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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1311 پاییز(، 12)پیاپی:  3 ، شمارهسال سوم

 

نصر نیحس دیسبر تفکرات  دیتأکدینی از شهر با  انیگراسنتخوانش   

     

 2، حمیدرضا صارمی*1محمد نظرپور
 30/30/99تاریخ دریافت:  

 21/30/99تاریخ پذیرش: 
 

  23402کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 میبه دنبال بازگشت به سمت سنت و ترم تهیمدرن یهاانیکه با نقد بن شودیشناخته م یانیعنوان جربه ییگراامروزه سنت
نصر نام برد.  نیحس دیاز گنون، بورکهارت و س توانیم ییگراسنت انیجر یاصل یهااست. از چهره یرابطه انسان با هست

 تهیمقابله با پروژه مدرن یبرا انیاد یتوان جمع یابیبه دنبال باز یاله انیاد نیب رد ینید ییگراکثرت برهیبا تک انیجر نیا
 ادی. تولد انسان خود بنردیگیخود قرار م یرا در کانون مباحث فکر یفهم رابطه انسان با هست یچگونگ نیب نیا است و در

متعدد و متنوع در  یهابحران یریگشکلموجب  یابزار تیبر عقالن یبعدتک هیواسطه تکبه یستینگاه اومان طرهیو س
 یاند. پژوهش حاضر به دنبال واکاوقاعده مستثنا نبوده نیاز ا زین یاسالم یسرتاسر عالم شده است که کشورها و شهرها

بر تفکرات  دیبا تأک یشهر یهادر مواجهه با شهر و بحران انیگراخوانش سنت حیو تشر انیجر نیا نیادیبن یهاشهیاند
رابطه انسان  میترم»پژوهش سه مقوله  جینتا نیاست و همچن انیجر نیا یرانیشاخص ا ندهیعنوان نمانصر به نیسح دیس

در  یبازنگر»( و یشناسمقوله معرفت کی) «یشهرساز یاصول قدس فیبازتعر»(، یشناسیمقوله هست کی) «عتیو طب
نصر  نیحس دیاز منظر س یشهر یهااز بحران خروج یعنوان راهبردها( را بهیشناسمقوله روش کی) «یآموزش شهرساز

 .کندیرا ارائه م

 

 ینید یینصر، کثرت گرا نیحس دیس ،یشهر و شهرساز ،ییگراسنت یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران )نویسنده مسئول( -1

(Nazarpoor_mohammad@yahoo.com) 

   گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران، انشیارد -2
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 مقدمه  -1
یی از سنت به دنبال احیا افسون زدابا نقد مدرنیته در اروپا شکل گرفت و در برابر فرآیند  زمانهمگرایی جریانی است که سنت

(، تیتوس بورکهارت 2000-2992توان از رنه گنون )گرایی میهای اصلی جریان سنتابدی و ازلی آن است. از چهرهسنت در شکل 
است که پژوهش حاضر  جریاننصر نماینده ایرانی شاخص این  نیحس دیسنام برد.  (2000-2940( و کوماراسوامی )2904-2930)

 در او یی از خالل نگاه به مباحث اصلی ایشان است. آثارگراسنتبه دنبال پیگیری تفکرات و تفسیر شهرمبنای خوانش  مشخصاً
گرایی نصر اعتقاد به سنت ه است.بود مواجه داشت، با اقبال جریان آن در مدرنیته و سنت میان اسالمی که جدال کشورهای بسیاری

تمام عالم بنا بر گمراهی خود در مقابل این اعتقاد  آنکهحالالیقین است؛  حق بهات دستیابی که مقدم داندیم نیقیالعلمرا نوعی 
چهارتا. ولی  شودیکه دو دو تا م دهدینم شگودو دو تا چهارتا؛ چون دیگر کسی  میگویبگوید که دیگر نم تواندیانسان م» باشند. 

دنیا هم که اگر همه  دیآیچهار، یقینی در شما به وجود م شودیر دو مضرب د دوتیجه برسید که وقتی در دانش ریاضی به این ن
گیرد. هیچ خارج از قلمرو سنت قرار نمی زیچچیه سنتی نصر اندیشه ( در200: 2090)زارع، « .رودیآن یقین از بین نم بگویند نه،

ای از حقیقت نیست که خارج از اصول سنتی حق وجود داشته باشد. برای او سنت منبع قانونی است که بر تمام جامعه حکم حیطه
یی مفهومی یکسان دارند؟ گراسنتفرما است. اما سنت به چه معنا است؟ رابطه سنت و مدرنیته چگونه است؟ آیا سنت و 

ی ریگشکلدیگر مباحثی بنیادین برای  سؤاالتو بسیاری  سؤاالتیی چه بدیلی برای جهان کنونی متصور است؟ این گرانتس
 . کندیماست و مقدمات ورود به خوانش شهری از این مکتب فکری را مهیا « گراییسنت»کلیتی معنادار از جریان 

گیری بحران های شهری بنیان های فکری و عملی آن را عامل شکلاندیشه سنت گرایی در مواجهه با مسئله شهری، تجدد و 
مدرن در برابر انسان سنتی ابعاد پیدا و پنهان این بحران ها را نمایان می کند. این پژوهش  اعالم می کندو با واکاوی نگاه به انسان

نتایج را تشریح می کند. ر و شهرسازی و سپس خوانش این تفکر را در حوزه شه پرداختهگرایی به طرح چارچوب اصلی تفکر سنت
)یک مقوله « بازتعریف اصول قدسی شهرسازی»(، یشناسیهست)یک مقوله « ترمیم رابطه انسان و طبیعت»پژوهش سه مقوله 

شهری از  یهابحرانراهبردهای خروج از  عنوانبه( را یشناسروش)یک مقوله « بازنگری در آموزش شهرسازی»( و یشناسمعرفت
 .کندیمنصر را ارائه  نیحس دیسمنظر 

 روش تحقیق -2
هدف پژوهش حاضر فهم خوانش سنت گرایان دینی از شهر و ارائه راهبردهای فکری این جریان در ارتباط با بحران های 
شهری معاصر است. برای نیل به این هدف تفکرات سید حسین نصر به عنوان نماینده شاخص ایرانی این جریان مورد واکاوی قرار 

های منتشر شده در این حوزه پس از طرح مقوله های بنیادین فکری ها و مقالهامل کتابگرفته است و با استفاده از منابع اسنادی ش
(، یشناسیهستمقوله ) «ترمیم رابطه انسان و طبیعت»سه مقوله جریان سنت گرایی، خوانش آنها از مسئله شهری تشریح و 

 عنوانبه( یشناسروشمقوله )« هرسازیبازنگری در آموزش ش»( و یشناسمعرفت)مقوله « بازتعریف اصول قدسی شهرسازی»
 به عنوان نتایج پژوهش ارائه شده است. نصر نیحس دیسشهری از منظر  یهابحرانراهبردهای خروج از 

 مضامین بنیادین در اندیشه سنت گرایی -3
کل گیری کثرت ش»و « تقابل با مبانی و مبادی مدرنیته»، «بازگشت به اصول سنت»اندیشه سنت گرایی بر پایه سه مقوله 

بنیان نهاده شده است. هر سه مقوله در ارتباط زنجیره ای و معنادار نسبت به هم قرار می گیرند؛ این جریان فکری با « گرایی دینی
رد پروژه مدرنیته، به دنبال بازگشتی اصیل به دنیای سنت دینی و تمسک جستن به اصول سنت از طریق برپایی چتری از کثرت 

بین ادیان الهی برپایه ریشه های مشترک آنهاست تا از این طریق انسان مدرن غوطه ور در بحران های جهانی و گرایی دینی در 
 محلی زاده مدرنیته را به زعم خود راه نجات باشد. در ادامه هر کدام از این سه مقوله بررسی اجمالی شده است.

 بازگشت به اصول قدسی  -3-1
یی، گراسنتای است، اما عناصر مذهبی، فرهنگی و تاریخی ویژه مجموعهیی برقرار است؛ سنت، گراسنتتفاوتی بین سنت و 

با دین  باًیتقرگرا، سنت . به عقیده بیشتر متفکران سنتهاستآنمیان  رابطهی و تلقی خاص از هستی و انسان و نیبجهاننوعی 
یوسفی فر، «)سنت عبارت است از اصولی با منشأ الهی»که  یکی است. رنه گنون، فیلسوف و متفکر بزرگ فرانسوی، معتقد است

داند و  که در قرآن مجید ذکر شده، می« دین حنیف»(. سید حسین نصر حتی آن را بیان دیگری مترادف با اصطالح 200: 2001
که  کندیماگیر اعالم کند و آن را حقیقتی فراست مساوی تلقی می« خرد جاویدان»همانند کوماراسوامی سنت را با فهم سنت، که 

؛ گرددیبازمبه آن  یزیچ هرو  ردیگیم نشاءتاز آن  یزیچ هرکه  دیآیمسنت از منبعی »  ردیگیمهمه ابعاد زندگی انسانی را دربر 
 یهابخش نیتریاصلاست و یکی از  ریناپذییجدا. حکمت ابدی که اندیشه سنت از آن ردیگیمبنابراین سنت تمام چیزها را دربر 
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و « سنه تا نه دارمه»در سنت غربی نیست که هندوها آن را « سوفیا پرنیس»چیزی جز همان  دهدیممفهوم سنت را تشکیل 

: 2002عنصری مافوق بشری است )گنون،  انیگراسنتاز دیدگاه  اساساً( که 9: 2002)نصر،  ندیگویم« خرد جاویدان»مسلمانان 
144) 

فراگیری سنت »برای دیدن آب است.  شیوجوجستن با سنت همان حکایت ماهی و انسان عصر ماقبل مدر نصر نسبتبرای 
ای که متضمن های مختلف دنیا، واژهاز زبان کیچیهرا شاید بتوان از این نکته دریافت که تا قبل از آغاز عصر مدرن، اصوالً در 

معنای سنت در تعبیر امروزی آن باشد وجود نداشت، از آنکه چیزی خارج از سنت وجود نداشت تا برای تمیز آن با سنت، نیاز به 
وی  زعمبه (202: 0932)توکلیان، « ور است؟ در آن غوطه کهیوقتای باشد. چه نیازی دارد ماهی، تا آب را تعریف کند، ابداع کلمه

است، به منجالب «کمبود فضیلت »و « جدایی عقل از نور راهنمای فرد»، «طغیان انسان علیه خداوند»عصر جدید که ویژگی آن 
گردد، عصری که کسانی آن را سبب شدند که به بهانه تسلط بر زمین از آسمان روی برتافتند آشفتگی، انحطاط و نادرستی منجر می

شناسی نیز از گرایش خدامحورانه به سمت گرایش آن انسان تبعبهوقتی معرفت سکوالر شد  (.122: 2001)یوسفی فر، 
 و درک است سنت با اساسی تعارض در که تجدد مهم مبانی از یکی » که است باور این بر او. (10: 2002محورانه )نصر، انسان
بخشی از خداشناسی است و شناخت انسان  یشناسانسانبر این باورند که  انیگراسنت (.019: 2009)نصر، « است انسان از فهم

 خود هستی نمودن تقدیم آماده نفس و اخالقی بکوشد فضایل طلب در باید همواره انسان بنابراین. راهی است برای شناخت خداوند

. این نوع مواجهه با انسان از (990: 2002، )نصر کندیمرا طلب  اشیهستشود؛ زیرا امر قدسی از انسان همه  قدسی امر پیشگاه در
رابطه انسان با هستی را ترمیم کند و از این ره معضالت و مشکالت درونی و بیرونی انسان معاصر را  تواندیمیی گراسنتمنظر 

 برطرف نماید.

 رد مبانی و مبادی پروژه مدرنیته -3-2
، و نیترعمدهآزاد ارمکی  زعمبهرابطه سنت و مدرنیته در ایران مسئله اصلی فکری روشنفکران ایرانی بوده است. تا آنجایی که 

جهانبگلو (. 2: 2002رابطه سنت و مدرنیته است )ارمکی، و علمی بدان پرداخته شود،  جانبههمه طوربهمسئله که باید  نیتریضرور
پی بردن به تفاوت سطوح هشیاری و فاصله میان نظر و »را تزاحم بین سنت و مدرنیته دانسته است:  مسئله اصلی دوران معاصر

 به وجود، رندیناپذیآشتبا یکدیگر  غالباًهای کهنه و نو، که بود که میان شیوه یاگشودهدهانآگاهی، میان سنت و روح زمانه حفره 
 عمدتاً حالنیبااو مدرنیته در خوانش های فکری متنوع، متفاوت بوده است، رابطه میان سنت  (.00: 2004)جهانبگلو، « آمدمی

قلمداد شده است. جریان غالب که ریشه در بستر فلسفی مدرنیته غربی دارد به پدیده سنت و مدرنیته  ریناپذیآشتمتضاد و  یارابطه
ای ایستا و متعلق به گذشته است، سنت را پدیده لدارد رابطه سنت و مدرنیته از جنس تقابنگرد و اعتقاد دوقطبی می صورتبه

به شکست. فرهنگ سنتی به  محکومکند و پیروز این نبرد امر مدرن است و سنت داند که در تقابل با امر مدرن تنش ایجاد میمی
ی ندارد. همین شود ولی آب آن تالطم و جریانو وضوح دیده می یروشنبهدرون آن  زیچهمهشود که زاللی تشبیه می اچهیدر

ند، پردازها است که از دیدگاه این جریان هر نوع امکانی برای نواندیشی را از اندیشمندانی که به احیا و بازتولید آن میویژگی
مبحثی در قاموس تجدد خلق و  عنوانبهگیرد. جامعه سنتی، خانواده سنتی، شهر سنتی، معماری سنتی و... به مفهوم کلی آن می
 شود. طرد می یرتیغ عنوانبه

با نقد  زمانهمگرایی جریانی است که به رابطه سنت و مدرنیته دانست. سنت تضاد گونهرا باید اوج نگاه  ییگراسنتخوانش 
ن در از سنت به دنبال احیا سنت در شکل ابدی و ازلی آن است. گنو ییافسون زدامدرنیته در اروپا شکل گرفت و در برابر فرآیند 

)یوسفی  «ع راز و حتی استثنایی را بپذیردروحیه جدید طوری ساخته شده است که قادر نیست هیچ نو»ه اعتقاد دارد که نقد مدرنیت
منبعث از اصول شمرده  اساساًدر هر تمدن سنتی، فعالیت بشری به هر صورت که باشد همواره امری »کهیدرحال(. 20: 2001فر، 
کنند. لذا سوژه دکارتی و ادراک استعالیی با سوژه مدرن تعریف می یشناخت یهستز حیث مدرنیته را ا انیگراسنت همان(.«)شودمی

کنند و بر این باورند که مدرنیته با قرار دادن انسان جلوه نفسانیت تلقی می عنوانبهشود را کانتی که محور تفکر مدرن تلقی می
 مقام سلطه بر جهان برساند.خدا سعی دارد تا انسان را از مقام عبودیت خداوند به  یجابه

شود که گویی دیگران هیچ می وپرداختهساخته طورآنها در مورد عقالنیت و خردگرایی ادعای مدرنیست انیگراسنتاز نگاه  
از  یجزئیا همان استدالل مادی است، که تنها  یجزئها ، عقل این عقل مورد استناد مدرنیست کهیدرحالتوجهی به عقل ندارند، 

که  هاآنبر عقالنیت نزد مدرنیست هارا نه نقطه قوت  دیتأک انیگراسنتاست. بنابراین  ییگراسنتنیت کامل انسان از منظر عقال
تفکر سنتی تفکری است که عقالنیت حاکم بر آن، ارتباط خویش را با عالم عقول که  هاآندانند. برای می هاآن ضعفنقطه

ایشان عقل مدرن، عقل  در منظرکند. بسنده نمی جزئیحیات است ، مرتبط دانسته و به عقل  مراتبسلسلهباالترین مرتبه در 
جزوی، کمّی اندیش، خود بنیاد، سیطره جوی و ابزاری است. بنابراین مبنای عقل مدرن، خود بنیادی و استیال جویی نسبت به 

توقف در بشر »غربی اساس مشکالت انسان متجدد است. مدنظر تفکر  اومانیسمنصر بر این باور است که طبیعت و آدمیان است. 
. (24: 2001)نصر، « همواره با خود و دیگران در نزاع استن انسانیت ساخته و به همین دلیل است که صرف بودن، او را مادو
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 خودِ (14: 2000ر، )نص «، دستش را در آتشی که خود افروخته بود سوزانددرواقعانسان متجدد زمانی که به خود فراموشی تن داد »

انسان در . (40: 2001)نصر، است در مرتبه این جهانی  مطلق نفس از بازتابی درنهایت و الهی روح از خفیفی بازتاب که انسانی،
 (13)همان، « موجود است ترینخطرناک شماردنمیبشری که خود را دیگر عبداهلل »؛ اهللخلیفهاسالم هم عبداهلل است و هم 

، استوار است؛ مدرنیسم ریشه در فرا کیهانیرنیسم بر اشتباهی در فهم کیستی انسان و چیستی واقعیت، چه کیهانی چه مد» بنابراین
 .(199: 2009نصر، «)کشاندمیتباهی و نابودی جهان  سویبهفریب بزرگی دارد که ما را 

شود اما مخالفت سنت با مدرنیسم، که تا آنجا که به اصول و مبادی مربوط می» نویسد:وی درباره تضاد سنت و مدرنیته می
با مدرنیسم  روازآن. سنت، نشده استها یا تشخیص عالئم بیماری حاصل یا پدیده هاتیواقع، از مشاهده استمطلق و کامل 

: 2001)به نقل از یوسفی فر، « داندغلط می ها مبتنی است نادرست وآنای را که مدرنیسم بر کند که مقدمات و مبادیمخالفت می
نصر مانند بیشتر منتقدان مدرنیته، بر این باور است که وضع اولیه و ارزشمندی که ویژگی آن، همانا هماهنگی با خداوند و  (.140

جدایی »، «خداوندطغیان انسان علیه »وی عصر جدید که ویژگی آن  زعمبهاست. رفتهانیازمطبیعت بود، به علت سیطره مدرنیته 
گردد، عصری که کسانی است، به منجالب آشفتگی، انحطاط و نادرستی منجر می« کمبود فضیلت»و « عقل از نور راهنمای فرد

سنت گرایی به مثابه پادزهری است »( برای نصر 122آن را سبب شدند که به بهانه تسلط بر زمین از آسمان روی برتافتند )همان: 
نصر با احیا دوباره فرهنگ (. 201: 2090)زارع، « جدد که درحال نابودی تمدن های سنتی است عمل می کندکه در برابر زهر ت

، مینامیاکنون تشنگی برای آنچه ما تفکر سنتی م»اسالمی قصد دارد الگویی جایگزین در برابر هویت فرهنگی مدرنیته ارائه دهد. 
« ، رو به ازدیاد استشودیو شکاف در دیوار ساختمانش ایجاد م د شویلرزان مبا اوضاعی که در آن تجدد زیر پایش هرروز بیشتر 

نگر که تمامی مقوالت حیات گرا و جامعو معنویتای الهی بینیبنابراین از منظر این جریان تا موقعی که جهان (.200: 2090)زارع، 
از سعادت خود  هرروزمنوال است و انسان  نیبر همیرد اوضاع ی انسان قرار نگهاتیفعالانسان را در بردارد، بستر فکر و اندیشه و 

 رود.و در باتالق مدرنیته بیشتر فرو می دورتر

 اعتقاد به کثرت گرایی دینی -3-3
یی که ریشه در وحی هاسنت عنوانبهی اصیل هاسنتیی به طرح گراسنتنمایندگان اصلی  عنوانبهکوماراسوامی و گنون 

ی، بودائاند. به ادعای ایشان در همه جوامع ماقبل مدرن اعم از جوامع بومی، مسیحی، اسالمی، هندویی، الهی دارند، پرداخته
نامند. بدین ترتیب، گرایی میدر برابر جوامع مدرن را سنت هایژگیوهای مشترک این جوامع را سنت و دفاع از این ویژگی
ی دینی از جانب خدا هاسنتگوید همه گرایی دینی است که میای است که معتقد به نوع خاصی از کثرتل نظریهگرایی شامسنت

فرهنگی جوامعی  هایای است که مدعی است سنتالهام شده و از گوهر یکسانی برخوردار هستند و نیز معتقد به نظریه فرهنگی
یی گراسنت» دارند اعتقاد انیگراسنتباشند. می قبولقابلب سنت واحد موجه و بازتا عنوانبه فرماستحکمها که سنت اصیل بر آن

 و ادیان آن تنها(. البته نصر بیان می کند که 9: 2001)یوسفی فر، « نوری الهی بود که بر تاریکی و گمراهی غرب تابید همچون
ر آن دین را ساخته و پرداخته باشد یا از راه تلفیق عنوی منتج به نجات می شود که منشأ الهی داشته باشد، نه اینکه بشم مکاتب

 (.240: 2090)زارع،  جوانب مختلف ادیان اصیل به آن رسیده باشد
تا از این ره با نزدیک شدن به یک وحدت فکری بتواند  کندیم دیتأکی بر اشتراکات دینی به ادیان آسمانی نوعبهیی گراکثرت 

تضادها را به نفع  توانیمکنونی را با امر قدسی ترمیم کند. در این تفکر تمام ادیان آسمانی سرچشمه مشترکی دارند و رابطه جهان 
ی اعصار به ها را در همهها و مخالفتشدیدترین واکنش طورقطعبهدر مورد مسیحیت و اسالم، قرابت خانوادگی  اشتراکات کنار زد.

ی االهیّات مسیحی، که تاکنون اعتبار وحی اسالمی را مردود شمرده است. لکن این رویاروییِ احیهاز ن ژهیوبهدنبال داشته است، 
ی قرون وسطا که در اسپانیا و سیسیلِ دوره طورهمانکند، تاریخی امکان تعامل مثبت در نواحی مرزی بین ادیان را منتفی نمی

نیروی عظیمی بیافرینند  گراکثرتدر چارچوبی  توانندیمم ادیان آسمانی (. از منظر نصر تما009: 2000وضع بدین منوال بود )نصر، 
. این نیروی عظیم نیازمند غور در اندافتادهکه جهان تجدد زده امروزی را به مسیر درستی هدایت کنند که سالهاست از آن جدا 

ها و هم صور ظاهری آن هم متعالی از ند که دار الهی وحدتی درونیما معتقدیم که ادیان »وحدت درونی این ادیان آسمانی است. 
و به نحو صوری با هم اشتراک داشته باشند. البته ما برای ساخت صوری  برونیدرون آن صور ظاهری است، نه اینکه در شکل 

)زارع، « ستیمدرصدد تحقیر وجه صوری ادیان که آن نیز از جانب خداوند نازل شده است نی وجهچیهادیان بسیار احترام قائلیم و به
شاخه و برگ آن  آنکهحالکه ریشه مشترکی وجود دارد  نگردیم. بنابراین نصر به ادیان آسمانی چونان درختی (249: 2090

این واقعیت که هر سنت همانند است به درختی که »نصر در این مورد چنین بیان می کند: . کندیمجغرافیای مختلفی را سیراب 
به یک فضای کیهانی خاص  ابندییکه در طی زمان رشد م شیهادر زمین مطلق الهی فرورفته ولی شاخه شیهاشهیر

 (.00: 2009)نصر، « دیافزایم واحوال، بر پیچیدگی این اوضاعپوشانندیو آن فضا را م افتهیگسترش
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 ییگراسنتدر اندیشه « مواجهه با شهر» -4
)نصر، « بحران های شهری»ه در جهان اسالم و چه در جهان غیر اسالمی گرفتار در گرایی شهر معاصر را در چاندیشه سنت

می داند و مسئله اصلی این گرفتاری را در بنیان های فکری تجدد و انسان متجدد جستجو می کند. از این منظر  (001: 2000
شناسانه، شهر امروز نمود بیرونی پریشانی و گم گشتگی انسان متجدد است که به دلیل جدایی از امر قدسی و منبع الهی به انسان

است. در این قسمت مواجهه سنت گرایی با مسئله شهری مورد واکاوی قرار خود تخریبی خود و محیط زندگی خود دست زده 
 گرفته است.

 معماری و شهرسازی در تکاپوی سنت و مدرنیته -4-1
از عالم عقول  جزئیبا نقد عقالنیت مدرن تنها آن را بخش جریان سنت گرایی که اساسا در مقابل پروژه مدرنیته ظاهر شد 

انسان مدرن به آن  اریعتمامکند و بر این باور است که تمام مشکالت از اعتماد عقلی ناقص معرفی می داند و بنابراین  آن رامی
ها و ابتالئات شهر مدرن غربی از این قرار است: از هم گسستگی بیش از حد، عدم تعادل ناشی شده است. به زعم نصر گرفتاری

شناختی آن، به ویژه در استفاده از منابع انرژی، و گسترش پوشش ومنسبت به محیط طبیعی، سستی و تزلزل بنیان اقتصادی و ب
رسد و پیوندش از سودمندی ی آن، زیبایی، تجمالتی و زائد به نظر میفراگیری از زشتی به نام ضرورت اقتصادی که در نتیجه

 (432: 2000گسسته شده است)نصر، 
و نوآوری  یینوگرانیز امر خاصی و مختص مدرنیته نیست بلکه  نوگرایی موجود در معماری و شهرسازی مدرن ،از این منظر 

هم  یو اشکالمورد غفلت قرار نگرفته است. بنابراین اگر ضعف  گاهچیهوجود داشته است و  سنتیهمیشه در معماری و شهرسازی 
 مسائلو  یآورفنارتباط با  آن در یریکارگبههست نه از اصول سنت معماری ما؛ که از عدم توانایی معماران و شهرسازان برای 

در عصر جدید  یریکارگبهبرای  در آنتنها راه، غور در سنت و ایجاد تغییراتی خالقانه  ییگراسنتبرای  .ید استشهری جد
سنت باشد اگر به ارجاعات صورت در بنا اکتفا  پربار معماری مبتنی بر یهااز شاخهتواند یکی می خیبر تار... معماری مبتنی »است.

های گذشته، استفاده از عناصر و تزئینات قدیمی یا سبک از سبکتنها به تبعیت  هر بنانکند... قضاوت و انتخاب معمارانه برای 
سمان و زمین، با درخت و بام وگو کننده بنا با اطراف، با خیابان و معبر، با آبایست در بیرون، ارتباط زنده و گفتشود. میخالصه نمی

هستند  یادماندنیبهمتقابل دارند،  یریتأثهای فردی و اجتماعی سنجید و در درون نیز آن فضاهایی را برگزید که بر حاالت و فعالیت
 با حفظسنت خالقیت  مبتنی بر یو شهرسازدر معماری (. 2004)حائری، « و میل تجربه درباره این فضاها همچنان باقی است

 شود. دستاوردهای گذشته همراه است و بدین ترتیب برگذشته افزوده می
زمانی نفوذ و گسترش و تقلید و تکرار معماری بیگانه )غربی( در ایران است و مراکز آموزش معماری  مبدأبرای این تفکر قاجار 

هایی که به سهولت در اختیار این تفکر های اصلی نفوذ و گسترش مدرنیسم در معماری ایران دانست. دروازهتوان دروازهرا می
ها اولین گروه از هنرمندان ایرانی آرشیتکت»شد، پرداختند. دیکته می هاآنبه  آنچهو با گسستن از گذشته، به ترویج هر  قرارگرفته
ی کامالً متفاوت از سنتی معماری گسستند و تعلیمات آکادمیک دانشکده هنرهای زیبا با روش یهاآموزشکامل از  طوربهبودند که 
تقلید و  درواقعبرای این جریان  (.2009)نقی زاده، « دی معماری سنتی شروع به کار کردو استادی و شاگر نهیسبهنهیستعلیمات 
معماری شده است که چیزی جز بحران  گونهنیاموجب گسترش قارچ گونه  یگانگیازخودبمنطق الگوهای بیگانه به دلیل تکرار بی

توانست تقلید شود و چه از لباس و غذا و موسیقی و معماری و شیوه زیست می ترراحتچه امری  ایرانیان نداشته است. هویت برای
از معماری بود که در نمایش تشبّه آنان به بیگانه نقش اصلی را ایفا نموده و زمینه نمایش سایر موارد را نیز  ترپرکنامری چشم 

 (. 2009از نقی زاده،  )به نقل نمودمهیا می

 شهر سنتی در برابر شهر تجدد زده در اندیشه نصر -4-2
است  ادیخود بنبرای نصر شهر تجدد زده امروزی که تمام عالم به نحوی با آن درگیرند، برونداد پریشانی درونی انسان متجدد 

هایی که در قلمرو اندیشه ها و کشمکشهمان تنش»ی تقدس زدایانه با آن برقرار کرده است. امواجهه« امر قدسی»که با فراموشی 
 محلترین وجه ممکن در معماری و محیط شهری پیرامون ترین و محسوسو تصوّرات انسان متجدد موجود است به ملموس

نی و ی چنین وضعی ایجاد نابسامااست... نتیجه مشاهدهقابلی جهان اسالم نیز های متجدّد شدهزندگی مسلمانان ساکن در بخش
یی در تجددگراهایی است که در اثر رویارویی میان اسالم و در محیط شهری است، که خود بازتاب مستقیمی از تنش ومرجهرج

ی نمایانگر احواالت درونی خوببه(.بنابراین شهرِ موجود 002: 2000)نصر، « اذهان و نفوس بسیاری از مسلمانان به وجود آمده است
ی هانیسرزم عنوانبهها ی مسلمین نیز که نصر از آنهانیسرزمتنها مختص جوامع غربی نیست،بلکه در انسان امروزی است و این 

-ی محیطتوان این واقعیت را انکار کرد که عمدهتردید مشکل میبی»به یک بحران فراگیر منجر شده است.  کندیمتجدد زده یاد 

ها منعکس است. این ترین وجه ممکن در زشتی آنحرانی که به مستقیمهای شهری متجدّدِ جهان اسالم گرفتار بحران هستند، ب
ی معماری اسالمی و شهرهای جدید وضع، با صفا و زیبایی شهر اسالمی سنتی در تقابل کامل قرار دارد. بحران جاری در حیطه
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و  دادهرخمسلمانانِ روزگار ما  هایی است که در اذهان و نفوسنیست. دگرگونی دیتأکاسالمی چنان هویداست که محتاج تکیه و 
ی جهان اسالم مشهود است. محیط ای بوده که ظهور و بروز خارجی آن در آثار معماری بخش عمدهساز آن آشفتگیِ درونیسبب

 (.001: 2000)نصر، « کند چیزی نیست جز انعکاسی از حال درونی اوای که انسان برای خود خلق میخارجی
که البته  داندیمکه بیش از آن به مسلمانان تجدد زده مربوط  تهیمدرن ریگعالمالبته نصر فراگیری این بحران را نه به جریان 

ی نیچننیاجهان اسالم را به بحرانی  بردیمها نام که نصر از آن« خواص»این خود جای بحث بیشتری دارد. اینکه چطور اقلیتی 
هایی های معماری و شهری فراگیر در جهان اسالم است، چه دگرگونیعاصر، که مسبِّب و مسئول بحرانبر مسلمان م». اندکشانده

-کوچکِ غرب تیاقلی مسلمانان معاصر کرد، بلکه باید آن را ناظر به اعضای همه فائق آمده؟ شاید چنین پرسشی را نباید متوجه

بیش از تعداد اعضای آن است، اقلیتی که درواقع، به نحوی معکوس و  مراتببهاش ای دانست که نفوذ اقتصادی و اجتماعیزده
 (.000: 2000است )نصر، « خواص» انگرینماوارونه 
 

 عوامل اصلی در تحوالت شهرهای اسالمی از منظر نصر -4-3
بایست دو ل میاو برای درک کامل این روند تغییر و تحو زعمبه. کندیمنصر دو عامل بنیادین را در ظهور این بحران مطرح 

نخست اشاعه و گسترش سکوالریزاسیون  ریتأثی قرار دهیم. موردبررسمهمی را که فرآیند غربی شدن بر مسلمانان داشته  ریتأث
دوم؛ که هم به عوامل داخلی و هم به عوامل خارجی مرتبط است، عبارت است از محدود کردن قلمرو سنت. البته،  ریتأثاست؛ و 

ی بحران ریگشکلگذشته از این عوامل معنوی و فکری، عناصر اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ مهمی نیز برای نصر وجود دارد که بر 
در معماری و شهرسازی تولید  مقلد گونهصر عقده حقارت در برابر غرب شخصیتی بوده است. برای ن رگذاریتأثشهری جهان اسالم 

توان اما الاقل از ذکر این نکته نمی»ی دنیای اسالم است. هانیسرزمی غربی در هافرمی وچراچونیبکه در پی تکرار  کندیم
کوشند ]در کشورهای ها میبرند. آنغرب رنج میی حقارت در برابر های جهان اسالم از نوعی عقدهتر ملتخودداری کرد که بیش

ی مناسب را برای حرص زمینه قاًیدق، ثروت عظیم برخی کشورهای اسالمی عالوهبهخود[ اَشکال و صور غربی معماری را بیافرینند. 
ها و ی طرحای ارائهها که به یاری همتایان مسلمان خود برکند، همانو طمع بسیاری از پیمانکاران و طراحان غربی فراهم می

تر اوقات شان چندان اسالمی نیست. بیش، فراوردهحالنیدرعتر است و ها از همه پرهزینهکنند که اجرای آنهایی فعالیت میپروژه
شود تا  ظاهری هماهنگ با فرهنگ محلی داشته باشد، اما نیات و مقاصد حقیقی تنها برای چند طاق و قوس نیز به بنا افزوده می

 (. 001: 2000)نصر، « خبرند.ماند که از ماهیت معماری اسالمی بیسانی پوشیده میک
 

 اشاعه و گسترش سکوالریزاسیون 4-3-1
-واقعیات و مفاهیم بنیادینی نظیر فضا، نور، ضرباهنگ، صورت و ماده را نیز از محتوا و مفاد قدسی»گسترش سکوالریزاسیون 

ی مادّیِ یابند و تنها در مرتبهها را با خود دارند تبدّل میغربیِ مابَعدِ دکارتی که همان نامکند. این امور به مفاهیم شان تهی می
نصر،(. تقدس زدایی از «)شوند. لذا دیگر فضا رمزی از حضور حضرت حقّ و نور نیز رمزی از عقل االهی نیست.محدودی تجربه می

ی اسالمی بحران معنایی را تجربه کرده و صورت کارکردی زمینی مفاهیم بنیادین در معماری و شهرسازی سبب می شود شهرها
های معماری اسالمی که کثرت را به جای محتوای قدسی پدیده ها را بگیرد. این سیطره تفکر سکوالر سبب می شود ضرباهنگ

ی متعطّل و گی به مادّهدهد و جوهر مادی به سادصورت، ارزش رمزی خود را از کف می»  گردانند، از یاد بروند.وحدت باز می
ارتباط اسی اسالمی کامالً بیشندر جهان« مادّه»شود که با مفهوم و دریافت مورد قبول از بیجانِ فیزیک نیوتونی تبدیل می

 (004: 2000)نصر، «است
خیال مسلمانان ی قوّه»عالوه بر این در ساحت قوه خیال معمار و شهرساز نیز فرآیند قداست زدایی رخ می دهد و در حالیکه 

ی آسمانی از این توشه»مسلمان متجدّد، برعکس « بخشد که اغب متَّخَذ از قرآن کریم استسنتی را صُوَر و نمادهایی تعیّن می
ی این دهند ثمرهای خالقیت به خرج میی مسلمانان تا اندازهمحروم شده به طوری که حتی آن جا که بعضی از معماران تجددزده

ی اسالمی و سنتی به دنیا از در دنیای سنت ذوق و قریحه». (000: همان)«ارتباطی با هنر و معماری اسالمی ندارد خالقیت چندان
ی کلمه شهادت )ال اله االّ اهلل(، که همه چیز را در مقابل جالل الیزالِ «ال»سلبی یا  نگریست و به جنبهوجه گذرا و فانی آن می

مسلمان سنتی به شهر با وقوف کامل نسبت به خصلت گذرا و ناپایدار آن در ... کاهد، اشعار داشتی نیستی فرو میتا مرتبه« اهلل»
-نگریست و عالوه بر این، شهر را امتدادی از محیط طبیعی میی دست اوست، میمقایسه با خود خداوند و طبیعت بکر، که زاده

اش را نیروی در مقابل مسلمان تجددزده که شمّ معنوی .(000: همان)« آهنگ با آن است نه سازگار با آندانست که هم
سکوالریزاسیون تضعیف کرده، خصلت ناپایدار و فانی حیات انسان بر روی زمین و صفا و هماهنگی حاکم بر طبیعت را از یاد برده 

راموشی سپرده شده باشد است... آرزوی انسان متجدّد، و از آن جمله، مسلمان سکوالر، خلق محیطی است که در آن، خدا به دست ف
ای که مخلوق دست خدا است، و از آن جا که خود و این یعنی خلق محیطی شهری در عین عدم تعادل کامل با آن محیط طبیعی

 .(000: همان)کشد فهوم سکوالریسم خطّ بطالن مییادآور امر االهی است، بر نفس م
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 محدود کردن قلمرو دین 4-3-2
انسان ]یعنی شریعت[ را  ط به رفتارای که تنها قوانین مربوهحوزهمحدود کردن قلمرو دین است، به  از منظر نصر دومین تاثیر

ای خاصّ، در یادها ی حقیقت، آن هم در مرتبهدر بهترین حالت خداوند به منزلهدر تفکر سکوالر . (009: 2000)نصر، « شامل شود
ن رو، زیبایی فرعی و عارضی شده و خصلت اسالمی معماری و طراحی شهری رود. از ایی حضور او از یاد میماند، امّا جنبهمی

دهد. مهمّ این است که در یکی دو نقطه از مناطق شهری جدید مسجدی وجود داشته باشد. اهمیت خود را کامالً از دست می
ها باشد، که ی آنغرب و حومهی شهر شبیه فضاهای شهری غیرانسانی و زدوده از دینِ شهرهای مدرن چندان مهم نیست که بقیه

ای که مورد فرما است. در این قبیل فضاها، تنها مسالهدر آن جا یا انضباطی خشک و غیرانسانی و یا نوعی فردگرایی خشن حکم
نصر در چارچوب تفکر سنت برای در مقابل (002: همان)« پارچگی جامعه انسانی است.گیرد تمامیّت زندگی و یکتوجه قرار نمی

ی حیات فرد و نیز حیات اجتماع دهندهی یا شریعت، که شکلالهمستقیم با قانون  طوربهمعماری و طراحی شهری اسالمی، ایی گر
گیرد و، هرچند خالق . خود شریعت از وحی اسالمی سرچشمه میمتأثرنداست، مرتبط و از آن  کلیک  عنوانبهی اسالمی و جامعه

بستر اجتماعی و انسانی الزم را برای آن معماری که، در صورت قدسیِ  طورقطعبهو موجِد معماری یا طراحی شهری نیست، اما 
معماری و طراحی شهری اسالمی به شکل سنتی خود از جهت اصول »کند. بنابراینخود، خاستگاهی مافوق انسانی دارد، فراهم می

ای است که از دین اسالم، و نیز محیط اجتماعی و انسانی متأثرشان مخلوق، شکل یافته و زی و پایه و اساس عقلیدرونی، زبان رم
 (. 000: همان« )کنند.نقش چارچوب بیرونی را برای آن ایفا می

 های شهریگرایی برای خروج از بحرانراهبردهای سنت -5
گیر، و عالمدهد مربوط به این بحران رِ آن چه در جهان اسالم رخ میتبیش ؛ گیر استمسلما عالم امروز بحران شهری»
ای از این ی جهان اسالم در برابر غرب و خود نشانهی ماهیت منفعل بخش عمدهدهندهای از آن است. این واقعیت نشاننتیجه

ار عادی بگیرید، وجود بحران های آمبه دنیا بنگرید، حتی به نحوی درست  داگر شما بتوانی، (004: 2000)نصر،  بحران است
 ه به اوضاعمنتها این بحران در هر جا به گونه ای خاص آن محل و با توج ؛استخص شمتعدد در سراسر جهان مگوناگون و 

( 200: 2090)زارع، دت می کشاننسوی سرا به  یو همین بحران بسیار ددهاجتماعی، فرهنگی و تاریخی آن خود را نشان می
در گذر ایام، تجدد به صورت رودخانه عریض و طویلی وارد ممالک شرقی » بحرانی که زاده تجدد است و امروز عالم گیر شده است 

(. راه حل نصر برای برون رفت از این بحران 243)همان،.« شده است. هیچ ایرانی ای نمی تواند بگوید که ما هنوز متجدد نشده ایم
در مسئله انسان شناسی است، به طوریکه با بازگشت به مفهوم انسان سنتی به مثابه انسان خلیفه اهلل و  عالم گیر مبتنی بر بازنگری

انسان عبداهلل به جای انسان خداگونه، بازنگری در ارتباط با هستی و منبع قدسی شکل گرفته و برونداد این حرکت قرارگیری در 
ابطه انسان با شهر به طور خاص است. در اینجا با واکاوی اندیشه های مسیر بازنگری رابطه انسان با محیط به طورکلی و ر

 سیدحسین نصر می تواند سه دستورکار اصلی وی برای خروج از بحران شهر و شهرسازی را مطرح کرد.
 

 ترمیم رابطه انسان و طبیعت )یک مقوله هستی شناسی( -5-1

نیست و هماهنگی آن، همان هماهنگی درونی است که همچنان طنین ملودی  ]هاانسان[نظم طبیعت چیزی جز نظم ما »
ازلی را در مرکز وجود ما، آن هم به رغم ناهماهنگی ضمیرمان که در عالم غفلت خویش دچار تشتت شده است، ساز می کند. 

ر دنیای متجدد از دیدگاهی تقریبا تفکنصر،..(. «).اجزای طبیعت، اجزای ما، حیات طبیعت، حیات ما و تخریب طبیعت، تخریب ماست
جهانشمول درباره قداست طبیعت فاصله گرفت و به دیدگاهی انجامید که انسان را موجودی بیگانه با طبیعت می داند و خود طبیعت 

ر های بیجان، ماشینی، می انگارد که باید تحت سیطره و تصرف یک انسان زمینی محض قراهلکه تودبرا دیگر نه آغازگر حیات 
بگیرد. به عالوه همین تفکر متجدد، به شیوه ای که در هیچ تمدن دیگری نمونه ندارد، قوانین طبیعت را از قوانین اخالق و اخالق 

معماری و طراحی شهری اسالمی، مطابق با خصلت در مقابل در  (.22: 2009)نصر،  بشر را از عملکردهای عالم، جدا ساخته است
پارچگی و انسجام معماری و محیط مجدد هماهنگی میان انسان و طبیعت توسط آن، همواره بر یک ازلی وحی اسالمی و برقراری

کند. مسجد خود فضای های آن نفوذ و رسوخ میتاکید ورزیده است. طبیعت به یک معنا به درون شهر سنتی اسالمی و ساختمان
ست از فضای طبیعت بکر به درون محیطی که ساخته دست مقدسی نیست که از فضای طبیعی مجزا باشد، بلکه امتداد و گسترشی ا

انسان است، همان طبیعت بکری که به این دلیل که مخلوق دست خداست، به خودی خود مقدس است و هنوز هم حالت کمال 
 (090: 2000)نصر، کندی بهشتی خود را منعکس میلیهاو

را یادآوری کرد و این به معنای قداست بخشی دوباره به برای حفظ قداست حیات، باید یک بار دیگر ماهیت قدسی طبیعت 
طبیعت است، البته نه به این معنا که به طبیعت قداست اعطا کنیم، زیرا، چنین کاری فوق توان آدمی است، دیدگاهی قدسی درباره 

فراهم آورن پاسخی دینی فقط می تواند برخاسته از دین اصیل باشد، مقتضی یکپارچه ساختن ادیان مختلف در مقام  بیعت، کهط
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بنابراین از منظر سنت گرایی که نصر نماینده آن است رویکردهایی چون اخالق  .هم در سطح اخالقی و هم در سطح دینی است
های تواند تاثیراتی عمیقی بر حل بحرانمحیط زیستی یا توسعه پایدار چون مبتنی بر همان نگاه اومانیستی بر طبیعت است نمی

با نوعی مهندسی اجتماعی یا تغییراتی در فن آوری، که عالم طبیعت را فقط کمیت محضی می داند که »اشته باشد. محیط زیست د
چیزی که ان لزوما سطحی است... شهایی است که تاثیرزمین التیام نخواهد یافت. همه ی این قبیل اعمال، فقط چیزی در حد آرایه

عیتی قدسی و نوزایی انسان به عنوان حافظ امر قدسی است، که این امر مستلزم مرگ مورد نیاز است بازیابی طبیعت به عنوان واق
، مولود آنند. این امر، برخالف ادعای برخی از افراد شآن تصویر از انسان و طبیعت است که هم تجددگرایی و هم تحوالت بعدی ا

نسان حقیقی، انسان خلیفه اهلل است که ما همچنان واقعیت آن ، بلکه به معنای دوباره آفتابی ساختن اابداع انسانی نویننه به معنای 
داریم. به معنای ابداعی دیدگاهی قدسی درباره ی طبیعت، چنانکه گوئی انسان اصوال می تواند امر قدسی را  شرا در درون خوی

در باب طبیعت است که  هایی درناسی های سنتی و دیدگاهشابداع کند، هم نیست. بلکه به معنای صورت بندی درباره جهان 
های جهل و غرور را که قداست طبیعت را از بلکه به این معنا که پرده (.009: 2009)نصر،  مختلف بوده اندسراسر تاریخ مورد اعتقاد 

 (29)همان،  ن می دارند، کنار بزنیمدید بخش عمده ای از بشریت نها
 

 ی(شناس معرفت)یک مقوله  بازتعریف اصول قدسی شهرسازی -5-2

گیر را باید در بازتعریف اصول قدسی معماری و شهرسازی جستجو در اندیشه نصر راه برون رفت از بحران های شهری عالم
گرایی دینی می تواند شیوه زیست شهری جهان کرد. اصولی که مبتنی بر رابطه فطری انسان با امر قدسی و درچارچوب کثرت

هر سنت همانند است به او با محیط زندگی منجر شود. در اعتقاد کثرت گرایی دینی اسالم را دگرگون کرده و به ترمیم رابطه 
درختی که ریشه هایش در زمین مطلق الهی فرو رفته ولی شاخه هایش که در طی زمان رشد می یابند به یک فضای کیهانی 

ان بحران های جغرافیایی متفاوت را ذیل و با تکیه بر این ریشه مستحکم سنت می تو پوشانندرش یافته و آن فضا را میخاص گست
ی او با محیط طبیعی ، در انسان و در رابطهاوالً» گستر آن حل و فصل کرد. دلیل این توانایی در این است که سایه الطاف جهان

ی خاصهای بیگانه با جهانِ دینی ا حتی در محیطچنین اصولی ر واردکردنشمول وجود دارد. این عناصر و جهان عامای عناصر پاره
کند. ثانیاً، دینِ غالب در غرب، یعنی مسیحیت، که تمدن اروپایی را به بار آورد، پذیر میها بوده است، امکانی آنکه خاستگاه اولیه
یشه در ذهن و ضمیر تواند همهای متخذ از اسالم میی دینی اسالم تعلق دارد و برخی از اصول، هنجارها و اندیشهبه همان خانواده

، هرچند اکنون این سنّت را آگاهانه ردّ شدهبافتهی دین و فرهنگ مسیحی ها تجربهی وجودش از قرنرشتهیک اروپایی که رشته
ی و واجد پیامی است هم ساده و الهبرانگیزد. ثالثاً، اسالم به یک معنا بازگشتی است به دین ازلیِ وحدت  همدالنهکند، واکنش می

پنهان و در حالِ کُمون، در قلب و درواقع  صورتبهای متوسّل شود که، اغلب تواند به آن فطرت ازلیشمول که میو جهان امعهم 
 (. 000-109: 2000)نصر، « ها مستور استی انساندر طینت همه

تواند در مربوط است، میمعماری و طراحی شهری ی که به حیطه آنجا، حتی سنتبنابراین،  نصر بر این باور است که اصول 
ممکن است ادعا شود که مسلمانان، که بسیاری از »شود هم مهم و سودمند باشد. دنیایی که به اصول اعتقادی آن عمل نمی

شان برای فائق توانند از اصول معماریشان در عصر حاضر هیچ شباهت و سنخیتی با شهرهای سنتی اسالمی ندارد، میشهرهای
توان قاطعانه گفت که، الاقل در مقام نظر، چنین امکانی اند، سود جویند. میاکنون با آن مواجهوحشتناکی که همآمدن بر معضالت 
کنند که در آن شریعت، ولو تا ای زندگی میها به این اصول دسترسی دارند و عالوه بر آن هنوز هم در جامعهوجود دارد؛ زیرا آن

های مردان و زنان راسخ و آن را احیاء و تقویت کرد؛ چرا که اعتقاد به اسالم هنوز هم در دل توانآفرین است و میای، نقشاندازه
ی او چنین تحولی را ایجاد کند، اما به کارگیری تواند بدون متحول شدن خود انسان و جامعههرچند این اصول نمی« پابرجاست.

تواند ن تحولی که نهایت فقط از درون قلب و جان انسان میتواند به ایجاد آها در معماری و طراحی شهری دست کم میآن
در سنت در این نگاه معماری و طراحی شهری می بایست به عنوان هنر و علم سنتی و مقدس مدنظر باشد.  برجوشد، کمک کند.

توجه به اینکه در متن  ( استوار است که با490: 2003نصر، « )هنر برای آدمی»که بنیاد تفکری آن بر « هنر برای هنر»گرایی نه 
تلقی « هنر برای خداوند»سنت انسان خلیفه خداوند است و موجود اصلی و اساسی این مرتبه از حقیقت است، نهایتا به معنای 

 .گیردقرار می« امر قدسی»هنر سنتی به این معنا در پیوندی عمیق با (. 090: 2094شود )صارمی و دانشور، می
 

 شهرسازی )یک مقوله روش شناسی(بازنگری در آموزش  -5-3

تواند به عنوان گام ترین پیشنهادی که میاز نظر نصر برای عالج وضعیت خطیر معماری و شهرسازی در جهان اسالم، روشن
نه دانند، یعنی مردان و زنانی که خود را به معماریِ خاصّتاً اسالمی ملتزم می»نخست مطرح گردد تربیت معماران اسالمی است 

به این نوع معماری المللی است، اند و با این ادعا که معماریِ غربی بینکسانی که دست بر قضا محمد، احمد یا علی نام گرفته
برای تربیت معماران و شهرسازان مدنظر نصر بازنگری در آموزش معماری و شهرسازی موجود . (000: 2000)نصر، «اشتغال دارند

ی بر اخص اصول معماری و شهرسازی سنتی به زعم نصر می تواند روستاها و شهرهای کوچک امری ضروری است؛ منابع محیط
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خوشبختانه، معماری سنتی اسالمی »معماری و شهرسازی می پردازدند  در کشورهای اسالمی باشد که هنوز برپایه اصول قدسی به

سناد و مدارک سرّی هنوز هم در برخی اصناف هنوز در روستاها و شهرهای کوچک بسیاری از کشورهای اسالمی زنده است و ا
ها به میان نیامده، معماری کماکان هم زیبا و هم کارآمد است. محفوظ مانده است. هر جا که پای معماران مدرن و مقلّدان آن

برای ایجاد  توان از این عواملهای اصیل معماری هستند. میعالوه بر این، اکثریّت عظیمی از مسلمانان هنوز هم مجذوب جلوه
مدارس معماری نهایت استفاده را کرد تا معماران و شهرسازانی تربیت شوند که قادر باشند ساخت شهرها، بناهای یادبود عمومی، 

های تولید ی انفجار جمعیّت، مهاجرت به شهرها، دگرگونی شیوهسازی و دیگر کارهای مهمّ عمرانی را که به واسطههای خانهپروژه
 .(000: 2000)نصر، « یگر ضرورت یافته، به عهده بگیرندو عوامل د

از این منظر معماری و شهرسازی اسالمی نمی تواند احیا پیدا کند مگر اینکه معمار و شهرساز مسلمان با رهایی از خودبیگانگی 
مستلزم احیاء هنرها و علوم تاسیس چنین مدارس و نهادهایی » ود را با امر قدسی ترمیم کنندبتواند از نو متولد شود و رابطه خ

توان ها است و معنای این سخن آن است که، در نهایت، معماری اسالمی را نمیاسالمی و بازیابی اصول معنوی و مابعدالطبیعی آن
ت بنابراین رسال«. ی فرهنگی و فلسفی غرب پاره گردداحیاء کرد مگر این که مسلمان معاصر از نو زاده شود و غل و زنجیر سیطره

آموزش معماری و شهرسازی باید مبتنی بر اصول قدسی و علم مقدس بازنگری شود تا از این طریق با شکل گیری نسل جدیدی از 
معماران و شهرسازان، شهرهای دنیای اسالم بتواند بحران های شهری خود را که محصول سیطره اومانیسم و غرب زدگی بر 

توان آشفتگی و ظلمتی را که بر قسمت اعظم هنر و معماری اصیل، هنوز هم میبه یاری »شهرهای بومی است حل و فصل کند 
های های شهری جهان اسالم سایه افکنده است به هماهنگیِ نور، فضا و شکل، که همواره ویژگی شاخص شهرها و قریهمحیط

  .(004: همان« )کردسنتی اسالمی بوده است، تبدیل 
 

 گیرینتیجه -8

هم خوانش سنت گرایان دینی از شهر و ارائه راهبردهای فکری این جریان در ارتباط با بحران های پژوهش حاضر با هدف ف
ترمیم رابطه انسان و »سه مقوله از مسئله شهری تشریح و  این جریانشهری معاصر انجام شد. برای نیل به این هدف خوانش 

« بازنگری در آموزش شهرسازی»( و یشناسمعرفتوله )مق« بازتعریف اصول قدسی شهرسازی»(، یشناسیهستمقوله ) «طبیعت
به عنوان نتایج پژوهش ارائه شد.  نصر نیحس دیسشهری از منظر  یهابحرانراهبردهای خروج از  عنوانبه( یشناسروشمقوله )

 جمع بندی و ارائه شده است. 2مضامین بنیادین فکری اندیشه سنت گرایی و خوانش شهری این تفکر در جدول شماره 
اندیشه سنت گرایی دینی امروز به عنوان یک جریان قوی و تاثیرگذار در پهنه جهانی مطرح شده است. به چالش کشیدن 

انتقاد از مبانی و مبادی بنیادین مدرنیته به عنوان عامل اصلی شکل گیری بحران های امروز جهان از  وضعیت موجود جهانی و
منظر انسان شناسانه سبب شده است این جریان مدنظر طیف وسیعی از اندیشمندان قرار بگیرد. با این حال نگاه انتقادی به اصول 

وب های نظری و عملی آن منجر شده و مسیر آینده این جریان را هموار اصلی تفکری این جریان می تواند به پالوده شدن چارچ
سطحی است مطالعه  اکثراًبنده انتقادات را که »؛ بوده استصبور و شکیبا  عمدتاًی متعدد هاهجمهدر مقابل  سید حسین نصر کند؛

( و از 201: 2090)زارع، « ه سنت موافقمارطرفانه دربولی با هرگونه بحث جدی و بی رمیپذینم، هرچند نقدهای وارده را کنمیم
 خالیی که می بایست مورد توجه ویژه پژوهش های آتی باشد. شکل گیری مباحث انتقادی استقبال می کند؛
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 مضامین بنیادین فکری اندیشه سنت گرایی )مأخذ: نگارنده ها( -1جدول 

 گراییمضامین بنیادین در تفکر سنت

ود
وج

ت م
عی

ض
و

 

 انسان مدرن خود بنیادی و استیال جویی

 عالم تصور می کندانسانی که خود را مرکز 

 سیطره رابطه ابژکتیو با عالم

 تقدس زدایی از عالم هستی

 شورش خودبنیاد علیه سنت

 عقالنیت ابزاری و دنیوی تنها ریسمان قابل اتکا

 روحیه فاوستی در تخریب و نوسازی مداوم

 چنبره تجربه گراییرد متافیزک و انسانِ در 

 انسان تک ساحتی  و دنیا گستره امپراطوری

 هدایت جدایی عقل از نور

 تمشیت نیازهای مادی و فردگرایی

ی
رای

 گ
ت

سن
ل 

دی
ب

 

 انسان عبداهلل و در عین حال خلیفه اهلل

 خود شناسی مقدمه خدا شناسی

 انسانِ ناچیز و در عین حال انسانِ در مسیر کمال

 «روح»اصالت برآمده از 

 انسان امانت دار الهی

 منبعی کلیدی برای شناخت« وحی»

 گرایش فطری انسان به سمت توحید

 توجه به کرامت انسانی

 اصالت آمیخته ای از فرد و اجتماع

 دنیا محل گذر و مزرعه آخرت

 در مسیر قرب به مقام الوهی

 گراییخوانش شهر در اندیشه سنت

ود
وج

ت م
عی

ض
و

 

 شهر بحران زده متجدد

 فراموشیشهر 

 شهر بی ریسمان

 شهرسازی مبتنی بر علم نامقدس

 تقدس زدایی از فضا و مکان

 پاشیدگی زندگی شهری

 از خودبیگانی و از شهربیگانگی

 شهرسازی فاوستی و تخریب گر

 زیبایی شناسی عقیم و هنر برای هنر

  اسارت در فرمالیسم

ی
رای

 گ
ت

سن
ل 

دی
ب

 
 شهر سنتی

 شهر یادآوری

 انسانیشهر در مسیر کمال 

 شهرسازی مبتنی بر علم مقدس

 فضا و مکان سرشار از حضور

 وحدت و یکپارچگی زندگی شهری

 شهر خودشناسی و خداشناسی

 شهرسازی مبتنی بر اصول 

 هنر برای آدمی و هنر برای خدا

 حرکت از صورت به معنا و از معنا به صورت
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https://www.gisoom.com/search/book/nasher-6887/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1311 پاییز(، 12)پیاپی:  3 ، شمارهسال سوم

 

تدوین راهکارهای موثر بر ارتقا سالمت جسمانی شهروندان با تاکید بر 

 : محله استاد یوسفی شهر مشهدطالعه موردیم؛ رویکرد شهر پربازی

     

 3، تکتم حنایی*2، ساناز سعیدی مفرد1زهرا قنبردوست
 60/60/99تاریخ دریافت:  

 81/60/99: تاریخ پذیرش
 

  00268کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

شود. که باتوجه به زندگی شهری مربوط میای از مشکالت سالمت روحی و جسمانی شهروندان به سبکبخش عمده
در است.  را پایین آورده ... و روی و ورزشماشینیزه شدن زندگی و نبود فضاهای مناسب برای حرکت و ورزش ، آمار پیاده

شود که مشوق ای از زندگی در شهرها اطالق میچندبعدی به شیوه عنوان یک شهر بهد شهر پربازی های اخیر رویکرسال
باشد. هدف از انجام این های ابتکاری میهای معماگونه بااستفاده از روشمردم به فعالیت بدنی، همراه با بازی و سرگرمی

کارهایی جهت ارتقا مطلوبیت های موثر بر ارتقا سالمت شهروندان با رویکرد شهر پربازی و ارائه راهمقاله شناسایی مولفه
های موردی در بستر مطالعات میدانی و تحلیلی، همبستگی و پژوهش-های توصیفیگیری از روشکنندگان با بهرهاستفاده

باشد. نوع این تحقیق به لحاظ هدف، در رده استفاده از پرسشنامه برای نیل به اهداف و پاسخ به سوال تحقیق می
ها بندی مولفهو آزمون آماری فریدمن برای رتبه spssافزار ار میگیرد. بمنظور تحلیل داده از نرمهای کاربردی قرتحقیق

استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میتوان با طراحی فضاهای سالم و پربازی در بافت جدیدی از 
اجتماعی و نی و ارتقا سالمت، برقراری ارتباط های جسماشهر مشهد ، کمکی به ایجاد سالم زیستی، افزایش فعالیت

 پرداخت. نشاط و رفع نیازهای شهروندانافزایش 
 

 

 مشهد. ،یشهر پرباز کردیرو ،یباز ،یسالمت، سالمت جسمان یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانیمشهد، ا ،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالم ،یارشد، گروه شهرساز یکارشناس یدانشجو -8
 saeedi.s@mshdiau.ac.ir)نویسنده مسئول(  رانیمشهد، ا ،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشهرساز ارگروهیاستاد -2
 رانیمشهد، ا ،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشهرساز ارگروهیاستاد -3
تدوین راهکارهای موثر بر ارتقا سالمت جسمانی شهروندان با »ارشد خانم زهرا قنبردوست با عنوان برگرفته از پایان نامه کارشناسیاین مقاله  -*

دانشگاه آزاد  به راهنمایی خانم دکتر ساناز سعیدی مفرد در «: محله استاد یوسفی شهر مشهدطالعه موردیم؛ تاکید بر رویکرد شهر پربازی
 باشد.مشهد میاسالمی واحد 
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 مقدمه  -1
طی چند دهه اخیر جهان به سرعت به شهرنشینی و ماشینه شدن روی آورده است. امروزه فضاهای شهری از آن جا که   

پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و فردی افراد، فضاهایی برای زندگی و تفریح ایجاد می کنند، وظایف مهمی بر عهده دارند و در 
و برنامه ریزان به دنبال پیوند محیط شهری با سالمت  (8391 ،نقش منحصر به فردی ایفا می نمایند )کربالیی حسینی غیاثوند

و الگوی در دنیای مدرن امروزی با توجه به مشکالت شهرنشینی  (.8392فیزیکی و روحی شهرنشینان هستند )لطفی و همکاران، 
و همکاران،  کوپایی)زندگی، انسان ها تمایل دارند بخشی از زمان خود را برای گذران اوقات فراغت، بازی و تفریح و... سپری کنند. 

اما با نگاهی گذرا به فضاهای شهری گذشته در ایران مالحظه می شود که فضاهای بازی و گذران اوقات فراغت آنچنان . (8390
 (.8390و همکاران،  نجفی) تاساجتماعی همواره درحاشیه توجه بودهنقش و حضور این فضاها در فضای ه وکه باید شکل نگرفت

بنابراین ترویج شهرپر بازی عالوه بر جنبه های سرگرمی و تفریحی آن، باعث زندگی فعال در شهرها می شود، که می تواند 
وری اقتصادی باشد و منافع اجتماعی مهمی در توسعه و بهره عالوه بر تضمین سالمت جسمی و روحی و فکری شهروندان، محرک

ها نیازمند فضاهایی هستند که آنان را مخاطب قرار دهند و به چالش وا دارد و جلب توجه زیادی را نیز به دنبال داشته باشد. انسان
در توسعه روز افزون شهرها با وجود امکانات  اما. (8390و همکاران،  نجفی) و بیاندیشند و فعالیت نمایند کند تا آن ها مشاهده کنند

گسترده ای که در اختیار انسان ها  قرار میگیرد، توجه ویژه ای به نحوه تأثیر فضاهای پربازی بر تعامالت اجتماعی، شادی و نشاط، 
 .(8390و همکاران ، کوپایی)روانی و اجتماعی افراد نشده است ، سالمت جسمانی

ها، ساختمان زای فراتر اریزی، شهر را به عنوان ایدهریزی برای مردم است که این نوع از برنامهشهر سالم به معنی برنامه
دهد. براین اساس شهر یک سازواره زنده در حال تنفس و موجودی است که سالمتی اش کامال ها و فضاهای باز ترویج میخیابان

درواقع زندگی سالم، محصول تعامالت اجتماعی بین انتخاب های فردی . (8319 ،با سالمتی شهروندان گره خورده است )ه. بارتون
. از یک سو و محیط اجتماعی، اقتصادی احاطه کنندة فرد از سوی دیگر است که در صورت تحقق، جامعه شاد و سالمت خواهد بود

 .(8396و همکاران،  بخارایی)

بر رویکرد شهر پربازی در محله استاد یوسفی  شهروندان باتاکیدهدف این پژوهش تدوین راهکارهای موثر بر ارتقا سالمت 
 شهر مشهد است.

توان با استفاده از رویکرد شهر پربازی به ارتقا سالمت چگونه می پژوهش حاضر با طرح یک سوال انجام شده است که:
 شهروندان رسید؟

د یوسفی قاسم آباد مشهد که با مشکالتی نظیر لذا با توجه به موارد ذکر شده ضرورت طراحی شهر پربازی در محله استا
کاهش فعالیت های جسمانی، نبود سرگرمی و تفریح، کاهش نشاط و شادی، عدم حضور مردم و مشارکت آن ها و ...درگیر می 
 باشد در این محله حس می شود که می توان با طراحی محله ی پربازی در این بافت جدید از شهر مشهد کمکی به ایجاد سالم
زیستی، افزایش فعالیت های جسمانی و ارتقا سالمت، برقراری ارتباط اجتماعی و افزایش نشاط و شادی، و همچنین رفع نیازهای 

در این راستا سعی خواهد شد ویژگی ها و راهبردهای طراحی شهرپربازی را شناخته  شهروندان و ساکنین مناطقی از شهر پرداخت. 
پیاده نمود تا به یک فضای شهری پربازی در سطح محله دست یافت. در این بین نیز عوامل و و این اصول را در این محدوده 

 .مولفه هایی که بر پربازی بودن شهر تاثیرگذارهستند نیز بررسی می شود
 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 بازی -2-1

بازی فعالیتی . (8390و همکاران،  نجفی)باشد بازی، کاری است که به قصد لذت و تفریح انجام شود و فایده ای دربرنداشته 
و  ابراهیمی)کند کامالً آگاهانه و خارج از زندگی معمولی است. چنانچه گویی جدی نیست ولی شخص را شدیداً و کامالً جذب می

 .(Driskell,2003انجام می شود ) یبازی عموماً برای کسب لذت و سرگرم. (8396همکاران، 

فضای پربازی در شهر، فضایی است که مردم می توانند به طور موثر، سودمند، ایمن و با رضایت مندی بسیار، بازی نمایند. 
یکی از فاکتورها در رضایت مندی وخشنودی شهروندان از شهر وفضاهای پربازی، ارتباط موثر فضای پربازی و کاربری های 

شهرپر بازی شیوه ای از زندگی در شهرها است، به منظور تشویق  .(Fisman،2003) مختلف با افراد در سنین مختلف می باشد
های ابتکاری خاص، که در زندگی مردم به فعالیت بدنی ،همراه با بازی و تفریح و سرگرمی های معماگونه با استفاده از روش

که فضاهای شهری وظایف مهمی برای ایجاد گیرد. شهر پربازی، شهری سالم، متنوع و بسیار سودآور می باشد. روزمره جای می
تحقق سه هدف مهار خودروها در  .(8318، )رفیعیان و عسگری گونه فعالیت ها بر عهده دارند زمینه مناسب و بستر سازی این

وها و های مسکونی، طراحی مبلمان متناسب برای تحقق اصول و ایده شهر پر بازی و تبدیل خیابان ها، میدان ها، پیاده ر خیابان
معنای تازه ای ببخشد در  "فضای قابل زندگی"دیگر فضاهای  شهر به محلی که همه افراد جامعه بتوانند تفریح کنند و به واژه 
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( معتقد است که شهرهای بزرگ اغلب توسط فضاهای 2663) (. روجرزDriskell  ،2663: 1-88شهرپر بازی اهمیت زیادی دارد )

، و یکی از ابزارهای بزرگی سنجش شهرها، توانایی در فراهم آوردن بازی و تفریح و سرگرمی، عمومی وسیعشان شناخته می شوند
 های طبیعی و فضاهای باز شاخص برای شهروندانش می باشد.زیبایی
 

 (1831ماخذ: شیعه،) ها در شهر پربازیاهداف و هزینه -1جدول 

 ویژگی های شهر پربازی 

 اهداف
های سنی خاطر، تعادل، استراحت، ارتباط بادیگران، سالمت برای تمامی گروهلذت، تفریح، شادی، انبساط 

 و جنسی

 هزینه ها
، افزایش کارایی شرکت کنندگان صرف هزینه کم برای هر شخص، کمک به کاهش هزینه های درمانی

 هافعالیتدر

 هاو برداشت نتایج
 برقراری ارتباط،کمک به بهبود کیفیتکمک به توسعه خالقیت های افراد،کمک به اجتماعی شدن، 

 همبستگی اجتماعی، تخلیه هیجانات و کم کردن استرس زندگی و

 
 

 
 (Driskell ،3118و  1831،حسینیون و  Walzer، 1831 )ماخذ: عوامل موثر بر شهر پربازی  -1شکل

 
قهرمانی از دیدگاه مختلف، انواع گوناگونی ها، چه حالت سرگرم کنندگی و تفریحی داشته باشند و چه حالت مسابقه و بازی

 یدیبازی های دورانی اشاره کرد )سعی، و بازی های تقلیدی، های شانسبازیی، بازیهای رقابت به توانیدارند از مهم ترین آنها م
 .(8390 همکاران،و ی رضوان

 

 مرور سابقه پژوهش پیرامون بازی -2-2

ولی هیچکس چه در خارج و چه در  تفریح به صورت پراکنده مطالبی یافت می شود.در رابطه با پر بازی بودن فضای شهری و 
داخل کشور به طور خاص به این مطلب نپرداخته است. مورخ هلندی، هویزینکا، به بررسی مفهوم بازی از دیدگاه اجتماعی پرداخته 

 هی کامل، در بیرون از حیطه زندگی عادی انجام گیردتعریف آن گفته است: بازی عبارت است از هرگونه فعالیت آزاد که با آگا در و
زیمل بازی را فرایندی برای آماده ساختن کودکان جهت ایفای نقش های بزرگساالن به شمار می  .(86 :8313 ،)قاضی و محمد پور

بودن جهت راه به عقیده یان گل از خصوصیات خوب برای یک مکان میتوان به مناسب  .(8390و همکاران،  صادق صابری) آورد
رفتن وبازی کردن، ماندن برای مدتی، راحت، محفوظ در برابر اقلیم، وجود صندلی ها، پله ها، کافه ها، نماهای خوشایند، تداوم 

کنند تا صحنه و اعتقاد دارد که کودکان بازی می هال .(Gehl ،8911 :826) حرکت پیاده و عدم وجود موانع حرکتی اشاره کرد

 ،های نیاکان خویش را که بر حسب نیاز زندگی آنان تولید شده است، تجدید کنند. )گودرزی و اسدی ها و فعالیت محتویات موقعیت
آن را به عنوان یک نیروی اجتماعی و از نظر  می یر و برایتلتفریح را به عنوان یک نهاد اجتماعی و  میلر رابینسون(. 8319

، بازی فعالیتی کامالً آگاهانه و خارج از 8هویزینکا(. مورخ هلندی، 61 :8312 ،منسازمانی یک نهاد اجتماعی معرفی می نماید )آلت
کند در بازی هیچگونه منفعتی حاصل نمی زندگی معمولی است. چنانچه گویی جدی نیست ولی شخص را شدیداً و کامالً جذب می

بر مفهوم بازی به عنوان مجموعه  2زیمل(. 86 :3831 ،باشد )قاضی و محمدپورهای اجتماعی می شود. بازی زمینه ساز تقویت گروه
 (. 8390و همکاران،  صادق صابری)اهدافی که غالبأ حس، آنها را رهبری میکند، تاکید می ورزند 

امروزه بازی ها چه به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال، جزیی از زندگی انسان ها شده اند. به طوری که بسیاری از افراد 
کنند یا به تماشای آن می پردازند. بازی های تفریحی انواع مختلفی دارند. اما همگی آنها اگر برای تفریح و سرگرمی یا بازی می 

انجام شوند دارای ویژگی های زیر هستند: غیرجدی بودن؛ انجام آزادانه؛ نظم؛ محدودیت زمانی و مکانی؛ عدم قطعیت و غیرقابل 

 .(Driskell، 2663 :80پیش بینی بودن )

                                                           
1 Huizinka 

2 zimel 
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 شادی و نشاط -2-3
شادی و نشاط، از مهم ترین احساسات و نیازهای بشر به شمار می رود. شادی و نشاط دارای دو بعد است که یک بعد آن 
فردی است و به بینش و فرهنگ مردم و به ادراک آن ها وابسته است و دیگری به فضاهای شهری و معماری مربوط می شود که 

قابل دارند و از یکدیگر نیز تاثیر می پذیرند.  گسترده شدن ارتباطات اجتماعی باعث تقویت تعلق خاطر این دو بعد باهم ارتباط مت
 (01: 8311افراد به محل زندگی و باالرفتن ضریب امنیت روانی جامعه و نشاط اجتماعی می شود. )شارع پور، 

 

 فراغت -2-4
کنند پل ن مزد که رضایت خاطر آنی را به همراه دارد تعریف میجامعه شناسان آمریکایی اوقات فراغت را فعالیت آزاد و بدو

(. 8313شود. )هیوود، داند که در مقابل نیازهای ضروری به کار گرفته نمیوایز وقت فراغت را بخشی از وقت روزانه آدمی می
شد و موجب تکامل فردی بخشود و فردیت شخص را تکامل میفراغت فعالیتی هدفمند است که از روی انتخاب شخص انجام می

کند  و موجب خدمات اجتماعی  ای فراتر از ارضاء شخصی پیداشود. به موجب بعضی از تعاریف، تفریح نیز ممکن است دامنهوی می
 .(8396)ربانی و شیری،  گردد

 

 شهر سالم و سالمت -2-5

سالمت، مسئولیتی فردی، اجتماعی، سازمانی و سالمت یکی از ارزش ها و نیازهای اساسی هر انسان است و حفظ و ارتقا 
شهر سالم عرصه ی ظهور سیاست های هماهنگ اجرایی به دست مردم و در جهت تامین (. 8396 ،حاکمیتی است )دماری و غیره

 (.8396محیطی سالم برای رشد استعدادها و خالققیت ها و فضایی مناسب جهت تامین سالمت شهروندان است )رهنما و افشار، 

شهر سالم . (8396 ،شهر سالم شهری است که محیط فیزیکی و اجتماعی آن سالمت را ترویج نماید. )زیاری و جانبابانژاد
اد و بهبود محیط های اجتماعی و کالبدی خویش بوده و منابع اجتماعی خود را جشهری است که به طور مداوم و پیوسته، در حال ای

 .(8311 و روستایی،دانشنامه مدیریت شهری گسترش می دهد )
از نظر سازمان بهداشت، شهر سالم یک شهر پاک و مبرا از بسیاری از آلودگی ها است. خدمات بهداشتی و زیست محیطی 
کافی و خوبی در دسترس دارد، دارای امنیت فیزیکی است و مردم می توانند در آن شهر با عقاید، فرهنگ و سبک های مختلف 

رویکرد جهانی از پروژه شهر سالم، ارتقاء کلیه امور بهداشتی و (. 8310ه راحتی ادامه دهند )طبیبیان، زندگی مورد عالقه خود را ب
 (.8319)ارجمندنیا،  ایجاد محیط زیست مناسب است

 

 (1831 ،بارتون و تقی زاده مطلق ماخذ:)معیارهای کیفی شهر سالم از نظر سازمان جهانی بهداشت -3جدول

 لم و با کیفیت باالمحیط کالبدی پاکیزه، سا

 زیست بومی که در بلندمدت با ثبات و پایدار باشد

 جامعه ای قوی، غیر استثمارگر و حمایتگر متقابل

 سطح باالیی از مشارکت و نظارت عمومی بر تصمیمات که بر زندگیشان، سالمتیشان و رفاه شان تاثیر می گذارند.

 شامل غذا، آب، سرپناه، درامد، ایمنی و کار دستیابی به نیازهای اصلی برای کلیه مردم شهر

 دسترسی به تجارب و منابع گسترده متنوع

 تشویق پیوند با گذشته و میراث فرهنگی و بیولوژیکی ساکنان شهر و گروه ها و افراد دیگر

 شکلی از شهر که با ارتقای خصوصیات برتر آن انطباق داشته باشد

 از بیماران برای همه سطح بهینه دسترسی به خدمات مراقبت

 شرایط سطح باالی سالمت
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 (1833 ،حاجی خانی و صالحی ماخذ:) اصول چهارده گانه شهرسالم  -3شکل 

 

در جهت استخراج معیارها و شاخص ها به منظور دستیابی به هدف تحقیق، به جدول زیر میرسیم که شامل معیارها، زیرمعیارها 
 ارتقا سالمت و شهر پربازی است.و شاخص های قابل سنجش در زمینه 

 

 
 برگرفته از منابع مختلف( ماخذ:های ارتقا سالمت و شهر پربازی)چارچوب شاخص  -8شکل
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 روش پژوهش  -3
بوده  پژوهش های موردیو  همبستگی ،تحلیلی-توصیفیپژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت، تلفیقی از روش های  روش تحقیق

که در این پژوهش  ابزار گردآوری اطالعاتو نوع تحقیق به لحاظ هدف، در رده تحقیق های کاربردی قرار میگیرد. به طور کلی 
ای، الکترونیکی و میدانی شامل: پرسشنامه برای شناسایی محیط )نمونه موردی( مورد استفاده قرار گرفته، از طریق منابع کتابخانه

زنی، استفاده از آمار و برداری، پرسهوگوی چهره به چهره، مشاهده )ناظر تعلیم یافته(، عکسو گفتمحقق ساخته، مصاحبه 
های اطالعات و ... است. از آنجا که این تحقیق ارتباط نزدیکی با رفتارهای انسانی در محیط شهری دارد، سعی شده است از شیوه

شود. در جریان این پژوهش نیز از فضایی استفاده های ی آماری و تحلیلجدید جهت دریافت اطالعات محیطی و رفتاری، آنالیزها
طریق تحلیل گرافیکی، نمایش صحیح و روشن ایده ها و شاخص های مورد نظر صورت خواهد پذیرفت. تصاویر گرافیکی قابلیت 

 بیان و انتقال آنچه را که شاید نیاز به بحث بسیار داشته باشد، را دارند. 

 این پژوهش در دو مرحله صورت میگیرد: یلتجزیه و تحل

تحلیل پرسشنامه؛ این تحلیل برگرفته از سنجه های )شاخص های( چارچوب نظری تحقیق می باشد. و در انتهای این  -8
 قسمت دیدگاه های مخاطبان فضا در قالب معیارهای تحقیقی رتبه بندی می شوند.

ها و امکانات در کنار محدودیت ها و ضعف ها در قالب جدول سوات تهیه در این قسمت پتانسیل  تحلیل یکپارچه سوات؛ -2
 میشود و در بستر معیارهای چارچوب نظری تحقیق بررسی می گردد و بر روی نقشه ای یکپارچه به نمایش گذاشته میشود.

( 0تا بسیار زیاد با امتیاز  8تایی لیکرت )از بسیار کم با امتیاز  0پرسشنامه محقق ساخته در قالب پرسشنامه بسته و با طیف 
 تهیه شده است.

 8390جامعه آماریِ تحقیق حاضر شامل تمامی ساکنین محله استاد یوسفی طبق آخرین سرشماری آماری سال  حجم جامعه:
 نفر(. 86299می باشد که در محدوده خیابان های شاهد، اندیشه، شریعتی و ادیب زندگی می کنند )

، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه برداری 8390نفری محله استاد یوسفی در سال  86299جامعه  با توجه به نمونه آماری:

 پرسشنامه )نفر( می باشد. 141درصد خطای نمونه گیری، برابر با  86معیار( و با احتساب  86طبقه ای و با توجه به تعداد معیارها )

سطح توصیفی و  2های آماری در زیه و تحلیل قرار گرفته و جداول دادهمورد تج  Spss22افزار ها توسط نرمدر ادامه داده
 استنباطی ارائه خواهد شد.

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش -3-1
سال( واقع  36نفری، محله ای تازه ساز )با قدمت حداکثر  86299کیلومترمربع و جمعیت  8180محله استاد یوسفی به مساحت 

مشهد می باشد. از شمال به بلوار شاهد، از جنوب به بلوار شریعتی، از شرق به بلوار اندیشه و از شهرداری  86منطقه  8در ناحیه 
غرب به بلوار ادیب محدود می شود. محله استاد یوسفی، محله ایست که پتانسیل پربازی شدن را به دالیلی همچون وجود زمین 

موزشی مانند کتابخانه ها، فرهنگسرا و گروه های استفاده کننده های بایر، فضاهای عمومی و فضاهای سبز، امکانات فرهنگی و آ
های تجاری و آموزشی زیاد را دارد . همچنین این محله از محالت جدید شهر مشهد می خاص در سطح محله به دلیل کاربری

جز گروه درآمدی متوسط به  باشد که باتوجه به کاربری اموزشی نظیر دانشگاه آزاد و.. دارای جمعیت نسبتا جوانی است.این محله
باال می باشند و می توان از این امر جهت برنامه ریزی و طراحی محله سالم  استفاده نمود. همچنین باعث می شود که بتوانیم 

به  رویکرد جدید شهر پربازی را در یکی از محالت نوپا ایجاد کنیم که نتیجه بهتر و مستعدتری را به همراه خواهد داشت. لذا باتوجه
 دالیل ذکر شده ضرورت پرداختن به طراحی این محله باتوجه به رویکرد شهرپربازی در این محدوده وجود دارد.

قدمت و همچنین تعداد طبقات در محله مورد نظر میتوان اظهار نمود  دانه بندی، با مشاهده نقشه های زیر در خصوص کیفیت،
را به خود اختصاص داده است  % 61/01مرمت میباشد که از کل درصد آماری  که در قسمت کیفیت ابنیه بیشترین درصد مربوط به

که این بیانگر این باور است که سطح کیفیت ابنیه تا حدودی نیاز به اصالح دارد تا سیما و منظرمطلوبی را برای ساکنین محله رقم 
شترین سهم محله مربوط به قطعاتی میباشد که بیشتر زند و یکی از شرایط پایداری کالبدی را فراهم نماید. از لحاظ دانه بندی بی

را به خود اختصاص داده اند این موضوع میتواند یکی از عوامل موثر در کالبد بافت محله باشد و تا حدودی  %38/91اند و ریزدانه
را  % 90/10ست طوری که طبقه بوده ا 2یا 8پایداری را با لغزش رو به رو نماید ولی این در حالی است که تعداد طبقات بیشتر

شامل میشود این موضوع حاکی از این است که ریزدانه بودن قطعات بیشتر به علت تجاری شدن ابنیه ها بوده است که این تجاری 
شدن میتواند عاملی برای پیشرفت محله در راستای پایداری کالبد محسوب شود اما به شرط آنکه این تجاری بودن ها به سمت 

 حرکت کند تا عالوه بر موثر بودن در توسعه محله، بار ترافیکی و حمل و نقلی را کاهش دهد. تراکم عمودی
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 بررسی وضعیت موجود محله استاد یوسفی شهر مشهد -4شکل

 

موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در بر می گیرد که در این بین روایی و پایایی 
از اهمیت بیشتری برخوردار اند. در این پژوهش اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوایی از نوع صوری و پایایی آن با 

سوال در قالب طیف  68مورد تایید قرار میگیرد. در این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته با  خضریب آلفای کرونبااستفاده از 
لیکرت طراحی شده و روایی محتوایی آن زیر نظر استاد راهنما و مشاور و چند تن از اساتید رشته شهرسازی مورد تایید قرار گرفته 

محاسبه  116/6ردید و پایایی داده ها با استفاده از آلفای کرونباخ، پرسشنامه بین نمونه آماری تحقیق توزیع گ 866است. تعداد 
 گردید که پایایی مورد قبولی است.
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 وضعیت نهایی هر معیار در بین سایر معیارها  -1شکل

 

بندی پس از ارائه آمار توصیفی و تحلیل هر یک از سواالت، حال به بررسی آمار استنباطی و آزمون های فرض به منظور رتبه 
معیارها در محله استاد یوسفی می رسیم. در اغلب ازمون های پارامتری، مفروضات مقدماتی بسیاری وجود دارد که تا این مفروضات 

ترین فرض، فرض نرمال نامعتبر خواهد بود. در میان این مفروضات مهمترین و شایع تامین نشوند، نتایج به دست آمده از آزمون،
بررسی نرمال بودن داده های تحقیق، فرض نرمال بودن به دلیل پرسشنامه لیکرت و طیف طبقه بندی پاسخ هاست. در بودن داده

 ها، رد شد؛ بنابراین باید از آزمون های ناپارامتریک برای تحلیل داده ها استفاده کنیم.

به  0نگین نظرات طبق جدول با توجه به اطالعات معیارهای محاسبه در این فصل، مولفه های هر معیار سنجیده شد و میا
و کمترین 69/3، ورزش ها و تفریحات جسمی 00/3، سالمت 3100دست آمد. بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به حس تعلق 

با توجه به نرمال نبودن داده ها، از آزمون فریدمن برای می باشد.  60/2میانگین مربوط به میراث فرهنگی و جاذبه های طبیعی 
 مولفه ها استفاده شده است. رتبه بندی 

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری )درون گروهی( است که از آن برای مقایسه 
 ها درمبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه 0Hمتغیر )گروه( استفاده می کنیم. در آزمون فریدمن فرض  Kمیانگین رتبه ها در بین 

 بین گروه ها است. رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه ها حداقل دو گروه با هم اختالف دارند.
 

 رتبه بندی مولفه ها با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن  -8جدول 

 معیار
رتبه بندی آزمون  آماره

 انحراف معیار میانگین فریدمن

 92/1 18/6 00/3 حس تعلق

 00/1 10/6 00/3 سالمت

 33/1 10/6 69/3 ورزش ها و تفریحات جسمی

 89/1 12/6 89/3 دسترسی

 61/1 06/6 80/3 زیست محیطی

 18/0 10/6 88/3 فضاسازی محیط شهری

 18/0 12/6 86/3 رضایت شهروندی

 06/0 19/6 1/2 مبلمان شهری

 86/0 01/6 09/2 همکاری

 90/6 80/8 00/2 تنوع و پویایی عملکردی

 00/6 11/6 02/2 هنر و سرگرمی

 36/6 19/6 60/2 میراث فرهنگی و جاذبه های طبیعی
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 رتبه بندی مولفه ها با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن -1شکل

 

 Text Statisticsمیانگین رتبه های هر یک از مولفهه هها مشهخص شهده اسهت. و جهدول        )جدول باال(، ranksدر جدول 
درجهه آزادی و   88محتوی نتیجه اصلی آزمون است. همان گونه که در این جدول شاهد هستید میتوان مقدار آماره مربع کی را بها  

دارد. با توجه به خروجی  0Hمشاهده کرد که نشان از رد شدن فرض  61666با مقدار  Value-Pهمچنین سطح معنی داری آزمون 
های باال نتیجه نهایی اینکه بین مولفه های ارائه شده در چهارچوب نظری تحقیق، با یکدیگر رابطه وجود دارد و مداخله موثر بهوده  

 دارای کمترین امتیاز است. «میراث فرهنگی و جاذبه های طبیعی»باالترین امتیاز و « حس تعلق»است. بر این اساس 

های درونی و بیرونی موجود در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیهد بهرای محلهه اسهتاد     ها و محدودیتنسیلهمچنین پتا
 یوسفی در نقشه زیر ارائه شده است.

 

 
 تحلیل یکپارچه سوات - 3شکل
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 ها و بحث یافته -4
معیارهای تحقیق، همانطور که از  در جمع بندی نظرات شهروندان و ناظر تعلیم یافته )پژوهشگر( در ارتباط با ارزش گذاری

یک محله تقریبا نوساز شهر )توسعه های اخیر( انتظار می رفت، سطح سالمت و معیار زیست محیطی از وضعیت نسبتا خوبی 
برخوردار است. و با توجه به کاربری های مقیاس شهری و بعضا فرا شهری نظیر دانشگاه، و نیز فضاسازی های برنامه ریزی شده 

قرار دارد، از طرفی رتبه سومِ ورزش های و تفریحات جسمی، به  8ط شهری، حس تعلق ساکنین نسبت به محله در رتبه در محی
دلیل وجود کاربری های ورزشی متعدد نظیر فنس های ورزشی، پارک آبی ایرانیان، مجموعه ورزشی هالل احمر و ... بسیار حائز 

ظیر تنوع و پویایی عملکردی، هنر و سرگرمی، جاذبه های طبیعی و مبلمان شهری، اهمیت است. از این رو تقویت سایر معیارها ن
 می تواند ما را در دستیابی به اهداف تحقیق یاری رساند.  

 

 ارائه اهداف و راهبردهای ارتقا سالمت با رویکرد شهر پربازی -4جدول

 راهبرد اهداف عملیاتی هدف کالن

تقویت پویایی و 
مشارکت 

 شهروندان در
احیای فضای 
 شهری پر بازی

 بهبود
وضعیت 
سالمت 
روحی و 
روانی 

مخاطبان 
 فضا

 های خیابانی، فستیوال های هنری و مراسم هابرگزاری جشن ها و کارناوالهابرگزاری جشن

 افزایش فضاهای پربازی
 برگزاری جشنواره های مختلف بازی

 افزایش فضاهای ورزشی

ارتقاء حس تعلق به مکان و 
 شهروندی رضایت

 ایجاد فضایی نوستالژیک و پر خاطره

 نقش انگیزی در کالبد

 خلق تصویر ذهنی از کل فضا

 احیای فضای شهری در شب

 قابل رویت بودن تمامی فضا

 تجمع پذیری در عرصه های همگانی

 تقویت فضاهای مکث

 بهبود احساس امنیت محیطی

 تشویق همکاری و مشارکت عمومی

 خیابان برای اقشار مختلف با فرهنگ های مختلفپذیرا بودن فضای 

 ایجاد فرصت ها برای بروز خالقیت در فضای شهری

 توجه به پتانسیل اهالی محله به منظور همکاری با نهادهای مسئول

ایجاد سرزندگی با 
خالق  طراحی

 فضای شهری

 بهبود وضعیت مبلمان شهری

 تقویت نورپردازی
 افزایش مبلمان شهری همگرا

 استفاده از عناصر مختلف در فضای شهری نظیر پله، نیمکت و ..

 فضاسازی محیط شهری

 تقویت گرافیک محیطی

 در شب بخصوص جلوگیری از ایجاد جداره های صلب و غیرفعال

 تقویت نشانه های شهری

 ایجاد وحدت بصری و کالبدی در جداره

 ارتقاء دید و منظر

 تقویت تنوع در دیدها و سکانس ها

 پیوستگی در عناصر کالبدی )کف و بدنه(

 توجه به تناسبات و مقیاس انسانی در فضا

 محله سالم و پویا

 دسترسی مناسب به خدمات

 پراکنش مناسب عملکردها

 پیوستگی فعالیتی

 تمرکز فعالیت های مقیاس محله در مرکز محله

 بهبود مسیرهای حرکتی

 بهبود وضعیت مسیرهای پیاده

 افزایش نفوذپذیری پیاده در فضا

 بهبود فرصت های حمل و نقلی
 گیری مسیرهای دوچرخه شکل

 تنوع و پویایی عملکردی

 تقویت سرزندگی عملکردی

 وجود فعالیت های دیرپا

 استفاده از انرژی خورشیدی در تنوع و سرزندگی محیط

 افزایش ورزش های و تفریحات جسمی
 شکلگیری پارک های موضوعی

 ترویج فعالیت های فردی و گروهی در محیطی سرزنده و پویا

 ریزی برای رویدادهاهای اجتماعی و برنامهکنش ترویج برهم تقویت هنر و سرگرمی
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 راهبرد اهداف عملیاتی هدف کالن

 های فرهنگی هنریو فعالیت

 پذیرا بودن فضای خیابان برای اقشار مختلف با فرهنگ های مختلف

 تقویت فضاهای خالق و پویا
 نمایشگاه های موقتتقویت حضور 

 سرزندگی از منظر زیست محیطی

 و تقویت پوشش گیاهی بهبود آسایش اقلیمی

 تقویت سرزندگی بیولوژیکی

 ارتقاء دلپذیری محیط

 ارتقا سالمت
 استفاده از رنگ به منظور القای حس های متنوع

 توجه به سطح بهداشت محیط

 

 
 سیاست گذاری -3 شکل

 

      گیرینتیجه -5
مندی از فواید بازی تحرکی، شیوع افسردگی، اپیدمی های بازی های رایانه ای، نا شادی و نا آرامی اجتماعی و عدم بهرهکم 

شهر و فضاهای آن بستر . سرزنده و پربازی در شهرهای ماست برای گروه های مختلف اجتماعی، از جمله علل نبود فضاهای شاد،
ردی و گروهی شهروندان هستند. توسعه فضاهای بازی در سطح شهر و محالت، باعث یا ظرفی برای وقوع انواع فعالیت های ف

ایجاد سرزندگی و پویایی میشود. این سرزندگی نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگساالن نیز الزم است؛ و بزرگساالن نیز برای 
شهر سالم عالوه ایجاد سرزندگی و نشاط در فضاهای  سرزندگی و شادی نیاز به بازی دارند. حال تلفیق اصول شهر پربازی با اصول

 شهری، میتواند سالمت شهروندان و فضاهای شهری را نیز بهبود ببخشد. 

در انتخاب محله استاد یوسفی شهر مشهد، حداقل های مورد نیاز برای شهر پربازی و شهر سالم مدنظر قرار گرفت که از آن 
ر حوزه شمال غربی شهر مشهد، وجود فعالیت های و کارکردهای مختلف فضایی، نظیر جمله میتوان به موقعیت خاص این محله د
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سینما، دانشگاه، پاساژه ها، فضاهای سبز و باز متعدد و از همه مهمتر وجود زمین های بایر به منظور توسعه های آتی اشاره کرد که 
نده و پربازی، و کشاندن شهروندان از هر گروه سنی و با تبدیل فضاهای کم تحرک و مرده این محدوده، به فضاهایی شاد و سرز

هر قشری به این فضا سبب حضور پر رنگ افراد در فضای شهری را موجب شود. همچنین در این پژوهش با بکار گیری اصول و 
سبب تشویق شاخص های شهر سالم و پربازی در محله استاد یوسفی، فضایی قابل زندگی معنایی تازه ای به محیط القا کرد که 

 و فضای شهری به عرصه ای اجتماعی برای همه افراد جامعه تبدیل شود.  مردم به فعالیت های بدنی و برقراری ارتباط اجتماعی،
 

 منابع
تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با ». (8396)، آرزو معانی منجیلی و نوید سعیدی رضوانی ؛حمیدرضا ،ابراهیمی .8

 06-38 (،89) 1، پژوهشی باغ نظر-فصلنامه علمی ،«سال، مطالعه موردی رشت 82تا 0تأکید برگروه سنی 

  سومین همایش کشوری بهداشت محیط. ،«شهر سالم و روستای سالم». (8316) اصغر ،ارجمندنیا .2

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ،ترجمه علی نمازیان ،«محیط و رفتار اجتماعی». (8312)ایدوین  ،آلتمن .3

  جستارهای شهرسازی. ،«جایگاه سالمتی در شهرسازی». (8318)هوگ و محمد تقی زاده مطلق ، بارتون .6

 تدوین توسط میترا عطاریان. تهران. ،«برنامه ریزی شهر سالم». (8319)هیو  ،بارتون .0

، «ۀ جامعه شناختی رابطۀ نشاط با سالمت اجتماعیمطالع». (8396). ، پویامحمدحسن و طوافی ،شربتیان ؛احمد ،بخارایی .0
 فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی.

 .6شماره ، «معیارهای شهرسازی برای ایده شهرسالم». (8312)اسماعیل. ،غالمرضا و صالحی ،حاجی خانی .1

 .33شماره  ،شهرداری ها، ماهنامه «ویژه نامه طراحی شهری کاربرد رنگ در شهر.». (8316)سولماز  ،حسینیون .1

مرکز مدیریت ». (8396)داود.  ،محمدحسین و مقیمی ،ساالریان زاده؛ کامل ،شادپور ؛عباس، وثوق مقدم ؛دماری، بهزاد .9
 مجله دانشکده بهداشت و ،«سالمت شهری منطقه در کالن شهر تهران: سامانه ای مشارکتی برای ارتقا عدالت در سالمت

 .06-31  صص ،6شماره  ،انستیتو تحقیقات بهداشتی

 ،همایش بین المللی سالمندان ،«سالمندان و ضرورت آسایش فضاهای شهری». (8318) ، علیو عسگری مجتبی ،رفیعیان .86
 دانشکده بهزیستی و توانبخشی.

سومین  ،«ی بهارستان شهر مشهد های شهر سالم در محلهتحلیل شاخص». (8396) ، زهراو افشار محمدرحیم ،رهنما .88
 .82-8 صص د،مشه ، برنامه ریزی و مدیریت شهریکنفرانس 

موسسه فرهنگی، اطالع  ،«سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» (.8311) روستایی و دانشنامه مدیریت شهری .82
 .رسانی و مطبوعاتی

 یاسالم یجمهور یصدا یتخصص یماهنامه علم ،«یاجتماع تیاوقات فراغت و هو»(. 8396) امدح ی،ریش و سول،ر ی،ربان .83
 .822-862 صص ،)سال دهم( 08شماره  ،رانیا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،«اصول و معیارهای شهر سالم». (8396)محمدحسین  ،کرامت اله و جانبابانژاد ،زیاری .86
 00-06صص ، فرهنگی

، تهران: انتشارات شهر ،«یپربازشهر »(. 8390) کرم، ایاحمد ریام و، هکامه، می، فتاحاندانا، میبی، حبوید، نیرضوان یدیسع .80
 .چاپ اول

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری  ،موسسه نشر شهر، تهران ،«ماده سازی شهر برای کودکانآ». (8310)شیعه، اسماعیل.  .80
 تهران.

 انتشارات سمت. ،چاپ اول اول، جلد «یشهر یجامعه شناس»(. 8311)حمود پور، م شارع .81
طراحی فضای کنش اجتماعی کودکان در ». (8390)مهرداد  ،راضیه و حاجیان زیدی ،قدرجانی ؛صادق صابری، محمدجواد .81

-83 ، صص0شماره ،مطالعات هنر و معماری ،«محوطه باز مجتمع های مسکونی با رویکرد خالقیت و تعامالت اجتماعی
21. 

 .16-08صص ،26شماره  ،شناسیمحیط  ،«ارزیابی پروژه شهر سالم در ایران)کوی سیزده آبان(» .(8310) طبیبیان، منوچهر. .89

 چاپ پنجم. ،انتشارات آموزش ،«بازی نظر کودک است». (8313)نعمت  ،قاضی، قاسم، و محمد پور .26

بررسی ویژگی های منظر شهری از دیدگاه کودکان با توجه به رویکرد شهر ». (8391)کربالیی حسینی غیاثوند، ابوالفضل  .28
 .01-03 ، صص2شماره ، 26سال  ،اختیفصلنامه تازه های علوم شن ،«دوست دار کودک

 28تا  0تأثیر عوامل کالبدی فضاهای بازی بر خالقیت کودکان ». (8390)فرح  ،محمد و حبیب ،نقی زاده ؛کوپایی، گلرخ .22
 .61-31  صص ،28شماره  ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ،«سال در پارک های شهری

 ،«تحلیل میزان و نوع فعالیت های فراغتی و ورزشی استادان دانشگاه تهران». (8319)حسن.  ،و اسدی گودرزی، محمود .23
 .6شماره  ،مجله حرکت
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1311 پاییز(، 15)پیاپی:  3 ، شمارهسال سوم

 

 زیشهر تبر 1شبکه معابر منطقه  یکالبد یآورتاب زانیم یابیارز

 یدر برابر مخاطرات شهر

     

 2پور مقدمداداش دیمج، *1زاده یرضا ول
 16/40/99تاریخ دریافت:  

 41/46/99تاریخ پذیرش: 
 

  92759کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

پس آن به عهده  زیو ن یدر زمان وقوع مخاطرات شهر یدیشهر، نقش کل یاز عناصر کالبد یکیبه عنوان  یمعابر شهر
 یکالبد-ییساختار فضا نیو همچن ینسبت به مخاطرات شهر یدارند. شبکه معابر در نحوة عملکرد و واکنش بافت شهر

انتظام  یشبکه ارتباط تیبر اساس ساختار و ظرف ،یشهر صرعنا ییفضا عیاز موارد، توز یاریشهر اثرگذار هستند. در بس
 یادیز تیاز اهم یشهر در برابر مخاطرات شهر یریپذ بیمجرد، در آس ی. توجه به شبکه معابر عنوان عنصرابدییم

 1 طقهشبکه معابر من یکالبد یآورتاب زانیم یابیپژوهش به ارز نیموضوع، ا تیبا توجه به اهم نیبرخوردار است. بنابرا
 -یفیو براساس روش توص یکاربرد تی. نوع پژوهش با توجه به ماهپردازدیم یدر برابر مخاطرات شهر زیشهر تبر

 لیکالبدِ شهر، به دل یدیاز عناصر کل یکیبه عنوان  یشبکه ارتباط یپژوهش نشان داد تاب آور جینتابوده است.  یلیتحل
 زیشهر تبر 1 پژوهش در منطقه جیاست. نتا تیحائز اهم گذارد،یم یعناصر شهر ریبر عملکرد سا که یمیمستق ریتاث

 یکم خطر قرار دارند. از طرف اریکم خطر و بس تیدرصد از مساحت منطقه در وضع 9529 یاز آن است در حالت کل یحاک
 تی. وضعستیبرخوردار ن یمطلوب تیاز وضع زیشهر تبر 1( منطقه 2 هیشمال شرق )ناح هیدر ناح یساختمان یهایژگیو

است.  گرید یبهتر از نواح شوندیم 1 هیجنوب شرق منطقه که شامل ناح یاز بُعد تراکم در نواح زیشهر تبر 1معابر منطقه 
 بیبه ترت زیشهر تبر 1منطقه  9و  0، 2 یهاهیبرخوردار است و ناح یمتوسط ی( از درجه تاب آور5 هی)ناح یمرکز ینواح

 یاتیعمل یو راهکاها یزی. اگر برنامه رندشویمحسوب م یکم در برابر مخاطرات شهر یاز جمله مناطق با تاب آور
 یدر نظر گرفته نشود با توجه به روند ساخت وسازها یو دست اندرکاران شهر نیمسئول یاز سو ینواح نیا یبرا یمناسب

 را انتظار داشت. یناگوار طیشرا توانیفرسوده و ناکارآمد موجود م یهاو بافت کیدر منطقه  یآپارتمان ساز هیرو یب
 
 

 زیتبر 1منطقه  ،یشبکه معابر، مخاطرات شهر ،یکالبد یهاشاخص ،یآورتاب یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (مسئول سندهینو) رانیا ،زیتبر ،زیواحد تبر یزاد اسالمآ، دانشگاه یشهر یزیرو برنامه ایگروه جغراف اریاستاد -1
valizadeh03@gmail.com 

 رانی، ازی، تبرزیواحد تبر یزاد اسالمآ، دانشگاه یشهر یزیرو برنامه ایجغراف یدکتر یدانشجو -5
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 مقدمه  -1
یی تکرار شدنی و مخرب، همواره در طول حیات کره هامخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره نفوذ شان، به عنوان پدیده

مخاطرات (.95، 1994پورطاهری، )اند  خطری جدی برای انسان بوده اند و پس از پیدایش بشر نیز همیشه زمین وجود داشته
ارات جانی و مالی عمده است. عواقب ساند که هر لحظه در جهان امکان وقوع دارند و برآیند آن خطبیعی حوادثی ویرانگر و ناگهانی

تواند ادعای مصونیت از مخاطرات نمیای هیچ جامعه(. 5440پتو اردهان، ) آن ممکن است درازمدت و حتی برگشت ناپذیر با شد
 افتاده در اتفاق بالیای(. 5442غفوری، )اند مواجه همواره با تاثیرات ذهنی و عینی زیانبار آن هاد و انسانشطبیعی را داشــته با

. یافته اند افزایش نیز هاریسک و شده اند آسیب پذیرتر فزایندهای صورت افراد به و جوامع که است موضوع این بیانگر اخیر سالیان
 (. 5447)مایانگوا،  شوندمی انگاشته نادیده سوان وقوع از بد آسیب پذیری تا و ریسک کاهش اینحال، با

 توسعه توسط این به رسیدن ىهاراه نتیجه در که نموده اند پایدار فراهم توسعه راه در بزرگ چالشی همواره دنیا در مخاطرات
 شهری جایگاهی یهاگذاری سیاست در باید و برخوردار است خاصی اهمیت دارد و از ضرورت پذیری آسیب الگوهای کاهش
از این رو نواحی شهری بدلیل  نمود. ایجاد مختلف سطوح در کارا و مؤثر خطر برای کاهش مطلوبى شرای بتوان تا یافته مناسب

تعامل انسان، میزان آسیب پذیری را تشدید آمده است، که بدلیل نوع های فراوان از مناطق حساس به شمار میپذیرش جمعیت
تواند راهنمای خوبی در ارتباط با طراحی مناطق شهری جدید و نیز کنترل نموده است. شناسایی و مطالعه این گونه مخاطرات می

اندیشمندان، متخصصان به همین دلیل  (1995)بهزادیان مهر، .آنها درراستای اداره مناطق شهری از سوی متولیان امور تلقی گردد
کنند تا با مبنا قراردادن رویکردها و الگوهای مختلف، با تدوین برنامه ریزی مناسب در راستای کاهش خسارات شهری تالش می

های گوناگون است. ها در برابر آسیبمخاطرات شهری و محیطی گام بردارند. یکی از این رویکردها، بررسی میزان تاب آوری شهر
 اکولوژیکی به کار مطالعات در1979 سال هولینگ در آوری سابقه ی طوالنی در اکولوژی و مهندسی دارد، خستین بارایده تاب 

 (. شناخت2Liao 2012(. اما کاربرد آن در مدیریت مخاطرات محیطی جدید است)Dadashpoor & Adeli, 2016گرفت)
وانایی یک شهر برای تاب آوری ت .است شهری مدیریت ضروریات از جامع و دقیق ریزی برنامه برای شهر مناطق آوری تاب میزان
 (. Lu and Stead, 2013) در حالیکه عملکردها و ساختارهایش حفظ شود اختاللجذب 

ها برای حفظ خود و هماهنگی با عوامل کلیدی ( تاب آوری را به عنوان توانایی افراد، جوامع و سیستم5415زولی و همکاران)
( تاب آوری شهری را به طور کلی، به توانایی یک شهر یا 5415تغییر تعریف کرده اند. آگودلو ورو و همکاران )برای رویارویی با 

کنند. تاب آوری به عنوان یک هدف و ها تعریف میها و تنشسیستم شهری به منظور مقاومت در برابر صف وسیعی از شوک
 دارای شهری، مخاطرات آوری (. تابEvans, 2011عادی است) روندی برای تطابق با شرایط بحرانی و بازگشت به وضعیت

 در هاشاخص این بر تمرکز با وسیعی طور به شهری آوری تاب ارزیابی. است اقتصادی و نهادی، اجتماعی زیربنایی، یکپارچگی
 سنجش از فراتر که شهری آوری تاب قابلیت (. درکHarrison & William, 2016جهان انجام شده است) مختلف هایبخش
 و جوامع پاسخگویی توانایی مورد در شهری آوری تاب سنجش قابلیت جامع ابزار است، طبیعی بالیای برابر در شهری پذیری آسیب

 (.kabir, 2018نماید)می ضروری را مخاطرات شهری برابر در آور تاب شهرهای ایجاد برای نهادها،
های های اخیر بدون توجه به آیین نامهبخش عمده ای از ساختارهای کالبدی شهر تبریز در دههدهد مشاهدات نشان می

های های مورد نیاز از جمله دادهانجام شده است. از سوی دیگر کمبود داده 5944استحکام و پایداری بنا، همچون آیین نامه 
معابر در این شهر از جمله معضالتی است که به بدان توجه  هندسی و غیر هندسی از تاسیسات زیرساختی و ابنیه موجود و شبکه

های نشده است. یکی از عواملی که در میزان تاب آوری شهر در برابر مخاطرات شهری تاثیر به سزایی دارد شبکه معابر و ویژگی
تواند در زمان هندسی دارد و میهای توپولوژیک و فضایی و کالبدی آن است. از نظر فضایی شبکه معابر ارتباط تنگاتنگی با ویژگی

 (. 91: 1992وقوع مخاطرات شهری و پس از آن در کاهش میزان آسیب پذیری شهر موثر باشد)سلطانی فر و همکاران، 
 مخاطرات زمان در معبر انسداد احتمال باشد، خم پیج شهر پر ارتباطی شبکه چه دهد هرها نشان مینتایج مطالعات و پژوهش

. شودمی تر مشکل نشانی آتش و امدادی نقلیه وسایل عبور امکان دیگر، سوی از. شودمی تر مشکل آن از ورعب و بیشتر شهری
 را بیشتری جمعیت به دهی سرویس امکان بحرانی زمان در باید معبر باشد، بیشتر معابر شبکه با مرتبط جمعیت چه هر همچنین

 معبر از کننده استفاده جمعیت بنابراین. باشدمی شهری مبلمان چیدمان بهسازی و معبر عرض افزایش نیازمند امر این. سازد فراهم
 آوریتاب میزان ارزیابیبراین اساس این پژوهش به (. 7: 1991 همافر، و عزیزی)گرددمی معبر پذیری آسیب درجه افزایش موجب

 .پردازدشهری می مخاطرات برابر در تبریز شهر 1 منطقه کالبدی شبکه معابر
 

 تاب آوری کالبدی -2
 است. بر آن و تأثیرگذار بر ابعاد مختلف به پیرامون این رویکرد نیازمند توجه بحث و باشدوجهی می تاب آوری رویکردی چند

 ,Partovi, et al)باشد می کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی، معیشتی، فضایی و ... متعدد تاب آوری دارای ابعاد همین اساس،
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شهر تاب آور، شبکه ای  .کنندتاب آوری تأکید می اجزای خاصی از و ابعاد بر زمینه مطالعاتی خود به توجه با پژوهشگران(  2016
. باشد بنا ای سازه یا کالبدی کیفیت افت از ناشی است ممکن کالبدی آوری های کالبدی و جوامع انسانی است. تابپایدار از سیستم

 از ناشی ارتعاشات زمین، جایی جابه هوا، و آب تاثیر روزها، گذشت از ناشی کیفیت افت مسیر در بنا بافت گرفتن قرار با وضع این
های های کالبدی، مولفهسیستم .(1997احمد و همکاران، پور)آید وجود به نامطلوب و نامناسب نگهداری یاها اتومبیل آمد و رفت

ها، ارتباطات و تاسیسات تامین انرژی، همچنین مسیرهای آب، ها، زیرساختها، ساختمانساخته شده و طبیعی شهر هستنذ که جاده
های کالبدی به مثابه بدن شهر شوند. در مجموع، سیستمهای طبیعی را شامل میخاک، توپوگرافی، جغرافیا و سیستم

دهند. یز به عملکرد خود ادامه میها( که هنگام حوادث باقی بمانند و در فشارهای شدید نها و ماهیچهها، سرخرگهستند)استخوان
 (. 1994)صالحی و همکاران،  های کالبدی تاب اور در برابر حوادث بسیار آسیب پذیر هستندباید توجه داشت سیستم

زمانی  و است زمان گذشت با شده تغییرات حادث برابر در میزان توانایی فرم سنجش تاب آوری کالبدی،یک معیار جهت" 
 باقی و تاکنون لیکن توانسته شده؛ عملکردی واقع جوی و تغییرات زمانی و معرض بنادر ساختار و فرم و کالبد که کندپیدا می معنا

(. با توجه به اینکه شهرها به علت جمعیت 1992)عبداله و همکاران،  باشد های موجودپاسخگوی فعالیت همچنان و بماند پابرجا
آسیب پذیری بیشتری در برابر فجایع دارند، اهمیت ارزیای آسیب پذیری کالبدی در  ها و امکانات زیرساختیباال، تراکم ساختمان

 های شهری نیز تاب آوری کالبدی بابافت و محالت (. در سطحMayunga,2007) مناطق شهری دارای نمود بیشتری است
مالکیت،  بنا، قدمت کیفیت و مقاومت،)کالبدی  نظام ،(باز و میزان فضای سبز)کاربری زمین ارتقای کیفی محیط،ارتقای نظام هدف

 دسترسی و نظام ،(ساختمانی تراکم سطح اشغال، ساختمانی، توده گذاری و ارتفاع مصالح، و تکنولوژی ساخت ساز، و ساخت نوع
 از شدن دور ها،شناسایی گسل شناسایی مکانهای امن، با گیردو-می صورت( مخاطرات تکرار و نفوذپذیری، تخلیه، شدت،) حرکت
 کالبدی بعد (. درLak,2013) گیردمی شکل سوانح برابر در مقاوم شهری ای من و نواحی مخاطره آمیز، بافت آسیب پذیرو مناطق
 پرداخته مخاطره و بحران وقوع از قبل کالبد طراحی برای اصولی بحران،به وقوع از بعد دیدگان آسیب برای سرپناه تأمین بر عالوه

ساختمان، دسترسی، مالکیت  ، مقاومت(بستر) ناسازگار،زمین باز،کاربریهای فضای این بعد شامل وضعیتهایی شود و به شاخصمی
های اصلی، شبکه حمل و نقل، کاربری زمین، نوع مسکن، جنس مصالح، ( تعداد شریان1996و تراکم )پاشاپور و پوراکرامی، 

شود)ابراهیم زاده و همکاران، ها میها، گسلها، تکرار مخاطرهمانمقاومت بنا، کیفیت و قدمت بنا، نوع ساخت و ساز، ارتفاع ساخت
1999 .) 
 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -3
 52594 معادل وسعتی با تبریز شهر

 در متر 1904 متوسط ارتفاع با و هکتار
. است گرفته قرار نام همین به ای جلگه
 5419 گردشگری پایتخت عنوان به تبریز

 در کالنشهری اسالمی، کشورهای
. است کشور کالنشهر پنجمین و شمالغرب

 کشاورزی نیمه و صنعتی است شهری تبریز
 و ترکیه راه سر بر شدن واقع جهت به که

 محسوب ترانزیتی شهر یک اروپا
 جمعیت(.، 1997 تبریز، شهرداری)شودمی

. استبوده نفر 1229699 بر بالغ تبریز
 این جامع، طرح کالبدی تقسیمات براساس

 . است شده تقسیم منطقه 14 به شهر

 
 : موقعیت جغرافیایی شهر تبریز1نقشه شماره 

 
 از درصد 2/6 (. این منطقه1992)مرکز آمار ایران،  خانوار است 69166نفر جمعیت و  515546 شهر تبریز دارای 1منطقه 

 منطقه این (19 :1991محیط، نقش مشاور )مهندسین باشدناحیه می سه شامل طرفی از و دهدمی تشکیل را تبریز شهر مساحت
 110 و 140، 596 حدود ترتیب به منطقه این نواحی در مذکور و تراکم بوده هکتار در نفر 197 حدود جمعیتی ناخالص تراکم دارای

 در نفر 999 معادل جمعیتی خالص تراکم دارای واسطه بدین و است کاربری مسکونی آن از هکتار 0/225 که است هکتار در نفر
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است)محمودزاده و  فرسوده بافتی دارای محدوده این از هکتار 544 منطقه، این مجموع مساحتی از دیگر سویی از. باشدمی هکتار
 کنار در فرسوده بافت داشتن آمدی، در ناهمگون طبقات تبریز، وجود گسل با مطالعه مورد محدوده مجاورت. (1997هریسچیان، 

-ویژگی دیگر از هم...  و شهری خدمات به تبریز کالنشهر یک مختلف منطقه نواحی ناعادالنه دسترسی و مدرن بسیار هایبافت

 وقوع صورت در که است این دهنده نشان که باشدمی تبریز کالنشهر منطقه یک زیستی محیط و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، های
 امر این که باشد داشته دنبال به هنگفتی خسارات و باشد آمیز فاجعه ابعاد کالبدی لحاظ از تواندمی منطقه در بحرانی نوع هر

 .دهدمی نشان را آوری شهری تاب مقوله به توجه ضرورت
 

 
 : موقعیت منطقه یک شهر تبریز2نقشه شمار 

 

 روش شناسی پژوهش  -4
محور موضوعی پژوهش شامل ابعاد میدانی بوده است.  -روش پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش تحلیلی

کالبدی  تاب آوری ارزیابی های مربوط به آن بوده است. برایشهر و معیارهای و شاخص 1کالبدی تاب آوری شبکه معابر منطقه 
 و جمعیتی تراکم معیار زیر شامل تراکم معیار که شدند انتخاب ساختمانی یهاویژگی و تراکم معیار 5 تبریز، 1 منطقه معابر شبکه
 سطح تردد بوده است. و اشغال سطح بنا، بنا،کیفیت قدمت معیار زیر 0 شامل ساختمانی یهاویژگی معیار و ساختمانی تراکم

 

 پژوهش هاییافته -5

 های ساختمانیویژگی -5-1
معیار قدمت و کیفیت بنا، سطح اشتغال و سطح تردد مورد بررسی قرار گرفته  0های ساختمانی در این پژوهش در قالب ویژگی

ها، هر چه ابنیه و جدار معابر پایدار تر باشد، احتمال تخریب ابنیه و های ساختمانی و کیفیت ساختماناست. در ارتباط با ویژگی
مال کشته شدن عابرین در اثر ریزش آوار از سوی دیگر، کمتر است و در نتیجه میزان آسیب پذیری انسداد معبر از یک سو، و احت

یابد. همچنین معابر بن بست در زمان مخاطرات شهری، به دلیل دسترسی یک سویه از احتمال انسداد بیشتری معبر کاهش می
 (. 9: 1991باشند)عزیزی و همافر، برخوردار می

است که باید بدان توجه نمود. سطح تردد معابر براساس کاربرهای در معابر شهری از جمله شاخصه مهمی از طرفی سطح تردد 
ها از نظر جمعیت پذیری و سازگاری با هم متفاوت هستند. مطلوبیت سطح سرویس معبر تا حد شوند. کاربریموجود تعیین می

باشد. از سوی دیگر عدم سازگاری وقوع مخاطرات شهری می ها در زمان بحرانی وزیادی وابسته به جمعیت پذیری کاربری
 تواند منشا حوادث ثانویه در جداره و در نهایت موجب انسداد معبر گردد. ها میکاربری
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های ساختمانی شبکه معابر شهر تبریز و تاب آوری آنها در برابر : معیارها و زیر معیارهای ویژگی1جدول شماره 

 شهریمخاطرات 

 زیر معیار معیار ابعاد

 درجه تاب آوری

تاب آوری 
 خیلی زیاد

1 

تاب آوری 
 زیاد
429 

تاب آوری 
 متوسط

426 

تاب آوری 
 کم
420 

تاب آوری 
 خیلی کم

425 

های ویژگی

 ساختمانی

قدمت و 
 کیفیت بنا

       فاقد بنا

       سال)نوساز( 2کمتر از 

       سال)قابل نگهداری( 14تا  2

       سال) مرمتی( 12تا  11

       سال)تخریبی( 12باالی 

 سطح اشغال

       فاقد بنا

       درصد 52تا  4

       درصد 24تا  52

       درصد 72تا  24

       درصد 144تا  72

 سطح تردد
 

       فاقد بنا

       تردد کم

       تردد متوسط

       تردد زیاد

 
از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. این  1های ساختمانی در ناحیه شمال شرق منطقه دهد ویژگینشان می 9شماره نقشه 

دهد هیچ مکانیزم و یا سازوکار کنترلی بر وضعیت های نشان میشود. یافتهمحسوب می 1ناحیه جزء ناحیه حاشیه نشین منطقه 
 شهرسازی وضعیت هایشاخص بودن یین پا به توجه به دیگر نواحی کمتر است. با ساخت و ساز این ناحیه یا وجود ندارد و یا نسبت

 معابر در شبکه تاب آوری مسکونی و ساختمانی هایبودن تراکم باال بنا، قدمت مصالح، نوع کیفیت بنا، لحاظ به نابسامان بناها

آوری خیلی  باال و تاب پذیری آسیب وضعیت در ناحیهشبکه معابر این  حدود اکثریت که نحوی به باشد.می کم بسیار 2ناحیه ی 
 .زیاد است عرض، کم معابر در وقدیمی محالت در پذیری همچنین در این ناحیه آسیب کم در برابر مخاطرات شهری قرار دارند

 

 
 های ساختمانی: تاب آوری شبکه معابر منطقه یک شهر تبریز از بعد ویژگی3نقشه شماره 

 
 شبکه هستند، تری مناسب شهرسازی هایدارای شاخص و جدید نسبتاً محالت در نواحی جنوبی که ،9طبق نقشه شماره 

 نسبتاً ... مصالح و نوع مصالح، بنا، کیفیت کیفیت و ساختمانی)قدمت هایویژگی مناسب و نسبتاً عرض با معابر وجود به دلیل معابر
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 تاب آوری این نواحی در وضعیت معابر شبکه اکثریت آمده بدست نتایج به توجه با گونه ای که به دارد. قرار مطلوبی سطح در بهتر،

تنها یک درصد از معابر در وضعیت  و تاب آوری متوسط در وضعیت معابر درصد 99 و قرار دارند باالیی در برابر مخاطرات شهری
 پذیری زیاد قرار دارند. آسیب تاب آوری کم یا

 

 تراکم ساختمانی و جمعیتی -5-2
اصلی ترین مباحث برنامه ریزی شهری، مطالعات جمعیتی است چرا که جوامع انسانی به صورت تصادعد هندسی و یکی از 

های خوشبینانه و بدبینانه ای در مورد با این مطالعات یابند. عالوه بر آن نگرشمنابع غذایی به صورت تصاعد حسابی گسترش می
شمارد. داند و از طرفی پاسخگویی به نیازهای اولیه شهروندان را بحران زا مییوجود دارد که جامعه انسانی را محرک و سرمایه م

(. در پژوهش حاضر نیز تراکم 07: 1992نماید)هندی و همکاران، بنابراین ضرورت و اهمیت بررسی این بخش را دو چندان می
ه است. افزایش جمعیت کالن شهرها یکی مکانی به عنوان یک شاخص موثر در آسیب پذیری و تاب آوری مورد بررسی قرار گرفت

نماید. بروز بالیا دهد و شهرها را مقابل خطرات بالقه آسیب پذیر تر میهای جدی است که تاب آوری شهرها را کاهش میاز چالش
زایش داده ها را افهای اخیر به صورت فزایندهای جوامع را آسیب پذیرتر نموده و عدم قطعیت و ریسکو افزایش مخاطرات در سال

 (. Mayunga, 2007شوند)است. با این حال تعدیل آسیب پذیری شهری معموال تا بعد از وقوع سوانح نادیده گرفته می
های اصلی تاب آوری شهر در مباحث شبکه معابر مورد بر این اساس در این پژوهش تراکم جمعیتی به عنوان یکی از شاخص

یریت شهری را با محدودیت زمین، افزایش قیمت زمین، کمبود سرانه، مشکالت تامین مایحتاج گیرد. چرا که مدبررسی قرار می
کند. البته حد ثابت و بهینه ای برای تراکم جمعیت در بین کشورهای مختلف وجود ندارد و اولیه شهروندان از قبیل غذا مواجه می

ندهی آن پرداخته شود. بنابراین رویکرد شهرهای مختلف جهان تراکم شهری پیچیده تر از آن است که با نگرش تک بعدی به ساما
 در خصوص تراکم جمعیت با نگرش متمرکز و پر ازدحام در شهرهای صنعتی متفاوت است. 

 
های تراکم شبکه معابر شهر تبریز و تاب آوری آنها در برابر مخاطرات : معیارها و زیر معیارهای ویژگی1جدول شماره 

 شهری

 زیر معیار معیار ابعاد

 درجه تاب آوری

تاب آوری 
 خیلی زیاد

1 

تاب آوری 
 زیاد
429 

تاب آوری 
 متوسط

426 

تاب آوری 
 کم
420 

تاب آوری 
 خیلی کم

425 

ویژگی 

 تراکم

تراکم 
 ساختمانی

       درصد 144تا  4

       درصد 544تا  144

       درصد 944تا  544

       درصد 044تا  944

       + درصد044

 تراکم جمعیتی

       نفر در هکتار 72تا  4

       نفر در هکتار 124تا  72

       نفر در هکتار 552تا  124

       نفر در هکتار 944تا  552

       + نفر در هکتار944

 
منطقه که شامل نواحی در نواحی مرکزی و جنوب شهری  تراکم بُعد از شهر تبریز 1معابر منطقه  وضعیت 0طبق نقشه شماره 

اما نواحی شمالی به  هستند، باالیی برخوردار اغلب از تاب آوری خیلی شوند بهتر از نواحی دیگر است. این نواحیمحسوب می 5و  1
 از نواحی این های ساختمانی ضعیفی برخوردار هستند و معابرشود از ویژگیحاشیه نشین محسوب می مناطق که 2خصوص ناحیه 

 هستند. تاب آوری خیلی کمی دارای م عمدتاًتراک بعد
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 : تاب آوری شبکه معابر منطقه یک شهر تبریز از بعد تراکم4نقشه شماره 

 

 شهر تبریز 1: میزان و درجه تاب آوری شبکه معابر منطقه 3جدول شماره 
 درصد مساحت درجه دامنه نام منطقه

 1منطقه 

 7920 1911 بسیار کم خطر تاب آوری خیلی زیاد

 1920 550 کم خطر تاب آوری زیاد

 529 9722 خطر متوسط تاب آوری متوسط

 529 07 خطرناک تاب آوری کم

 524 9129 بسیار خطرناک تاب آوری خیلی کم

 
درصد آن در وضعیت کم خطر و بسیار کم  9529شهر تبریز،  1هکتار مساحت منطقه  1621دهد از نشان می 9جدول شماره 

درصد از  029خطری قرار دارند. بنابراین از دامنه تاب آوری باال و خیلی باالیی در برابر مخاطرات شهری برخوردارند. در مقابل 
برخوردارند که باید مورد توجه مسئولین قرار دارند از دامنه تاب آوری کم و خیلی کمی 9و  0، 2مساحت منطقه که اغلب در نواحی 

 شهری قرار گیرند.
 

 
 گانه 5: تاب آوری شبکه معابر منطقه یک شهر تبریز به تفکیک نواحی 5قشه شماره ن
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با توجه به این که منطقه یک شهر تبریز از تراکم مسکونی و جمعیتی باالیی برخوردار است. این منطقه از شهر در مقابل و 
دهد نشان می 2شود. همان طوری که نقشه شماره های با آسیب پذیر بسیار باال محسوب میمقایسه با دیگر مناطق از جمله پهنه

در مقابل مخاطرات شهری از شهر تبریز تاب آوری کمی 1منطقه  2های ناحیه و اکثر محدوده 0نوار شمال غرب ناحیه سه، ناحیه 
آوری زیادی در تاب  9بخش جنوبی ناحیه  5های جنوبی ناحیه ، محدوده1های ناحیه جمله زلزله دارند. طبق نقشه اکثر محدوده

 برابر مخاطرات شهری دارند. 
 و ساختمانی جمعیتی تراکم دارای پذیری، آسب معرض در که مناطق داشت توجه باید تاب آوری پهنه درصد گرفتن نظر با در

 توانمی ناکارآمد و فرسوده یهابافت و یک در منطقه سازی آپارتمان رویه وسازهای بی ساخت روند به توجه با. هستند باالیی
 .داشت انتظار را در نواحی با تاب آوری کم ناگواری شرایط
 

 نتیجه گیری 
 عنصر یک به عنوان در برابر مخاطرات شهری بوده است.معابر شهری را شهری معابر هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاب آوری

 عنوان به ارتباطی شبکه .است اغماض قابل غیر شهری مخاطرات در برابر شریان حیاتی ترینقدیمی و عنوان شهر کالبدی مستقلِ
 چنانچه. است اهمیت حائز گذارد،می شهری عناصر عملکرد سایر بر کهمستقیمی تاثیر دلیل به شهر، کالبدِ کلیدی از عناصر یکی

 نسازد، مطلوبیتِ فراهم را فضاها این به مطلوب دسترسی امکان شبکه ارتباطی اما باشند، شده توزیع بخوبی شهر در باز فضاهای
 جمله شهری از یهاکاربری سایر گزینی مکان خصوص در تفسیری مشابه. یابدمی کاهش شدت به فضاها این عملکرد
 معابر تغذیه کننده ایمنی و ظرفیت از متاثر شدت بهها کاربری از گروه گزینی این مکان و پذیری خطر که آموزشی یهاکاربری

 و همچنین لرزه زمین به نسبت شهری بافت واکنش و عملکرد نحوة ارتباطی در شبکه دیگر، سوی از .است ارائه قابل باشد،می
 شبکه و ظرفیت ساختار اساس بر شهری، عناصر فضایی توزیع موارد، بسیاری از در. است اثرگذار شهر کالبدی-فضایی ساختار

 .یابدمی انتظام ارتباطی
 شهر میان در این دارند. قرار طبیعی تأثیر مخاطرات تحت هاسکونتگاه و شهرها کشور، مساحت از ای امروزه بخش عمده 

و گسترش  رویه دارد. از طرفی روند بی قرار نامناسبی بسیار شرایط که در منطقه وجود دارد در بزرگ و فعال واسطه گسلی به تبریز
شهر تبریز  1بندی معابر این موضوع را در شهر به خصوص در منطقه بی رویه ساخت و سازهای شهری و عدم توجه الزم به شبکه 

است چرا که این منطقه دارای تراکم جمعیتی و ساختمانی باالتری نسبت به دیگر مناطق برخوردار است. تمرکز  کرده تر وخیم
 رعایت استانداردهای عدم اسکان غیررسمی، مناطق در خصوص به عرض معابر بودن پایین جمعیت، زیاد تراکم ساختمانی، شدید
باز از جمله  فضای و سطح اشغال به مربوط قوانین رعایت عدم و نامقاوم مصالح استفاده از منطقه، در موجود هایسازه اکثر در الزم

 شود.مشکالت این منطقه محسوب می
 معیار که شدند انتخاب ساختمانی یهاویژگی و تراکم معیار 5 تبریز، 1 منطقه معابر کالبدی شبکه تاب آوری ارزیابی لذا برای

 بنا، بنا،کیفیت قدمت معیار زیر 0 شامل ساختمانی یهاویژگی معیار و ساختمانی تراکم جمعیتی و تراکم معیار زیر 5شامل  تراکم
شهر  1منطقه  9و  0، 2های شهر تبریز حاکی از آن است که ناحیه 1سطح تردد بوده است. نتایج پژوهش در منطقه  و اشغال سطح

 شمال ناحیه در ساختمانی یهاویژگی شوند.تبریز به ترتیب از جمله مناطق با تاب آوری کم در برابر مخاطرات شهری محسوب می
 .نیست برخوردار مطلوبی وضعیت ( از2)ناحیه  1 منطقه شرق

 این ساز و ساخت وضعیت بر کنترلی سازوکار یا و مکانیزم هیچ و. شودمی محسوب 1 منطقه نشین حاشیه ناحیه جزء ناحیه این
است. اگر برنامه ریزی و راهکاهای عملیاتی مناسبی برای این نواحی از سوی  کمتر نواحی دیگر به نسبت یا و ندارد وجود یا ناحیه

 و یک در منطقه سازی آپارتمان رویه وسازهای بی ساخت روند به توجه مسئولین و دست اندرکاران شهری در نظر گرفته نشود با
 سرشماری دوره جمعیتی یهانقشه بررسی از طرفی .داشت انتظار را ناگواری شرایط توانموجود می ناکارآمد و فرسوده یهابافت

 بهترین از یکی بنابراین. است گسل سمت به تبریز شهر جمعیتی انبوه یهاتراکم گسترش از حاکی مسکن و نفوسعمومی
 .است گسیل حریم حفظ ممکن راهکارهای
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 منابع 
( ارزیابی تاب آوری کالبدی شهر در برابر زلزله)نمونه 1999ابراهیم زاده، عیسی، کاشفی دوست، دیمن، حسینی، سید احمد) .1

 موردی: شهر پیرانشهر(، مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره هشتم، شماره بیستم.

 ( مقدمه ای بر مخاطرات شهری، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی. 1995بهزادیان مهر، علی) .5

 (زلزله) برابرمخاطرات طبیعی در شهری تابآوری کالبدی ابعاد ( سنجش1996پاشاپور، حجت اله، پوراکرامی، محمد) .9
، 15های انسانی، دوره و پژوهشی مطالعات برنامه ریزی سکونتگاهتهران، فصلنامه علمی شهر15 منطقه موردی مطالعه)

  0شماره 

های فرسوده های تاب آوری کالبدی بافت( تحلیل فضایی مولفه1997پوراحمد، احمد، زیاری، کرامت اهلل، صادقی، علیرضا) .0
و پژوهشی برنامه ریزی فضایی، سال فصلنامه علمیشهرداری تهران(،  14شهری در برابر زلزله)مطالعه موردی: منطقه 

 هشتم، شماره اول. 

 طبیعی در مخاطرات رتبه بندی هایروش تطبیقی (، ارزیابی1994) طاهره، صادقلو، قیداری؛ سجاسی، مهدی؛ پورطاهری، .2
 9-20صص، 9 شماره روستایی، هایپژوهش مجله تهران، زنجان، استان: موردی مطالعه روستایی، مناطق

(، تحلیل فضایی اثرات شبکه معابر بر آسیب 1992هادی، زنگانه، احمد، نوده، مرضیه، حسینی، فرزانه السادات)سلطانی فرد، .6
پذیری محالت شهری در برابر زلزله مورد مطالعه محله امیریه شهر سبزوار، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 

 1سال سوم، شماره 

( بررسی میزان تاب آوری محیطی با استفاده از مدل شبکه علیت، محیط شناسی، 1994صالحی، اسماعیل و همکاران) .7
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فرسوده  یهادر بافت یمطلوب سکونت شهر یهابه شاخص یابیدست

 لیشهر اردب یخی: بافت فرسوده تارینمونه مورد؛ رانیا یخیتار
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 28/50/99تاریخ دریافت:  

 31/50/99تاریخ پذیرش: 
 

  44249کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

و تحوالت دوران گشته و در  راتییدستخوش تغ ،ینیباارزش است که در طول دوران شهرنش یبافت ،یخیبافت فرسوده تار
منجر به  جهیحال وفق دهد، درنت طیتحوالت، نتوانسته خود را با شرا ریعدم انطباق با سرعت س لیپروسه به دل نیا

گردد،  یفوق ارائه م قیکه در تحق یلیبه دال یخیفرسوده تار یآن گشته است. ساکنان بافت ها یو ازکارافتادگ یفرسودگ
 هیشهرها هسته اول شتریدر ب کهیو ترک بافت هستند. در حال یینبوده و خواستار جابجا یاز وضع سکونت خود راض

 اسیقموارد در م یآن که در برخ یخیارزش تار لیآن شهر شروع شده و به دل یخیاز بافت تار ،یو تمدن شهر ینیشهرنش
باارزش  یجز بافت ها لیشهر اردب یخیباشد. بافت تار یم یمنحصر به فرد جهان یژگیو یدارد، دارا تیاهم یجهان

شده  یسع قیتحق نیباشد. در ا یمعضالت مذکور م ریشود که درگ یفرسوده محسوب م یول یجهان اسیدر مق یخیتار
به  ،یشهر یدر طرح ها انهیفرانوگرا دگاهینظر گرفتن د رو با د ینوع از بافت شهر نیبا توجه به معضالت حاضر در ا

 ریو چه به صورت غ میچه به صورت مستق ر،یاز افراد درگ یدانیم یموجود و پرسش ها قاتیبراساس تحق لیو تحل هیتجز
 ،یفرهنگ ،یاقتصاد یشاخص ها رینظ ،یکالبد یهارا عالوه بر شاخص ییشاخص ها تیپرداخته شود و در نها میمستق

بافت فرسوده  یرا برا ینوع از بافت مشخص کرده و براساس آن طرح نیجهت سکونت مطلوب در ا ...و  یاجتماع
 گردد. یارائه م لیشهر اردب یخیتار

 

 لیشهر اردب ،یخیبافت فرسوده، بافت تار ،یشاخص مطلوب، سکونت شهر یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 mahmoudzadeh@tabrizu.ac.ir )نویسنده مسئول( ز،یدانشگاه تبر اریدانش ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف یدکتر -1

 ،یشهر یزیرو برنامه ایرشته جغراف یدکتر یدانشجو -2
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 مقدمه  -1
اط شهری در در دوره تحوالت جدید شهرنشینی و مشکالت ناشی از آنها، مراکز و بافتهای تاریخی شهرها بیش از سایر نق

شهرهای تاریخی  و سکونتگاه ها معرض تأثیرات نامطلوب توسعه شهری قرار گرفته اند؛ چنانکه پیامدهای این موضوع را در سیما
دنیا و بویژه شهرهای تاریخی ایران، به روشنی می توان دید؛ تا آنجا که لزوم احیای ارزشهای بافتهای تاریخی در مسیر تحوالت 

در روند پیدایش خود از این امر مستثنی نبوده، لذا حیات شهر و سازمان فضایی شهرهای سنتی ایران،  .جدید ناگزیر می نماید
 –داومی مبتنی بر زیبایی، خوانایی و هویت عملکردی داشته است؛ اما امروزه این انسجام و هماهنگی کالبدی فضاهای آن، ت

انسانی به دلیل رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی طراحی شهری با تکنولوژی، از بین رفته و در این بین، بافت تاریخی که 
بوده، بیش از سایر بخش های دیگر، دچار این آشفتگی و سردرگمی شده  محصول رشد تدریجی و ارگانیک شهر در ادوار تاریخی

کهنگی و قدمت بافتهای یاد شده از یک سو و بهره کشی شدید و بی عالقگی ساکنان و مالکان به نوسازی منطقه از سوی  است.
 و ،…اجتماعی، اقتصادی و دیگر، به فرسودگی و فساد کالبدی، کاهش ارزشهای محله ای، افول کیفیت های فرهنگی، بصری، 

ورت عدم جلوگیری از ص در که است انجامیده شهرها از بخش این در موجود تأسیسات و تجهیزات بافتها، از بسیاری ویرانی حتی
  مرگ و انهدام بافتهای یاد شده خواهد گردید. منجر به سکونت در اینگونه از بافت ها، مشکل خواهد شد و به مرور آن،

اهدافی که در این تحقیق جهت تعیین شاخص های سکونت مطلوب در بافت های فرسوده تاریخی مدنظر است، می از جمله 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:

 بافت های فرسوده تاریخی شهرها اقتصادی و اجتماعی و کالبدی توسعه بین پیوند ایجاد و فقرزدائی برنامه های به توجه 
 شهر. توسعه ردیراهب برنامه های چارچوب در

 فراخور به و ساکنان واقعی تقاضای اساس بر نوسازی و بهسازی سازی، باززنده احیاء و برنامه های تنظیم و طرحها تهیه 
 و تقویت زندگی، کیفیت بهبود منظور محدوده بافت های فرسوده تاریخی به در کالبدی و اجتماعی اقتصادی، ویژگی های

 . ها محدوده و محله ها هویت ارتقای
 مشارکتی برنامه ریزی رویکرد با آنها بندی اولویت آنها و واقعی تقاضای اساس بر ساکنان نیازهای درک . 
 محدوده بافت های فرسوده تاریخی در محلی اجتماع منافع و هویت حفظ با شهری بلوک مقیاس در ساخت تجدید. 
 نوسازی و بهسازی احیا زمینه درمحدوده بافت های فرسوده تاریخی  شاغالن و ساکنان مشارکت جلب . 
 محدوده بافت های فرسوده تاریخی ساکنان محیطی وشرایط اجتماعی اقتصادی، وضعیت بهبود. 
 ،محدوده  و اماکن محیطی و اقتصادی و اجتماعی کالبدی، قابلیتهای و ظرفیتها از بهره گیری و تقویت حفظ، شناسایی

 .محدوده بافت های فرسوده تاریخی نوسازی و بهسازی احیاء، جهت در شهرها فرهنگی - تاریخی های

 

 مبانی نظری -2

 تعاریف -2-1
 در زیر به برخی از تعاریف موجود در این حوزه پرداخته شده است:

مراد از بافت، گستره ای هم پیوند است که با ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدوده  بافت: 

شهر و یا حاشیه آن در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشد. این گستره می تواند از بناها، مجموع ها، راه ها، فضاها، تأسیسات و 
 .(21 :1380)حبیبی، کیل شده باشدتجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تش

 .ه کارآمدی سایر بافتهای شهری استمراد از فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت ب :فرسودگی

فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت 
فرسودگی بافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود، در اشکال بوجود می آید، پیامد 

یساتی گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و تأس
 .(21 :1380)حبیبی،  قابل دریافت و شناسایی است

های کالبدی و کارکردی آنها کاهش یافته و مختل گردیده های شهری که کیفیتبخشهایی از بافت :رسودههای فبافت

فرسودگی نسبی بافت: که در یکی از عناصر مهم فضای زندگی یعنی کالبد یا  -فرسودگی به دو دسته تقسیم می شود: الفاست. 
فرسودگی کامل بافت: فرسودگی در هر  -ای زندگی می گردد. بفعالیت رخنه می کند و به دنبال خود باعث فرسودگی نسبی فض

دو عنصر فضای زندگی یعنی کالبد و فعالیت رخنه کرده باشد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامل فضا شود. پس فرسودگی یا در 
 .(22 :1380)حبیبی، به طور یکجا رسوخ می کند  "فعالیتکالبد و "و یا در  "فعالیت"و یا در   "کالبد"
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هجری  1355شود که حاصل ساخت و سازهای قبل از سال های شهری را شامل میبخشهایی از بافت :های کهنبافت

دهنده هویت تاریخی شهرها و های کالبدی، نشانرغم فرسودگیشمسی بوده و عمدتاً خود سازمان یافته هستند. این بافتها علی
 (114 :1385ابلقی،، )  اجتماعی هستند.دارای ارزشهای مکانی، فضایی، تاریخی و 

 از و بوده شهر تاریخی - فرهنگی ارزشهای کننده منعکس که شهر از هاییبخش یا بخش شهرها: تاريخی محدوده

پهنه  سایر از تمایز قابل متشکله ساختار و شکلی ویژگیهای لحاظ به و گرفته شکل تاریخ طول در پیرامون محیط و انسان تعامل
 گردشگری و دستی صنایع ، فرهنگی میراث سازمان توسط شهری تاریخی و فرهنگی محدوده های قالب در که است شهری های

 (10 :1393وزارت کشور، ) .میشوند تعیین

ی اجزا و عناصر گیرد که ساختار و قسمت عمدهای بافت تاریخی را در بر میین بخش محدودها :بافت ارزشمند تاريخی

اند. در اینگونه نخورده باقی مانده و دارای ارزش تاریخی شهرسازی و معماریاعم از ابنیه فضاها و گذرها دستی آن دهندهتشکیل
های اند و ساختار واحدی دارند. بازارها در اکثر بافتی به هم پیوستهبافتها ابنیه فضاها و عناصر واجد ارزش به صورت مجموعه

  .(110 :1385 ابلقی،)اندموعه پیرامون آن از این جملهتاریخی یا میدان نقش جهان اصفهان و مج
 

 (183: 1931)مآخذ: نصر،  مشخصه های فرسوده در بافت های فرسوده شهری -1جدول 

 کالبدی
 مصالح( فیزیکی)نوع ناپایداری

 عمومی و سبز فضاهای فقدان

 مرتبه( کوتاه و )ارگانیک بافت نوع

 ارتباطی شبکه
 نازل نفوذپذیری و کم عرض با ارتباطی شبکه

 ترافیکی تأسیسات و تجهیزات کمبود

 زیست محیطی
 فاضالب دفع سیستم فقدان

 عمومی بهداشت فقدان و آلودگی

 شهری زباله های جمع آوری در نقصان

 اجتماعی -اقتصادی

 زمین ارزش بودن پایین

 گذاری سرمایه انگیزه عدم

 رسمی غیر اسکان

 اجتماعی هایناهنجاری شیوع

 

 پیشینه اقدامات شهرسازی  -2-2
 اقدامات شهرسازی جهت احیا و نوسازی بافت های فرسوده تاریخی در سطح جهانی و بین المللی:

را مطرح کرده اند صاحب نظران در زمینه طراحی فضاهای شهری و مداخله در بافت های فرسوده تاریخی شهری، سه رویکرد 
 : نمایند می طراحی نموده و مداخله فضا در دیدگاه سه همین به توجه با و

 راسکین، چون نوزدهم قرن شهرسازان پیش های نظریه از متأثر دیدگاه نوع این: )عین دیروز( گرایانه فرهنگ دیدگاه -الف
 بر شهر رشد بر تکیه شهر، در گذشته فرهنگی های ارزش کردن زنده دیدگاه، نوع این در مداخله از هدف .است...  و موریس،

 ارزش ارزش، با های بافت در تصرف و دخل رسیدن حداقل به کهن، شهر شناختی زیبا های ارزش به توجه کهن، اشکال اساس
 .باشد می ها شهر در آرامش و جذابیت میزان بردن باال و کل به دادن

 آوئن، نظیر نوزدهم قرن شهرسازان های نظریه از متاثر دیدگاه این: حذف دیروز(نوگرایانه یا ) عملکردگرایی دیدگاه  -ب
 زیبایی بردن باال و کارایی افزایش سالمت، و بهداشت سطح ارتقای دیدگاه، این در مداخله از هدف. است کابه و ریچارسون فوریه،

 اهداف، علم و فن را ابزار کار می دانند. این به رسیدنبه منظور . است ایشهر و توجه به عناصر تاریخی به شکل موزه سطح در
 های نظریه از متأثر دیدگاه نوع این: گرا، در توافق با دیروز با شکل و هیئت امروز( واقع یا بینابینی) فرانوگرایانه دیدگاه  -پ

 دیدگاه و نوگرایانه دیدگاه از تلفیقی تواند می فرانوگرایانه مداخله .باشد می بعد به میالدی بیستم قرن شصت دهه شهرسازی
بکاهد. از نظریه پردازان این دیدگاه می توان به لوئیس مامفورد، جین جیکوب، کوین  آنها تفریط و افراط از که باشد گرایانه فرهنگ

 این از است؛ شهر فضایی –کالبدی هایدگرگونی کنار در کهن بافت پود تار و حفظ دیدگاه این اصلی لینچ و ... اشاره نمود. محور
 بالعکس، در عین معاصر و نشود ساکنان مشکالت افزایش سبب که است توجه مورد حدی تا بافت فرهنگی های ارزش حفظ رو

 بیان زیر شرح به توانمی را دیدگاه این مبانی و محافظت گردد. اصول آن فرهنگی های ارزش بافت، باید مجموعه بنا و سازی
 :کرد

 .است شهری هویت و تاریخ بیانگر تاریخی، بافت .1
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 .است موجود شهر پیکره از بخشی تاریخی، بافت .2
 .است شهری شهری و مرمت طراحی علم موضوع تاریخی بافت در دخالت .3
 شکست به "باال از آمرانه و دخالت" صورت به و است پذیر امکان مردم مشارکت و حضور به صرفا تاریخی احیای بافت .4

 .انجامید خواهد
 .اند متفاوت هم با ارزشی هایویژگی لحاظ از که شده تشکیل مختلفی هایعرصه از تاریخی بافت .0
 .شوند تفکیک هم از ها عرصه این باید مداخله، حدود و نحوه تعیین منظور به .0
 دخالت آن در اجتماعی – فرهنگی های جنبه بلکه نیست، ممکن کالبدی اقدام طریق از صرفا تاریخی بافت احیا .7

 .گیرد قرار مدنظر باید و دارد مستقیم
 (.3 :1393)ساحلی،گیرد صورت "پایدار توسعه" اهداف چارچوب در و توسعه هدف با باید تاریخی بافت یاحیا .8

در این پژوهش دیدگاه سوم یا همان دیدگاه فرانوگرایانه مد نظر است و براساس اصول و معیار های موجود به بررسی 
معضالت بافت های فرسوده تاریخی پرداخته شده و نهایت شاخص هایی جهت سکونت مطلوب شهری در این نوع از بافت ها ارائه 

 صرفیخی یک بافت با ارزش محسوب شده و صرفاً جنبه فقط معماری و یا تاکید براساس این دیدگاه، بافت فرسوده تارمی گردد. 
فضایی دارد.  -بر کالبد ندارد و این نوع از بافت به دلیل ارزشمندی تاریخی آن، باید حفظ و نگهداری شود که نشان از هویت مکانی

فضایی بناها، به جنبه  -وه بر تاکید بر جنبه کالبدیفرسوده تاریخی، عال در نتیجه براساس دیدگاه فرانوگرایانه در طراحی بافت
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز حوزه دسترسی و نفوپذیری بنا باید توجه شود تا مردم ساکن شاهد یک موزه بالاستفاده از عناصر 

 تاریخی در داخل بافت که فقط جنبه نمایشی دارد، نباشند.-شاخص معماری
 

 روش پژوهش -3
مقیاس اقدامات شهرسازی در بر اساس تحقیقات و یافته های موجود در زمینه طراحی بافت های فرسوده تاریخی هم به لحاظ 

مقیاس ملی و پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور و نیز براساس نتایج حاصل از اقدامات شهرسازی در جهانی و هم به لحاظ 
، شاخص هایی را جهت سکونت مطلوب در ه به تمام جوانب نیازهای مردم پرداختهک پرسشنامه های مطرح شده در این تحقیق
 بافت های فرسوده تاریخی ارائه شده است.

 

 محدوده مورد مطالعه -4
از مهم ترین شهرهایی که از نارسایی موجود در بافت مرکزی و تاریخی خود رنج می برد، بافت فرسوده تاریخی شهر اردبیل 

 در قرارگیری دلیلبه که است بازار به مربوط اردبیل از سند تریندانست. قدیمی شهر اولیه هسته توانمی را تاریخی است. بافت
شود ) می قلمداد آن قسمت ترینقدیمی و اردبیل شهر اولیه هسته عنوانبه اردبیل بازار عبارتی به است؛ شده بنا ابریشم، راه مسیر

 شهیاند. بازار همکه اطراف بازار جمع شده است یاوستهیهم پبه یهامتشکل از محله لیاردب میقد شهر(. 23: 1380اولئاریوس، 
است. همچنین کانون فضاها و  شدهیدر آن انجام م یاقتصاد یهاتیفعال ت،یو عالوه بر مرکز آمدهیمرکز شهر به شمار م

. ه استشهر داشـت یاسیو س یدر سرنوشت اقتصاد یاکنندهنیینقش مهم و تعو شهر بوده  یو فرهنگ یمذهب ،یاجتماع یهاتیفعال
 برخی و جامع از گذشته تا به امروز نیز مسجد .شدندیبا بازار مرتبط م یمعابر فرع لهیوسمحالت به ،یوستگیپ لیدلبه میدر شهر قد

مسجد که جمعه. دارند قرار آن با نزدیک ارتباط در یا بازار کنار در علمیه و کاروانسراها هایمدرسه از شهر، بعضی بزرگ مساجد از
 بازار با عبدالملـک پیر محله در پیاده معبـر یک با قبال یک آتشکده دوره ساسانی بوده و بعد از اسالم تبدیل به مسجد شده است،

 را یخیتار بافت ارتباطـی بازار، ساختار غربی جنوب ضلـع در صفی شیخ بقعه از ظهور بعد قرن چند در. دارد نزدیکی ارتباط
(. 23تا  10: 1370 شتاب، مشاور مهندسین)شود می ختم صفی شیخ بقعه به بازار و مسجدجمعه ارتباط امتداد و داده گستـرش
 داده قرار توجه مورد را بافت این جنبه دو از آن دیگر طرف در مسجد جمعه تپه و طرف یک در صفی شیخ بقعه و بازار قرارگیری

 نظر از. گیردمی صورت آن در تجاری کارهای و کندمی عمل شهر اقتصادی قلب عنوانبه بازار هم هنوز اقتصادی نظر از. است
توریستی مورد  هایجاذبه از یکی و ملی بلکه ایمنطقه تنها نه قطب یک عنوانبه صفی شیخ بقعه تاریخی و فرهنگی مذهبی،

 (.30 :1375دارد )بابا صفری،  قرار بافت این در تاریخی اثر یک عنوانبه مسجد جمعه و توجه است
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  محدوده بافت تاريخی شهر اردبیل  -1شکل

 (1911مهندسین مشاور شتاب، ماخذ: )
 عناصر شاخص و تاريخی شهر  -2شکل 

 (1981ماخذ: امیری، پیمان،)

 
 شهر عناصر خیابان، اولین ورود با. داشتند مردم جاییجابه و ارتباط در اساسی نقش اصلی معابر و گذرها اردبیل، قدیم شهر در

. ریخت همبه بود، شده سروده زیبایی هارمونی یک با که صفی شیخ بقعه مجموعه و مسجد جمعه تپه بازار، متمرکز بافت مثل
امام خمینی( جاده آستارا به جاده تبریز شود و با احداث خیابان پهلوی )آغاز می 1357اولین اقدامات شهری در دوره پهلوی سال 

، شرق و غرب شهر را به هم متصل می کند و سومین خیابان طالقانی یا سی متری که 1330وصل می شود. دومین خیابان در سال 
تا تپه جمعه مسجد ادامه پیدا می کند و باقی  1300از میدان عالی قاپو تا مقابل مسجد جامع احداث شده و در سال  1345در سال 

 (.48 :1391رضازاده اردبیلی، پیغامی، پاشد )مانده تارپود شهری را از هم می
 

 
 (1988مآخذ: رضازاده اردبیلی، پیغامی، ) های شهری در بافت تاريخیها و برشخیابان کشی -9 شکل

 
 اصلی، معابر گرفتن نظر در بدون اردبیل بیان شده این بافت، شهر تاریخی بافتمطابق آنچه که در طرح جامع و تفضیلی برای 

 ترکیب و استقرار نظام مرکز، حاصل باشند. فرم می باریک صورت هر در و موازی یا و خم و پیچ پر آن معابر که است فشرده بافتی
 بررسی. دارد بسزایی تأثیر شهر ساختاری نظام تعریف در که است شهر مختلف سطوح در و یکدیگر با نسبت در مرکزی عناصر

 بیشترین که دهدمی نشان آنها استقرار فرم بازشناسی جهت در و مختلف سطوح در اردبیل شهر مرکزی هایفعالیت و عناصر نظام
 شهر موجود ساختار و بندیاستخوان یابند، است؛ لذامی راه شهر هایورودی به که ای چهارگانه محورهای امتداد در آنها پیوستگی

 در مختلف عناصر تمرکز حسب بر) ای هسته  یا ای نقطه فرمی خرد، و میانی سطح در که است شعاعی ـ مرکزی کالن، سطح در
 (.10: 1380) مهندسین مشاور ایوان نقش جهان،  یابدمی( خاص ای محدوده
 

  
 لیاردب یخينظام توده و فضا در بافت تار -1شکل

 (1931 دار،يمشاور کوشا پا نی)ماخذ: مهندس

 شهر شالوده و ساختار کلی فرم  -5شکل

 (1931)ماخذ: مهندسین مشاور ايوان نقش جهان، 
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 نشان اردبیل تاریخی بافت محالت در ابنیه کیفیت نمودار
های شهر این بافت نسبت به سایر بافت در موجود بناهای که دهدمی

 ابنیه محله اردبیل نیاز به مرمت و بازسازی و نوسازی دارند. کیفیت
 از مجموعه این مرمت به نیاز و آن در بازار مجموعه وجود دلیلبه بازار
 قرار اول ردیف در مرمتی، و تخریبی ، مخروبه حد در بنا کیفیت نظر

بافت، باعث  کل در مستقر تجاری هایکاربری و بازار دارد. وجود
 در موجود تجاری مراکز با شهر مختلف افراد اجتماعی ارتباط ایجاد
بازار،  الدین و مجموعهصفی شیخ مقبره صالح، امامزاده. گرددمی بافت
 .شوندمی منجر را تاریخی ساخت با جمعیت جذب

 
 کیفیت ابنیه در کل بافت تاريخی اردبیل -1نمودار 

 (1931)مآخذ: مهندسین مشاور ايوان نقش جهان، 

 اصلی محله شش اردبیل شهر در .افتدمی اتفاق محرم دهه در بازار مجموعه اطراف هایخیابان رد مختلف محالت افراد تجمع
 خود هایمحله زیر و شعبات با محالت از یک هر محرم ماه در عزاداری مراسم انجام برای که شده گذاشته قرار چنین و دارد وجود

 توسعه و بوده بیشتر ساکن افراد اجتماعی مذهبی، تعامالت و زبانی نژادی، وحدت دلیل به.  کنند حرکت بازار در معین روز یک در
 بافت سطح در دولتی ادارات از تعدادی حاضر حال در. است مختلف محالت اجتماعی خصوصیت این از متأثر نیز شهر کالبدی

 بر عالوه محدوده نماید. کلمی فراهم بافت داخل به را شهر نوساز هایقسمت و محالت در ساکن افراد ارتباط و شده توزیع
 (.12 :1391هست ) مهندسین مشاور طراحان بافت و ابنیه،  نیز مسکونی و فرهنگی اداری، عملکرد دارای تجاری و مذهبی عملکرد

 ساختارهای و فرهنگی هنجارهای آن، از حاصل پیآمدهای و مدرنیسم ورود و با نبوده منسجم شهر قدیمی محالت امروزه
بدهند. به  دست از را خود بیرونی و درونی کارکردهای توان قدیمی محالت گردیده باعث و گشته حاکم اجتماعی زندگی بر جدیدی

لحاظ سکونت، مردم ساکن از وضعیت مسکن نامطلوب، چه به لحاظ دسترسی و نفوذپذیری در بافت و چه به لحاظ نوع مصالح 
فرهنگی رنج می برند. مردم ساکن در بافت، جز قشر متوسط تا ضعیف جامعه ساختمان و کیفیت ابنیه و چه به لحاظ اجتماعی و 

محسوب می شوند که در صورت داشتن تمکن مالی، حاضر به ادامه زندگی در این بافت نیستند. تنها نکته مثبت بافت فرسوده 
و تجاری های فراوان اطراف و رونق  تاریخی اردبیل، وجود فضای اقتصادی فراوان شهر به دلیل در مرکز قرار گرفتن بازار اصلی

 اقتصادی آن است.
 

 های پژوهش و تجزیه و تحلیلیافته -5
 یک در آنها دو هر یا فعالیت یا کالبد کارافتادگی از: کند می تعریف اینگونه را فرسودگی "شهری مرمت" کتاب در حبیبی

 است آن تتحوال و رشد روند بر آن تاثیر و زمان گذر کارافتادگی از این دلیل. می نامند فرسودگی را ساختمان یا محله
 ها به شرح زیر است:های عمومی این بافتویژگی (.90،1382)حبیبی،

سال اخیر  12سال می باشند یا اگر در  12از ساختمان ها در این گونه بافتها دارای قدمتی بیش از  %12 عمر ابنیه: بیش از -
فنی هستند به گونه ای که غیر استاندارد بودن آنها از ظاهرساختمان قابل ساخته شده باشند فاقد رعایت استانداردهای 

 تشخیص است. ابنیه این بافتها عمدتاً تاب مقاومت در مقابل زلزله ای با شدت متوسط را ندارند.
کمتر از  دانه بندی: ابنیه مسکونی واقع در این گونه بافت ها عمدتاً ریزدانه بوده و مساحت عرصه آ نها به طور متوسط -

 مترمربع می باشد.  222
 تعداد طبقات: اکثر ابنیه در بافت های فرسوده یک یا دو طبقه هستند. -
وضعیت دسترسی ها: بافتهای فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند عمدتاً ازساختاری نامنظم برخوردارند و  -

متر بوده و  0ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر ازدسترسی های موجود در آنها عمدتاًپیاده می باشد به گونه 
 ضریب نفوذپذیری در آنها کم است.

وضعیت خدمات و زیرساخت های شهری: بافتهای فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات، زیرساختها و فضاهای باز، سبز  -
 یع و نوسازی خواهد بود.و عمومی دچار کمبودهای جدی اند مداخله در این گونه بافتها ازنوع تجم

تری نسبت به بافت مدرن به خود از حس امنیت باال ( : به دلیل ساختار کالبدی فضایی بافت، ساکنان (Sequrityامنیت  -
 دارند.

( :در بافتهای قدیم سلسله مراتبی از محرمیت وجود دارد. در حالیکه در بافتهای جدید، مسئله  (Privacyمحرمیت -
 ت را از بین برده است.اشرافیت ابنیه محرمی

 (: ساختار بناها در فرم حیاط مرکزی شکل می گرفته است.(Climatologyتوجه به اقلیم  -
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: آنچه به عنوان مصالح جهت ساخت و ساز در این بافت بکار گرفته می شد، مصالح بومی ( (Vernacularمصالح بومی  -
سطوح خارجی بناها می شده است. مصالح به کار رفته در منطقه بود. استفاده از مصالح بومی موجب وحدت و هماهنگی 

این گونه بافتها عمدتاً از انواع خشتی، خشت وآجر و چوب و یا آجر و آهن بدون رعایت اتصاالت افقی و عمودی و فاقد 
 سیستم سازه ای می باشند.

وده و تابع قوانین و مقررات خاصی ها به شکل ارگانیک باین بافت :(Organicساختار ارگانیک )غیر هندسی و طبیعی(، ) -
نبوده است. راه های موجود در بافت، راه هایی هستند که بصورت تدریجی و خودبخود شکل می گرفتند و اغلب بصورت 

 پیچ در پیچ و به شکل غیر مستقیم بوده 
فت، توجه به (: حضور نشانه های بومی و تاریخی شهری، نحوه ی طراحی باSence of orientation) حس جهت یابی -

 اقلیم، مصالح بومی و فرهنگ ساکنین موجب حس شناسایی و جهت یابی در شهر گردیده است.
هویت نیز از وجوه قابل مالحظه در این بافتها محسوب می شود که از مجموع عوامل فوق حاصل می (: Identityهویت ) -

ی توجهی قرار گرفته و عنصر با ارزش تاریخی، در بافت های فرسوده تاریخی، هویت تاریخی و فرهنگی مورد ب .گردد
فقط در حد یک بنا یا فضای معماری می باشد که در بسیاری از مواقع رها شده و به صورت متروک باقی مانده و مرمت و 

 ترمیمی در آن صورت نگرفته است.
د. اندازه ی معابر نیز از طول و (: اکثر ساختمان ها در بافت قدیم شهرها دارای مقیاسی انسانی می باشن(scaleمقیاس  -

 (.00 :1390درخشانی زنوز، محمدی فالح،  رتفاع دارای مقیاسی انسانی هستند)ثبات ثانی،عرض و ا
 

 شهر تاریخی بافت یا هسته کنار در درست بافت این شهرها بیشتر در که است این ایران شهرهای قدیم بافت درباره مهم نکته
 ورودی ارتباط سطوح، و (احجام تناسبات) ساختمانی طبقات تعداد معابر، هندسه: مانند فضایی-کالبدی ساختار نظر از و گرفته شکل

 در موجود الگوهای و خاصیتها از زیادی حدود تا... و هویتی و فرهنگی ساختار و باز فضاهای و سازها و ساخت مقیاس معبر، با
 به بافت دو هر اغلب که است کمرنگ و جزئی قدری به قدیم و تاریخی بافت بین موجود تفاوتهای .میکند پیروی تاریخی بافتهای
 ادبیات در حتی گاهاً که شده موجب امر همین. باشد می دقیق بررسی نیازمند آنها تفکیک و شوند می قلمداد واحد کل یک صورت

 بافت ویژگیهای از بسیاری نتیجه، در. روند کار به معنی هم و مترادف صورت به قدیم بافت و تاریخی بافت های واژه نیز، تخصصی
معادله  از ماندن دور و زمان گذشت دلیل به هم و است دارا هویتی، و فرهنگی نظر از هم و فضایی و کالبدی نظر از هم را، تاریخی

 .(9 :1397)آرام، جوان مجیدی،  شده است فرسوده بافت های شاخص دارای و شده فرسودگی دچار شهر، شتابزده توسعه ی ی
های مطلوب سکونت شهری در داخل بافت فرسوده تاریخی اردبیل طراحی شده دو نمونه پرسشنامه جهت دستیابی به شاخص 

است که در ذیل نمونه ای از آن آورده شده است. کسانیکه جوابگوی این پرسشنامه هستند از سه طیف مختلف جامعه انتخاب شده 
 اند، از جمله: 

 در داخل بافت مذکورمردم عادی ساکن  .1
 افراد بومی غیر ساکن در بافت ولی ساکن در شهر اردبیل .2
افراد بومی که نخبه و صاحبنظر در شهر اردبیل هستند، نظیر اساتید دانشگاه گروه معماری دانشگاه محقق اردبیلی،  .3

 ...عماری شهرداری مرکز اردبیل و معاونت شهرسازی و م

سعی شده از تمام طیف های درگیر در بحث سکونت در بافت فرسوده تاریخی شهر اردبیل در جامعه آماری مدنظر این مقاله 
انتخاب شود تا بتوان براساس نتایج حاصل از این پرسشنامه به جمع بندی مناسب جهت رسیدن به الگوی سکونت مطلوب این 

درصد از مردم ساکن بافت، از محل زندگی خود  75با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه، بیش از  گونه از بافت های شهری رسید.
درصد از مردم ساکن، از  35نارضی هستند و تمایل دارند خارج از بافت تاریخی و در محله هایی با بافت جدید زندگی کنند. حدود 

یه ای که در آن درصد از مردم، از فرم و نوع ابن 70قدمت و پیشینه تاریخی موجود در بافت اطالع بسیار اندکی داشته و حدود 
سکونت دارند، ناراضی هستند و خواستار به روز شدن و نیز مستحکم شدن بنا می باشند. در نتیجه به لحاظ تامین پایداری، شاخص 

تماعی، در برخورداری از خدمات عمومی و تاسیسات و تجهیزات شهری، شاخص اقتصادی، شاخص زیست محیطی و شاخص اج
ر جوابگوی نیازهای ساکنان نمی باشد. ساکنان اینگونه از بافت های شهری، معموال از قشر متوسط یا ، بافت مذکوبسیاری از موارد

پایین جامعه هستند و به دلیل عدم توجه به وضعیت فرسودگی بافت و نیز عدم احیا مناسب این بافت ها با توجه به ویژگی های 
 شدن نسبت به محل سکونت خود دارند. مشکل اصلی، منحصر تاریخی موجود در آن، احساس بی هویتی و تعلق خاطر کمتری

 غیر های شاخص سایر به توجه عدم و کالبدی صرفا های شاخص تاریخی به فرسوده های بافت محدوده شناسایی های شاخص
و عدم توجه به نیاز ها و خواسته های مردم ساکن  و محیطی زیست کالبدی نظیر تاریخی، هویتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،

عدم تحقق  مشارکت آنها در تهیه طرح ها می باشد که باعثبافت و نیز عدم در نظر گرفتن حضور افراد ساکن و استفاده نکردن از 
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 مشکل را با بافت های فرسوده تاریخی شهرها، احیا و ترمیم از بسیاری در که باشد نوسازی در سطوح مختلف، میطرح های 
 . است ساخته مواجه

 

 بحث و ارائه طرح -6
های این موارد یاد شده و نیز تحلیل و ارزیابی یافتهمبانی نظری موجود که دیدگاه فرانوگرایانه را مدنظر قرار داده و براساس 

این شاخص ها تحقیق، شاخص هایی را جهت دستیابی به سکونت مطلوب شهری در بافت فرسوده تاریخی طراحی شده است. 
 تحت جدولی در زیر ارائه می شود:

 
 (1933)مآخذ: نگارنده،  ها جهت دستیابی به سکونت مطلوب شهری بافت فرسوده تاريخیشاخص -1جدول 

 تعريف باز معیار شاخص

 شاخص ناپایداری
 پایدار سازه از برخورداری عدم: الف

 ابنیه باالی قدمت: ب
 ایمن غیر نواحی در شدن واقع: ج

 که است ای محدوده ناپدیدار محدوده
 دارا سبب به ابنیه آن درصد 11 از بیش

 باشد. ناپایدار فوق معیارهای بودن

 خدمات از برخورداری شاخص

 تجهیزات و تاسیسات و عمومی
 شهری

 و تاسیسات عمومی، خدمات های کاربری مجموع سرانه: الف
 ... و شهری تجهیزات

 شهری باز های عرصه نسبت: ب
 

 شاخص اقتصادی
 اقتصادی فقر: الف
 بیکاری نرخ: ب
 نوسازی نرخ: ج

 

 شاخص زیست محیطی
 زباله آوری جمع منظم سیستم وجود: الف

 محیطی های آلودگی وجود: ب
 

  محدوده در جنایت و جرم میزان شاخص اجتماعی

 شاخص حقوقی
 ساز و ساخت مجوز صدور میزان
 مالکیت سند دارای قطعات میزان

 

 ریزدانگیشاخص 
 ابعاد قطعه به ویژه بر قطعه

 وضعیت قطعه از نظر موقعیت توپوگرافیک و استقرار
 

 شاخص نفوذپذیری

 پیشینه بافت
 شرایط اقلیمی
 الگوی سکونت

 تعداد پالک ها در معبر دسترسی
 سلسله مراتب دسترسی در بافت

 وجود فضاهای باز در بافت

در بافت های فرسوده با پیشینه تاریخی 
روستایی، متوسط عرض معابر کمتر از  یا

 متر است. 0

 

با توجه به شاخص های فوق که براساس اصول دیدگاه فرانوگرایانه مشخص شده است، طرح پیشنهادی برای بافت فرسوده 
 تاریخی اردبیل، به صورت زیر ارائه می گردد:

 

 ارائه طرح در سطح کالن -7
 به توجه با تاریخی محور اطراف هایگرفته و کاربری قرار محور این مرکز در است، بازار گاهگره همان که خمینی امام میدان

با درنظر گرفتن تامین شاخص اقتصادی، اجتماعی، برخورداری از خدمات عمومی و تاسیسات و  موجود احتیاجات و امکانات
 ار، ابعاد قطعه و نیز زیست محیطی،تجهیزات شهری، نفوذپذیری مطلوب، وضعیت قطعات از نظر موقعیت توپوگرافیک و استقر

 جمعه بازار، صفی، شیخ بقعه نظیر طرح شاخص عناصر به توجه پیوسته با ایمجموعه نهایت است. در گشته طراحی شده و انتخاب
 است. شده ارائه...  و جامع مسجد مسجد،

 
 
 
 
 



 

05 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
5 

ی: 
یاپ

)پ
12

ز 
ایی

، پ
)

15
11

ک
د ی

جل
 ،

 

 
 (1933مآخذ: نگارنده، اردبیل)بری ها برای بافت تاريخی طرح پیشنهادی همراه با تعیین کار -1شکل 

  
 سايت پالن پیشنهادی -1شکل 

 (1939، ساحلیمآخذ: )

 ديد پرنده از طرح پیشنهادی -8شکل 

 (1939، ساحلیمآخذ: )

 

 ارائه طرح در سطح خرد -8
 میدان این ابعاد. شودمی محسوب تاریخی بافت و شهر ثقل مرکز اصل برای تقاطع امام خمینی، میدانی پیش بینی شده  که در

 آمفی و موزه و فرهنگسرا جنوبی ، یبدنه برای و سنتی بازار و جامع مسجد شمالی آن، یبدنه برای. است متر105*205 حدود
شهر  سنتی بازار از قسمتی و مصال غربی آن، ضلع در و اداری فضاهای شرقی میدان، ضلع در .در نظر گرفته شده است شهر تئاتر

 پشت و بقعه شیخ صفی پشت فضای در مخروبه بناهای حذف و گشودگی ایجاد ی امامزاده صالح، بااست. در مجموعه استقرار یافته
 و قاپو عالی میدان بین واسط که پیش بینی شده میدانی در حد کارکرد محله، جنوب، به شمال از امامزاده ورودی تغییر و امامزاده
 ضلع در .شود می محسوب پیاده مسیرهای جز و گرفته قرار شهر تاریخی محور مسیر در میدان است. این  مصال پشت فضای
 با میدان نیز، شرقی ضلع. شودمی دیده صفی شیخ یمجموعه از داخل آنها، که شده بینی پیش رواق یک سری میدان، غربی

  .استشده  واقع صالح امامزاده زیارتگاه آن، شمالی ضلع در و شده محدود مسکونی -تجاری کاربری
 

  
 ديد پرنده از میدان امام خمینی -3 شکل

 (1939، ساحلیمآخذ: )

 امامزاده صالح پرنده از مجموعه ديد -11شکل

 (1939 ،ی)مآخذ: ساحل

 
 به مذکور، خیابان سقف ، بازار یقسمت های جدا شده اتصال جهت در طرح پیشنهادی برای خیابان بازار و خیابان کاشانی،

سبز،  فضاهای و آب از باریکی مسیر امتداد با نیز خیابان داخل. است شده گرفته نظر در(  توخالی و مشبک)  سرپوشیده نیمه صورت
 خیابان جهت حرکت و گذر، وسط برای مکث و هامغازه جلوی هایقسمت با متناسب و متنوع های کفسازی با و شده متصل هم به
 اسالمی، – ایرانی هایفرم و منطقه معماری با متناسب هاییطرح های بازار و کاشانی،خیابانی بدنه برای .شود می تفکیک هم از

 هماهنگ وحدت، اصل از گیریبهره با نهایت در و شده تفکیک هم از کامال بازار ورودی سردرهای ،طرح این در. است گردیده ارائه
 از که است؛ محوری شهر تاریخی محور از زنجیره آخرین مسجد، جمعه تاریخی محور .اندقرار گرفته هم، کنار با سایر اجزای نما، در

 شده متصل کاشانی خیابان به مسجد جمعه تاریخی در طرح حاضر، محور. شودمی ختم مسجد جمعه به و شده آغاز صفی شیخ بقعه
 نظر در نما آب و سبز و فضای تاریخیکفسازی های متنوع و هماهنگ با مسیر  محور، این در طراحی گشته است. و مختص پیاده

 وجود وحدت و هماهنگی رعایت عین در تنوع نیز، سبز فضاهای و هاکفسازی طراحی در که است ذکر قابل است؛ البته شده گرفته
 (.0 :1393، ساحلیشود) کاسته فضا یکنواختی از تا دارد
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ابان بازار ديد سه بعدی از فضای داخل خی -11شکل

 (1939، ساحلی)مآخذ: 

دید سه بعدی از تقاطع امام حسین به خیابان   -12شکل 

 (1313، ساحلی بازار و کاشانی) مآخذ:

 

 نتیجه گیری -1
در نتیجه با توجه به موارد فوق، طرح پیشنهادی برای بافت فرسوده تاریخی اردبیل، به صورت ارتباط بین عناصر از طریق در 

گیرد؛ در نتیجه میدان با بقعه شیخ صفی که ارزش جهانی دارد، ت میدان اصلی شهر صورت مینظر گرفتن تقاطع بازار به صور
کند و محور تاریخی شهر به همان صورت گذشته ولی با شکل و ارتباط نزدیکتر و با جمعه مسجد به صورت محوری ارتباط پیدا می

ی وارد کردن و نحوه مشارکت ساکنان در محیط زندگی خودشانی گردد. در زمینههیئت امروزی، بازآفرینی ارزشی شده و احیا می
 از جامعه مختلف به گونه ای قرار داده شد که قابل استفاده برای اقشار بازار پشت فضای در پشتیبان آن به فضای شهری، خدمات

 پشت فضای برای رح ارائه شدهمورد توجه  قرار گرفت. با ط فضا در جامعه اقشار همه واقع حضور باشد؛ در سالمندان تا ها بچه
  کنند. می پیدا حضور...  و دانشجو مسن، گردشگر، افراد مصلی،

ساکن بافت در حد  در نتیجه طرح فوق با درنظر گرفتن شاخص های مطرح شده، طراحی گشته و به تمام جوانب نیازهای مردم
کمک کرده و این احیا در جهت حفظ ارزش های گذشته خی اما فرسوده شهر یمطلوب پاسخگو می باشد. این طرح به احیا بافت تار

و نیز به روزرسانی برای حال و حتی آینده نیز می باشد. در این طرح پیشنهادی، سکونت افراد ساکن بهبود یافته، رشد اقتصادی 
 مردم توسعه یافته و به لحاظ هویتی و اجتماعی، حس تعلق خاطر ساکنان افزایش می یابد.

ه به شاخص های مذکور در طراحی سکونتگاه های شهری در زمینه اقدامات شهرسازی و ارائه طرح های در مجموع با توج
به صورت زیر ، نوسازی و بهسازی برای بافت های فرسوده تاریخی، می توان مواردی را که باید در ارائه طرح ها در نظر گرفته شود

 به اختصار بیان کرد:
 

نگارنده،  :)مآخذ سی در ارائه طرح های شهری برای بافت های فرسوده تاريخیموارد مورد نیاز جهت برر -5جدول 

1933)  

 حوزه اجتماعی
 بافت در زندگی جریان به توجه و قدیم شهر اجتماعی حیات تقویت

 بافت در جمعیت تراکم افزایش و بافت در بومی ساکنان ابقای
 مرمتی پروژه های تمامی در عمومی مشارکت به توجه

 حوزه اقتصادی
 گردشگر وسیله به محله درآمدزایی همچنین باال، سوددهی با تجاری فضاهای ایجاد و ساماندهی

 شهری اقتصاد در عمده نقشی ایفای برای الزم بسترهای ایجاد
 اقتصادی رکود از محله کردن خارج

 حوزه فرهنگی

 باشد. محله برای هویتبخش موضوعی که ای گونه به مذهبی مراسم برگزاری به توجه
 محله فرهنگی پویایی برای مناسب کارکردهای حضور با فرهنگی فضای ایجاد

 بیشتر جذب منظور به شهر تاریخی حیات سابقه بیان در تاریخی بافت اجرایی و برنامه ریزی بدنه در ساختاری ایجاد
 گردشگر

حوزه راهکارهای 
 دسترسی

 محله در حرکت روانبخشی
 دسترسی تقویت

 پیاده شریانهای تقویت
 بافت داخل در توقفگاه احداث
 نقلیه وسیله به ویژه توجه

حوزه راهکارهای 
فضایی-کالبدی  

 کارکردی مسکن سازی باززنده
 کالبدی مسکن و سایر کاربری ها بهسازی

 ایرانی اصیل معماری به پایبندی و کامل وحدت

 جذابیت ایجاد منظور به جدید فضاهای ایجاد
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 حوزه شهرسازی

 باالسری طرحهای به توجه
 ذیربط نهادهای توسط احیاء مسکن جهت در مردم به وام پرداخت

 فرسوده تاریخی بافتهای در ساز و ساخت بر دقیق نظارت
 تاریخی بافتهای فرسوده محدوده در ناکارآمد هایطرح از بسیاری در بازنگری لزوم

 شهری زیرساختهای تقویت به توجه
 گردشگر بیشتر جذب منظور به آن امکانات تقویت و بافت تجهیز

 بافت در مناسب نورپردازی به توجه
 

 منابع
ارائه الگوهای طراحی بافت تاریخی شهر اردبیل با رویکرد پایداری اجتماعی »، (1397)آرام، نسیم؛ جوان مجیدی ، جواد،  .1

 .4نشریه علمی تخصصی شاک، شماره  ،«SWOTبا استفاده از مدل 
، چاپ پنجم  19و  18، مجله هفت شهر، شماره «مدیریت بحران و وضعیت لرزه خیزی»، (1384-1383)ابلقی، علیرضا،  .2

 و ششم

 ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی. «در جستجوی هویت شهری اردبیل»، (1384) امیری، پیمان .3

 ، مترجم: بهپور، احمد، تهران: ابتکارت نو.« اولئاریوس سفرنامه آدام» ، (1380) اولئاریوس، آدام، .4

 .،  جلد دوم، اردبیل: دانشگاه آزاد اسالمی«اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، (1375) باباصفری، .0

مراحل تشخیص و تصویب بافت های فرسوده » ، (1390ی زنوز، فرحناز؛ محمدی فالح، آرش، )ثبات ثانی، ناصر؛ درخشان .0
 .0، فصلنامه معماری سبز، سال دوم، شماره «ر آنو روش های مداخله د

 .22، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، صص «مرمت شهری» ،(1380)حبیبی، سید محسن؛ مقصودی، ملیحه، .7

رهیافتی حاصل از شناخت شهر سنتی به منظور ارائه الگوی مداخله در بافت. » ،(1388 )رضازاده، مجتبی؛ پیغامی، لیال، .8
 .42 - 33، دانشگاه تهران، صص 38، نشریه هنرهای زیبا، شماره «ردی: اردبیلمطالعه مو

روشهای مدیریت طراحی در جوار آثار معماری مذهبی، نمونه موردی: مزار شیخ »  (،1391) رضازاده، مجتبی؛ پیغامی، لیال .9
 .04 - 47، تهران،صص 23، نشریه هنر های زیبا، دوره نهم، شماره « صفی الدین اردبیلی

، «اردبیل شهر تاریخی بافت: موردی نمونه تاریخی های بافت ساماندهی در ساختاری رویکرد»(1393)ساحلی، سارا  .15
 پایدار، تهران. توسعه و شهرسازی ، عمران مهندسی ملی همایش

، «اردبیلفرهنگی  –برنامه راهبردی حفظ و احیا بافت با ارزش تاریخی »، (1397) مهندسین مشاور ایوان نقش جهان .11
 سازمان بهسازی و نوسازی شهر اردبیل.

، دفتر بهسازی و نوسازی شهری، وزارت «طرح احیا و بهسازی بافت کهن شهر اردبیل( »1370) مهندسین مشاور شتاب .12
 مسکن و شهرسازی.

و  ،  شرکت عمران«طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر اردبیل»، (1391) مهندسین مشاور طراحان بافت و ابنیه .13
 بهسازی شهری ایران، وزارت راه و شهرسازی.

، سازمان بهسازی و نوسازی «طرح ساماندهی بافت فرسوده و ناکارآمد شهر اردبیل»، (1390) مهندسین مشاور کوشا پایدار .14
 شهر اردبیل.

جارب نوسازی جستاری در ارزیابی اقدامات نوسازی بافت های فرسوده شهری ایران )در قیاس با ت» ،(1397) نصر، طاهره .10
 .27، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال هفتم، شماره «جهانی( در راستای توجه به اهداف توسعه پایدار

وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای  .10
زی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سند ملی راهبردی احیاء، بهسا»، (1393)عالی استان ها،

 ، تهران.«ناکارآمدشهری
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1311 پاییز(، 12)پیاپی:  3 ، شمارهسال سوم

 

 گرماییزمین یکاربرد انرژ یقیتطب سهیمقا

 و رشت بندرعباس یشهرها یهاساختمان در

     

 ،2 فاطمه خانجانی ویشکی ،*1 یانرضا وحیدی دار

 3کسماییکامران حدیثه 

 21/50/99تاریخ دریافت:  
 21/50/99تاریخ پذیرش: 

 

  99929کد مقاله:  

 
 

 یدهـچک
 

از  ر،یدپذیتجد هایانرژی. گسترش منابع ستیگذشتگان کامل ن یبا معمار ییبدون آشنا دار،یپا یپرداختن به معمار
 صورتبه ،گرماییزمین یانرژ اتیکل یمقاله ضمن بررس نیدر ا .است کمیو  ستیانسان در قرن ب یاساس هایچالش
را در دو  یانرژ نیملزومات آن پرداخته شده است و کاربرد ا وها ساختمان شیو سرما شی، به کاربرد آن در گرماترعمیق

 یمعن نیبوده است. بد ایکتابخانه یبر اساس مطالعات اسناد قیشهر بندرعباس و رشت مشخص شده است. روش تحق
انجام  تقایموضوع پرداخته شد. با تحق یو بررس لیشده است و با توجه به آن به تحل که از مقاالت و کتب مرتبط استفاده

منازل،  شیگرما ،ایگلخانهآب گرم، مراکز  یدر استخرها میمستق صورتبه گرماییزمین یشده مشخص شد که انرژ
برق استفاده شده است.  دیتول هاینیروگاهدر  غیرمستقیم صورتبهو  یو پمپ حرارت خبندانیاز  یریشگیذوب برف و پ

 جوییصرفهباعث  گرماییزمین یاستفاده از انرژ و رشت بندرعباس یحاصل شد که در شهرها جهینت نیا چنینهم
مصرف  زانیاست. در هر دو شهر م بندرعباساز  شتریکاهش مصرف برق در شهر رشت ب زانیشده است و م یاقتصاد

 درصد کاهش داشته است. 05-05 نیب یکولر گاز کیبا  سهیدر مقا شیدر حالت سرما یپمپ حرارت یبرق

 

 ی، پمپ حرارتشیگرما ،شی، سرماگرماییزمین یانرژ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( ایران پردیس، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پردیس، معماری، گروه دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری، -2

Vahidireza.2014@gmail.com 

 ایران پردیس، پردیس، واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری، گروه معماری، مهندسی ارشد کارشناسی دانشجو -1

 رانیا ،پردیس ،سیپرد واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یمعمار گروه ،وقت تمام علمی هیت عضو -3
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 مقدمه -1
ابداعات  ادیبر بن یتمدن بشر خیمحسوب گشته و تار یبشر یزندگ یاساس یروین نیتر یها و اصل هیکار ما نیتراز مهم یانرژ

پاک و سازگار با  یحرارت یسرشار از انرژ یمنبع ن،یشکل گرفته است. زم گریکدیمختلف به  هایانرژی لیدر جهت تبد اتیو کشف
 یحرارت یژئوترمال انرژ ی. انرژردیگیقرار م یو بهره بردار یورمورد بهره ،گرماییزمین یاست که تحت عنوان انرژ ستیز طیمح
 دیآ یبه دست م نیموجود در اعماق زم ویواکتیمواد راد بیمواد مذاب و تخر یاست که از گرما نیشده در پوسته جامد زم رهیذخ

 .(2391،عرب زاده و همکاران)

 یانرژ نیجهان دارد. ا هایانرژی دیدر تول یسهم قابل مالحظه ا ر،یدپذیتجد هایانرژیاز  یکیبه عنوان  گرماییزمین یانرژ
محدود  ر،یدپذیتجد هایانرژی ریگردد و برخالف سا یم فیتعر نیسطح زم نیریز یها هیاز ال یحرارت یاستخراج انرژ صورتبه

 .(2391 ،یخشه چ) باشد یم ینبوده و بدون وقفه قابل بهره بردار یخاص طیزمان و شرا صل،به ف

شست و شو، پخت و پز،  یکه از آن برا بیترت نیخلقت مورد استفاده انسان بوده است. بد یاز ابتدا گرماییزمین یانرژ
 ن،ی: چرینظ ییکند که ساکنان کشورها یشد. اسناد و مدارک موجود ثابت م یها استفاده م یماریو درمان ب یکشاورز ،استحمام

رشد  گرماییزمین یاز انرژ یریبهره گ 2905کردند. تا سال  یاستفاده م یانرژ نیدور از ا یدر گذشته ها لندیوزیو ن سلندیژاپن، ا
نفت، همه کشورها به فکر استفاده از  یسابقه و ناگهان یگران شدن ب لیدل 2903تا  2905 یحد فاصل سالها اما ،نداشت یچندان

کمربند  یکه رو ییو اغلب کشورها یاندونز ن،یپیلیف سلند،یا کا،یچون: آمر ییکشورها جیافتادند و به تدر نیگزیجا هایانرژی
 ریموارد ز گرماییزمینمنابع  ینشانه ها نیرا شروع کردند. مهم تر یانرژ نیاز ا یقرار داشتند، بهره بردار یجهان گرماییزمین

آب افشان هستند.  ای افشانگاز ایآبگرم بخارافشان  یها ( چشمهسال ونیلیم کیجوان تر از )جوان یآتشفشان یاست: سنگها
 (2391هزار، )

 گرماییزمینبرق  یها ستگاهیساخت ا یبرا یادیز یتوان به عدم وجود مکان ها یم گرماییزمین یانرژ یها تیمحدود از
 نیرزمیباره از ز کی هی یخطرناک و مواد معدن ی، گازهامواقع ممکن است همراه با خارج کردن بخار یبعض نیاشاره کرد. همچن

 (2310،یبیحب)باشد.  نیآفر شکلم یسالمت یبرا تواندیکه م ندیایباال ب
 

 را نام برد: ریموارد ز توانیم گرماییزمین یانرژ یایاز مزا

شوند  یحفظ م یلیفس یسوختها نی، بنابراستیبه سوخت ن یازی، نیدیو خورش یباد روگاهیروش همانند ن نیبودن: در ا زیتم 
 .شود یوارد هوا نم یگونه آلودگ چیو ه

، کپه روباز یتونل، چاله ها جادیچون ا یدارد و عوارض ازین روگاهیاحداث ن یبرا یکمتر یمنطقه: فضا یمشکل برا جادیا بدون
 .نفت و روغن را به دنبال ندارد نشت ایآشغال و  یها

قرار گرفتن  لیتوانند در طول سال فعال باشند و به دل یم گرماییزمین هاینیروگاه: (عامل ریپدافند غ)بودن  نانیاطم قابل
را  یاسیس یتنش ها ایو  یعیطب یایآب و هوا، بال یبد یا جهیمحرکه در نت یرویمنبع سوخت، مشکالت مربوط به قطع ن یرو

 ندارد.

 بودن یو دائم یریدپذیتجد

سوخت  یا نهیهز شیاز افزا یناش یها یشود و نگران یواردات سوخت از کشور خارج نم یبرا یا نهی: هزیارز جوییصرفه
 وجود نخواهد داشت.

 کشور یتنوع در سبد انرژ جادیا

دور  یدر حال توسعه: نصب آن در مکان ها یکمک به رشد کشورها -مناطق محروم  یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ توسعه
نسبت  گرماییزمین یانرژ یبه طور کل (2390،یبهبهان)برق باال ببرد. یوریرا با آوردن ن یزندگ تیفیتواند، استاندارد و ک یافتاده م

بودن، امکان  یو دائم داریآب و هوا، پا طیبه شرا ی: عدم وابستگمانند یقابل توجه یایمزا یدارا ریدپذیتجد هایانرژی ریبه سا
ساختمان  هیتهو یبرا یانرژ نیتوان از ا یم (2391، شاهورن و همکاران) باشدیباال م یاستفاده در اکثر مناطق و بازده حرارت

 ریبا سا سهیها در مقا ستمیس نیا ،ینیفراوان منابع زم لیو پتانس گرماییزمینپمپ  ستمیس داریاستفاده کرد. با توجه به کارکرد پا
 ،یراحمدیم)سازگار هستند طیبا مح ،یطیمح ستیداشته و به لحاظ ز یعملکرد بهتر متداول، یشیو گرما یشیسرما یها ستمیس

2390). 

باعث  گرماییزمیننشان داده استفاده از انرژی  گرماییزمیندر زمینه انرژی  (2395) تحقیقات حاجی آقا بابایی و همکاران
 گردد. های فسیلی می های ناشی از مصرف سوخت سازی و کاهش آلودگی کاهش مصرف انرژی در ساختمان
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های جدید و پاک برای تأمین  ، یکی از روشگرماییزمیننشان داد که سیستم پمپ حرارتی  (2390) تحقیق زمانی علویجه
 باشند و ترکیب آن با کلکتورهای خورشیدی به این سیستم در جهت مصرف کمتر انرژی، پاک ها در جهان می گرمایش ساختمان

 پذیر بودن آن کمک میکند. تر بودن و انعطاف
تحت تاثیر اقلیم نیست و با استفاده طوالنی مدت از  گرماییزمینمشخص شد که انرژی  (2390) ندر تحقیق عبادی و همکارا

مشخص شد که سیستم پمپ حرارتی  (2391) . در تحقیق ناطق پور و اشجاریکردتوان از تغییر اقلیم جلوگیری  آن می
باشند و ترکیب آن با کلکتورهای  جهان می ها در های جدید و پاک برای تأمین گرمایش ساختمان ، یکی از روشگرماییزمین

کند. در این روش، پمپ  پذیر بودن آن کمک می تر بودن و انعطاف خورشیدی به این سیستم در جهت مصرف کمتر انرژی، پاک
قل های نصب شده در داخل زمین استخراج کرده و به ساختمان منت ی لولها وسیله حرارتی انرژی ذخیره شده در داخل زمین را به

منظور افزایش  شود. به کند. استفاده مداوم از زمین، دمای موثر آن را کاهش داده و موجب کاهش ضریب عملکرد سیستم می می
با کلکتورهای خورشیدی استفاده میشود که حرارت خورشید برای  گرماییزمینضریب عملکرد، از ترکیب سیستم پمپ حرارتی 

مشخص شد که  (2390)در تحقیق میراحمدی شود. ژی خورشیدی در زمین استفاده میگرمایش آب مصرفی ساختمان و ذخیره انر
های کار گذاشته  را از زیرزمین جمع آوری و توسط سیالی که از لوله گرما ،با استفاده از انرژی برق گرماییزمینهای حرارتی  پمپ

مشخص شد که انرژی  (1515)یق وانگ و همکارانکنند. در تحق گذرد، به واحد نصب شده در داخل ساختمان منتقل می شده می
مطرح است و مزایایی از قبیل: پوشش گسترده منابع  به عنوان یک منبع انرژی تمیز و تجدیدپذیر با محتوای کربن کم گرماییزمین

نچه گفته شد در این های پایین کارکرد و قابلیت اطمینان باال دارد. با توجه به آ ، هزینهمحیط زیستکم بر ، تأثیر در دسترس
ها  کاربرد این انرژی در ساختمان شود و ، تاریخچه آن و کاربرد آن در ساختمان پرداخته میگرماییزمینتحقیق به بررسی انرژی 

 استفاده شده است. ایکتابخانهبدین منظور از روش اسنادی  .شود و رشت مشخص می بندرعباسدر دو شهر 

 

 گرماییزمینکاربردهای انرژی  -2

گردد. استفاده از  به دو بخش عمده تولید برق و استفاده مستقیم از انرژی حرارتی طبقه بندی می گرماییزمیناستفاده از انرژی 
از انرژی سیال خروجی از چاه های حفر شده جهت به  گرماییزمین هاینیروگاهبرای تولید برق بطور کلی در  گرماییزمینانرژی 

عبارتند از: ایجاد  گرماییزمینبو ژنراتورها و در نتیجه تولید برق استفاده می کنند. استفاده مسقیم انرژی چرخش درآوردن تور
آبزیان،  پرورش ،(هاای و دامداریزراعت گلخانه)های کشاورزی  ها، استفاده استخرهای شنا و مراکز آب درمانی، گرمایش ساختمان

 در پمپ گرماییزمین. استفاده دیگر از انرژی (به نقل از مقدم 2391 ،دی و همکارانامج) فرایندهای صنعتی و ذوب برف در معابر
به نقل از هانوا و دولت  2391، امجدی و همکاران. )ها و کارخانجات است های حرارتی جهت تامین سرمایش و گرمایش ساختمان

 (داده شده است.شرح  گرماییزمیننحوه استفاده از انرژی  2درشکل ) .(1550آبادی، 
 

  
 گرماییزمین ی. نحوه استفاده از انرژ۱شکل

 /(https://www.shana.ir)ماخذ: 

 گرماییزمینانرژی  چرخه استفاده. 2شکل

 /(https://www.shana.ir)ماخذ: 
 

 گرماییزمیناثرات زیست محیطی انرژی  -2-1

از  . اثرات اولیه ساخت و تولید انرژیدیگر دارای اثرات زیست محیطی است هاینیروگاهنیز همانند  گرماییزمین هاینیروگاه
دی اکسید کربن و : گازهای غیر و سولفید قابل حل و بیشتر شامل گرماییزمینمایعات  و انتشار گازها ها عبارتند از: این نیروگاه

 و مرکوری است. کیآرسن ، هیدروژن، متان و هیدروژن نیتروژن و رادون و مقادیر ناچیزی مواد فرار بورون،مقدار کمی آمونیوم
نیازی به  گرماییزمینبه زمین نسبتا کمی نیاز دارند، تاسیسات  گرماییزمین هاینیروگاه: اثرات بر روی چشم انداز و کاربری اراضی

 .(2310،حبیبی) ازی برروی رودخانه ها یا برداشت جنگل ندارندسد س

از یک مخزن با سرعت بیشتر از حالت طبیعی به مخزن عقب  گرماییزمیننشست زمین: در مراحل بعدی توسعه، مایعات 
منجر به شود که  ها و رسوبات می ها در منطقه بخصوص در مورد رس ها باعث فشردگی سنگ ، این خروجیشوند شیده می

 .(1553،به نقل ازشیباکی 2310حبیبی،) شودفرونشینی زمین در سطح می
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به درون نهرها،  ای سانتیگراد ممکن است ناچار درجه 95-30دردمای  گرماییزمین بآ پسآلودگی حرارتی: در موارد حاد، 
ند و تغییرات دمایی پایدار به ا تغییرات دما حساسهای جانوری و گیاهی نسبت به  بسیاری از گونه ها تخلیه شود. رودها یا دریاچه

 2310حبیبی، )های موجود درآب شود  تواند باعث ایجاد تغییرات شدید در اکوسیستم درجه سانتی گراد یا کمتر از آن می 2میزان 
 .(1559به نقل از مدیسکون،

 

 بعنوان منبع گرمایی گرماییزمیناستفاده مستقیم از انرژی  -2-2
ها،  گرمایش ساختمان :دسته کلی زیر تقسیم بندی کرد 0را میتوان به  گرماییزمینبرداری مستقیم از انرژی  بهرهموارد 

 گرماییزمینترین کاربرد مستقیم انرژی  متداول ها. گرمایش ساختمانها کشاورزی، دامپروری، کاربردهای صنعتی و درمان بیماری
در سراسر جهان را گرمایش فضاهای مختلف مسکونی، تجاری، اداری و  گرماییزمیندرصد کاربرد مستقیم انرژی  30حدود  .است

دهد. البته در صورت نامناسب بودن کیفیت آب از نظر شیمیایی، از مبدل حرارتی برای گرمایش استفاده  غیره به خود اختصاص می
این است که آب داغ پس از تأمین حرارت فضاهای مختلف، مجددًاً به  های گرمایشی های مهم سیستم یکی از مزیت میشود.

امروزه انواع خاصی از . تزریق می شود و در نتیجه میزان آلودگی زیست محیطی آن بسیار پایین می باشد گرماییزمیندرون مخزن 
تعبیه شده و حرارت آب داغ مخزن را به آب شیرین درون مبدل  گرماییزمینهای  های حرارتی وجود دارند که درون چاه مبدل

درجه است. امروزه کشورهای ایسلند،  05های گرمایشی حدود  کنند. درجه حرارت آب گرم مورد نیاز برای سیستم منتقل می
 کنند. استفاده می گرماییزمینهای گرمایش مرکزی خود از انرژی  ژاپن برای تأمین حرارت سیستم فرانسه، مجارستان و

هزار نفری ریکیاویک مرکز ایسلند  205به عنوان مثال شهر 
مجاور  گرماییزمینتولیدی از مخزن های وسیله آب داغ  تماماً به

 نوعی سیستم گرماییزمینهای حرارتی  شود. پمپ شهر تأمین می
تهویه گرمایش و سرمایش هستند. همان گونه که میدانیم، درجه 

متری تقریباً در تمام طول  20تا  1حرارت در عمق زمین تا اعماق 
 است. سال ثابت
و  شیتوان، گرما یم یعیطب دهیپد نیبا استفاده از ا نیبنابرا

منازل را در زمستان و تابستان فراهم کرد. در واقع  شیسرما
 یتبادل حرارت با بخش ها ه،یتهو یها ستمیس نیا یسازوکار اصل
که در فصل تابستان، حرارت را از  یمعن نیاست، بد نیکم عمق زم

و در زمستان، حرارت  نندک یمنتقل م نیداخل منازل به زم
 یکنند )اکبر یم تیهدا یمسکون یرا به داخل فضاها نیرزمیز

 ینحوه استفاده از انرژ 3(. در شکل 2310، و همکاران ینوقاب
 ساختمان ها نشان داده شده است. شیبه منظور گرما گرماییزمین

 
 شیگرما یبرا گرماییزمین ی. استفاده از انرژ3شکل 

 (.۱331،و همکاران ینوقاب ی)ماخذ: اکبر هاساختمان

 

 و رشت بندرعباسبررسی اقلیم  -3

 اقلیم بندرعباس -3-1

دقیقه شرقی با ارتفاع  21درجه و  00دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  23درجه و  10شهر بندرعباس روی عرض جغرافیایی 
به نقل از اداره کل  2311مشیری، )سواحل شمالی خلیج فارس و مشرف به تنگه هرمز قرار گرفته استمتر از سطح دریا در 20

 . اقلیم گرم و مرطوب بندرعباس، شرایط زیر را به این شهر حاکم کرده است:(2310،هواشناسی استان هرمزگان

 دما و رطوبت زیاد هوا در تمام طول سال -

 متر میلی 215نه با متوسطی در حدود میزان بارندگی کم و نامنظم ساال -

 تغییرات نامحسوس شب و روز -

 اختالف حرارتی زیاد درجه حرارتساالنه و اختالف اندک دمای فصلی -

 باد ها با سرعت زیاد و پرییود زمانی زیاد با جریان هوای ثابت و بدون حرکت -

درجه سانتی گراد و  9/10 بندرعباسهوای ساالنه  نشان می دهد متوسط دمای (9ساله این شهر) شکل  35تنایج هواشناسی 
 درصد(. 05-05درجه سانتی گراد است وهمیشه در گروه رطوبتی سوم ) 10اختالف دمای آن 

به علت کمی بارندگی و عدم ریزش آن در حدود هفت ماه از سال، سطح زمین خشک بوده و به آسانی اشعه خورشید را 
بنابراین مدت هفت ماه از سال بسیاری از  .دمای هوا و مختل نمودن منطقه آسایش خواهد شدو باعث افزایش می کند  منعکس
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که نتیجه آن تعریق فراوان بوده ؛ لذا به منظور تبخیر نمودن عرق و خنک  های انسانی در شرایط بسیار گرم صورت گیرد فعالیت
نشان  بندرعباساقلیم  9. درشکل (2912،نقل از الگی به 2311 ،مشیری) است شدن بدن وجود جریان هوای ممتد کامال ضروری

 داده شده است.
 

 
 (.۱331استان هرمزگان، یبه نقل از اداره هواشناس۱333،یری: مشبندرعباس )ماخذ می. اقل4شکل 

 

 اقلیم رشت -3-2

باشد، در نتیجه  درجه سانتیگراد می 20متوسط درجه حرارت ساالنه با توجه به اطالعات هواشناسی رشت در منطقه معادل 
های شهریور، مهر، آبان، آذر، دی در سطح منطقه حاکم است. بررسی متوسط حداکثر  اینکه شرایط اقلیمی سردی به ترتیب در ماه

دما از گراد و هیچ گاه متوسط  درجه سانتی 12دمای منطقه یاد شده با این نتیجه همراه است که دامنه تغییرات دما در طول سال 
یابد. میانگین بارندگی ساالنه ثبت شده در  درجه کاهش می 22کند و در سردترین ماه سال از  گراد تجاوز نمی درجه سانتی 32

دهد، حداقل  متر در مهر رخ می میلی 293باشد. در این منطقه حداکثر بارش به طور متوسط  متر می میلی 2100ایستگاه رشت 
 متر میلی 999. بیشترین میزان بارندگی در فصل پاییز حدود متر در تیر ماه قرار دارد میلی 19 بارش به طور متوسط به میزان

 .(2310،افشاری آزاد)ستا

 2. در جدول (2391،ضابط محبوب و برنافر)درصد است  15شهر رشت به عنوان یک شهر با رطوبت میانگین ساالنه باالی 
 نشان داده شده است. بندرعباسرشت و  مقایسه دو اقلیم 1بارندگی رشت و در جدول

 
 (.۱332،آزاد ی) ماخذ: افشار ۱331-۱331 یرشت در سال ها ستگاهیماهانه ا ی. متوسط بارندگ۱جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فرودین ماه

 مجموع بارندگی
 )میلی متر(

03 00 90 19 01 212 293 200 239 229 91 259 
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 : نگارنده(ماخذ) بندرعباسمقایسه اقلیمی رشت و  -2 جدول

 اقلیم رشت بندرعباساقلیم 

 درجه سانتیگراد 20متوسط درجه حرارت ساالنه  درجه سانتیگراد 9/10متوسط دمای هوای ساالنة بندرعباس

 درصد 15رشت با میانگین ساالنه باالی  دما و رطوبت زیاد هوا در تمام طول سال

 میلیمتر 2100بارندگی ساالنه  میلیمتر 215بارندگی کم و نامنظم ساالنه با متوسطی در حدود 

 

 و رشت بندرعباسدر شهرهای  گرمایینزمیانرژی  -4

 پمپ حرارتی زمین گرمائی در سایت بندرعباس -4-1

 کتابخانه اداره جهاد کشاورزی استان هرمزگان نصب شدهپنجمین پمپ حرارتی زمین گرمائی در ایران در شهر بندرعباس و در 
های مهم بر عملکردپمپ  است. شهر بندرعباس بدلیل گرما و رطوبت باال و نیز نزدیکی به دریا انتخاب گردید تا تاثیر این ویژگی

 1حرارتی زمین گرمائی نیز بررسی و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. کویل این سیستم بصورت افقی مارپیچ است. منحنی شماره 
درجه سانتیگراد بوده، دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمائی با  30تا  35نشان دهنده این است که در شرایطی که دمای محیط بین 

دمای  0. در شکل (2391،احمدی و معرفت) درجه سانتیگراد را تامین نماید 15تا  20ات توانسته هوائی با دمای و 2355مصرف 
 ه شده است.محیط در بندرعباس نشان داد

  
 کسالهیبا اعماق خاک در بازه  نیسطح زم ی. دما1شکل 

 (.۱332،و معرفت ید)احم بندرعباسدر 

 زانیم زانیدمنده و م یدما ط،یمح یدما ی. منحن1شکل 

در خرداد ماه  یگرمائ نیزم یپمپ حرارت یتوان مصرف

 (.۱332،و معرفت ی)احمد بندرعباس

 
 دامنه نوسان ساالنه ای دما و به ویژه دامنه ای شبانه روزی دما کاهش، نشان می دهد که با افزایش ژرفای خاک 0شکل 

در ، شبانه روزی دما از بین می رود. همچنین نوسان شبانه روزی هر عمق کما بیش اختالف، یابد تا این که در عمق میرشمی
تغییرات دمایی نسبت به محیط ، . در طول یک سال هر چه اعماق زمین نزدیک تر می شویمتابستان بیشتر فصول دیگر است

رفی با توجهبه استفاده از پمپ عمق میرش می گویند. از ط ،کمترمی باشد و از یک عمق به بعد ثابت می گردد که به این عمق
سیستم هیبریدی خورشیدی می تواند این کاهش را جبران نماید. در شهر  ،حرارتی و کاهش دمای خاک در طول بهره برداری

متری افزایش پیدا می کند  25درجه سانتی گراد است. اختالف دمای سطح زمین و اعماق 10در عمق میرش دما حدودا  بندرعباس
به بعد کماییش به حالت ثابت می رسد. این امر به این معنی است زمین منبع خوبی است برای تامین گرماییش در ماه  ولی از آن

های سرد سال است و می توان از حرارت زمین برای تامین گرمایش ساختمان ها استفاده نمود و پمپ حرارتی منبع زمین گرما را 
نرژی کار آمد )به نفع انرژی( است زیرا دمای زیرزمین نسبت به دمای هوا در طول کل به زمین مبادله می کند. این بیش تر یک ا

 .(2391،قاسمی و جمشیدی) سال پایدار تر است
 

 پمپ حرارتی زمین گرمائی در سایت رشت -4-2

هر رشت به به منظور بررسی عملکرد دستگاه در شرایط شمالی کشور، ساختمان شبکه انتقال واقع در پست شهید سیادتی در ش
عنوان نمونه انتخاب و سومین پمپ حرارتی در آن نصب و راه اندازی شد. بدلیل باال بودن سطح آب در شهر رشت و مشکالت حفر 
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متری حفاری و در آن لوله  0ل به عمق نان کاآافقی استفاده شد. به همین منظور در پست شهید سیادتی دو  -چاه، از کویل عمودی
عالوه  .متری نصب گردیده است0/2متری و  3عمودی و افقی با فاصله  صورتبهمتر255طول  اینچ به 1طر اتیلنی با قهای پلی 

های مختلف از دو آرایش افقی دیگر نیز استفاده شده است که قابل انتخاب است. در  بر کویل عمودی افقی به منظور مطالعه کویل
تست قرار گرفت. نتیجه تست  سری با کویل زمینی استفاده و مورد صورتبهلیتری  355این سایت برای اولین بار از یک آبگرمکن 

 90 ای که به کمک سیستم نصب شده ضمن خنک کاری فضای اداری به وسعت عملکرد مناسبی را برای سیستم ارائه داد به گونه
درجه سانتیگراد  95یاز مجموعه با دمای قادر به تامین آب گرم مورد ن وات 105با مصرف برقی در حدود متر 0/9مترمربع با ارتفاع 

 لیتر گردید. 355و با حجم

گراد بوده است دستگاه پمپ حرارتی زمین  سانتیدرجه  9تا  3در سایت رشت در حالت گرمایش و در شرایطی دمای محیط 
این در حالی است که در حالت  .(1شکل ) درجه سانتیگراد برساند 35وات برق توانسته دمای دمنده را تا  155گرمائی با مصرف

 (.2391،)احمدی و معرفت 0درجه سانتیگرادرسیده است شکل 90تا  13سرمایش نیز درمحیطی با دمای بین 

  
توان  زانیدمنده و م یدما ط،یمح یدما یمنحن -3 شکل

 در مردادماه رشت یگرمائ نیزم یپمپ حرارت یمصرف

توان  زانیدمنده و م یدما ط،یمح یدما یمنحن -3شکل 

در بهمن ماه رشت  یگرمائ نیزم یپمپ حرارت یمصرف

 (۱332،و معرفت ی)ماخذ: احمد

 
د مصرف نده ول نشان میادهد. این جد های حرارتی نصب شده در ایران را نشان می جدول زیر برخی از مشخصات پمپ

 .بیشتر است بندرعباسرشت از  نسبت به رشت زیاد است در حالی که مصرف برق گرمایشی بندرعباسسرمایشی  برق

 

 .(گرماییزمین: سازمان انرژی اخذم)بندرعباس. مشخصات پمپ های حرارتی در رشت و 3جدول 

 مکان نوع کویل (W) مصرف برق گرمایشی (W) مصرف برق سرمایشی (m)مساحت 

 رشت افقی -عمودی 155 955 90

 بندرعباس افقی - 2355 90

 
است. در هر دو شهر میزان مصرف برقی  بندرعباسجدول زیر نشان میدهد میزان کاهش مصرف برق در شهر رشت بیشتر از 

درصد کاهش داشته و نیز این دستگاه در حالت گرمایش  05-05پمپ حرارتی در حالت سرمایش در مقایسه با یک کولر گازی بین 
 (گرماییزمینسازمان انرژی .)ش مصرف برق داشته استدرصد کاه 15-05در مقایسه با بخاری برقی بین 

 

: سازمان انرژی اخذم)و کاهش میزان مصرف برق بندرعباس. مشخصات پمپ های حرارتی در رشت و 3جدول 

 .(گرماییزمین

کاهش  میزان
 مصرف برق

دمای 
 محیط

دمای 
 اتاق

 پمپ توان مصرفی
 برای سرمایش گرماییزمینحرارتی 

 توان مصرفی
 کولر گازی معمولی

 نام سایت ابعاد اطاق

 رشت 9*9*0 1055 2555 11 39 2055

 بندرعباس 9*3*0 1055 2155 10 30 2355
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 نتیجه گیری -5
های گرم و مرطوب و معتدل و  های انجام شده در اقلیم و با بررسی گرماییزمینپیرامون انرژی  با تحقیقات انجام شده

 مرطوب نتایج زیر بدست آمد:

، گرمایش منازل، ذوب برف و پیشگیری از ایگلخانهمستقیم در استخرهای آب گرم، مراکز  صورتبه گرماییزمینانرژی  -2
 شود. تولید برق استفاده می هاینیروگاهدر  غیرمستقیم صورتبهیخبندان و پمپ حرارتی و 

بیشتر  در رشت متوسط بارندگی ساالنه از بندرعباس و رطوبت بیشتر از رشت است ولی متوسط دمای ساالنه بندرعباسدر  -1
 است.

ماه از  0در شهرهای جنوبی کشور به علت گرم و شرجی بودن هوا بهتر است که پمپ حرارتی در مدت زمانی نزدیک به  -3
الحظه ای در قابل م جوییصرفهباعث  گرماییزمینسال بطور مداوم در مود سرمایش کار کند، یعنی استفاده از پمپ حرارتی 

گذاری  احتیاجی به استفاده از سیال ضدیخ نیست. بنابراین بخشی از هزینه سرمایه مصرف برق خواهد شد. در این شهرها همچنین
 یابد. اولیه حذف شده و بالطبع مدت زمان بازگشت سرمایه کاهش می

برای خنک  گرماییزمین. همچنین از انرژی مناسب است عملکردیدر شهرهای شمالی نیز استفاده از آب گرمکن دارای  -9
 .کردن به خوبی استفاده شده استکاری و گرم 

است. در هر دو شهر میزان مصرف برقی پمپ حرارتی در  بندرعباسمیزان کاهش مصرف برق در شهر رشت بیشتر از  -0
ن دستگاه در حالت گرمایش در مقایسه با درصد کاهش داشته و نیز ای 05-05حالت سرمایش در مقایسه با یک کولر گازی بین 

 .درصد کاهش مصرف برق داشته است 15-05بخاری برقی بین 

 

 منابع

های مختلف کشور، اولین  جهت تهویه مطبوع در اقلیم گرماییزمین، کاربرد انرژی 2391،یمهد ،احمدی، صادق و معرفت .2
 کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی

، استفاده از انرژی گرمایی زمین به عنوان منبع انرژی تجدید 2310، اکبری، مهدی، اکبری نوقابی، مهدی، حسینی، نیما .1
 (شاخه خراسان)برق و الکترونیک ایرانپذیر، کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی، مشهد، انجمن مهندسین 

برنامه  مطالعات ،بندر انزلی –، بررسی عناصر اقلیمی بر روی تصادفات جاده ای محور رشت 2310،افشاری آزاد، محمدرضا .3
 10-9، صص 0، شماره 3، دوره (چشم انداز جغرافیایی)گاه های انسانی  ریزی سکونت

و چشم انداز آینده آن در ایران،  گرماییزمین، انرژی 2391جلیل،  ،، ناجیمسعود، نسترن ، احمدیامجدی، علی، قدمی، میثم .9
 نو و پاک، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا هایانرژیاولین همایش ملی 

پایان نامه ، گرماییزمین، مجموعه گردشگری در روستای آبگرم با رویکرد استفاده از انرژی 2390،محمدبهبهانی، سید .0
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد

در معماری، اولین  گرماییزمین، توسعه انرژی 2395،حاجی آقا بابایی، ندا، بیات، زبیده، خاتمی، منا، خداکرمی، جمال .0
 کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 ،یک منبع قابل تجدید، کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی، مشهد :گرماییزمین، انرژی 2310حبیبی، لیال،  .0
 (شاخه خراسان)ونیک ایران مهندسین برق و الکتر انجمن

 تجدید پذیر و نو هایانرژیبهبودیافته و جایگاه آن در جهان، دوفصلنامه  گرماییزمین، انرژی 2391خشه چی، مرتضی،  .1
0(1) 

خورشیدی در  -گرماییزمین، تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم هیبریدی پمپ حرارتی 2390،زمانی علویجه، مسعود .9
 کاشان، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه ،ختمان اداری، پایان نامه کارشناسی ارشدگرمایش یک سا

 /http://www.satba.gov.ir، برگرفته از سایت گرماییزمینسازمان انرژی  .25

در سبد انرژی جهانی  گرماییزمینی سهم انرژی ، پیش بین2391، اردوان ، شهسواری،شاهورن، اسرافیل، یوسفی، حسین .22
 (2)0نو تجدید پذیر و  هایانرژی، دوفصلنامه 1535در سال 

، بررسی و ارزیابی ساختار شهر متناسب با شرایط اقلیمی باد و رطوبت 2391، برنافر، مهدی، ضابط محبوب، حمیدرضا .21
 ه شهری، بوکان، شرکت سازه کویرنمونه موردی شهر رشت، همایش ملی معماری پایدار و توسع

، کنفرانس گرماییزمین، مدیریت راهکاری جهت توسعه انرژی 2390،غزاله ، رمضان قمبری،عبادی، هادی، فخاری، ژیال .23
 بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس
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، دومین همایش گرماییزمین، انرژی 2391،فائزه ، مرضیه، گلمکانی،شمس الدینی، نرگس، راه چمنی عرب زاده، سمیرا، .29
 نو و پاک، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فرد هایانرژیملی 

و شرایط آسایش حرارتی در پنج شهر  گرماییزمین، بررسی پتانسیل انرژی 2391،نغمه قاسمی، عبدالحسین، جمشیدی، .20
نمونه ایران، بیست و هفتمین کنفرانس ساالنه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، تهران، انجمن مهندسان مکانیک 

 ایران

-39صص ، 9یت شهر، سال سوم، شماره ، طراحی پایدار بر مبنای اقلیم گرم و مرطوب، نشریه هو2311،مشیری، شهریار .20
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، و بهینه سازی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد گرماییزمین، تهویه مطبوع با استفاده از انرژی 2390،، سعادتیراحمدیم 20
 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشکده مهندسی مکانیک

جهت تولید برق، گرمایش و سرمایش، اولین همایش  گرماییزمین، انرژی 2391،محمدعلی ، اشجاری،ناطق پور، رسول .21
 نو و پاک، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا، هایانرژیملی 

 ،نو و پاک، همدان هایانرژی، اولین همایش ملی رماییگزمین، بررسی روشهای استفاده از انرژی 2391هزار، محمدعلی،  .29
 فرداهم اندیشان محیط زیست  شرکت

20. China: Status, challenges, and policy recommendations, U tilities Policy 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1311 پاییز(، 12)پیاپی:  3 ، شمارهسال سوم

 

 یکوهسنگ ابانیکودکان از خ یشهربر تجربه مؤثر یراهکارها نیتدو

 به شهر دوستدار کودک یابیدر جهت دست کاملابانیعنوان خهمشهد ب

     

 2فرشته هاتفی فرجیان، *1نرگس حوراسفند
 15/60/99تاریخ دریافت:  

 11/60/99تاریخ پذیرش: 
 

  96150کد مقاله:  

 
 

 یدهـچک
 

اند، زیرا انسان و خودرو محور و ناکامل ها،دن شهر است. خیابانمحور بو خودرو ،شهرهای امروز دغدغه ترینمهم
های تشکیل شده از تمامی گروه . از سویی، شهر یک موجودیت متکثر،ها نیستندنیازهایش، محور طراحی این خیابان

وارث آینده -. اگر کودک از فضاست کودکان مسئله اصلی این پژوهش، تجربه شهری. استاز جمله کودکان اجتماعی 
نخواهد داشت و در سازندگی، مشارکت و نگهداری شهر  یحس تعلقتجربه شهر را نداشته باشد، در آینده هیچ  -شهر

کودکان از  یتجربه شهربر  مؤثر یراهکارها نیتدوهدف از این پژوهش  .دهدمیامکان خاطره سازی از شهر را از دست 
است. به این منظور ابتدا با  به شهر دوستدار کودک یابیجهت دست کامل در ابانیخ عنوانبهمشهد  یکوهسنگ ابانیخ

سنجی از گیری از تکنیک دلفی و نگرشای معیارهای مرتبط با موضوع استخراج شده؛ و با بهرهمطالعه اسناد کتابخانه
محیطی ه اجتماعی، کالبدی، عملکردی و زیستهای خیابان کامل دوستدار کودک، زیرمجموعه پنج حوزخبرگان، مولفه

بندی معیارها پرداخته و درنهایت راهکارهایی جهت دستیابی به شهر دوستدار به رتبه AHPقرار گرفت. سپس با روش 
باعث ترغیب  یک دستورالعمل، عنوانبهخیابان کامل . اصول طراحی شودیمکودک در محدوده مورد مطالعه، ارائه 

شان و دیگر افراد هایهایی برای پیوند کودکان با خانوادهها و موقعیتو به دنبال آن با ایجاد مکان شدهابان ها به خیخانواده
 گردد.در یک تجربه مشترک، به کودکان توجه می

 

 AHP، خیابان کوهسنگی ،دوستدار کودک، تجربه شهریشهر ، خیابان کامل یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 .، ایران، مشهد، دانشگاه اقبال الهوریی، دانشکده هنر و معمار، گروه شهرسازیدانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری -1
n.houresfand@yahoo.com 

 .، ایران، مشهد، دانشگاه خیام، داتشکده هنر و معماری، گروه شهرسازیمربی -2



 

75 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
3 

ی: 
یاپ

)پ
12

ز 
ایی

، پ
)

13
11

ک
د ی

جل
 ،

 

 مقدمه -1
اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات  هایفعالیتحیات مدنی شهر و محل رخداد وقایع و  گاهتجلیشهری  هایخیابان

فضاهای عمومی یک شهری را  ترینحساسو  ترینمهماصلی ارتباطی  هایشبکهو  هاخیابان، ازنظر طراحی شهری .استشهری 
محل  ،عنصر اصلی شکل شهر ترینمهم. است یافتهاختصاصزیرا درصد زیادی از سطح شهرها به این فضاها  ،دهندمیتشکیل 

 ترغنیباعث  هاآنطراحی درست و گسترش  روازاین .یکدیگر و نماد فرهنگی استشهری به  هایفعالیتاتصال و ارتباط فضاها و 
 فاقد ما در شهرهای واقع های خیابان .(60:1:90زاده فرد، عبداله ،شکور )اصالنی فرد، شودمیشدن زندگی اجتماعی و فرهنگی 

تواند کاهش تلفات  خیابان کامل می اجرای طرح .است اقتصادی اجتماعی و روابط محیطی زیست کیفیت و مطلوب احساسات
، ، افزایش میزان مطلوبیت محیطیای ، کاهش گازهای گلخانهسواران دوچرخه و ، ارتقای امنیت افراد پیادهناشی از سوانح رانندگی

را به همراه ، افزایش میزان دسترسی افراد ناتوان و معلول ، بهبود کیفیت هواکاهش تأخیرات، تشویق سفرهای پیاده و دوچرخه
، گروه های بین گروه های مختلف استفاده کننده )عابرین و ساکنین( و اتومبیل سواران از خیابان .(16:1:90)ناصری،داشته باشد 

؛ بازندگان اصلی در این عرصه هستند و بیشترین آسیب را ضعیف که همان عابر پیاده بخصوص خردساالن و معلولین می باشند
. هستند بیشتری حساسیت و مراقبت نیازمند جامعه اعضای پذیرترین آسیب عنوان به میان کودکان این در. متحمل می شوند

ها امنیت  کند و به آن سواری ایجاد می روی یا دوچرخه منظور پیاده کامل محیط امن و خوشایندی را برای کودکان به هایخیابان
 احساس آن در نیز کودکان بلکه بزرگساالن تنها نه که شود مهیا ای هگون به باید شهر .(9:1:90:)ناصری، دهد و حرکت می

 فضاهای از اجتماعی های از گروه هرکدام حذف د.باشن داشته ونشاط شادی احساس با همراه فعال امنیت ومشارکت و آرامش

 ایجاد به منجر نادیده شدن و تبعیض و هرگونه است شان شهروندی حقوق از ها آن برخورداری امکان عدم معنای به شهری

 مشکالت موجود به دادن پاسخ برای .(1:1:95)مرادپور، خواهد شد جامعه در اجتماعی تعادل عدم و ناامنی نهایت در و نارضایتی

کودکان امروز مردان و زنان فردای جامعه می  .دنباش کیفیت با و پایدار فوق لحاظ موارد از که دنشو طراحی هایی خیابان بایستی
. کودکان به عنوان عامل پیوند نسل های گذشته و آینده باشند و نقش بسیار تاثیرگذاری را در ترسیم آینده هر کشور ایفا می کنند

ن اندیشه های آینده یک ، عالوه بر این آن ها به عنوا، فرهنگ ها و هویت جامعه دارا می باشندنقش مهمی را در انتقال سنت ها
. برای داشتن فردایی (:6:1:9)مبهوت،یونسی،حسینی، مملکت می توانند سبب پیشرفت جامعه شوند و فرهنگ جامعه را ارتقا دهند

 است نامانوس ها بچه برای فضاها . اکثربایستی به نیازهای این قشر توجه کرد و آن ها را در محیط بهتری پرورش داد ه، امروزبهتر

سرمایه هایی که به مراتب  .کودکان به مثابه سرمایه های هر شهر یا کشور محسوب می شوند. باشد آمیز تهدید تواند می نیز و
 .(60:1:91)شیعه، می باشند کودکان عامل پیوند نسل های گذشته و آینده در هر جامعه .گرانبهاتر از منابع اقتصادی مطرح هستند

، زمینه رشد درست سب برای رشد کودک و آشنایی با نیازهایی که در کودکی به آن نیازمند استتوجه به ایجاد محیطی منا
، در آینده هیچ حس . اگر کودک تجربه شهر را نداشته باشد، فراهم می کندشخصیتی و تربیتی او را به عنوان نسل سالم آینده

، نه یک ارتباط آموزش ، یک ارتباط تجربه شدنی استودک با شهر. ارتباط ک، مشارکت و نگهداری شهر نداردتعلقی در سازندگی
ارتقاء تجربه شهری کودکان در کوهسنگی مشهد سعی دارد تا راهکارهایی در جهت  پژوهش حاضر با هدف .دادنی از طریق کتاب

، سوال اصلی در همین راستا .بر شهر دوستدار کودک در خیابان کوهسنگی مشهد ارائه دهد مؤثرارتباط خیابان کامل با عوامل 
 .پژوهش این است که خیابان کوهسنگی تا چه حد پاسخگوی تجربه های شهری برای کودکان است

بررسی نیازها و مشکالتی که کودکان در محیط های شهری با آن مواجه اند و طراحی و برنامه ریزی های فضاهای شهری 
بنابراین ایجاد ؛ می تواند موجب ارتقاء کیفیت این فضا برای همگان گردد، بگونه ای که آنان را به حضور فعال در شهر تشویق کند

مواردی است که طراحان و برنامه ریزان هر شهر و جامعه ای  ترینمهماز ، ای کودکان باشدمحیطی که مناسب و هماهنگ با نیازه
 .(15:1:90)نوری، باید به آن توجه نمایند

 

 پیشینه تحقیق-2
به مطالعات و تحقیقات  . در این بخشصورت گرفته استو دوستدار کودک در زمینه خیابان کامل تاکنون مطالعات اندکی 

 :اشاره شده است ،پیرامون پژوهش

. در این کتاب نتیجه کامل پرداخته است هایخیابانبه ، «شهرهای پیاده مدار»در کتاب خود  (1:99سید مهدی معینی ) .1
و اتومبیل  چرخه، دو، جداسازی یا استفاده همزمان از فضای خیابان برای پیادهکامل هایخیابانبدست آمده این است که 

بگونه ای صورت می پذیرد که امنیت و راحتی همه کاربران را در هر سنی، با هر توانایی و یا نوع وسیله حمل و نقل را در 
، ، خط دوچرخه. یک خیابان کامل شامل پیاده روهنگام طراحی در نظر بگیرند و تنها به حرکت سریع اتومبیل نیندیشند

، جزایر ، محل عبور راحت و امن پیاده از عرض خیابانه ایستگاه توقف حمل و نقل عمومی، دسترسی بخطوط اتوبوس
 .، خطوط تندرو و کندرو اتومبیل رو می باشدمیانی توقف عابر پیاده
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9. De Stefano (9616د )پیش نویس ر COMPLETE STREETS DESIGN MANUAL ،طراحی به 

 .دنمای مبذول آن کنندگان استفاده به را توجه که حداکثر بوده این آن بر عیس نیوهیون پرداخته است که شهر خیابانهای
 های ایده و شده بندی دسته و شناسایی میدانی های برداشت و پرسشنامه ها و ها کارگروه توسط افراد نیازهای کلیه لذا

 کلیه روند می که انتظار هایی سیاست از نیوهیون های خیابان طراحی برای .تاس شده استخراج آن اساس بر طراحی

 .است شده استفاده ،دهد را پوشش ها جاده و شهری های خیابان

محله  پایدار توسعه به دستیابی برای کامل خیابان طرح اجرای سنجی ( در گزارشی تحت عنوان امکان1:90) الناز ناصری .:
 توجه به با )خیابان امام خمینی( تهران کالنشهر هایخیابان از یکی در کامل پیشنهادی خیابان طرح به بررسی و، محور

شیوه  افزایش طریق از کامل خیابان طرح .پرداخته است ...و ترافیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی موجود شرایط
 کاهش و اقتصادی رشد ،سالمتی سطح ارتقای ،امنیت و ایمنی بردن باال ،هاخیابان افزایش ظرفیت ،رفت و آمد های

 راحت و ایمن فضایی ایجاد طریق . همچنین ازمی دهد شکل را هاخیابان از کامل تری هایشبکهتدریج  به ها هزینه

 تعامالت و معاشرت ارتقای و فراغت اوقات گذران ،استراحت ،برای توقف محلی ،سواری دوچرخه و پیاده روی برای

 .انجامد می جامعه در سرزندگی و زندگی کیفیت و افزایش قوی تر اجتماعات خلق به اجتماعی

در جهت دستیابی به  ، به نقد مسائل کودک در شهر،در کتاب آماده سازی شهر برای کودکان (1:91) اسماعیل شیعه .6
ور میتوان به این نتیجه رسید که به منظ .، پرداخته استاهدافی که در زمینه تقویت یک زندگی سالم همراه با رفاه برای او

: دارای ؛ یک شهر خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد، ایجاد عالقه و مشارکت کودکان در شهرها، توجهتضمین
، ، فرصت مشاهده در فعالیت ها و مشاغل مختلفسازماندهی کالبدی اجتماعی براساس حس اعتماد و انصاف و عدالت

، ایجاد عناصر شگفتی آور برای میز رفت و آمد سواره برای کودکاندارای فضاهای عمومی امن و به دور از معابر مخاطره آ
 کودک و ... .

5. Broberg (961:) در مقاله Child-friendly urban structures: Bullerby revisited تحت عنوان ،
 محیط ساختار تحلیل و تجزیه ساختارهای شهر دوستدار کودک به بررسی تعاریف مختلف محیط های دوستدار کودک و

 .پرداخت فنالند در کودک های دوستدار محیط بر آن تاثیر و شده ساخته های

تحقیقی تحت عنوان برنامه ریزی در راستای ایجاد شهر دوستدار کودک نمونه موردی  ،(1:95) داودزاده غالمی و لطفی .0
یک شهر دوست داشتنی از دیدگاه هدف این پژوهش مبانی ویژگی ها وفضاهای موردنیاز برای ایجاد  .شوشتر انجام دادند
. در برنامه ریزی های شهرسازی باید به حق بازی و فراغت کودکان و به رسمیت شناختن آنان در طرح کودکان می باشد

 .ها توجه کافی مبذول شود

 

 ادبیات نظری تحقیق -3
 کی یها ارکو پ نیادی، مهاخیابان نی، بنابراهستند یو زنده شهر یعموم هایفعالیتدر واقع صحنه وقوع  یشهر یفضاها

به عنوان ، در شهر دارند یدر تردد و جابجائ یاساس یکه نقش هاخیابان، خصوصا هستند یشهر یفضاها یکه عناصر اصل شهر
دموکراتیک و  هایخیابان، شهری هایخیابانشامل  هاخیابان .(1:99::6)معینی، شوند یم یشهر تلق کیدر  ایپو یفضاها
، ، خیابان قابل زندگیپیاده هایخیابانی هستند که در آن ها ویژگی هایخیابانشهری  هایخیابان. کامل می باشد هایخیابان

، اهمیت محیط خیابان را برای زندگی اجتماعی . خیابان قابل زندگیشودمیخیابان خصوصی و خیابان بعنوان فضای بازی مشاهده 
مسکونی که ترافیک و  هایخیابان. همچنین بر تامین ایمنی و اطمینان و تماس اجتماعی در دشهرها مورد تاکید قرار می ده

به عنوان فضایی عمومی  هاخیابان. (1:99::5)معینی، کیفیت خیابان مستقیما بر میزان رضایت ساکنان تاثیر دارد تاکید می کند
، پیاده به مکان های مورد عالقه خود می که معموال پس از مدرسه ، مکانی با اهمیت برای پیاده روی بچه هاستمحلی برای بازی

 .(99:1:95منتظری،) ، بچه ها هستنددر اکثر جهان هاخیابان. از استفاده کنندگان اصلی روند

 

 کامل: هایخیابان
 ،دوچرخه سواران ،پیادگانازجمله  آن کاربران همه برای که طراحی شده ای هستند کامالً هایخیابان کامل، هایخیابان

 ،راحتی ،آسایش ،ایمنی به نیاز مانند آن ها نیازهای گرفتن نظر در با ،کسبه ،حمل ونقل عمومی استفاده کنندگان و رانندگان
 سراسر و امتداد در آسوده خیال با تا کند می فراهم را امن دسترسی ،خیابان اقتصادی بهبود وضعیت ،اجتماعی تعامالت برقراری

روی و دوچرخه سواری را پاسخی به  ، تشویق به پیادهمتخصصان بهداشت عمومی. (9:1:95:)منتظری، کنند حرکت خیابان
 .(16:1:90)ناصری،ان ها به فعالیت فیزیکی و استقالل کودکان نیز کمک می کند باپیدمی چاقی می دانند و این دسته از خیا



 

06 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
3 

ی: 
یاپ

)پ
12

ز 
ایی

، پ
)

13
11

ک
د ی

جل
 ،

 

 موارد زیر شامل به طورکلی ولی ،شودمی گرفته نظر در گوناگونی شکل های به مختلف درجاهای کامل هایخیابان طراحی

 :می شوند
 . اصلی و ... مسیرهای در میانی جزایر ،پیاده عابر خط کشی ،پیاده روها ازجمله :پیاده عابر زیرساخت های -
فشاری قابل  کلید ،بینایی کم مبتالبه افراد برای قابل شنیدن نشانه های ازجمله :دسترس در پیاده عابر سیگنال های -

 . و ... چرخ دار صندلی کاربران برای دسترسی
 عبور کردن عرض کم ،خودرو حرکت مسیر لبه های تعریف ،رانندگی سرعت کاهش برای الزم اقدامات :آرام ترافیک -

 . و... حاشیه ای پارکینگ های ،مستقیم مسیرهای حذف ،خودروها
 .دوچرخه حرکت به پهن شانه های اختصاص مانند :دوچرخه حرکت تسهیالت -

 .(Elements,2011:34اتوبوس ) ویژه خطوط اختصاص مانند :عمومی حمل ونقل تسهیالت -

 

 شهر دوستدار کودک:
، فرهنگی و معماری شهر دوستدار کودک شهری است که در آن خواسته های کودک در اولویت قرار گرفته و شرایط اجتماعی

شهر دوستدار » . رویکرد، برنامه ها و بودجه ها منعکس می شودقوانین، هر همسو با نیاز آنهاست و حقوق کودکان در سیاست هاش
در تصمیمات  هاآنشهر را به سمتی سوق می دهد که در آن کودکان نقش مؤثری در مورد شهر خود داشته و نظرات  «کودک

. درواقع شهر دوستدار ماع نیز موظفند کودکان را در مسائل مهم و تصمیم گیری ها دخیل کنندشهری ابراز شود و خانواده ها و اجت
کودک، مکانی است که کودکان در آن احساس امنیت و آرامش می کنند و قادرند به کاوش و یادگیری در مورد فضاهای پیرامون 

 .(16:1:95)اسدی، ی باشد، یک شهر دوستدار مردم نیز مشهر دوستدار کودکخود بپردازند. یک 
کند  سواری ایجاد می روی یا دوچرخه منظور پیاده کامل محیط امن و خوشایندی را برای کودکان به هایخیابان، در این راستا

 وجود داشته باشد و محدودیت هاخیابانهای ایمن در روها مهیا باشند، تقاطع که پیاده . هنگامیدهدمیامنیت و حرکت  هاآنو به 
 سرعت وسایل نقلیه در محیط اطراف مدرسه اعمال شود، کودکان بیشتری برای پیاده و یا با دوچرخه به مدرسه رفتن ترغیب می

کنند تا فعالیت  ، به کودکان کمک میکنند سواری فراهم می روی و دوچرخه ی که فضاهای مخصوصی برای پیادههایخیابان. شوند

گذاری های کامل، در هر زمان که تصمیم به سرمایهدر صورت اتخاذ سیاست خیابان .سب کنندل کالجسمانی داشته باشند و استق

، به شکلی ت مسکونیالهای اطراف مدارس و مح ها و راه. خیابانشودمی، به نیازهای کودکان توجه ونقل گرفته شود در حمل
-10: 1:90)ناصری، ها فراهم کنندپذیرترین کاربران خیابانعنوان آسیب ، بهشوند تا ایمنی را برای کودکان طراحی و دگرگون می

:9). 
، به استراتژی 9660های کامل در سیاتل در سال  در طرح اجرایی خیابان( 9611)گری ، در بررسی تجارب جهانی اجراشده

. مدارترین شهر در ایالت است . شهردار سیاتل خواستار دوچرخه و پیادهتشویق مردم به استفاده کمتر از خودرو شخصی می پردازد
های  . سیاتل حامی سازمانسواری کرده است ونقل سیاتل شروع به طراحی طرح جامع دوچرخه بر این اساس سازمان حمل

. یکی از های توسعه در جهت باز آزمونی وسایل راحتی روزمره برای کاربران است . نقشهسواری است های دوچرخه عمومی گروه
هایی که باید دسترسی  . این اساسنامه همچنین خیابانونقل پیوسته است اساسنامه ایجاد یک شبکه حمل این اهداف مهم در

در پروژه بهبود بخشی به وضعیت Roberge (9611 ). (05:1:95)منتظری، کند محدود برای سواره داشته باشند را نیز معرفی می
و مرکزی شهر کنکورد سعی داشته با در نظر گرفتن احتیاجات کلیه افراد هدف اصالح وضعیت خیابان اصلی  مرکز شهر کنکورد با

 های میانی در نظر گرفته . برای بهبود حرکت عابر پیاده از عرض خیابان جزیرهکننده از خیابان مکان دلپذیری خلق گردد استفاده
در طول مسیر با  .یر سواره طی میکنددهد و عابر پیاده زمان کمتری را در مس شده است که عرض حرکت سواره را کاهش می

 . توجه به معماری ساختمانهای خیابانی و مراکز تجمع و توقف شده است های اصلی سعی بر ایجاد کافه ایجاد گشودگی در بدنه
ر جمله برج ساعت از دیگر نکاتی است که در این طرح در نظ از هاآنهای موجود و ایجاد دید مطلوب به  های اطراف و نشانه

 (Roberge, PE, 2011:4).شده است گرفته
که در بخش نظرسنجی  دادارائه  9665در سال  طرح راهبردی برای ارتقاء لندن به عنوان شهر دوستدار کودک، شهردار لندن

دولتی  در واقع این طرح نشان دهنده ی توجه سازمان های. آن بیش از هزار کودک و نوجوان لندنی در این طرح مشارکت داشتند
ها به عنوان شهروند و  عنوان نتیجه تصمیمات ملی برای کودکان و تأکید بر نقش آنه ، به نیازها و خواسته های کودکان بباالدست

. این طرح در پاسخ به خواسته های کودکان و نوجوانان در ز طریق شهرداری قابلیت اجرا می یابدابرخورداری از حقوق شهروندی 
نی ایجاد تغییر و امکان داشتن فرصت های عدر قالب ده هدف اصلی ی "شهر دوستدار کودک"شهر بعنوان  جهت ارتقاء کیفیت

سوئیس باهمکاری  9666در سال . (59-01: 1:96)ترابی، برای کودکان بمانند همگی ساکنین شکل گرفت ،یکسان و برابر
همسو با  پیوست و فرایند تبدیل شدن به شهری کهیونیسف، سازمان های دولتی وغیردولتی به کشورهای مجری این طرح 
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نوجوانان  های کودکان و بیان خواسته . کارگاهی برای اعمال نظرات واجرا می نماید یمعیارهای کودکان است را طی مراحل
پرسشنامه و  تشکیل می شود و برنامه ها در راستای توسعه شهرهای دوستدار کودک برای چهار سال آینده بر اساس نتایج حاصل از

در زمینه مشارکت  مؤثر، فعالیت های . در پایان نیز شهرداری ها پس از تصویب گزارش خود، مدون می گرددنظرات کودکان
، توسط کمیته ارزیابی این شهر به عنوان کودکان را ارزیابی می نمایند و شهری که با معیارهای مطرح شده همخوانی داشته باشد

 .(99:1:95)اسدی، شناخته می شود «شهردوستدار کودک»
 

 تجارب جهانی و داخلی )مأخذ: نگارندگان( -1جدول 

 شهر
 )کشور(

 توضیحات توضیحات هدف اصلی

 سیاتل
تشویق طرح خیابان کامل با 

مردم بهه اسهتفاده کمتهر از    
 خودرو شخصی

ههای جدیهد، مشهاغل و خهدمات در      متمرکز کردن خانهه  -
 کوچکهای نزدیکی یکدیگر در ناحیه

 سواری طراحی طرح جامع دوچرخه -
 ونقل پیوسته ایجاد یک شبکه حمل -
 سواره و اتوبوس ،پیاده ،سهولت حرکت عبور دوچرخه -
 ای در مناطق روبروی کاربری های حاشیهپارکینگایجاد  -

 های خدماتی
طور پیوسته بر اساس  پوشش گیاهی خیابان بهپیش بینی  -

 زیسههتههای سههبز و رعایهت مسههائل    اصهول زیرسههاخت 
محیطی و بهبود کیفیت سالمت افراد در هنگهام عبهور از   

 خیابان
کاهش عرض خیابهان جههت کهاهش سهرعت سهواره در       -

 ها و سهولت عبور پیادههنگام عبور از تقاطع
دارای اراضهی   های جدید در منهاطق  کشی جانمایی نرده -

 ایمنی افرادتهدید کننده 

 

 کنکورد

عنههوان ه خلههق خیابههان بهه 
 ارائه حمهل مکانی دلپذیر با 

ای و  ونقل کارآمهد منطقهه  
اعتماد در جهت ایجهاد   قابل

 ترافیک آرام و ترویج پیهاده 
سههواری و  روی و دوچرخههه

 ونقل هم پیوند شبکه حمل

 طراحی مسیر حرکت پیاده مجزا از حرکت سواره -
 خط سبزینگی ممتد -
اجازه توقف به وسایل نقلیهه در برخهی نقهاط کهه توسهط       -

 پوشش گیاهی پوشیده شده است
 خط حرکت سواره در مرکز -

 

نیوهیو
 ن

شههر   ههای خیابهان طراحی 
بعنوان خیابان کامل با تاکید 

به اسهتفاده   حداکثر توجهبر 
 کنندگان آن

 ایمنی و سرعت پایین وسایل نقلیه حرکتی -
 برقراری ارتباط -
 سالمت مردم -
 زیست پذیری -
 عدالت -
 زیبایی شناسی -
 توسعه اقتصادی -
 محیط زیست -

 

 لندن

پاسههخ بههه خواسههته هههای   
کودکهههان و نوجوانهههان در  
جهت ارتقهاء کیفیهت شههر    

شهههر دوسههتدار  "بعنههوان 
 "کودک

 صدایی برای کودکان لندنی -
 نحوه زندگی کودکان در لندن زاطالع ا -
 همه چیز را برای کودکان و جوانان بهتر بسازیم -
 لذت بردن و دست یافتن -
 امن بودن -
 ایجاد تغییر -
 شانس مساوی داشتن -

 

 سوئیس
 تبههدیل شههدن بههه شهههری 
 همسو با معیارهای کودکان

 شناسایی و آسیب شناسی شهر -
های برای اعمال نظرات و بیان خواسته ایجاد کارگاه هایی -

 کودکان و نوجوانان
 مشارکت کودکان -

 

 بم
 )ایران(

شهههر دوسههتدار کههودک بهها 
هههدف مشههارکت جمعههی   

 کودکان

کودکهان در موضهوعات   تشویق بهه درگیهر شهدن فعهال      -
 مختلف

 هاآندادن به نظرات گوش  -
 گیریدرفرایندهای تصمیم هاآنآوردن حساببه -
  مشارکت کودکان -
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، به منظور جمع بندی و بهره گیری از این مبانی با بررسی اسناد و مقاالت مرتبط با موضوع تحقیق و استخراج ادبیات موضوع
ری تحقیق با استخراج معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با دو کلیدواژه اصلی: خیابان کامل و بر روی نمونه مورد مطالعه، چارچوب نظ

 .گردد شهر دوستدار کودک و استفاده از روش تحقیق دلفی، به شرح زیر تدوین می
 

 
 زیرمعیارهای خیابان کامل -1نمودار شماره 

 
 زیرمعیارهای شهر دوستدار کودک -2نمودار شماره 

 
های بدست تایید مولفهه منظور ب

آمده برای خیابان کامل و دوستدار 
کودک، از تکنیک دلفی استفاده شده 

 19از نظرات  به روش دلفی. است
کارشناس در خصوص کلیه روابهط 

ای زوجهی کهه طبهق سهاختار شهبکه
و در نهایت  استفاده کردهاند  تعریف شده

می دست  به چارچوب نظری تحقیق
، زیرمجموعه . تمامی این مولفه هایابیم
، عملکردی ، کالبدیحوزه اجتماعی چهار

 :گیرندمحیطی قرار میو زیست
 

 
 چارچوب نظری تحقیق -3نمودار شماره 
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 شناسی تحقیقها و روشداده-4
، با توجه به . در این پژوهشانتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد

می پردازیم که این ارتباط بصورت ترکیبی چند انضباطی در حوزه های  به رابطه بین خیابان کامل و شهر دوستدار کودک ،موضوع
 بر مبتنی و تحلیلی -توصیفی ،پژوهش این در استفاده مورد تحقیق روش. می باشد طراحی شهری ،جامعه شناسی ،حمل و نقل

در برگیرنده مشاهدات  میدانی هایبررسی .دارد کاربردی جنبه و باشد می میدانی های بررسی و اسنادی ،ای کتابخانه مطالعات
. به منظور سنجش نمونه موردی از مدل پژوهش گر و مصاحبه با کودکان و استفاده کنندگان از فضای خیابان کوهسنگی بوده است

. از طرفی جهت شناسایی معیارهای مرتبط با پژوهش حاضر از روش دلفی و نظرات جمعی از استفاده شد SWOTتحلیل یکپارچه 
؛ دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات یک گروه از برگان شهرسازی بهره گرفتیمکارشناسان و خ

. روش دلفی متبنی بر پیمایش های ساختارمند است و از اطالعات موجود در میان متخصصان در مورد یک موضوع یا پرسش است
شد و در هر دور نتایج پیمایش قبلی به  که در دو یا چند دور انجام میجوید  می همشارکت کنندگان که عمدتا خبرگان هستند بهر

دهندگان ارجاع داده شد و در نهایت با  دور به پاسخ 9. در این تحقیق روش دلفی در شودمیعنوان بازخورد به پاسخ دهندگان ارائه 
 ، به جمع بندی و تدوین چارچوب نظری تحقیق رسیدیم.رسیدن به اجماع نظرات

 به رتبه بندی معیارهای مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شد.، AHPمرحله بعد با استفاده از روش ارزیابی چند منظوره  در
 

 نمونه مورد مطالعه -5
، فرهنگی منحصر به فرد تاریخی های ویژگی . دارای، دومین شهر کالن و پرجمعیت پس از تهران به شمار می رودشهر مشهد

بالقوه  یدارای توان هاو دارای کارکرد مهم وحدت بخشی وهویت بخشی ملی و مذهبی ، ، زیارتی و گردشگریمذهبی، و قومی
به عنوان محدوده مداخله انتخاب  (حد فاصل میدان تقی آباد تا بوستان کوهسنگی) مشهد محور کوهسنگی .است متنوع اقتصادی

. شودمیشاخص در شهر مشهد محسوب  ی، محورتجاری و درمانی ، فراغت و خدمات. این محور به لحاظ گردشگریشده است
جنوبی  -محور کوهسنگی از محورهای شریانی شمالی  .واقع شده است شهرداری مشهد 1و  1منطقه  مرزکوهسنگی در خیابان 

نگی و از سمت غرب موجود در حوزه میانی غربی شهر مشهد می باشد که از شمال به میدان شریعتی و از جنوب به بوستان کوهس
و قدیمی ترین زیبا ترین  ،مجموعه تفریحی کوهسنگی از مشهورترین .صدرا متصل می گرددال، ابوذر غفاری و مبه محورهای رضا

مکان های گردشگری و تفریحگاه های شهر مشهد می باشد و محور کوهسنگی مهم ترین دسترسی به این مجموعه تفریحی می 
 .در شهر مشهد مشخص گردیده استمحدوده ، موقعیت 1شماره  تصویر در .باشد

 

 معرفی محدوده مطالعاتی در شهر مشهد -1نقشه شماره 
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با استناد به مطالعات و سنجش وضعیت خیابان کوهسنگی با توجه به معیارها و زیرمعیارهای استخراج شده در چارچوب نظری 
، امکانات و محدودیت های این خیابان برای تبدیل شدن به یک خیابان کامل و دوستدار در این مقاله نیستکه مجال آن  تحقیق

شناسایی شده و به صورت گرافیکی در  ،، تهدید و فرصت، ضعف( و نقاط قوتSWOTکودک در قالب تحلیل یکپارچه سوات )
 .نقشه زیر مشخص شده است

 

 
تحلیل یکپارچه سوات از خیابان کوهسنگی مشهد -2نقشه شماره   

 

 و بحث یافته ها -6
ورت عام با نظر کارشناسان و ص، به منظور جمع بندی و اولویت بندی معیارها به در این بخش با بررسی نظرات دو گروه

 AHP، از تکنیک ارزیابی چند معیاره شهروندان، بررسی همان معیارها در خیابان کوهسنگی با نظر متخصصین شهری و دیگری

. با توجه به زیرمعیار با این تکنیک رتبه بندی شده و نتایج زیر حاصل گردیده است 19معیار و  6. بر این اساس استفاده شده است
معیار عملکردی  ، معیار زیست محیطی باالترین اولویت وماتریس تصمیم گیریِ کارشناسان خبره نسبت به معیارهای پژوهش

 .کمترین اولویت را دارد
 

 
 اولویت بندی معیارها ازدیدگاه کارشناسان خبره به طور عام -4نمودار شماره 

 

 ، معیار زیست محیطی باالترین اولویت و بعد از آن معیار اجتماعی در، از دیدگاه شهرونداناما همین ماتریس تصمیم گیری
 .. معیار کالبدی در اولویت سوم و در نهایت معیار عملکردی اولویت داردگیرد اولویت دوم قرار می
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شهروندان در خیابان کوهسنگی دگاهیاز د ارهایمع یبند تیاولو -5نمودار شماره   

 

 

دیدگاه کارشناسان و شهروندان در ارتباط با معیارهای تحقیق مقایسه -6نمودار شماره   

 

معیار زیرمعیار ارائه شده، زیر 19از بین ، معیارهای پژوهشزیرکارشناسان خبره نسبت به  با توجه به ماتریس تصمیم گیریِ
 .کمترین اولویت را دارد ساعته 96 هایفعالیتاختالط کاربری و معیار زیرباالترین اولویت و  رعایت مسائل زیست محیطی

 

 
 کارشناسان خبره به طور عام دگاهیاز د ارهایمع یبند تیاولو -7نمودار شماره 

اختالط معیار زیرباالترین اولویت و  رعایت مسائل زیست محیطیمعیار ، زیر، از دیدگاه شهروندانهمین ماتریس تصمیم گیری
 .کمترین اولویت را دارد ساعته 96 هایفعالیتکاربری و 

 

 
 شهروندان در خیابان کوهسنگی دگاهیاز د ارهایمع یبند تیاولو -8نمودار شماره 
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 زیرمعیارهای تحقیقمقایسه دیدگاه کارشناسان و شهروندان در ارتباط با  -9نمودار شماره 

 
؛ که معیارهای تبدیل شدن به یک خیابان کامل را داراست ، چنین بر می آیداز مقایسه وضعیت معیارها در خیابان کوهسنگی

با فضای دوستدار کودک ، اما به لحاظ برخی زیرمعیارها نظیر ایمنی، همه شمول بودن فضا، وجود فضاهایی برای گفتمان و ...
 .توانند تجربه یک فضای شهری موفق را در این خیابان داشته باشند و کودکان نمیفاصله دارد 

 
 نتیجه گیری -7

بر تجربه شهری کودکان از خیابان کوهسنگی مشهد به عنوان خیابان کامل  مؤثرتدوین راهکارهای  این پژوهش در راستای
باشد. در  می تجربه شهری کودکانکلی این پژوهش ارتقا هدف صورت گرفته است.  درجهت دستیابی به شهر دوستدار کودک

ادامه با استفاده  در شده است و در محور خیابان پرداخته هاآنپس از استخراج معیارها به بررسی ، راستای رسیدن به این هدف مهم
سپس ، ی قرارگرفته استها پرداخته و مطلوبیت کیفی خیابان مورد ارزیاب از روشهای کمی و کیفی به تجزیه و تحلیل داده

خیابان  :شده در این پژوهش سؤال اصلی مطرح .است شدهارائه تحقیق  لت خیابان و پاسخ به سؤاالراهکارهایی در پی حل مشک
خیابان مذکور در ، . با توجه به تجزیه و تحلیل معیارهاکوهسنگی تا چه حد پاسخگوی تجربه های شهری برای کودکان می باشد

و دوستدار کامل در صورت امکان به مطلوبیت کامل  هایخیابانبا اجرای طرح  دکیفیت محیط گام برداشته و میتوان جهت بهبود
 کودک برسد.

وه بر استفاده از ال، عمحیط های دوستدار کودکخیابان کامل و به منظور پیشنهاد در مورد راهکارهای مناسب برای ایجاد 
. در مصاحبه انجام شده با ساکنان محدوده شهروندان محدوده های مورد مطالعه نیز بهره گرفته شد، از مصاحبه با نتایج بدست آمده
)میدان شریعتی( و ورودی مجموعه  ورودی محور کوهسنگیل در ذ، تجمع اراپیاده روها، نبود نظارت پلیس در های مورد مطالعه

، نبود امنیت برای عبور ومبیل ها و ساختمان سازی در محیط، آلودگی صوتی ات، نبود سرویس بهداشتی و آبخوریکوهسنگی
، در ادامه با توجه به معیارهای تعیین شده. ت موجود می باشندالکودکان از خیابان و نبود امنیت در هنگام دوچرخه سواری از مشک

 .ارائه خواهد شدراهکارهایی در راستای رسیدن به هدف 
 نظرخواهی از کودکان توسط مدیران شهریاستفاده از سالیق کودکان با  -
 طراحی جداره خیابان با اصول و ضوابط استاندارد مخصوص کودکان -
 نصب تابلوهای راهنمای مناسب و واضح و تصویری در محور با توجه به کودکان -
 ئم راهنمایی و رانندگی متناسب برای کودکانالع -
 معلول از معابرایجاد مسیرهایی برای عبور کودکان مخصوصا کودکان  -
 طراحی و تعبیه صندلی های ویژه کودکان -
 ساخت و افزایش مکان بازی و تفریح کودکان در محور -
قدیم از طریق سنگفرش کردن خیابان و استفاده از  خیابانِحال و هوای  بازگرداندنضمن توجه به قدیمی بودن محور،  -

 نماهای قدیمی
 تمام رده سنی کودکان افزایش و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی برای -
 ایجاد خطوط جداگانه برای دوچرخه سواری کودکان -
 آشنایی و مشارکت دادن کودکان در برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی -
 تعبیه و گذاشتن آبخوان های مناسب با دسترسی مناسب برای کودکان -
 ایجاد مسیرهای پیاده ایمن برای پیاده روی کودکان -
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 ی در تمامی محور و مخصوصا فضاهای بازی کودکانتامین نور و روشنایی کاف -
 جمع آوری زباله و تمیز نگه داشتن محل زندگی و رفت و آمد کودکان -
 ...های متنوع نقاشی، کاردستی، سفالگری، شعرخوانی، موسیقی کودکان، خمیربازی ودارای فعالیت هاییمکانیجاد ا -
 درطول محور کودکان در تمام فصولایجاد فضاهای بازی سرپوشیده و روباز برای استفاده  -
طول محور و ارتباط بیشتر کودکان و عناصر طبیعی مانند آب و خاک به وسیله ایجاد شرایط آب بازی و خاک بازی در  -

 فضاهای بازی کودکان
 طراحی فضاهایی که امکان کشف و قابلیت جستجو را دارا و برای کودکان هیجان انگیز باشد -
 ئق و دیدگاه کودکان، قبل از انجام اقدامات عملی در حوزه کودکانالهشی در مورد عالزام انجام کارهای پژو -
 

 منابع

مورد مطالعه: )بر اساس اصول شهر دوستدار کودک  مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان ،(1:95، میالد )اسدی .1
، موسسه آموزش برنامه ریزی شهری ، پایان نامه کارشناسی ارشد(اصفهان 0د درمنطقه المحدوده هزارجریب و تخت فو

 .عالی دانش پژوهان
راهکارهای تبدیل گذرهای شهری به پیاده راه در  ،(1:90، فردین و علی شکور و علیرضا عبداله زاده فرد )اصالنی فرد .9

، شماره شم، سال ش، مطالعات محیطی هفت حصار)مطالعه موردی محور روگذر زندیه شیراز( راستای ارتقاء سرزندگی شهری
91،50-6:. 

، پایان نامه (نمونه موردی محله شهرآرا،طراحی شهری دوستدارکودک )با تاکید بر گروه سنی نوجوانان ،(1:96، مهسا )ترابی .:
 .، دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشد طراحی شهری

د شهر دوستدار کودک )نمونه موردی شوشتر(، برنامه ریزی در راستای ایجا ،(1:95، مینا و کورش لطفی )داودزاده غالمی .6
 .دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران

 .، چاپ سوم، موسسه نشر شهرآماده سازی شهر برای کودکان ،(1:91، اسماعیل )شیعه .5
، اولین شهر ایده آل کودکان ایرانی )نمونه موردی مشهد مقدس( ،(:1:9، محمدرضا و زهرا یونسی و محمد حسینی )مبهوت .0

 .همایش ملی درجستجوی فردا، تهران
، پایان ارزیابی برنامه ریزی و طراحی شهر جدید گلبهار با تاکید بر معیارهای شهر دوستدار کودک ،(1:95، ملیحه )مرادپور .0

 .، دانشگاه حکیم سبزواریهرینامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی ش
 .، چاپ سوم،انتشارات آذرخششهرهای پیاده مدار ،(1:99، سید مهدی )معینی .1
، پایان نامه کارشناسی ( مشهد)عبررسی ارتقا کیفیت محیطی در خیابان امام رضا  کامل هایخیابان ،(1:95، مریم )منتظری .9

 .ع(رضا )امام  ، دانشگاه بین المللیارشد برنامه ریزی شهری
، مرکز مطالعات و امکان سنجی اجرای طرح خیابان کامل برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ،(1:90ناصری،الناز ) .16

 .696، گزارش برنامه ریزی شهر تهران
 هیحاشو  زمال، مرکشهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان شهای  ای ویژگی ی مقایسه مطالعه ،(1:90، فاطمه )نوری .11

 بوعلی سینا. دانشگاه ، همدان:، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعیشهر همدان()

12. Broberg, A., Kyttä, M., & Fagerho, N (2013)."Child-friendly urban structures: Bullerby 

revisited".Journal of Environmental Psychology, Vol.35, pp.110-120. 

13. DeStefano Jr, J. (2010). Complete Streets Design Manual. city of New Haven Jacobs, 

A. B. (1993). Great streets. ACCESS Magazine, 1(3). 

14. Policy Elements(2011), National Complete Streets Coalition, accessed February 16. 

15. Roberge, PE, Edward L(2011), Concord Downtown Complete Streets Improvement 

Project, US Department of Transportation, National Infrastructure Investment 

Appropriation, Transportation Investment Generating Economic Recovery. 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1366 پاییز(، 12)پیاپی:  3 ، شمارهسال سوم

 

و  روهاادهیدر پ یو حرکت یجسم نیمعلول یمشکالت عبور یبررس

 نیبر ضوابط و مقررات معلول دیها شهر کرج با تاکپارک

     

 *2محمد صفردوخت اصل، 1محمد بهزادپور
 13/40/99تاریخ دریافت:  

 40/40/99تاریخ پذیرش: 
 

  01708کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 افتهیتوسعه  یکشورها یها در شهرهاهمه اقشار جامعه به عبور و مرور در سطح شهرها و استفاده از پارک ازیبا توجه به ن
در کنار قشر  یو حرکت یجسم نیجهت استفاده معلول یحیصح یضوابط طراح هیبر پا یو مناسب بایز اریبس یهایطراح

در فضاها و سطح شهر  نیبهتر امکان حضور معلول جادیمذکور و ا مواردسالم جامعه صورت گرفته است تا جهت استفاده از 
ها از آن افتهیتوسعه  یشده و در کشورها نیتدو نیاستفاده معلول یبرا یوجود ضوابط طراح رغمی. علردیصورت گ لیتسه

شهر کرج در  نبه کال توانی. از جمله مشودینم یضوابط توجه نیشهرها به ا یدر برخ د،شویاستفاده م یبه خوب
 یشهرساز ،یکه توسط طراحان معمار یو قابل توجه بایخوب، ز یهایاستان البرز اشاره کرد که  با وجود طراح تیمرکز

 نیاستفاده نشده و همچن یکاف یها از ضوابط و استانداردهاطرح نیصورت گرفته است، متاسفانه در اکثر ا هایو شهردار
مناسب  یبه طراح ازیضرورت ن حیتوض قیتحق نینشده است. هدف ا زیجامعه از آن ن نیولبه استفاده قشر معل یتوجه کامل

 نیمعلول ازیمورد ن یضوابط و استانداردها حیجامعه و توض ریپذبیسطح شهر جهت استفاده قشر آس یهاو پارک روهاادهیپ
قرار  یشهر را مورد بررس نیا یاصل یاهو پارک روهاادهیشهر کرج پ یو مطالعه مورد یدانیم قیاست. که با روش تحق

 تیبه جهت عدم رعا نیجهت استفاده معلول یشهر یهاو پارک روهاادهیپژوهش مشخص شد گذرها، پ جهیداده و در نت
در  نیمناسب نبوده و موجب عدم حضور معلول ،یو حرکت یجسم نیمعلول یازهایها و در نظر نگرفتن نضوابط و استاندارد

 .شودیاماکن م نیا

 

 نیمعلول یبرا یطراح ن،یضوابط معلول ،یو حرکت یجسم نیمعلول یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانیهشتگرد، البرز، ا ،یاستادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشكده فنی و مهندسی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسالم -1

 m.safardokht73@gmail.com)نویسنده مسئول(  رانیا ن،یدانشگاه رجاء، قزو ،یمعمار یارشد، مهندس یکارشناس یدانشجو -2
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 مقدمه  -1
 یارتباط از طرق مختلف نیو ا کوشدیخود م رامونیپ یارتباط با فضا جادیاست که همواره در صدد ا یاجتماع یانسان موجود

شرط  یدسترس قتی. در حقشودیم سریخود م ازیمورد ن یهاتیو انجام فعال رامونیپ یبه فضاها یدسترس ط،یچون: حضور در مح
 یمختلف زندگ یهادر عرصه تیامر، انسان قادر به فعال نیبوده و در صورت تحقق ا ینسانا یهاتیو برآورد فعال نیالزم جهت تام

و  یشهر طیاز دو علت نامناسب بودن مح طیمناسب خواهد بود. عدم حضور انسان در مح یو اقتصاد یبازده اجتماع یو دارا
 ،یاتیح یهاتیو انجام فعال طیانسان در مح ضوربه منظور ح یشرط الزم و کاف نی. بنابراشودیم یانسان ناش یکیزیف یناتوان

با توجه به  ،یشهر طیمح یسازنهیبه موضوع است. یاز جنبه استقالل حرکت ییدارا بودن حداقل تواناو  یشهر طیمناسب بودن مح
قرار  ژهیمورد توجه و یمختلف اروپا بطور جد یدر شهرها یدوم و آغاز دوران بازساز یجنگ جهان انیپس از پا نیمعلول ادیتعداد ز

 نیتدو نیو همچن یشهر طیمح یسازنهیدر جهت به یادیاقدامات ز ییاروپا یهاو کشور کایدر آمر ریاخ یهاگرفت و در سال
مدت و بلندمدت در قالب اهداف مشخص به عمل آمده است. در کشور کوتاه یهایزیربه برنامه تیو مقررات مربوطه با عنا نیقوان
. به دیآیو نو بشمار م دیجد یموضوع نیهشت ساله مورد توجه قرار گرفته است. بنابرا یلیجنگ تحم انیمقوله، پس از پا نیا زیما ن
 ،یو بهمن یاست )صالح افتهین میکشورمان تعم یاتا کنون در جامعه حرفه یسازاست که تفکر و فرهنگ مناسب لیدل نیهم

 ،یو بهمن یهستند )صالح یجسم تیار معلولدچ یقیبه طر ایدن تیدرصد جمع34حدود  یآمار سازمان بهداشت جهان طبق. (3191
 ،یوراثت ای یمادرزاد یهاتیاز معلول یناش ایزلزله و ...  ل،یمانند جنگ، س یطیاز حوادث مح یناش تواندینقص عضو م نی(. ا3191

در  یحت نیکمتر بها داده و معلول نیبه حقوق معلول رانیدر ا یمبلمان شهر یطراح متاسفانه کهولت سن و ... باشد. ه،یتغذسوء
خود  یبه خود کندیم جادیفرد ا یکه برا یتیبا وجود محدود تی. معلولباشندیم یادهیتازه ساز دچار مشکالت عد یهابخش

عالوه بر رنج  دیافراد با نیتر کرده و اتنگ نیلمعلو یعرصه را برا ینامناسب مبلمان شهر یاست. حال طراح نیمشکل آفر
به حق  یازهایو برآورده کردن ن تیفعال یبرا یشهر یو فضا طینامناسب بودن مح لیبه دل زیرا ن یروح یخود، رنج تیمحدود

 (.3191 ،یو بهمن یروزمره خود بر دوش کشند )صالح

 

 مبانی نظری -2
توجهات  ازمندین ترنییپا یعملکرد لیاند که بدلوجود داشته یافراد خیاز تار یاکه در هر دوره دهدینشان م تیمعلول خچهیتار

 .شدینم یگونه افراد توجه نیا یانسان یو رفتارها یها و امور و حقوق اجتماعوجود به خواسته نیبوده اند، اما با ا یاژهیو
 یکه برا یوجود نداشت. تنها حقوق نیاز معلول تیحما یبرا یقانون دولت چینخست، ه یهاکه در سال دهدینشان م هایبررس

جهت  یابرنامه چیاز آنان بود که ه یو مراکز نگهدار هیریها، موسسات خها در نوانخانهآن رشیدرنظر گرفته شد، پذ نیمعلول
 نیاز معلول تیحما یبرا یموسسات مختلف جیبه بعد به تدر 3134از سال  رانینداشت. در ا دوجو شانیا ی... برا و حیآموزش، تفر

 توانیم رانیدر ا یسازمناسب ندیفرآ یریگداشت. در مورد روند شکل یو آموزش یخدماتشان جنبه رفاه شتریشد که ب لیتشک
را نقطه  یشهر طیمح یسازدر خصوص مناسب 3108ساختمان و مسکن در سال  قاتینشست مسئوالن و کارشناسان مرکز تحق

 در کشور دانست. ندیفرآ نیدر آغاز ا یعطف
 یموجود و معرف یو عموم یخصوص یفضاها یسازمناسب ،یجسم نیاد قابل توجه معلولتعد لیحاضر به دل درحال
راحت و  یدسترس یفضاها برا نیا یطراح یاستانداردها یموجود و معرف یو عموم یخصوص یفضاها نیا یطراح یاستانداردها
 دیهدف با نیبه ا یابیدست یاست. لذا برا یپوشقابل چشم ریبوده و غ تیاهمپر اریقشر از شهروندان در جامعه بس نیمشارکت ا

شامل  یو شبکه معابر شهر یداخل یبور یهاستمیشده و س یطراح یو حرکت یجسم نیحرکت معلول یمناسب برا ییگذرها
 کم کردن یاقدام برا نیشوند. ا یسازارائه شده مناسب یو سواره و... طبق راهکارها ادهیپ یشبکه ارتباط اده،یها، شبکه پکوچه

 فایمهم ا ینقش یمعلول و در بازگرداندن او به زندگ یو بهبود روان یدر خودباور تواندیامر م نیبوده و ا نیمشکالت روزمره معلول
 کند.

مسئله حقوق بشر به شمار رفته و با  کیبه عنوان  ،یبر ناتوان هیافراد معلول با تک یاستاندارد سازمان ملل متحد برا نیقوان
به  دنیرس یبه وجود آمده است. برا یناتوانان حرکت ژهیهمه افراد به و یبرا یو عبور یعموم یبه فضاها یدسترس نیهدف تام

فضاها  یسازرا حذف کرده و بعد از آن به مناسب شوندیم نیمعلول یکه باعث اختالل حرکت ینعموا یتمام دیمنظور ابتدا با نیا
 یازهایاطراف با ن طیمنطقه، متناسب بودن مح کیدر  نیحرکت معلول اریمع(. 3109شدنشان پرداخت )ونبرگ،  سرتقابل دس یبرا

 افراد است. نیا یو قابل استفاده بودن آن برا یحرکت
هستند. )سازمان ملل متحد( پس از  یجسم تیدچار معلول یجهان به نوع تیده درصد جمع ،یآمار سازمان بهداشت جهان طبق

 مورد توجه قرار گرفت. یسازمعلول، موضوع مناسب تیاول و دوم با توجه به کثرت جمع یجهان یهاجنگ
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 یتحت عنوان برنامه اقدام جهان یسازمان ملل متحد سند ارزشمند یاجالس مجمع عموم نیو هفتم یدرس 3903 درسال
عمده  طیآمده است که مح هیانیب نیا 33شد. در بند  دهیدهه معلوالن نام 3993تا  3901و دهه  دیرس بیمعلوالن به تصو یبرا
 .کندیم نیمفرد تا یرا بر زندگ تیمعلول ایاختالل  راتیتاث

با  کنندیم یدرحال توسعه زندگ یدر کشورها تیمعلول یافراد دارا( w.h.o %80) یاعالم سازمان بهداشت جهان براساس
و  ی)جسم تیمعلول ینفر از هموطنان از نوع ونیلیم33از  شینفر گذشته در واقع ب ونیلیم78کشورمان از مرز  تیجمع نهیاحتساب ا

و داودپور،  ی. تحت پوشش هستند )سلماسبرندی( رنج م%8مزمن  ی، روان%0 یینای، ب%33 یتی، چند معلول%34 ی، ذهن%19 یحرکت
3190.) 

 
 

 رانیدر ا تیمعلول زانیم -2 نمودار جهان نیبه معلول رانیا نمعلولی نسبت -1نمودار 

 

 روش تحقیق -3
 یافراد معلول جسم یبرا یو معمار یو مقررات شهرساز نیو باتوجه به قوان یاو کتابخانه یدانیمطالعات م تحقیق با روش نیا
 بوده است. یحرکت

 

 پیشینه تحقیق -4
 پیشینه تحقیق – 1جدول 

 نتیجه تاریخ مولف عنوان 

3 

حضور 
در  نیمعلول

 دیشهر با تاک
بر ضوابط و 

مقررات 
 نیمعلول

چایچی و 
 داودپور

3190 

که از خود دارند،  یریدهد که افراد معلول با تصویروزمره نشان م یزندگ یهاتیواقع
 یریگگوشه جهیبرقرار کنند و در نت گرانیبا د یاجتماع یتوانند روابط عادینم
سالم  ر از افراد جوان وها را به دو، آن انینایو ناب نیمعلول ژهیو یکنند. فضاهایم

وجه خواستار خاص  چی. اما معلوالن به هکندیم زیمحصور کرده و از جامعه متما
، یو معمول یعاد اریبس یابلکه خواستار رابطه ستندین شدن دهید زیشدن و متما

، یهستند. با کمال تاسف مبلمان شهر یدرست همانند افراد سالم در روابط اجتماع
به  بتنس یکه اطالعات و آگاه میخود چه در قد یدر طراح رانیدر ا یمعابر شهر

اند دچار ساخته شده یکه به تازگ ییکمتر بوده و چه در بخش ها نیحقوق معلول
 یتیواقع یو اجتماع یستیز یادهیپد به مثابه تیباشد. معلولیم یادهیمشکالت عد

و  یصنعت یکشورهااعم از  یافتگیتوسعه زانیاست که تمام جوامع صرف نظر از م
 .با آن مواجه هستند یصنعت ریغ

3 
ورزش 

معلولین در 
 شهر

 3108 رجالی

 یهاگوناگون به صورت یهااست. در جامعه یعیو طب یاجتماع یاعارضه تیعلولم
 کیجهان، حداقل  یدهد که در اکثر کشورها یشود. آمار نشان میم داریمتفاوت پد

 یا لهیبرند. ورزش به عنوان وس یرنج م تیاز عار ضه معلول یبه نوع تیدهم از جمع
کند.  فایو استقالل معلوالن ا یدر بهبود یتواند نقش ارزنده ا یم یدرمان - یحرکت

 کیبه خود گرفته و از  یاکننده نیینقش تع نیمعلول یبرا یورزش یهاتیامروزه فعال
در جهت تکامل  یپا فراتر گذاشته و به عنوان عامل یو درمان یحیتفر لهیوس

 نیمعلول ،یکنون طیها مدنظر قرار گرفته است. در شراآن یروان یجسمانی هایینارسا
از  یناش یهاتوانسته اند حقارت یورزش یهاتیکوشش خارق العاده در فعال لیبه دل
ن شوند. ورزش یانمابرده و به عنوان افراد برجسته در اجتماع  نیرا از ب تیمعلول

 گریتوانند بر افراد دیکه آنان م یدهد به طوریم شیاعتماد به نفس معلوالن را افزا
 نیورزش جهت استفاده معلول نهیگذارند. فراهم کردن بستر مناسب در زمباجتماع اثر 

 .باشدیدر جوامع م نیعامل جذب معلول نیبهتر
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1 

جایگاه حقوق 
معلولین در 
حوزه حقوق 

 شهری

گرجی و 
 شیرزاد

3197 

مقررات  لیاز شهروندان ذمعلول خاص قشر  تیو توجه به وضع یشهرساز ۀدر حوز
به  یتوجه حقوق شهر وجود دارد. یضوابط خأل ملموس یدر امر اجرا یحقوق شهر

برابر  یآنان و لزوم دسترس یحقوق افراد معلول از باب توجه به حقوق شهروند
 یهاتوجه دستگاه ازمندیو ن تاس یضرور یامر ،یشهر التیشهروندان به تسه

 .است مدخلیذ

0 

میزان انطباق 
معابر شهری 
با نیاز جامعه 
معلولین و 
 جانبازان 

 3193 صفدرزاده

طراحی شهری بخشی ازطراحی فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی 
شهر و هنری سرو کار دارد و بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک 

محسوب میشود. در طراحی شهری باید حداقل خدمات و امکانات شهری بصورت 
یکسان در اختیار تمام اقشار )بویژه معلولین( قرارگیرد و در عین حال تنوع و امکان 
انتخاب متفاوت را برای گروه های مختلف جامعه فراهم سازد. شهری ایده آل و 

احی شهری خود داشته و نیز به گونه ای مناسب باید که تمامی تعاریف فوق را در طر
طراحی شود که فعالیت تمامی افراد جامعه از هر قشر و با هر محدودیتی رافراهم 

 .نماید

 

 یو حرکت یافراد معلول جسم یبرا یشهرساز ضوابط -5

 روادهیپ -5-1
 ینامه طراح نییآ 33بخش  تیروها،رعا ادهیپ یباشد. در هر صورت در طراح متریسانت 333 دیرو با ادهیپ دیعرض مف حداقل

 .ستیالزام رانیا یو معمار یشهرساز یعالیمصوب شورا یشهر یهاراه
 :روادهیدر پ یآمدگشیپ ضوابط

 است. یاجبار متریسانت 333 یعبور دیحداقل عرض مف تیرعا گردد،ینصب م یکه به هر علت مانع ییروهاادهیپ در
 است. یو معمار یمقررات شهرساز ر،یموارد مذکور تابع سا تیضمن رعا متر،یسانت 73نصب شده تا ارتفاع  یایاش یآمدگشیپ
 متریسانت333تا  73 نیها در ارتفاع بآن یخارج یهاکه لبه "هاتلفن"مانند روادهیپ وارید ینصب شده بر رو یایاش یآمدگشیپ

 باشد. شتریب متریسانت 33از  دیاز کف تمام شده قرار داشته باشند، نبا
از کف تمام شده که در جهت حرکت فرد  متریسانت 333تا  73 نیستون در ارتفاع ب ای هیپا ینصب شده رو یایاش یآمدگشیپ

 مجاز است. متریسانت 03باشد، تا  ادهیپ
و ارتفاع از  روادهیپ ریاز مس ییهاقسمتکه در  یارتفاع آزاد داشته باشند.در صوت متریسانت 334حداقل  دیمسقف با یروهاادهیپ
 گردد. نیدهنده قابل لمس تام یآگاه کی نایبوده و جهت اشخاص ناب طیرنگ آن متضاد با مح دیکمتر باشد، با متریسانت 334

 رو دو درصد باشد. ادهیپ یعرض بیش حداکثر
 خواهند بود. بداریضوابط سطح ش یدرصد ملزم به اجرا 8از  شیب بیبا ش یروهاادهیدرصد باشد. پ 8روادهیپ یطول بیش حداکثر

 بداریضوابط سطح ش تیاز آن مشمول رعا شیمجاز است و ب متریسانت 8/3رو تا ادهیصورت لزوم، وجود اختالف سطح در پ در
 خواهد بود.

 متریسانت 338*338به شکل مسطح و با ابعاد حداقل  دیکه نسبت به هم اختالف سطح دارند، با روادهیاتصال دو پ قسمت
 (.ردیاز محل اتصال انجام گ ریغ یدر محل بداریسطوح ش هیبا تعب دیگردد. ) اختالف سطح با یطراح

 مهیو ن نایاشخاص ناب یاجرا گردد تا برا یمحل تقاطع با بافت و رنگ متفاوت یرو، الزم است کفساز ادهیمحل تقاطع دو پ در
 باشد. صیبل تشخقا نایب

و  روادهیپ نیب نیو سواره رو و همچن ادهرویپ نیاطراف، ب طیبه رنگ متضاد با مح متریسانت 8جدول به ارتفاع حداقل  جادیا
 است. یالزام روادهیکنار پ یجو ایباغچه 
 هم سطح باشد. روادهیگونه درپوش با پ هر
عمود بر جهت  حرکت و  دیشود.در صورت لزوم شبکه با یریرو جلوگ ادهیاال مکان از نصب هرگونه شبکه در سطح پ یحت

 کمتر باشد. متریسانت 3باز آن از  یفضا
 یگستردگ ایسطح معبر را فراهم خواهند ساخت  یها موجب لغزندگصمغ آن ای وهیکه م یاهانیاز کاشت گ دیمعابر، با میحر در

 شود. یارخواهند کرد، خودد جادیا یها مانع حرکتشاخ و برگ آن
 

 روو سواره روادهیپ نیب یارتباط هایپل -5-2
 است. یضرور ادهیعابر پ یهایکشخط هیها و امتداد کلدر تقاطع ابانیو خ روادهیپ نیب یپل ارتباط ینیب شیپ
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ضوابط ذکر شده  تیبدون اختالف سطح باشد. در صورت وجود اختالف سطح، رعا دیبا روادهیو پ یارتباط یهاپل اتصال
 است. یالزام بداریمربوط به سطح ش

 یارتباط یهاباشد. حداقل عرض پل روادهیبرابر عرض پ شوند،ینصب م روادهیپ ریکه در امتداد مس یارتباط یهاپل عرض
 باشد. متریسانت 384 روادهیپ ریعمود بر مس

 باشد. انینایبو کم انینایناب یبرا صیقابل تشخ یحس میعال یدارا دیبا سواره رو با روادهیارتباط پ محل
 و صاف باشد. رلغزندهیاز مصالح سخت، ثابت، غ دیبا یارتباط یهاپل سطح

 است. یالزام طیبا رنگ متضاد با مح متریسانت 8لبه مخصوص به ارتفاع حداقل  هیتعب ،یپل ارتباط یعرض یهاکناره در
 

 جدول رامپ -5-3
متر طول تابع  کیاز  شیبا ب یهادرصد است و رامپ جدول 38متر ،  3با طول کمتر از  ییهارامپ جدول بیش حداکثر

ده درصد  دیبا هایدگیبر بیدر دو طرف هستند حداکثر ش یدگیبر یکه دارا ییهاخواهند بود. در رامپ جدول بداریمقررات سطوح ش
 باشد.

 داشته باشد. یشرویپ لیحرکت و توقف اتومب ریدر مس دیجدول نبا رامپ
 باشد. متریسانت 94آن  یکنار یهایدگیعرض رامپ جدول به استثنا بر حداقل

 متریسانت 334آزاد  یفضا یدارا دیبا رد،یها قرار گدر محل تقاطع یهاگوش ایو  یکه رامپ جدول به صورت قطر یصورت در
 باشد. ادهیعابر پ یکشدر داخل خط

آزاد در داخل  یفضا متریسانت 334حداقل  دیقرار داشته باشند، با ادهیعابر پ یکشها در امتداد خطکه رامپ جدول یصورت در
 .ردیقرار بگ ادهیعابر پ یکشخط

 م،یو به صورت خط مستق متریسانت 03 دیبا هایدگیبر نیباشد. ا یکنار یدگیبر یدارا یقطر یهاکه رامپ جدول یدرصورت
 قرار داشته باشند. ادهیعابر پ یکشجدول در داخل خط در هر دو طرف

متر ضمن فراهم  844ها و حداکثر در هر تقاطع هیرو در کلدر سواره ادهیعابر پ یکشخط جادیرو ادر سواره ادهیعبور عابر پ محل
 است. یالزام ادهیپ یمنیا داتیآوردن تمه

 است. یافراد معلول الزام یالمللنیبا عالمت ب ادهیعابر پ یکشخط جادیها اخاص آن یهامحل تردد افراد معلول و در مکان در
 است. یالزام ادهیعابر پ یکشرو در امتداد خطو سواره روادهیپ نیب یارتباط یهاپل ساختن

 است. یالزام ابانیوسط خ یهارهیحذف جدول و جز ادهیعابر پ یکشخط ریمس در
 صیقابل تشخ نایبمهیو ن نایاشخاص ناب یاجرا گردد تا برا یبا بافت و رنگ متفاوت دیبا ادهیعابر پ یکشمحل خط یکفساز

 باشد.
 
 توقفگاه -5-4

 یشرفتگی)پ جیخل جادیشهر، ا یاصل یابانهایسوار شدن آنان در خ زیو ن یسوار هینقل لهیشدن افراد معول از وس ادهیمنظور پ به
 است. یالزام روادهیمتر با ارتباط مناسب با پ33به طول حداقل  متر و 8/1( به عمق حداقل روادهیرو در پسواره

متر فاصله و در  844در هر  ،یاصل یهاابانیافراد معلول با نصب عالمت مخصوص در کنار خ ژهیو نگیدو پارک اختصاص
 است. یالزام یعموم یهامحدوده ساختمان

 داشته باشد. بیدرصد ش 3از  شیب دیافراد معلول ، در هر سمت نبا توقفگاه
 

 هاکوچه -5-5
آن و نحوه  روادهیعرض کوچه، عرض پ ب،یجنس کف، ش دیها، بادر کوچه نیحرکت راحت و بدون مانع معلول یبررس یبرا

پوشش کف  یگردد و برا یاز موانع موجود خال دیآن با یمورد توجه قرار گرفته و سطح کوچه و ورود ابانیارتباط کوچه با خ
 (.3107مانند بتن و آسفالت استفاده نمود )قائم،  رلغزندهیاز مصالح سخت و غ دیکوچه با روهادیرو و پسواره

 

 هاپارک -5-6
 یپارک بدون مانع، همسطح و قابل استفاده برا یهایاز ورود یکیحداقل  دیها بابه پارک نیمعلول یاصالح دسترس یبرا

شاخته شود و در صورت عدم  دیبا نیمعلول یمناسب برا بیبدون پله با ش یریچرخدار باشد. در هر پارک مس یبا صندل نیمعلول
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 یهموار بوده و از هرگونه مانع دیمسر با نی(، همچن3109شود )قائم،  هیتعب نیمعلول یبرادر کنار هر پله، رامپ مناسب  دیامکان با
 (.3108 ل،کویو ن لندیباشد. )س یخال شود،یم گرانیمعلول به کمک د یحرکت ازیکه باعث ن
 .شودیآن ارائه م جیقرار گرفتند که نتا یدانیو م یلیتحل ،ینظر یمورد بررس یپروژه مطالعات نیمزبور در ا یهامولفه

 

 یعبور یبه فضاها نیمعلول یدسترس -5-7
 یمانع چیبتوانند بدون ه دیافراد الزم بوده و همه شهروندان با یتمام یبلکه برا نیمعلول ینه تنها برا من،یا یعبور یفضاها

لحاظ شده و  هایدر طراح دیرا فراهم کند، با یدسترس نیکه بتواند موجبات ا یراتییتغ یداشته باشند. تمام یفضاها دسترس نیبه ا
)گانت،  ابدیبهبود  زانیعز نیا یزندگ تیفیشوند تا ک یسازمناسب نیمعلول یو مشکالت حرکت ازهاین زا یبا آگاه یفضاها یتمام

3170.) 
 یو دسترس یابیجهت یهابا خواسته کندیم جادیخارج از خانه مشکل ا طیمختلف مح یهاقسمت نیکه در تحرک ب یموانع

و امثال  روهاادهیها، پگذرگاه ها،ابانیبناها در خ انیغالبا از حرکت م شوندیم جادیکه ا ی. مشکالتآوردیتعارض بوجود م نیمعلول
که عابر ناچار باشد از  ییدر جاها ژهیرا قطع کند، مزاحم و خطرناک است. بو ادهیعابر پ ریشبکه مس ه. هر آنچه کشودیم یها ناشآن
 وبیمع یهااند، گذرگاهوابسته یکمک لیوسا ریسا ایچرخدار  یکه به استفاده از صندل یاشخاص یعبور کند. برا هینقل لیوسا ریمس

 .سازدیممشکل  اریبس یساستحرک را بدون کمک ا اده،یعابر پ
 دیبا یشهر طیها و محارائه شود. ساختمان ییشده و بر طبق آن راهکارها ییشناسا یطیدر هر محله مسائل و موانع مح دیبا
 یها دسترسبتوانند به آن زین یحرکت یجسم نیتوانان از جمله معلولکم ،یمعمول یهاشوند که عالوه بر انسان یطراح یابگونه

 ها استفاده کنند.از آن گرانیبه کمک د ازیداشته و بدون ن

امکان  یورود یهاها را از دربشود که امکان استفاده آن یچنان طراح دیبا یشهر یدر بناها و فضا ادهیعابر پ یهاگذرگاه
ها حفظ، از هر نوع آسان، تداوم آن هاو استفاده از آن افتنیشوند که  یطراح یطور دیبا یارتباط یهاکه راه یمعن نیسازد، بد ریپذ

 (.3108دانشپور،  یمناسب باشد )عبد یمحکم و ابعاد یسطح یو دارا اشدب یمنتظره عار ریمانع غ

معلول استفاده  یهاتیکه محدود شودیگرفته م جهینت یسازمناسب یو چگونگ یحرکت نیمعلول یجسم یازهایمطالعه ن با
 چرخدار عبارتنداز: یکننده از صندل

 ارتفاع(. تی)محدود رندیگیقرار م گرانیاز د ترنییپا یدر سطح -3
 در عرض(. تیتر هستند )محدودپهن گرانیاز د -3
 تحرک و عبور از اختالف سطح(. تیممکن باشد )محدود یصندل یبروند که برا توانندیم ییفقط جاها -1

با  سهیرا در مقا یشتریداخل ساختمان، دقت ب یهامحوطه اتیجه به جزئکامل، تو یاز دسترس نانیاطم یبرا یکل بطور
به  یاز دسترس نانیاطراف خود دارد. اطم کینزد طیبا مح یشتریمعلول رابطه ب رایز کندیاطراف ساختمان طلب م یهامحوطه
 یتیسیشود، معلول با یزیطرح ر دیاطراف او، با طیشخص و مح نیهماهنگ ب یارابطه جادیمختلف داخل ساختمان، با ا یفضاها

 آماده سازد. یموانع مختلف و عناصر ساختمان یو باال ریاطراف، داخل، ز ان،یعبور از م یخود را برا
از  لهیگذشت دو وس یآزاد بدون مانع برا یو فضا ییحرکت فرد معلول به تنها یبرا یکاف یجا یستیبا ،یعبور یفضاها در

در سر راه قرار  یدقت شود تا عناصر خطرناک به صورت مانع دیداخل ساختمان با یعبور یرهایکنار هم، وجود داشته باشد. در مس
نکند )هلم  جادیا یمشکل نیمعلول یکار گذاشته شود که برا یبه نحو دیعبور، با یرهایمسکنار  ای یکی. پلکان باز در نزدردینگ

 (.3173 ش،یسرشت و دلپ
 عبارتنداز: شود،یفضاها م نیدر ا نیکه مانع حضور و عبور معلول یمشکالت یکل وربط
 .کندیم یریها جلگها به مغازهشده و از ورود و خروج آن نیشلوغ که باعث اختالل در حرکت معلول اریبس یروهاادهیپ -3
 .نیعبور معلول یاستاندارد برا ریبا ابعاد غ کیناهموار و بار یروهاادهیوجود پ -3
 (3100و توماس،  ویمت ،ی. )بروملنیمعلول یبرا یعبور ینا امن بودن فضاها -1

 مایها مستقگذرگاه نیبتوانند از ا نیکند تا معلول یها تالقبا شبکه جاده ینیمع یدر نقاط راهبرد دیفقط با ادهیعبور عابر پ شبکه
رفت و آمد  یبرا یاشبکه یمنطقه شهر ینقاط اصل نیب دیبا ادهیعابر پ یو گذرها وهارادهیشوند. پ ادهیها پاز آن ای هینقل لیوارد وسا
نقاط اتصال  نیآهن، همچنراه ایاتوبوس  یهاانهینحو به پا نیبه بهتر ادهیتوجه شود تا شبکه عابر پ دیاده به وجود آورند. بایعابران پ

(. براساس مطالب ذکر 3108دانشپور،  یو ... متصل شود )عبد لیاتومب یهانگیاتوبوس، پارک یهاستگاهیمانند ا یهمگان لیوسا
 .شودیپرداخته م نیمعلول یجهت اصالح دسترس یموارد مطالعات یو بررس یمعرف بهمزبور  یهاشده اعتبار شاخص



 

07 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
3 

ی: 
یاپ

)پ
12

ز 
ایی

، پ
)

13
66

ک
د ی

جل
 ،

 

 یفرم، فضا و عملکردها نیکه رابطه معقول ب دیآیم دیپد یهنگام یکه حاالت بحران دهدینشان م یرفتار یالگوها یبررس
 یگذرها در چند مورد مطالعات بیو معا یچند نمونه از حاالت بحران یبه بررس قیبخش از تحق نیمعقول وجود نداشته باشد. در ا

 .شودیپراخته م
 

 هایافته -6

 گوهردشت(. یاصل ابانیکرج )خ یآزاد ابانیخ :1 یمطالعات مورد
است که همه روزه و در اکثر ساعات روز مردم جهت  یپر تردد و عبور و مرور اریبس یها ابانیکرج جزو خ یآزاد ابانیخ

نشده است و  یتوجه نیعمال به معلول ،یانسان کیعبور و مرور و تراف زانیم نیا رغمی. اما علکنندیگوناگون از آن عبور م یدهایخر
را  ابانیخ نیا یرو و گذرها ادهیست که در ادامه اشکاالت پا یاشکاالت قابل توجه یدارا روادهیپ نیا ابانیبودن خ بداریبا وجود ش
 .میدهیقرار م یمورد بررس

 

 

 

 
رو به خیابان که تعبیه شدن رامپ از پیاده -1تصویر

بجای خیابان به جدول ختم شده و موجب ایجاد یک پله 

 شده است.

شیب رامپ نامناسب با توجه به اینکه  - 2 تصویر 

 شیب زیادی است.رو خود دارای پیاده

 

 

 
عالوه بر منتهی شدن رامپ به جدول، در  – 3تصویر 

کشی استفاده نشده تقاطع خیابان از هیچگونه خط

 است.

رو و پله بدون رامپ جهت ارتباط پیاده – 4تصویر 

 خیابان

 

 

 
 رو و خیابان توسط جدولقطع ارتباط پیاده – 6تصویر  کفسازی بسیار نامناسب – 5تصویر
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مبلمان شهری بسیار نامناسب و عدم وجود  – 7تصویر

 جایگاه استراحت برای معلولین در پیاده رو

رو که با وجود شیب کفسازی نامناسب پیاده – 8تصویر 

رو بسیار سر بوده و در صورت خیس شدن موجب پیاده

 شود.سر خوردن می
 

 پارک خانواده کرج: 2 یمورد مطالعات

پارک از  نیمتر مربع دارد. ا333344بالغ بر  یشهر کرج، پارک خانواده است که مساحت یپارک ها نیو بزرگتر نیاز بهتر یکی
 کرج است. یپارک ها نیشلوغ تر

 

 

 
های تعبیه نشدن رامپ در هیچ یک از قسمت -9تصویر

 ورودی جهت ورود معلولین به داخل پارک

 کفسازی و اختالف ارتفاع نامناسب – 11تصویر 

 

 

 
نبود رامپ جهت استفاده معلولین در محیط  –11تصویر

 پارک

کفسازی نامناسب و عدم وجود ارتباط  – 12تصویر 

 مناسب با ضوابط معلولین در ارتباط با خیابان

 

  

   رامپ فاقد دستگیره – 13تصویر
 
 هیدر آن تعب نیجهت استفاده معلول یامکانات چیه بایبوده و تقر فیضع اریبس نیاستفاده از معلول یبرا یپارک از نظر دسترس نیا

 نشده است. 
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 کرج یطالقان ابانیخ :3یمورد مطالعات

تقاطع  کی یدارا ابانیخ نیاست. ا کیبشدت شلوغ و پر تراف ادهیکرج که هم از نظر سواره و هم از نظر پ ابانیخ نیترددتر پر
 است. یو چهار راه، پزشک ابانیخ نیصورت گرفته در ا تیاست. و عمده فعال یبه نام چهارراه طالقان یاصل

 

 

 
 عدم ارتباط مناسب بین پیاده رو و خیابان – 15تصویر  پل عابر پیاده فاقد آسانسور یا رامپ -14تصویر

 

 

 
 جایگاه نامناسب دستفروشان -17 تصویر  چینش نامناسب مبلمان -16تصویر 

 

 

 
 وجود داربست های مزاحم -19 تصویر  چینش مبلمان نامناسب –18 تصویر

 
 ینامناسب اریبس گاهیروها در جاادهیپ نیرو وجود ندارد و مبلمان ا ادهیو پ ابانیخ انیجهت ارتباط م یرامپ چیروها هادهیپ نیدر ا

  هاروادهیپ نیدر ا نینامناسب دستفروش ها همه روزه مانع تردد مناسب معلول گاهیمزاحم و جا یهاداربست نیقرار دارند. همچن
 .شودیم

 

 بوستان چهارصد دستگاه :4 یمطالعات مورد

تئاتر به نام نژاد  یسالن و آمف کیکرج است که در مجاورت آن  یپارک ها نیاز بزرگتر یکیکرج که  یدر چهارراه طالقان واقع
 پر تردد است. اریپارک بس نیر دارد. افالح قرا

 

  
 کفسازی نامناسب – 21تصویر وجود مانع در ورودی پارک -21تصویر
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 عدم وجود رامپ -23تصویر  عدم وجود رامپ -22تصویر 

 

 نشده است. هیتعب نیمناسب معلول یبهداشت سیپارک سرو نیدر ا
 

 تجزیه و تحلیل یافته ها -7
های شهر کرج جهت استفاده قشر معلول جامعه است چرا که در روها و پارکنشان دهنده مناسب نبودن پیادهبررسی یافته ها 

 .و صرفا جهت استفاده قشر سالم جامعه طراحی و ساخته شده استاکثر موارد به حقوق و ضوابط طراحی معلولین توجهی نشده 
و هیچ رامپی واجود ندارد و در قسمت هایی که از رامپ استفاده شده نیز آن  اکثریت اختالف ارتفاع ها تنها بوسیله پله ارتباط یافته

ها نیز مناسب روها و پارکاند. همچنین کفسازی پیادهرا غیر اصولی، با کفسازی نامناسب، شیب نامناسب و فاقد دستگیره اجرا کرده
تر شدن حضور آنان در سطوح مختلف این امر موجب کمرنگروها از جدول مناسب استفاده نشده و معلولین نبوده و در کنار پیاده

 شود.شهری می

 

 گیرینتیجه 
ها بصورت مناسب بررسی موارد مطالعاتی و تحقیقات میدانی انجام شده نشان دهنده این است که طراحی شهری و پارک 

 سان در اختیار تمام اقشار بویژهت یکدر طراحی شهری باید حداقل خدمات و امکانات شهری بصورانجام نشده و علیرغم اینکه 
یک ، در موارد مطالعاتی که جزئی از مهمترین اماکن شهر کرج هستند هیچگونه توجهی به حقوق معلولین نشده معلولین قرارگیرد

ن دسترسی شهروند جانباز و معلول، از حقوق اجتماعی برابری با سایر شهروندان برخوردار است و این حق و حقوق برابر، شامل امکا
اما در شرایط کنونی این امر صورت  باشد.آسان به اماکن مختلف شهری و معابر مناسب برای رفت و آمد این قشر جامعه می

های خود به روها، در طراحیگردد متولیان طراحی و ساخت اماکن مختلف شهری از جمله پارک ها و پیادهگیرد و پیشنهاد مینمی
 ای معلولین توجهی ویژه داشته باشند.مقررات و ضوابط طراحی بر

 

 منابع
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1377 پاییز(، 12)پیاپی:  3 ، شمارهسال سوم

 

 بر  تأکیدبا  یبر اقتصاد شهر یشهر یگردشگر تأثیر

 یعموم ونقلحمل ستمیس

     

 1زاد فرهمند یساناز تق
 13/70/99تاریخ دریافت:  

 74/78/99تاریخ پذیرش: 
 

  99443کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 ترینجذابفضاهایي که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرارمي گيرند فضاهاي شهري هستند که از دیرباز  ترینمهم
 ترینبزرگاز  يكی. دهندميانساني را تشكيل  هايقرارگاه ترینکاملو  ترینپيشرفتهزیرا ، انددادهميفضاها را تشكيل 

است که  يساکنان آن مناطق گردشگر يدرآمد برا شیو افزا يشگرگرد ياقتصاد تأثير يمنافع حاصل از صنعت گردشگر
 هايفرصت جادیتواند ايم يگردشگر گریمثبت د تأثير. دیآ به وجودمناطق  نیا يبرا يعموم ای يفرد صورتبه تواندمي
، شبكه مناطق توسعه یافته گردشگري در اغلب صنعت باشد. نیمرتبط با ا هايفعاليتاشتغال در  شیافزا زيو ن دیجد يشغل

و دسترسي راحت و با کيفيت باال براي گردشگران یكي از  ونقلحملوسيع و مناسب وجود دارد. ساختار  ونقلحمل
است که بر روي  يمكان رهاييسري متغ کیداراي  ونقلحمل. گردشگري است هر منطقهت ایجاد در ملزوما ترینمهم

عامل  عنوانبه ونقلحملمنظر  نیاست. از ا تأثيرگذار ياقتصادي و اجتماع هايفعاليت ریدر سا ديو تول هاهزینه
نقش  يو بررس نييحاضر به تب قيتحق در .باشدمي ايبودجهي اقتصادي و هاهزینهاست که داراي  جایيجابه کنندهتسهيل

و  يو امكانات ترابر ونقلحملکه  تأثيريپرداخته شده و  هاآنمرتبط با  فیدر اقتصاد شهر و تعار يمقوله گردشگر
قرار گرفته  قيآن اقتصاد شهر داشته باشد مورد تحق تبعبهو  يشهر يبر رونق و رشد صنعت گردشگر تواندمي یيجابجا
 است.

 

 ي، اقتصاد شهرونقلحمل ،يشهر يگردشگر ،يگردشگر شهر، یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 یو توسعه شهر یزیرعملکرد معاونت برنامه یابیو ارز شیکارشناس اداره پا ک،یاستراتژ – یاجرائ تیریمد سانس،یفوق ل -1

 6منطقه  یشهردار



 

08 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
3 

ی: 
یاپ

)پ
12

ز 
ایی

، پ
)

13
77

ک
د ی

جل
 ،

 

 مقدمه -1
، اقتصادي ياسيس ، فرهنگي،يعبارتند از؛ توسعه اجتماع هاآن ترینشاخصکه  باشدميمتعدد  هايرشتهتوسعه شامل اضالع و 

 ن. در این مياباشدميآن  هايزمينهدر جهت رسيدن به توسعه در همه ابعاد و  ايمنطقهکوشش مدیران و برنامه ریزان ملي و  ...و 
، توسعه اقتصادي و در مقياس باشدميمهم و اصلي که مورد توجه غالب مسئولين وبرنامه ریزان در امرتوسعه  هايشاخهیكي از 

 .باشدميخرد آن توسعه اقتصاد شهري 
 سمیتورمي توان به صنعت  هاآناز  ؛ کهباشدميعوامل گوناگون و متعددي وابسته در حال حاضر اقتصاد شهري به 

 گردشگري( یكي از کم هزینه ترین و و زود بازده ترین عوامل رشد و ترقي در اقتصاد اشاره داشت.)
 مي جاي به مقصد جوامع در بسياري اثرات اقتصادي اجتماعي جهت به کهاست  اجتماعي اي پدیده عنوانبه گردشگري امروزه

 جامعه هاي رشته محققين ومشاهدات مطالعات از که آنچه. گيرد مي قرار مختلف علمي هاي رشته از محققين مطالعه مورد و گذارد
 وسایر اقتصادي درعرصه آن واساسي محوري نقش آید، مي بر گردشگري درزمينه شناسي مردم و اجتماعي شناسي روان شناسي،

 براي مناسب ابزاري را صنعت این توان مي شدن جهاني عصر در گردشگري اقتصادي اهميت و رشد به توجه با .هاست زمينه
 نيز توسعه حال در کشورهاي ميان در ویژه به گردشگري توسعه دليل ترین رایج. شمردبر مقصدها در اقتصادي و اجتماعي توسعه
 .ميگردد محسوب توسعه راهبرد عنوانبه و است همين

 افزایش با. کند مي ایفا جهاني اقتصاد در مهمي نقش یكدیگر، به مختلف هاي فرهنگ و مردم کردن نزدیک با توریسم
 انواع پذیرش فزاینده درخواست کردن برآورده براي توریسم بازار ها، فرهنگ با شدن آشنا و کشورها در حرکت سهولت و دسترسي
 (1390 ،پور يفيلط بستاني، کریميان) .است یافته توسعه مسافران مختلف

 و مبدأ و برخوردارهستند زیادي اهميت از گردشگري هاي حرکت مقصد عنوانبه هم و مبدأ عنوانبه هم شهري هاي محيط
 فرهنگي، باستاني، تاریخي، مختلف هاي جاذبه وجود علت به دارد، هاآن در موجود هاي جاذبه ميزان به بستگي آن بودن مقصد

 در گردشگري هاي حرکت براي مقصدي عنوانبه... و ارتباطي بازرگاني، فرهنگي، رفاهي، امكانات ایجاد و اي موزه و مذهبي
 پایه محكمي اقتصادي ساختار در را خودش گردشگري سنتي شهرهاي در. شوند گرفته نظر در مبدأ عنوانبه اینكه تا هستند اولویت
 غيرتوریستي، شهرهاي در و است شهري هاي توسعه و رشد دهنده ترقي گردشگري گردشگرپذیر، شهرهاي در. کند مي گذاري

 جاذبه افزایش و شهرها از جدید تصویرهاي ایجاد به شهري مدیران و ریزان برنامه و است مطرح فرصت یک عنوانبه صنعت این
 (1397رنجبر، جرفي،) .هستند نيازمند مقاصد ي ها

 کاربري از منسجمي ترکيب توریستي شهرهاي. دارد وجود آن در گردشگري منابع که است فضایي شهري، گردشگري فضاي
 علت به توریستي شهرهاي عبارتي به. است تفریحي هايفعاليت بر هاآن تأکيد اقتصادي نظر از و دهند مي ارائه را مرتبط هاي

 در شهرها. آیند حساب به خارجي و داخلي گردشگران جذب جهت الي ایده مكان توانند مي مدني نهادهاي و ها ساخت زیر تجمع
 (1381موحد،) هستند محوري نقشي داراي گردشگري، آینده

 بوده، آن با مرتبط و مشابه گسترش حال در شدت به در جهانگردشگري  توسعه موازات به که هایي بخش از یكياز طرفي 
 که باشدمي ونقلحمل امروزي جوامع در توسعه تحقق هاي زمينه و جامعه بخشهاي مهمترین از یكي .است ونقلحمل بخش

 گذشته به نسبت نيز گردشگري .شود مي شناخته صنعت یک عنوانبه حاضر حال در اما بوده خدمات از اي مجموعه درگذشته
 صنعت هاي بخش مهمترین از یكي. شود مي شناخته پربازده صنعت یک عنوانبه و است داشته زیادي بسيار رشد و تغييرات

 (1391کدخدایي،و یيکدخدا شاد،) .باشدمي آن هاي شيوه و ونقلحمل نيز گردشگري
 شدن گسترده باعث خودرو افزایش مالكيت و مسافرت رشد زمينه در مخصوصاً اخير سالهاي در ونقلحمل تكنولوژي پيشرفت

به  شدیدي وابستگي المللي بين گردشگري بعضا که به طوري. است شده ها مسافرت بيشتر پذیري انعطاف و گردشگري جغرافياي
نقشي مهم در گردشگري و صنعت توریسم  ونقلحملطور کلي درعصر حاضر صنعت  به .دارد پروازها فراواني و ها فرودگاه تعداد

 (1391وکدخدایي، یيکدخدا شاد،) .کند داشته و به همين ترتيب اقتصاد شهري را از خود متاثر مي
با ایجاد و رشد و توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و ثبات بخشيدن به کارکردهاي شهري و نظم  تواندميگردشگري 

، موجب فراهم آمدن فضاي اعتماد و مشارکت کليه شهروندان در امور شهر را بهرهمراه داشته باشد و که هاآنبخشيدن به کارکرد 
 اجتماعي شهري خواهد بود.نتيجه آن افزایش و ارتقاء سرمایه هاي 

 

 پیشینه پژوهش -2
 شهر در را گردشگري توسعه از حاصل فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، اثرات و پيامدها پژوهشي در( 1391)همكار و صيدایي

 .اند قرارداده بررسي مورد کرمانشاه
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 توسعه محيطي زیست و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، تاثيرات سنجش ؛عنوان با خود پژوهش در ،(1397)همكار و ضرابي
 .اند پرداخته شهر مشكين شهرستان شهري توسعه بر گردشگري بررسي به ،ساکنان دیدگاه از گردشگري

 ادراك بر تاکيد با شهر؛ پایدار توسعه در گردشگري اثرات و نقش بررسي ؛عنوان تحت خود پژوهش در ،(1397)شهابيان
 .اند داده قرار بررسي مورد را شهري پایدار توسعه در گردشگري اثرات و نقش بررسي به ساکنان

وگردشگري به  توریسم درصنعت ونقلحمل نقش ( درمقاله اي با عنوان؛1391کدخدایي) محسن کدخدایي و مسعود شاد، روزبه
 در صنعت ونقلحمل مختلف مدهاي هاي جاذبه. ميگيرد قرار بررسي مورد یكدیگر بر هاآن اثرات و صنعت دو متقابل این روابط

 ميشوند. نيز برشمرده گردشگران براي هوایي ونقلحمل مد از استفاده مزایاي و شده ذکر خالصه طور به نيز گردشگري
 

 روش انجام پژوهش -3
 از که است اي کتابخانه منابع و اطالعات و ها داده بر تمرکز با توصيفي- تحليلي پژوهش این در رفته کار به تحقيق روش

 شده نگاشته ماخذ و منابع بخش در تفصيل به هاآن جامع اطالعات که تدوین و مستندات اخذ و برداري فيش و مطالعه طریق
 .است پذیرفته صورت
 

 نظری مفاهیم و تعاریف -4

 شهر -4-1
 مختلفي هاي شاخصه براساس کشور هر جغرافيایي - سياسي تقسيمات و ضایيف سيستم مراتب ازسلسله بخشي مثابه شهربه

 گيري تصميم نظام در مردم مشارکت و اجتماعي مندي عالقه آگاهي، سطح مدیریت، حكومت،، فرهنگ، ، کاربرينوع مانند؛
 از مختلفي تعاریف حاضر، حال در. دارد وجود کشورها بين زیادي تفاوت ،شهري مكان و شهر تعریف نظر از. گيرد مي شكل...و

 تعریف) شهري فرهنگ اساس بر شهر اوقات، گاهي. نيست بخش رضایت تنهایي به کدام هيچ که است شده شهري مكان
 شاخص) کشاورزي غير بخش در شاغل افراد اساس بر گاهي ،(اداري -سياسي تعریف)اداري کارکرد اساس بر گاهي ،(فرهنگي
 اشكال ترینکامل شهرها (1391پور، شارع) .شود مي تعریف( شناختي جمعيت شاخص) جمعيت تعداد اساس بر گاهي و( اقتصادي

 شكن موج همچون هاآن .اند پاشيده وتمدن انسانيت راه فرا خودرا انوار فروزان مشعلي همچون هاآن .اند انساني آبادي ممكن
 نقطه به وصول در را آدمي هاآن .اند گردیده بدل امنيت حيطه به ترتيب بدین و شكسته درهم را تعدي امواج ایستاده، گيتي برپهنه
 علمي دستاوردهاي ترین اصلي پرورش براي را مناسب محيطي خود دیوارهاي درپناه هاآن .اند رسانيده یاري فرهنگ اعالي
 (1308یاراحمدي،)اند آورده فراهم وهنري
 

 گردشگری شهریگردشگری و -4-2
 معناي به لغت این زمان آن در. آمد ماگارین اسپورتيگ نام به انگليسي مجله در 1811 سال در بار نخستين گردشگري واژه
 گردشگري ،(1381محالتي،) .رفت کارمي به لذت کسب براي طبيعت مناظر از بازدید و تاریخي آثار تماشاي منظور به مسافرت
 اجزاء از هرکدام به کامل توجه و دارد همراه به فراواني اجتماعي و محيطي زیست تبعات که شمار بي اقتصادي آثار با است فعاليتي

 .است حياتي پدیده این
 حال در کشورهاي به تواند مي و است فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي امور ترکيب بيانگر و جهاني هاي جریان از گردشگري

 کنش و فرهنگ انسان، سرمایه از جریاني برگيرنده در کليت یک در گردشگري. کند کمک فقر و بيكاري مشكالت حل در توسعه
 درعرضه محلي ساکنان براي اشتغال و درآمد ایجاد. نهد مي جاي بر مختلفي آثار جغرافيایي فضاهاي در که آنهاست ميان متقابل

 (1391فني و همكاران. )است آثار این از یكي گردشگران استفاده براي فضا
 ماه شش از بيشتر اقامت و اشتغال عدم شرط به مقصد و مبدأ بين گردشگر توسط که شود مي گفته سفرهایي به گردشگري

 از شده ناشي روابط و ها پدیده از جمعي توریسم( 1981) گولدنر و مكينتاژ گفته براساس (1381رضواني،) نباشد روز یک از وکمتر
 توریست و گردشگران ميزباني و جذب فرآیند در ميزبان جوامع و ها حكومت تجاري، کنندگان تامين گردشگران، متقابل روابط
 فراغت و کار مقوله تفكيک فراغت، و آزاد زمان افزایش فنون، و علوم پيشرفت عمومي، رفاه افزایش جمعيت، افزایش امروزه،. است

 ویژه توجه که اند یافته دست واقعيت این به جهان کشورهاي و است شده جهانگردي و سفر روزافزون رشد باعث همه و همه...  و
 بومي جوامع براي اضافي هاي منفعت و هنگفت درآمدهاي کسب باعث صنعت این توسعه جهت در تالش و جهانگردي صنعت به
 (1393سقایي، و یزدي پاپلي)باشد داشته همراه به محلي اقتصاد و
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. است شهري مراکز داده، قرار تاثير تحت گذشته هاي دهه در را جهان گردشگري روندهاي که مقاصدي ترینمهم از یكي
 را زندگي سبک تغيير حدودي تا که نموده تبدیل گردشگري مراکز ترین اصلي از یكي به را مقاصد این مدت کوتاه سفرهاي رشد

 شرایط این. باشند دسترسي قابل سرعت به و راحتي به که ميخواهند را گردشگري مقاصد مردم. دهد مي نشان اخير هاي سال در
 (1380رهنمایي،) .است شده شهري گردشگري توسعه باعث و بوده سودمند بسيار دسترسي قابل و نزدیک مقاصد براي

 مقاصد ترین مهم بزرگ شهرهاي جهان سراسر در. هستند غيره و پزشكي تفریحي، علمي، اقتصادي، مهم مراکز دربردارندة و
 فعال نقش و دارد کشورها اقتصاد در خاصي جایگاه آن، شهري شاخه بویژه گردشگري صنعت امروزه. دهندمي تشكيل را توریستي

 (1391زحمتكش، و طولي عليزاده فني،) .ميكند بازي کشورها محيطي و اجتماعي -اقتصادي ساختار ارتقاء در موثر و
 اجتماعي، اقتصادي، مختلف هاي زمينه در و است گردشگري نوع ترین پردرآمد پيشرفته درکشورهاي شهري گردشگري

 .دارد انكارناپذیري تاثيرات غيره و اکولوژیكي فرهنگي،
 :چون دالیلي به بنا آن و شود مي افزون آن اهميت بر روز به روز که است صنعتي شهري گردشگري

 است؛ فعاليت پرسودترین  -
 شود؛ مي منجر محيط احياي به بلكه است، اکولوژیک عواقب فاقد تنها نه صحيح شرایط در  -
 (1381مؤذني،. )شود مي درآمد افزایش باعث و است زا اشتغال  -
 

 اقتصاد شهری -4-3
 و تجزیه براى اقتصاد علم ابزارهاى از رشته، این در. پردازد مى شهرى مناطق اقتصادى ى مطالعه به شهرى اقتصاد علم

 شهرى، ترابرى شهرى، مسكن ،(شهرى اراضى کاربرى)شهر در خانوارها و ها بنگاه یابى مكان به مربوط مسائل تحليل
 اقتصاد علم تر، دقيق عبارت به. شود مى استفاده شهر در نشينى حاشيه و فقر و شهرى ماليه شهرى، تسهيالت و هازیرساخت

. شود مى مطالعه اقتصادى مؤسسات و خانوارها گزینى مكان و شهر فضایى ساختار آن در که است خرد اقتصاد از اىشاخه شهرى
 ترابريو  ونقلحمل بازارگردشگري، بازارمسكن، :مانند؛ است شهرى مشخص بازارهاى بررسى شهرى اقتصاد مهم هاى حوزه از

 (1388زنوز، هادى) ... و شهري
 است، کرده جلب خود به ازپيش بيش را شهرى ریزان برنامه و شناسان جامعه شهرى، اقتصاددانان توجه که مسائلى از

 فقر مسكن، شهرى، تسهيالت و تأسيسات، ونقلحمل شهرى، هاى زیرساخت تأمين مانند؛ مهمى اجتماعى بامسائل رودررویى
 (1388،زنوز هادى) .باشدمي شهرى فرسوده هاى بافت نوسازى و شهرى نشينى وحاشيه

 انتشار و توليد آن درباره اى گسترده ادبيات اخير دهه در که است شهرى اقتصاد مهم هاى شاخه از یكى شهرى ماليه امروزه
 خدمات گذارى قيمت دولت، مختلف سطوح به ها ماليات و وظایف انواع تخصيص مالى، فدراليسم همچون مباحثى. است یافته

 به محلى هاى دولت دسترسى سازى آسان و آن بر حاکم قواعد و شهرداریها به دولت انتقالى هاى پرداخت آن، وصول و شهرى
 شهرى، اقتصاد توسعه برنامه تدوین فرایند در. است شده بررسى تفصيل به حوزه این در خصوصى بخش با ومشارکت سرمایه بازار

 رشد براى بهترى شرایط تا کنند مي کار جمعى طور به غيردولتى هاى سازمان و کار و کسب صاحبان عمومى، بخش مسئوالن
 بين رقابت از دیگرى زمان هر از بيش شهرها که است آن نيز موضوع این به توجه علت .کنند فراهم اشتغال ایجاد و اقتصادى

 .(1388 زنوز، هادى) پذیرند مي تأثير اى منطقه و ملى المللى،
 و پایدار ارزي درآمد به دستيابي و اشتغال جادیا .باشدمي اي مالحظه قابل اجتماعي و اقتصادي آثار داراي گردشگري صنعت

 جادیا .است صنعت این اجتماعي و اقتصادي آثار از المللي بين وفاق و صلح راستاي در فرهنگي متقابل شناخت همچنين و مناسب
 محل از مالياتي درآمدهاي افزایش ها، پرداخت تراز بهبود و ميزبان و شهر منطقه ،کشور براي ارزي درآمد کسب اشتغال،
 دادن سوق و اقتصادي هايفعاليت ساختن دگرگون ،ثروت تعدیل ،ايمنطقه تعادل جادیا گردشگري، با مرتبط اقتصادي هايفعاليت
 (1390،یزداني و همكاران. )ميشود محسوب شهري گردشگري اقتصادي اثرات از شهري مناطق به درآمد

 

 بر توسعه و رونق گردشگری رعوامل موث -4-4
 اهميت حایز محلي براي اقتصاد شده ایجاد درآمد و اشتغال گردشگري با مرتبط ونقلحمل هاي پروژهصنعت گردشگري در 

 پذیر امكان صنعت این نياز مورد هاي زیرساخت به توجه بدون نظير، کم درآمدهاي این به دستيابي و جهانگردي گسترش. است
 دیگري وجود ناکارآمدي باعث هاآن از یكي نبود و هستند همدیگر مكمل خصوصي و دولتي بخش گردشگري صنعت در. نيست

. باشيم صنعت این شكوفایي و رشد شاهد تا بگيرند قرار خود جایگاه در یک هر خصوصي بخش و دولتي بخش باید لذا. شود مي
 بخش وظایف مهمترین از یكي. باشد داشته صنعت این توسعه در را اساسي نقش تواندمي ها ساخت زیر ایجاد با دولتي بخش
 بودجه تخصيص با و موجود هاي پتانسيل مطالعه با ؛ کهباشدمي صنعت دراین کلي هاي سياست تعيين و کالن مدیریت دولتي،
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 اصالح و ترميم و ها فرودگاه تجهيز ها، جاده گسترش با کنند و مهيا را خصوصي بخش گذاري سرمایه براي الزم هاي زیرساخت
 نمایند. ایجاد را گردشگران خاطر آرامش و امنيت هايزمينه ونقلحمل هاي سيستم

 فاکتور که جهانگردان و گردشگران براي اجتماعي و رواني امنيت ایجاد جهت بسترسازي مقررات و قوانين وضع با همچنين
 مراکزآموزشي ایجاد و انساني منابع توسعه به و گيرد صورت است گردشگري صنعت توسعه راستاي در مهمي بسيار و مكمل

 سازند هموار خارجي و داخلي گذاران سرمایه براي را راه صنعت این در گذاري سرمایه از حمایتي قوانين تدوین با. پرداخته تخصصي
 .کنند ایجاد کشور به گردشگران سفر براي را الزم هايزمينه رساني اطالع و تبليغات باو 

 به احترام و حرمت و فرهنگي ميراث و منابع حفظ ،زیست محيط از حفاظت :است جنبه سه داراي گردشگري کلي طور به 
 جوانان، مردم، مشارکتي حضور و جلب با و نمایند استفاده خود ظرفيت این از توانند مي محلي نهادهاي فرهنگي بعد در ، کهجوامع

 ،گوناگون اشكال گوناگون، هاي فرهنگ معرفي و ها نمایش برپایي اجتماعي، هاي آیي گردهم انواع ها، شنج در نوجوان، و
 جلب هايزمينه فضاهایي چنين در توانند مي است ملت یک قومي و فرهنگي تنوع مظهر آنچه هر و فرهنگي و اجتماعي تعامالت

 از حفاظتي نقش توانند مي دولت براي مناسب جایگزیني ،عنوانبه مردمي نهادهاي. سازند فراهم را خارجي و داخلي گردشگران،
 استفاده خود تعاملي و مشارکتي اعتمادسازي، ظرفيت از توانند مي هاآن. بگيرند برعهده را گردشگري هاي جاذبه و فرهنگي ميراث
 تشكل .دهند سوق شهري گردشگري هاي جاذبه و عناصر سمت به گردشگري توسعه راستاي در را کالني گذاري سرمایه و نمایند
 در دولتي هاي دستگاه از جلوتر گامي گردشگري و فرهنگي ميراث زیست، محيط حوزه در ها زمينه از بسياري در نهاد مردم هاي
 خواهند قادر دولت با همكاري طرفي از و ظرفيت به توجه با محلي نهادهاي دیگر طرف از. اند برداشته کهن و قدیمي ميراث حفظ

 ها تشكل این فعاليت که نحوي به گيرد صورت خوبي بسيار هايفعاليت گردشگري و فرهنگي ميراث مانند هایي حوزه در تا بود
 را شهري پایدار گردشگري خود دنبا به امر این ؛ کهنمایند ممانعت شهري تاریخي هاي بافت به آسيب و گزند آمدن وارد از تواندمي
 (1391،کالنتري و همكاران. )آورد مي ،ارمغان به

 اولویت در گردشگري هاي حرکت مقصد براي... و ونقلحملو  يترابر ،ارتباطي بازرگاني، فرهنگي، رفاهي، امكانات ایجاد
 پایه محكمي اقتصادي ساختار در را خودش گردشگري سنتي شهرهاي در. شوند گرفته نظر در مبدأ عنوانبه اینكه تا هستند،
 غيرتوریستي، شهرهاي در و است شهري هاي توسعه و رشد دهنده ترقي گردشگري گردشگرپذیر، شهرهاي در. کند مي گذاري

 جاذبه افزایش و شهرها از جدید تصویرهاي ایجاد به شهري مدیران و ریزان برنامه و است مطرح فرصت یک عنوانبه صنعت این
 .(1397،يجرف رنجبر،) هستند نيازمند مقاصد ي ها

 را اول حرف گردشگري صنعت در متخصص و کالن مدیریت که رسيد نتيجه این به توان ، ميبا توجه به آنچه که بيان شد
 این گسترش و توسعه جهت الزم هايزمينه تواندمي استراتژیک مدیریت همراه به مدت کوتاه و مدت بلند ریزي برنامه. ميزند

 جامع طرح گرفتن نظر در با و کند مي گذاري سرمایه به اقدام امنيت احساس با خصوصي بخش. باشد داشته پيش در صنعت
و  ونقلحمل، سيستم ها هتل ساخت. بگذارند اجرا به را خود هاي طرح باید است شده تدوین کالن مدیریت توسط که گردشگري

 جهت گردشگران به اطالعات و گردشگري تورهاي ارائه و مسافرتي خدمات دفاتر ایجاد و گردشگري تاسيسات جابجایي مطلوب و
 در گردشگري پویایي به منجر و دهند مي گسترش را گردشگري و توریسم صنعت توسعه دامنه کشور مختلف شهرهاي به سفر

 (1390 ،یزداني و همكاران) .شد خواهند کشور
 

 در گردشگری شهری ونقلحملاهمیت  -4-5
 در جهان منابع پردرآمدترین و ترینمهم از یكي عنوانبه توریسم صنعت و باشد مي توریسم صنعت اصلي ارکان از ونقلحمل

 از وکاال انسان جایي به جا آنرا دراقتصاد. است بردن و کردن جا به جا معني به درلغت ونقل حملرود.  مي شمار به سوم هزاره آغاز

 ،بريترا " عنوان تحت را است 1ترنسپورتيشن  کلمه ترجمه خود که ونقلحمل کلمه. اند کرده تعریف دیگر نقطه به نقطه یک

 گردشگري توسعه شرط پيش ارزان و سریع و راحت مطمئن، مناسب، ونقلحمل امكانات بودن فراهم. برند مي کار به "ونقلحمل
 مقاصدگردشگري به دسترسي براي ؛ ودهندمي قرار نظر مد را زمان و هزینه عامل دو خود تصميمات در گردشگران زیرا. است

 (1389،نظریان و همكاران) گذارد. تاثيرمي عامل دو این بر مناسب سيستم بودن فراهم یا و ونقلحمل سيستم نوع انتخاب
 عبارتي به .نيست پوشيده کسي بر امروزي جوامع اجتماعي و سياسي اقتصادي، مختلف ابعاد در ونقلحمل نقش و جایگاه

»  را آن توانمندي و کارآمديدر ؛ ومي دانند کشورها پایدار و متوازن توسعه اساسي هاي پایه از یكي عنوانبه را ونقلحمل امروزه
. دانند مي محور عدالت و پایدار توسعه ساز کارآمد زمينه ونقلحمل نظام اهميت« نمایند مي تعبير توسعه موتور یا محرکه نيروي به

 در. کند مي حرکت وسياسي اقتصادي و اجتماعي نيازهاي با همراه و تكنولوژي، علم هاي پيشرفت موازات به که ونقلحمل صنعت
. است دیگر صنایع روي آن تاثيرگذاري ونقلحمل اقتصادي هاي ویژگي از یكي. است دست آورده به عظيم جایگاهي جهاني پهناي

                                                           
1 -transportation 
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نظریان و ) .هستند وابسته هم به زیادي خيلي ميزان به ونقلحمل و گردشگري. برد نام توان مي را صنعت گردشگري راستا این در
 (1389،همكاران

 گردشگران هاي هزینه از بخشي که باشد مي گردشگري صنعت دهنده تشكيل عناصر ترین عمده از یكي ونقلحمل سيستم
 تحقق دست دور نقاط به افراد دایمي زندگي محل و مبدا از حرکت و جایي به جا با گردشگري اساساً. دهد مي اختصاص خود به را

 (1389،نظریان و همكاران ) .باشد مي ونقلحمل امكانات توسعه به منوط توریسم صنعت گسترش و توسعه. کند مي پيدا
 در گردشگر یک هاي هزینه کلي طور به. است گردشگري اقتصاد فرایند در توجه مورد مباحث از یكي ،گردشگران هزینه نحوه

 .است آن مانند و ترابري خدمات وگذار، گشت ،ونقلحمل و تردد ،بازدید تفریحات، اقامت، خوراك، و غذا هزینه ؛ شامل مقصد
 (1391،طيبي بدري،)

 مبدل جهان در وکار کسب هايزمينه ترین بزرگ از یكي به صنعت این و است گسترش حال در سرعت به گردشگري صنعت
 گسترش دهنده نویدهمگي   گردشگري تكامل به رو انواع و گردشگران تازه هاي گروه ،جدید مقاصد روشن، هاي افق .است شده
 در .باشدمي خود متعارف محيط از خارج در مردم واقامت مسافرت حاصل گردشگري صنعت چنين هم .هستند صنعت این

 بررشد اي عمده تأثير ونقل حمل توسعه .است اهميت داراي گردشگري درتوسعه ونقل حمل خصوص به ها ساخت زیر گردشگري
 گردشگري توسعه الزم شرط وارزان سریع راحت، مطمئن ،مناسب ونقل حمل امكانات بودن فراهم .است داشته صنعت این وهدایت

 هاي راه زا برداري بهره و فرودگاهي و هواپيمایي خدمات توسعه ونقل، حمل مدرن وسایل و ارتباطات وگسترش بسط .است
 (1389 ،دهگاني) .افزود خواهد گردشگري هاي مقصد بر گردشگران براستقبال مواصالتي و ارتباطي
 

 نقش گردشگری در توسعه اقتصاد شهری -4-6
 بخشند بهبود را خود وضعيت اند توانسته راه این از کشورها از بسياري و است یافته فراواني توسعه جهان در گردشگري صنعت

 قدري به امروزه گردشگري صنعت. بكاهند خویش ارزي درآمد کمبود و سرانه درآمد سطح بودن پایين بيكاري، مانند مشكالتي از و
 .نامند مي نيز نامرئي صادرات را آن دانان اقتصاد که دارد اهميت کشورها اجتماعي و اقتصادي توسعه در

 سرمایه بنابراین؛ شود مي تلقي روشن اي آینده با پویا صنعتي خود خاص ویژگي با که دنياست صنعت جدیدترین گردشگري
 رقابتي به گردشگران جذب امروزه. است افزایش به رو جهانگردي هاي جاذبه داراي کشورهاي تمام در صنعت دراین گذاري
 درآمدهاي و ملي اقتصاد پيشبرد در تنها نه صنعت این زیرا است شده تبدیل گردشگري صنعت در درگير نهادهاي بين در فزاینده

 کشورهاي براي و است جدید مشاغل کننده ایجاد حال عين در و آلودگي از عاري و پاکيزه است صنعتي بلكه دارد نقش ارزي
 همه و صحيح ریزي برنامه اینكه بر مشروط شود تبدیل ارزي درآمد کسب منبع مهمترین به تواندمي زمينه، این در پتانسيل داراي
 (1393ویسي،) .شود اجرا و تنظيم آن براي نگري آینده با توام جانبه

 ميزبان جوامع و ها حكومت تجاري، کنندگان تامين گردشگران، متقابل روابط از شده ناشي روابط و ها پدیده از جمعي توریسم
 فنون، و علوم پيشرفت عمومي، رفاه افزایش جمعيت، افزایش امروزه،. است توریست و گردشگران ميزباني و جذب فرآیند در

 کشورهاي و است شده جهانگردي و سفر روزافزون رشد باعث همه و همه...  و فراغت و کار مقوله تفكيک ،آزاد زمان افزایش
 کسب باعث صنعت این توسعه جهت در تالش و جهانگردي صنعت به ویژه توجه که اند یافته دست واقعيت این به جهان

 (1393 سقایي، و یزدي پاپلي) .باشد داشته همراه به محلي اقتصاد و بومي جوامع براي اضافي هاي منفعت و هنگفت درآمدهاي
 توسعه براي رهيافتي تواندمي ايمنطقه و ملي سطح در اشتغال ایجاد و درآمد منابع از یكي عنوانبه گردشگري صنعت

 حال در اقتصادي هاي بخش دیگر هايفعاليت سود که زماني در خصوص به گردشگري باشد، ملي قلمرو در اجتماعي و اقتصادي
 به که اجتماعي اي پدیده عنوانبه گردشگري امروزه است توسعه براي راهبردي و هاآن براي مناسبي جایگزین ،باشدمي کاهش
 هاي رشته از محققين مطالعه مورد گذارد، مي جاي به مقصد جوامع در بسياري اثرات فرهنگي و اقتصادي ،اجتماعي توسعه جهت
 مردم و اجتماعي شناسي روان شناسي، جامعه هاي رشته محققين ومشاهدات مطالعات از که آنچه .گيرد مي قرار مختلف علمي

 و یزدي پاپلي) .هاست زمينه وسایر اقتصادي درعرصه آن واساسي محوري نقش آید، مي بر گردشگري درزمينه شناسي
 (1393سقایي،
 :کرد زیرخالصه درموارد توان مي را شهري درتوسعه گردشگري غيرمستقيم و مستقيم اقتصادي اثرات مجموع در
 جامعه سطح در عمومي درآمد افزایش و اشتغال ایجاد -
 شهرها به خارجي هاي گذاري سرمایه و ها سرمایه ورود -
 گردشگيري قطب یک عنوانبه شهر معرفي -
 گردشگري با مرتبط امور در شاغل تعداد افزایش -
 شهرها سطح در نوسازي و ساز و ساخت رشد -
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 (1389وهمكار، نوربخش)محلي موجود هاي توانایي کارگيري به -
 

 نتیجه
 توسعه محرکه نيروي منزله به را آن توان مي که دارد اي ویژه اهميت اجتماعي و اقتصادي رشد براي گردشگري توسعه

 که آنچه. باشد گردشگري توسعه براي الزم اوليه مواد فاقد که نيست کشوري هيچ. آورد حساب به کشورها تمام در اقتصادي
 و درخور کوشش با کشور هر بنابراین؛ رود شمارمي به گردشگري جاذبه تنهایي به خود سازد مي متمایز همدیگر از را کشورها
 خودکمک اقتصادي رشد به راه این از و بوده و گرشگرد جهانگرد کننده وارد تواندمي گردشگري زمينه در مناسب گذاري سرمایه

 تعداد یا و کشاند مي و فرهنگي طبيعي نقاط و روستاهاشهر ها و  سوي به صنعتي ثقل مرکز از را جمعيت و پول گردشگري. نماید
 .شود مي جهانگردپذیر کشورهاي اقتصاد در مضاعف بازده باعث هاآن حرکت این و سازد مي روانه شهري مراکز سوي به را زیادي
 درآمدهاي به دستيابي و المللي بين تفاهم ایجاد فرهنگ، اعتالي راه بهترین را گردشگري پيشرفته، کشورهاي از بسياري 

 مقصد نواحي اجتماعي و اقتصادي توسعه خارجي، و داخلي گردشگري توسعه هدف ترینمهم واقع در. دانند مي اقتصادي سرشار
 (1391زحمتكش، و طولي عليزاده فني،) .است

 سطح سنجش معيارهاي از یكي امروزه. باشد مي ونقلحمل سيستم توسعه مدیون گردشگري سيستم رشد که نيست تردیدي
 که . است پرنده خود وجهانگردي پرنده هاي بال مثابه به ونقلحمل. است سرزمين آن ونقلحمل نظام سرزميني، هر یافتگي توسعه

 در خصوصاٌ ،موضوع در گردشگري ترینمهم امروزه. بود نخواهد پرواز به قادر اي پرنده هيچ ها بال نبود یا ضعف صورت در
 درحال کشورهاي مشكالت از یكي ونقل درحمل پيشرفت و توسعه عدم جهت همين به .است ونقلحمل المللي بين جهانگردي

 .است المللي بين جهانگردي درزمينه توسعه
، سعي بر حرکت در مسير تعالي جوامع در حال پيشرفت و توسعهبا عنایت به آنچه ذکر گردید؛ هرجامعه اي علي الخصوص 

داشته و هدف و مقصود مدیران و برنامه ریزان این جوامع نيز تالش در جهت نيل به این هدف است که توسعه اقتصادي و در ابعاد 
 .باشدميکوچكتر و البته مهم آن اقتصاد شهري یكي از مولفه هاي آن 

که با کمترین  باشدميز هاي نيل به رشد و توسعه اقتصاد شهري، توجه و گسترش صنعت گردشگري یكي از ارکان و پيش نيا
بيشترین بازده را درکوتاه ترین بازه زماني براي شهر در ابعاد اقتصادي به همراه داشته باشد. چراکه گردشگري عالوه  تواندميهزینه 

و تفریح و بازدید و گشت و گذار  ونقلحمل ، اسكان،هاي مختلف، خدماتاشتغال در بخش بر تاثيرات مستقيم اقتصادي که شامل 
، بهداشت و درمان ، فرهنگ، ساختمانقيم نيز بر بسياري از بخش ها در شهر شامل ؛ تاسيسات شهريتغير مس صورتبهو  باشدمي

 و عامل مهمي در توسعه شهري باشد. گذار بوده تأثيرو امنيت و... نيز 
بر وزن رقابتي جاذبه مقصد نسبت به سایر رقباي  تواندميمهم بر صنعت گردشگري داشته و  تأثيرهایي که یكي از بخش 

 .باشدمي ونقلحملگذار باشد بخش صنعت و  تأثير
و امكانات جابجایي شهري داراي نقشي متمایز در صنعت گردشگري و رونق توریسم در  ونقلحملبرابر آنچه ذکر گردید ؛ 

 اثر قابل توجهي در صنعت گردشگري داشته باشد. تواندميتوجه به این بخش و گسترش توسعه آن  که باشدميشهر ها 
صنعت گردشگري شهر داشته بر توسعه  تواندميکه  تأثيريو  ونقلحملبه طور کلي باتوجه به رونق و پيشرفت در صنعت 

ه آن مي توان به این نتيجه رسيد که توجه و رونق در صنعت از طرفي اهميت صنعت توریسم در اقتصاد شهري و توسع و  باشد
گذار باشد و درنتيجه زمينه ساز و یكي  تأثيرتوسعه و رشد اقتصاد شهري  قادر خواهد بود درو به روزآوري و پيشرفت آن  ونقلحمل

 د. بي به توسعه پایدار و همه جانبه گرداز عوامل دستيا
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