله های شهری وجود داشت کم کم از بین رفته و بین محدودهکانون
شکل گرفته جهت  یها(  نیز رشد شهری بیشتر در جهت پر شدن فضاهای خالی حد فاصل بافت3)شکل  3110تا  0881های سال

نیز دوباره شهر به سمت اطراف و حاشیه در حال رشد است و در اطراف محدوده قانونی تغییراتی در  3110یافته است و پس از سال 
 (.3106 ،یحال وقوع است)بهادر

 

 
توسعه : روند c 3771تا  3791: روند توسعه شهر حد فاصل b 3791: روند توسعه شهر تا پیش از سال a -2شکل 

 )منبع: طرح جامع شهر اهواز(2112تا  3771شهر حد فاصل 

 

 2113تا  1773یسالها نیمحدوده شهر اهواز در ب راتییحاصل از  تغ جینتا یجمع بند -7-2
 شیهمراه با نما 3102و  3110، 0881، 0852 یسالها یماهواره ا ریمحدوده شهر اهواز درچهار تصو راتییبخش تغ نیدرا

 ریاز تصاو 0852سال  یکاربر یشود. برا یم یآنها بررس ریبه دست آمده از تفس یآمار جیشده و نتا هیمحدوده شهر ته هاینقشه
با TMلندست سنجنده  رماهوارهیاز تصاو 0881سال  یکاربر یمتروبرا 05 یک مکانیباقدرت تفک MSSماهواره لندست سنجنده  

با قدرت  ETMلندست سنجنده  رماهوارهیازتصاو 3102و  3110 یسالها یمتراستفاده شده است و برا21یمکان کیقدرت تفک
دهد  یم شیرا نما3102تا0852یسال ها نیمحدوده شهر اهواز ب راتییتغ 5متراستفاده شده است. شکل  21 یمکان کیتفک

ازکل محدوده مورد مطالعه  افتهیو درصد اختصاص  3102تا   0852 یسالها نی(. وسعت محدوده شهر اهواز در ب3106 ،ی)بهادر
نداشته  یمحسوس رییتغ 3102تا  3110 یسالها نیداده شده است. وسعت محدوده شهر اهواز در ب شینما 9هر سال درشکل  یبرا

بالغ  یبا مساحت یالدیم 0881دارد و پس از آن سال  گرید یمساحت را نسبت به سالها نیشتریمربع ب لومتریک 361002است و با 
مربع و درصد اختصاص  لومتریک 029003برابر با  یبا مساحت 0852سال  تیمربع در رتبه دوم قرار دارد. در نها لومتریک 09902بر 

 نیدر ب ینیرشد شهرنش ت،یجمع ادیگرفت که با توجه به ازد جهیتوان نت ینمودار باال م هدر رتبه سوم قرار دارد. با توجه ب %06 افتهی
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شدن  نیمانند زاد و ولد و شهرنش یداشته است که علل و عوامل مختلف شیبه دو برابر افزا کینزد 3102تا  0852 یسالها
همجوار به  یاستان و استان ها یرشهرهایساکار از یایجو نیمهاجر لیجنگ زده و خ یشهرها نیجنگ زده، مهاجر انییروستا

 (.3106 ،یکالنشهر اهواز دارد )بهادر
 

 
: تغییرات محدوده cن3771: تغییرات محدوده شهراهوازسال bن3791اهوازسال  : تغییرات محدوده شهرa  -1شکل 

 )منبع: نگارنده(2131: تغییرات محدوده شهراهوازسالd 2112شهراهوازسال

 

 
 )منبع: نگارنده2131تا  3791اختصاص یافته محدوده شهر اهواز در بین سالهای   درصد: 4شکل 

 

  های هواییای و عکسبر مبنای اطالعات تصاویر ماهواره ارزیابی حالت اکولوژی شهر اهواز -7-3

  𝐍𝐃𝐕𝐈𝟏نتایج روش شاخص پوشش گیاهی
شاخص پوشش گیاهی راهمان طورکه درفصل چهارم به عنوان روش کارتوضیح داده شد، برای ماهواره ای است که از ماهواره 

-0( و )2-0(، )3-0(، )0-0نتایج بدست آمده درنقشه های )انجام داده شد.  3102و  3110، 0852،0881لندست مربوط به سالهای 
( نشان داده شده است. تمامی تصاویردرسه طبقه بدون پوشش گیاهی،تراکم ضعیف پوشش گیاهی وتراکم خوب پوشش گیاهی 0

وشش شاخص نرمال شده اختالف پوشش گیاهی که نشان دهنده وضعیت لحظه به لحظه و دراز مدت پ دسته بندی گردیده است.
 گیاهی در منطقه است.

 یاهیشاخص پوشش گ رنقشهیتفس با: 0852محدوده مورد مطالعه سال  یاهیشاخص پوشش گ ریحاصل از تفس جینتا
به  افتهیمختلف( و درصد اختصاص  ینشان داده شده است وسعت طبقه ها 0شکل که در  0852درمحدوده شهر اهوازدرسال 

 است. دهیمشخص گرد 0شکل ازطبقه ها در  کیهر
هکتار اختصاص دارد و  3009باوسعت  یاهیگ فیبه طبقه تراکم ضع 0852درسال  یاهیمساحت شاخص پوشش گ نیباالتر

 نیا گرطبقاتیهکتار، د 39با مساحت  یاهیهکتار و طبقه تراکم خوب پوشش گ 209برابربا  یباوسعت یاهیطبقه بدون پوشش گ
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 جینتا 2(.3106 ،یدهد )بهادر یبه هر طبقه را نشان م افتهی تصاصدرصد اخ زین 0شکل دهند. توجه به  یم لیمحدوده راتشک
 0881منطقه مورد مطالعه سال  یاهیپوشش گ رشاخصیحاصل ازتفس

 یاهیپوشش گ فیدهد که طبقه تراکم ضع ینشان نشان م  0شکل که در 0881درسال  یاهیشاخص پوشش گ ریتفس با
بخش  یاهیبه خود اختصاص داده است و طبقه بدون پوشش گ یالدیم0881ال سبز منطقه را در س یوسعت از فضا نیشتریب

درصد مساحت  نیشتریب بیکه به ترت افتیدر توانیم زین 0شکل . با توجه به ردیگ یاز منطقه مورد مطالعه رادر بر م یکوچک
و طبقه  %09با  یاهیوبعدازآن طبقه تراکم خوب پوشش گ %55با  یاهیپوشش گ فیمنطقه مورد مطالعه اختصاص به تراکم ضع

 دهند. یازمنطقه را به خوداختصاص م %0 یاهیبدون پوشش گ
 

 
درصـد طبهـه   و MSS براساس تصویرماهواره لندسـ  سـندنده   3791سال NDVI:شاخص پوشش گیاهیa -2شکل 

: شـاخص  b 3791درمطالعه کیفی فضـای سـبنمنطهه موردمطالعـه درواحدهکتاردرسـال      NDVIهای مختلف شاخص

درصــد طبهــه هــای مختلــف  و TMبراســاس تصــویرماهواره لندســ  ســندنده3771ســال  NDVIپوشــش گیــاهی

: شــاخص پوشــش c 3771درمطالعــه کیفــی فضــای ســبنمنطهه موردمطالعــه درواحدهکتاردرســال  NDVIشــاخص

ــاهی ــال  NDVIگی ــا 2112س ــندنده  براس ــ  س ــویرماهواره لندس ــف    و ETMس تص ــای مختل ــه ه ــد طبه درص

: شـاخص پوشـش   d 223 2112درمطالعه کیفی فضای سـبنمنطهه موردمطالعـه درواحدهکتاردرسـال    NDVIشاخص

ــاهی ــال NDVIگی ــندنده   2131س ــ  س ــویرماهواره لندس ــاس تص ــف    و ETMبراس ــای مختل ــه ه ــد طبه درص

 )منبع: نگارنده( 2131مطالعه درواحدهکتاردرسال درمطالعه کیفی فضای سبنمنطهه موردNDVIشاخص

 
که  3110درسال  یاهیشاخص پوشش گ ریتفس با: 3110منطقه مورد مطالعه سال یاهیپوشش گ رشاخصیحاصل ازتفس جینتا

مساحت و درصد منطقه رابه  نیشتریب یالدیم 3110درسال  یاهیپوشش گ فیدهد که طبقه تراکم ضع ینشان م 0شکل در 
ازمنطقه مورد مطالعه به  افتهیاز نظر مساحت و درصد اختصاص  یاهیخوداختصاص داده است و طبقه تراکم خوب و بدون پوشش گ

 (.3106 ،یدوم و سوم قراردارند )بهادر تبهخود، ر
 
در    3102درسال  یاهیشش گشاخص پو ریتفس: 3102منطقه موردمطالعه سال  یاهیپوشش گ رشاخصیحاصل ازتفس جینتا
 یاهیدر محدوده مورد مطالعه به طبقه بدون پوشش گ NDVI یاهیمساحت شاخص پوشش گ نیدهد که باالتر ینشان م 0شکل 

 یاهیهکتار در رتبه دوم قرار دارد و طبقه تراکم خوب پوشش گ 016600برابر با  یبا مساحت یاهیپوشش گ فیوطبقه تراکم ضع
ازمحدوده موردمطالعه به  افتهیدرمورد درصد اختصاص  جینتا نیدهد. هم یازمنطقه موردمطالعه رابه خوداختصاص م یکوچک خشب

ازطبقات تراکم با طبقه متناظر خود درچهار  کی(. هر3105 ،یکند)بهادر یم زصدقین یاهیشاخص پوشش گ یازطبقه ها کیهر
ابتدا  یاهیطبقه تراکم خوب پوشش گ راتییدرگذر زمان تغ دهدیکه نشان مشده است  سهیمقا 6شکل مورد مطالعه، در  یمقطع زمان

 3110تا  0881 یسالها نیتند ب بیبا ش ینزول یداشته و سپس روند0881تا  0852 یسالها نیدر ب یبه شدت صعود یروند
 ،یالدیم 3102تا  0852 یسالها یمانکرده است. دربازه ز یتند ط بیرا با ش یصعود یروند 3102تا  3110و از سال  داکردهیپ

 3110تا 0881 یسالها نیب ینزول یداشته وسپس به روند ینسبتا صعود یابتدا روند یاهیپوشش گ فیطبقه تراکم ضع راتییتغ
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طبقه از  نیوسعت ا 0852که درسال  یرا داشته است. به طور یشیرو به افزا یبه شدت روند 3102تا  3110و از سال  داکردهیپ
درفاصله  یاهیوسعت بدون پوشش گ راتییتغ یاست. روند صعود دهیرس 3102هکتاردرسال    0166هکتاربه حدود 3005حدود 
 30156به حدود  0852هکتاردرسال  209طبقه مذکور از حدود  شیدهد  که افزا ینشان م  زین 3102تا  0852 یسالها

روند  نیا 3102تا  3110 یداشته است و در فاصله زمان 3110ل سا ارا ت ینزول یروند راتییتغ نیباشد که ا یم 3102هکتاردرسال 
 (.3106 ،یاست )بهادر داکردهیپ شیبه شدت افزا

 
صفحات  ینمودارها نیو همچن 6شکل  یبابررس: 3102تا  0852ازسال  یاهیمربوط به شاخص پوشش گ جینتا یبند جمع

درمنطقه،  یدانیم یدهایداشته که با توجه به بازد یشیافزا یروند یاهیپوشش گ یشود که طبقه تراکم باال یقبل مشخص م
 انیشهر اهواز بوده است. شا نیبه منظور رفاه ساکن یسبز شهر یو فضا یساحل یپارک ها رندهیطبقه در برگ نیمشخص شد که ا

 یتوان آنرا به سالها یداشته که م یبه شدت صعود یروند یاهیپوشش گ یتراکم باال 0881تا  0852 یذکراست که دربازه زمان
 یرا م یروند نزول نیازعلل ا یکیداشته که  یبه شدت نزول یروند 3110تا  0881 یمرتبط دانست و پس از آن در بازه زمان یپرآب

که در  نیا گریفصل تابستان است و د ،یبررس نیموجود در ا یماهواره ا ریبرداشت تصاو خیتار همسئله دانست ک نیتوان مرتبط باا
توان به روند  یم یاهیپوشش گ فیطبقه تراکم ضع یوجود داشته است. با بررس یدوره خشک سال کی 3110تا  0881یسالها نیب

 0881تا  0852 یسالها نیدرب یاهیپوشش گ فیضع مطبقه تراک نیبرد. همچن یطبقه پ نیمنطقه، درا نیدرا راتییتغ یصعود
شد  شترگفتهیکرده که با توجه به آنچه پ یرا ط ینزول یروند 3110تا  0881 یسالها نیراداشته و پس از آن در ب یشیافزا یروند

رشد و  یمستعد برا یاراض ،یمسکون یشامل اراض یاهیبدون پوشش گ طبقه (.3106 ،یگردد )بهادر یبرم یخشک سال یبه سالها
بوده است که منجر  یلیجنگ تحم یاپس ازسال ه یتوسعه و آبادان یاهیطبقه بدون پوشش گ شیازعلل افزا یکیباشد.  یتوسعه م

 شیاست و افزا اهوازشدههمجوار به شهر یاستان و استان ها یرشهرهایسا نیمناطق جنگ زده و مهاجر نیبه مهاجرت ساکن
 نیشهر اهواز در ب یکارخانجات وامکانات رفاه ،یمناطق مسکون جادیبه منظور ا یرشد و توسعه شهر شیو متعاقب آن افزا تیجمع

 باشد. یم 3102تا  0852 یسالها
 

 
 b: روندتغییرات طبهه تراکم خوب پوشش گیاهی دربررسی تغییرات کیفی فضای سبنمحدوده شـهر اهـواز    a -6شکل 

:  c:روندتغییرات طبهه تراکم ضـعیف پوشـش گیـاهی دربررسـی تغییـرات کیفـی فضـای سـبنمحدوده شـهر اهـواز           

: رونـدتغییرات  dییرات کیفـی فضـای سـبنمحدوده شـهر اهـواز      روندتغییرات طبهه بدون پوشش گیاهی دربررسی تغ

 )منبع: نگارنده( 2131تا  3791های شاخص پوشش گیاهی محدوده شهردربین سال

 
در گزارش  تیتوجه به آمار و اطالعات مربوط به جمع با: 3102تا  0800 یسالها نیب یاراض یکاربر راتییحاصل از تغ جینتا

 یاراض یمساحت کاربر راتییآمده است.تغ 9شکل در  یمختلف شهر یها ی(، مساحت کاربر0296اهواز) یعملکرد ساالنه شهردار
هکتار  222به  هکتار 012از  یادار یاراض یاست. کاربر دهیرس 3102/. هکتار در سال 89به  0800/. هکتار در سال 19از  یاجتماع

 بخش شهر اهواز داشته است. نیهکتار در ا 321معادل  یشیاست. در واقع افزا افتهی شیافزا 3102در سال 
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 شیافزا نیباشد.ا یبخش م نیقابل توجه ا شینشان دهنده افزا 3102هکتار در سال  003هکتار به  03انبار از  یاراض یکاربر
و  رییبدون تغ یخیتار یاراض یفراوان در سطح شهر بوده است. کاربر یانبار یبه فضاها ازیشدن شهر اهواز و ن یبه علت صنعت

 نیاست. ا دهیرس 3102هکتار در سال  206به  0800هکتار در سال  80/08از  یآموزش عال یهکتار بوده است. کاربر 82/0
و توسعه  یدولت ریو غ یانتفاع ریغ ،یکاربرد ینور، علم امیپ ،یآزاد اسالم یدانشگاه ها سیقابل توجه به علت احداث و تاس شیافزا

 3102هکتار در سال  095به  0800هکتار درسال  30از  یآموزش یشاپور بوده است. کاربر یچمران و جند دیشه یدانشگاه ها
گرفت  جهیتوان نت یم یدو کاربر نیا سهیاست. با مقا افتهی شیافزا یمقدار کمتر یآموزش عال یاست که نسبت به کاربر دهیرس

جوان و  تیعتواند رشد جم یامر م نیبوده که علت ا یآموزش عال یبه توسعه و گسترش فضاها شتریتوجه ب ریاخ یکه در سال ها
 دانست. رانیدر شهر اهواز و کشور ا یدانشگاه التیتحص یایجو

محدوده  شیاست. افزا دهیرس 3102هکتار در سال  9600هکتار به  60/35از  0800در شهر اهواز در سال  ریبا یها نیزم
 رییتغ نیبوده است. همچن شیافزا نیا لیشهر اهواز از جمله دال یکیزیسعه و گسترش فشهر و تو میحر شیافزا ،یو خدمات یقانون

 یاراض یها یبخش از کاربر نیا شیافزا لیدال گریاز د یها از جمله مسکون یکاربر ریو باغات به سا یاز کشاورز یاراض یکاربر
شهر  یکیزیاست. با توجه به رشد و توسعه ف دهیرس 3102هکتار در سال  60/31/. هکتار به 03باغات شهر از  یبوده است. کاربر

شهر  نیا یکیزیو رشد ف شیاطراف شهر اهواز با افزا باغات شتریکم بوده است. در واقع ب اریباغات بس یرشد کاربر زانیم نیاهواز ا
 اند. دهیگرد لیدها تب یکاربر ریداده و به سا یکاربر رییتغ

 25/52که از  یداشته است. بطور یقابل توجه شیافزا یحمل و نقل و مسافربر انهیپا یاراض یاهواز در بحث کاربر شهر
قطار و فرودگاه از  ،یاتوبوس، تاکس یمسافربر یها نالیاست. احداث ترم دهیرس 3102هکتار در سال  093به  0800هکتار در سال 

 یمحدوده شهر شیبا توجه به افزا یشهر زاتیو تجه ساتیش شده است. در بخش تاسیافزا نیبوده اند که سبب ا یلیجمله دال
 02از  یتجار یاست. کاربر دهیرس 3102هکتار در سال  0/302به  0800هکتار در سال  20/6ها از  یکاربر نیاهواز مساحت ا

 است.  دهیسمورد مطالعه ر یهکتار در محدوده زمان 39/81هکتار به 
 ریمخروبه، سا یساختمان ها ،یدر حال ساخت، درمان ،ییرایو پذ یجهانگرد یها یبطور خالصه کاربر نکهیا تینها در

 ،یمذهب ،تجاری – یمختلط مسکون ،یادار یمختلط تجار ،یکوچک، مجتمع مسکون یکارگاه ها ،یفرهنگ ن،یسنگ عیمختلط، صنا

، 8، 30/.، 01، 06/08، 89/3، 15/6، 85/003/.، 05، 05/8، 00، 20/30، 31/02از  بیبه ترت یو ورزش انتظامی – ینظام ،یمسکون
، 020، 05/00، 50/0002/. ، 63، 002، 92/006، 82/080، 56/00به  0880هکتار مساحت در سال  55/23، و 10/3120، 201
و  راتییتغ نیشتریاست. ب دهیرس 3102ر سال هکتار مساحت د 53/099و  05/3006، 58/2080، 02/91، 00/018، 90/5، 50/050

توان به  یامر م نیا لیبوده است. از جمله دال نیسنگ عیو صنا یمسکون ،انتظامی – ینظام یدر بخش ها یاراض یکاربر شیافزا
در شهر اهواز، توسعه بخش  یانتظام یروهایو ن یو گسترش پادگان ها و مراکز نظام یلیشدن شهر اهواز، جنگ تحم یصنعت

و مهاجرت از شهر ها و  رانیا هیساله عراق عل 9 یلیبعد از جنگ تحم یسال قبل و رونق ساخت و ساز مسکون 31مسکن نسبت به 
 اشاره کرد. رهیمجاور و غ یاستان واستان ها یکار ازشهرستان ها یایجو نیمناطق جنگ زده و مهاجر یروستا ها

رودخانه  میهکتار بوده است. البته حر 80/3360، 3102و 0800بوده است و مساحت آن در سال  رییغرودخانه بدون ت یکاربر
شکل شده است ) لیتبد یمسکون یداده و عمدتا به کاربر یکاربر رییسبز اطراف آن تغ یشده است و باغات و فضا یراتییدچار تغ

5.) 
 نیا سیاست که نشان دهنده افزا دهیرس 3102هکتار در سال  63/550به  0800هکتار در سال  30/23سبز از  یفضا یکاربر

و اندازه متوسط استاندارد  یمناطق مختلف شهردار یکنون یاهیاهواز بوده است. مساحت و پوشش گ یشهر یها یبخش از کاربر

هر نفر  یبرا یاهیمترمربع پوشش گ 06سرانه  نیالعه و همچنمورد مط ودهمحد مساحت ٪ 00 زانیکه به م یاهیسطح پوشش گ
 (.5شکل باشد) یم
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 cمیالدی  2131: حریم رودخانه شهر اهواز در سال  b میالدی 3722: حریم رودخانه شهر اهواز در سال a -9شکل 

 )نگارنده)منبع: میالدی  2131: فضای سبن شهر اهواز در سال 3722d:فضای سبن شهری اهواز در سال  

 ()منبع: نگارندهمیالدی  2131تا  3722تغییرات کاربری اراضی شهر اهواز بین سال های  -8شکل 

 

 یزراع یخزش شهر بر اراض یطیمح ستیسنجش اثرات ز -7-3
 اریو در اخت هیته یشهر اهواز، پرسشنامه ا یکیزیگسترش ف یطیمح ستیبخش از پژوهش جهت سنجش اثرات ز نیا در

 یدلف کیمحدوده شهر دارد، از تکن یزراع یها نیبر زم یادیاثرات ز ،یگسترش شهر نکهیکارشناسان قرار داده شد. با توجه به ا
نفر از  01 اریکه به صورت پرسشنامه باز در اخت ،یگسترش شهر یطیمح ستیز ثراتدر رابطه با ا یبهره گرفته شد. مرحله اول دلف

نظرات مرحله اول که به صورت کامالً باز  یتمام ،یدلف کیقرار گرفت. در مرحله دوم از مدل تکن متخصصان و کارشناسان مربوطه
 نیصورت پرسشنامه کامالً بسته مطرح گردد، در ا بهشده تا در مرحله دوم  یها دسته بند دگاهینظرها و د یانجام گرفته بود تمام

کارشناسان و متخصصان گذاشته شد  اری( در اختایدرجه 0 سیقا)م کرتیل فیبه صورت ط ه،یگو 00مرحله شاخص ها در قالب 
 (.8)جدول
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 اثرات زیس  محیطی گسترش شهری  -3جدول 

 Mean(5) شاخص ردیف

 

 Mean(5) شاخص ردیف

 08/0 فرسایش خاک 8 98/0 آلودگی آب و هوا 0

 00/0 کاهش توان اکولوژیکی 01 95/0 آلودگی خاک 3

 00/0 افزایش زباله ها و ضایعات 00 98/0 تخریب منابع 2

 03 50/0 آلودگی گرمایی 0
بر هم خوردن فرم طبیعی زمین و 

 ارتفاع آن )شیب(
00/0 

 90/0 کاهش بازده محصوالت 02 53/0 هیدرولوژیتغییر در سیستم  0

 00 80/0 تغییرات آب و هوایی 0
کاهش سطح تولید محصوالت به 

 دلیل کاهش زمین کشاورزی
80/0 

 80/0 کاهش تنوع محصوالت 00 51/0 کاهش فضای سبز روستا 5

 (0289پژوهش،  یها افتهیمنبع: ) 00/0 افزایش خطر سیالب 9

 

 گیری نتیجه

رفته است. در این دوره کارخانجات و  گسترش شهر در اطراف محورهای شهری پیش 0881تا  0852های در حد فاصل سال
اند. رشد شهری در امتداد مسیرهای اصلی شهری جهات توسعه شهر را از داشتهصنایع در تعیین جهت رشد شهری تأثیر بسزایی 

های شهری وجود ها و کانونهایی که حد فاصل بافتاطراف رودخانه دور کرده و به اطراف گسترانده است. در این دوره گسستگی
ده است. در این دوران در کنار جهات و های مختلف شهر پیوستگی و اتصال برقرار شداشت کم کم از بین رفته و بین محدوده

های حصیرآباد، و نشینیهای نامطلوب نیز مانند حاشیهچگونگی توسعه مطلوب شهر نظیر محدوده طراحی شده کیانپارس، توسعه
نی نشیهای جنوبی خود به روستاهای اطراف پیوند خورده است و زاغهاتصال تدریجی آنها به شهر را شاهد هستیم. شهر از بخش

نیز رشد شهری بیشتر در جهت پر شدن فضاهای خالی حد فاصل  3110تا  0881های رشدی فزاینده داشته است. در فاصله سال
 نیز دوباره شهر به سمت اطراف و حاشیه در حال رشد است. 3110های شکل گرفته جهت یافته است و پس از سال بافت

دهد که خط شهر مورد عمل مرکز آمار ایران در نشان می 90و   50، 00بررسی تحوالت جمعیتی اهواز در سه دوره آماری 
نفر جمعیت داشته است. این  930هزار و  058شهر اهواز  0200های تغییراتی نداشته است. بر اساس نتایج سرشماری سرشماری

رسیده است. الزم به ذکر می  نفر 000هزار و  890به   0290نفر و سرانجام در سال  891هزار و  910به  0250جمعیت در سال 
هزار نفر رسیده است. با توجه  001میلیون و  0جمعیت شهر اهواز به بیش از  0281باشد که طبق آخرین برآورد جمعیتی در سال 

به آمار فوق می توان نتیجه گرفت که زیرساخت های توسعه شهری متناسب با رشد جمعیت در دوره موردنظر نبوده و نیازمند توجه 
نیز اشاره شد علت عمده این رشد سریع  0ژه و توسعه متوازن شهری بین مناطق مختلف هستیم و همانگونه که در فصل وی

 جمعیت، مسئله جنگ و مهاجرت اجباری به مرکز استان بوده و مربوط به رشد طبیعی ناشی از زاد و ولد نمی باشد.

 0881رادرسال  منطقه سبز فضای از وسعت بیشترین گیاهی پوشش ضعیف تراکم طبقه در بررسی شاخص پوشش گیاهی

در . گیردمی را در بر مطالعه مورد منطقه از کوچکی بخش گیاهی پوشش بدون و طبقه است داده خود اختصاص میالدی به
تراکم  طبقه وبعدازآندرصد  55 با گیاهی پوشش ضعیف تراکم به اختصاص مورد مطالعه منطقه مساحت درصد بیشترین مجموع 

 طبقه تراکم ضعیف .دهند می خوداختصاص به را ازمنطقه % 0گیاهی پوشش بدون طبقه ودرصد  09 با گیاهی پوشش خوب

 و ازنظرمساحت گیاهی پوشش و بدون گیاهی پوشش خوب تراکم و طبقه مساحت بیشترین میالدی 3110 درسال گیاهی پوشش
 پوشش شاخص مساحت باالترین 3102قراردارند. در سال  وسوم دوم خود،رتبه به موردمطالعه ازمنطقه یافته اختصاصدرصد 

 در رتبه اول و دوم گیاهی پوشش ضعیف تراکم وطبقه گیاهی پوشش طبقه بدون به موردمطالعه درمحدودهNDVI  گیاهی

 دهد.  می خود اختصاص رابه مورد مطالعه ازمنطقه کوچکی بخش گیاهی پوشش تراکم خوب قراردارند و طبقه
ساله، وجود منابع نفت و کشف منابع گازی، سرمایه  0اجرای برنامه های توسعه  گیاهی پوشش بدون طبقه افزایش ازعلل یکی

شهر ها  مهاجرت منجربه که است بوده تحمیلی جنگ های ازسال وآبادانی استان پس توسعه گذاری در بخش های انرژی استان و
 جمعیت است.افزایش به کالنشهراهواز شده استان های همجوار استان وو مهاجرین سایر شهرهای  زده جنگ و روستاهای مناطق

مسکونی، ایجاد وتوسعه کارخانجات، ایجاد وتوسعه راه ها، توسعه  مناطق ایجاد شهری سبب توسعه و رشد افزایش آن و متعاقب

 0852سالهای  شهراهواز بین رفاهی در–و توسعه امکانات خدماتی بخش صنایع، توسعه بخش مسکونی، گسترش فضاهای تجاری

شده است. با بررسی روند فوق می توان نتیجه گرفت که با توجه به وضعیت خاص اقلیمی شهر اهواز نیازمند توجه ویژه  3102تا 
  ای به توسعه، حفاظت و مراقبت از سطوح سبز، فضای سبز و کمربند سبز شهر هستیم.
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بیشترین تغییرات و افزایش کاربری اراضی در بخش های می دهد که نشان تغییرات کاربری اراضی شهری اهواز بررسی 
 جنگ تحمیلی انتظامی، مسکونی و صنایع سنگین بوده است. از جمله دالیل این امر می توان به صنعتی شدن شهر اهواز، – نظامی

سال اخیر و رونق ساخت و ساز  00در شهر اهواز، توسعه بخش مسکن در  انتظامی و مراکز نظامی و نیروهای پادگان ها گسترش و
 03/550به  0800هکتار در سال  30/23کاربری فضای سبز از  ساله ایران و عراق اشاره کرد. 9مسکونی بعد از جنگ تحمیلی 

های شهری اهواز بوده است. مساحت و پوشش  رسیده است که نشان دهنده افزایس این بخش از کاربری 3102هکتار در سال 
مساحت محدوده مورد  ٪ 00اطق مختلف شهرداری و اندازه متوسط استاندارد سطح پوشش گیاهی که به میزان گیاهی کنونی من

می توان این چنین نتیجه گرفت که دو پدیده  (. 5شکل )مترمربع پوشش گیاهی برای هر نفر می باشد 00مطالعه و همچنین سرانه 
های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بافت شهری و فضای  صنعتی شدن و جنگ تحمیلی اثرات قابل توجه ای در زمینه

 شهری از خود به جای گذاشته است. عالوه بر این دو مورد فوق تاثیرات منفی زیادی در محیط زیست شهری داشته اند.

هداری فضای نتایج این تحلیل های اکولوژیک نشان می دهد که برای ایجاد تعادل در مرکز شهر و سایر محالت نیازمند نگ
باالتر فضای  درصداهواز می باشیم. همچنین  سبز مناطق اطراف شهر، حاشیه رودخانه کارون و باغات و فضای سبز داخل شهر

تخریب عناصر مهم زیست محیطی سبب عواملی فراوانی  .شهر اهواز می باشد 3و  0و  9، 2متعلق به مناطق  به ترتیب سبز
موجود،  فاضالب خانگی، بیمارستانی و صنعتی به کارون، عدم توجه به اکوسیستم جانوری و گیاهیهمچون، ورود بیش از حد مجاز 

ساخت و ساز غیر  کارون و بستر رود،  عدم توجه به کیفیت آب و چگونگی استفاده از آن، دخالت در وضعیت طبیعی و ارگانیک لبه
آلودگی کناره و بستر  ن بعد از فروکش سیالب های عظیم،اصولی در محدوده کارون، عدم بازبینی شرایط زیست محیطی کارو

وبه  کارون و عدم الیروبی به موقع و منظم، وجود جنگل های خود رو در بستر روخانه،تغییرات اقلیمی سالیان اخیر وکاهش بارندگی
ود که عدم توجه جدی تبعه آن کاهش دبی رودخانه کارون در سال های اخیر شده است. با توجه به مطالب فوق، نتیجه می ش

مدیریت شهری به مباحث زیست محیطی در عصر حاضر در تمامی زمینه ها از جمله مطالعه و بررسی میدانی و کتابخانه ای و 
تحلیل و بررسی داده های بدست آمده از مطالعات و پی بردن به نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی مناسب جهت رفع نقاط ضعف و 

 ا از جمله علل عمده ایجاد مشکالت فعلی در زمینه های زیست محیطی و اکولوژی شهری می باشند.برطرف نمودن کمبوده
 

 منابع
اهلرز،اکارت، ایران مبانی کشور شناسی جغرافیایی،جلد اول،جغرافیـای طبیعی،ترجمـه: رهنمایی،محمـد تقی،چـاپ دوم،  -

 (0253)ترجمه  0208، 99موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب، ص 

و  200، 200، 90، 90، 00،  )احمدی، حسن، ژئومورفولوژی کاربردی. جلد اول، فرسایش آبی ، انتشارات دانشگاه تهران،  -
280 ،0250 

 025، 8اختصاصی، محمد رضا و همکاران، منشا یابی تپه های ماسه ای . موسسه تحقیقات جنگل و مرتع، ص -

 0290، 000و  000ن . انتشارات دانشگاه پیام نور، ص درویش زاده، علی و میهن محمدی، زمین شناسی ایرا -

ماهواره  DEM های مورفولوژیکی توسعه شهری با استفاده ازرضایی مقدم، محمد حسین و دیگران، طبقه بندی محدودیت -
 029، بهار  179-165، صفحات38، نشریه فضایی جغرافیایی، سال دهم، شماره  GISو  ای

یرات کاربری اراضی بر مورفولوژی رودخانه کارون، فصلنامه علوم محیطی، دوره دوازدهم، شماره رضائیان و دیگران، تأثیر تغی -
 0282، بهار 59، ص  0

 00(، ص 95 –)به نقل از قربانیان  0200سازمان زمین شناسی، گزارش جنوب باختری مطالعات برروی رسوبات کارون،  -
حوضه رود کارون و کاربرد علمی و عملی آن درعمران شـهر اهـواز، (، جبرائیل، مطالعه هیدروژئومورفولوژی 0قربانیان ) -

 000،029و 000، 03، 02، 00، 02، 00-01معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، صص 

 ای با استفاده از سامانه اطالعاتهای ژئومورفولوژی در آمایش ناحیهسنجی نقشهقربانیان، جبرائیل، مرشدی، جعفر، امکان -

سال سوم، شماره دوم ، بهار  –نمونه موردی شهر اهواز، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی  –( GISجغرافیایی )
 .09-51و 00، صص 0281

به نقل از حسینی توکل و همکاران، پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در فصل رویش با استفاده از  –لطیفی و همکاران  -
پژوهشی تحقیقات مرتع و -ط آن با عوامل اقلیمی )مطالعه موردی: استان البرز(، فصلنامه علمیتصاویر ماهوارهای و ارتبا

 0280، 030-000، صفحه 0، شماره 33بیابان ایران، جلد 

 0292، 039-038محمودی، فرج ااهلل، ژئومورفولوژی اقلیمی. انتشارات دانشگاه پیام نور، ص  -

 0200-00-50-0290مسکن سال های مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و  -
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--------------------------------------------------- 
 

Investigation of Changes and Physical Development Process of Ahwaz 

Metropolis with Emphasis on Social, Urban and Environmental Indicators 

 
Abstract: 

During the years 1955 to 2013, the city of Ahwaz has had the most physical changes in the city, 

causing the occupation and replacement of agricultural land and the conversion of these lands 

into residential and industrial facilities, and so on. In this study, attempts have been made to 

evaluate the changes that occurred between 1955 and 2013 using aerial imagery and remote 

sensing software and GIS. The results indicate that the most significant changes in the city of 

Ahvaz have been made within the land uses such as parking, religious spaces, military and law 

enforcement, social, educational, cultural, small workshops, facilities and urban equipment areas. 

Delphi technique was also used to measure the environmental impacts of urban expansion. The 

results showed that climate change, reduction of agricultural land production, reduced product 

diversity, resource degradation, heat pollution and climate pollution are the most important 

environmental impacts of urban expansion. 

 
Keywords: Physical growth, Satellite images, GIS, Ahwaz city 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 4331 (، تابستان )مرداد(6)پیاپی:  3سال دوم، شماره 

 

انگیزی در تداوم دلبستگی مکانی در بازار واکاوی مفهوم خاطره

 تاریخی تبریز

     

 3، علی عزیزی*2، محمدرضا ابراهیمی1احد بهشتی اصل
 10/10/89تاریخ دریافت:  

 10/10/89تاریخ پذیرش: 
 

  00013 مقاله:کد  

 
 

 یدهـچک
 

حفاظت  ،یمکان مندیتیدر رضا یاصل اساس کی عنوانبه طیطراحانه مح هاییژگیبه مکان به همراه و یمفهوم دلبستگ
 تیو تقو ینآفریانسان و مکان، در ارزش انمی سازخاطره یدیکل میاز مفاه ط،یمجدد مح دیو عالقه به بازد ختهیخودانگ

آن با در نظر گرفتن  یموضوع و ابعاد ماهو نیا ژهیو گاهیجا وزه،امر کنیشهری است. ل یختاری هایبافت یادراک بصر
عرضه  یشهر یمورد کاوش قرار نگرفته و سبب گشته آنچه فضا یبه خوب شدن؛ یکالبد یتوسعه شهرها به سو التیتما
که  حاضر تاردر تعارض قرار گیرد. در نوش کندمیطلب  ش،یخو یتیو هو ایخاطره هایرشته در شهروند آنچه با دارد؛می

و تداوم رشته یحس دلبستگ یدر ارتقا یخاطرات جمع یمکان تیهو ریتأث نییتب منظوربهاست مستقل،  یبرآمده از پژوهش
 یو معرفت یعلم یاز خألها یآن، به برخ یخیبازار تار یعنی زیتبر یشهر بخشتیهو یاز ساختارها یکی ایخاطره های

 یرگیشکل ندیفرآ یو چگونگ یستیچ هایمؤلفهـ 0پاسخ داده شده است:  شبا طرح دو پرس نهیزم نیموجود در ا
مکان چگونه بر  ایخاطره هایو انباشت رشته یزانگیـ خاطره3 باشند؟میکدام  طیمح یدر ادراک بصر یمکان یدلبستگ

 کردیمقاله با رو نای ها،به پاسخ پرسش لین ی؟ براگذاردمیاثر مکان  ییمعنا هایارتباط شهر و شهروندان و تبلور افراشت
مکان و خاطره پرداخته و نقش  ت،یچون حس تعلق، هو یمیبه ارائه مفاه ،یو با کاربست روش مورد پژوه یدارشناختیپد
پژوهش  جینموده است. نتا نییتب یرانیا یدر چهارچوب نظام معمار ،یشهر فضای از شهروندان ادراک کیفیت بر را هاآن

شهر، با  یدر ارتباط با بستر فرهنگ زیتبر یخیبازار تار یمعمار راثینهفته م تیناملموس و هو یژگیو دهد؛ینشــان م
شده و  طیمح ییدر بازشناخت مکان و خوانا یذهن یمبدل به الگو ،ایخاطرهرشته  کیو تجسد آن در  خاطرتعلق جادیا

 آن، گشته است. طیمخاطب با مح یموجد حس دلبستگ
 

 ایخاطره هایرشته ،یتعلق مکان ،یخیحافظه تار ،یمکان تیهو ،یزانگیخاطره یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 .شرقی، ایرانآذربایجانای تبریز، دانشگاه فنی و حرفهپسران ای معماری، دانشکده فنی و حرفه و گروه ساختمان - 4

 شرقی، ایرانای آذربایجانتبریز، دانشگاه فنی و حرفهپسران ای معماری، دانشکده فنی و حرفه و گروه ساختمان - 2
 Mr.ebrahimi@hotmail.com )نویسنده مسئول( 

 .شرقی، ایرانآذربایجانای تبریز، دانشگاه فنی و حرفهپسران ای معماری، دانشکده فنی و حرفه و گروه ساختمان - 3
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 مقدمه -1
 گیریشکلانسانی و  هایمحیطاز مفاهیم مهم در ارتقاء کیفیت  انتزاعی[، فضای مفهوم با دلبستگی به مکان ]در تقابل

(، به بیان رابطه پایداری و عملکردی 3ابعاد رابطه انسان و مکان) ترینمهمیکی از  عنوانبه که (0)محیط است فعالیت در هایپایه
-همچنین خاطره گیری دلبستگی به مکاندر روند شکل(. shamai, 1991: 347-358( )0پردازد )انسان و مکان پیرامونش می

فی و عملکردی، وارد یک ، دو عنصر انسان و مکان از طریق عنصر سوم تعامل انسان و مکان به لحاظ شناختی، عاطانگیزی آن
کند که . بر این منوال، مکان زمانی معنا پیدا میعامل چهارم قابل طرح است عنوانبهفرآیند می گردند که در این فرایند زمان 

زمان، از آن صورت گرفته و تصویری ذهنی از خود بجای گذاشته باشد.  نیز و ارتباطات کالبدی، عناصر از درکی حسی در بستری
 در (. این08: 0091های همانندی، همچون خاطره و هویت هستند )حبیبی،یه بر این رویکرد، انسان و مکان دارای شاخصهبا تک

 این مبین نموده، رخ تاکنون اخیر دهه چند در طی که تحوالتی و کشور های تاریخی شهرهایبافت وضعیت بررسی که است حالی

 کرده فرق گذشته در شهر مفهوم و معنی با بکلی آن معمارانه از کیفیت ما تلقی و امروزی شهر مفهوم ما، سرزمین در که است نکته

 و مضامین فهمی سخت یا فهمی دیر نوعی موجب ایران؛ روز معماری زبان با سنتی معماری عالم دوگانگی زبان این ( و0است )
های شهری شده است. بر این معمارانه و هویت مکان ای و ارتقاء کیفیتهای خاطرهدر حوزه انگیزش تجربه ذهنی رشته مفاهیم
، امری ایجاد هویت و حس مکانی که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود می آید و برای مقابله با این رویه، اساس

أثیر زیادی در و ت گشتهمنجر به دلبستگی و وابستگی شهروندان رسد. بدین صورت که هویت مکان شهری، ضروری به نظر می
پیوستگی و تداوم حیات شهری همواره در اندر کنشی با خاطره انگیزی (. چراکه؛ 0)داشتخواهد احساس تعلق خاطر شهروندان 

بر این اساس و با در نظر گرفتن این مهم و اینکه محیط و فرهنگ بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ چنین  حیات هر روزه پدید می آید.
نماید، دربرگیرنده اصول و های انسان به انسان القاء میهای کالبدی ساخته؛ معنایی که محیط در کنار ویژگیشودمستفاد می

(. با این 6شود )پذیری محیط از عوامل مذکور میساز جامعه بوده و در نهایت منجر به شکلبینی هویتهای فرهنگی و جهانارزش
ای ـ بدلیل ماهیت اجتماعی ـ که در آن، محیط خود را در باشد. مکانی خاطرهاین بازنمود میایی از تفسیر، بازار تاریخی تبریز نشانه

قدیمی بر تفکیک فضایی  بافت اصالت یک عالوه بر نگاهداشت ؛ ودهدهای معنایی نشان میپوشش مضامین ملموس و افراشت
-دراک در بعد فیزیکی یا بصری افراد را نیز فراهم میگذارد؛ در عین حال امکان اکالبد قدیمی و حتی بافت معاصر شهر صحه می

ترین نیاز انسان، چنین فضاهایی سبب رونق حیات اجتماعی و فرهنگی شهر شده و به تبع آن اساسی کهسازند. بدین جهت است 
نموده؛ چنین فضاهایی  ای و کنش متقابل را مرتفعهای خاطرهانگیزی و انباشت رشتهیعنی نیاز به زندگی اجتماعی همراه با خاطره

نمایند. بر این مبنا، نوشتار حاضر گیری مشارکت مردمی را تسهیل میها، بروز رفتارهای اجتماعی و شکلامکان کالبد یافتن اندیشه
مکان با کاربست  حس و دلبستگی مکانی از تعلق حس بر مشتمل ادراک فضایی محیط تاثیرپذیری ارزیابی با هدف دارد قصد

 این از رفع بخشی هایی که پیشتر ذکر شد، برایمعنایی آن و پاسخ به پرسش مولفه بر تاکید ضمن انگیزی مکان،طرههویت و خا

-تبیین تأثیر هویت مکانی بازار تاریخی تبریز در ارتقای حس دلبستگی و تداوم رشته به و معطوف محدود قلمروی خأل معرفتی، در

های میدانی میسور خواهد شد ـ، مطالعات و برداشت طریق از اطالعات، برخی لای آن بصورت موردپژوهی ـ حصوهای خاطره
و چگونگی درک آن توسط  یمکان و تعلقحس دلبستگی  حس مکان،برای این منظور، ابتدا مقوله بحث مستدلی را ارائه نماید. 

)بازار تاریخی  در یک فضای شهری نمونه ارتباط آن با فضاهای شهری پرداخته و سپس، آن رابه و  مورد بررسی قرار گرفتهمردم 
 قرار داده است. کاوش، مورد تبریز(

 

 پیشینه پژوهش -2
-می ادعا قابل انگیزی و هویت مکانیحس تعلق به مکان، خاطره در مورد صریح بطور موضوع، ادبیات مرور نظر از که آنچه

به نسبت اهمیت  عالمانه بررسی و مطالعه برای کمتری اقبالمعماری  مطالعات حوزه پژوهشگران معاصر، دوره در است که آن باشد
-بحث پرداخته باشند در خور توجه نمیاین شمار تحقیقاتی که به طور کامل به اند و داده نشان خود از این موضوع و تاثیر گذاری

-و ... بیشتر به چشم می مکانیدلبستگی و تعلق از جمله: هویت مکان، حس مکان، هایی با موضوعات مرتبط . لکن پژوهشباشد

 .گردددر ذیل تعدادی از عناوین بیان میکه خورد 
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 پردازان حوزه مکان، مأخذ: نگارندگاناهم تعاریف ارائه شده از سوی برخی نظریه -1جدول 

 تعاریف ارائه شده سال نظریه پرداز

Bowlby& Giuliani 1969 & 2003 پیوندپذیری آنمیزان  مفهوم دلبستگی مکانی 

Relph 1976 های مختلف حس مکانمعرفی جنبه 

Mumford 1981 ترابظ زمان و فضای شهری و موثرات آنها بر همدیگر 

Rossi 1984 واکاوی خاطرات جمعی در بستر شهر 

Shamai 1991 شناسی حس مکانگونه 

Canter 1997 ارائه مدل مکان 

Huyssen 1997 سازی و دستکاری حافظه جمعی در مکانبررسی راهبردهای هویت 

Benjamin 1999 انگیزی شهرهاخاطره 

Hernandez 2001 های دلبستگی مکانی و هویت مکانیحوزه 

Kyle 2004 های شهریبررسی ابعاد دلبستگی به مکان در محیط 

Lewicha 2008 دلبستگی مکانی و پیوندهای انسانی با محیط 

Raymond 2010  اجتماعی ـ فرهنگی مکانبررسی بعد 

Hurley 2010 انگیزی محیط شهریهای موثر در خاطرهواکاوی چارچوب مشارکتی در تحلیل مولفه 

Busa 2010 های شهری در زمینه تعامل هویت و خاطرات شهریتحلیل سیاست 

 
احساس دلبسته »محصول؛ یعنی  عنوانبهگیری مفهوم دلبستگی مکانی، آن را های اولیه شکلتعاریف ارائه شده در سال

یند و آها، فرها، میدید. با گسترش مطالعات و با اهمیت یافتن چگونگی و چرایی دلبسته شدن به مکاندر افراد و یا گروه« شدن
 3116: 01ناپذیر مفهوم دلبستگی مکانی مورد مطالعه قرار گرفتند. )ابعاد جدایی عنوانبهها نیز گیری دلبستگی به مکاندالیل شکل

,Waxman ،های متأخر از ابعاد دلبستگی مکانی با گسترش مطالعات، انتقاداتی بر مدل دو بعدی دلبستگی مکانی و به مدل(. لکن
یند ارائه شد. دو رویکرد کلی در این انتقادات غفلت از بعد جمعی و نقش اجتماع و آتبع آن پیشنهاداتی مبنی بر ابعاد مغفول این فر

فرهنگی مکان تمرکز بیشتری داشتند بر نیاز به  -باشد. محققانی که بر بعد اجتماعی های طبیعی مین محیطشمرد کم اهمیت
کنند شود، تأکید میها میگیری معنای مکاندرک زمینه اجتماعی در پیوندهای مکانی، شامل تعامالت اجتماعی که منجر به شکل

(030 :3101 .,Raymond et al.) 
 

 مبانی نظری -3
بیان ویژگی ناملموس و هویت نهفته میراث و درک ویژگی ذاتی و درونی در ارتباط با بستر فرهنگی در ایجاد تعلق خاطر و 

 حس و شودمی محیط خوانایی مکان و یک بازشناخت سبب که است بزرگی و کوچک هایتفاوت درک ارزش ذاتی هویت،
 فرهنگی و گسترش جهت مهم، بسیار عوامل از حفاظت در هاآن نت ازصیا و هاآورد. لذا، ارزشمی بوجود را محیط دلبستگی

شناسی و دلبستگی مخاطب با محیط خواهد داشت که در و هویت رابطه تنگاتنگی با ارزش بود خواهد جوامع در بخشیهویت
و رویدادها و  یابدبر این مدار، فضای شهری بستری است که حیات مدنی در آن جریان می بایستی مد نظر قرار گیرد. مکان حفاظت

ای تبدیل کرده )حبیبی، (؛ رویدادها و حوادثی که حیات مدنی را به حیات واقعهTschumi,1994: 153دهند)حوادث در آن رخ می
 و انتقال گیریشکل فرآیند درک ها شود. لذارهشوند تا خاطره شکل بگیرد و ذهن محل انباشت خاط( و سبب می06: 0019

 انسان تعامالت و شود. رویدادهامی محقق کالبدی بستر با ترکیب در شهری عمومی فضاهای محتوای در نفوذ با جمعی خاطرات

 خاطره نام به ایپدیده که است حالت این در و گیردمی قرار او آتی و پیشین با تجارب پیوندهم و کرده انگیزخاطره را فضا که است

 بنابراین ماهیت ؛شد خواهد جامعه مشترک هویت از جزئی و مانده شهروندان ذهن در گذر زمان در که گیردمی شکل جمعی

 خاطرات گیریبستر شکل که دارد اشاره مسئله این کند، بهمی آشکار را شهری فضای با آن ارتباط آنکه ضمن خاطره اجتماعی

قلمرو  مکان( در انگیزیخاطرات )خاطره گیریشکل که است واضح لذا باشد، اجتماعی تعامالت وقوع محل باید جمعی
 و انداجتماعی ماهیت دارای که جمعی خاطره و شهری هویت به عبارتی میان .است پذیرامکان شهر یعنی جمعی هایسکونتگاه

، رابطه نیز دلبستگی به مکاندارد.  وجود متقابل روابطی ست؛ا بوده شهر مردم اجتماعی تعامالت بستر همواره که فضاهای شهری
دهد و مکان است که معنای احساسی، عاطفی و فرهنگی مشترکی به یک فضای خاص می نمادین ایجاد شده توسط افراد نسبت به

از کلیت حس مکان و مکان یک بعد  (. دلبستگی به0883:008 ،مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به محیط است )آلتمن و لو
نتیجه اعتقادات و احساسات مثبتی  ؛ و(030:  3110، 08وابستگی عاطفی مثبت است که بین فرد و مکان توسعه می یابد )استدمن 

. در نهایت، بر (06:  01، 0883است که فرد در فرایند تعامل با مکان و معنا بخشی به آن خلق می کند )رابیستیان و میلی پار 
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-ات موصوف، این نوع نگرش در فرآیند ادراک بصری شهروندان باعث بوجود آمدن نوعی احساس هویت یا اینمبنای ادبی

ای که انسان هویت خویش را در هویت محیط جستجو گردد. بگونه( فرد با فضا و محیط خویش در شهر میIdentityهمانی)
شود که در پی آن سعی در استحاله مختصات هویتی قائل می نموده یا اینکه آن چنان ارزش و احترامی برای عوامل هویتی محیط

 .(0نماید)نمودار شمارهخویش به سمت کسب مختصات هویت محیط می

  

 : عوامل مکانی موثر در ایجاد حس دلبستگی به مکان، مأخذ: نگارندگان1نمودار

 

 عوامل کالبدی مکان عوامل اجتماعی مکان

 حریم شخصی
 تعامل اجتماعی

 خلوت
 امنیت

 رفتارها
 
 

 انعطاف پذیری و دسترسی
 کیفیت بصری
 عوامل طبیعی

 آسایش
 امکانات و کیفیت ساختاری

 محصوریت
 

 عوامل فعالیتی مکان

 تناسب فعالیتی
 تنوع فعالیتی
 تداوم زمانی

 قوانین فعالیتی
 تسهیالت

 

 عوامل معنایی مکان

 نقاط همانندی
 خاطرات

 هانمادها و نشانه
 رخدادهای تاریخی

 هویت و اصالت
 

 عوامل موثر در پایداری حس مکان

 معنا

 معانی موجود در مکان معانی موجود در ذهن انسان

 ادراک معنادار مکان

عقاید و ارزشهای 
 -اجتماعی

فرهنگی فردی یا 
 گروهی

 بعد شخصی بعد اجتماعی بعد فیزیکی

 متاثر از:
اجزای * ساختار کالبدی و 

 آن
 های فضایی* ویژگی

های ها و ویژگی* گونه
 متمایز مکان

 * شخصیت مکان
 * فرهنگ

 متاثر از:
 ها* فعالیت

* ارتباطات و برخوردهای 
 اجتماعی

 * فرهنگ
 * هویت جمعی

 های جنسیتی* ویژگی
 * مسایل اقتصادی و سیاسی

 

 متاثر از:
 ها* نگرش
 * ارزشها

 * فرهنگ
 ویژگیهای فردی* احساسات و 

 * ادراک شخصی
 * ارزش گذاری فردی

 * هویت فردی
 

 ادراک معانی
 ابتدایی -آنی 

 ادراک معانی کارکردی

 ادراک معانی ارزشی

 ای و نمادینادراک معانی نشانه

به مکان بی تفاوتی نسبت قرارگیری در مکانآگاهی از  تعلق به مکان دلبستگی به مکان یکی شدن با اهداف مکان حضور در مکان فداکاری برای مکان  
 

 حس مکان
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 هایی از مفهوم حس مکان و حس تعلق و دلبستگیانگاره -4

 مکان. به حس تعلق ایجاد برای اولیه شروط ( همچنین، ازLang, 1994: 291است ) اجتماعی ای پدیده مکان، یک شناخت

که دارای دو وجه اصلی در ادراک ماهوی و مادی است. لذا قلمرو با یک ای است خاص، از روابط اجتماعی هویت یک مکان، آمیزه
-آید ]و واجد مطلوبیت دانسته مییابد و با احساس مالکیت و ترکیب کالبدی به صورت نماد در میشناختی میمکان، هویت روان

 فرد روانی و روحی و ادراک مکان و انسان ارتباط که برآیند مکان حس (. از سویی دیگر،Pastalan, 1970: pp.88-101شود[ )

که  (1است ) مکان همراه با یک کنش متقابل و دو طرفه جهت تامین حس تداوم به دادن هویت و است؛ باعث شخصیت محیط از
 ذهن در شهر ماندگاری و ثبات به در نهایت افراد، در خاطر تعلق ایجاد ضامن تواندو می بوده عمومی جامعه حاصل از دریافت

یلی ریتم معمول زندگی به هم بخورد، الشود که به دحس مکان، زمانی بیشتر آشکار می .(Hague, 2005:6شود ) منجر شهروند
کند و در هنگامی که مکان به دلیل وقوع جنگ یا سوانح طبیعی تغییر یابد. مفهوم حس مکان، ماهیت مکان را مشخص میمثالً 
با پی بردن به نوع رابطه میتوان (. Partovi, 2008)کتری مشخص و متمایز هستند شود که دارای کاراهایی یافت میمکان

حس مکان در رویکردهای مختلفی چـون  (.3)جدول شماره  ها از آنها بهره گرفتهای انسانها را سنجید و در طراحیخواســته
 بیان در مفاهیم مرتبط ترینمهم پدیدارشناختی، دیدگاه از .پدیدارشناسی و روانشناسی محیطی، تفاسیر مختلفی را برانگیخته است

 یا غیر مادی هایویژگی معنای به مکان بنابراین حس؛ است شخصیت آن و مکان در بستر محیط ادراکی تجربه مکان، حس

 هویت میان نماید که( و اینگونه در ذهن متبادر می09:  1385 دارد )فالحت، مکان روح نزدیک به معنای که است مکان شخصیت

 است؛ بوده شهر مردم اجتماعی تعامالت بستر همواره که فضاهای شهری و انداجتماعی ماهیت دارای که جمعی خاطره و شهری

 در خاطر تعلق ایجاد ضامن توانددارد. بر این منوال؛ متمایز شدن خصوصیات یک مکان از مکانی دیگر می وجود متقابل روابطی

احساس تعلق "های ذهنی چنین احساسی در گستره سیال آموزه .شود منجر ذهن شهروند در شهر ماندگاری و ثبات به نهایتاً افراد
هم به لحاظ چارچوب نظری و هم به لحاظ روش تحلیل، رویکرد  (. بر این مبنا، در این پژوهش،9شود )نامیده می "به مکان

 پدیدارشناختی مالک عمل قرار گرفته است.
 

 جمعی و حافظه تاریخیمفهوم خاطره -4-1
خاطره ممکن است جمعی یا فردی باشد. هر چه تعداد افرادی که قادر به یادآوری خاطره هستند، افزایش یابد، خاطره از قلمرو 

در  0830واژه خاطره جمعی که برای اولین بار توسط موریس هالبواکس در سال  شود.فردی خارج شده و به حوزه جمعی وارد می
ها در آن سهیم بوده، آن را به بکار رفته است، به معنی خاطراتی است که گروهی از انسان "اجتماعی خاطره چارچوب"کتاب 

گیری آن دخالت دارند. او در این مطالعه بر ماهیت اجتماعی خاطره تاکید دارد و دالیل اجتماعی بودن دیگران انتقال داده و در شکل
اطره دارای محتوای اجتماعی است زیرا اغلب خاطرات یک فرد، در حضور دیگران و در محل کند: اول، خگونه بیان میخاطره را این

شود که یاد آوردن و گرامی داشتن خاطرات از نقاط مرجع زمانی و مکانی استفاده میاند. دوم، برای بهزندگی جمعی شکل گرفته
ها خاطرات را در کنار هم یا با هم به یاد ه آن. سوم، انسانهای مربوط بمانند روزهای سال و مراسم و سنت؛ جنبه اجتماعی دارند

نامند. خاطرات اجتماعی ممکن است به وقایع مربوط شوند که در آورند. به همین دلیل خاطره جمعی را خاطره اجتماعی نیز میمی
منطقه، یا جهان تعلق دارند. در مورد دوم، های قومی، و به تاریخ یا خانواده، گروه اندطول زندگی، یا حتی قبل از تولد فرد رخ داده

ها و انگیزه شخصی کشف وقایع های شفاهی، نقل روایتآید، به تجارب شخصی فرد بستگی ندارد، بلکه به سنتآنچه به یاد می
و  یابدبر این اساس؛ فضای شهری بستری است که حیات مدنی در آن جریان می (.Lewicka, 2008شود)گذشته مربوط می

ای تبدیل کرده (؛ رویدادها و حوادثی که حیات مدنی را به حیات واقعهTschumi,1994دهند)یدادها و حوادث در آن رخ میرو
 و انتقال گیریشکل فرآیند درک ها شود. لذاشوند تا خاطره شکل بگیرد و ذهن محل انباشت خاطره( و سبب می0019)حبیبی، 

 انسان تعامالت و شود. رویدادهامی محقق کالبدی بستر با ترکیب در شهری عمومی فضاهای محتوای در نفوذ با جمعی خاطرات

 خاطره نام به ایپدیده که است حالت این در و گیردمی قرار او آتی و پیشین با تجارب پیوندهم و کرده انگیزخاطره را فضا که است

 بنابراین ماهیت ؛شد خواهد جامعه مشترک هویت از جزئی و مانده شهروندان ذهن در گذر زمان در که گیردمی شکل جمعی

بستر  که دارد اشاره مسئله این به کند )گذر از فضا به مکان(،می آشکار را شهری فضای با آن ارتباط آنکه ضمن خاطره اجتماعی
مکان(  انگیزی)خاطرهخاطرات  گیریشکل که است واضح لذا باشد، اجتماعی تعامالت وقوع محل باید جمعی خاطرات گیریشکل

های فردی و گروهی ای از حافظههای جمعی در واقع مجموعهخاطره .است پذیرامکان شهر یعنی جمعی هایقلمرو سکونتگاه در
یک اجتماع،  عنوانبهسازد. تصویر ذهنی مشترک، غالباً ساختار باورهایمان را است که تصور جمعی را از خاطره شخصی جدا می

یک عنصر بنیادی برای شکل  عنوانبهتواند دهد. بر این اساس، خاطره جمعی میها و آینده شکل می، اهداف، آرماندرباره گذشته
-ای مشترک از طریق یادماندادن به هویت ملی، محلی، مدنی و مشترک در نظر گرفته شود. بر این منوال، دریافتن ارزش خاطره

ای مستقیم و ای آنها؛ میان سیمای کالبدی و ساختار ذهنی ساکنان آن، رابطهاطرههای گذشته و شناسایی عناصر گذشته و رشته خ
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های شهر، تبلور ساختارهای ذهنی ساکنان آن یا مشخص کننده روش فکری بنابراین، سیمای کالبدی و مکان؛ کندقوی برقرار می
مان امتداد تاریخی است؛ که بر بستر فضا حرکت (. در واقع، حافظه تاریخی و جمعی هStringer,1975آنها در محور زمان است )

گیرد و به نوبه خود آن را تغییر داده و بر آن ای پیوسته با محیط فضایی قرار میکند؛ به عبارت دیگر محور زمان در رابطهمی
در طول تاریخ به دالیل ها شوند و تحولی که این نامگذاری میهای شهر نامکند. مکانگذاری میمعناگذاری، نمادگذاری و نشانه

(. 0090کند)فکوهی، کنند تا اندازه زیادی حافظه تاریخی یک پهنه را مشخص میسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا می
شود، ممکن است در طول زمان و به دالیل گوناگون تغییر کند، اما این، به هیچ وجه های یادمانی شهر گذاشته مینامی که بر مکان

د به معنی از میان رفتن حافظه تاریخی آنها و شهر باشد، چراکه کمرنگ شدن نام آنها به نوعی از بین بردن مستندات تاریخی و نبای
 (.3به خطر انداختن هویت آن مکان است )جدول شماره

 
 (.181: 1931 ان،یلاسمعی: مأخذ) مکان در سازعناصر خاطره یابی: ارز2جدول شماره

 معیار سنجش های شکل دهندهمولفه مکان ساز درعناصر خاطره

 کالبد مکان

 بستر طبیعی
های طبیعی، عناصر طبیعی موثر در نشانه

 شکل بافت، دیدهای ویژه، شرایط اقلیمی

 ساختبستر انسان
ای، نقاط منظر شهری، بافت، عناصر نشانه

 مکث و تاکید

 فعالیت و رویداد در مکان
فعالیت فرهنگی، سیاسی، مذهبی، 
 اجتماعی، تفریحی و روزمره زندگی

ها، مراسم مذهبی و ویژه، عامل اعیاد و جشن
حرکت، تعامالت چهره به چهره، گذران 

 اوقات، تعامالت جمعی

 معنای مکان
 هویت و حس تعلق

خوانی تصویر ذهنی افراد با وضع موجود هم
مکان، تداوم تاریخی ادراکات فضا در بستر 

 زمان

 تاریخچه خاص آن مکان و نام مکان تداعی معانی

 

 جمعی در بازار ایرانیمفهوم خاطره -4-2
گیری کالبدی مانند بازار که برآمده از هویت ملی ما، فعالیت و تعامالت مفهوم خاطره جمعی در بازار ایرانی پس از شکل

چارچوبی  عنوانبهیک مکان  عنوانبهشود. بازار ایرانی اجتماعی است. خود مکان عنصری هویت ساز برای انسان هویت پرداز می
انجامد، وقوع رویداد در فضای بازار کند. بلکه به حفظ خاطرات جمعی میتنها زمینه وقوع رویداد و خاطره را فراهم میفضایی، نه

بخشد. در بازار ایرانی با توجه به معنا میانجامد از سوی دیگر این رویداد به فضا گیری تصاویر ذهنی برای افراد میایرانی، به شکل
تواند تعامالت اجتماعی برقرار کرده و اوقاتی را به خوشی سپری کند، فضا را های فضایی، فرد میهای معماری و ارزشویژگی

شود. دار میهاست که حس مکان و هویت ما پدیها، تجارب و خاطرهاحساس کند و به ادراک محیط نائل آید، درنتیجه این فعالیت
توان به ابعاد های همانندی همچون خاطره و هویت هستند. در واقع برای تعریف از مکان تنها نمیانسان و مکان دارای شاخص

تواند یک تواند هویت پرداز یک مکان باشد و مکان میبصری آن توجه کرد بلکه مکان ماهیتی پویا، عمیق و زنده است. انسان می
انگیزی فضای شد و این دو برای یکدیگر الزم و ملزوم هستند. در بررسی میزان هویت بخش بودن و خاطرهساز باهویت انسان

های فرهنگی و مراسم سنتی و اصیل ایرانی و تمایل به مشارکت مردم ها و جشنبازار، سبک معماری و نماهای سنتی بازار، برنامه
کند فضاهای ورد و تعامالت اجتماعی)اجتماع پذیری( نقش مهمی را ایفا میها جهت برخدر آنها و وجود فضاهایی مانند چهارسوق

ها و مراسمات باستانی و سنتی از عوامل موثر بر هویت بخش بودن و شوند و جشنخاص بازار که سبب تعامالت اجتماعی می
 (.08: 0091اند)حبیبی،انگیزی و حس تعلق بازار فضای بازار بودهخاطره
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 پایداری در بازار تاریخی تبریزنظام  -5
یکی از عناصر معتبر شهری، با مدیریت معمارانه منظم و کارآمد؛ کانون شکل عنوانبهشاکله و هیئت کلی مجموعه بازار تبریز 

 فرآیند،اما نکته تأمل برانگیز در این ؛ های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در بستر شهر بوده استگیری و گسترش فعالیت

 این .باشدمی ایران شهرهای بازارهای سایر از آن کننده متمایز ، عاملعنوانبه تبریز بازار محیطی عناصر طراحی در معماران نبوغ

اجتماعی،  حیات در بازار این تأثیر شدت و عمق به تحت عنوان پایداری در حوزه معماری در یک سیر تحول تاریخی، منجر ویژگی
 خود که موضوعی .باشدمی معاصر زمان تا کارکردها این ماندگاری و المللیبین و ملی محلی، مختلف سطوح در تاریخی و فرهنگی

اش با اصناف و ها ضمن حفظ همبستگیاین بازار در طی این سال .است ایرانی معماری پذیریانعطاف و خرد از ممتاز ایجلوه
ای از های نهفته در آن و درک الگویی از تحقق گونهحفظ و حرمت ارزش قشرهای مختلف جامعه شهری و جلب اعتماد آنها به

-ها و حادثهافزاینده مردمی و محلی، توانسته با تکیه بر خصوصیات کالبدی و نمادین خود و واقعهمشارکت، براساس نیروهای هم

جامعه شهری بوده و افزون بر آن،  خاطرات فردی و جمعی در اذهان افراد وبازخوانی بخش و مؤجد های جاری در آن، هویت
به سراسر موجب رونق و تجدید حیات آن  گشتهبخشی به شهر های اقتصادی و فرهنگی و هویتعنصری پیشگام در هدایت نقش

گردد. های عمیق یک چنین نظامات پایدار، جزو میراثهای فرهنگی بازار تبریز محسوب میروی اتکا بر ریشه. از اینشودمیشهر 
اش، تداعی معانی مطلوب جامعه را موجب گشته و با تعدد اشکال معمارانه، بازار تبریز در بعد اجتماعی با محتوای تاریخینین، همچ

 جهت محیط؛ در با انطباق و ایرانی تدبیر و اندیشه و هنر گاهدر نهایت با وحدت معنایی و فضایی به رغم تنوع بصری خود، تجلی

 تعلقات از ایزنجیره با بافت در مکان حس ، ایجادبر این مبنا نمایدمی اندام عرض شکل ترینمطلوب به انسانی نیازهای رفع

(. 33: 0090شعله، ) است همخوان مالکیت احساس با نوعی به که گرددمی مشترک اجتماعی حس یک ایجاد سبب آن به وابسته
 .است شده معاصر تبریز بازشناسی در ذهنی الگوی به تبدیل ایخاطره رشته یک در تاکنون گذشته بازار، از این که است چنین این

 و شهر تاریخی حافظه تداوم موجد این و اندیافته وقوع هامکان این در شهر سیاسی و تاریخی، اجتماعی رویدادهای از بسیاری
 سنتی شیوه این حیات که سرمایه، آنچه و کاال گردش و تولید بر عالوه تبریز بازار مجموعه در منوال این بر .است بوده مردمانش

 (.0)جدول شمارهباشدمی بازار پیچیده حال عین در و فرهنگی ـ کالبدی سازمان در فضایی انتظام کرده، همان حفظ را اقتصاد
 

 های صناعت سنتی در پایداری معماری بازار تبریز، مأخذ: نگارندگان: جلوه9جدول شماره
 آرایگان معماری هنجارهای نیارشی معماریتنوع واحدهای  هندسه مجموعه

ای بودن توسعه کالبـدی  چند مرحله -
 مجموعه بازار تبریز

 مختلف هایمجموعه پیوندیهم -
شـبکه  منسـجم و  فشرده، ترکیب -

 بازار همراه با تداوم و ریتم ایی
ــت   - ــتظم جه ــام من اســتفاده از احج

مرتفع نمـودن خاصـیت کـاربردی در    
ــومی در   ــد و مفه ــایی کالب ادراک فض

 بازار

هـای  تمرکز بر روی راسـته  -
 اصلی در ادوار توسعه

ــته - ــاربردی دسـ ــدی کـ بنـ
ــام    ــاری )نظ ــدهای معم واح

 صنوف(
تعریــف و تحدیــد نحــوه    -

پــراکنش واحــدهای مختلــف 
 معماری

امتزاج قـوام یافتـه عناصـر     -
ای و آمـودی در سـاختار   سازه
 بازار

نیارش نه تنهـا بـه معنـای     -
 ه ماندگاریمقاوم بودن بلک

ایجاد انتظامی مشـخص و   -
ــت    ــوس جه ــاقی محس انطب
انســـجام و یکپـــارچگی در   
دریافــت کیفیــت معمارانــه    

 کالبدی
ــری از   - ــوع در ادراک بص تن

 محیط توسط مخاطب

 

 جمعی در بازار تبریزهای مؤثر بر خاطرهویژگی -5-1
شطرنجی با عملکرد تجاری، مذهبی و خدماتی منطبق با بازار تبریز بر خالف بازارهای قدیمی ایران دارای یک بافت گسترده 

یک سیستم قوی و در  عنوانبهباشد. با آنکه بافت قدیم و به ویژه عنصر بازار در گذشته دور ها در چهار جهت میشبکه دسترسی
های ارتباطی درصدد توسعه صرف شبکه نمود لیکن شروع عملیات اجرایی شهرسازی مدرن که عمدتاًعین حال منسجم عمل می

هنوز نیز از اجتماعی و اقتصادی و... آن  ،نقش بسزای کارکردی . لکن به دلیلبود، تضعیف فرم و عملکرد آن را به بار آورده است
شود به انگیزی و نشر آن میهای این بازار که موثر در حفظ و نشر خاطرهمیزان نفوذ و تاثیرگذار باالیی برخوردار است. عمده ویژگی

 باشد:زیر میشرح 
های کالبدی مؤثر بر خاطره جمعی در بازار تاریخی تبریز عبارتنداز: یکپارچگی و تداوم بازار به های کالبدی: ویژگیالف( ویژگی

گردد. فضاهای مکث و توجه به خلوت در بازار تبریز به صورت ساز ارتباط فرد با محیط بازار میداخل فضاهای شهری که زمینه
های رفتاری را در ها و حیاطها و مراکز فرهنگی امکان ایجاد قرارگاهوجود دارد. فضاهایی نظیر چهارسوها و تیمچه سلسله مراتبی
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-های خارجی برخالف جدارهبسیاری از فضاها ایجاد کرده است. همچنین تضاد درون و بیرون بازار بسیار زیاد است بطوریکه جداره

 کند.بر این مبنا، فرد به محض ورود به بازار فضاهای متفاوتی را تجربه می های داخلی ساده و فاقد تزئینات است و

های کارکردی مؤثر بر خاطره جمعی عبارتنداز: وجود فضاهای جمعی و فعال بودن بازار در های کارکردی: ویژگیب( ویژگی
گردد. بسیاری از فضاهای بازار بازار می گیری رویدادهای منظمی در طول سال درها منجر به شکلها و مناسبتبسیاری از مراسم

-می پذیر در داخل بازاردهند و شاهد وجود فضاهای انعطافها تغییر کاربری میایرانی در ایام مختلف سال جهت برگزاری مراسم

با محیط و خلق خاطره ها زمینه ایجاد تعلق و این همانی ها و فعالیتهای مشارکت مردم در بسیاری از برنامهتوان بود، ایجاد زمینه
 نماید.جمعی را فراهم می

های ادراکی مؤثر بر خاطره جمعی عبارتنداز: وجود عناصر نمادین و مذهبی در مسیر بازار که ویژگی های ادراکی:ویژگیج( 
با مردم،  خوانهای فرهنگی همگردد. توجه به هویت و ارزشها در طول راسته مییابی و خلق خاطرهمنجر به ایجاد حس جهت

 گردد.های معنادار مینماید و منجر به خلق مکانمحیط را برای حضور مهیا می
 ضمن مجموعه این. باشدمی نیز جامعه فرهنگی هایارزش گذشته، حافظ تاریخ بیان و حفظ ضمن تبریز بازاربر این مدار، 

 حیات در موثر شهری فضای عنوانبه باشد، هموارهمی بازی سازه این پایداری عناصر عنوانبه خود یقین به که دیرین سنتهای حفظ

 سازمانی دارای شهر که است این دارد ضرورت آن تذکر که مهمی نکته اما؛ (69: 0099زاده، تقی) است نموده نقش ایفاء شهری

 آمدن بوجود باعث نگرش نوع (. این308: 0091فالمکی،) است نمادین و مکانی - اجتماعی همپیوند ساختارهای از متشکل متعادل

 خویش هویت انسان که ایبگونه .گرددمی شهر این در خویش محیط و فضا با فرد (Identity)همانیاین یا هویت احساس نوعی

 در سعی آن پی در که شودمی قائل محیط هویتی عوامل برای احترامی و ارزش چنان آن اینکه یا نموده جستجو محیط هویت در را

فضاهایی که سبب رونق  کهبدین جهت است . نمایدمی محیط هویت مختصات کسب سمت به خویش هویتی مختصات استحاله
ترین نیاز انسان، یعنی نیاز به زندگی اجتماعی و کنش متقابل را مرتفع حیات اجتماعی و فرهنگی شهر شده و به تبع آن اساسی

-گیری مشارکت مردمی را تسهیل میها، بروز رفتارهای اجتماعی و شکلخواهند نمود، چنین فضاهایی امکان کالبد یافتن اندیشه

 .(0)جدول شمارهنمایند
 

 انگیزی در ساختار بازار تبریز: وجوه انواع روابط در پایداری و تداوم خاطره4جدول شماره 

 
 

: وجود تداوم در معماری بازار تبریز برای 2تصویر

، متافیزیکی و برآوردن هدفهای مرکب ساختمانی، روانی

 تزیینی )مأخذ: نگارندگان(. -آرایشی

: ارتباط زنده و پویای کالبد و کارکرد بازار 1تصویر

 (.1988)مأخذ: دانشیان،  تبریز با فضای شهری

  
تقویت  -: مراسمات مذهبی در بازار تبریز4تصویر

اجتماعات محلی پایدار با ارتقای رفتارهای جمعی )ماخذ: 

 نگارندگان(.

: پویایی شاکله اقتصادی بازار تبریز در حیات 9تصویر

 (1988)ماخذ: دانشیان،  شهری
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 انگیزی( در بازار تبریزروانی)خاطره -نمودهای تجلی تعلق روحی -6
تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز، ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی، هیجانی و اجتماعی بوده و هست و در قالب 

گردد. به دیگر سخن، تعلق افراد به بازار، حاصل ارتباط درونی، تصورات ذهنی، روانی و اخالقی تعریف می -نوع رابطه روحی دو 
های ذهنی افراد نظیر؛ باشد. امری که از یک سو، ریشه در تجربهخصوصیات محیطی و مبانی فرهنگی و اعتقادی ساکنان آن می

ات، اجتماع و ... دارد و از سوی دیگر برگرفته از بسترهای عینی و بیرونی در محیط، نظیر نوع وقایع، سنت، تاریخ، فرهنگ، اعتقاد
توان اینگونه بیان نمود که بازار سنتی آنجایی است که عالوه بر فعالیت لذا می طراحی، سازماندهی بازار، کالبد و ... می باشد.

نیازهای جمعی و فردی شهروندان بپردازد. این امر، توجه معماران و  اقتصادی، رشد اجتماعی و نیازهای روان شناختی، به رفع
نماید و نیازمند بینشی همه جانبه پیرامون نحوه ارتباط میان شهرسازان، به تنوع نیازهای انسانی را در طراحی محیط طلب می

ی و مکانی ، فراهم گردد. در مجموع، به باشد تا زمینه های تحقق تعلق اجتماعمفاهیم گذشته، حال و آینده فضای مورد طراحی می
 رسد نکات زیر بتواند در ایجاد حس تعلق به مکان در مجموعه بازار موثر واقع شود:نظر می
 های عمومیافزایش حس تعلق اجتماعی از طریق انتقال صحیح باورها و تعهدات دینی در عرصه .0

 متعاقب آن ایجاد خاطره جمعیوارد نمودن شهروندان به صحنه های فعالیت اجتماعی و  .3

 

 بندیجمع -7
تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز، ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی، هیجانی و اجتماعی بوده و هست و در قالب 

ورات ذهنی، گردد. به دیگر سخن، تعلق افراد به بازار، حاصل ارتباط درونی، تصروانی و اخالقی تعریف می -دو نوع رابطه روحی 
های ذهنی افراد نظیر؛ باشد. امری که از یک سو، ریشه در تجربهخصوصیات محیطی و مبانی فرهنگی و اعتقادی ساکنان آن می

وقایع، سنت، تاریخ، فرهنگ، اعتقادات، اجتماع و ... دارد و از سوی دیگر برگرفته از بسترهای عینی و بیرونی در محیط، نظیر نوع 
گونه بیان نمود که بازار سنتی آنجایی است که عالوه بر فعالیت توان اینلذا می باشد.ی بازار، کالبد و ... میطراحی، سازمانده

اقتصادی، رشد اجتماعی و نیازهای روان شناختی، به رفع نیازهای جمعی و فردی شهروندان بپردازد. این امر، توجه معماران و 
نماید و نیازمند بینشی همه جانبه پیرامون نحوه ارتباط میان طراحی محیط طلب می شهرسازان، به تنوع نیازهای انسانی را در

 های تحقق تعلق اجتماعی و مکانی، فراهم گردد.مفاهیم گذشته، حال و آینده فضای مورد طراحی می باشد تا زمینه
 

 گیرینتیجه
و دلبستگی به آن در حافظه جمعی شهر، هدف از نگارش این مقاله، تالش در حصول معرفت، در ادراک حس تعلق مکان 

ای یکی از های خاطرهتبیین تأثیر هویت مکانی خاطرات جمعی در ارتقای حس دلبستگی و تداوم و ماندگاری رشته منظوربه
 ستور درشاهکارهای هنری و معماری بافت سنتی ایران، یعنی بازار تاریخی تبریز است. بر این مبنا، با بررسی موشکافانه در دقایق م

مکان و خاطره حس تعلق، هویت،  به ارائه مفاهیمی چونبا رویکرد پدیدارشناختی به وجود آورنده معنا در مکان،  کاربستهای
گرانیگاه شهر با ایراد پاسخ به نیازهای کالبدی و غیرملموس  عنوانبهشد. بر این منوال روشن گردید؛ مکان قرارگیری بازار پرداخته 

همواره نمودی خاص داشته و در ارتباط با نقطه عطف ورود به بافت قدیم در شهر تبریز، توانسته است چون شهر و شهروندان 
گذشته نقش خود را با معنایی امروزین با تکیه بر ایجاد نوعی نظم و کیفیت فضایی است که موجد بازتعریف قلمرو و ارتقای هویت 

 بافت شده است؛ بازیابد.
ه شهرسازانه در این محدوده، در جهت ارتقاء پایداری مجموعه در فضاهای شهری، نقطه حرکتی است بنابراین، هر نوع مداخل

های جدید شهر. این اقدام موجد نوعی پایداری فضایی ـ اجتماعی خواهد برای دمیدن روح تازه به هسته تاریخی در ارتباط با توسعه
های سازند که محل بروز انواع فعالیتهایی را مییابند و مکانباز میبود که در آن فضاهای شهری معنای خود را در بعد زمان 

بخشد؛ که با های جمعی است. لیکن این ساماندهی زمانی موفق خواهد بود و به شهر غنا و تنوع میگیری خاطرهاجتماعی و شکل
ای فرهنگی و بصری منتج از آن و احساس ههای آنان به مکان و ارزشتکیه بر یک پیوند نامرئی و متقابل شهروندان و دلبستگی

 آن هویت و معنا و مکان در رویداد فعالیت و کالبدی، بستر عامل سه فرآیند وجود این تعلق به مکان در بستر شهر، صورت گیرد. در

ست. بر این ا جامعه شهری، در ساختار بازار تبریز فرهنگ از جزیی به آن تبدیل و خاطرات گیریشکل در اساسی عوامل از مکان
 نوعی به و است جمعی انتقال خاطرات و گیریشکل در پایه عامل مکان یک در فعالیت دادن روی تداوم و ایجاد منوال، امکان

 عامل در سه این متقابل ارتباط خواهد شد. لذا معنابی سازد فراهم را رخداد امکان که کالبدی بستر وجود بدون عامل این حضور

 چنین به دستیابی باشد. برایمی مؤثر های تاریخیمکان و به صورت کلی بافت این از جمعی خاطرات ذکر و تکرار و گیریشکل

 بر ساختار متکی تغییر و تداوم امکان تا است الزم آن هسته و ساختار کهن با شهر پیوندیاز هم ایدوباره تعریف ای،سرزنده مراکز
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کند. البته  تعریف متوازن شهر توسعه در چارچوب را آن نقش شهر، فعالیتی هایکانون دیگر با پیوند در و آورد فراهم را تاریخی
های معمارانه لزوماً و تنها به لحاظ فیزیکی واجد اهمیت نیستند، بلکه ممکن است شایان ذکر است که این قبیل عناصر و مجموعه

دیگر در احیاء این عناصر، فرآیند تبلور معانی در اشکال به عبارت ؛ ای تاریخی باشدبخشی، تداعی کننده یک عملکرد یا واقعه
یابد. در واقع با مفاهیم نهفته در نظام فضایی بازار و به برکت قلمرو های جمعی نیز معنا میکند و بازیابی خاطرهمختلف بروز می

وزون که نیازمند گذرگاهی است که به پذیر است. گذری آرام و ماستحاله تمثیلی، گذر از یک عرصه به عرصه دیگر به آسانی امکان
 که؛ آینده هاست. روشن استها و نشانهدهد تا تداوم سلسله مراتب را حفظ کنیم؛ این گذر مستلزم زبان نمادین تمثیلما امکان می

 مدیریت یریزبرنامه لذا، خواهد داشت مکان سازخاطره مفاهیم و جمعی خاطرات با مستقیم ایران ارتباط شهری عمومی فضاهای

روی اتکاء بر باشد. از این داشته عمومی فضاهای در شهری زندگی و کیفیت ارتقا در مهم تواند نقشیمی ارتباط این در شهری
های عمیق یک چنین نظامات پایدار، همراه با ویژگی ناملموس و هویت نهفته میراث معماری در بازار تاریخی تبریز، در ارتباط ریشه

 خوانایی مکان و ای، مبدل به الگوی ذهنی در بازشناختخاطرهبا بستر فرهنگی شهر با ایجاد تعلق خاطر و تجسد آن در یک رشته 
 گردد.های فرهنگی شهر محسوب میمخاطب با محیط آن، گشته است؛ جزو میراث دلبستگی موجد حس و شده محیط
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 (.4336)دانش پایه و همکاران، ـ برای مطالعه بیشتر ن.ک. به: 4

گـاه بـه طـور کامـل ت  ـ       رود و نامکان هیچساز، نسبی و تاریخی که هرگز به طور کامل از میان نمیـ مکان، فضایی است هویت2

 (.Canter,1977یابد)نمی

 ,Shamaiباشد )سه مرحله اصلی تعل  به مکان، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان می ـ شامای معت د است حس مکان، دارای 3

زنـد  زمانی به حیات شهری و اجتماع گره می -که میزان پایداری و ماندگاری اثر را با تکیه بر حس تعل  مکانی (347-358 :1991

 آورد.و یک تجربه مثبت از مکان را بوجود می

 عنـوان  بـه  آن از بایـد  تردیدی، هیچکه بی بوده مفهومی و معنایی بار آنچنان دارای شهرهای ایرانی قدیم بافتـ عناصر معمارانه  1

 ابعـاد  از بافـت  معمـاری   کـه  مفهـوم  ایـن  با را اصالت آن دیگر عبارتی به کرد. یاد صناعت سنتی و هنر جلوه زیباترین ترین واصیل

 یابیم.درمی گیرد،می دربر را انسان آگاه و ناخود خودآگاه رفتار و رسیده پنهان ابعاد به ظاهری گذشته،

 .(Dovey, 1999)ـ برای مطالعه بیشتر ن.ک. به: 4

 (.Canter,1977:173ـ برای مطالعه بیشتر ن.ک به: ) 6

 .Proshansky, 1978: 147)ـ برای مطالعه بیشتر ن.ک به: ) 4

 (.Lang, 1994: 291ـ برای مطالعه بیشتر ن.ک به: ) 1
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 8531 (، تابستان )مرداد(6)پیاپی:  5سال دوم، شماره 

 

 یمسکون یهابافتمداخله در  وهیدر ش یجهان یهاشهیاند یبررس

 برخوردار داخل شهر کم
 (ایو اسپان رانیدو محله در ا سهی)با مقا

     

 *2یسحر مظلوم، 1حسن رضایی
 01/10/89تاریخ دریافت:  

 01/10/89تاریخ پذیرش: 
 

  06601کد مقاله:  

 
 

 یدهـچک
 

 دوره خود بوده یتیهو -یفرهنگ هایشاخصهو  یمکان -یزمان یازهایبا توجه به ن یشهر یهابافت گیریشکلدر گذشته 
 یهایتکنولوژبا گذشت زمان و به وجود آمدن  ی، ولداشته است یمشخص تیدر زمان خود هو گیریشکل نیو طبعاً ا

مبدل به  اندبوده یشهر بافت یهاستگاهیزخود  یکه زمان هابافت نیا ،ینیماش یزندگ یسوبهانسان  شرفتیو پ نینو
آن  یشهروند یزندگ هایارزشکه  گرددیماز شهر اطالق  یفرسوده به قسمت یهابافت، انددهیگردفرسوده  یهابافت

و  یخدمات یازهایآنان )ن یاساس یازهاینداشته و ن تیدر محل خود رضا یزندگ طیآن از شرا نیو ساکن افتهیکاهش 
، در اوقات موقعبه یدر صورت عدم بهساز یشهر یعناصر و اجزا یعیطب یهایفرسودگ نی. اگرددینم( برآورده یرهنگف

 گیریشکلو  جادیا ،یآنجا که تحقق عدالت اجتماعخواهد داشت و  یدر پ طیبر انسان و مح یدیبحران اثرات مخرب شد
 نیا یو نوساز یبه بهساز ژهیو یبا نگاه طلبدمی است،کشور  اندازچشمامن و مطلوب از اهداف کالن  ستیزطیمح

به  یاشکال مختلف ریاخ یهادهه یط یشهرها در سطح جهان یمیقد یهابافتتوجه به  نهیشیاما پ؛ میتوجه نمائ هابافت
مطرح  یبه نام شمندانیاند یفرسوده غالباً از سو یهابافت اءیو اح یتوسعه کالبد اتیخود گرفته است، ظهور و بروز نظر

فرسوده( منعکس  یهابافت یو نوساز یکار )بهساز نیا ییارزشمند در روند اجرا اتینظر نیاست ا ستهیاست، شا دهیگرد
 نیا ییعرصه، روند اجرا نیبنام در ا نیمختلف محقق اتیآراء و نظر یگردد. پژوهش حاضر در نظر دارد که با بررس

فرسوده در  یهابافتدو نمونه موردی از مداخله در  قیبا تطب نیمچنقرار دهد و ه یمورد بررس زیرا در عمل ن اتینظر
 کم برخوردار داخل شهر ارائه شود. یمسکون یهابافتمداخله مناسب در  وهینتخاب شمؤثر در ا ی، روشدیتهران و مادر

 

 بافت کم برخوردار ،ینوساز ،یبهساز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 مشهد، ایران دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، استادیار گروه معماری، - 0

)نویسنده مسئول(  ایران نیشابور، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجو کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، - 2
mazloomi.sahar@yahoo.com 
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 مقدمه -1
که  افتیرواج  ییاروپا یکشورهاشهرها به انواع و انحاء مختلف در  یمیقد یهابافتبه بعد دخالت در  08دوم قرن  مهیاز ن
در  هااروپایی ویژهبهجهان و  کشورهایاز  یاریبس مشقسردو کشور  نیدو کشور فرانسه و انگلستان بود و تجارب ا هاآن سرمنشأ

 یچندان یمعنا رانیدر ا یکهن شهر یهابافتدر آن زمان مداخله در  آنکهحال دیگرد میقد یهابافت اءیاح هایاستراتژی نشیگز
و  یخارج یبا کشورها روزافزونروابط  زیکشور و ن ینظام و ساختار اقتصاد یدگرگوندوران معاصر و  با شروع زمانهمنداشت 

 درصدداز رشد و توسعه  ینماد جادی، دولت قاجار به دنبال اخورد دیلکشور ک یدر سازمان کالبد رییتغ هاآناز  تأثیرپذیریآن  تبعبه
 رانیدر ا یکهن شهر یهابافتدوران به بعد مداخله در  نیاز ا قتی، تهران برآمده و در حقخود تختیپا خصوصبهشهرها  یدگرگون

فقدان  ایاست که به سبب قدمت و  یشهر یهابافت ریسا یبافت نسبت به کارآمد کی ییو کاهش کارا ی، ناکارآمدکرد دایپ یمعن
حول سه  شمندانیاند اتیبا مطرح گشتن نظر گری، از طرف دآمده آن بافت به و جود گیریشکلبر  یبرنامه توسعه و نظارت فن

و  بخشیدمی بهبود بلندمدترا در  یکیکه سالمت انسان و نظام اکولوژ ایتوسعه عنوانبه یو بازسازمحور عمده بهسازی، نوسازی 
امن و  یاندهیآو  هاستمیاکوس، حفظ و اداره بهتر همه یبرا ی، بهبود و ارتقاء سطح زندگیاساس یازهاین تأمینآن  یهدف اصل

ها و  ییو نارسا کسویاز  یجهان اتیها و تجرب شهیها، اند دگاهیپژوهش باجمع آوری د نی( ا0082 ،ی. )سلطانباشدیم سعادتمندتر
روش مناسب برنامه  رییو بکارگ گریی کهن در کشور از سوی دهابافت زییگذاری ها و برنامه ر استیمشکالت موجود درس

پژوهش عبارت اند  نیمورد انتظار ا جیی کهن شهری دارد. نتاهابافتروش مناسب جهت مداخله در  نیو تدو افتنیدر  یسع زی،یر
اصول کاربردی  نیدربافت های فرسوده شهری و استخراج مهمتر لهدر امر مداخ یجهان اتیها و تجرب شهیجمع بندی اند -0از: 
در مواجهه با بافت فرسوده اتخاذ شده اند و استخراج  جهان رانویکه تا کنون در ا ییها وبرنامه ها استیجمع بندی س -2 هاآن

به  یفتوصی – یلیصورت تحل هاست ب یکتابخانه ا قاتیو تحق ینیمقاله که حاصل مشاهدات ع نیمشکالت و تنگناها. ا نیمهمتر
 یو نوساز یو بهساز یداریبه اهداف پا لین یدر راستا یعمل یراه حل یکاربرد جیته و قصد دارد با ارائه نتاموضوع پرداخ حیتشر

 .دیکم برخوردار داخل شهر ارائه نما یبافت ها
 

 مبانی نظری -2

 کم برخوردار یهابافت -2-1
 ضی، مستفبهره ور اب،یبهره مند، کام یمعنا دبهیعم یبرخوردار در فرهنگ فارس: واژه کم برخوردار یلغو شهیر

که به  شودیشهرها اطالق م یاز محدوده قانون ییکم برخوردار به عرصه ها یهابافت: کم برخوردار یواژه بافت ها فیتعر
بوده و از  ریپذ بیآس یشهر یرساختهایو خدمات و ز ساتیسواره، تاس یمناسب از دسترس یبرخوردار عدم ،یکالبد یفرسودگ لیدل

 یهایژگیو گریکدیبا  تیدر کل یسبب فرسودگ بهکم برخوردار  یهابافتبرخوردارند؛  ینازل یو اقتصاد یطیمح ،یارزش مکان

 .همکاران( و 0096 یبیحب -0092 یجهانشاه – 0091مشاور شاران  نیو مهندس ییشفا -0091 ینیحس)دارند یمشترک
به چند  یفیرا از نظر ک یمختلف شهر یهابافت توانیکالن م یبند میتقس کی در: کم برخوردار یبافت ها یگونه ها فیتعر

 نمود: یبند میتقس یدسته اصل
 سال دارند. 91 از شیب یکه معموالً عمر یخیو واجد ارزش تار میقد یها بافت -
قابل  یو بخشها تیاز بابت فعال ایاز بابت کالبد است و  ای هاآن یفرسودگ کم برخوردار که فرسوده شده و یها بافت -

 شوندیسال را شامل م 01از  شیب یاز شهرها با عمر یتوجه
از  یهستند که به صورت خودجوش ساخته شده اند و بخش هابافتاز  یگرید ینوع یررسمیغ ای یا هیحاش یهابافت -

درون  ینواح نی. با گسترش شهرهاادهندیم لیرا تشک ریمهاجرپذ اریبس یانیم یشهرها ایعمدتاً بزرگ و  یشهرها
 بهره اند. یب یشهرساز ای یخیرتا هایارزشاز  هابافت نیا ی. به طور کلرندیگیقرار م یمناطق شهر

به  جینه چندان دور به تدر یندهایبوده و درآ (سال 01کمتر از ) ریاخ یکه محصول دهه ها یشهر دیجد یهابافت -
 وستیفرسوده خواهند پ یهابافتجرگه 

متفاوت  یهاتیماه یفرسوده( به سبب عوامل مؤثر در فرسوده بودن دارا یبافت هاکم برخوردار ) یهابافت نیهمچن
 :دهندیقرار م ریرا در چهار گروه ز هابافت نیا. باشندیم

 یشهر راثیم یدارا یهابافت -
 (یشهر راثیفاقد م) یشهر یهابافت -
 (یررسمیسکونتگاه غ)یا هیحاش یهابافت -
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اطراف شهر به محدوده  یروستاها یکالبد یوستگیدر اثر گسترش شهرها و پ هابافت نیا :یروستا شهر یهابافت -
 (و همکاران 0096 یبیحب-0091مشاور شاران  نیو مهندس ییشفا -0091 ینیحس). شوندیم جادیا یشهر

 

 یشهر یمداخله ها انواع -2-2
با هدف  یبهساز تیبخش درآنهاست، فعال تیبه گذشته و حفظ آثار هو ینوع مداخله اصل بر وفادار نی: در ایبهساز فیتعر 

 ،یمراقبت، نگهدار ت،یحما قیاز طر یمنف یهاجنبه فیمثبت و تضع یهاجنبه تیاستفاده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود و تقو
 راثیضوابط و مقررات سازمان م تیمستلزم رعا هابافت نیدر ا دخالت .ردیگیصورت م ریو تعم یاستحکام بخش ا،یحفاظت، اح

است، در  افتهیتحقق  تیفعال شیفرسا جهیاست که به منظور بهبود کالبد که در نت یشامل سلسله اقدامات یاست، بهساز یفرهنگ
حادث شده باشد  یعملکرد لحاظفضا از  ینسب یکه فرسودگ ردیگیصورت م یزمان ی. در واقع بهسازردیپذیکوتاه مدت صورت م

 ی، بهبود و سازماندهیو ضمانت، استحکام بخش یریموارد باشد: حفاظت، جلوگ نیشامل ا تواندیو م
 

برخوردار است و برحسب مورد از مداخله  یشتریب یریبه گذشته از انعطاف پذ ینوع مداخله حد وفادار نیدر ا :ینوساز فیتعر
 باشدیبه بافت م یشهر اتیبازگرداندن ح ،یورو بهره ییکارآ شیباهدف افزا ینوساز تیلفعا شامل گردد. تواندیرا م رییاندک تا تغ

و  ییکارآ شیبا هدف افزا ینوساز تیفعال .ردیپذیصورت م یانطباق، دگرگون ات،یح دیتجد ،یبخشنوکردن، توان قیو ازطر
صورت  یانطباق و دگرگون ات،یح دیتجد ،ینو کردن، توان بخش قیبه بافت است و از طر یشهر اتیبازگرداندن ح ،یوربهره

 یمناسب و معاصر برخوردار بوده ول یبنا از کارکرد ایمجموعه و  ،یشهر یکه فضا شودیانجام م یزمان ی. نوسازردیپذیم
که عبارتند از  شودیرا شامل م یاقدامات ینوساز آن شده است. ییو کارا یسبب کاهش بازده ییفضا یکالبد ینسب یودگفرس
 ریـ تعم اءیـ حفاظت ـ اح یدگرگون ل،یانطباق، به روز کردن ـ تبد ـ اتیح دیتجد

 
و  یستیز دیجد طیشرا جادیحفظ گذشته وجود ندارد بلکه باهدف ا یبرا یالزام چینوع مداخله نه تنها ه نی: درایبازساز فیتعر

در بنا، مجموعه  که ردیگیصورت م یزمان یبازساز .ردیپذیصورت م یدوباره ساز ،یپاکساز ب،یتخر قیو از طر ییـ فضا یکالبد
و کالبد توامان  تیفعال یکامل معموال بر اثر فرسودگ یشده باشد. فرسودگ جادیبه صورت کامل ا یفرسودگ ،یشهر یفضا ایو 

معموال با  یبازساز ندی. فرآرودیفرسوده به کار م ییدر سازمان فضا دیجد اتیح جادیا یامر معموال برا نیا .ردیپذیصورت م
و عناصر  یشهر یهابافتتوجه به موارد اشاره شده،  با .یدوباره ساز ،یآواربردار ،یپاکساز ب،ی: تخرشودیم فیتعر ریاقدامات ز

 ینگه داشتن کالبدها داریپا لیدل نیو به هم گردندیم بیو تخر یبه مرور زمان دچار فرسودگ ،یشهر یانسان ساخت فضاها
 دیبا یزان شهریو برنامه ر رانیمد یاز سو نیوضع موجود هستند، بنابرا یاصالح و بهساز یدر راستا یمداخالت ازمندین یشهر

صورت  یفرسوده شهر یهابافتمشکالت و مسائل مربوط به  یاساس یبهبود و سازمانده ت،یریمد یدر راستا یاقدامات منطق
 .ردیگ

در شهرها را تا  یزندگ تیفیو ک یریپذ ستیز تیفرسوده، قابل یهابافت نیاز کارشناسان و صاحب نظران ا یاریگفته بس به
 ا،یدر برابر بال نییپا یو تاب آور یمنیبحران ا ،یفقر شهر ،یینظام جابجا یچون ناکارآمد ییهادهیاند و پدآورده نییپا یادیحد ز

از طرح  دیبا لذا شده است. یطیمح ستیز یهابحران نیو همچن تیو بحران هو یمنزلت مکان تاف ،یاجتماع یهابیگسترش آس
 یرا برا طیشرا طرح، تیتقو یاشکاالت و ارائه راهکارها انیکرد و با ب تیموضوع مهم را تقو نیموجود استقبال و ورود دولت به ا

 (0081 پوراحمد ،یشماع) .کرد ایمناطق مه نیساکنان ا یزندگ تیبهبود وضع
 
 :کم برخوردار داخل شهر یبافت ها یضرورت نوساز نهیشیپ

 استفاده از همه منابع و امکانات به نفع توسعه شهر. یبه معن شهر، یارتقاء بهره ور -

 یشهر و طبعاً فرسودگ یبا توسعه افق شتریشهر با توجه به توسعه روزافزون شهرها هر روزه ب یاز توسعه افق یریجلوگ -
 .کندیم ریزناپذیرا گر هاآنکه دخالت در ساختار  میمواجه هابافت شتریب

 یاحتمال یدر برابر زلزله ها یساز مقاوم -

 هاآناز متروکه شدن  یریبافت و جلوگ یبا توجه به فرسودگ ت،یجمع هیرویب ییاز جابجا یریشگیپ -

 (0091 ینی)حس یمطلوب شهر یمقابله با فقر، خدمت رسان ،یعدالت اجتماع جادیا -
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 پیشینه -3

 پردازان هینظر دگاهیکم برخوردار از د یمداخله در بافت ها وهیش نهیشیپ -3-1
 یو سازمانده یمیها، سبک ها و الگوهای متفاوت مداخله در بافت های فرسوده و قد وهیها، ش شهیها، اند هینظر لیو تحل یبررس 

که  0. طبق جدول شماره آورد یشهری فراهم م زانیبه راهکارهای مناسب برای زمان برای برنامه ر یابیشهری، امکان دست
مداخله در بافت های فرسوده کهن شهری گردآوری  نهیدر زم یجهان شمندانیاند نینام تر صاحبهای  دگاهید شود،یداده م شینما

 ها در حول سه محور عمده بهسازی، نوسازی وبازسازی قرار دارد. دگاهید نی. ااند دهیگرد
 

 وبازسازی در بافت های کم برخوردار داخل شهر نوسازی بهسازی، محور سه دیدگاه نظریه پردازان حول -1جدول 

 (1931 ی، مقصودیبی)ماخذ حب
 هدف مداخله شیوه و کالم کاربری پیشنهادی نظریه پرداز دوره 

0 
0909-
0918 

 اوژن ویوله لودوک
 )فرانسوی(

 گنجینه ای
–بهسازی 

 بازسازی-نوسازی
 احیا کالبد به دنبال آن بهبود کارکرد

2 
0908-
0811 

 )انگلیسی( جان راسکین
 -تداوم کاربری تاریخی

 معاصر سازی
 بهبود کالبد بدون دخالت مستقیم بارز بهسازی

0 
0906-
0800 

 توکامیلو بویی
 )ایتالیایی(

 بهبود کارکرد نوسازی -بهسازی  معاصر سازی

0 
0900-
0810 

 )اتریش( کامیلو سیت
 –تداوم حیات کالبدی 

 تاریخی
 بهبود کارکرد با احترام به کالبد قدیم نوسازی -بهسازی 

1 
0910-
0800 

 بهبود کالبد مو به مو بازسازی -بهسازی  -تداوم کاربری تاریخی )ایتالیا( لوکا بلترامی

6 
0910-
0802 

 گدسباتریس 
 )اسکاتلندی(

در درون برنامه ریزی 
 شهری مطرح می شود

 نوسازی -بهسازی 
بهبود محیط –حفظ کالبد تاریخی 

 بهبود شرایط زیست–شهری 

1 
0910-
0801 

 نوسازی-بهسازی  احیای بافت زنده )ایتالیا( گوستاوجیوانی
بهبود عملکرد با احترام به کالبد زنده و 

 پویا

9 
0991-
0861 

 )سویسی( لوکوبوزیه
منطقه بندی بر اساس 

 عملکرد اصلی شهر
 بهبود کارکرد با تخریب کالبد بازسازی

8 
0981-
0881 

 لوتیس مامفورد
بر اساس کاربری طرح 

 آزمایشی
 پاسخ به نیازهای معاصر نوسازی -بهسازی 

01 
0800-
0891 

 لودویکو کوارونی
 )ایتالیا(

 نوسازی-بهسازی  معاصر سازی
احترام به کالبد زنده و بهبود عملکرد با 

 پویا

00 
0809-
0890 

 )آمریکایی( کوین لینج
بر اساس طراحی منظر 

 شهری
 نوسازی -بهسازی 

 حس تداوم در کالبد بافت قدیم
 

 بازسازی معاصرسازی )ایتالیا( لئوناردوبندلو 0800 02
بهبود کالبد و بهبود در شرایط زیست 

 ساکنان

 خدمات رسان فضاهای خلق بازسازی -نوسازی غیرعملکردی و مختلط )ایتالیا( راجرز ریچارد 0800 00

 تدوین طرح های انعطاف پذیر نوسازی -بهسازی  مختلط و غیر عملکردی )ایتالیا( رنزو پیانو 0801 00

 
 

 نیها مهمتر هینظر نیا .نقش موثر داشته اند یاری، صاحب نظران بسیخیتار یبافت ها یتفکر باز زنده ساز یتکامل ریدر س
به  ییاز عملکرد گرا نارهایمصوبات سم ریمختلف هستند همانگونه که س ینارهایسم یمربوط و حت یاقدامات اجرائ یپشتوانه نظر

لودوک  ولهیمثال اوژن و ی. برابوده اند نیچن زین اتی، نظردیشهر منجر گرد هیو از مداخله در تک بنا ها به مداخله در کل ییواقع گرا
 نیجان راسک یاز و پس .معتقد بود یموزه ا یا وهیبا ارزش به ش ییبه حفظ تک بنا ها یساز بای، زیبازساز بیبا لزوم تخرهمراه 

مو به مو را  یبازساز دگاهید نیبا هم زین یلوکابلترام .سازد یمطرح م اکامال فرهنگ گر یدیرا با د یخیمرمت محتاطانه تار
ارجح دانسته و مخالف حذف  طیبنا را از مح یریتعلق و ارزش پذ یخیبا اعتقاد به مرمت تار تهیلوسی. امل کامدینما یم شنهادیپ

 یمحتوا قیبافت ها را با تزر یمعاصر ساز هیبار نظر نیاول یبرا تو ییلوبویکام یبافت است پس از و بیو تخر یطیعناصر مح
 (0091 ینور) مطرح نمود. میدر اشکال قد دیجد
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 رانیکم برخوردار درا یمداخله در بافت ها وهیش نهیشیپ -3-2
مثله کردن  شهری هاییاعم ازجراح یالگوهای مختلف انگرینما یخیروند نوسازی مراکز شهری در ادوار مختلف تار رانیدر ا
تا نوسازی بزرگ  -عمود بر هم در دوره ی رضا شاه ابانهاییدر بافت های شهری و احداث خ هیمداخله ی اول)شهر  یمیبافت قد

 میبافتهای قد اییاح روند رهنما()بوده است  یبهسازی در بعد ازانقالب اسالم-الگوهای نوسازی  -و  (دوره محمد رضا شاه اسیمق
دنبال شده است،  یعمران و برنامه های نیاز قبل از انقالب بوده و در قالب طرحها، قوان رتریپس از انقالب چشمگ رانیشهری در ا

محور  6تالشها در  نیا (ینراق)بوده است  یحاکم بر آن دوره ی زمان طیی نگرش و شرا وهیتالش ها متاثر از ش نیکه هر کدام از ا
 (زدییخالصه شده است)ا 2به شرح جدول شماره  یاصل

 
 شهرها بعد از انقالب یمیبافت قد ایروند اح -2 جدول

 اهداف انتخابیالگوی  دوره ردیف

0 
0060-
0060 

 روان بخشی

آغاز اولین طرح ها بعد از انقالب به منظور مرمت بافت های تاریخی شهرها با طرح  -
 روان بخشی

 یعنی باز پس دادن فرهنگ زندگی محله ای به یک محله یا قسمت از آن -
 ایجاد شبکه دسترسی -

2 
0068-
0060 

طرح بهسازی 
بافت های 

 شهری

 توسعه بافت ها توسط وزارت مسکن شهرسازیپذیرش مسئولیت  -
 شهر 02تهیه طرح های بهسازی با راه اندازی گروه ای امانی تحقیقاتی برای  -

0 
0010-
0068 

محورهای 

–فرهنگی 

 تاریخی

 بافت های کهن با پیکره ی شهر -
 جایگزینی برنامه ریزی جامع به جای برنامه های موضعی -

شهرهای  عنوانبهشیراز همدانو کرمان –اعالم بافت های شهری شهرهای اصفهان  -

 تاریخی اصلی کشور–فرهنگی 
توجه به الگو ساختاری بافت کهن و ارائه الگویی برای پیوند استخوان بندی قدیم به  -

 شالوده جدید شهر

0 
0010-
0010 

نوسازی و 
 بازسازی

 گسترش اقدامات ساخت و ساز مسکن در محالت درون شهر -
 اراضیبرنامه ریزی تملک این  -

1 
0016-
0010 

بافت های 
مسئله دار 

 شهری

 شروع برنامه دوم توسعه اقتصادی -
مسکن و عمران شهری باعث توجه موضعی به بافت  تأمینتوجه به توسعه درونی و  -

 .کهن گردید

6 
0091-
0016 

عمران و 
 بهسازی شهری

 تاسیس شرکت عمران و بهسازی شهری که فعالیت های خود را در حوزه های بافت -
های کهن که بخش اعظم محدوده مرکزی شهر را تشکیل می دهد و بافت های 

 فرسوده، نابسامان، بی هویت )مساله دار(

1 
0091-
0081 

بازآفرینی پایدار 
محدوده و 

محالت هدف 
 شهری

 پیش نگری و پیشگیری از گسترش محدوده ها و محله های نابسامان شهری -

 همکاری نهادهای محلیمشارکت و  تحقق ارتقای فرهنگ شهروندی، -

و پایداری ساخت و ساز و برخورداری ساکنان از زیرساخت ها و خدمات  ایمنی ،ارتقای کیفیت -
 مطلوب

 بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت اشتغال -

 ، بهسازی و نوسازی شهریتحقق سبک زندگی پایدار در اقدامات احیا -

 

 در جهان یخیتار یمداخله در بناها و بافت ها یتجارب عمل خچهیتار -3-3
بود، مطرح شد و مورد  دهید بیکه در اثر جنگ آس یخیمرکز شهرهای تار اییدوم، موضوع بازسازی و اح یبعد از جنگ جهان

الزم، بحث های نظری بهسازی و حفاظت بافت  یفوری به بازسازی و فقدان امکانات مال اجیاحت گریاز سوی د .بحث قرار گرفت

تا به  ستمبی قرن در –شهری در آغاز نوسازی و بازسازی  مرمت(. و پوراحمد یبیحب) کرد کولرا به بعد از سال ها مو یخیهای تار
روشن بوده و سرشت زمانه  یخود دارای معنا و مفهوم یزمان طیاست که هر دوره بنا به شرا دهیامروز شش دوره خاص را از سرگذران

 (:و مقصودی یبیحب)شش دوره عبارتند از نی. اکندیرا بازگو م شیخو
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. که هر سه باشدیم ارویدوم رو یدههای که عمدتاً با بازسازی و نوسازی پس از جنگ جهان الدی،یم 0811: دهه اول دوره -
در قطع  انهیبازسازی مو به مو؛ بازسازی نوگرا یدوره مفهوم اصل نیاست، در ا. بازسازی شهری ابدییمعنای خود کاربست م

 .ندهیبر آ دینگاه به گذشته و باتاک باکامل با گذشته؛ بازسازی نوپردازانه 
 رد،یگیم لیتشک هاآنونقد  نیشیو نوپردازانه دهه پ انهیاقدامات نوگرا یدهه عمدتاً با بازخوان نیا الدی،یم 0861: دهه دوم دوره -

سبب  (شهری اتیح دیتجد ایدر اقدامات بازسازی شهری متمرکز )باز زنده سازی  یو اجتماع یمدن اتیکمبود ح ایو نبود 
 .معطوف شود یفرهنگ ،یکالبدی به نوسازی اجتماع قاًیگردد که مفهوم مرمت شهری در دوره گردد ونگاه از بازسازی دقیم

 ریامکانات و ارزشهای نهفته در بافتهای کهن شهری، تسخ تها،یدهه با شناخت موقع نیدر ا الدی،یم 0811: دهه سوم دوره -
گردد تا  یبافتها سبب م نیدر دستور کار قرار گرفت؛ توانمند سازی ا یو بخش خصوص هایبافتها از سوی شهردار نیمجدد ا

توانگران شهر  اریی کهن مرمت شده در اختشده و بافت ها هاآنمجبور به ترک  هابافت نیاقشار کم توان اقتصادی مستقر در ا
 دوره است. نیمفهوم مرکزی مرمت شهری در ا رد،یقرار گ

و با  از توسعه شهری بازمانده ایمجدد بافت های کهن فراموش شده  ریدهه تسخ نیدر ا الدی،یم 0881: دهه چهارم دوره -
در دستور کار  ایبافتها  نیبه ا دنیامر با توسعه دوباره بخش نیا رد،یگیکالبدی و کارکردی کامل در دستور کار قرار م یفرسودگ

 .گردد یرا آغاز م هاآنتوسعه قرار دادن 
 نیو هنری همراه است، به هم یفلسف ،یها ی علم نهیدهه اصوالً با بازنگری در همه زم نیا الدی،یم 0881: دهه دوره پنجم -

. مداخله های گردد یرخ داده همراه م نیشیمورد آنچه در دهه های پ با بازنگری در زیسبب نگاه به نوسازی و مرمت شهری ن
متناسب  دیجد یتیهو دیدورههای متفاوت، تول یخیتار تهاییو با ملحوظ داشتن هو گذشتهنگاه، با در نظر داشتن  نیاز ا یناش

دوره  نیمفهوم مرکزی مرمت شهری در ا. ( را در دستور کار خود قرار داده اند2)معاصر سازی شهری نیامروز یزندگ طیبا شرا
کند،  یم دایجامع پ یمرمت شوهری مفهوم اسکنند، که بر اس یهای شهری تدارک م یدگرگون ندینو را در فرا یچارچوب
 .دهد یمدنظر قرار م یو فرهنگ ی، اجتماعکالبدی های کهن را در همه ابعاد اقتصادی، افتی یکه بهبود و توان بخش یمفهوم

 زیوگفتگوی مسالمت آم ینی، هم نشیستیدوره اصوال با مفهوم هم ز نی، در االدییم کمیو  ستی: آغاز قرن بششم دوره -
 یکه در آن وجوه فرهنگ یفیتعر ابد،ییم دیجد یفیتعر زیحرکت مفهوم مرمت شهری ن نی. با اشودیها و فرهنگ ها آغاز مسبک

کالبد، اقتصاد و  اییمرمت شهری، اح نیشیدر دهه پ کنند،یم دایشهری غلبه پ ابو جذ ایسرزنده، پو هایطیمح جادیا و هنری
و هنری بافتهای کهن در آغاز دهه اول قرن  یرا برای پرداخت فرهنگ نهیساکنان رامورد نظر قرار داده و زم یاجتماع تیوضع

 .آماده کرده بود «شهری یینوزا» ادییبن یدگرگون یدر پ الدییم کمیو  ستیب

 

 اقدامات مداخله ای انجام شده درجهان خچهیتار -3-4
بوده  هاآن یو اجتماع اقتصادی ،یاسیحاکم س طیکشورهای مختلف با توجه به شرا نیدر ب مینحوه مداخله و برخورد با بافت قد

 وهیالگوها و ش افتنیکشورها و  ریتجارب سا نییاصول و روشها مشترک اند. هدف ازارائه و تب یحال، در بعض نیاما در ع ؛است
تجارب گوناگون درباره مداخالت شهری به  یبا بررس گریدارد و از طرف د شترییانطباق ب رانیهای مناسب است که با شهرهای ا

آورد. پس به اجمال، به  یجامع تر را فراهم م دگاهیبه نگرش و د افتنیامکان دست  ،یمیبافت های فرسوده و قد یه سازمانده ژیو
 شود: یمختلف پرداخته م شهرهایکشورهای منتخب با جمع بندی اقدامات آنان در  اتیذکر تجرب

 
 (1931 میو حک یروشنعل، 1931 یمداخله در فضاهای کهن شهری )شماع نهیدر زم یجهان اتیتجرب -9 جدول

ور
کش

 

 اصلی هدف

 راهبردها و ها سیاست مالحظات و اهداف

وه 
شی مه

رنا
ب

ی
ریز

 

دام
 اق

وه
شی

 نقل و حمل کالبدی فرهنگی اجتماعی اقتصادی 

ی
ونز

اند
 

 مدیریت چشمگیر نقش

 شهری

 جذب در پروژه موفقیت

 فقیر اقشار

بهبود شرایط 
اقتصادی 

ساکنان از طریق 
آموزش و 

 توانمند سازی

بهبود شرایط 
اجتماعی 

ساکنان از طریق 
آموزش و 

 توانمند سازی

- 

 بهسازی

 کالبدی

 خدمات تأمین

 زیرساختها و

- 

 مشارکت

 های گروه

 در مردمی

 پروژه

ی
ساز

به
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 اصلی هدف

 راهبردها و ها سیاست مالحظات و اهداف

وه 
شی مه

رنا
ب

ی
ریز

 

دام
 اق

وه
شی

 نقل و حمل کالبدی فرهنگی اجتماعی اقتصادی 

ان
ست

پاک
 

افزایش فرصت های 
اقتصادی و همچنین 

بهبود موقعیت اقتصادی 
 و اجتماعی زنان

- 
 مثبت تأثیرات

 اجتماعی
- 

 تأمین

 ها زیرساخت
- 

 مشارکت

 هایگروه

 در مردمی

 پروژه،

 تقاضای

 بودن محور

 پروژه

ی
ساز

به
 

ال
زوئ

ون
 

 ،ارتقا کیفیت زندگی
 ،مشارکت اجتماعی ارتقا

برای تمرکز  کوشش
 زدایی.

 جذب در پروژه موفقیت

 به درآمد کم اقشار

 هدف گروه عنوان

- - - 

 أمین

 زیرساخت

 های

 شهری

- 

 حق به توجه

 افراد مالکیت

 با

 شرط

 مشارکت

 اجتماعی

ی
ساز

به
 

س
گلی

ان
 

 

 حفاظت کامل از

 اعطای با بافتهای کهن

 جهانگردی نقش

 

 در افزایش

 شهر آمد

 طریق از

 جذب

 گردشگری

 

 

 جابجایی

 جمعیت

 حفظ

 ارزشهای

 فرهنگی

 و

 بومی

 بر نظارت

 و طراحی

 معماری،

 بدنه حفظ

 خارجی

 سازی آرام

 مرور و عبور

 احداث

 راه

 

 دقیق تبیین

 های کاربری

 کهن بافت

ی 
ساز

به
- 

ی
ساز

نو
 

سه
ران

ف
 

 ازشورش جلوگیری

 های

 شهر ساختن اجتماعی

 با

 شخصیت

 تقویت

 بنیه

 اقتصادی

 شهر

 ارتقای

 سطح

 زندگی

 رنگ کم

 کردن

 ارزشهای

 فرهنگی

 دگرگونی

 وسیع،

 و یکباره

 قهرآمیز

 بافت در

 بردن باال

 میزان

 با دسترسی

 بافت تخریب

 تفکیک

 عملکردهای

ی شهر اصلی
ساز

باز
 

لیا
یتا

ا
 

 

 

 بافت از حفاظت

 تاریخی

 شهر

 سرمایه

 گذاری

 از تنها

 طریق

 نهادهای

 دولتی

 

 

 حفظ

 ساکنان

 موجود

 حفظ

 و نقش

 هویت

 فرهنگی

 شهر

 انجام

 مداخالت

 محتاطانه

 در

 مجموعه

 های

 تاریخی

 

 تاکید

 از براستفاده

 نقل و حمل

 

 برنامه

 در ریزی

 مقیاس

 و شهر

 منطقه

ی
ساز

باز
-

ی
ساز

نو
 

ان
آلم

 

 از حفاظت -

 کهن بافت

 بردن باال -

 معیارهای

 زیستی

 حفظ

 ساکنان

 قدیم بافت

 حفظ

 ارزشهای

 بافت تاریخی

 قدیم

 

 ابنیه حفظ

 تا موجود

 ممکن حد

 ابنیه حفظ

 تا موجود

 ممکن حد

 تأکید

 براستفاده

 نقل و حمل

 عمومی

 برنامه

 ریزی

 براساس

 و نیاز

 مشارکت

 مردم

ی
ساز

باز
-

ی
ساز

نو
 

ش
تری

ا
 

 شهر طراحی

 نیاز اساس بر

 ساکنین

 تقویت

 صنعت

 گردشگری

 حفظ

 در ساکنان

 بافت

 به توجه

 بعد

 و تاریخی

 فرهنگی

 افزایش

 فضای

 در سبز

 قدیم بافت

 اولویت

 حرکت

 عابر برای

 پیاده

 فرآند

 برنامه

 ریزی

 شهری

ی
ساز

به
ی -

ساز
نو

 

وئد
س

 

 سازی معاصر

 احیای و

 در حیات

 کهن فضاهای

 ساماندهی

 فعالیت

 های

 و تجاری

 تفریحگاه

 ها

 حفظ

 ساکنان

 قدیم بافت

 شناخت

 محور

 های

 و هویتی

 فرهنگی

 تقویت

 فضاهای

 و شهری

 عمومی

 کندکردن

 حرکت

 سواره

 گسترش و

 مسیرهای

 پیاده

 شهر تقسیم

 منطقه 5 به

 ریزی برنامه

ی 
ساز

به
- 

ی
ساز

نو
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ور
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 اصلی هدف

 راهبردها و ها سیاست مالحظات و اهداف

وه 
شی مه

رنا
ب

ی
ریز

 

دام
 اق

وه
شی

 نقل و حمل کالبدی فرهنگی اجتماعی اقتصادی 

ند
هل

 

 از شهر توسعه

 برون و درون

 تملک

 ساختمانها

 قدیمی، ی

 و ساخت

 هاآن فروش

 طرف از

 دولت

 بردن باال

 کیفیت

 زندگی

 ساکنان

 شهر

 هر توسعه

 چه

 بیشتر

گردشگر
 ی

 احیای

 های خانه

 مسکونی

 ارزش با

 سازی آرام

 وآمد رفت

 برنامه

 بر ریزی

 اساس

 منطقه

 های بندی

 شده انجام

ی 
ساز

به
- 

ی 
ساز

نو
- 

ی
ساز

باز
 

کا
مری

آ
 

 هویت احیای

 نقش و

 فرهنگی

 کسب

 و درآمد

 بازگشت

 سرمایه

 جلوگیری

 از

 جابجایی

 ساکنان

 به توجه

 بناهای

 تاریخی

 بهسازی

 بناهای

 باارزش

 جداکردن

 مسیرهای

 از سواره

 پیاده

 ریزیبرنامه

ی موضعی
ساز

به
- ی

ساز
نو

 

یه
رک

ت
 

 چهره ایجاد

 و فرهنگی

 چهره احیای

 شهر

 تقویت

با  شهراقتصاد 
 گردشگری

 نروج خ

 قدیم بافت

 اقشار از

 آمد در کم

 نقش

 فرهنگی

 شهر

 قدیم

 خروج

 مشاغل

 از مزاحم

 قدیم بافت

 ایجاد

 درتوقفگاه 

 درون شهر

 قدیم شهر

 ریزیبرنامه

 برای

 قدیم شهر

 ارتباط در

 شهر با

ی
ساز

باز
 

یه
ور

س
 

 حفظ

 خصوصیات

 کهن شهر

 بر تاکید

 جهانگردی

 و

 گردشگری

 تثبیت

 جمعیت

 بر تاکید

 نقش

 تاریخی

 تخریب

 فضاهای

 ارزش بی

 شبکه توسعه

 پیاده معابر

 تعین

 شهر نقش

 در قدیم

 شهر کل

ی
ساز

به
- ی

ساز
نو

 

 
و نامناسب بودن مداخالت بافت های فرسوده نقش دارند. برای مثال  دنینرس جهیدر به نت ارییدر حال حاضر عوامل بس

 :اشاره نمود ریبه عوامل ز توانیم
 وسعت حوزه مداخله طرح()لحاظ کالبدی  از -

 یدوره زمان ای رییتحقق ناپذ -نظام عامل ناآشنا  -ارزش افزوده  عیعدم توز -جاری  نیقوان یی)نارسا یتیریلحاظ مد از -
 (یطوالن اریبس

 اقتصادی کشور( داریناپا طی)شرا یلحاظ مال از -

 شهروندان( بتیغ) یلحاظ مشارکت از -
به وسعت ده ها هکتار انتخاب  عیوس اریمحدوده ای بس رانیبه اتفاق طرح های نوسازی در ا بیلحاظ کالبدی: در اکثر قر از

 یتوان مال کسویامر از  نیا .است افتهیتصاص اخ یمیمراکز قد زدانهیدر بافت ر نیبه تملک قطعات زم میای عظ هیشده و سرما
گسترده ای را در بافت رو به زوال مراکز شهری  یرانیو و بیتخر گرید ییواز سو دادهرا در آغاز راه به شدت کاهش  انیمجر

 (0091 بیعندل) .موجب شده است
با فعل و  گریو از سوی د تیاز حقوق مالک یهای ناش یدگیچیبا پ کسوی: تحقق طرحهای نوسازی که از یتیریلحاظ مد از

متناسب با  نیاست که هنوز در کشور قوان یامر درحال نیدارد و ا ازیای ن ژهیو نیمواجه است، به قوان یانفعاالت گسترده مال
 (0091 بی)عندلاستنشده  بیو تصو نیهای موضوع تدو یدگیچیپ

مناسب،  یتیریمشکل، در روند نوسازی بافت های فرسوده خود با مد نیمثال کشور پاکستان جهت برطرف نمودن ا برای
در ارزش  نیشدن ساکن میبافت و باعث سه هیامر مانع از تخل نیبه وجود آورد که ا نیرا برای ساکن دییفرصت های اقتصادی جد

گروه هدف  عنوانبه ریار فقشهری در جذب اقش تیریراستا مد نید ر هم ونزیکشور اند نی. همچناست دهیافزوده نوسازی گرد
 .طرح است یکاهش بازده یاصل عوامل ، ازهاآن رییزمان اجرای طرح ها و عدم انعطافپذ شی. افزاداشته است ریینقش چشمگ

مردم، مسائل  ازیدوره ن نیا یشوند. ط یاجرا م یطئالن یمختلف در وره زمان لیاز طرح های شهری کشورمان بنا به دال ارییبس
 .شودینم تأمینآن  هیاهداف اول زیپس از اجرای طرح ن یگردد و حت یم رییطرح دستخوش تغ ییضمانت اجرا ،ییاجرا

در محدوده مداخله به  نیزم متیق ان،یمجر لهیبه وس یبر اثر تملک اراض کهبگونه ای است  طیشرا رانی: در ایلحاظ مال از
 ؛کند یم لیفوق العاده ای را بر طرح های بهسازی و نوسازی تحم یبر علت شده و فشار مال دیمز زیتورم ن ابدوی یم شیشدت افزا

را  طیشده بود که شرا زییر برنامه شهری طوری تیریشده مد ادیدر اکثر کشورهای  دیهمانطور که در تجارب فوق ذکر گرد اما
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آورده، لذا بازگشت اقتصادی طرح برای اقشار کم فراهم  نیوساکن یبخش خصوص یو شراکت مال یگذاری کم دولت هیجهت سرما
 ساخت. یهمیقابل توج ن،یدرآمد و ساکن

حالت با  نیبهتر در فرض بر اجرای طرح ها به صورت اقدامات اقتدارگرا و متمرکز بوده است. ران،ی: در ایلحاظ مشارکت از
خاطره و احساس تعلق  م،یروح ساکنان محله های قد کهیفروش اوراق مشارکت، مردم در طرح ها مشارکت داده شده اند، در حال

در اکثر پروژه های  اما (0091 بی. )عندلدینما فایبهسازی و نوسازی نقش مؤثری را ا یتحقق طرح ها ندیتواند در فرآ یم هاآن
 شده( یشارکت مردمآنهابه حضور در مراحل اجرای طرح )م قیبافت و تشو هیمانع از تخل نیبرحس تعلق ساکن هیحفظ و تک ادشدهی

 است.
 

 رانیاقدامات مداخله ای انجام شده در ا خچهیتار -3-5
 نهیچه در زم ییبهای، نشان دهنده فراز ونشرانیو کهن شهری ا یخیاقدامات انجام شده در بافتهای تار ریس یبررس

مداخله در بافت کهن وجود  عنوانبه ی. ش اقدامه 0261-0291از دوره  شیو چه در نحوه و نوع اجرا ست. تا پ استگذارییس
دوران کم  نیمعنا بوده است. پس از ا یو کهن ب یخی، بافت تاردر شهرها یجزئ اریسهای ب یدگرگون لینداشته و در مجموع به دل

 نقطه عطف در اوج مداخالت انجام شده حکومت رضا شاه نیو کم اثر است. اول زیناچ اریکه بس ردیگ یم صورت یکم مداخالت
روزگار  نیجامعه عمل بپوشاند. پس از ا ی، به مدد اقتدار دولت، هر چند مورد انتقادتوانست انگاره های مورد نظر خود را ویاست. 

تا  یانقالب اسالم روزیی، دوران پس از پاست. نقطه عطف بعدی دهیدرمداخالت مشاهده نگرد یسرعت و وسعت نیهرگز چن گرید
 یبافتهای کهن نه تنها به دست فراموش یاسیو س ی، اجتماعاقتصادی ژهیو طیشرا لیدل بهو عراق است که  رانیجنگ ا انیپا

جنگ و بروز مشکالت  انیاما با پا ؛رفت شیبه سوی زوال پ شتری، بجنگ زده و مهاجر تیاسکان جمع لیسپرده شد بلکه به دل
و اجرای  نیدر دوران تدو بیترت نیو بد دیجلب گرد اطقمن نیبه ا زانیرنگاه دولتمردان وبرنامه  گری، بار دبافت مرکزی شهرها

دوران مشکلبافتهای فرسوده به  نیا در به وجود آمد. دیی، نقطه عطف جدکشور یو فرهنگ ی، اجتماعبرنامه دوم توسعه اقتصادی
، انگاره های مورد نظر یمتعدد لیپردازند. البته به دال یبرنامه های کشور به آن م نیشود که کالن تر یم لیتبد یآنچنان معضل

، به صورت فشرده به رانیمداخالت انجام شده در بافتهای شهری ا یخی. در ادامه با توجه به بستر تاروندندیپ یآنان به تحقق نم
 پرداخت. میصورت گرفته در سطح شهرهای کشور خواه اتیاز تجرب یبرخ یبررس

 
 (1385 ،ایران)شماعی شهری فرسوده های بافت در خلهمدا سابقه -4جدول 

 اهداف مشکالت تهیه و سال طرح شهر 
 و بهسازی های برنامه

 شهری نوسازی

 
 
0 

هد
مش

 
 و بهسازی طرح

 بافت نوسازی
 پیرامون فرسوده

 -رضا امام حرم
 0010سال 

 :ترافیکی مشکالت

 زیست محیطی های آلودگی -

 کاربری اراضی بودن نامناسب -

 ارزش اقتصادی بودن پایین -

 حرم اطراف بافت های زمین

 رضا امام حرم توسعه -

 مرکزی هسته تجهیز -

 شهر

 گذار فضاهای ایجاد -

 جدیـد  هـای شـبکه  احداث -

 حلقوی

 تراکم با ونوسازی بافت تجمیع

 نفع به اراضی کاربری تغییر باال،

ــاربری ــامتی ک ــاری، و اق  تج
 مسکونی، کاربری نسبت کاهش
 مناسب هایزیرساخت ایجاد

 
ان 2

هر
ت

 

 
 بزرگراه طرح

 0012 سال -نواب

 ساختمانها شبکه بودن قدیمی

 سرانه بودن ضعیف ناچیز معابر

 فضای سبز

 شهری فضاهای کارآیی عدم

عملکردی فضاهای  پاالیش
 اراضی یسازمانده شهری،

 ارتباط برقراری ناکارآمد،

 کاهش شمال، و جنوب

 ترافیکی مشکالت

 تجاری مسکونی، بناهای توسعه

 انبوه، صورت به اداری و

 کاربری به ویژه سهم اختصاص

 مختلف های

 
 
0 

 

ان
فه

ص
ا

 

 برای راهبری طرح
 محله بهسازی
 سال -جویباره
0010 

 کالبدی تدریجی فرسودگی
 نارسایی بومی ساکنان مهاجرت

 و فقر افزایش خدماتی های

 اجتماعی های ناهنجاری

 ها فعالیت تنوع

 نیاز مورد محورهای ایجاد

 نظر مورد خدمات رونق

 توسعه و فرهنگی محور ایجاد

 به گام مداخله محله، مرکز دو

 بافت، قطعه شش در گام

 تعریض و محیطی بهسازی

 معابر

 
ان 0

رم
ک

 

 قدیم بافت احیای

 0016سال  کرمان

 ونقل، حمل های شبکه ضعف

 فرسودگی ترافیکی، مشکالت

 زیست های آلودگی ساختمانها،

 محیطی

 ساماندهی ،شهر مرکز تقویت

 ارزشهای بهسازی خدماتی،
 تاریخی – فرهنگی

 وساز، ساخت های تعاونی ایجاد

 و بهسازی سازمانهای ایجاد

 تاریخی ناحیه نوسازی
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 اهداف مشکالت تهیه و سال طرح شهر 
 و بهسازی های برنامه

 شهری نوسازی

 
راز 1

شی
 

 قدیم بافت بهسازی

 0069سال  شیراز

 رواج سکونتی، مطلوبیت کاهش

 نابودی اجتماعی، بزهکاری
 فرهنگی ارزشهای

 و تاریخی ناحیه بهسازی
 شهری تاسیسات توسعه

 های کاربری ساماندهی
 شهری

 ،حمام و بهداشتی مراکز احداث
 و مذهبی مراکز بازسازی

 معابر شبکه اصالح فرهنگی،

 
زد 6

ی
 

 بافت تفضیلی طرح

سال  یزد شهر قدیم
0010 

 مخروبه، فضاهای زیاد وسعت
 مقررات و ضوابط عدم

 فضاهای تعمیر ساماندهی،
 دسترسی و خدماتی

 بافت حفاضت و بهسازی
 کالبدی محیط بهبود ،قدیم

 از شهر توسعه تاریخی، شهر

 محورهای احیای درون،

 فرهنگی

 فضای ایجاد ،گذرگاهها احداث

 معابر تعریض ،سبز

 
1 

 
 

ان
اش

ک
 

 شهر بافت احیای

 0010سال  کاشان

 نارسایی معابر، کم عرض
 فضاهای وسعت ،خدمات
 مخروبه

 و خدماتی نارسایی رفع
 و سازی بدنه معابر، طراحی

 سازی کف

 سطح در سبز فضای ایجاد
 فضای ایجاد ملکی، های عرصه

 سبز

 
یل 9

ردب
ا

 

 بافت بخشی حیات

 0010سال  قدیم

 نارسایی معابر، کم عرض
 بخش فرسودگی خدماتی،
 مرکزی

و  تخریب و تملک خرید،
 احداث بافت، نوسازی

 کوچک واحدهای

 دسترسی توسعه و معابر تعریف

 ادراری و تجاری واحد احداث ا،

8 

تر
وش

ش
 

بافت  ساماندهی
سال  قدیم شوشتر

0011 

فرسودگی زیاد و متروک شدن 
فرسایش آثار  ناحیه تاریخی شهر

 عرض کم معبر و ابنیه تاریخی
کاهش جمعیت و تخلیه 

 فضاهای قدیم شهر

حفاظت و صیانت از بافت با 
ارزش و واحدهای با ارزش 

توزیع متناسب –ساختمانی 
کاربری ها بر اساس ساختار 

 بنا و مجموعه های شهری

دسترسی ، تعریف معابر اصلی
، مناسب به بناهای با ارزش
، توسعه سیما سازی شهری

سرمایه گذاری توسط مالکان و 
 بخش های دولتی

 

 8اسپانیا ،، مادریدتطبیق نمونه موردی در الوپیز -4
، با ایجاد ساختارهای جدید قطعات 1بود فعالیت های پرخطر و جرائم در آن گسترش یافته  الواپیز محله ای فقیر نشین بود که

بر روی آنچه در گذشته خانه باغ بودند و همچنین با استفاده از ایجاد ارتفاع در ساختمان ها متراکم شده بود تپولوژی ساختمان به 
کوراالس نامیده می شوند و از  هاآن. ای داخلی مشخص می شودصورت خانه های آپارتمانی با دسترسی عمومی منتهی به حیاط ه

شرایط بسیار بدی داشتند و برای سطوح پایین جامعه در نظر گرفته شده بودند  هاآنابتدا پایین ترین سطح زندگی در اسپانیا بود 
ی مورد استفاده قرار می گرفت ، میخانه ها و همچنین کارگاه صنایع دستی و خلق یک فضای تولیدطبقه همکف برای دادو ستد

، شکل فضای عمومی تغییر نکرده است خیابان ها مانند ابتدا برای رفت و آمد وسایل نقلیه و باید توجه کرد که بعد از پیدایش آن
یش یافت و ورود ارتفاع ساختمان ها افزا لکن ،، با اینکه خیابان ها تغییر نیافته اندپارک کردن نامناسب باقی مانده اند عالوه بر آن

 .نور خورشید و هوای تازه به خانه های داخلی تقریبا غیر ممکن بود بنابر این معموال شرایط زندگی برای سالمت مضر است
 

                                                           

 Strategies for housing regeneration in city centres. An opportunityto incorporate bioclimatic_این نوشتار ترجمه مقاله  - 0

criteria in Lavapies, Madrid (spain) ،نوشته ماریان سیمون روجو است 
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آفتاب تنها در تابستان به بعضی از خانه های درونی می رسد و حیاط های داخلی کوچک را بیش از حد گرم  -1شکل 

 می کند

 

 روش های مداخله -4-1
. ، درون بلوک ها را حذف می کردده، مسیر ها و حتی میدان هایی را مد نظر قرار دا()بیگادور 0800، طرح جامع 01در دهه 

داده شد که با عنوان )پادیاوهای  0881توسط طرح جدیدی در سال  یشنهادیپ .این ایده عملی نشد ولی فراموش هم نشده بود
می شد مسیر موازی با نمای ترسیم شده و اگر عملی می شد کوراالس و شکل سنتی را  ( شناختهداخلی آبی )حیاط های (آسمانی

، اوضاع تغییر کرد و 11در اواخر دهه هستند.  ایتوسعهر مناطق الحاقی و درون بلوک های منظم منتقل می کرد مانند آنهایی که د

 مورد توافق قرار گرفتند. –رای مرکز و ملحقات تاریخی ، بلکه بنه فقط برای الواپیز –طرح های حمایتی 
 

 بهبود فضاهای عمومی و ساختمان های عمومی -4-2
منطقه ای و محلی( چندین موافقتنامه –پس از این، با در نظر گرفتن فرسودگی تدریجی مرکز تاریخی در سه حوزه )دولتی 

منطقه ای در اولویت بهسازی،  عنوانبهالواپیز  0881در سال  برای بهسازی امالک ساخته شده مسکونی و شهری امضا کردند.
مورد طراحی قرار گرفت، منطقه ای یکدست فرسوده که قسمتی از یک محله تاریخی است پروژه بهبود محیط شهری مشترک با 

cohesion Funds .فضاهای مهم شهری  –ها بعد از آن پروژه برای میدان ها یا خیابان مورد سرمایه گذاری قرار گرفته بودند– 
، عناصر بیرونی ساختمان های بهسازی و همچنین . به وسیله این طرح های معمارانهبا استفاده از منابع عمومی توسعه یافته اند

 برق و غیره نوسازی شده اند. –گاز  –، در موافقت با شرکت های تلفن تاسیسات فرسوده
کند از طریق بهبود  أمینتفی طرح جدید شهری که نیازهای انسانی را بهتر ، معرهدف از کارهای بر روی فضای عمومی

، انطباق کاشت درختان کوچک با آبیاری قطره ای، ایجاد مکان هایی برای استراحت عابرین پیاده–بهبود ترافیک سواره –دسترسی 
رین پیاده غیر ساکن به منظور افزایش برای عاب هاآنزیست محیطی و کیفیت زیبایی شناسانه معابر در راستای جذاب ساختن 

، برای عملکرد بهتر برای فعالیت های تجاری است. بسیاری از خیابان ها با اقدامات شهرسازی بهبود یافته و بخش هایی خیابان ها
، زیرا برخی ، بهسازی معابر دو طرفه در پوشش پروژه های شهری بوده استفرمول دیگر برای عمل عابرین پیاده بهسازی شده اند.

از این خیابان ها که به مناطقی برای بهسازی منتهی می شود و نقاط کانونی برای افراد بی خانمان هستند را در بر میگیرند آنچه 
، . نه در فکر اهل محل و همسایه ها، آن است که بیشترین مداخالت مذکور در فکر صنعت گردشگری بودهمورد انتقاد قرار گرفته

، نه هدایت کنندگان واقعی برای ایجاد مکانی زنده هاآنقدر داشتن تسهیالت بیشتر و تجارب محلی را بهتر می دانند و کسانی که 
 مکانی شبیه موزه با منظره هستند

با استفاده از  (اما در وسعت کم)، ساختمان هایشان بهسازی کرده اند از سوی دیگر مالکان و مستاجران بلوک های مسکونی
. اگر چه مشوق های مالیاتی و درصد بودجه برای کمک هزینه در نظر گرفته شده بود 61تا  11ای مالی خصوصی که کمک ه

، اهداف محقق نشد و تعداد با اهمیتی از ساختمان های فرسوده مرمت نشده بودند. مالکیت بسیار ریز است و یارانه ها وجود داشت
روش هایی برای بهبود شرایط بدون خروج ساکنان بومی اصال  افتنی .زی را کند میکندپروژه بهسا روند .خیلی زیاد تغییر میکند

، مداخالت یکپارچه می توانست را حل هایی بهینه ای را به وسیله توزیع مجدد زمین و تجدید اندازه ئر ساختمان ها آسان نیست.
. بدین روش یابد و فضای مورد نیاز راهرو ها کاهش یابد ابعاد واحد های مسکونی و حیاز های داخلی می تواند بهبود .هدایت کند

، . عامل کلیدی برای تضمین بازدهی، بدون کاهش مساحت کلی ساختمان بهبود خواهد یافت، روشنایی و شرایط تهویهآفتاب
 بهسازی است.
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 c/ lavapies 40پیشنهاد برای  -2شکل 

 
متر مربع افزایش یافته است  91مساحت حیاط ها داخلی به  در منطقه مداخله نتیجه ای از سازماندهی مجدد فضاها عنوانبه

متر مربع از راهرو ها  12. متر مربعی که بهبود شرایط واحد های مسکونی درون مناسب است 010همراه با یک حیاط مرکزی 
جره هایی رو به حیاط مرکزی بزرگ و ، هر واحد مسکونی پنبعد از مداخلهاست. حذف شده و شرایط دسترسی ایمن بهبود یافته 

. به طور که اتاق ها می توانند دارای بازشو های ورودی و خروجی قرار گرفته در دو منطقه با یک حیاط کوچک دیگر دارد
 فشارهوای مخالف هم باشند

 

 در محله عودجان، تهران، ایرانتطبیق نمونه موردی  -5
 از اصلی هدف .شد طراحی نواب با ای متفاوت گونه به عودالجان محله پروژه نواب، تجربه و شده مطرح اصول به توجه با

 طراحی شروع از قبل .است جدید جمعیت جذب نیز و هاآن مهاجرت از و جلوگیری بافت اصیل ساکنان حفظ عودالجان، محله طرح

 این تأثیر .شد دقت مطالعه به محله این در مسکن سنتی های گونه همچنین و ساکنان اقتصادی و اجتماعی های فرهنگی، ویژگی

 :بود صورت بدین جدید های مسکن طراحی در مطالعات
 خانوارها اقتصادی سطح به توجه با متنوع ها اندازه با جدید های مسکن ساخت .0
 جدید های مسکن طراحی در های سنتی گونه از استفاده .2
 سبز فضای حیاط، جمله از ساکنان عالقه و مورد نیاز مورد فضاهای گرفتن نظر در و محرمیت به توجه .0
 (0090، ریزمسکن )می طراحی استانداردهای رعایت .0

 :نمود بندی طبقه 1 جدول طبق توان می را محله این در مسکن سنتی های گونه کلی طور به
 

 (1931 عودالجان محله منظرشهری طرح) تهران عودالجان محله تاریخی بافت در موجود مختلف الگوهای -1جدول 

 
 

 محدوده اقلیمی های نیزویژگی و هاآن عالیق ساکنان، اجتماعی و فرهنگی های ویژگی اساس بر ها گونه این که آنجا از

 توده گیری شکل الگوی پیشنهاد .نمایدمی ضروری و الزم مسکن جدید الگوهای طراحی در هاآن از گیری بهره اند، گرفته شکل

 فرادست های طرح مقررات و ضوابط تاریخی، فت با این در موجود الگوهای به توجه با عودالجان، محله مسکونی بناهای در وفضا

 گرفته صورت محله، این در آن آتی روند و سکونت های ویژگی اقتصادی، امکانات و ها محدودیت و منطقه اقلیمی شرایط مرتبط،

 .است

 مسکن امروزی الگوی با و باشد می محله موجود وضع ارزیابی نتایج در (1) شماره گونه همان واقع در 1 شماره الگوی

 از استفاده باشد، مدنظر 2 از بیش طبقات تعداد که قطعاتی در .باشد می جنوبی شمالی قطعات مناسب بیشتر الگو این .دارد مطابقت
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 وضع ارزیابی نتایج در( 0) شماره گونه همان واقع در 2 شماره الگوی .دارد ارجحیت مرکزی حیاط مانند الگوها دیگر بر الگو این

 صورتی در الگو این الگوی با و میباشد محله L .دارد مطابقت مسکن، الگوی تحوالت جریان بخش در شده معرفی شکل موجود

 نتایج ر (0) شماره گونه همان واقع در 3 شماره الگوی .است مناسبی گزینه نماید، نورگیری شرقی و جنوبی بدنه طریق از که

 با قطعاتی در الگو این از استفاده .است گرفته قرار قطعه، جبهه سه در به شکل توده که باشد می محله موجود وضع ارزیابی

 واقع در 0 شماره الگوی .باشد می مناسبی گزینه 0 حداکثر طبقات تعداد و مترمربع 211 از بیش مساحت و مربع صورت U تناسبات

 منظور به مرکزی حیاط الگوی جایگزین الگو این از استفاده .باشد می محله موجود وضع ارزیابی نتایج در (1) شماره گونه همان

 نیز حاضر حال در گرفته صورت مطالعات اساس بر است ذکر شایان) باشد می گسترده های خانواده مناسب و سنتی شیوه به زندگی

 مرکزی حیاط الگوی از استفاده 1 شماره الگوی (کنند می زندگی خانه یک در خویشاوندی و جمعی صورت به خانواده فراوانی تعداد

 حداقل)هدان درشت و متوسط قطعات در است بهتر که گردد می پیشنهاد عودالجان محله تاریخی بافت هویت حفظ منظور به

 (0092عزیزی (گردد طراحی طبقه 2 حداکثر) مرتبه کوتاه و (مترمربع 011 مساحت
 

 (1936 نوسازی، توسعه و طرح )معاونت تهران عودالجان محله شهری منظر طرح در پیشنهادی الگوهای -6جدول 

 
 

  

  
 ، تهرانمحله عودجان -9شکل 
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 ایران -تطبیق شیوه های مداخله در دو نمونه اسپانیا  -1جدول 

ده
دو

مح
 

 خصوصیات شهر
اهداف 
 اصلی

شیوه  اهداف و مالحظات
 ریزیبرنامه

شیوه 
 فرهنگی اقتصادی اجتماعی اقدام

ید
در

 ما
نیا

سپا
ا

-
یز

الوپ
 

محله ای فقیر 
نشین که فعالیت 
های پرخطر و 
جرائم در آن 

 گسترش یافته بود

بهبود 
 وضعیت
 مسکن

مقصدی برای 
مهاجرت و 

همچنین برای 
افراد جایگزین 

دیگر و دسته ای 
 از روشنفکران

 

توجه به بعد 
 ،تاریخی

و  یفرهنگ
 زیست بومی

بهبود شرایط 
قابلیت سکونت 

و رعایت 
 شرایط قانونی

 بهسازی

ان
هر

ن ت
یرا

ا
-

ان
الج

ود
ع

 

محله به تاریخ 
ابتدای تاریخ 

گردد؛ تهران بازمی
از زمانی که 

تهران یک قریه 
بیشتر  کوچک

نبوده، محله 
وجود عودالجان 
 .داشت

 رفاه تأمین

 و

 آسایش

 و ساکنان
 همچنین

 تأثیر

 بر گذاری

 منظر

 شهری

 ساکنان حفظ

 و بافت اصیل

 از جلوگیری

 و هاآن مهاجرت
 جذب نیز

 جدید جمعیت

 ساخت

 های مسکن

 اندازه با جدید

 با متنوع ها

 سطح به توجه

 اقتصادی

 خانوارها

 گونه از استفاده

 های

 طراحی در سنتی

 های مسکن

 جدید

از  گیری بهره
الگوها تاریخی 
موجود در بافت 

 الگوهای و

 مسکن جدید

 بهسازی

 

 یبندجمع -6
 ییسو و مشکالت و نارسا کیاز  یجهان یها شهیپژوهش و استناجات صورت گرفته از اند ینظر یبا استناد به انگاره ها 

روش  یزیبرنامه ر کیستماتیو به مدد مدل س گرید یاز سو رانیا یکهن شهر یمداخله در بافتها یبرنامه ها و طرحها یها
 گردد. یم ارائه رانیا یکهن شهر یمداخله در بافت ها یمقتض

 
 (1385 ،کالنتری)ی ریز برنامه سیتماتیک مدل -3جدول 

 محتوی و تعریف گام

 شناخت
 ومنطقه شهر کل در کهن شهر نقش بررسی
 ها محدودیت و امکانات بررسی

 طرح نیاز مورد اطالعات سایر

 منطقه فرهنگی و شهر در بافت داشتن نقش نظر در با مدنی احیای زندگی و بافت سازی امروزی نهایی هدف تعین

ی
صل

ف ا
اهدا

 کهن بافت اقتصادی خودکفایی و پویایی اقتصادی 

 کهن بافت در اجتماعی زندگی تقویت و احیا اجتماعی

 بافت در فرهنگی هویت احیای و حفظ فرهنگی

 کالبدی
 بودن، امروزی مدنی، هویت مدنی، زندگی :شاخص 4 دارای شهری مطلوب محیط ایجاد

 مناسب دسترسی

ت ها
راهبردها و سیاس

 

 جهانگردی گسترش ،دستی صنایع رونق ،محلی اشتغال مراکز ایجاد اقتصادی

 اجتماعی
 و مزاحمت هاکاری بزه رفع شهری، خدمات سازی امروزی ،کاستیها افزودن :ساکنان نیازهای به توجه

 ها

 هاآن سازی زنده باز و هویتی عناصر ارزیابی و شناخت فرهنگی

 زندگی مدنی
 سبز فضای ایجاد در حاصله شده آزاد اراضی از استفاده و ارزش بی کامال فضاهای و ابنیه تخریب

 شهری زیست محیط وضعیت بهبود شهری، تاسیسات و

 آنان نوسازی و بهسازی و ارزش با فضاهای و اماکن شناسایی ،جدید و کهن نماهای هماهنگی هویت مدنی

 امروزی بودن
 از جلوگیری برای شهری جدید فضاهای ایجاد فضا، یا بنا ماهیت با توافق در جدید کارکرد اعطای

 ایجاد مسکونی، ابنیه درون کامل تغییر نیاز صورت در و سازی امروزی بافت، کارکرد فرسودگی

 ناسازگار کاربریهای زدایش امروزی، زیرساختی تاسیسات

 مسیر به شده هدایت دسترسی با پیاده شبکه طراحی ممکن، حد تا زا ترافیک کاربریهای انتقالدسترسی 
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 محتوی و تعریف گام

 تسهیالت ایجاد سواره، تردد های زمان و سرعت ،حجم ساختن محدود ،عمومی سواره های مناسب

 کهن بافت درون در یافته سازمان یا بافت از خارج در عمومی توقفگاهی

 باشد نمی بحث قابل کلی الگوی در ،گوناگون های مکان در ماهوی تفاوت دلیل به ارائه طرح مداخله

 ارزیابی طرح
 در و طرح اولیه های استراتژی و سیاستها هدف، از فهرستی با ،نهایی طرح محورهای و اصول

 .است بازنگری نیازمند تمایزی گونه هر .گردد می کنترل ریزی برنامه کالن سطح

 ارائه برنامه اجرایی
 بندی زمان ،آن کسب محل و طرح نیاز مورد بودجه ،کدام هر مشارکت و طرح مجریان :شامل

 تخصصی جامعه نقش مداخله، سیاستهای بودن شفاف) طرح اجرایی ضمانت و اجرایی

 (تشویقی قوانین وضع ،قوانین تدوین در شهرسازی

 .گیرد می قرار بررسی مورد اجرایی طرحهای ارزیابی شاخصهای با مطابق اجرا و ارزیابی اجرا

 

 یریگ جهینت
مسکن در بافت های کم برخوردار  یعنوان داشت که طراح نگونهیتوان ا یدر پژوهش فوق م دهیبا توجه به مطالب مطرح گرد

کالبدی قابل  دگاهی. بحث مسکن تنها از دطلبدمیای را  ژهیو توجه م،یجامعه روبرو هست نیی، از آنجا که با اقشار سطح پاداخل شهر
عماری م ،یاجتماع ،یتیریگونه های مسکن مؤثر هستند. ازجمله عوامل اقتصادی، مد نیدر تدو ارییسبلکه عوامل ب ست،ین یبررس

کم  یبافت ها یو نوساز یروند بهساز نیب نیدر ا. گذارند یم تأثیرگونه های مسکن  نیبه نحوی بر تدو کیو شهرسازی که هر 
تواند  یجوامع مختلف م اتیاز تجرب یریشود و طبعا بهره گ یراه تلق نیموثر در ا یعامل عنوانبهتواند  یبرخوردار داخل شهر م

تواند  یمقوله م نیا رد شرویپ یاز تجارب کشورها یریامر و بهره گ نیمتخصص اتیها و نظر نشیاز ب ی، آگاهسودمند باشد اریبس
 یکشور و مدلها نیحاصله در ا اتیتجرب ی، بررسواقع گردد دیکم برخوردار مف یروش مناسب جهت مداخله در بافت ها نیدر تدو

فرسوده کم  یبافت و بناها ایجهت اح یزیبرنامه ر ندیتواند در فرآ یم رانیا میبه وجود آمده با در نظر گرفتن فرهنگ و اقل
 ییبه راهکارها یو فرهنگ مل تیارزشمند و حفظ هو ی، با حفاظت از بناهایو به نوع ردیمورد استفاده قرار گ رانیا ربرخوردار د

الزم است  نیب نی، در اافتیدست  یشهر یمحدوده ها نیا نیساکن یاحقاق حقوق شهروند و شیآرامش و آسا جادیجهت ا
، تی، هوتا با حفظ اصالت ندیمقوله توجه نما نیبه ا یو کاربرد یتخصص یدیبا د یخدمات شهر انیو متول ییاجرا یدستگاهها

. جدول ندینما جادیا یمحدوده شهر نیرا در ا یو زندگ یداری، پافرسوده یو بافت ها یخیتار یو بناها یفرهنگ و کرامت انسان
در پروژه های مختلف را  ییاجرا تیقابل لمد نیدهد ا یم لیرا تشک رانیمداخله در بافتهای کهن شهری ا زییفوق مدل برنامه ر

جهت  دوارییام زین ندهد همه جانبه نگر بودن آ یرا کاهش م ینبودن آن احتمال خطاهای احتمال یو خط رییداراست بازگشت پذ
 آورد. یرا به وجود م دیتوسعه همه جانبه بافتهای کهن، در تعامل با بافتهای جد

 

 منابع
 ، مشارکت پایدار مردمی در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری، وزارت مسکن و شهرسازی،حسینی، سیدجواد .0

 گسترسخن  انتشارات مسکن سازان منطقه شرق،عمران و  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت
0091 

پردازان فن و  دهی، ناشر شرکت افرسوده یو مداخله در بافت ها ییشناسا ی، راهنمامشاور شاران نیو مهندس دهی، سپییشفا .2
 0091هنر 

 0096،، سنندج، انتشارات دانشگاه کردستانیکهن شهر یبافت ها یو نوساز ی، بهسازومرثی، کیبیحب .0
 0092، بهار 0، شماره یشهرساز ی، جستارهایفرسوده مشکل ساز شهر ی، بافت هانی، محمد حسیجهانشاه .0
 0081،انتشارات دانشگاه تهران ا،یعلم جغراف دگاهیاز د یشهر یو نوساز ی، احمد، بهسازو پوراحمد یعل ،یشماع .1

 0081موسسه انتشارات دانشگاه تهران، هشتم،  ،یمرمت شهر کتاب ،مقصودی– یبیمحسن حب دیس .6
 0091، ، تهرانیبهشت دی، دانشگاه شهارشد ینامه کارشناس انی، پازنجان میبافت قد ی، طرح سامانده، محمدینور .1
 شیهما نیتجارب موفق بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در جهان، اول یمقاله بررس ،یفاطمه روشنعل م،یحک ایمد .9

 0091آذرماه  20،بافت فرسوده یو نوساز یبهساز
 . دفاتر نوسازی بافت های فرسوده، جلد هفتم0091اکبری، ک.  یعل یع.، حاج ب،یعندل .8

 . دفاتر نوسازی بافت های فرسوده، جلد سوم.0091ع.  ب،یعندل .01
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و  01صاد مسکن، شماره مسکن برای گروههای خاص. فصلنامه اقت تأمین استهایی: سرانی. حق مسکن در ا0090م.  ،یعیرف .00
06 

 . برنامه جامع نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران.0091سازمان نوسازی شهر تهران.  .02
 یانی. طرح منظر شهری محله عودالجان م0091سازمان نوسازی شهر تهران.  .00
توسعه مسکن  شیهما نی. نهمیبهره برداری از مجموعه های مسکون تیری. قانون تملک آپارتمانها و مد0090ع.  ز،یر یم .00

 جلد اول، وزارت مسکن و شهرسازی. ران،یدر ا
 تراکم شهری. انتشارات دانشگاه تهران. نییتع ارهایی. تراکم در شهرسازی: اصول و مع0092م. م.  زی،یعز .01
 ، تهرانسوم شیرایو 2911 استانداردساخنمانها در برابر زلزله  ینامه طراح نیی. آ0091ساختمان و مسکن.  قاتیتحق مرکز .06
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 8361 (، تابستان )مرداد(9)پیاپی:  3سال دوم، شماره 

 

 یشهر آوریتاببر مفهوم  یمرور

     

 3یسردار یارؤ، 2انیمهرداد محمد، 1ریدل یزاده نیحس میکر
 30/30/89تاریخ دریافت:  

 30/30/89تاریخ پذیرش: 
 

  09288کد مقاله:  

 
 

 یدهـچک
 

 یتوجه و پرداختن به آن در شهرها کهیطوربهشده است؛  لیشهرها تبد یبرا یروزها به دغدغه مهم نیا آوریتاب
 بعضاًبوده و  فیدر پرداختن به آن ضع یشهر تیریموضوع؛ اما مد نیا تیاست. با وجود اهم تیاهم حائز زیبالخ خصوصاً

 یکه اکولوژ بریممیبه سر  یاز شهرساز یدوران. در کنندمیرا متحمل  یشتریدر هنگام وقوع حوادث شهرها خسارات ب
شهرها به مراکز توجه  ،ینیقرار گرفته است. با توسعه شهرنش یانسان هایفعالیت ریتحت تأث ایفزاینده طوربه نیکره زم

 هایفعالیتاست.  افتهی شیافزا هاآن یجهان یطیمح راتیو توجه به تأث یعیمنابع طب یو تقاضا برا اندشدهلیتبد
 یامدهایآن شده است که اغلب پ آوریتاب فیو تضع عتیفشار بر طب شیموجب افزا یشهر یزیربرنامهو  یشهرساز

در نقاط مختلف  ریاخ هایسیلو  هاطوفانمثل  یداشته است. با توجه به موارد یشهرها و ساکنان آن در پ یبرا یمخرب
به  یفور ازین ییآب و مواد غذا رهیکاهش ذخ ،یانرژ هایهزینه شیزااف نیهوا و همچن یشدن، آلودگ ترگرمجهان، 

انجام  عتیطب یایاح نهیدر زم یاز شهرها اقدامات یاریبس ل،یدل نیاست. به هم افتهیضرورت  رگذاریو اقدام تأث تیفعال
 یجهان داریتوسعه پا یبرا یفرصت مناسب ر،ی. در واقع، در دو سه دهه اخاندکرده تیحما داریپا هایفعالیتو از  اندداده

حوادث  ناپذیرجبرانخواهند بود. عواقب  ندهیآ یشهرها یاهداف اصل یداریو پا آوریتاب ان،یم نیشده است. در ا جادیا
تا حد  آوریتابو  یداریپا میمعاصر موجب شده تا مفاه یشهرها محیطیزیستو  یاقتصاد ،یاجتماع هایآسیبو  یعیطب
 باشد؛ ومی نیمحقق ریسا هاییافتهبر  یمبتن یلیتحل -یفیتوص صورتبهحاضر  قیروش تحق .ندبه هم مرتبط شو یادیز

 .باشدمی یشهر آوریتابمفهوم  نییپژوهش تب نیهدف ا

 

 آوریتابابعاد  ،یشهر آوریتاب ،آوریتابشهر،  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 زیدانشگاه تبر یشهر یزیو برنامه ر ایاستاد گروه جغراف - 8

 رانیخلخال، ا ،یواحد خلخال، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه جامعه شناس اریاستاد - 2

 رانیا ز،یتبر یدانشگاه آزاد اسالم زیواحد تبر ،یشهر یارشد طراح یکارشناس یدانشجو - 3
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 مقدمه -1
 یادیو مشکالت ز هاپیچیدگیمهم،  دهیپد کی عنوانبه یدر مناطق شهر خصوصبهجهان  تیجمع شیافزا ر،یاخ یهادر دهه

و  ریزیبرنامه یهاموضوعات در حوزه ترینمهماز  یکی عنوانبهمخاطرات  ان،یم نیکرده است. در ا جادیمختلف ا یهانهیرا در زم
. در واقع باشدیم یزندگ تیفیو ک یمنیا شیافزا ،هاآسیبو  سکیکاهش ر ،یریخطرپذبحران و  تیریبه جهت مد یشهر یطراح
مناسب آن  یو طراح یشهر یشناخت فضاها ،ریزیبرنامه روازایناست؛  یادیز تیاهم یبستر وقوع حوادث دارا عنوانبهشهر 

در برخورد  نیو اقدامات پس از بحران؛ بنابرا لهمقاب ،یریشگیبُعد پ در سهگوناگون شهروندان  یازهایبرآوردن ن سویبهاست  یراه
و  باکیفیت یشهر یاز عوامل خلق فضا یکی عنوانبه پذیریانعطافتوجه به اصل  یشهر یو طراح ریزیبرنامهدر  هابحرانبا 

به شهروندان  انو اثرات بحر یریرا در هر زمان جهت مقابله و کاهش خطرپذ یمتعدد یهانهیتا گز سازدی، فضا را قادر مآورتاب
 شیهما در 2330سوانح از سال  تیریر در مباحث مدبا نینخستآوری تاب یواژه(. 0000: 0280. )فالح و همکاران، دیارائه نما

 گاهیسوانح، جا یکاهش خطرها یو عمل یمفهوم، در هر دو بعد نظر نیا جیتدربه(. UN- ISDR, 2005مطرح شد ) وگویه
( Buckle, et al, 2001و ... مطرح شد. ) آورتاببوم  ستی، زآورتاب شتی، معآورتاب یجامعه مختلفو در ابعاد  افتی یباالتر

و  نظماز  برگرفته بآورىتا( Jabareen, 2014.)ستا زىشهرساو  ىشهر تمطالعادر  جدید نسبتاً ممفهو یک ىشهر بآورىتا
از آن  یافتن دبهبوو  رىبیماو  فاجعه ك،شو یک برابردر  متومقا اىبر سیستم یک گانیسمار ناییاتو که ،ستا یکیژبیولو طنضباا

را از  ىشهر "ىپذیرفنعطاا" یا بآورىتا تعریف کلی رتصو به نتیجه( در Arefi 2011; Folke et al. 2010. )ددمیگر تعیین
 انمیتو تنشو  كشواز  دهاىگستر سیل برابردر  متومقا جهت ىشهر منظا یا منطقه یک ناییاتو به ىشهر انبحر ازنداچشم
را  جمعی ندگیز کزامر نقش نندامیتو جهو بهترین به ىشهر ىفضاها وزهمرا کهاچر( )Agudelo-Vero et al, 2012 دکر تعبیر

 ساکن دممر مختلف ىهاوهگر ىسیبپذیرآ که هددمی ننشا نیادر د هشد منجاا تمطالعا(. 02: 0082 ران،همکاو  غیاچر) کنند یفاا
 نیسر ی)محمد ستا وتمتفا مختلف طنقادر  نهاآ فیزیکیو  جتماعیا ضعیتو و ندگیز سطح به بسته ،شهر خطرخیز حیانودر 

و  دهکر تحمیلرا  دىیاز ىهزینهها ن،مسئوال ىغافلگیر بر وهعال ارههمواز آن  ناشی ىسیبها( و آ0080 ،شتیرو ادحدنژو ا زجید
 به بنا ،همچنین. میباشدرا دارا  فرهنگیو  دىقتصاا ،سیاسیاز  عما سیبهاآ یگرد اعنوا به نشد تبدیل اىبر باالیی ربسیا قابلیت

در  ىسیبپذیرآ کاهش مقابلو در  بآورىتا یشافزو ا تحلیل وزه،مر. ادبگیر دخو به تیومتفا ىجهتها ندامیتوآن  مینةو ز انمیز
 ران،همکاو  ىقدیر) ستا هشد تبدیل اتمخاطر مدیریتو  ىیزربرنامه حیطةدر  دهاىگسترو  مهم زهحو به طبیعی اتمخاطر برابر

و  ضعیتو ن،سارسیبآ هبالقو هپدید یکاز  حاصل سیبو آ نیاز جهدر مانند تیومتفا مبانی حسب بر ىسیبپذیر(؛ آ0: 0083
شده است.  فیتعر محیطی - نسانیا جیزو سیستم یکاز  اىخصیصهو  Wisner et al, 2004)  دىقتصاا - جتماعیا موقعیت

. دمیشو تأکید طبیعتو  جامعه متقابل نقش بر ىسیبپذیرآ کاهشو  تحلیلدر  یبینگرش ترک یبر مبنا زهدر مجموع، امرو
(Cutter et al, 2002; ISDR, 2004: 14; UNDP, 2004, Birkmann, 2005 & 2006; Galopin, 2006; 

Adger, 2006 .)امروزه یابد تمرکز منطقه یاو  معاجواز  خاصی ىفضا یاو  هاوهگر اد،فرا بیندر  نباید ىسیبپذیرآ ،ینابنابر .
 آوریتابمفهوم  نییمقاله تب نی. هدف از اردیگ یصورت م ریزیبرنامهسطح از  نیا یابیارز یدر راستا یشتریب یهاپژوهش

 است. نهیزم نیدر ا نیمحقق یهادگاهیآن براساس د یهاو مؤلفه یشهر
 

 آوریتابمفهوم  -2
ترجمه  یو ارتجاع یفنر تیخاص نیو همچن یکشسان ،یشناور ر،ییتغ ع،یبهبود سر ،یابیباز ییدر فرهنگ لغات، توانا آوریتاب

است بحث وجود دارد.  یمربوط به کدام حوزه علم آوریتابکلمه  نکهی( در اWebster-Dictionary, Merriamشده است. )
اغلب به مفهوم بازگشت به  ،آوریتاب. واژه دانندیم کیزیآن را متعلق به ف گرید یو برخ یآن را مربوط به حوزه بوم شناس یبرخ

 ,Kelin et alگرفته شـده اسـت. ) "برگشت به عقـب " یبه معنا "Resilio" نیالت شهیکه از ر رودیگذشته به کار م

 2300گردد. ) یبرم الدیقبل از م قرن کیاست و کاربرد آن حداقل به  یطوالن اریسابقه بس یدارا آوریتاب( اصطالح 2003:102
Alexander,) برگشت به شکل  یاز مواد خاص برا یبرخ تیقابل حیدر جهت تشر اتیاضیو ر کیزیبار در ف نیاول یواژه برا نیا

 13در دوران مدرن دهه  آوریتاب( اما مفهوم Norris et al,2339: 021مورد استفاده قرار گرفت. ) ،ییخود، هنگام جابجا یعاد
را  آوریتاب(، Holling,0810) نگیآغاز شد. هول نگیهول یبار با کار کرافورد استنل نیو اول گرددیبر م یستمیس یتئور هیبه نظر

 یستمهایجامعه در س یگروهها نیو تحول و حفظ ارتباط ب رییآن در جهت جذب تغ ییو توانا ستمیاز تداوم س یاریمع عنوانبه
ا و شهره نیها و نهادها و همچنها، زبانتمام رشته قیاز طر باًیاصطالح تقر نی. از آن زمان، اکندیم فیتعر یکیمختلف اکولوژ

مفهوم با  کی عنوانبهتنها  نکهیا یبه جا آوریتاب( امروزه Garschagen 2300مناطق مختلف به کار گرفته و اجرا شده است. )
 یبه شکل قابل انعطاف آوریتاب( تفکر Folke, 2006: 254. )ستتفکر شناخته شده ا وهیش عنوانبهشـود،  انیب فیتعر کی

وارد حوزه  آوریتاب( امروزه مفهوم Brand & Jax, 2007:2. )شودیمختلف استفاده م یهادر رشته کردیرو کی عنوانبهامروزه 
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توجه آن هنوز هم در  شتریب هو...( شده است، اگرچ یتیریمد ،یکالبد ،یاقتصاد ،یمختلف )اجتماع یهایریبا جهت گ ریزیبرنامه
مانند زلزله،  محیطیزیستکاهش خطرات  تیریاز اکتشافات آن به مد یعیمتمرکز است و بخش وس محیطیزیستمورد مسائل 

کرد که مفهوم  انیب توانی( باتوجه به موارد فوق مPizzo,2300است. ) افتهیاختصاص  نیو گرم شدن کره زم طوفان ل،یس
: 013است. ) داکردهیوسعه پت ،ییتوانا یو هنجار یاستعار ،یابعاد اکتشاف قیشده و از طر فیبازتعر کرراًم آوریتاباصطالح 

2330,Pickett et al )کهیطوربه  ( 2333ادگر,Adgerدر نظامها )نتریکارپ ،یاجتماع ی  ( 2330و همکاران,Carpenter et, al )
برنئو و همکاران  ،یکیاکولوژ -یاجتماع ی( در نظامهاLebel etal, 2006و همکاران ) بلیل ،یاجتماع -یانسان یدر نظامها

(2330,Bruneau et alدر مد )کتیسوانح کوتاه مدت، پ تیری ( 2330و همکاران,Pickett et alدر نظام )یاجتماع یها- 
است.  یداریبه پا یابیدست نهیدرزم یپژوهش یهاسرفصل ترینمهماز  آوریتاب نیآن را به کار گرفتند. همچن ییاقتصاد

(Perrings, 2006: 418( در جدول )برخ0 )آورده شده اند. یشهر آوریتاب فیاز تعار ی 
 

شهری توسط محققین مختلف آوریتاب( تعاریف 1جدول )  

یآورتابریف اتع  محقق 

ظور حفظ ظرفیت یک سیستم برای جذب اختالل و سازماندهی مجدد درحالیکه تحت تغییر بوده و بهمن
 اصل همان تابع، ساختار، هویت و بازخورد است.

Walker et al. (2004) 

ارجی است.قابلیت یک سیستم برای حفظ عملکرد و ساختار آن سیستم در برابر تغییرات داخلی و خ  Allenby & Fink 

(2005) 

خصیص منابع توانایی سیستم برای مقاومت در برابر شوکهای زیستمحیطی بدون از دست دادن ظرفیت ت
 کارآمد آن سیستم است.

Perrings, (2006) 

عملکرد پس از اختالالت برای توسعه مستمر است.قابلیت حفظ ساختار و   Liu et al. (2007) 

رابر توانایی بازیابی و ارائهی عملکردهای اصلی خود از زندگی، تجارت، صنعت، دولت و اجتماع در ب
 مصیبتها و سایر خطرات است.

Hamilton (2009) 

 Leichenko, (2011) توانایی مقاومت در برابر یک آرایه وسیعی از شوك و تنش است.

 Desouza & Flanery توانایی جذب، انطباق و پاسخگویی به تغییرات در سیستمهای شهری است.

(2013) 

 Lu and Stead توانایی یک شهر برای جذب اختالل و حفظ عملکرد و ساختار آن است.

(2013) 

است.توانایی یک سازمان برای انطباق با تغییرات در محیط اقتصادی و نهادی آن   Bull, Castellacci, & 

Kasahara, (2014) 

 

 آورتاب یجامعه  یک تخصوصیا -3
 با یامطالعه یکا نمونهای بر ستا فته گر رتصو دییاز تمطالعا آورتاب معاجو تخصوصیاو  هایژگیای درك وبروزه مرا

 منجاا یکیژکولوا آسیبپذیری مناطقدر  سیل رببرادر  یکیژکولوا آوریتاب دبهبو یهایستراتژا ستا ترینبمطلو شناسایی انعنو
 ینا به ماا ختداپر کوچکمنطقه  یکدر  بسیال ملاعو سیربر به تنها هشوپژ یناو در ا چند ( هرCaia, et al, 2011) .داد

 به خط یکوارده از  یهاو ضربه هاكشو تحمل ینایاتواوالً:  ستا همیتا حائز ربسیا آوریتابدر  مدیریت مسائل که سیدر نتیجه
 سانحهاز  پس عقب به برگشت ناییاتو: اًی( ثانهدد کاهشرا  شکست لحتماا ینابنابر) نددنگر سانحه به تبدیلها ن خطآ ی کهاگونه

 زنیا ردمو نماز ینابنابر) سانحهاز  پسش پذیرو  تغییرای بر فرصتو  نمکا( ثالثاً: اهدد کاهشرا  شکست قباعو ندابتو ینابنابر)
 لشکاامحلی  انیرمد نقش بر تاکید با آورتاب یهاهسکونتگا دیجاای ابر( هدد کاهشی را آسیبپذیر ارمقد همچنینو  دیبهبوای بر

 اراثیرگذتی هاهیماسر اعنواز ا یکی هارهنجاها و شبکه دعتماا یهالفهوم بر تاکید با جتماعیا هیسرما که نددار نقش سرمایه مختلف
 بهرا  حصطالا ینا که کسی لیناو ستدارا ا جتماعیا معلو نمیادر  سنامحسوو  طوالنی بس یاخچهیتار جتماعیا هیسرما ستا

 جتماعیا هیح داد سرمارش تیبترو  تعلیمو  فرهنگی شکل گیررا در  جتماعیا رکتش نقش کلمن جیم بعدها دبو نفا هانید بررکا
و  13در دهه  ریلو سپس ساختح مطرن را آ رهبادهه دو خدر اوا بجاکو جینن آاز  بعد مانددور  مباحثاز  مدتی که دبو مفهومی

 مورد به عمل آورد. نیدر ا یقاتیتحق یجامعه شناس فرانسو ویبورد ریپ نیح دادند. همچن رش لیتفص بهن را آ 93در دهه  کلمن
(Woolcock, 2001) تیباعث تقو یعاصول اجتما نیاست؛ ا یعلوم اجتماع یقاتیاز ابعاد برجسته تحق یکی یاجتماع هیسرما 

اهداف  قیطر نیها است که از اها و انجمندر گروه تیعضو ،یاجتماع هیسرما(. Bourdieu, 1980). شودیها مافراد و گروه
است که شرکت در  یپوتنام مدع (Putnam, 2002. )کندیم تیرا تقو یمشارکت و توسعه اجتماع ،یمثل دموکراس یگروه

 ,Putnam, Bowling)است.  یاجتماع هیمفهوم سرما یجامعه، مرکز اصل یررسمیغ یهاو شبکه یرسم یهااجتماع مانند شبکه
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هستند که در مجموع به صورت  گرید یهاهیهم از انواع سرما یعیطب هیو سرما یکیزیف هیسرما ،یانسان ،یاقتصاد هیسرما( 2000
آموزش، مهارت و دانش  شتریب یانسان ی هیسرما( Mayunga, 2007. )رگذارندیتأث آورتابدر عملکرد اجتماعات  ستمیس کی

 یهادر سطح سکونتگاه ایبال یریکاهش خطرپذ یساز تی. آموزش و ظرفشودیرا شامل م یعیطب یایدر برابر بال یمحل رانیمد
 یکیزیف یهی. سرماردیمورد توجه قرار گ دیبا وستهیپ یعیطب یایبال تیریو مد ندیاست که در فرآ یاز اصول یکی عنوانبه ییروستا

و در  رودیآن به شمار م یهامجموعه ریدر ارتباطات و حمل و نقل از ز لیو مانند آن است که تسه یشامل مسکن، امکانات عموم
در  یو جانور یاهیخاص گ یهاگونه دیبخش با نیاست که در ا ستمیو اکوس آب ،یعیهم شامل منابع طب یعیطب ی هیسرما تینها

 .(Ibd)( 0 شکلمحافظت شوند ) البیمانند س یعیطب یایبرابر بال
 

 
منبع هیبر سرما یمبتن کردیبا استفاده از رو ایدر برابر بال آوریتاب : درک و استفاده از مفهوم1 شکل  

)Mayunga, 2007( 

 
شده و مفهوم  یهم کشف و بررس یادیز اریبس یهاقرار گرفته است. راه حل یمورد بررس اریبس کردیرو نیا ریاخ یهادر سال

مقاومت  شینما یبرا یاسیرا مق آوریتابگونه  نیا نکیهال 0810وارد شده است. در سال  لیس طرخ تیریبه مد آوریتاب
از حالت  یستمیکه با آن، س یاستفاده کرد: سرعت فیتعر نیاز ا میکرده است. پا فیتعر ر،ییجذب تغ یآنها و برا ییو توانا هاستمیس

 یایدر برابر اختالالت با اح ستمیس ییعبارت است از توانا نیهمچن آوریتاب. کندیم ایاز تعادل را اح یو بخش شودیتعادل خارج م
را در بافت  آوریتاب جنیو کل بروجینیمقاومت در برابر اختالل( است. د یبرا ستمیس ییمخالف مقاومت )توانا نیبنابرا ط؛یشرا
و به کاهش  ردیگیمورد استفاده قرار م آوریتابکه در آنها  لیخطر س تیریمد یهایاستراتژ یعنی؛ اندکرده فیخطر تعر تیریمد
خطر  تیریمد کی آورتاب البیخطر س تیریمد نیبنابرا؛ دارند دیمقابله با آن تأک یبه جا البیبا س یزندگ کردیبا رو البیس ریتأث
 لیس یامدهایپ یعنی؛ آن است راتیحال به حداقل رساندن تأث نیدر ع البیس انیاست که هدف آن اجازه دادن به ورود جر لیس
 یشوند. در کل، زمان زیو متما سهیمقایی فضا یو طراح نیبر اساس کاربرد زم دیبا یمنیا یدر نظر گرفته شوند و استانداردها دیبا

 تیریمد ی. استراتژشودیتر مآورتابو منطقه  دیآیبه وجود م یبهتر طیشرا نندیبب بیبتدا آسکمتر، ا یارزشمند یکه مناطق دارا
محل( را هم در  هیتخل یهاو طرح البیهشدار س یهاستمیس یآن )طراح راتیکاهش تأث اسیمق نیهمچن آورتاب البیخطر س
 نهیزم نیدر بر داشته باشد؛ در ا زیرا ن لیپس از وقوع س یایروند اح عیتسر یهااسیمق تواندیم آوریتاب ی. استراتژردیگینظر م

 یرهایها و متغها، شاخصابعاد، مؤلفه نیتدو یدر راستا( Bruijn, 2004)هستند.  رگذاریتأث اریجبران خسارت بس نیو قوان هامهیب
جوامع  آوریتاببا عنوان  2331در سال  یامطالعه "الردیصورت گرفته است. گ یادیمطالعات ز یعیطب یایدر برابر بال آوریتاب
با استفاده از  یعیطب یایدر مواجهه با بال یاست که جوامع سنت دهیرس جهینت نیانجام داده است و به ا یعیطب یایدر برابر بال یسنت

 ,Gaillard)مقاومت نشان دهند.  توانندیم رانیمد یهااستیو س یهنگساختار فر ،آوریتاب زانیخطر، م تیچهاربعد ماه

Christophe, 2007) 
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با عنوان  2300را در سال  یشش کانتا کفله پژوهش
 نیب یعیطب یایاجتماعات در برابر بال آوریتاب یریگاندازه»

 نیانجام داده است. در ا «یسواحل در کشور اندونز نیساکن
کفله شامل موارد  دگاهیاز د آوریتاب یپژوهش عناصر اصل

 است: ریز
آموزش دهنده  یهابر نهاد و سازمان یجامعه مبتن -

 تیو ظرف یریپذ بیو مخاطرات، آس داوطلب؛
 شده جامعه؛ یابیارز

کاهش خطر، فرموله کردن و  یهابرنامه ی هیته -
 آنها یسازادهیپ

 ریپذ بیآس یهاگروه و کودکان زنان، دادن دخالت -
 ؛یکاهش یهابرنامه ی هیته ندیفرآدر 

و بخش  ؛یمحل ی جامع و برنامه یهابرنامه ادغام -
 ؛یردولتیغ یو سازمانها یخصوص

 ،یریپذ بیآس ،یدیجامعه در مورد خطرات کل یآگاه -
 نده؛یکننده در آ دیخود و خطرات تهد تیظرف

 ,Kafle)هشدار  یهاستمیو س یخارج یبانپشتی -

2011) 
 

 
 (Godschalk, 2003) آورتاب یمکانها یهایژگی: و2شکل 

 

 آوریتاب یمفهوم کردیرو -4
 نیتعامل ب ک،ینامیدی ستمهایدرك س یبرا یروش آوریتاب یکردهایآن، رو یفهایو تعر آوریتاب یتوجه به مفهوم کل با

درك موضوعات  یو برا یاجتماع ابعاد نییو تب یعیو انطباق جوامع با مخاطرات و سوانح طب یسازگار یچگونگ ط،یافراد و مح
 کرد: میتوان به سه دسته تقس یرا م آوریتابی مفهوم یکردهای. روشودی منابع بکار برده م یمربوط به وابستگ

 در مفهوم گذار آوریتاب ج( ؛یابیباز در مفهوم آوریتاب ب( ؛یداریدر مفهوم پا آوریتابالف( 
 

 ییتوانا عنوانبهرا  آوریتابکه  یکیاز مطالعات اکولوژ ،آوریتابنسبت به  یداریپا کردیرو: یداریپا عنوانبه آوریتابالف: 
قبل از  ستمیس کیکه  اختاللیرا به صورت مقدار  آوریتاب کرد،یرو نیاست. ا افتهیکند، بسط  یم فیبازگشت به حالت قبل تعر

 یبرخ (Beatley and Newman, 2013. )شود یف میجذب کند، تعر ایتواند تحمل  یمنتقل شود م یگریبه حالت د نکهیا
 کیچون  رند،یگی را در نظر م ستیخود ن یزده قادر به بازگشت به حالت عملکرد را فراتر از آنچه جامعه سانحه یمحققان آستانه ا

 ,windle. )از حد آستانه اش بگذرد، است نکهیقبل از ا یادیجذب فشار ز به است و قادر باالییآستانه  یدارا آورتابجامعه 

2011) 

 ای رییاز تغ« به گذشته بازگشت»ی جامعه برا ییدر ارتباط با توانا آوریتاباز  یابیباز کردیرو: یابیباز نعنوابه آوریتاب: ب
 یجامعه برا کیشده  صرف زمان عنوانبهاست که  یاریمع نجایا در آوریتابآن است.  هیاول عامل فشار و برگشت به حالت

است؛ در  یقبل تیبه وضع عیسر قادر به برگشت نسبتاً آورتابجامعه (. McEntire, 2014. )شود یم یریگ اندازه رییاز تغ یابیباز
. نباشد یابیاصوالً قادر به باز ای خود کند یابیرا صرف باز یشتریدارد، ممکن است زمان ب یکمتر آوریتابکه  یجامعه ا کهیحال

(Madhuri, etal, 2014.) 
واکنش به  یجامعه برا تیظرف عنوانبهو  یاجتماع آوریتابدر ارتباط با  شتریب کردیرو نیا: یدگرگون عنوانبه آوریتابج: 

که در  دیبه حالت جد رییتغ یتواند به معنا یبازگشت ساده به حالت قبل م یکه به جا کندی م انیو به شکل سازگارانه ب رییتغ
 یواکنش یچگونگ درك یبرا آوریتاببه  یدگرگون کردیرو (Matyas and Pelling, 2015 . )است، باشد دارتریموجود پا طیمح
 نکهیا یبه جا و قابل اجتناب است ریغ رییکه تغ ردیپذ یاست و م دیدهد، مف نشان رییمثبت به تغ یتواند به شکل یجامعه م کیکه 

 کردیرو دارد. ازیاش ن یلیبه حالت اص ایاح یکه جامعه به آن برا ردیگ یم در نظر یزیعامل فشار بداند، آن را چ کیرا  رییتغ



 

07 

 

وم
 د

ال
س

 ،
ره 

ما
ش

اپی)پ 3
9: ی

د( 
ردا

)م
ن 

ستا
تاب

 ،)
83

61
 

 کردیرو دارد. ازیاش ن یلیبه حالت اص ایاح یکه جامعه به آن برا ردیگ یم جوامع کینامید یژگیو یدگرگون عنوانبه آوریتاب
چندگانه درون  لیپتانس یرهایو مس ردیپذ یرا م ستمیاکوس -تعامالت انسان و جوامع یکنامید یژگیو یدگرگون عنوانبه آوریتاب

 شهری بیان گردیده است. آوریتاب( انواع رویکردهای 2(. در جدول )Brown, 2014)کند  یمآنها را قبول 
 

 شهری آوریتاب( رویکردهای 2جدول )

(Maguire & Hagan, 2007; Pimm, 1984; Holling, 2004, Folk, 2006) 

 

 یشهر آوریتاب یهاابعاد و شاخص -5
در  زیشده است ن فیامر تعر نیا یکه برا ی، ابعادردیگ یرا در برم یهمه بخشها و مالحظات شهر آوریتابکه  ییآنجا از

از آنها پرداخته  کیدر نظر گرفته شده است که به صورت مختصر به هر  ریزیبرنامه ،یکالبد ،یاقتصاد ،یهمه ابعاد اجتماع
 (.0088. )نامجویان و همکاران، شودیم

بعد از  نی. ادیآیع بدست مجوام نیدر ب یاجتماع تیاست که از تفاوت ظرف یمؤلفه بعد اجتماع نیدوم :یاجتماع آوریتاب
به  ییقادر به پاسخگو آورتاباجتماع  کیرا دارا است.  یو اجتماع ینهاد ،ییقضا ،یاسیس ،یدر دل خود ابعاد اقتصاد آوریتاب

 عنوانبهکه وجود دارد  ییتنشها رغمیخود را عل یاصل یعملکردها تواندیم نیمثبت است. همچن یاوهیاسترسها به ش ای راتییتغ
 طیمردم و مح نیاست که با تعامالت ب ییایپو یستمهایدرك س یبرا یروش یاجتماع آوریتاب کردیحفظ کند. رو تیکل کی
است  یعیبه منابع طب طمربو راتییو تغ یتیریمد ماتیدرك تصم یبرا یدیمف یدورنما یاجتماع آوریتابدر ارتباط هستند.  ستیز

 گردد،یرا شامل م رمترقبهیمردم به حوادث غ ییکه وجوه پاسخگو یژگیبا دارا بودن سه و یاجتماع آوریتابتر خاص طوربه
 تیبرخوردار باشد ظرف ییباال آوریتابکه از  یاجتماع تیو خالق یابیسه جنبه )وجه( عبارتند از: مقاومت، باز نی. اشودیشناخته م

خود  یبه خود یاجتماع آوریتاب ( مفهومMaguire & Hagen, 2007:17دارد. ) زیذکر شده در باال را ن یژگیسه و ره شینما
 کینمونه  طوربهدارد.  زین یخاص یدگیچیاجتماع پ فیرا دارد و بعالوه بخاطر اختالف در تعر آوریتابمفهوم  یهایهمان نگران

و  یاجتماع ،یعیساخته شده طب یطهایو سرنوشت مشترك دارد. جوامع از مح ییایجغراف یاست که مرزها یتیاجتماع موجود
و  لیدر سطوح مختلف تحل تواندیم آوریتاب. همانگونه که شوندیم لیتشک گذارند،یم ریبر هم تأث دهیچیکه به طرق پ یاقتصاد

 (0080 ،یاست. )معصوم یسطوح یدارا زین یاجتماع آوریتابدرك شود 
ها را که آن یطوربهافراد وجوامع دربرابر مخاطرات  یذات یواکنش و سازگار عنوانبه آوریتاباقتصاد  در :یاقتصاد آوریتاب

بر  ییامدهایپ یدارا یاقتصاد آوریتاب نیبنابرا؛ شودیم فیاز مخاطرات سازد تعر یبالقوه ناش یانهایقادر به کاهش خسارات ز
ساختار  یاقتصاد آوریتاب یابیانطباق و باز ای یی(، جذب، پاسخگویداریمقاومت )پا ،ینیشبیاست پ آوریتاب تیهر پنج خاص یرو

با استاندارد به کار رفته درخصوص  یکینزد یوستگیپ یاقتصاد آوریتاباز شوك را حفظ خواهد کرد. در واقع  شیو عملکرد پ
 اقتصاد دارد. یاصل ریتعادل در مس

و افراد  روهایبه اطالعات، ن یدسترس ،یمحل یسازمانها از جمله تعداد نهادها یکیزیف یهایژگیبعد و نیا در :ینهاد آوریتاب
در  ژهیبه و یقیو مقررات بازدارنده و تشو نیبحران، به هنگام بودن قوان تیریمد یبه دستورالعملها یبندیو داوطلب، پا دهیآموزش د

 ای تیریمد ی از عملکرد نهادها و نحوه تیرضا ،یدولت یبا مردم و نهادها یحلم یامر ساخت و ساز و مسکن، تعامل نهادها
 (0098 ،یی. )رضاشودیم یابیارز ،یساختار سازمان ریبه سوانح نظ ییپاسخگو
 یابیباز تیواکنش جامعه و ظرف یابی(، اساساً ارزیرساختی)ز یطیمح - یکالبد بعد (:یرساختی)ز یطیمح - یکالبد آوریتاب

شاخصها  نیا نی. همچنشودیرا شامل م یسالمت التیو تسه یاجارها ای یخال یمسکون یپناهگاه، واحدها ریبعد از سانحه نظ
 بیآس یژهایبه شکل و ،یاحتمال یقتصادا یانهایو ز یخسارت دائم برابر که ممکن است در یاز مقدار اموال خصوص یکل یابیارز
حادثه فاجعه بار  کیکم دوام هستند که به  یهاخانه ر،یبپذیآس یهارساختیز ترینمهماز  یکی. دهدیقرار م اریباشند در اخت ریپذ

 توضیحات رویکرد

 پایداری
را بـه صـورت    آوریتاب کند،ی م فیتعر بازگشت به حالت قبل ییرا توانا آوریتابکه  یکیاز مطالعات اکولوژ کردیرو نیا

 کند یم فیجذب کند، تعر ایتواند تحمل  یمنتقل شود م یگرید حالت به نکهیقبل از ا ستمیس کیکه  یمقدار اختالل

 بازیابی
ـ به حالت اول برگشتی جامعه برا ییتوانا ه یدربار کردیرو نیا "بازگشت به گذشته"عامل فشار و  ای رییتغ ازی ابیباز آن  هی

 .شود یم یریاندازه گ رییاز تغ یابیباز یبرا جامعه کیاست که با زمان صرف شده،  یاریاست و مع

 دگرگونی

رود کـه   یسازگارانه به کـار مـ   شکل رییواکنش به تغ یجامعه برا تیظرف عنوانبهو  یاجتماع آوریتابدر ارتباط با  شتریب
ـ اسـت. ا  دارتریموجود پا طیباشد که در مح دیبه حالت جد رییتغ یمعنا تواند به یبازگشت ساده به حالت قبل م یبه جا  نی

ـ اکولوژی اجتمـاع  سـتم یدر س نیو انطباق جوامع با حوادث است. همچنـ  یارتباط با سازگار در شتریب کردیرو ، آورتـاب  کی
؛ کنـد ی مـ  جادیا داریو توسعه پا ینوآور یبرا دیجد یکارها فرصت جهت تجربه جادیا یرا برا یلیسانحه، پتانس ایاختالل 

 همراه است. یو خود سازمانده ایاح ،یمانند نوساز یمیبا مفاه که
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مختلف و  یمکانها یبررس یرا برا یدیروش مف توانندیم جادیپس از ا آوریتاب یهاشاخص( 0098یی، حساس هستند. )رضا
 یاتفاق نظر آوریتابکننده  نییتب یاست در مورد شاخصها حیجوامع فراهم کنند الزم به توض یبرا هیو درون هر ناح نیب سهیمقا

 توانی. م(0083 و همکاران، انیعی)رف. اندپرداخته یاجداگانه یهاشاخصخود به  کردیاز مطالعات بر اساس رو کیوجود ندارد و هر 
 ( آمده است نشان داد.0منسجم، به مانند آنچه در جدول شماره ) یابعاد و شاخص را در قالب جدول نیمجموعه ا

 
 شهری آوریتاب( ابعاد و شاخص های 3ل )جدو

 شهری آوریتابابعاد  آوریتابشاخص های 
 مختلـف  یهـا بخـش )اتصال ایانطباق، شاخص ارتباط  ای یسازگار تیظرف

 خـدمات  ت،یـ سـالمت خـانوار و جمع   ،یریپـذ  بیآسـ  ی(،اجتمـاع  ستمیس
 تیــظرف ،یشــهر تیــو جــرم و جنا یفرهنــگ، کــاهش خشــونت و نــاامن

و  یکـاردان  ،ینـوآور  و تیـ خالق ،یتنوع طبقات اجتماع ،یو آگاه یریادگی
 یاجتماع هیسرما به موقع، ییسرعت پاسخگو ،یمنابع انسان ییتوانا

 اجتماعی آوریتاب

Hassler & Kohler, Santos Cruz et al, 

2012 2014;Godschalk, 2003 ;Walker & 

Salt, 2006; Suárez, Gómez-Baggethun, 

Benayas, & Tilbury,2016) 

 ،یشـهر  اقتصـاد  یهـا  اسـت یهـا و س  یاستراتژ ،یریپذ ستیو ز شتیمع
 ستمیمختلف س یبخش ها)اتصال ایشاخص ارتباط 

 یثروت و اشتغال، تنوع اقتصاد ی(اقتصاد

 اقتصادی آوریتاب

(Eraydin & Tasan-Kok, 2012; 

Ernstson, et al 2010) 
 ستیز ستمیمختلف س یبخش ها) اتصال ایتنوع، شاخص ارتباط 

 شاخصی)قیتطب یسالمت آب و هوا و خاك، طراح ی(،طیمح
 (،فضا یو سازمانده ینقش طراح قیاز طر یشهر طیمح تیفیک
 تیقابل بودن و یا مانهیپ (مدوالر) ،یستمیخدمات اکوس ،یشهر رساختیز

مثل راه  شهری کیزیف یمقاومت عناصر و مولفه ها) استحکام ،یریاندازه گ
 هیسـرما  ،یداریپا ،یافزونگ انطباق، ای یسازگار تیظرف (،ها و ساختمان ها

 یعیطب

 شهری زیرساخت/محیطیزیست آوریتاب

(Walker & Salt, 2006; Godschalk, 2003 
2012;The Rockefeller Foundation, 

2014; Alberti Chelliri & Colding; 2007 

& Marzluff, 2004; ;Eraydin & Tasan-

Kok, 2012; Feliciotti et al, 2016; 

Sharifi & Yamagata, 2016) 

 میتصـم  و یسـاز  میتصـم  یهـا  استیس ،ینهاد یمهارت ها و ساختارها
/ یسـازمان  انیم و ارتباطات یتنوع سطوح سازمان کپارچه،ی تیریمد ،یریگ

 (،و نهادهـا  یسـازمان  سـتم یمختلف س یبخش ها)اتصال ایشاخص ارتباط 
 موقع بهیی انطباق، سرعت پاسخگو ای یسازگار تیظرف

 نهادی و سازمانی آوریتاب

(Ernstson, et al, 2010; Barthel, et al., 

2013; Suárez et al, 2016) 

 

 نتیجه گیری
 ،یشده توسط و انیب فیمطرح شد. مطابق تعار نگیبه نام هول یتوسط شخص 0810بار در سال  نیاول یبرا آوریتابمفهوم 

تر  قیدق یفیوجود دارد. در تعر یکه هنوز مقاومت قبل یاست در حال راتییجذب تغ یبرا ستمیس ییاز توانا یاریمع آوریتاب
اتفاق  یایو بال سوانح خود است. یباز سامان ده ییو توانا یتحت استرس در بازگشت به حالت اصل یها ستمیس ییتوانا آوریتاب

تر شده اند و اغلب توجه به  ریپذ بیآس یگریاز هر زمان د شتریدهد که جوامع و افراد به ب ینشان م ریاخ یافتاده در دهه ها
ها و  یریاست که در مواجهه با غافلگ یمفهوم آوریتابافتد.  یو حوادث اتفاق م ایتا بعد از وقوع بال یریپذ بیکاهش آس

در نظر  ینیب شیپ کردیروبرو شدن با معضالت، رو یث برادر مواجهه با سوانح و حواد یکند. به عبارت یم دایپ یناختالالت مع
ابعاد  ی، در بخش کالبدآورتاب یشهر یطراح شود. یاستفاده م آوریتاب کردیگرفته شده و در برابر مشکالت ناشناخته از رو

باز چند منظوره، توجه به نظام بلوك  یفضاها ینیب شیپ ،یدر بافت شهر منیشاخص و ا یدارد. در بعد فرم، وجود فضاها یمختلف

 ییفضا یها یژگیو ریتوان به تاث ی. در بعد فضا مدینما یکمک م آوریتاب شافزای جهت در …بافت و  یزدانگیعدم وجود ر ،یبند
احساس تعلق خاطر و حس مکان. چرا که  ط،یدر مح ییدهد، اشاره نمود. از جمله وجود خوانا یرا ارتقاء م یشهر آوریتابکه 

و بعد از آن به واسطه مشارکت  یمقاوم ساز قیتواند در نوع برخورد صاحبان فضا قبل از وقوع سانحه از طر یاحساس تعلق خاطر م
است.  یترسو دس نیزم یمکان مانند کاربر یها یژگیدر برابر سوانح متاثر از و آوریتاب ت،یموثرباشد. در بعد فعال یدر بازساز

است که از توسعه  یریپذ بیو کاهش آس یری، انعطاف پذآورتاب یشهر یو طراح ریزیبرنامهمسئله در  نیتر جیرا نیزم یکاربر
چون ساخت و ساز در مناطق امن، ساخت  یبا در نظر گرفتن موارد یشهر یکند. در طراح یم یریمناطق در معرض خطر جلوگ

توان سطح  یبه مناطق امن، م تیجاذب جمع یها یسازگار و انتقال کاربر یها یتنوع کاربر جادیباز، ا یاز فضا یشبکه ا
 لیاز قب یدارد. مشخصات یقابل قبول و همه جانبه مشخصات گوناگون آوریتابشهر با  کی .دیرا ارتقاء بخش یشهر آوریتاب

 میحضور مردم در تصم یو قدرت الزم برا اریاخت ر،یاگفر یمحل یمعقول ساخت و ساز، وجود دولت ها نیهمه جانبه از قوان یرویپ
 ترینمهماز  یکیاما ؛ گرید اتیخصوص یاریو بس یفور یابیازب یراهکار ها یاجرا ع،یمقابله سر ییشهر، توانا ریزیبرنامهو  یریگ
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مهارت، دانش و سطح اطالعات شهر را در  ،یانسان هیدر شهرهاست. سرما یانسان هی، عملکرد سرماآورتابشهر  کی اتیخصوص
در  ییتوانا رتقاءدانش و مهارت در برابر درك خطر توسط شهروندان و ا شیسنجد. افزا یم آوریتاب تیارتباط با بهبود وضع

آموزش همه جانبه است. در  یاست که الزمه آن ارائه  آورتابشهر  کیمهم  یژگیکاهش خطر، و یتوسعه راهبردها یراستا
 فیمفهوم را در سه شکل تعر نیا توانیم آوریتابدر مفهوم  آوریتاب تیفیموثر بر ک یدیعنوان عنصر کلرت مداخله زمان بهصو

همزمان  آوریتاباهتمام دارد.  ندهیدر آ ایبال تیریمد یبرا ازیمورد ن یاحتمال یهاتیکه به توسعه ظرف نگرانهندهیآ آوریتابکرد: 
نگر که با تمرکز بر گذشته آوریتابو  دهدیهمزمان شهر و شهروندان در برابر حوادث را مد نظر قرار م ابلهمق یهاکه مهارت

 قابل شناخت است. ایاز بال یناش بیپس از آس یو بهبود یریپذبرگشت
 

 منابع
در  ییروستا یطرح هاد یاجرا یاثربخش یابیارز(، 0082) ،سید علی یجواد و بدر ،یزهرا؛ عباس ان،یجعفر ؛یمهد ،یچراغ .0

 ،یکالبد ریزیبرنامه، فصلنامه ی شهرستان زنجان گلویب یدهستان غن یمورد سرزنده مطالعه ییروستا یسکونتگاهها نشیآفر
 .0سال دوم. شماره 

: یمورد مطالعة(، زلزلهی)عیبه منظور کاهش اثرات سوانح طب یاجتماعات شهر آوریتاب نییتب (،0098) محمدرضا ،ییرضا .2
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 یده ـچک
 

 شرفتیپ دنبالاست که به یاپسماند مسئله تیری. مدباشدیزباله م دیتول رشدروند رو به ینیاز معضالت مهم شهرنش یکی
 و گبزر بسیار یامجموعه زیستمحیطشکل گرفت.  زیستمحیطتعامالتشان با  شیها و افزاانسان یاجتماع یزندگ

 آمده وجود به زمین سطح سازنده ایزاج و زنده موجودات تدریجی تکامل و روند اثر بر که است گوناگون عوامل از پیچیده
همچون  یبه عوامل یشهر یپسماندها تیری. مدمیگردد متأثر آن از و میگذارد تأثیر انسان فعالیتهای در بنابراین. است

 عیوس اریمقوله بس نیا تیریمحدوده مد نیدارد، بنابرا یآن بستگ افتیحمل و نقل، دفن زباله و باز ،یجمع آور د،یزوا دیتول
 -یفیتوص یکردیوجود ندارد. پژوهش حاضر با رو یو برنامه راهبرد تیریجز مد یراه یموضوع نیچن یاست، برا ریو متغ
مشکالت آن پرداخته است و  انیو ب رانیدر ا یشهر یپسماندها تیرینحوه مد یبه بررس یکاربرد یو هدف یلیتحل

از جمله  شرفتهیپ یپسماند در کشورها تیریمد یکرده است. معرف انیب یموفق جهان یهاهرا با توجه به نمون ییراهکارها
از  ،یشهر یهازباله یدیو با توجه به حجم تول باشدیم نهیزم نیدر ا رانیا یماندگعقب دهندهنشان کا،یآلمان و آمر

 آن به صورت مطلوب استفاده نشده است. یاقتصاد تیظرف

 

 واژه کلیدی، واژه کلیدی، واژه کلیدی، واژه کلیدی، واژه کلیدی، یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

)نویسنده مسئول(  زاهدان، ایران عالی پرتوریزی شهری، موسسه آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه - 8
Ali.reegi724@gmail.com 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشگاه تهران، ایران - 2

 ریزی، دانشگاه تهران، ایرانکارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گرایش توسعه و برنامه - 3

 ای، دانشگاه گیالن، ایرانریزی منطقهرشد برنامهکارشناسی ا - 4

 نور تهران شرق، ایرانمدرس گروه هنر و شهرسازی، دانشگاه پیام - 5



 

18 

 

وم
 د

ال
س

 ،
ره 

ما
ش

اپی)پ 3
6: ی

د( 
ردا

)م
ن 

ستا
تاب

 ،)
83

71
 

 مقدمه  -1
 شیافزا یو حوزه خصوص یحوزه دولت یمربوطه اعم از نهادها ینهادها لهیارائه خدمات به وس زانیبه دنبال گسترش شهرها، م

 یشهر تیریمد تیآن جوامع، وضع یافتگیبه شهروندان براساس درصد توسعه یارائه خدمات شهر زانیم ،یعی. به شکل طبابدییم
ارائه  تیفینحوه و ک زان،یو شهروندان متفاوت خواهد بود و براساس م نهادمردم یهاگروه ،یمشارکت بخش خصوص زانیو م

طور معمول به انسان که به یهاتیاز فعال یپسماند به مجموعه مواد ناش ایند. زباله هست یبندو طبقه یابیخدمات، شهرها قابل ارز
موجب مصرف مواد  تی. رشد شهرها همراه با تراکم جمعگرددیباشد، اطالق م مصرفیاستفاده و ب رقابلیصورت جامد بوده و غ

در  ییگرامصرف یالگو یریگاز شکل یناش دیتردیکه خود ب عیپسماند شده است. به عالوه، توسعه صنا دیتول جه،یمتعدد و در نت
مسائل  نیترب، از مهمیترت نیشده است. به ا گرید یمواد از سو نیسو و تنوع ا کیمواد زائد از  یکم شیجامعه بوده، سبب افزا

آنهاست. پسماندها  افتیزدفع و با ،یآورهمچون جمع یشهر یپسماندها تیریبزرگ، مد یشهرها ژهیوو به یمدرن کنون یشهرها
گوناگون منجر گردند. به عالوه، پسماندها با آلوده  یهایماریبه بروز ب توانندیو م دهندیو نامناسب به شهرها م بایناز یاچهره

)اقتصاد آورندیوارد م یشهر یهارا به سکونتگاه یادیز یهاخود خسارت یااثرات گلخانه زیکردن آب، خاک و هوا و ن
 (.6086ن،یآنال

 این. است بوده خود طبیعی پیرامون با او رفتار از تابعی صورت به همواره محیطزیست با انسان رابطه بشری تاریخ طول در
 ترتیب بدین. است شده افزوده آن پیچیدگی و گستردگی بر روز به روز و گرفته خود به متفاوتی اشکال متمادی قرون طی رفتار

 نییپا دلیل به کار این که میکردند دور خود زندگی محیط از طریقی به راپسماندها  همواره ،یکجانشینی زندگی آغاز از انسانها
 که مواد از بسیاری و نمیکرد مشکالتی دچار را زبالهها دفع دیگر سوی از زبالهها کیفیت و کمیت ،سو یک از جمعیت میزان بودن
 و جمعیت افزایش با ولی. میشدند دفعها آن داخل یا ینانسا یسکونتگاهها اطراف در یا شده بازیافت نوعی به ،میشوند نامیده زاید
 بهداشتی غیر دفع عوارض ،نمیشوند تجزبه آسانی به که موادی از وسیع هاستفاد و مصرف الگوی تغییر ،شهرنشینی گسترش و رشد

 آغاز جهان شهرهای در مشخص سازمانی توسط منسجم صورت به مواد این مدیریت پس آن از و شد آشکارزائد  مواد بازیافت و
 (.6089فن، ستی)زگردید
 ییکارآ به دور چنداننه ندهیدر آ گرددیمسئله باعث م نیاست و ا یانرژ نیتام رانیا یشهرها یروشیپ یهااز چالش یکی

 لیتبد تیاز منابع ارزشمند با قابل یدر حال حاضر حجم قابل توجه کهیپرداخته شود در صورت ژهیو صورتبه یانرژ دیپسماند در تول
 ینیرزمیو منابع ز شودیهمراه م یاست که خاک با آلودگ یمعن نی. دفن زباله بدرودیخاک م ریبا دفن شدن ز یپول یهابه ارزش

سماند در مشکل، دفن پ نیاز پسماند دفن شده را تجربه خواهد کرد و عالوه بر ا یناش یهارابهیبا ش ینیاز گذشته خطر همنش شیب
دهه  کیاز  شیب دید میخواه میندازیاز جمله آلمان ب ایدن یصنعت یبه کشورها ی. اگر نگاهکندیرا اشغال م یادیز یفضا نیزم

برق شهر ماگدبورگ روزانه با  روگاهیبال استفاده به سوخت در آلمان با اقبال مواجه شده است و فقط در ن یهازباله لیاست که تبد
 ریبا سا رانیا ادینشان از فاصله ز یداخل یمارها. آکندیم نیتام روگاهین نیرا هم یهزار واحد مسکون 53از  شیسوزاندن زباله برق ب

 بیتصودهه از  کیاز  شیپسماند دارد. در کشور ما باگذشت ب افتیزباله و چه در بحث باز دیچه در بحث تول شرفتهیپ یکشورها
در  یو عمل یومراه حل ب کیما هنوز به  یکشور، شهرها افتیکارخانه باز نیاول سیسال از تأس 63پسماند و حدود  تیریطرح مد

 (.6089)پارسا، اند دهیپسماند نرس حیصح تیریمد نهیزم
 یایران تفاوت فاحش یدفع، بازیافت و اصوال مدیریت مواد زائد جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت پسماندها ،یآورجمع امر

. نیست ایکار ارزنده یبدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محل یهر گونه تکنولوژ یجهان دارد، لذا بکارگیر یبا سایر کشورها

 ریبا سا سهیکه در مقا شودیم دیجامد تول دیتُن مواد زا 53٫333ند سرانه، هر روزه بالغ بر گرم پسما 933با محاسبه  رانیا ما درکشور
و توسعه صنعت  تیجمع ادیقرار گرفته است، لکن ازد یپسماند هر نفر در سال در حد متعادل لوگرمیک 282جهان با  یکشورها

و دفع  یآورجمع یهابرنامه کهیبه طور آوردیها را بوجود مآن ییایمیـ ش یکیزیف راتییجامد و بالطبع تغ دیمواد زا ادیموجبات ازد
درصد رطوبت  03از  شیقابل کمپوست و ب یدرصد مواد آل ۰3بخش از کار نخواهد بود. وجود  نیا یازهاین یپسماند موجود جوابگو

مختلف کشور با سبک و فرهنگ منحصر به  ناطقدر م ستیز طیسو و تفاوت فاحش آب و هوا و شرا کیاز  یخانگ یدر پسماند ها
ها رکود در عمل آوردن وابسته به خارج است، تجربه سال یهایاز تکنولوژ هیرویبر عدم استفاده ب یلیخود دل گرید یخود از سو

 هبودج 63۱مختلف کشور روزانه حدود  یشهرها یو دفع پسماند که تنها برا یآورگزاف جمع یهانهیکمپوست و پرداخت هز
 (.608۰وز،یکشور است)برزن ن زیستمحیط یهامسئله در برنامه نیا تینشانگر اهم دهدیم لیرا تشک هایشهردار
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 مبانی نظری پژوهش -2

 پسماند -2-1
از  ناشی ناپذیر بجتناا ی(، پسماند عبارت است از موادOECDو توسعه ) یاقتصاد یرهمکا نمازسا تعریف سساا بر

. برنامه ستا یورضرآن  فعد یاو  دازشپرو  نیستآن  به یزنیا یکدنز هیندو در آ حاضر لحادر  که ،نسانیا یفعالیتها
 به یزنیا یا ند،هانمیخوها را آن نمالکشا که شیایی: اکندیم فیتعر نهگو نی(، پسماند را اUNEPسازمان ملل متحد ) زیستمحیط

 .(Bazyaft.kermancity.ir)دارند ازیو به پردازش و دفع ن کنندیها استفاده نماز آن ای ارد،ندها آن
 

 پسماند شهری -2-2
 نجریا کل صدده در ازکمتر معموالً که د،میشو گفته( MSW)  یشهر پسماند ع،مجمودر  یرتجاو  خانگی پسماند به
 پسماند ،یتولیدو  صنعتی پسماند ،یوکانمعد پسماند ،یورزکشا پسمانداز  ستا رتعبا بقیه صددر دنو. دمیشو شاملرا  پسماند

 هارشه مدیریتدر  هپیچید یامسئله ارههمو خانگی پسماند .تخریبو  زساوساخت پسماندآب و  تصفیه پسماند ،یژنرا تولید
 اد،مو ینا کامل طختالا و( …و  لیآ ادمو ،پالستیک ،کاغذ ،فلز ،شیشه) پسماند یندر ا دموجو ادمو دهگستر منهدا علت به. ستادهبو

و از  مختلف فیاییاجغر مناطقدر  ،مختلف یفصلهادر  پسماند ترکیب همچنین. میکند وزبرها آن مدیریتدر  یدمتعد تمشکال
 متما یابر یحدوا ینسخه که هستنداز آن  مانع ملاعو همینو  میکند تغییر یگرد شهر به یشهرو از  یگرد رکشو به یرکشو

 ندابتو که مدیریتی ینسیستمابنابر د؛میشو تولید باالتر یردمقاو در  ختترایکنو معموالً صنعتیو  یرتجا پسماند. دشو هپیچید شهرها
 .(Bazyaft.kermancity.ir)دارد نیزرا  یگرد منابعاز  پسماند مدیریت ناییاتو قطعاً ،کند مدیریترا  خانگی پسماند
 

 مدیریت پسماند -2-3
 کیروزافزون حجم پسماندها  از  شی. افزاباشدیمطرح م یجوامع بشر یهادغدغه نیتراز مهم یکیپسماند به عنوان  تیریمد

 یپسماندها تیری. مددیافزا یو دفع آن ها م یو نحوه جمع آور طیشرا یدگیچیبر پ گرید ییها از سوآن یسو و تنوع و گوناگون
 نیا تیریمحدوده مد نیدارد، بنابرا یآن بستگ افتیحمل و نقل، دفن زباله و باز ،یجمع آور د،یزوا دیهمچون تول یبه عوامل یشهر

 .(6090)عباسی،وجود ندارد یو برنامه راهبرد تیریجز مد یراه یموضوع نیچن یاست، برا ریو متغ عیوس اریمقوله بس
 

 اجزای سیستم مدیریت پسماند -2-4
 یافتزباو  دازشپر ،تفکیک ،یآورجمع ،تولید یهابخش شامل کلی رطو به یوزمرا پسماند مدیریت سیستم یک صلیا یاجزا

 ؛(6090)عباسی،باشدیم
 

 پسماندتولید  -2-4-1
 یهامثال پوسته یگردند. برا یآوردفع، جمع یبرا ایشوند و  ختهیدور ر دیبا ای ارزشیاست که درآن مواد ب ییهاتیشامل فعال

رو امروزه با رشد  نی. از اشوندیم ختهیاز منزل ر رونیصاحبان آن ندارند و اغلب در ب یبرا یشکالت بعد از خوردن شکالت، ارزش
مورد استفاده قرار  یدیجد یها یها و تکنولوژروش دیآن با تیریمد یو برا افتهی شیافزا اریبس زین یدیمقدار زباله تول ت،یجمع

 .ردیگ
 

 دیو پردازش پسماند در محل تول رهیذخ ک،یتفک ،ییجابجا -2-4-2
 یی. جابجارندیقرار گ یجمع آور یبرا رهیها در مخازن ذخاست که آن یپسماند تا زمان تیریمرتبط با مد یهاتیفعال نیا
و  ییمرحله مهم در جابجا کیاجزاء پسماند  کی. تفکباشدیم زین یشده به محل جمع آور یریشامل حرکت مخازن بارگ نیهمچن

محل  نیشده، بهتر افتیاز فروش مواد باز یمواد و درآمد ناش یهامثال از نقطه نظر مشخصه ی. براباشدیپسماند در محل م رهیذخ
روزنامه،  کیتفک تیاز اهم دیها را با. خانوادهباشدیم دیدر محل تول کیتفک افت،یپسماند جهت استفاده مجدد و باز کیتفک یراب

بهداشت  یهایدر محل به علت نگران رهیآگاه نمود. ذخ شتریو آهن آالت ب یومینیآلوم یهایقوط ،یباغ عاتیضا ،یمقوا، بطر
از  یاریروباز در بس یهانیدر زم رهیذخ یقرار دارد. مخازن بد منظره و حت تیدر درجه اول اهم یشناخت ییبایو مالحظات ز یعموم
 عاتیاز ضا یساز وستو کمپ یچون متراکم ساز ییهاتی. پردازش در محل شامل فعالشودیم دهید یو تجار یمسکون یهامکان

 باشد. یم یباغ
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 آوریجمع -2-4-3
 هینقل لیوسا اتیکه در آنجا محتو یاست، بلکه حمل مواد به محل افتینه تنها شامل برداشت پسماند و مواد قابل باز یآورجمع
محل دفن  کی ایحمل و  ستگاهیپردازش مواد، ا ستگاهیا کیتواند یمحل م نی. اردیگیدر بر م زیرا ن شوندیم هیتخل یجمع آور

 یول ست،یمطرح ن یمشکل جد کیاست، حمل و نقل پسماند به عنوان  کینزد ییدفن نها حلکوچک که به م یباشد. در شهرها
( است، حمل و نقل مشکالت لومتریک 20/65) لیما65از  شیبزرگ که مسافت حمل و نقل پسماند تا نقطه دفع ب یدر شهرها

 ی. جمع آورشودیحمل و نقل استفاده م ژهیو التیباشد، از تسه یکه مسافت طوالن ی. در مواقعکندیم جادیرا ا یاعمده یاقتصاد
 .ردیگیرا در بر م یپسماند شهر تیریمد انهیسال یهانهیدرصد کل هز 53 باًیتقر

 

 پسماند رییو تغ لیپردازش و تبد ک،یتفک -2-4-4
و  کیشده، تفک یمواد جداساز یابی. بازباشدیعنصر از عناصر موظف م نیپسماند، چهارم لیو تبد رییپردازش و تغ ک،یتفک

 نیا قیدرحال حاضر از طر گرفت،یصورت م دیآن که قبالً در محل دفع و به دور از محل تول لیو تبد رییپردازش اجزاء پسماند و تغ
 شود،یاستفاده م دیشده درمحل تول کیپسماند تفک یابیباز یکه امروزه برا یالتیو تسه لیسا. نوع وردیگیعناصر موظف صورت م

و  دی( و مراکز خرoff center-Drof) زیدور ر افتی(، مراکز درcurbside collection) ابانیاز کنار جدول خ یشامل جمع آور
پسماند مخلوط  کیو تفک دیشده در محل تول یو پردازش پسماند جداساز کی. تفکباشدی( مback center-Buy) زیفروش دور ر

 .ردیگیدفع انجام م یهاانتقال، مراکز سوزاندن و محل یهاستگاهیمواد، ا افتیشده، در مراکز باز
 

 دفع -2-4-5
پخش در  ای یپسماند، دفن بهداشت یی. امروزه سرنوشت نهاباشدیپسماند، دفع م تیریمد ستمیس فیقسمت از وظا نیآخر

مانده از  یمواد باق نکهیا ایو حمل شوند و  یبه محل دفن جمع آور یاز مناطق مسکون میها به طور مستقآن نکهیاست، خواه ا نیزم
دفن  از پردازش پسماند باشند. یمواد ناش گرید ایحاصل از احتراق پسماند، کمپوست  یای(، بقاMRFمواد ) یابیباز التیتسه

خطر  ایمزاحمت  جادیبدون ا نیدفع پسماند در زم یمهندس یهابلکه شامل کاربرد روش ست،یمدرن، تلنبار کردن ن یبهداشت
 یطیمح ستیز یامدهای. گزارش پباشدیم ینیرزمیز یهاآب یموش ها و حشرات و آلودگ ریمثل تکث یو سالمت عموم یبهداشت

 نیاست. همچن یالزام دیدفن جد یهامکان هیکل یبرا نیاز زم یو استفاده آت یشناختییبایز ،یاز بهداشت عموم نانیبه منظور اطم
آالت مورد استفاده  نیشده، متناسب باشد. از ماش نشیبا بافت خاک و روش دفن گز دیبا ازیموردن یهاآالت و دستگاه نینوع ماش

 و پرس کن خاک اشاره نمود. لیقجرث در،یبه بولدوزر، انتقال دهنده خاک، گو توانیدر مراکز دفن م
 

 تاریخچه مدیریت پسماند -2-5
، پسماند به 68۰3آمد. تا دهه  دیپد یصنعت یدر کشورها 6803 ههآن، در د یوزمرا یمعنا به یشهر پسماند مدیریت سیستم
در  که شتدا دجوو یباییشناختیو ز یدقتصاا ،یستیز محیط ،شتیابهد دمتعد معایب هاهشیو ینو درا میشد هنگا زیعنوان دورر

 یهارکشو سایرو  صنعتی یهارکشودر  پسماند مدیریت جدید یسیستمها ،عمومی یگاهیهاآ یشافزو ا یژتکنولو تتحوال سایه
 نظیر مسائلیآن،  یدقتصاو ا سیاسی یطاشرو  محیطی یستز مسائل به توجه گرگونیهاد یندر ا .یافت توسعه یجرتد به نیاد

 یندافر نماز ورمر بهو  گرفت ارقر توجه ردمو یجد رطو به یشهر پسمانداز  نهاآ یافتزباو  یژنرو ا ادمو فمصردر  صرفهجویی
 حمطر «ارپاید توسعه» مسئله ،یدمیال 83و  93 هه. در ددکر اپید پسماند مدیریتدر  یتریکلید هجایگا پسماند یافتزباو  دازشپر

 میدا اننمیتو ،جتماعیو ا یستیز محیط ،یدقتصاا یجنبه سه دنکر ظلحا ونبد که سیدندر نتیجه ینا به انصاحبنظرو  شد
 انمیتورا  انیردر ا پسماند مدیریت وعشر .باشد نیز یبعد ینسلها یهازنیا یپاسخگو مینز یهکر ودمحد منابع که شتدا

 ،نیاد طنقا سایر همانند نیز انیردر ا نمادر آن ز که ستا بدیهی. نستدا 6283 لسادر  رکشودر  یدارشهر لیناو سیسأت با دفمصا
 مشکالتی انیرا پرجمعیت طنقادر  ینابنابر د؛شودور  هاننساا ندگیز محیطاز  دبو زمال تنها که میشد تلقی «ئدزا» یا دهما پسماند
 شگستر یابر رگبز یشهرهادر  هایدارشهر که فعالیتهایی با 6063 ههد یل. از اوامیشد همشاهد حضوو به شد کرذ نچهآ مشابه

 به تااز آن و  پس. شد همشاهد انیردر ا پسماند مدیریت سیستمدر  لتحواز  نشانههایی ،نددکر زغاآ یشهر تخدما یتوسعهو 
 یپیشرفتهاو  ستا گرفته منجاا ماندهیزساو  تشکیالتیو  مدیریتی یهاهشیو یتقاار یابر نیاوافریهاشتال گرچه وزمرا

 توجهی قابل فاصله نیاد صنعتی یهارکشودر پسماند مدیریت یسیستمها با زهنو ماا د،میشو همشاهد مینههاز همهدر  یدمشهو
 .ایران( )مطالعات مدیریت پسماند در جهان ودارد دجوو
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 پیشینه پژوهش -3
-دسته، به بررسی در شهر دهلران یشهر یزباله و پسماندها تیریمد یهاافتیرهای تحت عنوان (، در مقاله608۰سهرابی)

 لیو تحل هیآن و تجز حیدفع و دفن صح یهاوهیو ش یانسان زیستمحیط ژهیبه و زیستمحیطزباله ها و آثار سوء آنها به  یبند
مختلف  یتجارب موفق شهرها یبررسای تحت عنوان (، در مقاله608۰صفایی) .پرداخته استدر شهر دهلران  یآورجمع ستمیس
و  یاقتصاد طیشرا د،ینرخ تول ،یو اجتماع ییایجغراف یهایژگیجامع در مورد و دید کی یبررس ا، بپسماند تیریمد نهیدر زم ییایآس

 یهایاز تکنولوژ یها و نحوه بهرمندتیراهبردها، اولو نییبه منظور تع یمجموعه ا ،ییایشهر آس 6پسماند در  تیریمد تیوضع
ای تحت عنوان (، در مقاله608۰جم و همکاران)حسینی قرار داده است. یشهر تیریمد رانیگمیتصم اریدر اخت را نهیزم نیدر ا نینو

 نیب، به این نتیجه رسیدند که تهران 23منطقه 2هیناح یخدمات شهر تیریپسماند در مد تیریمد یهابرنامه یسنجش اثر بخش
نشان داد بعد  جینتا نیوجود دارد. همچن یخدمات شهر تیریبا مد یو رابطه مثبت و معنادار ریپسماند و ابعاد آن تاث تیریمد

 تیریرا با مد ریرابطه و تاث نیکمتر دیجد یهایو بعد انتخاب فناور ریرابطه و تاث نیشتریپسماند ب یآورجمع یبرا یسازتیظرف
 دارد.  یخدمات شهر

به مرور ، رانیپسماند در ا تیریانجام شده مد یهابر روش یمرورای تحت عنوان (، در مقاله608۰مرادی بنستانی و همکاران)
از  یاریبا بس سهیدر مقا رانیمتاسفانه کشور ا و معتقد است کهپرداخته  رانیا یاز شهرها یپسماند در برخ تیریمد یهاروش

پسماند به جلب  تیریمد یهااصالح روش یبرا نیرایپسماند ندارد بنا تیریمد نهیدر زم یعملکرد مناسب افتهیتوسعه یکشورها
 یسطح آگاه شیافزا ،یرونیب نیمخاطب تیرضا زانیم شیپسماند، افزا ییاجرا تیریمد نیو مخاطب نفعانیو مشارکت ذ تیرضا

جهت مشارکت  یها، بسترسازروش یسازنهیو به یوراهدف، ارتقاء سطح فنهم یهابا سازمان هایهمکار زانیم شیافزا ،یعموم
-روش یبررسای تحت عنوان (، در مقاله608۰ایرانی و پورخباز) شود. یها حاصل مسازمان یگریو کاهش تصد یبخش خصوص

ها و برنامه ،یشهر یپسماندها تیریمد یهاروش نیکارآمدتر، به بررسی یشهر یپسماندها تیریمد یهاستمیمختلف س یها
 اند.پرداخته شرفتهیپ یدر کشورها نینو یراهبردها

 

 روش و ابزار پژوهش -4
های پژوهش از مجموعه باشد. اطالعات و یافتهتحلیلی و از منظر هدف کاربردی می -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

های تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش، گزارشات و نظرات کارشناسان ای، وبسایتو کتابخانهمقاالت معتبر، مطالعات اسنادی 
 آوری شده است.جمع

  

 های پژوهشتحلیل و بررسی یافته -5
 زیستمحیطحفظ  تیو اهم رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 53بر اصل  هیساله کشور و تک ستیبا توجه به چشم انداز ب

پسماند و  تیریارتباط قانون مد نیگردد. در ایمحسوب م داریتوسعه پا یمحورها نیتریاز ضرور یکیپسماند  تیریامروزه مد
 تیریاست. در قانون مذکور مد دهیگرد بیو تصو هیمرتبط ته یهایزیربرنامه یبرا کهاست  یمربوطه نقطه عطف یینامه اجرانییآ

مربوط  ییاجرا اتیعمل نیمراقبت و همچن ،یسامانده ،یزیرعوامل اجرا، مسئول برنامه نیتراز مهم یکیپسماند به عنوان  ییاجرا
-و اطالع یتر آموزش همگاندفع پسماند و از همه مهم دازش،و پر افتیحمل ونقل، باز ،یجداساز ،یسازرهیذخ ،یآورجمع د،یبه تول

 است. دهیگرد نییتع یرسان
 

 مدیریت پسماند و توسعه پایدار -5-1
که در صورت به ثمر  دیآیاز علوم روز به شمار م یکی یدر جوامع شهر داریتوسعه پا تیبا توجه به اهم پسماند شهری تیریمد

 ریغ جهینت پسماندهاکاهش داد؛ چراکه  یشدن را در ابعاد مختلف تا حد قابل توجه یتوان اثرات و صدمات مصرف یآن م دنیرس
است،  یطیمحستیز یهایاز عوامل مهم آلودگ یکیهمگام با دانش روز  حیصح تیریقابل اجتناب توسعه و مصرف بوده و نبود مد

 :(6085)واعظ مدنی،کرد انیب ریبه شرح ز یمواد زائد جامد شهر تیریاساس اهداف و اصول مد نیتوان بر ایلذا م
 زیستمحیط. حفاظت از بهداشت 6
 یشهر زیستمحیط تیفی. توسعه ک2
 از اقتصاد مولد و مؤثر تی. حما0
 اشتغال و درآمد دی. تول0
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 یبه شش عنصر قبل زیپس از دفع ن یهادو عنصر کاهش در مبدأ و مراقبت افتهیتوسعه یبه بعد در کشورها 6883از سال 
 تیمواد زائد بر اساس ماه دی. تولدیگرد« پاک یهایفناور»در جهان به نام  یاز فناور یدینسل جد شیدایاضافه شد که منجر به پ

اشد، کاهش از بیمواد زائد مطرح م تیریدر مد یعنصر اساس کیمصرف، همواره وجود خواهد داشت و به عنوان  یندهایتمام فرا
 لیء تشکاجزا یاز مبدأ با مفهوم جداساز کیمصرف در جامعه و تفک حیو ارمغان گسترش فرهنگ صح” آوردره“مبدأ، با مفهوم 

 تیریجهت حصول به هدف بهبود مد دیدر مرحله تول یاساس یزباله در مراکز مختلف از جمله راهکارها دیتول نیدهنده زباله در ح
 یشمال یکایو آمر کایمتحده آمر التیدر ا باشد.یمطرح م یو صدمه کمتر به سالمت انسان زیستمحیطکمتر  بیمواد زائد، تخر

جامعه اروپا و ژاپن  در از آن استوار است. یانرژ دیخشک ارزشمند، کمپوست، دفن و تول یپسماندها افتیبر باز یاصل استیس
قابل  یهااز آن استوار بوده و دفن پسماند یانرژ دیخشک ارزشمند، کمپوست، زباله سوز و تول یهاپسماند افتیبر باز یاصل استیس
و آنرا  دهیبرگز 0R استیس یدفع خود را در راستا یهاجهان برنامه یکل اغلب کشورها در باشد.ی)مواد زائد( ممنوع م افتیباز

 دهد. یجهان را نشان م یمورد قبول اغلب کشورها ،یشهر یپسماندها تیریمراتب مد ریدهند. شکل زیتوسعه م
 

 
 مراتب مدیریت پسماند شهری در اغلب کشورهای جهان -1شکل

 
و استفاده مجدد،  افتی. چرا که بازردیگیدفع مواد زائد جامد قرار م یهادر رأس برنامه افتیباز دار،یبه امر توسعه پا یبا نگاه

بهداشت و  یارتقا ،یدهد ضمن آنکه منابع اقتصادیم لیتقل طیرا در مح هاندهیو آال هیرویدفع ب ،یعیاستخراج از منابع و معادن طب
 ت.را به دنبال خواهد داش زیستمحیطحفاظت از 

 

  رانیپسماند در ا تیریمد لیتحل -5-2
 ارپایدو  جامع سیستم یک یزسادهپیاو  حیاطر. ردیگیانجام م فعو د دازشپر ،یافتزبا ،پسماند نجریا مدیریتاز  مرحله هردر 

 دخو تخصوصیا و( …و  منبع ،کیفیتو  کمیت ،تولید خنر) منطقهدر  پسماند مختلف ییژگیهاو سیربر مندزنیا پسماند مدیریت
 دممر ندگیز سبکو  فرهنگ ،یشهر معابر ضعیتو ،ییاهوآب و  یطاشر ،فیاتوپوگر ،یدقتصاا انتو د،موجو ییرساختها)ز شهر

 .ستا جزئی رتصو به( …و
نبود  نیسرسام آور پسماند و هم چن ادیمصرف جوامع، ازد یالگو رییها، تغآن تیجمع هیرویب شیگسترش شهرها و افزا

از معضالت  یکیموضوع را به عنوان  نیا ،یشهر یو دفع پسماندها یآورجمع د،یمؤثر در امر تول یتیریو مد یعلم یهاروش
 کیبهداشت، دفع پسماند  یاز نظر مهندس یطور کلاست. به  هدر آورد از جمله ایران در حال توسعه یدر کشورها یجوامع شهر
و  طیمح یهایدر آلودگ یطور محسوسآن به  یربهداشتیدفع غ رایز باشد،یم یطیمحستیمشکل ز کینبوده، بلکه  یمسئله عاد
مسدود  یگذرهاروباز پرشده از پسماندها و آب یهازشت مواد زائد، کانال یهادارد. توده ینقش اساس رداریواگ یهایماریگسترش ب

 یها درکشورهااز شهرها و شهرک یاریدر بس طیمح یدهنده آلودگاز آشغال، نشان دهیو پوش فیکث یهاابانیها، خشده توسط آن
 نیموجود در ا یهاو انگل زایماریتوسط عوامل ب ندهمنتقل شو یهایماریشهرها در معرض ب نیا نی. ساکنباشندیدر حال توسعه م

 از آن قرار دارند. یها و مخاطرات ناشمواد زائد، مزاحمت
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 رینسبتاً بزرگ، روزانه مقاد یقابل توجه است. در شهرها زین یاز عدم کنترل پسماند در مناطق شهر یناش یاقتصاد یهاانیز
حمل و دفع آن، حجم  ،یآور جمع آورسرسام یهانهیزباله عالوه بر هز زانیم نیکه ا شودیم دیتول یپسماند خانگ یقابل توجه

 هایماریب نیحشرات، جوندگان و ناقل ریآب، هوا و خاک، رشد و تکث یآلودگ رینظ یاکنندهننگرا یطیمحستیاز مشکالت ز یمیعظ
 هاونیلیم یشهرها، سالمت یبرا بایچهره زشت و ناز جادیعالوه بر ا زین یشناخت ییبایز -یبهداشت یهادنبال داشته و از جنبه را به

در  یستیبایبوده و م یپسماندها ضرور تیریمد نهیدر زم یمؤثر و اساس یهامتن گابرداش رونی. از ااندازدیانسان را به مخاطره م
 مسئول قرار داشته باشد. یهاسازمان یهارأس برنامه

 

 
مراحل مدیریت پسماند در ایران :2شکل  

 
 یهجر 6283سال  لیاست. از اوا بوده یبه عهده شهردار ینظافت شهر ه،یبلد حهیال بیاز زمان تصو ،یشمس 6292از سال 

 هیقانون بلد دنظریدر تجد یاز جمله نظافت شهر یشدند و ارائه خدمات شهر جادیا هایمختلف کشور شهردار یدر شهرها ،یشمس
 بود. هایهمچنان به عهده شهردار د،یو وضع قانون جد

 نهمچنا یشهریمدیریتپسماندها ،هایدارشهراز  برخی تشکیل قدمتو  محلی یهانمازسا طوالنی سابقه غمر به انیردر ا
و  کمیت ،شهرها جمعیت یشافزاپیدر  که ستا دهنبو سمحسو انچند مرا ینا تتحوال خیرا یهههاد تاو  دهبو سنتی شکل به

در  6063دهه  لی. در اوادیآنان گرد یتیشهروندان و نارضا یبرا یشتو بهدا یطیمحستیز یهایموجب آلودگ ،پسماندها کیفیت
شدند. در  لیدر کالنشهرها تشک افتیباز یهاشد و سازمان یشتریتوجه ب یشهر یپسماندها تیریمد ستمیبزرگ، به س یشهرها

در قانون  دنظریموجب تجد ،یشهر یپسماندها تیریبه مد دنیاز پسماند و سامان بخش یمواد و انرژ افتی، باز93و  ۰3 یهادهه
با  6090 بهشتیدر ارد یشهر یهاپسماند افتنی تیدنبال گسترش شهرها و اهمشد. سپس به هایشهردار نونقا بیو تصو یقبل

 تیریمد تیوضع یسازنهیاز به یدیپسماندها مرحله جد تیریمد ،یاسالم یپسماندها در مجلس شورا تیریقانون مد بیتصو
 کشور مانند کالنشهر تهران شد. یشهرها یپسماندها

 تقسیم ،صنعتیو  یورزکشا(، ستانیربیما) هیژو ،یدعا یپسماندها شامل صلیا وهگرچهار  به پسماندها ن،قانو ینا سساا بر
قانون  ۰ دهما هتبصر سساا بر ینا بر وهعال. ستا پسماند نتولیدکنندگا هعهد به پسماند مدیریت یهزینهو  مسئولیتو  میشوند

 بهرا  پسماندها فعو د یزسااجد ،یآورجمع به طمربو تعملیااز  بخشی یا متما نندامیتو ییاجرا یهاتیریپسماندها، مد تیریمد
 دخووزن  برابر شش ساالنه متوسط رطو به نیاتهر دفر هر هددمی ننشا دموجو تطالعا. اکنند ارگذوا حقوقیو  حقیقی صشخاا

و  لوگرمیک 023 انتهر شهردر  هشد تولید پسماند یساالنه ینهاسر متوسط هددمی ننشا تطالعاا همین. میکند تولید پسماند
 رانیگرم است که در ا 033تا  253روزانه پسماند در جهان  دیاست. سرانه تول الیر 6933شده در تهران  دیارزش روزانه پسماند تول

 .(زیستمحیط)آمار و اطالعات خدمات شهری و گرم است 6233گرم و در شمال تهران  633
 

 و تاثیرات اقتصادی آن بر شهر تجربیات جهانی مدیریت پسماند شهری -5-3
یافته پرداخته شده است؛ اغلب توضیحات کشورهای توسعهکالنشهرهای در  شهری بررسی مدیریت پسمانددر این قسمت به 

 تواند الگویی برای کشور ایران باشد.باشد و میباشد که در این زمینه بسیار پیشرفته میمربوط به کشور آلمان می
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 استانبول ترکیه -5-3-1
تن در روز، به  60333حدود  دی( و تولهیدرصد باالتر از کل کشور ترک 2/5)با نرخ رشد  تیجمع ونیلیم 60با  یاستانبول شهر

هر تن از پسماند معادل  یآورجمع نهیهز نیو با توجه به تخم رودیشمار مبه هیکننده پساب در ترک دیشهر تول نیترعنوان بزرگ
همواره جهت رفع  یمحل نیرو مسئول نیاست. از اوجود آمده بهها آن یپسماند برا تیریمد نهیزمدر  یدالر، مشکالت متعدد 20/0

 یههد چنددر  سساا ینا بر. ندادهبو پسماند تولید خنر کاهش یابر شتالو  جایگزین یهاروش یافتن یجووجستموانع در  نیا
 پیشرفت موجب خصوصی بخشو ورود  تردهگستر مالی منابعو  مناسب یارگذنقانو ،تریقو ماندهیزسا مانند یدمتعد ملاعو ،خیرا

 .ستا گشته لستانبوا شهردر  پسماند مدیریت سیستم
 

 فرانسیسکو آمریکاسان -5-3-2
 622شهر با مساحت  نی. استا مریکاآ بغر یو ادار یدقتصاا پایتخت ،مریکاآ یکالیفرنیا یالتدر ا نسیسکوافرنسا شهر

 مسائل بر تمرکز با کهاست سازمان ملل متحد بوده یطیمحستیهزار نفر، آغازگر برنامه ز 906بالغ بر  تیمربع و جمع لومتریک
 ان،ندوشهر نمیا یباال ییاهمگر. دمیشو بمحسو وپیشر یشهر ،ملیافرو  ملی بعد در منابع مدیریت با ترکیبدر  یستیز محیط

 یقو رانپیمانکا دجوو اههمر به ،یژگیهاو ین. اکنند دهپیارا در آن  خالقانهو  پیشرفته یبرنامههاتا  دهدیم رانیاجازه را به مد نیا
 موجب ،یاپله رتصو به میندر ز فنو د دازشپر ل،نتقاا یهزینهها محاسبه همچنینو  مدرآکا خدماتی سیستم ،یآورجمع مینهدر ز

 لوگرمیک 6/۰ سکو،یپسماند در سان فرانس دیسرانه تول نیانگیاست. م گشته شهر یندر ا پسماند مدیریت سیستم ونفزروزا پیشرفت
 .شودیم افتیدرصد آن باز ۰2در روز بوده که 

 

 آدالید استرالیا -5-3-3
 نهاهوشمند ربسیا محیطییستز مسائل به نسبت که ستا لیااسترا الیدآد شهر ،پسماند مینهدر ز وپیشر یمدیریتهااز  یکی

و  ییمواد غذا یهایبندبسته ی( براCDL) رهیذخ وفظر نقانو تصویب با پیش لسا سیدر  کهیرطوبه. ستا دهنمو عمل
 نتیجهو در  شهر یندر ا یفناور یباال سطح دجوراستا انجام داده است. و نیا راقدامات را د نیمربوط به آن، اول اتیاختصاص مال

 یستز محیط حفظ بهها آن توجه نشانگر که ستا یاردمو جملهدر آن از  پسماند مدیریت مندنقانوو  پیشرفته ییندهاافر دجوو
 .باشدیم ردهر ف یدر سال برا لوگرمیک 038شهر  نیپسماند در ا دیسرانه تول نیانگی. ممیباشد
 

 مدیریت جامع پسماند شهری در آلمانبرنامه  -5-3-4
ها و ها، رستوران)منازل، کارخانجات، هتل دیکامل زباله در محل تول کیتفک ستمیتاکنون، کشور آلمان با ابداع س 6883از سال 

منازل، کارخانجات  یتمام انیزردرنگ م یهازبالهسهیبا پخش ک« دوآل ستمیس»از زباله را آغاز کرد. شرکت  ی( استفاده مالرهیغ
قابل استفاده،  یهایبنداجناس و بسته یرو یبا ارزش برداشت و با چاپ برچسب سبزرنگ یهازباله کیتفک یگام را برا نی...، اولو

 گر،ید ی. از سوزندیها برزباله سهیک نیآرم را دارند پس از مصرف در ا نیکه ا ییهایبنداز مردم خواست تمام محصوالت و بسته
 یاکه بر هایآنها بگذارند. شهردار اریرا در اخت هاسهیک ،یزیناچ متیق یدر ازا ،یآورقرارداد بست که بعد از جمع زین هایشهردار

 متینامحسوس، ق اریکردند و بس یکیاجناس، دست به  یاصل دکنندگانیبا تول شدند،یم یشتریجداگانه، متقبل مخارج ب یآورجمع
لحظه،  نی( باال بردند. از اورویپول آلمان قبل از  حد)خرده وا گیتا دو فن کیرا  شدندیکه با آرم سبز مشخص م یاجناس یتمام

به  اجیاحت ،یهر سال چند برابر کرد. هم اکنون در آلمان، هر واحد مسکون زیکننده را نتر شد و مشکالت مصرفزباله هر روز باارزش
و  یکی(، مواد پالستدیسف عموالًسطل )م کیدر  هاشهی( بزرگ آشغال دارد. شتیقرار دادن حداقل پنج سطل )پ یجداگانه برا یفضا

 وهیمانند پوست م یباطله در سطل معموالً سبز، مواد معدن یهازرد، روزنامه و کاغذ سهیک ایدر سطل  یبندواد بستهم یطور عمومبه
حداقل  رتماناگر ادعا شود که در هر آپا ستی. اغراق نرندیگیقرار م اهیها در سطل سآشغال یو باق یادر سطل قهوه رهیو گل و غ

اند که خودشان فکر افتاده نیبه ا هایشهردار میزباله اختصاص دارد. از تمام مشکالت که بگذر یآورچهار مترمربع به محل جمع
 یسود ،یجهان یبحران مال لیبه دل کننده،یآورجمع یهاشرکت یبرا گریزباله، د یآورجمع رایوارد تجارت زباله شوند؛ ز میمستق

و  ستیزطیحفظ مح یدر آلمان برا هایرو شهردار نیاست. از ا تهافیبه شدت کاهش  زیو سود زباله خشک ن اشتهبه همراه ند
 یکه بحران مال یامر تا زمان نیا کنندیم ینیبشی. کارشناسان، پکنندیآن م افتیزباله و باز یآوراقدام به جمع ،یشهر اتیح

و با ارائه فقط دو  کنندیدوآل خود را جدا م ستمیاز س یگریبعد از د یکیها برسد، ادامه خواهد داشت. شهر یبه سرانجام یجهان
طور درست و اند بگذرند و آشغال را بهزباله آموخته کیکه از آنچه تاکنون در مورد تفک دهندیم ادیسطل به شهروندان، به مردم 

جهان  ستیزطیمان محها خود را قهرنمود که آلمان اذعان توانیم ی. پس به طور کلزندیاستفاده در دو سطل مورد نظر برقابل
مردم آلمان  یمهم برا اریبس یامر ،یخانگ یهازباله یمهم است. جداساز اریآنها بس یبحث برا نیکه ا ستین ی. البته شکدانندیم
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 هایبندبسته یاند. زرد براجداگانه مشخص شده یهانوع زباله وجود دارد که با رنگ 5 یسطل برا 5است. در هر آپارتمان معموالً 
و  یاروشن، قهوه یهاشهیدر سه قسمت ش شهیش ژهیو یهانازک، سطل یکاغذ و مقوا یبرا ی(، آبریش یمیقد یها)مانند کارتون

هم هست که  یافراد یها که مناسب برازباله ریسا یبرا اهیسطل س کیو سرانجام  یاهیو گ ییمواد غذا یسطل برا کیسبز و 
و مواد  یخاص؛ مانند باطر یهاملزم به رساندن زباله هایهمه آلمان ،یو قانون یاز لحاظ تئورها را ندارند. زباله یجداساز لهحوص

مورد،  نیشده که البته در عمل به ندرت در ا یادار یکار را نکند مرتکب جرم نیا یهستند واگر کس افتیبه مراکز باز ،ییایمیش
 .پردازندیها مزباله یبه جداساز یها با عالقه شخصدرصد آلمان83حدود  های. بر اساس نظرسنجدهدیرخ م یقانون ردیگیپ

 شگاهینما»وجود دارد به نام  یشگاهینما شودیبار در آلمان برگزار م کیکه هر چند وقت  یمتفاوت یهاشگاهینما انیدر م
 .از زباله است شتریب یبرداررهبه یبرا افتیصنعت باز یهاعرضه تازه شگاه،ینما نیا یهدف از برگزار«. اقتصاد زباله

به  لیتبد ،یآشغال یگار: »دیگویزباله در آلمان م افتیانجمن باز ری(؛ مدStephan Harmening) گیاشتفان هارمن
. دارد یروشن ندهیآ ،یاست که از نظر اقتصاد ییهانهیاز زم یکیزباله در آلمان،  افتیشده است. صنعت باز یاشرفتهیتجارتخانه پ

صنعت زباله در :» کندیاشاره م گیهارمن .«زندیحرف اول را م ا،یدر دن یاقتصاد یو سودده تیفیزباله در آلمان از نظر ک افتیباز
 یبرا وروی اردیلیساالنه تا هشتادوپنج م شود،یزده م نیکه تخم طورنیعرصه، ا نیدر حال رشد است. ا یالمللنیسطح ب

. ودخالصه ش ایدن شرفتهیمدرن و پ یکه فقط به کشورها ستین یزباله، موضوع لوکس افتیجا دارد. موضوع باز شتریب یگذارهیسرما
ها و شرکت تیعرصه، خالق نیرقابت در ا.« کندیم دایکشورها ربط پ یاست که به تمام یبحث ست،یزطیحفاظت از مح

در مورد  نگی. هارمشوندیزباله وارد بازار م افتیباز یبرا یترتازه یاهها و روشکرده است. هر روز، دستگاه شتریرا ب گذارنهیسرما
 یکه در آلمان، جا برا نجاستیا رگذاریاز عوامل مهم و تأث یکی:» کندیکشورهاست اضافه م ریگام جلوتر از سا کیچرا آلمان  نکهیا

 یراه است، فکر نیترکه ساده میزباله را دفن کن نکهیا یباعث شده به جا تیممنوع نیوجود ندارد. ا یعیرطبیغ یهازباله ینگهدار
 «اند.خود را باز کرده یها جاراه نیترمقرون به صرفه ،یکه با گذشت زمان، از نظر اقتصاد میآن کن افتیباز یبرا

رشد  افت،یدر صنعت باز یگذارهیسرما تیسو با باال بردن ظرف کینه تنها از  ،یعیرطبیغ یهادفن زباله تیقانون ممنوع
به خرج  یشتریدقت ب داتشان،یتول یبندبسته یبرا زین دکنندگانیبه دنبال داشته بلکه باعث شده است که تول یریچشمگ یاقتصاد

و  یصنعت ی. در کشورهاستندین متیقارزان یهایها تنها سوزاندناستفاده کنند. زباله ییایمیش دهیچیپ یهادهند و کمتر از فرآورده
به مواد خام؛ مثل نفت  ،یاقتصاد فیمواد خام است؛ مواد خام درجه دوم. در تعر دکنندهیاست که تول یله منبع با ارزشزبا شرفته،یپ

)مدیریت شودیدرجه دوم گفته م ای هیمواد خام ثانو شوندیزباله حاصل م افتیزکه از با یو مواد هیدارد مواد خام اول یعیکه منبع طب
 .پسماند شهری در آلمان(

 

 راهبردی مدیریت پسماند شهری لزوم داشتن برنامه -5-4
نیت جامعه ونیز حفظ (، تامین سالمت و امIntegrated solid waste managementهدف مدیریت جامع پسماند جامد )

ر کاهش محیطی به منظوهای مکمل با رویکرد زیستمع پسماند جامد از مجموعه فعالیت، مدیریت جا"باشد. دقیقامحیط زیست می
ها توان آنتوجه به دالیل فنی و اقتصادی نمیمیزان تولید پسماند، بازیابی ارزش از پسماند ودفع پسماندها )برای پسماندهایی که با 

های تغییر مجدد، بازیافت، مدیریت مواد آلی، فناوری را حذف یا بازیابی نمود.( تشکیل شده است. کاهش از مبداء پسماندها، استفاده
جاد محل دفن جدید از اجزای های دفن و ایند به انرژی، بازیابی گاز از محلیل، جلوگیری از ایجاد آلودگی، تبدیل پسماو تبد

باشند. مدیریت جامع پسماند جامد همچنین ازتقا نظارت بر تولید محصول و خرید و هنده مدیریت جامع پسماند جامد میدتشکیل
 شود.امل میسوخت و انرژی حاصل از پسماند جامد را شفروش محصوالت حاوی اقالم بازیافتی، 

سازی، مدیریت پسماند شامل تولید، ذخیرهبایست به کلیه عناصر مؤظف در برای مدیریت جامع پسماند جامد میریزی برنامه
کامل داشته باشد.  وجهآوری، انتقال، بازیافت و دفع در پسماندهای خانگی، تجاری، اداری، تفرجی، ساخت وتخریب و صنعتی تجمع

 –ریزی باید ارائه کنندگان عمومی و خصوصی خدمات را لحاظ نموده و عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، فنی، اجتماعی این برنامه
یزان پسماند و بازیابی ارزش از پسماند به عنوان اولویت اول در م کاهش. دربرگیرد را رقابتی نیروهای و محیطیزیست فرهنگی،
زیابی انرژی )با ، استفاده مجدد، بازیافت، کمپوست و باهایی مانند کاهش از مبداءپسماند جامد قرار دارند. فعالیت جامعمدیریت 

ترین شوند. مطلوبن پسماند و بازیابی از پسماند میهایی هستند که منجر به میزامحیطی و اقتصادی( از گزینهرعایت اصول زیست
 مع پسماند موارد ذیل خواهد بود:ترین شیوه مدیریت جاو منطقی

 کاهش میزان پسماند تولیدی -
 ترویج و تشویق استفاده مجدد و تعمیر کردن به جای دور ریختن و جایگزین کردن  -
 یابی به حداکثر بازدهیآوری و حمل ونقل مناسب در حداقل زمان ممکن و دستسازی، جمعذخیره  -
 عیبازیابی موادآلی برای مصارف انتفا  -
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 بازیابی مواد قابل بازیافت و تولید محصوالت جدید  -
-واسطه فعالیتههای هوا( بها ) شامل انتشار آالیندهالیندهکاهش میزان عناصر با سمیت باال در پسماند جامد وتقلیل انتشار آ -

 های مدیریت پسماند جامد
 ی (عنوان سوخت ) تبدیل پسماند به انرژهبرداری از پسماند ببهره  -
باشند )تولید انرژی به هر طریقی که طریق مراحل فوق قابل مدیریت نمی های دفن برای پسماندهایی که ازدفع در محل  -

 ممکن باشد.(
 به حداقل رسانیدن منابع مصرفی در حین اصالح و تکمیل سیستم مدیریت جامع پسماند جامد شهری  -
حاوی اقالم بازیافتی، محصوالت دارای سمیت کمتر، سوخت و انرژی حاصل ترویج و نشویق به منظور خریداری کاالهای   -

 .از پسماند جامد و محصوالتی با قابلیت دوام باالتر
 

 تفکیک زباله در ایران -5-5
خشک  یتر، پسماندها یکرد. پسماندها یبندمیبه سه گروه تقس توانیرا م ایرانپردازش در  یاز واحدها یخروج یپسماندها

 .رارزشمندیخشک غ یو پسماندها ارزشمند
شده  یخشک ارزشمند جداساز ی. پسماندهاشوندیمجتمع ارسال م یهواده یهاتیکمپوست به سا دیتر جهت تول یپسماندها

 جکتیر ای رارزشمندیخشک غ یپسماندها انیم نیشوند. در ا یفروخته م افتیباز عیبه صنا یو فشرده ساز یپس از دسته بند زین
 دفع گردند. یمناسب و بهداشت یبه روش یستیدهند، بایم لیتشک یمریپل یکه بخش عمده آن را پسماندها

 633 تیکشور با ظرف یسلول دفن بهداشت نیاول یمعضل نسبت به ساخت و راه انداز نیحل ا یپسماند برا تیریسازمان مد
 یهاهیال یتا دارا دیافتتاح گرد 6098سلول در زمستان  نیهزار متر مکعب( در مجتمع آرادکوه اقدام کرد. ا 053هزار تن )

. درحال باشدیم رابهیش یکشو زه یآورجمع تمیس یبوده و دارا لیژئوتکستا ن،ی، ژئو ممبرGCLهمچون  یمختلف کیژئوسنتت
مجدد از  یگذارهیالزم و ال یها یرسازیصورت گرفته مقرر است با انجام ز داتیسلول پر شده و بر اساس تمه نیحاضر نصف ا

 استفاده گردد. یو درمان یبهداشت یدفن پسماندها یسلول برا نیا
 

 
 اولین سلول دفن بهداشتی ایران)مجتمع آرادکوه( :3شکل

 

 گیرینتیجه -6
حدود  یانهیکه هر روز با هز گرددیم دیهزار تن زباله در شهرها تول 25از  شیروزانه ب رانیموجود، در ا یبراساس آمارها

و به محل دفن در خارج از  یآورنامناسب، جمع آالتنیکشور با استفاده از لوازم و ماش یشهردار 503 لهیتومان به وس ونیلیم22
برخوردار  یچندان تیاز کشورها از اهم یاریبا بس سهیمساله مربوط به پسماندها در مقا رانیدر ا ه،. به عالوشوندیشهرها منتقل م

از پسماندها دفن  یکم اریرواج دارد و بخش بس افتیمجدد از پسماندها در قالب باز یریگمختلف بهره ی. در کشورهاستین
پسماندها به  یآورجمع ران،یا یاز مشکالت موجود در شهرها. ستمواجه شده ا یپسماند با مسائل دهیپد رانیدر ا یول گردند،یم

پسماند در سطح  تیریمد یسودمند در راستا اریاز اقدامات بس یکیروزه، آنهاست. ام کیشهروندان از تفک یو خوددار کجایصورت 
از مبدا از جمله  کیپسماند و تفک دیکاهش تول دهدیبه عمل آمده نشان م یهاپژوهش جیپسماند در مبدا است. نتا کیجهان، تفک

هر بخش جامعه  یهاتیزباله با توجه به فعال دیتول زانیکشورها، م یدارد. در برخ ییباال یپسماند است که بازده تیریمد یهاوهیش
در  یاقدامات انجام یو محدود شده است. با مطالعه و بررس نترلک یو مسکون یآموزش ،یخدمات ،یصنعت ،یدیتول یهااعم از بخش

 زانیمشکالت اجرا، م ن،یموجود در قوان راداتیخألها و ا نهیدر زم یبه اطالعات مناسب توانیم 6090 سال از ژهیوبه رانیا یشهرها
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بخش و  نیا یهاو پژوهش قاتیتحق زانیم ،یساختار بروکراس تیو آموزش، وضع یرساناطالع تیفیشهروندان، اندازه و ک یهمکار
  کارآمد پرداخت. ماتیو اتخاذ تصم یگذاراستیبرد و براساس آن، به س یخصوص پ نیدر ا یدرصد اطالع از تجارب جهان

 

 هاداتراهکارها و پیشن -7
 ایجاد و توسعه یک برنامه مدیریت سیستمی که اهداف را شناسایی نموده، گزینه های سیستم را به طور دقیق ارزشیابی 

گیری میزان پیشرفت فراهم آورده و منابع نموده، سازوکاری را برای اندازه ها مشخصکرده، اصول را برای تدوین سیاست
 ها سازماندهی نماید.ها و زیر ساختبرنامه ی را برای به نتیجه رسیدندرآمدی پایدار

  جامع پسماند جامد شهری توسط دولتمشخص نمودن یک فرِآیند برای تعیین چگونگی اجرای عناصر سیستم مدیریت-

 های محلی یا سایر نهادها.

 توسط نهادهای بخش های مورد نیاز برای تقویت برنامه نامههای محلی، سیاست ها یا آئینتدوین و تکمیل دستورالعمل
 .عمومی و خصوصی

  توسعه بازارهای پایدار برای مواد استفاده مجدد شده و تغییر شکل یافته ) شامل مواد قابل بازیافت و آلی ( و انرژی بازیابی
 .شده

 سازی نظارت بر محصوالت تولیدیتسهیل. 

 ل تبدیل پسماند به انرژی، وی سبز شامگسترش و توسعه چشم اندازهای ملی با تمرکز برروی انرژی تجدیدپذیر و نیر
 .های دفنو بازیابی و استفاده از گاز محل های تبدیلفناوری

 المللی در جهت غیرانتفاعی در دو سطح ملی و بین های خصوصی وکاری و مشارکت با عموم مردم، بخشتوسعه هم
 .اجرای سیستم

 کمپوست، استفاده از مواد بازیافت شده و تولید سوخت و انرژی گذاری در زمینه بازیافتامین منابع مالی به منظور سرمایه ،
 .از پسماند جامد

 گیری از ایجاد کنندگان و فروشندگانی که درعمل، کاهش از مبداء، تغییر وتبدیل پسماند و جلوتقویت و حمایت از تولید
 گردند.آلودگی را موجب می

 هیبه کل ی، مخزن کارتن پالست و محصوالت آموزشبروشور  عیو چهره به چهره به همراه توز یآموزش حضور 
 (…و یو فرهنگ ی، آموزش ی، ادار ی، درمان ی، مراکز بهداشت یتجار ی، واحدها یشهروندان)منازل مسکون

 ها روش ریدفع زباله که مکمّل سا یبرا یشنهادیروش پ نیآخر ،”یدفن یکاهش پسماندها” بر  یجهان دیبا توجه به تاک
امحاء را  یهاروش ریو سا افتیباز ست،کمپو لیتبد تیکه قابل یعاتیضا یاست برا بهداشتی -یمهندسباشد؛ دفن یم

است که بر اساس آن زباله را چنان در  یخاص یمهندس اتیزباله، عمل یعلوم و فنون دفن بهداشت کهیندارند. به طور
 نرسانند. نیموجودات زم گریانسان و د ،زیستمحیطبه  یانیگونه زچیکند که هیداخل خاک مدفون م

  «کاغذ، مقوا،  وم،ینیآلوم شه،یش یمانند جداساز گریکدیمواد مختلف از  یو جداساز کیبه مفهوم تفک« از مبدأ  افتیباز
 باید با مشارکت مردم انجام شود.که  باشدیم کیپالست

 

 ابعنم
، مجموعه یشهر یپسماندها تیریمد یها ستمیمختلف س یروشها یبررس(، 608۰ایرانی، فرزانه؛ پورخباز، حمیدرضا) .6

 .یطیمح ستیفرهنگ ز تیبا محور یعیو منابع طب یدر علوم کشاورز داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیاول مقاالت 
 .یستز محیطو  یشهر تخدما مدیریتییزربرنامهو  تمطالعا ،انیرو ا نجهادر  پسماند یندمدیریتآفر سیربر .2
پسماند؛  تیریمد(، 608۰ای)ریزی شهری و منطقه؛ برنامهایرشتهعات میانمطالنیوز، نخستین پایگاه تخصصی برزن .0

 .8۰اسفند  6راهکارها، مدیریت شهری، چالش ها و 
 .89فروردین 26(، آنالیز پسماندهای خانگی و شهری، خبرگزاری جوان آنالین، 6089پارسا، پویا) .0

 تیریپسماند در مد تیریمد یبرنامه ها یسنجش اثر بخش(، 608۰ینه؛ ارجمندفر، عباس)جم، حسن؛ دانیالی، تهمحسینی .5
 .جهان اسالم یکشورها یو شهرساز یکنفرانس عمران,معمار ، مجموعه مقاالت تهران 23منطقه 2هیناح یخدمات شهر

 نیدوم ، مجموعه مقاالت در شهر دهلران یشهر یزباله و پسماندها تیریمد یها افتیره(، 608۰سهرابی، اسداله) .6
 .رانیا زیستمحیطو  یعیمنابع طب ،یعلوم کشاورز یدانش و فناور یمل شیهما

 .تهران یمواد شهردار لیو تبد افتیپسماندها، انتشارات سازمان باز تیریجزوه مد (،6090)اوشیس ،یعباس .۰
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 ، مجموعه مقاالتپسماند تیریمد نهیدر زم ییایمختلف آس یتجارب موفق شهرها یبررس(، 608۰صفایی، مجید)علی .9
 .یشهر تیریمد نینو یراهکارها هیچالش ها و ارا یبررس شیهما نیاول

 .86اسفند  6۰، رانیا یحوزه پسماند در شهرها یهاچالش(، 6086گزارش خبرگزاری اقتصاد آنالین) .8
، رانیپسماند در ا تیریده مدانجام ش یهابر روش یمرور(، 608۰مرادی بنستانی، نسیم؛ وحیدی، حسین؛ مرادی، نعیم) .63

 .زیستمحیطو  یعیمنابع طب ،یدر علوم کشاورز نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم مجموعه مقاالت 
 .در آلمان یپسماند شهر تیریمد .66
در شهر  یطیمح ستیو ز یاقتصاد یمواد زائد جامد بر اساس ارزش ها نهیبه تیریمد(، 6085مدنی، بهنازالسادات)واعظ .62

 .85، اسفند ، ماهنامه اقتصادی کاراییزیتبر
 .89فروردین  20، یستیز یپسماندها تیریپسماند و مد(، 6089فن)وبسایت زیست .60

14. Bazyaft.kermancity.ir 
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