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 یسبز شهر یاز فضاها یاسبز به عنوان نمونه یهابر بام یمرور
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 18/90/08تاریخ دریافت:  

 29/19/08تاریخ پذیرش: 
 

  11401کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

است.  یشلوغ و پرتراکم شهر یدر فضاها عتیطب یریکارگبهمناسب جهت  یادهیا یشهر یبام سبز در فضاها جادیا
به  ازیاست و ن یااز آن بحث تازه یکیو تکن حیاما استفاده صح ستین یدیجد دهیسبز ا یاستفاده از بام به عنوان فضا

بنا،  کی یکوچک برا اسیشهرها سودبخش است، بلکه در مق یبزرگ برا اسیدر مق تنهانهدارد. بام سبز  یتوجه و بررس
آفتاب به سطح بام و  میها کنترل تابش مستقآن ترینمهمکه از  باشدیم ییایمزا یدارا زیبام آن نصب شده ن یکه رو
نام برد. در  توانیرا م سازیخنک یبرا یکاهش مصرف انرژ زیاز حد درون ساختمان و ن شیاز گرم شدن ب یریجلوگ

 یکیقرار گرفته و بام سبز به عنوان  یمورد بررس یشهر یهاطیسبز در مح یاستفاده از فضاها یهانوشته حاضر منفعت
بام در کشور  نیعدم رونق استفاده از ا است. در ادامه عللشده لیو تحل یهدف معرف نیا یقابل استفاده برا یهااز روش

دولت  یهاتیحما زینوع بام و ن نیا یهامنفعت در مورد یعموم یآگاه شیابا افز شودیاست. تالش مشده یابیارز رانیا
 قیطر نیبام سبز در ساختمان بهره برده و از ا یهاکیکرد تا از تکن بیرا ترغ یدر بخش ساختمان گذارانسرمایهبتوان 

 در شهرها را کاهش داد. یستیز طیاز مشکالت مح یبتوان قسمت

 

 سبز، بام سبز گسترده، بام سبز متمرکز ،بامیسبز شهر یفضاها یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
از رفاه مناطق  شدن، اندیشه باال رفتن کیفیت زندگی با یافتن موقعیت شغلی مناسب و برخوردارپیشرفت تکنولوژی با امروزه

شهرها وقتی  به سویاین مهاجرت عظیم و حرکت گسترده شهرها را گسترش داده است.  یبه سوموج حرکت و مهاجرت  ،شهری
د شدن جمعیت و زیا مثالعنوانبه. (1 کلش) شودمیی مشکالت آمدن به وجود باعثشهرها نباشد  هماهنگ با امکانات و تجهیزات

دهد و نتیجه آن را نمیبه زمین آب  نفوذاجازه  که این امر را بدنبال داردزیاد شدن سطوح سخت ساختمانی  ،تقاضای باالی مسکن
برای باشد که مشکل حمل و نقل می بی رویه شهرها،مدهای دیگر رشد یااز پ و نیز آلودگی آب است. هاروبرو شدن با سیالب

سطوح سخت   .را نیز در بر داردمشکل آلودگی صوتی و آلودگی هوا  ،ه بر زیاد شدن سطوح آسفالت و سختعالو آنپاسخگویی به 
ای جزیرهای گرمپدید آمدن مشکالت مهمی مانند  شوند وبا جذب و نیز انعکاس گرمای خورشید باعث باال رفتن دمای هوا می

  .(2010Taib et al. ,2011 ,Arnold) را در پی دارند 2و گرمای جهانی 1شهرها

 
 مشکالت ناشی از رشد بی رویه شهرها )منبع: نگارنده(  -1کل ش

 
تفریح و استراحت نیاز دارد بلکه به هوای تازه و پاک برای سالمتی زندگی، انسان در محیط شهری نه تنها به فضا برای 

ها برای کم کردن این ایدهباشد. آمده می به وجودبنابراین همواره به دنبال راهکارهایی جهت تعدیل مشکالت محتاج است. 
، عایق حرارتی، مصرف انرژی برای یمانند استفاده از عایق صوت ،دنهزینه زیادی الزم داربعضی از آنها  که هستندمشکالت متفاوت 

عت و استفاده از خواص گیاهان بازگشت به طبی، یک راه مفید و به صرفهاما  .مصرف انرژی برای تصفیه آب و غیره، گرما کنترل
و نتایج آنها اثر مطلوب گیاهان بویژه در کم کردن (  Annie et al, 2014 ) ن زمینه تحقیقات زیادی انجام شدهکه در ای است
 دهد.ا را نشان میگرم

 

 استفاده از گیاهان در محیط شهریمنفعت  -2
ها سودهایی را در پی دارند. های زیادی هستند و از طرق مختلف برای انسانگیاهان به عنوان یک عنصر طبیعی دارای منفعت

 .(2شکل ) یعتقسیم کرد: سود محیط زیستی، سود اقتصادی و سود اجتماکلی دسته  سهتوان به گیاهان را می و سود منفعت

همه گیاهان . کردن هوا را نام برد تصفیهمیتوان گیاهان سودهای محیط زیستی  مهمترینزا :سود محیط زیستی -الف

های یند توسط برگگرده گیاهان، دود و بوهای ناخوشا شوند اما مقاومت آنها متفاوت است.  گرد و خاک،ها میباعث جذب آلودگی
با جذب کردن ذرات ریز  گیاهان. ریزنده زمین میشوند و سپس توسط باران شسته شده و بجذب می ها و تنه درختان، شاخهکرکدار

همچنین بواسطه رطوبتی .شوندباعث باال رفتن کیفیت هوا میو  کنندغبار معلق در هوا مانند یک دستگاه تصفیه طبیعی عمل می
لقایی،  و )رستم خانیگردد یگردند و هوا پاکیزه مشوند، ته نشین میکه گیاهان به هوا میدهند ذرات معلق در هوا سنگین می

 گازهایی سرطانزا و خطرناک هستند کههوا را اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسیدکربن، دیدی ،گیاهان با قابلیت طبیعی فتوسنتز (.1882
ایران ها و فضاهای سبز شهری )در کتاب بوستان .دنشوباعث تازگی هوا میو دهند در ازای آن اکسیژن پس میو  کنندجذب می

شود چنانچه درصد اکسیژن کره زمین توسط گیاهان تولید می شصت(  به نقل از سیدصدر آمده است که 1809و تجملیان، نژادی 

                                                           
1 Urban Heat Island 

2 Global Warming 
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تواند بطور متوسط اکسیژن مورد نیاز کند که این مقدار مییک هکتار فضای سبز در سال دو و نیم تا سه تن اکسیژن تولید می
اکسیژن گرم  22مترمربع فضای پوشیده شده با برگ گیاهان  22هر قیقات انجام شده براساس تح .نفر طی یکسال را تامین کند19

کند که تقریبا کیلوگرم اکسیژن تولید می 8999تا  2299و یک هکتار فضای سبز در سال  (Peck,1999)کند در ساعت تولید می
شود یک درخت بالغ در هر (. گفته می1882لقایی،  و خانینماید )رستمنفر در طی یک سال را تامین می 19اکسیژن مورد نیاز 

کسیدکربن که روزانه توسط یک او یا حجم دیکند تولید می اکسیدکربن جذب و به همین میزان اکسیژنکیلوگرم دی 299ساعت 
(. 1882قایی، ل و خانیاتاق یک نفره است )رستم 2شود معادل سه برابر حجم متر از فضا پاکسازی می 24درخت راش به ارتفاع 

تن به مصرف خود  0 که  کندتن اکسیژن تولید می 21تحقیقات در اتریش نشان داده است یک هکتار جنگل راش ساالنه حدود 
بسیار  باالتر بازدهبدست آوردن  جهت انتخاب نوع گیاه(. 1809تجملیان،  و نژادیایران) گرددتن وارد جو می 12رسد و جنگل می
کیفیت هوا را تا حد و کنند دارند کربن بیشتری جذب میتر گیاهانی که برگ تیرهتوان گفت نظر محققان میر اساس ب مهم است.

 .(Amir et al.2011) برندمیمطلوبی باال 
بصورت ناخواسته  وهرآنچه انسان مایل به شنیدن آن نیست از دیگر خصوصیات مفید گیاهان کم کردن آلودگی صوتی است. 

شود انسان پنجره را صدای مزاحم باعث می. شودتلقی مییا سروصدا آلودگی صوتی  کندتحمل باشد آنرا  برسد و مجبور اوبه گوش 
برگ نرم  صوت را کنترل کنند. هایشانشاخه ها و برگبه واسطه توانند میگیاهان  درصورتیکه بسته و دستگاه تهویه را روشن کند.

با وجود آنکه درختان پهن برگ تنها در بهار و تابستان کارایی . گرددگیاهان صدا را جذب و تنه سخت آنها باعث انحراف صدا می
تر و یا میزان صمغ شوند. در درختان سوزنی برگ هرچقدر تراکم برگها فشردهدارند اما بیشتر از سایر گونه ها باعث کاهش صدا می

بر اساس تحقیقات یک چمن سوزنی برگ به  یشتر باشد بازده باالتری در مورد کنترل آلودگی صوتی وجود دارد.داخل برگ ها ب
دسی بل صدا را  2مترمربع فضای پوشیده شده از گیاه  88هر آورد و در کل دسی بل فرکانس صدا را پایین می 4متر،  1عرض 

خود شاخ و برگ گیاهان مقداری صدا بر اثر برخورد با باد و حرکت در برابر  البته (. 1809تجملیان،  و نژادیایراندهد )کاهش می
 آیدباشد و صوت مزاحم به حساب نمیاکثر افراد خوشایند می برای این صداهای انجام شده با توجه به بررسی که دنکنباد ایجاد می

(Binabid,2010). 

 
 دسته بندی سودهای حاصل از گیاهان و فضاهای سبز )منبع: نگارنده(  -2کل ش

غیرمستقیم، سودهای اقتصادی را در بر دارند. با استفاده از  های گوناگون، مستقیم وگیاهان به طریقه سود اقتصادی: -ب

توان بطور مستقیم از سود اقتصادی آنها بهره برد. یا زمینهای قابل کشت می فضاهای سبز محصول دار مانند درختان بارور و
مستقیم سود اقتصادی را در یردهند و بطور غسازی را کاهش میهمچنین گیاهان با کم کردن گرمای هوا نیاز به انرژی برای خنک
شهرها از جمله  حرارتی یرهاثر جز امر مهمی است. انبردن از گیاهپی دارند. در مورد دوم، توجه به اقلیم منطقه جهت چگونگی بهره

به اختالف دمای میان  شهرها حرارتی یرهاثر جز. تواند آنرا تعدیل کندمشکالتی است که وجود فضاهای سبز و گیاهان تا حدی می
درجه  2تمام فضاهای شهری حداقل  ،بر طبق مطالعات شود.می گفته روستایی حومه و اطراف آن یهافضا ی شهری وهافضا

درجه  2تا  2به  میزان اختالفاین مانند مراکز تجاری، در مناطق با تراکم باال  که هستند خود سانتیگراد گرمتر از حومه اطراف
 باشدشهرها می و غیر قابل نفوذ در سخت ،سطوح تیرهوجود های آن علت تریناصلی یکی از. (Bonan,2002)رسد سانتیگراد می

پوشش دادن سطوح  برگ گیاهان با. شودب این گرما به محیط اطراف میکه عالوه بر جذب کردن گرمای تابشی، باعث بازتا
و همچنین از بازتاب تابش و پراکندگی گرما جلوگیری  شوندسطوح میمانع جذب انرژی تابشی توسط این  ، در حکم سایبان،سخت

 خنک کنندگی دارداثر  1، همراه با عمل تعرق گیاهکه قابلیتی طبیعی است توسط برگ گیاهان 1آب عمل تبخیرکنند. همچنین می

                                                           
1  Evaporation 
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نه تنها  کندگرمای تابش را به گرمای نهفته تبدیل می که عمل. این (Shiah,2011) شودگفته می 2تعرق -تبخیر که به این عمل

 نوع و بستگی به که ان خنک کنندگیزمی دهد.را نیز کاهش می هوای اطرافاثر خنک کنندگی روی سطوح را دارد بلکه دمای 
شود و در و این باعث کم شدن بار سرمایش بنا می دهدنیز کاهش می ها رادمای ساختمانعالوه بر دمای هوا،  تراکم گیاه دارد
گیاهان کنترل سیالب است. سیالب قابل توجه مزایای  دیگر از گردد.صرفه جویی می سازیخنکبرای  مورد نیاز مصرف انرژی

نند اسفنج فضاهای پوشیده از گیاه ما .که نتواند جذب زمین شود و روی سطح به حرکت درآید یبرف و باران آب حاصل از یعنی
بعد از ها، بجای جاری شدن به فاضالبد نتوانها میآباین  .نمایندجلوگیری می نو از هدر رفتن آ کنندمیآب را جذب عمل کرده، 
و به این طریق در کاهش مصرف آب  دنبگیر مورد استفاده قرار ها یا آبیاری فضاهای سبزفالش تانکدر مواردی مانند  تصفیه شدن

 سهم مهمی داشته باشند.

است.  ها بر روح و روان انساندسته دیگر و مهم از سودهای گیاهان سود اجتماعی و یا اثر زیبایی آن سود اجتماعی: -ج

آنجا که انسان بخشی از طبیعت است، برای آنکه به انسان کاملی تبدیل شود باید با طبیعت تماس داشته باشد و  از شودگفته می
بینی دیرینه و جهان (.1804نژاد، ضرغامی و سادات، گرایی اکولوژی را بسط داده است )مهدیعقیده انسان ایبه گونه این بحث

رابطه ای بر اساس احترام به طبیعت و همزیستی با را  با طبیعت و عناصر طبیعی فرهنگ ایرانی اسالمی رابطه مردم این سرزمین
در  (.1804نژاد، ضرغامی و سادات، )مهدیهستند  وندخداهایی از آب و گیاه نشانه وزمین ملک خدا  ،این تفکربر اساس  .داندمیآن 

چنانچه میترا خدای نور، آناهیتا الهه آب و سرچشمه حیات و  اند،از طبیعت بوده هایینشانهها اعتقادات باستان خدایان و الهه
کرد و هروتات خدای سالمت و اهورامزدا همراه با تمام خالیق تقدس آتش را همراه داشت، همچنین امرتات بر گیاهان سلطنت می

بنابراین می توان گفت اهمیت به  (.1804مقتدر و یاوری، ، خوانساریجاودانگی بود که ایندو مکمل هم و منبع حیات بذرها بودند )
 ای طوالنی و ریشه در ذات انسان دارد.طبیعت سابقه

ای است که در بسیاری از کشورها هویت ملی شدن را با فضای سبز موجود در ها بگونه، فضای سبز و انسانرابطه طبیعت
به معنای تولد است که از آن  (Naturaناتورا )( از لغت Nature) طبیعت ،تعریف طبیعتدر اند، چنانچه کشورشان مشخص کرده

. (1804نژاد، ضرغامی و سادات، )مهدی نیز گرفته شده است (Innate) مادرزادی و( Native)و هم وطن  (Nationملت ) لغت
ال توضیح طبیعت و ملت نه تنها دارای ریشه التین یکسانی هستند بلکه تاریخچه مشترکی هم دارند و همواره یکی از آن ها در ح

وجود  ،و با ایجاد خط آسمان سبز، نشانه شهری زنده و منظر طبیعیفضاهای سبز تاثیر بر زیبایی شهرها دارند  دیگری بوده است.
تغییر گیاهان در فصول مختلف، سیمای شهرها در فصل های مختلف متنوع  سطوح سخت ساختمانی را تعدیل می کنند. با توجه به

ی سبز مکانی هاطبیعت و فضا و استراحت استفاده می کنند. یی برای تفریحهاعالوه بر آن مردم از آنها به عنوان فضا می شود.
اکثر افراد  دارند کهفشار خون  و کنترل بر کم کردن استرس، خشممهمی تاثیر و  هستندسالمند و بازنشسته  افراد بسیار مهم برای

ی سبز در بیمارستان ها و مراکز درمانی اثر مهم و قابل مالحظه ای هاوجود فضا ،ساس تحقیقاتبر ا این موارد را تجربه کرده اند.
طبیعت در مهدکودک ها و مراکز آموزشی بازده ذهنی و خالقیت بچه ها همچنین وجود  .(Perini,2011)بر درمان بیماران دارد 

و نگاه کردن به تصاویر و  ننه تنها حضور در طبیعت بلکه دیددر گروه های سنی مختلف را باالتر برده است. الزم به ذکر است، 
فیلم هایی از مناظر طبیعی، شنیدن اصواتی از طبیعت و یا داشتن هرگونه تجربه از آن موجب کاهش استرس ، تنش و خستگی می 

بسیار  برای افراد ری وجود فضای سبز و نشانه هایی از طبیعت در محیط های شه (.1804شود )مهدی نژاد، ضرغامی و سادات، 
با توجه به موارد ذکر شده الزام وجود فضاهای سبز در مناطق شهری  محیط های بکر طبیعی. تا وجود آن ها در تر است ب اجذ

اما مشکل بزرگ و قابل توجه ارزش زمین و نبود فضای باز شهری برای داشتن فضاهای سبز  .یک مورد غیرقابل انکار است
حل این مشکل هماهنگی و همکاری نزدیک طراحان شهری و معماران را می میزان نیاز در شهرها است.  عمومی و پارک ها به

طلبد. کمبود فضاهای سبز شهری می تواند با استفاده کردن از فضاهای غیرقابل استفاده ساختمانها جبران شود. یک ایده خوب 
 .از آن یاد می گرددوان نمای پنجم استفاده کردن از بام بناها میباشد که به عن

 

 بام سبز تعریف -3

و بام  4بام سبز متمرکزبام های سبز به دو دسته کلی نامیده میشود.  9از هر بنایی بام سبز بامرشد هرگونه گیاه بر روی هر نوع 

گیاهان نوع  ،مانند عمق خاک ییهامشخصات و ویژگیکه این تقسیم بندی بر اساس  (1)تصویر  ندتقسیم میشو 5سبز گسترده

 .(Binabid, 2010)می باشد  آزاد افراد به بامدسترسی و قابلیت  ظرفیت بار و زهکشی، ، سیستم آبیاریکاشته شده

                                                                                                                                                            
1 Transpiration 

2 Evapotranspiration 
3 Green Roof 
4 Intensive Green Roof 

5 Extensive Green Roof 
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 نمونه ای از یک بام سبز متمرکز )سمت راست( و یک بام سبز گسترده ) سمت چپ(  -3کل ش

 

نوعی نماد  ،خط آسمان سبز ایجادضمن  ،گویندمی نیز 2باغ بام ها که به آن 1فعال های سبز متمرکز یا سیستم های بام

با توجه به عمق خاک آن ها  از نظر بصری زیبا هستند. به حساب می آیند که عالوه بر سودهای محیط زیستی، 9شهری زنده

  .متر ارتفاع 2الی 1مانند درختچه ها و درخت های کوچک با  ( گیاهان متنوعی می توانند بر آن ها رشد کنند،سانتیمتر 49)حدود 
را می  یسازه مقاوم وبار اضافی زیادی به بنا وارد می کند دارند که این امر آبیاری منظم و زهکشی مناسب  سیستم بنابراین نیاز به

  .است این نوع بام محدود کننده در استفاده از ی آن از عواملباالهزینه و  رسیدگی، تجهیزات ، نیاز بهپیچیدگی سیستم طلبد.
در مناطقی که به علت تراکم باالی ساختمانی احداث  و هستنددارای راه دسترسی برای بازدیدکنندگان  معموالً های سبز متمرکزمبا

بام سبز بر روی پارکینگ  .پارکهای عمومی میسر نمی باشد این نوع بام به باال رفتن سرانه سبز شهری کمک زیادی می کند
این بام سبز در نگاه اول بصورت یک پارک کوچک یا  های موفق باغ بام به حساب می آید. شهرداری مرکزی اصفهان از نمونه

یک فضای سبز شهری دیده می شود زیرا همسطح معابر شهری بوده و نسبت به خیابان های اطراف اختالف ارتفاع زیادی ندارد. 
 استفادهدون اطالع داشتن از ماهیت و ساختار این فضا از آن این امر بهره بردن عموم از این فضا را راحت تر کرده و بسیاری افراد ب

باغ فالحت دزفول می باشد که بر روی یک پارکینگ طبقاتی )پارکینگ شریعتی( احداث شده است. این باغ  ،دیگرنمونه  می کنند.
 استفاده عموم تبدیل شده است.جهت که نام خود را از یکی از قدیمی ترین باغ های شهر دزفول گرفته است به یک فضای سبز 

آن در معماری گذشتگان  ساختار ابتدایی تر. این نوع بام سبز که است 4بام سبز گسترده یا سیستم غیر فعالنوع ساده بام سبز، 

گیاهان  تنوع گیاهی زیادی ندارد، . بنابراینمی باشد سانتیمتر  19الی  2بسیار رایج بوده است، دارای عمق خاک کم و در حدود 
درجه  89این نوع بام سبز که برای بام تا شیب  مناسب است. گیاهان مقاوم به کم آبیو برای  رشد کنند محدودی می توانند بر آن

توجه به اقلیم و انتخاب  و نیاز به زهکشی پیچیده ندارد. آبیاری میشود با نزوالت جوی جوابگو می باشد معموال بصورت طبیعی
الزم  پیشرفته ای تکنیکبام سبز گسترده ا اقلیم از کلیدهای موفقیت این نوع بام سبز می باشد. از آنجاییکه مناسب گیاه همساز ب

و نیز هزینه های برپایی و نگهداری  به بام تحمیل می کند مختصریبار اضافی است زیرا برای پروژه های بازسازی مناسب ، داردن
معموال قابل دسترس برای عموم نیست می توان گفت عمده سودهای آن، سودهای  آن متعادل است. با توجه به اینکه این سیستم

. بام سبز گسترده مانند عایق عمل نموده و دمای فضای زیرین خود را تا حد قابل تاملی کاهش می دهد. می باشدمحیط زیستی 
 دمای هوای محیط اطراف را کاهش می دهد. همچنین با توجه به ویژگی گیاهان و نیز با جلوگیری از بازتاب کردن انرژی خورشید

امروزه استفاده از سیستم های سبز پیش ساخته بصورت مدوالر بر بام ها بسیار رایج شده است. سیستم های مدوالر دارای 
مانند  گلدان آن ها سریع و آسان انجام می گیرد. بدینصورت که گیاهان از قبل در مدول هاییبرپایی  مزایایی هستند از جمله اینکه

 در گلخانه ها رشد داده شده اند و زمان نصب در محل مورد نظر قرار می گیرند. بنابراین این سیستم ها دلخواهبا اندازه و فرم های 
آب اضافی گیاهان به راه آب بام هدایت و دفع می  الیه های بام را تحت تاثیر قرار نمی دهند و به زیرسازی خاصی احتیاج ندارند.

گرچه این را داشته باشد. قابلیت تحمل بار حاصل از مدول، خاک و گیاهان  باید ساختمانسازه نکته مهم آن است که   شود.
برای  بوده و نیزاز نظر بصری زیبا  سیستم ها از نظر ساختار بام جز بام های سبز به حساب نمی آیند اما با ایجاد خط آسمان سبز

سود های اجتماعی می باشند. همچنین با توجه به خصوصیت گیاهان، دارای سودهای محیط استفاده کنندگان از آن ها دارای 
 زیستی و اقتصادی فراوانی هستند.

 

                                                           

1 Active Systems 
2 Roof Garden 

3 Bio Land Mark 

4 Passive Systems 
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 ی بام سبزمعرفی الیه ها -3-1
برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت برپایی و پایداری بام سبز توجه به الیه های بام از اهمیت بسیاری برخوردار است. نوع 

مصالح و تکنولوژی مورد استفاده تا حدودی قابل تغییر است. حداقل الیه های ا توجه به نوع بام سبز، نوع گیاه، الیه ها بو ضخامت 
پوشش گیاهی، محیط کشت یا الیه کشت، الیه محافظ ریشه ن ترتیب نام برد: یمورد نیاز جهت برپایی یک بام سبز را میتوان به ا

 .(4کل ش) بامعرصه  و ی، الیه هوادهی و انباره آب، الیه محافظ عایق، الیه عایق بندییا الیه تثبیت کننده، الیه زهکش
 

 
 منبع: نگارنده(های مختلف در یک بام سبز )ترتیب قرارگیری الیه  -4کل ش

 

در ایجاد زیبایی بصری، کنترل شرایط اقلیمی و نیز پایداری و  پوشش گیاهی به عنوان خارجی ترین الیه از الیه های بام سبز
مطالعه در مورد چگونگی رشد گیاهان، زندگی آنها و اینکه چگونه خود را با محیط وفق می دهند دوام آن نقش کلیدی ایفا می کند. 

مخصوصا وقتی  ،ی مناسب می باشندیآب و هواشرایط  چهمشخص می کند چه گیاهانی برای  نام دارد. این علم 1علم گیاه شناسی

برای گیاهان داخل ساختمان تا قابل کنترل بوده و ، زیرا شرایط داخل بنا صورت گیردخارج از ساختمان محیط انتخاب گیاه برای 
تنوع گیاهی بوده و از  انتخاب گیاه برای آن آسانبنابراین   ،حدی در تمام دنیا مشابه است و یا می توان شرایط مشابه را ایجاد کرد

انتخاب گیاه باید با توجه به پایداری و مقاومت آن گیاه خاص  متفاوت است و بیشتری می توان بهره برد. اما شرایط بیرون ساختمان
در شرایط آب و هوایی شهر اصفهان شیرخشت خزنده در  مثالعنوانبه و آب و هوایی منطقه صورت گیرد.نسبت به شرایط اقلیمی 

افرای ژاپنی، افرای  و د اما در آفتاب دوام بیشتری دارد، پتوس که گیاهی همیشه سبز است در سایه رشد می کندسایه رشد می کن
از آنجا که اکثر گیاهان تنها در شرایط  .(1880، د )پاوایینپا کوتاه، نخل بادبزنی، رزماری و شاه پسند در سایه آفتاب رشد خوبی دار

شناسی امری در انتخاب پوشش گیاهی بام توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نیز علم گیاهمشخص می توانند پایداری کنند لذا 
مهم و حیاتی است. همچنین در انتخاب نوع گیاه توجه به قابلیت های متفاوت گیاهان در کنترل گرما، کنترل صوت مزاحم، کنترل 

 اهمیت زیادی دارد.جهت باد و غیره 
عمق نفوذ ریشه  توجه به عمق خاک،برای انواع بام سبز )گسترده یا متمرکز( عالوه بر رعایت موارد ذکر شده،  کاشت گیاه در

در  رعایت ایمنی الیه های زیرین و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن ها امر مهمی است. بنابر مطالعات پیشنهاد می شود گیاه جهت
در  (.1880، ی استفاده شود تا سخت نبوده و به الیه های زیرین نفوذ نکند )پاواییاز گیاهان با ریشه افشان و سطح بام های سبز

، گرما، کم آبیبه خشکی، که گیاهی مقاوم  2گل ناز انواع و نوع آبیاری، استفاده ازبا توجه به عمق خاک محدود بام سبز گسترده 

که الیه کشت ضخیم تر می شود گیاهان در بام سبز متمرکز  . (Forbes.2010) است انتخاب مناسبی می باشد سرما و وزش باد
کوچک. در هر صورت گیاهی که انتخاب می  چه هایها و یا درختگیاهان همیشه سبز، بوته د رشد کنند مانندمتنوع تری می توانن

 سازگاری داشته باشد. ، سازه بنا و دیگر شرایطشود باید با شرایط آب و هوایی منطقه

شود فراهم مواد مغذی مورد نیاز گیاه  تامکان یا مصالحی است  قرار دارد که 9محیط کشت یا الیه کشتگیاهی در زیر پوشش 

فراهم آوردن مواد مغذی، آب و هوای مورد نیاز برای ریشه، ایجاد شرایط   (.Binabid.2010)و ریشه گیاهان در آن رشد کند
خاک طبیعی و یا خاک سبک از نمونه های طبیعی، ساده و در  جهت رشد بهینه ریشه ها از وظایف مهم محیط کشت است.

به بام وارد میکنند و  یزیاددسترس برای محیط کشت هستند اما استفاده از آن پیشنهاد نمی شود زیرا به علت سنگین بودن بار 
همچنین در اثر زمان دچار فرسایش می شوند و باید تعویض گردند که این امر هزینه زیادی را در پی دارد. استفاده از مواد غیرآلی و 

زیادی از میزان  مناسبالیه کشت مانند فوم، پرلیت، پشم معدنی و یا نمد می توانند جایگزین مناسبی باشند. در هر صورت معدنی، 
بام می شود. عمق آن مهم است و تاثیر زیادی در تعیین نوع گیاه دارد.  الیه های دیگر آب باران را جذب می کند و مانع نفوذ آن به

فاکتورهای مهمی هستند که باید مورد نظر قرار ان رشد، بار وارد به بنا و هزینه، نوع گیاه، میزتوجه به در تعیین عمق محیط کشت 
 بگیرند.

                                                           
1 Botany 
2 Sedum 
3 Growing Media 
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. محیط کشت محیطی را دارددو الیه محیط کشت و الیه زهکشی  ردنجداک، وظیفه 1الیه محافظ ریشه یا الیه تثبیت کننده

و این ریشه ها می توانند به الیه زهکشی آسیب برسانند بنابراین الیه محافظ ریشه این دو را از  است که ریشه ها در آن قرار دارند
نوع گیاه و شرایط متفاوت می باشد. این الیه گاهی به عنوان ار مهم است و با توجه به یآن بسهم جدا می کند. انتخاب ضخامت 

 جدا قرار می گیرد. مستقل و و گاهی به عنوان الیه ایاست بخشی از الیه زهکشی 

و آنرا به شبکه دفع آب انتقال می دهد.  آب اضافی که بوسیله گیاهان جذب نشده است را جمع آوری می کند 2زهکشیالیه 

برای آبیاری فضای سبز، در فالش تانک ها و  به عنوان آب خاکستریاین آب اضافی می تواند جمع آوری شود و بعد از تصفیه 
 مورد استفاده قرار بگیرد و از این طریق در مصرف آب ساختمان صرفه جویی شود. فضاهادیگر 

از نفوذ و نشتی آب جلوگیری استفاده می شود که  9الیه هوادهی و انباره آببرای جلوگیری از خرابی ساختار توسط رطوبت از 

استفاده می شود و همچنین (   HDPE) پلی اتیلن سنگین و یا (PVC پلی وینیل کلراید ) می کند. برای ساخت آن از الیه های
ممکن است در سیستم آبی ماده فلزی  نظر طراحان نیست زیرا مطلوبتفاده کرد که البته میتوان از صفحات بهم پیچیده مسی اس

با توجه به نوع طراحی و متغیرهای دیگر می تواند باالی الیه قرار می گیرد که  الیه محافظ عایقدر زیر این الیه،  شسته شود.
باشد تا بر اثر وزن  د و هم از نظر ساختاری قوی و بی عیبزیر آن قرار بگیرد. در هر حال باید هم سبک باش در یاو عایق بندی 

مجموعه بام سبز وقتی موفق ار با اهمیت است. میتوان گفت یالیه عایق بندی بس مصالح و افراد روی بام فشرده و شکسته نشود.
 ،در صورت بروز مشکل زیراضد آب کند. نصب آن باید با دقت باال انجام شود   درصد 199است که الیه عایق بندی آن بام را 

 برای عایق بندی متفاوت استمورد استفاده هزینه تعمیر و بازسازی آن نیز زیاد است. مصالح  و همچنین است دشواریافتن نشتی 
  که باید با توجه به شرایط انتخاب شود.

بام میتواند از مصالحی مانند بتن،  بخش سازه ای بنا هم می باشد.است که  ، عرصه بامترین الیه از الیه های بام سبز پایین
ز ای ، بتن پیش ساخته و همچنین ترکیبلحسم نباشد. برای بام سبز معموال جنس بام از بت از آن ها ویا ترکیبی چوب، فلز، پالستیک

  داشته باشد.  کافی را بام باید برای تحمل بارها مقاومت ،از مصالح بکار رفته صرفنظر (Forbes.2010). است بتن و فلز
 

 مطالعات بام سبز -3-2
گرچه استفاده از گیاه و فضاهای سبز بر بام ساختمانها سابقه ای طوالنی دارد و در بسیاری کشورها امری رایج و مورد استفاده 

آن بطور است اما در کشور ایران به عنوان یک ایده فانتزی در کتاب ها و یا در طرح های دانشجویی جا مانده است و استفاده از 
آنچه می توان مشاهده کرد. ی لوکس از آن را بر بام ساختمان هانمونه هایی محدود و تزیینی  و تنها گسترده و اجرایی رایج نیست

علت های مهجور ماندن این ایده قوی می باشد.  ترینمهممسلم است عدم آگاهی کافی افراد از مزایای استفاده از بام سبز یکی از 
میزان سودمندی و و نتایج آزمایش ها انجام گرفته  گوناگونیبرای ارزیابی کارایی بام های سبز آزمایش های ف مختلدر کشورهای 

 .کارایی بام های سبز در منطقه و اقلیم خاص را نشان می دهد

در . (  ,2000Takakura) در توکیو چهار اتاقک آزمایشی یکسان برپا کرد که تنها تفاوت آن ها در پوشش بام بود 4تاکاکورا

در فصل نشان داد  ایجنتاتاقک ها پوشش بتن، دیگری خاک، دیگری خاک و چمن و آخری چمن و گیاه پیچک داشت. یکی از بام 
درجه  24 تنها پیچکخاک و دمای اتاقک با پوشش  بوددرجه سانتیگراد  49در زمانی که دمای اتاقک با سقف بتنی  ،تابستان

وجود گیاه بخاطر خاصیت تبخیر دمای اتاق را خنک تر می  ایسه با حالت وجود خاک بدون گیاه،در مق .ثبت شده استسانتیگراد 
یکی  ،یکسان آزمایش اتاقک 2در بخش های خشک و نیمه خشک کالیفرنیای امریکا، برروی  دیگری آزمایش مقایسه ای د.رک

درجه سانتیگراد پایین تر از اتاق  2دارای بام سبز حدود  کدر طول روز دمای داخلی اتاق دادنشان  ،دارای بام سبز و دیگری فاقد آن
. این امر گویای آن  (Figueroa.2008) داشتنددو دمای یکسانی  ، اما در طول شب اینبودبا بام معمولی و بدون پوشش سبز 

 اهمیت زیادی دارد. شبانهی دارای بام سبز توجه به تهویه هادر این اقلیم برای بنا است که
مطالعات انجام شده بر اتاقک های آزمایش، بررسی حرارتی بر روی بام های سبز اجرا شده بر روی ساختمان های  عالوه بر

متمرکز )باغ بام( که با بام سبز  تجاری با ارتفاع متوسطدر سنگاپور یک ساختمان  واقعی نتایج قابل توجهی را ارایه می دهند.
. مقایسه حرارتی قسمت های پوشیده شده از گیاه و قسمت های در (Wong,2003) پوشیده شده است مورد بررسی قرار گرفت

درجه سانتیگراد را دارد و نوسان دما روی  22نشان میدهد در طول روز با تابش مستقیم آفتاب سطح سخت بام دمای معرض تابش 
درجه  29یگراد است و نوسان آن درجه سانت 42دمای سطح خاک بدون گیاه  در حالیکه درجه سانتیگراد می باشد 89این سطح 
، متفاوت مختلفبا توجه به گونه متفاوت گیاهان دمای سطح بام در زیر سایه هرکدام از گیاهان با خواص و ویژگیهای  .سانتیگراد

                                                           
1  Root Permeable Filter 
2  Drainage Layer 
3  Root Barrier Layer 
4 Takakura 
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ر دمای درجه سانتیگراد نمی رسد. دمای سطح بام تاثیر بسیار زیادی د 81است اما دمای حداکثر در زیر همه گونه گیاهی باالتر از 
در بنابراین استفاده از بام سبز  کاهش دمای سطح بام رابطه مستقیم با کاهش دمای فضای داخلی دارد وداخل ساختمان دارد 
برای  گستردهدر تحقیقی دیگر در سنگاپور، تاثیر حرارتی بام سبز .(Wong,2003) می گذاردتاثیر چشمگیری کاهش دمای داخلی 

درجه سانتیگراد دمای کمتری از سطح بام  18بام سبز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است  یک پارکینگ چند طبقه
 .(Wong,2007)دارد  گیاهیبدون پوشش 

با بکار بردن گلدان هایی بر روی بام و ایجاد بام سبز نشان داده است که پوشش  طبقه 19یک ساختمان مسکونی در مالزی 
خاک مرطوب  . بر اساس اندازه گیری ها راد دمای سطح بام را کاهش میدهددرجه سانتیگ 10الی  11 حدود بام با گلدان های سبز

بام  ،خورشید تابش مستقیمبا  و همزمان روز در طولآن به موجب  که بوده استدرجه سانتیگراد خنک تر از سطح بام سخت  22
در  ای با روش مشابه اما مطالعه.  (Ahmed&Rashid,2009)درجه سانتیگراد دمای داخلی را کاهش میدهد  2-4سبز 

درجه سانتیگراد کاهش  2/4 را بام سبز دمای هوای داخلبا آب و هوای گرم و مرطوب نشان میدهد  1بنگالدش در شهر داکا

 .(Rashid & Hamdan, 2010). دهدمی
انجام گرفت که بر  ، در شرایط آزمایشگاهیهشی در مرکز تحقیقات بتن و ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی قزوینوپژ در ایران

مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بام سبز  -بام معمولی، بام سبز و بام سبز با الیه فایبرگالس –اساس آن سه نمونه بام 
درصد بهینه  49استفاده از الیه  فایبرگالس نسبت به بام سبز  و نیز درصد انتقال حرارت را کاهش میدهد 29نسبت به بام معمولی 

در تحقیقی دیگر با این فرض که در مناطق مختلف دنیا با اقلیم های  .(1801) محمودی، پاکاری و بهرامی،  سازی شده است
مشابه، تعاریف یکسانی از اجزای ساختمان وجود دارد و تفاوت در برخورد با این اجزا بدلیل تفاوت های فرهنگی است به بررسی 

های طبیعی بوده و تکامل آن بصورت بام های  روند تکامل بام های سبز در استان مازندران که در گذشته بصورت استفاده از علوفه
به امکان سنجی برپایی بام  در شهر اهواز، در پژوهشی(. همچنین، 1802، ولی نژاد شوبیسبز سفالی می باشد پرداخته شده است )

مای سبز در جلوگیری (. نتایج نشان داد گسترش بام و ن1802)لطفی، پرداخته شد سبز در محله امانیه اهواز و تاثیر آن بر خرداقلیم 
( به امکان سنجی 1802در تالشی مشابه مرادی ) از انتشار گردوخاک، آالینده ها و نیز کنترل دمای هوا نقش بسیار موثری دارد.

 افزایش سرانه فضای سبز شهربندرعباس با استفاده از بام سبز پرداخته است.
ده است اما هم از نظر تعداد و هم از نظر متغییرهای مورد بررسی های اخیر مطالعات ارزشمندی انجام شگرچه در ایران در سال

مورد بررسی قرار بگیرند. بواسطه شرایط اقلیمی و اقتصادی ایران  با توجه به بام های سبزکافی نیستند و باید جنبه های مختلف 
جهت ارتقا دادن کیفیت این بام ها مشخص می شود بلکه راهکارهای جدید مطالعات علمی نه تنها میزان سوددهی بام های سبز 

 بام سبز الیه های جهت استفاده در گوناگونبه عنوان پیشنهاد محققان می توانند به بررسی مصالح  مورد بررسی قرار می گیرد.
ین کردن مصالح با جایگز این نوع بام ارائه داد. همچنین بتوانارتقا کارایی  و بازده بیشتربرای  بپردازند تا بتوان راهکارهایی عملی

شیوه های مناسب  بررسی ،بار اضافی تحمیل شده به سازه ساختمان را کاهش داد. با توجه به مشکل کمبود آب در کشور سبک تر
با  می تواندبام سبز در اقلیم های مرطوب ارائه راهکارهایی جهت تهویه  نیز می تواند مورد قابل توجهی باشد. آبیاری بام های سبز

 رطوبت حاصل از گیاهان بهره بردن از بام های سبز در این اقلیم را ارتقا بخشد.کردن  تعدیل
 

 جمع بندی -4
کاهش  رایبسودهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی  و در پی داشتن ها ا بکاربردن گیاه بر بام ساختمانبسبز های بام 

یک عامل مفید برای کم کردن حرارت سطح بام و کم کردن دمای داخل آن ها  هستند.کمک بزرگی برخی مشکالت شهرها 
. عوامل متفاوتی در میزان می باشدبنا  سازیخنکآن صرفه جویی در مصرف انرژی برای حاصل از که نتیجه  می باشندساختمان 

مسائلی از این دست یزان تهویه و کارایی و بازدهی بام سبز نقش دارند مانند انتخاب صحیح نوع گیاه، نوع عایقکاری ساختمان، م
ممکن است یکی از عوامل مهمی که در رونق نداشتن  سبز باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. که با توجه به شرایط و اهداف برپایی بام

نگرانی افراد  بتوان نام برد مشکل کم آبی کشور وآن و عدم تمایل سازندگان و یا مالکان ساختمانی برای برپایی  در ایران بام سبز
افراد از آسیب دیدن ساختمان و کوتاه شدن عمر مفید بنا به علت آسیب های ناشی از نگرانی  برای آبیاری بام سبز باشد. همچنین

. با طراحی و انتخاب زیرسازی های مناسب برای بام سبز نه تنها آسیبی به ساختمان وارد می تواند عامل قابل توجهی باشدنفوذ آب 
خورشید، طول عمر مفید ساختمان بیشتر خواهد شد. همچنین مستقیم د بلکه به علت محافظت شدن بام در برابر تابش نخواهد ش

میتوان آب حاصل از زهکشی بام را ذخیره کرده و مجددا استفاده کرد. استفاده از آب های خاکستری ساختمان راه حل مناسب و به 
تشویق شدن طراحان، سازندگان و مالکان ساختمان برای برپایی و استفاده از بام سبز  مشکل کم آبی می باشد. حل صرفه ای برای

دولت و  . همچنیننیازمند آگاهی داشتن افراد از سودها و مزایای این بام هاست. رسانه های ملی نقش مهمی در این امر دارند
                                                           

1 Dhaka city 
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پایی و نصب هرچه بیشتر بام های سبز در سطح کشور دستگاه های مرتبط باید با حمایت های مختلف بویژه حمایت مالی امکان بر
 را فراهم کنند. 
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 یده ـچک
 

 یجهت پرداختن به فضاها یزندگ یبرا یکیزیساختار ف یدهشکل ندیفرا داریتوسعه پا یبرا یشهر یزیرو برنامه یطراح
توجه دارد. در  یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح یاست که به فاکتورها ییبزرگ، کوچک و روستاها یدر شهرها یبعدسه

خواهند بود، که  یستیز طیمح راتییاز اثرات تغ یاریاز بس متأثر ماًیمستق نانیاز شهرها و شهرنش یاریعصر معاصر، بس
کمبود  ا،یسطح در شیاز افزا یناش البیس ،ینامساعد، امواج حرارت ییآب و هوا یدادهایشدت و تناوب رو شیشامل افزا

به کار، هدف  ازیبه خاطر ن یاندهیبزرگ اروپا، مهاجرت به طرز فزا یدر شهرها گرید یاثرات است. از سو گریآب و د
تراکم باال، مشکالت  ،ینینشهیحاش ،یآن بحران اقتصاد جهیاست و نت شیرو به افزا یدرمان تأسیسات ،یمطالعات

و  یاقتصاد یهادغدغه تأثیرتحت  اًیقو تنهانهبحث مداوم  نیاست. ا یو آلودگ یاستفاده از انرژ شیافزا ،یونقلحمل
قواعد و  ،یو اجتماع یشخص هایداراییبه  ی. ثبات اجتماعگرفتیدر برم زینرا  یبود، بلکه مسائل اجتماع یطیمسائل مح

 پردازدیم بارهنیدرابه استدالل  ها،نهیزم نیمقاله، با توجه به ا نیارجاع دارد. ا رهیو غ یکیزیف یهامرزها و مکان ندها،یفرا
 لیتحل(1از: ) اندعبارت؟ اهداف آن «اندکدم داریاتوسعه پ یبرا یشهر یو طراح یزیردر برنامه زانیربرنامه یهاروش»که 

مقاله  نی. اراتییتغ نیا نهیدر زم یشهر یزیرو برنامه یطراح یبرا هاروش لیتحل(2) یشهر یدر نواح داریپا راتییتغ
. سپس، میکنیم زیآنال یزیرو برنامه یطراح یهادگاهیرا از د داریپا راتیی. ابتدا ما تغکندیدر دو فاز ارائه م ییهااستدالل

 وسازهاساختو فاز  یتوسعه طراح ه،یتوسعه مفهوم اول ،یمحل قیها، تحقداده زیهمچون آنال یمختلف توسعه شهر یفازها
که  میکنیم شنهادیپ ییهاروشما  ،یشهر یهامراحل مختلف توسعه زی. پس از آنالمیدهیقرار م لیو تحل هیرا مورد تجز

 کی یاجتماع-یاقتصاد-یطیساختار مح ،یجار یشهر راتییمربوط به تغ یهادغدغه ،یشهر یهامنتج به توسعه پروژه
 یبرا یشهر یزیرو برنامه یشود. اگر به طراح میتنظ کیچارچوب تئور کیدرون  تواندیروش م نیخواهند شد. ا هیناح

 کیبه  یابیدست ینخواهند داشت. برا یلعم طیبه شرا یارتباط زانیربرنامه یهاتوجه نشود، آنگاه دغدغه داریتوسعه پا نیا
 شود. تأکیدخوب کارکرد  یهاطیمح داریبر توسعه پا دیموفق، با یشهر یو طراح یزیربرنامه

 

 یشهر یزیر، برنامهی، توسعه شهرداری، توسعه پایطراح یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
بعدی در شهرهای بزرگ و کوچک و ساختار فیزیکی برای زندگی برای پرداختن به فضای سه دهیشکلطراحی شهری فرایند 

کنند. طراحی شهری دربرگیرنده اقدامات نمایندگی می هاآنروستاها است، و هدف آن بر دیدی از آینده متکی است که 
های موجود و یا مناطقشان های انسان یا بازطراحی سکونتگاهسکونتگاه شده و خودآگاه در طراحی شهرهای جدید و دیگرهماهنگ

، سیاسی، محیطیزیست. طراحی شهری بر اهمیت اجتماعی، (Jon Lang,2005)در واکنش به نیازهای ساکنانشان است 
نگی متکی است. طراحی ها و ابعاد فرهشناسی و اقتصادی طراحی در حوزه عمومی، خدمت به منافع عمومی و ارائه فرصتزیبایی

ریزی شهری مرتبط اندازها متمرکز است. طراحی شهری به برنامهریزی و طراحی چشمشهری بر نقاط تالقی بین معماری، برنامه
 سروکار ترجزئیشده و رویکردهای طراحی  ترتنظیمها تمرکز دارد و به مقیاس خوب است، ولی این بیشتر بر طراحی فیزیکی مکان

 دارد. 

(. J.E. Rodiek,2008ریزی استفاده از زمین توجه دارد )ریزی شهری به رویکردهای مفهومی، علمی، و طراحی برنامهرنامهب
ریزی یک شهر بزرگ/ کوچک یا محیط شهری ریزی شهری عبارت است از ساختاردهی تمام عناصر برنامهترین تعریف برنامهساده

هایی از برنامه استفاده از زمین، برنامه عملیاتی یا برنامه استراتژیک، طرح ساختاری همه بخشدیگر، با استفاده از ابزارهای مختلف )
کند که یک شهرداری برنامه استفاده از زمین را )با ریزی شهری هستند(. برنامه استفاده از اراضی دو راه عمده را مشخص میبرنامه
بندی باید شوند. مقررات منطقهتوسط مراجع محلی تصویب می معموالًدی بندهد. مقررات منطقهبندی و مقررات( شکل میمنطقه

درباره استفاده از زمین در نواحی برای کاربردهای مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و دیگر کاربردهای اراضی تصمیم بگیرد. به 
دهد و زیرساخت عمومی، را نشان می همین صورت، برنامه ساختار یک طرح سطح باال است که چیدمان انواع استفاده از زمین

است  یمشخطکند. این طرح استراتژی یک سند طبیعی را مشخص می هایویژگیآهن، مخازن و ، مدارس، راههاخیابانهمچون 
دهد. این برنامه عملیاتی که با کلمات و تصاویر یک دید را برای توسعه یک محله، شهر کوچک، شهر بزرگ یا منطقه توسعه می

و  هابازبینیریزی و برنامه یا ، فرایند برنامههادستورالعملریزی و بیانیه عمومی اقدامات برنامه در رابطه با یستم برنامههدف س
 سازی است.تغییرات پیاده

های عظیم اجتماعی و و بحران محیطیزیستهای فراوانی است که با بروز مشکالت توسعه پایدار محصول جرح و تعدیل
مهم در  مسئله(. توسعه پایدار یک 1385های افسار گسیخته قرن اخیر است مطرح گردید)خسروی، آمد تکنولوژیفرهنگی که پی 

شهری قرن بیستم در حالی پایان  یزیربرنامهریزی شهری و طراحی باید به آن توجه شود.  قرن بیست و یکم است که در برنامه
شهری عرضه نموده و  ستیزطیمحنازیبا در برابر  یاچهره، بلکه گرددینمی مثبت ارزیاب یزیربرنامهاین  تنهانهکه  ابدییم

 یهارساختیزفن گرایی ساختارهای زیستی و اجتماعی را نشانه رفته است، که پیامدی جز ناپایداری و عدم تعادل در  بافرهنگ
ریزی شهری بهتر یک چالش دارای برنامه طراحی و کهیدرحال(. 1382طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی نداشته است)زیاری، 

ها، دربرگیرنده پیکربندی و ، محله و خانههاخیابانارتباط تنگاتنگ برای توسعه پایدار است.  این عالوه بر فضاهای عمومی، 
احی شود. طرآب و فاضالب و حتی فرایند صنعتی می هایسیستم، ونقلحملراه سبز، الگوهای رشد مناطق، شبکه  هایسیستم
ریزی فیزیکی با تمام عناصر دیگر یک جامعه مشخص، ترکیب برنامه هاآنها نیازمند فکر کردن درباره نحوه ارتباط یافتن سیستم

شود )دربرگیرنده مقررات مالیاتی و )مرتبط با کاربری اراضی، زیرساخت و طراحی اماکن( با چارچوبهای خط مشی عمومی می
ند تغییرات زیادی را پشتیبانی کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به آنالیز تغییرات و توانهای اقتصادی( که میمشوق

ریزی شهری برای توسعه پروژه ساخت کنند و روشهایی طراحی و برنامهپردازد که در نواحی شهری بروز میمسائل معاصری می
 ریزی شهری برای توسعه پایدار است. روشهای طراحی و برنامهکنند. زمینه اصلی این پژوهش یافتن شهری باثبات مطرح می

 

 هدف پژوهش -2

متاثر خواهند شد، که  محیطیزیستدر دنیای معاصر بسیاری از شهرهای بزرگ و شهرنشینان مستقیما از اثرات منفی تغییرات 
ناشی از افزایش سطح دریا، کمبود آب و سایر شامل افزایش شدت و فراوانی حوادث نامساعد آب و هوایی، امواج حرارتی، سیالب 

موارد است. از طرف دیگر، در شهرهای بزرگ اروپا، مهاجرت برای نیاز به کار، با هدف مطالعه و همچنین استفاده امکانات درمانی 
راف شهرها به های سرزمینی مطالبات مختلف برای زمین در داخل و اطیابد. نتیجه آن این است که در بخشبه شدت افزایش می

به  هاآناندازها را در شهرها و اطراف ای در حال حاد شدن است. تغییرات سریع، مرئی و متنازع در کاربری اراضی چشمطور فزاینده
دهند که هرگز پیش از آن مشاهده نشده است. این بسط به شکلی پراکنده در حومه شهرهای اروپا )گسترش ای شکل میگونه

، افزایش استفاده از انرژی و ونقلحمل مسئلهراکم بیشتر در سمت داخلی شهرها در حال وقوع است. همچنین رویه شهری( و تبی
های اقتصادی بود، آلودگی حاصل آن است. بحث مرتبط با توسعه پایدار عالوه بر اینکه تحت غلبه مسائل محیطی و دغدغه

پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم ناشی ا اثرات شهر ها بر گستره  دربرگیرنده مسائل اجتماعی نیز بوده است.مطرح شدن توسعه
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زیست کره و ابعاد مختف زندگی انسانی است بدون شک بحث پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهر ها و شهر نشینی بی 
ل اصلی و کلیدی در جهت دستیابی به شناخت عوام هاآنگذاری  تأثیرمعنا خواهد بود با توجه به پیچیدگی شهرها و ابعاد مختلف 

 (.1383رسد)رشنوفر، توسعه پایدار شهری ضروری به نظر می

از طرفی نظریه توسعه پایدار، در دهه ی پایانی قرن بیستم، در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی از جمله مدرنیسم و  
ر محیط زیست جهانی، ملی، منطقه ای و محلی پا به عرصه پسامدرنیسم، در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثار مخرب ب

وجود گذاشت. بی شک برای نیل به مبانی پایه ای این نظریه نقش استراتژیک دولتها در برنامه ریزیها و سیاست صحیح کاربری 
سنتی برای رشد پردازان طراحی به طور ضمنی اشاره دارد که روشهای (. نوشتارهای نظریه1382اراضی ضروری است)زیاری، 

ریزان در طراحی و های برنامهروش»ها، استدالل این پژوهش این است که پیچیدگی جهان ساده هستند. با توجه به این زمینه
روش طراحی و  هاآنکند که از طریق این پژوهش راههایی را بررسی می«. ریزی شهری برای توسعه پایدار چیست؟برنامه
آفرینیشان برای توسعه های شهری بزرگ مقیاس، بر حسب نقشای دستیابی به سنجش و ارزیابی پروژهتوان برریزی را میبرنامه

 پایدار مورد استفاده قرار داد. 
 از: اندعبارتاهداف آن 

 تجزیه و تحلیل تغییرات پایدار در مناطق شهری -1
ریزان رات، که به مرور توسط بسیاری از برنامهریزی و طراحی شهری در زمینه این تغییروشهای پیشنهادی برای برنامه -2

 شوند.ای تطابق داده میای و تجربه شخصی از روشهای حرفهشهری، خط مشیهای تئوریک، تجربه حرفه

 

 تعریف توسعه پایدار -3

تلند شناخته بعد از مطرح شدن در کنفرانس آینده مشترک ما که به عنوان گزارش برا 1887مفهوم توسعه پایدار در اواخر دهه 
یافت. نتیجه این کنفرانس مطرح شدن یک دستور کار جهانی برای تغییر در مفهوم و عمل به توسعه شود، پذیرش عمومی می
(. مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به یک آگاهی در حال رشد مطرح شد که به بررسی ارتباطات مهم بین Strange2008بود)

جهانی، منطقه ای و محلی، افزایش جمعیت و گسترش  محیطیزیستی، اقتصادی، مشکالت فرایندهایی مانند توسعه اجتماع
مفهوم توسعه پایدار برای ترکیب نگرانی درباره سالمت کره زمین با رشد پیوسته  (.Feng,2009پرداخته است )مناطق شهری می

توانیم تعریف این کلمه مطرح بوده است، ولی ما می و توسعه انسانی معرفی شده است. اگرچه بحثهای بسیاری درباره معنای واقعی
رفع نیازهای حال حاضر بدون آسیب زدن به توانایی نسلهای »ارائه شده توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه را ببینیم: 

 «.آینده برای اجابت نیازهایشان

منظور گنجاندن ایده ارزش اساسی، این معنا باید به این تعریف، در زمینه اصلیش، صرفا از نظرگاه انسانی بیان شده بود. به 
شکلی گسترش داده شود که اجازه داده شود تمام بخشهای طبیعت نیازهای خودشان را تامین نمایند، هم االن و هم در آینده. 

و اقتصادی دارد. نهایتا ما مدت و بلندمدت هرگونه تغییر محیط، اجتماعی طراحی برای توسعه پایدار نیاز به آگاهی از پیامدهای کوتاه
ساختار فیزیکی برای زندگی برای پرداختن به  دهیشکلریزی شهری برای توسعه پایدار فرایند شویم که طراحی و برنامهتوجه می

بعدی در شهرهای بزرگ، کوچک و روستاها است که به فاکتورهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی توجه دارد. در فضاهای سه
انداز پیکربندیهای فضایی جایگزینی برای کاربری اراضی تجویز نموده ریزی چشمانداز نیز مهم است. برنامهبرای چشمشهرها این 

توسعه  (.Ahern,2005کند )ریزی برای توسعه پایدار عمل میاست، که به شکلی وسیع به عنوان یک فاکتور کلیدی در برنامه
و اجتماعی  محیطیزیستگزیند که از نظر ف تحوالت و رشد اجتماعی آنهایی را بر میهاب مختلها و برنامهپایدار از بین طرح

(. در این رهیافت جدید از توسعه، نوع استفاده از منابع طبیعی )حتی در 1381نسبت به سایر الگوها برتری داشته باشند)احمدی، 
م اجتماعی همراه با تأمین نیازهای اساسی استراتژی سطح بین المللی( موضوع محیط زیست و توسعه اکولوژیکی، توسعه اکوسیست

 دهد:باشد. مایکل راد کلیفت سه ضلع مثلث پایداری را به صورت زیر نمایش میجهانی حفاظت، مورد توجه می

 
 (.612: 1831)نقدی و صادقی،  سه ضلع مثلث پایداری -1شکل 
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 توسعه پایدار محیطی -3-1
محیطی پایدار باید از منابع پایه و باثبات حمایت کند و از استخراج بیش از حد منابع و عملکردهای تهی یک سیستم از نظر 

سازی منابع محیطی جلوگیری کند. در پایداری محیطی همچنین باید از تنوع زیستی، ثبات پایداری جوی و سایر کارکردهای 
دمای متوسط جهانی به   (.2777شوند نیز حمایت شود)هاریس، نمی اکوسیستم، که معموال به عنوان منابع اقتصادی طبقه بندی

مقدار متوسط ولی قابل توجهی در طی قرن بیستم افزایش یافت؛ چنین تغییراتی در مقایسه با برخی از سناریوهای بسیار 
سال  37ز شد( بود. در ، که ثبت کامل دما آغا1887گرمترین دهه ثبت شده )از دهه  1887هشداردهنده آتی اندک هستند. دهه 

درصد و عقبنشینی یخرودهای کوهستانی در مناطق روستایی در  17گذشته کاهش پوشش برف و یخ در نیمکره شمالی در حدود 
متر افزایش یافت و بارش باران بر عرضهای  0.2تا  0.1سال گذشته بوده است. اگرچه متوسط سطح دریاها بین  177طی 

ر طی قرن بیستم بیشتر شد، بارش باران در منطقه نیمه گرمسیری کاهش یافت. بر روی عرضهای ای دجغرافیایی شمالی قاره
جغرافیایی متوسط تا باالی نیمکره شمالی در نیمه دوم قرن اخیر افزایش قابل توجه پوشش ابری و بارندگی شدید رخ داده است. در 

به ساختمانها، درختان  هاآنخواهند داشت.  ونقلحمل هایسیستمو منفی بر آب، فاضالب و توزیع انرژی  تأثیرشهرها، این اثرات 
دهند)آدریان پیتس، پذیر افزایش میبیماری و مرگ و میر را در جمعیت آسیب هاآنشهری و فضاهای سبز آسیب خواهند زد. 

شهرهای مدرن  هایقابلیتتا از  اند. چندانداز و زیرساخت ما، برای اقلیم جدید طراحی نشده(.  طرحریزی قلمرویی، چشم13: 2772
 از:  اندعبارتپذیری در قبال تغییرات اقلیمی را تشدید کنند. اینها کنند تا ریسکها را تشدید نموده و آسیببا اقلیم متغیر تعامل می

شود، که آسفالت، بتن و دیگر سطوح سخت در تابش جذب شهری ناشی از آفتاب، که موجب اثر جزیره حرارتی شهری می -
 آورد.توزیع فشار می هایسیستمجهای حرارتی را تشدید نموده و بر تولید برق و مو

دهد ها و نهرها انتقال میکنند که آلودگی را به دریاچهسطوح سخت همچنین مانع از جذب بارش شده، روانابی ایجاد می -
و راه افتادن سیل در طی رویدادهای آب نهر را در بربگیرد، و منتج به پر شدن کانالهای فاضالب  هایسیستمتواند و می

 بارش سنگین شود.

دهند در بسیاری از مراکز شهری رایج هستند. های ترکیبی که هم آب بارشهای شدید و هم فاضالب را انتقال میفاضالب -
آب های تصفیه نشده را به منابع شود، آالیندهفاضالب می هایسیستمبارش طوالنی یا شدید منتج به سرریز شدن این 

 دهد.محلی انتقال می

های -تواند گرما، رواناب بارشکند که میتمرکز مردم در مراکز شهری بر فضاهای سبز و پوشش گیاهی فشار وارد می -
 شدید، آلودگی و فشارهای اجتماعی را کاهش دهد.

های مورد نیاز در توانند منجر به کاهش کاالخطوط عرضه پرت و دور افتاده در همراهی با روشهای تحویل بهنگام می -
 به خاطر شرایط نامساعد آب و هوایی مختل شده است. ونقلحملزمانی که 

پذیری در قبال پیوسته شدن باعث آسیبمنابع توان متمرکز، خطوط توزیع طوالنیتر، و یک شبکه مداما در حال درهم -
دهند. ج حرارتی( و وقتی که توفانها رخ میشود که تقاضای الکتریسیته باالست )مثال در طی امواقطعی برق در زمانی می

ارتباطی رشد  هایسیستمها و کسب و کارها به کنترل الکترونیکی و قطعی برق همچنین با افزایش وابستگی خانه تأثیر
 یافته است.

ر دهد، تواند منابع آب محلی را تحت فشار قراکند و میتمرکز مردم در شهرهای بزرگ تقاضای زیادی برای آب ایجاد می -
 و باعث آسیبپذیرتر شدن شهرها در قبال کمبود آب در شرایط خشکسالی شود.

در مکانهایی همچون دشتهای سیالبی و  وسازساختمنتج به  وسازساخترویه شهری و رقابت برای سایتهای گسترش بی -
 های شیبدار که در قبال شرایط نامساعد آب و هوایی آسیبپذیر هستند.یا دامنه

کنند که ریسکهای کمتر از حد استاندارد و دارای عایقبندی نامناسب زندگی می هایساختمانکم درآمد شهرها در  ساکنان -
دهد. بیخانمانها تقریبا هیچ حفاظتی در قبال ناشی از موجهای حرارتی و دیگر شرایط مساعد آب و هوایی را افزایش می

 (Jennifer Penney, Ireen Wieditz,2007)این رویدادها ندارند. 

ای و این برای توسعه آتی ضروری است؛ یک رابطه مشخص بین طراحی شهری و آب و هوای محلی در سطح کالن/منطقه
ریز همچنین در سطح آب و هوای خرد محلی ایجاد شود. بر مبنای درک تغییرات آب و هوایی برای بهبود فرایندهای طراحی، برنامه

 از:  اندعبارتکند. در طراحی شهری مسائل مورد نظر و ابزارهای مناسب استفاده می هاتکنولوژیاز متریالها، مهارت، 

 .گیریجهتو  یریمعرض قرارگچیدمان سایت، در  -

 انداز.ابعاد شکلی و چیدمان سازه جدید و فضاهای باز، توپولوژی و چشم -

 فعال و غیرفعال طراحی و فضاهای باز. هایقابلیتاستفاده از  -

 انداز.پیرامونی، فضای باز، توپولوژی و چشم هایساختمانبر  تأثیررابطه و  -
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 استفاده از طراحی غیرفعال و فعال انطباق داده شده با آب و هوا. -

 . یدهسیسروو سیستم  وسازساختانتخاب استفاده از مصالح،  -

 

 توسعه پایدار اقتصادی -3-2
بهترین دانش اقتصادی موجود  بر اساسکه  ایگزینهن توان به این صورت تعریف نمود که انتخاب آپایداری اقتصادی را می
های مقدم دیگر مثل پایداری و توسعه بلند مدت گردد. پایداری اقتصادی را باید در متن سیاست یاهیپاباعث رشد اقتصادی وسیع و 
(. در 2: 1382اران، نمود)طاهری صفار و همک وجوجستهای فرهنگی و مدیریت صحیح منابع طبیعی سیاسی و اجتماعی، مناسبت

ها، ها، کانون تحرک افراد، ایدهای یافته است. نواحی شهری، بیش از ایالتالعادهطی چند دهه اخیر، رشد شهرها شتاب فوق
گذاری، ارتباطات و تکنولوژی هستند. مهاجرت و پیامدهای آن یک عنصر مهم در شهرها است. مهاجرت شهرها را هدف سرمایه

درمانی روند  تأسیساتای برای نیاز به کار، تحصیل، ه کشورها را. در شهرهای اروپا، مهاجرت به طرز فزایندهقرار داده است، ن
، افزایش استفاده از ونقلحملرویه شهرنشینی، تراکم باال، مشکل افزایشی داشته است، که نتیجه آن بحران اقتصادی، روند بی

 بخشند. شغلی را بهبود می هایفرصتی شهری امکان دسترسی به اشتغال و ارتقاء های دارای کاربرانرژی و آلودگی است. پروژه

که با توجه به این روند توسعه پایدار اقتصادی بروز کردند برای سالمت آتی جوامع ما بسیار  هامشیخطمربوط به  هایپرسش
بودجه انجام شود. برآورد هزینه بخش  های شهری ضروری است که طراحی با توجه بهشوند. هنگام شروع پروژهمهم لحاظ می

تواند ادامه یابد، و هزینه گیرد که چقدر میعملی برای توسعه یک پروژه شهری است. از طریق طرح مالی یک پروژه تصمیم می
دهندگان نیز تواند اجرا شود. توسعهشود. بدون محاسبه هزینه، پروژه نمیو غیره را تعیین می وسازساختکار، هزینه مواد، هزینه 

کنند. طراحی خوب شهری گاهی ممکن است هزینه  زیآنالکنند تا کارشان را بیابند و ارزش بازار را برای یک پروژه تالش می
کند. مزایای آن ممکن است به کل یک شهر سرازیر را نیز به جامعه ارائه می یتوجهقابلباالسری بیشتری داشته باشد، ولی مزایای 

ای در عصری اهمیت دارد که در آن کیفیت یک ناحیه شهری بخش مهمی از مزیت نسبی است. نواحی طرز فزایندهشوند، و این به 
 گذاری و نوآوری هستند.هایی برای تعامل، سرمایهشهری خوب طراحی شده پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به کانون

 

 توسعه پایدار اجتماعی -3-3
های توسعه کشورهای مختلف به بعد در برنامه 1887مرتبط با توسعه پایدار است که از دهه  پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم

و جایگاه آن در میان سایر اجزاء توسعه پایدار، در عمل به گونه بسیار متفاوتی با آن  هامؤلفهوارد شد اما به دلیل عدم اجماع بر سر 
فردی و اجتماعی، قواعد و فرایندهایی  هایداراییبه  وسعه پایدار اجتماعی(. ت25: 1382برخورد شده است)واعظ زاده و همکاران، 

اقتصادی زندگی بر  یدسترسقابلارجاع دارد که افراد و جوامع را برای مشارکت در بلندمدت و دستیابی مناسب به استانداردهای 
های موضوعی ناشی از بهبود در زمینه ر اجتماعی، توسعه پایداترعملیسازند. در یک سطح توانمند می خود ابرازشدهمبنای نیازهای 

محیطی و فضایی. جوامع پایدار مکانی  یهاینابرابربه  هامهارتقلمرو اجتماعی افراد و جوامع است، از جمله ایجاد ظرفیت و توسعه 
ان فعلی و آتیشان هستند، منطبق با نیازهای متنوع ساکن هاآنخواهند در آینده در آن زندگی کنند و کار کنند. هستند که مردم می

شده، و فعال هستند و ریزیایمن و فراگیر، خوب برنامه هاآنآفرینند. ، و در کیفیت باالی زندگی نقشاندحساسبه محیطشان 
گسترش »و « شهر هوشمند»بیشتر کار بر بحث مقایسه  آورند.ها و خدمات خوب را برای همه فراهم میامکان برابری فرصت

 ونقلحمل هایسیستماند که تراکم باالتر شهرهای فشرده باعث ارتقاء متمرکز بوده است. چند مطالعه مدعی شده« رویه شهرهابی
. شهرهای فشرده (Burton, 2000)شوند و کاهش پراکندگی اجتماعی می هاسرویسو  تأسیساتعمومی، بهبود دسترسی به 
شدن مسیر تا محل کار و سفرهای کمتر با خودرو باشند، که به نوبه خود باعث کاهش آلودگی،  ترکوتاههمچنین ممکن است باعث 

بر تعامالت اجتماعی در میان  تأثیرگذاریشناسی، تراکم همچنین قادر به انداز جامعهشود. از یک چشمازدحام و سطوح نویز می
اند که استدالل کرده گونهایننتایج نامشخصی بر توسعه پایدار اجتماعی نواحی شهری است. برخی از نویسندگان  ساکنان شهری با
کنند که پیوندهای استدالل می گونهایندیگران  کهدرحالی( Talen, 1999تواند تعامالت اجتماعی را تسهیل کند )تراکم بیشتر می

 .(Freeman, 2001)باالتر باشد  ترپرتراکماحی تواند در نواجتماعی و حس حضور جمعی می
 

 توسعه پایدار شهری -3-4
های آینده را تضمین توسعه پایدار شهری شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری برای نسل

پاسخ به تغییر فشارهای اقتصادی،  ، دریاوقفهیب(. در واقع، توسعه پایدار شهری، یک فرایند پویا و Hall,1993:24کند)می
به عبارت دیگر، مفهوم توسعه پایدار شهری چند بعدی و دارای   (Graham and Colin,2005)و اجتماعی است محیطیزیست

توسعه شهری پایدار عبارت است از   (Boggi and Cortina, 2010)است محیطیزیستابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
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 هرگونه، اجتماعی و اقتصادی بدون اعمال تأسیساتیهای اکولوژیک، فرهنگی، سیاسی، زیست شهری از جمله بخش ارتقای کیفیت
شود. به عبارت دیگر های طبیعی و انحصارات محلی اعمال میهای آینده با فشاری که در نتیجه کاهش سرمایهفشاری بر نسل

دارد که در آن به تقویت و ارتقای برخی از  تأکیدپایدار تمرکز و  اییوهشهای توسعه و مدیریت به توسعه پایدار شهری بر راه
 (. (Register,2003های توسعه پایدار از جمله عملکرد انرژی، فضای سبز و واحدهای همسایگی اشاره شده استجنبه

 

 های طراحی شهری بر چه مبنایی هستند؟. روش4

تعریف این روش دربرگیرنده چند کلیدواژه همچون رویه، سیستماتیک یا منظم به همراه ایده یک هدف تعریف شده شفاف به 
«. روش انجام کار، رویه سیستماتیک»عنوان یک محصول نهایی است. توصیف روش در لغتنامه جیبی آکسفورد از این قرار است: 

یک راه انجام کار، به ویژه یک راه سیستماتیک؛ به طور »صورت تعریف کرده است: را به این  هاروش Die.netلغتنامه آنالین 
روش طراحی شهری یک فرایند تکراری، و ذاتا «. ها( اشاره داردضمنی به یک چیدمان منطقی منظم )معموال بر اساس گام

های شهری یک راه هدایت های پروژهروششود. سازی طرح استفاده میها، دستیابی به هدف و پیادهای، است که برای رویهچرخه
طراح را در مسیر اینکه چگونه یک پروژه را شروع  هاروششود، یک پروژه و نحوه پرداختن به آن است. وقتی یک پروژه شروع می

ریز هکنند و تا مفاهیم را برای یک پروژه مشخص ارائه کند. سپس گام بعدی برنامکند، چگونه یک هدف و آنالیز را هدایت می
ترسیم پروژه، ارزیابی نقشه و صحبت با مشتری است. گاهی مداخله در طراح با مشتری، طراحی با بودجه، عالقه افراد، شرایط 

سازی و در زمانی که اجرای پروژه در سایت آغاز شد چندین بار مرور دهد. سپس طرحها را قبل از پیادهسیاسی و غیره رخ می
 ریز پروژه را در آن جهت به اجرا در آورده است. ار در آینده تغییر یابد، ولی برنامهکند. ممکن است طرح چند بمی

  

 ای طراحی شهری برای توسعه پایدارهوشر -4-1

پیدایش دانش طراحی شهری حاصل نگاه عمیق متخصصین بر این دانش است. مبنی بر این که، کیفیت فضا امری تصادفی 
ه است. این امر ناشی از عدم موفقیت طراحان شهری در ایجاد فضاهای مطلوب انسانی و نزول نیست بلکه نتیجه اقداماتی آگاهان

، اندیشه توسعه پایدار در بین تصمیم گیران و متفکرین یک مسئلهباشد. همزمان با این کیفیت زندگی در شهرهای امروزی می
های سیاسی، اجتماعی، کالبدی و ن تغییر زیرساختموضوعی ریشه ای و بسیار مهم است که تحقق این اندیشه در زندگی انسا

های شهری، (. در این پژوهش به بحث درباره روشهای توسعه پایدار پروژه1382نمود)صفاریان و همکاران، اقتصادی را طلب می
با این تغییرات  های شهری، بیش از روستاها،ها پرداخته شده است. دلیل آن این است که امروزه پروژهای و محلهمناطق حاشیه

دهد و در ای اشاره دارند که محیط فیزیکی را تغییر نمیتوسعه پایدار مواجه هستند. روشهای توسعه طراحی شهری به نوع توسعه
آفرین است. از طرفی مسائل شهری دارای پیچیدگی باالیی توانایی شهر برای حفظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادیش نقش

به طرح شهری موثر هستند. حتی با در نظر گرفتن یک پارامتر، ذهن طراح اغلب  دهیشکلاز عوامل در باشد و مجموعه ای می
توانایی سنجش تمامی عوامل تاثیرگذار بر آن پارامتر را به صورت همزمان ندارد. عالوه بر آن فرایند طراحی شهری باید به صورت 

تا حدودی به توسعه پایدار  هاروشباشد لذا این کنندگان متعددی نیز میفرایندی بازگشتی در نظر گرفته شود که دارای مشارکت 
از طریق برخی روشهای عملی طراحان  هاروش(. از آنجا که هدف این پژوهش تعیین 1382نزدیک است)حیدری و خطیبی، 

ادامه به جزئیات این گامها شوند که در در چند مرحله توسعه داده می هاروششان است. این شهری، مرور محققان و تجربه شخصی
 شود.پرداخته می

طراحی شهری نمود بصری شهر، یا یک بخش مشخص از شهر برای دستیابی به کیفیت باالیی از زندگی  هدف: -1مرحله 

 برای عموم است. هدف و مقصود طراحی شهری پیشرفت اجتماعی است که نیاز همگان را درک کند، و تغییر ساختار و ارتقاء
اقتصاد محلی، استفاده محتاطانه از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، افزایش امکانات، توسعه ساختار مصنوع در نواحی 
شهری را تسهیل نماید. این همچنین دربرگیرنده اهداف و مشخصه ناحیه، تداوم و افشا، کیفیت حوزه عمومی، سهولت تحرک، 

ریزی شهری برای هدف اساسی توسعه پایدار پرداختن به نیازها برای شرایط حاضر برنامه طراحی وخوانایی، سازگاری و تنوع است.
ریز قصد دستیابی به آن را و همچنین ایجاد تغییرات و نیازهای آتی است. توسعه نباید با رشد اشتباه گرفته شود. به هدفی که برنامه

های شهری برای توسعه پایدار کند فکر کنید. پروژهه در انجا زندگی میای کداریم، و جامعه سروکاردارد، محیط شهریی که با آن 
 از: اندعبارتچهار هدف داشتند. که 

 های شهری از جنبه کارکردی تطابق خوبی با محیط محلی دارند.پروژه -

 برای بسط یا تعدیل آتی و ایمنی نیز از جنبه ساختاری مناسب باشد. -

 تغییرات پایدار توجه دارد.خط مشی توسعه پروژه همیشه به  -

 نگرانی بابت منافع عمومی -
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 پروژه باید از نظر زیباشناختی باکیفیت باشد. -

ها و فضای کف بندی استفادهای یا زمانهای پروژهاز ابتدای یک طراحی شهری، برخی از چیزهای پایه باید چنان برنامه
ریزی دهنده کنترل توسعه طراحی و برنامهریز و توسعهآل برای برنامههساختمان را برای یک سایت مشخص تعیین شوند. شرایط اید

توان در شود: آن را میکه از قبل برای یک سایت مشخص در نظر گرفته شده است. این توصیه در چند مکان مختلف ظاهر می
های طراحی، چارچوبهای طرحریزی، هریزی، خالصهای برنامهتواند دربرگیرنده خالصهنقشه محلی یا در طرح کالنی یافت که می

ریزی ای(، طرح اقدامهای مراکز شهرها، و طرح نقشهها، و امکانات محلهبندی، زیرساختهدایت سایت خاص )توپوگرافی، منطقه
زمینه باشد. در زمان ارائه راهنمای توسعه سایت، یک دید واقعگرایانه مهم است، به عنوان مثال طراح باید یک ایده قوی درباره 

های روشنی درباره الزامات طراحی برای دستیابی به توسعه و ارزش زمین داشته باشد. عنوان پروژه از این بابت مهم است که ایده
 دهنده و مرجع محلی انجام شد. دهد. این فرایند کنترل توسعه مذاکره کلی بین توسعههر سایت مشخص می

 

سایت اهمیت اساسی دارد. سه جنبه اصلی برای آنالیز شهر وجود دارد. اولین درک و بررسی درست  :تحقیق -6رحله م

ای که در آن افراد محیط را درک نموده و به آن واکنش نشان شود، یعنی شیوهمالحظه به خوانا بودن ساختار شهری مربوط می
هویتی که به سرعت توسط  دهد،دهند. این به آن کیفیتهای یک مکان توجه دارد که به آن یک هویت فوری میمی

گیرد. جنبه دوم آنالیز مهم عمومی و مذهبی، مناظر و مناطق مورد استفاده قرار می هایساختمانکنندگانش برای شناسایی استفاده
رکها، ها، و پاکند )مانند خیابان، مسیرها، لبهشود، یعنی انتخابی که برای کاربر ارائه میظاهر شهر به نفوذپذیری محیط مربوط می

رو، خط بام، مجسمه خیابان میدان(. جنبه سوم، یعنی تحلیل بصری دربرگیرنده مطالعات فضای شهری، رویکرد در قبال نماها، پیاده
 سازد.و تحلیلی از پیچیدگی جزئیات بصری که یک مکان را از مکان دیگر متمایز می

های محیط شهری و ابعاد و مشخصه« ری کار خواهیم کرد؟با چه محیط شه»کنیم که برای تغییرات توسعه پایدار ما درک می
 از: اندعبارتدهیم. این تحقیقها برای تغییرات پایدار را مورد بررسی قرار می

شود. اگر ما به ظرائف مکانی حساس باشیم، توسعه طراحی پایدار با یک درک نزدیک از مکان آغاز می درک مکان: -
ینکه آن را تخریب کنیم. درک مکان به تعیین روشهای طراحی همچون توانیم در محلی ساکن شویم بدون امی

 کند.خورشیدی یک ساختمان در سایت، حفاظت از محیط طبیعی و غیره کمک می گیریجهت

اینکه آیا سایت طراحی ساختمانی در داخل شهر یا در محلی طبیعیتر باشد، ارتباط یافتن با  ارتباط پیدا کردن با طبیعت: -
کند ا از مکانمان درون طبیعت مطلع گرداند. طراحی موثر به ما کمک میشده را به زندگی باز میطراحیطبیعت محیط 

 شویم. 

یک ارگانیسم غذای ارگانیسم دیگر  در طبیعت هیچ ضایعاتی وجود ندارد. محصول جانبیدرک فرایندهای طبیعی:  -
اند. با کار با فرایندهای زنده، ما به نیازهای ساخته شدههای بسته طبیعی از حلقه هایسیستمشود. به عبارت دیگر، می

تر شدن کار شوند باعث زندهای که به جای تخلیه کردن بازتولید میگذاریم. فرایندهای درگیرکنندهها احترام میهمه گونه
 ند.گرداشده را به زندگی باز میهای طبیعی محیط طراحیشوند. قابل رویت کردن فرایندها و چرخهمی

باثبات،  تأثیراین طراحی تالش دارد تا با ارزیابی سایت، به درکی از  –محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی  تأثیردرک  -
بندی و نیاز اجتماعی ، خط مشی منطقهوسازساختانرژی جای گرفته و سمیت مصالح، راندمان انرژی طراحی، تکنیکهای 

 برای طراحی برسد.

شوند که گوش دادن به نظرات دیگران مهم طراحان توسعه پایدار متوجه میراحی همکارانه: رو آوردن به فرایندهای ط -
دهد، و نه پس از آن. است. همکاری با مشاوران سیستمها، مهندسان و کارشناسان دیگر در اوائل فرایند طراحی رخ می

ن محله یا کارفرمایان اداری( در حال دهند. طراحی برای همه کاربران)ساکناطراحان نیز به نظر جوامع محلی گوش می
 تبدیل شدن به یک روش استاندارد است.

پروژه باید طیف کامل فرهنگها، نژادها، مذاهب و عادتهای افرادی که قرار است محیط مصنوع را مورد استفاده  درک افراد: -
 های افراد و جامعه دارد.قرار داده و مانع از محیط مصنوع شوند. این نیاز به حساسیت و دلسوزی درباره نیاز

 

 کنیم:کنیم مراحل را به صورت ذیل دنبال میوقتی ما آنالیز را شروع می :آنالیز -8 رحلهم

دهیم، هدف ما چیست؟ آیا ما اطالعاتی درباره بخشهای مشخص سایت شهری نیاز داریم؟ اگر اینطور چرا آنالیز انجام می -
 خواهیم؟ای را میهای آگاهی بخش ویژهداده است کدام موارد مورد نیاز است؟ آیا ما

های دیگر استفاده ای پروژهخواهند از آن برخواهیم، و به چه مقدار؟ آیا واحدهای مشورتی دیگر میما چه اطالعاتی را می -
 کنند؟
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 کنیم؟ از شورا و جامعه؟این اطالعات را برای چه کسی گردآوری می -

کنیم، با افراد بر اساس سن، قومیت، سطح سواد و مان را انتخاب میوقتی ما روش مشاورههمه اینها به هدف ما بستگی دارد. 
ای یا چهره به چهره مطرح دیگر موارد جامعه مشاوره خواهیم کرد. این سه سوال انتها باز را از افراد به صورت تلفنی، پرسشنامه

 کنیم:می

 پسندید؟در رابطه با )مکان( چه چیزی را می -

 پسندید؟ه با )مکان( چه چیزی را نمیدر رابط -

 مایلید چه چیزی درباره )مکان( تغییر کند؟ -

 های پایدار را به صورت ذیل آنالیز کنیم:برای یک سایت مشخص، ما باید داده
 

 ابعاد توسعه پایدار جهت تحلیل یک سایت مشخص -1جدول 

 اجتماعیتوسعه پایدار  توسعه پایدار اقتصادی توسعه پایدار محیطی

افزایش دمای متوسط هر سال برای  -
 طراحی فرایند 

متوسط افزایش سطح دریا و بارندگی  -
در هر سال، برای یافتن ناحیه سیل و 

 طراحی در منطقه و ارتفاع ایمن 

آنالیز بازار برای وضعیت اقتصادی برای  -
 توسعه یک پروژه

 خط مشی دولت -

 بندیمنطقه -

 وسازساختقانون  -

گسترش »در مقایسه با « شهر فشرده» -
 «رویه شهریبی

 
 کنیم:ما همچنین برخی از مباحث کلی همچون این موارد را آنالیز می

ها است.  یک ابزار مفید برای گردآوری و ساختاربندی داده SWOTآنالیز (: SWOTنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات )
است که عموماً برای تحلیل نظاممند محیط داخلی و محیط خارجی شهر استفاده تصمیمگیری  این تکنیک یک ابزار حمایتی برای

تعریف نقاط قوت و نقاط ضعف و نیز فرصتها و تهدیدها شهر میتواند راهبردهایی برای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن  میشود. با
ارزیابی  .( (Yusksel & Divenen,2007:36ها برای مقابله با تهدیدات اتخاذ کندنقاط ضعف و همچنین استفاده از فرصت

های داخلی و در کنترل شهر را تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و ارزیابی بیرونی شرایط اقتصادی، سیاسی، جنبه درونی تمامی
د و از اجتماعی، تکنولوژیکی و رقابتی بیرون از شهر و خارج از کنترل آن را تحت عنوان فرصتها و تهدیدها بررسی و تحلیل میکن

: Dyson ,2772راهبردهای مختلف ارایه میشود)  هاآنماتریس آن تشکیل شده و از ترکیب  SWOTجابجایی عوامل و اجزا 
آفرینی کند و راه را برای راهکارهای طراحی هموار نماید. زمینه تری از طراحی نقشتواند در تعریف روشنمی SWOT(. آنالیز 832

زیستی، بخش اقتصادی )برای تخصیص بودجه( و خط مشی دولتی. از حوزه مردم، تغییرات محیط اندعبارتعمده در تغییرات باثبات 
سایت و آب و هوا شرایط بسیار متالطمی  گیریجهتشویم که ها متوجه میهمانطور که به عنوان مثال، ما از طریق گردآوری داده

 دهیم.ست که ما طراحی را توسعه میهستند. از اینرو این راهنمایی و اطالعرسانی به ما در زمانی ا

آنالیز روندها، پیشبینی و سناریو، ارائه پیشبینیها درباره آینده. این طرح سپس مبتنی بر این پیشبینیها  روند، پیشبینی و سناریو:
ای بود. با تجربه مشخص شد که پیشبینیها درباره آینده ممکن است تا حدود زیادی بر مبنای محاسبات باشد. رویدادهای عمده

توان در یک سری از رس و بسیاری از رویدادهای احتمالی آتی را میهمچون تغییر در رویکردهای سیاسی، سقوط بازار بو
ای از توان در پیشبینیها تزریق نمود، که به نوبه خود باعث منتج به مجموعهسناریوهای مختلف جای داد. این سناریوها را می

کنیم که مشخص شود گردآوری می ها را برای هر شهر مشخصشود. ما این دادهروندهای مختلف برای هر مبحث آنالیز شده می
کنندگان کمک کند. تهیه یک تواند به ما برای محاسبه نرخ استفادهکنند و چرا، از اینرو این میچه تعداد افراد هر سال مهاجرت می

طرح های حاضر برای آینده، که پروژه تکمیل شود، مناسب نیستند. اگر ما پروژه شهری یک فرایند بلندمدت است. گاهی داده
 کنندگان را محقق نماید.تواند نیازهای استفادههای حاضر و آتی آماده کنیم آنگاه پروژه میپیشنهادی را با نگرانی داده

نقشه محدودیتها، به عنوان مثال، دربرگیرنده اطالعاتی درباره مکان و طراحی هرگونه پروژه مورد  ها:ها و احتمالمحدودیت
بلندمرتبه،  هایساختمانریزی، کاربری اراضی یا محدودیت های برنامهمعابر، سایتهایی با تاییدیه تایید قرار گرفته برای تعریض

طراحی شده براساس عالئق تاریخی، در کنار هرگونه ویژگی مهم زمین یا سرویسدهی آن است. نقشه امکانها  هایساختمان
منطقه، گروههای  هایویژگیحتمالی با نواحی مجاور در شهر، دربرگیرنده آیتمهایی همچون نواحی مناسب برای توسعه، ارتباطات ا

تواند ظاهر محیط مصنوع و توسعه می هاآندارای اهمیت برجسته معماری، با تغییر کاربری، موقعیتهایی که در  هایساختمان
 تواند مفید واقع شود.انداز هم وجود دارد میچشم هاآنمناطقی که در 

های توان به صورت گرافیکی به صورت یک سری از نقشهتحلیل محدودیتها و امکانها را میتجزیه و  ها:گذاری نقشهبرهم
 غربالی انجام بیان نمود. 
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طراحی یک عنصر مهم برای دستیابی به مقصد است. اگر ناکامل یا متناقض  ترسیم طرح و بیانیه طراحی: -4مرحله 

اتکا نماید. برای سایتهای بزرگ، پیچیده و حساس، بیانهای طراحی برای کمک به تواند بر کیفیت نتایج مصنوع باشد، سازنده می
 از:  اندعبارتمتقاضیان برای توضیح رویکردشان مورد نیاز هستند. برای تمام شرایط برخی از مراحل طراحی الزم هستند، اینها 

 دیاگرام سایت و منطقه -

 محدودیتهای توسعه -

 حوزه عمل فرصت برای توسعه -

 انداختن توسعه در شهر کوچک یا روستا و ارتقاء مشخصه نحوه جا -

آورد و خوب عمل چگونه چیدمان دسترسی سایت، ساختمانها، فضا و پارکینگ بهترین استفاده را از سایت به عمل می -
 کند.می

 کندچگونه نشستن، مقیاسبندی و تجمع با ناحیه مورد نظر ارتباط پیدا می -

 زمین(دالیل ظاهر آن )برآمدگی، سطح  -

چگونه طراحی همراستا با توسعه پایدار است )دارای راندمان انرژی، بادوام، قابل دسترسی برای همه، ایمن و به راحتی  -
 قابل نگهداری(. 

 

های طراحی شهری بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی به جای تمرکز بر هدف پروژه :ارزیابی طرح -1مرحله 

هایی که هدفشان بازتولید شهرهای داخلی است به صورت یک سری از اقدامات شهری فیزیکی است. از اینرو، پروژههدف تجدید 
شود. برای این نوع افزایش سطح اشتغال به بهبود توسعه پایدار به طور کلی ارتباط داده می هاآنکنند که در به هم پیوسته عمل می

 انداز اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود، به طوری که:باید از یک چشم هاروش مسئلهاز پروژه 

های طراحی شهری مهمترین ابزار مورد استفاده برای انجام یک ارزیابی اقتصادی پورژه ارزیابی اقتصادی طراحی شهری: -
 است. فایده-هزینهتحلیل 

هوا، آب، خاک، نواحی تحت حفاظت میراث بر محیط فیزیکی، کیفیت  تأثیرارزیابی  ارزیابی اثرات منفی بر محیط زیست: -
 انداز، آب و هوا.فرهنگی، محیط زیست حیوانی، چشم

 شناسایی اثرات منفی بر اقتصاد محلی، محیط محلی، ارزشهای زیباشناختی و فرهنگی، زیرساخت. شناسایی اثرات منفی: -

دهد. این یی برای دستیابی به پذیرش عمومی رخ میدهد که از تحقق مطالبات فنی تا تواناارزیابی در بسیاری از سطوح رخ می
شوند. این ارزیابی از دو مقایسه می مسئلهفازی است که در آن طرحهای مقدماتی تولید شده در فاز سنتز با اهداف اصلی و تعاریف 

 شود:بندی میجهت طبقه

 گنجد.می مسئلهحل تا چه حد در الف( این راه

 سازی کرد.توان پیادهسان میب( این پیشنهادها را تا چه آ

ای برای مسائل که در یک وضعیت جریان هستند شبیه شلیک به این مسائل به طور مداوم در حال تغییر هستند. راهکار توسعه
 یابد. از نظر زمانی تغییر می مسئلهیک هدف در حال حرکت است. با اهمیت یافتن مشارکت شهروند، 

 

در زمان تهیه متدلوژی، باید حوزه عملی برای راهکار طراحی جایگزین وجود داشته  :ن طرحگزینه جایگزی -2مرحله 

دهند و راهکار بهینه را پیشنهاد را بازتاب می مسئلههای کند که درکی از محدودیتباشد. این بخش مفاهیم طراحی را ارائه می
باید به پیشنهادی اجرائی تبدیل شود، و ممکن است چند مفهوم پیشنهاد  مسئلههای تولید شده و آنالیز دهند. در این مرحله، دادهمی

جدید به شیوه  مسئلهشوند. معموال بیش از یک راه برای حل مجموعه مشخصی از مسائل وجود دارد. طرح جایگزین رویکرد به 
حثه و مشتری و مشاور در یک طرح شوند. گاهی مباهای حاضر به شکل متفاوتی آنالیز و ارائه میجدیدی است. در این روش داده

 های جایگزینی که اقداماتی را در شرایط مشخص انجام دهند مهم است.تداخل دارد. از اینرو ارائه طرح

 

شود. اساسا، این بدان معناست که چگونه طراحی به صورت یک فرایند بر مبنای حفاظت و درک انجام می ارائه: -7مرحله 

کنند که شبیه مباحثه است. ارائه هایی درباره راهکارها از طریق فرایندی دریافت میرسند و ایدهمسائل میطراحان به درکی از 
های طراحی. ابزارهای ارائه به پروژه، سند آن، مهارت و مخاطبان آن بستگی عبارت است از ابزارهای در دسترس برای ابراز ایده

 دارند.
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ریز، مشاور و دیگران، حقیق، آنالیز، مرور طرح، یک سری مالقاتها با مشتری، برنامهپس از ت :انتخاب طرح -3مرحله 

های طراحی شود. تمام طراحیهای شهری نهایتا نه تنها بر اساس ایدهسازی انجام میبحث برای در نظر گرفتن طرحی برای پیاده
 گیرند بلکه هچنین باید موارد ذیل را در نظر بگیرند:شکل می

 باثبات در طرح که نیازهای آتی را لحاظ کرده باشند تغییرات -

 تصمیمات و منابع بازاریابی بخش عمومی و خصوصی برای تامین مالیو -

 از: اندعبارتسازی وجود دارد، اینها پس از انتخاب طرح، دو مرحله مهم در جهت پیاده

برای کنترل کیفیت طراحی هستند.  ریزی یکی حساسترین ابزارهای در دسترس: مجوزهای برنامهچارچوب بندی مجوز -
بندی اعطا گردید. پس از آنکه کل فرایند تکمیل این طرح توسط مرجعی با حقوق قانونی برای شرایط ساخت و منطقه

ماند. هر کشور قوانین و اقدامات ساختاری شد، این پرسش وجود داشت که طراحی آن در سطح پایین کشور باقی می
بندی نیز اهمیت خاص دارد )مانند مسکونی، تجاری و غیره( یا باید استفاده ترکیبی منطقه خاص خودش را دارد. سیستم

 داشته باشد، که این به منطقه و کاربری آن بستگی دارد.

ریزی شروع کارهای عملی است، و ممکن است تضعیف پس از مجوز، قصد برنامه مداخله داشتن پس از مجوز طرحریزی: -
 ریز پیگیری این وضعیت است. عی سپرده شود، و از اهداف خود فاصله بگیرد. در این زمان، کار برنامهشده و به پیمانکار فر

 

 کنیم، به برخی اسناد نیاز داریم:سازی یک پروژه در یک سایت مشخص میوقتی ما شروع به پیاده سازی:پیاده -9مرحله 

برگیرنده عقبنشینیهای حداقلی )فاصله حداقلی از سازه تا جلو، کنار یا اینها ممکن است، از جمله، در الزامات چیدمان سایت: -
تواند توسط سازه تحت پوشش قرار داده شود، چیدمان مسیرهای عقب خط هدف(، درصد حداکثری سایت که می

 خودرویی و عابران، نیازهای پارکینگی، نیازهای غربالگری و محدودیتها برای ابعاد و قراردهی عالمتها.

اینها ممکن است دربرگیرنده ارتفاع ماکسیموم سازه، تعداد ماکسیموم طبقات، و مساحت  لزامات برای مشخصه سازه:ا -
شود، که نشانگر یک ارائه می (FAR)ماکسیموم کف سازه باشند. مورد اخیرالذکر اغلب بر حسب نسبت مساحت کف 

 نسبت مجاز ماکسیموم مساحت کف به مساحت سایت است.

بندی به تدریج مشخص خواهد نمود که چه کاربردهایی مجاز هستند و دستورالعمل منطقه متناسب با سازه: کاربردهای -
ای تا بندی در منطقهکدامشان در یک حوزه مشخص اینطور نیستند. مانند نواحی مسکونی، نواحی تجاری و غیره، منطقه

 منطقه دیگر برای ساختار کارکردی متفاوت است.

یک ترتیبات معمول این است که برای ساختمان تقاضای مجوز شود. این دستورالعمل به تدریج  ای:رویهموضوعات  -
 تواند برای دریافت کمک تقاضا دهد.همچنین یک رویه را مشخص خواهد کرد که از طریق ان یک متقاضی می

یند است. مدیریت پروژه به عنوان یک راه سازی در مرحله ساخت فرامدیریت پروژه فاکتور مهمی برای ایجاد پروژه و پیاده
در جهت یک هدف مشخصا جاافتاده استفاده شد. کلید مدیریت موفق پروژه پیگیری  هاآنقوی کنترل جوامع و متقاعد کردن 

ریزی پروژه، پایش وضعیت موجود و زیر نظر داشتن نحوه پیشرفت پروژه است. مدیریت پروژه یک بخش مهم از واقعی برنامه
 ل پروژه و به روز نگه داشتن پروژه است.کنتر

ها را برای دستیابی به آن شود و اهداف، مقاصد، سیاستها و توصیهریزی یک فرایند مداوم است که با یک بینش آغاز میبرنامه
سازی تایج فرایند پیادهبگذارند. ن تأثیرریزی باید شرایط موجود را تا جایی به رسمیت بشناسد که بر آینده کند. برنامهبینش تعیین می

ها اصالح و مجددا بکار گیری و توصیه هامشیخطگیرند، و اهداف، مقاصد، برای دستیابی به آن بینش مورد ارزیابی قرار می
طرح  نیاز به دقت ویژه دارند. مرور اهآنکند، که بسیاری از ریز غالبا طیفی از درخواستها را برای تغییرات دریافت میشوند. برنامهمی

های حیاتی جزئیات واجد بیشترین ارزش دهنده، برای لحاظ نمودن جنبهدر سایت به صورتی که ساخته شد است، ترجیحا با توسعه
است. در شرایط عملی، فقدان سیستم پایش پروژه وجود داشت، از اینرو پروژه تکمیل شد ولی نه با طراحی موفق. از اینرو برای 

 مرور، طراحی شهری بسیار مهم است.  هایسیستمروشهای طراحی و 
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 روش طراحی پیشنهادی -6شکل 

 

 . نتیجه گیری5

هایی برای پروژه ساخت شهری برای توسعه پایدار پرداخته است به ارزیابی توسعه پروژه کلیت این پژوهش به توصیف روش
بود که ما این روش را مرحله به مرحله دنبال کردیم. شهری در آینده کمک خواهد کرد. ساختار کلی این پژوهش به این صورت 

ها پرداختیم. سپس طرحها را ترسیم نموده، طرح را بهبود ابتدا یک هدف را تثبیت کردیم، سپس به تحقیق و آنالیز سایت و داده
ه و یک طرح را انتخاب حل جایگزینی برای طرح ارائه نموددادیم، با مشتری مشورت کردیم، ارزیابی طرح را انجام دادیم، راه

بندی، دهیم، باید درباره منطقهکردیم. در این فرایند ترسیم، طرحها ممکن است چند بار تغییر کنند. وقتی ما این کارها را انجام می
ه گیرند. همهای دیگر در حوزه منافع عمومی قرار میریزی محلی کسب اطالع کنیم. بخشقانون، مقررات و مجوز از مرجع برنامه

های طراحی بلکه همچنین بر اساس تصمیمات بازاریابی بخش دولتی و خصوصی و های شهری نهایتا نه تنها بر اساس ایدهطراحی
کشد، که گاهی چند سال رسد، که مدت زیادی طول میسازی میگیرند. سپس نوبت به مرحله پیادهمنابع تامین مالی شکل می

کردیم، زیرا از نظر زمانی، شرایط آغازین سازی پایش میما این فرایند را از آنالیز سایت تا پیاده سازیشود. از اینرو در سطح پیادهمی
کنند. از اینرو پس از سازی پروژه متفاوت هستند. مسائل، کارکردها، و ابعاد فرهنگی پایدار با گذشت زمان تغییر میسایتبا زمان پیاده

سازی روشهای پایدارتر اکنون از این بابت اهمیت اساسی دارد که ما ه خواهد بود. پیادهمدت مشخصی، نیاز به تجزیه و تحلیل پروژ
های آینده نیز منابعی که به مند شویم و در عین حال اطمینان داشته باشیم که نسلتوانیم از کیفیت باالی زندگی امروز بهرمی
 نیاز دارند را در اختیار خواهند داشت.  هاآن
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 .دوم شماره شهری، مطالعات پژوهی –( برنامه ریزی شهری براساس توسعه پایدار، فصلنامه علمی 1382زیاری، کرامت اله) .8

( طراحی شهری با رویکرد توسعه پایدار، اولین همایش منطقه ای 1382، مریم، همتی، محمدمهدی )صفاریان، پیام، جعفری .0
 معماری، معماری پایدار و شهرسازی.
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https://www.civilica.com/Papers-GPACONF01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.html
https://www.civilica.com/Papers-GPACONF01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.html
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 8291 زمستان(، 9)پیاپی:  6 ، شمارهسال دوم

 

 یامالک شهر نهیبه یزیها مستلزم ممیشهردار داریپا یرونق درآمدها

     

 2ییتکتم حنا، *1گل زاده الدیم
 81/90/01تاریخ دریافت:  

 18/89/01تاریخ پذیرش: 
 

  05449کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 هایشهرداره شهروندان دارد. اگر در ارائه خدمات شهرى ب یاعمده تأثیراز امورى است که  هایشهردارکسب درآمد در 
ضرورى در شهر را ایجاد و اداره کنند. هر چند که  تأسیساتنتوانند درآمد کافى و پایدار به دست آورند،نخواهند توانست 

ها از خصوصیات درآمدهاى پایدار برخوردار نیستند. به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن هایشهردارمنابع مالى 
منابع درآمــدى پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادى، اجتماعى و  تأمینجدید  یهاروشدستیابى به  ورنیازا

شــهرى و  هایمحدودهدر رضایت جامعه شهرى، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران  مؤثریسیاسى نقش بسیار 
از  یکیامالک و اصناف  تیوضع به هنگام و قیبه اطالعات دق یمدیریت مطلوب شهرها خواهد داشت. دسترس درنهایت

داده  گاهیپا یساز به هنگاماست. استقرار و  یشهر یزیربرنامهعرصه  رانیگمیسازان و تصممیتصم یازهاینشیپ نیترمهم
ابزار  کیتوسعه شهرها  شیها بوده و در امر پایشهردار ییدرآمدزا یو ماندگار برا یرساختیز تیموجود کیامالک 

به  شهیو کسب و پ یو خدمات شهر یعوارض عمران نوساز تردقیقو  ترعادالنهو صدور هرچه  شودمیحسوب م یدیکل
 نینخواهد بود. در ا پذیرامکان ادهد گاهیبر پا یسامانه مبتن کی سازیپیادهجز با  داریپا یاز انواع درامدها یکیعنوان 

امالک پرداخته شده  نهیبه یزیمم هایشاخصه نیابتدا به تدو نیو آرا خبرگان و متخصص ینظر یپژوهش با توجه به مبان
 توانمی. ایمپرداخته یشهردار داریپا یدرآمدها شیافزا یبرا هاشاخصه نیجهت استفاده از ا ییاست سپس به ارائه الگو

 .باشدیم یاز نوع کاربرد یشیمایپ-یفیپژوهش توص کی ،یشیمایو روش پ تیکه پژوهش حاضر بر اساس ماه دکر انیب

 

 امالک یزیداده امالک، مم گاهیپا دار،یپا یدرآمدها ،یمنابع مال یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )مسئول مکاتبات( رانیواحد مشهد، مشهد، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده هنر و معمار ،یارشد،گروه شهرساز یکارشناس - 8
 milad1992_4@yahoo.com 

 رانیواحد مشهد، مشهد، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده هنر و معمار ،یشهرساز ار،گروهیاستاد - 3
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 مقدمه  -1
 دارند هاشهرداریمالى  تأمین در ناچیزى سهم پایدار درآمدى منابع که سازدمی روشن هاشهرداری درآمدى منابع بررسى

 جاى ناپایدار درآمدى منابع و کند حرکت قابل وصول و منظم پایدار، منابع سمت به خود ماهیت باید در هاشهرداری درآمد بنابراین

 درآمدى در منبع ترینمناسب که ایگونهبه بدهد. وصول قابل و پایدار، مستمر منابع به هاشهرداری درآمدى هایردیف در خود را

 همه براى را رشد اقتصادى زیربناى که دانست منابع اقتصادى نظام تشخیص نمودن کارآمد توانمی را شهرى اقتصاد حوزه

ایجاد  مدیران، ایحرفه و تخصصى آموزش سازمانى مناسب، ساختار کارآمد، انسانى نیروى چون عواملى سازدمی فراهم هاشهرداری
گردد.  نظام این ىکارآمد د سببتوانمی درآمدى حوزه در اجرایى کارهاى و دستور هانامه آئین و ضوابط و اطالعات بانک توسعه و

 و زمین تفریحى، تجارى، صنعتى، مسکونى، واحدهاى از اعم -رمنقولیغ هایدارایی امالک و بر عوارض وضع و مالیات درنهایت
 کشورها سایر از تجارب استفاده با ندتوانمی ایران ىهاشهرداری و باشد هاشهرداری براى مناسبى درآمدى منبع دتوانمی هانیا جزء

 کنند. درآمدى استفاده جدید منابع تأمین جهت در درآمدى این منبع وصول چگونگى جهت در
این  که طبق مقررات ییهایزیممبه تصویب رسیده است ؛  8051قانون نوسازی و عمران شهری که در سال  0مطابق ماده 

که در شهر مشهد اولین و  است یلحااین در  ، باشدمیمالک وصول عوارض  از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سالقانون 
در طرحی  8010کلی در سطح شهر انجام شده است، در سال  به صورتکه  گرددبازمی 8018دوره ممیزی به سال  نیترجامع

اصناف منطقه  در خصوصممیزی تنها  8001باقیمانده و اختالفی طرح قبلی تکمیل گردیده است ، سپس در سال  یهاقسمت
 8004،8001و پس از آن در سال  رسدیمدر منطقه یک به انجام  8005و  8000 یهاسالو همین طرح در  ردیگیمهشت صورت 

. در مقابل شهرداری تهران  ردیگیممورد ممیزی قرار  یالکه به صورت 88و  8،5،4،89قسمتی از امالک و اصناف مناطق  8001و
دیریت پنجمین دوره ممیزی خود را آن هم به صورت مکانیزه یکی از رقبای کشوری شهر مشهد در امر سیاست و م به عنوان

. در گام نخست شهرداری مشهد گویا از شهرداری پایتخت کشور  باشدمیتجربه کرده و اکنون در تکاپو تدارک ممیزی دوره ششم 
هوشمند و همچنین  مکانیزه و یهاروش. با اعمال یالمللنیبچه رسد به تدارک مدلی بروز در سطح  جاماندههم چند قدمی 

در یک سو  توانمیاز امکانات تکنولوژی روز در روند شناسایی،برداشت،محاسبه،صدور و ابالغ ممیزی و عوارضات  یمندبهره
)کسب درآمدهای پایدار( و از سوی دیگر تدارک بانک اطالعاتی یکپارچه و قابل نظارت و آمارگیری را  سرعت الزم به این پروسه

 شاهده و در دست داشت.با کمترین خطا م
 

 اهمیت و ضرورت -2
تغییرات و بروز رسانی را داشته است  نیترشیبتغییرات محسوس و شدید در خصوص بانک اطالعاتی اصناف و امالک که 

بدین معناست که در این سالیان روند توزیع قبوض عوارض سالیانه با مشکالت شدید از جمله عدم توزیع صحیح و یا حتی عدم 
نرسیدن قبوض عوارض فوق الذکر  .این عوارض تاثیر گذار خواهد بود به هنگامبرروی وصول  ماًیمستقن توزیع مواجه بوده که امکا

به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدهای پایدار به دست مالکین و مودیان ، با توجه به اینکه اکثریت شهروندان آگاهی الزم و یا 
که از  گرددمیت فیش مربوطه را ندارند ، موجب وصول نگردیدن بها عوارض در سال جاری خود تمایل به پرداخت پیش از دریاف

دو جنبه زیان بار خواهد بود؛ ابتدا زیان به ارگان شهرداری از لحاظ وصول دیر هنگام و یا عدم وصول قسمتی از درآمدهای پایدار و 
انه. با عنایت به اینکه سرپرستی توزیع جمعی قبوض سه منطقه در سال در مرحله بعدی زیان به مالکین بدلیل تعلق جریمه ای سالی

به عهده اینجانب بوده است با مشکالت این حوزه تا حدودی آشنایی الزم را دارم ، قالب این  01و شش منطقه در سال  04
ور مثال حتی اگر نیرو موزع مشکالت از قدیمی بودن ممیزی و عدم بروز رسانی اطالعات سیستمی نشات میگیرد ، بصورتی که بط

آموزش دیده و مجهز به سیستم نقشه خوان آنالین مخصوص امالک شهرداری هم باشد و ملک مورد نظر را بطور صحیح 
شناسایی نماید ، با الصاق فیش و زمانی که فیش مربوطه به دست مالک و یا مودی میرسد ، فیش هایی که قالبا دارای عدم تطبیق 

. با شودمیو یا موجب مراجعه و تراکم ارباب رجوع در هنگام توزیع  گرددمیو مودیان میباشند یا توسط فرد امحا اطالعات مالکین 
نگاهی عمیق تر وظیفه بروز رسانی اطالعات و ممیزی را به دوش ارباب رجوع نهاده ایم تا با در دست داشتن مدارک از زمان خود 

رجوع مواجه شده تا بتواند به فیش صحیح خود دست پیدا کند.وضعیت بیان شده در بزند و در یک روز کاری با تراکم ارباب 
خصوص اصناف ازین مطالب پیچیده تر و دارای ضعف های عمیق تریست ، به طرزی که بسیاری از صنوف آمد و شد میکنند بدون 

. این مشکالت و ایرادات نه تنها در  گرددمیریالی پرداختی و این تغییرات و اتفاقات در قالب واحدها بدون ثبت سیستمی سپری 
جهت وصول عوارض پایدار بلکه درخصوص نحوه برنامه ریزی و ساماندهی کاربری ها و اتفاقات شهری دخیل خواهد بود. شاید از 

 و عمران کمیسیون همین روست که همزمان با همایش حقوق شهروندی میتوانستیم در کالم جناب دکتر مهدی نیا )رئیس
مشهد( به وضوح ناکارآمدی درآمدهای پایدار شهری در اداره شهر را در عنوان یک جمله  از ایشان لمس  شهر شورای سازیشهر

این جمله به این معناست که نه تنها موضوعات طرح شده  "مقامات از تغییر درآمدهای پایدار در کوتاه مدت نا امید اند."کنیم: 
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بلکه در وصول موضوعات در جریان بدلیل ضعف های عمیق نمیتوان بازخورد و نتیجه عوارض پاسخگوی هزینه های شهر نیست 
 قابل قبولی در ردیف های درآمدی شهرداری مشاهده نمود.

رسد هرچه جلوتر میرویم وابستگی شهرداری جهت کسب درآمد به رانت شهری بیشتر و دوری از درآمدهای پایدار بنظر می
است. شهرداری از یکسو همواره از هزینه سنگین و نتایج ضعیف و زمان بر دوره های پیشین  ملموس تر از پیش قابل مشاهده

ممیزی حراص دارد، و از سمت دیگر جهت وصول و کسب نقدینگی از همین موضوعات جاری درآمدهای پایدار خود هم با این 
وین مدل های نوین و بهینه ممیزی سعی در رفع و بانک اطالعاتی ضعیف عاجز است. در این میان میبایست با ارائه راهکار و تد

حداقل رساندن خطاهای انسانی در روش های پیشین داشت و سپس با عملیاتی شدن روش های بهینه ممیزی تکرار و بروزرسانی 
زرسانی مکرر اطالعات را سهل االجرا نمود. من حیص المجموع بنظر میرسد راهی جز اجرای ممیزی نوین و بهینه در جهت به رو

بانک اطالعاتی پیش از وصول مطالبات موضوعات درآمدهای پایدار و همچنین اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی های پیش روی 
 شهری، باقی نیست.

 

 مبانی نظری -3

 مدیریت شهری شهرداری -3-1

 باشدمیهنگام از شهر مدیریت شهری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مسایل شهری نیازمند اطالعات دقیق و به 
در حداقل زمان و  (IT) در حال حاضر تهیه و گردآوری این اطالعات با توجه به گسترش و پیشرفت استفاده از تکنولوژی اطالعات

شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی شهر در زمینه نوسازی و بهسازی به استناد قانون نوسازی  .به صورت مطلوب صورت می گیرد
می توانند نقش کلیدی در ایجاد بانک اطالعات شهر داشته باشند. یکی از مهمترین بانک های  8051ری مصوب هشو عمران 

اطالعاتی، بانک اطالعات امالک است که برای دست یافتن به این مهم بایستی بازدید میدانی صورت گیرد و اطالعات مربوط به 
ده اند ثبت گردند نکته مهم در این زمینه دستورالعمل های ثبت و گردآوری امالک در فرم های خاصی که برای این منظور تهیه ش

 (8005)نثاری و همکاران،  .اطالعات است که باید بنحوی تعریف شوند تا همه ممیزین بازدید درک واحدی از آن داشته باشند
 

 هامنابع درآمد شهرداری -3-2
منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است. به طور کلی یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد 

 :شودمیدرآمد شهرداری ها از دو منبع تامین 

منابع درآمد داخلی: شامل دریافتی های مستقیم شهرداری از عوارض مستغالت )اراضی و امالک( و درآمد حاصل از  -
 .عوارض غیرمستغالت است

 آب، عوارض مانند. گردد می دریافت شهرداری های سازمان از خارج که است درآمدهایی شاملمنابع درآمد خارجی:  -
 .دولت بالعوض های کمک و کارخانجات مشابه، شهری هاینیازمندی و تلفن برق،

 

 پایدار درآمد -3-3

 توسعه دارپای درآمدهای های اقتصادی، نظریه ساس برا که است پایدار درآمدهای محلی، حکومتهای پشتیبان مهم ابزارهای از

 اینکه به گونهای یعنی اقالم درآمدی پذیری تداوم . باشند دارا را ( بود )مطلوب بودن سالم و پذیری تداوم خصیصه باید شهری

 اقالم کلیه بنابراین اد، د را صورت الزم های ریزی برنامه بتوان آن به دستیابی برای و باشند اتکاء قابل زمان طول در که باشند

 خصیصه و نبوده اتکاء اند  قابل اقتصادی نوسانات و مقررات و قوانین تغییر ها، بحران شوک، تأثیر تحت دلیل هر هب که درآمدی

 شرایط آنها به دستیابی که باشند گونهای اینکه به یعنی پایدار درآمدهای بودن مطلوب .بود خواهد ضعیف آنها در پایداری اول

 اهیمت حائز درآمد بودن سالم و بودن مطلوب عبارتی به ندهد، قرار تهدید معرض در یا راپو و زنده پدیده یک عنوان به شهر کیفی

 به مربوط عوارض )مانند گردند شهر در زندگی کیفی شرایط کاهش سبب شهری توسط مدیریت حاصله درآمدهای اگر یعنی . است

 تحلیل شهر، اقتصاد بررسی به نیاز به توجه با یطرف از .نمیگردند تلقی پایدار عنوان درآمدهای به ( شهری توسعه های طرح

)آخوندی و زنوز،  است. تامل قابل دوم و اول نسل نظریه کلی دو قالب در مالی فدرالیسم های نظریه ویژه به و پایدار درآمدهای
د پایدار دارای سه مشخصه یکی از ابزارهای الزم برای رسیدن به توسعه پایدار ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است. درآم (8015

 :است که عبارت اند از

 تداوم پذیری )دارای ثبات باشد و در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود.(  -8

مطلوب بودن )کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست محیطی لطمه  -1
 نزند.(
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 ن بزرگ شود و با گسترش مخارج گسترش یابد.(انعطاف پذیری )پایه درآمدی در طی زما  -0
 

 بررسی و شناخت درآمدهای پایدار شهرداری ها -3-4
 درآمد های پایدار شهرداری ها عبارتند از:

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل: شامل عوارض بر شماره گذاری وسایل نقلیه و عوارض صدور پروانه تاکسی رانی ، عوارض 
 و عوارض بر معامالت وسیله نقلیه که میتواند در یک نظام شهری ، درآمدهای مستمر قلمداد کردد. بلیت مسافرت و باربری

عوارض حاصل از صدور پروانه های ساختمانی: هرچند این عوارض میتواند تحت تاثیر نوسانات بازار مسکن و همچنین تحت 
حاظ وجود تقاضای موثر بر مسکن در شهرهاف از یک تداوم نسبی تاثیر قوانین و مقررات ساخت و ساز در شهرها قرار گیرد، اما به ل

برخوردار باشد. چنانچه صدور پروانه های ساختمانی، طبق ضوابط شهرسازی مدرن و اصولی و منطبق با نقشه های جامع شهری 
 انجام گیرد، درآمد حاصل از آن، پایدار خواهد بود.

ین درآمد پایدار شهرداری های کشور، عوارض نوسازی است. عوارض گفت که مهم تر توانمیعوارض نوسازی: به جرات 
، از اقالمی است که هر ساله شودمینوسازی که در کشور های جهان، تحت عنوان مالیات بر دارایی های غیر منقول از آن نام برده 

ار است و دریافت آن، نه تنها سالمت میتواند منبع درآمدی مناسب برای شهرداری ها باشد؛ زیرا از یک تداوم قابل قبول برخورد
محیط زیست شهری را به خطر نمی اندازد بلکه به صورت مستمر، پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به منظور افزایش توان تولیدی 

 و ارائه کاالها و خدمات عمومی، افزایش میدهد.
شهرداری ها، فروش خدمات به شهروندان و بهای خدمات شهری و درآمد های موسسات انتفاعی: از دیگر منابع درآمدی 

.شهرداری ها، وظیفه تولید و ارائه خدمات شهری و کاالهای عمومی محلی را برعهده باشدمیسازمان ها و نهادهای موجود در شهر 
 ید.دارند؛بنابراین دریافت تعرفه و بهای این قبیل کاالها و خدمات میتواند منبع درآمدی برای شهرداری ها به شمار آ

 

 دیدگاه نظریه پردازان در خصوص درآمدهای پایدار -5-3
 قابل توجهی سهم جهان کالنشهرهای در .شهرداری هاست عمومى مانند نهادهاى وظایف از مهمترین یکی مالى منابع تأمین

است.در  هدرصد رسید 58/4 به 1991 سال در نسبت این که چنان تشکیل می دهد نوسازی عوارض را شهرداری درآمدهای از
 تأمین قادر به دولتی کهای کم بدون ی ها شهردار تولید، بودن و ضعیف پایین جمعیت به توجه با متوسط و کوچک شهرهای

 امروزه حتی.  گتر گردد بزر شهرهای به کوچک شهرهای ساکنین مهاجرت منجر به می تواند امر این که نیستند شهروندان نیازهای

 مالى منابع که هرچند دارند دولت کهای کم درصد از 19 حدود در های بودج سهم نیز استانبول و لندن نظیر وین، کالنشهرهایی

 درآمدها در پایدارى .نیستند پایدار برخوردار درآمدهاى خصوصیات از ها آن همه اما است قابل وصول مختلف صور به شهرداری ها

 را شهر یکفى شرایط نباید درآمدها این به ثانیاً دستیابى و باشند خورداربر نسبى استمرار کی از اقالم این که اوالً است آن مستلزم

 بر را اداره شهرها و مدیریت مسئولیت که عمومى نهاد کی عنوان ها به شهرداری بنابراین .دهد قرار تخریب و تهدید در معرض

 طریق از و ناپایدار درآمدهاى خود به اتکاى نکرد کم در سعى باید یافته توسعه کشورهاى مختلف تجارب از استفاده با دارد عهده

 صورت این غیر در ورزند مبادرت مورد نیاز شهروندان خدمات و کاال ارائه به خود درآمدى اقالم در درآمدهاى پایدار سهم افزایش

 فراوانى خواهد آسیب و تخریب دچار کالبدى فضاى و بود مواجه خواهند شهرى مدیریت در ای عدیده هاى چالش با دراز مدت در

 بخش به بخش خصوصى از منابع انتقال عمده هدف سه ها، شهرداری عمده درآمدى منبع کی عنوان به ها مالیات ارزیابى در .شد

 ها مطرح. مالیات براى اقتصادى رشد افزایش و مختلف، بین سطوح هها هزین منصفانه توزیع عمومى،
 

 یممیز -3-6
کسب شواهد  یسیستماتیک، مستقل و مدون برا یفرآیند یین گونه تعریف می نماید: ممیزرا ا یممیز 0999استاندارد ایزو 

 است.  یبر واقعیت آن به منظور تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیز یمبتن یو ارزیاب یممیز
 

 ممیزی امالکتعریف  -3-7
عرصه  انند نسبت به کنترل وضع موجودشهرداری های سراسرکشورطبق قانون نوسازی امالک هرچهارسال یک بار می تو

واعیانی کلیه امالک واقع درمحدوده خدمات شهری اقدام نموده وپس ازپایان عملیات کنترل امالک طبق اطالعات بدست آمده 
هزینه نماید که  نسبت به صدورفیش جمعی اقدام نمایدوعوارض نوسازی امالک سطح شهررا وصول وجهت عمران وآبادانی شهر

فرایند را ممیزی امالک گویند.امروزه شهرداری ها با توجه به پیشرفت تکنولوژی این اطالعات را درسرورهای خودنگه کل این 
واین دیتابیس ولینک سایراطالعات ازقبیل عکس اسنادپرونده هرملک وهرگونه اطالعات توصیفی  داری وبانقشه های وضع موجود
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یس به صورت مکانیزه وتقریبا بدون خطا به یک بانک اطالعاتی مفید وکاربردی مجهز هرگونه فرمتی به این دیتاب با ومیدانی دیگر
شوند که حاصل این فرایند صدورفیش عوارض سالیانه وداشتن یک درآمدثابت وهمینطور تسهیل اعمال تصمیمات مدیریتی  می

 .گرددمیتحقق امنیت ورفاه شهری وکالن شهری چه درمواقع مدیریت بحران وچه درشرایط تصمیم گیری های مهم درراستای 
ها و اعالم آنها به براساس تعریف وزارت کشور ممیزی از چند مرحله شامل برداشت میدانی اطالعات، ثبت این اطالعات در فرم

 شود.کنند انجام میزی همکاری میشود که کار جمع آوری این اطالعات به وسیله ممیزینی که با ستاد ممیمردم تشکیل می
ها مربوط به اطالعات زمین )عرصه(، اطالعات ساختمان )اعیانی( و عات امالک در قالب چهار فرم جمع آوری شده که این فرماطال

توانند ها، میهای این فرمهمچنین اطالعات مربوط به واحد مسکونی یا واحد شغلی بودند و این اطالعات به دلیل گستردگی گزینه
تواند مبنای تصمیم دهد و میها، سازه و قدمت آنها ارایه میعات تحلیل مناسبی از نظر نوع ساختمانجامع و مفید باشند. این اطال

های گرافیکی از توان به تحلیلمی GISهای فرسوده باشد و از طریق پیوند این اطالعات با نرم افزار گیری برای احیای بافت
های فضای سبز، فرهنگی، تفریحی اطالعات تحلیل مناسبی از سرانه شهر دست یافت.از سوی دیگر با این وضعیت مناطق مختلف

توانند ریزی شهری میشوند و این اطالعات در برنامهآید و امالک خالی و مجهول المالک مشخص میو ورزشی در شهر بدست می
ها جهت تخصیص عادالنه عوارض توان از آنمد نظر قرار گیرند.با انجام ممیزی، اطالعات موجود در شهرداری تکمیل شده و می

مختلف شهری از جمله نوسازی، جمع آوری پسماند شهری، تابلوهای تجاری، خدمات آتش نشانی و... استفاده نمود. مورد دیگر 
های اشتغال شهر مشخص شده و همچنین تحلیلی از واحدهای استیجاری برای استفاده در اینکه با جمع آوری این اطالعات قابلیت

دهد، ضمن آنکه اطالعات حاصل از ممیزی در امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث ریزی برای طرح مسکن مهر به دست میبرنامه
توان به قدمت ای رخ دهد با استفاده از این اطالعات میطقهای در منتواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر اتفاق خاصی یا سانحهنیز می

ها، چگونگی دسترسی به منطقه و میزان جمعیت ساکن در آن منطقه دست یافت که این اطالعات برای امدادرسانی ضروری سازه
کالت زیادی به ویژه برای های مشابهی دارند که این امر مشها یا معابر مختلف در سطح شهر نامهستند ضمن آنکه برخی از کوچه

توان این مشکل را برطرف نماید که با جمع آوری این اطالعات میاعالم نشانی توسط شهروندان به هنگام بروز سوانح ایجاد می
 کرد. 

 

 مزایای انجام پروژه ممیزی: -8-3
 ثبت و نگهداری سوابق امالک، معابر و مشاغل در سیستم -

 ها ویت موجود تمامی امالک، معابر و مشاغل در سطح شهر نظیر تعداد، مساحت کاربریآگاهی از اطالعات به روز از وضع -

... 

 تسهیل در دستیابی به اطالعات و محاسبات عوارض نوسازی و عوارض کسب و پیشه -

 ایجاد بستر مناسب در تسریع و آسان سازی امور شهرداری -

 رسازی و نوسازیامکان ارائه خدمات جغرافیایی مربوطه در سیستم یکپارچه شه -

 دسترسی سهل، سریع و بی واسطه شهروندان به داده های جغرافیایی امالک -

 ایجاد سیستم اطالعات جامع از تمامی امالک و معابر در سطح شهر -

، Google Earth افزارهای اطالعات جغرافیایی )نظیر نرمامکان نمایش نقشه امالک، معابر و مشاغل در سایر سیستم -
Arc gis   و ...) 

 های مختلفامکان گزارش گیری دقیق از تعداد و مشخصات امالک و معابر با کاربری -

 امکان تهیه نمودارهای آماری در سطوح مختلف -

 جلوگیری از عدم پرداخت وجه عوارض و وصول به موقع آن -

 ها بر روی نقشه اعم از خصوصی، دولتیجستجوی امالک مالک مورد نظر و جانمایی موقعیت آن -

 های مصوب و جانمایی بر روی نقشهها بر اساس وضع موجود یا طرحی انواع کاربریجستجو -

 (جستجوی معبر خاص و جانمائی آن بر روی نقشه )آدرس یابی و دستیابی به معابر با نوع کف مورد نظر -

 یافتن موقعیت اشتراک آب، برق، گاز و نیز دستیابی به موقعیت تماس تلفنی بر روی نقشه -

 

 ای پژوهشهیافته -4
ابتدا ضمن بررسی نتایج بدست آمده از مبانی نظری و آرا خبرگان ابتدا شاخص های این بهینه سازی تعریف و سپس الگوی  

در این بخش، با بررسی ادبیات  منتج شده از این دو را جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری مورد بررسی قرار می دهیم.
درآمدهای پایدار شهرداری و با استفاده از تحلیل محتوایی مطالعات انجام شده شاخص ها پژوهش در زمینه ممیزی امالک و 
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نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه ممیزی امالک ،با استفاده از  1شناسایی و استخراج شدند.سپس ابعاد و عوامل حاصله توسط 
اصل از ادبیات پس از اعمال نظر متخصصان در جدول روش دلفی،مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایی شده است.شاخص های موثر ح

 آمده است.
 های ممیزی بهینه امالک شهرداری در جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری مشهدشاخصه -1 جدول

 بهینه سازی
 خطاهای انسانی حداقل

 انجام پروژه در حداقل زمان ممکن

 هوشمندسازی

های هوایی،عکس برداری هوایی،استفاده از بارکد خوان،استفاده از سامانه های استفاده از امکانات بروز از قبیل نقشه 
 هوشمند در جهت اطالع رسانی و ...

 یکپارپگی درون سازمانی از طریق سامانه هلی موجود

 یکپارچگی و تعامل بین سازمانی در جهت تبادل هوشمند اطالعات

 تاهداده امایی مداوم با فواصل زمانی کو بروزرسانی

کاربردی و قابل 
 استناد

 در دسترس بودن بانک اطالعاتی بروز،جامع و نزدیک به واقعیت جهت استفاده در تصمیمات و برنامه ریزی ها

 تغییر فرم های ممیزی دوره پنجم با فرض کلیه آیتم های مورد نیاز زیر مجموعه های مدیریت شهری

 مل فرمانداری جهت اطمینان از صحت اقدامات و برداشت های انجام شدهاطالع رسانی و ابالغ قانونی مطابق دستورالع

 

 ماتریس خود تعاملی ساختاری -4-1
در .شده اند انتخاب حاضر، در حال بودن کلیدی منظور به که خبرگان نظرات مُد از استفاده با شاخص 5 پژوهش، این در

 تعداد اینکه به توجه با .است شده استفاده خبرگان نظرات مُد از تحقیق، ادبیات از آمده بدست شاخص های انتخاب خصوص
 میانگین همچون مرکزی شاخص های از استفاده میگیرد، قرار کیفی روشهای دسته در  ISMروش و بوده کم تحقیق خبرگان

 شاخص 5 دادن ارقر با سپس .است شده استفاده نظرات مُد از منظور همین به نمی باشد، مناسبی شاخص اصلی موانع برای انتخاب
. نمایند اظهارنظر زوجی بطور شاخص ها اثرگذاری خصوص در شد تا خواسته خبرگان از ماتریس، یک ستونهای و سطرها در اصلی

 .است شده استفاده خبرگان مُد نظرات از نیز خودتعاملی ماتریس یکی و خانه های صفر نمودن پر خصوص در
الک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری،این شاخص ها در ماتریس خود پس از شناسایی شاخص های ممیزی بهینه ام

تعاملی ساختاری وارد شدند.به این منظور ابتدا پرسشنامه ای طراحی گردید که کلیت آن همانند جدول باال است،ب این صورت که 
که نوع ارتباطات دوبه دویی عوامل را  فاکتور انتخاب شده در سطر و ستون اول جدول ذکر شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد 5

مشخص کنند.مدل سازی ساختاری تفسیری پیشنهاد می کند که از نظرات خبرگان براساس تکنیک های مختلف مدیریتی نظیر 
طوفان فکری،گروه اسمی و غیره در توسعه روابط محتوایی میان متغیرها استفاده شود. بنابراین این ماتریس از چهار حالت روابط 

نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه ممیزی امالک تکمیل شده است.اطالعات حاصله براساس روش  19مفهومی تشکیل و توسط 
مدل سازی ساختاری تفسیری جمع بندی ماتریس خود تعاملی ساختاری نهایی تشکیل شده است.عالئم و حالت های مورد استفاده 

 در این رابطه مفهومی عبارت اند از:
 .شودمی jمنجر به  iعنی :یVنماد
 .شودمی jمنجر به  i:یعنی Aنماد
 .شودمی jمنجر به  i:یعنی Xنماد
 .شودمی jمنجر به  i:یعنی Oنماد

 

 ماتریس خود تعاملی ساختاری شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری-2 جدول

 
 قابل استنادکاربردی و  بروزرسانی هوشمندسازی بهینه سازی

 بهینه سازی-8
 

A A A 

 هوشمندسازی-1
  

X A 

 بروزرسانی-0
   

V 

 کاربردی و قابل استناد-5
    

 

 ماتریس دسترسی اولیه -4-2
یک( حاصل شده است.به طوری -ماتریس دسترسی اولیه از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به ماتریس دو ارزشی )صفر

کرده ایم،پس از از تبدیل  Oو   Aو عدد صفر را جایگزین عالمت های  Vو  Xزین عالمت های را جایک 8که در هر سطر عدد 
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.سپس روابط ثانویه بین بعد/شاخص ها کنترل شده است.رابطه شودمیتمام سطرها ،نتیجه حاصل ماتریس دسترسی اولیه نامیده 
خواهد شد.با تبدیل نمادهای  Kمنجر به بعد  Jود،پس بعد منجر ش  Iبه  Kو بعد  Iو بعد   Jثانویه به گونه ای است که اگر بعد 

برحسب قواعد زیر می توان به ماتریس دست پیدا کرد. این قواعد به صورت  8و  9روابط ماتریس خود تعاملی ساختاری به اعداد 
 زیر است.

و خانه قرینه آن،یعنی  8ترسی عدد باشد،خانه مربوط در ماتریس دس V(، در ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد I,J.اگر خانه )8
 می گیرد. 9( عدد J,Iخانه )
و خانه قرینه آن،یعنی  9باشد،خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد  A(، در ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد I,J.اگر خانه )8
 می گیرد. 8( عدد J,Iخانه )
و خانه قرینه آن،یعنی  8،خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد باشد X(، در ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد I,J.اگر خانه )8
 می گیرد. 8( عدد J,Iخانه )
و خانه قرینه آن،یعنی  9باشد،خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد  O(، در ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد I,J.اگر خانه )8
 می گیرد. 9( عدد J,Iخانه )

 تفسیری ماتریس دسترسی اولیه طبق جدول زیر بدست می آید. با توجه به قوانین مدل سازی ساختاری
 ماتریس دسترسی اولیه -3 جدول

 
 کاربردی و قابل استناد بروزرسانی هوشمندسازی بهینه سازی

 0 0 0 1 بهینه سازی -8

 0 1 1 1 هوشمندسازی -1

 1 1 1 1 بروزرسانی -0

 1 0 1 1 کاربردی و قابل استناد -5

 
 رسی نهاییماتریس دست -4-3

 شودمیپس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه با دخیل کردن انتقال پذیری در روابط متغیرها، ماتریس دسترسی نهایی تشکیل 
( با هم رابطه داشته باشند:آنگاه jوk( با هم در ارتباط باشند و نیز )iوjتا ماتریس دسترسی اولیه سازگار شود.بدین صورت که اگر )

(kوjبا هم در ا )،(. انتقال پذیری روابط مفهومی بین متغیرها در مدل سازی ساختاری تفسیری 11:8011رتباط هستند )آذر و بیات
نیز بر  A تاثیر گذارد، Cبر متغیر  Bتاثیر داشته باشد و متغیر  Bبر متغیر  Aیک فرض مبنایی بوده و بیانگر این است که اگر متغیر 

C و ماتریس دسترسی نهایی مطابق جدول زیر بدست  شودمیوابط ثانویه بین متغیرها، بررسی تاثیر می گذارد.در این مرحله همه ر
می آید.در این ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر نشان داده شده است. قدرت نفوذ هر متغیر عبارت است از تعداد 

باشد.میزان وابستگی عبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی  تواند در ایجاد آنها نقش داشتهنهایی متغیرهایی) شامل خودش( که می
 .شودمیکه موجب ایجاد متغیر مذکور 

 ماتریس دسترسی نهایی -4 جدول

 
 قدرت نفوذ کاربردی و قابل استناد بروزرسانی هوشمندسازی بهینه سازی

 1 0 0 0 1 بهینه سازی -8

 3 0 1 1 1 هوشمندسازی -1

 4 1 1 1 1 بروزرسانی -0

 3 1 0 1 1 کاربردی و قابل استناد -5

  3 2 3 4 میزان وابستگی -4

شاخص شناسایی شده در بخش افزایش  5در جدول باال،قدرت نفوذ )میزان تاثیری که هر یک از عوامل بر سایر عوامل دارند( 
 5با قدرت نفوذ  بروزرسانیل درآمدهای پایدار شهری از طریق ممیزی بهینه امالک آمده است.نتایج بیانگر این است که عام

 کمترین تاثیر را دارد. 8با میزان قدرت نفوذ  بهینه سازیبیشترین تاثیر و 
 

 سطح بندی شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری -4-4
 از شاخص/بعد هر برای را ها ومجموعه ورودی ها خروجی مجموعه باید ها وشاخص ابعاد بندی وسطح روابط تعیین برای
 می تأثیر آن از که هایی شاخص/ وابعاد شاخص/ بعد خود ها شامل ی خروج مجموعه.نمود استخراج دریافتی ماتریس

 سپس مجموعه. گذارند می یر تاث آن بر که یی ها شاخص/ ابعاد ومجموعه شاخص/ بعد خود ها شامل ی ورود مجموعه.پذیرد
 خروجی و ورودی مجموعه دردو که های شاخص/تعداد بعد یعنی. شود می مشخص ها خصشا/بعد از یک هر طرفه دو روابط
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که  یی شاخصها/ ابعاد ، معمول بطور. شوند می ی بند سطح حاصله های مجموعه براساس شاخصها/د ابعا. است تکرارشده
 می تشکیل را مراتب سلسله ییسطح باال ی ها شاخص/ ابعاد باشند، داشته یکسان طرفه دو روابط مجموعه و خروجی مجموعه

 ی تعر ی ی باال سطح که ی هنگام. بود ند نخواه دیگری شاخص/هیچ بعد منشا یی باال سطح های شاخص/ ابعاد این بنابر.دهند
)آذر و .شوند مشخص می ی بعد سطوح همسان، فرآیند یک بواسطه سپس.شود می تفکیک ها شاخص/یگر ابعاد د از د، ی گرد ف

ر این مرحله سطوح مختلف شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری دسته بندی د (8011بیات،
شده است.برای تعیین سطح متغیرها در مدل نهایی،به ازای هر کدام از آنها، سه مجموعه خروجی ورودی و مشترک تشکیل 

خروجی و ورودی آن یکی است،در فرایند سلسله مراتب به .در اولین جدول، شاخص یا متغیرهای که اشتراک مجموعه شودمی
عنوان مجموعه مشترک محسوب می شوند،به طوری که این متغیرها در ایجاد متغیر دیگری موثر نیستند.پس از شناسایی باالترین 

ها ،ادامه می یابد.در سطح،آن متغیرها از فهرست سایر متغیرها کنار گذاشته می شوند.این تکرارها تا مشخص شدن سطح همه متغیر
گانه متغیرها به دست آمده که نتیجه نهایی آنها در جدول زیر آمده است. شاخص های ممیزی بهینه امالک  5این پژوهش سطوح 

در باالترین سطح سلسله  ها کامال یکسان باشند،جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری که مجموعه خروجی و مشترک آن
 تفسیری قرار می گیرند.مراتب مدل ساختاری 

 
 های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداریسطح بندی شاخص -5 جدول

 
 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی

 I 8 8 5,8و0و1 بهینه سازی
 III 0و1 0و1 5و0و1 هوشمندسازی

 III 0و1 5و0و1و8 0و1 بروزرسانی

 II 5 5و1و8 5و0 کاربردی و قابل استناد

 

 
طراحی مدل ساختاری تفسیری بندی شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار  -1 شکل

 شهرداری

 

های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شاخص MICMACتحلیل  -4-5

 شهرداری
به اثر گذاری و اثر پذیری بر سایر متغیرها ها مشخص خواهد نوع متغیرها ها با توجه  MICMACدر این مرحله با استفاده از 

شد،و پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثر گذاری و قدرت وابستگی شاخص ها ، می توان همه شاخص های ممیزی بهینه امالک را در 
متغیرهای مستقل)خود  یکی از خوشه های چهارگانه روش ماتریس اثر متغیر ها در چهار گروه طبقه بندی کرد.اولین گروه شامل

که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند. این متغیرها تا حدودی از سایر متغیرها جدا هستند و ارتباطات کمی  شودمیمختار( 
دارند.گروه دوم گروه متغیرهای وابسته هستند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی باالیی برخوردارند.گروه سوم متغیرهای پیوندی 

ند که از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند:در واقع هر گونه عملی روی این شاخص متغیرها باعث تغییر سایر می باش
 .گروه چهارم متغیرهای مستقل )کلیدی( را در بر می گیرند که قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی دارند.شودمیشاخص ها 
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 MICMACالک با استفاده از روش خوشه بندی شاخص های ممیزی بهینه ام -2 شکل

 

همانطور که در شکل باال نمایش پیداست،شاخص بهینه سازی بیشتر تحت تاثیر بوده و از منظر سیستمی جزء عناصر اثر پذیر 
و وابسته است.به عبارت دیگر،دیگر شاخص ها زمینه ساز این شاخص بوده و خود قدرت نفوذ ضعیفی دارد.شاخص های 

ردی و قابل استناد بودن جزء گروه سوم قرار می گیرند، یعنی از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند.در هوشمندسازی و کارب
نهایت شاخص بروز رسانی با کمترین وابستگی و بیشترین قدرت نفوذ به عنوان سنگ بنای الگوی حاضر و شاخصی کلیدی شناخته 

 ها می تواند داشته باشد.و بیش ترین تاثیر گذاری را بر سایر شاخص  شودمی
 

 نتیجه گیری -5
افزایش درآمدهای پایدار شهرداری از طریق ممیزی بهینه امالک نیازمند تدوین شاخص های مطلوب جهت اجرای ممیزی 
است. این شاخص ها با مرور ادبیات تحقیق و استفاده از آرا خبرگان با استفاده از روش دلفی مشخص و طی یک مدل سازی 

تفسیری به تحلیل آن پرداخته شد.به نظر می رسد که برای پژوهش هایی که با تعداد زیادی متغیر و شاخص مواجه ساختاری 
شاخص مورد تحلیل قرار گرفت  5هستیم که همگی ماهیت و نوع نسبتا نامشخصی دارند این روش می تواند کارآمد باشد.در نتیجه 

ن نفوذ در سطح اول و شاخص کاربردی و قابل استناد بودن در سطح دوم و و شاخص بهینه سازی با بیشترین وابستگی و کمتری
 شاخص های هوشمند سازی و بروزرسانی در سطح سوم قرار گرفتند.

 

 پیشنهادات کاربردی -6
 :هوشمندسازی

 استفاده از تجهیزات بروز از قبیل پهباد و نقشه های ماهواره ایی برای نقشه برداری -

 جهت کاهش خطا برداشت و تهیه و تدقیق نقشه های پایه RTKقبیل  استفاده از تجهیزاتی از -

 استفاده از سیستم های پیشرفته برای ارزیابی فرم های ممیزی -

 استفاده از سیستم های هوشمند برای گزارش تغییرات و مغایرت گیری در محل بازدید -

 استفاده از سامانه های هوشمند در جهت اطالع رسانی عمومی -

 اده یکپارچه درون سازمانی شهرداریایجاد شبکه د -

 ایجاد شبکه یکپارچه بین سازمانی جهت تبادل هوشمند اطالعات -

 حذف فرم کاغذی و جایگزینی آن با فرم های الکترونیکی -

 اعطای اختیارات قانونی برای ممیزی با تجهیزاتی نظیر پهباد -

 های همکاری بین سازمانی برای استفاده از داده هانامهامضای تفاهم  -
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 :سازیبهینه

 استفاده از سیستم های پیشرفته و هوشمند برای برداشت های ممیزی -

 استفاده از سیستم های پیشرفته و هوشمند برای ارزیابی فرم های ممیزی -

 استفاده از سیستم های هوشمند جهت ابالغ فرمهای تشخیص به مالکین و مودیان -
 

 :کاربردی و قابل استناد

 موجود و حذف آیتم های غیر ضرور و افزودن آیتم های بروز اصالح فرم های ممیزی  -
 اصالح فرم های ممیزی موجود و جایگزینی آن با فرم های الکترونیکی -

 ایجاد پایگاه داده بوسیله شهرداری و سازمان های مرتبط -

 ایجاد شبکه یکپارچه تصمیم گیری ممیزی -

 ایجاد سامانه های اطالع رسانی و ابالغ قانونی -

 ستگاه های قضایی با شهرداری جهت اجرا ممیزی و وصول عوارضهمکاری د -

 وصول فصلی مطالبات به جای وصول سالیانه -

 وضع قوانین بروز جهت اجرای ممیزی  -

 
 :بروزسانی

 پایش مستمر امالک به وسیله تجهیزات بروز برای کسب داده های بروز جهت ارزیابی -

های نظامی جهت بروز ر سازمان ثبت اسناد و امالک و سازمانهای مرتبط نظیاستفاده از داده های سایر سازمان -
 رسانی داده ها

 

 منابع
های کشور، مجله شهرداری ها، های تأمین درآمد پایدار برای شهرداری(، راه8011عباسی کشکولی، محمد علی،) -8

 81-11،  01سال دهم شماره 

ای تامین منابع مالی پایدار شهرداری تهران (، راهبرده8005نثاری،رضا؛ منتظری، رسول؛ حسین زاده، نعمت، ) -1
 دربرنامه پنج ساله، با تاکید بر سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی

 (، طرح جامع درآمدهای پایدار شهر تهران8015) آخوندی،عباس و هادی؛ زنوز، بهروز، -0

مدیریت  (8014ضا )عیوضی، عسکری، اخوان، اله دادی، حسین نژاد؛ هوشنگ، فاطمه، نادر، غالمعلی، محمدر -5
 عملیات ممیزی شهری بر اساس سامانه های اطالعات مکانی، همایش ملی ژئوماتیک

(، تأمین مالی پایدار شهر؛ چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار  8009شرزه ای، ماجد؛ غالمعلی، وحید )  -4
 081-100 شهری، ویژه نامه مدیریت شهری، ویژه نامه بهاروتابستان،

(؛ 8009موسوی، سعیدآبادی، باقری کشکولی، حسینی امینی؛ ابوالفضل، میرنجف، رشید، علی، حسن )قنبری،  -1
راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای کوچک، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 

 58 - 41،  51، شماره پیاپی  11

 ک، ممیزی و نوسازی امال8009عباس زاده، شهاب،  -1
 (، راهنمای عمل ممیزی امالک شهر تهران8011هاشمی، سید مناف، ) -1
بانک  افزار نرم تهیه و شهر قانونی محدوده در مستحدثات و امالک ممیزی طرح طاهری، محمدرضا، اجرای -0

 جغرافیایی آن اطالعات
 رافیاییسامانه اطالعات جغ سازیپیاده(، ممیزی امالک شهری و 8004مدرس زاده برزکی، ابوالحسن،) -89
 (، نقش ممیزی امالک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان8001) ،اسکندری ثانی،محمد -88
 (، بررسی تطبیقی منابع درآمد شهرداری ها در ایران و جهان8001وصالی آذر شربیانی، محمد، ) -81
 مدهای پایدار شهرداری ها(، بررسی منابع درآ8001میره ای، محمد؛ پیله ور، مهدی؛ ) حاجی لو،مهران؛ -80
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یعلم فصلنامه

 8391 زمستان(، 9)پیاپی:  6 ، شمارهسال دوم

 

 یشهر یفضاها یبصر یهایدر آلودگ یطیمح غاتینقش تبل

 شهر بابل یطیمح غاتی: تبلیمطالعه مورد

     

 2، اطلس اردیبهشتی*1یمرجانه نادری گرزالدین
 02/20/09تاریخ دریافت:  

 00/02/09تاریخ پذیرش: 
 

  90912کد مقاله:  

 
 

 یدهـچک
 

 یعموم یاز آن عرصه ها یگسترده و متنوع فیاست که ط یغاتیتبل یرسانه ها نیاز پرکاربردتر یکی یطیمح غاتیتبل
 یکیبه عنوان  حیصح یمثبت، درصورت عدم سازمانده یرسانه، عالوه بر جنبه ها نی. اردیگ یرا در بر م یشهر یفضاها

کند. در  یم جادیشهروندان ا یروان شیو آسا یشهر طیمح تیفیبر ک ینامطلوب راتیتأث ،یبصر یعلل آلودگ نیاز مهم تر
و ضوابط و  یبصر یآلودگ یشهر بابل را با توجه به شاخص ها یطیمح غاتیپژوهش، نگارنده بر آن است، تبل نیا

 تیفیککاهش آن و ارتقاء  ۀنیها زم یآلودگ نیعوامل مؤثر در ا ییتا با شناسا د،ینما یبررس یشهر غاتیتبل یاستانداردها
و  یااطالعات آن کتابخانه یو ابزار گردآور یلیتحل-یفیپژوهش، توص نیدر ا قی. روش تحقدیفراهم آ یشهر طیمح

 ینامناسب تابلوها یریگیاز جا یمورد مطالعه، ناش ۀدر محدود یبصر یدهد که آلودگ یها نشان م افتهیاست.  یدانیم
نصب  میحر تیآن ها، تراکم تابلوها، عدم رعا یریقرارگ ۀو نحو دمانیچ رد یتداخل و اختالط تابلوها، ناهماهنگ ،یغاتیتبل

 باشد.یاطراف م طیتابلو و عدم تناسب تابلوها با مح

 

 شهربابل ،یبصر یآلودگ ،یطیمح غاتیتبل غات،یتبل یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (Naderi.marjan43@yahoo.com) )مسئول مکاتبات(عضو هیئت علمی دانشکده فنی حرفه ای دختران بابل  -0
 دانشکده فنی حرفه ای دختران بابلدانش آموخته  -0
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 مقدمه -1
در معرض پیام های بی شمار تبلیغاتی قرار دارد. این حجم عظیم نسان امروزی به طور مداوم از طریق انواع رسانه ها ا 

اطالعاتی، همۀ عرصه های زندگی اجتماعی انسان را دربرمی گیرد و برجنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، 
خش ضروری از دنیای تجارت را امروزه، تبلیغات به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی ب تأثیرات عمیقی بر جای می گذارد.

تشکیل می دهد و با نقش محوری خود موجب توسعۀ اقتصادی و رونق تجارت در حوزه های داخلی و بین المللی می گردد. 
تبلیغات در گذر زمان هم گام با پیشرفت های دانش بشری و ظهور وسایل جدید ارتباطی تحوالت زیادی داشته، به طوری که در 

سانه های نوین شکل های جدید تبلیغاتی را وارد عرصۀ زندگی انسان نموده است. یکی از اشکال تبلیغاتی که در دنیای کنونی، ر
دهه های اخیر با استقبال زیادی از سوی بنگاه های اقتصادی، صاحبان صنایع، نهادها و مجریان تبلیغاتی مواجه شده، تبلیغات 

ایه داری براهمیت و جایگاه تبلیغات محیطی افزوده، به گونه ای که هم اکنون محیطی است. در سال های اخیر، روند تکامل سرم
 بخش مهمی از عرصۀ بصری خیابان ها و فضاهای شهری به تبلیغات اختصاص یافته است.

تبلیغات محیطی ضمن دارا بودن اثرات مثبت در صورت نبود نظارت و مدیریت صحیح، آثار نامطلوبی بر سیما و منظر شهری 
ای می گذارد. عدم رعایت استانداردهای الزم در نصب و بهره برداری از انواع رسانه های تبلیغات محیطی مانند: بیلبوردها، برج

استفاده  .استندها، تابلوهای اصناف و ... آشفتگی بصری را در فضاها و عرصه های عمومی شهرهای امروزی پدید آورده است
مترین علل آلودگی بصری است. محیط های نامطلوب شهری سالمت و بهداست روانی غیراصولی از تبلیغات شهری یکی از مه

شهروندان را تهدید نموده، موجب بروز آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری می شوند، گسترش این آسیب ها عدم امنیت 
ری از نظر فرهنگی و اجتماعی و لزوم توسعۀ با توجه به اهمیت فضاهای شه و آسایش روانی را در افراد جامعه به وجود می آورد.

جهت تأمین رفاه و آسایش شهروندان ضروری است، مدیران شهری به مقولۀ تبلیغات محیطی توجه بیشتری نموده، با  ،مطلوب آن
محیطی را مطالعه و بررسی کمیت و کیفیت تبلیغات شهری و انطباق آن با استانداردها و ضوابط موجود، مشکالت ناشی از تبلیغات 

نی جهت ساماندهی به امر تبلیغات، تدوین شناسایی کرده و برای به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب آن دستورالعمل و برنامه مدوّ
نمایند. بدیهی است، نظارت اصولی و کنترل دقیق بر تبلیغات، موجب ارتقاء کیفیت بصری محیط و رضایت شهروندان از فضاهای 

 شهری خواهد شد.

 

 مفاهیم نظری -2

 تبلیغات -2-1
( در 000:0992این واژه در لغت به معنی رسانیدن، رساندن پیغام یا خبر، پیام یا مطلبی را به اطالع مردم رساندن است. )عمید،

نشر و پخش یک اصل و مقصود نهایی از راه افزایش یا گسترش و تغییر طبیعی در شرایط زمانی و  "اصطالح، عبارت است از:
تبلیغات به معنای اشاعۀ افکار،  "( در تعریف دیگری از تبلیغات چنین آمده است: 91:0940. )اسدی طارمی، "خصوصمکانی م

اطالعات و پیشنهادات در قالب نظام ارزشی متبوع است. به بیانی دیگر؛ تبلیغات فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان از طریق 
تبلیغات تالش عمومی برخی از  "0به عقیده ترانس کوالتر (0:0942، )بلوریان تهرانی ."دستکاری در تصورات و باورهای او می باشد

، تغییر و یا شکل دادن افکار دیگر گروه ها به طریقی است که واکنش آن ها در یک موقعیت ویژه به افراد یا گروه ها برای کنترل
( در واقع، تبلیغات تالشی برای سوق دادن افراد 900:0990ریمی، . )پورک"اندازه مطلوبی که هدف مبلّغ است تحت تأثیر قرار بگیرد

به طورکلی تبلیغات را  جامعه به سوی هدفی مشخص است که از طریق نفوذ در افکار و عقاید بر الویت های آنان تأثیر می گذارد.
کننده قصد دارد با تأثیر گذاری بر می توان از نظر موضوعی به تجاری و غیرتجاری تقسیم بندی کرد. در تبلیغات تجاری، تبلیغ 

، سود اقتصادی کسب نماید. این نوع تبلیغ که مفهوم خرید و فروش یک محصول را در ذهن ایجاد می کند؛ ذهن و رفتار مخاطب
بال ( ؛ اما تبلیغ غیرتجاری، به دن009:0920وسیله تسریع در حرکت کاالها و خدمات از نقطه تولید به نقطه مصرف است. )بهرامی،

منفعت مالی نیست، بلکه این نوع تبلیغ با اهداف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در پی رشد و ارتقاء دانش عمومی و 
 (090:0902اخالقیات جامعه است. )باقرزاده آتش چی،

 

 تبلیغات محیطی -2-2
تکنولوژی است. ورود تکنولوژی به عرصۀ دنیای معاصر با شتاب فزاینده ای به پیش می رود و محرک اصلی این سرعت، 

زندگی انسان امروزی وی را به سمت ساخت، تولید و تنوع در آن ها هدایت می کند. بنابراین، نیاز به بازار عرضه و تقاضا به وجود 
ات محیطی به مثابه در این راستا، تبلیغ (40:0990می آید و از مهم ترین ابزار دستیابی به چنین روابطی تبلیغات است. )اسداللهی،

                                                           

1 T.Qualter 
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رسانه ای قدرتمند، تأثیری شگرف در گرایش مخاطبان به کاالها، خدمات و به طور کلی موضوع مورد تبلیغ دارد. از آنجا که 
تبلیغات محیطی به صورت انتخابی عمل نمی کند و مخاطب آن همۀ اقشار جامعه هستند، یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی در 

در قرن  تبلیغات محیطی به عنوان اصلی ترین و جدیدترین عامل تبلیغات و جوامع رو به رشد محسوب می گردد.جوامع پیشرفته 
منظر شهری است. شهری که در بستر خویش هم تجارت دارد و هم زمینه ساز تبلیغات در جهت رونق  اخیر از مؤلفه های سازندۀ

( این رسانه ضمن برعهده داشتن رسالت انتقال بی واسطۀ پیام به مخاطبان، پیوستگی چرخۀ حضور 0900تجارت است . )زاهدی،
ات، روندی یکنواخت پدید می آورد. )انجمن تبلیغات محیطی رسانه ای را نیز حفظ می کند و در همۀ مراحل اطالع رسانی و تبلیغ

 (0999آمریکا،
های بلیغات محیطی، مخاطبانی را که در فضای شهری در حال تردّد و جابه جایی هستند، تحت تأثیر قرار می دهد و پیامت

وجب شناخت و عالقۀ مخاطب به تبلیغاتی را به آن ها ارسال می کند. همچنین به دلیل استمرار پیام رسانی در طول زمان م
محصول مورد نظر می شود. از قابلیت های تبلیغات محیطی داشتن کنترل نسبی برای مشخص کردن مخاطب و تطبیق پیام تبلیغ 
با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و سطح دانش مخاطب است؛ بدین معنی که با در نظر داشتن نوع مخاطبان می توان تبلیغ را در 

به نمایش گذاشت. این امکان در تلویزیون به دلیل پوشش سراسری وجود ندارد و مبلّغ به ناچار باید تبلیغ را بر  مکانی مناسب
کانال می توان آن  اساس مشخصات بیشترین طیف مخاطبین خود، طراحی نماید. همچنین برخالف تبلیغات تلویزیونی که با تغییر

له که با ورق زدن می توان نسبت به آن بی توجه بود، از تبلیغات محیطی گریزی را نادیده گرفت و یا آگهی های روزنامه و مج
 (22:0900نیست.)جهانی،

 

 انواع تبلیغات محیطی -2-2-1
تبلیغات محیطی شامل آن دسته از تبلیغاتی است که در فضای آزاد اعم از شهری و برون شهری قرار می گیرند و به دو دستۀ 

( در تبلیغات محیطی از قالب های رسانه ای گوناگون استفاده می شود که 090:0999. )محمدیان،ثابت و متحرک تقسیم می شود
عبارتند از: تلویزیون شهری، استند، بیلبورد، لمپست بنر، تبلیغات کف پیاده رو، بدنه اتوبوس و سایر وسایل نقلیه، بالون تبلیغاتی، 

و... گستردگی و وسعت حوزۀ  شهری LEDشهری، افکت های نوری، تابلوهای معرف کاربری، دیوارنوشته ها، پرتابل های 
رسانی تبلیغات محیطی نسبت به سایر رسانه های تبلیغاتی موجب گردیده، اکثر شرکت های تبلیغاتی از این رسانه جهت ارسال پیام

 پیام های تبلیغاتی به مخاطبین خود استفاده نمایند.

 

 فضای تبلیغات محیطی -2-2-2
 و مکانی که ابزار تبلیغات محیطی در آن نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد، به سه دسته تقسیم می شود:محل 

 گیرد.تبلیغات شهری: شامل آن دسته از تبلیغاتی است که در فضای شهری و حریم خدماتی و استحفاظی آن صورت می -
یوم های ورزشی، اماکن نمایشگاهی، پایانه های حمل و نقل تبلیغات درفضای بازاماکن: فضای باز اماکنی چون: استاد -

عمومی مانند: ایستگاه های مترو، اتوبوس شهری و بین شهری، راه آهن و ... محل تبلیغات محیطی است که برای مخاطب داخل 
 محوطه کاربرد دارد. در این فضاها صفحۀ تبلیغی رو به داخل محوطه نصب می گردد.

آن دسته از تبلیغات محیطی که در حاشیۀ جاده های بین شهری و خارج از محدودۀ خدماتی و استحفاظی تبلیغات جاده ای:  -
 (02:0990شهرها نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد. )احمدی، 

 

 ویژگی های تبلیغات محیطی -2-2-3
مرسوم، روش های اجرایی متفاوت و جدید موقعیت مکانی غیر های اصلی و متمایز کنندۀ تبلیغات محیطی عبارتند از:ویژگی

 بودن موضوعات.
تبلیغات محیطی شامل آن دسته از تبلیغاتی است که در مکان های غیرعادی، در خور توجه و غیر منتظره و اغلب با روش 

گرفته می شوند.  به کار -اجراهایی که برای نخستین بار بر مخاطبان ظاهر می شوند -های غیر مرسوم و بدیع و نیز اجراهای تازه
( در 9:0909این ویژگی ها سبب می شود تا اغلب، تبلیغات محیطی را رسانۀ متحول کننده ای بدانند. )بخشی زاده و همکاران، 

از این روکارگزاران تبلیغات محیطی بر آنند تا از طریق  ؛تبلیغات محیطی، جلب توجه و هدف گیری مخاطبان اهمیت زیادی دارد
تبلیغ یک برند آن را نزد مخاطبان مطلوب و دوست داشتنی جلوه دهند؛ لذا از روش های جالب، هیجان انگیز و خالق ارائه جذاب 

 برای تأثیر گذاری بیشتر بر مخاطبان استفاده می کنند.
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لیغات از ویژگی های دیگر تبلیغات محیطی آن است که مخاطبان را به سمت رسانۀ مورد نظر جلب می کند. این دسته از تب
برای انتقال معنا به مخاطب از نشانه ها یا نمادها استفاده می کنند. انتخاب عناصری چون تصویر مناسب، رنگ، بافت و شعار 

 (000:0902تبلیغاتی می تواند بر معانی اثر بخشی داللت کند که از سوی مخاطبان دریافت می شود. )زاهدی،

 

 شهریجایگاه تبلیغات محیطی در فضاهای  -2-2-4
تبلیغات، بخش بزرگی از تولیدات و رسانه های جمعی است که با اهداف سازمان یافته و از پیش تعیین شده بر ذهن و رفتار 

در دهه های اخیر،  مخاطب تأثیر می گذارد؛ ازاین رو یکی از کارآمدترین روش ها جهت ارسال پیام به مخاطب محسوب می شود.
جدیدی حاصل نموده که بخشی از ابداعات صورت گرفته، کارگزاران تبلیغاتی را به سوی رسانه ای ارتباطات بازاریابی دستاوردهای 

( به همین سبب، تبلیغات محیطی به عنوان یک رسانۀ جدید در اکثر کشورهای 004خالق و نو ظهور هدایت کرده است. )همان،
ک سیستم اقتصادی ضروری است، جاودانه می سازد و نقش جهان رواج یافته است. این رسانه، ایده ها و ارزش هایی را که در ی

( مطالعه و شناخت 0901اولیۀ آن معرفی طیف وسیعی از کاالهای مصرفی به مردم و حمایت از اقتصاد است. )نادری گرزالدینی،
ا مخاطبان است، تبدیل الگوی زندگی مشتریان، توانسته تبلیغات محیطی را به رسانه ای که مبتنی بر علم بازاریابی و هم جواری ب

نماید. تبلیغ در فضاهای شهری، سازندگان آگهی را قادر می سازد که با مشتریان بالفعل یا بالقوه خود، ارتباط مستقیم برقرار کند و 
 (0999پیام های تبلیغاتی را روزانه در محل زندگی، کار، خرید و مسافرت به آنان برسانند. )انجمن تبلیغات محیطی آمریکا،

مروزه، تبلیغات محیطی در مطالعات و برنامه ریزی های شهری جایگاه ویژه ای داشته، به عنوان یکی از شاخص های توسعۀ ا
شهری و ظواهر توسعه یافتگی تلقی می شود. این پدیده که معلول شهرنشینی و توسعۀ شهری است، در حوزه های اقتصادشهری، 

( از پیامدهای مثبت تبلیغات محیطی می توان 22:0990ت شگرفی دارد. )احمدی،فرهنگ شهروندی و سیما و منظر شهری تأثیرا
در عرصه تولید و  بدین موارد اشاره نمود: رونق اقتصاد شهری، اشتغال زایی، افزایش درآمد، بهبود استانداردهای تولید، رقابت

جامعه، پویایی و تعامل شهری، تغییر الگوهای  فرهنگ بصری خدمات، افزایش روحیه مشارکت و همیاری در بین شهروندان، ارتقاء
رفتاری و فرهنگ سازی، افزایش جاذبه های بصری در فضاهای شهری، ایجاد تنوع و سرزندگی در محیط های شهری، تقویت 

 ، تقویت خوانایی و هویت مندی مکان.حس رضایت مندی و حس تعلق به مکان در شهروندان
اعی و اقتصادی تبلیغات محیطی در فضای شهرها از آن به عنوان فرصتی مهم در توسعۀ با توجه به ارزش های فرهنگی، اجتم

پایدار شهرها یاد می کنند. بدیهی است که اثرات اقتصادی و درآمدزایی تبلیغات شهری در کنار اثرات اجتماعی و فرهنگی آن از 
هری می باشد. بنابراین تبلیغات محیطی جهت کارآیی مهم ترین دالیل توجه ویژه برنامه ریزان شهری به تبلیغات در فضاهای ش

بهتر، نیازمند راهکارها، معیارها و پارامترهای خاص خود است. به همین دلیل استانداردهای گوناگونی در امر تبلیغات در حوزه های 
 (0909 بیگی،صید) مختلف شهری وجود دارد که در کشورها ی پیشرفته تدوین شده و همواره مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 آلودگی بصری-2-3
گسترش شهرنشینی و ماشینی شدن جوامع، انواع آلودگی های محیطی را وارد فضای شهری و زندگی انسان نموده است. یکی 
 از انواع آلودگی های محیطی که اثرات نامطلوبی برسیما و منظر شهری دارد، آلودگی بصری است که مفهوم آن اشاره به وجود هر

( این نوع آلودگی مانع لذت بردن فرد از مناظر می 99:0992نوع اغتشاش و کیفیت بصری نامطلوب در شکل شهر دارد. )صالحی،
کف سازی، جداره ها، نمای شود و بیشتر در سیمای عمومی و منظر شهری مشاهده می شود؛ مانند: مبلمان شهری، معابر،

)طبیبیان و جداول، فضاهای رها شده و مخروبه.  ، حصار وت نازیباها، تبلیغات محیطی، احجام و الحاقاساختمان
 (090:0909موسوی،

 به طور کلی ابعاد آلودگی بصری شامل محور های زیر است:

آن مفهوم پیش آید. به عنوان  : عبارت است از هر گونه اختاللی که در هر یک از دو عنصر مفهوم و ادراکآلودگی نمادی -
 مثال:

اطالعات مبهم، غیرقابل درک و یا نامربوط با مکان و... نوعی آلودگی نمادی است. همچنین وجود شمار زیادی وجود  -
 (01و09: 0940اطالعات در یک جا ممکن است به معنی از بین رفتن آن اطالعات تفسیر شود. )لینچ، 

انعکاس نور در آسمان، ورود نور به محدودۀ آلودگی نور: این نوع آلودگی، بیانگر هرگونه اثر منفی نور مصنوعی شامل:  -
( استفاده نا به جا، کنترل نشده و ناخواسته، غیر ضروری و یا بیش 01:0900خصوصی، کاهش قابلیت نور در شب )افخمی،

 (90:0900از حد استاندارد و شدت زیاد نوراست. )دویران و همکاران،
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طلوبی است که ناشی از کاربرد ناهمگون رنگ و ادراک و احساس آلودگی رنگ: منظور از آلودگی رنگ تمام شرایط نا م -
انسان از رنگ محیط می شود و موجب نا خشنودی و بروز تأثیرات بصری ناخوشایند برمنظر شهری می گردد.)طبیبیان 

 (090:0909وموسوی،
 

 
 ، )مأخذ: نگارندگان(انواع آلودگی بصری -1 نمودار

 

 ایجاد آلودگی بصرینقش تبلیغات محیطی در  -2-3-1
انسان با قرارگیری در محیط پیرامون خود با حجم انبوهی از اطالعات مواجه می شود که ادراک آن توسط حواس پنجگانه 
صورت می گیرد. از آن جا که بیشترین دریافت های انسان از محیط به صورت بصری است؛ لذا حس بینایی اهمیت ویژه ای در 

ارد. در ارزیابی کیفیت فضای شهری، رابطۀ بصری میان انسان و شهر حائز اهمیت است؛ زیرا بین انسان و ادراک انسان از محیط د
کنند. محیط شهری یک رابطۀ تعاملی وجود دارد و عوامل بصری به عنوان فصل مشترک این دو، زمینۀ ادراک محیط را فراهم می

 باشند.یت بصری و ارزیابی شهروندان از محیط شهری میعوامل بصری فضاهای شهری شاخص های مهمی برای نمایش کیف
کارشناسان و برنامه ریزان شهری بر این باورند که شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب می توانند با وسعت بخشیدن به 

راهم سازند. اهمیت تجربۀ زیبایی شناختی شهروندان، موجبات ارتقاء تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را ف
 (02:0994جنبۀ بصری شهر از آن روست که امکان قرائت محیط را به مثابه یک متن فراهم می آورد. )گلکار،

سیما و شکل شهر همواره در معرض دید تعداد زیادی از مردم قرار دارد که خواسته و ناخواسته بر ذهن و روان آن ها تأثیر می 
هماهنگ و یا با اغتشاش همراه و بر رفتارها، فعالیت ها و ارتباطات شهری تأثیری نامطلوب باقی  گذارد. این شکل می تواند کامالً

گذارد. آن بخش از فضاهای شهری که از تناسبات بصری مطلوبی برخوردار هستند؛ به عبارت دیگردر آن اغتشاش بصری کمتری 
 (99:0992شوند. )صالحی،)رفتارهای نا به هنجار( مواجه میوجود دارد، نسبت به سایر فضاها، با اغتشاش های رفتاری کمتری 

تبلیغات محیطی، به عنوان یکی از عناصر شهری، نقش مهمی در کیفیت بصری سیمای شهر دارد . عدم توجه به اصول و 
روزه ضوابط ساماندهی فضاهای تبلیغاتی موجب بروز آشفتگی، نابسامانی و آلودگی بصری در محیط های شهری می شود. ام

گسترش بی ضابطه تبلیغات محیطی، فضای شهرها را به عرصۀ رقابت سازه های تبلیغاتی تبدیل نموده، ازدحام تابلوها و 
 بیلبوردهای تبلیغاتی اغتشاش و ناهماهنگی بصری در فضاهای شهری به وجود آورده و موجب سلب آرامش و آسایش روانی

شهری جریان می یابد؛ لذا  انسان و کنش های رفتاری وی در بستر فضاهای شهروندان شده است. از آنجا که حیات اجتماعی
مدیریت شهری مکلف به ساماندهی عناصر شهری به نحوی است که شرایط حیات مدنی شهروندان تأمین گردد. در این میان، 

و زندگی، خانه ای بزرگ آسایش بصری یکی از مؤلفه های مهم و اساسی کیفیت محیط محسوب می شود؛ زیرا شهر برای سکونت 
(؛ 04: 0940است و همانند خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و کیفیت زندگی مطلوب را فراهم نماید. )لینچ، 

( 0)اما آلودگی های بصری، آسایش و کیفیت محیطی را مختل نموده و اثرات نا مطلوبی بر منظر شهری ایجاد می نماید. نمودار 
 یرات نامطلوب آلودگی بصری را بر انسان و محیط شهری نمایش می دهد.تأث

 به طور کلی آلودگی بصری ناشی از تبلیغات محیطی در شهرها به اختصار شامل موارد زیر است:
بی  عدم هماهنگی در شکل و چیدمان تابلوها، ازدحام و تعدّد تابلوهای تبلیغاتی در یک نقطه، وجود تابلوهای مخدوش، کثیف و

کیفیت، نوشته ها برچسب های تبلیغاتی و بقایای آگهی ها بر روی دیوارها، فرسودگی سازه های تبلیغاتی، عدم هماهنگی رنگی و 
 می دهد. ( شاخص های آلودگی بصری ناشی از تبلیغات محیطی در فضای شهری را نمایش0پریدگی رنگ تابلوها. جدول شماره )
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 )مأخذ: نگارندگان( ،بر انسان و محیط تأثیرات آلودگی بصری -2 نمودار

 

 ، )مأخذ: نگارندگان(شاخص های آلودگی بصری ناشی از تبلیغات محیطی در فضای شهری -1جدول 

 تصویر زیر معیار عیارم  تصویر زیر معیار عیارم

نا
ی

گون
هم

 

دم هماهنگی در ع
، نحوه ، شکلاندازه

 قرار گیری و چیدمان
 

ی
دگ

سو
فر

 

زنگ زدگی برخی از 
، های تبلیغاتیسازه

 شکستگی تابلوها،
فرسودگی تابلوهای معرف 

 کاربری

 

ام
دح

از
 

تعدد و تراکم سازه 
تبلیغاتی های مختلف 

 در یک نقطه
  

ی
جار

هن
نا 

 

بر  بقایای آگهی ها
، نوشته روی جداره ها

ها و برچسب های 
تبلیغاتی بر روی درب 

  و دیوارها

گ
رن

ون
وز

نام
ی 

ها
 

عدم هماهنگی رنگی در 
، تنوع های تبلیغاتیطرح 

، پریدگی رنگی بیش از حد
 هاتابلو رنگ

 

 

 ضوابط تابلوهای تبلیغاتی در ایران -2-4
های معدودی در کشور همچون: وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مقولۀ تابلوهای تبلیغاتی ارگان

شاخص  9و سازمان راهنمایی و رانندگی، قوانین و ضوابطی را باتوجه به حوزۀ فعالیت خود تدوین نموده اند. این ضوابط شامل 
مشخصات فیزیکی سازه )استحکام، ابعاد  -1 ارتباط با محیط پیرامون -9حریم نصب  -0یابی مکان  -0اصلی است که عبارتند از: 

، رنگ، نوشتار(. از آن جا که اصول بصری و گرافیکی )فرم -9 مشخصات اجرایی -4 نورپردازی -2 ایمنی و نگهداری -9(  و اندازه
 تصار تنها برخی از آن ها بیان می گردد:هر یک از شاخص های ذکرشده موارد بسیاری دارند، لذا به اخ

 

 مکان یابی -2-4-1
درتبلیغات شهری شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های یک منطقه از نظر موقعیت فضایی، وجود مکانی مناسب و کافی و نیز 

برنامه ریزی و مکان یابی ارتباط با سایر کاربری های شهر برای نصب تابلوهای تبلیغاتی فاکتورهایی مهم و اساسی هستند؛ زیرا 
درست تابلوهای تبلیغاتی موجب ارتقاء کیفیت بصری و زیبایی فضای شهری شده، امکان بهره مندی تبلیغاتی را نیز افزایش می 
دهد. در یک مکان یابی صحیح و اصولی می بایست کلیۀ مؤلفه های شهرسازی، ترافیکی، اقتصادی، اجتماعی و ضوابط حاکم برآن 

 گردد. برخی از معیارهای مکان یابی بدین قرارند:ها رعایت 
 (09:0999)جمشیدی، تابلوهای تبلیغاتی با محل های پارک وسایل نقلیه و خیابان بندی شهر تداخلی نداشته باشند. -
 اهمیت دارد. شبانه روز مکان یابی تعداد مخاطب سواره رو و پیاده رو در ساعات متراکم در -
 (00:0990)احمدی، بیلبورد، الویت با تابلوهای راهنمایی و رانندگی است. مکان یابی و نصب در -
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درجه است  92درجه و عمودی  22تابلوها نباید با دامنۀ دید معمول بیننده در تضاد باشد. دامنۀ دید معمول به صورت افقی  -
 (009:0944که خارج از این محدوده، محو دیده می شود. )میرمقتدایی،

 

 نصبحریم  -2-4-2
م و تابلوها تعیین گردیده، در ذیل به برخی از آن ها اشاره می ئدر مبحث بیستم مقرارت ملی ساختمان ایران ضوابطی برای عال

 شود:

متر فاصله  22/9متر فاصله افقی و 92/0م و دستگاه های انتشار دهندۀ آن ها باید حداقلئمحل نصب تابلوها، سازه عال -
 فشار قوی داشته باشد. عمودی از خطوط انتقال برق

نصب تابلوها بر تیرهای برق، پایه های عالئم دیگر و چراغ های راهنمایی و رانندگی، درختان، صخره ها و سایر عناصر  -
 (09:0902طبیعی ممنوع است. )مقررات ملی ساختمان،

، امدادرسانی و بازشوهای تأمین نور و هوانصب تابلو بر روی پنجره، درب، راه های خروج اضطراری، پلکان یا بازشوهای  -
 غیر مجاز است.

نصب هر نوع تابلو بر روی تجهیزات شهری مانند: پست های برق، کیوسک تلفن، تیرها، جداول کنار معابر، پیاده روها،  -
 (22چراغ های برق، تیرهای آتش نشانی، پل ها، عالئم بزرگراه ها غیر مجاز است. )همان،

 مایی و رانندگی نیز قوانینی برای حریم تابلوها وضع نموده که به اختصار شامل موارد زیر است:سازمان راهن -
 قرارگیری تابلو نباید عالئم شهری و تابلوهای راهنمایی و رانندگی را تحت الشعاع قرار دهد. -
و چنانچه در کنار جدول یا شانه راه تابلوها طوری قرار داده شوند که مانع تردّد وسایل نقلیه در قسمت سواره رو نگردند  -

 قرار داده شوند تا حد امکان مانع عبور پیاده نشوند.

عالمت تبلیغ فضای باز نباید حرکت ترافیک را به سمت خاصی هدایت کند یا با عالئم رسمی، چراغ ها یا هر وسیلۀ دیگر  -
 (90:0944زاده،راهنمایی و رانندگی تداخل پیدا کرده و یا شباهت داشته باشد. )ناصر

م و تابلوهای رانندگی و انتظامی ممنوع ئمتر به جز عال 922نصب تابلوهای تبلیغاتی در حریم تقاطع ها و میادین تا فاصله  -
 (094:0994)بقاءپور، است.

 

 ارتباط بامحیط پیرامون -2-4-3
تابلوهای تبلیغاتی تأثیر بصری بر محیط اطراف خود دارند. بنابراین الزم است، جانمایی آن ها با توجه به چشم انداز طبیعی و  

 فضای مصنوع شهرصورت گرفته و موارد زیر رعایت گردد:

 تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی با کاربری و ساختمان های محدودۀ مورد نظر هماهنگ باشد. -
در مناطقی که تعدادی ساختمان در کنار یکدیگر قرار داشته باشند، باید مقیاس و اندازه ساختمان ها، استفاده از زمین  -

 مربوطه و ماهیت کلی محیط را مد نظر قرار داد.
وجه به در مناطقی که دارای خصوصیات قابل توجهی از نظر طبیعت، تاریخ، معماری یا جنبه های فرهنگی هستند، باید با ت -

 (099:0994ویژگی های منطقه ای نسبت به نصب تابلو اقدام شود. )بقاء پور،
کوچک برای مقیاس تابلو باید با محیط اطراف متناسب باشد. تابلوهایی با ابعاد بزرگ برای بزرگراه ها و تابلوهایی با ابعاد  -

 معابر کم عرض و بافت های داخلی شهر مناسب هستند.
 عادل، توازن، هماهنگی و زیبایی فضای شهر را مختل نماید.بیلبورد نباید ت  -

 (021:0990بیلبورد نباید چشم اندازهای شهری )خصوصی و عمومی( بنا و ساختمان را بر هم زند. )احمدی، -

 

 مشخصات فیزیکی سازه -2-4-4
 ضوابط و مشخصات فیزیکی سازه بدین قرار می باشد: 

متر پایین تر باشد و یا سازه و اجزای آن باالتر از  9/0از زیر آن ها عبورمی شود، نباید از حد زیرین ارتفاع تابلوهایی که  -
 این ارتفاع نسبت به متوسط تراز کف و زمین معبر قرار گیرند.

سانتی متر تجاوز نمی کند و از زیر آن افراد  02حد زیرین تابلوهای دیواری و تابلوهای ایستاده ای که ضخامت آن ها از  -
 (24:0902سانتی متر باالتر از متوسط کف و تراز زمین باشد. ) مقررات ملی ساختمان، 22عبور نمی کنند باید حداقل 

 (022:0990درجه بیشتر باشد. )احمدی، 09در طراحی بیلبورد و ارتفاع پایه، زاویه چرخش سر انسان به سمت باال نباید از  -
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، المان ها و سایر تابلوها هماهنگ باشد و نزول و صعود زیادی در خط آسمان ارتفاع صفحه تبلیغ با ارتفاع ساختمان ها -
 (029ایجاد نکند. )همان،

 

 مشخصات اجرایی -2-4-5
 محاسبات سازه و اجرای پی مورد نیاز تابلوها باید بر اساس بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک صورت پذیرد.  -
ها باید از بست های نگه دارنده فوالدی استفاده شود، به نحوی که از  در الصاق تابلوهای دیواری بر بدنه ساختمان -

 (09:0902استحکام مطلوبی برخوردار باشند.) مقررات ملی ساختمان،
دراجرای فوندانسیون پایه بیلبورد باید سطح روی صفحۀ فوندانسیون هم سطح با کف سازی معبر باشد . در صورت بلندی  -

فیزیکی عابران با آن اجتناب ناپذیر است و مشکالت ترافیکی برای عابران به وجود خواهد  برخورد صفحه فوندانسیون،
 آورد.

عمق( یک تابلوباید با توجه به ارتفاع پایه، سطح تابلو، وزن، جهت و شدت باد در آن  عرض، اندازه فوندانسیون )طول، -
 (044-042،0990منطقه طراحی شود.)احمدی:

 

 ایمنی و نگهداری -2-4-6
 ایمنی سازه تبلیغاتی به نوع مصالح، محاسبات سازه و نحوۀ اجرای آن بستگی دارد و به اختصار شامل موارد زیر می باشد: 

تابلوها باید به صورت محکم ساخته ومستقر شوند تا از تکان هایی که در اثر فرسایش پایه صورت می گیرد، جلوگیری   -
 شود.

د که در برابر فشار باد مقاومت داشته باشد. بدین منظور الزم است طراحی و نصب آن به تابلو باید به گونه ای ساخته شو  -
 (090:0994تأیید مقام مسئول برسد.)بقاءپور،

 تابلو باید از نظر تمیزی، عدم رنگ پریدگی و عدم فرسودگی در وضعیت مطلوبی نگهداری شود.  -
 رپردازی می کنند، باید به سیستم اتصال به زمین مناسب مجهز باشند.تمام تابلوهایی که از طریق جریان برق اقدام به نو -

در تابلوهای نورانی که سطح نمایش تابلو از جنس پالستیک شفاف یا نیمه شفاف و یا مصالح مشابه باشند، المپ های  -
اشد.) مقررات ملی سانتی متر از سطح ورقه های پالستیک فاصله داشته ب 9روشنایی و تجهیزات الکتریکی باید حداقل 

 (04:0902ساختمان،
 

 نور پردازی -2-4-7
 هرنوع تابلو دارای نورپردازی که موجب تابش نور مستقیم به داخل بناهای اطراف خود شود غیر مجاز است. -
 نصب تابلوهایی که دارای نورپردازی متحرک، چراغ هایی با نورهای لحظه ای خیره کننده باشند و یا در آن منبع نوری -

 (29چشمک زن وجود داشته باشد در بزرگراه ها و مناطق مسکونی غیرمجاز است. )همان،
 

 اصول بصری و گرافیکی -2-4-8
 طرح تبلیغی باید از نظر گرافیکی، خوانا و باحداقل کلمات باشد تا مخاطب بتواند بدون مکث آن را بخواند. -
 (029:0990هم سو باشند. )احمدی، ، مذهب و ملیت جامعهطرح های تبلیغی باید با فرهنگ -
 ساختار بصری طرح باید از وحدت و یکپارچگی، ترکیب بندی مناسب و هماهنگی رنگی برخوردار باشد. -

 انتخاب کلمات از جنبه معنایی با دقت همه جانبه و در نهایت سادگی و صمیمیت صورت بگیرد. -
 باشد.ویژگی های بصری طرح با موضوع و محتوای اثر هماهنگ  -
 (094:0994رعایت ایجاز در تصویر، عنوان و نوشته ها الزامی است. )افشار مهاجر، -

 ( شاخص ها و ضوابط نصب تابلوهای تبلیغاتی را نمایش می دهد.9نمودار)
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 )مأخذ: نگارندگان( ،تابلوهای تبلیغاتینصب  ضوابطشاخص ها و  -3 نمودار

 

 معرفی محدودۀ مورد مطالعه -3
بابل در استان مازندران واقع شده است که از شمال به شهرستان بابلسر و دریای مازندران، از شرق به شهرستان شهرستان 

در سرشماری سال  قائمشهر، از غرب به شهرستان آمل و از جنوب به شهرستان سوادکوه و رشته کوه های البرز محدود است.
 (www.babolcity.irکیلومتر مربع است.) 0/0949آن نفر اعالم شده و مساحت  092004جمعیت این شهر  0909
 

 بررسی تبلیغات محیطی در شهر بابل -4
از این رو تبلیغات محیطی جایگاه ویژه ای را در این شهر  ؛شهر بابل از دیرباز یکی از مراکز مهم اقتصادی استان مازندران بوده

به خود اختصاص داده است. به طوری که در تمام فضاهای شهری انبوهی از سازه های گوناگون تبلیغاتی در ابعاد مختلف در قالب 
اتوبوس های شهری، عرشه پل بیلبورد، استند، لمپست، تلویزیون شهری، سازه های پرتابل، ایستگاه های تاکسی و اتوبوس، بدنه 

براساس موضوع پژوهش، کلیه تبلیغات محیطی محدودۀ مورد مطالعه در نقاط پرتردّد های عابر پیاده و... مشاهده می شود. 
ومحورهای اصلی سطح شهراز طریق مطالعه میدانی و با استفاده از دوربین عکاسی ثبت و طبقه بندی گردید. از بین موارد مشابه 

 ضوابط و قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفتند. ه انتخاب شدند و بر مبناینمون 02
( جایگیری نامناسب تابلوها، عدم هماهنگی آن ها از حیث سازه، نوع رسانه و قدرت پیام رسانی کامالً مشهود 0) در تصویر

ر از بیلبورد به خود جلب می نماید. بنابراین است؛ زیرا تلویزیون شهری به دلیل جذابیت و نفوذ بصری باال توجه مخاطب را بیشت
قرار گیری این دو سازه در کنار یکدیگر بدون توجه به استاندارد فاصله میان تابلوها عالوه بر ناهماهنگی، موجب ازدحام بصری نیز 

 است.شده 
اطراف است. همانگونه که در تصویر مشاهده می شود، تعدّد و تراکم  ( نمونه ای از عدم ارتباط تابلو تبلیغاتی با محیط0تصویر)

سازه های تبلیغاتی و عدم تناسب آن ها از نظر شکل، اندازه، کادر و محتوا و نیز نصب پالکاردها برروی تیر برق و داربست فلزی به 
بی در کنار یکدیگر عالوه بر آن که در امر شکلی ناموزون، همچنین قرارگیری تبلیغات با مضامین متفاوت تجاری، فرهنگی و مذه

 پیام رسانی اختالل ایجاد نموده، موجب نابسامانی و آشفتگی بصری نیز شده است.
 

  
 : بلوار امام رضا، ابتدای امیرکال2تصویر  : چهار راه شهربانی1 تصویر

 
قرارگیری آن ها در مکان های نصب عالئم مسیریابی و تابلوهای  ،یکی از مصادیق جانمایی نامناسب تابلوهای تبلیغاتی

، تمرکز و دید را تحت الشعاع قرار داده ئمراهنمایی و رانندگی است. جایگیری بیلبوردها در کنارعالئم شهری، خوانایی این عال
 (1و9ش ترافیک شهری می شود. )تصاویرنسبت به آن ها از بین می برد و باعث اختالل درتردّد وسایل نقلیه و افزایرانندگان را 
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که به شکل پراکنده در سطح شهر مشاهده می شود، نصب بنر بر روی داربست فلزی، درخت و یا  تبلیغاتاز نمونه های دیگر 
جزء چشم اندازهای منظر طبیعی شهر تیرهای برق است. با توجه به این که محوطه های سبز شهری و فضاهای درختکاری شده 

 (9محسوب می شوند؛ بنابراین نصب هر نوع تبلیغی نباید آسیبی به این چشم اندازها وارد نماید. )تصویر
ان و بهبود ( نصب تابلو تبلیغاتی بر فراز ایستگاه تاکسی که کارکرد اصلی آن سرویس دهی خدماتی به شهروند2در تصویر )

که هیچ گونه هما هنگی جهت اهداف تبلیغاتی تبدیل نموده  را تنها به یک سازه نا متناسب و نا موزونکیفیت منظرشهری است،آن 
 با محیط پیرامون خود ندارد.

 

  
 : میدان کارگر4تصویر  : میدان والیت3صویر ت

  
 حمزه کال دانی: م6 ریتصو مدرس ابانی: خ5 ریتصو

تابلو، محدودیت توان خواندن و درک اعتبار تابلوهای دیگر کاسته نشود. تجمع تعدادی  در جانمایی تابلو ها باید درنظر داشت از
آن ( ابعاد بزرگ بیلبورد نسبت به محیط اطراف و نزدیکی بیش از حد 4) افراد در حین رانندگی را به دنبال خواهد داشت. در تصویر

 .به سطح سواره رو و تجمع تابلوها، تداخل دید، عدم تعادل وآشفتگی بصری ایجاد کرده است

  
 مدرس ابانی: خ8 ریتصو ر امام رضا، ابتدای امیرکال: بلوا7تصویر

بنر با  کیو  یغاتیبزرگ تبل یدو تابلو یری( قرارگ9)ریدرتصو
رو و  ادهیها با عرض پعدم تناسب آن زیو ن گریکدیکم از  اریفاصله بس

 .به وجود آورده است ینصب شده، تراکم و ازدحام بصر یفضا
شود، عدم تناسب سازه ی( مشاهده م0) ریگونه که در تصو همان

، نصب بنر نامناسب تابلوها دمانیاطراف، چ طیاز نظر اندازه با مح
 یو رانندگ ییعالئم راهنما یآن با تابلو یبرق و هم جوار ریت یبررو

بر  یهمگ لبورد،یب هیپا ینصب شده بر رو یها یآگه یایبقا نیهمچن
 موجود داللت دارند. یو استانداردها ابطگرفتن ضو دهیناد

 
 : خیابان مدرس9 تصویر

( 02بصری فضای شهری دامن زده، تابلوهای معرف کاربری و اصناف است. درتصویر) های از موارد دیگری که به اغتشاش 
نصب تابلو بر روی نما و پنجره های ساختمان، تراز نبودن اضالع تابلوها، پیش آمدگی و فاصله تابلو از جداره، جانمایی تابلوها در 
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فضای شهری را بر هم زده، موجب به هم ریختگی خط پشت بام و ارتفاع آن ها عالوه برآن که هماهنگی و نظم بصری معماری 
 آسمان نیز شده است.

همانگونه که در مبحث ضوابط تابلوهای تبلیغاتی اشاره شد، دقت در اجرا و نصب فوندانسیون سازه تبلیغاتی از مواردی است که 
بیشتری اعمال گردد. از اصول اجرای فوندانسیون پایۀ سازه ها هم سطح بودن سطح روی صفحۀ نسبت به آن باید کنترل و نظارت 

 (00و  00 تصاویر) فوندانسیون با کف معبر می باشد در غیر این صورت مشکالتی برای عابران به وجود خواهد آمد.
 

   
 یکشور دیشه دانی: م12ریتصو بلوار جانبازان ی: ابتدا11ریتصو یکشور دانی: م11ریتصو

 

 نتیجه گیری -5
در دهه های اخیر، نقش تبلیغات در رشد و رونق اقتصادی آن را به یکی از شاخص های توسعۀ شهری تبدیل نموده، به طوری 

از این رو بخشی از عرصه های بصری ؛ از شرکت های تولیدی و خدماتی به آن وابسته می باشد که پیشرفت های تجاری بسیاری
فضاهای شهری به تبلیغات محیطی اختصاص یافته است. آن چه که دراین میان مطرح است، رشد نا به هنجار تبلیغات محیطی 

جای گذاشته است. عدم نظارت کافی باعث بروز است که چهرۀ شهرها را دگرگون ساخته و اثرات نا مطلوبی بر کیفیت آن بر
نابسامانی هایی به صورت آشفتگی و ایجاد آلودگی بصری در شهرها شده است. با توجه به موضوع پژوهش حاضر، بر اساس 

 مطالعات به عمل آمده از محدودۀ مورد مطالعه نتایج زیر حاصل گردید:
از جمله: اختالط و  ،ضوابط و استانداردهای موجود مشاهده گردید در تبلیغات محیطی شهر بابل بی توجهی و عدم رعایت

تداخل تابلوهای تبلیغاتی، جانمایی نامناسب تابلوها، نابسامانی نحوۀ نصب تابلوهای معرف کاربری، ناهماهنگی در چیدمان و نحوۀ 
قتصادی بر جنبه های کیفی، عدم رعایت قرارگیری تابلوها از نظر کادر و اندازه، عدم رعایت حقوق شهروندی، غلبه معیارهای ا

استانداردهای حریم نصب، عدم ارتباط با محیط پیرامون و چشم اندازهای طبیعی شهر، بقایای آگهی ها در جداره های خیابان ها، 
ت اصول نصب بنر و پالکارد بر روی درخت و تجهیزات شهری و مکان ها ی غیر مجاز نظیر: تیر برق، کیوسک تلفن و...، عدم رعای

 بصری و گرافیکی در ساختار بسیاری از طرح ها.
با توجه به مشکالت ناشی از تبلیغات محیطی در شهر بابل الزم است، متولیان و مسئوالن امور شهری با همکاری کارشناسان 

به تبلیغات  ، گرافیک محیطی و طراحی صنعتی برنامه ریزی مدونی نسبتو متخصصان مختلف در حوزه های معماری و شهرسازی
شهری تدوین نمایند. بدیهی است، سیستم کنترل تبلیغات و نظارت بر اجرای دقیق ضوابط و معیارهای موجود تأثیر بسزایی در رفع 

 ناهنجاری های موجود و دستیابی به کیفیت مطلوب فضای شهری خواهد داشت.

 

 نابعم
 اول، تهران: فراز اندیش سبز.، چاپ «مهندسی تبلیغات شهری»(، 0990احمدی، تقی، ) -0
 .42-40، منظر، شماره هفتم، صص «بررسی عناصر محیطی در کیفیت بصری فضا»(، 0990اسداللهی، مصطفی، )-0
 .91-90، صص 0، رسانه، سال چهارم، شماره «تاریخچه تبلیغات بازرگانی»(، 0940اسدی طاری، محمدحسن، ) -9
 ، چاپ اول، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.«ور و پیامدهای منفی آن بر حفاظت از تنوع زیستیآلودگی ن»(، 0900افخمی، روح اله، ) -1
 ، چاپ اول، تهران: سمت.«گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه ها»(، 0994افشارمهاجر، کامران، ) -9
 چاپ اول، تهران: سیته. ، ترجمه علیرضا صدر محمدی،«چرا تبلیغات محیطی؟ »(، 0994انجمن تبلیغات محیطی آمریکا، )-2
 ، چاپ اول، مشهد: مؤلف.«اصطالحات و پدیده های نو در گرافیک»(، 0902باقرزاده آتش چی، سمیرا، )-4



 

33 

 

ره 
ما

 ش
م،

دو
ل 

سا
اپی)پ 6

9: ی
 ،)

ان
ست

زم
 

83
91

 

تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی »(، 0909بخشی زاده، علیرضا، کردنائیج اسداله، خداداد حسینی سیدحمید، احمدی پرویز، ) -9
 .0-01، صص1، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، شماره «ز برندمجتمع های تجاری برآگاهی ا

 .099-090،صص02حرفه هنرمند، شماره« نگاهی به سیستم کنترل تبلیغات شهری»(، 0994بقاء پور، محمدرضا، ) -0
، 009، شماره ، بررسی های بازرگانی«جایگاه تبلیغات در طیف فعالیت های بازاریابی»(، 0942بلوریان تهرانی، محمود، ) -02

 .0-09صص
 چاپ اول، تهران: پیشبرد.« بازاریابی در بازرگانی پیشرفته»(، 0920بهرامی، ایرج، ) -00
، پژوهش و «تبلیغات رسانه ای و تغییر نگرش مخاطبان )رویکرد روان شناختی برتبلیغات( »(، 0990پورکریمی، جواد، ) -00

 .00سنجش، سال نهم، شماره 
، دفتر مطالعات و برنامه «ضوابط پیشنهادی طراحی و مکان یابی بیلبوردها در سطح شهر مشهد»(، 0999) جمشیدی، احسان، -09

 ریزی حمل و نقل سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد.
 .22-40، صص 00، ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره «تبلیغات محیطی نقطه سر خط»(، 0900جهانی، فراز، ) -01
سنجش مؤلفه های آسایش بصری در منظر »(، 0900دویران، اسماعیل، خدایی، داود، غالمی، سعید، دانش دوست، مهرداد، ) -09

 .19-22، صص 9، شماره 0، دوره ، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی«شهری) با تأکید بر محله حسینیه اعظم زنجان( 
، «مثابه رسانه ای جدید در گرافیک محیطی، مجموعه مقاالت طراحی گرافیک  تبلیغات محیطی به»(، 0902زاهدی، مرجان، ) -02
 .، چاپ اول، تهران: یساولی0جلد

، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، «نقش تابلوهای تبلیغاتی بر منظر شهری شیراز»(، 0900زاهدی، عارفه، ) -04
 کرج.

، فصلنامه «یطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری های رفتارینقش آسایش مح»(، 0992صالحی، اسماعیل، ) -09
 .99-01، صص11محیط شناسی، سال سی و سوم، شماره 

، «بررسی نقش تبلیغات شهری در منظر فضای شهری نمونه موردی: خیابان ولیعصر تهران»(، 0909، صادق، )صیدبیگی -00
 وهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران.دومین کنفرانس بین المللی و دستاوردهای نوین پژ

بررسی نقش زیبا سازی و ارتقاء کیفیت محیط بر سرزندگی شهری )مطالعه »(، 0909طبیبیان، منوچهر، موسوی، میرجالل، ) -02
 .010-020، صص04، فصلنامه آرمان شهر، شماره «(: باغ شهر تاریخی مراغهموردی

 : امیرکبیر.، تهران، چاپ یازدهم«نگ فارسی عمیدفره»(، 0992عمید، حسن، ) -00
، فصلنامه علوم محیطی، سال «محیط بصری شهر: سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار»(، 0994گلکار، کورش، )-00

 .09-001، صص 1پنجم، شماره
 : انتشارات دانشگاه تهران.، تهران، ترجمه منوچهر مزینی، چاپ سوم«سیمای شهر»(، 0940لینچ، کوین، ) -09
 ، چاپ سوم، تهران: حروفیه.«مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی»(، 0999محمدیان، محمود، ) -01
، چاپ اول، تهران: «مبحث بیستم، عالئم و تابلوها مقررات ملی ساختمان ایران،»(، 0902دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، ) -09

 شهرسازی. مرکز تحقیقات راه، مسکن و
 .000-094، صص 99، شماره ، فصلنامه هنر«رنگ و نور در عوامل تصویری سطح شهر»(، 0944میرمقتدایی، رضا، ) -02

، کنفرانس بین المللی «عوامل مؤثر در جذب و اثر بخشی بیلبوردهای تبلیغاتی»(، 0901نادری گرزالدینی، مرجانه، ) -04 
 ، تهران.افق های آینده نگاه به گذشته ؛زیست ،شهرسازی،عمران، هنر و محیطمعماری

 ، چاپ اول، تهران: بابک.«مجموعه قوانین راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل»(، 0944ناصرزاده، هـوشنگ، ) -09 
rwww.babolcity.i -29 

 
 

 
 
 



 

54 

 

 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 8991 زمستان(، 9)پیاپی:  6 ، شمارهسال دوم
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 یدهـچک
 

که  یزمان نیبنابرا؛ شودمیشهروندان محسوب  یو روان یبه آرامش روح یابیدست یمهم در راستا هایمقولهاز  ییبایز
 بدون کند. نیجرم و روح انسان را تضم یشهروندان را فراهم آورد، در واقع توانسته سالمت تیرضا هایزمینه یمنظر شهر
 ندیو فرآ سمیساخت منظر به کار روند. مكان یبرا یتا به عنوان ابزار تباعث شده اس هانشانهنمادها و  ژهیو یکارکردها

 ندیفرا نیدر ا لیدخ یابعاد مفهوم یبا بررس یمنظر شهر كیتیمفهوم ژئوپل نییپژوهش در چارچوب تب نیساخت در ا نیا
 یانشانهنظام  یکارکردها، ساختار و عوامل و هانشانهنمادها و  گیریشكل یندهایو فرا هاسرچشمه؛ است ریبه قرار ز

شهر، نقش  اینشانهحاکم بر نظام  یو استانداردها ارهایمع ك،یتیبه منظر ژئوپل دهندهشكل طی، عوامل و شراشهر
 یهانشانه یاسیس ی( نمادها و کارکرد )فلسفه(هایهایو کاست ای، عوامل مؤثر در کارکرد )مزاهانشانه رییدر تغ هاگفتمان

 یمختلف یهافیشهرها همواره باعث بروز ط اینشانهنظام  حیصح یی. درواقع عدم کارایمفهوم لدر چارچوب مد یشهر
 یسساا یتیابعاد مختلف آن از اهم نییلذا شناخت و تب .شودمیشهروندان  یتیو نارضا یو اجتماع یاسیس هایناهنجاریاز 
 یلیتحل-یفیراستا به روش توص نیدر ا .است الهمق نیمهم، هدف ا نیشهر و نظام حاکم برخوردار است و ا تیریمد یبرا

 یشده و برا نییشهر تب اینشانهدر فضا و نظام  استیمرتبط با عملكرد قدرت و س میعوامل و مفاه یو استنباط منطق
 كیتیآن است که ژئوپل دیپژوهش مؤ نیا جینتا .مدل ارائه خواهد شد یمنظر شهر كیتیمفهوم ژئوپل یعملكرد سمیمكان

و  یاسیسنظم  یراستاشهر در  یفضا تیریکنترل و مد ی، گفتمان مسلط براآن یاست که بر مبنا یندیمعرف فرا ظرمن
از روابط قدرت،  یتابع یشهر یکنترل فضا یکه در آن، اعمال رقابت برا پردازدمی ییخود به خلق منظرها یكیتیژئوپل

 و فضا است. استیس
 

 منظر. كیتیژئوپل است،یت، سشهر، نشانه، گفتمان، قدر یانظام نشانه یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 نیورام یکشاورزی، دانشگاه آزاد اسالم ی، کارشناس ارشد مهندس6شهرداری منطقه  ینیامور اداری و کارگز سیرئ - 1
davoudi-r@tehran.ir 
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 مقدمه -1
 رصعنا عملكردی هبجن هب عملكرد بعد. گیردمی قرار مطالعه مورد ریصب و کارکردی بعد دو از همواره شهری سازیسازی فضا

 و دارد یاریخوانندگان بس شده، نوشته متن به هیشب ،اندازچشم .پردازدمی فضا بترکی و فرم مقوله به نیز ریصب بعد و محیط
 هانشانه توزیع و اندبوده اندازچشم از دائمی بخش هانشانه شهر، تاریخ در. ردیگ قرار ریتفس مورد یاریبس سطوح در تواندیم نیبنابرا
 ریتصاو یلیشما و ینیآئ قدرت از باستان یهازمان از (.Pecquet,2001:1) است بوده پیچیده همیشه شهر هایخیابان روی
 را یفرهنگ دیتجد یکل برنامه اگوستوس روم امپراتور. است شدهمی استفاده یاسیس نظام از مردم برداریفرمانت یتقو یبرا نینماد
 نفوذ امپراتوری عنوان مذهب به نیکنستانت توسط مسیحیت نید قبول. نهاد بنا ومیآکت جنگ از ساده یبصر ریتصو ساسبرا

 که یکسان واقع در (.Wydra,2012:49) نمود یاسیس را سایکل ینمادها و ساخت قدرتمند ایگسترده طوربه را یمذهب یینمادگرا
 اشغال یاجتماع یفضا در را سلطه هایموقعیت که یکسان واقع . درکنندمی اشغال یاجتماع یفضا در را سلطه هایموقعیت

 (.Bourdieu,1985:738) رندیگیم قرار سلطه تیموقع در زین نینماد دیتول نهیزم در کنندمی
 مهم ،مینامیم اعمال سلطه ما که یزیچ اندازه همان به مسلط یهایدئولوژیا و یفرهنگ یهژمون یبرا یفضاساز نیهمچن

 تیهو و قدرت ،یدئولوژیا و گسترش تأکید یبرا را یذهن و یكیزیف یفضا یدو هر و اشخاص احزاب ،سیاسی مؤسسات .ندهست
 اتفاق جاد فضایا یبرا گرید عبارت «یرسم یاسیس فرهنگ»در  قدرت سر بر کشمكش نیا .گیرندمی بكار به خودشان ای خود
 نقش كی یاسیس نخبگان ،قیطر از هااین همه از باالتر بلكه کندمی عمل مجهول نهیزم پس كی عنوان به تنهانه که افتدمی

 مبارزات ییایپو و یجمع اتیخصوص شهر یاسیس - یفرهنگ ماتیتصم یورود به ینگاه .شودمی داده اختصاص آن به فعال
 یقو لیتما همواره .کندمی آشكار یشهر فرهنگ یجدل و یرقابت یمعان از یاریبس انیم در دید از یاستقرار سهم یبرا را یاسیس
 یبرا عمالً قدرت. دارد وجود یاسیس ستمیس هر در لیتما نیا .دارد وجود هادازانچشم و مردم یرو قدرت اعمال و دادن نشان یبرا
 در یشخص چیه که یبه طور گردد، دید قابل و شده یماد که دارد ازین یاقتصاد و یاجتماع یزندگ از ایجنبه هر یرو بر ریتأث

 زیباسازی سازمان از شهروندان رضایتمندی میزان بررسی ،و همكاران احمدینكند ) دیترد دارد، دست را در قدرت یکس چه نكهیا
 ،چهارم سال ،فضا جغرافیایی آمایش مجله ،تهران کالنشهر 6 منطقه: موردی مطالعه. شهری منظر بهبود برای آن بر مؤثر عوامل و

1303) 
 در است؛ یمقدمات هایزمینهن یا شدن فراهم ازمندین زیچ هر از شیپ ،هانشانه و نمادها کاربرد ندیفرآ تیریمد یرسم ابعاد در

 است؛ یمقدمات هایزمینه نیا شدن فراهم ازمندین زیچ هر از شیپ ،هانشانه و نمادها کاربرد ندیفرآ تیریمد یرسم ابعاد
 یاستراتژ سازمان، نیهمچن و یباالدست اسناد اساس بر ،(نهاد و موسسه) سازمان یاستراتژ یساز شفاف ای نیتدو .1

 از شیپ کار نیا که یصورت «تیمأمور» و «اندازچشم» در ای شودمی نیتدو شد ار و یعال رانیمد سط تو سازمان
 ؛شودمی مشخص شفاف طوربه یاستراتژ شده، انجام نیا

 ؛شودمی یاستگذاریس هانشانه و نمادها درباره ،یاستراتژ نیا اساس بر .4

 یانیم رانیبه مد اجرا و یسازمانده یبرا ها، دستورالعمل و مقررات ا،ه هنام نیآئ قالب در یاستگذاریس نیا جهینت .3
 داورپناه() شودمی ابالغ ییاجرا -یفن رانیمد و

 با که داردسازمان های متولی قرار  رابطه این سوی یك در که گفت میتوان مدیریت شهری با شهروندان متقابل روابط درباره
 شهروندان و کندمی تعیین شهری نظام در را شهروندان تكالیف و حقوق ریزی، برنامه های شیوه و مدیریتی مختلف رویكردهای

 .دارند قرار رابطه این دیگر طرف در تكالیفی و وظایف حقوق، داشتن با نیز

 نمادها عمده شهرها، در بشر یزندگ ادراه با مرتبط ینهادها اکثر استقرار و متمدن بشر روزافزون ینیشهرنش به توجه با امروزه
 عنوان به یشهر منظر که آنجا از. اند افتهی تبلور شهرها نیهم یهااندازچشم و مناظر در زین مختلف امور با مرتبط یهانشانه و

 و هانشانه و شهر اینشانه نظام با استیس و قدرت ارتباط قالب در و ك استیتیژئوپل توجه مورد موضوعات از شهر یفضا از یبخش
 و قدرت یعاملها از یفیظر طوربه نمادها، و هانشانه شهر، اینشانه نظام که است معتقد مقاله نیا لذا. کندمی دایپ معنا نمادها

 رقابت دانیم به که یطوربه گردند؛ یم یشهر غالب گرانیباز اهداف جهت در خاص یمعان یدارا بعضا و شوندیم متأثر استیس
 ،یاسیس یهایریگ جهت و قدرت گسل توانیم آنها قیطر از کندمی انی( ب4919مونته ) جرومه که همانطور و شده لیتبد آنها انیم

 یفهایط ز برو باعث همواره شهرها اینشانه نظام حیصح ییکارا عدم واقع در .کرد ییشناسا را شهر در موجود یاقتصاد و یاجتماع
 نحوه و شهر ینشانها نظام مختلف ابعاد شناخت لذا. است بوده شهروندان یتینارضا و یاجتماع و یاسیس هایناهنجاری از یمختلف
 بااست یس و قدرت انیم روابط نیا همه. است برخوردار حاکم نظام و شهر تیریمد یبرا یراهبرد یتیاهم از آن گیریشكل
 یراستا در یشهر یفضا یرسم ریغ و یرسم مختلف گرانیباز و اه هگرو یسو از که شهر منظر ای یشهر ینمادها و هانشانه
 یبررس و مطالعه مورد كیتیژئوپل منظر ساخت ابعاد تا دینمایم فراهم را ضرورت نیا ود شیم دنبال شهروندان اذهان بر کنترل حفظ
 .است همان زین مقاله نیا هدف که ردیگ قرار
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 قیتحق روش -2
 نظام و فضا در استیس و قدرت عملكرد با مرتبط میمفاه و عوامل یمنطق استنباط و یلیتحل - یفیتوص روش به مقاله نیا
 .است یشهر منظر كیتیژئوپل مفهوم یبرا یساز مدل و نییتب دنبال به شهر یانشانه

 

 نهیشیپ -3
 لوفور و ویبودر فوکو، مفهوم به یمنته یاساس یمبان «منظر كیتیژئوپل» چون یندان شمیاند یها هینظر و هاشهیاند در توانیم

 «قتیحق و دانش قدرت، گفتمان،». دارد وجود و متن نیب یتعامل یرابطها که است نیا بر تأکید فوکو شلیم یاه هدگاید در. افتی
 در. دانست دانش و قدرت روابط لیتحل توانیم ا ر فوکو دستاورد نیمهمتر نیب یكیالكتید و یتعامل رابطه نیهمچن. دارد وجود نهیزم

 در ها واژه و ساختار رابطة و یرکالمیغ ارتباطات گفتار، شتار، نو ای متن وقوع نةیزم ،یاجتماع اوضاع مجموعه گفتمان لیتحل
 است؛ دانسته بعد سه شامل را یاجتماع یفضا ( لوفور1309:143 زاده، یصالح) شودمی ستهینگر یکل یگزارها
 به کردن نانیاطم به مربوط یراه رینظ افتند یم اتفاق فضا سر سرتا در که یتعامالت و انتقالها ؛یماد و یكیزیف یانهایجر" -1

 ؛"یاجتماع دیبازتول و( یدار هیسرما) دیتول
 و دهندگان توسعه زان،یر برنامه ان،دانشمند معمارها، سط تو شده جادیا وگفتمان دانش فضا، ییفضا میمفاه ییبازنما -4

 ؛کنندمی شنهاد یپ ییفضا اعمال یبرا را یامكانات ای یمعان تكنوکراتهاکه
 در تا دهندیم اجازه یماد اعمال نیچن به که...  رمزها ،(میمفاه) داللتها ،هانشانه" ای ییفضا هنشان-ییبازنما یفضا -3

 .شوند دهیفهم و شده زده حرف موردشان
 درون در و (... باشندیم محصول كی) اند شده دیتول شهر یهاهنشان و نمادها ستمیس مانند آن ریتصاو و شهر لوفور، دید از

 مجدد یرمزگذار و ییرمزگشا ،یرمزگذار مداوم کار به شهر عرصه در فعال یروهاین ك،یدئولوژِیا و شده ریتصو ،یکارکرد چارچوب
 از ییها ستمیس که نامدیم نینماد نظام كی را یاجتماع نظام ویبودر (.Stahl,2009:255)اند  مشغول یشهر یهانشانه ستمیس

 ر یم انجام به را شان خود سیاسی کارکرد نینماد نظام نیا. ندهست یمراتب سله سل اصول ای یطبقات یها ستمیس ،یذهن ساختار
 زیمتما قدرت آوردن دست به قیطر از طبقات گرید بر طبقه كی که میشو مطمئن کند یم کمك" که یابزار همانند سانند،

 (Santrauka,2002:118) کرده اند ینیچ نهیزم آنها که یقدرت وابط ر کننده نیتضم و( نینماد خشونت) است مسلط خودشان
 مختلف یهمگرا یهااز شاخه که کردند منتشر «حافظه یایجغراف»نام  با یمطالب( 4999 ههد در) اهویآزار ماوز فوتو کنس

 در. کند یم نیمع را اندازچشم و فضا در شیها ییبازنما و خیتار محل - که اند گفته حیتوض در است؛ گرفته کمك ییایجغراف
 و كیهژمون ریغ یهااندازچشم و یادبودی ریغ یهااندازچشم مطالعه دار عهده مطالعات یبعض حافظه، یایجغراف مطالعات مقابل

 یهامكان»را  آنها سندگانینو یبعض. ندهست شده گرفته قرار هیشحا در یمل یها تیهو و حافظه ییفضا یها شكل گرید
 و انیقربان حافظه با مرتبط که ییجاها و شوند یم لیتشك که ییمكانها ده اند،ینام «حافظه مخالف یهامكان» ای« ضدحافظه
 گرید ستا، را نیهم در. هستند یسم ر حافظه« نجات حافظه یهافضابرابر در خوردهشكست  یاههگرو و ها خوردهشكست 
 است، 7 لگ استفان توسط شده ابداع نظر اظهار كی که هستند «ت یافتهنجا حافظه ضاهایف» به توجه دهنده نشان آنها مطالعات

 حفظ را گذشته با شتریب انطباق با یزندگ اشكال و ارزشها ها، سنت که هستند کشور افتهی» ای شهر كی از یبخش که ییها مكان
 بررسی ،حسین نژاد حاتمی احمد، احمد پور محمد، احمدی)دارد فاصله شوند،یم کنترل یرسم طوربه که .ییفضاها از و کند یم

 کالنشهر 6 منطقه: موردی مطالعه. شهری منظر بهبود برای آن بر مؤثر عوامل و زیباسازی سازمان از شهروندان رضایتمندی میزان
 .(1303 ،چهارم سال ،فضا جغرافیایی آمایش مجله ،تهران

 هم و تونیز نمونه درختان :مكان روح و منازعه مورد اندازچشم»عنوان  با 4990 سال مقاله در کوهن تیآم تیریا نیهمچن
 بر مسلمان عرب و یهودی ستیونیصه دو فرهنگ رقابت و منازعه ضوع مو به «نیفلسط یشغال ا ینهای سرزم در یشهر یگیسا
 درون گذشته، یها ههد در .است پرداخته اندازچشم در رقابت نیا آثار و هاییو بازنما المقدس تیب اندازچشم و یفرهنگ راثیم سر

واژه  .است داشته وجود یبصر ریتصاو یانتقاد یبه بررس مداوم ییعالقه ا هنر خیتار رینظ مرتبط یها رشته و یفرهنگ یایجغراف
 ییبازنما یبرا وبلیاست لهیوس به رفته بكار نمادها و كونهایآ به کردن عالقه برجسته منظور به« یكیتیژئوپل یكونوگرافیآ»
 یرسازیمفهوم ))تصو حیتشر رابطه نیا در تر شرفتهیپ میمفاه از .است شده ابداع یبوسن بحران رینظ یالملل نیب یاسیس یدادهایرو

 یفضا مكان، از شده یمعمار ریتصاو القاء و یكیتیژئوپل یرسازیتصو ای است( 4912) این محمدرضا حافظ طرف زا ك((یتیژئوپل
 گر،ید ریتعب به و ده ش یمعمار ریتصاو دیتول ،یكیتیژئوپل یساز ریتصو ندیفرآ در: شهروندان به آن یاجتماع سپهر و ییایجغراف
 سیاسی گرانیباز کنش افتنی تیمقبول و تیمشروع سرانجام و آنها راندنیپذ و شهروندان ذهن به آنها کننده القاء و یجعل ریتصاو

 .(69: 1303 راد، یانیکاو و این حافظ) است مهم اریبس هنرمندان و ها سانه ر نقش ،ییایجغراف مكان و فضا در
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 تحقیق اهمیت و ضرورت -4
 کارکردی بعد به دیگر توجه طرف از. یافتند گسترش برنامه بی و رویه بی صورت به سرعت به شهرها ی،صنعت انقالب از پس

توجه به منظر و نمای شهری و به تبع آن نماد های شهری اعم از  تا شد باعث یافت، رواج ممدرنیس گسترش با که یاقتصاد سود و
 تبدیل آورکسالت  و بیروح مكانی به شهری منظر و بگیرد قرار حاشیه شهری در و نماد های سیاسی و اجتماعی نماد های فرهنگی

آن  از ای نمونه تهران شهر کالن که است مشهود سوم جهان در ویژه به کالنشهرها و بزرگ در شهرهای امروزه عموضو این .شود
 جسم با کارکردی بعد که میگیرد قرار مطالعه مورد بصری و کارکردی بعد دو از همواره شهرینماد سازی و فضا سازی . است

 را شهروندان رضایت هایزمینه شهری منظر که زمانی بنابراین (1 :1304 دانش،) است ارتباط در انسان روح با بصری بعد و انسان
چگونگی  به بستگی شهری منظر از شهروندان رضایتمندی. کند نتضمی را انسان روح و جسم سالمتی توانسته واقع در آورد، فراهم
 نظر در را خواستهای شهروندان و نیازها عالوه بر اینكهشهری طراحیهای در باید ما بنابراین؛ دارد شهری فضاهای از فرد ادراک
، سیاسی نیز ، اجتماعیبایستی بر کارکرد ها و خصوصیات فرهنگی کند مطابقت شهروندان نیازهای با شهری فضاهای تا بگیریم

 .باشد داشته در پی را شهروند رضایتتوجه داشته تا 
 

 نظری مبانیو  یمفهوم چارچوب -5

 یشهر منظر و استیس قدرت، -5-1
 ابهام کلیدی عبارات و کلمات از پژوهش به ورود از قبل که است آن تحقیق یا پژوهش هر انجام عناصر ترین اساسی از یكی

 شهرهای در و گذشته در .شود تعریف کلیدی کلمات و عبارت محقق، و مؤلف ادراک وحدت و همزبانی تحقق برای و شود زدایی
 کاربردی، ویژگی بر عالوه و بود حكومت قدرت نمایش برای مخصوص مكانی چیز هر از قبل زیبا و عمومی فضاهای بزرگ

 پادشاهان وسیله به شهرها تزیین مسیح، میالد از قبل شش قرن دوم نیمهی از یونان در. داشت شهر برای تزیینی بعدی همیشه
 موره) پرداختند...  و آبنماها ایجاد عمومی، میادین تزیین حصار، و بارو برپایین به مهندسین و معماران کارگیری به با آنها. شد رایج

 با ها مجسمه و باروها و برج قصرها، و میدادند اهمیت زیبایی و شهری فضاهای به نیز باستان ایران در( 1373:43 دیگران، و
 .شدند می ساخته تمام زیبایی و معماری

 دوباره پرسپكتیو هنر و شدند گرفته کار به دوباره بود، کرده تعریف ویتروف که ای زیباشناسی قوانینن رنرانس یدوره در 
 و حجاریها از مملو که باغهایی شدند؛ می طراحی وفرانسه ایتالیا در که است مجللی های باغ دوران، این در زیبایی نماد. شد شكوفا

 (34 :1373 دیگران، و موره) بود ها مجسمه
 قدرت،. است گرید یاه هگرو با گروه كی نیب قدرت روابط از پروا یب یلیخ یفكر و یكیزیف انیب شهر یفرهنگ اندازچشم 
 گذار دوران در ندهایفرا و گفتمانها نیا شهیهم و هستند یفرهنگ اندازچشم درباره یگفتمانها در یکانون هسته مقاومت و کنترل

 نیتر یدنید و نیتر درک قابل ن،یتر ثبات با ن،یمنظرهتر خوش از معموالً هااندازچشم یرو قدرت. شوندیم دید قابل و فعال یلیخ
 از یكی میمفاه و یمعان ژهیو به و کارکرد و فرمها بخش دو هر در چشمانداز بر ییفرمانروا و یحكمران. شودمی اندهینما اه هرا

 و است برجسته ازاتشانیامت و یبرتر اندازه همان به و کنترل قدرت، حقوق، دادن نشان به حكمرانان ازین. است قدرت یها تیاولو
 نژاد حاتمی احمد، احمد پور محمد، احمدی) شوندیم بر طرف ازهاین نیا بزرگ یفرهنگ اندازچشم یها پروژه در معمول طوربه

: موردی مطالعه. شهری منظر بهبود برای آن بر مؤثر عوامل و زیباسازی سازمان از شهروندان رضایتمندی میزان بررسی ،حسین
. است یاسیس پروژه كی یفرهنگ اندازچشم واقع ( در1303 ،چهارم سال ،فضا جغرافیایی آمایش مجله ،تهران کالنشهر 6 منطقه

 که است قدرت روابط کننده بازساخت و دهنده نشان فرد به منحصر یسینو دوباره و شدن پاک تیقابل با یخط نسخه ای بیترک نیا
 رساختیز ،یاقتصاد ،یقوم ،یاسیس ،ییبایز یها هیال شامل هیال یادیز اریبس تعداد یرو و شودمی انجام هانشانه ستمیس قیطر از

 و روابط قلمرو ،یفرهنگ اندازچشم یومعان کارکردها ها، فرم از قلمروحاصل .است ه شد نوشته گرید یها هیال یاریبس و یقانون ها،
 ارتباط سطه وا نیزم کنترل. شودمی انجام سلطه و تسلط یبرا قلمرو درون مكانها کنترل و کردن حك .است قدرت از اتصاالت

 و سمهایمكان بر تسلط شهر یفضا در یاسیس گرانیباز و استیس عمده هدف نجایا در، Ibid) :48) است ملت و مردم نیب قدرت
 حك تیشروع م و منافع حفظ و سبک جهت در یشهر یفضا تیهو نییتع آن ییغا هدف که باشدیم یمعان خلق و دیتول ابزار
 از ما منظور. میهست روبرو یرسم ریغ و یرسم استیس بخش دو با شهر یفضا دراست یس بعد در. ستا فضا یکاربر نییتع و یمران

 در رییتغ اعمال نمادها؛ کردن نهینهاد و دیتول خلق، استیس و قدرت از؛ است عبارت منظر كیتیژئوپل مفهوم در استیس و قدرت
 پنهان ؛هانشانه و نمادها حذف و بیتخر ها؛نشانه و نمادها ییجابجا و مكان رییتغ آنها؛ کردن برجسته ؛یشهر یهانشانه و نمادها
 در نرم یفناور و نرم قدرت بودن دارا ؛شهرها یاهنشان نظام در ساز میصمت ینهادها بر نفوذ اعمال و سلط ت ؛هانشانه کردن
 یشهر تیهو خلق استیس و قدرت ؛(ینظر و كیدئولوژیا قدرت) یشهر یفضا در دلخواه اینشانه نظام کردن هینهاد یراستا

 ... و نینماد خشونت شبردیپ و اهداف با همسو
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 یهامكان در ژهیو یها مجسمه دادن قرار کنندیم یعالمتگذار را فضا یاسیس یمهایرژ که یی روشها نیتر معمول انیم در
 فراهم مناظر یبرا را یمرئ طیمح هااین. ندهست ها ساختمان و یعموم یدانهایم ابانها،یخ رینظ ییهانشانه مجدد ینامگذار و ژهیو
 ساختار (Light and young,2010:6) .كنندیم شته آغ ژهیو سیاسی یبه ارزشها را آنها و كنندیم یاجتماع را آنها و آورندیم

شهر  منظره یباسازیز یبرا یدکور عناصر تنها ادبودهای نیا هستند، یدئولوژیا کننده انیب شهیهم یادبودی یبناها كریپ غول
است  کرده یگذار هیبنا سرما آن ساخت در که ینهاد ای یشخص دگاهید از اما كنندیم انیب را یخیتار یها جنبه یبعض آنها. ستندین

). (Ashfaq,2013:14 ابانیخ ینامگذار و یعموم یها مجسمه ، نصبیشهر طیمح یساز نو و میترم با مواقع، اکثر در لذا 
 ادعا را شهر یماد ریغ و یماد یفضا شان خود روش و راه قیطر از کدام هر تا کنندمی تالش یبعد شهر یشوراها ،شهر خوب
 و نمادها یکارکردها بحث به شهر منظر كیتیژئوپل مفهوم ،یمفهوم چارچوب لحاظ از الذکر فوق یندهایفرآ همه به توجه با .کنند

. کند یم توجه ،شودمی مربوط شهر یفضا در استیس و قدرت بحث به که ییجا تا آن مختلف یها جنبه و ابعاد و شهر یهانشانه
 از و باشدیم هدفدار یمعان یدارا و است خوانش قابل متن كی همانند و نبوده یخنث منظره كی تنها که اندازچشم تیماه بحث

 و یع اجتما و یاقتصاد ،یاسیس گرانیباز چون یمتنوع عوامل و روهاین به نیهمچن. است برخوردار ییا رسانه– یابزار تیخاص
 عناصر و عوامل از یعیوس فیط و دارند دخالت یشهر منظر رییتغ و گیریشكل در مختلف سطوح در که پردازد یم شانیهاگفتمان

 بناها چون یشهر یمنظرها در حاضر ینمادها و هانشانه مختلف انواع به. گردند یم شامل را یفرامل و یمل تا یمحل یأها منش از
 در و استمدرانیس و یشهر گرانیباز توسط چگونه که پردازدمی یوارید یهایشنقا و هاكونیآ و ها مجسمه ،یادبودی یبرجها و

 شانیکارکردها در مؤثر عوامل و بوده برخوردار یاسیس عیوس یکارکردها از و شوندیم حذف ای و شده ساخته آنها اهداف یراستا
 .ردیگیم قرار بحث مورد زین آنها...  و ملتها یاجتماع و یخیتار یها یژگیو ،یاسیس نظام یدئولوژیا همچون

 فلسفه زین و گرددیم حدف ای شده ساخته یشهر یفضا در آن ساس ا بر هنشان كی که ییستانداردها ا و ارهایمع به نیهمچن
. پردازدمی ارد د یبارز نقش آن در یاصل نماد كی که عمده یشهر یمنظرها ساخت فلسفه ای نمادها و هانشانه نیا یریبكارگ

 یفراوان لیدخ یرهایمتغ و عوامل و نبوده ساده یشناخت ندیفرآ نیا یشهر یفضا بر حاکم یندهایفرآ یدگیچیپ به توجه با مطمئناً
 ینشانها و ینمادساز نظام که داشت خواهند وجود قدرت در احزاب و جناحها ای نمادها یشناخت ییبایز و یعموم یکارکردها چون
 .کنند فراهم را یموضع ای یمقطع راتییتغ نهیزم توانندیم و داده قرار ریتأث تحت خود منافع و اهداف یراستا در را شهر

 

 شهروندی -5-2
 این .شودمی داده ،اجتماع هستند عیار تمام عضو که افرادی تمامی به که است هیپایگا شهروندی که است معتقد مارشال

 ارتباط سطح برقراری شهروندی، دیگر عبارت به یا .دارند پایگاه این با متناسب تكالیف و وظایف حقوق، برابر، هیجایگا همه افراد
خود  زندگی محیط از مراقبت با همراه یاقتصاد و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مسایل تحلیل و توانایی جامعه نهادهای با

 بر مؤثر عوامل و زیباسازی سازمان از شهروندان رضایتمندی میزان بررسی، احمدی محمد، پور احمد احمد، حاتمی نژاد حسین)است
 (1303، ، سال چهارمفضا جغرافیایی آمایش مجله، تهران کالنشهر 6 منطقه: موردی مطالعه. شهری منظر بهبود برای آن

 

 زیباسازی -5-3
 ارتباط معماری و رقص تئاتر، موسیقی، سازی، هجسمم نقاشی، مانند زیبا هنرهای تحسین و معنا ،طبیعت با معموالً شناسیزیبا 

 معنای به aisthtetaو  کردن ادراک معنای به aisthanesthaiك کالسی یونانی لغات از شناسیزیبا shatehtsea واژه .دارد
 تهران، اول، چاپ. زاده امی بهناز ترجمه. فرایند و ادراک الگو،: منظر. 1334. سایمون ،ب) است شده مشتق شده ادراک موضوعات

 نورپردازی، نما، هنری، احجام شهری، اثاثیه زمینه در آگاهانه اقدامات از است عبارت سازیزیبا و (99: .تهران دانشگاه انتشارات
 اسازیبزی. 1309.محمد جهانشاهی،) .گردد شهری محیط کیفی ارتقای و تلطیف باعث که مرتبط شهری فضاهای محیطی، گرافی

 (http://articlepersian.persianblog.ir،1309 :سایت طریق از دسترسی لقاب. شهرسازی در خالقیت
 

 رضایتمندی -5-4
 خدمات دریافت از آنها درکمبنی بر  است، خدمات از همصرف کنند ارزیابیه ی نتیج رضایتمندی وکالرک، ونسجان عقیده به 

 (.Aktas & et al,2009:2) هاآن توقعات بامقایسه  در
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 پژوهش لیتحل و هیتجز و هاافتهی -6
 از دسته سه به را یشهر یمنظرها ساختار توانیم منظر كیتیژئوپل مفهوم نییتب یبرا كیتیژئوپل یشهر منظر ساختار و عناصر

 زین مختلف یاجزا به و دارند متقابل روابط خود درون عناصر و عوامل با و خود نیب کدام هر کردکه یبند طبقه عوامل و عناصر
 در را غالب و یمحور نقش یاسیس گرانیباز شهر، یفضا یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس مختلف گرانیباز انیم در .شوندیم میتقس
 دهند یم انجام ممكن شكل نیآگاهانهتر صورت به را کار نیا و دارند عهده بر یشهر یمنظرها و هانشانه و نمادها رییتغ و خلق

 قرار هایشهردار و ها دولت چون یرسم یاسیس گرانیباز اریاخت در یشهر مناظر به دهنده شكل یابزارها و نهادها همواره که رایز
 قرار مختلف یها فیط در و ندهست متأثر یاجتماع غالب میپارادا و حاکم سیاسی یدئولوژیا از همواره یاسیس گرانیباز. دارد

 در عمده اراتیاخت از کشورها یاساس نیقوان به توجه با که هایشهردار چون یالتیتشك-ینهاد ای یدولت گرانیباز جمله؛ از. رندیگیم
. دهند یم انجام را کار نیا دار هدف و شده یزیرساز برنامه و ساخت یها پروژه قالب در و برخوردارند یشهر مناظر رییتغ و ساخت

 هم یشهر مناظر ساخت در یسع یرسم ینهادها و ها سازمان در نفوذ قیطر از که سیاسی نظام داخل در قدرت یجناحها دوم
. دارد پنهان عمدتا یندهایفرآ نیا لیتحل یبرا یادیز تیظرف قدرت یایجغراف نهیزم نیا در. خوددارند یاسیس اهداف با راستا

 توسط عمدتاً برخودارند یادیز ییخوانا و یانینما از که ژهیو ینمادها ساخت و ساز و ساخت کالن یطرحها و یشهر مناظرعمده
 یساختار سطح چند راستا نیا در. دارد قرار زین حاکم حكومت یدئولوژیا یراستا در که شوندیم یده جهت یرسم یاسیس گرانیباز

 یمجر که مربوطه یسازمانها و ادارات و دولت است، ارزشها و تهایاولو کننده نییتع که یحكومت دستگاه رأس و تیکل دارد؛ وجود
 اعمال را ارزشها و اه هخواست از یگرید فیط که یمردم ینهادها و هایشهردار و است حاکم گروه و یحكومت دستگاه خواسته

 .کنندیم
 

 یشهر یمنظرها گیریشکل یهاسرچشمه -6-1
 و یمل سطوح و شده شروع شهر خود و یمحل سطح از و است متنوع اریبس یشهر یمنظرها گیریشكل یهاسرچشمه و منابع

 گفتمان همچون یمختلف یلترهایف و زورهایآنال زورها،یکاتال از شهر کالبد در آنها شدن ساخته ندیفرآ که ردیگیم بر در زین را یجهان
 تیماه به توجه با زین یموارد در و گذردیم یرسم نیقوان و حاکم یاسیس نظام یدئولوژیا شهر، یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس غالب

 سطح یشهر نظام مراتب سلسله در شهر مكان به هااین البته. دارند را ندهایفرآ نیا زدن دور تیقابل هانشانه و نمادها نیا دهیچیپ
 .دارد یبستگ دارد عهده بر شهر که یاقتصاد-یاسیس نقش و یجهان و یمل ،یمحل

 یبستگ امر نیا در آنها یآزاد درجه و یشهر ینمادها و كونهایآ گردش زانیم و یینمادزا و ییكونزایآ زانیم هااین بر عالوه
 لحاظ از روهاین نیا چه هر که یطوربه هستند ندیفرا نیا ساخت کار اندر دست که دارد یینهادها و روهاین قدرت زانیم به
خوجم لی ) .هستند موثرتر كونهایآ و نمادها گردش و ساخت در باشند تر كینزد یاسیس نظام یئولوژ دیا به یاسیس و یكیدئولوژیا

 با سیاست و قدرت رابطه شهری؛ منظر ژئوپلیتیك تبیینعبدالوهاب، احمدی پور زهرا، حافظ نیا محمد رضا، پور جعفر محمد رضا، 
 (1305،سوم شماره اول، سال سیاسی، جغرافیای های پژوهش مجلّة، شهری نمادسازی

 بلكه ستین منظور یشهر منظر و هانشانه شناسانه ییبایز یكیزیف ساخت شهیهم یشهر یهانشانه و نمادها گیریشكل در
 طیشرا در که یی بناها و ازاشكال یبعض به خاص گفتمان كی ساخت قیطر از توانیم که است یگونها به ینمادساز یندهایفرآ
 شهر كی ینشانها نظام در را مكان كی بودن برجسته زانیم حداقل ای و داد اینشانه و نینماد تیخاص هستند یمعمول یعاد

 نمود. تیتقو ینشانها نظام گرید ییبخشها به نسبت
 نینماد مناظر گیریشكل به منجر که نمادها و هانشانه یریگ شمه سرچ یجهان و یمل ،یمحل سطوح به تااست  ازین نجایا در

 شود؛ اشاره هستند شهرها سطوح در خاص یهاگفتمان ای روهاین کننده ییبازنما که

 به که است یادیز عوامل به وابسته سطوح گرید همانند یشهر یهانشانه گیریشكل یمحل سطح در :یمحل سطح -الف

 روهاین یآزاد درجه و شهر بر حاکم یدئولوژیا و یاسیس نظام نوع و شهر سطح در حاکم یگفتمانها و روهاین تیفیک ت،یخالق زانیم
 لحاظ از ای باشند بزرگتر شهرها هرچه لذا. وابسته است...  و یاسیس- اقتصاد ،یمدن جامعه تیفیک نمادها، خلق در هاگفتمان و
 با یها سمه مج و بناها مثال یبرا. بود خواهد محتملتر و دارتر معنا در آنها زین نمادها خلق باشند کشور كی تختیپا مثالً یاسیس

 یسالگردها در که یخاص مراسم ای و سازند یم اقتدار و قدرت ابراز یبرا خود یاسیس کانون در حاکمان و انیفرمانروا که یشكوه
 با یدیتول ریتصاو و كونهایآ ای و بودند شده ساخته قاجار زمان در تهران بزرگ یاه هینیحس همچون خاص مكان كیدر  خاص
 یم نصب شهر سطح در موقت طوربه خاص یها استیس القاء یبرا ها یشهردار و قدرت یها جناح توسط که یاسیس اهداف
 و یده معنا در را نقش نیشتریب یمحل یروهاین که است یمحل سطح در یشهر یهانشانه و نمادها ساخت از ییاه هنمون گردند

 .دارند آنها به یرمزگذار
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 یم بهشمار مختلف یکشورها در هانشانه دیتول سطح نیمهمتر یشهر یهانشانه و نمادها دیتول یمل سطح :یمل سطح -ب

 یهانشانه و نمادها هیکل متمرکز بانظام ژهیو به یکشورها یاسیس کانون در که یطوربه کشورها، یاسیس یکانونها در ژهیو به رود
 و بزرگ یشهرها کننده اداره ینهادها. گردد تأکید یمل وحدت حس بر شتریب هرچه تا شودمی یآور جمع کشور سطح یمل
 که یتیعقد منابع و یخیتار حوادث و یمل قهرمانان ،یخیتار ینمادها هیکل از خود یشهر یمنظرها شیآرا یبرا تختهایپا
 کشور تختیپا آباد عشق شهر در مثال یبرا. کنندمی استفاده دهد، یم تیمشروع و کرده تیتقو را حاکم یاسیس نظام یدئولوژیا

 ترکمنها، جد اغوزخان مجسمه چون کشور ییا افسانه و یخیتار یها تیشخص یها مجسمه از یایگسترده طوربه ترکمنستان
 است ه شد استفاده ترکمنها یمل اعتقادات کننده ییبازنما لیشما و نمادها و یسلجوق نیسالط از طغرل و سنجر سلطان مجسمه

 كی شكل به است ها ترکمن یمل فرهنگ و رسوم و آداب کننده جیترو که ترکمنستان یمایس و صدا ساختمان یحت که یطوربه
 .است باستان یترکمنها یمل و یخیتار نشان از یکه نماد است شده ساخته بزرگ پر هشت ستاره

 تیص خا که چرا شوند یم ساختهکشورها  یشهرها همه در یا سترده گ طوربه یمل سطح از شده گرفته سرچشمه ینمادها
 وحدت و ییگرا یمل احساس و کند یم آسان کشور شهروندان همه یبرا را آن ییشا رمزگ آن یمل تیماه و دارند بخش وحدت

 اکثر در رانیا در یلیتحم جنگ سال هشت یشهدا به مربوط ریتصاو و كونهایآ و ها مجسمه مثال یبرا کند، یم تیتقو را
 زهرا، پور احمدی عبدالوهاب، لی خوجم) .کندمی عمل خوانا و قدرتمند یمل نماد كی عنوان به که خوردیم چشم به کشور یشهرها
 مجلّة شهری، نمادسازی با سیاست و قدرت شهری؛رابطه منظر ژئوپلیتیك تبیین رضا، محمد جعفر پور رضا، محمد نیا حافظ

 (1305،سوم شماره اول، سال سیاسی، جغرافیای های پژوهش

 و یساز یجهان و شدن یجهان یندهایفرآ گرفتن شدت و مدرن عصر به متمدن بشر ورود با :یفرامل ای یجهان سطح -ج

 فراهم گوناگون جوامع یبرا را یفرهنگ و یاجتماع ،سیاسی ،یاقتصاد سترده گ ارتباطات که فضا و زمان شتر یب هرچه یفشردگ
 نظام غالب یروهاین و گفتمانها یهانشانهکه  یطوربه اند افتهی پخش امكان نسبت، همان به زین هانشانه و نمادها است، آورده

 وجود به دیجد نماد زین روز هر واست  افتهی نمود جهان سر سرتا در یایگسترده طوربه شرویپ جوامع یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد
 دارند قرار جهان یتجار و یمال ییفضا اناتیجر متن در یعیس و طوربه که ییشهرها در مرتفع یها خراش سمان آ امروزه. دیآیم

ه کرد یمتر صد نیچند یبرجها ساخت به شروع خود یمال و یتجار قدرت ییبازنما یبرا مختلف یکشورها. است شده یعاد امر
 خواهد ارتفاع متر هزار یباال که یسعود عربستان تختیپا اضیر شهر برج و یعرب متحده امارات یدوب شهر در فهیخل برج ،اند

 .هستند ندهایفرا نیا از ینمود داشت
 یها مغازه نشیچ و شاک پو نوع تا گرفته یدار هیسرما نظام یکارکردها ساس ا بر دیجد یشهرها کالبد گیریشكل از

 یکشورها یشهرها و یمل قلمرو به یجهان سطح ینمادها نفوذ جیرا یها نمونه...  و یرانندگ و ییراهنما عالئم و شهر یتجار
 به توجه با که دارد نمادها گیریشكل یجهان سطح از یشهر یهانشانه نظام گسترده شدن متأثر از نشان که است جهان مختلف

 .شوندیم آنها بر حاکم یارزشها و هنجارها در گرفتار ناخودآگاهطوربه شهروندان آن تیعموم
 باعث و گرفته یجا یشهر ینمادها و هانشانه نظام در و داشته یفرامل سرچشمه که ییهانشانه و نمادها همه یکل طوربه

 هااین همه. روند یم شمار به یجهان سطح گیریشكل شأ من با نمادها فیط در اند دهیگرد خاص یمعان با یشهر یمنظرها خلق
 جوامع و اقتصاد در غالب گفتمان و یاسیس نظام بودن بسته ای باز زانیم حاکم، نظام یدئولوژیا از متأثر شد گفته که همانطور
 .بود خواهد...  و کشورها
 

 كیتیژئوپل منظر به دهنده شکل یندهایفرآ و عوامل -6-2
 گروه كی از شتریب یبرا مشترک ستیز طیمح - جمله؛ از. است الزم كیتیژئوپل منظر گرفتن شكل یبرا یچند عوامل

 قلمرو یدارا گروه هر جهینت در. دارد را خودش یجدا نینماد یفرهنگ اندازچشم گروه هر آن در که منفعت هم گروه ای یفرهنگ
 .شودمی نینماد یهااندازچشم

 و معنا هدف، یگروه هر اما باشدیم چندگانه یها گروه یبرا مشترک یفرهنگ اندازچشم كی شامل که ستیز طیمح وجود -
 کندمی استناد آن از را یمتفاوت تیاهم

 یشهر ینمادها و منظرها افتنی یاسیس تیماه -
 جهت در منظرها نیا از و بوده نمادها و منظرها نیا تصرف دنبال به که قدرتمند یاسیس یجناحها و احزاب ا؛ه هگرو وجود -

 .کنند استفاده خود بانیرق دادن قرار هیش حا در و دادنشكست  و اهداف به یده تیشروعم
 تیمالك یمدع گروه هر باشد داشته وجود گروه دو نیب جنگ که یوقت ای دارد وجود رقابت و مجادله یطیمح سر بر یوقت
 منطقه کنترل گروه كی که یصورت در. وندیپیم وقوع به گروه مختلف یها كونیآ نیب جنگ و منازعه آن یپ در و شودمی منطقه
 پور محمد، احمدی) باشد منازعه مورد قلمرو از گروه یكونهایآ و نمادها آن حذف جهینت است ممكن ردیبگ دست در را منازعه مورد
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 منظر بهبود برای آن بر مؤثر عوامل و زیباسازی سازمان از شهروندان رضایتمندی میزان بررسی ،حسین نژاد حاتمی احمد، احمد
 (1303 ،چهارم سال ،فضا جغرافیایی آمایش مجله ،تهران کالنشهر 6 منطقه: موردی مطالعه. شهری

 اظهار اندازچشم یرو را تشانیهو عمد طوربه تا ابندی یم امكان[ یاسیس و] یفرهنگ یها گروه که است یراه بیاین ترک
 یكیزیف ستیز طیمح با یفرهنگ یاه هگرو یدارا یها( نیسرزم) وطن. ابدی یم نینماد تیهو اندازچشم گرید عبارت به و کنند

 حال در را خودشان اندازچشم یمكان حس جادیا و فرهنگشان دادن قرار ریتأث تحت قیطر از آن ستیز طیمح و شوندیم سازگار
 ها، شیگرا کهاست  یمیمفاه از مملو ندهست ییهااندازچشم[ یشهر یطهایمح ای] ها وطن حس نیا در. هستند دادن رییتغ

 متن كیمانند  به توانندیم ییهااندازچشم نیچن یآشكار طوربه. کندمی منعكس را تیفعال حال در یفرهنگها یارزشها و اعتقادات
 و یكیتیژئوپل یساز ریتصو. است نرفته شیپ یدرست ریمس همواره در كیتیژئوپل یمنظرها تحول و گیریشكل ندیفرآ .شوند خوانده

 صورت به رفتار نیا: است آن از نمونه كی شهروندان به آن یاجتماع سپهر و ییایجغراف یفضا مكان، از شده یمعمار ریتصاو القاء
 و مردم با کشورها، با مناسبات در ها حكومت ژهیو به گرانیباز یسو از یاسیس یها داشت چشم یراستا در پنهان و دایپ

 ینمودها. شوندیم دهید ورها کش یعموم افكار بر یگذار اثر یبرا یاجتماع یاسیس گرانیباز و احزاب مناسبات خود، شهروندان
 صرف ت آنها، شاندن ک چالش به و رقبا حذف منابع، و فضا مكان، بر تسلط یشكلها در گرانیباز یسو از رفتار نوع نیا یاسیس

 یهااست یس اتخاذ ،یانتخابات یندهایفرآ در شهروندان فتنیفر ،یراهبرد و كیتیژئوپل ،سیاسی قدرت یها موازنه در رییتغ و قدرت
 ،یشور ک ،یشهر ،یمحل یها اسیمق همه در گرید یشورها ک به ینظام یشغالگر ا و تازش یحت و ها حكومت سط تو یمل

 ریتصاو گر،ید ریتعب به و شده یمعمار ریتصاو دیتول ،یكیتیژئوپل یساز ریتصو ندیفرآ در. شوند یم مشاهده یجهان و ییا منطقه
 و فضا در یاسیس گرانیباز کنش افتنی تیمقبول و تیمشروع سرانجام و آنها راندنیپذ و شهروندان ذهن به آنها کننده القاء و یجعل

 آنها از یخوب به یاسیس گرانیباز و استیس حوزه که ییا گونه به است، مهم اریبس هنرمندان و ها رسانه نقش ،ییایجغراف مكان
 حوزه و تیحاکم حوزه از اعم یاسیس گرانیباز یبرا راه نیا در و هنرمندان ها رسانه و کنندمی یکش بهره گاه و یبردار بهره

 کارزار به یالملل نیب و یداخل سطوح در شانیاجتماع مقبولت توسعه یبرا آنها. ندیآ یم شمار به یخوب اورانی و سربازان مخالفان،
 اثر ییایجغراف مكان و فضا بر و کنندمی اجرا را خود یاسیس یها داشت چشم و اهداف آنگاه و آورندیم یرو یهنر و یا رسانه

 (1303 ؛67-69.راد، یانیکاو و این حافظ) گذارندیم
 

 شهر ینشانها نظام بر حاكم یاستانداردها و ارهایمع -6-3
 بر حاکم یفرهنگ و كیدئولوژیا ،یاسیس هایزمینه پس و عوامل از متأثر خود گیریشكل ندیفرآ در شهر اینشانه نظام

 و كنندیم هانشانه ساخت به اقدام خود قبول مورد یهنجارها و ارزشها منافع، به توجه با اه هگرو نیا. است شهر یفضا گرانیباز
 که استانداردها و ارهایمع نیا از متأثر زمان گذر در شهر اینشانه نظام و رندیگینم بكار ای نموده حذف را آنها با تعارض در یهانشانه
 یارهایمع در شتریب یبهرهور تیارجح به توجه با. گیردمی شكل نامحسوس شكل به و جیتدر به دارد عهده بر را لتریف یصاف نقش

 یبرجستگ از یفرهنگ -یاجتماع و یمذهب ك،یدئولوژیا - یاسیس یهانشانه جادیا در لتریف اعمال و ارهایمع یریبكارگ یاقتصاد
 از پنهان طوربه ای و است شده ذکر ها یشهردار چون ییها سازمان و نهادها نیقوان در ای ارهایمع نیا. است برخوردار یشتریب

 .دارند نفوذ تحت را هانشانه حذف و ساخت ابزار جهینت در و قدرت که شودمی اعمال ییگفتمانها قیطر
 صر معا خیتار عطف نقاط و حوادث و یمل یها ارزش و یتمدن تعلق ،یمذهب و یخیتار راثیم و گذشته کشورها، یاساس قانون

 یفضا گرانیباز بر یاجتماع سیاسی غالب گفتمان تینها در و سیاسی - ییایجغراف یفضا ای شور ک بر حاکم جناح یدئولوژیا و
 با ،هستند شهرها اینشانه نظام تحول و گیریشكل در حاکم یاستانداردها و ارهایمع به دهنده شكل عوامل نیمهمتر از شهرها

 بر هانشانه حذف ای جادیا بر حاکم ندیفرآ. شد خواهد یدگرگون دچار شكل و محتوا نظر از زین شهر اینشانه نظام آنها؛ در رییتغ
 خوردار بر یادیز ییایپو از و بوده انجام حال در مدت تمام در و نبوده خاص لحظه كی به منحصر و ستا یا حاکم یارهایمع اساس
 .است

 و یفرهنگ-یجتماعا ،یتجار غاتیتبل یلوردهایب و تابلوها بنرها، ریتصاو مانند ییهانشانه در ،هانشانه نگیلتریفسم یمكان
 ییهانشانه مورد در و کرده عمل عیسر دارد وجود آنها در عیسر راتییتغ اعمال تیقابل که كونهایآ و یوارید یها ینقاش ،یاسیس

 خود یکارکرد یها جنبه یبعض لحاظ از ای و اند شده نهینهاد جامعه متن در و درآمده نماد شكل به که ادمانهای و برجها همانند
 .انجامدیب طول به ها ههد است ممكن و بوده برخوردار یکمتر سرعت از ندهست هیتوج یدارا هنوز

 

 شهر یفضا بر حاكم یهاگفتمان -6-4
 یگفتمانها خرده به و بوده غالب گفتمان كی آنها انیم در که هستند حاکم گفتمانها از ییا مجموعه همواره یشهر یفضا در

 با میمستق ارتباط شهر یفضا در غالب گفتمان معموالً. شودمی شغول م مبارزه به ضاد مت یگفتمانها با ای دهدیم شكل گرید
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 یهاگفتمان خرده و کرده نفوذ شهر یاجتماع و یاقتصاد ،سیاسی ابعاد همه در آن پشتوانه به و داشته حاکم یاسیس نظام یدئولوژیا
 بخش شامل که است برخوردار یابزار و اجزا از و نبوده یبعد تك یتیکل گفتمان. کندمی تیهدا و ساخته را بخشها نیا
 چون ینهاد و یسازمان بخش ،شودمی گفتمان یراستا هم یهایدئولوژیا و ها شهیاند افكار، شامل که ییا شهیواند كیدئولوژیا

 و یانسان یروین بخش و دارند عهده بر را گفتمان برد شیپ ابزار نقش و اند مشغول آن اداره به گفتمان دهیبرگز نخبگان که ادارات
 چیه کل در. شوند یم گفتمان انعطاف و یسازگار و بقا وباعث کرده تیتقو را یگفتمان میمفاه و ارزشها که شمندانیند ا و متفكران

 گاهیجا اند شده لیتحل و هیتجز كیتیژئوپل یانتقاد گفتمان لیتحل قالب در( م .4993ل)یاوتوتا توسط مذکورکه بخش سه از كی
 نیا از کدام هر در راتییتغ به وابسته گفتمان تحول و رییتغ که اند افتاده ریگ یگفتمان چرخه در بخش سه هر و ندارند یبرتر

 منظر ژئوپلیتیك تبیین رضا، محمد جعفر پور رضا، محمد نیا حافظ زهرا، پور احمدی عبدالوهاب، لی خوجم) .است بخشها
 (1305،سوم شماره اول، سال سیاسی، جغرافیای های پژوهش مجلّة شهری، نمادسازی با سیاست و قدرت شهری؛رابطه

 

 نمادها( یهایكاست و ایمزا) كاركرد در مؤثر عوامل -6-5
 آن یریگ همه و تیجامع زین و نقش نیا حفظ با رابطه در آن ییتوانا زانیم زین و نماد به یشهر نشانه ای بنا كی لیتبد یبرا

 اهداف و منافع کردن برآورده و هایدگرگون نیا با رابطه در آن انعطاف ییتوانا و جامعه در مختلف یگفتمانها دادن پوشش یبرا
 به یستگ ب آن عملكرد که چرا گردد توجه آنها به دیبا که شد با برخوردار یمختلف یهایژگیو از دیبا نماد كی ،یاسیس گرانیباز

 و نماد عنوان به نشانه كی دوام و تیموفق در یاساس نقش آنها نبود ای بود که ییهایژگیو از یبرخ ریز جدول در. دارد ها یژگیو نیا
 شتر یب هرچقدر ینماد هر کل در. ست ا شده حیشر ت دارند، شهروندان اذهان و شهر یفضا در آن یش فرامو و حذف ای
 .بالعكس و بود راترخواهدینام و سازگارتر اتر،یپو تر،یقو نماد آن شد با شته دا را جدول در شده ذکر یهایژگیو

 

 یشهر یهانشانه یاسیس یها( فلسفه) كاركرد -6-6
 :(قدرتمندان یاساس منافع یرمزگذار) سلطه القاء و اعمال -الف

 ساخت با. برد بهره یاسیس اهداف یراستا در توانیم آنها از که هستند ییهایژگیو یدارا خود تیماه در یشهر یهانشانه
 همانند یحدود تا اینشانه نظام كی از توانیم یادبودی یبنا ای برج نماد، كی یرو خاص گفتمان و تفكر كی به مربوط یهانشانه

 مسلط گرانیباز منافع و اهداف کردن برطرف یراستا در که ییامهایپ کندمی منتقل را ها امیپ که کرد استفاده شینما صفحه كی
 به هدف جامعه توسط که كنندیم دایپ ارتباط جامعه خیتار و فرهنگ و ها ارزش با مناسب زانیم به و اند شده یرمزگذار رقباء ای

 اتین به نسبت یبرداشت گونه چیه اول نگاه در شهروندان که است فیظر آنقدر عمدتاً یرمزگذار نیا. شوند ییرمزگشا یسادگ
 یرمزها شت انبا) اند شده هیتعب مسلط گریباز و گفتمان توسط شهر اینشانه نظام در که هانشانه نیا تكرار و ندارند آن سازندگان

 خواسته یراستا در را هدف جامعه افكار تینها در( قدرتمند یعموم هیاعالم كی همانند شهر اینشانه نظام داخل در ستا را هم
 .داشت خواهد همراه به را یمنف جینتا نسبت همان به زین امر نیا در شكست که کرد توجه دیبا. کند یم تیهدا سازندگان یها

 رفتار دییتأ یراستا در که است یصورت به همواره شهر ینشانها نظام در یرمزگذار قدرت یمراتب سلسله ساختار به یده تیمشروع
 زین و عمده ینمادها همواره لذا. کند نیتأم است آن بقاء الزمه که را آن تیمشروع و باشد حاکم قدرت ساختار تیموجود و

 کمتر که شودمی داده آنها به یس مقد حالت چنان و شوند یم یرمزگذار هدف نیا به لین یراستا در شهر یاصل یادبودی یمكانها
 فقرات ستون ك،یدئولوژیا ینظامها در اصوالً. شود دهیکش چالش به یعلن صورت به یشهر یفضا گرید گرانیباز سط تو تواند یم

 حاکم قدرت ساختار به یده تیمشروع یراستا در همواره بزرگ یشهرها ای یاسیس یتختهایپا بخصوص شهرها ینشانها نظام
 .دارد عهده بر آنها ساخت در یپررنگ نقش حاکم نظام یمذهب و یاسیس یدئولوژیا و شودمی دادهشكل 
 

 :شهروندان كیدئولوژیا و یاسیس افكار( کنترل)یده نظم -ب
 نیا به افتنی دست زانیم تینها در که چرا است شهروندان یاسیس افكار کنترل و یده نظم شهرها در هانشانه ییغا هدف

 هانشانه ساخت به منحصر هدف نیا به افتنی دست. کندمی عمل تیمأمور نیا شكست ای تیموفق یبرا یاریمع همانند هدف
 آن به دنیرس یبرا شهروندان یفرهنگ و یخیتار ،یاقتصاد ،یاجتماع ك،یدئولوژیا ،یاسیس یها ارزش از یعیوس فیط از و نبوده

 راتییتغ با همگام آن یدگرگون و رییتغ تیقابل و شهر اینشانه نظام در آنها قیدق یگذار رمز ای نشیچ تینها در که شودمی استفاده
 .کرد خواهد مشخص را آن یاثرگذار و ییتوانا و تیموفق زانیم ،ییا دوره یاجتماع و سیاسی
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 :یاسیس گرانیباز یهاامیپ انتقال -ج
 گره یعموم یفضاها شهر، یکل کالبد ،یادبودی یبناها ها، مجسمه برجها، رینظ ییهانشانه و نمادها توسط یاصل کارکرد نیا

 مكان یبرا شهر گرانیباز. رسدیم انجام به كونهایآ کل در و ها یش نقا ها،یگرافت ،یغاتیتبل یلبوردهایب و ها دانیم چون یگاه
 نقاط که کنندمی استفاده افتدمی اتفاق آن در شهروندان یعموم تیفعال زانیم نیشتریب که شهر مهم نقاط از هانشانه ینیگز

 یاصل یبانها ایخ و بازارها رینظ است یجار آن در شهر یاصل یتهایفعال که ییمكانها ای و اه هچهاررا و دانهایم چون یگرهگاه
 منتقل ممكن زمان نیکوتاهتر در شهروندان از تعداد نیشتریب به به را خود امیپ توانندیم قیطر نیا به که چرا کنندمی استفاده شهر
 نظم تیاهم...و یطیمح ستیز و سیاسی یبحرانها انتخابات، همانند؛ مختلف یزمان یها بازه در حاکم یش ارز نظام ساخت .کنند

 طول در واقع در. شودمی انینما...  ویاسیس یبحرانها انتخابات، همچون یزمان یاه هباز در آنها کنترل و شهروندان اذهان یده
 شودمی هیتعب شهر اینشانه نظام در موقت یهانشانه یسر كی مسلط گریباز اهداف گرفتن نظر در با و مختلف یزمان یاه هدور

 اغتش و ینابهنجار از بیترت نیبد و است مشخص یزمان بازه كی در مسلط گریباز یها سته خوا کننده برطرف که( یرمزگذار)
امر  نیا در را نقش نیشتریب ها كونیآ. شودمی کنترل جامعه یاجتماع و یاسیس یفضا و شده یریجلوگ ندان شهرو اذهان اش

 یزمان یاه هباز ای بزرگتر اسیمق در. برخوردارند عیسر یگون دگر و رییتغ تیقابل از خود تیماه به توجه با که چرا دارند برعهده
 .شودمیگذا شته  شهر اینشانه نظام یصل ا ساختار و نمادها عهده بر فهیوظ نیا یطوالن

 

 یاسیس-اقتصاد یروهاین منافع و اهداف لیتسه -د
 شمار به شهر یفضاها دادن رییتغ در مهم عوامل از هااین و بوده یاسیس- اقتصاد یروهاین تیفعال یاصل بستر بزرگ یشهرها

 با ارتباط در دو نیا كنندیم کنترل را یمال و یاسیس یاه هگلوگا یاسیس عوامل قیطر از یاقتصاد یروهاین که همانگونه. روندیم
 اهداف از متأثر ابتدا یاقتصاد یروهاین و یاسیس گرانیباز راستا نیا در. دهند یم شكل زین را شهر اینشانه نظام قطعاً، نه یول هم

 دهنده ارجاع یهانشانه تا گرفته بلندمرتبه یها ساختمان از را ارزش كی کننده ییبازنما یها وشانه عناصر حكومت یدئولوژیا و
 و شته انبا نینماد هیسرما آن یبرا خود یغاتیتبل دستگاه قیطر از و آورندیم هم گرد مكان كی در را معاصر ای یخیتار ارزش كی به

 مضاعف طوربه که كنندیم اقدام آن در ژهیو یتجار– یمال و سیاسی ییفضا اناتیجر هیتعب و کردن متمرکز جاد،یا به یمواز طوربه
 خود به را فعال یتجار- یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس یروهاین گرید توجه متقاعب طوربه و افزوده مكان آن نینماد هیسرما بر

 به لیتبد مكان نیا و نموده دادن سود به شروع و رفته باال مكان افزوده ارزش آن در مشارکت به آنها لیتما با و كنندیم جلب
 و یخیتار ،یتیهو یهانشانه که یمكان در رقابت نیا خود و دیآ یم وجود به رقابت آن صرف ت یبرا که شودمی شمند ارز ییکاال

 لیتبد غالب گفتمان ای حكومت یدئولوژیا کننده ییبازنما رسانه نیمهمتر به است متمرکز آن در حكومت یدئولوژیا یارزشها
 .کندمی آورده بر را مسلط یاقتصاد- یاسیس یروین اهداف که شودمی

 

 نمادها یعموم یكاركردها -6-7
 ... و یاجتماع نجار به و مطلوب رفتار به دادن شكل -
 شهروندان ذهن بر یگذار اثر -
 یمل و یمحل یجمع تیهو خلق -
 

 یشهر منظر كیتیژئوپل مدل -6-8
 که است شده داده نشان شوندیم رییتغ جادیا باعث شهرها ینشانها نظام در گفتمانها آن طبق بر که یسمیمكان ریز مدل در
 ای ونیرکالسیس و ییكونزایآ ساخت، در ییعمدها نقش آن با انطباق عدم ای مسلط گفتمان ای گریباز یدئولوژیا اهداف با انطباق
. دارد شهر اینشانه نظام یهانشانه و نمادها یكیزیف بیتخر ای كیكونیآ کردن پنهان حذف، بالعكس ای نمادها و هانشانه پخش

 ییگرها کارکرد ،یراهبرد دید تی قابل و یانینما چون گرید عوامل و است ینسب یحدود تا فوقالذکر انطباق عدم ای انطبابق اریمع
 یادراک کارکرد بودن یدارا ه،نشان ای نماد در رفته بكار یتیهو صر عنا ای یمعمار یها یژگیو یارتباط درکانون شتن دا قرار و
 و نماد كی سرنوشت در یگذار ریتأث نقش یاجتماع و یاقتصاد ،یاسیس یها یدگرگون با یسازگار ییتوانا و یاجتماع- یاسیس

 .کندمی یباز شهر متحول یفضا در نشانه
 

 یریگجهینت
 استیس. کندمی رهنمون منظر كیژئوپلت مفهوم نییتب یراستا در را ما شهرها ینشانها نظام در استیس و قدرت عملكرد

 نظام و منابع از شهر طح س در آنها قدرت .دارند آنها که است یقدرت زانیم از متأثر یشهر یفضا در مختلف یاه هگرو یاعمال



 

44 

 

ره 
ما

 ش
م،

دو
ل 

سا
اپی)پ 6

9: ی
 ،)

ان
ست

زم
 

89
91

 

 و یاجتماع و یاقتصاد ،یاسیس ابعاد از و شده گرفته یفرامل و یمل سطح تا یمحل سطح از که شودمی یناش یمتنوع اینشانه یها
 با منافع و اهداف در خود كیدئولوژیا و یفكر انطباق زانیم و خود كیدئولوژیا عقبه به توجه با یگروه هر. است برخوردار یخیتار

 در آنهای آزاد زانیم نیهمچن. دارد ابعاد و سطوح نیا از استفاده در یمتفاوت ییتوانا زانیم شهر یفضا بر حاکم نظامی ئولوژ دیا
 گریباز که ییاجرا و ساز میتصمی نهادها زین و قدرت زانیم به یشهر مناظر و اینشانه نظام در یستكار د در و هانشانه یریبكارگ
 .داشت خواهد یبستگ دارد، خود سلطه تحت

 با همسو یگفتمانها خلق یبرا یشهر یفضا فعال یروهاین و عوامل دست در یابزار از یبخش یشهر ینمادها و هانشانه
 ریتاث باشد تر یقو گفتمانشان هرچه و كنندیم عمل خود یگفتمانها درون در شهر عرصه فعاالن نیا. است آنها عالئق و منافع
 و منافع ،یاجتماع و یفرهنگ یها یژگیو کشورها، یاساس قانون ،یخیتار و كیدئولوژیا عقبه. بود خواهد شتریب زین آنها یگذار

 و ینشانها نظام در راتییتغ اعمال یراستا در آنها یبرا را ییاستاندارها و ارهایمع...  و آنها به وابستهی گفتمانها و اه هگرو عالئق
 و ییجابجا ای آنها پنهان کردن ای حذف نمادها، بیتخر ای ساخت شكل به که یراتییتغ كنند،یم فراهم آنها یبرا یشهر ینمادها

 ای یشهر ینمادها و ینشانها نظام یبرا مناسب کارکرد اعمال یراستا در ندهایفرآ نیا همه. شودمی انجام آنها یکاربر رییتغ
 .ردیگیم انجام ینابهنجار رفع و آنها کارکرد اصالح

 و تعامل قالب در قدرت روابط از یدانیم یشهر یفضا در فوق یندهایفرا و ساختارها و عوامل و عناصر واکنشها، و کنشها
 مطلوب یهافضا شغال ا نجایا در که را ابیکم سرمنابع بر یشهر یاه هگرو انیم کشمكش و رقابت و منازعه و تقابل و یهمكار

 به باشد،یم خود گفتمان به مربوط نماد و نشانه «كونهایآ و هانشانه جنگ» در شینما و اخت س ای نمادها و هانشانه ستقرار ا یبرا
 روابط از یناش که قدرت روابط از یدانیم ،شودمی یشهر یفضا در متعارض منافع با گرانیباز انیم بروز باعث و آوردیم وجود

شود  اطالق آن بهی شهر منظر كیژئوپلت مفهوم تا دهدیم اجازه و است گرانیباز یاتخاذ یها استیس و شهر اینشانه نظام متقابل
 نظم یراستا در شهر یفضا تیریمد و کنترل یبرا مسلط گفتمان آن، یمبنا بر که است یندیفرا معرف منظر كیتیژئوپل ن،یبنابرا

 قدرت، روابط از یتابع یشهر یفضا کنترل یبرا رقابت اعمال آن در که پردازدمی ییمنظرها خلق به خود یكیتیژئوپل و یاسیس
 ،تیریمد ،یدسترس یها وهیش ،یشهر قدرت صاحبان توسط شهر یرسازیتصو وهیش منظر كیتیژئوپل در. است استیس و فضا
 .شودمی نییتع یدولت ریغ ینهادها و دولت تعامالت مرز شهر، یفضا یمرزبند ،شهری تعامالت میتنظ
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 یده ـچک
 

بناها  تیبا هنر و هو ختهیآم یو وجود عناصر معمار یخیارزشمند تار یبناها ینگیرید ۀواسطشهرها به یمیقد یهابافت
مختلف  یو عملکردها ییفرد فضامنحصربه یهایبا کاربر ییجامعه و تأثر از ساختارها کیبا فرهنگ  یاارتباط گسترده

 تواندیم یفرسوده شهر یهادر کالبد بافت یخیتار یهاهیابن یسازگار با مرمت اصول یو سازمانده اءی. احشودیم دهیسنج
 تیدر حفظ و حفاظت با هو یو نوساز یسازبا باززنده یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ ،یباعث رونق صنعت گردشگرد

و رفع مشکالت  یخیتار یدر شهرها رگذاریجستجو کرد. تحوالت تأث توانیم یو شهرساز یمعمار راثیو م اهابن یاصل
 کیبا  یسازو هماهنگ با اجزاء در توسعه و باززنده اءیمختلف در اح یهانهیدر زم یفرسوده شهر یهابافت یهاهیابن
 کردیرو کیبا  یخیتار تیپژوهش تالش شده هو نیدر ا نی. بنابراشودیپرداخته م وستهیپهمسازگار و به یرکاربرییتغ

 نیدر ا قی. روش تحقردیانجام صورت گ داریپا یافتیره انهیگرانگرش عمل کیبا  دهندهلیتشک یاجزا یمطلوب و واکاو

فرسوده  یهابافت تیو راهبردها در حفظ هو کردهایرو یبه بررس «یلیتحل – یفیروش توص»از  یریگنوشتار با بهره
. مقاله حاضر بردیو بهره م یآورجمع یاها مطالعات کتابخانهداده یبا استفاده از گردآور نیچنگردد شده است و هم نییتب

با  صیارزشمند قابل تخص یخیتار یهابافت یسازو باززنده اءیصورت گرفته در اح ریشده و تداب تهانجام گرف یهایبا بررس
با  یشهر یخیفرسوده تار یهارفت بافت نیشاهد عدم از ب توانیم یامروز یازهایهمسو با ن یرکاربرییتغ کی

 .افتیدست  ییساختار فضا یارهایو مع داریپد یدر حوزه نوساز یعلم یراهکارها

 

 یسازباززنده ،یو شهرساز یمعمار راثیم ت،یهو ،یفرسوده شهر یهابافت اء،یاح یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
فضاهای زیرساختی مانند  چونهم کالبدی عناصری به نیاز امروزی و اخیر هایدهه در طی شهرها جمعیترویۀ روز افزون و بی رشد

عدم توجه و کنار رفت نین باعث چهمهای متفاوت به سیمای هستۀ اولیه شهر گوشده شده و افق تجاری مسکونی وبناهای  ها،گسترش خیابان
پی داشته است. و الکن اگر تدبیری یت اصلی معماری و هویت فرهنگی درهای تاریخی ارزشمند فرسوده شهری باعث از بین رفتن هوبافت به

های تاریخی نخواهیم داشت و میراث فرهنگی ملی دچار مشکالت و عدم توسعه در این بخش ابنیهجدّی صورت نگیرید چیزی به نام هویت در 
ب عملکردی و سازمان فضایی برای چارچو در های تاریخی ارزشمندشهری و حفظ فرم ساختاری بافتسوده های فربافت احیای خواهد شد.

های دارای هویت با معماری برای ابنیه خصوصهبای توان جایگاهی ویژهکاربری سازگار میونی فضایی و تغییرفراموش نشدن با یک درگرگ
ترین گزینه برای عدم از بین رفت بناهای کهن فرصت استثنای مهم وسازساختهای تاریخی بیان کرد و یا به بیان دیگر برای کنترل حجم دوره

تواند راهکارهای کالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگاهی اختصاصی ملی در احیاء و حفاظت و مشارکت در این بخش می–یراث فرهنگیدر م
 انداخت و ارائه داد.

میراث  2ارد که صاحب اندیشان متفکر بر این باورند اصالتد 1، نوسازی و مرمتیسازباززندهمیراث فرهنگی نقش مهمی در حفاظت و 
در این راستاء تالش برای حفظ  کهیطورکند. و ویژه در نگرش، ایفاء می فردمنحصربههای ملی و جهانی در فهرست جامع از جایگاه و ویژگی

های ارزشمند خواهیم بود های تاریخی شاهد از بین رفتن این ابنیهبافتگیری اصالت و حفاظت، هویت بخشیدن به فضا برای احیاء برای شکل
(. که اگر تدبیری اساسی و غلبه نکردن با افکار مدرنیه صورت نگیرد دچار هنجارهای اجتماعی آمیخته با مفاهیم 225-525: 1801)یوکیلهتو، 

و  یخیتار هایمکانه و شاهد ذهنیت و افکار تقلید از کشورهای دیگر مواجه خواهیم شد. های پیشینیانمان در جامعنابودی کامل سنتچون هم
 یینقش بسزا شهیهم یشهر اتیبه ح یبخش تیزمان در هواز گذشتگان ماست که در گذر ماندهیجابه و آثار یمعمار راثیارزشمند شهرها م

 صورتهب ستمیس کی با هاآن یایشهرها و حفظ اح یخیتار های. بافتانددهیرا به خود د یو اقتصاد یاجتماع ،یو مظهر نگرش بعد فرهنگ فاءیا
های ساختارهای فضایی بافت نیچنهم بُردشیپ توانیم یفرسوده شهر هایبافتدادن به دوباره  اتیحدر میراث فرهنگی و ملی  ایسامانه

های ارزشمند های شهری را کاهش و با توسعه این ابنیهارگانیگ بودن خود را حفظ و باعث تأثیرگذاری در ارتباط با ناهمخوانی تاریخی جایگاه
قدیمی و حفظ هویت اصلی خود را های ایجاد ارزشمندتر شدن بافتباعث های مختلف با محوریت مطلوب خواهد شد که این مسئله در حوزه

 .(Klantari et al,2005:pp.77-92)اد دکار انجامبه توانیمکه یک عملکرد با استراتژی مؤثر  خواهد گرفتپی در
گ بیان کرد ، معماری، هنر و فرهنای شناخت تاریختوان اساس و پایهباشد و میترین هستۀ شهرها میهای تاریخی به عنوان مرکزیبافت

های تاریخی اهمیت خود را های مرکزی رو نادیده گرفت لذا بافتتوان هستههرچند با گسترش شهرها درحال توسعه به مراکز جدیدتر نمی
این مقاله با بررسی صورت  کنند.تر تحقق پیدا میگاه از دست نخواهند داد بلکه در ارتباط با حفظ و احیای مراکز شهری از دامنۀ گستردههیچ

در ی سازباززندهها تالش دارد با رویکردهای های تاریخی و فرسوده شهری ارزشمند در تبیین و حفظ و نگهداری این ابنیهگرفته شده در بافت
شود را بیان کند که ها، باورها و هنرهای غیر قابل برگشت خالصه میگر ارزشکه نشان احیاء و حفاظت بخش چشمگیری از تاریخ شهرها

و های سازگار های تاریخی با رویکرداحیاء بافت خصوصبهها، الگوها و ساختار فضایی در مرمت و توان هدف از این نوشتار به بررسی فرممی
یابی به برای دست نیچنهمها انجام گرفته شده است. ارزش شدن آنهای شهری و جلوگیری از بیکارآمد در بافت 8کاربریمطلوب با یک تغییر
ابی به حل مسئله با ارائه های تاریخی مطرح و سپس برای راهیدر بافت 5های اجرایی در احیاء مروری به پیشینۀ مداخلهتحقق اهداف روش

های سیستماتیک پیشنهاد ریزیهای تاریخی و مدیریت شهری حفاظت از این مراکز با برنامهدهی بافتهای اجرایی در جهت سازمانروش
فراهم شود، الزم ها آنفایل کامپیوتری امکان ترکیب و انتقال  کهآنسازی مجموعه مقاالت و نیز برای به منظور یکسان گردیده شده است.

کند تا مقالۀ خود است که همۀ مقاالت با طرحی یکسان و کامالً هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما به نویسندگان مقاالت فارسی کمک می
 تهیه نمایند. توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهیۀ مقاالت است. هیرا با طرح مورد قبول نشر

 

 مفاهیم اصلی  -2

 های تاریخی شهری()بافت 5احیاء -2-1
مرمت به  ۀفن و زیرمجموع کی احیاء تردر نگاهی جامع کهیطوربه باشد،یخاص م یمفهوم و رویکرد حفاظتی دارای تعبیر کیاحیاء 

و اقتصادی  یفرهنگ ،اجتماعی هایکه برای بهبود فعالیت باشدمی ریزیمفهوم عام آن بوده است، به معنی یک سری اقدامات مبتنی بر برنامه
: 1812، ی)فخاری تهران آیدمی شماربه زیکه حیات عملکردی اصلی خود را از دست داده، ناگر هییا شهر تاریخی یا یک ابن خیتاری یۀیک ناح

یند احیاء طبق )جدول آورد که راهکارهای فرایقابل استقرار فراهم م هایبر مکان تریعیوس هایاز تداوم و ارزش هایفرصت« احیاء» .(28-6
 یخیتار هایبافت هایطیمح در یحفاظت کردیرو کیبه عنوان  اءیبر اح دیتأک نیچنهمهای تاریخی لحاظ نمود تواند برای حفظ بافت(، می1

ی تاریخی اختصاص داد به به بناها 1و حس مکان 6روح مکان جادیرفتن و ا نیاز ب یریجلوگ با اعطای کاربری اختصاصی معاصر باعث یشهر
 راثیمتعارف از حفاظت م وهیش کیمخاطب به عنوان  یبر رو رگذاریتأث یاثر کهیطور باشد.این موضوع می دهندهنشان(، 1عنوان نمونه )شکل 

احیاء، بر مبنای  .گردد خورداربر ایژهیوماندگار و  تیقرار داشته از اهم یختشنازبان و هنرها ها،ارزش خ،یاز جنس تار اءیدر احفرهنگی 
عنوان یک  به اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هایشاخصه کارگیریبه و با اثر تاریخی در موجود هایظرفیت از استفاده با یافته انجام هایتجربه

. به عبارت دیگر، طرح کندمیفراهم را ها ظرفیت نکه امکان به فعلیت رسانیدن ای ددهیممخاطب قرار بر ذهن رویکرد کارآمد، اثر تاریخی را 
برای مجدد  ی برای استفادهچه استقرارو  کردیعملۀ نتیج نیچنهمرساند. می قطعیت، اثر را به نهفته هایها و فرصتظرفیتها، ارزشاحیاء 
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اصلی و متفاوت با کارکرد  0سازیامروزییا درج یک کاربری  یسرزندگی و چه استقرار هاینشانه ازاثرها کاربری اصیل و پیشین یک تغییر
 .است بودهظرفیت بالقوه آمیخته با باشد، عملی بودن آن منوط به وجود این شرایط و  برخوردار اصیل آن

 

 (های تاریخی شهری )مأخذ: نگارندگانیند احیاء در بافتراهکاری فرا -1جدول 

 های تاریخی شهرییند احیاء بافتفرا

 روند احیاء

 احیاء
 یند خالقانهاثر یا سازمان فضایی بر مبنای فراهای از میان رفته بخشیگانگی بخشیدن به همۀ 

 «هویت»بازگرداندن حالت وجودی، ذاتی و اصلی و 

 11بازسازی 11نوسازی 11بهسازی 9باززنده سازی

 تأکید برای احیاء اجتماعی -
 تأکید برای احیاء اقتصادی -

 جایگزینی عملکرد مناسب -
 معاصرسازی فضا -

 ریزی کالبدیبرنامه -

 هاتأکید بر فعالیت -
 رعایت اصل خویش -
 فضایی معاصر -

 
های مختلف به منظور حفظ طراحی شهری و مرمت شهری و بخشی از پیکرۀ شهر در کلیّت توان از عرصههای تاریخی را میاحیای بافت

های فرهنگی صرفاً از طریق اقدام کالبدی ممکن نیست بلکه حضور و مشارکت مردمی و جنبه های تاریخیمورد بررسی قرار داد که احیای بافت

 های تاریخی باید با هدف توسعه و در چارچوب اهداف توسعه پایدار صورت گیرد.اجتماعی مدنظر است. احیای بافت –
 

 
 )مآخذ: نگارندگان( اریزی و طراحی پروژه احیاء با حفظ اصالت بنبرنامه -1شکل 

 
های گذشتگانمان است. طوری که از نسل ماندهیجابههای تاریخی شهری میراثی ارزشمند در فرهنگ یک جامعه و معماری وابسته و بافت

کاربری های تاریخی با تغییرابنیهحفظ و احیای  نیچنهممحدودۀ تاریخی در مراکز شهرها مظهر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. 
گرایانه و یکپارچگی حیات ای باعث راهیافت عملجامع و سامانه صورتبهدهی تأثیرگذار در یک سیستم شهری سازگار در راستای سازمان

(. 80-116: 1805، نژادحاتمیداشت )کالنتری خلیل آباد،  توان نگههای اصلی هویت میسو با شهر زنده و رگههای تاریخی شهری همبافت
حفظ ارزش معماری بر مبنای  اًیو ثان را داراست خاص خودی مکانحس نگری ژرفابیبه ارزش ازیاوالً نهای تاریخی شهری معیارهای احیاء بافت

در احیاء و توجه به قوانین و مقرارات ملی و جهانی برخوردار باشد  18اصول نظری در طراحی و مرمت رعایت شده باشد ثالثاً حفظ ارزش تاریخی
های تاریخی ریزی معیارهای احیای بافتدر مرمت و احیاء، براساس برنامه وتصرّفدخل نیترکمرابعاً حفظ سرمایه با اندیشه سازندگان بنا با 

 (، حفظ شده باشد.         2شهری طبق )جدول 
                                                                                           

 (های تاریخی شهری )مأخذ: نگارندگانمعیارهای احیای بافت -1جدول 

 حفظ سرمایه حفظ ارزش تاریخی ارزش معماریحفظ  حس مکان

 های تاریخیهویت بافت -
 مفهوم مکانی -
 تعامل معنایی -

 الگوپذیری -

 پذیریفرم -
 ساختار فضایی -

 حفظ و حفاظت -
 15نگهداری -
 هاتوجه به شاخص -

 سرمایه ملی -
 15سرمایه فرهنگی -
 سرمایه اقتصادی -

 تاریخی و ارزشمند یهابافتدر  یااخالق حرفهرعایت اصول 
 معنوی یهاارزشرعایت 
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(پالک هویت=انسان)

 11هویت شهری -2-2
مکان در اثر  تیهو .نمود یو اقتصادی بررس یخیتار 11،یاجتماع سرمایه و یانسان ،یعیتوان از چند بعد کالبدی و طبیرا م یشهر تیهو

های یژگیمکان به و تیهو. مکان استی و فرهنگی از وجوه اجتماع یو بازتاب آیدفضا به وجود میی و محک زدن کیزیف طیمح میتجربه مستق
و  ختهیمکان برانگ کیبا  ارتباط ۀجمع است که به واسط ایفرد و  کیدر  یاحساس یمکان تیهوکه درحالیمکان اشاره دارد  صیقابل تشخ
های شناختاز انسان و حاصل  تیساخت هوریاز ز یبخششهری  تیهو(. 28-21: 1800)رضازاده،  شودیدر افراد م یانرژ شیباعث افزا

های لفهؤم هیشهر بر پا تیهو و حائز اهمیت هست گسترده اریشهر بس کیبخش  تیعناصر هوها در زندگی برخوردار بوده است. عوامل و انسان
خود ویژۀ  رهاییکه هر کدام صفات و متغ یو انسان ی، مصنوعیعیطب هایاز: مؤلفهاندباشد، که عبارتفضا می دهندهشکلاجزاء و دهنده تشکیل

            باشد.   نشانۀ این موضوع می(، 2توان به وجود آورد طبق )شکل این اجزاء پالک هویت شهری را مین وستیپهمبهداراست. که با  را

 
 (پالک هویت شهری )مأخذ: نگارندگان -1شکل 

 

  11مرمت شهری -2-3
 طوربهو  ستین یحل بحران شهر ی، پاسخگویکالبد مرمت وی سازباززندهکه دست یافته  تیّواقع نیبه ا اندیشه نویندر  یمرمت شهر

از مداخله در  یمرمت شهر کههگونهمان گر،ید به بیان قرار داد)مرمت شهری(،  در دستور کار زیرا ن یو اجتماع یمرمت فرهنگ یستیبا توأمان
منجر شود  زیجامعه ن یو اجتماع یفرهنگ ساخت به مداخله در یستیآغاز شده است، با یشهر ی تاریخیهاشهر و بافت ییفضای ساخت کالبد

تا  میالدی 1850 ۀاز ده ژهیخود را در دوران معاصر و به و یتحوالت و دگرگون ،یخیتارریدر س یمرمت شهر(. 16-25: 1806پور، )حاجی
و از خود  روشن بوده یمعنا و مفهوم یخود دارا یزمان طیشرابا  هاابنیه که در هر دورهسپری کرده است. را  یمراحل مختلف ها و، دورهامروزبه
و آمیخته با هویت  یسازباززنده و گاهاً پیچیده ساده هایپذیری تا طراحیاز فرم یمرمت شهر ،دههنیچنداند که در طول گذاشته یجابه

که  یادهه ،یالدیم 1850 ۀدهاند. شده ی متحولشهر آرایش و مرمت یاقتصاد ی،اجتماعی، به مرمت فرهنگ یفرسوده شهرهای تاریخی بافت
ان مرمت شهری را به سه معنا عنوان کرد: تومفهوم اصلی می در .چشمگیر شده استدوم  یپس از جنگ جهان یسازباززندهعمدتاً با 

بیان « ندهیبر آ دینوپردازانه با نگاه به گذشته و با تأک یسازباززنده»و « در قطع کامل با گذشته انهینوگرا یسازباززنده»، «مو مو به یسازباززنده»
کمبود  ایود و نب ،گرفتشکل می نیشیپ ۀو نوپردازانه ده انهیاقدامات نوگرا یعمدتاً با بازخوان ی،الدیم 1860 ۀده نیچنهم شود را لحاظ کرد.می

تر به نوسازی فرهنگی و اجتماعی متمرکز شدن و نگاهی دقیقسبب  ی )مرمت شهری(،شهر یسازباززندهدر اقدامات  یو اجتماع یمدن اتیح
دوباره آوردن  دستبهبا  ،یشهری تاریخی هانهفته در بافت یهاها و ارزشتیموقع با شناخت ی، راالدیم 1810 ۀده توانو می بازگردانده شود.

ی و سیستماتیک توانمندساز و باعث ردیگیدستور کار قرار م در یبخش خصوص خصوصبه و هایشهرداری مراکز از جمله ها از سوبافت نیا
 دست یافت.  مت شهری در این دورهی تاریخی و ایجاد رشد اقتصادی و مفهوم مرکزیتی مرهابافت کردن

                                                                                                                                       

 ی(شهرمرمت )-معاصر کردیرو -2-3-1
گذاری ها با حفظ سیاستها و دسترسیهای بازآفرینی شهری از ظرفیتهای فرسوده شهری یکی از برنامهو نوسازی بافت یسازباززنده

توان یکی از تأثیرگذارترین رویکردهای معاصر در حوزۀ مرمت بازآفرینی شهری را میشود. اصولی در طراحی و رشد توسعۀ شهری محسوب می
ای و سیستماتیک کردن اجزاء سامانه طوربهترین عناصر این رویکرد نگرش به واقعیت ابعاد متنوع شهری شمار آورد. لذا یکی از اصلیشهری به

ی کارآمد و اجرایی کردن راهبردهای بازآفرینی مرمت شهری در دستور کار قرار داد. رویکرد معاصر مرمت بندبا ساختارهای کالبدی و طبقه
های معماری در ریزی شده با ارزشهای هر شهر و منطقه با عملکردهای برنامهتوان دارای اهمیت و تأکید روزافزون بر شخصیتشهری را می

 (.   181-201: 1801)لطفی، حفظ میراث در نظر گرفت 
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 معماری در 11«هویت» هایهینظر -3

     22«ن کالنوگورد» -1-3

در  تأثیرگذار یانسان را به عنوان عامل یّات، خاطرات و تجرببردنو پی بر نقش ادراک دیبا تأکپردازانی است که یکی از نظریه «کالنگوردون»
یادآوری را  انسان تیّااست که خاطرات و تجرب و کارساز دیخاطر مف نیبه ا اندازچشم» :سدینویم نیچنهمکند و یم انیب و فضا طیمح یطراح

 .«و به فکر فرو روند را برهم بزنند انسانکردند قادراند روند افکار  آشکار پیدایی یکه وقت یدرون برداشتی یهاالعملهمان عکس یعنی ،کندمی
 را به عنوان یبصر هایدیده کهیطور. کندیم توصیهمخاطب  یذهن یهاارزش قخلاز را با استفاده  یطراح «گوردون کالن»اساس  نیبر ا

: 1880را راه حلی مناسب برای هماهنگی متوالی محیط توصیف کرده است )کالن،  دید جادی، اپنداردمی طیمهم در ادراک محو  یاصل عنصر
105-50     .) 

               

  21«پورتوراپ سامیا» -2-3
 یهاتیها و فعالهبا خواست یکسانو  سازگار ییهاطیمحفضاها و خلق  ی راطراح یهدف اصل پردازی است کهنظریه، «ایماس راپوپورت»
فرهنگ و  نیاست که ارتباط ب و باورمند معتقد یبر نقش فرهنگ در معمار دیتأک ،«راپوپورت ماسیا» نیچنهمداند. یمور بهرهکنندگان استفاده

 و یمعن تاباز باشد  پایان و سرانجامی بیجا که امکان دارد با انتهاتا آن یباشد تا طراحی بیشتری داشته ریپذفانعطا بایدشکل ساخته شده 
که در ارتباط  کند یمعرف یفرهنگ یرییو بر مبنا آن را متغ گرفته شودار کبهکنندگان استفاده اب تبطکنند و مرو یادآوری  یتداع را مفهوم

)محیط  با مسلط شدن بر آنی شخصصورت به ها راطیاز مح یاریبس ی، معن«راپوپورت ماسیا» .گیردشدن قرار  یبا مفهوم شخص یتنگاتنگ
 معتقد بر شودیمنتقل م قیکه از آن طر ییهاامیو پ یمعان نیو تشابه ب ییخوانا شیبا افزا را دیآیآن به وجود م ریی، کامل کردن و تغاطراف(

 (.05-205: 1882داند )راپوپورت، در چارچوب کلی می معانی شیافزا

 

 22جان لنگ -3-3

و با ها آن التیو تما ها، نیازها، نگرشهامردم به خواسته یتیهوادراکی و  یازهایپاسخ به ن یبرا دیمعتقد است طراحان با ،«جان لنگ»
گواهی در دسترس باشد تا نیازهای مورد  یهااستدالل ن باشدشد عوضدرحال تغییر و  طیشراوقتی  کهیطورتوجه داشته باشند. پشتکار کامل 

 به یاجتماعفرهنگی و  ینهادهاشناسه  همسو با ی و رازیساخته شده را رمز طیمحیقین دارد  ،«جان لنگ» نیچنهم نیاز انسان حفظ شوند.
 یطراحاصلی ، هدف «جان لنگ» .کندیم رییتغ زین طیمح یادراک انسان نسبت به عملکرد جامعه، فرم کالبد رییها بوده و با تغرنده آنوجود آو

که  یطراح و آری از مبنا او معتقد است که هر کار خالق نیا بر داندیساختن تجربه انسان م یو غن یانسان یازهایرا حل مسأله، پاسخ به ن
 ورشد کند  یفرهنگ یهاتفاوتتنوع و از  یو آگاه طیمح یهاتیقابل با مردم و درک یهمدل قیتواند از طریمو در خدمت جامعه است،  قتاًیحق
مند و پایدار شود بهره، حفظ، انیطراحان ب یاصل فیاز وظا یکیبا استفاده از تفکر خالق، به عنوان  بردن تجربه انسان نسبت به گذشته باال ایبر

 (.160-800: 1806)لنگ، 

 

 فلسفه در «هویت» هایهینظر -4
های برخی از بزرگان فلسفه از نگرش هویت بر مبنای فرهنگ، زمان، مکان، فرم و تأثیرگذاری عوامل در تشخیص دیدگاه

ای این اندیشمندان بزرگ فلسفه در نظر هتوان از دیدگاه(، می8بوده و براساس )جدول هویت مفهومی و عملکردی حاکی و متأثر 
 ساخت. مندبهرهگرفته شده با حقیقت وجودی 

 

 گیری هویت در معماری شهریشکل -5
(. که مستلزم Bemanian et al., 2010: 39باشد )ای میهای مکانی هر فرد یا پدیدهگر ویژگیبیان گیری هویتشکل

مهم در زمینۀ هویت مکان در ی هادگاهیدیند معرفی معیارها و عوامل کلیدی در جهت توسعه شهری بوده است که یکی از فرا
باشد که مکان را مرتبط با هویت شخصی پردازانی مییکی از نظریه 26،«آنتونی گیدنز»باشد. یگیری هویت مکان مچارچوب شکل

های های فرهنگی، اجتماعی و مراقبتنگرد. وی معتقد است هویت محصول کنشهای پایدار احساس خود میو مبتنی بر توانایی
نه یابد. یم نهان بوده است. بر این اساس هویت انسان و هویت مکان در پیوند ناگسستنی با همدیگرها دائمی از آن در فعالیت

یند ها در فراهای فرد در زمان و فضا و بازتاب تفسیر وی براساس شناختها و تدواممفاهیم ظاهری و صوری بلکه وابسته به توانایی
)گیدنز،  باشدآمیخته و در ارتباط با اجتماع توسعۀ مبنی بر احترام قابل ارزیابی و بررسی می (، هویت8گیری طبق )شکل شکل
1801 :288-106.)  
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 توسط نگارندگان(ی آورجمع)مآخذ:  پردازان علوم فلسفه در ساختار هویتهای برخی از نظریهدیدگاه -3جدول 
 13فوکوپُل میشل 

 :وی معتقد است
 د.معرفت قرار دار تیموضوع ایبژه آن در اُ گریو بعد دشود می ییشناسا تیفاعل بعد آن در کیکه  ی دارددو بعد یانسان وجود -
 ادراک، معنا( انسان،) استنتاج مفهومی از دیدگاه فوکو: 

 12برگسونهانری 

 :وی معتقد است
 بوده است. ساخته شده توسط عناصر گذشته، خاطره و حافظه ن،یمتکثر، متشکل و درحال تکو ،یجمع یادهیمدرن پد تیهو -

 )انسان، زمان، مکان(برگسون:  دگاهیاز د یاستنتاج مفهوم

 افالطون

  :وی معتقد است
 بوده است.  تیانسان قتیانسان حق یعلت وجود قت،یوجود افراد نمود حق باشد،یمثال آن م ایصورت  یهر امر قتیحق -

 افالطون: )دیرینگی، ذاتی بودن، جاودانگی( دگاهیاز د یاستنتاج مفهوم

 12ومیهدیوید 

  :وی معتقد است
 و تأثیرات از تأثرات یاهتود تیهو ر،ییدرحال تغ یاحساسات و استعدادها د،یمرکب از عقا ۀوجود، خود مجموع قتیدرک حق ییعدم توانا -

 باشد.می و خاطره یتجرب ،یحسنگرش و انطباعات 
 (انسان، زمان، مکان) هیوم: دگاهیاز د یاستنتاج مفهوم

 ارسطو
  :وی معقد است

 .باشندیصورت و ماده است، ماده و صورت جوهر و قائم به ذات مهویت شامل وجود  -
 )ذاتی بودن، وحدت( ارسطو: دگاهیاز د یاستنتاج مفهوم

 

 
 (گیری هویت معماری )مأخذ: نگارندگانشکل -3شکل

 

 های تاریخی ارزشمند در ایرانای در حفظ احیاء بافترویکرد برنامه -1
بناهای رها  به به عنوان بازگشت شتریب اءیو اح ظحفای در برنامه یکردهایروبا  1861از سال  شیتا پهای تاریخی و دارای ارزش بافت

در  1881تا  1861 یهاسال نیب نیچنهم. شدکارگیری میبهای هنیعملکرد زم ی واجتماع ی،فرهنگ ساختارهای تاریخی شهری با بافت شده در
های بافتۀ دینگر به پدو کل ینگاه ساختار با هایشهردار اقدامات ها وتاسیو سپس در س یوزارت مسکن و شهرساز یهابرنامه اولیه اقدامات

 یهانگاه نیاز اول یکی یمسکن و شهرساز ارتوز میکالبد قد -امروزی  یزندگهای برنامه رویکرد د.کرمشاهده  توانمی اءیاح تاریخی و قابل
باارزش و استفاده  یهاساختمان مرمت که شامل دیآیحساب م بههای ارزشمند از بافت اجزاییعنوان  به هاهیحفاظت از ابن و اءیبه اح یساختار

رویکرد  چارچوب در ران،یا یخیتار یشهرهافرد منحصربههای با جلوه یشهر نوسازی و بهسازی در حفظ مرمت هدف ها بامجدد از آن
به بیان دیگر  نیچنهم. بوده استدرحال گسترش  یشهر و نگرش عملکردی مناسبی زندگ طیشرا نیو به دنبال تأم یتوسعه شهردر  یابرنامه

ی ارزشمند خیدر مراکز تاربخش خصوصی  خصوصبه یگذارهیهدف جذب سرما خاص با طوربهای در بازآفرینش را برنامهرویکرد  نیاتوان می
 ،یسازباززندهگسترش  یبرا یعنوان ابزار به ،یخیتار هایبافت شاخص هایابنیهمجدد از مند شدن و بهره یبرداربهره جیترو قیاز طر شهرها
 (.Roberts, 17 :2000مشاهده نمود ) دار،یپا ی شهرها در جهت توسعهنیبازآفری و بهساز ینوساز

 

 مرمت شهریهای تاریخی در احیاء ابنیهی سازباززندهاصول روند  -7
 زانیم د،آییم شماربه 21و نوآوریخالق  ندیافر کی ،ی و دارای ارزشخیتار هایابنیه ءایو احشهری مرمت  نوسازی و بهسازی روند

 منظور نی. به همباشد رگذاریکامالً تأث های احیاءیی پروژهنها جهینت خصوصبهروند طراحی، اجرا و  در تواندیم گرمرمت نوآفرینیو  مداخله
و بر همین اساس توجه به  .ردیقرار بگ رگمرمتتوجه قابل  دیبا کارآفرینش در نحوه  یسازباززنده های احیاء وتیفعال موضوع در تیخالق
 اند از:های تاریخی شهری بسیار تأثیرگذار و مورد توجه باشد که عبارتتواند در اصول روند احیاء بافتمیمده آدستبههای آیتم

«هویت»

مکان زمان فرهنگ
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 ۀدر مجموع هاابنیه های تاریخی با توجه به راندمانجایگاه بافت و تیموقع یریرپذیتأث ی ورگذاریتأث زانیبه م آگاهی -
  .شهری یخیتار هایبافت

در طراحی  و موقعیت گاهیجامنصوب و  احیاء بافت درارزشمند  یخیتار های، یادبودها از ابنیهآثار شناخت و آشنایی -
های هیابن یعملکرد ءایاح قیاز طر های تاریخیبافت یعملکردی ازهاین نیتأم یبرا یزیرو برنامه ح، اجراطر اسیمق

 های شهری.تاریخی بافت

ی خیبافت تار ءایاح رویکردی، هایبُردشیپ ه انجام رساندنبدر جهت  هاابنیهمرمت  اتیعملاعمال به اجرا درآوردن  -
 .یسازباززندهشهری در روند 

 .یمرمت شهر کردیگر بر رومرمت یهاتوجه به عملکرد -

 یبرا یکالبد تواندشهری می مرمت در مقابل یعملکردء ایاح در روند ی و بهسازیطراح هایدر اجرای برنامه ریزیطرح -
های تاریخی مرمت های امروزی تأثیرگذار در احیای بافتنوآورانه با فناوری یعملکردی ازهاین و کالبد با 20مطابقت
 شهری. 

 توجه به معنویات. -

 

 21«صنعت گردشگری»های تاریخی در جهت توسعه های اقتصادی بافتفرصت -1

های تاریخی ایران با ابنیه دیرینگی و کهنگی به نگرشبا  وریی و بهرهاقتصاد و انتفاعی تناوب در چرخۀ ی ارزشمندخیتار هایابنیه وصول
 یاصل یمحورها از یکشمار آید. یترین بازارهای اقتصادی در صنعت گردشگری در جهان بهتواند یکی بزرگمیهزار سال قدمت  1000بیش از 

 بخش خصوصبه یگذارهیسرماهای توان با فرصتباشد که میی میو خارج یداخل یصنعت گردشگر یائیپوی، اقتصادصنعت توسعه در رشد و 
ۀ حوز هایوندیپیکی  تواندیم اءیصندوق اح تیریو با مد یخیتار یبناها یایو اح یبازساز یو فرهنگ یخیتار بناهایاز  یبردارو بهره یخصوص

و  یملی باعث استحکام هویت اقتصاد تیو تقو یتوسعه صنعت گردشگرفرهنگی کشور کمک شایانی نمود. با  راثیم ی، وگردشگررشد صنعت 
 یناش داتیتهد لیباعث تبد احیاء کردیرو بنابراین. توان احساس کرددر زندگی امروزی می فضای گذشته ازبه بیان دیگر  80ۀ از کهنه به نوتجرب

 ارز و و ورود یصنعت گردشگررشد  یهاتاخرسیتوسعه ز یبرا نهیبه ییهابه فرصت ی ملی،فرهنگو سرمایه  راثیمو از میان رفتن  بیاز تخر
در جهت توسعۀ رشد صنعت اقتصادی توجه به راهبردهای  نیچنهمکالن به اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال برای کشور پدید گردد.  هایهیسرما

 موارد زیر اشاره کرد:توان به عملکردهای اساسی و تأثیرگذار می سیاسی زمینۀ مهم و مناسب در جهت تنظیم

  ی بومی.ستیز یمکان به بیان دیگر 81یاکولوژ تیقابلبا  یخیتار هایتبدیل ابنیه -

ی و فراهم کردن نیازهای روحی خیتارهای ا احیاء ابنیهببا گسترش پیوند هویت  مکانحسو  مکانروحۀ تجرب -
 گردشگران.

 .یسازباززندهدر جهت تدوین راهبردهای رویکردی  المللیی و بینجهان یاقتصاد هایمزیت -
 ارزشمند ملی به عنوان نقش مؤثر در توسعه صنعت گردشگری در راستای برند جهانی. یخیتار هایتأثیرپذیری ابنیه -
  های تاریخی مرمت شهری.جهت حفظ هویت و احیاء بافت کاربری سازگار دربا تغییر یخیتار هایابنیه 82انطباق -

 

 گیرینتیجه -1
پیوسته در روند احیای هویت شهری در جهت همها در یک نظام بههای تاریخی ارزشمند شهری باعث ایجاد تدوام حیات ابنیهاحیاء بافت

عملکرد  نیچنهمتواند نقش مهمی در ایفای رشد رونق توسعه صنعت گردشگری داشته باشد توسعه پایدار بایستی قرار گیرد. هویت شهری می
« تهوی»فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری در طول زمان یک رویکرد راهبردی در جهت آفرینش مرمت شهری خواهد بود. 

اثر معماری(، و ذهن مخاطب بوده است که به بیان دیگر آثار معماری باید دارای معنا و یند ارتباط بین معمار )یک اثر دارای معنای واحد و فرا
باشد که این در اثر خالقیت ذهن معمار پدید  زمانروح و نمکاحس، مکانروحگر نشان حالنیدرعمفهوم عمیق در ارتباط با گذشته بوده و 

ریزی طراحان باعث ایجاد پیوستگی و گسترش استمرار زمان در های تاریخی ارزشمند با برنامهشهری در بافتخواهد آمد و با حفظ ارتقاء هویت 
اثر  کی یایعالوه بر حفظ و اح یخیتار یبناها یایمرمت و احشود. ها میتر شدن این ابنیهمعنایی با هویت آمیخته و باارزش صورتبهمکان 

کمک شایانی داشته و  یخیتارهای بافت اءیو اح یشهر تیهو یسازباززندهبه حفظ  تواندیم ی و معاصرمعمار هایارزش باو  یخیو تار یمل
های انطباقی سازگار های فرسوده شهری و فاقد کاربری، به مراکز و کاربریل بافتتوان گفت تبدیگردد. بنابراین در این پژوهش میمند بهره
 آید.شماربهها و رشد اقتصادی بخش خصوصی در جهت توسه گردشگری در احیاء ابنیه خصوصبهگذاری تواند باعث جذب سرمایهمی
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 شهر تهران 11و  1بانوان مناطق  یفراغت یهاسبک سهیو مقا یبررس

     

 2یکوثر سمانه، 1سرا میناصر پوررضا کر
 21/12/89تاریخ دریافت:  

 19/11/89تاریخ پذیرش: 
 

  87149کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 یادهیچیپ اریفراغت، مفهوم بس گذران آن است. یاوقات فراغت و چگونگ ،یمهم رفاه اجتماع یهااز شاخصه یكی
خاص آن جامعه و طبقات مختلف  یو فرهنگ یدر بستر اجتماع دیبا دهیپد نیافراد وجود دارد. ا یاست که در متن زندگ

 مناسبات استفاده کرد. یمربوط به آن از نسخه واحد یراهكارها زیو تجو یبررس یبرا توانیشود و نم فیتعر یشهر
به عنوان  یامسئله ر،ییتغ نیو به اصطالح مدرن شده است؛ به تبع ا افتهیرییتغجوانان  ژهیبه و رانیاافراد جامعه  یاجتماع

در  یپر رنگ از سبک زندگ ایهیسو مثابهبه. نحوه گذران اوقات فراغت شودینسل مطرح م نیا یگذران اوقات فراغت برا
بانوان در سطح  یفراغت یهاشین تحقیق سنجش گرامتفاوت است. هدف از انجام ای یمختلف اجتماع هایگروه نیب

با استفاده از روش پیمایش و با  قیتحق نیدو گروه است. ا نیدر ا یفراغت هایسبک هایتفاوت نییو تب  21و  2مناطق 
با روش  قین تحقیا یهانمونهشهر تهران انجام شده است.  2و  21سال به باال مناطق  21از بانوان  ینفر 711نمونه 
در  یفراغت یهاتیفعال نیب دهدیابعاد مختلف اوقات فراغت نشان م سهیو مقا یبررسای انتخاب شدند. گیری خوشهنمونه

و  2شهروندان مناطق  نیب «یجسم یورزش و آمادگ»و  «یاجتماع یاریو هم ارتباطات»،«یو معنو ینید یتعال»جهت 
باالتر  21از منطقه  شدهذکر  یهادر شاخص 2هروندان منطقه که ش یاگونهبه. شودیمشاهده م یداریتفاوت معن 21
شهروندان  نیدر ب یخانوادگ وندیدر جهت پ هاتیو فعال یهدفمند یهاتیفعال یهاشاخص نیب نیاند. همچنکرده یابیارز

 مشاهده نشده است. یداریشده تفاوت معن ادیمناطق 

 
رشد و پرورش و ارتباطاات و   ،یو معنو ینید یتعال ،یآموزش یهاتمهار ،یاوقات فراغت، سبک زندگ یدی:ـان کلـواژگ

 .یاجتماع یاریهم

 

                                                           

 naser.poorreza@gmail.com )مسئول مکاتبات(و توسعه   یاقتصاد یجامعه شناس یدکتر یدانشجو - 8

 یپژوهش علوم اجتماعارشد  یکارشناس - 2
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 مقدمه  -1
های را در زیست اجتماعی و تغییرات ارزشی و نگرشی در شهروندان به با خود دگرگونی زندگی مدرنگسترش شهرنشینی و 

اشتغاالت روزمره به عالیق شخصی خود نیز بپردازند. به بیان  همراه داشته و این امكان را فراهم کرده که شهروندان در کنار کار و
شده و مفهوم اوقات فراغت جدا از زمان  متمایز فمصر نمكااز  تولید نمكا دشو سبب مختلف یهازهحو بینوت متفا اتتمایزدیگر 

برخی از  وقات فراغت افراد است.شود چگونگی سپری کردن اکار و فعالیت شكل بگیرد. در مطالعات اجتماعی آنچه مهم ارزیابی می
زمان مشخصی نیست. اما برخی  مختصزندگی بشر وجود داشته و  پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سراسر تاریخ

ی این اعتقادند که فراغت دارای دو ویژگ ای نیز بردانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد. عدهای میفراغت را پدیده هاآن دیگر از
 شودمی سپری اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلكه با اراده و اختیار فرد خاص است، تحت تأثیر مراسم

(Brown,1996:290). 
جوانی از چرخه عمر  یمرحله. گذران فراغت به ویژه در آیدمیامروزه فراغت به عنوان یكی از  نیازهای اساسی بشر به شمار 

نسبت به پسران امكانات فراغتی کمتری دارند و  زنانهویت فرد دارد. در نقاط مختلف جهان، به  دهیشكلر اهمیتی شایان توجه د
در تمامی فضاهای عمومی فراغتی ،  تقریباًدر جهان جدید ،  "هستند.  روروبهبیشتری برای گذران اوقات فراغت  هایمحدودیتبا 

، دامنه طبیعت، افراد بر حسب طبقه اجتماعی، سبک زندگی، هاپارکبدنسازی،  هایباشگاهاز استخرهای شنا گرفته تا فضای کوه و 
مناسبات اجتماعی افراد جامعه ایران به  از طرف دیگر (112: 2894)سعیدی،  ". اندمواجه ییهاچالشسن، جنس، و قومیت و نژاد با 

وان گذران اوقات فراغت موجود برای آنان مطرح مسئله ای به عنو  ویژه جوانان تغییر یافته و به اصطالح مدرن شده است 
گردد. در واقع این افراد با کمبود اساسی مكان های اجتماعی و امكانات برای گذران اوقات فراغت خود مواجه هستند. دالیل می

 گوناگون مانع شكل گیری و ایجاد امكانات و فضاهای اجتماعی گوناگون می شود.  
های کاری متمایز فراغت تا حدودی از اجبارهای فرهنگی و اجتماعی فاصله گرفته و از فعالیتاگرچه گفته شده که امروزه 

به همین دلیل بررسی شده، با این حال هنوز فراغت زنان، محدودتر از مردان بوده و با کارهای خانگی درهم آمیخته است. 
  واجد اهمیت زیادی است. هاآنگذران فراغت در میان  گیری اشكال خاصی ازجوان ایرانی و موانع شكل زنانهای هویتی فراغت

گیری هویت افراد )و در این در دنیایی مصرفی و فراغتی شده امروز، دریافتن این نكته که ابزارها و امكانات فراغتی موجود به شكل
بهبود فضاهای در دسترس و کند، حائز اهمیت بسیار است. این بررسی می تواند به جوان( کمک می زنانپژوهش به طور ِ ویژه 
 جوان در راستای هویت بخشی منسجم و یكپارچه بیانجامد. زنانامكانات گذران فراغت 

های فرامادی )آرامش و رضایت درونی، های مادی )سالمت و تناسب، رفاه( و ارزشدهد در نظام ارزشتحقیقات نشان می
(. این تغییر و تحوالت ارزشی جامعه 287 :2882، ایرانی رایج است)زکایی مورد توجه و احترام دیگران قرار داشتن( در بین جوانان

ای های فراغتی خود را به گونهها و اولویتبر فرهنگ الگوی فراغتی جوانان تاثیر گذار بوده و به تبع آن موجب شده این گروه مؤلفه
و این که متعلق به چه  طبقه  های تربیتیشیوه ها،رفتارها و نگرشو با توجه به  با توجه به جایگاهشان در جامعهمتفاوت و 

اقتصادی هستند و تعیین کنند. عالوه بر اینها عوامل دیگری هم بر نحوه گذران اوقات فراغت افراد موثر است. زنان و مردان به 
تواند مشترک باشد. نكته ها و انتخاب هایشان می مندیطور متفاوتی فراغتشات را می گذرانند هر چند که طبیعتا بخشی از عالقه

قابل توجه در این زمینه اینكه به نظر می رسد به علت ساختار سنتی جامعه ایران با نوعی از شكاف جنسیتی در برخورداری از 
های فراغتی برای دختران و زنان مواجه هستیم. این تحلیل وجود دارد که زنان و دختران ایرانی در یک برداشت و میانگین فرصت
کنند، بخشی از این موضوع به دلیل شرایط عرفی و سنتی حاکم بر جامعه است و یکمتر شرکت م یفراغتهای ر فعالیتکلی د

مناسب سازی نشده یا به  هاآنبخش دیگری هم ناشی از محدودیت ها در زیرساخت های اجتماعی و شهری که برای استفاده 
ها نگاهی به شرایط اجتماعی امروز ایران به حدودتر می کند. با همه ایننوعی حضور زنان را در فضاهای شهری به نسبت مردان م

کند. زنانی که در گذشته عمدتا فراغتشان را ویژه در شهرهای بزرگ نشانه هایی از تغییر الگوهای اوقات فراغت زنان را نمایان می
ده می شوند، در بوستان ها ورزش می کنند، کافه های بسته خانگی یا دوستانه می گذراندند بیشتر در فضاهای عمومی دیدر محیط

دهنده کم رنگ شدن تدریجی این ها به ویژه در شهرهای بزرگ پذیرای زنان است و مجموعه مثال های دیگری که همگی نشان
رند که نمونه های مردانه را داای که امروزه بسیاری از دختران جوان عالقه به وارد شدن در عرصهمرزیندی جنسیتی است. به گونه

 توان به رواج قلیان کشیدن زنان است.آن را می
ها تاثیر بر این انتخاب هاآنها، شبكه روابط و طبقه و منزلت اجتماعی ها و ارزشمطالعات پیشینی نشان داده، جنسیت، باور

گذرانند و طبیعتا به سوی انه میدارد. زنان کمتر از مردان فرصت حضور در جامعه را دارند و بیشتر اوقات فراغت خود را در خ
شوند. از سوی دیگر اوقات های فراغتی آسان و جذاب درون خانه همچون سریال یا صحبت تلفنی با دوستان جذب میفعالیت

ه و های کوتاتوان برای این زمانبینی نشده است. از اینرو  نمیشان منقطع و پیشهای نقشیدار  به فراخور ویژگیفراغت زنان خانه
توان این فرضیه را مطرح پراکنده یک برنامه مشخص و متناوب )مانند یک فعالیت آموزشی یا فرهنگی( در نظر گرفت. بنابراین می
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گذرانی در اوقات فراغت از طریق کارهای آسان و در کرد که اوقات فراغت منقطع و غیر قابل پیش بینی، زنان را به سوی وقت
 کشاند. دسترس می

اند از: زمان، فعالیت و فضا. و زنان در هر سه مورد وضعیت ، سه عامل کلیدی در فراغت تاثیر گذارند که عبارتساساین ابر 
های فراغتی محدود است، فضاهای فیزیكی و اجتماعی که زنان برای اوقات و فعالیت هاآننامساعدی برای فراغت دارند. وقت 

دچار محدودیت است. در  هاآنهای اوقات فراغت ردازند، محدود است و در واقع گزینههای فراغتی بپتوانند در آنجا به فعالیتمی
شغل با دستمزد  هاآنبیشتر موارد، نخستین مسئولیت زنان، سازماندهی امور خانه و انجام کارهای خانه است صرف نظر از این که 

های خانگی کارهای خانه حد و مرز مشخصی ندارد. مسئولیتداشته باشند یا نداشته باشند. بر خالف استخدام با دستمزد، این گونه 
تكه شدن اوقات سازد. بنابراین باعث تكهای است که تنظیم وقت و مشخص کردن مرز کار از اوقات فراغت را دشوار میبه گونه

ت به منزله وقت آزاد با تجربه رو،  برای زنان ترسیم خط میان کار و فراغت دشوار است و در نظر گرفتن فراغشود. از اینفراغت می
 مختلف یگروهها ینبودن دسترساا یكسااانو  آنچه گفته شدبااا توجه به (. 2891بیشتر زنان بیگانه است )هیوود و دیگران، 

ان پرداخته و میز 21و 2ی زنان مناطق فراغت یتهافعالی یشناختن جامعهییپژوهش به تب یندر ا یبه فضاها و امكانات فراغت یاجتماع
 کنیم. و نحوه فراغت زنان را در ابعاد گوناگون بررسی می

 

 فراغت اوقات و جنسیت -2
مردان و زنان ایراتی ، فضاهای فردی نظیر فضاهای هنری را برای گذران ( در تحقیقات خود نشان داد که 2894)عبداللهیان

ای ورود به فضاهای جمعی تالش می کنند ضمن آنكه تران برخن مناسب تر از فضاهای جمعی می دانند، اما دااوقات فراغت دختر
از فضاهای فردی برای ثبیت موقعیت اجتماعی خود از طریق تولید ارزش و محصوات هنری استفاده می نمایند. در این معنا ، می 

اجتماعی برگزیده را به مثابه معبر دوم خود برای فعالیت های  هاآنری است که زنان ایكی از مج توان گفت تولیدات هنری زنان
  .اند، بدون اینكه وارد روابط تعارض آمیز با مردان شده باشند

های اخیر و حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی شهرها، عمدتا به سبب ( در تحقیقی نشان داد دگرگونی2899جاه، )رفعت
ده و بازنگری در نحوه ساماندهی فضاهای ها بوافزایش تحصیالت و اشتغال در زنان و تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی خانواده

شهری ایران را به ویژه در زمینه ایجاد فضاها و امكانات فراغتی مناسب برای زنان و دختران جوان، ضروری ساخته است. وی 
و مد، های جدید زندگی، فراغت، مصرف به سبک هاآنکند که بیرون آمدن دختران و زنان جوان از خانه و تمایل همچنین بیان می

های ها و پیدایش مسایل هویتی در زنان و دختران جوان است. امكان حضور سالم و مناسب در عرصهدهنده دگرگونی ارزشنشان
های تواند بسیاری از آسیبهای تاملی و مستقل و ایجاد تفكر انتقادی در این قشر از زنان، میتحصیلی و شغلی، کسب هویت

 دهد.کاهش  هاآنهای تفننی را در گرایی، مدگرایی و خریدزا، مصرفآسیبهای شخصیتی و از جمله فراغت
های شهر تهران انجام داده و به بررسی تغییرات نحوه گذران اوقات فراغت خانواده 2848اشرف الكتابی در تحقیقی که در سال 

 نسل پرداخته به این نتایج رسید:  8طی 

های بیرون خانه را ها و فعالیتبا مردان به صورتی ضعیف است که سرگرمینحوه گذران اوقات فراغت زنان در مقایسه  -
 شود؛شامل می

 تری نسبت به پسران در گذران اوقات فراغت دارند؛دختران آزادی عمل کم -

 وسایل ارتباط جمعی درگذران اوقات فراغت نسل سوم بیش از دو نسل قبل است؛ -

 ن وقت نقش اساسی دارد؛معاشرت، بازدید و هم صحبتی نسل دوم در گذرا -

 سواد، تحصیالت و درآمد نقش موثری در اوقات فراغت داشته است.  -
( در تحقیقی که به شناسایی الگوی فراغت نسلی در تهران پرداخته، نشان داده است که 2899در همین راستا  آزاد ارمكی )

ها از به لحاظ تغییرات مستمر و عدم تبعیت نسل کنند.گانه از الگوی واحدی در مصرف اوقات فراغت تبعیت نمیهای سهنسل
است. روند تغییراتی که در نحوه گذران اوقات فراغت در الگوی واحد، مصرف اوقات فراغت موجب پیچیدگی الگو در این حوزه شده

با در نسل سوم تنوع در نسل اول و وضعیت متكثر و متنوع مرتبط با یكدیگر شود از وضعیت ساده و کمطی سه نسل مشاهده می
ایست. میزان مطالعه در این نسل نسبت به نسل سوم است. اوقات فراغت نسل دوم بسیار مرتبط با کار و زندگی واقعیتغییر کرده

بیشتر است. نسل سوم نسبت به دو نسل دیگر بیشتر اوقات فراغت خود را در ورزش و تماشای آن، گردش، تماشای فیلم و گوش 
گذرد، در حالی که در نسل سوم بیشتر است. اوقات فراغت نسل اول بیشتر به امور دینی میصاص دادهدادن به موسیقی اخت

اجتماعی و فرهنگی است. همچنین او به این نتیجه رسیده است که فراغت در سطح شهر تهران با ساختار طبقاتی جامعه مرتبط 
 است. 
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زندگی اجتماعی و اوقات فراغت شهروندان تهرانی پرداخته، نشان ( در تحقیق که به نقش فضای شهری در 2899باقری بنجار)
آید که بر اساس آن هر فردی بینش و شخصیت اجتماعی خود داده که اوقات فراغت شهروندان تهرانی فعالیت فرهنگی به شمار می

و سطح تحصیالت به زمان اقتصادی شهروندان تهرانی مانند منطقه سكونت، منزلت شغلی -سازد. شرایط اجتماعیرا بارور می
 فراغت و فعالیت فرهنگی نقش اساسی دارد.

دهد که این بررسی ها کمتر بر فراغت های تحقیقات انجام شده در رابطه با اوقات فراغت در ایران نشان میمروری بر یافته
های متعددی مشاهده و مردان تفاوت ها بین ساعات و شیوه گذران اوقات فراغت زناناند، هرچند در اغلب یافتهزنان تأکید داشته

اند. یافته های اغلب است. همچنین تحقیقات کمتر به بررسی سبک زندگی افراد و ارتباط تنگاتنگ آن با مفهوم فراغت پرداختهشده
را به دادن به موسیقی و معاشرت با دوستان بیشترین زمان گذران اوقات فراغت دهد تماشای تلویزیون، گوشها نشان میپژهش

دهند که زنان نسبت به مردان اوقات فراغت کمتری دارند. همچنین در سطح خرد و ها نشان میخود اختصاص داده است. این یافته
 اند. کاربری تحقیقات انجام شده به فراغت بانوان نپرداخته

ور معناداری به توصیف ابعاد مختلف اند به طشدههای اخیر در رابطه با اوقات فراغت نوشتهدر عین حال مقاالتی که در سال
اند. در این مقاالت به متغیرهایی چون: الگوهای نسلی، فضاهای فراغتی، قدرت و سیاست، نیازهای فراغتی و فراغت پرداخته

 هرچند ،استرسد فصل جدیدی در مطالعات اوقات فراغت در ایران گشوده شدهبه نظر می. استهای جهانی شدن پرداخته چالش
 .نوز جای خالی مطالعات فراغتی با تمرکز بر زنان و سبک زندگی آنان در ایران خالی استه

 

 مبانی نظری -3
 مفهوم این خود آن به مربوط مهم هاینظریه برخی از طرح از پیش جاسته ب دارد، متعدد معانی فراغت مفهوم که آنجا از

 دومازدیه .اندگرفته نظاار در دلخواه و آزادانه فعالیتی معنای به گاه و ردهاندب کار به آزاد زمان معنای در گاه را فراغت. شود واکاوی
 : است برشمرده فراغت اوقات برای کارکرد سه فراغتی هایفعالیت و فراغت معنای گوناگونی به توجه با

 که دهد می آدمی به را فرصت این فراغت. است خسااتگی رفع و اسااتراحت فراغت، اوقات کارکرد و هدف اولین الف(
 ؛شودمی تحمیل وی به شناسانه انسان زیست طبیعی آهنگ مطابق خستگی این زیرا کند، بیرون خود تن از را کار خستگی
 گشااایدمی آدمی برابر در خیالی، چه و واقعی چه دنیایی تازه، تفریح. است ساارگرمی و تفریح فراغت اوقات دیگر کارکرد ب(

 ؛فرارکند آن سوی به تكراری و محدود فعالیت رشته یک دادن انجام از ناشی روزانة ااتگیخس از تواندمی آدمی که
 سااوی از که را تكراری کارهای تا کندمی فراهاام فرصتی فرد برای و دهد می شااكوفایی و رشااد امكان فرد به ج( فراغت

 با بتوانند آزادانه اش،آفریننده آن نیروهای در که گذارد پا حوزهای به و گذاشته سر پشت شود،می وی تحمیل بر اجتماعی نهادهای
 کند، فراهم زمان هر در را کارکرد سه فراغتی که نتواند این .کنند تقویت را هاآن یا برخیزند مخالفت به تمدنش مسلط ارزشهای

 (.28: 2811مازیه، شود )دومی تلقی ناقص انسان شاخصیات نیاازهای حیاث از اماروزین جامعاه در است که فراغتی
 :گیرد قرار توجه زمان موردهم مؤلفه، سه فراغت در که است آن بر تمایل امروزه

 هستیم؛ خانواده افراد و خود از مراقبت کار، تكالیفی همچون از فارغ ما که گردد می اطالق زمان از بخشی بر فراغت -2
 مانند گیرد، می صورت فردی هایانگیزه با و روی اختیار از هاآن انجام که شودمی گفته هایی فعالیت مجموعه به فراغت -1
 غیره؛ و تمبر آوری جمع مطالعه، موسیقی، ورزش، به دادن گوش
 می شادی و هیجان مندی، رضایت حس به که منجر شودمی اطالق خاص های تجرب و ذهنی وضعیت یک به فراغت -8
 (.19: 2899تیموتی، ) گردد

 دچار هم فراغت تاریخ، طول در فرهنگ و جامعه با دگرگونی که است معتقد و دارد اعتقاد فرهنگ و تفراغ ارتباط به 2نورمیر
 صورت به فراغت امروز که است ایگونه اخیر به سالهای در نهاد صورت به گذشته در قومی عادات از تغییر این. شده است تحول
 یک با جامعه در نهادهای فرهنگی چهارچوب در فراغت اوقات. است هآمد در جامعه اهمیت دارای قبول و مورد هایارزش از بخشی
اند؛ شده آن انجام دار ه عهد مختلف های سازمان و مؤسسات امروز در جوامع. است شده همراه ضوابط و ها محدودیت سری

 عالیم و نمادها، شعارها، با و اندآمده در فرهنگی از خصایص بخشی صورت به آن مختلف اشكال و بازی گفت توان می بنابراین
 (.71-78: 2891اند )موموندی،  خورده پیوند فرهنگی هایعنوان نشانه به مختلف

 منزلت به افتخار وی، نظر داند. درمی هاآن گروهی انسجام منزلت و عامل هایگروه شاخص به عنوان را زندگی وبر سبک

کند.  بروز رودمی انتظار عضو باشند، منزلتی حلقه این در دارند دوست که کسانی همه از که خاصی زندگی سبک در طور معمول
 را منزلت گروه افراد انتظارات شود. اینمی نمایانده دارند بیشتر خود اعضای از منزلت گروه که خاصی انتظارات در زندگی سبک این

 که دریافت اوشود. می آغاز جا همین از مصرف وبر درباره کند. بحثمی متعهد ای خاص محدوده در رفتار و اجتماعی تعامل به

                                                           

1- Neumeyer 
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 نظر در او عالوه، است. به استوار مصرف الگوهای شباهت بر باشد، مارکسی( استوار تولید )رهیافت بر که آن بیش از زندگی سبک

 فرایندی فمصر او، نظر در .آن نیست کننده تعیین ضرورتاً اما است، مؤثر کردن مصرف بر چگونگی اقتصادی تولید شیوه که داشت

از  ناشی فقط و است اجتماعی های گروه میان های کننده تفاوت بیان که متفاوت فرهنگی و اجتماعی شامل کردارهای است
 (.19: 2891  نیست )فاضلی، اقتصادی عوامل

 تن،گف پوشیدن، سخن لباس رفتار، هایشیوه به اشاره برای را زندگی سبک واژه وبر ماکس که است معتقد تأمین ملوین

 جزیی خواستندمی که کسانی بودند برای الگویی ضمن در و متفاوت منزلتی هایگروه کننده مشخص که هایینگرش و اندیشیدن

 درباره بحثی هر گونه آغاز نقطه باید را بوردیو و وبلن آثار (.Sobel، 2892: 21) گرفت  کار به باشند، منزلت های گروه این از

-جامعه جدی مطالعه شروع باید را وبلن آثارهمچنین (. Dimaggio، 1111: 719دانست ) ندگیز سبک مصرف و الگوی مصرف،

رفتار  پنهان کارکردهای به گذاردن انگشت آمیز،رقابت رفتار اجتماعی انگیزشهای درباره وبلن دانست. نظریه فراغت اوقات شناسی
 طبقه نظریه کتاب (. 898: 2891ماند )کوزر،  خواهد پایدار شناسی جامعه تاریخ در که هستند وبلن ارزش با کارهای جمله از انسانی

 آسایی تن چشمگیر، مصرف". شودمی اوقات فراغت موضوع تبیین بنیان آمیز، رقابت رفتار انجام برای اجتماعی های انگیزش مرفه،

 برتر شان همسایگان چشم در تا دکوشن می هاآن با ها انسان هستند که وسایلی بلندپایگی نمادهای چشمگیر نمایش و چشمگیر

ظاهری  مصرف از نامطلوب استفاده خاطر به را امریكا داریسرمایه جامعه شدت به پژوهش این در وبلن (.891)همان:  "کنند جلوه
 تاس رسیده این نتیجه به پژوهش این در است. وبلن داده قرار انتقاد مورد آساییتن و چشمی هم و چشم طریق از فراغت اوقات

 پایگاه و ثروت دادن نشان برای شود، صرفاًمی داده نمایش غیرتولیدی کارهای به فرد اشتغال طریق از که خودنمایانه فراغت که

 برتری برای بلكه وقت، گذران و مطالعه برای نه که کندیاد می مرفه طبقه توسط هاییکتاب خرید از وبلن باالست. حتی طبقات

 (.299: 2898شده است )وبلن،  خریداری تطبقا سایر بر آنان دانستن

  به بیشتری توجه وبلن همه این با. است کرده پردازینظریه باره این در و تأکید فراغت و مصرف یشیوه اهمیت به نیز وبلن
 با اغتفر و مصرف شیوه دوسویه ارتباط به بوردیو همچون وبلن. است داده نشان آن بر مؤثر عوامل و چون و چند تحلیل فراغت،
 اجتماعی موقعیت و منزلت دادن نشان برای تالشی را کاالها مصرف به کننده مصرف کوشش و کرده  توجه اجتماعی موقعیت
 راه مصرف دارد عقیده او. کند می مصرف اجتماعی منزلت و تشخص کسب برای کننده مصرف دارد اعتقاد وبلن. کند می ارزیابی
: 2898وبلن،) شود می انجام تظاهری اوقات یا تظاهری مصرف طریق از کار این و ستا ثروت و اجتماعی دادن موقعیت نشان
 افراد وسطی، قرون اروپای در چون مراتب پیچیدة سلسله بسیار های سیستم در نیابتی مصرف و نیابتی فراغت مفهوم دو (229

 فراغت زمان و از ثروت استفاده در هاآن جانشین واقع در ندیم، عنوان به باالتر سطوح افراد طرف انتصاب از با تر پایین سطوح
 او. شوند می گذاشته نمایش به فرزندانشان و همسران پایان بی وسیله مصرف به افراد، نیز، امروز دنیای در. شدند می انتخاب

 هستند مردان برای اییه ابزار هاآن. کنند می را سازماندهی اجتماعی زندگی که هستند زنان نوعاً جدید، مرفه طبقه در عقیده دارد
 (.11: 2891بگذارند)فاضلی،  نمایش به را خود ثروت مصرف؛ نیابتی، طریق از تا

 فعالیت اساسی هایمؤلفه از یكی ،"خود" سطح است در انتخاب »زندگی، سبک گریزناپذیر و محوری عنصر گیدنز نظر از

 امور در کامل طور به را انتخاب فرهنگی هیچ که است روشنم. میآوری عمل به عادی طور به که است هاییانتخاب همان روزمره

 (228: 2891)گیدنز، « هستند ممكن رفتاری الگوهای از انبوهی میان هاییانتخاب حقیقت در سنتها همه و کندنمی حذف روزمره

 به دستیابی از را هاآن هک است بندهایی و قید از گروهها و افراد آزادسازی به معطوف چیز هر از قبل که عام نگرشی از حرکت

پیر بوردیو در  (181: 2891)گیدنز، است او منافع و عالیق و فرد بر مبتنی که سیاستی به میدارد؛ باز زندگیشان در موجود فرصتهای
ری ای آماپشتوانه» تحلیل محتوا و... مشاهده، مصاحبه، آماری،های مختلف چون بررسیهای روشبا استفاده از  "تمایز"کتاب 

بلكه تابعی از وابستگی ، شناختی نه فقط ذهنی نیستندزیباییهای که به موجب آن انتخابکند فراهم میای ایده برای اثبات
 .( 44: 2897 هینیک،«  )چرخدمی  "کنندهمتمایز "و رفتارهای از لحاظ اجتماعی  "نماییمتشخص"که اساسا بر مدار اند اجتماعی

 و حوزه در ویژه موضوع یک اشغال سازد کهمی نشان خاطر خود کار عطف نقطه عنوان به2 سلیقه فتنگر نظر در با بوردیو
 سبک یک وارهعادت این نیز عوض در و است؛ ارتباط در ویژه وارهعادت بیان یک با متقابل طور به تر وسیع اجتماعی فضای

 قرار مطالعه مورد منفک بطور توانرا نمی زندگی هایسبک که هددمی نشان هااین میان ارتباط سازد. پیگیریمی را زندگی ویژه

 شوند.  مرتبط هم به فضای اجتماعی درون وسیعتر روابط با باید گذران فراغتهای شیوه و های زندگیداد. سبک
 را امر این بوردیو نجااند. درایاجتماعی ذاتاً هاانتخاب این که است شده ارایه نظریه این ضمنی طور به پیرامون سلیقه بحث در

 دهندمی قرار نقد مورد را گیردمی سرچشمه فرد یک درون ذاتی از کیفیت یا و بررسی مورد موضوع جوهر از سلیقه هایانتخاب که

 فرد یک قانونی حق با سلیقه مرتبط هایانتخاب که نظریه این حقیقت نیستند. در مناسب و کافی کدام هیچ دهند کهمی نشان و

 (. 289-  2887:289 مگیور و )جارو کافی نیست نیز شودمی محدود اجتماعی تاثیرات بوسیله لیو است

                                                           

1 Taste 
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، ذائقه و سبک زندگی مشابهی را می آفریند و بر عكس الگوهای مصرف فرهنگی، موقعیت اجتماعی مشابه، به زعم بوردیو"
از سرمایه اقتصادی و  اجتماعی مبتنی بر میزان بهره مندی این موقعیت -کندگذاری مینشانهطبقات اجتماعی مختلفی را بازتولید و 

فرهنگی و سمبلیک )سرمایه فرهنگی شامل سطح تحصیالت یا ، فرهنگی است. درجه دسترسی به منابع مادی )سرمایه اقتصادی(
یان افراد به طور برابر و از آنجا که دسترسی به این منابع در م کندمیسهم سرمایه یک فرد را تعیین ، مالكیت محصوالت فرهنگی(

فرهنگی عامه پسند و نخبه پسند ظهور پیدا می کند، به  هایفعالیتو  هاگزینهتوزیع نمی شود، یک سلسله مراتب اجتماعی از 
 کلی نحو به (281 -282: 2894)شكوری،  ". پیش بینی کردرا  هاآنطوری که می توان با مالحظه ذائقه افراد ، طبقه اجتماعی 

 درون در که جایگاههایی و هم به نزدیک و یا شبیه ترجیحات اساس بر که میگیرد نظر در افراد از هاییبندیگروه را بقاتط بوردیو
 ذهنی طبایع و عینی فرصتهای از که هستند افراد از ایمجموعه طبقات اجتماعی نتیجه، در. میگیرند شكل میكنند اشغال میدان

گرفت  نظر در خصوصیات از مجموعهای یا خصیصه یک اساس بر نمیتوان را اجتماعی طبقه ،نظر بوردیو از. برخوردارند مشابهی
میكند.  تعیین را هاآن یک از هر به مربوط ارزش که میشوند تعریف ذیربط خصوصیات همه میان روابط ساختار با طبقات بلكه

 (219: 2881)بوردیو، 
 توان به شرح زیر خالصه کرد:را می گیری اوقات فراغتنظریه بوردیو در مورد چگونگی شكل

افراد با توجه به تجربیات اوان زندگی خویش خواستهای ویژه و متفاوتی پیدا می کنند که بعدها به برداشت، سلیقه و  -2»
 شود.عالقه تبدیل می

 کند.یاین خواستها قابلیت نقل مكان دارد، یعنی در تمام اشكال فعالیت های فراغتی و مصرفی خودنمایی م -1

 افراد از نظر برداشتی که از فعالیتهای فراغت دارند با همدیگر متفاوتند. -8

 فعالیتهای فراغتی گوناگون نیاز به انواع متفاوتی از شایستگی فرهنگی دارد. -7

در بین گروههای مختلف اجتماعی  هاآناهمیت فعالیتها و فضاهای فراغتی و سبكهای خاص فراغت به نحوه توزیع  -1
 تگی دارد.بس

گزینه های فراغت از این اهمیت توزیعی سرچشمه می گیرد، عالیق و سلیقه ها ابزارهایی برای نشان دادن تمایز و  -9
 (.«  891: 2891تشخص اجتماعی است)هی وود و همكاران،

 در گذارد. تحقیقاتمی ها تأثیرفعالیت این دامنه و فراغت اوقات گذران چگونگی بر به عقیده پارکر میزان ونوع تحصیالت

 ارتباط فرهنگی کارهای و ویژه هنر به فراغت اوقات کارهای از بسیاری در مشارکت عالقه که دهدمی نشان و آمریكا انگلستان

 لحاظ عادات به شانطبقه از نظرصرف برخوردارند، مشابهی تحصیالت از که افرادی. دارند تحصیالت میزان با تنگاتنگی و نزدیک

 و ورزش اشكال تمام. میباشند متفاوتی دارای تحصیالت اما هستند طبقه یک از که افرادی تا هستند هم به ترشبیه کردن ورزش
 کم و طبقات پایین از افرادی عالقه مورد بیشتر کشتی مثال برای. نیستند کرده تحصیل افراد مورد عالقه غالباً خانه از خارج تفریح

 تحصیالت دارای دانندمی کشتی قرص پا و پر را طرفدار خود که کسانی که است آن از حاکی هاارزیابی و مطالعات و است سواد

 (.81 منبع، همان) هستند مخاطبین  سایر به نسبت تریپایین نسبتاً
 

 تعریف مفهومی اوقات فراغت  -4
 زشموآیا  تطالعایا توسعه ر به منظو تفریح یا ،حتاسترای ابر د،خو خاطر ضایترکامال به  که دفرت شتغاالای از امجموعه"

 99م،ضرغا)".دازدمیپر انجتماعیبدو اگی ادخانو ،شغلیت ماالزا از نشد آزاد از طلبانه بعدداو و جتماعیا کترمشا ،نتفاعیاغیر
:2849.) 

 از: تندرعباد یكرروین سه است که ا دهکر امقددایكرروسه بر مبتنی مختلف یفرتعا سیربهبر ننااجو ملی نمازسا
 .میکنیمبنتخاا نیماکهمیتو رانچهآستکهامانیزغتافر: نمازتبهمثابهغافر -2
 .ستدیاشكوفاییفرد خوو  دجوو ازبرا موجب که ستا فعالیتی غتافر: فعالیت انعنو به غتافر -1
 غتافر با طتبادر ارتجربه و یط اشرا یشهااگر یاگیر جهت انیارواحیرو ضعوتوجهبه: نییدرویکتجربه انبهعنو غتافر -8

 (.98: 2892 ن،نااجو ملی نمازسا) ستا
 فراغت اوقات در ولی ندارد دادن انجام برای کاری فرد بیكاری اوقات در چون. نیست کاری بی معنای به فراغت اوقات

 هدف فقط است مشغول فعالیت و کار انجام به نیز هاآن در که دیگر اوقات با آن تفاوت که باشد داشته تواند می متعددی کارهای
 (91: 2891: لومسدن) است لذت و آرامش کسب فراغت اوقات های فعالیت از هدف که فعالیتهاست و کارها این

از  شیاست که ب یزمان نیاست. بنابرا رینظام کار درگ یکه فرد در الزامات اجتماع ردیگ یقرار م یاوقات فراغت در مقابل زمان"
و در آن چه از آن به عنوان  دیبرقرار نما گرانیبا د یاریدلخواه و اخت یاجتماعتواند به خودش بپردازد؛ روابط  یفرد م گریهر زمان د

 مجموعه به فراغت اوقات " (9:2848رجب زاده، )".دیشود مشارکت جو یم ادیو. ..  یمدن ی، نهادهاینی، اجتماع دیااجتماع جامعه
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 تفریح، استراحت، منظور به اجتماعی و خانوادگی شغلی، اماتالز از شدن آزاد از پس را آن افراد که شود می گفته ها اشتغال از ای
 ( 47: 2891 تورکلیدسن،) ".برند می کار به اجتماعی مشارکت و عالقه مورد های فراگیری اطالعات، ی توسعه
 : آورد ستد به انمیتو را یرز کمشتر تنكا غتافر تقااو نمواپیر هشد حمطر تنظریا و ینوعنا ،یفرتعا مجموعه از

 . رکا نماز نه ستا دفر آزاد تقااو از قسمتی صمخصو غتافر تقااو -2

 . باشد می رداربرخو یبیشتر همیتا واز یافته یشافزا ادفرا غتافر تقااو ژیتكنولو و صنعت پیشرفت با -1

 . ستا نتخابیا و آزاد یمرا ادفرا ایبر غتافر تقااو رانگذ ی هنحو -8

 . دشو می حاصل خستگی فعر و مشآرا ،خاطر ضایتر عینو غتافر تقااو رانگذ ی نتیجه در -7

  (81: 2894، خانیروسا.)دشو می تعریف گر غتافر به بسته غتافر تقااو یفعالیتها -1

 . (49: 2848ن، مهدیا)نستدا مذهبی و گیادخانو ،جتماعیا ،شخصی تعهد گونه هر از وربد را ادفرا نماز ینا در باید -9

 

 تحلیل واحد و مشاهده واحد ها،داده آوریگرد ابزار تحقیق، روش -5
 سوابق و نظری مبانی ای، مطالعات کتابخانه بخش در. است شده استفاده پیمایشی و ای کتابخانه روش دو از تحقیق این در

از  .تاس شده انتخاب بانوان فراغت اوقات سنجش با مرتبط معیارهای و از شاخصها تعدادی آن، براساس و بررسی موضوع مطالعاتی
سوی دیگر از مشاهدات میدانی و غیرساختمند و همچنین تجربه زیست در حیات اجتماعی روزمره در این تحقیق مورد استفاده قرار 

 و تحلیل واحد تحقیق این در. است بوده پرسشنامه بر مبتنی حضوری مصاحبه اطالعات و هاداده گردآوری ابزار گرفته شده است.
 .دباشمی فرد مشاهده واحد

 

 گیرینمونه جمعیت آماری، حجم نمونه و روش -6
نفر برآورد شد از شهروندان شهر تهران مصاحبه حضوری مبتنی بر پرسشنامه  711با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 

دید. در مرحله نمونه انتخاب گر 111از هر منطقه  21و  2صورت گرفته است. از این بین در جهت مقایسه دیدگاه شهروندان مناطق 
محله از محالت منطقه انتخاب و در داخل محله به تصادف بلوکی برای مصاحبه انتخاب گردید و سپس در داخل  1بعد به تصادف 

 گیری سیستماتیک با در نظر گرفتن ترکیب سنی انتخاب و  با آنان مصاحبه صورت گرفته است. ها، پاسخگویان به روش نمونهبلوک
 

 یی اعتبار و روا -7
برای سنجش روایی سؤاالت از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. جدول زیر نتایج تحلیل روایی متغیرها را نشان 

 دهد.می
 ضريب آلفای کرونباخ -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه و سواالت متغیر ردیف
 11421 7 یو معنو ینید یدر جهت تعال یفراغت یهاتیفعال 2
 11498 1 هدفمندی یفراغت یهاتیفعال 1
 11488 9 پیوند خانوادگی در جهت یفراغت یهاتیفعال 8
 11989 7 فراغت اوقات در اجتماعی همیاری و ارتباطات 7
 11992 9 اوقات فراغتی در جسم یورزش و آمادگ 1

 

 های تحقیق   یافته -8
 پردازیم:می 21و  2سه آن بین دو منطقه در این بخش به مقایسه میانگین سواالت هر شاخص و مقای

درصد،  81دهد که در فاصله اطمینان مستقل نشان می Tنتایج آزمون : یو معنو ینيد یدر جهت تعال یفراغت یهاتیفعال
)پژوهشگر( این تحقیق تأیید H1ابطال و فرضیه H0باشد. به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه( می=sig 121/1سطح معناداری)

تفاوت معناداری دارد. با  21و  2منطقه در دو  یو معنو ینید یدر جهت تعال یفراغت یهاتیشود به بیان دیگر میانگین فعالیم
 یو معنو ینید یدر جهت تعال یفراغت یهاتیفعالاز  2منطقه دهد که زنان ها نشان میمقایسه نتایج به دست آمده از میانگین

 (2)جدول  رند.باالتری در این پژوهش برخوردا

درصد، سطح  81که در فاصله اطمینان دهد مستقل نشان می Tنتایج آزمون  هدفمندی: یفراغت یهاتیفعال

شود به می رد)پژوهشگر( این تحقیق H1و فرضیه تایید H0باشد. به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه( می=sig 141/1معناداری)
ده از دارد. با مقایسه نتایج به دست آمنتفاوت معناداری  21و  2منطقه در دو  یهدفمند یفراغت یهاتیبیان دیگر میانگین فعال
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ها مقایسه میانگین باالتری در این پژوهش برخوردارند. یهدفمند یفراغت یهاتیفعالاز  2منطقه دهد که زنان ها نشان میمیانگین
از میانگین باالتری برخوردار است نكته قابل توجه  "شودپرداختن به اموری که موجب آرامش می"دهد در هر دو منطقه نشان می

نسبت به  "تفكیک اوقات کاری و غیر کاری افراد "از میانگین باالتر و معنی داری در خصوص 2ویان منطقه این است که  پاسخگ
 (1)جدول  برخوردار است.  21منطق 

 (5تا  1)از  یو معنو ینيد یتعالهای فراغتی در جهت فعالیتمیانگین سواالت : 1جدول 

 گویه     
 

 منطقه

پرداختن به فعالیت 
های معنوی در 

 اوقات فراغت

حضور در اماکن 
مذهبی در 
 اوقات فراغت

پرداختن به فعالیت 
های خالف ارزش 
 فرد در اوقات فراغت

فعالیت 
تفریحی در 

د جهت رش
 معنویت فرد

و  ینید یتعالشاخص 
 اوقات فراغتدر  یمعنو

 آزمون آماری
 انحراف معبار میانگین

 T=11122 71128 27121 7111 8192 8112 8181 2منطقه 

11121 =sig  71272 28118 8189 8111 1118 8118 21منطقه 

 
 (5تا  1ی )از هدفمند یفراغت یهاتیفعالمیانگین سواالت : 2جدول 

 گویه  
 
 

 منطقه

ریزی از برنامه
قبل برای 

 اوقات فراغت

تفكیک اوقات 
کاری و غیر 

 ری افرادکا

مشخص 
بودن 
اوقات 

 فراغت 

پرهیز از 
پرداختن به 

 اهمیتامور بی

پرداختن به 
اموری که 
موجب آرامش 

 شودمی

شاخص هدفمندی در 
 اوقات فراغت 

 آزمون آماری
انحراف  میانگین

 معبار
  T=21917 11171 24111 8191 8198 8112 8171 8171 2منطقه 

11141 =sig  11279 29119 7111 8111 1188 1182 8122 21منطقه 

 

درصد،  81دهد که در فاصله اطمینان مستقل نشان می Tنتایج آزمون : پیوند خانوادگی در جهت یفراغت یهاتیفعال

 رد)پژوهشگر( این تحقیق H1و فرضیه تایید H0باشد. به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه( می=sig 197/1سطح معناداری)
دارد. با مقایسه نتفاوت معناداری  21و  2منطقه در دو  یخانوادگ وندیدر جهت پ یفراغت یهاتین دیگر میانگین فعالشود به بیامی

االتری در این ب یخانوادگ وندیدر جهت پ یفراغت یهاتیفعالاز  2منطقه دهد که زنان ها نشان مینتایج به دست آمده از میانگین
نسبت به   "تالش برای برقراری ارتباط بهتر با خانواده "ارزیابی باالتری در خصوص  2طقه همچنین زنان من پژوهش برخوردارند.

 (8)جدول  اند.پرداخته "دید و بازدید از خویشاوندان و دوستان"بیشتر به  21اند و از سوی دیگر زنان منطقه داشته 21 منطقه

دهد که در فاصله مستقل نشان می Tایج آزمون نت: ارتباطات و همیاری اجتماعی در جهت یفراغت یهاتیفعال

ابطال و  H0 باشد. به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه( می=sig 171/1درصد، سطح معناداری) 81اطمینان 
در  یاجتماع یاریدر جهت ارتباطات و هم یفراغت یهاتیشود به بیان دیگر میانگین فعال)پژوهشگر( این تحقیق تأیید میH1فرضیه

 یهاتیفعالاز  2منطقه دهد که زنان ها نشان میتفاوت معناداری دارد. با مقایسه نتایج به دست آمده از میانگین 21و  2طقه مندو 
 (7)جدول  باالتری در این پژوهش برخوردارند. یاجتماع یاریدر جهت ارتباطات و هم یفراغت

 
 (5تا  1)از اغتاوقات فری در اجتماع یاریارتباطات و هممیانگین سواالت : 4 جدول

 گویه  
 
 

 منطقه

فعالیت در 
ها و گروه

های انجمن
 داوطلبانه بانوان

عالقمندی به 
های فعالیت

دسته جمعی با 
 بانوان

پرداختن به 
کارهای خیر 

 جمعی 

شرکت در 
مراسم و 

 هاجشن

شاخص ارتباطات و همیاری 
 اوقات فراغت  در  اجتماعی

 آزمون آماری
 انحراف معبار میانگین

  T=11181 71819 21111 8117 1181 8119 1148 2منطقه 

11171 =sig  71289 22191 8111 1192 8 118 21منطقه 

 
 (5تا  1ی)از دگخانوا وندیدر جهت پ یفراغت یهاتیفعالمیانگین سواالت : 3جدول 

 گویه  
 
 

 منطقه

دید و 
بازدید از 
خویشاوندان 

 و دوستان

صرف زمان 
برای فراغت 

ایجاد فضای 
 دوستی

برقراری 
ارتباط 

با بهتر 
 خانواده

صحبت با 
خانواده در 
مورد مسائل 

 و مشكالت

بازی و 
سرگرم
با ی 
 خانواده

آشپزی 
دسته 
 اب جمعی

 خانواده

 یهاتیفعالاخص ش
 وندیدر جهت پ یفراغت

 یخانوادگ
آزمون 
 آماری

 انحراف معبار میانگین

  T=21919 11914 11182 1199 8121 8199 8191 8181 8194 2منطقه 

11197 =
sig 

 1188 8111 8179 8181 8119 8148 21منطقه 
28111 11872 

 



 

69 

 

ره 
ما

 ش
م،

دو
ل 

سا
اپی)پ 5

9: ی
 ،)

ان
ست

زم
 

89
91

 

درصد،  81دهد که در فاصله اطمینان مستقل نشان می Tنتایج آزمون : در اوقات فراغت ورزش و آمادگی جسمی

)پژوهشگر( این تحقیق تأیید H1ابطال و فرضیه H0جود فرضیهباشد. به عبارتی با اطالعات مو( می=sig 119/1سطح معناداری)
تفاوت معناداری دارد. با مقایسه نتایج  21و  2منطقه در اوقات فراغت در دو  یجسم یشود به بیان دیگر میانگین ورزش و آمادگمی

در این پژوهش  بیشتری فراغتدر اوقات  یجسم یورزش و آمادگبه  2منطقه دهد که زنان ها نشان میبه دست آمده از میانگین
نجام منظم ا"و  "ایجاد اعتماد به نفس با ورزش کردن"دهد بیشترین تفاوت مربوط به ها نشان میمقایسه میانگین .پردازندمی

ای و روزانه و به طور کلی ورزش به باالتر است. ورزش غیر حرفه 2که در هر دو سوال ارزیابی زنان منطقه  است "حرکات نرمشی
بخشی از آرامش و اطمینان  نتیجه گرفت توان ابه اوقات فراغت از عناصر سبک زندگی مدرن است. در این جا است که میمث

-از ورزش روزانه بازمی 2آورند زنان منطقه های مذهبی بدست میاز دعا و نیایش وحضور در مكان 21خاطری را که زنان منطقه 

 یابند.

 (5تا  1)از اوقات فراغتی در جسم یورزش و آمادگ میانگین سواالت: 5جدول  

 گویه  
 
 

 منطقه

انجام 
ورزش 
 رقابتی

پرداختن 
به 

 ورزش 

نجام ورزش ا
در اوقات 

 فراغت 

عالقه به 
 هایورزش
 کننده تقویت

 روح و جسم

ایجاد 
اعتماد به 
نفس با 

 ورزش

نجام ا
منظم 

حرکات 
 نرمشی

رزش و آمادگی شاخص و
اوقات  جسمانی در

 فراغت 
 آزمون آماری

 انحراف معبار میانگین

  T=11187 91911 28188 8178 8191 8179 8171 8128 1148 2منطقه 

11119 =sig  91871 29177 8119 8181 8188 8129 118 1118 21منطقه 

 

های تحلیل واریانس نتایج آزمون :های فراغتیفعالیتبا  1منطقه  انيپاسخگوهای فردی رابطه بین ويژگی

فراغتی بیانگر آن است که در  هایهای فردی پاسخگویان با هر یک از فعالیتیكطرفه مستقل برای بررسی رابطه آماری ویژگی
ان در سطح ی پاسخگویاجتماع یاریتباطات و هم( و ارsig=1111ی در سطح معناداری )خانوادگ وندیپدرصد، بین  88فاصله اطمینان 

 هایدهد که، متأهلین بیشتر به فعالیت( با وضعیت تأهل آنان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان میsig=11119معناداری )
 پردازند. ی میاجتماع یاریارتباطات و همفراغتی در جهت 

فراغتی در جهت  هایو فعالیت (sig=11182همچنین بین ورزش و آمادگی جسمی در زمان اوقات فراغت در سطح معناداری )
( با وضعیت تحصیالت پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج sig=11129ی در سطح معناداری )اجتماع یاریارتباطات و هم

یابد. از سوی دیگر کسانی که های ورزشی در زمان اوقات فراغت افزایش مینشان از آن دارد که با افزایش تحصیالت فعالیت
ی اجتماع یاریارتباطات و همفراغتی در جهت  هایهستند بیشتر از سایرین به فعالیت دیپلم و زیر دیپلمی تحصیالت دارا
 پردازند. می

( و sig=11111ی در سطح معناداری )و معنو ینید یتعالفراغتی در جهت  هایدهد، بین فعالیتنتایج تحقیق نشان می
 یاریارتباطات و همفراغتی در جهت  های( و فعالیتsig=11121دگی در سطح معناداری )فراغتی در جهت پیوند خانوا هایفعالیت
پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان از آن دارد که  اشتغال تیوضع( با sig=11112ی در سطح معناداری )اجتماع

 یاریارتباطات و همی، پیوند خانوادگی و  و معنو ینید یتعالفراغتی در جهت  هایداران نسبت به سایرین  بیشتر به فعالیتخانه
 (9)جدول  پردازند. ی میاجتماع
 

س های تحلیل واریاننتایج آزمون: های فراغتیفعالیتبا  15منطقه  انيپاسخگوهای فردی رابطه بین ويژگی

فراغتی بیانگر آن است که، بین  هایهای فردی پاسخگویان با هر یک از فعالیتیكطرفه مستقل برای بررسی رابطه آماری ویژگی
ی در سطح معناداری خانوادگ وندیپ( و sig=11111ی در سطح معناداری )و معنو ینید یتعالفراغتی در جهت  هایفعالیت

(11111=sigبا وضعیت تأهل آنان رابطه ) فراغتی در  هایدهد که، متأهلین بیشتر به فعالیتمعناداری وجود دارد. نتایج نشان می
( با وضعیت sig=11172در سطح معناداری ) هدفمندهای فراغتی پردازند. همچنین بین فعالیتی میاجتماع پیوند خانوادگی

 هدفمندهای فراغتی ه با افزایش تحصیالت فعالیتتحصیالت پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان از آن دارد ک
 یابد. افزایش می

فراغتی در جهت  های( و فعالیتsig=11111در سطح معناداری ) هدفمندهای فراغتی دهد، بین فعالیتنتایج تحقیق نشان می
داری وجود دارد. نتایج نشان از پاسخگویان رابطه معنا اشتغال تیوضع( با وضعیت sig=11112پیوند خانوادگی در سطح معناداری )

فراغتی در جهت پیوند خانوادگی  هایفراغتی هدفمند و  فعالیت هایآن دارد که زنان شاغل نسبت به سایرین  بیشتر به فعالیت
-ل میهای فراغتی هدفمند را دنبابیشتر فعالیت 21توان مشاهده کرد زنان تحصیلكرده و شاغل در منطقه پردازند. بنابراین میمی

 (4)جدول  نسبت داد. های باالتر این زنانیتوان به آگاهکنند که این امر را می
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 یفراغت یهاتیفعالبا  1های فردی پاسخگويان منطقه : رابطه ويژگی6جدول 

 منطقه تغیر
و  ینید یتعال

 یمعنو
 پیوند خانوادگی هدفمندی

ارتباطات و همیاری 
 اجتماعی

ورزش و آمادگی 
 جسمی

وضعیت 
 تأهل

 12٫11 22٫19 29٫9 24٫79 28٫98 مجرد

 28٫21 28٫12 11٫9 24٫71 28٫84 متأهل

 19 22٫88 17 11٫99 24 سایر

 1٫142 1٫119 1٫11 1٫289 1٫784 سطح معنی داری

 F 1٫411 2٫988 8٫118 1٫119 1٫997مقدار 

 عمقاط
 تحصیلی

 29٫48 28٫81 11٫19 24٫17 27٫98 یپلم و زیر دیپلمد

 11٫92 22٫11 11٫22 24٫91 28٫27 فوق دیپلم و لیسانس

 18٫14 28٫8 11٫1 29٫98 21٫14 و باالتر فوق لیسانس

 1٫182 1٫129 1٫998 1٫791 1٫184 سطح معنی داری

 F 8٫898 1٫419 1٫272 7٫281 8٫119مقدار 

وضعیت 
 اشتغال

 28٫11 28٫1 12٫91 24٫72 27٫99 خانه دار

 11٫8 22٫41 28٫14 24٫9 28٫79 شاغل

 11٫74 21٫8 29٫79 24٫97 21٫72 لیدر حال تحص

 1٫814 1٫112 1٫121 1٫999 1٫111 سطح معنی داری

 F 8٫987 1٫277 7٫811 4٫127 2٫211مقدار 

 
 یفراغت یهاتیفعالبا  15های فردی پاسخگويان منطقه : رابطه ويژگی7جدول 

 منطقه تغیر
و  ینید یتعال

 یمعنو
 هدفمندی

 
 پیوند خانوادگی

ارتباطات و همیاری 
 اجتماعی

ورزش و آمادگی 
 جسمی

 
وضعیت 

 أهلت

 29٫84 22٫17 24٫1 21٫19 21٫17 مجرد

 29٫88 22٫48 11٫87 24٫72 28٫99 متأهل

 21٫91 27٫1 29٫8 29٫8 27٫1 سایر

 1٫821 1٫221 1 1٫197 1٫111 سطح معنی داری

 F 8٫818 1٫491 8٫199 1٫129 2٫297مقدار 

مقاطع 
 تحصیلی

 29٫19 22٫99 28٫18 29٫11 21٫87 دیپلم و زیر دیپلم

 11٫9 21٫2 11٫77 29٫14 28٫77 فوق دیپلم و لیسانس

 11٫8 4٫1 21٫9 11 21 و باالتر فوق لیسانس

 1٫194 1٫818 1٫149 1٫172 1٫479 سطح معنی داری

 F 1٫18 8٫171 2٫184 2٫292 1٫484مقدار 

وضعیت 
 اشتغال

 24٫48 22٫8 28٫47 29٫71 28٫77 خانه دار

 28٫8 22٫92 11٫94 29٫87 28٫84 شاغل

 28٫18 22٫24 29٫91 27٫91 21٫12 لیدر حال تحص

 1٫144 1٫929 1٫112 1 1٫214 سطح معنی داری

 F 1٫197 8٫279 4٫119 1٫791 2٫187مقدار 

 

 گیرینتیجه
اوقات  دهیپد در ترش شهرنشینیو گسرشد لی در صده اخیر با داشنتد و وندیپ گریكدیاغلب با  فراغت ور در ادوار گذشته کا

های اخیر ما شاهد تحوالت ارزشی در سطح جامعه بوده و به تبع آن تحوالتی نیز در آمد. در دههبوجود  یابرجسته راتییفراغت تغ
 ر،فتار از جامعه طستنباا به و ستا جتماعیا رساختا نوعی جنسیتسبک زندگی و اوقات فراغت بر حسب جنسیت نیز پدید آمد. 

 ردمو در ها رشنگاا و اللتهاد از طیفی جنس و سن سساا بر. دشو می طمربو نناز و دانمر ایبر مناسب یها نقش و ها یژگیو
های از سوی دیگر سبک (.2849: 81 اد،نژ بیانو)هدد می توضیح را غتافر تقااو یهافعالیت که دارد دجوو جتماعیا مناسب رفتار

انداز( و فرهنگی و سمبلیک)سرمایه ی به منابع مادی)سرمایه اقتصادی مانند میزان درآمد و پسفراغتی نیز تابع عواملی چون دسترس
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نبودن  فرهنگی مانند سطح تحصیالت، نوع اشتغال، سطح مكان محل زندگی و...( است. بر این اساس با توجه به یكسااان
ی زنان فراغت یتهافعالی یشناختن جامعهییژوهش به تبپ یندر ا یبه فضاها و امكانات فراغت یاجتماع مختلف یگروهها یدسترساا
 ت.پرداخته و میزان و نحوه فراغت زنان را در ابعاد گوناگون مورد واکاوی قرار گرف 21و 2مناطق 

نوع فعالیت فراغتی که در این تحقیق بررسی شده که شامل  1در هر یک از  2نشان داد منطقه این پژوهش نتایج 
خانوادگی،  پیوند جهت در فراغتی هایهدفمندی، فعالیت فراغتی هایمعنوی، فعالیت و دینی تعالی جهت در فراغتی هایفعالیت"

 21است. نسبت به منطقه  "فراغت اوقات در جسمی آمادگی و اجتماعی و ورزش همیاری و ارتباطات جهت در فراغتی هایفعالیت
معنوی  و دینی تعالی جهت در فراغتی هایبین سواالت مربوط به فعالیتدهد در نتایج نشان میاز وضعیت بهتری برخوردار است. 

 هایاختصاص دارد. همچنین بین فعالیت "فعالیت تفریحی در جهت رشد معنویت فرد"در هر دو منطقه باالترین میانگین به 
پاسخگویان رابطه  اشتغال تیضعو( با وضعیت sig=11111در سطح معناداری ) 2ی زنان منطقه و معنو ینید یتعالفراغتی در جهت 

و  ینید یتعالفراغتی در جهت  هایداران نسبت به سایرین  بیشتر به فعالیتمعناداری وجود دارد. نتایج نشان از آن دارد که خانه
های عالیتجا بار دیگر رابطه معكوس بین فاین تفاوت معنادار نیست. و در این 21پردازند. در حالی که بین زنان منطقه ی میمعنو

دارند بیشتر از کنیم. بدین ترتیب زنانی که تحصیالت کمتری دارند و خانههای نقشی مدرن را مشاهده میفراغتی سنتی و جایگاه
-های اجتماعی و فرهنگی جامعه ما مانند معنویتهای فراغتی سازگار با ارزشزنان با تحصیالت باالتر و زنان شاغل به فعالیت

دستگیری از دیگران و توجه و اهتمام به کانون خانواده اشتغال دارد. فردگرایی جوهره اصلی مدرنیته است و  گرایی، همیاری و
تر باشد استقالل  و حفظ منافع فردی )از سالمت بدن گرفته تا منافع مادی( های نقشی زنان مدرنطبیعی است که هر چه جایگاه

 گران است.تر از فداکاری و ایثار برای دیبرای آنان مهم
باالتری در این  یهدفمند یفراغت یهاتیفعالاز  2منطقه دهد که زنان ها نشان میمقایسه نتایج به دست آمده از میانگین 

از میانگین  "شودپرداختن به اموری که موجب آرامش می"دهد در هر دو منطقه ها نشان میمقایسه میانگین پژوهش برخوردارند.
تفكیک  "از میانگین باالتر و معنی داری در خصوص 2نكته قابل توجه این است که  پاسخگویان منطقه  باالتری برخوردار است

در  21زنان منطقه  هدفمندهای فراغتی برخوردار است. همچنین بین فعالیت 21نسبت به منطق  "اوقات کاری و غیر کاری افراد
غال پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان از آن ( با وضعیت تحصیالت و وضعیت اشتsig=11172سطح معناداری )

یابد.  در حالی افزایش می هدفمندهای فراغتی دارد که پاسخگویان با تحصیالت باال و همچنین شاغلین بیشتر از دیگران به فعالیت
با ها اما این تفاوت معنادار نیست. کردهدر بین تحصیل  هدفمندهای فراغتی با وجود باال بودن فعالیت 2که در پاسخگویان منطقه 

االتری ب یخانوادگ وندیپ ارتباط بادر  یفراغت یهاتیفعالاز  2منطقه دهد که زنان ها نشان میمقایسه نتایج به دست آمده از میانگین
  "باط بهتر با خانوادهتالش برای برقراری ارت "ارزیابی باالتری در خصوص  2همچنین زنان منطقه  در این پژوهش برخوردارند.

 اند.پرداخته "دید و بازدید از خویشاوندان و دوستان"بیشتر به  21اند و از سوی دیگر زنان منطقه داشته 21نسبت به منقطه 
 اشتغال تیوضع( با وضعیت sig=11121در سطح معناداری ) 2فراغتی در جهت پیوند خانوادگی پاسخگویان منطقه  هایفعالیت

فراغتی در  هایداران نسبت به سایرین بیشتر به فعالیتابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان از آن دارد که خانهپاسخگویان ر
در سطح  21فراغتی در جهت پیوند خانوادگی پاسخگویان منطقه  هایپردازند. همچنین فعالیتپیوند خانوادگی می ارتباط با

پاسخگویان رابطه معناداری دارند.  اشتغال( با وضعیت sig=11112سطح معناداری )( با وضعیت تأهل و در sig=11111معناداری )
پردازند. درباره پیوند خانوادگی می ارتباط بافراغتی در  هایدهد که، زنان متأهل نسبت به شاغل بیشتر به فعالیتنتایج نشان می

شاغل زمان کمتری که این افراد برای اوقات فراغت در دلیل این موضوع روشن است و درباره زنان  به نظر می رسد زنان متاهل
 یهاتیمیانگین فعالطور فرصت کمتری که برای دیدار خانواده در طول روز دارند میتواند علت این امر باشد.اختیار دارند و همین

ه نتایج به دست آمده از تفاوت معناداری دارد. با مقایس 21و  2منطقه در دو  یاجتماع یاریدر جهت ارتباطات و هم یفراغت
باالتری در این پژوهش  یاجتماع یاریدر جهت ارتباطات و هم یفراغت یهاتیفعالاز  2منطقه دهد که زنان ها نشان میمیانگین

  برخوردارند.
( با وضعیت sig=11129در سطح معناداری ) 2ی پاسخگویان منطقه اجتماع یاریارتباطات و همفراغتی در جهت  هایفعالیت

پاسخگویان تفاوت معناداری دارند. نتایج نشان  اشتغال( با وضعیت sig=11112تحصیالت پاسخگویان و در سطح معناداری )
 یاریارتباطات و همفراغتی در جهت  هایهستند بیشتر از سایرین به فعالیت دیپلم و زیر دیپلمدهد کسانی که دارای تحصیالت می

ی اجتماع یاریارتباطات و همفراغتی در جهت  هایدار نسبت به سایرین بیشتر به فعالیتخانه پردازند. و همچنین زنانی میاجتماع
بانوان  نتیجه گرفت توانرو میپردازند. باال رفتن میزان تحصیالت عموما با سطح اشتغال خارج از خانه ارتباط مثبت دارد از اینمی

از جهت نیاز بیشتر به برقراری روابط اجتماعی در اوقات فراغت خود بیشتر دار هم به جهت وقت بیشتر در اوقات فراغت و هم خانه
تفاوت  21و  2منطقه در اوقات فراغت در دو  یجسم یمیانگین ورزش و آمادگپردازند.با ارتباط با سایرین و حضور در جمع می

در اوقات  یجسم یورزش و آمادگبه  2منطقه ن دهد که زناها نشان میمعناداری دارد. با مقایسه نتایج به دست آمده از میانگین
ایجاد اعتماد به نفس با "دهد بیشترین تفاوت مربوط به ها نشان میمقایسه میانگین .پردازندمیدر این پژوهش  بیشتری فراغت
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ین بین ورزش همچنباالتر است. 2باشد که در هر دو سوال ارزیابی زنان منطقه می "نجام منظم حرکات نرمشیا"و  "ورزش کردن
( با وضعیت تحصیالت پاسخگویان sig=11182در سطح معناداری ) 2و آمادگی جسمی در زمان اوقات فراغت پاسخگویان منطقه 

مان اوقات فراغت افزایش های ورزشی در زرابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان از آن دارد که با افزایش تحصیالت فعالیت
ای مدرن است و افراد مدرن و تحصیلكرده که دسترسی اشاره شد ورزش به مثابه اوقات فراغت پدیده شترپی گونه کههمان یابد.می

های ورزشی بزرگ و جموعهکنند. تعدد مها دارند لزوم گنجاندن ورزش را در اوقات فراغت خود بیشتر احساس میبیشتری به رسانه
 دهد.میخبر ز  مشتریان رو به رشد این فعالیت فراغتی سالم های خصوصی در مناطق شمال شهر اره و باشگاهچند منظو
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم
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 یباغبان لهیدرمان به وس زمیو مکان خچهیبر تار یوهشپژ
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 22/01/89تاریخ دریافت:  

 01/00/89تاریخ پذیرش: 
 

  88999کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 یمانند استرس، خستگ یگوناگون یروان یهایناهنجار شیمنجر به افزا عتیشدن و کاهش تعامل انسان با طب یصنعت
کاهش تعامل انسان با  جهیو در نت یشهر یساختار فضاها رییتغ نیشده است. همچن یناهنجار گریاز د یاریو بس یذهن
دارد با  یپژوهش سع نی. اشودمیها در انسان یروان التاز اختال یسر نیا دیاست که منجر به تشد یعامل زین عتیطب

 یباغبان قیدرمان از طر یهازمیمکان یو بررس لیها، به تحلدر انسان یران یهایو درمان ناهنجار عتیبر رابطه طب یمرور
. میاپرداختهبر ذهن افراد  عتیدرمان و اثر مثبت طب یهاروش یپژوهش ما به مرور عموم نیبپردازد. در بخش اول ا

 یهاتفکر، باغ یهامانند باغ عت،یطب قیدرمان از طر یهاروش گریدر مورد د یاطالعات یبه صورت اختصار نیهمچن
. در بخش میکن ارائهرا  عتیها و طبباغ به وسیلهدرمان  یهااز روش یتا ساختار کل ایمپرداختهو...  یباغ درمان ،یبازپرور
پرداخته،  یروان یهاکاهش تنش یدر راستا یاستفاده از باغبان خچهیتار یبه بررس ناگونگو هایپژوهشبا مرور بر  زیآخر ن

 .ایمدادهقرار  لیروش را مورد تحل نیا یعموم زمیو مکان

 

 یباغبان به وسیلهدرمان  ،یباغ شفابخش، اختالالت روان عت،یطب به وسیلهدرمان  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهر یزیرو برنامه ایکارشناس ارشد جغراف - 8
amir.akbaryan1350@yahoo.com 
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 مقدمه  -1
های های قلبی، بسته شدن دریچهمانند بیماری "های ناشی از سبک زندگیبیماری"هایی با عنوان گسترش جهانی بیماری

شود در حدود زده میمعضالت جامعه مدرن تبدیل شده است. تخمین تریناساسیها، افسردگی، دیابت و چاقی به یکی از رگ
ها از برند که هردو اینو سی صد و پنجاه میلیون نفر از افسردگی رنج می چهارصد و پنجاه میلیون نفر در جهان از دیابت

به بعد به صورت  2110مثال کشور سوئد از سال  طوربه.  [1,2]شوند هایی هستند که بار اقتصادی باالیی را متحمل میبیماری
. این موضوع و آمار بیانگر اهمیت فراوان [3]کندمیانگین ساالنه ده میلیون یورو تنها صرف هزینه داروهای مرتبط با افسردگی می

های درمانی غیر دارویی اهمیت و باشد. در حدود چندین سال است که روشهای روانی میهای مقابله با این نوع ناهنجاریروش
. از سری این اندکردههای ناشی از سبک زندگی پیدا های روانی و بیماریهای درمان بسیاری از ناهنجاریجایگاه خاصی در روش

 هایی که تالش در تغییر سبک زندگی فرد، به کمک تغییر فضای زندگی دارند اشاره کرد. از سری اینبه روش توانمیها روش
باغبانی و... اشاره کرد. این پژوهش در راستای  به وسیلههای شفابخش، درمان های بازپروری، باغبه استفاده از باغ توانمیها روش

های درمانی دارد، و با بررسی سوابق استفاده از این روش و تئوریباغبانی گام برمی به وسیلهکانیزم عمومی روش درمان بررسی م
 مرتبط با آن، سعی در ارائه مکانیزم درمانی عمومی برای این روش درمانی دارد.

از دوران مصر باستان تا دوران  توانمیرا  دارندیبرمباغبانی  گام  هایفعالیتادعاهایی که در جهت اثبات خاصیت درمانی 
مورد بررسی قرارگرفته است، مانند بررسی  هافعالیتمختلفی خاصیت درمانی این  هایگونه. از لحاظ سوابق تاریخی به معاصر دید

ی بستری در جای بلندمدتهای میدانی در مزرعه  ایجاد سرگرمی در فضاهای سبز برای بیمارانی که به صورت فعالیت تأثیرات
های جسمی و بهبود روحیه برای سربازانی که از جنگ این نوع درمان برروی کودکان با ناتوانی تأثیراتمطالعات  شوندمی

با تحقیقاتی که در قرن بیستم بر روی این  توانمیها بر سالمتی را اند. همچنین برخی اثرات مثبت این سری فعالیتبرگشته
 ارس انجام شد بررسی شد.ها و مدها در زندانفعالیت
های باغبانی یک اقدام پزشکی نام گذاشت، که از طریق گیاهان، فعالیت توانمیباغبانی را  به وسیلهبه صورت خالصه درمان  

گیرد. باغبانی باعث بهبود شرایط فیزیکی، کاهش سطح خستگی و نزدیکی با فضای طبیعی اقدام به درمان و بازپروری صورت می
شود. این رویکرد درمانی پلی بین رویکرد درمان از طریق فعالیت برای بیماران با المت روان و حس لذت میعمومی بدن، س

ها با می باشد، که تاکید زیادی بر تئوری کیلهوفنر بر اهمیت انجام فعالیتگیری ریشه باغ شفابخش های جسمی و شکلناتوانی
هایی را در مورد باشد. پیش از این نیز پاوال رلف الگوسالمت بدن و ذهن میبخش برروی های لذتتاکید بیشتر بر روی فعالیت

 شوند: میهای باغبانی بر سالمت ذهن مطرح کرده بود شامل موارد زیر تاثیر فعالیت

( زیبایی طبیعت به علت تغییرات فصلی که زندگی را به صورت خالصه به نمایش گذاشته و باعث جذبه به محیط و حس 0
 شود. مش میآرا

 وابستگی اکوسیستم و طبیعت زمین به طبیعت و بارور کردن زمین (2

 شود( تغذیه کردن زمین و توجه به رشد گیاهان که باعث حس نزدیکی به طبیعت می1 

دهند و این موضوع منجر به تمایل های مشترکی را با ما انجام می( معاشرت و فعالیت مشترک با دیگر افرادی که فعالیت9 
 [4,5]شودهای مشترک میبرای به اشتراک گذاشتن تجربیات آن فعالیت

 

 رابطه طبیعت و درمان -2
ا فضای سبز باعث رخ دادن اختالالت روانی و اخالقی دهد که کاهش تماس بانجام شد نشان می 2112تحقیقاتی که در سال 

دهد که تماس . تحقیقات اخیر نشان می[6]شودهای کمبود طبیعت  شناخته میشود، که با نام ناهنجاریخصوصا در کودکان می
، دیابت و [8]ام تولد، وزن نوزاد در هنگ[7]های روانی عمیقی بر سالمتی از جمله افسردگی و ناراحتی تأثیراتپیوسته با طبیعت 

های مختلفی صورت میگرفته اند و پارامترهای دارد. تحقیقات با رویکرد [11]و طول عمر  [10]های قلبی ، بیماری[9]چاقی 
اند. رویکرد های روانشناسی این تحقیقات شامل نظریات وابسته به تکامل، رفتاری، ضمیر خودآگاه، گوناگونی را مورد توجه قرار داده

 .[12]دهندباشدف که اثرگذاری طبیعت بر جنبه های مختلف روانی را نشان می... می ناخودآگاه و ضمیر
گذارد. در این بخش به فواید روانی طبیعت به صورت مستقیم روی روحیه هر فرد از طریق مکانیزم های گوناگونی تاثیر می

 دارند.ها گام برمیکمی در راستای اثبات آنهای محپردازیم که بعضا نظریهبررسی عمومی این مکانیزم ها می
های حسی آزار دهنده، ابهام در محیط و تناقض منجر به سرعت تمرکز، بازیابی روانی، آرامش : کاهش سطح محرک -

شود. مطالعات افرادی مانند راجر های شهری و ساختمانی میبخشیدن به بازیابی روانی ناشی از استرس در مقایسه با محیط 
 دارد.میاولریچ و استفن کپالن در راستای خاصیت بازیابی کننده طبیعت در برابر استرس گام بر
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ها شامل ارتباط، شوند. این ویژگیهایی است که در یک محیط ترجیح داده میارجحیت محیط: طبیعت دارای ویژگی -
های روانی نسبت به ت که پاسخگوی تمام نیازباشد. اصطالح طبیعی بودن  ویژگی اسپیچیدگی، خوانایی و رازآلود بودن می

 . [12]باشدمیمحیط از جنبه بصری 

دهد که دید به فضاهای سبز و های جراحی و بهبود سالمت فیزیکی:  تحقیقات راجر اولریچ نشان میبازپروری از عمل -
دهنده تاثیر فضاهای سبز بر  شود. همچنین تحقیقات نشانطبیعی باعث افزایش سرعت بازپروری بیماران بعد از عمل می

 شود.ها، افزایش بازدهی شغلی و افزایش رضایت شغلی میهای زندانسرعت بهبود بیماران در بیمارستان
دهد که طبیعت باعث برانگیخته شدن حس هیجان، لذت و های محیطی: تحقیقات کپالن نشان میافزایش سطح آگاهی -

در محیط جدید) به طور مثال مناطق بکر( به بازپروری قدرت تمرکز فرد کمک  شود. قرار گرفتمهای محیط میدرم جذابیت
 کند.می

 

 های سازمان یافته به کمک طبیعتانواع درمان -3
عامل مشترک بین تمام این نوع درمان ها خاصیت عمومی بستر فضای درمانی است، که در بستر وابسته به پوشش گیاهی 

ری میل به طبیعت دارد و طبیعت بستری برای آرامش و روان اوست و به همین دلیل در زمان گیرد..انسان به صورت فطصورت می
 آشفتگی جسمی و روحی میل حضور بیشتر در طبیعت باعث آرامش وی میگردد. 

که ها المللی برای تفکیک از یکدیگر هستند بعضی از مهمترین این تعریفهای جامع و بیناین نوع درمان ها نیازمند تعریف
 های زیر است:توسط پاوال رلف ارائه شده است شامل تعریف

های : مجموعه باغ 2های بازپرویو باغ 0های تفکرباغ -
های پزشکی خصوصی یا عمومی که دارای زیرساخت

و درمانی مجزا نیست، اما با این رویکرد طراحی 
شود که باعث بهبود روانی و ذهنی فردی که مدتی می

دارد بشود. مطالعات استفن کپالن در این باغ اقامت 
ها بنیاد بازپروری درختان و پارک ثیراتتأدر مورد 

 ها هستند.گیری این نوع باغاصلی شکل
 

 باغ بازپروری آلنورپ در سوئد -1 ریتصو

شود که افراد با ها هستند اطالق میبیمارستانهای درمانی مانند هایی که در مجموعه: معموال به باغ1های شفابخشباغ -
ها زمانی بیشترین بازدهی خود را کنند. این باغها استفاده میدید خود و نه به عنوان بخشی از برنامه درمانی از آنصالح

 دهند که دارای تنوع در پاسخگویی به نیازهای متفاوت کاربران باشد.در درمان نشان می

اغی که به صورت اختصاصی در یک برنامه درمانی مورد استفاده قرارگرفته که این برنامه شامل حضور : ب9های درمانیباغ -
 شودهای داروئی نیز میپزشک و درمان

ها صرفا برای بیماران مبتال به آلزایمر طراحی شده است و کشت و نگهداری از گیاهان جزئی : این باغ2های سرگردانباغ -
ها ممکن است رویکردهای گوناگونی داشته باشند، از جمله این باشد. این نوع باغبیماری می از پروسه درمان و کنترل

ای مثل تفریح نیز ممکن است ها بهبود شرایط روانی، احساسی، اجتماعی و فیزیکی بیمار است. حتی رویکرد سادهرویکرد
 ها باشد.گیری یکی از این نوع باغفلسفه شکل

های پزشکی میتواند به عنوان مکمل عمل این نوع درمان رویکردی است که دربسیاری از درمان باغبانی: به وسیلهدرمان  -
(بیمار تحت 0عنصر داشته باشد:  1باغبانی جای گیرد باید  به وسیلهکند، یک درمان برای اینکه بتواند در تعریف درمان 

پذیری بیمار در حفظ و ( مسئولیت1ان ( هدف مشخص و تعیین شده برای درم2درمان با بیماری مشخص و تعریف شده 
 [13](کاهش مدت زمان درمان9نگهداری از گیاهان

 

 تعریف و مفهوم درمان به وسیله باغبانی -3-1

                                                           
1 Meditation Gardens 
2 Restoration Gardens 
3 Healing Garden 
4 Therapeutic Gardens 
5 Wander Gardens 
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ای درمانی توسط افراد متخصص تعریف کرد، که در استفاده از گیاهان به عنوان وسیله" توانمیدرمان به وسیله باغبانی را 
. در این تعریف باغبانی فعالیتی است که در آن افراد اقدام به [14]"پذیرددر درمان صورت میجهت رسیدن به هدف مشخصی 

 ه وسیلهب. اصطالح درمان [15]گیردنمایند که این اقدام به منظور اهداف اقتصادی صورت نمیها و گیاهان مینگهداری از گل
شود، هرچند میان هریک از این اصطالحات شناخته می  0تماعیهای درمانی و باغبانی اجباغبانی بعضا با اصطالحاتی همچون باغ

های وجه تمایز مشخصی وجود دارد. باغ درمانی فرایندی است که در آن بیمار بویسله رابطه فعال و غیرفعال با گیاهان و فعالیت
فریحی است که تاکید بر مراودات کند، باغبانی اجتماعی یک فعالیت تمرتبط با نگهداری گیاهان اقدام به بهبودی سالمت خود می

. درمان بویسیله باغبانی به علت تاکید بیشتر بر درمان هدفمند با تعاریف باال متفاوت [16]اجتماعی از طریق کار در یک باغ دارد 
به  های درمانیباغبانی وجود دارد که در اکثر روش به وسیله. هرچند حالت های درمانی عمومی در مورد درمان [14]می باشد 

دهد تماس با به بحث روانی اشاره کرد که تحقیقات نشان می توانمیشود. از این حالت های درمانی گیاهان دیده می وسیله
شود، همچنین حس رضایت نسبت زندگی گیاهان و نگهداری از آنان منجر به کاهش افسردگی، استرس و شاخص توده بدنی  می

باغبانی نیز، عموما این روش در  راستای  به وسیله. در روش درمان [15]دهدش میو تمایل برای رفتارهای اجتماعی را افزای
دهد که این روش درمان منجر به افزایش گیرد، اما تجربیات نشان میکاهش اضطراب، افسردگی و استرس مورد استفاده قرار می

به صورت مجزا در تحقیقات مورد بررسی قرار  تأثیراتشود. این سطح رضایت از زندگی و بهبود رفتار افراد در محیط کاری می
باغبانی به عنوان یکی از  .[14] انداند، بلکه این پارامترها خود را در تحقیقات مربوط به استرس و افسردگی نشان دادهنگرفته
. شواهد [17] های جسمی هستند همواره مورد توجه بوده استهای درمانی مهم و کاربردی برای افرادی که دارای ناتوانیروش

های روانی تواند در بازپروری روانی افراد با ناهنجاریو می[18] دهد باغبانی بر سالمت جسم و روان تاثیرگذار است نشان می
 .[19]مختلف که نیازمند بازپروری روانی هستند تاثیرگذار باشد

 

 گیری حرفه ای درمان به وسیله باغبانیتاریخچه شکل -4

 های تحصیلی مرتبط با درمان به وسیله باغبانیدورهشروع  -4-1
شغل و  به وسیلهکالج خیرین در شهر میلواکی اولین موسسه آموزشی رسمی بود که دورهایی با رویکرد درمان  0892در سال 

های که دوردانشگاه میشیگان اولین دانشگاهی نام گرفت  0822باغبانی را ارئه کرد. سیزده سال بعد، در سال  به وسیلهدرمان 
ای طی برنامه 0892شغل که انحصارا بحث باغبانی در آن مطرح بود را ارائه کرد. در سال  به وسیلهکارشناسی ارشد در رشته درمان 

به های درمانی منینگر  و دپارتمان کشاورزی دانشگاه کانزاس  اولین برنامه درسی برای رشته درمان مشترک بین مرکز فعالیت
های باغبانی و روانشناسی در دانشگاه کانزاس و یک دوره عملی هفت ماهه در ه شد. این برنامه شامل دورهباغبانی نوشت وسیله

شد در دانشگاه کلمسون و دانشگاه میشیگان های مشابه آن چه در کانزاس برگزار میهمچنین دوره .[20]مرکز درمانی منینگر بود
بودند. در حدود یازده موسسه دیگر نیز داد چه در میشیگان رخ میتر از آنتاههایی بسیار کوها عموما دورهشکل گرفت. این دور

های دانشگاه کانزاس بود. موسسه های آموزشی دادند که کوتاه تر از دورههایی یک ساله برای درمان بویسله باغبانی ارائه میدوره
، کالج راکلند و کالج بندر ماساچوست  از این موسسات  چون دانشگاه ماساچوست ، کالج تسال ، دانشگاه تنسی ، دانشگاه تمپل

 [21]بودند

 

 باغبانی گیری بنیاد درمان بوسیلهشکل -4-2
کرد( ای که در زمینه اختالالت رشد فعالیت میهای باغبانی ملوود )موسسه، ایرل کپوس  مدیر موسسه فعالیت0891در سال 

باغبانی داشتند را گرد هم اورد. دلیل این گردهمایی نیاز به  به وسیلهدر بحث درمان های قابل توجهی نفر از افرادی که فعالیت 21
القول شرکت باغبانی بود. خروجی این گردهمایی موافقت متفق به وسیلههای مختلف گیری ارگانی متحد در بحث درمانشکل

باغبانی شکل گرفت که  به وسیلهبازپروری کنندگان با تشکیل سازمانی با این منظور بود. در همان سال انجمن ملی درمان و 
شناسند. اولین مدیر این انجمن نیز دایانا باغبانی ایاالت متحده آمریکا  می به وسیلهامروزه ان را با نام انجمن درمان و بازپروری 

باشد. انی میامروزه نیز این سازمان مشغول به کار است و هدف اصلی آن بهبود وضع سالمت مردم از طریق باغب [21]رلف بود
گیرد. همچنین خروجی این های داوطلبانه انجام میتحقیقات اکادمیک، پروژه های عملی و فعالیت به وسیلهتحقیقات این انجمن 

 گیرد.هایی در اختیار عموم قرار میتحقیقات از طریق نشریات، سمینارها و گردهمایی
 

 مکانیزم عمومی روش درمان -4-3

                                                           

1 Social Horticulture 
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 سبک درمان را به چهار دسته اصلی تقسیم بندی کرد:این  تأثیراتدایانا رلف 
 

 :فواید ذهنی -الف
های جدیدی مانند باغبانی، پرورش گل وگیاه و ها و تواناییهای نوین: افراد در این شیوه درمانی مهارتکسب مهارت .0

 آموزند.باغبانی می
 آموزند.میهای نوین ارتباطی را شان مهارتهای ارتباطی: افراد داخل دوره بر اثر گسترش بازه ارتباطیبهبود مهارت .2
گیری سواالت گوناگونی در ذهن فرد شده، و انگیزی هستند و باعث شکلتحریک حس کنجکاوی: گیاهان عناصر هیجان .1

شوند. این عوامل باعث ایجاد فرصت و تمایل افراد به انجام آزمایشات و باعث تحریک ذهنی افراد تحت درمان می
 شود.تا کنون انجام نداده اند، میاقداماتی که 

ها قدرت درک ارتباط عناصر افزایش قدرت بینش محیط اطراف: مشاهده بر هم کنش بین گیاهان، جاوران و انسان .9
گیری در افراد ریزی و تصمیمکند. این پدیده باع افزایش توانایی برنامهمختلف تشکیل دهنده خلقت را در فرد بیشتر می

 شود.می
های شغلی در افراد: بسیاری از مدارس و موسسات مختلف تمایل به استفاده از افرادی که تحت این تواناییافزایش  .2

 اند را در پروژه های باغبانی و آموزشی خود را دارند.ها قرارگرفتهدوره
یی، شنوایی( های حسی افراد)بینایی، بویایی، المسه، چشاهای حسی: افزایش قدرت استفاده از تواناییتحریک محرک .6

ها توانایی بیشتری در درک جزییات تشکیل دهنده باشد. افراد پس از گذراندن این دورهها مییکی از فواید اصلی این دوره
 کنند.محیط اطراف خود پیدا می

 
 :فواید اجتماعی -ب
های دارای هدف و فعالیتبر هم کنش با اعضای درون گروه درمان: افراد به صورت کلی راحت تر با دیگر افرادی که  .0

ها همکاری های دیگران احترام بگذارند، در فعالیتگیرند که به خواستهها یاد میکنند. آنمشترک هستند ارتباط برقرار می
 های مرتبط با رهبری را در خود تقویت کنند.ها این امکان را دارند تا تواناییهایی را بپذیرند. همچنین انکنند و مسئولیت

هم کنش با افراد خارج از گروه درمان: برای بسیاری از افراد این دوره های درمانی بخصوص افرادی که از بر  .2
تواند بسیار های گل و گیاه میبرند مراودات اجتماعی با مردم در رویدادهایی مانند نمایشگاههای جسمی رنج میمعلولیت

ها را به ی موسسه منینگر این رسم را دارد که تولیدات غذایی این باغهاها مانند باغمفید باشد. همچنین بعضی از این باغ
ها را موسسات خیریه دهد. این اقدام برای افرادی که خود مشکل مالی ندارند، حس مفید بودم برای جامعه و دیگر انسان

 به همراه دارد.

 

 فواید احساسی -ج
با پرورش و نگهداری آن ها باعث ایجاد حس موفقیت در افراد های مرتبط افزایش حس اعتماد به نفس: گیاهان و فعالیت .0

شود. غرور ایجاد شده ناشی از به پایان رساندن پروژه، حس مسئولیت پذیری و وظیفه به پایان شکت کننده در دوره ها می
 .شودمیرساندن یک کار منجر به افزایش حس اعتماد به نفس افراد 

های گلدان ها به منظور کاشت در باغ، ذیرش جامعه: اقداماتی مانند شکستن گلداناماکن تخلیه خشم در چارچوب مورد پ .2
های هرز و ... ، درمان به وسیله باغبانی بستری را برای تخلیه خشم و تسلط به رفتار از طریق تخلیه خشم با کندن علف

 کند.اقدامات متعارف ایجاد می
دهد: این مورد دارای اهمیتی مضاعف در افراد بزرگسال و افرادی که هایی که هیجان نسبت آینده را افزایش میفعالیت .1

دهند، اما امید و انتظار برای باز شدن اند دارد. بسیاری از این افراد امید خود را به آینده از دست میشکست احساسی خورده
 شود.این افراد میها منجر به افزایش حس امید به زندگی در ها در زمانی خاص و یا جوانه زدن دانهگل

مثل ترتیب کاشت گیاهان، سازماندهی منظر باغ  هافعالیتها: خالقیت در بسیاری از بستری مناسب برای انجام خالقیت .9
 کند. های خالقانه را در افراد ارضا میو... حس نیاز به انجام فعالیت

 

 فواید فیزیکی -د
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کند: اقدامات مرتبط با باغبانی بسیاری از عضالت که در زندگی روزمره مورد میافزایش توانایی انجام اقداماتی که عضالت را درگیر  .0
گذارد، بلکه موجب حس رضایت فرد کند. تقویت عضالت نه تنها بر سالمت فیزیکی بدن تاثیر میگیرد را درگیر میاستفاده قرار نمی

 شود.نسبت به خودش می

شود فرد پس از طی کردن دوره درمان نیز تمای از خانه: این سری اقدامات منجر می های بیرونافزایش تمایل افراد به انجام فعالیت .2
 [22]کندهای خارج از خانه داشته باشد که بستری مناسب برای مراودات اجتماعی و... برای او فراهم میبه انجام فعالیت

 

 گیرینتیجه
ال منجر به کاهش سطح استرس و خستگی ذهنی و بنابر بسیاری از پژوهش ها حضور در طبیعت به شکل فعال و غیرفع

. در این پژوهش به صورت انحصاری به بررسی اثرات باغبانی بر سالمت شودمیسازی بسیاری از تنش های روانی همچنین متعادل
 باشد:باغبانی می به وسیلهروان پرداختیم. نمودار زیر بیانگر مکانیزم عمومی درمان 

 

 ف اید درمان ب یسله با  انی 

 ف اید اجتماعی ف اید  هنی ف اید احساسی فیزی یف اید 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  ین  یهاکس  مهارت

 یارت اط یهابه  د مهارت

 یح  کن  او  یت ر

 اطرا   یم  نشی درت ب

 در افراد یشغل یهاییت انا

 یحس یهام ر   یت ر

 یکنش با اع ابر ه  

 درون  روه درمان

 بر ه  کنش با افراد

  ار  از  روه درمان 

 ح  اعتماد به ن  

  ش  هیتخل

 ندهینس   آ  انیه

ان ام  یمناس  برا یبستر

 ها ی ال 

 یان ام ا دامات ییت انا شیافزا

 کندیم ریکه ع الت را در 

افراد به ان ام   یتما شیافزا

 از  انه رونیب یها یفعال
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یطالعات طراحم یتخصص یفصلنامه علم

 8995 زمستان(، 9)پیاپی:  6 ، شمارهسال دوم

 

 دوستدار کودک شهر کردیمحله با رو یطراح

 کرمان 2یمحله سرجنگلدار :یمورد نمونه

     

 2یلیالهام اسمع، *1صالح نوش زاده
 71/90/09تاریخ دریافت:  

 52/79/09تاریخ پذیرش: 
 

  07710کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

کودکان تنها  ازآنجاکهکودکان هستند.  یمناسب برا یشهر یروزافزون شهرها که فاقد فضاها با توسعهامروزه 
 یفضاها یطراح لیدل نیبه هم .دهندمی لیجامعه را تشک تیو اکثر باشدمی ندهیبا آگذشته  یهانسل دهندهارتباط

 در خود را برطرف کنند. یازهایرشد کنند و ن در آنتا کودکان  باشدمیبرخوردار  ییباال تیکودکان از اهم یمناسب برا
را  یحقوق مسائل شتریب یکودک بوده ول شهر دوستدار در قالبپژوهش در خصوص کودکان  نیترکامل سالچند  نیا

 شهر صورتکودک در  یبر زندگ رگذاریتأث یطیمح طیبه شرا یشده توجه حداکثر یپژوهش سع نیکرده که در ا یبررس
محله  یسازادهیپ یبرا .دهیگرد یحله بررسم یفضاها کودکان و یو نظرهاپرسشنامه و مصاحبه  ،یمک یهاروش با .ردیپذ

در پرسشنامه و مصاحبه مشارکت  نیسال و والد 77 تا 2. کودکان میانتخاب کرد یرا به عنوان نمونه مورد 5یسر جنگلدار
 یهایژگیو یدارا ییاتابه محله شده، ختهشهردوستدار کودک پردا یارهایتوجه به مع نظرها با لیخر به تحلآدر  داشتند و

 .میشهردوستدار کودک برس کردیمنطبق بر رو

 

 دوستدار کودک، کودک، کرمان شهر یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 saleh.nooshzadeh@gmail.com مسئول مکاتبات()واحد کرمان  یدانشگاه آراد اسالم یتخصص یدانشجو دکتر - 8

 واحد کرمان یدانشگاه آراد اسالم یشهر یزیکارشناس ارشد برنامه ر - 2
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 مقدمه  -1
 رشد برای ترخاص طوربه فضا همین. کندمی ایفا را مؤثری نقش افراد شخصیت گیریشکل در هایشویژگی تمام با فضا

 )قاسملویی، باشد داشته کودک عقلی و جسمی رشد بر مثبتی أثیرت بایستمی که عاملی. شودمی محسوب مهمی کودکان عامل
 تریناصلی آن در که است فضایی خانه. است خانه کندمی تجربه اول وهله در کودک که هر فضایی ترینمهم. (5972 یاحد

 برخوردار ایالعادهفوق اهمیت از محیط با کودک ( تعامل7907 )آزموده آیدمی به دست طبیعی شکل به ،کودک هر هایدریافت
 فضاهایی ایجاد بر تأکید لذا. گیردمی بر در را کودک ذهنی و جسمی رشد تا شخصیت گیریشکل از تعامل، این که یاگونهبه. است

 با استناد که است نکاتی جمله از کودک ذهنی و جسمی رشد جهت سازنهیزم و خالق جذاب، پاسخگو، قابل دسترس، ایمن، راحت،
 شهری فضاهای ساخت در ستیبایم ریزان برنامه و طراحان کودک، یشناختروان واقعیات اساس بر و آمدهدستبه اتتحقیق به

 مستلزم محیطی یهاتیقابل کشف و جستجو و پویای کودک تعامل که است بدیهی. دهند قرار توجه مورد کودکان استفاده مورد
 آگاهی محلی، اجتماع حس محیطی، مشارکت طریق از کودک. بود خواهد طیاز مح یبرداربهره و یدهشکل در وی فعال مشارکت
 ریزان برنامه و متخصصان معاصر دوره (. درSutton et al,2002:174)کرد  خواهد درک را مؤثر بودن و تعلق حس محیطی،

 فضاهای طراحی و دارند نکودکا طراحی فضاهای مقوله به یاژهیو توجه افتهیتوسعه کشورهای به خصوص دنیا سراسر در شهری
 یهایژگیو گرفتن نظر در و روانشناسی کودک به نسبت بیشتری حساسیت و دقت با آنان بازی و نگهداری آموزشی، تخصصی

 توسعه ،هابچه به شهروندی حق اعطای دنبال به دوستدار کودک یهامنظر طرح نیاز ا .ردیپذیم انجام کودکان جسمی و روحی
. کامل نیا) است ...و محیطی- زیست موضوعات به توجه کودکان، علیه خشونت میزان کردن کم جمعی، شارکتباالبردن م آگاهی،
 و بگیرد کمك هامحله شناسایی نیازهای برای جامعه و هابچه خود از که است این کودک دوستدار شهر در یونیسف ابتکار(. 7999

 بیشترین در کودکان که عمومی فضای اولین محالت .کند کار هاآن روی و ییشناسا را نیازها این آموزشی هایکارگاه برگزاری با
 از کودک دوستدار رویکرد با شهرهای در. هستند نمایند، می کسب ازآن را فضایی تجربه بیشترین و دارند قرار آن با تعامل

 این در. است آنها دیدگاههای ریوبکارگی کودکان مشارکت اساس بر محالت طراحی می گردد، مطرح که هایی پروژه مهمترین

 باشد. می کودکان نیازهای برآوردن برای آنها گیریشکل ونحوه محله کالبدی– فضایی ساختارهای موضوع اساسی، زمینه
 در ویژه به ،"کودک شهرهای دوستدار" حوزه در قیتحق .میشوند پرداخته و ساخته برای بزرگساالن بیشتر شهرها رو این از
ها بچه به تخصیص حقوق شهروندی راستای در تحقیقات این عمده. گرفت قرار توجه بعد مورد به میالدی 7099 هایلسا از اروپا،

 قرار اندرکاران شهری دست ریزان وبرنامه توجه مورد "کودک دوستدار شهر" امروزه. بود نیازهای آنها خواسته هاو به رسیدگی و
 تأیید را کودک حقوق مانیپ متحد، ملل سازمان عمومی مجمع در جهان کشورهای انندگینما میالدی، 7090 سال در .است گرفته

 حقوق معاهده" نام به عهدنامه که این. نمایند تالش خود کشورهای در آن اجرای و برای تصویب تا شدند متعهد و کردند امضا و
 تحقیق این در منظور بدین .تشویق میکند ودکانک برای بهتر دنیایی ساختن به را جهان مردم دولتها و همه است، معروف "کودک

 با نیازها این شناسایی با تا شود می آن پرداخته کودکان نیازهای وبررسی کرمان 5سرجنگلداری محله موردی نمونه بررسی به
 گردد. ارایه کودک دوستدار مناسب طراحی کودکان مشارکت

 

 تحقیق چارچوب .2

 کودک -2-1
 تعریف طبق. باشد برخوردار بیشتری وضوح از موضوع تا بپردازیم کودک تعریف به است الزم ح،صحی شناخت برای ابتدا در
 میراث فرهنگ در. باشدمی( دختر یا پسر) دهینرس بلوغ حد به که فرزندی و صغیر کوچك، معنای به کودک معین، فارسی فرهنگ

 در حقوقی تعاریف طبق دیگر طرف از .است شده یاد دارد، قرار بلوغ دوران تا تولد بین که شخصی عنوان به کودک از نیز آمریکایی
 حقوق کنوانسیون یك ماده در. باشد نرسیده شرعی بلوغ سن به که میشود اطالق فردی به کودک ایران، اسالمی جمهوری
 شده معرفی ودکک بعنوان سال 79 زیر افرادانسانی 7997 مصوب کودکان حقوق از حمایت قانون یك ماده در طور وهمین کودکان

 واز شده انجام بندی گروه به توجه با (7991 وحبیبی، رضوانینمود ) بندی گروه توان می دسته 2 در را سال 79 زیر کودکان. اند
 وعمال گیرند می فاصله خود خانه از (7990 مقدم، و داوودی) متر 099 تا سال 75 - 9 و متر 999 تا سال 9 -1 کودکان که آنجا
 .شوند می شهر وفضاهای لهمح محیط وارد

 

 ومحیط کودک -2-2
. بینند می دیگریطوربه را جهان بزرگساالن، با مقایسه در کودکان که رسید نتیجه این به 7059 دهه های سال در پیاژه
 را محیط که بزرگساالن ( برخالفDay،2007بهبودبخشند ) را خودشان وضعیت تا دهند می تغییر را خود پیرامون محیط کودکان
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 که مختلفی های کاربری اساس بر را محیط بتوانند که است مهم کودکان برای ازمحیط هایی جنبه کنند، می درک فرم طریق از
 راه (7019) وهادسون پوکك مطالعات. کنند می توجه محیط وتصادفی جزیی های ویژگی به ها بچه. دهند تغییر دهند، می آن به

 قابل های فعالیت بادوستان رفتن بیرون و بازی. سازد می اطراف محیط یادگیری به قادر را کودکان مدرسه و خانه بین رفتن
 Cunninghamهستند کودکی دوران تجربه از بخشی آنها درحالیکه شوند، می انگاشته نادیده بزرگترها توسط که هستند توجهی

et al.1996) وخواسته نیازها به توجه و کودکان مشارکت اهداف با که پروژه هایی در ویژه به شهری، فضاهای طراحی به توجه 
 نقش دادن و مشارکت فرصت ایجاد با کودکان، های خواسته بر منطبق محیطی آوردن فراهم بر عالوه میتواند ،باشدمی آنها های

 (.7999 نیا، لکامباشد ) جامعه در خالقانه و واقعی مشارکت وتوسعه اجتماعی های آگاهی بردن باال موجب هاآن به اجتماعی
 

 کودک شهردوستدار -2-3
 میکنند اداره ها بچه عالیق براساس شهرهارا این چگونه دولتمردان که است معنی این به کل بطور کودک شهردوستدار مفهوم

 .میشود رعایت وفرهنگ آموزش حمایت، ونقل، حمل سالمت، مثل ها بچه اساسی حقوق درآن، که میشود گفته شهرهایی به ونیز
 شهردوستدار كی .کنند راابراز نظراتشان دارند وحق دارند حقوقی که اند شده تعریف شهروندانی عنوان به ها بچه اساس نیابر

 (Riggio,2002:46).میشود ساخته کودکان وسیله به که است شهری بلکه نیست، ها بچه برای خوب شهر تنهایك کودک
 مورد در یادگیری و کاوش به وقادرند میکنند آرامش و امنیت احساس آن در انکودک که است یمکان کودک، دوستدار شهر درواقع

 (7909:یلیسه کربالیی حسینی،) .باشدمی نیز مردم دوستدار شهر یك کودک، دوستدار شهر كی .بپردازند خود پیرامون فضاهای
 مشخص را کودکان حقوق ساختار پیش از بیش شدکه آغاز ومتعددی مهم یتهایفعال کودکان، حقوق معاهده تصویب اززمان
 :به کرد اشاره میتوان فعالیتها نیازا .میسازد

 مربوط و برنامه شدند جمع ریودوژانیرو در 7005درسال زمین دراجالس جهان رهبران که زمانی :57کار ودستور زمین اجالس
 کیانی،) .سهیم باشند پایدار توسعه روند تا ندشد شناخته اصلی های گروه عنوان به جوانان و کودکان کردند، راتدوین 57دستورکار به

 می تعریف و پسران دختران برای شهرهایی و یا کودکان برای شهرهایی عنوان به های طرح راستا این در (7907:زاده لیاسماع
 ساختار راستای در دیگران هما نند ها بچه درآن که مشارکتی ریزی برنامه .7:داشت تاکید اساسی فاکتور سه بر ها طرح نیا .شد

 را هایشان خواسته به دادن شکل و جمع آوری فرصت انها به که کودکان مراکز .5 .دارند اساسی نقش محیط فضایی شکل دادن
بزرگترها  دخالت بدون محیطی های گیری تصمیم استقالل راستای در ها بچه به دادن و فرصت انگیزه .9.میدهد

(UNICEF,2005;5) 

 

 محله -2-4
 شده شناخته و قسمت چیزها یا ها مکان برخی اطراف فضای شهر، از بخش یك را محله شهرسازی، فرهنگ در وانک رابرت

 جنبش سردمداران-زیبرگ وپالتر دوانی آندره دارد. تنگاتنگی رابطه شهر ساختار با که داند می مختلط کاربری با شهر محیط از ای
 مرکز یك اطراف در انسانی گوناگون های فعالیت با شهر از ای ریزی شده امهبرن قسمت را محله متحده، درایاالت شهرسازی نو

 .داند می شده، ساماندهی تشخیص قابل
 

 محله با فضاهای ارتباط کودکان -2-5
 های فعالیت با دوستان رفتن بیرون و بازی. سازد می اطراف محیط یادگیری به قادر را کودکان مدرسه و خانه بین رفتن راه

 همانطور Cunningham et al,1996)) بخشی آنها درحالی که شوند، می انگاشته نادیده بزرگترها توسط که هستند جهیتو قابل
 درک و خانه امن فضای بین راه نیمه در محلی، مهم فضای یك بعنوان بالقوه بطور محله کند، می استدالل (.Hardin,2000) که

 از طریق خطر انداز چشم یك بعنوان مسلما محله یا محلی های حوزه: که کند یم بیان این. کند می عمل فضای عمومی خطرات
 توسط آنها مداوم همراهی اتومبیل و با کودکان رساندن. است شده بازسازی سواره ترافیك افزایش و ها غریبه از ترس چون عواملی

 استقالل وتوسعه فردیت وارتقاء منزل از بیرونهای فعالیت از جلوگیری راه ترین ساده تواند می عمومی فضای در بزرگسال یك
 پیداکرد خواهد ادامه بزرگسالی تا که سازد می را هاآن عمومی مهارتهای فضای در خودکارکودکان اقدامات. باشد کودک

(Collins and Kearns, 2001a; Tranter and Pawson,2001)  
قابل  و تر اجتماعی تر، جذاب را خیابانها و شود شکسته بزرگساالن بین های حایل تا کند می کمك اغلب کودکان حضور

 کنترل های ازمکان جدا یکدیگر، با معاشرت و مالقات به آن در که دارند هایی فرصت به نیاز کودکان بهرحال. سازد می زندگی
 از % 71 تنها که یافتنددر کالیفرنیا درجنوب شهری سایت چهار درمطالعه Simpson1997)) .بپرداند والدین و معلمان توسط شده

 یك از تنهایی سال به 75-77کودکان از % 99و بروند بزرگسال همراهی بدون بلوک یك بیشتر از که داشتند اجازه ساله1 کودکان
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 باز فضاهای در والدین قبول در نتیجه عدم و .((Cunningham and Jones,1999این بر عالوه. کردند عمومی بازدید فضای
 و خانه از خارج فضای در بازی برای خود فرزندان تشویق به والدین عدم تمایل و ترافیك خطر و ها غریبه از رست نظارت، بدون

 (.Mitchell,2007) .است آورده بوجود را محالت محیط وغریبه با ناآشنا نسلی آنها، از ترکیبی

 

 کودک شهردوستدار ویژگی -2-6
 عملی میباشند؛ مشارکت اطرافشان محیط به دادن شکل منظور به کودکان مشارکت ایجاد دنبال به کودک دوستدار شهرهای

 میتوان اساس این بر (.  21:  7907 کیانی، و زاده اسماعیل) شودیشهرم به نسبت کودک پذیری تعلق و عالقه ایجاد باعث که
 و فرهنگ باتاریخ، پیوند-9 طبیعت، با پیوند-5 امنیت، و یمنیا آسایش،-7:کرد بیان اینگونه را کودک دوستدار شهرهای ویژگیهای

 به توجه-9 کودک به مربوط فضاهای و مؤسسات وجود-1 امکانات، به دسترسی -1خوانایی -2 تازگی، و جذابیت-4 جمعی، هویت
 (.74:7907 آزموده،معلول ) کودکان
 ساله ده برنامه به یونسکوشروع آن از پس بالفاصله. شد تاسیس7 متحد ملل وفرهنگی علمی آموزشی، سازمان 7019 سال در

 طراح لینچ کوین( Chawla,2002کرد )محیطی  زیست مشکالت برای محور مردم های حل راه از درستی درک افزایش هدف با
 طراحان معماران، طبیعی، علوم دانشمندان اجتماعی، محققان شامل که ای رشته رویکردمیان این رهبری برای شهری ریز برنامه و
 محیط به دادن ارزش و نوجوانان از کوچکی گروه "به توجه پروژه این از هدف. شد انتخاب بودند، شهری محیط نشمنداندا دیگر و

 ملل درسازمان کودکان دوستی مفهوم. شد نامگذاری شهرها در رشد بنام نهایت در پروژه این (Lynch,1977) آنهاست فضایی
 های سیستم ارتقاء و شهری زندگی در کودکان مشارکت فعال حکم انسیون،کنو قرارگرفت، کودک حقوق کنوانسیون مبنای متحد
 مفهوم یك عنوان به کودک دوستی بنابراین ((UNICEF, 2004 دارد رابرعهده کودکان حقوق به متعهد های حکومت به محلی

 کودک دوستی جنبش در یاصل موضوع. شد گسترده ومحلی جامعه ای، منطقه ملی، جهانی، درسطح پیش از اخیربیش دهه طول در
 اخیر سالهای طی ((UNICEF,1992,1997 پایداراست و سالم جامعه یك نهایی شاخص عنوان به کودکان سالمت به نگاه

 5991 سال در بار اولین. است گرفته انجام زیادی تحقیقات و مطالعات پیشرفته درکشورهای( CFCکودک ) دوستدار شهر پیرامون
 یژگیهای وو ها جنبه تمام که شهری اولین و«  کودک دوستدار شهر» عنوان به یونیسف طرف از دراسترالیا «بندیگو شهر» میالدی

 کودکان حقوق شهر دراین شد شناخته رسمیت به و یمعرف بود، داده اختصاص خود به یونیسف نظر از را کودک شهردوستدار یك
 از پس موضوع این به جدی توجه اولین گفت بتوان شاید. دارد قرار توجه مورد یکردها رو تمام در اساسی و اصلی اولویت عنوان به

 را کودک شهردوستدار پروژه دیگرنهادها، همکاری با یونسف سازمان که ای گونه به گرفت صورت بم در 7995 سال مخرب زلزله
 نظرات و داشتند ت مشار سال 79 تا 1 کان کود پروژه این در. کرد هدفگذاری را آن و تعریف کودکان«جمعی کت مشار»هدف با

 اولین برای فارس استان در« اوز شهر» دنیا، کودکان پژوهشی مؤسسه طرف از کردندهمچنین می ابراز مختلف هایروش با را خود
 (741:  7909 کواکی، زادهاسماعیل). شد انتخاب 7990 سال ماه فروردین در ک کود دوستدار شهر عنوان به بار

 سازی آماده» عنوان تحت کتابی کودکان برای شهری فضاهای سازی مناسب زمینه در خاص طوربه ایران در بار اولین برای
 نیازهای به کودکان، با برخورد نحوه بررسی ضمن که است کرده تألیف 7992 سال در تهران موردی نمونه« کودکان برای شهر
 و بپردازند کودکان نیازهای تأمین به باید چگونه شهرها ینکه ا و دمیکن اشاره شهر اجتماعی گروههای ین اصلیتر عنوان به آنان

 (7)جدول  .دارند انتظاراتی چه شهرها از کودکان
 

 سوال -3
 ساختار فضایی محله سرجنگلداری دارای ویژگی های منطبق بر رویکرد شهردوستدار کودک باشد؟ کندمیچه عواملی کمك 

 

 تحقیق شناسی روش -4
 مصاحبه ایی، کمی، پرسشنامه های روش و باشد می کودک دوستدار شهر نظریه مبنای بر تحقیق این نظری چارچوب

 پیش کودکان شامل آماری جامعه. مطالعه انجام خواهدشد مورد محدوده از دقیق وبررسی های میدانی درخصوص اطالعات
بزرگسال بصورت تصادفی از  79کودک و  52داد  کرمان می باشد. تع 5دبستانی و دبستان و والدین کودکان درمحله سرجنگلداری 

 محله مورد پژوهش قرار می گیرند.
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 پیشینه مطالعات )نگارندگان( -1جدول 

تحقیقعنوان  نام محقق  معیار روش تحقیق سال 

UNICEF جنبش دوستی کودک 
7005- 
7001 

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات -روش توصیفی
  دانیو بررسی های می یاسناد کتابخانه ای،

المت کودکانس  

Gaster، 
Cahill 

یند ایده مشارکت کودکان در فرآ
 برنامه ریزی

7009-
7007 

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات -روش توصیفی
 و بررسی های میدانی یاسناد کتابخانه ای،

 

ن مشارکت کودکا
 در زندگی شهری

 و  کامل نیا
 حقیر

ر الگوهای طراحی فضای سبز د
وستدار کودک نمونه شهرد

 موردی بم
7999 

متدولوژی گروه بحث و روش های مشارکتی 
 پازلها، و جداول همچون قصه گویی،

، نقاشی و ... نظرات بچه ها در مدلسازی
ارتباط بافضاهای سبز جمع آوری و تحلیل 

 شد.

طراحی فضای 
دار سبز شهردوست

 کودک

کربالیی  
و حسینی 
 سهیلی

ت بررسی ویژگیهای شهر دوس
ونه نمکودکان )داشتنی از نگاه 

 موردی قزوین(
7909 

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات -روش توصیفی
 و بررسی های میدانی یاسناد کتابخانه ای،

ویژگی 
شهردوستدار 

 کودک

، متینی
  سعیدی
و  رضوانی

 احمدیان

معیارهای طراحی محالت 
تدار مبتنی بر رویکرد شهردوس

ه نمونه موردی:محلکودک )
 فرهنگ مشهد(

7909 

پرسشنامه، مصاحبه وتحلیل  باروشهای کیفی،
های گرافیکی )تحلیل عکس، نقشه و نقاشی 

کودکان وفضاهای محله  کودکان( نظرهای
 بررسی گردید.

 ساختاری ویژگی
محالت براساس 

 رویکرد شهر
کودک دوستدار  

 و  قاسملویی
 احدی

بز تاثیرفرم، ساختار و فضای س
نیت در طراحی در ایجاد حس ام

 فضای دوستدار کودک
5972 

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات -روش توصیفی
 و بررسی های میدانی یاسناد کتابخانه ای،

 .باشدمی

 حس امنیت در
 فضاهای شهر

کودک دوستدار  

 

 شناخت محدوده -5
د و دارای تعداد قابل توجهی از در مرکز کرمان قرارمیگیرد وساکنان آن عمدتا از قشر مرفه جامعه میشو محله سرجنگلداری
دلیل مشغله والدین تمایل کودکان به فضاهای طراحی شده محله بیشتر شده و به دلیل ساخت  به .باشدمیکودکان سنین دبستان 

 .کندمیآپارتمانهای چندطبقه در این محله تعداد خانوارهای جدید جوان محدوده محله رابسوی زیاد شدن جمعیت کودکان هدایت 
حاضر این محله برنامه ریزی اصولی و طراحی مناسب نداشته واین  درحال طراحی محله را برای آینده ضروری می نماید. جهیرنتد

و همچنین معبراصلی این محله تبدیل به یك میانبر برای وسایل نقلیه وفضاهای آن را ایجاد  محله باعث پاتوق شدن غریبه ها در
ضرورت طراحی  که و امکان تعامل بین ساکنین با فضاهای مختلف محله را کمرنگ کرده است.به فضاهایی ناامن تبدیل ساخته 

پذیر، این محله را گزینه مناسبی جهت پیاده سازی الگوهای طراحی مدل محله را الزم می داند. فضاهای باز قابل طراحی و انعطاف
( در منطقه 09نفر )درسال 099مترمربع و باجمعیتی حدود 590741محله سرجنگلداری با مساحت  شهردوستدار کودک نموده است.

 شهرداری کرمان واقع شده است. 5
 

 تحلیل و بررسی محدوده .6
 ییشناسا کرمان، 5اهداف این پژوهش در محدوده :بکارگیری اصول طراحی محله دوستدار کودک در محله سرجنگلداری 

برای  ها در ساختار محله شهر می باشد.های آنان، روابط و ویژگیمهم برای کودکعناصر کالبدی  ییشناسا نیازهای کودکان،
 نتایج از این قرار است: تا از کودکان محله قرارگرفت و 52 رسیدن به این اهداف پرسشنامه هایی باسواالت نوشتاری در اختیار
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 درصد فراوانی سواالت پرسشنامه -2جدول 

  4گزینه  9گزینه  5گزینه   7گزینه 

  %49  %9  %49  %75  7سوال 

  9  %9  %95  %19  5سوال

  %2  %99  %99  %70  9سوال

  %59  %59  %49  %59  4سوال

  9  9  %99  %59  2سوال

  %75  %19  %59  %9  1سوال

  %71  %91  %54  %54  1سوال

  %79  %12  9  %72  9سوال

  %2  %70  %41  %99  0سوال

  -  -  %91  %14  79سوال

 
ایی با رویکرد شهردوستدار کودک باتوجه به اطالعات بدست آمده از طریق  محله یك طرح مناسب برای  به دستیابی برای

 پرسشنامه، مصاحبه پرداخته ایم.
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 گیری نتیجه
هدف اصلی در این تحقیق رسیدن به یك محله طراحی شده برای کودکان براساس الگوهای شهردوستدار کودک بود که 

 ایم. همچنین با دریافت نظرها وکرمان پرداخته 5پیاده سازی محله سرجنگلداری در رعایت اصول و الگوهای شهردوستدار کودک،با
نیازهای کودکان محله در قالب پرسشنامه نسبتا به وضع موجود محله و به تحلیل آن پرداختیم ودر آخر به  طرح نهایی رسیدیم این 

ردوستدار کودک مسیر مدرسه تا خانه باید جوری طراحی شده باشه که کودک احساس امنیت کند یافته ها ازجمله اینکه در شه
شود اکثریت کودکان وسیله نقلیه را برای رفت وبرگشت تداخل مسیر پیاده باسواره دائما در این محله دیده میشود که باعث می

 انتخاب کردند.
 

 منابع
 .اول چاپ ودانش، علم نشر کودکان، یبرا طراحی و یمعمار ،( 7907) مریم آزموده، .7
 .دوازدهم شماره نظر، باغ نشریه ."کودک دوستدار شهر سبزدر فضای طراحی الگوهای ،(7999) سعید حقیر، حامد، نیا، کامل .5
 کودکان نگاه از داشتنی شهردوست های ویژگی بررسی( 7909) ،یلیسه الدین،جمال ؛ابوالفضل غیاثوند، حسینی کربالیی .9

 .نهم شماره شهری، مطالعات فصلنامه ،(قزوین شهرداری دو منطقه:وردیم مطالعه)
 کودکان دیدگاه از CFC( کودک دوستدار شهر)  ریزی برنامه و لیتحل ،(7907)  ،یعل کواکی، زاده کبر؛اسماعیل ا کیانی، .4

 .59 شماره نظر، باغ فصلنامه ،(قوچان:موردی مطالعه)
 شهرساز مهندسان جامعه های سخنرانی مجموعه شهردوستدارکودک، ،( 7991 حبیبی ) فرزانه نوید، رضوانی، سعیدی .2
 اصول به پاسخگویی چگونگی مقایسه ارزیابی:کودک شهردوستدار( 7909) ،اریخشا محمود؛عمادی، نویی، ؛قلعهیعل غفاری، .1

 فصلنامه ،(فهاناص جوپار ومحله شهر سپاهان شهرک:موردی مطالعه) رانیا سنتی و جدید های دربافت شهردوستدارکودک
 .79 شماره شهری، مدیریت

7. Chawla, L. (2002). Cities for human development. In L. Chawla (Ed.) Growing Up in 

an Urbanizing World. Paris: UNESCO Pubiishing/Earthscan Publications 
8. Cunningham, C., Jones, M., Barlow, M., 1996. Town Planning and Children:A Case 

Study of Lismore, New South Wales, Australia. Department of Geography and 

Planning, University of New England,Armidale, NSW 

9. Lynch, K. (1977). Growing Up in Cities. Cambridge, MA: MIT Press 

10. Mitchell, Hannah.. Kearns, Robin A. Collins, Damian C.A.2007." Nuances of 

neighbourhood: Children’s perceptions of the space between home and school in 

Auckland, New Zealand.ELSELVIOR 

11. Simpson, B., (1997). Towards the participation of children and young people in urban 

planning and design. Urban Studies 

12. UNICEF (1997) Children’s Rights and Habitat: Working Towards Child 

13. UNICEF (1992) Convention on the Rights of the Child. New York: UN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 

 

ره 
ما

 ش
م،

دو
ل 

سا
اپی)پ 6

9: ی
 ،)

ان
ست

زم
 

89
95

 

 
 

 یوست: پرسشنامهپ

 
 چگونه پیدا میکنید؟ را خود محله

 (پارک4(یك ساختمان مشخص       9ها    (اسم خیابان5   (شکل7
 

 کاربری هایی در زمان رفت و برگشت به مدرسه فعال هستند؟چه 
 (زمین بازی 4(مغازه ها       9(پارک     5(مسجد    7
 

 به چه شکل به مدرسه می روید؟
 ( اتوبوس 4(دوچرخه       9(اتومبیل    5(پیاده      7
 

 باچه کسی به مدرسه می روید؟
 راننده سرویس ( 4( دوستان    9( والدین      5(تنها      7
 

 پارک مرکز محله چرا اکثرا شبها خلوت هست؟ 
 ( عدم وجود امکانات تفریحی4( عدم وجود کاربری فعال        9(غریبه گز بودن         5(کمبود روشنایی       7
 

 دوست دارید بیشتر با چه کسانی از اوقات بیکاری خود لذت ببرید ؟
 (فامیل 4ن      (دوستان همس9(والدین    5(تنها    7
 

 دوست دارید ساعات بیکاری خود را به کجا بروید؟
 (بازی در محله بادوستان4(زمین ورزشی     9( سرای محله     5(پارک    7
 

 فصل تابستان چه زمانی از روز را در محله می گذرانید ؟
 (شب4(عصر         9(ظهر        5(صبح         7
 

 مکان از محله می باشد؟بازی با دوستانتان در کدام 
 (مکانهای بازی کودکان  4(پارک محله         9(زمین بازی        5(کوچه های محله      7
 

 خدمات و نیازهای ساکنین چگونه تامین میشود؟
 داخل محله(5                 خارج از محله(7
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