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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 1931)مهر(  زیی(، پا7: یاپی)پ 4سال دوم، شماره 

 

 ريزي شهر حساس به آبدر برنامه مؤثرهاي تبيين مولفه

     

 *2یدهکرد یمیابراه نیام، 1یعارفه اسالم
 51/51/89تاریخ دریافت:  

 58/50/89تاریخ پذیرش: 
 

  58099کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

. یكي از مشهورترین ایمبودهجمعيت شهرها و افزایش سریع شهرنشيني  روزافزوناخير شاهد رشد سریع و  هایدههدر 
 ترینمهماز  يكی ست.ا بوده محيطيزیست هایپدیدهعوارض توسعه سریع شهرنشيني در کشوری مثل ایران، پيدایش 

 نیدتریاز جد يكی .ندیافريب یجد يتواند بحرانيمکه  يچالش است، یموضوع آب شهر رانیا یامروز شهرها هایچالش
شهر حساس به آب است. شهر حساس به  كردیرو ،پرآبيو هم  آبيکمهم از جهت  ،یدر برابر بحران آب شهر كردهایرو

و  يعيطب ستیزطيشهرها مح گونهنیدر ا در تعادل باشند. يعيطب طيمصنوع و مح طياست که در آن مح یيآب، جا
را  یاوهيمشكل ش نیمنظور حل اضرورت و بهمنابع آب بنا به شرفتهيپ تیریقرار دارند. دانشمندان مد توازندر  يساختمان

روش  نیسازد. ا ریپذرا امكان نفعانیمنافع متضاد همه ذ یحداکثر نينمودند که تأم شنهاديمنابع آب پ تیریمد یبرا
حساس به  یشهر يو طراح ریزیبرنامه»شفاف را اصطالحاً  و ریپذانعطاف ،يمشارکت ،یاهماهنگ، چند رشته ،يچندبخش

آب در  گاهیو جا نييشهر حساس به آب را تب هایمؤلفه يليو تحل يفيتوص یكردیحاضر با رو پژوهش .نامنديم «آب
 .نمایدميشهر حساس به آب مشخص  می، در بستر پارادایشهر يو طراح ریزیبرنامه ندیفرا

 

 شهری حساس به آب، طراحي شهری حساس به آب. ریزیبرنامهشهر حساس به آب،  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 مازندران. ،انیرو ،اریماز یرانتفاعیدانشگاه غ یشهر یزیر ارشد برنامه یکارشناس یدانشجو - 1

 مازندران. ،انیرو ،اریماز یرانتفاعیدانشگاه غ ،یگروه شهرساز یعلم ئتیعضو ه - 2
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 مقدمه  -1
محققين در سراسر دنيا در طول دو دهه  موردعالقهتأثيرات مختلف شهرسازی بر روی منابع آب زیرزميني یكي از موضوعات 

 رشتيمسئله ب نی(( ا1984)Cronin et al,(2003), Klimas(1995) ,Morris et al,(1994) ,Farlaneگذشته بوده است.)
قرن بيستم بوده، که ایجاد منابع آالینده جدید و افزایش نياز آبي از  ربعدر آخرین  شهرنشينيبه خاطر توسعه سریع و وسيع 

مشخصات این پدیده است، گسترش شهرها باعث ایجاد شرایط جدیدی مانند تبدیل قسمت زیادی از سطح زمين به سطوح 
( .بررسي اثرات شهرسازی 5895خزائي،)شودمياز سفره آب زیرزميني  ازحدبيش، برداشت مداوم و ایآبراهه، تغيير الگوی نفوذناپذیر

بر منابع آب در کشور ایران، با توجه به محدود بودن این منابع و عدم گسترش سيستم فاضالب، از اهميت و حساسيت بيشتری 
(. مناطق 5890مقدس ، ي.)حاج ملک ،حافظاندبناشدهفتي آبر هایسفرهروی  درصد شهرهای کشور بر 95برخوردار است. بيش از 

جهان در حال حاضر در  تيجمع شتري( اما بLee and Baik,2011:151.)کنندميرا اشغال  نياز سطح زم 5.5از  ترکم نيرنششه
ن در شهرها، از آ يناش یامدهايو پ ينيو شهرنش تي( رشد شتابان جمعMill et al,2013:228) کنندمي يزندگ ،یمناطق شهر

 ياز زندگ ایتازه، اشكال اندپيداکردهکه  یدیجد تياز نقش و موقع یرويشهرها به پ چراکه ر؛یو انكارناپذ رياست چشمگ ایپدیده
و  يبهداشت عموم ،ی، محصوالت کشاورزوهواآببر  هاآنکه آثار  کنندمي ليتحم شیخو يرامونيپ یرا بر خود و فضا ياجتماع

تمدن  یایاز مزا مندیبهره یبه شهرها برا وستاهار نيو مهاجرت ساکن يني(. توسعه شهرنش5898:538،یزیاست)عز تأثيرگذار...
 یمناطق شهر تيفيو ک تي(. مطلوب185:5898، يجانيشهرها شد )عل ازاندازهبيشسبب توسعه  ستميدوم قرن ب مهيدر ن ویژهبه

منابع  بیو تخر محيطيزیست(. با توجه به  بحران 5881فرد ،  يو نارنگ یدی)مزگرددمي نيزم یتفاوت ارزش کاربر جادیموجبات ا
جهت  نیروند وادار نموده است . بنابرا نیمبارزه با ا یبرا اندیشيچارهبشر را به  تیمنابع موجود به لحاظ محدود ،يعيطب

راستا توسعه  نی(. در اEbrahimi,2001ست )ا یمنابع ، الزم و ضرور تیریمد ن،يو مستمر از سرزم یاقتصاد باصرفه برداریبهره
( .که آن را استفاده Hasanzadeh,2001) باشدمي ريانسان در دهه اخ هاییافتهاز  يكی يعياز منابع طب نهيبه ادهو استف داریپا

به  یابيدست یبرا (.Clark,1996)اندنموده فیتعر ندهیآ هاینسلو منابع  هادارایيرساندن به  بياز منابع موجود بدون آس مؤثر
الزم است  نيزم یمناسب کاربر ریزیبرنامهو  حيصح تیری، مد یورزو کشا يعيتوسعه در بخش منابع طب نیا
(Molhotra,1980.) 

 

 پیشینه تحقیق -2
شناخته شده  یو جذاب در مطالعات شهر دیموضوع جد عنوانبهبحران آب که  برزمين یکاربر تأثيرموضوع  رامونيپ

بحران آب  برزمين یکاربر تأثيرات يموضوع از منظر بررس نیاما در ا شدهانجامو آب  نيزم یدر حوزه کاربر هایيپژوهش
 کینزد یهاکه در چارچوب پژوهش يتوان به چند مورد از مطالعاتيم حالبااینصورت نگرفته است.  يها و مطالعات چندانپژوهش

 يبر منابع آب شهر کرمان را بررس یاز پژوهشگران اثرات توسعه شهر یا: عدهاشاره نمود اندپرداختهمقاله  نیبه موضوع ا
آن بر منابع آب را  تأثيرو  رياخ هشهر مشهد در چند ده يگسترش افق ي. در پژوهش(5890مقدس، يحافظ )حاج ملک،اندکرده

بر منابع  ياراض یکاربر راتييتغ تأثير يبررس ود،خ قيو کهندل در تحق یي(. مرتضا5888،شده است)پوراحمد و همكارانيابیارز
 ،یزهندیفر یي)مرتضااندکرده يابی( را ارزیاريبخت چهارمحال: ی)مطالعه موردایماهواره ریبا استفاده از تصاو ينيرزمیز هایآب

 یيوهواآببر عناصر  یکاربر راتييو تغ یتوسعه شهر تأثيربه  اندکردهفر ارائه  يو نارنگ یدیکه مز ایمقاله(. در 5888کهندل،
 یکاربر راتييروند تغ تأثير يمتفاوت به بررس یكردیو همكاران با رو ي(. نصراله5881فرد، ينارنگ ،یدی)مز اندپرداخته

 اندپرداخته( گيالن غرب: دشت ی)مطالعه موردیاماهواره ریاستفاده از تصاو با ،ينيرزمیت منابع آب زيوضع برزمين/پوشش ياراض
و افت  ياراض یکاربر راتييتغ نيارتباط ب ن،يزم ریبر موضوع کار تأکيدبا  یمحمدو خان گدلوي(. ب5888و همكاران ، ي)نصراله

در  ياراض نهيبه یکاربر یزیربرنامه ي(. در پژوهش5888،یمحمدگدلو،خانيدر دشت زنجان پرداخته لند)ب ينيرزمیسطح آب ز
 ایمقالهدر  يمی(. کر5899ان،يعيو رف یاست )محمود شدهواقع يابیدره فرحزاد( مورد ارز : رودی)مطالعه موردیمناطق حساس شهر

نسبت  هایشاخص نييبا تب نو همكارا يني(. ام5883،يمی)کر اندپرداخته يرانیا یو معمار یبه نقش آب در شهرساز يفيتوص
(. 5898و همكاران، يني)ام اندپرداختهدر نسبت با آب در شهر و ....  نيزم یکاربر ریزیبرنامه يو موضوع آب به بررس نيزم یکاربر

گلستان(  ان، استسوقره زي: حوزه آبخی)مطالعه مورد ينيرزمیمنابع آب ز تيفيو ک ياراض یکاربر راتييتغ نيرابطه ب يدر حوزه بررس
، سلمان نينم ي)راحل اندقرارداده موردبررسيموضوع را  يمنابع آب تيفيمنطقه از بعد ک اسيدر مق يپژوهش ایمقالهدر 
 یشهر ریزیبرنامهو  يطراح هایشاخصدر کتاب شهر حساس به آب،  یدهكرد يميپژوهش ابراه نیدتریجد رد (،5883،ينيماه

 (.5881 ،یدهكرد يميه است)ابراهقرارداد يابیرد ارزورا م نهيزم نیا رو تجارب د نييحساس به آب را تب
 

 ادبیات پژوهشمبانی و  -3
 انسانی هایزیستگاه در آب جهانی مشکالت و مسائل-3-1

 عبارتند از: هاآن ترینمهمداشته است که  يدر پ یکه فشار های شهری بر آب و فاضالب نتایج متعدد رسدمي به نظر
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)عقالني( غير غير برداشت-8، هامسيلو  هارودخانهلودگي آ -8دفع نامطلوب زائدات،  -3بار اضافي بر منابع آب، -5
 ،یریخدماتي و عدم وجود حمایت سازماني مناسب، بوده است )د ناصحيحمدیریت  -1و باالخره(،  هاآنب از آبخوخردمندانه)آ

b1385.) 
 :گروه تعاملي زیر شناسایي کرد  8در  توانميفرا روی شهرهای بزرگ را  محيطيزیست مسائلطرف دیگر  از
)چون  محيطيزیستزیر بنایي و خدمات  تأسيساتدر معرض عموم قرار گرفتن  سترسي ومرتبط با قابليت د مسائل( 5
 آب و فاضالب (. هایسيستم
 حاصله از زائدات شهری. هایآلودگيمربوط به  مسائل(3
 مربوط به تخریب کيفي منابع . مسائل(8
 .يمربوط به ریسک و خطرات محيط مسائل(8

 :اندشدهاعالمبه شرح زیر  3555در دومين کنفرانس جهاني آب در سال  شدهمطرحمهم  هایچالش
 اساسي است نيازهایبهداشتي از  تأسيساتاساسي:  دسترسي به آب سالم ،  نيازهای تأمين

 از اکوسيستم حفاظت
 آميزصلح هایهمكاریمشترك از منابع آب برای ارتقاء  استفاده
 ، آلودگي ، کمبود غذا ساليخشکایمني در مقابل  تأمينریسک برای  مدیریت

 هاآن تأمينلحاظ کردن هزینه  منظوربه رسانيآبخدمات  گذاریقيمتآب و  گذاریارزش
که در فرآیند مدیریت منابع آب مشارکت داشته  Stakholderخردمندانه آب با مشارکت مردم و ذینفعان از کليه  مدیریت

 باشند
 عادالنه و خردمندانه آب برای تضمين ایمني توليد غذا تخصيص
 هایچالشفهرستي از  "مدیریت آب در شروع هزاره سوم  هاینابحر "با عنوان  3553در گزارش اصلي کنفرانس  همچنين

توان به مي (.برای اعمال مفهوم توسعه پایدار منابع آب شهری در قرن بيست و یكمa1385 ،یریمدیریت آب ارائه گردیده است)د
 مهم اشاره کرد. مسئلهسه 

و  توسعهدرحالکشورهای  هایزیرساختسنگين در حوزه  گذاریسرمایه برایمنابع مالي مناسب  تأمين: به مسئله اولين
 .گرددبرمي یافتهتوسعهزه کشي شهری در دنيای  هایسيستمفاضالب و  هایشبكهآبي موجود و  تأسيساتبازسازی 

و کاربری زمين را در بخش  سازیخانه، ونقلحمل هایبخشکه  گرددبرميه یک چارچوب سازماني مناسب : بمسئله دومين
 مناسب ارائه دهد. حلراهمنابع آب ادغام و تجميع و 

: مرتبط به آموزش و افزایش آگاهي افراد جامعه برای درك اهميت منابع آب شهری و ایجاد توازن بين استنباط، مسئله سومين
 .باشدميمتخصصين از طرف دیگر  هایایدهو  ایحرفه، و مطالعات طرفازیکت، و عالقه جامعه تأثيرپذیر حساسي

. گرچه این آوردميسخن به ميان "کمبود آب"در مقابل "بحران مدیریت آب"از  صراحتبهسومين نشست جهاني آب  بيانيه
و ضرورت "بحران مدیریت آب "گریز از بحران آتي آب به حل  لحراهسابقه قبلي نيز داشته و در نشست های متعددی  اظهارنظر

 :قرارداد موردتوجهبه شرح زیر  توانمي. اصوالً اهداف ویژه مدیریت خردمندانه آب را تاس شدهدادهاعمال مدیریت خردمندانه نسبت 
 از منابع آب گيریبهرهمنصفانه و تخصيص منابع آب تضمين راندمان مطلوب در  هایروشتوسعه -
 ارتقا سطح مدیریت کيفي و حفاظت از آب-
 هااکوسيستممدیریت و حفاظت از -
 منابع آب ریزیبرنامهافزایش آگاهي مردمي و افزایش مشارکت در -
 تضمين پایداری مالي-
 از آب برداریبهرهو  ریزیبرنامه الملليبينو  ایمنطقه هایهمكاریارتقاء سطح -
 و چارچوب سازماني و قانوني مؤثر برای مدیریت منابع آببستر  تأمين-
است. همچنين  تأمينو  دسترسيقابل( integrated planدر مدیریت یكپارچه ) الذکرفوقکه کليه اهداف  رسدمينظر  به
 که به نيازها و اهداف حال و آینده جامعه توجه داشته و پایداری در توسعه را تضمين کند. ایبرنامه

 

 شهری آب مدیریت معاصر هایچالش-3-2

 ((:5)جدول) کرد بندیطبقه زیر شرح به توانرا مي  شهرهاکالن خصوصاً و شهرها در را شهری آب مدیریت هایچالش
 

 شهری آب مدیریت هایچالش انواع (: معرفی1جدول)

 
 آب مدیریت چالش

 شهری
 چالش هر عملکرد شرح

 حكمراني هایچالش 5
 فساد، تصميمات، و اطالعات در الزم شفافيت ، نگرش تغيير چون مواردی به توانمي قسمت این در

 کرد. ... اشاره و حكمراني سيستم بودن سروته

 رویكردها در چالش 3
 نگری ه آیند با رویكردهای گذشته( و )چون سنتي رویكردهای بين چالش به باید مقوله این در

 داشت. توجه ،برداریبهره و اجرا و طراحي در جدید هایتكنولوژی به توجه آینده(، به )نگرش



 

4 

 

ره 
ما

 ش
م،

دو
ل 

سا
اپی)پ 4

7: ی
 پا

،)
 زیی

ر( 
مه

(
19

31
 

 
 آب مدیریت چالش

 شهری
 چالش هر عملکرد شرح

 قيودات و هامحدودیت چالش 8
 شهرهاکالن آب روی فرا را بزرگي هایچالش مدیریتي و سازماني سياسي، مالي، هایمحدودیت

 .قرارداده است

 مدیریتي واحد در چالش 8
 هایچالش از یكي آبریز حوزه یا شهری( و )تقسيمات شهری محدود حوزه در ریزیبرنامه به توجه
 .طلبدمي را جدی توجه که است شهرهاکالن آب روی فرا مهم

1 
 نگرش و فلسفه در چالش

 مدیریت

 سرمایه دهي، سرویس و خدماتي مهندسي، نگرش با دتوانمي مجموعه به مدیران دیدگاه و نگرش
 دهد. مي شكل را مهم هایچالش از یكي که باشد دیگر الگوهای یا و اقتصادی بنگاه و داری

 مصارف و منابع در چالش 0
 ،شهرهاکالن در زندگي الگوی تقاضا، مدیریت منابع، محدودیت جمعيت، انفجار مصرف، فزاینده رشد

 است. کرده مواجه جدی چالشي با را شهرهاکالن آب مدیریت

1 
 و توزیع سيستم به سازی چالش

 پایش

 تضمين کميت و کيفيت بهداشت، و سالمتي ها، مؤلفه فرسودگي شهری، توزیع هایسيستم مميزی
 آب حوزه در جدی هایچالش جمله از رویدادها و حوادث در سيستم توفيق خصوص به و شده،
 است. شهرهاکالن

 محيطيزیست هایچالش 9
 یا و ارتقاء فاضالب، دفع و تصفيه ها، رواناب دفع ،ایمنطقه توسعه نقش از توانمي حوزه این در

 برد. نام محيطيزیست و اجتماعي اثرات پذیرنده، منابع کيفيت حفظ

 اقتصادی _اجتماعي هایچالش 8
 قشر برای آب تأمين خدمات، ارائه برابر در افراد تساوی و اجتماعي عدالت حفظ آب، گذاریقيمت

 است. اقتصادی - اجتماعي حوزه در ها چالش ترین اصلي از هزینه بازگشت درآمد، کم

 .باشدمي حوزه این در دیگری هایچالش از غني و فقير نشيني، حاشيه شهر، مرکز چون مواردی تعارضات 55

55 
 و هاسازما نقش و مسئوليت

 نهادها

 چالش مردمي هایتشكل و NGO، خصوصي هایبخش به دهي مسئوليت و پذیری مسئوليت
 .است هقرارداد شهر کالن آب مدیریت وی ر فرا مهمي

 (1931دهکردی، : )ابراهیمی منبع
 

 عدم و داشته ایویژه جایگاه الذکرفوق گانه 55 هایچالش از یک هر شهرهاکالن در پایدار توسعه یک به دسترسي برای

 چالش" مورد در نمونه عنوانبهکند.  مواجه جدی خطر با را سيستم کل پایداری تواندمي هاآن از ای مجموعه یا و یک به توجه

 بخصوص و گسترش حال در شهرها آب تأمين برای سنتي کرد. رویكردهای اشاره زیر موارد به توانمي "ها رویكرد در

 با آنكه است. حال بوده هاآبخوان از رویه بي برداشت و همسایه، های حوزه دست، دور منابع از آب انتقال بر مبتني شهرهاکالن

 چون: دیگر رویكردهای به توجه

  تقاضا، مدیریت برای پيشرفته هایتكنولوژی-5

 نيامده، حساب به آب آب و کاهشیي موفق در صرفه جو هایتكنولوژی از استفاده-3

 شده، تصفيه فاضالب از مجدد استفاده -8

 منابع، از حفاظت مورد در خصوص به عمومي مشارکت و آموزش -8

 کاال، عنوانبه آب کردن لحاظ با ها هزینه کردن شكن سر و آب بازیابي یا و گذاریقيمت ساختار اصالح-1

 یک در شهری زهكشي و فاضالب آب، مسائل کل دربرگيرنده) تر گسترده مدیریتي اقدامات بخصوص و آب مميزی-0

 و نباید دیگر که رسدمي نظر رساند. به سرانجام به را شهری آب تأمين مدیریتي های تالش توانمي (،برداریبهره جامع سيستم
 باید آب منابع از برد. بلكه بهره روزافزون کاذب یا و واقعي نيازهای تأمين و جامعه با همراهي برای فقط آب منابع از تواننمي

 ،امروزه است اصلي هایچالش از یكي نيز آب گذاریقيمتکرد. استفاده زیست محيط آینده تبيين و ترسيم و دادن شكل برای

 (.5883، دوبلين )کنفرانس است اقتصادی ارزش دارای و محدود منابع دارای آب که است شدهپذیرفته
 

  آب به حساس شهرهای-3-3

 گسترده پوشش دهندهنشان این که است گوناگون بسيار آن کاربران ميان در اغلب آب به حساس شهرهای تعاریف
 شهری آب چرخه یكپارچه مدیریت در را جدید الگویي آب به حساس . عبارت است آب به حساس شهرهای چارچوب کاربردهای

 سازگار ، شهری مناطق در آب خدمات با را محيطي زیستي علوم و مهندسي هایرشته از گوناگوني انواع که  کندمي عرضه
 شهری آب منابع از حفاظت با مرتبط زیستمحيط و مهندسي ادغام "آب به حساس" . اصطالح( Wong et al ,2012) کندمي

 هایسيستم از که شهری آب مدیریت جدید الگوی با  آب به حساس شهرهای .مفهوم( Wong and Ashley ,2006) است
 ملي برنامه سوی از شدهاعالم هدف یک و( Brown and Morison , 2012)است ارتباط در کندمي حمایت غيرمتمرکز آبي

-COAG,2004)دارد فعاليت آب به حساس شهرهای ایجاد برای سازیظرفيت و نوآوریدرزمينه  که است استراليا

Clause,20:92.) نامهاساس در و 2004 سال در ابتدا مفهوم این(COAG,2010) آب ملي طرح(NWI) ، نامهتوافق یک که 
 از بندی در مفهوم این به اشاره شد. اولين پدیدار باشد،مي آب مدیریت برای استراليا فدرال و ایالتي هایدولت ميان سياسي اصولي
 صورت استراليا آب به حساس شهرهای ایجاد برای سازیظرفيت و عنوان نوآوری با آب ملي طرح مورد در دولتي بين نامهتوافق
 (.COAG,2010) گرفت
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 و ساحلي هایمحيط و رودخانه هایحوضه آبي، منابع مدیریت در حياتي چالش سه با شهری، مناطق در آب منابع مدیریت
 هستند: مواجه مردم زندگي کيفيت نهایتاً

 هاارزش و زندگي شيوه تغيير با رشد حال در سرعتبه جمعيتي 

 متغيير بسيار یيوهواآب تغييرات  

 برانگيزچالش اقتصادی محيط ایجاد 

 توجه بلكه است برخوردار اهميت از آب تصفيه و استفاده فقطنه هاآن در که دارد اشاره شهرهایي به آب به حساس شهرهای
 آب چرخه با آب به حساس . شهرهای(5888؛1؛مؤمني و دارند)مؤمني قرار اولویت در نيز آبي هایاکوسيستم از نگهداری و حفظ به

 دسترس، در آب منابع تنوع از مؤثر استفاده طریق از اقتصادی رونق برای آب امنيت ضروری ارائه از اعم شرایطي در شهری
 و خيز حاصل عمومي فضاهای ایجاد و آن از ناشي هایآسيب و سيل خطر کاهش ها،تاالب و نهرها سالمت از محافظت و تقویت
 با شهری، اندازچشم طریق از آب حرکت آن در که است شهری آب به حساس شهر است. یک تعامل در تميز و آبي پذیر تجدید
 (.5888 همكاران، و )اشكوردليلي شود.مي دهيسازمان و مدیریت غيرمادی مفاهيم و ساحلي مقاصد خود، روستایي مناطق به توجه

 
 آب به حساس شهرهای چارچوب-3-4

 با که هستند شهری آب چرخه و شهرها شدهساخته فرم شهری، ریزیبرنامه بين اتصال نقطه بهترین آب به حساس شهرهای
 راستای در ذکرشده جریان سه به توجه با هاآن کلي چارچوب و اندشدهتعریف سيالب و فاضالب شرب، قابل آب جریان سه

 است. شده( بيان5) تصویر غالب در زیستمحيط پایدار توسعه به رسيدن

 

 
 (Wong,2009): منبع؛ آب به حساس شهری چارچوب (:1تصویر)

 

 آب به حساس شهر هایویژگی و اصول-3-5

 آبيبرق آبياری، آب، استحصال زیرزميني، آب آب، کيفيت ) ازجمله آب منابع مدیریت مختلف هایجنبه ميالدی،5885اوایل تا
 و ضرورتبه بنا آب منابع پيشرفته مدیریت شد. دانشمندانمي مدیریت متفاوت نهادهای در و مستقل و مجزا طوربه ...( اغلب و

 را ذینفعان همه متضاد منافع حداکثری تأمين که نمودند پيشنهاد آب منابع مدیریت برای را ایشيوه مشكل این حل منظوربه
 یكپارچه مدیریت" اصطالحاً را شفاف و پذیرانعطاف مشارکتي، ای،رشته چند هماهنگ، چندبخشي، روش سازد. این پذیرامكان
 هایسيستم اداره و دهيسازمان ریزی،برنامه برای چارچوب یک آب منابع یكپارچه (. مدیریت5898یاسين، نامند)آلمي "آب منابع

 آب، منابع یكپارچه مدیریت که معتقدند است. کارشناسان ذینفعان اهداف و مرتبط هایدیدگاه ميان تعادل و اتحاد استایر در آب
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 محيطيزیست پایداری و اجتماعي عدالت اجتماعي، و اقتصادی رفاه بهبود منظوربه را منابع دیگر و زمين آب، مدیریت و توسعه باید
 (.Grigg,2008نماید) هماهنگ

 و جامع نگاهي با و صحيح طوربه باید مؤلفه دو این و است مستتر زمين و آب اصلي مؤلفه دو آبي منابع یكپارچه مدیریت در
 و مدیران دست به آن صحيح و عقالیي مدیریت که باشدمي شهری ریزیبرنامه در مهم عناصر از شود. زمين مدیریت هماهنگ

 زمين مفهوم در همه و...، شهری هایرواناب آوریجمع ها،تراکم انواع شهر، آتي توسعه زمين، باشد. کاربریمي شهری ریزان برنامه
 باید شهری ریزان دارد. برنامه آبي منابع یكپارچه مدیریت با تنگاتنگي رابطه شهرسازی که داشت بيان توانمي و باشندمي مستتر
 (.Wang,2010باشند ) داشته مدنظر خود هایبرنامه و هاطرح در را آب همچون اساسي مسئله

 یكپارچه هایگيریتصميم هاآن برای و شوندمي اداره گوناگوني هایبخش توسط آب به مربوط مسائل و زمين کهازآنجایي
 و یكپارچه مدیریت شودمي انجام زمين و آب به مربوط هایپروژه برای مستقلي هایگذاریسرمایه حتي و گيردنمي صورت

 یک توسط منابع ازحدبيش برداریبهره به منجر است ممكن زمين و آب هایبخش منافع است. جدایي دشواری کار هاآن هماهنگ
 گرفتن نادیده با و باشد خود سازمان مدتکوتاه منافع بر تمرکز با و برداریبهره این منفي اثرات گرفتن نظر در بدون سازمان
 برای باشد. پس داشته زمين کره حتي و زیستمحيط برای را ناپذیریجبران لطمات تواندمي بلندمدت منافع و پایدار توسعه مفاهيم
 شوند مدیریت اصول یكسری اساس بر و سازمان یک توسط زمين و آب که نيازمندیم یكپارچه و هماهنگ مدیریت به رسيدن

(Steendam,2009.) 

 به منجر اقليمي دارند. تغييرات را خطر بيشترین آلودگي و آب کمبود زیرا دهد،مي افزایش را آب منابع بر فشار جمعيت رشد
 تواندمي که شودمي شدید و مكرر طوفان و ساليخشک افزایش هایدوره فرسایش، گرما، سيل، مانند یيوهواآب شدید رویدادهای

 هایمكان در شدهواقع هایخانه و آب با مرتبط هایزیرساخت بر اضافي فشار کهدرحالي شود، زندگي دادن دست از به منجر
 الگوهای این توسط که را "هاشوك" تا باشند پذیرانعطاف کافي اندازهبه باید ما شهری آب هایسيستم و کنندمي اضافه پذیرآسيب
 تغيير چشمگيری طوربه طبيعي اندازچشم شوند،مي ساخته شهرها وقتي این، بر کنند. عالوه بينيپيش اندایجادشده یيوهواآب شدید

 بر تمرکز نفع به اقتصادی جو یک شود. درنهایت،مي جایگزین نفوذ غيرقابل و سخت سطوح با خاك و گياهي کند: پوششمي
 به نياز برانگيز،چالش شرایط این شود. تحتمي حاصل اقتصادی، خرد اصالحات از . حاصل وریبهره افزایش و هزینه جویيصرفه

 داریم. آب به حساس شهر به شدنتبدیل و مدیریت برای اصول یكسری

 رسانيآب حوضۀ یک عنوانبه که است جایيکنند. این کار و زندگي خواهندمي مردم که است مكاني آب، به حساس شهر یک
 کاربردهای از وسيعي طيف برای و مختلف هایمقياس از وسيعي طيف در را آب منابع از مختلفي انواع و کندمي عمل بالقوه

 و محيطيزیست اجتماعي، مزایای از وسيعي طيف درنتيجه سالم، طبيعي محيط یک و اکوسيستم خدمات دهد. ارائهمي ارائه مختلف
 مورد در عاقالنه انتخاب برای تمایل و دانش شهروندان که هستند آب به حساس جوامعي شامل و دهد؛مي ارائه را اقتصادی

 دهند.مي کاهش را شيميایي مواد نه و خانه در آب حفظ مانند مثبت رفتارهای و هستند گيریتصميم درگير فعال طور به دارند،آب

 (.Brown and Wong,2009شامل: ) است آب به حساس شهرهای در توسعه و پشتيباني نيازمند که اصلي رکن سه

های مختلف.) دسترسي به انواع منابع آب تحت ، ارائه طيفي از منابع آبي متنوع در مقياسسازی آبمنبع بالقوه برای ذخيره
 های متمرکز و غيرمتمرکز(.انواع زیرساخت تأثير

، اکولوژیک و سازی طيفي از مزایای اجتماعياهممحيطي سالم و طبيعي که منجر به فرارائه خدمات اکوسيستمي و زیست
 شود.اقتصادی مي

های هوشمندانه نسبت به شهروندان از دانش و تمایل کافي برای اعمال انتخاب هاآنجوامع حساس به آب که در دهي شكل
ها مشارکت کرده و رفتارهای مثبتي همچون ذخيره آب در خانه و عدم گيریمنابع آبي برخوردار هستند و به شكلي فعال در تصميم

 ند. دهتخليه مواد شيميایي در فاضالب را بروز مي
 

 (: مقایسه الگوی مدیریت کنونی آب شهری با الگوی شهر حساس به آب2جدول )

 آب به حساس الگو سنتی الگو هاویژگی

 سيستم مرزبندی

 و فاضالب سيستم آب، تأمين کنترل
 اقتصاد، رشد منظوربه سيالب
 عمومي سالمت حفظ و جمعيت

 و سالمت ازجمله بلندمدت زماني چارچوب در که آب برای چندگانه هایهدف
 و / پاکيزگي تفریح ونقل،حمل مثل بخشي نيازهای دیگر و هاآبراه بهداشت
 است. شدهگرفته نظر در غيره و غذا توليد انرژی، خرد، سطح در اقليمي لطافت،

 رویكردمدیریتي
 ساختن بهينه و کردن بندیبخش

 آب چرخه منفرد اجزای

 از یافتن اطمينان برای که آبي چرخه کل پایدار و یكپارچه پذیر، انطباق مدیریت
 و آینده در اقليمي و یيوهواآب غيرقطعي شرایط برابر در ترشدنمقاوم

 را شهری هایمحيط در زندگي قابليت  و شدهطراحي آب خدمات هاینيازمندی
 برد.مي باال نيز

 تخصص
 موضوعات بر دقت با که هایيرشته

 متمرکزشده اقتصادی و فني
 فضاهای ميان در چندگانه هاینفعذی گرفتن نظر در با و ایرشتهبين یادگيری
 ... و محيطيزیست طراحي، اقتصادی، فني، اجتماعي،

 خدمات ارائه
 بر مبتني عمدتاً و خطي متمرکز،
 اقتصاد و فناوری هایپایه

 از ایمجموعه طریق از چندگانه مقياس در پذیرانعطاف و متنوع هایحلراه
 رویكردها
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 آب به حساس الگو سنتی الگو هاویژگی

 نقش

 عموميبخش

 را آب اجتماع جانب از حكومت
 کندمي مدیریت

 اجتماعات و وکارکسب حكومت، ميان آب مدیریت  در همكاری

 و ضرر احتمال
 زیان

 و قانونمند دولت، توسط خطر احتمال
 است شدهکنترل

 شدهگذاشته اشتراك به عمومي و خصوصي بخش ابزارهای طریق از خطر احتمال
 است شدهتقسيم هاآن بين و

 (Keath and Brown,2009):  منبع
 

 مشابه مفاهیم با آب به حساس شهر انگاشت مقایسه-3-6

 چرخه مدیریت و( ESD)اکولوژیكي پایدار توسعه اصطالح با است ممكن بعضاً( WSUD) آب به حساس شهری طراحي

 ESD. دارند متفاوت مفهوم سه اما دارند قرار باهم نزدیكي پيوند در اگرچه اصطالح سه شود. این گرفته  اشتباه( WCM) آب
 شهری پردازد. طراحيمي زیستمحيط فرایندهای نگهداری و حفاظت به که است پایدار توسعه از محيطيزیست مؤلفه یک

 گيرد.مي قرار ESD مفهوم ذیل -شهری مناطق طراحي در موضوع این از کاربردی مقوله یک عنوانبه -آب به حساس
WSUD گرفته نظر در شهری آب چرخه مختلف هایجنبه از حفاظت و سازییكپارچه منظوربه و شهری طراحي هایحوزه در 

 شود.مي
 

 
 (191:  1931پور، لطفی و بخشمنبع: )جهان؛ آب به حساس شهری طراحی (:وجوه2) تصویر

 

 آب به حساس طراحی و ریزیبرنامه ارزیابی، معیارهای-3-7
 

 نظر در طریق از را ریزیبرنامه فرایند هاآن از استفاده زیرا است متداول روش یک شهری ریزیبرنامه در هاشاخص از استفاده
 را اثربخشي در پيشرفت اجازه که را استانداردهایي و هاشاخص معيارها، اساس همين بر و بخشدمي بهبود سنجش، امكان گرفتن
کند مي فراهم را عيوب رفع و قوت نقاط پيشبرد ها،فرصت از گيریبهره امكان موجب که بخشد؛مي توسعه ،کنندمي فراهم

(Gomez,2009از .) در درگير عوامل سازی از: تصميم اندعبارت که کنندمي پشتيباني مواردی از هاشاخص دیگر سوی 
 مشارکت و شيوع ریزی،برنامه فرایند بر نظارت بهبود ها،اولویت نهادن بنا موجود، مشكالت مورد در اطالعات ارائه ریزی،برنامه

 (.Soria & Valenzuela,2013منطقه) در شدهشناسایي مشكالت ارزیابي هایروش ریزیپایه ( وAguirre,2002عمومي)

 دارای هزاره یتوسعه اهداف مانند مؤلفه یک فرآیند سنجش برای معنادار شاخص به یابيدست راستای در وجوجست
 هاآن هدف که اندشدهتعریف مطلوب اهداف از ایمجموعه به توجه با ترکيبي هایشاخص از زیادی است. تعداد طوالني ایپيشينه
 کشور یک وضعيت و اقتصادی هایجریان تعيين در هاشاخص گونهاین نقش به توجه است. با ملت یک جاری وضعيت ارزیابي
 هایشاخص از  .هدف (Fekete, 2014 & Stakhivشود )مي ترکيبي هایشاخص ارتقای و تحول صرف منابع از زیادی حجم

 و پایدار آور، تاب پذیر، زیست هایيمكان ها( بهبخش شهرها)یا گذار و تبدیل منظوربه هاسازمان و هادولت هدایت ، آب به حساس
 (:5881بتوانند)همتي، است. تا آب با مرتبط اقدامات طریق از مولد

 .یک شهر حساس به آب را ارائه کنندهای کليدی ابزاری ارتباطي برای توصيف ویژگي

 ای مشترك از اهداف یک شهر حساس به آب را تشریح کنند.مجموعه

 معيار و الگویي برای عملكرد حساس به آب یک شهر ارائه کنند.

 گيری کنند.دازهسوی دستيابي اهداف شهر حساس به آب را انگيری پيشرفت بهميزان و جهت
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های بندی اقدامات، تعریف مسئوليت و گسترش پاسخگویي در خصوص کاربردها و رویهبه تصميم سازان در جهت اولویت
 مرتبط با آب، کمک کنند.

با توجه به روند کار اگر در پژوهش حاضر شهر حساس به آب را یک هدف در نظر بگيریم، معيارها و غيرمعيارهای مربوطه 
 :باشد( مي8یر )شامل تصو

 

 

 (Royal Haskoning,2011) منبع:آب؛  به حساس شهر زیرمعیارهای و (: معیارها9) تصویر

 

 گیرینتیجه
 رشد مانند چندوجهي و پيچيده بسيار هایچالش با شهری آب مدیران و شهرها که دهندمي نشان شدهارائه هایپژوهش

 رشد و وهواآب تغييرات با هستند. همچنين ... مواجه و پایدار برداریبهره هایمحدودیت و طبيعي منابع حصول اجتماعي، انتظارات

 ثابت را پایدار اقدامات برای استراتژیک گذاریسرمایه به مبرم نياز که هستند روبرو مهمي هایچالش با شهرها شهری، جمعيت

 مدیریت برای را پایدار شهرهای هایویژگي که است شهری آب متخصصان برای ابزاری عنوانبه شهری، آب انتقال کند. سيرمي

 آب کيفيت منظوربه و آب مدیریت درزمينه بسياری هایپيشرفت اخير، دهه چند کند. درمي معرفي و شناسایي شهری آب پایدار

هستند.  پایداری سمت به پارادایم تغيير یک با همراه رنسانس یک تجربه حال در صنعتي شهرهای از است. بسياری آمده وجود به
 مورداستفاده صنعتي اهداف یا و ونقلحمل کریدورهای عنوانبه قبالً که آبي لبه مناطق باشد،مي افزایش حال در شهری جمعيت

 طراحي و ریزیبرنامه اوليه مفهوم به توجه با هستند. لذا نيز سرگرمي و تفریحي اهداف برای اصالح و احيا سویبه گرفتندمي قرار

 هایرواناب کيفيت مدیریت از ،"آب به حساس شهری ریزیبرنامه و طراحي" رویكرد شهری، آب پایدار مدیریت برای شهری

 و ریزیبرنامه با ترکيب در شهری آب جریان سه از جامع مدیریت سازییكپارچه برای تروسيع چارچوب یک سویبه سطحي
 از: اندعبارت که باشدمي متمرکز مختلف سطوح ترکيب بر جدید پارادایم است. این یافتهتكامل شهری، طراحي

 سطحي؛ هایرواناب و فاضالب آشاميدني، آب شهری، آب جریان سه ییكپارچه مدیریت  
 ؛ مناطق و هاحوزه به فردی، هایساختمان از شهری آب مدیریت مقياس گسترش و ترکيب 
 عمومي. هنر و منظر معماری ساختمان، معماری مصنوع، عناصر با شهری آب پایدار مدیریت سازییكپارچه 

 (:  5اند نمودار) شده معرفي شهر در آب تاثيرگذار اصلي هایمولفه زیر نمودار در

 شهر در آب تأثیر اصلی های(: مولفه1نمودار)
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 راهنما چارچوب عنوانبه( 8) شماره جدول در آب به حساس شهر رویكرد تأثير حوزه و اصول بندی جمع عنوانبه همچنين

 است: شده ارائه

 
 (: اصول طراحی شهری حساس به آب9جدول )

 تأثیرحوزه  WSCاصول  

 ریزیبرنامهو  يطراح يابیارزاصول
 حساس به آب شهر

 بازیابي چرخه طبيعي آب بازیابي چرخه طبيعي آب

 شناختيزیبایي
 سودمندی

 ادغام با محيط پيرامون

 عملكرد

 مناسبطراحي 

 نگهداری مناسب

 سازگاری

 وریبهره وریبهره

 درك و پذیرش عمومي
 مشارکت عمومي

 صرفهبههای مقرونهزینه

 ریزی یكپارچهبرنامه
 ایرشتهریزی ميانبرنامه

 بر افكار عمومي تأثير

 
 منابع

چاپ  ار،یانتشارات دانشگاه ماز ،یشهر يو طراح ریزیبرنامه دگاهی(، شهر حساس به آب از د5881)نيام ،یدهكرد يميابراه -
 اول، تهران.

 ریزیبرنامهبا  يبا توجه به منابع آب مصرف ياراض یکاربر سازیبهينه (.5888)احمد ،يفتاح .نيحس نژاد، يملك .،رضوانیاسد -
 .13-81.ص5888بهار و تابستان .5شماره 5آب در مناطق خشک. جلد تیریدو فصلنامه مد (.زدی:شهرستان مطالعه مورد)يخط

 هایپژوهش آن بر منابع آب. تأثيرو  ريشهر مشهد در چند دهه اخ يگسترش افق ي(.بررس5883احمد و همكاران ) پوراحمد، -
 .891-158ص .5888 زیي، پا 8شماره  ، 80، دوره يانسان یايجغراف

 يمهندس يتخصص شگاهیو نما يمل شیهما نيکشور. هفتم هایاستاندر  يشاخص فقر آب برآورد (.5888محمد) جابرزاده، -
 .زیستمحيط

 شناسيزمين شیهما نيبر منابع آب شهر کرمان. پنجم یاثرات توسعه شهر (.5890ناصر) مقدس، يحافظ؛ سارا ،حاج ملک -
 شاهرود. ي. دانشگاه صنعتزیستمحيط یها ندهیو آال يمهندس

 .85-81 ص، 81ان، مجله آب و فاضالب شماره تاثير گسترش شهری بر کيفيت آب زیرزميني زاهد (.5895)اعيل، خزائي، اسم -

شهرداری  زیست و توسعه پایداردیری، مجيد؛ گزارش الگوی توسعه شهر تهران و لزوم حفاظت کيفي منابع آب، ستاد محيط -
 .5891تهران، 

زیست شهر تهران و لزوم حفاظت کيفي منابع آب، اولين همایش و نمایشگاه محيطدیری، مجيد؛ سخنراني الگوی توسعه  -
 .5891دانشگاه تهران ،
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منابع آب  تيفيو ک ياراض یکاربر راتييتغ نيرابطه ب يبررس (.5883)عبدالرسول ،ينيماه سلمان ؛بهناز ن،ينم يراحل -
و زمستان  زیي، پا9شماره  ، 8سال  ،زیستمحيط هایژوهشپ. استان گلستان (. سوقره زي:حوزه آبخی)مطالعه موردينيرزمیز

 .38-51،ص5883

 نيدوم جهان. يمنابع آب تيوضع يابیارز یکارآمد برا یابزار يآب (.شاخص فقر5891داودرضا) عرب،، یمهد ن،يهشج يرجب -
 منابع آب. تیریکنفرانس مد

 یمطالعه مورد یدر مناطق حساس شهر ياراض یکاربر ریزیبرنامه (.5885)اوشيان،سیشا؛ ،مهرانیمحمود؛ يمجتب ان،يعيرف -
 .81-08.ص5883.بهار50. سال چهارم.شماریو منطقه ا یشهر هایپژوهشتهران.مطالعات و -رود دره فرحزاد

 . انتشارات قومس، تهران.مياقل ريي( کتاب تغ5898)قاسم  ،یزیعز -

 تهران. م،ياقل رييکنفرانس تغ نيشهر.چهارم مياقل راتييبا تغ یشهر یفضا يمطابقت طراح ي(. بررس5898) دهيسع ،يجانيعل -

با استفاده از  ينيرزمیز هایآببر منابع  ياراض یکاربر راتييتغ تأثير يبررس (.5888اصغر) کهندل، .قاسم ،یزهندیفر یيمرتضا -
 سال نهم. .رانیا یزداريآبخ يعلوم و مهندس يپژوهش-يعلم هینشر (.یاري:چهارمحال بختی)مطالعه موردایماهواره ریتصاو

 .5888زمستان  .85شماره

 هیو فسا.نشر رازيشهر ش یيوهواآببر عناصر  یکاربر راتييو تغ یتوسعه شهر تأثير(.5881)یمهد فرد، ي. نارنگ،احمدیدیمز -
 .5881.بهار 85. سال شانزدهم. شمارهیيايعلوم جغراف یکاربرد قاتيتحق

 یکاربر راتييآب و تغ يفيک یپارامترها نيارتباط ب ي(.بررس5881)،عبدالرسولينيو سلمان ماه يسيع ،يسلگ ؛مژگان ،یيرزايم -
 .511-585.ص5881و زمستان زیي.پا3.شماره0.دورهیاريآب و آب تیریرود(.مد ندهیزا زي)حوضه آبخياراض

 با ،ينيرزمیمنابع آب ز تيوضع برزمين/پوشش ياراض یکاربر راتييروند تغ تأثير ي(.بررس5888همكاران) و محمد ،ينصراله -
-98.ص85.شماره38)سپهر(.دورهیياي(.فصلنامه اطالعات جغرافگيالن غربدشت :ی)مطالعه موردایماهواره ریاستفاده از تصاو

89. 

- Bhadori B. Harbor J. Engel B. and Grove M. (2000) Assessing watershed-scale, long-term  

hydrologic impacts of land-use change a GISNPS Model. Environmental Management, 
1(26): 643-658 

- Biswas,A.K(2002). Water policirs in the developing world. Intemational Journal of Water 

resources Development.17(4):489-499. 
- Clark, D. 1996. The future urban world. Global City 46 (5): 582. 
- Cronin,A.A.,Taylor,R.G.,Powell,K.L.,Barrett,M.,H.,Trowsdale,S.A,Lerner,D.,N2003,Temp

oral variations in the depth-specific hydrochemistry and sewage-related microbiology of on 
urban sandstone equifer,Nothingham,United Kingdom. Hydrogeology Journal,11(2):205-
516 

- Caroline Sullivan(2002). The Water Poverty Index A tool for evaluation, monitoring and 

prioritisation in water management Southern Cross University, NSW, AustraliaKERP. 

2002/19. 
- Ebrahimi, M. 2001. Evaluation of four empirical model for estimating sediment basin 

Valley Ghanbar Le Parsabad. Abstracts of the National Conference of land management, 
soil erosion, Sustainable Development Arak. 

- Farlane,D.J.,1984,The effect of urbanization on groundwater quantity and quality in 

Perth,Western Australia,PhD thesis,university of Western Australia, Australia. 
- Hassanzadeh, M. 2001. Role in informing effective land management, soil erosion and 

sustainable development. Proceedings of the National Conference of land, soil erosion, 
Sustainable Development, , pp. -93-85, Arak. 

- He H. Zhou J. Wu Y. Zhang W. and Xie X. (2008) Modelling the response of surface water 

quality to the urbanization in Xian, China.Environmental Management, 86: 731-749. 
- Klimas,A.A.,1995,Impact of urbanization and Protection of water resources in the Vilnius 

District, Lithuania. Hydrology Journal. 3(1):24-35 

- Lawerence,p.Meigh,J.R,Sullivan,C.A(2003). The water poverty Index: An intemational 

comparison. Keel Economic research papers 2003/18 and Center for Ecology and 
hydrology(CEH),Wallingford. 

- Lee, Sang-Hyun. & Jong-Jin. Baik, (2011), Evaluation of the Vegetated Urban Canopy 

Model (VUCM) and Its Impacts on Urban Boundary Layer Simulation, ASIA-PACIFIC 
Journal of Atmospheric Sciences, 47, 151-165. 

- Malhotra, R.C. 1980. Environmental management, integrated rural development. PP: 61-

170. In: V. Vichit-Vad Kan. et.al  (Eds.), Reading in Invironmental Management. Asian 
and Specific Dev. Inst.,UN . 
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 1931)مهر(  زیی(، پا7: یاپی)پ 4سال دوم، شماره 

 

 یطبقات یهانگیپارک یدر طراح یتعامل یمعمار ریتاث

 هوشمند زهیمکان یهانگیپارک یمطالعه: طراح مورد

     

 2یجعفر یخداورد، 1بهروز شبان
 13/50/89تاریخ دریافت:  

 50/50/89تاریخ پذیرش: 
 

  01003کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 افتنیاز مردم جهت  یریحال حاضر عده کث یهاروزانه هزاران خودرو، دغدغه شیگسترش شهرها و به دنبال آن افزا
در  یمشغله فکر نیتریاتیدر آن مکان، به ح شانیجهت استقرار خودروها ن،ینو یکردهایمناسب و امن، با رو یمکان

تعداد  شیآن، افزا جهیدر سطح کالن شهرها، و در نت یشخص یخودروها شیمبدل شده است. با افزا یجوامع امروز
شده است. در  لیتبد یشهر یهایزیردر مطالعات و برنامه یبه مساله مهم نگیپارک یطراح ه،ینقل لیوسا نیسفرها با ا

ب، با یترت نیخود را دارد. به ا تیمتناسب با سطح فعال نگیفضا پارک نیبه تام ازین یاقتصاد تیشهرها، هر فعال گونهنیا
اختصاص  نگیبه پارک ،یشهر دیاز فضا مف یعیسطح وس شود،یاشغال م لهیکه توسط هر وس یادیز یتوجه به فضا

 یاصل نهیزم شیهموطنان، تفکر و پ یخصوصاً در کالن شهرها جهت رفاه حال تمام یاماکن نی. لزوم وجود چنابدییم
 یمعمار ایو  یتعامل یپاسخگو، معمار یمعمار نهیها در زمیآورفن نیبا به روزتر یینگهایپارک یاندازو راهاحداث 

 یبرا یدگاهید یطرح کل یتعامل یداشت. معمار دیتاک باشد؛یم یمعمار یهادر عرصه دیجد یکه نماد نگرش ک،ینامید
 حیصح یریگبه نحوه شکل یابیپژوهش، دست نی. هدف اباشدیم دیجد یتکنولوژ یسازکپارچهیو  بیترک قیاز طر نده،یآ

از  یریگرو، با توجه به بهره نیاست؛ از ا یتعامل یمعمار یاز شاخه تکنولوژ یریگبراساس بهره یطبقات یهانگیپارک
 .میپردازیم نهیزم نیدر ا یو بررس قیبه تحق ،یفیروش ک

 

 هوشمند یمعمار ،یتعامل یمعمار ،یطبقات نگیپارک یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 زیاسوه معاصر تبر یموسسه آموزش عال ،یمعمار یارشد مهندس یدانشجو کارشناس - 1

 زیاسوه معاصر تبر یموسسه آموزش عال اریاستاد ،یمعمار یتخصص یدکترا - 2
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 مقدمه  -1
تعداد خودروها در شهر  ،یتکنولوژ شرفتیو پ یشهر یهاتعداد مسافرت شیو افزا ریاخ یهادر دهه ینیشهرنش عیبا رشد سر

 ایکمبود محل پارک خودرو شده است. در دن نیچنو هم کیتراف جادیامر باعث ا نیکرده است؛ که ا دایپ یاقابل توجه شیافزا
 یهارساختیاز جمله ز هانگی(. پارک1: 3183 ،یدارند )خان تیها، اهمها و پلراه اندازهبه همان  هانگیوابسته به خودرو، پارک

 نیبد ده؛یگرد هاابانیدر شهرها، باعث توقف خودروها در کنار خ هانگیبه آن نشده است. کمبود پارک یبوده که توجه چندان یشهر
 شودیمعابر م کیتراف شیگشته و باعث افزا لیمحل توقف تبدبه  رد،یسواره قرار بگ کیتراف اریدراخت دیکه با یعمال سطوح بیترت

شهر،  یدر مناطق پرتراکم و مرکز ژهیخودروها به و یبرا نگیفضا مناسب پارک ینیبشی(. پ31: 3191و همکاران،  بای)متکان، شک
 لیکاهش استهالک وسا وخت،در مصرف س ییجوسبب صرفه نگ،یجستجو فضا پارک یدر زمان تلف شده برا ییجوعالوه بر صرفه

 ی)احمد شودیدر شبکه م ریکاهش زمان تاخ جهیو در نت نگ،یجستجو فضا پارک یسرگردان در پ یکاهش حجم خودروها ه،ینقل
،3191.) 

انسان و  نی(. رابطه ب3190زاده،  یاست )ذوالفقار یضرور لیتعامل برقرار شود، تعلق و م طیانسان و مح نیکه ب نیا یبرا
(. 3181بوداغ و همکاران،  ،یفضا بر رفتار است )جواد راتیرفتار بر فضا و تاث راتیدو جنبه تأث یطه متقابل و داراراب کیفضا، 
و ...  یطیمح طیکاربران، شرا یازهایمعموالً هوشمند هستند و به ن شوند،یخلق م  یتعامل یکه در معمار ییهاساختمان ایها مکان
 یطیو مح یمکان یروز و اطالعات آن یو تکنولوژ زاتیتجه ،یامکانات طراح هیاز کل یتعامل یمعمار. در دهندیالعمل نشان معکس

است  ییو ساخت فضاها یطراح ،یتعامل یهدف از معمار ،یشود. به طور کلیارتباط بنا و کاربر استفاده م یو برقرار شیآسا یبرا
 ییرا داشته باشد. جابجا کنندیم یکه در آن زندگ یاو جامعه رامونیپ طیافراد، مح ریمتغ طیو شرا ازهایانطباق با ن تیکه قابل

تعامل در  دیاست که با نیا یتعامل یعمارم یهاستمیدر مورد س یتعامل است. نکته اساس ی، اصل اساس ستمیدو س نیاطالعات ب
 (.3181 ،یآذر ،ی)پناه شودیصورت، تعامل صورت نگرفته و صرفا واکنش نشان داده م نیا ریچرخه باشد؛ در غ کیها به شکل آن
 یاز معمار یریگراستا، با بهره نی. در اردیاز فضا در ذهن مخاطب شکل گ یدرک موثر دیبا ها،نگیپارک یدر طراح ینوآور یبرا

خلق  یبرا ییالگو توانیم گذارد،یم شیبه نما طیو مح تعامل با کاربران قیاز طر یخود را در طول طراح قیکه روند تحق یتعامل
 (.3180 ؛یواسع ،یارائه کرد )برگرفته از آصف یتر از معمارکالن یاسیدر مق یترمطلوب یبصر طیمح

 

 روش تحقیق -2
محسوب  یطبقات یهانگیپارک یطراح یمناسب برا یاریمع تواندیم یتعامل یمعمار ایبا پرسش آ توانیپژوهش حاضر را م

 یمعمار نهیارائه شده در زم میاز مفاه یریگپژوهش، بهره نیبه پرسش مطرح شده؛ هدف ا ییشود؟ آغاز کرد. در راه پاسخگو
. با توجه به پرسش و اهداف پژوهش، روش مورد استفاده باشدیم یفیبه روش ک یاتطبق نگیپارک یدر طراح و کاربست آن یتعامل
 توانیرا م یفیک قیمدنظر قرار گرفته است. تحق یفیک قیتحق یهارمجموعهیاز ز یلیتحل - یفیبه صورت توص قیتحق نیدر ا
و  ریو تالش در ارائه تعب اتیبه جزئ وجهبا ت یکوچک اجتماع یهاو گروه هاتیاز حوادث، موقع یرکمیغ فیدر جهت توص یتالش
روش  حیکرد. در توض انیب بخشند،یخود و حوادث م یحاکم به زندگ یعیو طب یعاد یهاتیها در موقعکه انسان یاز معان ریتفس
زمان  به شتریکه در آن ب باشد،یو روابط موجود م طیشرا ریو تفس فیتوص ق،یتحق نیداشت که هدف از ا انیتوان ب یم ،یفیتوص

به  یابیدست یگوناگون برا قیکه از طر ییهاامیمنتظم پ لیو تحل هیتجز توانیم زیمحتوا را ن لیتحل گردد؛یحال دقت م
 مطرح کرد. پردازد،یصادر کننده م یهاشهیو اند هاامیمختلف، علل صدور و آثار پ یهایژگیو

 

 مفهوم پارکینگ -3
 ییفضاها ینیبشیپ ل،یوسا نیدر شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل مالحظه ا یموتور هینقل لیتعداد وسا شیبه موازات افزا

و در  دهدیم لیشهر را تشک یضرور یهایاز کاربر یکی نگیکرده است؛ تا آنجا که پارک دایپ تیجهت پارک خودروها موضوع
 1به  توانیرا م نگی(. واژه پارک3193صدر،  دیرا به خود اختصاص داده است )س یاژهیو گاهیجا زین یو معمار یضوابط شهرساز

 کرد: فیتعر ریصورت ز
و  یفتوح ،یغفوریرا بر عهده دارد ) هاابانیساکن از خ کیتراف یآورجمع فهیکه وظ ییهاعبارت است از محل نگی. پارک3

 (.309: 3180همکاران، 
 (.305: 3199 ،یملک آباد ی)مختار ندیگویم نگیعام را پارک یو قابل دسترس یدر سطوح عموم هی. پارک وسائط نقل0
است  هینقل لهیسفر با وس کی یمنطق انیو پا شودیدر نظر گرفته م هینقل لیتوقف وسا یاست که برا ییفضا نگی. پارک1
 (.11: 3181و همکاران،  یقینوبخت حق ،ی)قنبر
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 نگیپارک یکه برا یبه صورت ساختمان توانیم زیرا ن یطبقات نگیپارک نگ،یپارک نهیتوجه به مفهوم ارائه شده در زم با
 که امکان توقف دارند، مطرح کرد. ییتعداد خودروها شیافزا یچند طبقه برا یکه دارا یاشده است؛ به گونه یخودروها طراح

 

 یطبقات یهانگیپارک جادیا تیاهم-4

 شود؛یشهرها محسوب م یکیتراف رتیبوده و احداث آن جزو ملزومات مد یحمل و نقل شهر التیاز تسه یکی ها¬نگیپارک
را  یعموم یطبقات یهانگیاحداث پارک تی(. اهم3108 ،ی)شاه گذاردیم یبرجا ینامطلوب راتیتاث یکاربر نیکمبود ا رو،نیاز ا

 کرد: انیب ریبه شرح ز توانیم
ها و معابر و تقاطع یدهسیو حجم سرو تیظرف شیو افزا یاهیحاش یهاتوقف زانیکاستن از م قیاز طر کی. کاهش تراف3

 هاآن عیسر هیتخل
 از جستجو محل پارک یسرگردان ناش یسفرها. کاهش 0
 سرعت سفر شیسرگردان و افزا یشده و زمان سفر با کم شدن سفرها ی. کاهش مسافت ط1
 یشخص یپارک کردن خودروها یبرا یعموم یهاسیاتوبوس واحد و سرو یهاستگاهیو ا ی. عدم استفاده از معابر محل1
در  یاز برخورد خودروها یسرگردان و تصادفات ناش یمحل پارک در معابر و سفرها یاز جستجو برا ی. کاهش تصادفات ناش0

 پارک شده در معابر هیحال حرکت با وسائل نقل
شدن سرعت خودروها، حرکت منقطع خودروها در اثر  ادیمثل کم و ز یهوا و صدا با حذف عوامل آلودگ ی. کاهش آلودگ1

 کیر ترافاز بوق خودروها د یناش یو سروصدا کیتراف
 (.3190 ،ی)عباد ی. عدم اتالف وقت و انرژ0
 

 مفهوم معماری تعاملی -5

در یک تعریف کلی، معماری تعاملی نوعی از معماری است که در آن با استفاده از مواد، مصالح و تجهیزات هوشمند و طراحی 
شود. بین انسان، فضا، مکان و محیط پرداخته می هایی برای برقراری روابط متقابلهای مجازی و دیجیتال، به ایجاد مکاندر محیط
 کلی، معماری باشد. بطورجدید می تکنولوژی سازییکپارچه و ترکیب از طریق آینده، برای دیدگاهی کلی طرح تعاملی معماری

اشد )پناهی، بمی ادغام قابل محاسباتی هایو زیرساخت فیزیکی ابزارهای محرک محیط، و انسان تعامل موضوع سه شامل تعاملی
   به بیان تعاریف ارائه شده از جانب محققین در زمینه معماری تعاملی پرداخته است. 3(. جدول 3181آذری، 

 
  (Fox ،Miles ،2009و  3181و پناهی، آذری،  3180)آصفی، واسعی؛ : معماری تعاملی از دیدگاه اندیشمندان 1جدول 

 تعاریف محققین

 نوواک
گذارد، بلکه تراکنش عنوان یک معامله هوشمندانه یاد کرده است و آن را معماری که نه تنها متقابل اثر میاز معماری تعاملی به 

 دهند، تعریف نموده است.کنند و هم کاربر و هم اثر تغییر شکل مییا معامله هم می

تواند که چطور یک ساختمان یا فضا میتوسط پرایس است  3815معماری تعاملی در حقیقت پاسخ به سوال مطرح شده در دهه  1سوگیو
 به صورت پایدار به وجود آید یا مجدد خلق شود.

گوردون 
 0پاسک

های معماری در زمینه معماری تعاملی در آن زمان ، تئوری محاوره را که به عنوان پایه و اساس پیشرفت3895و  3805در دهه 
دهی به محیط اطرافش را بدون هیچ ر اجازه شرکت در ترکیب و شکلبود، را توسعه داد و معتقد است، یک محیط باید به کارب

 هدف مشخصی بدند.

مان ترکیب اولیه را یاد بدهیم و نوشت و در آن بیان کرد که ما باید به محیط اطراف 3880ای در این زمینه در سال وی مقاله بوردی
 خواهد آورد. سپس خود محیط، سازماندهی هوشمند نموده و فضا تعاملی را فراهم 

رابین 

 3هانسن
ای در حال حاضر در زمینه عمومی و خصوصی زندگی به عنوان فضا میانی تعامالت طراحی شناخته های چندرسانهسیستم

 ها برای محدوده فضا عمومی است.اند. به گفته این دو محقق، بسیاری از این طراحیشده
کنیم و بدین وسیله ما حقیقت معماری تعاملی را در ترکیب بیشتر سطوح که ارتباطات معاصر ما را احاطه کرده است، درک می

انداز ذهنی معماری امروز است. بنابراین معماری امروز درگیر شرکت دادن معماری کامپیوتر، دنیا تکنولوژی اطالعات و اصول چشم

                                                           
1 Sōgyū 
2 Gordon Pask 

3 Robin Hanson 
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ها، وجود معماری تعاملی نمونه اصلی فناوری اطالعات است ها و در مافوق همه اینان آنبا دنیا دینامیک و پیوستگی می
(Bullivant ،2005). 

 جایگاه معماری تعاملی -6
کاربرد روزافزون و گریزناپذیر تکنولوژی صنعتی و سپس تکنولوژی الکترونیک، در مجموع معماری تعاملی، موجب شد که 

هایی برای آشتی دادن تکنولوژی با طراحی و مسائل محیطی باشند. به ویژه حلدر پی یافتن راه گروهی از معماران و شهرسازان
سازی فضا معماری با محیط طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفت و معماری اکوتک پس از مساله بحران انرژی، موضوع هماهنگ

توان به تصور و طراحی خن از پایداری در معماری را میهای تک گردید. س)اکولوژی + تکنولوژی( به تدریج جایگزین معماری
توان پایداری را الگویی تصور کرد که در آن منابع و مصالح در دسترس، بیش از هدر دادن یا ساخت و سازهای آینده تعبیر کرد، می

دایم ارگانیک، الگوبرداری شده از نادیده گرفته شدن، با کارایی بیشتری به کار گرفته شوند. جایگزینی پارادایم مکانیکی با پارا
هایشان را مطابق با دهد که رفتار ساختمانهای طبیعی و تقلید از زندگی، به معماران این امکان را میطبیعت و رفتار سیستم

نند انواع الگوهایی خاص و در تعامل با محیط اطراف بهینه کنند. در کنار این تغییر در پارادایم، پیشرفت در تولید مواد جدید ما
 (.3191تر از پیش کرده است )زلنر، ها، پلیمرها و ... دامنه اختیارات معماران را بسیار گستردهها، آلیاژها، کامپوزیتسرامیک

 

 هدف از معماری تعاملی -7
اد، محیط به طور کلی هدف از معماری تعاملی، طراحی و ساخت فضاهایی است که قابلیت انطباق با نیازها و شرایط متغیر افر

گیرد، کنند را داشته باشد. این معماری در برابر معماری ایستا و بدون تغییر گذشته قرار میای که در آن زندگی میپیرامون و جامعه
پذیری با شرایط متفاوت را ندارد. در معماری تعاملی ساختمان به مثابه بدنی زنده است که در آن کامپیوتر به که توانایی تطبیق

ای، هدف نهایی معماران تعاملی های چند حلقهکند. سیستممغز متفکری یا ساختار مکانیکی است که این بدن را هدایت میمنزله 
ها دائما در حال تبادل است، محیط و سیستم مداوم از هم تاثیر هایی پویا هستند که اطالعات در آنها، سیستمهستند؛ این سیستم

هایش را در طول زمان و در تعامل و ارتباط کامل با یین شده نیستند. این سیستم قادر است خروجیها از پیش تعپذیرند و پاسخمی
 (.Fox ،Miles ،2009های دریافتی از محیط ارتقا دهد )ورودی
 

 مفهوم فضا در معماری تعاملی -8

چون معماری تعاملی، ارائه کشفیات جدید از مفهوم فضا است؛ چرا که فضا به عنوان های مدرن همترین ویژگی معماریمهم
ای را از معماری مدرن پی ریخته است. ترکیب فضا با مثلث ویتروویوس در شکل کیفیتی مثبت در کنار مثلث ویتروویوس قوام تازه

 (. 3181، نشان داده شده است )پناهی، آذری 3
 

 
 (1333)پناهی، آذری، : ترکیب فضا با مثلث ویتروویوس 1شکل 

 

گیرند و دارای جهات و موقعیت نسبی متفاوتی هستند. ای سه بعدی است که اشیا در آن قرار میدر این مفهوم، فضا زمینه
بعاد آن بستگی کامل به حدودش شکل است، یعنی شکل بصری و کیفیت نوری و افضا، ماده جوهری معماری است و ماهیتا بی

کند، شود. وقتی فضا توسط این عناصر شروع به محصور و سازماندهی شدن میدهنده فرم تعریف میدارد، که توسط عناصر تشکیل
گردد و شخصیت فضا در این مفهوم تابع نظم حاکم بین این عناصر خواهد گشت. معماران مدرن در معماری تعاملی ایجاد می

ای مواقع به مفهوم فاصله بین اشیاء چنین کاهش این مفهوم به مفهوم جا و در پارهوم فضا به تصور بصری آن و همکاهش مفه
چنین، نگاه ویژه تحمیل شده به انگاره فضا معماری در دوران مدرن، منجر به انحراف اذهان عمومی از اند؛ هممصر و مقصر بوده
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های کاهش یافته مدرن، آگاهی از فضا نه در خالل هستی قابل زیست آن، بلکه از بازنماییواقعیت فضا نیز گردیده است. در دوران 
(. با حضور 3181داری رخ داده است )پناهی، آذری، های ایدئولوژیک سرمایههای روشنفکرانه و تمریناز آن و از طریق انضباط

رسیم که به آن فضا تعاملی مفهوم جدیدی از طراحی فضا می تکنولوژی دیجیتال در معماری و قرارگیری فضا در عصر ارتباطات، به
یابد، شناخت فضا تعاملی است چه ضرورت میهای فضا مجازی و معماری دیجیتال است. از این باب، آنشود، و از ویژگیگفته می

آن فضا را مورد تحلیل قرار داد  که پس از بررسی و آشنایی با مفهوم آن بتوان جایگاه و چگونگی تاثیرگذاری تکنولوژی دیجیتال بر
 (.3190کار، )نقره

 فضا تعاملی در معماری -1 -8
بسیاری از محققان علوم ارتباطات و رایانه معتقدند که تعاملی بودن ناشی از خصوصیات فناورانه است، که به کاربر اجازه 

ای دهند که بتوان در محیط رسانهاین توانایی را می هایی کهدهد تعامل داشته باشد. سرعت تعامل یا زمان پاسخ، میزان ویژگیمی
بینی. استیور معتقد های کاربر به روشی طبیعی یا قابل پیشبرداری، کنترل بر فعالیتدستکاری کرد، توانایی یک سیستم برای نقشه

ها ر خود دارا هستند و در این محیطها، تعاملی بودن را درسانی الکترونیک و دیگر بافتهایی مانند فضا مجازی، پیاماست که محیط
شود های اصلی محسوب میکنترل به ویژه توانایی برای تاثیرگذاری و یا تغییر فیزیکی محتوا و تبادل دو سویه پیام از عامل

به این  کنند، اساسا، محققانی که تعاملی بودن را در چارچوب فناوری تعریف می0(. بدین ترتیب، با توجه به شکل 3191)مستغنی، 
کند. به طور کلی همه کنند که یک فناوری به چه میزان برای مخاطب خود امکان کنترل و اعمال نظر فراهم میموضوع اشاره می

توان اند که ویژگی تعاملی بودن وابسته به فناوری است؛ یعنی اگر فناوری چنین امکانی نداشته باشد، نمیپردازان بر این عقیدهنظریه
دانند که یک فناوری به چه میزان ها تعاملی بودن را منوط و مشروط به این میودن دست یافت. به عبارت دیگر، آنبه تعاملی ب

های تعاملی بودن هستند، در اختیار کاربر گویی و ... را که از مولفهگری، دوسویگی، سرعت در پاسخهایی مثل کنترل، انتخابویژگی
  .(3181دهد )پناهی، آذری، قرار می

 

 
 (1331)مستغنی، : فضای تعاملی 2شکل 

 

 تعاملی بودن با تاکید بر فناوری -2 -8
کند، محققین در این سنت، تعاملی بودن را برحسب این که چه تعداد و چه نوع اشکال فناورانه ارتباطات تعاملی را مهیا می

دهد و بر بیند که بیشتر به کاربر کنترل میای آن را میگونه، به 1کنند. از سویی دیگر، برخی محققین از جمله لوارلتعریف می

گری کاربر که در حقیقت کنترل او بر ماشین است، تاکید دارد. وی معتقد است که تعاملی بودن، خصوصیات رسانه قدرت گزینش
ای انتخاب دارد را به عنوان های مراجعه و این که چه مقدار گزینه برهای کاربر، اهمیت فعالیتاست. وی تناوب قدرت انتخاب

کنند، اساسا (. محققانی که تعاملی بودن را در چارچوب فناوری تعریف می3191داند )تاتار، عوامل مهم فرایندهای تعاملی بودن می
ر کند. به طوکنند که یک فناوری به چه میزان برای مخاطب خود امکان کنترل و اعمال نظر فراهم میبه این موضوع اشاره می

اند که ویژگی تعاملی بودن وابسته به فناوری است؛ یعنی اگر پردازانی که مورد اشاره قرار گرفتند، بر این عقیدهکلی، همه نظریه
ها تعاملی بودن را منوط و مشروط به توان به تعاملی بودن دست یافت. به عبارت دیگر، آنفناوری چنین امکانی نداشته باشد، نمی

گویی و ... را که از گری، دوسویگی، سرعت در پاسخهایی مثل کنترل، انتخابیک فناوری به چه میزان ویژگیدانند که این می
 (.3181دهد )پناهی، آذری، های تعاملی بودن هستند؛ در اختیار کاربر قرار میمولفه

 

 های مکانیزه هوشمندپارکینگ -9

                                                           

 یکی از طرفداران دیدگاه فناوری محور تعامل3 
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های پیشرفته، در زمینه نظارت و مدیریت پارکینگ، به عنوان یک آوریتواند با استفاده از فنپارکینگ مکانیزه هوشمند می
آوری، تجزیه و تحلیل، استراتژی محرک شهری تعریف شود. در قلب مفهوم پارکینگ مکانیزه هوشمند، توانایی دسترسی، جمع

های مکانیزه از لحاظ . پارکینگ(E Solyman ،Hashem ،2017انتشار و اعمال اطالعات در مورد استفاده از پارکینگ نهفته است )
 شوند:یطرح و عملکرد به انواع زیر تقسیم م

 های مکانیزه از لحاظ عملکردپارکینگ -1
بندی های مکانیزه از لحاظ عملکرد به دو گروه نیمه خودکار )نیمه مکانیزه( و تمام خودکار )تمام مکانیزه( تقسیمپارکینگ

تمام خودکار، جابجایی خودروها از ابتدا ورود تا توقف در سالن اصلی به صورت مکانیکی و بدون های مکانیزه شوند. در پارکینگمی
پذیرد. در حالی که در نوع نیمه خودکار، قسمتی از عمل انتقال و پارک خودرو توسط راننده و قسمتی احتیاج به راننده صورت می

 (.3190فر، گیرد )شادماننجام میهای مکانیکی باالبرنده و یا انتقالی ادیگر توسط سامانه

 های مکانیزه از لحاظ طرحپارکینگ -2
 3ارتفاعانبارهای کم -3 -0

شود، خیلی کوتاه درنظر گرفته شده است؛ ای نیز گفته میارتفاع کلی این سیستم که به آن سیستم جکی یا پارکینگ دومرحله
تواند ظرفیت آن را دو یا سه برابر کند. عملکرد این ی است و میهای مسکونهای ساختمانبه طوری که قابل نصب در پارکینگ

گونه که پس از قرار گرفتن خودرو در جایگاه خود، باالبرهای مکانیزه آن را روی یک سکو صلب باشد؛ بدینسامانه بسیار ساده می
توان با پایین بردن خودرو ها، میعضی از طرح(. در ب1برد، تا فضا الزم برای پارک خودرو دیگر در زیر آن ایجاد شود )شکل باال می

 (. 3183سازی را محقق نمود )سیدحسینی، خدیور، در فضایی که در زیرزمین ایجاد شده، همین ظرفیت

 

 
 (1331)سیدحسینی، خدیور، ارتفاع سازی در سیستم انبارهای کمهای ذخیره: انواع مختلف روش3شکل 

 
 0سیستم چرخشی -0 -0

وفلک دارد. با این تفاوت که خودروها در آن سوار خواهند شد. سیستم محرکه این پارکینگ، این سامانه شباهت زیادی به چرخ
های چرخاند. این ریل به محفظهدنده، ریلی را حول محوری تقریبا بیضی شکل مییک موتور گیربکس است که به وسیله چرخ

(. فضا اشتغال شده توسط این 1چرخاند )شکل ها را به همراه خود به دور این محور میقرارگیری خودرو وصل شده و تمامی خودرو
سازد. حرکت پارکینگ کامال در اختیار خودرو را فراهم می 31تا  0سیستم بسیار کم و به اندازه دو خودرو بوده و امکان پارک 

شود )سیدحسینی، خدیور، شار شاسی حرکت فورا متوقف میاپراتوری است که در پای پارکینگ قرار دارد. در مواقع اضطراری با ف
3183 .) 

 

                                                           
1 Low Rise Stackers 
2 Rotary System 
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 (/http://smartparking.ir: سیستم چرخشی )1شکل 

 

 3سیستم برجی -1 -0

توان های برجی میینگاین نوع پارکینگ طبقاتی مکانیزه برای استفاده بهینه از فضا در مرکز شهر طراحی شده است. از پارک
 (. 0ها استفاده کرد. ظرفیت باال، ویژگی منحصر به فرد این نوع پارکینگ است )شکل ها یا فضا بیرونی آندر درون ساختمان

 پارکینگ برجی افقی
ر باشد. داخل فضا پارکینگ، باالبر دها دارای آسانسوری خاص است که در قسمت ورودی قابل رویت میاین نوع پارکینگ

باشد. صفحه مخصوص جابجایی به راست و چپ وسط قرار گرفته و محل استقرار خودروها در سمت راست و چپ طبقات می
های با برزیاد و دهد. این پارکینگ برای استفاده بهینه از زمینحرکت کرده و خودروها را به داخل یا خارج محل پارک انتقال می

 عمق کم مناسب است. 

 دیپارکینگ برجی عمو

باشد و باالبر در وسط قرار دارد. با این تفاوت که این نوع پارکینگ دارای سیستم لیفتری مشابه با پارکینگ برجی افقی می
جای پارک خودروها در جلو و عقب قرار دارند. صفحه مخصوص جابجایی به جلو و عقب حرکت کرده و خودروها را به داخل یا 

)یوسفی، صدیق، هایی با برکم از خیابان مناسب است نوع پارکینگ برای استفاده بهینه از زمین دهد. اینخارج فضا پارک انتقال می

3181). 

 

 
 (1331)یوسفی، صدیق، : سیستم برجی 5شکل 

 
 0سیستم پازل -1 -0

کند. بدین ترتیب که خودرو در های انبارش خودرو و جابجایی خودروهای نزدیک به هم استفاده میاین سیستم از ترکیب روش
(. 1گردد )شکل های افقی و عمودی به محل مناسب منتقل میسطح زمین بر روی سکو حمل )پالت( قرار گرفته و سپس با حرکت

آید و بدین منظور در سطح دروازه ورودی، باید زم برای ورود و خروج خودروها فراهم میدر واقع با حرکت پازلی خودروها، فضا ال

                                                           
1 Tower System 
2 Puzzle System 

http://smartparking.ir/
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های افقی آن به هر شود و مدولطبقه طراحی می 1تا  0یک مکان آزاد وجود داشته باشد. در این سیستم تعداد طبقات معموال بین 
 (. 3183باشد )سیدحسینی، خدیور، تعداد مورد نیاز قابل نصب و اجرا می

 

 
 (/http://my-autoparking-com.sell.everychina.com: سیستم پازل )6شکل 

 
 

 3سیستم سیلندری ـ سیلو -0 -0
های به شکل ربع دایره و نیم دایره قابل طراحی و سیستم سیلو به شکل یک استوانه بتنی مسلح است. این سیستم در زمین

صفحات چرخشی متصل به یک برج فلزی است که فضا وسط سیلندر را اشغال نموده باشد. مکانیزم انتقال بر مبنا حرکت اجرا می
درجه بچرخاند. این چرخش سبب قرارگیری  115تواند آن را تا (. صفحات چرخشی همزمان با باال بردن خودرو می0است )شکل 

 (. 3183گردد )سیدحسینی، خدیور، خودرو در روبرو محل پارک مربوطه در تراز مورد نظر می

 

 
 (/http://rama-team.com: سیستم سیلندری )7شکل 

 
 ، تجزیه و تحلیل جریان کار کلی پارکینگ مکانیزه نشان داده شده است. 9در شکل 

 

                                                           

1 Cylinder System 
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 (Basu ،2014 :4): تجزیه و تحلیل جریان کار کلی پارکینگ مکانیزه 3شکل 

 

 نکته ضروری است.در جهت آشنایی کامل با جریان کار پارکینگ مکانیزه، بیان چند 
سیستم پشتیبانی پارکینگ از سه بخش اصلی نظارت، کنترل و نمایش تشکیل شده است. عالوه بر سه بخش ذکر شده،  -

 باشند.اس نیز شامل این بخش میامسیستم نظارت مرکزی برای نگهداری پایگاه داده فضا پارکینگ و یک ورودی اس
های پارک خالی پرداخته و ، به شناسایی محل0/ سنسور نور محیطی3لتراسونیکبخش نظارت با استفاده از سنسورهای او -

 دهد. به واحد کنترل انتقال می 1اطالعات به دست آمده را از طریق زایگبی
سنسور عالوه بر شناسایی خودرو، اطالعات اضافی مانند مدت زمانی که خودرو پارک شده، و نیز وضعیت سالمتی آن را  -

 .دهدگزارش می
 کنند.ها را به سیستم نظارت مرکزی منتقل میواحدهای کنترل، اطالعات را پردازش کرده و آن -
کند. سپس کننده دریافت میکنترل 1پیسیستم نظارت متمرکز، اطالعات فضا پارکینگ به دست آمده را از طریق یودی -

 (.Basu ،2014 :5کند )همراه کاربر ارسال میبه تلفنحساب و جزئیات را اطالعاتی از قبیل زمان پارک شده، اطالعات صورت
 بندی کرد. توان به صورت جمعگیرند را میهای مکانیزه مورد استفاده قرار میهایی که در طراحی پارکینگسیستم

  0اسجیسیستم راهنما پارکینگ هوشمند رمپی پی -
باشد. این ها در سراسر جهان میو سودمندترین سیستمترین اس، از مدرنجیسیستم راهنما پارکینگ هوشمند رمپی پی

های باشد. این سیستم، مکانها مناسب میها و هتلآهن، فرودگاههای راههای اداری، مراکز خرید، ایستگاهسیستم جهت ساختمان
تم قابلیت تنظیم برای کند. سیسترین مکان راهنمایی میترین زمان ممکن به نزدیکپارک خالی را مشخص و راننده را در کم

باشد. در هر مکان پارک یک سنسور مافوق صوت جهت مشخص کردن وضعیت مکان و ارسال نیازهای مختلف را دارا می
کند های مختلف را ارسال می(. هنگامی که الیه باالتر اطالعات را دریافت کرد، نشانه8اطالعات به الیه باالتر موجود است )شکل 

 (. 3181)یوسفی، صدیق، 

 

 
 (http://nikava-co.com)اس جی: پارکینگ هوشمند رمپی پی3شکل 

                                                           

1 ultrasonic 
2 ambient light sensor 
3 Zigbee 
4 UDP 
5 PGS 
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 )اسالیدینگ(  3آیدیسیستم پارکینگ هوشمند با روش آراف -
آیدی است. در این سامانه با الصاق های آرافافزار پردازشگر و سیستم شناسایی از طریق فرکانساین سیستم متشکل از نرم
توان در صورت های ورودی و خروجی در محل ورودی پارکینگ، میشیشه خودرو و نصب آنتنیک شناسه هوشمند )تگ( به 

(. در این سامانه، 35شناسایی خودرو توسط سیستم، بدون نیاز به افراد حاضر در محل، اقدام به مدیریت پارکینگ نمود )شکل 
نماید. این سامانه برای اعمال و خروجی پارکینگ میهای ورودی شناسه هوشمند الصاقی بر روی خودرو، اقدام به بازنمودن گیت

ها، های پارکینگ عمومی، سازمانمحدودیت تردد و ثبت گزارش عبور و مرور خودرو و ... در مبادی ورودی و خروجی محوطه
شود ا محسوب میههای کنترل پارکینگهای ترافیکی کاربرد دارد. این روش جزء جدیدترین روشها و محدودهها، بزرگراهعوارضی

باشد تا پس از معتبر بودن شناسه الصاقی در سیستم، دستور باز بند میمتری گیت یا راه 1و قادر به شناسایی خودرو مجاز از فاصله 
 (.Dolatabadi ،2015شود )بند به صورت خودکار صادر شدن راه

 

 
 (http://www.adroit-india.in): پارکینگ هوشمند اسالیدینگ 11شکل 

 
 رزرو و پرداخت مبتنی بر وب یا اپلیکیشن گوشی همراه -

شده بر روی گوشی همراه خود، به رزرو محل پارک اقدام افزارهای کاربردی نصبسایت و یا نرمتواند از طریق وبکاربر می
 (33)شکل توان با استفاده از این روش، پرداخت آنالین هزینه مربوطه را نیز انجام داد. چنین مینماید. هم

 

 
 (/http://nobka.ir): نحوه رزرو و پرداخت مبتنی بر وب یا اپلیکیشن گوشی همراه 11شکل 

 

 گیرینتیجه
ای از معماری به عنوان یک دیسیپلین تاثیرگذار در جریان توسعه، به ویژه در مقیاس شهر مطرح های اخیر، تعریف تازهدر سال

شده است. این تعریف، فضا دیگری از معماری را مطرح نموده است که در آن معمار نقش سامانده فضا و ارتقاء دهنده کیفیت 
کند با تکیه بر ابعاد مختلف وجودی انسان، پایدارترین فضا ممکن را به وجود آورد. سعی میزیست و محیط را بر عهده دارد. او 

پروژه معماری، فرصتی برای ارائه معمار نیست، بلکه تالشی انسانی است برای افزایش کیفیت فضا زیست. معمار کمک کننده است 
گیرد. فضا معماری، فضا اندیشد و فقط از آن بهره نمیبه منابع میرسد. معمار و این کمک با گفتگو و مشارکت با مردم به انجام می

ای است برای کنندگان است و معماری زمینهتوسعه است و با درک چند بعدی عوامل تاثیرگذار روبروست. فضا معماری، فضا استفاده
کنند و با این رویکرد، فضا معماری در پیدا میای های معماری بیشتر محتوا برنامهافزایش سطح آگاهی و ارتقاء. براین اساس، پروژه

های حفاظت از منابع انسانی و محیط زیستی، زمینه ارتقاء کیفیت سکونتگاه آینده فضا دیگری خواهد شد؛ فضایی که با درک ارزش
 پایدار را به وجود خواهد آورد. 

                                                           

1 RFID 
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چه در حوزه تعریف فضا و چه در نحوه درک آن  هایی شگرف رارویکرد قرن بیست و یکمی در معماری، هر آینه نوید پیشرفت
چنان این روزها در بازار اندیشه معمارانه رخ دهد. در این بین تعبیر به نسبه جدیدی با عنوان معماری تعاملی آنبه دست می

تعاملی، بخشی از  هایهای منتج آن، رنگ و بویی معاصر به خود نبیند. محیطنماید، که ظاهرا فضاهای آینده بدون لحاظ ایدهمی
کند و ما را در برخورد با این محیط متحیر معماری جدید و تکنولوژیک است که تجربه سنتی ما را از محیط پیرامونی متحول می

هایی در حوزه معماری است؛ با هدف ترکیب تکنولوژی دیجیتال و کند. شاید بتوان چنین گفت که معماری تعاملی، تمرینمی
های ملموس و فیزیکی. فضایی که به جای تعریف یک محصول ثابت معماری، یک معماری همراه تجربهفضاهای مجازی به 

تواند هم خود نوعی از معماری و هم در خدمت آن باشد و به تعالی آن کند. این حوزه از تعبیر فضا، میسیال و پویا را دنبال می
 (.3181)پناهی، آذری، از آن اجزاء معماری است تواند با اجزایی ترکیب شود و یکی کمک نماید. طراحی می

در طراحی پارکینگ  گیری از مفاهیم ارائه شده در زمینه معماری تعاملی و کاربست آنهدف موردنظر در این پژوهش، بهره 
ارکینگ و طبقاتی به روش کیفی بوده است؛ که در جهت دستیابی به اهداف مطرح شده، سعی نمودیم در ابتدا با بیان مفاهیم پ

ها را ای از تاثیر تکنولوژی بر طراحی پارکینگمعماری تعاملی، چگونگی تاثیرگذاری تکنولوژی بر معماری را بدست آورده و نمونه
توان بیان کرد که معماری تعاملی، سبب بروز کنش و فعالیت میان افراد و های صورت گرفته، میارائه کنیم. با توجه به بررسی

انجامد. کند که سبب درک معنا در مکان شده، و در نهایت به هویت بخشیدن میها ایجاد میوندی قوی میان آنمحیط گشته و پی
ترین کارکردهایی است که های فیزیکی منعطف و ... از سادههای محیطی، امکان دستیابی به برنامهافزایش امنیت، کاهش آلودگی

گرا در معماری، توسعه و ت. با درنظر گرفتن این موضوع که هدف طراحی تعاملهای تعاملی در نظر گرفتوان برای ساختمانمی
توان بیان کرد که بسط دادن محصوالت کاربردی و تاثیرات تکنولوژی بر طرح نهایی که از شروع فرآیند مدنظر بوده، است؛ می

های مضاعفی در این مطالعات و بررسی هایی منعطف، خواهانبرای دستیابی به فضاهایی پویا و در عین حال طراحی ساختمان
 باشد.زمینه می
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 منابع
، سومین کنفرانس «اصول و نقش معماری تعاملی در ارتقا کیفیت فضاهای جمعی»(، 3180آصفی، مازیار؛ واسعی، نازنین؛ ) -

 المللی عمران، معماری و طراحی شهری، تبریزبین

مشهد: شرکت پژوهشی ـ  ،«مشکالت پارکینگ ها و تآثیر آن بر ترافیک شهربررسی مسایل و »(، 3191احمدی، سیده زهره، ) -
 فرهنگی اندیشه سازان پویای سعادت

، «ارزیابی توسعه معماری تعاملی با تأثیرپذیری از رویکرد تکنولوژی دیجیتال در طراحی»(، 3181پناهی، سیامک؛ آذری، امید، ) -
 و شهرسازی، تهران های جدید درمعماریاولین کنگره بین المللی افق

 های خبری، خبرجویی از سایت«بررسی تعاملی بودن اینترنت بر رضایت کاربران در رفتار»(، 3191تاتار، ع؛ ) -

درآمدی بر مفهوم هویت محیط انسان ساخت به وسیله »(، 3181جوادی، مهسا؛ بوداغ، مهرناز؛ مکانی، ویدا؛ )زمستان  -
 308-318، 13، شماره 31شهری، دوره ، مدیریت «های مکان، فضا و کالبدمولفه

 نامه کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم، پایان«پارکینگ طبقاتی»(، 3183خانی، باقر؛ )تابستان  -
، 10، دو فصلنامه علمی پژوهشی صفه، شماره «درآمدی بر مبانی الگوی تعامل انسان و محیط»(، 3190زاده، حسن؛ )ذوالفقاری -

19-15 

، ترجمه علیرضا سید احمدیان و حمید خداپناهی، «های جدید در معماری دیجیتالفضای هیبریدی: فرم»(، 3191زلنر، پ؛ ) -
 نشر هنر معماری قرن

مدل ارزیابی فنی اقتصادی انتخاب سطح مکانیزاسیون پارکینگ در مناطق »(، 3183سیدحسینی، سیدمحمد؛ خدیور، مریم؛ ) -
 هندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، یازدهمین کنفرانس م«شهری

 ، انتشارات دانشیار«دایره المعارف معماری و شهرسازی»(، 3193سید صدر، ابوالقاسم؛ ) -

 ریزی و مدیریت شهری، تهران، ایران، اولین کنفرانس برنامه«های مکانیزه شهریپارکینگ»(، 3190فر، ر؛ )شادمان -
 نجم، مرکز نشر تهران، چاپ پ«مهندسی ترافیک»(، 3108شاهی، جلیل؛ ) -
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، پایان«های عمومیمکانیابی پارکینگ»(، 3190عبادی، موسی؛ ) -

های طبقاتی در شهر مکانیابی پارکینگ»(، 3181قنبری، حسین؛ نوبخت حقیقی، شهاب؛ محمدی، مریم؛ )بهار و تابستان  -
 10-13، 30، پیاپی 3شناسی شهری، سال هشتم، شماره های بوم، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش«رشت

گیری قطعی و فازی در مکانیابی تصمیم»(، 3191متکان، علی اکبر؛ شکیبا، علیرضا؛ پورعلی، سیدحسن؛ عبادی، عیسی؛ ) -
 ، فصلنامه علوم محیطی، شماره سوم«های عمومی طبقاتیپارکینگ

های ریزی کاربری پارکینگ در شهر اصفهان با استفاده از مدلتحلیلی بر برنامه»(، 3199مختاری ملک آبادی، رضا؛ )زمستان  -
 311-330ای، سال اول، شماره سوم، های شهری و منطقه، مطالعات و پژوهش«ایریزی منطقهکاربردی برنامه

 81-85، 19، فصلنامه آبادی، شماره «خودیابی انسان در بستر فضا»(، 3191مستغنی، ع؛ ) -
 ، تهران، شرکت طرح و نشر پیام سیما«درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی»(، 3190ار، ع؛ )کنقره -
های عمومی و مکانیابی ـ مکانی پارکینگبررسی توزیع فضایی»(، 3180)بهار یغفوری، حسین؛ فتوحی، صمد؛ مسجدی، نجمه؛  -

ریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و ه پژوهش و برنامه، نشری«شهرداری شیراز( 9و  0بهینه آن )مطالعه موردی: منطقه 
 385-301چهارم، 

های های مکانیزه در دیاگرام معماری حرکتی براساس مولفهبررسی طراحی پارکینگ»(، 3181یوسفی، جواد؛ صدیق، مرتضی؛ ) -
 المللی علوم و مهندسی، ترکیه، استانبول، دومین کنفرانس بین«ساختمان هوشمند

- Basu, Aditya; (2014), Smart Parking, Happiest Minds 

- Bullivant, Lucy, (2005), 4dspace: interactive architecture (AD), Published in Great Britain 

- Dolatabadi, M; (2015), Parking Management Nikava Engineering and Technical, Nikava 

co.pdfbook, Mashhad, Iran 

- E Solyman, Ahmed; Hashem, Essam; (2017), Smart Parking System (Student Activity 
Project), Technical Report, https://www.researchgate.net/publication/313667380 

- Fox Micheal, Miles Kemp, (2009), Interactive Architecture Book, Princeton Architectural 

Press 

 
 
 
 



 

32 

 

 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 8231)مهر(  زیی(، پا7: یاپی)پ 4سال دوم، شماره 

 

 یخدمات شهر تیفیشناور بر ک تیاثرات جمع یبررس

 شهر تهران 6منطقه  یمطالعه: مراکز آموزش عال مورد

     

 3ییکاظم خزا، 2انیخیپورش رضایعل، 1یریام یحاج نیرام
 22/50/89تاریخ دریافت:  

 29/50/89پذیرش: تاریخ 
 

  09385کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

در  تی. جمعستین یقاعده مستثن نیاز ا زین یخدمات شهر یزیاست و برنامه ر یزیهر نوع برنامه ر یاساس یمبان تیجمع
لحاظ  نیندارند؛ بنابرا یکسانی یها یژگیها و تیاست و تمام جمع یمختلف یو ساختارها تیفیک یدارا ییایجغراف طیمح

به  یاز مشکالت باشد. خدمات شهر یاریبس یراهگشا تواندیها م یزیدر برنامه ر یتیمتفاوت جمع یها یژگیکردن و
آن به  صیو تخص عیاست. که بحث توز یزیدر برنامه ر یابعاد مختلف یدارا یمسائل شهر نیاز مهمتر یکیعنوان 

 یخدمات شهر یزیکه در برنامه ر یدر شهرها بوده است. از جمله مسائل یشهروندان همواره منشأ تحوالت گوناگون
در  یقابل توجه گاهیشناور است که جا یها تیمغفول مانده است بحث جمع رانیا یشهرها یزیدر برنامه ر صبخصو

 یها تیجمع نیشتریب یدارا رانیشهر ا نیرتریو مهاجرپذ نیها ندارند. کالنشهر تهران به عنوان بزرگتر یزیبرنامه ر
بخصوص از نوع فرامنطقه  یخدمات شهر نیو متنوع تر نیشتریب زبانیکه م 0شناور است. در قلب کالنشهر تهران منطقه 

ها  یزیشناور در برنامه ر تیبه جمع یتوجه یپارک الله و...( است، شاهد ب ،ینیامام خم مارستانی)دانشگاه تهران، بیا
در محدوده مورد مطالعه  یخدمات شهر یزیشناور در برنامه ر یها تیشده است نقش جمع یپژوهش سع نی. در امیهست

 نیکه ا یانتخاب و نقش یبه عنوان نمونه مورد مطالعات یمراکز آموزش عال قیشدن تحق یاتیشود. به منظور عمل نییبت
و  لیتحل یخدمات شهر یزیرنامه رشناور در ب تیشناور و متعاقباً ضرورت توجه به جمع تیها در جذب جمع ینوع کاربر

شناور است  تیاز جمع ییباال اریبس تیجمع زبانیم 0منطقه  هدهد ک یحاصل از پژوهش نشان م جیشده است. نتا نییتب
 یخدمات شهر یزیدر برنامه ر یخاص گاهیکنند اما عمالً جا یکه هر چند در منطقه حضور دارند و از خدمات استفاده م

 ندارند.
 

 شهر تهران 0منطقه  ،یشناور، خدمات شهر تیجمع ،یشهر یزیبرنامه ر یدی:ـکل انـواژگ

 

                                                           

 Rh.amiri@iau-astara.ac.irواحد آستارا،  یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف یدکتر یدانشجو - 8

 واحد آستارا یدانشگاه آزاد اسالم ،یعلم ئتیو عضو ه یعیطب یایگروه جغراف اریاستاد - 3

 نور تهران امیدانشگاه پ ،یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف یدکتر یدانشجو - 2
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 مقدمه  -1
بر آن  کمیو  ستیکه در قرن ب یا دهیچیپ یو ساختارها یشهر یو فرم ها ندیدر فرآ یدگیچیبه علت پ ینیامروزه شهرنش

 یکی یشهر شرفتهیپ تیریمواجه کرده است. در نظام مد یاساس یشهرها را با چالش ها یزیو برنامه ر تیریحاکم شده است، مد
( که اهمیت علمی آن در 50: 0385پور، ییحیو یاست)هاشم یخدمات رسان ندیمحورها و عملکردها، مسأله فرآ نیاز عمده تر

مناطق شهری، بر پایه نیار به این خدمات جهت زیست پذیری زندگی شهر نشینی و کمك به  آسایش و رفاه شهروندان فراهم شده 
 یدسترس یبرا عیو نحوه توز یااز نظر سرانه  یها ییدر حال توسعه با نارسا یکشورها ی(، در شهرهاErkip,1997,18است)

همه  نیرا به صورت عادالنه ب یدر حال توسعه نتوانسته اند خدمات شهر یکشورها یهمه شهروندان مواجه است. در واقع شهرها
 یاسیو س یو معضالت اجتماع یشهر ینظم یب لیز قبا یامر موجبات بروزمعضالت اساس نیکه ا ندینما میو تقس عیشهروندان توز

در  یدر شهرها را بهبود بخشد و گام یزندگ تیفیتواند ک یم یخدمات شهر نهیارائه به گرید یکنند. از سو یفراهم م هرهاش یبرا
 یاز گروهها یمختلف است، برخ یها و ساختارها یژگیو یدارا یشهر تیباشد. از آنجا که جمع یشهر داریجهت توسعه پا

قرار  یتوجه یدر شهر، مورد ب یرغم حضور دائم یها ندارند و عل یزیر امهدر برن یگاهیجا رانیا یبخصوص در شهرها یتیجمع
پژوهش  نیشهر تهران مستقر هستند و در ا 0مختلف در منطقه  نیاست که تحت عناو یتیامر گروه جمع نیگرفته اند. نمونه بارز ا

 یشهر یزیشناور در برنامه ر تینقش جمع نییپژوهش که با هدف تب نیدر ا کرد،یرو نیمطرح شده اند. با ا شناور تیبا عنوان جمع
شناور  تیاز عوامل جذب جمع یکیبه عنوان  یمراکز آموزش عال ق،یشدن تحق یاتیانجام شده است. به منظور عمل یخدمات شهر

 ژوهشپ نیآشکار شود. در ا یخدمات شهر یزیشناور در برنامه ر یها تیمورد مطالعه قرار گرفته است تا نقش مغفول مانده جمع
در محدوده  تیدر منطقه شش شهر تهران، به عوامل جذب جمع یآموزش عال یاز کاربر یشناور ناش تیبر جمع دیعالوه بر تاک

 اشاره شده است. زیمورد مطالعه ن
 

 بیان مسأله -2
اصلی ترین و مهمترین موضوع در برنامه ریزی شهری و توسعه است. تدارک و فراهم نمودن خدمات و تسهیالت شهری 

توزیع این خدمات جهت بهترین و مفیدترین استفاده از آنها موضوع دیگر قابل توجه است. از آنجایی که شهروندان متعلق به  
( این خدمات قرار صیتخصطبقات متفاوت و ناهمگون هستند، میزان دسترسی آنها به این خدمات تحت تأثیر چگونگی توزیع )

 (. Erkip,1997,19گرفته است)

. در واقع باشد¬یو... م ییروستا ،یشهر ،یمنطقه ا ،یمل ،یاعم از جهان یاسیدر هر مق یزیهر برنامه ر یاساس یمبنا تیجمع
 ی. هرگروه سندهند¬یم لیجامعه را تشک تیکه در جامعه ساکن بوده و جمع شودیم هیته یافراد یلزوماً برا ها¬یزیتمام برنامه ر

 یزیبرنامه ر توانیآن م فیبر جامعه دارند، که با اطالع از کم و ک ژهیاثرات و زیبوده و ن ژهیو یازهاین یدارا تیاز جمع یو جنس

بر اساس  یزیکه برنامه ر شود¬یباعث آن م یسن یمتفاوت گروهها یازهایرا ارائه داد؛ چرا که ن تری¬و پخته تر¬قیدق
ارکان مطالعات  نیاز مهمتر تیجمع یو جنس یسن بی(. در واقع ترک29: 0390 ران،ی)دو ردیصورت پذ یمختلف سن یگروهها

خدمات  یبرا یزیمد نظر واقع شود که برنامه ر ردگی¬یانسان صورت م یکه برا یزیهر نوع برنامه ر یبرا دیاست که با یتیجمع
 . ستین یقاعده مستثن نیاز ا زین یشهر

شود  یموجب م یزیبرنامه ر رانیمد یاز سو یشهر یآن در طرح ها یو شاخص ها تیو ساختار( جمع بیتوجه به )ترک عدم
ساکن  تیجمع یازهایشده و ن یخدمات منطقه ا یینامناسب و نارسا یدر اشاعه پراکندگ یطرح ها و برنامه ها نه تنها عامل نیکه ا

 یا دهیبا مسائل و مشکالت عد ییدر وسعت کم فضا تیجمع ادیمناطق با تراکم ز یرخآن را برآورده نسازد بلکه سبب شده تا ب
(. مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران 058: 0399 ،یروبه رو شود و ارائه خدمات به ساکنان آن را با مشکل مواجه سازد )زمان

در دسترسی گروه های مختلف جامعه شهری به  "هابرابری فرصت"تالش برای دستیابی به آرمان  ،یشهری در زمینه خدمات شهر
در  رانیدر ا یشهر تیری(. مد0: 0398 ،یخدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت ها است )داداش پور و رستم

 یدر شهر ها م ییها و طرح ها میمنجر به اعمال تصم ییدر شهر است و عدم تخصص گرا ینظم یاز موارد خود مسبب ب یاریبس
در  یشهر تیری. مددیافزا یم زیموارد بر مشکالت آن ن یکند بلکه در پاره ا یاز مشکالت شهر حل نم یشود که نه تنها مشکل

جنبه  ریپردازند. غفلت از سا یشهر م یو کالبد یکیزیبه مباحث ف شتریب زیدر سلطه معماران و شهرسازان است و آنان ن شتریب رانیا
 یشده است که امروزه در سطح شهرها یتیمنجر به وجود آمدن وضع رانیا یدر شهرها یزیر رنامهو ب تیریمد یکالبد ریغ یها

و  یتوجه یو بخصوص کالنشهر تهران مورد ب رانیا یشهرها یزیو برنامه ر تیریکه در مد ی. از جمله مواردمیکشور شاهد هست
را  یمتفاوت ینقش ها ست،یکشور کم هم ن یکالنشهرها رشناور که تعداد آن د تیشناور است. جمع تیغفلت قرار گرفته است جمع

آن در  یبرا یشهر یدر طرح ها ینقش چیدر شهر هستند اما در عمل ه یکنند و مسبب تحوالت گسترده و متفاوت یم فایدر شهر ا
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 یزیدر برنامه ر ناورش تیبر نقش جمع دیمقوله با تاک نیو ضرورت بر پرداختن به ا تیپژوهش بر اهم نیشود. در ا ینظر گرفته نم
 شده است. دیتأک یخدمات شهر

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -3
رفاه  نیو تأم یاجتماع یبه بالندگ یابیبه طور اخص، دست یخدمات شهر یزیبه طور اعم و برنامه ر یشهر یزیهدف برنامه ر

و  ییساکن در شهر را شناسا یتیجمع یکه گروهها افتیاهداف دست  نیبه ا توانیم یزمان نیشهروندان است؛ بنابرا شیو آسا
 کرد.  تیشهروندان هدا ازیها را  مطابق با خواسته و ن یزیآنها ارائه داد و برنامه ر ازیمتناسب با ن یخدمات
موفق هستند که  دیدر عرصه جد یرانیباشد، شهرداران و مد یها م یشهردار تیفعال یارائه خدمات مبنا نکهیتوجه به ا با

و  یابیمختلف شهروندان را ارز یگروه ها ازین ،یاقتصاد راتییخود را شناخته و با توجه به منابع محدود و تغ یرقابت یها تیمز
عالوه بر ضرورت در  یشهر یزی(. در برنامه ر98: 0380 گران،یو د یرغفوریع داشته باشند )میسر ییپاسخگو یانعطاف الزم را برا

از  زین یتیخاص جمع یو گروه ها تیکل جمع ییفضا عیاز توز یمنطقه مورد مطالعه، آگاهدر  تیجمع بیداشتن کل و ترک اریاخت
 (. 025: 0380 ،ینیباشد)بحر یم اتیضرور

روزافزون شهروندان در تعامل نهاد و  یازهایبر نگاه، خواسته و ن دیبدان جهت است که با تأک یو ضرورت خدمات شهر تیاهم
کند و  یم نیتأم یشهر یرا در انجام رسالت خدمات رسان یو بهره ور ییکارا ت،یکه اصل مشروع یشهر تیریمد یسازمان ها

 تیو در نها یشهروندان، اعتماد عموم یتمندیضمن بهبود رضا یخدمات شهر ائهار ندیفرآ تیمناسب و اصالح تقو یابیبازار
ارائه خدمات در شهر،  یها ی(. کاست08: 0385پور، ییحیو  یدارد )هاشم یرا در پ یشهر تیریو مد یاسینظام س تیمشروع

 ت،یو محروم نانیعدم اطم طیادر شر یشود. زندگ یم نانیو عدم اطم میب یرا کاهش داده و سبب بروز نوع یبرخوردار بیضر
 یجمع یزندگ یبراالزم  ینظم و نسق اجتماع جهیداده و در نت جیو نامشروع ترو یقانون ریغ یو تحقق آن را  از راه ها یطلب ادهیز

 (.20: 0398 ،ینیو شاه حس یی)رهنمازدیر یرا در هم م
 

 روش تحقیق -4
تحلیلی است. در فرآیند پژوهش داده ها و اطالعات مورد  -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی

نیاز با روش اسنادی از منابع کتابخانه ای و گزارش های آماری رسمی کشور و کالن شهر تهران گردآوری شده و برای تهیه نقشه 
 ست.استفاده شده ا GISهای الزم از نرم افزار 

 

 محدوده مورد مطالعه-5
هکتار از سمت شمال به بزرگراه همت  2028( و وسعت 0380نفر)در سال  238355منطقه شش شهرداری تهران با جمعیت 

آزادی، و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران و خیابان -در مرز شرقی توسط بزرگ راه مدرس، از سمت جنوب به محور انقالب
درصد  3نفر در هکتار و با سطحی معادل  005. منطقه شش در وضع موجود با تراکم ناخالص جمعیتی توحید محدود شده است

مساحت شهر تهران، به عنوان یکی از مهم ترین مناطق شهر تهران جایگاهی رفیع در تحوالت شهری تهران داشته و دارد. اولین 
تخریب بارو های ناصری در مسیر خندق شمالی تهران و با  و با 0305-0325گام های شکل گیری این منطقه در فاصله سالهای 

کیلومتر، بر داشته شده است. توسعه این منطقه از همان زمان با استقرار و مکان گیری بسیاری از  0احداث خیابان انقالب به طول 
در نتیجه منشأ تأثیرات اساسی عناصر حکومتی و آموزشی و فرهنگی، به نوعی پذیرای اقشار تصمیم ساز سیاسی و اجتماعی بوده و 

 05ناحیه و  0هم اکنون متشکل از  0(. منطقه 0380تهران،  0در تحوالت بعدی و ساختار شهر تهران بوده است )شهرداری منطقه 
 محله شهری است.
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شهر تهران در نظام تقسیمات کشوری 6موقعیت منطقه  -1شکل   

 
 مبانی نظری -6

حرکت و رسیدن به پایداری شهرها، زمانی محقق خواهد شد که تخصیص و توزیع خدمات و امکانات میان واحدهای فضایی و 
(. برنامه 0398،08اجتماعی شهرها مطابق با نیازهای جمعیتی و مساوات و برابری جغرافیایی صورت بگیرد )ذاکریان و دیگران ، 

خدشه ناپذیر است، با این حال، برنامه ریزان در عمل بیش از حد به برخی از گروه ریزی برای تمام گروههای جمعیتی یك اصل 
های خاص، توجه می کنند. ویرت؛ شهرگرایی را شیوه خاصی از زندگی میداند؛ شیوهای که عامل تعیین کننده اش ویژگی های 

 (. 290: 0390ناهمگون است )گیلبرتوگاگلر،  جمعیت شناسی شهری است، زیرا شهر آبادی نسبتا ًبزرگ، متراکم و دایمی از افراد

جیکوبز؛ ضرورت در نظر گرفتن اختالط کاربری ها و تنوع فعالیتی در عرصه شهر را این چنین بیان میدارد: خلق تنوع در 
د: زنبوران شهرها بر این واقعیت استوار است که در شهرها مردمی با سلیقه ها، مهارتها، نیازها و عرضه های بسیار گوناگون مانن

 (.32: 0380یك کندو در کنار یکدیگر زندگی می کنند)حبیبی، 

از مهم ترین عوامل در برنامه ریزی شهری، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به بیانی عادالنه فضایی در شهر است. در این 
ازهای جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و مورد، کاربری ها وخدمات شهری از دسته عوامل مؤثر و مفیدند که با پاسخگویی به نی

توجه به شایستگی افراد، میتوانند با برقراری عادالنه تر، ابعاد عدالت فضایی، اجتماعی و اقتصادی را برقرار کنند. بنابراین توزیع 
شهر سامان بخشد که  نامناسب کاربری ها و خدمات شهری، میتواند تراکم بیش از اندازه خدمات وکاربریها را در مناطق ویژه ای از

در تحلیل فضایی از پراکندگی خدمات در ارتباط با جمعیت، میتوان ادعا کرد فضاهایی به وجود آید که پراکنش فضایی خدمات درآن 
 متناقض با عدالت فضایی و اجتماعی در شهر است.

م، امروزه توسط سازمان های در این راستا، از بین بردن شکاف و فاصله بین طبقات مختلف در شهرهای بزرگ جهان سو
 (.28: 0380جهانی و به خصوص یونسکو به شدت توصیه شده است)اسکندری و خوشدالن، 

 

 یافته های تحقیق -7

 ویژگی های کاربری اراضی)خدماتی( منطقه -7-1
های  به طور کلی شامل کاربری 0شهر تهران را نشان می دهد. کاربری های منطقه  0کاربری اراضی منطقه  2شکل 

 0مسکونی، مراکز کار و فعالیت و خدمات رفاه عمومی است. همانطور که در نقشه مشخص است شاکله اصلی کاربری های منطقه 
 درصد از مساحت منطقه را شامل می شود.  30را کاربری مسکونی تشکیل داده است که در مجموع حدود 

اه ها بعد از کاربری مسکونی شاخص ترین و وسیع ترین کاربری کاربری حمل و نقل شامل؛ حمل و نقل و انبارداری و شبکه ر
منطقه است. این کاربری که خیابانهای بزرگ ولیعصر و انقالب را در خود دارد نقش مهمی در مرکز تهران ایفا می کنند. کاربری 
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اص داده است. کاربری های آموزشی بعد از کاربری شبکه معابر بیشترین مساحت از فضای کاربری های منطقه را به خود اختص
شامل کاربری های  0درصد از کل کاربری های منطقه را شامل می شود. کاربری آموزشی در منطقه  00آموزشی در مجموع حدود 

آموزشی عمومی و آموزش عالی می شود. دانشگاه تهران با مجموعه دانشکده های آن نقش در سطح منطقه تمرکز یافته اند و 
تعمیراتی دسته -انتظامی، تولیدی -را اشغال نموده اند. مراکز کار و فعالیت شامل کاربری های تجاری، اداری بخش وسیعی از آن

درصد کل  9.3سوم کاربری هستند که بیشترین نمود را در سطح منطقه دارند و عمدتا در قسمت های جنوبی آن تمرکز یافته اند و 
غلبه کاربری های فرامنطقه ای در این منطقه  0ن ویژگی کاربری اراضی منطقه منطقه را را به خود اختصاص داده اند. مهمتری

 است که بخش اعظمی از مساحت آن را به خود اختصاص داده است.
 

 
 شهر تهران 6کاربری اراضی منطقه  -2شکل 

 

 ویژگی های جمعیتی منطقه -7-2
نفر جمعیت است که از این تعداد  238355شهر تهران دارای  0بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن منطقه    

است. همچنین روند تحوالت  93050نفر را جمعیت زنان تشکیل می دهد و تعداد خانوارهای آن،  029839نفر را مرد و  020095
 تعدد است که روند آن در نمودار زیر نشان داده شده است.جمعیت منطقه طی دوره های سرشماری بیانگر تغییرات م

 

 
 شهر تران طی دوره های سرشماری 6روند تحوالت جمعیت در منطقه  -1نمودار 
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نفر مهاجر وارد شده  23039با  0385در سرشماری سال  0دهند. منطقه درصد جمعیت شهر تهران را مهاجران تشکیل می 0/5

 ن وارد شده به شهر تهران است بیشترین سهم مهاجر را داشته است.درصدکل مهاجرا05٫0که معادل
 

 جایگاه جمعیت شناور در طرح های شهری  -7-3
سال پیش که تهیه طرحهای جامع و  05بررسی جمعیت در برنامه ریزی ها و مطالعات کاربردی جمعیت در ایران از حدود 

تفصیلی آغاز شد و برای نخستین بار جمعیت به عنوان مهمترین عامل در برنامه ریزی تجلی یافت. در طرح ریزی کالبدی شهرها 
نمود ابتدا ظاهراً کوچك و کم اهمیت میآن مدنظر قرار گرفت. این اقدام اگر چه در نه تنها تعداد جمعیت بلکه ساخت و خصوصیات 

لکن با گذشت زمان بر اثر افزایش سریع جمعیت کشور و گسترش شهرها اهمیت فزاینده ای یافت و به تبع آن جمعیت شناسی نیز 
(. آنچه در ادامه این برنامه ریزی ها 02: 0308نی، حضور خود را در اغلب برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی تثبیت کرد)زنجا

مهم میباشد این است که به جمعیت و عناصر آن صرفاً به دید مطالعات کمی و توصیفی نگاه شده و به کار بستن آن در میدان 
های جمعیتی و  عمل کمتر توجه شده است. این عامل باعث شده که برنامه ریزی ها در مرحله اجرا به دلیل کم توجهی به شاخص

بکار بستن آنها، با مشکالت جدی مواجه شود. بنابراین با وجود مطالعات عناصر و شاخص های جمعیتی که بیشتر مطالعه سطحی 
(. با نگاهی به انواع طرح های 35: 0385بوده، در عمل این مطالعات در روی کاغذ مانده و کمتر به آن بها داده شده است)دویران، 

متوجه خواهیم شد هر چند در این طرح ها بعضاً با اختصاص یك فصل به  0برای کالنشهر تهران و منطقه  شهری تهیه شده
جمعیت سعی شده است که این مقوله مغفول نماند اما بررسی طرح ها بیانگر این امر است که توجه به جمعیت های شناور مورد بی 

ویژگی های جمعیتی از جمله تعداد، سن، جنس، خانوار، رشد، مهاجرت و توجهی قرار گرفته است. در واقع در طرح های شهری به 
دارای تعدد و تکثر فراوانی  0... اشاره شده است و در این بین مقوله جمعیت های شناور که در شهر تهران و مخصوصاً منطقه 

جه به جمعیت های شناور در آنها دیده است، مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله طرح هایی که مورد بررسی قرار گرفت و بحث تو
(، طرح مجموعه شهری 0395(، طرح ساماندهی )جامع( تهران )مصوب 0358نشده است می توان به طرح جامع تهران )مصوب 

 ( اشاره نمود.0390(، طرح جامع تهران )0390تهران )مصوب 

 

 عوامل جذب جمعیت های شناور در منطقه -7-4

ت های شناور به یك شهر یا منطقه شهری دخیل هستند که بسته به شرایط و موقعیت هر عوامل متعددی در جذب جمعی
نقطه جغرافیایی متفاوت هستند. در جذب جمعیت های شناور به طور کلی عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کدام 

گیری در مرکز شهر تهران و استقرار ده وزارت  شهر تهران به واسطه قرار 0بسته به شرایط مختلف تعیین کننده هستند. منطقه 
بیمارستان و مرکز 00درصد تهران (، 05دانشگاه و موسسه آموزش عالی) 58درصد تهران(، 05سازمان تابعه) 052خانه، 

درصد تهران(و صد ها مرکز اداری مالی، اقتصادی، 35سفارتخانه ودفتر سازمان های بین المللی) 20درصد تهران(، 35درمانی)
( جاذب هزاران نفر جمعیت شناور 0: 0395شهر تهران،  0فرهنگی و رسانه ای و انواع شرکت های بزرگ)الگوی توسعه منطقه 

دانست که انواع آنها در  0را می توان تعدد کاربری های فرامنطقه ای 0است. در واقع مهمترین عامل جذب جمعیت در منطقه 
عوامل جذب جمعیت شناور که در این پژوهش مورد توجه است جمعیت ناشی از کاربری  نمودار ... نمایش داده شده است. از جمله

 های آموزش عالی است که در قالب دانشجو، کارمند عضو هیات علمی و ... در این منطقه ساکن هستند.

 

 
 شهر تهران 6: انواع کاربری فرامنطقه ای در منطقه 3شکل 

 

 
                                                           

 کاربری فرامنطقه ای شامل کاربری هایی است که عملکرد و حوزه نفوذی فراتر از منطقه ای که در آن مکانیابی شده اند، دارند. -0
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 6تابعه مستقر در منطقه مراکز آموزش عالی و مراکز   -1جدول 

 مرکز آموزش عالی ردیف مرکز آموزش عالی ردیف

 دفتر مرکزی-آزاد تهران مرکز دانشگاه 00 دانشکده( 32دانشگاه تهران) 0

 دفتر تهران-اراک دانشگاه 02 مدرسدانشگاه تربیت  2

 دانشکده پزشکی-ارتش 03 دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب 3

 دانشکده پیراپزشکی-ارتش 05 دانشکده شیمی-آزاد تهران مرکز دانشگاه 5

 دفتر تهران-ارومیه دانشگاه 00 دانشکده علوم-آزاد تهران مرکز دانشگاه 0

 دفتر تهران-اصفهان دانشگاه 00 دانشکده هنر-آزاد تهران مرکز دانشگاه 0

 دفتر تهران-علی سینا همدانبو دانشگاه 09 دانشکده هنر و معماری-آزاد تهران مرکز دانشگاه 9

 آزاد تهران جنوب)دانشکده تحصیالت تکمیلی( دانشگاه 09 دفتر تهران-تبریزدانشگاه  دانشگاه 9

 دانشکده تربیت معلم -آزاد تهران جنوب دانشگاه 08 مرکز تخصصی دوره های کوتاه مدت-آزاد دانشگاه 8

 دانشکده فنی)مرکزی(-آزاد تهران جنوب دانشگاه 25 دفتر تهران-تربیت معلم تبریز دانشگاه 05

 1331تهران،  6ماخذ: شهرداری منطقه 
 

 مدیریت خدمات شهری در ایران -7-5
خدمات شهری در شهرهای ایران به جهت عدم یکپارچگی نظام مدیریت کشور، بر مبنای سطوح مدیریت شهری، دولتی ارائه 

)وزارت خانه ها(، منطقه ای )استانداری و فرمانداری( و محلی )شهرداری ها و شوراها( توزیع می شود. در این میان رقمی حدود 
ها می باشد. در حال حاضر خدمات زیر ساختی مانند: آب، برق، گاز، فاضالب، درصد از کل خدمات شهری بر عهده شهرداری  0/38

وظیفه بر  03مخابرات و ... توسط نهادهای دولتی )وزارت خانه های نیرو، بهداشت و...( عرضه می شود و شهرداری ها در کل 
عالیت های خدمات شهری شهرداری بر وظیفه آن از سوی شهرداری ها انجام می شود. ف 20عهده دارند که در حال حاضر تنها 

الف( خدمات عمرانی   ب( خدمات بهداشتی      ج( خدمات ایمنی      اساس قانون کنونی کشور در چهار محور زیر خالصه می شود:
 (.50-59: 0385تفریحی )هاشمی و یحیی پور، -ه( خدمات رفاهی   د( خدمات حمل نقل عمومی و نیمه عمومی و ترافیك

  

 

 
 شهر تهران 6کاربری آموزش عالی منطقه  -4شکل

 

 شهر تهران 6جمعیت های شناور منطقه  -7-6
تعداد ثبت نام شدگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تهران در مقاطع کاردانی، کارشناسی،  83-85در سال تحصیلی 

 (. 0380ت و فناوری، نفر بوده است)وزارت علوم تحقیقا 252039کارشناسی ارشد و دکتری استان تهران 

http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8568
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8574
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8575
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8562
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8576
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8563
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8577
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8565
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8578
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8566
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8579
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8583
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8558
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8558
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8556
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8559
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8588
http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=772&ctl=viewdetails&mid=605&CityInfoId=8560
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شهر تهران به واسطه قرار گیری در مرکز شهر تهران به قلب پایتخت ملقب گردیده است. این منطقه به واسطه  0منطقه 
موقعیت قرارگیری میزبان سطح و سرانه بسیاری از کاربری های فرامنطقه ای است. فرامنطقه ای هم بواسطه ماهیت خود جاذب 

 قصی نقاط شهر و کشور هستند. جمعیت های بسیاری از ا
نفر بوده است.  2000در همه مقاطع تحصیلی  0382-83ام کنندگان دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی نتعداد ثبت

 نفر بوده اند. 00005تعداد ثبت نام کنندگان در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه تهران  82-83همچنین در سال تحصیلی 
 هزار دانشجو، یك قطب جمعیتی را در ناحیه ایجاد کرده است. 55دود دانشگاه تهران با ح

 

 

 

 
 

 نتیجه گیری -8

هدف برنامه ریزی شهری به طور اعم و برنامه ریزی خدمات شهری به طور اخص، دستیابی به بالندگی اجتماعی و تأمین رفاه 
این اهداف دست یابد که همه گروه های جمعیتی ساکن و آسایش شهروندان است؛ بنابراین برنامه ریزی شهری زمانی میتواند به 

در شهر را شناسایی و خدماتی متناسب با نیاز آنها ارائه دهد را  مطابق با خواسته و نیاز شهروندان هدایت کند. در نظام برنامه ریزی 
اساسی در سیستم شهری شهری ایران برخی گروه های شهری به ورطه فراموشی سپرده شده اند و هر چند که نقش و جایگاه 

دارند، جایگاهی در طرح ها و برنامه های شهری ندارند. جمعیت های شناور یکی از انواع گروه های جمعیتی مغفول مانده در طرح 
های شهری و بخصوص برنامه ریزی خدمات شهری هستند. یکی از مهمترین عوامل جذب جمعیت کاربری های شهری اند که به 

جمعیت شناور هستند. برخی از کاربری ها که ماهیت فرامنطقه ای و حتی بعضاً فرا شهری هم دارند جمعیت انواع مختلف جاذب 
های شناور را جذب می کنند. از جمله این کاربری ها می توان به کاربری آموزش عالی اشاره کرد. کاربری آموزش عالی با توجه به 

ساله)پزشکی( پذیراست. نتایج حاصل  0و یا حتی  5، 2در دوره های مختلف  ماهیت خود که دانشجویان را از سراسر کشور جذب و
از پژوهش نشان می دهد، هر چند که جمعیت های شناور از نظر کمی و کیفی در سیستم شهری نمود بارزی دارند، اما جایگاهی در 

 طرح های شهری ندارند.
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 منابع
مدیریت خدمات شهری در شهرداری، انتشارات سازمان شهرداری  (، اصول و مبانی0385پور، مهدی،)هاشمی، مناف، یحیی -

 ها و دهیاری ها، تهران.

 . تهران.0398(، فرآیند برنامه ریزی شهری ایران، سمت، چاپ هفتم، پاییز 0398رهنمایی، محمد تقی، شاه حسینی، پروانه،) -

و توزیع خدمات درشهربندرانزلی براساس (، تحلیل فضایی پراکندگی جمعیت 0380خوشدالن، محمد)ده، محمد، اسکندری نو -
 .3مدل تاپسیس، جغرافیا و پایداری محیط،شماره

(، اهمیت جمعیت شناسی در برنامه ریزی آمایش سرزمین )با تاکید بر مطالعه مهاجرت های استانی(، 0399زمانی، فریبا،) -
 .تهران. 95/08فصلنامه جمعیت، شماره 

ر برنامه ریزی شهری؛ نمونه موردی: شهر زنجان)بررسی شاخص های تعداد و بعد (، نقش جمعیت د0385دویران، اسماعیل،) -
 .تهران. 00/ 00خانوار، نسبت سنی و جنسی، تراکم جمعیتی(، فصلنامه جمعیت، شماره 

(، سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت، 0385داداش پور، هاشم، رستمی، فرامرز،) -
 . اصفهان.3سترسی و کارایی در شهر یاسوج، مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره قابلیت د

 (، فرآیند طراحی شهری، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.0380بحرینی، حسین،) -

اصری، پرویز، اداره کل (، شهرها فقر وتوسعه شهرنشینی در جهان سوم ،  ترجمه کریمی ن0390گیلبرت، آلن، گاگلر، ژوزف،) -
 روابط عمومی و اموربین الملل  شهرداری تهران، تهران.

(، ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری، 0398برک پور، ناصر و دیگران،) -
 دوفصلنامه مدیریت شهری.

موفقیت خدمات شهری در پروژه های توسعه خدمات (، رتبه بندی عوامل حیاتی 0380میرغفوری، حبیب اله و دیگران،) -
 . 09جدید، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت)بهبود و تحول(، سال بیست ودوم، شماره 

(، تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محالت شهری میبد از منظر توسعه 0398ذاکریان، ملیحه و دیگران، ) -
 .0398ریزی شهری، سال اول، شماره دوم، پاییز پایدار، مجله پژوهش و برنامه 

(، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی )جمعیت(، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و 0308زنجانی، حبیب اله، ) -
 معماری ایران.

 (، فرآیند طراحی شهری، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.0380بحرینی، حسین،) -

، شهرها فقر وتوسعه شهرنشینی در جهان سوم ،  ترجمه کریمی ناصری ،پرویز، اداره کل 0390، ژوزف، گیلبرت ، آلن ، گاگلر -
 روابط عمومی و اموربین الملل  شهرداری تهران، تهران.

(، کیفیت و تنوع فعالیت ها و تسهیالت در فضاهای عمومی و تأثیر آن بر حضور زنان با تأکید بر شهر 0380حبیبی، میترا،) -
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 8331)مهر(  زیی(، پا7: یاپی)پ 4سال دوم، شماره 

 

برگرفته  یشهر یریپذاجتماع یعموم یفضاها یطرّاح یهاافتیره

 مکان سوم یهایژگیشده از و

     

 3یمهسا موسو دهیس، 2آبرون اصغریعل، 1پوراوشیبهرام س
 03/30/89تاریخ دریافت:  

 30/30/89تاریخ پذیرش: 
 

  93938کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

است. امّا در روند  یرسم ریو غ یعموم یمستلزم حضور در فضاها ازین نیرفع ا یاست و برا یاجتماع یانسان موجود
به  ازین ییفردگرا شیمدرن با افزا یای. در دنمیمواجه هست ییفضاها نیبا کمبود چن ینیشهر نش شیشهرها و افزا توسعه
 یاز انواع فضاها یکیکه مکان سوم،  ییاز آنجا شودیاحساس م شتریب آییهمو گرد یتعامالت اجتماع یبرا هاییمکان
و مطالعه یفیپژوهش با روش ک نیدر ا د،نماییم یانیامر کمک شا نیا لیکه به تسه شودیقلمداد م رپذیاجتماع یعموم

داده و سپس به  شرحرا  رپذیاجتماع یعموم یبر آن است تا مفهوم فضا یاسناد، ابتدا سع آوریبا جمع ایکتابخانه ی
 یعموم یمکان سوم به عنوان فضا یطرّاح یبرا هاییافتیسؤال که چه ره نیو با طرح ا میشناخت مکان سوم بپرداز

آنها در مکان یکه نمود کالبد هایییژگیبه و تیو در نها مشمارییمکان را بر م نیا هاییژگیوجود دارد، و رپذیاجتماع
 .شودیم اشارهسوم قابل استفاده است،  های

 

 طرّاحیافتیره ،یعموم یفضاها ،یرپذیمکان سوّم، اجتماع یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 Bsiavashpor@hsu.ac.ir  -یسبزوار میدانشگاه حک یعلم ئتیعضو ه ،یمعمار یدکتر - 8

 دانشگاه هنر اصفهان ،یو شهرساز یدانشکده معمار ،یشهرساز یدکتر یدانشجو - 2

 یسبزوار میدانشگاه حک ،یارشد معمار یدانشجو کارشناس - 3
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 مقدمه  -1
 ییآشنا در فضا هایقابل دسترس مردم که بتوانند با چهره آییهمگرد هایاز مکان یدر حال حاضر کاهش قابل توجّه

مانند  د،یجد یگسترش شهر انیروزانه در م ینمود، زندگ انیب توانیمالقات کنند، به وجود آمده است، چنان که م یررسمیغ
تعادل  جادیا یبرا شود،یم یکه از آن ناش یاجتماع بستگی. لذّت استراحت و همتآن اس نیکالس دستور زبان بدون زمان تنفس ب

بار در کتاب  نیاوّل یالدنبرگ برا ری شناس،( مکان سوم را جامعOldenberg،26:1999شدن است. ) دیدر حال ناپد یدر زندگ
افراد؛ مکان دوم، محل کسب و کار،  یشخص مروکه مکان اوّل، خانه به عنوان قل کندینمود و اشاره م انیب« خوب اریمکان بس»

تعادل  دیحفظ آرامش با یاست و برا یعموم آییگردهم یبرا یو مکان سوم، محل کندیم لیمولّد تبد یکه شخص را به موجود
 سه حوزه برقرار شود. نیا نیب

و  یعموم یفضا فیابتدا به تعر یررسمیغ یعموم یاز انواع فضاها یکیشناخت مکان سوم به عنوان  یپژوهش برا نیا در
 رگذاریتأث یهاپرداخته و مؤلفه یعموم یدر فضا یتعامالت اجتماع گاهیآن درسطح شهر اشاره شده است و سپس به جا هایتیّمز

 نیا هاییژگیمکان سوم و انواع آن به و تیّاست و در ادامه بعد از برشمردن اهمّ هشد انیرا ب یعموم یفضاها یریپذبر اجتماع
 پرداخته شده است. یتعامالت اجتماع یارتقا ثحی از هامکان

مکان  هاییژگینبوده و صرفاً ذکر نمودن و یافراد و جوامع کاف یآن برا یایو مزا یتعامالت اجتماع جادیبحث در مورد ا امّا
 هاییژگیو یپژوهش بعد از بررس نیدهد، لذا در ا یاریدر جامعه  یما را در جهت بهبود تعامالت اجتماع تواندینم ییسوم به تنها

 فضاها ارائه شده است. نیا یجهت طرّاح هاییافتیمکان سوم، ره یمربوطه در حوزه ننظراشده توسّط صاحب انیب
 

 فضای عمومی -2
)دهخدا،  شودیم فیآمده و به آنچه که منسوب و متعلّق به عموم باشد تعر یدر مقابل خصوص یدهخدا، عموم ینامهدر لغت

به  .ردگییرا در برم یشهر یجامعه و فضاها هایعرصه نترییتا عموم نترییاز خصوص یعیوس فیفضا ط یواژه ی(. از طرف0030
در سمت  یشهر یپرشور و غوغا یفضا ، و فضاها نترییذهن انسان به عنوان خصوص یفضا فیط نیسمت ا کیکه در  یطور

قرار دارند که با توجّه به  یخصوص مهیو ن یعموم مهین یاز فضاها یعیوس فیدو فضا، ط نیا نیدر ب رند،گییقرار م فیط گرید
 ( 0090, پوریبودن آن متفاوت است. )مدن یعموم ای یخصوص یهر فضا، درجه تیّماه

عمل و  یآزاد اقشار، ارائه دهنده یهمه یقابل دسترس برا یفضا کیکه  داردیم انیب نیچن یعموم یدر باب فضاها کرمونا
است  یتعامالت اجتماع یبرا طرفیمشترک و ب ینیزم ش،یرفتار و نما یصحنه برا کیفضاها به عنوان  نیحق موقت است، ا

(Carmona et al،2004ّبه طور کل .)دو مفهوم از فضا به ذهن  د،یآ انیآن در جامعه سخن به م ریو تأث یعموم یهرگاه از فضا ی
آن ، و  ریو نظا هاابانیخ ن،یادمی ها،مانند پارک شوندیمعنا م یو کالبد یکیزیکه به صورت ف یعموم یابتدا فضاها گردد؛یمتبادر م

در ذهن فرد شکل  یاجتماع هاییآزاد زانیدولت که به م ازمستقل  یِانسان هایاجتماع یرگیشکل یموجود برا یفضاها یگرید
 (00:0080,یچالمحلی. )اسدردگییم

و  کندیساکنان و کاربران در شهر فراهم م یرا برا یو مطلوب ندیخوشا یعموم طیکه مح یعموم یفضاها یعملکرد نقش
داشته  دیبا یعموم یاست که فضاها ایکردن جامعه اشاره دارد؛ دو نقش عمده زهیفضاها که به دموکرات نیا ینقش آرمان نیهمچن

قادر  یستیبا یعموم یگفت فضاها دی(. به طور کل با30:0093کنند )تامپسون,  لیبدموفّق ت یعموم یفضا کیباشند تا آن را به 
 (.0: 0083و همکاران,  یمردانیساکنان ارائه دهند )عل یمطلوب را برا یفیانسان باشند و سطح ک یروح یازهایبه ن ییبه پاسخگو

(، Lynch ،1960)یاجتماع هایاز حدود یبردن برخ نیبه از ب توانیدر سطح شهر م یعموم یفضاها هایتیّمز از
اطراف  هایتیّو فعّال نیزم یاقتصاد شی(، افزا0090, یری)مدتی(، کاهش جرم و جنا0083و همکاران،  ی)خادم یسرزندگ

(Luttik ،2000نام برد و از آنجا که بُعد اجتماع ،)جیبه ترو توانیم رونیپژوهش مورد توجّه است از ا نیدر ا یعموم یاهافض ی 
ارتباط با  یبرا ،یمحل یهادسترس مانند پارکقابل یفضا کی یمسکون یهاخانه یکیو محلّه که در نزد یروابط اجتماع

 ,Baulkwillهموار کنند) یصاجتماعات خوب و تعامالت شخ یتا راه را برا شودیکه باعث م کندیفراهم م کینزد گانیهمسا

 شتریب یکه منجر به انسجام اجتماع یمهم اجتماع یدادهایرو یبرا یبه عنوان مکان یعموم یفضاها نی( و همچن696 :2002
 (.98: 0098 ،ییخواهد شد )رهنما

 

 اجتماعی در فضاهای عمومیجایگاه تعامالت -2-1
توان واجد ارزش دانست که نقش اجتماعی و تعاملی در زندگی جمعی شهروندان ایجاد کند فضاهای عمومی را زمانی می

و )دانشپور های اجتماعی هستند از آنجا که این فضاها مکانی برای تبادل افکار و اطّالعات و تشکیل شبکه (0090)مهذب طالب, 
های نیاز به حضور در فضاهای شهری و تماس چهره به چهره با دیگر شهروندان نشأت گرفته شده از ویژگی (99: 0099چرخیان، 
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واسطه یکی از مواردی است که فضای عمومی باید بتواند ارائه دهد گیری روابط و رفتارهای بیروحی انسان است؛ شکل
 (33: 0090زادگان, )عبّاس

 

 پذیریاجتماع-3
هایی که مردم را به های انسانی مانند فضاهای عمومی، به عنوان مکانی مدرن، اهمّیّت محیطگرایی در جامعهبا افزایش فرد

, انیمعمار و اینی)صالحیابد بخشند، نیز افزایش میرفته را بهبود میکنند و در نتیجه تعامالت اجتماعی از دستهم نزدیک می
-های فضایی هستند را برای محیطکه مبیّن کیفیّت 9گریزو اجتماع 0پذیرهای اجتماعواژه 0800اوّلین بار اسموند در سال  (8: 0099

پذیری مطلوب و کنند، تعریف کرده است، و در ادامه افزود هر فضای اجتماعآورند یا از هم دور میهم جمع میهایی که مردم را گرد
ضا بایستی این دو کیفیّت به صورت متعادل در کنار هم قرار بگیرند گریزی نامطلوب نیست بلکه برای مطلوبیّت فهر فضای اجتماع

(Osmond ،0800) 
 

 پذیری فضاهای عمومیهای تأثیرگذار بر اجتماعمؤلفه-3-1
های کالبدی و فعّالیّتی قابل تقسیم است. ی کلی ویژگیپذیری فضاهای عمومی به دو دستههای تأثیرگذار بر اجتماعمؤلفه
کنندگی، ، خوانایی و وضوح فضایی، دعوت(0093, یمسعود)های فیزیکی تجهیز کننده، دسترسی آسان مجاورت، ویژگینزدیکی یا 

، Kaplan et al)ها، آبنماها و عناصر نظیر اینها ها، پلّه، افزایش امنیّت اجتماعی، وجود یادمان(whyte ،0893)ترکیب فضا 

، فعّالیّت (0093, ی)مسعودباشد و آزادی جهت تأمل در فضا فضاهای عمومی میهای کالبدی و فیزیکی از جمله مؤلفه (0889
، ایجاد احساس استقالل (Loukaitou-Sideris & Banerjee ،0889)ی کانونی گروهی، پیچیدگی و رمزآلودگی بصری، نقطه

ی توان در زمرهمواردی است که می (Lelévrier ،9300)ها آییهم، چند کاربری بودن فضاها و ایجاد گرد(0080)هال, فردی 
 پذیری فضاهای عمومی قرار داد.های فعّالیّتی تأثیرگذار بر اجتماعمؤلفه

های کالبدی پذیری در هر فضای عمومی از اهمّیّت یکسانی برخوردار نیستند، و با توجّه به مخاطبان، ویژگیهای اجتماعمؤلفه
تری ایفا ی کالبدی نقش مهمنی که حضور مخاطب به صورت روزانه و متناوب باشد، مؤلفهیا فعّالیّتی خاصّی را خواهان هستند. زما

بررسی  (83: 0083, یاللهتیآ و ی)محمدی فعّالیّتی برای حضور مقطعی مخاطب، بیشتر کاربرد دارد کند، در حالی که مؤلفهمی
و گذران اوقات فراغت توسّط کاربران و مواردی از این ی استفاده از فضاهای عمومی کارکرد فضاها در فصول مختلف سال، نحوه

 و)دانشپور گردد ها به شکل کالبدی منجر به افزایش حیات جمعی میهستند که نمود آن پذیریهای فعّالیّتیِ اجتماعقبیل، مؤلفه
 (89: 0099, انیچرخ

دهد که بدی یا فعّالیّتی به مردم این امکان را میهای کالبا توجّه به آنچه که بیان شد، هر فضای عمومی با دارا بودن ویژگی
ای که دیگر و گفتگو با آنان، تعامل اجتماعی برقرار کنند. از فضاهای عمومی ی افرادروز با مشاهدهی ساعات شبانهبتوانند در کلیّه

ادامه به تفصیل به این موضوع تواند در ایجاد تعامالت اجتماعی و روابط بین مردم مؤثر باشد، مکان سوّم است که در می
 پردازیم.می

 

 مکان سوم-4
هایی جهت هاست، و مردم برای ایجاد این تعامالت به مکانطور که بیان شد تعامالت اجتماعی جزئی از ماهیّت انسانهمان

سمی و ترمیم بخش، بدون داشتن هدفی خاص و مشخص که زمینه را برای معنا بخشیدن به زندگی غیررگذراندن ساعاتی لذّت
هایی برای در کنار هم قرار گرفتن افراد و کند، نیاز دارند. مکان سوّم پتانسیل ایجاد فرصتزندگی رسمی و خانوادگی ایجاد می

 . (bemhardt & stoll ،9303)برقراری روابط اجتماعی را دارد 
منظّم، داوطلبانه، غیررسمی و به دور از  های عمومی است که میزبان اجتماعاتمکان سوم یک اصطالح عام برای انواع فضا

ها را باشد. مکان سوّم، مکانی است که امکان دیدار و مراوده با دوستان، همسایگان، همکاران و حتّی غریبهی خانه و کار میحوزه
های ها و فعّالیتتهتوانند با حضور در این فضاهای اجتماعی، خواسهای مختلف سنّی و جنسی میآورد. افراد با ویژگیفراهم می

 مورد نیازشان را برآورده سازند.
 
 

                                                           
1 Sociopetal 

2 Sociofugal 
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 اهمّیّت مکان سوم-4-1
زندگی در جوامع شهری، فشارهای عصبی و استرس برای شهروندان به همراه داشته است ، که افراد در مراکز پزشکی به 

کند که باعث درمان ای مسکنی عمل میدنبال یافتن درمان آن بودند. این در حالی است که مکان سوّم در شهر به مثابه داروه
جوامع و »از این رو مکان سوم از دو جهت  (Oldenberg ،0888 :00)گیرد.شود که از زندگی در جوامع نشأت میهایی میبیماری

 .شوددارای اهمّیّت می« طرّاحی شهری»و « افراد
واردان است تا باعث آشنایی سریع و و همچنین درگاهی برای تازه گانیهمسا نیب دهندهعامل وحدتبه عنوان سوم  یهامکان

آورد و افراد با های اجتماعی مختلف را در کنار هم گرد میهایی گروهدستیابی به اطّالعات در مورد محلّه شود، از طرفی چنین مکان
سازد، برقراری ارتباط ت مکان سوم را آشکار میهایی که اهمّیّکنند، از دیگر ویژگیعالیق خاص یکدیگر را در این مکان پیدا می
آوری خدمات در ها فضایی برای پشتیبانی محلّه و جمعها است، همچنین این مکاننزدیک بین جوانان و بزرگساالن در این مکان

هم تمایل پیدا  مند شده و برای کمک بهشود تا افراد به یکدیگر عالقهکنند و سبب میهای بحران و اضطراری ایجاد میزمان
شود مکان سوم سرگرم کننده افتد باعث میها اتّفاق میهای سیاسی که در این مکانهای پر شور و جذّاب مانند بحثکنند، مکالمه

 (Oldenburg ،0888)تلقی شود.
 عمومی یا قلمرو و تفریح اامّ. کندمی حافظت )مدوّ مکان) کار و( لاوّ مکان) مناطق مسکونی از همیشه، توسعه ستراتژیا

مکان سوّم برخی  (Swapan ،9300 :30).شودمی شهر یک تخریب باعث که گیرد،می قرار مورد غفلت غلب( امسوّ مکان)
 .(Oldenberg ،0888 :08) کندشود را تأمین میهای اجتماعی که در خانه یا محلّ کار برآورده نمیضرورت

تدوام فضای باز و بسته به ،  شخصیّت به معنی تقویّت الگوهای متمایز محلیمکان سوّم در طرّاحی شهری به دلیل ایجاد  
ایجاد مکانی با مناطق جذّاب، امن، منظّم و مؤثر به وجود آوردن زندگی غیررسمی با ی مناطق عمومی و خصوصی، وسیله توسعه

است، دارای صویری واضح و قابل درک پذیری و نفوذپذیری محلّی، مکانی که دارای تی افراد در جامعه، دسترسیبرای همه
های پذیرا بودن و اعتماد به افراد دیگر را آموزش رسانی وهمچنین فضایی که مهارت، تنوّع در خدماتهای فرهنگی و تاریخیحوزه
 .(carmona ،9330)دهد، حائز اهمّیّت است. می

های اقتصادی های اجتماعی در کنار فعّالیّتم فعّالیّتهایی برای ادغاتوان گفت مکان سوّم پتانسیل ایجادفرصتدر انتها می
(Swapan،9300 :09 )  را دارد، و همچنین برای ترویج خالقیّت و حل مشکالت شهری(Mehta & Bosson ،9303  :093) 

 گیرند. مورد استفاده قرار می
 

 انواع مکان سوّم-4-2
افتد و موقعیّت آن نسبت به سایر فضاهای شهری به که در آن اتّفاق میهای ها، فعّالیّتهای سوّم را با توجّه به ویژگیمکان
ها برای مردم این تعریفی که اولدنبرگ از مکان سوّم دارد، این مکان« مکان سوّم مرسوم( »0 (Crick ،9300)ی کلّی چهار دسته

پیدا کنند در جایی که معموالً دوستان و آشنایان و آورند تا با دوستان قدیمی دیدار کنند و یا حتّی دوستان جدید فرصت را فراهم می
 .(Mehta & Bosson ،9303 :090)بینند و با آنها تعامل دارند ها را میحتّی غریبه

دهد، از بازار می، رخ شوندمیاجتماعی باهم ترکیب  در بازارهایی که تجارت و تعامالت طور عمدهبه« مکان سوّم تجاری( »9 
ها های بزرگ سرپوشیده، در واقع بازارهای هفتگی و بازاراز یک سری دکان در محلّه تشکیل شده تا بازار کوچک گرفته که فقط

ای که بازاریان فارغ اوقات گمشده»گوید ی اجتماعیشان هستند، چنانکه فالمکی میشان بسیار وابسته به جنبهفارغ از کاربرد اصلی
های اجتماعی و فرهنگی در سطح بازار و ذرانند نه اتالف وقت است و نه فاقد هدفگهای یکدیگر میاز مار و تجارت در حجره

 (0090فالمکی، )«. شهر
ها پردازند، این مکانای میهای صحنهجایی که مردم برای سرگرم شدن به تماشای تجربه« ایمکان سوّم تماشاخانه( »0 

ها، مرکز محلّات و میادین های دارای خصلت مرکزی مانند چهارسوقکانوار و مرکزگرا دارند بنابراین در مدارای خاصیّت دایره
های مجازی به تعامل با یکدیگر افراد در شبکه« مکان سوّم مجازی( »3و  (0083، تکلوپوری)ناصرگیرند شهری شکل می

 (Crick ،9300)پردازند. می
 

 های مکان سوّمویژگی-4-3
کند، هایی که از رفتار اجتماعی حمایت میهای عمومی آن و ویژگیرا از منظر ویژگیبا توجّه به نیاز پژوهش، مکان سوّم 

 بررسی شده است.

 های عمومی مکان سوّم ویژگی-4-3-1
 های مکان سوّم از قرار زیر است:ترین ویژگیمهم
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 بایستی کند، ایجاد را متنوعی و غنی هایارتباط بتواند هایشمحلّه و شهر آنکه برای گیرد:بر بستری خنثی شکل می

 خود دلخواه به بتوانند آورد تا افرادآورد، این بستر مکانی را فراهم می وجود یکدیگر به کنار مردم در تجمع برای خنثی بستر یک

 ارتباطات گیریشکل امکان باشد، دسترس در بستر خنثایی چنین باشند. اگر نداشته میزبان نقش و هیچکدام بروند و بیایند

  خواهد یافت. افزایش مردم بین صمیمی و غیررسمی

گرا شمول ماهیتاً باشد، کنندههمسطح که شوند. مکانیخاطر خودشان پذیرفته میافراد صرفاً بهکننده: به عنوان همسطح

 سیاسی یا اقتصادی زندگی تغییرهای ارتباط با در که هاییموضوع و شوندمی پذیرفته خودشان خاطر به صرفاً اینجا است، افراد در

 نیستند. مطرح دیگر دارند، قرار

 آنجا سرزنده، در کردن صحبت که است این سوّم مکان یک یمشخصه بهترین مکالمه به عنوان فعّالیّت اصلی:

 که گفت توانامّا می شود،نمی محسوب سوّم هایمکان جذّابیت تریناصلی و تنها مکالمه اگرچه باشد، جذّاب و واضح انگیز،هیجان

 ها است. مکان این ذاتی جزء حداقل

 هایساعت در کنند،می عمل سوّم مکان عنوان به که هاییمکان بیشتر در دسترس بودن و دستیابی به آسایش:

 خود هایمسئولیت از مردم که زمانی در سوّم، مکان که است این هم موضوع این دسترس هستند. دلیل در روز، خاموش و روشن

 هایرابطه برقراری در مردم نیاز به پاسخگویی آماده بایستی سوّم، هایمکان شود.می آنها اند، پذیرایشده آزاد دیگر جاهای در

 باشند.  ها،مکان دیگر در مصنوعیشان حضور از بعد و میان قبل، زمانی هایدر وقفه آسایش و اجتماعی

 نیست، مکان آن مدیریّت کند،می سوّم مکان یک جذب را همیشگی بازدیدکنندگان که چیزی های ثابت:وجود مشتری

 سایرین به را اطمینان این و یابند شخصیّت هامکان شودباعث می که هستند ثابت هایمشتری آنجا است، و این هایمشتری بلکه

 داشت. خواهند حضور آنجا آنها، برخی از بازدید هر در که دهندمی

 لعاب و رنگ» بودن خانه در احساس یا است. سادگی ساده معموالً کالبدی، ساختار یک عنوان به سوّم، مکان ظاهر ساده:

اجتماعی  هایرابطه گیریشکل و همگان شدنهمسطح  ساده، باعث و تظاهر بدون تزئینات است، سوّم هایاکثر مکان «پوششی
 کنیم.  تصور زندگی از بخشی را آن که است این سوّم مکان به نسبت گیریجهت شود. بهترینمی فراوان

 بحث دقیقه یک از بیش مدّتی برای بخواهد که نیست. هرکس جدّی سوّم، مکان همیشگی هوای و حال جوّ غیر جدّی:

 . گیردطبعی صورت میخورد و مباحث جدّی درجوّی دوستانه همراه با شوخ خواهد شکست داشته باشد، جدّی

 خانه، .است سوّم هایمکان اغلب با متناسب «داشتنیدوست محیط یک» عنوان به خانه تعریف ای دور از خانه:خانه

 است، به سوّم مکان یک از ترمتنوع دهد،می رخ خانه یک در که هاییمعموالً فعّالیّت .است عمومی سوّم مکان و خصوصی محیطی

 ایجاد را مقایسه امکان که دارد وجود آنها بین هاییتشابه وجود این با ولی خانه نیست، یک که است چیزی سّوم، مکان کلّی، طور

  (Oldenberg ،0888)کند. می
 

 های مکان سوّم از حیث ارتقای تعامالت اجتماعیویژگی-4-3-2
طور که بیان شد، ارتباط افراد با یکدیگر و تعامالت اجتماعی برای یک مکان سوّم از اهمّیّت باالیی برخوردار است، همان

نمود. مکان سوّم  اجرا و ریزیرنامهب شناسایی، توانمیرا  شوندمیها در این مکان الفعّ اجتماعی تعاملهایی که باعث ایجاد ویژگی
 برای باال بردن و ارتقای چنین تعامالتی دارد،  که در ذیل به اختصار بیان شده است. اصلی ویژگیپنج 

 مکان ،بهتر است جهیدر نت .داردکنند، به طور مداوم از مکان استفاده میکه  یبر تعداد افراد یادیز ریتأث موقعیّت موقعیّت:

 وصل شوند. وبوسات یرهایمس ای ادهیعابر پ ،یسواردوچرخه یرهایبه مس ایشوند و  ایجاد یاصل یرهایم در مسسوّ

های نوشیدنی، مکانی د غرفهمانن یخدمات اضافی مکرّر کاربران از مکان سوّم، الزم است برای استفادهطرّاحی فیزیکی: 

 یی تعبیه گردد.دستشوایجاد سایه و  برای نشستن،

که مردم  یزمان .مقرون به صرفه باشد دیمرکز با نیا. است درنگ دعوت برای ق،موفّ سوم مکان یک مهم ویژگی مدیریّت:

 قیو به تشو برخورددوستانه  دیبا کارکنانرا جذب کنند. یمتفاوت انیمشتر تاکنند  تیّخواهند از آن استفاده کنند، احساس امنیم
 .ایجاد کنندآرام را  یفضا کی دیسوم با یهامکان ،یگفتگو کمک کنند و به طور کلبرای 

 کیممکن است شامل  یباز، امکانات رفاه یمتفاوت است. در فضا اریسوم، بس یهامکان برایامکانات،  امکانات رفاهی:

نظیر، فضای بازی کودکان،  رفاهی اضافه کردن امکانات با باشد. یورزش دانیم کی ای بچه ها، یبرا یا، چشمه یباز نیزم
 تبه شدّ را الفعّتوان زمان صرف شده در سایت را و تعامالت اجتماعی می ،سیم رایگان ها و حتّی وجود اینترنت بی، کافهرستوران

 افزایش داد.
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 اجتماعی تعامل ایجاد را برای پتانسیل ترینبیش که است عنصری، مسوّ مکان در هاتالیّفعّی ارائه و سازماندهی ها:فعّالیّت

هایی نظیر است و در آن فضایی برای فعّالیّت در دسترس خوبیبه که در نظر بگیرید را کافه یکیا  و پارکطور مثال، . بهدارد الفعّ
  (bemhardt & stoll ،9303)های دستی طرّاحی شده است برگزاری کالس و هنر

های سوّم موفّق قابلیّت تغییر و تحوّل در طی زمان را دارند، در ایجاد کاربری با دارد مکانهمچنین بنرجی در این باب بیان می
توان به سرزندگی، جوّی دوستانه، های این مکان می، از دیگر ویژگی(Banerjee ،9330)هستند پذیری باال دارای تنوعانعطاف

ها و همچنین امکان و امکان حضور غریبه (Vliet  ،0809)ی اجتماعی ود آمدن اعتماد بین افراد و ایجاد سرمایهمحلّی برای به وج
 اشاره نمود. (Cheang ،9339)حضور بدون ابراز هویّت 

 

 گیرینتیجه
در این پژوهش، آیی غیررسمی به وضوح قابل مشاهده است، های گردهمدر دنیای مدرن با افزایش فردگرایی، کمبود مکان

آیی همگرد هایحیطترین معنوان یکی از مهمحلی برای رفع این مشکل بیان شد و از مکان سوّم بهمکان سوم به عنوان راه
کنندگی افراد، گفتگو در گیری آن بر بستری خنثی، همسطحشکلچون  های مختص به خودویژگی عمومی در شهرها یاد شد که با

ای دور از خانه، چنین ظاهری ساده و به طور کل ایجاد خانه های ثابت،پذیر بودن، وجود مشتریترسمحیطی غیر جدی، در دس
دارای پتانسیل ارتقای تعامالت افراد با یکدیگر و جامعه است و بر زندگی اجتماعی شهروندان تأثیر گذاشته است. هایی، مکان

حل باید سوم تجویز کند، امّا توصیف برخی از عناصر مهم که هر راه ی مکانتواند راه حل کلی برای مسئلهکس نمیهرچند هیچ
های این مکان تنها نباید در غالب تئوری خالصه شود، بلکه باید به صورت پذیر است و بحث در مورد ویژگیشامل شود، امکان

های طرّاحانه در ت صورت گرفته رهیافتدر ادامه می توان با توجه به مطالعافیزیکی و کالبدی نمود آنها را در فضای شهری دید. 
 جهت خلق مکان سوم موفق را این گونه برشمرد.

 
های طرّاحانه مکان سوّم، رهیافت1جدول شماره   

 رهیافت طرّاحی ویژگی مکان سوم نظرصاحب

Oldenburg 

 به عنوان همسطح کننده
 مکالمه به عنوان فعّالیّت اصلی گراچیدمان مبلمان به صورت دورن-

 جو غیر جدّی

 در دسترس بودن و دستیابی به آسایش
 پردازی مطلوباستفاده از نور -
 ی نوشیدنیوجود بوفه برای تهیه -

 پذیری در مبلمان جهت ایجاد تنوع در کاربریانعطاف- ای دور از خانهخانه

 استفاده از مصالح بوم آورد - ظاهر ساده
 برای تمامی کاربرانمبلمان ساده و قابل استفاده  -

Banerjee استفاده از مبلمان منعطف و قابل گسترش- قابلیّت تغییر و تحوّل در طول زمان 

Vliet 

 سر زندگی، جوّی دوستانه
 طرّاحی فضای بازی برای کودکان و بزرگساالن مانند میز شطرنج -
 طرّاحی آبنما -

 محلی برای به وجود آمدن اعتماد بین افراد
 ی دو نفرهفضاهایی برای مکالمهطرّاحی  -

 های محلّیهایی برای ایجاد انجمنطرّاحی مکان -
Cheang طرّاحی ایستگاه دوچرخه و تاکسی در نزدیکی محل- هاامکان حضور غریبه 

Carmona 
 هاطرّاحی یادمان- ی فرهنگی و تاریخیدارای حوزه

 شکل و پراکندهطرّاحی فضایی بی- ایجاد زندگی غیر رسمی
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 منابع
، «کرج هیّمحلّه فاطم ینمونه مورد ،یشهر یبافت محلّه ها تیّو هو ییخوانا شیافزا»(، 0080مسعود، ) یچالمحلیاسد -

 . 00-39ناجا، سال پنجم، شماره شانزدهم,  یمعاونت مهندس یتخصص -یفصلنامه علم

، 03سال سوم، شماره  ها،ی، شهردار«از بوستون یتجارت ؛یعموم یفضا یدر جست و جو»(، 0093) ام،یلیو تامپسون -
 . 30صفحه 

 تیّفیبر ک ی: نگرشیشهر یهاابانیخ تیّمطلوب»(، 0083محمدرضا، ) انیلیل ن،یآر یرخانیروجا، ام پوریمسعود، عل یخادم -
 ،  تهران: هله، طحان.039، ص 9شماره «یشهر یهاابانیخ ییو خوانا ییفضا

و  ایجغراف هی، نشر«پاسخگو یعموم یفضاها یطراح یمؤلفه ها یبررس»(، 0099) م،یمر انیچرخ ،یعبدالهاددیس دانشپور -
  00-90، صص 03(, سال چهاردهم، شماره زی)دانشگاه تبر یزیبرنامه ر

 ایجغراف ،«یجامعه مدن یریشهر و نقش آن در شکل گ یعموم یفضاها»(، 0098) وسف،ی یاشرف ،یتقمحمد ییرهنما -
 90-30، صص00و   03سال پنجم، شماره  د،ی(, دوره جدرانیا ییایانجمن جغراف یپژوهش -یعلم هی)نشر

و  یمعمار -بایز یهنرها هینشر ،«یمعمار یفضا یریاجتماع پذ»(، 0099) ن،یغالمحس انیمعمار د،یمج اینیصالح -
 0-00 ، صص33, شماره یشهرساز

 های. مجله شهردار«یشهر یبه فضاها یشهرساز-ینگرش نهضت مدرن معمار»(، 0090. )یمصطف زادگانعبّاس -
 . 099، ص 80(, شماره یشهر یو فضا دانیم یمهی)ضم

به منظور ارتقاء تعامالت  یشهر یفضا یفیرشد ک(. »0083) عه،یطل یافهم ن،یالدجمال نژادیمسعود، مهد یمردانیعل -
  0-03, دوره چهارم )هفتم(، صص یکاربرد یهنرها یتخصص هی، نشر«احمد آباد مشهد( ابانیخ ی)نمونه موردیاجتماع

 ، چاپ سوم، نشر فضا.«و غرب رانیدر تجارب ا یمعمار یریگشکل»(، 0090محمدمنصور، ) یفالمک -
: یمورد یبررس یفرهنگ یبناها یریاجتماع پذ یعوامل موثر در ارتقا»(، 0083) ن،یمحمدحس یاللهتیمحمد، آ یمحمد -

 . 08-88، صص00شماره  ،یو شهرساز ینامه معمار هی، نشر«اصفهان انیفرشچ یفرهنگسرا
. چاپ یی، ترجمه فرهاد مرتضا(«یو مکان یاجتماع یندیبر فرا ی)نگرش یشهر یفضا یطراح»(، 0090) ،یعل پوریمدن -

 .یشهر یزیسوم، تهران: انتشارات پردازش و برنامه ر
دوره ششم،  ،یرفاه اجتماع هی، نشر«شهر یعموم یدر فضاها تیجرم، خشونت و احساس امن»، 0090آتوسا، ) یریمد -

 00-99، صص 99شماره 
 . 09، ص 98سال سوم، شماره  ها،یمجله شهردار ،«یتعامل اجتماع گاهیجا ،یشهر یفضاها»(، 0093) ومرث،یک یمسعود -
، همایش شهر برتر، طرح «فضاهای در حال انتظار( -0بازیابی فضاهای پنهان شهری )»(، 0090طالب محمد، ) مهذب -

 برتر, همدان. 
 . اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی.«هیتعز یخاستگاه معمار یبازشناس»(، 0083رضا، ) تکلوپوریناصر -
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ان،یبیر طب(، بعد پنهان ، ترجمه منوچه0080) ،یادواردت هال -
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 4931)مهر(  زیی(، پا7: یاپی)پ 1سال دوم، شماره 

 

 یزیبه برنامه ر یابیدست یدر راستا یشهر یضرورت کشاورز یبررس

 سالمت در کالن شهر مشهد

     

 2*یفائزه ابد، 1نژاد  یمسعود داور
 01/10/89تاریخ دریافت:  

 52/10/89تاریخ پذیرش: 
 

  99888کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

و برنامه  رانیمد یخوراک و مسکن در جوامع شهر نیتأم یشهرها و تقاضا برا تیروز افزون جمع شیبا توجه به افزا
موجود استفاده از  یکردهایاز رو یکیهستند.  یشهر یحل بحران ها یدر راستا نینو یبه دنبال راهکارها یشهر زانیر

باشد.  یدر شهرها م اهانیارتباط با گ شیو افزا ییغذا مواد یاز تقاضا یبخش نیدر شهرها به منظور تأم یمزرعه شهر
سبز  یبر بام ها دیدر کالن شهر مشهد با تأک یمزرعه شهر جادیا یضرورت و راهکارها یهدف پژوهش حاضر بررس

ارتقا  منظوربه  ینینو کردیتواند رو یسبز م یدر مشهد استفاده از بام ها یبلندمرتبه ساز ندهیباشد. با توجه به روند فزآیم
را چند  تیظرف نیتوان ا یساختارها م نیدر ا یشهر باشد که در صورت استفاده از مزرعه شهر نیدر ا یزندگ یفیسطح ک

توانند نقش به  یم یرعه شهرمز کردیسبز با رو یدهد که بام ها ینشان م قیتحق نیبه دست آمده از ا جیبرابر نمود. نتا
سالمت، بهبود  یاستهایو توسعه س دینما فایبه شهر سالم ا یابیسالمت و دست  یزیبه برنامه ر یابیدر دست  ییسزا

و استفاده مجدد از آب و زباله  یطیمح ستیز یها یکاهش آلودگ ،یسبز عموم یحفظ فضاها ن،یساکن یزندگ تیفیک
 شده اند. یابیطرح ارز نیا جینتا نیبعنوان مهم تر یشهر یها

 

 کالنشهر مشهد ،یبام سبز، ساختمان سبز، مزرعه شهر یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 .رانیطرقبه، ا نالود،یب یموسسه آموزش عال ،یشهر یزیو برنامه ر یشهرساز ارگروهیاستاد - 4

 رانیطرقبه، ا نالود،یب یموسسه آموزش عال ،یشهر یزیارشد برنامه ر یکارشناس یمسئول(.دانشجو سندهی)نو  - 2
Faeze.abadi@gmail.com 
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 مقدمه  -1
در جوامع  ینامناسب سطح زندگ تیفیو ک یستینامساعد و نامناسب ز طیو شرا ینیو گسترش شهرنش یبدنبال انقالب صنعت

اعم از  یعلم ینهادها هیشهرها واداشته است. کل یستیز طیو توجه به ابعاد مح یپردازان را به باز طراح هیشهرسازان و نظر یشهر
. با افتیهمچنان ادامه خواهد  ینیباورند که رشد شهرنش نیمستقل بر ا یعلم یها هموسس ایسازمان ملل  یشناس تیدفتر جمع

و بهبود  ندهیو آ یکنون یشهرها یتوسعه و بهساز یزیبرنامه ر یدر پاسخ به چگونگ ییراه حل ها ستیبا یم تیواقع نیا رشیپذ
به  هیو لوکوربوز تیهاوارد، را رینظ یانیگرا عتی(. طب6-0: 0789،یجستجو کرد )بهرام سلطان ییو روستا یشهر یفضاها تیفیک

 امیالت یتالش ها برا نیاز ا یباغ شهر هاوارد نمونه ا رینظ ییبودند و تالش ها یشهر یها طیدر جامع و مح رییتغ جادیدنبال ا
 شیاافز یبه معنا یتوسعه شهر ی(. از طرفRapoport, 2014بوده است ) یجوامع صنعت یطیمح ستیزو  یروح یها بیآس
همه لذت برد:  نیکرد، استراحت کرد و از ا تینمود، فعال یکه بتوان در آن زندگ یساختن شهر یشهر است، به معنا یستیز تیفیک

در شهر و  تیآشنا در شهر، مالقات دوستان در شهر، امن یچهره ها دنیشهر، آمد و شد در شهر، د یمایاز تنفس در شهر، س
را  طیتوان توان مح یم یفن داتیکرد. لذا با استفاده از تمه یلذت برد و احساس شادمان اردخالصه از هر آنچه در شهر وجود د

مساکن  جادیمنجر به ا عیسر ینیشهرنش نی(.  همچن05-00: یحد و مرز است )بهرام سلطان یدارا زین شیافزا نیا یداد ول شیافزا
و هم  یو جانور یانسان عاتیاز ضا یدیسطح جد ،یدیو تول یمضر صنعت یها یکاربر نیو همچن یشهر تیفکییب شلوغ و گاها

به منظور  یو سالمت عموم یزیمدرن قرار داده است. لذا برنامه ر یجوامع صنعت یرو شیرا پ رداریواگ یها یماریب وعیش نیچن
و توسعه  ستیزطیمح یجهان سونیسال از گزارش کم ستیب بی(. قرAPA report?:6ادغام شدند ) گریکدی با اهبحران نیحل ا

(WCED با عنوان آ )یهاباشد که نه تنها چالش یم یزندگ یبرا داریپا یبه راه ازیگزارش ن نیگذرد. هدف ایم مشترک ما ندهی 
در سال  ایرهبران دن ییدهد. در گردهمایم دیرا نو ندهیبه سمت آ منیا یکند، بلکه جامعه ا یرا مرتفع م یکنون یطیمح ستیز

توسعه  ،یاقتصاد شرفتیبر پ یمبتن داری( تعهد خود را بر توسعه پاRio+20سازمان ملل متحد ) داریتوسعه پا سدر کنفران 5105
و حداکثر استفاده از سبز  یشهرساز ریاخ ی(. در دهه هاUNEP, 2015: 2نمودند ) دیتجد یطیمح ستیز تیو حما یاجتماع

 یزیدر برنامه ر گریو سطوح سبز د یا هیو حاش یخط یپارک ها بز،س یو نما واریباغ بام ها، د رینظ یسبز شهر یرساختهایز
 تیفیتواند به بهبود دما، ک یاست که م ییاز راهکارها یکیساختار ها  نیبرخوردار شده اند. استفاده از ا یا ژهیو تیاز محبوب یشهر
پژوهش پاسخ به سه  نیانجام ا ازهدف  فیتوص نی. با ادینما یانیکمک شا طیمح یهوا تیفیو ک ستیزطیمح تیفیک ،یزندگ

در شهر مشهد  تیاهم نیشتریب یدارا یمزرعه شهر کردیذکر شده بام سبز با رو یباشد: کدام مورد از کارکردها یم یدیسوال کل
حل تواند راه یبام سبز م ایدارد؟ و آ یمزرعه شهر یرا جهت راه انداز تیاهم نیشتریباشند؟ کدام عامل در شهر مشهد ب یم

 باشد؟ یمزرعه شهر جیترو یبرا یسبمنا
 

 ضرورت تحقیق -2
ع آب در جهان نخستین نیاز انسان پس از هوا و آب، غذا است و امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و کمبود مناب

امروز جهان به طور اعم و  ینیازها یبا مشکل روبرو شده است و کشاورزان با همان فلسفه و نظام قبلی جوابگو یتولیدات کشاورز
 تهیامروز ترکیبی از سنت و مدرن یبنابراین مبنی بر خاصیت فلسفه پست مدرن، دنیا باشد؛جهان سوم به طور اخص نمی یکشورها

مدرن در جوامع روستایی و مراکز بزرگ کشت و صنعت و  یسنتی مختص جوامع روستایی و در دنیا یکه در دنیا یاست و کشاورز
کنونی که در آغاز تفکرات پستمدرن است، نیازمند تجدید نظر است  یبزرگ و ... تکامل پیدا کرد، در دنیا یدر قالب گلخانه ها

بام  ایآنها کشاورزی روی بام  نیاز پرکاربردتر یکیکه  باشدیم یعیگستره وس(. کشاورزی شهری دارای 85:06پور و همکاران، ی)ول
قابل کشت و در  و زیحاصلخ هاینیکمبود زم تیکسب و کارهای صنعت کشاورزی و اهم ی. با گسترش حوزه رقابتباشدیسبز م

کشاورزی استفاده از سطوح بدون استفاده مانند  داتیروشها برای بهبود در تول نیاز کاراتر یکیکاهش محصوالت مرغوب،  جهینت
 (. 96: 82ا،ین ینی)حس باشدمی هاپشت بام

 یبرا یحلعامل بعنوان راه نیاز کشورها از ا یاریامروز است که بس یایدن دیها از مسائل جدبام یبر رو اهانیگ کشت
مهم در  یگام یشهر یتواند با درخور کردن کشاورز یم کردیرو نیکنند که ا یشهرها استفاده م یطیمح ستیز یهابحران
زنان و و  یمشارکت اجتماع ،یمنجر به توسعه اقتصاد بوم تواندیم یشهر یشاورزکه ک رایارتقاء سالمت شهروندان باشد. ز یراستا

 The Worldد )باش یشهر عاتیسبز کردن شهرها و بازاستفاده مؤثر از ضا زیدرآمد اجتماع، مبارزه با فقر و ن-اقشار کم

Bankreport, 2013:11داشته اند  شیرا در پ یا هیرو یب دکشور خصوصاً مراکز استان ها رش یشهرها شتری(. در حال حاضر ب
معضالت  یاریآب و بس ریشدن منابع و ذخا یشهرها، ته یهوا، گسترش افق یسح آلودگ شیافزا هیرو یرشد ب نیکه حاصل ا

را با  شیارتباط خو ،ینامناسب شهر یها یشدن و طراح یبه واسطه صنعت یانسان شهر یاست. از طرف گرید یطیمح ستیز
از دست داده است. شهرها به عنوان محیط زیست شهری، مراکزی دربرگیرنده اقتصاد و جمعیت و به عنوان نقاط  بایتقر عتیطب
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 محصول عنوان به شهر تلقی مفهوم به شهری زیست محیط واقع در. شوندحیاتی در مسیر حرکت به سوی پایداری درک می
(. لذا 0785 ،یادیپور و فر انیفیدر زیست کره است )شر تساخ انسان و اقتصادی -اجتماعی طبیعی، بعد هرسه دائمی تعامالت

است. مشهد دومین کالنشهر  دهیبرخوردار گرد ییباال تیسالمت در شهرها از اهم یزیو برنامه ر یطیمح ستیتوجه به مسائل ز
و  جمعیت آن در  ربعکیلومترم 711 حدود شهر این وسعت و باشدساله می0511ایران و بزرگترین شهر مذهبی کشور دارای سابقه  

نفر بوده است. امروزه این شهر با مشکالت بسیاری از جمله حاشیه نشینی گسترده، بافت فرسوده وسیع،  588559حدود  0781سال 
ایی حمل و نقل عمومی، مشکل ترافیک به خصوص در بافت مرکزی شهر، بحث جدی آب و سفره های آب زیرزمینی، نرخ ناکار

آلودگی صوتی و آلودگی هوا و ... مواجه است که ادامه این روند باعث آسیب های جدی به سالمت  ایشرشد باالی جمعیت، افز
سال حدودا  71ظرف مدت  تیجمع شی(. در شهر مشهد افزا09: 0780، محیط و سالمت شهروندان خواهد شد )رهنما و همکاران

باشد.  یسبز م یو سرانه فضا یاز سطوح سبز شهر فادهاست یتقاضا برا شیامر نشان دهنده افزا نیسه برابر شده است که ا
 رانیدر شهرهای ا وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری هاییبراساس مطالعات و بررس

 52تا  51سازمان ملل متحد ) ستیز طیشده از سوی مح نییبا شاخص تع سهیمترمربع برای هر نفر است که در مقا 05تا  8 نیب
فضای سبز  یالگوی سامانده یدر راستا ی(. در پژوهش8: 0781و روستا،  یکمتری است )عنابستان اریمترمربع برای هر نفر( رقم بس
مشهد،  یشهردار 01سه گانه شهرداری منطقه ی  یمشهد سطح برخورداری از فضای سبز در نواح یشهری در منطقه ده شهردار

دهد  یسرانه را به خود اختصاص م نیتر نییمترمربع، پا 0.0دو با سرانه  هی( و ناح0 هی)ناح هیناح نیربرخوردارت یمتر مربع برا 0.8
باشد. در ساختمان های شهری بام های مسطح  یم نییپا اریبس یجهان یبا شاخص ها سهی( که در مقا9: 0781روستا،  ،ی)عنابستان

با هزینه زیاد به منظور حفاظت ساختمان در برابر باران و برف و نگهداری لوازم مکانیکی طراحی شده اند که معموالً فاقد مالحظات 
اغنای ارزش زیبایی و معماری ساختمان نقشی داشته باشند، چهره ای زمخت و خشن  زیبایی شناسانه معماری بوده و نمی توانند در

(. با توجه به 079: 0798و همکاران،  انی)رضو هستندبه سیمای شهر، و ساختمان می بخشند و نیازمند سیستم دفع آب باران نیز 
سرانه  00.56و  یمتر مربع سرانه اجتماع 0.6وجود )م یبا استانداردها سهیسبز در شهر مشهد در مقا یبودن سطح سرانه فضا نییپا

 کردیسبز با رو یاسرانه فض شیموثر بحث افزا یاز راهکارها یکیها، کمربند سبز و ...(  یبا احتساب لچک یسبز شهر یفضا
سبز  یسرانه فضا نیفضاها ضمن تام نیو موثر از ا دیباشد که در صورت استفاده مف یسبز م یها واریاستفاده از باغ بام ها و د

 نیپژوهش پاسخ به ا نیشهر و شهروندان نمود. هدف از ا دیعا یاریتوان منافع بس یم یزراعت شهر کردیبا رو ،یموجود شهر
 یدر شهر مشهد م تیاهم نیشتریب یدارا یمزرعه شهر کردیذکر شده بام سبز با رو یباشد: کدام مورد از کارکردها یسواالت م

 یتواند راه حل مناسب یبام سبز م ایدارد؟ و آ یمزرعه شهر یرا جهت راه انداز تیاهم نیشتریباشند؟ کدام عامل در شهر مشهد ب
 باشد؟ یمزرعه شهر جیترو یبرا

 

 قیاهداف تحق -3
 باشد: یم لیپژوهش به شرح ذ نیاهداف مورد نظر در ا مجموعه

 . یسبز متعادل و متناسب شهر یسرانه فضا شیافزا یراه کارها یبررس -
 .یمزرعه شهر جیو ترو جادیا قیسالمت از طر یزیو برنامه ر ییغذا تیبه امن یابیدست  -
 .یشهر عتیفرهنگ انس با طب جیترو قیبه شهر سالم از طر یابیدست  -

 

 پژوهش نهیشیپ-4
سبز  های بام عملکرد و هاشاخصه یمرور یبه بررس "بام های سبز"تحت عنوان  ی(، در پژوهش0798رضویان و همکاران ) -

گرفت که بـا تشویق شهروندان به اجرای طرح بام سبز، حداقل نزدیک به یک پنجم سطح شهر  جهینت یپرداخت. و رانیدر ا
 هوا را نیز به میزان محسوسی کاهش داد.  دگیتهران را بـه فضـای سبز تبدیل کرد و میزان آلو

 تحلیل پایة بر ایران در سبز هایبام توسعة محدودکنندة عوامل بررسی"با عنوان  یدر پژوهش(، 0781نهرلی و همکاران ) -
کند با توجه بـه نمـودار سـنتز نهـائی و نمـودار حـساسیت کـارآیی  یو اظهار م بررسی را سبز بام توسعه موانع "مراتبی سلسله

 در ایران هزینه های متفاوت استقرار بام سبز نسبت به بام معمولی است.  زمهم ترین مانع در توسعة بام سب
 ریعوامل مؤثردر عدم استفاده و توسعه بام سبز در کاهش جزا یبررس"با عنوان  ای(، در مقاله0782زنگنه و همکاران ) -
چون  یشهد پرداخته است و موانعموانع کسترش بام سبز در م ییبه شناسا ": شهر مشهد(یکالن شهرها )نمونه مورد یحرارت

 یینبود طرح ها ،یکاربرد یبام سبز و پژوهش ها ینبود صنعت بوم ،یبودن انرژ ارزان ،یبام سبز نسبت به بام معمول یباال نهیهز
 یداند. ویخصوص بر سر راه توسعه بام سبز مشهد موثر م نیمدون در ا ینیو نبود قوان نیدر مردم و مسئول یاقتصاد هیبا توج
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حضور بخش  یبرا یبام سبز، بسترساز تیبا مز مردمو  نیکشورها، آشنا کردن مسئول گریکند استفاده از تجربه د یخاطر نشان م
 مشکل است.  نیحل ا یبرا یشنهادیو... راهکار پ یخصوص
مورد مطالعه بام  مؤلفه های کسب و کار کشاورزی شهری: نییتب"(، در پزوهش خود با عنوان 0782و همکاران ) این ینیحس -

ها افتهیپرداخته است.   یاکتشاف یفیک یشناس مؤلفه های کسب و کار کشاورزی روی بام با استفاده از روش نییبه تب "سبز شهری
که اکثر آنها با  دیگرد یو جنبه های مال رساختیز تیریهای کسب و کار در حوزه های محصول، مشتری، مدمؤلفه نییمنجر به تب

 الگوی استروالدر سازگاری داشتند.
اثرات سبز کردن "با عنوان  یکره، سئول در پژوهش ی(، در جمهور5105و همکاران ) کیب  زین یخارج یدر پژوهش ها -

 تیموجب تقوکردن بام شده به علت سبز دیکه هوا سرد تول ؛دهدینشان م"یابانیخ یها ونیهوا در کان تیفیها بر کسقف ساختمان
در  یجاده، و باعث کاهش تمرکز آلودگ یکیدر نزد ندهیآال یکننده پراکندگتقویت یابانیخ انیجر نیشود. ایم ابانیهوا خ انیجر

 شود.  یآنجا م
 یابیشاخصه ارز 07 "نیچ نگ،یژیدر ب یبودن مزرعه شهر تیچند قابل یابیارز"(، در مقاله با عنوان 5102پنگ و همکاران ) -
 نمود.  یابیعملکرد مناطق را ارز تیاول بیکرد و به ترت ی( بررسAHPمنطقه بر اساس مدل ) 07در  یشهر یکشاورز یرا برا

رواناب و  انیبر جر یاهیگ یاثرات انتخاب گونه ها"تحت عنوان  کایدر آمر ی(، در پژوهش5106و همکارانش ) ویسیآلو -
و  تروژنیرواناب باران، ن رهیرا در ذخ یاهیگ یهااثرات بستر کاشت و گونه "یسبز زراع یبام ها یدر نمونه ها یخوراک وماسیب

 مناسب را ارائه نمودند. یاهیگ یمورد مطالعه قرار دادند و در انتها گونه ها یخوراک وماسیب دیاز رواناب و تول یفسفر ناش
 

  قیروش تحق-5
 -یفیبه صورت توص یو بر اساس مطالعات مورد یو به صورت کاربرد یفیک ،یاز نوع کم یکار پژوهش نیدر ا قیتحق روش

 لیتحل یباشد و با اسـتفاده از روش ها یم یمرور متون، منابع واسناد در بستر مطالعات کتابخانه ا قیتحق وهیاست و ش یلیتحل

از منابع مختلف  یاصل یمحورها نییتع یاطالعات صورت گرفته است. برا لیتحل 0مایکروسافت اکسل افزارو استفاده از نرم یآمار
 استفاده شده است. یگلوله برف وهیبا ش یشهر طهیو کارشناسان ح نینفر از متخصص 51با  یو مصاحبه و پرسشگر

 

 میو مفاه فیتعار-6

  بام سبز -6-1
کردند  یرا در بام ها و بالکن ها کشت م اهانیرم که گ یمعلق بابل و امپراطور یتوان به باغ ها یبام سبز را م خچهیتار

توان  یاز اروپا را م یدر مناطق ییروستا یبر بام منازل و کلبه ها اهانیرشد گ نی(. همچنLi and Yeung, 2014جستجو کرد )
ت بام، بام های های سبز با عناوینی چون باغبانی در پشت بام، و یا فناوری کاشت گیاه در پش مبام سبز دانست. با هیاول یاز نمودها

زنده و یا زیست بام یا بام باغ شناخته می شوند. بام سبز در واقع اکوسیستمی زنده بوده که توانایی زیست مطلوبی را برای محیط 
(. بام سبز در واقع بامی است که بر روی سطح 0781و همکاران، ی)نهرل دشهری فراهم کرده و آن را بهره ورتر و پایدارتر می ساز

ان رشد می کنند. تنوع گیاهی چنین ساختاری می تواند از بام پوشیده از چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد که با گیاهان مورد آن گیاه
که بتوانند در برابر محیط خشن و بی روح  استاسـتفاده در طراحی منظر پوشیده شده اسـت. سبزپوش کردن بام نیازمند گیاهانی 

گی، توفان و غیره مقاومت کنند. نوع گیاهان انتخابی بسته بـه نـوع آب و هـوا و شـرایط پشت بام در شرایط کم آبی، یخ زد
و  ستا افتهی یری(. امروزه احداث بام سبز درسرتاسر جهان گسترش چشم گ0798و همکاران،  انیاقلیمی، متفاوت است )رضو

 ازمندی(. احداث گسترده باغ بام ها نLi and Yeung, 2014تاز است ) شیامر پ نیاز بام ها به ا %01کشور آلمان با اختصاص 
 یبام ها ی. بطور کلدیامر نما نیبه ا قیباشد که صاحبان امالک را تشو یم ییاجرا یدر دستورالعمل ها یدولت هاییزیبرنامه ر

 یاهیپوشش گ ازمندیف آن نشوند. که انواع مختل یم یبند میتقسگسترده  ایمتراکم  ریمتراکم  و غ مهینسبز به سه دسته متراکم ، 
توان در یفضا را نم یباسازیها  و گلدان ها در پشت بام به منظور زیباشد )همان(. استفاده از گلجا یو عمق بستر کاشت متفاوت م

 داد. یسبز جا یبام ها یدسته بند
 
 
 
 

                                                           

1 Microsoft Excel 
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 بر اساس عمق کاشت. سبز بام انواعدسته بندی  -1 جدول

 سبز بام انواع
 هاویژگی معادل انگلیسی سبز بام نوع

 سبز های بام
 Intensive متراکم

 میلیمتر. 011-021 با عمق کشت محیط -
 نگهداری. و تعمیر نیازمند به -
 .است متر مربع بر کیلوگرم 211-091  بین آنها معمول وزن -
و به  برخوردار ای ویژه اهمیت بام ازسازه های  طراحی  ها، بام نوع این توجه قابل وزنی بار دلیل به -

 .است پرهزینه تر نسبت
 گیاهانی متداول :  شامل چمن، بوته ها، درختچه ها و حتی درخت ها. -

 سبز بام
 گسترده

Semi-
intensive 

 علفی گیاهان به چمن ها، آن گیاهی پوشش ریشه، نوع گسترش در محدودیت و کم عمق بدلیل -
 .می شود محدود خشکسالی برابر در مقاوم و ساالنه دائمی،

 به بسته نیز آنها آبیاری و کم بام ها این به نگهداری نیاز و میلیمتر511-61 بین معموال بستر عمق -
 .است هوا ناچیز و آب نوع

 است. مناسب بزرگ سطوح برای و متر مربع بر کیلوگرم021-61بین گسترده سبز بام معمولی وزن -
 انواع موجود دارای حداقل هزینه احداث و نگهداری می باشد. این نوع بام سبز در بین -
 گیاهان متداول: سدوم ها و گیاهان علفی. -

 نیمه سبز بام
 Extensive متراکم

 .می باشد متراکم و گسترده بام سبز حد واسط -
 بام نسبت به متنوع تری گیاهی گونه های و عمیق تر گیاه خاک و زهکشی، الیه های دارای -

 هستند. دهگستر
 است. مربع متر بر کیلوگرم 511-051حدوداً بین آن وزن و میلیمتر521-051 حداکثر الیه ها عمق -
 چمنی و انواع بوته ها و گیاهان وحشی.-گیاهان متداول: گیاهان علفی -

 (1931)مأخذ : نگارندگان، 

روان  مدیریت در سبز بام عمده توان در نقش اثرات محیطی احداث بام های سبز بیشمار هستند اما مهم ترین موارد را می
 زمین، پوسته از محافظت افزایش تنوع زیستی، زنده، بام گلخانه ای گازهای اثرات کاهش آب، بارندگی، بازیافت از حاصل آبهای

با جزایر گرمایی کاهش دمای محیط و ساختمان و مقابله  کیفیت هوا، تلطیف و بهبود ساختمان، به فرابنفش تابش اشعه از جلوگیری
 در مطبوع تهویه ایجاد و اقلیمی بهبود کیفیت الکترومغناطیس، تابش نفوذ کاهش آتش سوزی ساختمان ها، از جلوگیری شهری،

هزینه  کاهش صوتی، آلودگی کاهش ذخیره انرژی، هوا، آلودگی کاهش و پاکیزگی افزایش کیفیت سیمای شهری، شهر و پیرامون،
بنا و سقف، فراهم نموئن فضای تفریحی، افزایش سرانه فضای سبز و فضایی برای ایجاد مزرعه شهری به نگهداری  مربوط های

 (.0782(و)حسینی نیا و همکاران، 0780(و)محمودی و همکاران،Li and Yeung, 2014دانست )

و شهر زیست  2، شهر سبز1های سبز بنا بر تعاریف شهراکولوژیکضرورت ایجاد بام-6-1-1

 3دوست
 سیستم مانند که شهر ساخت مورد در 0898در سال  "ساخت شهرها برای آینده سالم"اولین بار ریچارد ریجستر در کتاب 

 به کارگیری الگوهای با و دهد، افزایش را زیستی تنوع کند، حمایت را شهر کل سالم کالبد زمین کاربری الگوی زندگی بوسیله
(. واژه اکوسیتی و مفاهیم 0785کند، پیشنهادی را ارائه داد )رهنما و همکاران،  ایجاد تنوع شهر نقش های در پایداری و تکامل

مشابهی نظیر شهر پایدار و شهر سبز در گذر زمان با توسعه درک تغییرات اجتماعی و تاثیرات بشر بر سالمت اقتصادی و زیست 
ابطه متعادل شهر و روستا تاکید دارد و یک دید . شهراکولوژیک بر ر(Dong et al, 2016: 1185)محیطی تکامل یافته است 

در ابوظبی امارات،  Masdarجامع و کل نگرانه است. نمونه هایی از تالش جهت دست یابی به شهر اکولوژیک در پروژه های 
Tianjin  در چین وSongdo ( در کره جنوبی می باشدCaprotti:2014,10 . )  شهرسازی سبز یک مدل مفهومی برای طراحی

میالدی به ترویج توسعه شهری با کارایی انرژی و بدنبال تغییر  81که در دهه  ؛می باشد 2و بدون ضایعات 0های شهری بدون کربن
تغییر و باز طراحی مناطق شهری موجود و مراکز شهری پس از صنعتی شدن ظهور کرد و به ترویج توسعه اجتماعی و زیست 

ان بیتلی ظهور کرد. از لحاظ تعریف، این یک مدل بین رشته ای می باشد و محیطی مناطق پایدار شهری می پردازد و توسط ی
 روانشناسی، فیزیک، نقل، و حمل برنامه ریزی اکولوژی، شهری، ریزی برنامه مهندسی، منظر، همکاری بین رشته های معماری

 و آب انرژی، مصرف کاهش برای این مدل در واقع تالش می باشد. شهری طراحی و معماری همراه به تخصص ها دیگر و اقتصاد

                                                           

1 Eco-city 

2 Green urbanism 

3 Biophilic city  

4 Zero-Emission Urban Design 
5 Zero-Waste Urban Design   
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اکولوژیکی می باشد  جنبش یک و نوشهرگرایی از متفاوتی شهری و به اعتقاد برخی ها نوع زندگی چرخه از سطح هر در منابع
(Lehmann, 2010 استفاده حداکثری از فرصتها جهت ایجاد فضاهای سبز و باغ بام و سطوح سبز به جهت افزایش تنوع .)

زیستی و ایجاد سطوح سبز با دسترسی سهل و آسان به منظور تفریح و سالمت و دست یابی به شهر سالم از اصول شهرسازی سبز 
 می باشد. 

یک با فضای شهری می باشد. یک شهر زیست دوست شهری انباشته از شهر زیست دوست دارای طبیعت فراوان در ارتباط نزد
-طبیعت است که در کار، بازی و زندگی روزانه مردم احساس می شود و شامل طبیعت خرد و کالن است که به شهر هویت می

ده از طبیعت از شهر خارج بخشد و تالش می کند طبیعت از دست رفته را احیا کند. در چنین شهری افراد نباید برای تفریح و استفا
شوند بلکه طبیعت باید در متن زندگی مردم وارد شود. استفاده از دیوار ها و نماهای سبز، باغ بام ها، جنگل های شهری، پارک ها و 

 ,Beatleyها و پارکهای خطی و حاشیه ای می تواند نمونه هایی از حضور طبیعت در فضای شهری و زندگی مردم باشد )باغ

2010) . 

 برنامه ریزی سالمت و شهر سالم-6-1-2
رشد جمعیت و کیفیت زیستی نامناسب شهرها که به دنبال تحوالت پس از انقالب صنعتی حاصل شد توجه مدیران و صاحب 
منصبان شهری را به این موضوع معطوف کرد که صرفا تجمع یک عده در محدوده ای مشخص تشکیل دهنده شهر نیست بلکه 

به کیفیت زندگی مساعد توجه به ابعاد گوناگون کالبئی، محیطی، اقتصادی، سالمت و ... حائز اهمیت است. لذا  برای دست یابی
بحث سالمت بعنوان یک محوریت در سنجش های بین المللی توسعه پایدار مطرح است و در منشور سازمان بهداشت جهانی 

(WHO0 برخورداری از باالترین استاندارد سالمتی یکی از ) ،حقوق بنیادین هر انسان بدون توجه به تفاوت های نژادی، مذهبی
 بهداشت وزیر بیانیه با 0880 سال در بار (. اولین015: 0798سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ذکر گردیده است )تاجدار و همکاران، 

 آلماتا کنفرانس در و 0889 سال در اگرچه گردید، توجه جهانی مهم موضوع یک عنوان به سالمت ارتقای موضوع به کانادا کشور
 ارتقای علم به کاربردی توجه عطف نقطه اما گردید، مطرح دنیا سطح در سالمت ارتقای مبحث به بیشتر توجه بر مبنی مباحثی
 هم امروزه تا که گردید اتاوا منشور تدوین به منجر که باشد می 0896 سال در کانادا اتاوا المللی بین کنفرانس به مربوط سالمت

 رکن پنج دارای اتاوا منشور واقع در. باشد می مطرح سالمت های برنامه ارتقای برای کاربردی راهنمای یک عنوان به منشور این
 های محیط . توسعه(Build Healthy Public policy)محور  سالمت عمومی سیاست ایجاد :باشد می زیر موارد شرح به اصلی
 Strengthen) سالمت خصوص در جامعه اقدامات تقویت (.Create Supportive Environment) سالمت حامی

Community Actions.) فردی های مهارت توسعه (Develop Personal Skills.) سالمت خدمات سیستم بازنگری 
(Reorient Health Services) ،(.0-7: 0780)برهمندپور 

 
 اوتاوا منشور در شده مطرح یها یتژاسترا -1 نمودار

 

                                                           

1 World health organization 

اتاوامنشور

ارتباطات در نظام 
 Health)سالمت

Communication) :

آموزش سالمت
(Health 

Education):

توسعه های اجتماعی و بسیج
 Community)نیروها 

Development and 
Mobilization

سازمانیتغییرات

(Organizational 
change)

کمک های شخصی و 
 /Self-Help)متقابل

Mutual Aid):

توسعه سیاست های سالمت 
(Policy 

Development):

جلب حمایت های همه 
جانبه

(Advocacy)
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 (4-1: 1931برهمندپور، :ماخذ)

منطقه ای  دفتر0896  سال ساخت. در اوایل را فراهم جهانی بهداشت سازمان سالم شهرهای پروژه چهارچوب اصول این
 را جهت پیشنهادی اروپا در جهانی بهبود هدف با کوچک پروژه یک اجرای جهت را پیشنهادی اروپا در جهانی بهداشت سازمان
 نام شهر سالم برمیگرفت پروژه در را شهر شش تنها که پروژه این. داد ارایه بهداشت سطح بهبود هدف با کوچک پروژه یک اجرای

 جنبش یک بعنوان امروزه پروژه ها سریع رشد توجه به با که است شده آغاز 5101  سال از سالم شهر پروژه0111  از گرفت. بیش
 به ایده این قارهها، تمامی در سالم شهر ایده توسعه با تدریج (. به09: 80کرد )رهنما و همکاران، یاد میتوان آنها از سالم()شهر 

 تهران در عالی رتبه از کارشناسان جمعی حضور با0781آذرماه در سالم شهر شد و در ایران اولین سمپوزیوم تبدیل جنبشی جهانی
 با سالم شهر ستاد دبیرخانه و تهران سالم شهر ستاد شهری مسائل شهرداری در گسترده نقش به توجه با آن متعاقب گردید و برگزار

گردید  انتخاب تهران سالم شهر پروژه اولیه اجرای محدوده عنوان به 51منطقه  7ناحیه  و شده تشکیل تهران همت شهرداری
 شهری را سالم سالم، شهر شهر عنوان تحت در مقاله ای برکلی گاهدانش استاد پروفسور دهل(. 20-21یاری و جانبابانژاد، ؟: )ز

 امکان عملکرد وسیله این با و کند فعالیت منابع توسعه و کالبدی اجتماعی، بهبود شرایط یا ایجاد در مداوم طور به که میکند، تعریف
 (. 21فراهم آورد )همان:  را انسانها توان از بهره برداری حداکثر جهت کامل، و درست

 

 مزرعه شهری -6-2

 شده امروزی غذایی جوامع امنیت کاهش موجب منابع کمبود و اقلیم جمله تغییر از موجب جهانی تحوالت و جمعیت افزایش
 غذای تأمین برای را الزم کشاورزی دیگر زمین که کنندمی زندگی مناطقی در جهان از جمعیت نفر میلیون 051  به نزدیک و است
 در آمار این که شودمی بینیپیش. است مستعد خشکسالی شدت به که مناطقی در نفر میلیون 211و اختیار ندارند در خود
(. از سوی دیگر با فراهم بودن منابع غذایی ساالنه و 06: 0785برسد )ولی پور و همکاران، نفر میلیارد2 /7  تا5/0  به 5152،سال

اجتماعی بیشتر در شهرها، سوءتغذیه در تمام ابعاد آن به یکی از معضالت و دغدغه های اصلی موقعیت های شغلی و خدمات 
شهری تبدیل گشته است. ازین رو استراتژی های مناسب به منظور اطمینان از سهل الوصول بودن و فراهمی غذای سالم و ایمن، 

ندگی عوامل دخیل در این پرخه از اهمیت ویژه ای ترویج تولید چنین غذایی در مناطق شهری و نیمه شهری و افزایش سرز
( . کشاورزی شهری بصورت کلی عبارت است از تولید گیاهان خوراکی The World Bank report, 2013:14برخوردار است )

به میلیون نفر در دنیا  911و غیر خوراکی و محصوالت باغی و دامی در داخل شهر و مناطق حاشیه آن که در حال حاضر حدود 
در  کاتمن و (. پاتاکاچی0782:50از غذای جهان در شهرها تولید می شود )حمیدی و یعقوبی، %02کشاورزی شهری اشتغال دارند و 

 شهری ریزانبرنامه که مطرح میکند اینگونه کنند،نمی مشارکت شهری در کشاورزی شهری ریزانبرنامه چرا که سؤال این به پاسخ
در  گزاریسیاست برای چندانی تمایل بنابراین مناطق شهری، نه است روستایی مناطق صوصمخ که کشاورزی هستند معتقد

ندارند )ولی پور و  غذایی هایسیستم در موجود مشکالت از وجود درستی درک آنها همچنین و ندارند شهری کشاورزی
شهری می تواند بر روی بام ها، باغ ها، اعالم کرده است که کشاورزی  5107(. بانک جهانی در گزارش سال 08: 0785همکاران،

زمین های خالی، و زمینها و انبارهای شهری توسط شهروندان با پیشینه های گوناگون انجام شود. در این گزارش هم چنین مزایای 
 بیشماری برای کشاورزی شهری در نظر گرفته شده است که در ذیل به برخی از آنها مختصرا به آن اشاره می شود:

 ترسی غیر تجاری به مواد غذایی برای فقرا افراد با درآمد پایین،دس -
فراهم شدن موقعیت های کاری و شغلی و درآمدی با ارائه محصوالت به بازارهای شهری، خیابانهای غذا و فرایندهای  -
 غذایی،
 یکپارچه سازی مزرعه شهری با فضای سبز شهری، -
 نامه های سبزکردن شهرها،ایجاد فرصت برای مشارکت شهروندان در بر -
 .(The World Bank report, 2013:3-4منعطف کردن شهرها در برابر تغییرات اقلیمی و... ) -

واحد پرورش ماکیان شهری راه اندازی شده است که  521زمین سبزیجات خانوادگی و  7111بطور مثال در سنگال، داکار، 
 (. 6: فرصت شغلی را به ارمغان آورده است )همان 00111

 

 نمونه های موفق مزرعه شهری و بام سبز در جهان -7
با توجه به افزایش تمایل شرکت ها و سازمان های مختلف برای ترویج مزرعه شهری در شهرها و خصوصا بام های سبز در 

بز در جهان می سراسر جهان تالش هایی بدین منظور انجام شده است. در ذیل به معرفی نمونه های موفق مزرعه شهری و بام س
 پردازیم: 
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 .جهان در سبز بام و یشهر مزرعه موفق یها نمونه یمعرف -2 جدول

 ویژگی ها کشور نام پروژه

 ساختمان شرکت
Pasona Group 

 ، ژاپنتوکیو

 ،(گیاهان از پوشیده) سبز خارجی نمای دارای Pasona Group شرکت مرکزی دفتر -
 وسیع امکانات و کنفرانس سالن بام، پشت سبز فضای غذاخوری، های سالن اداری، دفاتر

 .است کشاورزی
، مترمربع 4141 حدود در ساختمان این کشاورزی های زمین و مزارع مساحت مجموع -

 .برگرفته در را ساختمان مربعی متر 7149 مساحت کل از پنجم یک به نزدیک
 و میوه برنج، شامل گیاهی های گونه انواع از مختلف نوع 211 حدود مزارع این در -

 در هیدروپونیک یا روش از استفاده با محصوالت که شود می داده پرورش سبزیجات
 کنترل پیچیده سیستم همراه به آبیاری خودکار سیستم یک و کرده رشد خاکی، بسترهای

 کار، حین در کارکنان راحتی منظور به نیز هوا کیفیت و دما رطوبت، تنظیم وظیفه با هوا
شود )تصویر شماره  می تأمین ها LED و فلورسنت های المپ با نیز روشنایی. دارد وجود

4) 

 کارخانه بامپشت
 تولیدی

Method 
Products 

 شیکاگو،
ایلینویز، 

ایالت متحده 
 امریکا

 تولیدی، کارخانه بامپشت روی مربع فوت 74111 مساحت به باغی پروژه -
 .آمد وجود به ایلینویز شیکاگو، در جهان بامیپشت باغ ترینبزرگ -
 آفت بدون گیاهان میلیون 41 ساالنه تولید -
 هایانرژی با که دارد قرار ایگلخانه داخل و است فعال سال طول تمام در مزرعه این -

 (2)تصویر شماره  .شودمی تغذیه پذیر تجدید
پروژه مزرعه شهری 

 نوار غزه سازمان
 (FAO) متحد ملل

 غزه، فلسطین
 در بامپشت زراعت مفهوم متحد ملل سازمان کشاورزی و غذا سازمان 2141 سال در -

 به را آکواپونیک پرورش هایسیستم برای الزم تجهیزات و کرد معرفی را بزرگ مقیاس
 (9کرد )تصویر شماره  ارائه خانه 211

 (1337)منبع: نگارندگان، 

 ژاپن ،Pasona Group شرکت ساختمان -1 تصویر

 
 www.google.com/imageمنبع : 

 

  
 نیفلسط زه،غنوار یشهر مزرعه پروژه -9 تصویر ،Method Products یدیتول کارخانه بامپشت -2 تصویر

http://www.google.com/image
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 www.google.com/imageمنبع :  )www.google.com/imageمنبع : (کایامر
 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -8
شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است که از نظر موقیعت  شهر مشهد بعنوان دومین کالن شهر ایران در

آماری شهرداری مشهد،  )سالنامه شمالی واقع شده است 8،78تا  07،72شرقی و عرض جغرافیایی  79،61تا  28.5 ریاضی در طول
داغ در شمال و محور شاه جهان در بینالود کپه -ارتفاعات هزار مسجد  رشته دو میانکه  دشت مشهداین شهر در میان . (0782:02

آماری شهرداری مشهد،  هکتار می باشد )سالنامه 72008هکتار و محدوده شهری  019869قرار دارد و مساحت حریم شهر جنوب 
 البرز شرقی است که، ضمناً در کنار اراضی پست کشف رود متغیر شده است. اتعمدتاً متأثر از ارتفاع منطقه مشهد اقلیم (.0782:06

)زنگنه و  است در آن میزان تبخیر بیشتر از بارندگی وکوپن، منطقه درمقیـاس ماکرو خشک  ییوهوا سیستم آب بر اساس طبقه
)رهنما و همکاران،  شود کالنشهر کشور از نظر جمعیت محسوب می در زمینه جمعیتی نیز، شهر مشهد دومین(. 81: 82همکاران، 

-نفر بوده است. به دلیل ماهیت زیارتی 7.588.626معادل  0782( که جمعیت این شهر در سرشماری نفوس و مسکن سال 85
 (. 008: 80ساالنه را پذیرا می باشد )خاکپور و همکاران،  زائر میلیون 08 از گردشگری این شهر بیش

 

 خراسان رضوی استان در مشهد شهر ییایرافجغ تیموقع -1 نقشه

 
 (93: 1931مشهد، یشهردا یامار سالنامه: ماخذ)

 

 یافته های پژوهش  -3
 بررسی میزان سرانه فضای سبز در شهر مشهد -3-1

 سرانه تعیین در رابطه با میزان سرانه فضای سبز شهری آمارها و اعداد متفاوتی بر پایه تعاریف متعدد موجود، وجود دارد: برای
 اوقات گذران خاص سبز فضاهای سرانه شهری سبز فضای سرانه پیشنهاد و ارزیابی تعیین بررسی، منظور به عمدتاً سبز؛ فضای

 شبکه میدانها؛ سبز فضای مانند -عمومی سبز فضاهای سایر و طراحی شده شهری؛ سبز گردشگاههای و پارکها یعنی فراغت؛
عهده گرفته  بر که عملکردی با متناسب باید سبز عناصر از یک هر شهری محیط در گیرد زیرانمی بردر  را -غیره و لچکیها راهها؛

. باشد داشته محیطی زیست -آثار اکولوژیکی راه ها شبکه به متعلق سبز فضای است ممکن چند هر مثال برای. شوند ارزیابی اند؛
 برخوردار کمتری اهمیت از آن بازدهی های سایر لحاظ همین از و یابدارتباط می  ترافیک جریان و شبکه با آن اصلی عملکرد ولی

گرفت)حاتمی نژاد و  نظر در مستقلی هویت باید -شهری کاربری های سایر همانند -نیز شهری سبز برای عناصر بنابراین است
 . (90: 0798عمران زاده، 

 1931 سال در مناطق کیتفک به شهرمشهد سبز یفضا سرانه سطح -2 نمودار

http://www.google.com/image
http://www.google.com/image
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 1931 سال یآمار سالنامه اساس بر نگارندگان محاسبات: ماخذ

 

برای  درگذشته .کرد می باشد اُتراق هابوستان همچون محل آن در توانمی که فضایی که به معنای اجتماعی سبز فضای
مربع محاسبه  متر 00میشد که  گرفته نظر در نیز هالچکی و هاحاشیه و آیلندها در شهر مشهد تمام سبز محاسبه سرانه فضای

 سرانه این حاضر حال در که برسد مربع متر 00.9 به باید اجتماعی سبز فضای سرانه مشهد، شهر جامع طرح اساس بر اما میشد،
 برای که شود ایجاد مشهد در اجتماعی سبز فضای هکتار 711 باید سبز فضای سرانه متر هر افزایش است. برای متر مربع 0.6

 شود.  ایجاد مشهد شهر سطح در 0اجتماعی سبز فضای هکتار 5011 از بیش باید جامع، طرح مدنظر رقم به رسیدن

 
 )متر مربع( 1931در سال  مشهد شهر سبز یفضا مساحت کل جمع -9 نمودار

 
 1931آماری سال ماخذ: محاسبات نگارندگان بر اساس سالنامه 

 
 شهری نفر جمعیت51111  سطح تا مترمربع8  سرانه آن، اقلیمی و طبیعی عوامل تنوع به توجه با ایران برای شهرهای

 آنها خدماتی عناصر و مسکونی کاربری های مورد استفاده فضای حدود شهری متوسط تراکم های در گردد و معموال می پیشنهاد
 :(82: 0798نژاد و عمران زاده، است )حاتمی  جدول زیر شرح به
 

 مختلف یها یکاربر در یشنهادیپ تراکم درصد -9 جدول

 درصد تراکم پیشنهادی نوع کاربری

 زمین سطح21% مسکونی فضای

 زمین سطح52% پیاده و سواره فضای

 زمین سطح02% اماکن ورزشی و سبز فضای

 زمین سطح01% خدماتی فضاهای سایر

 11: 1933 زاده، عمران و نژاد یحاتم: ماخذ

 

 1931 سال در مناطق تفکیک به مشهد شهر سبز فضای مساحت و سبز فضای سرانه وسعت، جمعیت، -4 جدول

                                                           

 اسالمی شورای زیستمحیط و شهری خدمات کمیسیون در مصاحبه با رئیس 86 آذر 50/  شنبه به نقل از وبسایت روزنامه شهر آرا مورخ سه -0
   مشهد.  شهر
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 منطقه
 جمع کل فضای سبز

 )متر مربع(
 جمعیت

 سرانه فضای سبز
 )متر مربع(

 4.12 167,013.00 687,761.00 0منطقه 

 4.06 513,365.00 2,085,614.00 5منطقه 

 4.47 417,950.00 1,867,789.00 7منطقه 

 5.37 262,184.00 1,406,648.00 0منطقه 

 4.62 175,603.00 811,166.00 2منطقه 

 5.06 232,616.00 1,176,353.00 6منطقه 

 27.34 253,236.00 6,922,351.00 8منطقه 

 18.90 92,543.00 1,749,421.00 9منطقه 

 67.08 327,061.00 21,939,692.00 8منطقه 

 7.50 296,823.00 2,227,512.00 01منطقه 

 9.40 200,161.00 1,880,514.00 00منطقه 

 7.35 105,263.00 773,749.00 05منطقه 

 5.13 13,861.00 71,094.00 منطقه ثامن

 

 تعداد کل پارکها در سطح شهر 571

 فضای سبز تحت پوشش شهرداری )متر مربع( وسعت 56459943

 جمعیت کل شهر مشهد )نفر( 3,057,679

 1335 ،یشهردار یآمار سالنامه در نگارندگان محاسبات: مآخذ

 
 1931 سال در شهرداری مناطق تفکیک به مشهد شهر سبز فضای توزیع نقشه 2 نقشه

 
 (1931 ،یشهردار یآمار سالنامه: )ماخذ

 
از بررسی آمار و اطالعات موجود در رابطه با فضای سبز شهری مشهد می توان نتیجه گرفت که منطقه نه شهرداری با دارا 

متر مربع برخوردارترین منطقه مشهد می باشد، گرچه به جهت برخورداری  68.19بودن بیشترین میزان سطوح فضای سبز و سرانه 
سترسی هم باسد مورد بررسی قرار گیرد که مورد تمرکز این پژوهش نمی باشد. هم چنین منطقه از فضای سبز عامل پراکندگی و د

متر مربع  0.16نفر پر جمعیت ترین منطقه می باشد که سرانه فضای سبز آن تنها برابر با  207،762دو شهرداری با جمعیتی معادل 
 07960سبز دارد. از سوی دیگر منطقه ثامن با جمعیت معادل  است که نشان می دهد این منطقه نیاز بااالیی برای احداث فضای

است. این در حالی است که منطقه ثامن  2.07نفر کم جمعیت ترین منطقه شهری می باشد که سرانه فضای سبز آن برابر با 
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اری را دارا می باشد. جمعیت مسافر بسیاری را نیز در خود جای می دهد که در برابر سرانه فضای سبز موجود این منطقه ضعف بسی
دارای پارکهای بزرگ مقیاسی می باشند  00و  5، 9، 8دهد که مناطقی نظیر منطقه نقشه پراکندگی فضای سبز مشهد نیز نشان می

که وجود این پارکها نقش بسزایی در باال بردن سطح سرانه دارد این در حالی است که همانطور که پیش تر ذکر شد از لحاظ 
پراکنش انها نیز بررسی گردد که نقشه موجو برخورداری فضای سبز اجتماعی بایستی عواملی نظیر مصافت و دسترسی به پارکها و 

نشان دهنده نامناسب بودن پراکنش پارکها در سطح مناطق شهری می باشد. لذا با توجه به ارزش افزوده باالی زمین و هزینه های 
 شند. ناشی از احداث پارکها برای شهرداری ها بام های سبز می توانند تاثیر بسزایی در این بهبود این امر داشته با

مزرعه شهری بعنوان رویکردی نوین در تولید محصوالت خوراکی، چه گیاهی نظیر انواع مختلف گیاهان و سبزیجات و چه 
جانوری نظیر پرورش طیور و ابزیان و ...، در شهرها می تواند با هدف افزایش سرزندگی و مشارکت مردمی و ایجاد اشتغال بکار 

دومین شهر پرجمعیت ایران با معضل کمبود سرانه فضاهای سبز و مشکالت زیست محیطی گرفته شود. کالن شهر مشهد بعنوان 
و هم چنین معضل بیکاری دست به گریبان است. ازین رو بکارگیری مزرعه شهری در بام ها می تواند فراهم کننده پتانسیل باالیی 

اشد.  اهم ویژگی ها و اهداف راه اندازی کسب و کار در جذب سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال و بسیاری مزایای دیگر داشته ب
شهری به گزارش بانک جهانی از بررسی نمونه های مزرعه شهری در چهار کشور مختلف به شرح نمودار ذیل می باشد که در زمره 

 اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز قرار گرفته است:

 
 یشهر مزرعه یکل یایمزا-4 نمودار

 
 (2319.یجهان بانک گزارش: منبع)

 
براساس اهداف ذکر شده پرسش نامه ای تهیه گردید و با پرسش گری از بین متخصصین و خبرگان امر و اساتید دانشگاه از 
ایشان خواسته شد تا به جهت دست یابی به سواالت پیش رو به پرسشنامه پاسخ دهند .با توجه به نظرات ثبت شده نخبگان و 

 ن طبق پرسشگری انجام شده نتایج ذیل حاصل شده است:مدیرا
نفر از متخصصین عرصه شهری بوده است که بصورت تکنیک گلوله برفی با توزیع جنسیتی  51جامعه اماری مورد بررسی 

 2تصادفی از بین افراد شاغل در شهرداری و شرکت های مرتبط در بخش خصوصی با توزیع سنی و تحصیلی به شرح جدول 
( دارای تحصیالت در مقطع فوق لیسانس در %22گرفته است. که طبق بررسی آماری غالب شرکت کنندگان در طرح ) صورت

سال و  79-58بین رنج سنی  %51سال،  59تا  09بین رنج سنی  %92زیرشاخه های رشته ی شهرسازی و معماری با ترکیب سنی 
 سال می باشند.  08-78با رنج سنی  2%

 
 توزیع سنی و مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان. -5 جدول

 
 1931منبع: نگارندگان 
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 در جامعه اقدامات تقویت"از برایند پاسخ های دریافت شده اصلی ترین عامل جهت ایجاد مزرعه شهری در بین متخصصین 
از پاسخ ها  %77ارزیابی شده است که این دو عامل با اختصاص  "محور سالمت عمومی سیاست ایجاد"و  "سالمت خصوص

 می باشند.  2دارای باالترین اولویت در بین عوامل پنج گانه بررسی شده به شرح نمودار 
 

 

 

 

 حورهای اصلی در ایجاد مزرعه شهریم -5 نمودار

 
 1931 نگارندگان: منبع

 
دهی استراتژی های هفت گانه منشور اوتاوا مهم ترین عامل جهت احداث مزرعه شهری در شهر  هم چنین در پاسخ به اولویت

 (.6فراوانی باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است )نمودار %02با  "توسعه سیاست های سالمت"مشهد 

 
 مشهد شهر در یشهر مزرعه احداث جهت عامل نیتر مهم-6 نمودار

 
 1931 نگارندگان: منبع

و هم چنین متخصصین معتقد هستند بام های سبز نیمه متراکم می توانند مطلوب ترین نوع بام سبز جهت احداث مزرعه 
فراوانی پاسخ می باشد. در قسمت دیگری از پژوهش از پاسخ دهندگان خواسته شد تا  %02شهری باشند که این رده بندی براساس 

اث مزارع شهری که مستخرج از گزارش بانک جهانی می باشد را بر اساس طیف لیکرت طبقه بندی نمایند که کارکردهای احد
براساس بیشترین اولویت تا کمترین اولویت می باشد. بر این اساس بهبود کیفیت زندگی ساکنین، حفظ فضاهای سبز عمومی و 
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کاهش الودگی های زیست محیطی شهری به ترتیب باالترین اولویت را بین پاسخ ها دارا بودند که  و افزایش پوشش سبز شهری،
 نشان داده شده است.  8نتایج آن در نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 یجهان بانک گزارش از مستخرج که یشهر مزارع احداث یکارکردها-7 نمودار

 
 1931 نگارندگان: منبع

 

 گیرینتیجه
 تیجمع شیاز افزا یکه ناش ییسبز و مواد غذا یروز افزون به سرانه فضا ازیسو و ن کیاز  یمیاقل راتییو تغ تیجمع شیافزا
. شهر دینما یرا در کالن شهرها دوچندان م یاحداث مزرعه شهر رینظ دیجد یبه راهکار ها ازین گرید یباشد از سو یشهرها م

باشد. در پژوهش حاضر که بر اساس  ینم یقاعده مستثن نیاز ا زین یمذهب یگردشگر قطبو  رانیکالنشهر ا نیمشهد بعنوان دوم
در شهر مشهد  یعامل جهت احداث مزرعه شهر نیصورت گرفته است مهم تر نیپرسشنامه نخبگان و متخصص جینتا لیتحل

 مهیسبز ن یخصوصا بام ها یعه شهرسبز در احداث مزر ینقش بام ها نی. هم چندیگرد یابیسالمت ارز یها استیتوسعه س
پوشش سبز  شیو افزا یسبز عموم یحفظ فضاها ن،یساکن یزندگ تیفیبهبود ک نی. هم چندیگرد یابیمثبت ارز اریمتراکم بس

بام سبز در مشهد  کردیبا رو یاحداث مزارع شهر یکارکردها نیاز مهم تر یشهر یطیمح ستیز یها یو کاهش آلودگ ،یشهر
 یشهر یسبز در چشم اندازها یو شهرساز یشهر داریبه اصول توسعه پا یابیتوانند در دست  یعوامل م نیتواند باشد که ا یم

که  دیدر مشهد ارائه گرد یمزرعه شهر کردیاحداث بام سبز با رو جیجهت توسعه و ترو ییراهکارها تی. در نهاردیمورد توجه قرار گ
 یراهکارها .میباش نیساکن یستیز طیشرا یفیو بهبود ک یاقتصادشهرعوامل شاهد رونق و توسعه  نیا یریاست با بکارگ دیام
 در مشهد: یمزرعه شهر کردیاحداث بام سبز با رو جیجهت توسعه و ترو یشنهادیپ
به  یشهر یتوجه به مشارکت اجتماعی و فراهم نمودن امکان حضور شهروندان در برنامه ریزی و تصمیم گیری پروژه ها •

 عنوان گروه های ذینفع اجتماعی.
 .یشهر یاشتغال به کشاورز نهیزم جادیو خصوصا ا یسبز شهر یشهروندان با احداث بام ها یافزایش امکان مشارکت اجتماع •
 یالگوی کشاورزی روی بام در صورت همراه یداریبه پا یابیافزایش آگاهی شهروندان در زمینه های حوزه سالمت و دست  •

 .یعوارض شهر فیتخف ایو  یاتیمال یها تیمعاف ریبا مشوقهای اقتصادی مسئوالن شهری نظ
به شهروندان از  یبخش یجهت آگاه یطیمح ستیز یسمن ها ریمردم نهاد نظ یفرصت جهت مشارکت سازمان ها جادیا •

به شهر  یابیدست  یو راهکارها یشهر یکسب و کار کشاورز یاحداث بام سبز و راه انداز یآموزش یکارگاه ها جادیا قیطر
 سالم.

 یسازاحداث بام سبز جهت حداکثر نهیبه یحوزه ها و مکان ها ییجهت شناسا ییاستانداردها نیتدو ایاساس نامه و  جادیا •
 بام سبز. یکارکردها
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 یستیز طیو شرا یطیمح ستیز تیفیبه منظور ارتقا ک یسبز و مزارع شهر یبام ها جادیبا ا یسبز شهر یسطح فضا شیافزا •
 سالمت. یزیبرنامه ر یارهایمع یابیدست  یدر راستا نیساکن

 

 

 

 

 

 منابع

سالمت، دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت  یارتقا هایپروژه یو ارزشیاب ریزیبرنامه ی(، راهنما0780برهمندپور، فرزاد، ) -
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

 .یدیتهران، انتشارات شه ست،یز طیمح یشهرساز های(، مجموعه مباحث و روش0782) ز،یکامب ،یسلطان بهرام -

 یزریبرنامه دگاهی(، سنجش مؤلفه سالمت در کالنشر مشهد از د0798) ،ییتقوا اکبریو عل انیعیرف یو مجتب دیوح تاجدار -
 .001-010، 00شماره  ،یو شهرساز یمعمار با،یز یهنرها هینشر ،یشهر

 کشاورزی کار و کسب هایمؤلفه نیی(، تب0782) ن،یمشک یمیرح مهیو فه یمانیو شهرام مقدس فر نیغالمحس ا،ین ینیحس -
 .0، شماره 05جلد ران،یو آموزش کشاورزی ا جتروی علوم شهری، سبز بام مطالعه مورد: شهری

کارشناسان  دگاهیاز د یشهر یمروجان کشاورز ازیمورد ن هایتیصالح یی(، شناسا0782) ،یعقوبیکلثوم و جعفر  ،یدیحم -
، 7سال نهم، شماره  ،یو آموزش کشاورز جیترو هایاستان زنجان، فصلنامه پژوهش یسازمان جهاد کشاورز جیترو

 .77-57، صص72یاپیپ

سبز، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره  هایبام ،(0798) رضویان، ماهان و پورمحمد تقی و امین غفوری رضویان، -
01 

 00 منطقه: موردی مطالعه سالم، شهر های(، تحلیلی برشاخص0780محمدرحیم و اکرم مهرورز و زهرا سیاحی ) رهنما، -
 .08-79، 75، شماره 01دوره  ،یانسان های سکونتگاه یزریبرنامه مطالعات مجله مشهد، شهرداری

نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای (، امکان سنجی 0785و الهه کریمی، ) یمحمدرحیم و امید علی خوارزم رهنما، -
 مشهد. ست،یز طیو مح یخدمات شهر یکنفرانس مل نیسبز در شهر مشهد، اول

 یکم، و بیست دوره سپهر، فصلنامه سالم، شهر معیارهای و اصول ،(0780) جانبابانژاد، حسین محمد و اله کرامت زیاری، -
 .26-21 دوم، و هشتاد شماره

 نپنجمی شهری، زیست محیط ارزیابی هایشاخص ای (، تحلیل مقایسه0785پور، نسیم و شهرزاد فریادی، ) شریفیان -
 مشهد. یدانشگاه فردوس ،یشهر تیریو مد یزیکنفرانس برنامه ر
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 یشهر یزندگ تیفیتعامالت با هدف ارتقا ک شیافزا یروشها یبررس

 یتجار یدر مجتمع ها
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 11/30/89تاریخ دریافت:  
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 یده ـچک
 

 است. ازمندین ینشاط و تعامالت اجتماع ،یبه سرزندگ یادامه زندگ یبرا میموجود زنده فرض کن کیاگر شهر را به مانند 
و فرهنگ جامعه  رندیگیشهروندان شکل م یکه در آنها تعامالت اجتماع ییفضاها یبه عبارت ای ،یشهر یفضاها نقش

نشاط  یایهدفمند و جو ،یاجتماع یدر کشور ما روز به روز در حال افول است. انسان موجود ابد،ییدربستر آنها ارتقا م
و دورهم جمع  ی.. تعامالت اجتماعکندیاحساس سعادت نم ابدین تدس خواهدیکه به آنچه م یو تا زمان باشدی( می)شادکام

در کالن شهرها  یسخت زندگ طیشرا لیبه دال توانیاست. اگر چه عدم نشاط را م یشهر یشدن ها حلقه مفقوده زندگ
فا ینشاط ا جادیمردم و ا یتعامالت اجتماع یدر برقرار یاساس ینقش دیبه خصوص مراکز خر یشهر یدانست اما فضاها

 یریکه در آنها بستر شکل گ دیمراکز خر یجهت طراح یو اجتماع یمختلف کالبد ی. لذا شناخت مولفه هاندینما یم
پژوهش با روش    نیپژوهش به آن پرداخته شده است. ا نیرسد که در ا یبه نظر م یفراهم باشد ضرور یتعامالت اجتماع

و در  یمردم را واکاو یبودن و تعامالت اجتماع یگفته، اجتماع نسخ یامروز دیاز بازارها و مراکز خر یلیتحل -یفیتوص
 کند. یم یرا بررس یعبر تعامالت اجتما رگذاریتاث یفیعوامل ک د،یمجتمع خر یجهت طراح

 

 یتعامالت اجتماع ،یمجتمع تجارت ،یشهر یفضاها د،یخر یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانیمشهد، ا ،یمالواحد مشهد، دانشگاه آزاد اس ،یدانشکده هنر و معمار ،یگروه معمار اریاستاد - 8

 رانیا شابور،ین ،یمال، واحد نشابور، دانشگاه آزاد اسو عمران یدانشکده معمار ،یارشد معمار یکارشناس یدانشجو - 2
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 مقدمه  -1
 یفضاها تیفیعوامل سازنده ک نیاز مهمتر یکیآنها،  نیمالقات ب یفرصت ها جادیو ا یشهر یحضور مردم در فضاها

 یاز جمله بازارها به عنوان مکان ها یسنت یشهر یفضاها انیم نیانسان قرار دارد. در ا یاجتماع یازهاین هیاست که بر پا یشهر
 یبرخوردار بوده اند. در ط یانسان در جوامع شهر یاجتماع ازین نیبه ا ییپاسخگو رد تیظرف نیشتریحضور و مالقات، همواره از ب

. با کمرنگ دیو تحول گرد رییارزشمند در شهر دچار تغ یبه شهرها، نقش و ساختار بازار به عنوان عنصر دیزمان، با ورود عناصر جد
شد و تنها  زیناچ یبستر حضور انسان و تعامالت اجتماع نوانبه ع زیآنها ن یبازارها در ساختار شهر، نقش اجتماع ییشدن نقش فضا

 یجامعه شهر ازیکه بازار را متناسب با ساختار شهر امروز و ن یکارکرد بازارها در آمد. لذا هنگام نیبه عنوان مهمتر ینقش اقتصاد
 .میآوریاش به شمار میعالوه بر نقش اقتصاد یبروز تعامالت اجتماع یبرا یآنرا بستر م،یکن یوطراح یزیر هیپا

کردن آخرین باقیمانده خرید"رید کردن و فضاهای آن می گوید: در مورد خ"1میوتیشن"خود به نامکولهاس در کتاب  رم
ه افراد می شود. مراکز تاریخی شهر ، حومه ها ، خیابان و اکنون ایستگا یفعالیت عمومی است و تقریباً جایگزین تمام زندگی شهر

حتی  .وند و با مکانیزم آن جلو می روند، و ارتش و....، همگی مراکز خرید می شاینترنت ،رسه، مدهای قطار، موزه ها، بیمارستان
  "پاویون میس وندروهه هم ، به یک مغازه تنزل کرده است.

خارج بریده می شوند . فضاهایی صلب و بسته که نور و تهویه به شکل  یایی وسیع هستند که از دنیاخرید ، دنیاه فضاهای
ای که در ساختار بزرگتر شهر موقعیت و نقشی خالق . مراکز تجاریمصنوع، مهمترین مسئله آنها هستندکامالً کنترل شده و بیشتر 

، بهره برده  یو درعین حال از آخرین ایده های طراحی پروژه های تجارنیز تعالی می بخشد  ار یرا بر عهده دارد و فضاهای شهر
به بنا یا مجموعه ای از ابنیه اطالق می شود که مشتمل  یو اهمیت خاصی در آن منطقه خواهند داشت. مراکز خرید یا مرکز تجار

، یمرتبط ساختن واحدها و فضاهای تجار همراه با گذرگاه ها و راهروهایی می باشد که عالوه بر یمتعدد خرده فروش یبر واحدها
در چندین طبقه و به صورت مجموعه های  یحرکت و همچنین بازدید مشتریان را در محیط سهولت می بخشد. مراکز خرید امروز

 احتیاجات کاربران اختن، تفریحی احداث  می شوند ، که عالوه بر ارائه محصوالت متنوع در جهت برآورده س یچند عملکرد تجار
 یو سرگرمی کودکان ودر نهایت فضاهای تجمع و گفتگو برا یخود، به ارائه تسهیالت رفاهی نظیر کافی شاپ ، تریا، فضاهای باز

مدرن ، شریان های حیاتی یک شهر می باشند که عالوه  یمخاطبان و اجتماع عمومی می پردازد . به عبارت دیگر مراکز خرید دنیا
 ، حرکت های اجتماعی و فرهنگی را شکل داده و متأثر می کنند . یهای اقتصاد یتبر فعال

ایران یکی از تفریحات اصلی مردم خرید کردن و چانه زدن و بعد از آن تعریف موفقیتها در امر تخفیف گرفتن برای دوست  در
آنرا ....تومان خریدم. اما با توجه به  اگر کسی چیزی خریده باشد از قیمتش می گوید این .... تومان بود اما من "و آشنا است. معموال

 Window shoppingبر بازار اغلب محصوالت حاکم است، مردم اغلب به قول فرنگی ها به  حاضرگرانی نسبی که در حال 
میروند و بدشان هم نمی آید در طی این گردش چیزکی هم میل کنند. به همین دلیل مجتمع های تجاری با استقبال خوب مردم 

به  یابیدست قیتحق نیتجاری میگنجد؟ هدف از ا جتمعرو شده اند. اما واقعا کدام یک از این مراکز واقعا در تعریف مرو به 
 یها مجتمع به طمربو حیاطر یلگوهاو ا لصواست. ا یتعامالت اجتماع یریموثر در حضور انسان در بازار و شکل گ یارهایمع

 طریق یناز ا شاید تا دبگیر ارقر لویتدر او محیط فضایی جتماعیا  - یکالبد رختاسا ردمودر  ندیشیزابا فهد با تفریحی  ریتجا
 دی،قتصاا نقش بر وهعالو  دهبو شهرها مهم یها بخش وجز تفریحی یرتجا یفضاها. دشوداده  پوشش دموجو خألاز  بخشی
 (10:1081،فکنرابذو  نضیاییو.)ستا دهبو جتماعیا تتعامال یگیر شکل ایبر محلی

 همافر ایبر. کند کمک نیز ادفرا جتماعیا تتعامالو  طتباار اریبرقر بهو  بمانندو  بیایند دممر که باشدای  گونه به باید فضا
 چنین همو  باشد دموجو هکنند بجذ ملاعوو  عناصر نخست باید فضادر  هاآن  شتندا نگه سپسو  فضا به ادفرا بجذ مینهز دنبو
 (  2:1080 ران،همکاو  تنوفر. )د برن سر به ضایتر لکماو در  دهنبو مشکل رچاد فضادر  نماند ایبر دممر

 

 پیشینه تحقیق -2
صورت گرفته است.در  یدر کشور ما نیز در سالیان گذشته مطالعات گوناگونی در خصوص رفتار مراجعه کنندگان به مراکز تجار

رسد که تغیر ماهیت  یم جهینت نی( به ا121:109کتاب شکل گیری معماری در تجارت ایران و غرب )فالمکی ، محمد منصور،
خریدها از کارکرد صرف تجاری و مرکز خرید به مراکز تجاری و مرکز خرید و  کزتجاری و مرکز خرید،فضاهای مراکز خرید و مر
مراکز. مطالعات جامعه شناسی و روان شناسی بسیاری در کشورهای توسعه  نگونهیایجاد فضاهایی برای اوقات فراغت و تفریح در ا

است. نتیجة این مطالعات بیانگر این موضوع  تهیافته در خصوص رفتار مراجعه کنندگان به مراکز خرید و مرکز خریدها صورت گرف

                                                           

1 Mutaion   
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ها و اهداف متفاوتی برای کنند و انگیزهه نمیکنندگان اساساً برای خرید کردن به این گونه مراکز مراجعاست که بسیاری از مراجعه
 کنندگان وجود دارد.استفاده از چنین فضاهایی برای مراجعه

 جهینت نی( به ا1081قره جه و همکاران، ی)مهدجتماعیا تتعامالو  ندگیز سر دیکررو با یحیتفر-ریتجا مجتمعمقاله  در
 ملاعو وگردر  نهااز آ یک هر تحقق که ستا هاییرفاکتو دجوو به بستهوا ادفرا بجذ ایبر یکالبد محیط کیفیتکه  رسدیم

در  یکالبد بستر. ستا مرتبط ها یبررکا ریگازساو  عتنو مثل محیط یکالبدر ساختا به ملاعو یناز ا بخشی که باشد می دیمتعد
 نماید یفاا ابجذو  هندز سر محیطی دیجاا جهت یکلید نقش انتو می ان،بررکا نظر ردمو کیفی یژگیو و ها زنیا ینا تامین رتصو
آورد. از  همافررا  جتماعیا تتعامالو  جمعی یها فعالیت بریا محیطدر  ادفرا رحضو لحتماا یشافزا تموجبا زمال تکیفیا دیجاا باو 

 فضاروی داده در  دیفرو ا دیفر بین جتماعیا تتعامال عنوو  انمیزدر  ری،معما عمومی یفضا یکالبد ملاعو بعضی یگرد یسو
 نشستن نمبلما دجوو مانند ماتیالزا بطهرا ین. در اهندد یشافزروی داده را ا تتعامال انمیز ننداتو می ملاعو ینا یگیرربکا. موثرند

 تاثیر جتماعیا تتعامال انمیز بر ملاعو یگرد رکنادر  مجموعه یها دعملکرو  تخدما ،توقفو  مکث عناصر دجوو ،حتاسترو ا
 فعالیت منجاا پیدر  جتماعیا تتعامال منجاا ایبر مینهز ،باشد رداربرخو یباالترو  بیشتر کیفیتاز  ریتجا یفضاها چه هر. ندارگذ
ی  نتیجهدر  رمذکو یفضاهاو  هشد همافر هغیرو  تفریحی فرهنگی یها فعالیت زی،با ،گفتگوو  گپ ار،یدد قبیلاز  جمعی یها

 .دمیشو مدنی تحیاو  ندگیز سر یژگیو جدوا ن،مکا به نشد تبدیل ضمن قفو یها فعالیت
 یمرتض ،ینژاد انیعل حهی)ملیتجار یمجتمع ها یدر طراح یبر تعامالت اجتماع رگذاریتاث یفیدر مقاله عوامل ک نیچن هم

 یمانند مجتمع ها یعموم یفضاها یاز موارد ضرورى در طراح کىیتعامالت اجتماعى  شی( آورده شده است که افزا1081 یقربان
شود و هرچه عوامل  یدر مردم م یتصورات ذهن جادیباعث ا یکالبد طیمح .شود یمى باشد که امروزه کمتر به آن توجه م یتجار

 یراستا مجتمع ها نیشود .در ا یم شتریمردم ب نیآن و اعمال حرکات و روابط برقرار کردن ب جهیتر باشد نت یتصورات قو نیا
 نهیزم تواندیرا فراهم مى کند م گریکدی کنارو شهروندان در  دارانیه کنندگان  خرکه امکان حضور مراجع طىیبعنوان مح یتجار
 یکالبد طیشود تا مح یآن، موجب م نیدر تام طیمح تیافراد و عدم قابل ازین نیآنها شود. عدم توجه به ا نیتعامل ب جادیساز ا

 یتینارضا باعثتواند  یمسئله م نیگردد.ا لیآنها تبد نیب یخال یاز احجام و فضا یبه مجموعه ا یتجار یاز مجتمع ها یاریبس
 فضاها شود. نیو متعاقب آن عدم حضور در ا طیمراجعه کنندگان از مح

 ،ی، محمد صادق صالح یمقاله ارزیابی معیارهای تعامل پذیری اجتماعی و سرزندگی در فضاهای نمایشگاهی )ندا حیدر در
ومـی میتوانند بـه گونه ای طراحی شـوند کـه مـردم و فعالیت ها را از محیـط که فضاهـای عم رسدیم جهینت نی( به ا1081

و روانـی  کـییبـه صورتی باشـند که وارد شـد ن بـه آن هـا از نظـر فیز عکسبر ـایخصوصی به محیط عمومـی فـرا خوانند  
مناسـب بـا   ـدی( بایمعمـار یفضـا ،یشـهر یدشـوار باشـد . عناصـر وکالبـد محیـط بر انسـان تاثیـر دارد و فضـا )فضـا

و خاطره انگیـز باشـد . انسـان  یماند نـ ادیبـه  ،یصمیمـ بـا،یآنـان جـذاب، ز یشـود و بـرا یاسـتفاده کنندگان طراحـ ینیازهـا
سـطح،  ـنیتـا جامع تر ـنیتر یینیازهـا از ابتدا ـنیخـود دارد . ا یدر رفـع نیازهـا یبـا حضـور در محیـط و تعامـل با آن سـع

تواننـد در رفع  یشـده م ختهشـده و محیط سـا فیتعر ینشـان د هنـد . فضـا یمحیطـ یتوانند  خـود را در رفتارهـا یهمـواره م
شـد ه اسـت را داشـته باشـد و  یآن طراح یکـه برا یـیقابلیت تأمیـن رفتارها یکاربـران کمـک کننـد . اگـر محیطـ ینیازهـا

رخ  یشـده بـه درسـت ـفیتعر یدر قرارگاه هـا یاجتماعـ یاسـتفاد ه از محیط را داشـته باشـد ، رفتارهـا یستگیانسان نیز شا

 .شـودیازآن محیط م ـتیانسـان موجب احسـاس رضا یو با رفع نیازهـا دهندیم
 

 بازار -3
ایرانی بودن این عنصر شهری باشد. واژه بازار، به معنی محل به لحاظ واژه شناسی می تواند تاکید بیشتری بر « بازار» واژه 

» و در پارسی هخامنشی به آن« واچار» و در فارسی پهلوی « وازار» در فارسی میانه به آن   خرید و فروش و عرضه انواع کاالست.
گفته   می شده است. واژه بازار از به معنی چریدن و گردیدن است( « کاری » به معنی محل اجتماع و « آبا » )مرکب از « آباکاری

ایران به اکثر زبان ها از جمله انگلیسی،آلمانی،فرانسوی،اسپانیایی،ایتالیایی،روسی و از طریق پرتغال و در دوران قرون وسطی که 
 (1080ارتباط زیادی بین ایران و پرتغال وجود داشت، راه یافته است. )صدری،

 

 پیشینه بازار -4
موجود در  دارک موجود،پیشینه بازارها در ایران به چند هزار سال قبل از میالد می رسد. بر اساس اطالعاتبر اساس اسناد و م

منابع تاریخی، از اوایل قرن هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کمابیش همه شهرهای قدیمی بازارهای دایمی با فضای 
ساخته شده وجود داشت. از دوره سلجوقیان به بعد شاهد شکوفایی بازار در فضاهای شهری ایران می شویم و در دوره صفویه به 
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ل و توسعه روابط خارجی و گسترش مبادالت تجاری، رونق بازار به اوج خود می رسد.)امیرخانی و دلیل برقراری امنیت کام
 ( 1099دیگران،
 

 ساختار بازار -5
عناصر سازنده فضا در بازارهای سنتی ایران: بازارهای ایرانی از عناصری ساختاری هویت بخشی تشکیل شده اند که هریک به 

ری به تبعیت از محیط به پایداری آن در طول قرون منجر شده است. عناصر سازنده بازارهای عنوان عنصری معنایی با تنوع بص
  ایرانی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:

 دکان-قیصریه-تیم یا تیمچه-خانبار ) محل انبار کاال (-سرا یا خان-داالن-رسته-راسته ) اصلی ترین عنصر بازار (

 

 تعریف سرزندگی -6
ی عمید، واژه نشاط را شادمانی کردن، سبکی و چاالکی، شادی، خوشی و خوشحالی تعریف می کند. منبع مذبور فرهنگ فارس

برای واژه سرزندگی نیز تعاریف نسبتاً مشابهی ارائه می نماید. با این وجود آنچه در ادبیات تخصصی طراحی شهری در این خصوص 
می باشد که برابر نهاده فارسی آن سرزندگی شهری  livelinessو بعضاً  livabilityمطرح گردیده است، عمدتاً حول مفهوم 

تعریف می  "مناسب برای زندگی و فراهم آورنده کیفیت زندگی مطلوب"رابرت کوان در دیکشنری شهرسازی، سرزندگی را  است.
ی را، قابلیت مکان برای تأمین تنوعی می توان تعریف عام سرزندگ  با توجه به تعاریف موجود از سرزندگی  (.00، 1091کند )گلکار، 

از فعالیتها و استفاده کنندگان )با پیش زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( با هدف تنوع تجربیات و تعامالت 
له عواملی سرزندگی از جم کنندگان فراهم آورد؛ در نظر گرفت.ای که امنیت، برابری و راحتی را برای همه استفادهاجتماعی به گونه

ای هستند که حیات می یابند رشد می کنند به دمد. شهرها به مثابه موجودات زندهاست که در کالبد یک فضای شهری روح می
بلوغ می رسند و برای ادامه حیات به سرزندگی و نشاط نیازمندند. سرزندگی فضاهای شهری مبتنی بر حضور مردم در شهر است 

 (.0: 1080)زمانی و دیگران، 
 

 سرزندگی و نشاط -7
باشد و تا زمانی که به آنچه می خواهد دست نیابد انسان موجودی هدفمند و جویای نشاط )شادکامی(، خوشبختی و سعادت می

احساس نشاط، خوشبختی و سعادت نمی کند. شاید به جرأت بتوان گفت همه تالش هر انسان در جهت یافتن شادی، نشاط و 
های ما برای مقابله با مشکالت است. در واقع می توان گفت احساس نشاط یکی از مهمترین پشتوانهخوشبختی در آینده است. 

شوند، مسئولیتهای جدید بپذیرند و خود را با تغییرات سازگار کنند. این شرایط حتی شخصیتهای قوی را همه با مسایل روبرو می
تقامت می دهد تا از عهده مشکالت برآید. نشاط واقعی به این بستگی تحت فشار قرار می دهد. توانایی در کسب نشاط به انسان اس

دارد که انسان نیازهای درونی و پنهانی خود را از طریقی که جامعه و هنجارهای معمول آن را قبول دارد، برآورد. در این راستا می 
اند، یا ت حرکت وی به هدف خود رسیدهتوان گفت احساس نشاط )مثل رضایت( به آن حالت موجود زنده گفته می شود که تمایال

برنامه ریزری فرد به ثمر رسیده و یا در حال رسیدن به نتیجه می باشد. به صورت دقیق تر می توان گفت: نشاط واقعی احساسی 
خاص است که شخص به هنگام رسیدن به آرزوهایش پیدا میکند. اما باید یادآور شد که احساس نشاط به متغیرهای متفاوت 

جتماعی و فردی بستگی دارد که از یکسو این نیازها به حکومت و از سوی دیگر به جامعه و نظام ارزشی و در نهایت خود شخص ا
 (.101: 1099بر می گردد )هزار جریبی و آستین فشان، 

 

 تعامالت اجتماعی -8
 ه نخست نیازهای مادی و جسمانیبراساس هرم نیازهای انسانی)مازلو( احتیاجات افراد به دو گروه تقسیم می شود، دست

است که در صورت ارضای این دسته، طیف دیگری از نیازها مطرح می شود که به بعد روحی و روانی زندگی انسان باز میگردد. بر 
ترتیب از  این اساس یکی از نیازهای فطری انسانها)از جمله شهروندان( نیاز به برقراری تعامالت و روابط اجتماعی است. بدین

به طوری که  .تعامالت و روابط اجتماعی هم به عنوان یک نیاز فطری و هم وسیله ای برای ارضای نیازهای دیگر نام برده می شود
 و(زبان الگ، الکساندر،ک.)انسان بدون برقراری روابط اجتماعی قادر به زیستن نمی باشد

عامالت و کنش های اجتماعی الزمه زندگی اش در اجتماع زندگی می کند و ت انسان موجودی اجتماعی است که در گروه و
تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی میان آنها شود و  .بین انسان های دیگر است

گیرند. البته تعاریف  هر دو طرف شناخته شده است. بنابراین روابط بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمی این نوع واکنش برای
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تعامالت اجتماعی وجود دارد به عنوان نمونه، تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط، می تواند یک موضوع فیزیکی،  دیگری نیز برای
مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های متناسب و در نتیجه نقش پذیری  یک نگاه، یک

  (دانشپور، ع، چرخچیان، م)و عضویت آنها در گروهها و شبکه های اجتماعی است فضا مردم در
دارند و آن را با اعمال حرکاتی به یکدیگر انتقال می دهند.   تعامل اجتماعی ذهنیتی است که انسان ها آن را در ذهن خود   

آنچه ما در جوامع امروزی شاهد آن هستیم کاهش  اما.باشد این حرکات شامل کلمات، حاالت چهره، صدا، حرکات دست و.....می
شهرها، سرعت، تراکم و غیره، مدرنیت، شهروندی و روابط  سطح ارتباط افراد با یکدیگر است چنانکه با افزایش اندازه، وسعت

ساسی به احساس جمعی اجتماع های محلی و وابستگی های اح اجتماعی به عنوان اصول اولیه شهری، تضعیف شد، به این ترتیب
تبدیل شده است، انسان موجودی اجتماعی می باشد و کم رنگ شدن  یک مکان در حال ناپدید شدن است. که به معظل بزرگی

قرارگرفتن بخش های مختلف زندگی آن می شود از این رو شناخت انسان از  تعامالت اجتماعی آن با دیگران باعث تحت تاثیر
برقراری تعامل و ارتباطش با دیگران بسیار موثر می باشد بنابراین با شناخت انسان ها  در نحوه ارتباطش با سایرین و چگونگی آن
اجتماعی برقرار می کنند شناخت کنش های رفتاری و واکنش های اجتماعی و فعالیت ها  که یک موجود اجتماعی بوده و تعامالت

راد مختلف به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی با دیگران تمایل معنادار، اهمیت پیدا می کند. اف برای تعامل های اجتماعی و روابط
خوب  تعریف سطح مطلوب تعامل، به طور ذهنی از گفته های مردم و به طور عینی از موضع گیری هنجاری نسبت به زندگی .دارند

سیمای ، ک لینچ،. )هستند یاسیبه دست می آید. هر دو از تعریفی دارای ارزش باال برخور دارند و دارای جهت گیری اجتماعی و س
 (شهر 

فضاهای شهری و عمومی به مردم اجازه .مشاهدات نشان می دهد تعامل اجتماعی در بین نسل های گوناگون اتفاق می افتد
حضور داشته باشند. به همین دلیل جهت رسیدن به  می دهند که باهم و با نسل های مختلف رو به رو شوند و باهم در یک مکان

عمومی نیازمند شناخت چگونگی الگوهای مختلف اجتماعی  اجتماعی منسجم و پایدار و حضور در کنار هم و در فضاهایروابط 
اجتماعی که طیف وسیعی از مؤلفه های ادراکی و مفهومی تا مؤلفه  شدن می باشیم. در زیر، چندین عنصر تأثیرگذار بر تعامالت

ازدحام و تراکم، هنجارها و روابط اجتماعی، باورها و اخالق، طبقه بندی  .فی کرده ایمهای کالبدی و عینی را در بر می گیرد را معر
 .پذیری، خلوت و قرارگاه فیزیکی، دسترسی و به هم پیوستگی های اجتماعی، کاربری ها و فعالیتها، اجتماع

 

 عوامل موثر بر ایجاد نشاط و سرزندگی شهری -9
اهداف مورد انتظار خود موفق باشند، رضایت ذهنی آنان باال رفته و این امر سبب هر چقدر  افراد یک جامعه در رسیدن به 

افزایش نشاط خواهد شد و همچنین بر اساس تئوری قضاوت اجتماعی، نوع قضاوت در مورد افراد به ویژه از سوی اعضای خانواده، 
شت و در صورت عدم تأیید و مقبولیت افراد در جامعه، دوستان و نزدیکان، همکاران تأثیر به سزایی در احساس نشاط افراد خواهد دا

امکان احساس بیگانگی و انزوا در بین افراد جامعه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر بر اساس نظریه مازلو توجه به ارضای 
ه نشود، نمی توان شاهد ای است و مادامی که نیازهای تک تک افراد برآوردنیازهای اولیه و ثانویه افراد از ضرورتهای هر جامعه

های مهم دیگر احساس عدالت است. همانطوری که می دانیم برای داشتن ای با نشاط، پویا و خالق بود. همچنین از مؤلفهجامعه
انسان به عنوان موجودی عقالیی و عاطفی « برابری»یک جامعه خالق و پر تحرک نیازمند افراد باانگیزه هستیم. بر اساس تئوری 

ل محرکهای بیرونی و درونی رفتارهای خاص از خود بروز می دهد و زمانی که احساس برابری در مقابل پاداش ما، امکانات، در مقاب
تسهیالت و ... داشته باشد انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت داشته و پاسخ مثبت و فعاالنه نسبت به محرکهای بیرونی می دهد و 

 (.101: 1099رضایت درونی در فرد ایجاد می شود )هزار جریبی و آستین فشان،  به تبع آن احساس نشاط اجتماعی و
 

 سرزندگی شهری -11
 "هدف اصلی از ایجاد شهر تامین نشاط و خوشبختی شهروندان است "سقراط در قرن پنجم پیش از میالد گفته است:

دهد. بر مبنای چنین سرزندگی را به خوبی نشان میاین گفته سقراط رابطه دیرین و مستحکم میان دو مفهوم شهر و نشاط و 
 دیدگاهی اساساً شهر به مثابه دستگاه، وسیله یا مرکبی برای نیل به شادی، نشاط و سرزندگی تلقی می گردد.

های مدیریت شهری به های اصلی نظامامروزه به دالیل گوناگون تامین نشاط، شادی و سرزندگی شهری به یکی از دغدغه
ر کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. تأمین سرزندگی شهری به مثابه آرمانی مشروع در صدر بسیاری از اسناد رسمی وِیژه د

شهرسازی به چشم می خورد که خود برخاسته از اهمیت سرزندگی شهر توأماً به مثابه یک هدف و وسیله است. به عبارت دیگر، در 
ف امروزه در شرایط رقابت جهانی شهرها برای کسب سهم بیشتر از سرمایه ها، کنار اهمیت سرزندگی به مثابه غایت و هد

استعدادها و توجه جامعه بین المللی، سرزندگی شهری ابزار مؤثری برای ارتقای توان رقابتی شهرها در تحقق چشم انداز مطلوب 
 آنها تلقی می شود.
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اندیشیدن در باب سرزندگی شهرها الجرم پرسش ها و دغدغه های متعددی را به ذهن متبادر می کند از جمله اینکه آیا 
کالبدی یک شهر جبراً به ایجاد نشاط و سرزندگی منجر می شود؟ و اساساً چه  –ویژگی های مثبت و کیفیت های برتر فضایی 

 ه سرزندگی شهری وجود دارد؟نسبتی میان کیفیت طراحی شهری یک شهر و نیل ب
های گوناگونی را می تواند برای تجربه شادی و نشاط در اختیار شهروندانش قرار دهد. تجربه نشاط در یک شهر فرصت

شهربازی، در یک استادیوم ورزشی، در یک تئاتر کمدی، در یک کنسرت موسیقی و یا در یک جشنواره خیابانی و مراسم آتش بازی 
نشاط انگیز و در عین حال متفاوتی را نمایندگی می کند. می توان پرسید که آیا اساساً ممکن و در صورت امکان طیفی از تجارب 

مفید است که نوع خاصی از نشاط و سرزندگی را در کلیت شهر تسری داد؟ به بیان دیگر آیا می توان مثالً نشاط و سرزندگی یک 
 د، بی آنکه مفهوم شهر دچار فروپاشی گردد؟شهربازی را عیناً در تمامیت یک شهر گسترش دا

این گونه به نظر می رسد که می توان از طیفی از تجارب متنوع نشاط و شادی شهری سخن گفت که در قطبی از آن شادی 
پایدار سطحی و گذرا و در قطبی دیگر شادی عمیق و ماندگار قرار دارد. به بیان دیگر، می توان در مقابل نشاط زودگذر از سرزندگی 

 (.00-01: 1091شهری سخن گفت )گلکار، 
شهرهای جدید با مشکالت متفاوتی مواجه می باشند. از طرفی فضاهای عمومی شهری در آنها بدون هیچگونه بار فرهنگی و 

 .(1091اجتماعی به حیات خود ادامه می دهند و این امر باعث تشدد بحران هویت و عدم سرزندگی در آنها شده است) گلکار، 

اگر شهر را به مانند یک موجود زنده فرض کنیم برای ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است. نقش فضای 

گیرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا شهری، یا به عبارتی فضایی که در آن تعامالت اجتماعی شهروندان شکل می

ط حاکم بر شهرهای امروزی شیوه زندگی جدیدی را القا می می یابد، در کشور ما روز به روز در حال افول است. شرای

کند که در آن پیاده روی به منظور انجام اهداف مختلف نادیده گرفته می شود؛ به عنوان نمونه خرید کردن و حتی 

کی ای که یها در یک فضای پیاده یکی از فعالیت های جذاب و پرطرفدار شهری به شمار می آید به گونهتماشای مغازه

از انواع فضاهای پویا و سرزنده در جهان، مرکز خرید پیاده است که متأسفانه جایگاه چنین فضاهایی در شهرهای ما به 

درستی تعریف نشده؛ هم چنین سلطه بی قید و شرط خودروهای شخصی بر شهر و به تبع آن تداخل حرکت سواره و 

به عنوان یکی از ارکان مهم سالمت روحی و جسمی شهروندان، پیاده از سر زندگی می کاهد؛ به عالوه نقش پیاده روی 

بسیار کمرنگ شده است. از سوی دیگر در کشور ما فستیوال، کارناوال و آن چه به مفهوم جشن های خیابانی در جهان 

مطرح است، آن چنان جایگاهی ندارد و جشن های باستانی به جای مانده مانند چهارشنبه سوری، حرمت و کیفیت 

شین خود را از دست داده اند. واضح است که الزمه سرزندگی فضاهای شهری حضور مردم در شهر است؛ اما امروزه پی

به دالیل گوناگون به خیابان به عنوان یک فضا برای گذران اوقات فراغت توجه نمی شود و صرف مدت زمان زیاد در 

کار منع می شوند؛ این در حالی است که اگر محیط شهری ای که جوانان از این خیابان، مذموم تلقی می گردد به گونه

ای سازمان یافته و مطابق با ارزش های جامعه فضایی امن و مطلوب را فراهم سازد و فعالیت ها و تفریحات سالم به گونه

مل مؤثر میسر گردد، حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست پذیری افزایش می یابد. با شناسایی و تقویت عوا

: 8913بر سرزندگی فضاهای شهر و ایجاد فضاهای سرزنده می توان شهر را احیا و باز سرزنده نمود )خستو و رضوانی، 

04.) 

های شهری های اصلی یک مکان وجد کیفیت طراحی شهری می باشد. محیطنشاط و سرزندگی یکی از مؤلفه

و خلق و افزایش سرمایه اجتماعی می گردند. عالوه بر این؛ با  سرزنده، زمینه ساز تعامالت اجتماعی بین افراد متفاوت

توجه به تحقیقات صورت گرفته در امریکا و اروپا، سرزندگی یک شهر یا منطقه  شهری در توسعه اقتصاد خالق آن نیز 

 مؤثر می باشد.

های طراحی شهری در های شهری در مطالعات، تحقیقات و پروژهبا این وجود، تا کنون به ویژگی سرزندگی محیط

ایران و تهران توجه جدی نشده است و بیشتر عرصه های عمومی که امروزه در سطح شهرها دیده می شوند، 

ای را در افراد برای رفتن و ماندن در آنجا بر نمی انگیزند. های کسل کننده و غیرجذابی می باشند که هیچ انگیزهمحیط

ز تعریف مشترکی از ویژگی سرزندگی محیط های شهری و معیارها و عوامل عالوه بر این در میان متخصصان شهری نی

 ایجاد کننده آن وجود ندارد.
 

 های تجاری سرزندگی در مجتمع-11
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 سخن از سر زندگی سخن گفتن از ارتقاء کیفیت محیط است و بدون تردید با ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و

( 8118 )و پانتر(1822 )وه پرداختن به مفهوم سر زندگی در مراکز تجاری با توجه به مدل کانترنح .کالبدی یک محیط مرتبط است
 صه می شودخال در سه دسته کلی

 بررسی ویژ گی های کالبدی و معماری در مراکز تجاری -1
 بررسی فعالیت های مرتبط با این فضا در مراکز تجاری -0

 تجاریتحلیل سطوح معنا و نمادین در فضاها در مراکز  -0

که با توجه به تعریف سرزندگی، فضایی سر زنده است که، فضا باید به گونه ای باشد که مردم بیایند و بمانند و به 

اجتماعی افراد نیز کمک کند. برای فراهم بودن زمینه جذب افراد به فضا و سپس نگه داشتن  ارتباط و تعامالت برقراری

کننده موجود باشد و هم چنین مردم برای ماندن در فضا دچار مشکل  ذبفضا باید نخست عناصر و عوامل ج آن ها در

 (2:1080،  فروتن و همکاران)نبوده و درکمال رضایت به سر برند. 
 

 تعریف خرید -12
می توان در محل های خرید مشاهده  دارند. این تفاوت ها را همیخرید و خرید کردن در دنیای مدرن و کهن تفاوت های م

مدرن را نشان می دهند. فروشگاه ها بزرگ در قرن  کردن خرید )مجتمع های تجاری ( های بزرگ دنیای جدید فروشگاهکرد. در 
نیز  را در تغییر تعریف خرید کردن مجتمع هابعد از ان در آنها رخ داده است. تاسیس این  تاسیس شده اند. اما تحوالت زیادی 18

برای خرید کاال یا کاالهایی یا دیدن یا  کردن این است که : دیدار از یک فروشگاهمی توان مشاهده کرد. اینک تعریف خرید 
دیدار از فروشگاه برای "خرید کردن سنتی تعریف کردن به این معنی بود:  در حالکیه در ") آزمایش( محتوی آنها.   پرسیدن

از حقوق مصرف کننده  ه بر اساس تعریف اول یکیاست که از این تعریف آزادی در خرید بیرون نمی آید. در حالیک روشن "خرید.
 ( طرح جامع ، مهندسین مشاور فرافزا .)جدید ورود آزادانه به فروشگاه بدون الزام به خرید است

خرید،فعالیتی است که نمودهایی ازشرایط وساختاراقتصادی،اجتماعی و به ویژه فرهنگی یک محیط راآشکارمیسازد؛هرچندکه 
د،تنهابه منظورپاسخگویی به نیازهای اقتصادی راقبان به صورت پالنهای خطی وقرارگیری اجزای فردی یعنی درابتدا فضاهای خری

 تا مغازه ها دراطراف مسیرهای خطی یامنحنی مراجعان طراحی میشد،امااین ایده که مراکزخرید باید دربرگیرنده کاربریهایی باشند

 ،به مرور بعنوان اندیشة غالب درمعماری مراکزتجاری تبدیل گردید.برای دیگرنیازهای مراجعین نیزپاسخی مناسب یابد
 

 مراکز خرید -13
بازار و یا مراکز خرید، به مفهوم کلی کلمه، به معنای محل سرپوشیده و یا غیر سرپوشیده ای است که تجمع تعدادی فروشگاه 
از یک صنف و چه از اصناف مختلف را در بر گرفته و به عنوان کانون داد و ستد، فعالیت می کند. از نظر علم اقتصاد بازار عبارت 

ی که برای خرید و فروش جنس معین با یکدیگر تماس پیدا کرده و در نتیجه مبادالت آنها در زمان است از محل معین و یا افراد
مرکز خرید به طور عام  .واحد و  به قیمت معین انجام می گیرد. در برخی موارد مرکز خرید شامل یک بازار محصور و باغ راه است 

گروهی از واحد ها و مؤسسات تجاری که برنامه :  قیق آن عبارت است از ولیکن معنای د. به یک گروه از مغازه ها اطالق می شود 
انواع مختلف مراکز خرید ،ماهیت و  .ریزی ، طراحی ، مالکیت ، بازار یابی و مدیریت آنها بصورت واحد و یکپارچه صورت می گیرد 

هدف .  و خدمات قابل عرضه ، کامال متفاوتند مفهوم مشابهی دارند ، اما در برخی ویژگی ها مانند اندازه ، مقیاس و گستره کاال
عمده طرح ریزی واحداث این مراکز ، خلق یک مکان مناسب و جذاب با ارائه حداکثر اقالم مورد نیاز مشتریان و حداکثر میزان 

نها طی مراکز خرید و مؤسسات خرده فروشی را بر اساس مسافتی که مشتریان آ .فروش برای مستاجران واحدهای تجاری است 
 (10میکنند ، طبقه بندی میکنند. )پروند،پایان نامه کارشناسی ارشد : 

 

 انواع مراکز خرید -14
شهر ها  .رشدوتوسعه خرید و فروش سبب پیدایش نظم و ترتیب حرفه ای وگرد آمدن در اماکن و بازار های خاص خود گردید 

با  .که هانس بوبک آن را تشریح نموده است ، بر محیط روستایی تسلط پیدا کرده اند «سرمایه داری غیر فعال » در چهارچوب 
پتانسیل تولیدی هر شهر ، کیفیت وسعت بازار های شهری به بازار های مختلفی بر می خوریم که هر  ،توجه به موقعیت جغرافیایی 

عه ای از مغازه های خرده فروشی با پارکینگ عمومی مرکز خرید به مجمو. یک دارای قلمرو و عملکردی متفاوت از دیگری است 
در برخی  .اطالق می شود که در آن یک یا چند فروشگاه بزرگ ، مغازه هایی با تخفیف ویژه وفروشگاه های مواد غذایی وجود دارد 

ولیکن . ها اطالق می شود مرکز خرید به طور عام به یک گروه از مغازه  .موارد مرکز خرید شامل یک بازار محصور و باغ راه است 
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گروهی از واحد ها و مؤسسات تجاری که برنامه ریزی ، طراحی ، مالکیت ، بازار یابی و مدیریت :  معنای دقیق آن عبارت است از 
انواع مختلف مراکز خرید ، ماهیت و مفهوم مشابهی دارند ، اما در برخی ویژگی ها  .آنها بصورت واحد و یکپارچه صورت می گیرد 

هدف عمده طرح ریزی و احداث این مراکز ، خلق یک . مانند اندازه ، مقیاس و گستره کاال و خدمات قابل عرضه ، کامال متفاوتند 
 .مکان مناسب و جذاب با ارائه حداکثر اقالم مورد نیاز مشتریان و حداکثر میزان فروش برای مستاجران واحدهای تجاری است 

شی را بر اساس مسافتی که مشتریان آنها طی میکنند ، طبقه بندی میکنند)پروند،پایان نامه مراکز خرید و مؤسسات خرده فرو
 (.10کارشناسی ارشد :

 

 مراکز خرید فرامنطقه ای -15
با این  .مراکز خرید فرا منطقه ای از نظر ترکیب اقالم عرضه شونده در آنها ، به مراکز خرید منطقه ای بسیار شباهت دارند 

مساحت آنها حدود .به عالوه ، انواع سرگرمی های جالب در این مراکز به چشم می خورد  .کاال های آنها بیشتر است  وجود ، تنوع
بر اساس طبقه بندی . جریب و یا حتی بیشتر احداث می شود  103  تا  13 که در سایتی به مساحت  .فوت مربع است  933333

 :ویژگی های مراکز خرید فرا منطقه ای به شرح ذیل می باشد  ( ICSC)انجمن بین المللی مراکز خرید 
  میلیون فوت مربع 1/1 تا 333/933: مساحت  ـ
  جریب  101 تا   13: مساحت کل سایت   ـ
  واحد  001 تا   033 : تعداد کل مغازه ها   ـ
  مایلی  10 نفر در محدوده   333/033 :حداقل جمعیت مورد نیاز جهت تامین فروش   ـ
 (01کارشناسی ارشد : نامهدقیقه.) پایان  03 کمتراز   :مدت زمان رانندگی از مبدا تا مرکز خرید   ـ
 

 مراکز خرید منطقه ای -16
مراکز  .بعد از مرکز اصلی شهر ، بزرگترین نوع مراکز خرده فروشی و خدمات جزئی در مناطق خاصی از شهر پدید می آید 

 .خدماتی منطقه ای ، خاص شهرهای بزرگ هستند و هسته ها یا مراکز درجه یکزهم طراز مرکز شهر به شمار می روند  ـ  تجاری
در اغلب شهرها ، مراکز خرید منطقه ای در امتداد خیابان ها و مراکز تقاطع ها و میدانهای اصلی یک بخش از شهر تشکیل می 

قل ، مترو  و اتوبوس برقی بهره می گیرند ، مراکز منطقه ای پیرامون ایستگاه ها و در شهر های بزرگ که از شبکه حمل و ن. شوند 
 .پایانه ها و جاهایی که به سیستمهای حمل و نقل دسترسی دارند و به بزرگ راه ها مرتبط می شوند ، پدید می آیند 

جریب می گردند که   033 الی   03 ود مراکز خرید مهم ، تفرجگاه های منطقه ای و بازار های بزرگ در فضای وسیعی در حد
این مراکز را معموال سرمایه داران بزرگ احداث می کنند و . مایل و گاه بیش از آن میرسد   01 الی  1 شعاع خدمات رسانی آنها به 

لوازم  ،ای مد مزون ه ،کاال های تخصصی  ،فروشگاه های بزرگ : خدماتی از قبیل . طیف گسترده ای از خدمات را ارائه می دهند 
  001 تا  23 تعداد مغازه های مراکز خرید منطقه ای بین . کارگاه های کوچک و متوسط ، و غیره ،انبار های بزرگ  ،رفاهی خانگی 

 اندازه این مراکز . خانوار برای حصول میزان قابل قبول فروش آنها الزم است  333/113 تا   333/13 متغیر است و حدود  ،واحد 
ویژگیهای مراکز خرید ( ICSC) براساس طبقه بندی انجمن بین المللی مراکز خرید .فوت مربع می باشد  333/933 تا  333/033

 : منطقه ای به شرح ذیل می باشد 
 مجموعه ای از مغازه ها و حداقل شامل دو فروشگاه:  کاربری فروشگاه ها و واحدهای تجاری   ـ
 فوت مربع 333/933 تا  GLA : 333/033مساحت   ـ 
 واحد 133: تعداد کل مغازه ها   ـ 
  مایلی  9 نفر در محدوده  333/113: حداقل جمعیت مورد نیاز جهت تامین فروش   ـ 
 (00کارشناسی ارشد : نامهدقیقه. ) پایان  03 کمتراز  :مدت زمان رانندگی از مبدا تا مرکز خرید   ـ
 

 مراکز خرید ناحیه ای -17
خدماتی ناحیه ای ، گفته می شود که این مراکز کاالها و خدمات ماهیانه ساکنین را تامین می _تعریف مراکز تجاریمعموال در 

البته   .خدمات ساالنه را عرضه می کنند  ،در حالی که مراکز محله ای پاسخگوی خدمات روزانه هستند و مراکز منطقه ای  ،کنند 
تنوع و ،خدماتی ناحیه ای  –بهترین تعریفب رای مراکز تجاری .  مطلق داشته باشد این تعریف نسبی است و نمی تواند معنایی

گوناگونی عرضه کاال و خدمات و جنبه نسبتا تخصصی برخی فعالیت ها در آنهاست که به جمعیت بیشتر برای پذیرش سفارش و 
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دسترسی آسان به تسهیالت ارتباطی برای جمعیت محلی است ،  ،خصوصیت دیگر مراکز خرید ناحیه ای . مشتری نیاز دارند 
 .بطوری که حتی با دوچرخه یا پیاده نیز میتوان به آنها دسترسی یافت 

که برخی از نیازهای . در گذشته ، در شهرهای بزرگ افسون بر بازار اصلی شهر ، یکی از چند بازار ناحیه ای نیز وجود داشت 
 .الهای روزانه و هفتگی و گاه ماهانه را تامین می کرد بخشی از ساکنان شهر به کا

مایل را   1  تا  0 جریب احداث می شوند که شعاعی حدود   03 الی   31  مراکز خرید ناحیه ای عموما در فضایی به مساحت 
تولیدات داخلی ، خرده فروشی و حراج . مجتمع های تجاری ناحیه ای معموال یک یا چند مالک اصلی دارند . پوشش می دهند 

اصوال . لوازم ورزشی و غیره در چنین مراکزی ارائه می شوند  ،مبلمان منزل  ،فروشگاه بزرگ تولیدات الکتریکی ، سوپرمارکت 
با تنوع و مقیاس باالتری عرضه می  ،کاالها و خدماتی که در مراکز مذکور یافت می شوند نسبت به مراکز تجاری محل های 

های جدید ، رستوران غذاهای خاص و اص ، مراکز خرید ناحیه ای محل معرفی و اتنقال مد ، ارایه سرگرمیدر حالت خ. کردند 
خانوار برای تامین فروش مطلوب آن  1333 مغازه است و حداقل  23 الی   03 یک مرکز خرید ناحیه ای شامل  .غیره می باشند 

فوت مربع می باشد و مشتریان آنها از محدوده جغرافیایی  333/033تا  333/113 مساحت این مراکز معموال بین. الزم است 
ویژگی های مراکز خرید ناحیه ای به شرح ذیل می ( ICSI)براساس طبقه بندی بین المللی مراکز خرید  .وسیعی تامین می شود 

 :باشد 
 فروشگاه تخفیف ویژه ، نمایشگاه،سوپرمارکت:  کاربری فروشگاه ها و واحد های تجاری  ـ
 فوت مربع 333/033 تا  GLA:   333/133مساحت   ـ
 جریب 03 تا 13: مساحت کل سایت  ـ 
 واحد 03: تعدادکل مغازه ها  ـ 
 مایل 1 تا 0 نفر در محدوده  333/113 تا 333/03: حداقل جمعیت مورد نیاز جهت تامین فروش   ـ 
 (00کارشناسی ارشد : نامهدقیقه. ) پایان 11 کمتراز: مدت زمان رانندگی از مبدا تا مرکز خرید   ـ 

 

 مراکز خرید محلی -18
های  مراکز خرده فروشی و خدمات جزئی ، مغازه ها و فروشگاه های کوچک تجاری هستتند که اغلب در قسمت ،این مراکز 

این ،در بافت های قدیمی. د شونها مستقر میهای اصلی و محلی ، به صورت نواری در طول خیابان قدیمی شهرها و تقاطع خیابان 
 آمدند.مراکز همراه با سایر عملکردها ، در گذر اصلی محله یا محل تالقی گذرها به وجود می

قصابی ، میوه فروشی ، نانوایی  ،معموال در مرکز هر محله ، یک بازار کوجک متشکل از چند فروشگاه مانند خوار و بار فروشی 
توان آنها را به صورت تر گاه میکه نیازهای روزانه و هفتگی مردم محل را تامین می کند و در محالت قدیمی . و غیره وجود دارد 

 .وسعت این مجموعه و تعداد فروشگاه های آن بستگی به وسعت وجمعیت محله دارد. ای در زیر یک سقف مشاهده نمود مجموعه 
مایلی و در فضایی به  0 نیازهای خرید روزانه مردم را در شعاعمراکزخرید محله ای در سطح محله مطرح می شوند که 

های خوار و بارفروشی و یکسری فروشگاه مراکزتجاری محله ای معموال دارای مغازه. جریب تامین می کنند 11 الی 0 مساحت
. ق طراحی می گرددها جهت دسترسی مناسب به خدمات فوکوچک و متوسط خرده فروشی هستند که مسیرهایی برای عبورپیاده 

 . داروخانه ، بانک ، رستوران ، آرایشگاه ، خشک شویی و خدمات از این قبیل ممکن است در مراکز تجاری محله ای یافت می شوند
یک مرکز خرید محله ای معموال از یک داروخانه ، یک : ای چنین آمده است  درتوصیف کلی ویژگی های مراکز خرید محله

خانوار جهت تامین میزان قابل قبول فروش آن ، الزم  1333 مغازه های کوچک تشکیل شده است و تعدادخشک شویی و تعدادی 
 تا شرایط خرید مناسبی را برای مشتریان در یک شعاع.شوند فوت مربع طراحی می 333/133 این مراکز با مساحتی حدود .است

 0 مغازه تشکیل شده اند که در سایتی با مساحت 03 الی 11 ملمعموال این مراکز از مجموعه ای شا. مایلی فراهم نمایند 1/1
های مراکز خرید محله ای به شرح ویژگی( ICSC) جریب واقع گردیده اند. بر اساس طبقه بندی انجمن بین المللی مراکز خرید

 :ذیل می باشد 
 سوپرمارکت:  کاربری فروشگاه ها و واحدهای تجاری  ـ
 فوت مربع 333/133 تا GLA:333/03مساحت  ـ 
 جریب 13 تا 0: مساحت کل سایت  ـ 
 واحد 03 تا 11: تعدادمغازه ها  ـ 
 مایلی 1/1 نفردرمحدوده333/03 تا 0133: حداقل جمعیت مورد نیاز جهت تامین فروش  ـ 
 (00کارشناسی ارشد : نامهدقیقه. ) پایان 13 کمتراز: مدت زمان رانندگی از مبدا تا مرکز خرید   ـ 
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 مرکز خرید اجتماعی -19
فتار اجتماعی مردم معاصر و جوامع مختلف می تواند سر منشاء چگونگی شکل گرفتن و تعریف مرکز خریدی مدرن را ارائه ر

انسان امروزی انسانی با دغدغه های ذهنی فراوان و دچار انباشتگی اطالعات غیر ضروری است. این فرد هر روز و در هر هد. د
برای مصرف  .مسیر بمباران اطالعات کاربردی و غیر کاربردی است که از محیط پیرامون خود دریافت می کندساعت و هر ثانیه در 

 .کننده امروزی مرکز خرید تعریف بسیار گسترده تری نسبت به برآورده ساختن نیاز خرید محصول و یا سرویس را پیدا کرده است
روز خوب را می طلبد. در راستای برآورده ساختن این خواسته ، نسل  انسان معاصر در مرکز خرید تجربه شگفت انگیزی از یک

جدید مراکز خرید خدمات متنوع و گوناگونی را در راستای خوشنودی جامعه و فراهم کردن سبدی از امکانات و فرصت ها برنامه 
ه طور مشخص برای طبقات سنی مراکز خرید مدرن در سطوح مختلف با طبقات مختلف جامعه در تعامل هستند و ب .ریزی می کند

متفاوت و برای نیازهای تخصصی بانوان و آقایان امکاناتی متنوع را فراهم می کنند تا اقامت هرچه مطلوب تری در فضای مرکز 
در این حوزه محدوده سرویس های یک مرکز خرید از بخش بندی بازار در حوزه های خرید اقتصادی تا بازار  .خرید امکانپذیر باشد

الهای لوکس گسترش می یابد و فضاهای ارتباطی همچون البی ها و تراس ها و فضاهای کاربردی مانند پارک های بازی کا
)طراحی شده برای محیط های درونی مانند بازی های رایانه ای و محیط های بیرونی همچون بازی های حرکتی( و انواع رستوران 

نکته کلیدی  .احت، همه و همه پیرامون تعریف اولیه مرکز خرید شکل می گیرندها و فودکورت ها و فضاهایی جهت توقف و استر
در پویایی و فعال سازی یک مرکزخرید مدرن، گسترش استراتژی های دقیق جهت جذب و افزایش کمی و کیفی مخاطب و تداوم 

 (21:1091،مکی ، محمد منصورالف) .ارتباط با مخاطب است
 

 مکان تجاری اجتماعی مرکز خرید نمونه ای از یک -21
ی ی خیلی تنگاتنگ با نهادهای دیگر جامعه مثل مذهب، سیاست و با قشرهای مختلف جامعه دارد ولی این رابطهبازار رابطه

ی تنگاتنگ با تاریخ، با محیط نامید. نبود این رابطه« غیرمکان»ارگانیک در مرکز خرید وجود ندارد. شاید بتوان مرکز خرید را 
بازار محلی است که اخالق را . توانید هویت دیگری را برای خود بسازیددهد. میبستر فرهنگی امکان بازی با هویت را میاطراف و 

کشد. بازار و برد یا به چالش میکند، اما مرکز خرید با آزادی نسبی که دارد اخالق را زیر سوال میکند و از آن دفاع میبازتولید می
کنند از بازار گذاری میی بسیار تنگاتنگی دارند و خیلی از کسانی که در مرکز خرید سرمایهر اقتصادی رابطهمرکز خرید با هم از نظ

 (21:1091،مکی ، محمد منصورالف . )رسداز بازار به مرکز خرید میآیند و خیلی از اجناسی که در مرکز خرید هست،می
 

 ریمراکز خرید عنصر اجتماعی تشکیل دهنده فضای شه -21
یکی از عناصر تشکیل دهنده بدنه های شهری، مراکز خرید و فروشگاهها هستند. بدنه خیابانها در طراحی شهری از زمره 
جزئیات و نشان های شهری به شمار می روند. مراجعان به مراکز خرید و فروشگاه ها حریداران پیاده اند، بنابراین طراحی این 

اده بررسی شود. توجه به این امر عالوه بر زیبا سازی خیابانهای شهر،نمادی است از این اماکن می بایست در مقیاس خریدار پی
میزان ارزش گذاری و احترام به شهروندان و متقابال به ارتقای سطح آگاهی و حساسیت شهروندان نسبت به کیفیت محیط شهری 

ما اغلب به دلیل داشتن دو پای ثابت روی زمین و چشمانی در ویترین مغازه ها در افق دید عابران پیاده قرار دارند و  کمک می کند.
ارتفاعی ثابت از سطح افق، محیط پیرامون را از طریق حرکت به طرفین )استفاده از پاراالکس افقی( درک می کنیم و کمتر به باال 

ه عابران به عناصری است که و پایین افق دید )پاراالکس عمودی( توجه داریم. هنگام عبور از مسیرهای پیاده بیشترین توج
مستقیما در معرض دیدشان قرار دارند. یکی از مشکالت عمده ی شهرهای ما از انجا ناشی می شود که ز پیاده ها غافل مانده اند. 
غفلت از این مساله و بی توجهی به طراحی بدنه ی فروشگاه ها و ورودی و ویترین آنها اغلب نمای زشت در شهر و پیاده روهای 

ن می سازد. عدم تناسب ابعاد پیاده رو هم به آزار دهنده بودن وضعیت دامن می زن و مسیرهای پیاده با عرض نامناسب به فضای آ
ناراحتی تبدیل می شوند که عابران ناگزیر با سرعت از آن می گذرند، بی آنکه امکانی برای مکث و توقف، خرید یا ختی تماشای 

پیاده رو برای خرید یا تماشای ویترین فروشگاه ها از تفریحات ساده و ابتدایی مردم به شمار می رود. قدم زدن در  ویترینها بیابند.
بهره گیری از ایده های ناب طراحان داخلی در جهت رسیدن به فضاهای خرید فکر شده و تولید نماهایی جذاب برای مغازه 

از فروشگاه ها را برایشان با لذت توام می سازد و آنها را به پشت ها،امکان مفرحی را در زندگی شهروندان ایجاد می کند. خرید 
ویترین و داخل فروشگاه می کشاند. چیدمان طراحی شده و فکر شده اجناس، ارائه خدمات فروشنده به مشتری را هم آسان می 

  (1021،بحرینی ، سید حسینسازد. )
 

 نقش مراکز خرید در شهر -22
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و در مقابل، مالل انگیزی آن بازتاب شمار و به خصوص نوع فعالیتها و رویدادهایی است که  سرزندگی و پویایی فضای شهری
می توان با یک نگاه اجمالی  در فضا صورت می پذیرد. بنابراین برای شناسایی سرزندگی ابتدا باید به بررسی فعالیت ها بپردازیم.

د، تفریح و سرگرمی، پیاده روی و پرسه زنی و تعامالت اجتماعی فعالیت های قابل پیش بینی در یک مجموعه تجاری را شامل خری
قلمداد کرد. که هریک شامل عرصه ای گسترده خواهند بود. به عنوان مثال تعامالت اجتماعی بسیار گسترده تر از عنوان خویش 

های شهروندی را در این عنوان جای ارزیابی می شود چنانکه می توان بسیاری از فعالیت ها مانند قرارهای اجتماعی و انواع مشارکت
 داد و تفسیر نمود.

 

 اجتماعی-پدیده خرید و گذراندن اوقات فراغت در مجتمع های تجاری -23
 .جوامع شهری امروز، بخصوص در کشور های جهان سوم با مسائل و معضالت اجتماعی گوناگونی روبه رو هستند

 و فعالیت های مستمر و بدون وقفه برای تامین هزینه های زندگیفشارهای ناشی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی، کار 

 شهری، بخصوص در میان اقشار متوسط و کم درآمد شهری، کمبود زمان و فضای کافی جهت تفریح و گذراندن اوقات

 آلودگیفراغت، فضاهای یکنواخت شهری و بروز اختالالت روانی ناشی از یکنواختی زندگی شهری، بروز مشکالت ناشی از 

 کاهش  می درههای موجود در شهرها و نیز کمبود فضاهای فراغتی و ورزشی و سایر مشکالت زندگی شهری، همگی نقش م
 کیفیت زندگی انسان ها در شهرهای بزرگ بویژه شهرهای جهان سوم ایفا می نمایند. این مسائل و مشکالت همگی

 در میان افراد جامعه بوجود آورده است. در نهایت نیز به آسیب ونهایتا مشکالت و اختالالت روانی و رفتاری زیادی را 

 معضالت اجتماعی می انجامد. از سوی دیگر تفریح و سرگرمی از الزامات زندگی بشر است. انسان ها برای کاهش فشار

 انطور که گفته شدروانی وارده نیازمند تفریح و سرگرمی بوده، این امر در سالمت روحی آنان تاثیر بسزایی دارد. اما هم

 فشارهای ناشی از کار و فعالیت و کمبود زمان و فضای کافی برای این امر خود به عاملی محدود کننده تبدیل گشته اند. از

 این روست که در جوامع شهری معاصر، خرید و جستجو در میان فضاهای تجاری خود به امری مفرح و سرگرم کننده برای

 چرا که به دلیل کمبود زمان و فضا، امکان تفریح به اشکال دیگر بخصوص برای اقشار متوسطشهرنشینان تبدیل شده است. 

 و کم درآمد جامعه محدود است و اشخاص با مراجعه به فضاهای تجاری، چه برای خرید چه تنها به نیت گردش به تفریح و

 تجاری به جذاب تر نمودن محیط برای گذران اوقات فراغت می پردازند. حال در این میان نقش مال ها و مجتمع های

 مراجعه کنندگان است. چه آنان که برای خرید می آیند و چه آنان که در پی تفریح هستند و این امر با ایجاد محیطی

 تجاری و فروشگاهی متنوع و جذاب و عالوه بر آن ایجاد مراکز و خدمات تفریحی و سرگرم کننده در مراکز تجاری میسر

 ات و تسهیالت رفاهی نیز در این میان به عنوان مکملی بر جذب هر چه بیشتر مردم عمل می نمایند. اینمی گردد. خدم

 ، محمد زاده. )تنوع خدمات در زمینه های تجاری، تفریحی و رفاهی خود از عوامل رونق روز افزون مال ها به شمار می رود

 (2:1080قربانی نیا،  ،مستان آباد 
 

 اعی در مرکز خریدعوامل موثر اجتم -24
 عوامل موثر بر اجتماع پذیری فضاهای تجاری تفریحی، عوامل موثر بر برقراری ارتباطات و تعامالت اجتماعی و عوامل

 ( 01:1080 ،مدنی پور)دسته بندی نمود.  0و 0و 1 لموثر بر سر زندگی به همراه گزاره های مرتبط جداو
 

 تجاری تفريحيعوامل موثر بر اجتماع پذيری فضاهای :1لجدو

 عوامل موثر بر اجتماعی پذیری مجتمع های

 تجاری تفریحی
 گزاره ها

 تامین ایمنی و سهولت دسترسی برای تمام افراد
 جامعه

 )ایمنی و آسودگی برای همگان (کودکان، خردساالن، سالمندان و معموالن-

 تفکیک سواره از پیاده در سایت پروژه-

 ساکنان ازتسهیل استفاده مرتب و دایمی 

 قضاهای تجاری-تفریحی 

 توجه به زیبایی شناسی-

 ایجاد زمینه برای سر زندگی اجتماعی-

 ایجاد فضایی چند منظوره برای تامین اوقات فراغت و فعالیت های متفاوت-

امکان دسترسی مستقیم ساکنان اطراف و تامین تسهیالت روزانه ساکنین محله های -
 پیرامونی

 مالقات ایجاد فضای گفتگو و-

 استقرارا در مرکز اجتماعی محله و در مسیر سایر محالت-

 ارتباط با استخوان بندی شهر-
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 ایجاد حس تعلق به مکان

 توجه به ایجاد گره های اجتماعی-

ایجاد حیات شهری و مدنی از طریق طراحی فضا (دیوارها، بدنه ها، گشودگی ها، روزنه -
 ها،

 ... ها ودرها، ورودی ها، ایوان ، فروشگاه 

 ایجاد مقیاس مناسب در ابعاد و اجزا و عناصر افقی و عمودی-

ایجاد معماری هماهنگ بریا خلق فضایی که تشخیص و تعامالت اجتماعی را سبب -
 .شود

 هدایت جمعیت و فعالیت در ابعاد و عرصه های

 گوناگون

 تعریف و تشخیص فضا از طریق نشانه گذاری و نما سازی-

 ودن فضاها از تغییرات در حجم، سطح و کفتمایز و مشخص نم-

 فضاهایی جهت دور هم آمدن جمعیت در حال فراغت -ایجاد 

 زیمنه سازی برای ایجاد حس مالکیت بر مکان

 ایجاد فضاهایی که در آن احساس بورن و زیستن مکان ایجاد شود-

 حرکتیاستفاده از آب، گیاه برای فضاهای مکث و استراحت یا فضاهای عبوری و -

 استفاده از پستی و بلندی برای عرصه های مورد نیاز نمایش مجوعه-

 تقویت ارتباطات دیداری، شنیداری و گفتاری
 ایجاد چشم انداز در نقاط مکث و استراحت-

 ایجاد فضایی برای ارتباطات فردی، شخصی و قرارادادهای اجتماعی-

                                 
 موثر بر برقراری ارتباطات اجتماعي عوامل :2جدول   

 امکان قدم زدن

 امکان پرسه زدن-

 ایجاد و طراحی فضای تعریف شده و کفسازی و نورپردازی مناسب-

 پوشش مناسب کف-

 امکان نشستن و گفت و شنود

 وجود فرصت های مناسب برای نشستن-

 وجود نیمکت ها و صندلی های متفاوت و راحت-

 فضاهای متفاوت و متنوعچیدمان نیمکت ها در -

 مز ینه ایجاد فعالیت

 تاکید به امکان ایجاد چند فعالیت در یک فضا-

 گسترش تنوع فعالیت ها در فضا و امکان گزینش آنها-

 ایجاد فضاهای تجمع در کنار فعالیت-

                                        
 

 : عوامل موثر بر سر زندگي3جدول

 زندگی عوامل موثر بر سر

 امکان همجواری فعالیت های در آن واحد-

 (کودکان، نوجوانان و بزرگساالن)میان فعالیت ها افراد مختلف کاهش فاصله

 امکا ن فعالیت گروه های جنسی مختلف

 عوامل جذب برای گروه های جنسی مختلف-

 ی حضور سالمنداناایجاد فضا بر-

 دعوت کنندگی

 طراحی ورودی های دعوت کننده-

 ایجاد ورودی های متعدد-

 پیش بینی عواملی که نظر عابران را جذب کند-

 ایجاد حریم از طریق گیاهان، کفسازی و مبلمان-

 امکان مکث طوالنی

 تسهیالت تفریحی و رفاهی -

 وجود عوامل ترغیب کننده به توقف در فضا-

 تمایل به حضور در فضا-

 حس مثبت فضا

 جذابیت فضایی-

 ایجاد پاتوق-

 حضور آب و صدای آرامبخش آن-

 حضور گیاهان و گلها-

 بهره گیری از سایه و آفتاب در طول روز-
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 گیرینتیجه
 امروزه مى باشد. که یتجار یمانند مجتمع ها یعموم یفضاها یاز موارد ضرورى در طراح کىیتعامالت اجتماعى،  شیافزا

تر باشد یقو تصورات نیشود و هرچه عوامل ا یدر مردم م یتصورات ذهن جادیباعث ا یکالبد طیشود. مح یکمتر به آن توجه م
که امکان حضور  طىیمح بعنوان یراستا، مجتمع هاى تجار نیشود. در ا یم شتریمردم ب نیآن و اعمال حرکات و ارتباط ب جهینت

آنها شود. عدم توجه  نیتعامل ب جادیا ساز هنیرا فراهم مى کند، مى تواند زم گریکدیو شهروندان در کنار  دارنیمراجعه کنندگان، خر
به مجموعه  یاز مجتمع هاى تجار ارىیکالبدى بس طیآن، موجب مى شود تا مح نیدر تام طیمح تیافراد و عدم قابل ازین نیبه ا

و متعاقب آن عدم  طیاز مح نندگانمراجعه ک تىیمسئله مى تواند باعث نارضا نیگردد. ا لیآنها تبد نیاى از احجام و فضاى خالى ب
 یمردم، تعامالت اجتماع یاجتماع ازیمتناسب با ن ییاز فضاها یریشد که با بهره گ یسع قیتحق نیفضاها شود. در ا نیحضور در ا

کرد که منجر به  لیتبد یشاد و توام با تعامل و روابط اجتماع ییمراجعه کنندگان به فضا یرا برا دیخر یرا گسترش داد و فضا
 شود. یافراد م یزندگ تیفیک یارتقا

 

 منابع
 ،یکاربرد یجامعه شناس ی، مجله پژوهش1099 ،یعوامل موثر بر نشاط اجتماع یجعفر، بررس ،یبیفشان، پروانه، هزار جر نیآست -

 03، دوره 1شماره 

در دوران قاجار،  رانیا یها مچهیتناسبات حاکم بر ت یدگرگون یمحمد رضا، بررس ان،یپرهام، بمان ،ییبقا ن،یآر ،یخان ریام -
 02شماره  با،یز یهنرها هی، نشر1099

 . چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهرانیشهر یفضاها لی(: تحل1021) نیحس دیس ،ینیبحر -

نامه  انی. پاادهیدر انطباق با حرکت پ یمراکز شهر یتجار یمحورها یسامانده یقواعد برا یپروند، شادان: جست و جو -
 بایز یدانشکده هنر ها ،یگروه شهرساز ،یبیمحسن حب دینظر س ریارشد، ز یکارشناس

(،معیارهای تعامل پذیری اجتماعی و سرزندگی در فضاهای نمایشگاهی، فصلنامه 1081صادق،) ،محمدیندا؛ صالح ،یحیدر -
 02مدیریت شهری،شماره

 ، سال چهارم1شهر، شماره  تیهو هی، نشر1098 ،یشهر یفضاها یعوامل موثر بر سرزندگ د،ینو ،یرضوان م،یمر خستو، -

بر مراکز  دیبا تاک یشهر یدر فضاها ییایو پو یسرزندگ تیفیک یابیارز ن،یافش ن،یب شیپ ،یمرتض ،یآباد یبهادر، عل ،یزمان -
 یانسانگرا، دانشگاه آزاد اسالم یو شهرساز یمعمار یمل شی، هما1080آلتون، مشهد،  دی: مرکز خریمدرن نمونه مورد یتجار
 نیقزو

در  یمجموعه تجار یطراح یبرا یفضا با نگرش نحو فضا،تجربه ا یاجتماع لی(،تحل1801بذرافکن،کاوه،) د؛یمهش ون،ییایض -
 ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز ینامه کارشناس انیز،پایتبر

و مراکز  یتجار یدر  مجتمع ها یطیمح یسرزندگ یابی(،روش ارز1080کاظم،) ،محمدیی؛رضایمنوچهر؛صنعتگر،کاخک فروتن، -
 1شماره  هفت حصار، یشهر یها پژوهش د،یخر

 21نشر فضا،تهران  ،1091و غرب، رانیدر تجارت ا یمعمار یریشکل گ منصور، محمد ،یفالمک -

و  ندگیزسر  دیکررو با یحیتفر-ریتجا مجتمع(، 1081)،یمهرداد فضل و یمی؛ عبداهلل ابراهیراحله رستم ؛یمهد جه،قره -
 تتعامال

 00صفه، شماره  هی، نشر1091 ،یشهر یدر طراح یسرزندگ تیفیکوروش، مفهوم ک گلکار، -

 ،یتجار یمجتمع ها یدر طراح یبر تعامالت اجتماع رگذاریتاث یفی(،عوامل ک1081)،یمرتض ،یقربان حه؛یمل ،ینژاد انیعل -
 تهران_رانیمعاصر،ا رانیا یو شهرساز ی، معمارعمران یالملل نیکنفرانس ب

 ینامه کارشناس انی، پا1080 ،یمحل مالقات و تعامالت اجتماع ال،یس یعموم یبازار به مثابه فضا ینیزهرا، بازآفر ،یصدر -
 یواحد تهران مرکز، دانشکده هنر و معمار یارشد، دانشگاه آزاد اسالم

 مشاور فرافزا نیطرح جامع، مهندس -

 ایی برای ماندن؛ طراحی مجتمع های تجاری تفریحی با نگزش،فض1080زاده مستان آباد، سیمین، قربانی نیا، انسیه، ، محمد -

سرزندگی و تعامالت اجتماعی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و  افزایش -
 شهرسازی

ت و ارتباطات طراحی فضای شهری، ترجمه فرهاد مرتضایی، انتشارات سازمان فن آوری اطالعا(، 1080،)پور، علی مدنی -
 تهران شهرداری

 انتشارات دانشگاه تهران ازدهم،یچاپ  ،ینی، ترجمه دکتر منوچهر مز1080شهر،  یمایس ن،یکو نچ،یل -
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 7931)مهر(  زیی(، پا1: یاپی)پ 4سال دوم، شماره 

 

 یامور شهر یعوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره یبررس

 : شهر همدانیمورد نمونه

     

 3 سروش یگودرز لیخل، 2یقهرمان میمر، 1* الله رضازاده
 71/17/89تاریخ دریافت:  

 01/10/89تاریخ پذیرش: 
 

  89579کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

و بدون اتکا به شهروندان قادر به  ییها به تنهاحکومت ریاخ یهادر دهه ینیاست با رشد شتابان شهرها و شهرنش یهیبد
موضوع افزوده  نیا یدگیچیدر شهرها بر پ یو فرهنگ یکالبد ،یاقتصاد ،یاداره امور جامعه نخواهند بود. مسائل اجتماع

 یتوسعه شهر یهایدر بررس یبه عنوان عامل اساس ریاخ یهادهه رد یاست. موضوع مشارکت شهروندان در امور شهر
 دیآنچنان که با هاتیفعال نیا رسدیراستا انجام گرفته اما به نظر م نیدر ا زین یمورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوب

بر آن  یسع قیتحق نیرو در ا نی. از ادیجذب نما یدر اداره امور شهر یه صورت واقعرا ب یمردم یهانتوانسته مشارکت
جهت بهبود و  ییو راهکارها شنهاداتیشود و پ یبررس یشده است تا عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در اداره امور شهر

مشارکت شهروندان  زانیم یبررس قیتحق نیا یارائه شود. هدف اصل یمشارکت شهروندان در اداره امور شهر شیافزا
 ،یشیمایپ ق،یتحق نیعوامل مؤثر بر آن است. روش انجام ا ییشناسا نیمچنو ه یشهر همدان در اداره امور شهر

ها از نرم افزار  اتخاذ شده از پرسشنامه یهاداده لیو تحل هیتجز یو استفاده از کتب معتبر است و برا یاکتابخانه
SPSS لیشهر تشک نیاز ا قهمنط 1شهروندان شهر همدان در  هیرا کل قیتحق ی. جامعه آماراستفاده شده است 07نسخه 

 نیکه ب دهدینشان م قیتحق اتیو آزمون فرض یحاصل از آمار استنباط جی. نتاباشدینفر م 499داده است و حجم نمونه 
وجود دارد اما  یرابطه معنادار یبا مشارکت مردم در اداره امور شهر یاعتماد اجتماع ،یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا یرهایمتغ

 وجود ندارد. یرابطه معنا دار یدر امور شهر انیبا مشارکت پاسخگو یانجمن تیو عضو ارکتسودآور بودن مش نیب

 

 مشارکت ،یشهر تیریشهروند، مد ،یشهروند یآگاه یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 lalerezazade@gmail.comدانشگاه کردستان،  یشهر یزیارشد برنامه ر یکارشناس یدانشجو - 7

باشگاه نور، عضو امیدانشگاه پ ،یگروه شهرساز مدرس ن،یواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم یشهرساز یدکتر یدانشجو -2

 پژوهشگران جوان و نخبگان

 ینور، گروه معمار امیدانشگاه پ یعلم أتیعضو ه - 9
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 مقدمه  -1
 ستمیدر قرن ب یشناخت تیجمع یهایدگرگون نیتراز مهم یکیتوسعه درحال یدر جهان، خصوصاً کشورها ینیرشد شهرنش

شهرها  نیباعث شده است که ا گریشهرها بر اساس نظام متمرکز از طرف د نیطرف و اداره ا کیاز  ینیبوده است. رشد شهرنش
کامالً  یاوهیبه شخصوص شهروندان به یشهر یهاگروه ریسا گاهیگرفتن جا ظرحاکم و بدون در ن یروهایتنها بر اساس خواست ن

و بدون برنامه شهرها،  هیرویگسترش ب» لیاز قب یاقتصاد -یمشکالت متعدد اجتماع د،یتمرکز شد نیمتمرکز اداره شوند. لذا ا
 ستمیس ،یرقانونیغ یهاو مسکن ینینشهیحاش جادیا ،یشهر یبه مسکن و خدمات اصل یناکاف یفقر در شهرها، دسترس شیافزا

 یرا فرارو یطیمحستیاز روستا به شهر و مشکالت حاد ز هیرویمهاجرت ب ،یشهر یامکانات اصل ییو نارسا یونقل ناکافحمل
 کتفراهم نمودن موجبات مشار یهاو روش هااستیها، سضرورت انی(. ب7418 پور،عی)رف« است کنندگان شهرها قرار دادهاداره

در  انیو مجر زانیراندرکاران، برنامهنظران، دستصاحب هیو مؤثر جهت کل یاساس اریبس ییو تحول جوامع، راهگشا رییمردم در تغ
 یازهایانواع ن نیدر تأم تواندیکه م یافتی(. با توجه به موارد فوق ره59: 7487خواهد بود )سرور و همکاران،  شانفیوظا یفایا
 است.  یمشارکت تیریو مد یزیرمؤثر و کارا باشد، برنامه یامروز یهاشهر ریو متغ دهیچیپ

برخوردار است.  یخاص تیاز اهم یشهر یتوسعه ژهیوبه اهداف توسعه، به یابیعنصر در دست نیتریبه عنوان اساس مشارکت
و محروم  نییاقشار پا شود،یفراهم م تیدر امور خود داشته باشند، امکان کسب موفق یشتریمردم جامعه مشارکت ب یهرچه توده

 ،یعمران یهااز مراحل و انواع طرح کی. مشارکت مردم در هرشوندیمند محاصل از توسعه بهره دیکت و فوامشار جیجامعه از نتا
 تیریو مد یزیربرنامه ،یریگمیتصم ستمیس نی. همچنشودیم یبه زندگ دیقدرت و باال رفتن ام عیتوز ،یعموم طیسبب بهبود شرا

و  هایامکانات، توانمند ازها،ی( با توجه به نیمشارکتبه باال )توسعه  نییو از پا یمحل تیریمتمرکز را به سمت مد یدولت
از  یشناخت کاف یهیکه بر پا شدهیزیرو برنامه یتالش علم قیمهم جز از طر نی( و ا7497 ،ی)قاسم دهدیسوق م شانیهاتیاولو

 حصول به آن است. یحاضر در پ قیکه تحق یزیچ د،یآیمسئله استوار باشد به دست نم
 

 بیان مسئله -2
 یاریمانند همدان، مسائل و مشکالت بس ییدر شهرها تیجمع شیافزا ژهیبه و ریاخ یهادر سال ینیشهرنش ریگگسترش چشم

و معمول در  یسنت یهاقادر نخواهد بود با روش گریبزرگ د یدر شهرها یامروز یشهر تیریگذاشته است که مد یرا بر جا
در  یبه دست آورد. آنچه امروزه موضوع مشارکت شهروند یتیموفق هیسوکیمشکالت را حل کرده و در ارائه خدمات  نیگذشته ا

توسعه  دیو ورود مباحث جد یاجتماع-یاسیو تحوالت س رییساخته است تغ یو ضرور تیمقدار پر اهم نیاداره امور شهرها را تا ا
خودشان است )سرور و همکاران،  قیطر ازانجام امور مردم  یو چگونگ ین مشارکتابعاد گوناگو یتوسعه، بررس اتیدر ادب یانسان

 طیاز حجم مشکالت کم نموده و شرا جیضمن اداره امور شهرها به تدر تواندیم یشهر تیریمناسب مد یهاوهی(. ش59: 7487
 (. 20: 7480 گران،یو د زادهی)عل ندیفراهم نما یشهر یزندگ کی یرا برا یبهتر

و  یاسیدر اصطالحات س یاز مشارکت شهروند یاعالم شده است و آگاه یاز اسناد دولت یاریمشارکت شهروندان در بس 
، حالت های دولتی بدون جلب مشارکت مردمی(. تجربه نشان داده است که طرحLi, 2017: 1086است ) یضرور یاجتماع

های ایجاد شده است که بهره برداران، حفاظت و کنترل عرصه مشارکتترین مزیت گیرند. عالوه بر آن، مهمرنگی به خود میکم
(. جلب 782: 7480اقدم و همکاران،  زادهیبر عهده دارد )عل یبرداری و ایجاد بستر مناسب و مساعد، نقش مهمدر تداوم بهره

را  یمدن یجامعه یهاهیپا هک شودیم یاجتماع یهایهمکار شیباعث افزا یمشارکت شهروندان در اداره شهر از نظر اجتماع
 یو هم برا یشهر تیریمد یهم برا یمنف یامدهایپ زیعدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ن گری. از طرف دکندیم تیتقو

و  هانهیهز شیافزا لیبه دل یشهر تیریو مشکالت مد هاتیمحدود شیبه افزا توانیخواهد کرد که ازجمله م جادیشهر ا نیساکن
 (.7498 ان،یخود اشاره کرد )هاشم یشهروندان به محل زندگ یو کاهش عالقه عاطف ادیز یانرژصرف 

سازمان  یکه طبق آمارها یبه طور شودیآن افزوده م تیاست که هرساله بر تعداد جمع ییازجمله شهرها زیهمدان ن شهر
 تی(. رشد جمع7481همدان،  ی)سالنامه آمار داشته است یدرصد 18/7 یرشد  7495-7481 یهادر سال تیریو مد یزیربرنامه
که در  یاجتماع یهایبزرگ، انواع نابهنجار یاحتمال بروز مشکالت مختص شهرها نهیاست در زم یهمدان، هشدار یشهر

هم به صورت سازمان و آن کیاز عهده  یبه آسان یتیجمع نیامکان وقوع دارند، ضمن آنکه ارائه خدمات به چن یونیلیم یشهرها
و کمک به  تیتقو یبرا رگذاریثتأ اریو بس یاز مسائل اصل یکیراستا توجه به مشارکت شهروندان  نی. در ادیآیطرفه برنم کی

 رگذارند؟یجلب مشارکت مردم در اداره امور شهر تأث یبرا یاست که چه عوامل نیا یاست. حال سؤال اصل یامور شهر تیریمد

 کالن هدف-2-1
 یامور شهر نهیمشارکت شهروندان در اداره به زانیم یبررس
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 خرد اهداف-2-2
 یامور شهر نهیعوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره به یبررس
 یامور شهر نهیمشارکت شهروندان در اداره به شیو راهکارها جهت بهبود افزا هاشنهادیپ ارائه

 

 پژوهش نهیشیپ -3
 حیمشارکت مردم در اداره امور شهرها صورت گرفته است، در ادامه به توض نهیدر زم یریچشمگ قاتیتحق نکهیبا توجه به ا

 :میپردازیها ماز آن یمختصر
از  یکیو  ییرا در سطح روستا نیشهر چ یدر توسعه اقتصاد ینقش مشارکت شهروند یقی(، در تحق0171و دجونگ ) یل
 اریبس ییکه مشارکت شهروندان در جامعه روستا رسندیم جهینت نیو به ا کنندیم یآن بررس یشهرها نیترو و مدرن نیترموفق

شهروندان در  گاهیدر هر دو مورد جا ن،یاست. عالوه بر ا ییبه صورت فردگرا شتریب یشهر طیدر مح کهیاست، درحال ریپذواکنش
 شیو جهت افزا شودیمردم را شامل م یهاتیحما ،یدولت محل یمحدود است اما در مرحله اجرا اریبس یریگمیمرحله تصم

 :Li & de Jong 2017است ) یبه باال ضرور نییپا یهااستیو اتخاذ س یاو حرفه یمشارکت شهروندان، اصالحات قانون

1085.) 
 دهندیبگذارد را ارائه م ریشهروندان که ممکن است بر مشارکت تأث یریگ(، چهار دسته از جهت0177جان و همکاران )

(et al, 2011John و نباتچ )کرده است  شنهادیپ یعموم یگذارارزش یمشارکت را برا ی(، هشت عنصر طراح0170) ی
(Nabatchi, 2012که هر دو چارچوب ب )عناصر.  نیا انیتمرکز دارند تا روابط م یبر عناصر کل شتری 

 یگروهتنها وجود اعتماد درون یو اجتماع یافراد مشارکت مدن بیترغ یکه برا دهدیخود نشان م قی(، در تحق0177)  سانل
 یتوسعه شهر ریدر مس یموجب مشارکت مدن تیکه در نها ابد،ی شیدر بطن جامعه افزا افتهی میاعتماد تعم دیو با ستین یکاف

 (.721: 7485 ،ی)شربت شودیم
 ریتأث ندهیها در آداوطلبانه جوانان بر مشارکت آن یهاسازمان دهدیاند که نشان مانجام داده یقیفارلند و توماس تحق مک

 ی. به طبقه اجتماعشودیم دیها باز تولدرون خانواده یعنی شود؛یمشخص م یدرون یرهایها مشارکت معموالً با متغدارد. از نظر آن
طلبانه جوانان که شامل داو یهااست، به طور خاص شرکت در سازمان داریپا یتا سن بزرگسال والًدارد و معم یبستگ اریبس
است، مشارکت  شتریب یگروه تیکننده هو جادیو ا یعموم یهاصحبت در بحث ،یندگینما ،یمانند خدمات اجتماع ییهاتیفعال
محله و ارتباط  یهابا عنوان مشارکت شهروندان در سازمان یقی(، در تحق0111(. اوهمر   )7487 ،ی)ساجد کندیم قیرا تشو یبعد

باعث  گریکدیها با سازمان یکه مشارکت روزانه اعضا دیرس جهینت نیبه ا ،یحس اجتماع ،یجمع یاثربخش ،یآن با خودکارآمد
جامعه  ،یفرهنگ مدن نبا عنوا یقی(، در تحق0117و همکاران )  ی. دوچرت شودیم یو حس اجتماع یاثربخش ،یخودکارآمد شیافزا

و آموزش در  یعموم یهااستیس ،یاسیس ،نهادیکه فرهنگ مدن دندیرس جهینت نیمتضاد به ا یهاو مشارکت شهروندان در محله
 مشارکت شهروندان مؤثر است.

و  ی: شهر گنبد، با هدف بررسیمطالعه مورد ،یمشارکت شهروندان در امور شهر زانیبا عنوان م یقی(، در تحق7485) یشربت
در جهت جلب  ییو موانع و ارائه راهکارها ایمزا نیو همچن یامور شهر تیریمشارکت شهروندان شهر گنبد در مد زانیم لیتحل

اعتماد  ،یشهروندان از خدمات شهر تیرضا نیاست که ب دهیرس جهینت نیشهر به ا تیریمشارکت شهروندان در بهبود مد
با مشارکت شهروندان در امور  یشهر و تعلق اجتماع تیریمد یهاشهروندان از برنامه یآگاه ،یشهر رانیشهروندان نسبت به مد

 وجود دارد. یرابطه معنادار یشهر
شهری در جهت ارتقاء  تیریمشارکت شهروندان بر مد ریتأث ی(، در مقاله ای تحت عنوان بررس7484و همکاران ) مورییت

بر  یبه باال، مبتن نییاز پا زانیرو برنامه رانینگاه مد کردیرو نیاست که در ا دهیرس جهینت نیشهری، به ا یزندگ تیفیک
 ،یمشارکت زییرالگوهای برنامه تیرعا جهیشهروندان است و درنت یو اجتماع ینسانا هایهیبر سرما یتوانمندسازی افراد و متک
 نهیو مشارکت نه تنها هز ابدییم شیشهری افزا تیریشهری از طرف مد هایزییرحاصله از برنامه جیاعتماد شهروندان به نتا

(، در 7487چشمه )زاده و ده نی. حسشودیمشهروندان منجر  شیآرامش و آسا ،یزندگ تیفیبلکه به ارتقاء ک شودیمحسوب نم
که  دندیرس جهینت نیشهر شهرکرد به ا یمؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهروند یعوامل اجتماع یخود با عنوان بررس قیتحق

 یرهایمتغ نیبا مشارکت مردم داشته و از ب یرابطه معنادار یشهر تیو نوع فعال یاعتماد اجتماع ،یزشیانگ یهااستیس یهامؤلفه
 نیب یرابطه یخود با عنوان بررس قی(، در تحق7481) انیوجود دارد. مالک یشهروندان همبستگ تیسن و رضا نیفقط ب یانهیزم
سن و  یرهایمتغ انیکه م دیرس جهینت نیتهران به ا 00منطقه  یشهردار 741شهروندان و مشارکت آنان در سامانه  یهایژگیو

و  یجانیهوش ه یشناختو عوامل روان یتمندیسواد، رضا یرهایمتغ انیوجود ندارد و م یمعنادار بطهمشارکت را ریجنس با متغ
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نفس باال، هوش اعتمادبه یافراد دارا یعنیرابطه مثبت است.  نیوجود دارد و ا ینفس رابطه معناداراعتمادبه رینفس با متغعزت
 مشارکت دارند.  شتریب شترندیو سواد ب شتریب یجانیه

 نیتریدر عال یگفت که مشارکت و کنترل شهروند توانیمشارکت شهروندان م نهیمطالعات صورت گرفته در زم یبندجمع در
بر کمک  ینگرش شهروندان از مشارکت مبتن نی. همچندهندیقرار م ریروزانه مشارکت را تحت تأث یسطح است و مردم در زندگ

قرار  یها را مورد بررسدارد که محققان هرکدام از آن یعوامل گوناگون و انواع دبوده است. مشارکت خو شنهادیو ارائه پ یفکر
 مشخص است. قاتیدست آمده تحقبه جیاند که نتامشارکت پرداخته سهیبه مقا نیاند و همچنداده

 

 مفاهیم و اصطالحات-4

 شهروند-4-1
مفهوم شهروندی از سه بعد اصلی تشکیل شده است: اولین بعد این مفهوم بعد قانونی آن است که از طریق حقوق مدنی، 

طبق قوانین رفتار کند و این حق را تواند آزادانه و بر شود. در اینجا، شهروند فردی قانونی است که میسیاسی و اجتماعی تعریف می
دارد تا مدعی حفظ حقوق خود باشد. اما این بدان معنی نیست که شهروندان یکنواخت باشد. دومین مفهوم شهروندی این است که 

اجتماعی شرکت کنند و سومین بعد از مفهوم  -شهروندان به عنوان نمایندگان سیاسی به صورت فعال در نهادهای سیاسی

کسی است که در برابر حکمروایان  شهروند (.Cohen, 1999بیند )، شهروندی را عضوی از دیدگاه جامعه سیاسی میشهروندی
ها انتظاراتی داشته باشد. ها انجام دهد و هم باید از آنشهری، هم حق دارد و هم تکلیف؛ یعنی هم باید وظایفی را در مقابل آن

توان های مدیریت شهری بیفزایند. بنابراین در بحث مدیریت شهری میدم بر تواناییتوانند با جلب مشارکت مرمدیران شهری می
 (. 0: 7485های مشارکتی اشاره نمود )جعفری، به نقش مسئولین شهری، در کشاندن شهروندان به سوی کنش

 آگاهی شهروندی-4-2
و تالش برای تحقق حقوق و اجرای  به معنی شناخت شهروندان نسبت به وظایف حکومت و شهرداری در قبال شهروندان

شود مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب (. آگاهی از حقوق شهروندی باعث می7491تعهدهایشان است )باغستانی برزکی، 
را ی انجام وظایف دو جانبه پذیری بیشتری برخوردار باشد مثمر ثمرتر گردد. آگاهی شهروندی زمینهپایداری، استمرار و مسئولیت

ی میزان آگاهی (. به طور کلی درباره7499شود )پورعزت و دیگران، آورد و باعث افزایش مشارکت شهروندی میفراهم می
ترین دستاوردهای مشارکت مطرح شده است: سهیم شدن مردم در قدرت و اختیار، شهروندی سه ارزش اساسی به عنوان مهم

 (.7490های پایین جامعه )رستمی، های پیشرفت برای مردم در ردهاد فرصتی مردم به نظارت بر سرنوشت خویش، ایجابیراه

 مدیریت شهری-4-3
های گسترده و متنوع شهر و شهرنشینی است که به طبع از مدیریت شهری یک نهاد فراگیر و درگیر با موضوعات و پدیده

کند )علیزاده اقدم و های ناشی از آن هماهنگ میپذیرد و خود را با امکانات بالقوه و محدودیتشرایط عمومی خود تأثیر می
های (. یکی از رویکردهای پایه در مفهوم مدیریت شهری، حکومت محلی است. اصل اساسی در حکومت789: 7480همکاران، 

بت به المقدور با استفاده از منابع و امکانات محلی نسمحلی این است که مردم همان محل با مشارکت و همفکری یکدیگر و حتی
(. اکثر 91: 7489تأمین خدمات عمومی و نیز عمران و آبادی محل در چارچوب قانون اقدام نمایند )یغفوری و رفیعیان، 

اند که چنین مدیریتی بدون همکاری و مشارکت ذینفعان اصلی امور شهر )مردم( نظران امور شهری به این نتیجه رسیدهصاحب
های مشارکت و همکاری فعال مردم در امور شهری را های مختلف زمینهباید راه رونیازاد. موفقیت چندانی در اداره شهرها ندارن

  (.7498فراهم کرد )کاظمیان، 

 مشارکت شهروندی-4-4
مشارکت توانمندسازی شهروندان در جهت پیشبرد امور شهری با تکیه بر خویشتن، به کمک مدیران شهری، در راستای بهبود 

(، در واقع مشارکت نوعی رفتار 12: 7484باشد )خواجه شاهکوهی و دیگران، فیت زندگی شهروندان میکیفیت محیط شهر و کی
گیری شهری یکی از عناصر اصلی (. که در روند تصمیم7481اجتماعی، مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی یا گروهی است )کاکاوند، 

ای را ایفا تواند در ایجاد تعادل شهری نقش ارزندهور شهری میی همه جانبه شهری بوده و افزایش مشارکت مردم در امتوسعه
توان به های مردمی، نمیی شهری، بدون همکاری و مشارکت(. از طرفی در دنیای اجتماعی و پیچیده720: 7485نماید )شربتی، 

(. از 797: 7484ادی، ی مدیریت شهری است )مرتوسعه شهری مطلوب دست یافت؛ در واقع مشارکت شهروندان، موتور محرکه
نظر مک کونل نیز، مشارکت نوعی گشودن باب حکومت به سوی عامه مردم و تقویت کنش متقابل میان آنان است. مشارکت 

مداران عرصه مدیریت شهری و شهروندان است )مهدیزاده، ریزان و سیاستنوعی گفتگو و فرآیند دو طرفه مستمر میان برنامه
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مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، یابد که بی تفاوتی و بیرکت هنگامی تحقق می(. در واقع مشا471: 7490
 (.790: 7489نیا، سرنوشتی و مسئولیت بدهد )شمس پویا و توکلیهم

 

 چارچوب نظری-5
ن شهری که گرادر زندگی و تاریخ انسان دانست. کنش« شهر»زاد پدیده توان همرا می« اداره امور شهر»تفکر و عمل برای 

شامل عناصر حکومتی، خصوصی و عمومی است هرکدام در صورت امکان به دنبال بیشینه ساختن میزان قدرت و نفوذ در جامعه 

را تشخیص داد  2و حکمروایی شهری 7توان دو رویکرد حکومت شهریهستند و بر حسب میزان قدرت و نفوذ این عناصر می

های گذشته مدیریت شهری و حکمروایی به نادرست به عنوان مترادف یکدیگر به کار (. در سال0: 7487)مهارتی و همکاران، 
پردازد، اما حکمروایی که مدیریت شهری فرآیند مدیریتی است که به ایجاد و حفظ زیربناها و خدمات یک شهر میرفتند، درحالیمی

طالح حکمروایی به معنای تمرکز بر فرآیند چگونگی (. اص2: 7489زاده و همکاران، شهری فرآیند کامالً سیاسی است )اسماعیل

(. دو واژه حکومت شهری و Aylett, 2015: 5اقتدار و منابع اختصاص داده شده در جهت اقدام کنترل شده و هماهنگ است )
از شوند که هر یک شکل و فرآیند متفاوتی ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایز تلقی میحکمروایی شهری متضمن نگرش

(. در گزارش کمیسیون حکمروایی جهانی یا همسایگی 2: 7489زاده و همکاران، آورند )اسماعیلمدیریت شهری را فراهم می
 از حکمروایی خوب تعریف زیر ارائه شده است: 7885جهانی در سال 

کند )عظیمی داره میهای فردی و نهادهای عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اای از روشحکمروایی مجموعه
شود هایی اتخاذ میهای حکمروایی خوب شهری، شاخص(. به طور کلی از برآیند نظریات مختلف در خصوص مؤلفه5: 7481آملی، 

است و شامل مشارکت، عدالت، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ها را ارائه دادهترین آنکه برنامه توسعه سازمان ملل جامع
(. موضوع مشارکت به عنوان مهمترین 789: 7481پور و اسدی، ی، اجتماع گرایی و اثربخشی و کارایی است )برکپذیرمسئولیت

های حکمروایی دارای جایگاهی ثابت است که نشان از پر اهمیت بودن این مقوله در امور مربوط به شهر شاخص، در تمام تعریف
ها و اطالعات در یک انجمن عمومی، ارزیابی مشارکت شهروندان در اهاست که جهت تقویت آن نیاز به اشتراک گذاشتن دیدگ

های آموزشی برای ارتقاء مهارت و دانش شهروندان های دولتی و برگزاری برنامهجلسات محلی، همکاری و نظارت در اجرای پروژه

 (. Biswas, 2018: 4است )
 یعنی آلمانی، معاصر نویسنده دو آثار همه در از بیش همگانی قلمرو یا عمومی حوزه واژه اجتماعی، مشارکت مفهوم تبیین در

9آرنت هانا
 توانمی و هابرماس آرنت مباحث از گیرینتیجه در و خالصه طور قرار گرفته است. به توجه مورد هابرماس یورگن و 

 و بحث عمومی حوزه گیریشکل .دارد اهمیت مدنی مجامع جامعة و هااتحادیه ها،انجمن سازمانی وجود صرف از بیش آنچه گفت،

ی گیری حوزهدر نظریه خود شکل 4(. یورگن هابرماس89: 7487این نهادهاست )زاهد زاهدانی و زهری بیدگلی،  درون در گفتگو

(. 701: 7481عمومی و گفتمان خردمندانه را بستری مناسب برای افکار عمومی و مشارکت دانسته است )موسایی و رضوی الهاشم، 
کند. هرچند وی معتقد است های اقتصادی و مادی، عامل کنش تعیین میارتباط، جیمز فریزر مشارکت را با توسل به انگیزهدر این 

تواند در آن سهمی داشته باشد. بر اساس این دیدگاه، اگر رضایت متقابل حاصل نشود هیچ نوع مشارکتی ایجاد فرهنگ نیز می

بر اساس  7(. سی مور مارتین لیپست21: 7487سود باید بهایی بپردازد )سرور و همکاران، نخواهد شد و هر فردی برای دستیابی به 

، کردهلیتحصهای های پژوهشی در کشورهای مختلف میزان مشارکت را در فرایندهای اجتماعی در میان مردان، گروهیافته
داند. ها و احزاب، سندیکاها و شوراها بیشتر میسازمان سال و افراد دارای منزلت و همچنین اعضایمتأهلین، شهرنشینان، افراد میان

های گروهی و پیدایش نهادهای مشارکتی به تشریح مشارکت افراد و با تأکید بر همبستگی بین شهرنشینی، گسترش سواد، رسانه

ر داده است. دیدگاه اصلی قرا لیوتحلهیتجزی مبادله مورد مشارکت را در قالب نظریه 6(. جورج هومنز7491)غفاری،   پردازدمی

محور توجه او قرار داشت عبارت بود  آنچهی باید به تبیین رفتار فردی و کنش متقابل انسان بپردازد. شناسجامعههومنز این است که 
فرض  ترینکنند. اساسیدهند رهنمون میانجام می ازآنچههایی که افراد را ها و هزینهی پاداشاز شرح الگوهای تقویت و سابقه

کنند. به طور خالصه در ها در برداشته پرهیز میی زیادی برای آنی مبادله این است که افراد رفتارهایی که قبالً هزینهنظریه

                                                           

1 Urban Government 
2 Urban Governance 
3  Hannah Arendt 

4  Hurgen Habermas 

5   C. MM. Lipset 

6   George Homans 
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ها که توأم با میزانی از پاداش یا هزینه نامحسوسی هومنز رفتار اجتماعی عبارت است از مبادله یا عملی محسوس یا مبادله

های جمعی ها زندگی گروهی و فعالیتجوامعی که در آن 7(. به عقیده هانتینگتون7499دهد )دیلینی، بین دو فرد رخ می کمدست

های نخبگاه و وضع ها و اولویتگسترش زیادی ندارند، نوسازی با کاهش مشارکت همراه است. به این ترتیب بایستی نگرش
 (. 701: 7481های مشارکت اجتماعی برشمرد )موسایی و رضوی الهاشم، ش زمینههای واسط را از پیها، نهادها و گروهانجمن

ها و انواع مختلفی را ها، چارچوباند و مدلمحققان و متخصصین این امر، اهداف و عملکرد مشارکت را مورد بررسی قرار داده

( 7828) 0ردبان مشارکت است که توسط آرنشتاینها ناند و مهمترین آنبندی و درک مشارکت شهروندان به وجود آوردهبرای طبقه

 & Liتوانند محصول نهایی را تعیین کنند )( و شهروندان می7باشد )نمودار پیشنهاد شده است و شامل هشت سطح و مرحله می

de Jong 2017: 1087های (. تئوری وی به طور مکرر مورد استفاده صاحبنظران قرار گرفت و مبنایی برای طرح نظریه
مشارکت شد. ارنشتاین، مشارکت شهروندی را با تعبیر قدرت شهروندی به کار گرفت و ثابت کرده که مدل سودمندی در 

 (.9: 7485ریزی است )جعفری، گفتگوهای مداوم درباره درگیری جامعه در فرآیند برنامه

 

 
 .(Li & de Jong 2017: 1087: نردبان مشارکت ارنشتاین )1نمودار 

 
ای کلی که به صورت ساده همه یا بیشتر متغیرهای مربوط به مشارکت تأثیرگذاری عوامل متعدد بر مشارکت، نظریه با توجه به

( برگرفته از 0شهروندی را در بر داشته باشد، مطرح نگردیده است. بر این اساس، چارچوب نظری منتخب این تحقیق )نمودار 
 نظریات مورد بررسی در مبانی نظری است.

 

                                                           
1   Huntington  
2 Arnstein 
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 : چارچوب مفهومی پژوهش2نمودار 

 

 هافرضیه-6
 ی وجود دارد.معناداراقتصادی و مشارکت شهروندان رابطه -رسد بین پایگاه اجتماعیبه نظر می

 یابد.رسد با افزایش اعتماد اجتماعی شهروندان، میزان مشارکت آنان در اداره امور شهری افزایش میبه نظر می
 ها در اداره امور شهری رابطه معناداری وجود دارد.دن فعالیت مشارکتی با میزان مشارکت آنرسد بین سودآور بوبه نظر می
 شود.رسد وجود عضویت انجمنی شهروندان باعث افزایش مشارکت آنان در اداره امور شهر میبه نظر می

 

 روش پژوهش-7
ی مورد نظر از شود. هرگاه جامعهت، گفته میی علوم یا بخشی از آن مشترک اسها که در همهروش به شیوه گردآوری داده

است )میلر،  7ی پیمایشریکارگبهترین تکنیک، نباشد، مناسب ریپذامکانوسعت زیادی برخوردار باشد و دسترسی به تک تک افراد 

ی جامعه ها و سنجش متغیرهای تحقیق پرسشنامه است.(. در تحقیق حاضر روش پیمایش است. ابزار اصلی گردآوری داده7491
جمعیت ساکن در نقاط شهری شهر  7481ی شهروندان شهر همدان است. که بر اساس سرشماری سال آماری پژوهش حاضر همه

نفر به دست آمده است. با  499ی آماری حدود نفر بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از رابطه کوکران، نمونه 257907همدان 
در این مناطق  7و شکل  7ها با توجه به جدول ی مطالعاتی است، پرسشنامهمنطقه 1که دارای  توجه به طرح تفصیلی شهر همدان

ها، آوری پرسشنامهاند. برای ساخت پرسشنامه و سنجش متغیرها، طیف لیکرت به کار برده شده است و پس از جمعتوزیع شده

و تحلیل قرار گرفته است.  هیتجزوصیفی و استنباطی مورد پردازش و در دو سطح ت 07نسخه  SPSS  افزارنرمها به وسیله داده
ها استفاده شده است. برای های آماری همچون، ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون مقایسه میانگینها از روشبرای تحلیل داده

به دست آمده است. در  144/1ارزیابی پایایی متغیرهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار این ضریب 
توان گفت که سؤاالت طراحی شده جهت سنجش هر باشد بنابراین میمی 1/1رابطه با کلیه متغیرهای تحقیق میزان آلفا باالتر از 

 باشند.شاخص از همبستگی درونی باالیی برخوردار می

                                                           

1  Survey 
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 ی توزیع شده در مناطق شهر همدانهاپرسشنامه: تعداد 1جدول 

 1منطقه 2منطقه 5منطقه 9منطقه 4منطقه 0منطقه 7منطقه مناطق
 59 21 55 51 55 55 55 تعداد پرسشنامه

 مأخذ: نگارندگان                      

 

 
 : نقشه منطقه بندی شهر همدان، مأخذ: نگارندگان1شکل 

 متغیرهای پژوهش-8
شهروندی و متغیرهای مستقل شامل پایگاه  در این پژوهش متغیرها در دو دسته قرار دارند: متغیر وابسته شامل مشارکت

 اقتصادی، سودآور بودن مشارکت شهروندی، عضویت انجمنی، اعتماد اجتماعی. -اجتماعی

 معرفی اجمالی شهر همدان-9
ی شمالی کوه الوند قرار گرفته و شیب آن از جنوب به شمال است و از دو قسمت جنوب و مغرب به الوند شهر همدان در دامنه

شود. شهر همدان از شمال به زنجان، از شرق به بوئین، ساوه و کمیجان، اراک و خنداب، از جنوب به مالیر و از غرب به منتهی می
هکتار و جمعیت این شهر در سال  9199معادل  مترمربع 91994007سد. مساحت شهر همدان رو بیجار می کرمانشاهسنندج، 

موقعیت  0شکل  شده است. میتقسمحله  44ناحیه و  1باشد بر این اساس کلیه سطوح شهر همدان در نفر می 257907، 7481
 دهد.شهر همدان را نشان می

 
 نگارندگان: نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه، مأخذ: 2شکل 
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 ها و نتایج پژوهشیافته-11
سال بیشترین  41تا  01اند؛ افراد با سن ( داشته%5/47( نسبت به زنان )%5/29از نظر میزان مشارکت، مردان فراوانی بیشتری )

یشترین فراوانی ( را دارند. افراد با تحصیالت کارشناسی ب%2/4سال کمترین فراوانی ) 51( و افراد با سن باالتر از %44فراوانی )
نفر  4تا  7اند. افراد با تعداد اعضای خانواده ( را داشته%5/9( و افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و بیشتر، کمترین فراوانی )40%)

غل کارمند اند. افراد با ش( را داشته%0/1نفر به باال، کمترین فراوانی ) 71( و افراد با تعداد اعضای خانواده %9/11بیشترین فراوانی )
( رسمی و وضع %52( است. وضع مسکن بیشتر پاسخگویان )%70( و کمترین فراوانی مربوط به سایر )%42بیشترین فراوانی )

سال کمترین  7( و کمتر از %98سال بیشترین فراوانی) 9( تصرفی است. مدت سکونت در محله بیشتر از %0ها )نمسکن کمترین آ
میلیون  9( و افراد با درآمد بیشتر از %9/55میلیون تومان بیشترین فراوانی ) 0تا  7افراد با درآمد ( را داشته است.  %2فراوانی )

 اند.( را داشته%0/1کمترین فراوانی )

)میانگین  966/2شود در شاخص اعتماد اجتماعی میانگین نمرات برابر با مشاهده می 2که در جدول  گونههمان

)میانگین  774/9و در شاخص سودآور بودن مشارکت، میانگین برابر با  111/0یار برابر با ( و انحراف مع2نظری برابر با 

)میانگین نظری  711/9و در شاخص عضویت انجمنی، میانگین برابر با  341/0( و انحراف معیار برابر با 2نظری برابر با 

شود میانگین مشاهده شده همه متغیرها به یاست. همانگونه که مالحظه م 349/0( و انحراف معیار برابر با 2برابر با 

 میانگین نظری نزدیک است.
 یزان مشارکت شهروندان در امور شهریمرتبط با م یها: آماره2جدول 

 فراوانی انحراف معیار میانگین متغیر

 499 911/1 422/0 اعتماد اجتماعی

 499 891/1 779/4 سودآور بودن مشارکت

 499 894/1 719/4 عضویت انجمنی

 مأخذ: نگارندگان                                            

 نتایج استنباطی-11

 ی معناداری وجود دارد. رابطهاقتصادی و میزان مشارکت شهروندان  -بین پایگاه اجتماعی  -7

 (.H0ندارد )ی معناداری وجود رابطهاقتصادی و میزان مشارکت شهروندان  -فرض صفر: بین پایگاه اجتماعی 
 (.H1ی معناداری وجود دارد)رابطهاقتصادی و میزان مشارکت شهروندان  -فرض یک: بین پایگاه اجتماعی 

آمده  دست به( p value<0/05درصد ) 5از  ضریب همبستگی پیرسون کمتر میزان معناداری آزمون 4با توجه به جدول 
اقتصادی و میزان مشارکت  -نتیجه این که، بین پایگاه اجتماعیفرض یک است.  تأییدفرض صفر و  شدن رداست که به معنی 

آمده است. پس این رابطه از نظر جهت  دست به17/1(، rی معناداری وجود دارد . مقدار ضریب همبستگی )رابطهشهروندان 
 همبستگی، مثبت بوده است.

 
 خالصه نتایج بررسی فرضیه اول  :3جدول 

 r sig ضریب همبستگی نام متغیر

اقتصادی -پایگاه اجتماعی   
17/1 پیرسون  117/1  

 میزان مشارکت شهروندان 

 مأخذ: نگارندگان          

 ی معناداری وجود دارد. رابطهبین اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان  -0

 (.H0ی معناداری وجود ندارد )رابطهفرض صفر: بین اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان 
 (.H1ی معناداری وجود دارد)رابطهفرض یک: بین اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان 

آمده  دست به( p value<0/05درصد ) 5از  ضریب همبستگی پیرسون کمتر میزان معناداری آزمون 9با توجه به جدول 
اد اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان نتیجه این که، بین اعتمفرض یک است.  تأییدفرض صفر و  شدن رداست که به معنی 

آمده است. پس این رابطه از نظر جهت همبستگی، مثبت  دست به108/1(، rی معناداری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی )رابطه
 بوده است.
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 خالصه نتایج بررسی فرضیه دوم  :4جدول 

 مأخذ: نگارندگان            

 ی معناداری وجود دارد. رابطهبین سودآور بودن و میزان مشارکت شهروندان  -4
 (.H0ی معناداری وجود ندارد )رابطهفرض صفر: بین سودآور بودن و میزان مشارکت شهروندان 
 (.H1ی معناداری وجود دارد)رابطهفرض یک: بین سودآور بودن و میزان مشارکت شهروندان 

آمده  دست به( p value<0/05درصد ) 5از  ضریب همبستگی پیرسون بیشتر میزان معناداری آزمون 5با توجه به جدول 
نتیجه این که، بین سودآور بودن و میزان مشارکت شهروندان است.  صفرفرض  تأییدو  یکفرض  شدن رداست که به معنی 

 آمده است. دست به01/1(، rی معناداری وجود ندارد. مقدار ضریب همبستگی )رابطه
 

 خالصه نتایج بررسی فرضیه سوم  :5جدول 

 r sig ضریب همبستگی نام متغیر

 سودآور بودن
01/1 پیرسون  117/1  

 میزان مشارکت شهروندان 

 گانمأخذ: نگارند             

 ی معناداری وجود دارد. رابطهبین عضویت انجمنی و میزان مشارکت شهروندان  -9
 (.H0ی معناداری وجود ندارد )رابطهفرض صفر: بین عضویت انجمنی و میزان مشارکت شهروندان 
 (.H1دارد) ی معناداری وجودرابطهفرض یک: بین عضویت انجمنی و میزان مشارکت شهروندان 

آمده  دست به( p value<0/05درصد ) 5از  ضریب همبستگی پیرسون بیشتر میزان معناداری آزمون 2با توجه به جدول 
ی رابطهنتیجه این که، بین عضویت انجمنی و میزان مشارکت شهروندان فرض یک است.  ردفرض صفر و  تأییداست که به معنی 

 آمده است. دست به77/1(، rبستگی )معناداری وجود ندارد. مقدار ضریب هم

 

 خالصه نتایج بررسی فرضیه چهارم  :6 جدول

 r sig ضریب همبستگی نام متغیر

 عضویت انجمنی
77/1 پیرسون  117/1  

 میزان مشارکت شهروندان 

 مأخذ: نگارندگان          

 

 گیرینتیجه
 جیبر مشارکت شهروندان دارد. نتا ییبه سزا ریتأث یاعتماد اجتماع شود،یهابرماس استنباط م یکنش ارتباط هیبر اساس نظر

را مورد  یآن بر مشارکت شهروند ریتأث ،یاعتماد اجتماع یانجام شده درباره نیشیپ یمذکور و کارها هینظر یحاضر، محتوا قیتحق
 یبر مشارکت شهروند یو معنادار میمستق ریتأث یکه اعتماد اجتماع دهدینشان م قیتحق ونیل رگرسیتحل جی. نتادهدیقرار م دییتأ

 یاست که به فضا یو بسط روابط ثانو لیتشک یتوانمند برا یادر جامعه در حکم قوه یوجود اعتماد اجتماع یدارد. به طور کل
است. بر اساس  یچون مشارکت شهروند یجمع یهاکنش یمؤثر برا یاهیو جان ما بخشدیم یاژهیو یطراوت و بالندگ یعموم
 انینما زیحاضر ن قیموضوع در تحق نیمؤثر است. ا یمشارکت شهروند زانیبر م یـ اقتصاد یاجتماع گاهیپا پست،یل نیمارت هینظر

 اتیاساس آنچه از نظر رداشته است. ب یمیمعنادار و مستق یبا مشارکت رابطه یـ اقتصاد یاجتماع گاهیپا قیتحق نیاست. در ا
. اگر شهروندان در پردازدیامر م نیبه ا شتریبداند ب مندتردهیرا فا یهرچه فرد مشارکت شهروند شود،یهومنز استنباط م

است کمتر در امور مشارکت  هاتیفعال گریکمتر از د دیآیکه از مشارکت در امور به دست م یکه پاداش ابندیخود در یهایابیارزش
 حیترج شودیحاصل م ندهیدر آ عتاًیرا به منافع حاصل از مشارکت که طب یقیحقو  یقطع ،یافراد منافع آن قتی. در حقکنندیم
 اتیمشارکت شهروندان وجود ندارد. بر اساس نظر زانیسودآور بودن مشارکت و م نیب یرابطه معنادار قیتحق نی. اما در ادهندیم

 r sig ضریب همبستگی نام متغیر

 اعتماد اجتماعی
108/1 پیرسون  117/1  

 میزان مشارکت شهروندان
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 تیعضو نیب یرابطه معنادار قیتحق نیمؤثر است. اما در ا یمشارکت شهروند زانیم بر یانجمن تیو نلسون، عضو نگتونیهانت
 مشارکت شهروندان وجود ندارد. زانیو م یانجمن

مشارکت شهروندان در  زانیبر م یو اعتماد اجتماع یاقتصاد -یاجتماع گاهینشان داد که پا قیتحق نیبه دست آمده در ا جینتا
و مشارکت مردم در  یانجمن تیعضو نیوجود رابطه ب یدارد. در رابطه با عدم معنادار یمؤثر و با آن رابطه معنادار یاداره امور شهر

بر  لیحوزه خاص توسط خودشان دارند دل کیکارها در  زیآمتیکه افراد از انجام موفق یکه تصور تگف توانیم زین یامور شهر
عمل  طهیحاضر به ورود به ح یختلف داشته ولم یهانهیاز خود در زم یکه تصور مثبت یچه بسا افراد ست،یمشارکت آنان ن

گفت که ممکن  توانیم زین یو مشارکت در امور شهر رکتسودآور بودن مشا نیعدم وجود رابطه معنادار ب نهی. در زمشوندینم
مشارکت در امور  یهانهیو زم هاوهیدر رابطه با ش یکم یچون آگاه یآن بدانند ول یهانهیاز هز شتریاست مردم منافع مشارکت را ب

 نسبت به مشارکت نداشته باشند. یچندان لیدر عمل تما نیدارند بنابرا یشهر
 

 منابع
 ییحوزه حکمروا یهابر پژوهش یلی(. فراتحل7489) اصغریعل وند،نهیو آد یمهد ان،یعل ؛یگر، لطفعلحسن؛ کوزه زاده،لیاسماع -

 .7-91. صفحه 0، شماره 01فضا، د.ره  شیو آما یزیر. برنامهرانیدر ا یشهر

و  ییفعال و پاسخگو یشهروند یبر توسعه یشهروندان از حقوق شهروند یآگاه ریتأث ی(. بررس7491) هیحور ،یبرزک یباغستان -
 ارشد، دانشگاه تهران. یکارشناس نامهانیتهران، پا یشهردار تیشفاف

 . تهران: انتشارات دانشگاه هنر.یشهر ییو حکمروا تیری(. مد7481) رجیا ،یپور، ناصر و اسدبرک -

، «سازمان تیو شفاف ییبا پاسخگو یشهروندان از حقوق شهروند یآگاه یرابطه(. »7499) گرانیو د اصغریپورعزت، عل -
 .49 یسال دهم، شماره ،یرفاه اجتماع یپژوهش یعلم یفصلنامه

شهری در جهت ارتقاء  تیریمشارکت شهروندان بر مد ریتأث ی(. بررس4847فرخ ) ،یو طهماسب یعل ،یطوران ه؛یراض ،یموریت -
 .ییبها خیشهرسازی فرهنگ گرا، اصفهان، دانشگاه ش یمل شیشهری، هما یزندگ تیفیک

)مطالعه  یعوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهر یبررس(. »7487) دیچشمه، حمده یو فدائ نیحسیعل زاده،نیحس -
 .58-90شماره پنجم، صفحه  ،یشهر یشناخت، مجله مطالعات جامعه«شهر شهرکرد(: یمورد

مشارکت شهروندان در  زانی(. م7489)و شفایی،سپیده اکبر؛ خوشفر غالمرضاکانی، علیی نجفی رضا؛ی, علیخواجه شاهکوه -
 .7-02 ص. 08، شماره 9دوره  ط،یمح شی: شهر گلوگاه(، فصلنامه آمای)مطالعه موردیشهردار یو خدمات یعمران یهاتیفعال

 .یچاپ اول، تهران، نشر ن ،یطلوع دیو وح یقیترجمه بهرنگ صد ،یجامعه شناس کیکالس یهاهی(. نظر7499) میت ،ینیلید -

: شهر یمورد ی)نمونه دیو جد یبر مشارکت سنت دیبا تأک ییروستا یدر توسعه ی(. نقش مشارکت مردم7490کاظم ) ،یرستم -
 مدرس. تیارشد، تهران، دانشگاه ترب یکارشناس ینامهانیشهرستان لردگان(، پافالرد 

 .یبهشت دی(. توسعه و تضاد، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شه7418فرامرز ) پور،عیرف -

شهروندان در  یعمشارکت اجتما نییو تب یشهر تیری(. مد7487محسن ) دیس ،یدگلیب یو زهر دیسع دیس ،یزاهد زاهدان -
 .94-701. صفحه 5، شماره 0دوره  ،یشهر ی. مطالعات جامعه شناختیشهردار

: محله دروازه ی)مطالعه مورد یمحله در تحقق مشارکت مردم یاریو نقش شورا یاجتماع یامدهای(. پ7487) دهیسع ،یساجد -
 واحد دهاقان. یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامهانی(، پارانیشم

 (، سازمان برنامه و بودجه استان همدان.7481استان همدان ) یآمار سالنامه

اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور  یهامؤلفه لی(. تحل7487اله )شمس زاده،یو کاظم رنجفیم ،یموسو م؛یسرور، رح -
 .51-29. صفحه 77، شماره9دوره  ،یشهر تیری(. فصلنامه مطالعات مدهی: شهر ارومیشهرها )مطالعه مورد

. 97شماره  ط،یمح شی: شهر گنبد(. فصلنامه آمای)مطالعه مورد یمشارکت شهروندان در امور شهر زانی(. م7485اکبر ) ،یشربت -
 .727-794صفحه 

 ییو پاسخگو یبر مشارکت شهروند دیبا تأک یاجتماع یهیسرما لی(. تحل7489) لهیجم ا،ینیمحمد کاظم و توکل ا،یشمس پو -
 .741-750. صفحه 41، شماره 9دوره  ط،یمح شیشهر(. فصلنامه آما: شهر اسالمی)مورد پژوه یشهر رانیمد

)نمونه  ینقش و مشارکت مردم در اداره امور شهر یبررس(. »7480) نایو رادفر، م یمرتض نژاد،یو رضو ونیکتا زاده،یعل -
 .27-91سال اول، شماره اول، صفحه  ،یشهر یزیر، فصلنامه مطالعات برنامه«مشهد( یشهردار 71:منطقه یمورد

و مشارکت شهروندان در اداره  یشهر ی(. نهادها7480داود ) ،یکمال و مختار ،یزاده، محمد؛ کوهمحمدباقر؛ عباس اقدم،زادهیعل -
 .785-079. صفحه 0، شماره 95دوره  ،یانسان یایجغراف یها: شهر اصفهان(. پژوهشی)مطالعه مورد یامور شهر
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کاشان،  ییروستا ینواح یو اقتصاد یمؤثر بر مشارکت اجتماع یو فرهنگ یعوامل اجتماع نیی(. تب7491غالمرضا ) ،یغفار -
 تهران، دانشگاه تهران. ،یدکتر ینامهانیپا

سازمان  ،یزیرو برنامه شهیفصلنامه اند ،«یعمران یهادر طرح انیعوامل مؤثر بر مشارکت روستائ(. »7497) یمحمدعل ،یقاسم -
 .9شماره ،یزیرو برنامه تیریمد

 تیریفصلنامه مد ،یشهر تیریمحالت در مشارکت شهروندان با مد یاریشورا یالگو ریتأث ی. بررس7498غالمرضا.  ان،یکاظم -
 سال دوم، شماره سوم. ،یشهر

 . یعمران شهر یمل شیهما نیسوم ،«یمشارکت شهروندان در عمران شهر شیافزا یراهبردها(. »7481کاکاوند، الهام ) -

 00منطقه  یشهردار 741 یشهروندان و مشارکت آنان در سامانه یهایژگیو نیرابطه ب ی(.  بررس7481احسان ) ان،یمالک -
 ارشد، تهران، دانشگاه تهران. یکارشناس نامهانیتهران، پا

آن )مورد مطالعه: شهر کرمانشاه(، فصلنامه مطالعات  ییو روا ییایو برآورد پا یزار مشارکت شهراب هی(. ته7484گلمراد ) ،یمراد -
 .791-798. صفحه 77، شماره 9دوره  ،یشناختجامعه

 ،ی. فصلنامه رفاه اجتماعی( مشارکت شهروندان در امور شهرSWOT) ی(. بررس7481الهاشم، بهزاد ) یو رضو میمر ،ییموسا -
 .704-750. صفحه 97، شماره 77دوره 

 یخوب شهر ییبر اساس حکمروا یراهبرد یزیربرنامه یابی(. ارز7487) یمجتب ،یدیو حم دیوح ،ییهنزا یحسن عقوب؛ی ،یمهارت -
 مشهد مقدس. ،یشهر تیریو مد یزیرکنفرانس برنامه نیتهران و مشهد(، چهارم یهایزیربرنامه یقی)مطالعه تطب

. تهران: انتشارات رانیآن در ا گاهیو جا یجهان ریاخ اتیتجرب ،یتوسعه شهر یراهبرد یزیر(. برنامه7490جواد ) زاده،یمهد -
 .یو شهرساز یمعمار یعالیشورا

 .یتهران، نشر ن ،یبیترجمه هوشنگ نا ،یو سنجش اجتماع قیطرح تحق ی(. راهنما7491دلبرت ) لر،یم -

گانه شهر تهران،  00مناطق  یسال به باال 79شهروندان  یعوامل مؤثر بر مشارکت اجتماع ی(. بررس7498) الیل پناه،زدانی -
 .ییتهران، دانشگاه عالمه طباطبا ،یدکتر نامهانیپا

)مورد  یدر رابطه با مشارکت شهروندان در امور شهر یشهر تیریعملکرد مد ی(. بررس7489سجاد ) ان،یعیو رف نیحس ،یغفوری -
 .97-711. صفحه 01، شماره 1دوره  ،یاو منطقه یشهر یهار فسا(. مطالعات و پژوهششه

امور شهر  یمشارکت شهروندان در اداره زانیعوامل مؤثر بر م(. »7481محسن ) ،یو نوغان نیو بهروانف، حس میمر ان،یهاشم -
 .یشهر تیریو مد یزیرکنفرانس برنامه نی، سوم«مشهد
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