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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1041بهار (، 18)پیاپی:  1، شماره پنجمسال 

 

با  یو ناسازگار یدر مسکن شهر نگیضوابط پارک یاقتصاد لیتحل

   یمعابر شهر یمقررات طراح

     

 1سعيد رضواني كاخكي
 09/11/1400تاریخ دریافت:  

 02/12/1400تاریخ پذیرش: 
 

  19999کد مقاله:  

 
 

 يده ـچك
 

، منجر به  و تصادفات کیتراف شیو افزا محیطیزیست یهایآلودگمانند  ستم،یقرن ب یشهر یهاتوسعه یاثرات منف
جهت اصالح  یسنت هاینامهآئین لی. لذا ضرورت نقد و تحلدیگرد یشهر یهاو طرح در ضوابط داریتوسعه پا دیجد کردیرو

در مسکن  نگیضوابط پارک لیبه تحل ،شده هیته 1400در سال  هاست. در مقاله حاضر ک افتهی شیو معابر افزا هاکاربری
هزینه احداث یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی مطابق مقررات شهرسازی و پرداخته شده است. در ابتدا  یشهر

 پارکینگفضای  مترمربع 29است. طبق مقررات شهرسازی برای پارك هر اتومبیل حداقل  دهیگرد برآوردمعماری در ایران 
در حال  نگیاحداث پارک  نهینسبت هز رسدیمبه نظر  یمسکون یمساحت واحدها یکاهش یگوبه ال توجه. با نیاز است

 ینوع یای، گوداریپا ونقلحمل قیو ضرورت تشو یشخص لیاستفاده اتومب زیپره کردیرو گریاز طرف د افزاش است.
، رابطه درصد نگیو پارکمسکن  هایدادهمحاسبات آماری  دربا ضوابط موجود است.  یشهر هایاستراتژی یناسازگار

به  جتاًینت .گرددیم دی، تشدهزینه پارکینگ با متراژ آپارتمان یک رابطه خطی معکوس است که با کاهش متراژ آپارتمان
 یداریمعن یناسازگار ی،دارا یمسکون یهامجتمع نگیموجود پارک ی، الگومسکن در شهرها یزیربرنامهدر  رسدیمنظر 
 .باشدیمفرادست  یهاطرح دیجد کردیبا رو

 

 ی، مقررات شهر، مسکنداری، توسعه پانگیپارک یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 rezvanibox1@gmail.com   آموزش عالی بینالود مشهدموسسه  رایداتسا -1
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 مقدمه  -1
 کالبدی معماری، مختلف مکانی، ابعاد دارای که ،چندبعدی عملکرد با است نهادی ،باشد کالبدی ساختاری آنکه از بیش مسکن

 و شهرسازی اصول رعایت مسکونی، هایمجتمعساخت  دراست.  پزشکی و شناختیروان مالی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، و
 باید شرایطی چنین دارد. در اهمیت همواره هاآن الزم برای ساکنان تسهیالت و خدمات تأمین و زندگی برای مناسب فضایی ایجاد

 &)زیاری, پرهیز, مهد نژاد, کوشید.  ،هاآن مسکونی واحدهای کیفیت بهبود منظور به درآمد، هایگروه درآمدی وضعیت ارتقای در
 ( که در استانبول برگذار شد مسکن مناسب را به مفهوم : آسایش و فضای1991در دومین اجالس اسکان بشر ) (1839اشتری, 

، پایداری و دوام سازه ای ،روشنائی ، تهویه و سیستم گرمائی مناسبمالکیت ،  مناسب ،امنیت مناسب ، دسترسی فیزیکی و امنیت
زیر ساخت های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی بهداشت وآموزش ، دفع زباله عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی 

امین شود. مساکن پایدار همانند توسعه از نظر کار و تسهیالت اولیه است که تمامی موارد می بایست با توجه به استطاعت مردم ت
، ورد توجه مسکن پایدار شامل انرژیگانه اکولوژیکی ، اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی می باشند. موضوعات م 8پایدار در ابعاد 

، ریزی، طرح، فاضالب ، سالمتی و حیات جانوری و گیاهی و موارد مرتبط با برنامه ریزی ترافیک ،منابع آب ، مصالح ساختمانی 
 همسایگی که است داده نشان پژوهش (1899کریمی,  &)اکبر پور, اکبری, ساخت وساز و تخریب در موتقع ضروری می باشد. 

 شرایط دارای روی،میتوانند پیاده گیری جهت و عمومی نقل و ،حمل اقتصادی و اجتماعی تنوع با همسایگی بمعنی پایدار، های
 در توانندمی( Affordability) توانائی سطح هدف و( Sustainability)پایداری هدف حقیقت در. باشند قیمت ارزان مسکن
 تمرکز هزینه بر توانائی سطح حالیکه در دارد وخدمات روی، پیاده قابلیت دسترسی، بر یبیشتر تاکید ،پایداری: گیرند قرار تعارض

 در قیمت ارزان مسکن اصلی نتایج مقابل ،در روی پیاده قابل و مناسب رسانی خدمات با موقعیتهائی در مسکن وساز ساخت.کند می
 (Talen & Koschinsky, 2011) .گیرند می قرار قیمت ارزان موقعیت
 

 مباني نظری -2
 از همچنین اطمینان و آن با شده پیموده مسافت کاهش و شخصی خودروی به وابستگی کاهش ،پایدار توسعهرویکرد  در

 .است توجه مورد و دوچرخه سواری پیاده روی همگانی، ونقلحمل مانند سفر پایدار شیوه های با شهری توسعه های هماهنگی
 این در که چرا .آورد وجود به خیابانها طراحی و ونقلحملبرنامه ریزی  در را توجهی قابل تغییرات پایداری، با مرتبط مفاهیم ظهور

 سفر، ایجاد بر پارکینگ، زمینه در جاری سیاستهای.میشود توجه جامعه تمامی افراد و برنامه ریزی جنبه های تمامی به رویکرد

 و تشویق را خودرو از استفاده که شرایطی آوردن فراهم .دارد سزایی به تأثیر شهری طراحی و زمین کاربری سفر، شیوه انتخاب
 هایشیوه از استفاده کاهش و سفر زمان و طول افزایش نشینی، حاشیه افزایش موجب فراوان، و رایگان پارکینگ مانند کند تسهیل

 .شود گرفته پیش در پارکینگ مدیریت و ریزی برنامه در مناسب رویکردی است الزم اساس این بر .شد خواهد پایدار سفر
 افزایش را ترافیک ازدحام و هوا آلودگی شخصی شده، خودروی از استفاده افزایش به منجر فراوان، و رایگان پارکینگ تأمین

 اجبار مخرب قانون اثرات به بردن پی که می دهد نشان پارکینگ سیاست گذاری زمینه در جهانی موفق تجارب بررسی .داد خواهد

 فضاهای رفتن بین از و ازدحام ترافیک افزایش هوا، آلودگی شخصی، خودروی از استفاده به تشویق مانند کاربریها پارکینگ تأمین

 گام و تدریجی صورت به رویکرد تغییر این معموالً .سیاست بزنند این اصالح به دست شهرها از بسیاری تا است شده موجب شهری

عمومی باید سازندگان را وادار کنند بجای  نواحی کامال مجهز به سیستم حمل و نقل (1899)شهرسازی,  .میافتد اتفاق گام به
باید از سازندگان خواست که فضاهای  حداقل پارکینگ حداکثر میزان پارکینگ را فراهم نمایند.شوپ همچنین بر این باور است که

یکنند و خودرو تعیین شده برای پارکینگ را از محوطه آپارتمانها جدا کنند. این جدائی بدان علت است که افرادی که رانندگی نم
و  شهرسازیسنتی در ضوابط  .(1891اسپک,  &)دوانی  شخصی ندارند، مجبور نباشند برای خودرو های افراد دیگر یارانه بپردازند

 جهت تامین پارکینگ آمده است: های ایران شهرداری معماری
اصلی عنصردیگری درآن ساخته نشده باشدودرآن اتومبیل پارك می  ارکینگ طبقه ای از بناست که جز ستون هایپ تعریف:

کلیه مالکین بخش خصوصی متر می باشدکه در قسمت اعیانی ملک در همکف یا زیرزمین ساخته میشود. 4/2شود و ارتفاع مفیدآن 
 ت زیر می باشند: یا دولتی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند موظف به تامین پارکینگ مورد نیاز مطابق مقررا

سط به محوطه ای وتحقق طبقات و واحدها مشروط به تامین پارکینگهای مورد نیاز میباشد.هر وسیله نقلیه شخصی بطور مت
جهت توقف و به همین میزان جهت مانور نیاز دارد.لذا طراحی پارکینگها باید به نحوی باشد که بر اساس مربع متر  29معادل

 در بخش دیگری از مقررات معماری و شهرسازی آمده است: اتومبیل مستقال بتواند داخل یا خارج شود.استانداردهای موجود هر 
مترمربع تجاوز نماید  130بازاء هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ الزامی است و در صورتیکه مساحت هر واحد مسکونی از 

 240ر نظر گرفته شود. بطور مثال اگر زیربنای یک واحد مسکونی مترمربع مساحت اضافی یک واحد پارکینگ د 120به ازاء هر 
 واحد پارکینگ محاسبه می گردد. 9/1مترمربع باشد 
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احداث و تملک مسکن همواره یکی از دغدغه های مهم و اساسی مردم در سالهای اخیر بوده و با توجه به افزایش روز افزون 
طبق آمار سند چشم انداز ر متوسط و ضعیف جامعه دست نیافتنی تر می شود.، خانه دار شدن روز به روز برای قشقیمت مسکن

 بنابراین.میباشد مترمربع 80 از کمتر زیربنایی تامین معادل 9 تا 1 هایمسکن متوسط پس انداز خانوارها در ده سال در دهک
که با تالش مضاعف در صدد تملک یک  باشد جامعه از دهکهائی از برخی برای مهمی مانع تواند می پارکینگ ساخت نرخ تحمیل

واحد پارکینگ برای هر  واحد مسکونی با زیربنای حداقل می باشند.در محاسبات پیش رو در نظر است تا نسبت هزینه احداث یک
 واحد مسکونی مطابق مقررات شهرسازی و معماری براورد گردد.

 

 های تحقيقداده -3
 2 متری  را 1400 سال در مسکن ملی طرح ذیل مسکونی واحدهای ساخت هزینه،  ساختمان مهندسی نظام مرکزی شورای

 سازهای و ساخت معمول تیپ در مسکونی واحد مترمربع هر ساخت هزینهبر این اساس ،  .اعالم نمود تومان هزار ۰90 و میلیون
 شده است. برآورد تومان هزار  ۰90 و میلیون 2  حدود طبقه، 9 تا 8 ارتفاع در مترمربع، 2000 تا 400حداکثر زیربنای یعنی ،ی شهر

 مختلف نقاط در مسکونی واحدهای فروش روز قیمت همان یا مسکن شده تمام قیمت به مربع متر هر در ساخت هزینه نسبت
 مربع متر هر در ساخت هزینه رابطه .است جنوبی نقاط تا شهر شمالی مناطق از صعودی منحنی یک بلکه نیست، ثابتی عدد یشهر

 تعیین تومان میلیون 80 حدود آن روز مربع متر هر قیمت که شهر از ایمنطقه در که است شکل این به مسکن روز قیمت به
 هزینه شهر قیمت ارزان نقاط در .رسدمی هزار ۰90 و میلیون 2  حدود به ساختمان این از مربع متر هر برای ساخت هزینه شودمی

جهت تفکیک هزینه احداث پارکینگ از هزینه کل ساختمان ،  کند.می بازی ساختمان قیمت تعیین برای را اول نقش وساز ساخت
الزم است هزینه فعالیتهای ساختمانی را که در زیربنای مفید واحدهای مسکونی اجرا میگردد از هزینه فعالیتهای ساختمانی انجام 

سرجمع شماره  صورت به ساختمانی کارهای اجرای پیمان بخشنامه پیوست 9درجدول صفحه شده در فضای پارکینگ جدا نمائیم. 
معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری درصدهای اجرا ساختمان را میتوان بشرح ذیل  4/2/1839مورخ  1409/100

 اقتباس نمود :
 ر ذیل میباشند:طبق این جداول فعالیتهای انجام شده در فضاهای مفید مسکونی که در پارکینگ ها اجرا نمیشود به قرا

. بخشهای نازك کاری ساختمانی شامل:درب و پنجره و نرده ها،درب و کمد چوبی،کاشی و سرامیک ونماسازی وسنگ کاری
بخشهای تاسیسات شامل:اجراء لوله کشی سرد و گرم ، اجراء کانالهای هوا، نصب رادیاتورها،نصب سرویسهای بهداشتی و شیراالت، 

بنابراین چنانچه . درصد از کل ساختمان 28,93درصد جمعا  1۰/12درصد و بخش تاسیسات  41/11بخش نازك کاری  موتورخانه.
براورد گردد قیمت تمام شده پارکینگ به ازاء هر  تومان هزار ۰90 و میلیون 2قیمت تمام شده یک ساختمان مسکونی هر متر مربع 

 متر مربع به قرار ذیل محاسبه می شود:
100-23/58=76/42 % 

27500000*76/42%=21015500 Rls 

 

بنابراین قیمت تمام شده ساخت  1011سال مبنای بر رکینگپا و ساختمان احداث هزینه محاسبات -1جدول 
پارکینگ به ازاء هر متر مربع  برابر 

از طرفی  خواهد بود.ریال  2101990
طبق مقررات شهرسازی برای پارك هر 

متر مربع  9/12اتومبیل حداقل به فضای 
و برای مانور و جابجائی نیز به همین 

فضای متر مربع  29جمعا  9/12میزان 
. این فضا برای پارکینگ نیاز است

مربع بدون متر 130آپارتمانهای تا 
 باشد.هیچگونه تغییری الزم االحداث می

قیمت پارکینگ احداثی را برای  1جدول 
 ۰9تا  190آپارتمانهای متراژ متوسط از 

 .متر به نمایش گذارده است

 خالصنانسبت  نسبت خالص پارکینگهزینه  مسکونی هزینه آپارتمان متراژ

150 412500 52539 12.7 11.3 

140 385000 52539 13.6 12 

130 375500 52539 14 12.3 

120 330000 52539 15.9 13.7 

110 302500 52539 17.4 14.8 

100 275000 52539 19.1 16 

90 247500 52539 21.2 17.5 

80 220000 52539 23.9 19.3 

75 206250 52539 25.5 20.3 

متر مربع به  190متر تا  ۰9در جدول فوق محاسبات و نتیجه نسبتهای هزینه احداث بخش مسکونی و پارکینگ آپارتمان از 
تا از تغییرات بازار نسبتها به درصد تبدیل شده اندنمایش گذاشته شده است.مبلغ هزینه مسکونی و پارکینگ به هزار ریال است و 

هزینه احداث پارکینگ بر جمع هزینه های احداث بخش مسکونی و پارکینگ  نسبت ناخالص از تقسیم.مسکن و تورم مستقل باشند
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حاصل  )بدون احتساب هزینه پارکینگ(حاصل شده و نسبت خالص از تقسیم هزینه احداث پارکینگ بر هزینه احداث مسکونی
 گردیده است.

 

 تجزیه و تحليل  -4

 کل هزینه به پارکینگ هزینه نسبت 1 شکل در
 پارکینگ و مسکونی بخش مجموع شامل آپارتمان
 شود می مشاهده که همانطور. است شده داده نمایش
 پارکینگ و مسکونی واحد کل به پارکینگ هزینه نسبت

 ۰9 کوچکتر واحدهای تا درصد 11 متری 190 واحد از
 .یابدمی افزایش درصد 20 به متری

نسبت هزینه پارکینگ به هزینه بخش  2 شکلدر 
مسکونی نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده 
می شود نسبت هزینه پارکینگ به واحد مسکونی از 

 ۰9درصد تا واحدهای کوچکتر  12متری  190واحد 
 درصد افزایش مییابد. 29متری به 

لذا می توان مشاهده نمود مقررات الزام آور فعلی 
در خصوص احداث پارکینگ جهت هر واحد مسکونی 

درصد به افرادی که درصدد  29هزینه زیادی را تا حد 
تملک یک واحد مسکونی کوچک می باشند تحمیل 
می نماید که عالوه بر فشار اقتصادی به کسانی که 

شهروندان را تشویق به  ،فاقدخودرو شخصی هستند
استانداردها و خرید خودرو می نماید که این امر با 

به  شهری در تناقض می باشد. جدید هاینامهآئین
عبارت دیگر خانواده هائی که فاقد اتومبیل می باشند 

 29تا می بایست متقبل پرداخت هزینه سنگینی )
 درصد( برای دارندگان اتومبیل شوند.

ها در نرم افزار اکسل نمودار خط هپس از آنالیز داد
 لکش) مشخص می گردد هادادهیب همبستگی و ضر

 هادادهدر نمودار فوق که آنالیز آماری در مورد  (8
صورت گرفته است رابطه ناخالص درصد هزینه 
پارکینگ با متراژ آپارتمان یک رابطه خطی معکوس 
است که با کاهش متراژ آپارتمان ، افزایش می یابد که 

با  یناسازگار یایدر برنامه ریزی مسکن در شهرها گو
 919/0همبستگی  بشده می باشد. ضری نییاهداف تع

 نشاندهنده معناداری اعداد جداول است.

 
 پارکینگ ناخالص هزینه درصد : نمودار1 شکل

 

 
 رکینگپا ناخالص هزینه درصد نمودار: 2 شکل

 
 پارکینگ ناخاص هزینه درصد خطی نمودار: 3 شکل

 گيری نتيجه -5

همزمان با ایجاد واحدهای همسایگی با کاربری مختلط و توسعه حمل و نقل عمومی و تشویق پیاده روی ، برنامه ریزان 
شهری باید بکوشند تا ضمن تدوین مقررات شهرسازی در جهت تشویق شهروندانی که فاقد اتو مبیل هستند ، معیار حداقل 

 تعیین نیاز با مورد پارك فضای تعداد حداقل تأمین کردن الزام گزینجایپارکینگ را به حداکثر پارکینگ اصالح نمایند. 

 .موجب تشویق شهروندان به هماهنگی با الگوهای توسعه پایدار می باشد کاربریها، پارك در فضای برای تأمین مقدارحداکثرمجاز
های کوچکتر در حد الگوی مصرف هستند بدین صورت علی الخصوص برای قشر متوسط شهروندان که بدنبال تملک آپارتمان

قابل تجید نظر در ضوابط پارکینگ واحدهای مسکونی در مسکن  درصد کاهش خواهد داشت. 29هزینه خرید و ساخت مسکن تا 
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ب تشویق ساکنین به استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش الودگی ، موجدسترس شهری، عالوه بر صرفه قابل توجه اقتصادی
 هوا و مصرف سوخت فسیلی خواهد شد.

 

 منابع

 و جغرافیا. روستائی مناسب مسکن معیارهای از مردم نگرش میزان واکاوی(. 1899. )ی, کریمی., ف, اکبری., م, پور اکبر .1
 .42-28, ریزی برنامه

 .ایران وبودجه برنامه سازمان: تهران. 1400 سال ابنیه رشته پایه واحد بهائ فهرست(. 1899. )ب. س, ایران .2
 برنامه و مدیریت سازمان: تهران. سرجمع صورت به ساختمانی کارهای اجرای پیمان انعقاد بخشنامه(. 1839. )ب. م, جمهور .8

 .ریزی
 .مازندران دانشگاه: بابل. هوشمند رشد راهنمای(. 1891. )ج, اسپک &., ا, دوانی .4
 مسکن تأمین برنامه ارائه و درآمدی هایهگرو مسکن ارزیابی(. 1839. )ح, اشتری., ح, نژاد مهد., ف, پرهیز., ك, زیاری .9

 .21-1, انسانی جغرافیای های پژوهش. درآمد اقشارکم
 .ساختمان مهندسی نظام سازمان: تهران. وساز ساخت هزینه جدول(. 1899. )ن. س, ساختمان .1
 .تهران .(pp. 45-50) شهری معابر طراحی نامه آیین, شهرسازی. ر. و .مبانی: 1 بخش(. 1899. )ح. م, شهرسازی .۰

8. Gren, Å., Colding, J., Berghauser Pont, M., & Hilding Marcus, L. (2018). How smart is 

smart growth? Examining the environmental validation behind city compaction. 

AMBIO A Journal of the Human Environment, 1. 

9. commission, M. t. (2007). REFORMING PARKING POLICIES TO SUPPORT 

SMART GROWTH. San Francisco: Metropolitan Transportation Commission. 

10. Development, C. a. (2006). Parking Spaces / Community Places. Washington, DC: U.S. 

Environmental Protection Agency. 

11. Talen, E., & Koschinsky, J. (2011). Is subsidized housing in sustainable neighborhoods? 

Housing Policy Debate, 1-28. 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1041بهار (، 18)پیاپی:  1، شماره پنجمسال 

 

در  یتعامالت اجتماع یشهر نرم در جهت ارتقا کردینقش رو یبررس

 مشهد( هی: محله هاشمیپس ازکرونا )نمونه مورد یشهر یفضاها

     

 ،3ملیکا فدوی، *2مانا وحیدبافنده، 1محمد تقی پیربابایی

 4بهالوفرنوش 

 07/03/1401تاریخ دریافت:  
 31/03/1401تاریخ پذیرش: 

 

  13231 1کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 یالگو رییتغ جهیو در نت یدر شهرها سبب کاهش تعامالت اجتماع یاجتماع یگذارفاصله استیکرونا و اعمال س وعیش
شد و  یو اماکن عموم دیاز مراکز خر اریبس یلیدر شهرها باعث تعط روسیو نیشهروندان شده است، گسترش ا یرفتار

و شهروندان آن شد. فاصله  یبر بستر جامعه شهر یگفرهن ،یاجتماع ،یاقتصاد یضربه ها جادیموضوع باعث ا نیهم
موضوع باعث  نیاز موارد هم یاریو در بس یعموم یدر فضاها یشهر یگفتمان ها جادیسبب کاهش ا یاجتماع یگذار

متفاوت در حال تجربه شدن است، لزوم  یدر شهروندان شد، در حال حاضر که جهان یو افسردگ یاجتماع یانزوا جادیا
که متعلق به همه  یدر بستر یتا تعامالت اجتماع شودیاحساس م شیاز پ شیپ یجمع یعادالنه فضاها عیو توز ایاح

 یشهر نرم در جهت ارتقا کردیرو یریو به کارگ نییمقاله به تب نیها و ساکنان شهر است، دوباره از سر گرفته شود، اگروه
چارچوب  یو با بررس باشدیم یقیحاضر از نوع تطب ژوهشپ قیدر دوران کرونا پرداخته است، روش تحق یتعامالت اجتماع

 فیشهر نرم در دوران کرونا و پسا کرونا تال کردیبا رو یشهر یدر فضاها یریحضور پذ شیدر جهت افزا ییارهایمع ینظر
موضوع  یوموثر بر ر یارهایبه شناخت مع یدانیمطالعات م زینامه باز و بسته، مشاهده، مصاحبه و نپرسش لی. با تکمشودیم

 یداده ها و در مولفه ها لیدر جهت تحل Spssاز نرم افزار  یکم یمستخرج شد و در روش مولفه ها هیدر محله هاشم
استفاده  یکم یبه داده ها یبخش اریآن در جهت اعت یهم پوشان تیداده ها و در نها لیتحل هیو تجز یاز دسته بند یفیک

 یاستباط شده در دو دوره قبل کرونا و بعد کرونا بررس یارهایبا مع یشهر یفضاها یریحضور پذ زانیم تیشد و در نها
 شد. یبررس هیدر محله هاشم اریهر مع یگزار ریتاث زانیشهر نرم م کردیشده است و با توجه به رو

 

 یاجتماع یانزوا ،یتعامالت اجتماع ،یشهر یشهر نرم، کرونا، فضاها یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز - 1

 (نویسنده مسئول)طراحی شهری، دانشگاه هنر اسالمی تبریز/دانشکده معماری و شهرسازیدانشجوی کارشناسی ارشد  - 2
ma.vahidbafandeh@tabriziau.ac.ir  

 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسالمی تبریز/دانشکده معماری و شهرسازی دانشجوی - 3

  دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسالمی تبریز/دانشکده معماری و شهرسازی - 0
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 مقدمه  -1
در دوران شیوع  ،تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری همواره یکی از مهم ترین موضوعات و از اهداف اصلی طراحی فضاست

کرونا یکی از بارزترین پیامدها کم شدن حضورپذیری مردم و در نتیجه کاهش تعامل میان آن ها بود، چالشی که امروزه بسیاری از 
اما در بسیاری از موارد به دلیل  ،ی فضاهای شهری در جهت بازگرداندن رونق اجتماعی کرده استدرگیر بازطراحطراحان شهری را 

با عدم موفقیت روبرو شده است،  در اثر بروز کرونا عدم مکان یابی مناسب و هم چنین نبود توجه به تغییر سبک زندگی شهروندان
ازهای روز ناشی از پیامدهای کرونا در طراحی یکی از موضوعات به بیان بسیاری از نظریه پردازن انطباق فضاهای شهری با نی

رویکرد شهر نرم رویکردی است که در چندین سال گذشته در جهان بسیار مطرح شده  (31søholt;2021,) اصلی تلقی میشود.
رویکرد تلقی میشود و است وجود انعطاف پذیری، تنوع عملکردی توجه به سبک ها و مولفه های زندگی کنونی از جذابیت های این 

با این پیش زمینه، پژوهش حاضر با هدف )بررسی نقش  سبب تاکید بر محتوا آن شده است. ،انسان محور بودن هسته اصلی آن
رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری دوران کرونا( به دنبال پاسخ به این سوال است که )ارتباطی 

(، در ابتدا مفاهیم وجود داردی رویکرد شهر نرم و ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری در دوران کرونا میان مولفه ها
رویکرد شهر نرم و تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری مورد بررسی خواهد گرفت و در ادامه چگونگی ارتباط این دو موضوع و 

 واهد گرفت. تاثیر این رویکرد بر این چالش مورد بررسی قرار خ
 

 بیان مسئله -2
مدتی است که شیوع بیماری کرونا زندگی روزمره و تجربه های زیست ما را دگرگون کرده است و از ملموس ترین پیامد های 
این دوره، قطع ارتباط با فضای شهری بود. رابطه دو سویه انسان با فضا دگرگون و مختل شد و گویی ذهنیت ساکنان شهر نسبت 

بل و بعد این ارتباط تغییر کرد. در حال حاضر که جهانی متفاوت در حال تجربه شدن است، لزوم احیا و توزیع عادالنه به آن، ق
فضاهای جمعی پیش از پیش احساس میشود تا تعامالت اجتماعی در بستری که متعلق به همه گروه ها و ساکنان شهر است، 

نباید به جداسازی اجتماعی تبدیل شود، به نظر می رسد زندگی جمعی به واسطه اری اجتماعی فاصله گذ دوباره از سر گرفته شود.
الزمات بی سابقه ای که به فاصله گزاری ایجاد کرده است مورد تهدید قرار گرفته است، برگزاری اجتماعات پویا و پر جنب و جوش 

محله های  عی می شده به تعویق افتاده است.و رویدادهای اجتماعی در فضاهای گسترده که ارتقای ارتباط میان طبقات اجتما
 مسکونی با تراکم جمعیت باال انتقال ویروس را سرعت بخشیده و سالمتی افراد مسن و آسیب پذیر را به خطر انداخته است.

مشهد یکی از محدوده هایی بود که قبل از شهر  9این موضوع در فضاهای شهری ایران نیز به وضوح دیده میشود، منطقه 
وجود فضاهای شهری از قبیل پارک ها، پالزاهای شهری، کارخانه نوآوری و...  ،شیوع کرونا حضور پذیری به شدت باالیی داشت

پتاسیل باالیی برای تجمع افراد داشت اما بعد از گسترش ویروس کرونا به دلیل وجود مراکز درمانی متعدد، بیمارستان ها در این 
ن بیماری سبب کاهش تعامالت اجتماعی در بستر فضاهای شهری این محدوده شده است هم چنین منطقه و هم چنین اثر روانی ای

 .سبب کاهش رونق اقتصادی در کسب کارهای گسترده و کوچک در محدوده شده است
های مسری نظیر کرونا، جهانی شدن و رشد سریع شهرهاست که موجب تسهیل یکی از عوامل مؤثر بر انتشار سریع بیماری

اند و از سوی دیگر، سو موجب تشدید شرایط بحرانی شدههای شهرهای جهانی از یکرسد ویژگیشود. به نظر میتقال بیماری میان
ه اند. گرچه ترس از مواجهه با افراد ناآشنا تشدید شده و انتقادها نسبت بها امید به بهبود شرایط را زنده نگه داشتههمان ویژگی

 Richard)ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. ، اما ارتباط مردم و مکانزیاد شده زندگی در فضاهای متراکم

Folrida,2021:5)   مشهد به دلیل تراکم جمعتی باال و هم چنین سفرهای درون شهری  9کم شدن این ارتباطات در منطقه
رده است به طوری که به صورت واضح میتوان آن وارد ک و محیطی متعدد به این محدوده ضربه شدیدی به ساختارهای روانی

انزوایی درونی را در محدوده نسبت به قبل مشاهده نمود و عدم توجه و اهتمام به این موضوع در این  کاهش شادابی و افزایش
منطقه سبب آسیب های فروانی شده است که باید با کمک تلفیق عناصر طراحی شهری با روان شناسی محیطی بتوان حضور 

 .یری فضاهای شهری را به قبل از دوران کرونا بازگرددپذ
گذاری اجتماعی در بسیاری از شهرهای جهان سبب تغییر الگوی رفتاری شهروندان و در شیوع کرونا و اعمال سیاست فاصله

یکی از  که 9نتیجه، تغییرات موقت در فضاهای شهری شده است. این تغییر الگوهای رفتاری در بستر فضاهای شهری منطقه 
شلوغ ترین مراکز ارتباطی و تفریحی در مشهد محسوب میشد و حتی خیابان های آن تا قبل از این بیماری مقصد سفرهای درون 
شهری بسیاری از ساکنان مشهد بوده است به واضح قابل مشاهده است. به طور که میتوان گفت باید در راهبردها و سیاست گذشته 

د نظر کرد و از طرفی نمی توان شرایط ایجاد شده کنونی و مراقب های درمانی و فاصله گزاری را در طراحی فضاهای شهری تجدی
نادیده گرفت و هم چنین اثر روانی این اتفاق در ذات وجودی انسان ها و روابط آن پدیدار شده است که باید با در نظر گیری این 
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ر این محدوده توجه نمود و موضوعات زمینه گرایی را نیز در نظر موضوعات به ایجاد تفکری جدید در کاهش انزوای اجتماعی د
 (David Sim,2019;21). .گرفت

در مجموع میتوان گفت با گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، شهرها یکی پس از دیگری تعطیل شدند و با تعطیلی مراکز 
های اقتصادی این تعطیلی فارغ از مباحث سالمتی هزینهخرید، مراکز تفریحی و اماکن عمومی شهرها همانند شهر ارواح شدند. 

کننده است. توسعه و تشدید کرونا در شهرهای مختلف دنیا این پرسش مطرح است که آیا ملزومات ها ویرانجسمی و روانی انسان
  a,2021:5)(Richard Folridمقابله با این بیماری مسری نیز بر طراحی شهرها و فضاهای شهری تأثیری خواهد گذاشت؟

رسد با توجه به نقش مستقیم تعامالت افراد در توان پاسخ دقیق و قطعی به این پرسش داد، اما به نظر میگرچه در زمان حاضر نمی
ها و تجدیدنظر در ایجاد فضاهای شدیداً متراکم، در کنار تمرکززدایی فضاهای عمومی در سرعت انتقال بیماری، بازنگری در تراکم

هایی نظیر کرونا ارتقا بخشد. هم چنین آوری شهرها را در برابر شیوع بیماریای باشد که تاباز جمله اقدامات شهرسازانهاز خدمات، 
مشهد مینوان حضورپذیری و رونق را به فضاهای شهری این  9باید دید با اعالم سیاست های درست در فضاهای شهری منطقه 

 ( søholt(31;2021,بازگرداند. محدوده
 

 مبانی نظری -3
باره کردند یان گل جز از زمانی که کرونا در جهان پدیدار شد و بسیاری از نظریه پردازان شروع به تحقیق و اکتشاف در این 

ی و تحقیق در این باره بود اما به این امر واقف بود بعد از درگیری با این اتفاق بسیاری از فضاهای شهری پیشتازان نظریه پرداز
باید در این باره  اند و آگاه بودتعامالت خود را به طور وسیعی از دست داده اند و مردم ترس از حضور در فضای شهر پیدا کرده 

ولفه های مناسب را برای این امر جستجو و کشف کند. در این بخشی به بررسی یکی پژوهش کاملی بکند تا بتواند راه حل ها و م
رداخته خواهد شد که ( پ19فضاهای عمومی، زندگی عمومی در حین کوید ) عنوانترین پژوهش های چاپ شده وی تحت  از جدید

های مناسب برای بازگرداندن تعامالت  جستجو در شهرها و نمونه تا رسیدن به مولفهکامل یک ایده پردازی از تحقیق،  نمونه
پژوهش ها و اجتماعی در شهرها میباشد. این پژوهش توسط وی و بخشی از همکاران تکمیل شده است و به یکی از موثر ترین 

 (21Gehl;2019,).نا برای این اتفاق تبدیل شده استریه ها در دوران کرونظ

 

 1رویکرد شهر نرم -3-1
 ییواژه شناسا نیمطرح شد و ا یژاپن یمترجم کتاب شهرها تاهارایک ویواژه توسط پروفسور توش نیبار ا نیواژه شهر نرم اول

و همه  گرید کیارتباط مردم با  باید شدن به هم و کیاستاد مکرر اظهار داشت شهر نرم در مورد حرکت است و از نزد نیو ا ،شد
سازمان  یبرا ییابداع روش ها و هدف آن مورد توجه قرار گرفته است ردکیو رو واژه نیده سال است که در جهان ا ،جانبه باشد

مردم  یزندگ تیفیو بهبود ارتقا ک یانسان یها تیمجدد فعال یده
  .باشدیم

 و  کوبزیگل و ج انیاز جمله  یمطرح شمندانیبعد از آن اند و
الگو  نیبر ا یمبتن ییآرمان شهرها نیباره و خلق چن نیدر ا میسدیوید 

آن کتاب شهر نرم  نیرا ارئه دادند اما مهم تر یمتنوع یها قیتحق
 یگل نوشته است و تمام انی یبا همکار میاست که توسط دکتر س

 حیها را به طور کامل تشر ییفضاها نیبر خلق چن یمبتن یالگو ها
 کرده است.

یک نقطه متقابل یا حتی مکمل برای شهرهای باید شهر نرم را 
م به جای این که دنبال پیچیدگی های فناوری هوشمند در نطر بگیری

های جدید برای حل این مشکل باشیم در عوض میتوان به چالش 
میتوان به ساده و در  و هم چنینهای افزایش شهر نشینی اشاره کرد 

کم،کم رین راه حل هایی با تکنولوژی مقیاس کوچک نگاه کرد و کمت
شهر . شهری کمک میکندهزینه، انسان محور و مالیم که به زندگی 

نرم فرصت همکاری با جامعه و مردم و مکان را در بر میگیرد و با سرعت 
خودشان از مردم دعوت میکند تا با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند از 

                                                           

1 Soft city 

  مدل پژوهش فضایی یان گل -1شکل
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                                                              .ها و جهان گسترده تر همراه باشدرد و قدم به قدم، خارج به محله آن خانه و محل کار خود حرکت کند و قدم بگذا
در واقع شهر نرم رویکردی را معرفی میکند که در آن شهرسازی با اولویت تامین نیازهای اساسی مانند نور، هوا و ارتباط مکان 

شهرهایی مانند میالن اهمیت پذیرش ر مواقع بحران در نظر گرفته شود. ا دو اجتماع محلی صورت میپذیرد، رویکردی که نباید تنه
تامین فضای باز صمیمی برای تشویق روابط انسانی و دسترسی به نور خورشید، هوای تازه و طبیعت  درجات مختلف جامعه پذیری،

شاید  .ری به راحتی کنار گذاشته میشودرا در محیط انسان ساخت نشان میدهد، در حالی که چنین ویژگی هایی در توسعه مدرن شه
بندی  ساختمان ها ایجاد شده است با الگوفضاهایی که بین  ،مهم ترین جنبه این الگوی شهری متفاوت بودن در فضاهای باز باشد

ساختمان ها برای ساخت محوطه فضای بیرونی قابل کنترل و بدون هزینه اضافی ایجاد میکند. محوطه بین ساختمان ها با داخل 
در یدی باشند عالوه بر داشتن زندگی دارای فعالیت ها مف هم چنین بلوک ها باید حریم خصوصی داشته باشد و دارای امنیت باشد و

 (David Sim,2019;27)کمل اضافی و فعالیتی باشد.داخل ساختمان به عنوان م
 

 رویکرد شهر نرم ویژگی های –2-3
فرم های ساخته شده باید به شکوفایی فضای سبز و زندگی طبیعی بپردازند، تعداد زیادی تنوع زیست  بزرگ: یستیتنوع ز-1

د تنوع در پوشش های گیاهی میباشد و هم محیطی هم برای مردم و هم برای کره زمین وجود دارد و یکی از عوامل موثر ایجا
چنین با توجه به این که سالمتی و رفاه برای ساکنان شهر دارای مزایای روشنی میباشد و طبیعت متنوع تر در مناطق غیر ساخته 

د و شده پوشش گیاهی دارای اکوستیک میباشد و اثر جذب و پوشش در بسیاری از سطوح و حتی سنگ فرش ها قابل ادارک میباش
هم چنین یکی دیگر از نکات شاخص  ،در نهایت ایجاد چنین نتنوع عملکردی سبب ایجاد آرامش و کاهش استرس فردی میشود

این مولفه ایجاد مکان هایی میباشد که محافظت میان انسان و طبیعت را چندین برابر میکند ایجاد بام های سبز با نوع خاص خود 
   :Richard Folrida,2021)1(5 .نوع فرم طراحی آن ها در ساختمان کارایی داردکه میکرو گیاه نام برده میشود و 

 ریحداقل تاث دیبا یفضاها نیساخته شده در چن یدر فرم ها عتیو طب یعیکوچک: استفاده از نور طب یکربن ها یرد پا -2
 دیبا ییصرفه جو نیشود و ا لیتبد یکمتر یبه مصرف انرژ دیاندازه و شکل ساختمان ها با ،بگذارد و طرح  طیمح یرا بر رو یمنف

 دهیا زین یمحل تیمکالکرویمحصور کننده آن توجه شود و استفاده از م یو فضا نییاز جمله ارتفاعات ساختمان پا یادیدر موارد ز
 یرژنبه ا ازیکاهش ن نیکمتر و هم چن ینگهدار یبه معنا تواندیم دیو کاهش قرار گرفتن در معرض باد و آفتاب شد باشدیم یموثر

 یاز متود ها یکی کندیم دایرا پ یموثر تر تیهو وستهیپ یدر کل منطقه با داشتن ساختمان ها شیختم شود و سرما یمصنوع یها
 (David Sim,2019;21). .را دارند یعیتر احتمال وجود نور طب کیبار یساختمان ها یشده در معمار فادهاست

 متیکروکالیم کی :ریدرست و دلپذ متیکروکالیم کی -3
 جادیا یبلند را برا یوجود ساختارها یمحل یها طیدر مح بهتر و

بلند مرتبه  یساختمان ها، ندارددر فضاهای شهری وجود تالطم 
 نییو آن را به سمت پا گرندیم یتر و سردتر دیشد یغالبا بادها
 جادیو باعث ا یمحل یها طیو به سمت مح کنندیمنحرف م

 نیشود و هم چنیسردتر م یفضاها یو حت ندیناخوشا یفضاها
و  یکیتر دارند و تار یطوالن هیبلند مرتبه سا یساختمان ها

 باشدیمناسب نم یمحل یها طیمح یدارند و برا یشتریب ییسرما
به  تواندیو مانسارد م یکینامیرودیسقف آ جادیبا ا ییساختمان ها

 تواندیم زیباز ن یفضاها یبادها کمک کند و برا نیمنحرف شدن ا
از الگو  زیمحصور ن مهین یفضاها ینوع طراح نیاباشند در  دیمف
 دجایدر بام ها و ا یفرانسو یها سیستمهم چون  ابشدیمهم م یها

               با فضارویکرد شهر نرم در ارتباط  -2شکل                                                                              .بخشدیاتصال را قوت م
فرم ساخته شده باید از لحاظ هویتی از مکان های دیگر قابل تشخیص باشد و تعریف شده باشند که  حس کنترل و هویت:-4

چه فرد و گروهی مخاطب آن هستند و این میتواند یک امر ساده مانند قدم برداشتن در جلوی ورودی باشد و حتی فضای مشخض 
د مبلمان داشته نتوانبآنجا  انساکناین نیاز را دارند که مقابل خانه و هم چنین آپارتمان ها در طبقه هم کف شده سبز و گلدان های 

یک فضای حیانی کوچک شترک همه اعضای ساختمان باشد و باشد و درختچه ها در طبقه هم کف میتواند پله مشترک و هویت م
فضای عمومی و اشتراکی باشد و فضای کودک نیز در آن جا ایجاد شده  میانی و خصوصی میان آپارتمان ها وجود داشته باشد که

باشد و حتی میتواند یک خیابان محلی باشد و یا میدان عمومی که در دسترس همگان باشد وجود این حیاط ها میانی میتواند با 
 .ایجاد فضاهای متنوع تر را شامل شود امنیت وارای سلسله مراتب باشد و ایمنی، ومی تر شود و دمالیه بندی ایجاد شود و فضای ع
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فضاهای تجاری و کاری باید در کنارشان فضاهای عمومی باشد تا هویت پیدا کنند پدیده های اجتماعی مانند عمومی و خصوصی 
 (1David Sim,2019;4). میتواند به راحتی در فضایی ترجمه شوند.

 دیو حتما با شودیمحسوب م یشهر یمهم در فضاها یز ارکان هاا یکی یرو ادهیو پ شیمایپ تیقابل قابلیت پیاده روی:-3
حفاظت شده و  یها یرو ادهیحرکت در مورد محالت وجود دارد که سبب پ یبرا ییها نهیآن طرح جامع وجود داشته باشد گز یبرا
خانه  یکار و موسسات و حت یوضع محل ها نیشده در ا نییتع یها استیو با حرکت آسان خواهد بود از جمله س ریت و دلپذحرا

 .کند جادیعموم و مردم ا نیب ایارتباط پوو یبرا ییداشته باشند و گذرگاه ها یبه جلو دسترس دیها با
و  یبا حفاظت و راحت میمراقبت کن ستیز طیباشد از مح صیقابل تشخ یشهر یمردم در فضاها یازهاین مقیاس انسانی:-6

به  یکل یبه معنا یانسان اسیمردم خواهان رفتن و گذارندن وقت خود هستند مق میکن جادیرا ا ییمحله ها میتوانیلذت در ذهن م
آن  ژهیتر به و نییساخته شده کوچکتر و ارتفاعات پا ایاجز جهیو در نت تاردارد و رف شهیاست که در حواس انسان ر یابعاد یمعنا
 ( Sim,2019;17David). .ادارک دارند تیشم هستند قابلچکه در سطح  ییها

است، شکل  ریمکان انعطاف پذ کیرسند. اگر  ینم انیهستند و شهر ها هرگز به پا رییدر حال تغ یزندگ انعطاف پذیری:-7
ها و  تیسازگار باشد. تراکم، فعال یو چرخه اقتصاد تیجمع رییبا تغ دیحاصل با راتییپاسخگو و توانمند باشد. و تغ دیآن با یشهر

 انیباشد و در کوتاه مدت، م راتییمحله بتواند پاسخگو تغ کی ریو متغ دیجد یازهایو مستقر با ن دیفراد جدا د،یجد یکارکرد ها
    :Richard Folrida,2021)4(5.باشد رییمدت و بلند مدت ممکن است ممکن است اتفاقات در حال تغ

 یدارا دیبلکه با رندیبگ یجا شتریب دیبا یو خصوص یباز عموم ینه تنها در فضاها یفرم شهر تنوع فضایی در فضاهای باز:-8
و  شیورزش و نما یبرا یداشته باشد و فضاها یمناسب یداشته باشد و سطح دسترس یمجاور آن ابعاد مختلق یتنوع باشند و فضاها

 (David Sim,2019;27). فضاها باشد. نیدر ا زین یبیترک یو فضاها یباز
 

 جهانیپیشینه تحقیق و تجربه های  –3-3
در  2019های شهر نرم به واقع در سال  یکی از تجربه های موفق در استفاده از ابزار تجربه محالت کوچک در دانمارک:-1

مسکن های اجتماعی معتبر  توانسته بودنددانمارک و در شهر کپنهانگ اتفاق افتاد محالت جدیدی که مبتنی بر این رویکرد بودند و 
ویژگی های مهم این محالت وجود حیاط مرکزی در کنار چند بلوک و ایجاد فضاهای انحصاری و  و قابل رشد باشند از جمله

این فضاها به  ،اجتماعی با استفاده از نور طبیعی میباشد که این فضاها اغلب برای کارکرد های گوناگون مناسب تلقی میشوند
ایجاد تعامالت اجتماعی شده است استفاده از کسب اتفاقات مختلفی از جمله فضای بازی کودکان و مکث و هم چنین سبب 

 (David Sim,2019;11). ی نیز یکی از ارکان مهم تلقی شده است.کارهای خرد محلی در بعد اقتصاد
ورگ آلمان شهری است که بخاطر سرمایه گذاری مترقی شده فرایب ارائه فضاهای دارای تنوع محلی در محالت آلمان: -2

است و در زمینه های نوآورانه شناخته میشود در این طراحی صورت گرفته که اغلب در محالت مسئله دار و یا ایجاد محالت جدید 
محالت با مسکن این اصلی بوده است، بوده است فضاهای عمومی و انرژی خورشیدی و زیرساخت های دوچرخه سواری رویکرد 

طراحی شد و سبب خلق فضاهای جدید بود یکی از عوامل موثرحیاط اال در اماکن پر جنب و جوش شهری هایی با کیفیت بسیار ب
دارد بچه ها ایده فضا اظهار داشت آرزو طراح این فضا در اظت شده با جبهه ها روشن و دارای مقیاس انسانی میباشد، ای حفه

امن بازی کنند و فریاد بزنند و یکی از رویکردهای اصلی او استفاده از گروه های مردم محلی و مشارکت بتواند در فضاهای سبز 
 محور بود.

میان در ملبورن بوده است که نسبت به سایر  این یکی دیگر از فضاهای استفاده شده در خلق محالت جدید در ملبورن: -3
که بتوان میزان موفقیت آن را سنجش کرد اما یکی از ارکان مهم رخ داده در  شهر ها هنوز طرح تمام نشده و تکامل نیافته است

این تجربه تغییر در سبک و ساختار معماری و فرم و فضاهای 
طراحی شده میباشد و هم چنین اختالط کاربری که به صورت 
فشرده توانسته سبب بروز و ارتقا بعد اقتصادی در محالت این 

وجه به فضاهای باز عمومی از سایر شهر شود و در مرحله بعد ت
 کانسپت های مهم طرح تلقی شده.

 سوئد:طرح های توسعه محالت در  -4
طرح توسعه محالت در سوئد نیز یکی از طرح های موفق و 
اجرا شده در این زمینه معرفی میشود طرحی که باعث فعال شدن 
بعد های اقتصادی کم شدن هزینه های مصرف و ایجاد فضاهای 

 بسیار پویا شد و مبتنی بر حمایت از کسب کارهای محلی محلی

محالت در سوئد طرح توسعه -3شکل  
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هم چنین فشرده سازی و  و ایجاد فضاهای باز و دارای مقیاس انسانی بود که سبب تحوالت نیز در استفاده از فرم و مصالح نیز شد.
مورد استفاده قرار گرفته  ن اجتماعی از جمله مواردی میباشد که در این رویکردشرهای کم درآمد در جهت ایجاد مسکتوجه به ق

     است. 

 

ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری با استفاده از رویکرد شهر نرم )شاخص ها و  –4-3

 ها(سنجه 
و هم چنین میزان تجاری شهری کاهش پیدا کرده است  در بررسی های صورت گرفته توسط یان گل میزان حضور در مراکز

حضور پذیری در فضاهای بسته کم شده است و بیشتر تمایل به حضور در فضاهای باز عمومی میباشد و حتی نوع فعالیت و میزان 
 کاهش پیدا کرده است. زمان حضور در فضاها نیز به طور چشم گیری

پراکنده بودن فعالیت ها در فضاها نیز بر روی این موضوع تاثیر گذاشته شده است فاصله گزاری اجتماعی در فضاهای باز نیز بر 
 روی کاهش مولفه ها نیز موثر بوده است.

و در نهایت با بررسی های صورت گرفته تاثیر 
و انطباق رویکرد شهر نرم به دلیل انعطاف پذیری باال 

پذیری با موضوعات سالمت روان و محیط میتوان مولفه 
 ها و شاخص های اصلی تاثیر گزار را تالیف کرد.

در مدل ساختار پژوهش دو موضوع اصلی وجود دارد 
بحث تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری و مورد اول 

با بررسی مبانی  .مورد دوم رویکرد شهر نرم میباشد
ساختار نظری اصلی و ایجاد ارتباط میان این دو موضوع 

پژوهشی تالیف شده است در همین جهت موضوعاتی که 
ف ر نرم بیان شده است از قبیل انعطادر رویکرد شه

پذیری عملکردی و تنوع و ... مورد اولویت قرار گرفته 
است زیرا هر چه فشردگی و دسترسی فضایی آسان تر 

تشویق برای حضور پذیری در محیط و فضاهای  باشد
شهری نیز افزایش پیدا میکنند در همین باره در بعدهای 
عملکردی، دسترسی، روانی، فضایی، اقلیمی، معنایی و ... 
استخراج شده است و بحث سالمتی محیطی در کنار 
موضوعات روانی و کالبدی و هم چنین معنایی روایت 

م از نظر معنایی و هم شده است زیرا این موضوع ه
کالبدی اهمیت دارد و به همین سبب از همه  نیزروانی و 

 آن ها استفاده شده است.
      مدل ساختاری پژوهش )ماخذ: نگارندگان( -4شکل                                                                               

 چارچوب تحقیق -4

 روش تحقیق -4-1
 یشیمایداده ها پ یبر اساس زمان گردآور ،یکاربرد قیتحق کیهدف به عنوان  یرینوع پژوهش مورد مطالعه از نوع به کار گ 

 یفیو ک ینیع فیبه منظور توص یقیتطب قاتیراستا تحق نیدر هم باشدیم یقیتطب قیاز نوع تحق اتیو خصوص تیو به لحاظ ماه
شده بر اساس  یجمع آور ی. در مرحله اول شاخص هاشودیم یبه صورت نظام دار و در هر شاخصه مرتبط بررس میمفاه یمحتوا

و تحلیل آن از طریق استفاده از نرم  شودیبه ابزار ساخت پرسش نامه رجوع م یو در گام بعد شوندیم نیمرتبط تدو یعلم یارهایمع
 .باشدیمشخص م قیتحق یکل تیبودن پژوهش ماه یفیشده و ک فیتعر یکل یارهایو با توجه به مع خواهد بود Spssافزار 
رویکرد تلفیقی )تطبیقی( پژوهش های کیفی و کمی می تواند با توجه به مولفه ها کشف و هم دیگر را را کامل کنند و در در  

د )گال و شی می شوواقع مکمل یک دیگر هستند و استفاده از هر دو موجب بررسی و فهم عمیق تر مسائل پژوه
ممکن "( و از دیدگاه دنزین در ارتباط با چگونگی تلفیق داده های کمی و کیفی میتوان این گونه بیان کرد که 64:138همکاران،

است فردی برای روشن کردن یافته های که به شیوه کمی به دست آمده است از داده های کیفی استفاده کند، یا شخصی نتایج 
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یا کسی اشکال داده های کمی را برای تحلیل کیفی خود استفاده کند تا به کیفیت پژوهش خود  جمعیت شناختی را کمی کند،
 (62:1970،اعتبار بخشد. )دنزین

با توجه به استداالل های بیان شده سیر روند پژوهش از بعد کمی به اثبات نظریه خود از روش های کمی گوناگون می پردازد 
 استفاده خواهد شد.استداالل های کیفی معنایی از برای اطمینان بخشی به به بعد اما برای اعتبار بخشی به پژوهش و 

 

 تحقیق و اهداف سواالت -4-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضیه های تحقیق -4-3
محله  ی رفتاری شهروندان در فضاهای عمومیالگوها تغییر و دوران کرونا بین کاهش تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری -

 معناداری وجود دارد.رابطه هاشمیه 
محله  درانتخاب و اجرای رویکرد شهر نرم می تواند سبب ارتفای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری دوران کرونا  -

 هاشمیه شود.
 

 معرفی مکان مورد مطالعه -5
شود. سوب میهای مشهد محهمشهد قرار دارد، خیابان هاشمیه از بهترین و گرانترین محلشهر   9در منطقه  هاشمیه حلهم

 بوده فراوان هایباغ با روستایی بافتی دارای  شود، هاشمیه درگذشتههاشمیه مشهد از مناطق بسیار آرام شهر محسوب میمحله 
 و مسکونی منطقه یک به تبدیل محله این کم کم آبادوکیل بزرگراه ساخت با ، اندداشته کشاورزی کاربری آن هایزمین که است

های این محله کاربری کشاورزی و باغات منطقه هاشمیه بافت روستایی خود را حفظ کرده بود. اکثریت زمین درگذشته شد. شهری
کم بافت هاشمیه از قالب روستایی به بافت مسکونی شهری تبدیل شد. در حال حاضر آباد کمفراوانی داشت. با ساخت بزرگراه وکیل

 .شودهای مشهد محسوب میزو بهترین محلههای مشهد، خیابان هاشمیه جطبق آمار نقشه محله
 

  
 )ماخذ: نگارندگان(شناخت موقعیت و کاربری محدوده مورد مطالعه  -5شکل 

 

سوال اصلی
ایفضاهدراجتماعیتعامالتارتقایجهتدرنرمشهررویکردنقش•

میباشد؟چگونههاشمیهمحلهدرکروناازپسشهری

هدف اصلی
ضاهایفدراجتماعیتعامالتارتقایدرنرمشهررویکردنقشتعیین•

کروناازپسدوراندرهاشمیهمحلهشهری

1هدف فرعی 
شهریفضاهایدراجتماعیتعامالتکاهشمیانرابطهشناسایی•

هدمشهاشمیهمحلهدرشهروندانرفتاریالگویتغییروکرونادوران

1سوال فرعی 
یشهرفضاهایدراجتماعیتعامالتکاهشبینداریمعنارابطهآیا•

ودوجهاشمیهمحلهدرشهروندانرفتاریالگویتغییروکرونادوران
دارد؟
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 شناخت جمعیتی محدوده مورد مطالعه )ماخذ: نگارندگان( -1جدول

 

 فضاهای شهری محدوده مورد مطالعه معرفی -5-1
شد، امروزه با طراحی کارخانه نوشابه سازی قدیم )کوکا( شهر مشهد، که زمانی یکی از مشکالت بافت شهری محسوب می

 عت زیادی طراحی شده است،های نوین شده است. این فضا که با وسکارخانه نوآوری، تبدیل به مکانی برای بال و پر گرفتن ایده
و و توسعه کسب  یرشد و بالندگ یشهر مشهد، فضا را برا ینوآور ستمیاکوس یبرا یارتباطات و تعامالت قو جادیمرکز با ا نیا

 یکه در ابتدا ییکسب و کارها اریبزرگ و افراد صاحب نظر را در اخت یکسب و کارها اتیتجرب د،ینما یشهر فراهم م نیا یکارها
موثر در  یتا نقش دهدیارائه م نیو شهر کارآفر ینیکارآفر ریحضور در مس یالزامات برا یو تمام دهدیرشد خود هستند قرار م ریمس

 ، سایر فضاها در جدوال بررسی شده است.شهر خالق و نوآور داشته باشد کی یریشکل گ
 

 شهری محله هاشمیه )ماخذ: نگارندگان(بررسی و تحلیل فضاهای  -2جدول                                

 
 

 های تحقیقتهیاف-6

 های کمی تحقیقتهیاف -6-1

بوده است و کمترین میزان پاسخگویی متعلق به رده سنی  30تا  31باتوجه به نمودار سن بیشتر پاسخ دهندگان در رده سنی    
درصد از  30درصد از پاسخ دهندگان زن و  70 و هم چنین می باشد، 30تا  31از لحاظ سنی   است در نتیجه گروه هدف 60تا  31

در میان پاسخ گویان بیشترین  .آنان مرده بوده اند که نشان دهنده استفاده بیشتر فضاها توسط زنان در سایت مورد مطالعه میباشد
در  نفر دارای دکترا بوده اند. 6نفر دارای فوق لیسانس و  10و تعداد پاسخ گویان دارای مدرک لیسانس و بعد از آن دیپلم بوده اند 

دسته تقسیم بندی شده است تا بتوان با تقسیم بندی اقشار با توجه به نوع استفاده از فضا تحلیل  4این قسمت مخاطبین سایت به 
درصد سایت افراد بومی  32های صورت گرفته حدود ها موثری تر با توجه به نیاز هر گروه تحلیل و بررسی کرد. با توجه به بررسی

در بافت در حال زیست هستند بعد از آن تعداد افرادی که صرف به قصد تفریح و خرید به محدوده سفر میکنند در رتبه هستند که 
  .درصد در رتبه آخر قرار گرفته اند 20کسبه محلی هستند با نسبت بعدی قرار دارند و در نهایت افرادی که شاغل و یا 

 
 

 خانوار زن مرد جمع کل منطقه

 1372 6333 6936  13309 محله هاشمیه مشهد
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: نوع مخاطب محدوده 1نمودار 

 )ماخذ:نگارندگان(

فروانی سنی در  :2نمودار 

 اخذ:نگارندگان(محدوده )م

فروانی جنسیتی در  -3نمودار

 محدوده )ماخذ:نگارندگان(

 )آزمون فرضیه( آزمون فریدمن -1
 اساس بر شده شناسایی عوامل بندی رتبه

 اساس تعامالت شهری بر در گذاری تاثیر اولویت

 می مشاهده جدول در که فریدمن همانگونه آزمون

 بیشترین 14و   10شماره های گویه یا عوامل شود

ه را  کاهش انزوای اجتماعی دارند که استفاد تاثیر
از تحرک پذیری و هم چنین تقویت پاتوق های 

 16و  9   عوامل و بیشترین تاثیر را دارند  محلی،
دلیل اینکه   به  7متغیر  و داشته را تاثیر کمترین

 است، تاثیر  t=3از کمتر یا مساوی میانگین آن

 .نیستند گذار
با توجه به بررسی های صورت گرفته در 
آزمون فریدمن فرضیه دوم تایید میشود زیرا 
بسیاری از مولفه های رویکرد شهر نرم در این 

البته این  اشته اند،آزمون سطح معناداری باالیی د
حضور پذیری در دوران کرونا به شدت کاهش پیدا 

م شدن کرده است که به طور واضح میتوان این ک
وجود حضور پذیری را مشاهده نمود، و هم چنین 

دو بیمارستان اصلی و بزرگ در محدوده و 
مجاورت آن ها با فضاهای عمومی باز یکی از 

در دوران  دالیل کاهش تمایل برای حضور پذیری
 کرونا در این محدوده بوده است.

 آزمون فریدمن و معیارهای تاثیرگزار )ماخذ:نگارندگان( -3جدول 

 

 

  
محدوده دمن در بررسی آزمون فری -4نمودار 

 ()ماخذ:نگارندگان

 طراحی فضای شهری پیرامونی کارخانه نوآوری -6شکل 
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 )ماخذ:نگارندگان( : جمع بندی پرسش نامه درباره مقایسه فضاهای شهری در دروان کرونا4جدول 

 
 

 ته های کیفی تحقیقیاف -6-2
این قسمت به بررسی مصاحبه های  درمصاحبه های مردمی در محیط:  -1

صورت گرفته در محیط پرداخته شده است، در بخش اول سعی شده است مصاحبه از 
طرف مردم دسته بندی شود و نوع اقشار با توجه به نوع استفاده از فضا مورد مصاحبه 
قرار بگیرند و با توجه به نظر مردم مهم ترین مولفه ها قبل و بعد کرونا مورد بررسی 

رار گیرد در بخش دوم نیز مصاحبه های از افراد متخصص و طراحان فضاهای ق
شهری این محله صورت گرفته است تا با استفاده از هم پوشانی و تکرار برخی 
موضوعات به یک جمع بندی درست از ارزیابی مولفه ها و شاخص های طراحی شده 

لی و متن آن قرار گرفته رسید. و هم چنین در این قسمت دو مورد از مصاحبه های اص
است تا نوع مصاحبه و نحوه گفتار مردم در راتباط با موضوع تا حدودی قبل جمع 

 بندی جدول بررسی و بیان شود.
بررسی و تحلیل مشاهده ها و برداشت های میدانی )استفاده از روش یان  -2
های در این بخش به جمع بندی و تحلیل مهم ترین برداشت ها و مشاهده  گل(:

میدانی پرداخته شده است در این باره از یکی از تحقیقات یان گل و مولفه های درونی 
آن استفاده شده است بدین تریب که شاخص های اصلی که مورد ارزیابی یان گل 

اد کودک در فضاهای بوده است که شامل میزان توزیع جمعیتی، نرخ حضور پذیری افر
شهری و ... در دوره های قبل و بعد کرونا  رک پذیری در فضاهایشهری، میزان تح

به گونه ای که مشاهدات میدانی صورت گرفته در این  ،مورد ارزیابی واقع شده است
دوران با دوره قبلی مقایسه و بر اساس مشاهده های صورت گرفته مولفه های اصلی 

شهری  مورد ارزیابی و تحلیل در فضا قرار می گیرند و چون نمی توان تمامی فضاهای
فضای مهم شهری به عنوان نمونه که شامل پالزا نوآوری،  4مورد تحلیل قرار گیرند 

پارک کوثر، کوی دانشجو، خیابان سبز هاشیه در باب مولفه های یان گل مورد ارزیابی 
 قرار گرفته اند.

 
 فضاهای شهری محدوده -7شکل 
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 جدول 5: بررسی مولفه ها در کوی دانشجو )ماخذ:نگارندگان(

 

 حضور کودکان گوناگونی اقشار تحرک پذیری میزان

    زیاد

     متوسط

     کم

     خیلی کم

                    )ماخذ:نگارندگان( مولفه ها در محور هاشمیهبررسی -6جدول 

 در محدوده                              هیمحور هاشم -8 شکل حضور کودکان گوناگونی اقشار تحرک پذیری حضور پذیری
    زیاد

 

      متوسط

     کم

    خیلی کم

()ماخذ:نگارندگان بررسی فضای شهری کارخانه نوآوری -7جدول   
 حضور کودکان گوناگونی اقشار تحرک پذیری حضور پذیری

    زیاد

      متوسط

 بیمارستان فارابی در محدوده -9شکل      کم
     خیلی کم

 

 
 مطالعات میدانی از ابزار مشاهده، روش یان گل )ماخذ:نگارندگان( -11شکل 

 
تغییر  ،یکی از مهم ترین موضوعات مهم مشاهده شده در محیطبا توجه به همین موضوع فرضیه اول نیز تایید میشود زیرا 

الگوی رفتاری شهروندان میباشد که به طور واضح در محیط قابل رویت میباشد در بسیاری از فضاهای شهری محیط مردم دیگر 
به صورت تجمعی گفتگو نمیکنند بلکه به صورت پراکنده در فضا و با تعداد کمتری حضور دارند و رفتارهایی از قبیل مکث و 

فضاهای شهری نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است یکی از بزرگترین چالش ها در این استراحت کردن و یاحتی نشستن در 
اتفاق کاهش حضور پذیری کودکان در فضاهای شهری و پارک ها میباشد که خود یک نسئله عمیق اجتماعی است که در رشد و 
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باید با مولفه های متناسب خود به بهبود شرایط  خالقیت کودک در آینده تاثیر بسزایی دارد، در نتیجه میتوان گفت رویکرد شهر نرم
 حاصل شده کمک و نقش خود را به خوبی ایفا کند.

 

 نتیجه گیری-7
بعد از بررسی های صورت گرفته از طریق ابزارهای گوناگون شامل مشاهده و برداشت های میدانی و همین طور استفاده از 

انی نظری و تحلیل های صورت مت به دنبال ایجاد ارتباط میان مبر این قسابزار پرسش نامه و تحلیل های صورت گرفته از آن د
گرفته خواهیم بود در ابتدا سعی شد تمام تجربه های زیست به صورت ساده در ارتباط با مولفه ها مطرح شود در قسمت بعدی 

ا بررسی مشاهدات و مطالعات پرسش نامه ای وضع شد و تحلیل هایی به صورت تجزیه و تحلیل دسته بندی شد و در نهایت ب
بندی کیفیت ها مبانی مورد ارزیابی قرار گیرند اهمیت موضوع از آن جاست که تمامی مراحل بر اساس مولفه ها و  همیدانی و طبق

 شاخص های استباط شده از طریق مبانی های نظری بدست آمده است که نکته اساسی و اصلی تلقی میشود.
ده میتوان به صراحت گفت وضعیت محدوده مورد مطالعه )محله هاشیه مشهد( قبل و بعد کرونا دچار نی بیان شدر ارتباط با مبا

تحوالت متعددی شده است که باید نسبت به آن اهتمام و توجه الزم صورت گیرد، قبل از وقوع کرونا بسیار از خیابان های و 
اصلی آن مرکز گرایی و امکانات فضاهای شهری و  فضاهای شهری محدوده دارای حضور پذیری باالیی بوده است و دلیل

سبزینگی باال محیط در این محله بوده است اما بعد از وقوع کرونا به دلیل مجاورت فضاهای شهری با برخی از فضاهای درمانی و 
ای روز در دوران ترس از حضور در فضاهای شهری و کمبود برخی از مولفه های اصلی و مورد نیاز و همین طور تغییر قطعی نیازه

 یپساکرونا حضور پذیری در فضاهای شهری به شدت کاهش یافت و به طور واضح میتوان این کم شدن را در فضاهای شهر
با توجه به  محدوده مشاهده کرد که به طور قطع میتوان باعث ایجاد انزوای اجتماعی در فضاهای شهری و در ساختار محله شد.

مستقیم میان مولفه ها و ساختار های ارزیابی وجود دارد که راه حل اصلی در بهبود وضعیت در فضاهای موضوعات بیان شده ارتباط 
 وجه به مولفه ها ییان شده میباشد، در نتیجه هر دو فرضیه با ابزار کمی و کیفی تایید میشوند.شهری ت
 

 بررسی وضعیت کلی معیارها استخراج شده و تاثیر گزاری آن در محیط )ماخذ:نگارندگان( -8جدول 
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 (محدوده )ماخذ:نگارندگانفضاهای شهری بررسی مولفه های اجتماعی در دوران کرونا در   -5نمودار  

 

 
 نگارندگان(کرونا )ماخذ: محدوده بعد از  یشهر یمخاطب فضاها رییتغ زانیم یبررس یجمع بند -11 شکل

 

 راهکارهای پیشنهادی -7-1
یکی از مهم ترین راهکارها در جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری دوران کرونا و پسا کرونا توجه به سبک       

مولفه ها  زندگی جدید و استفاده از مولفه های تاثیرگزار در رویکرد شهر نرم میباشد با توجه به بررسی های صورت گرفته مهم ترین
شامل انعطاف پذیری محیطی، تنوع فضایی، توجه به بعد معنایی و ... میباشد ترتیب اولویت بندی این معیارها در آزمون های 

 مختلف در پژوهش بیان شده است که از اهمیت بیشتر به کمتر اولویت بندی شده است.
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ر روی محیط )ماخذ:نگارندگان(جمع بندی و ارائه راهکار بر اساس پژوهش صورت گرفته ب -12شکل   
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک2042بهار (، 28)پیاپی:  2، شماره پنجمسال 

 

 منظور به یراهبرد یشهر یطراح ندیارائه فرا

 یخیتار یگذرها ینیبازآفر

     

 2علیرضا صادقی، *1نگهدارکیمیا حق
 10/02/1401تاریخ دریافت:  

 16/03/1401تاریخ پذیرش: 
 

  16321کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

باشد. این ساختار اجتماعی و فرهنگی آن میبعدی از سیر تحول تاریخ سیاسی، ساختار تاریخی هر شهر ایرانی سندی سه
رود، میبایست پیوند از گذرهای تاریخی استوار گشته، به مثابه منبعی غنی از هویت و اصالت به شمار میای همکه بر شبکه

های آتی از آن با محدودیتی مواجه نگردد. در این مورد حفاظت و استفاده قرار گیرد تا استفاده نسل ،در شرایطی درخور
راهی در میانه آن اقدام کرد. ای پیادههای کالبدی موجود در آن به بازآفرینی شبکهمندی از پتانسیلتوان با بهرهراستا، می

نشانی از روزگاران توسعه ر ساختار تاریخی و ارتقا کیفیت کالبدی آن، فضاهای موجود دبخشی به تکاین اقدام ضمن رونق
کند. بدین ترتیب در این نوشتار های پس از خود تقدیم میمداری بر آن نگاشته و به نسلهای مرتبط با پیادهپارادایم

ی بازآفرینی، به تبیین تحلیلی، ضمن مروری بر اهداف و راهبردها-کوشش بر آن بوده است تا در قالب پژوهشی توصیفی
های کالبدی آن پرداخته شود. در انتها نیز فرآیندی راهبردی به منظور جایگاه منحصربفرد گذرهای تاریخی و پتانسیل

های موثر در روند فرآیند، بازآفرینی شبکه گذرهای تاریخی ارائه گردیده است که ضمن در نظر داشتن یکپارچه کلیه مولفه
 های کالبدی و غیرکالبدی ساختار هر یک از شهرهای ایرانی را داراست.جهت انطباق با ویژگیپذیری الزم انعطاف

 

 

 فرآیند طراحی شهری راهبردی، بازآفرینی، گذر. یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 kimia_h_teh@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) .رانیا راز،یدانشگاه ش ،یدانشکده هنر و معمار یشهر یطراح یدانشجو -2

 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، ایران -1
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 مقدمه  -1
معاصر  تیبه وجود آمد که به منزله نقد وضع ستمیدوم قرن ب مهیدر ن جی، به تدر یدانشگاه یابه عنوان رشته یشهر یطراح

با  ژهیبود. به و "تیفیک"با  یهابه مکان دنیمصنوع جهت رس طیمح جادیمرتبط با ا یهابه شکست آشکار حرفه یو پاسخ یشهر
ها بهتر هماهنگ کرد. سازنده آن یمجموع اجزا شتریعملکرد ب یرا برا یمتعدد یهاداخلهم توانیآمد که چگونه م دیهدف پد نیا

زم است بنابراین جهت حصول اطمینان از تحقق مطلوب اهداف مورد نظر از یک اقدام در عرصه شهر، ال (4: 2002)کرمونا، 
دهنده نشان ،یزیرو برنامه یمانند معمار یشهر یطراحدهی و به اجرا درآیند. اقدامات مربوطه در چهارچوب یک فرآیند سازمان

ها قبل از است که مدت انیدر جر ندیفرا کیمانند  یشهر یاز محصوالت است. طراح یاشامل مجموعه نیروند و همچن کی
 ی(، طراح1221) پوریمدن یعل ی ازفیبنا بر تعر( 36: همان. )ابدییها پس از اتمام آن، ادامه مشود و مدت جادیبرنامه توسعه ا نکهیا

و به محض انکه به اجرا  رهاست،یو تصو هااستیس ها،دهیاز ا یااول مجموعه یاش در وهلهاست که فرآورده یندیفرآ یشهر
 (Madanipour, 1997. )شوندیم یشهر یفضا کیاز  افتهی رییتغ ای دیجد یبه بخش لیتبد هانیهمه ا د،یدرآ

 یابه گونه دیبا ییدرآمدزا بودن آن است. سطح درآمدزا ،یاهر اقدام توسعه تیکامالً آشکار است که شرط موفقاز سوی دیگر، 
 راتیو تعم ینگهدار رینظ یمقوالت یکردن برا نهیو هز یرشد اقتصاد نیتضم یبرا یگذارهیو سرما یباشد که گذران زندگ

است.  ریپذامکان یو دوام آوردن در بازار رقابت ینوآور یبرا یو انجام اقدامات دیجد یتکنولوژ یریکارگبه سات،یبهبود تاس سات،یتاس
در شهرها  یو اقتصاد یفرهنگ تیفعال قیمصاد نیتریاز اصل یکیبه  یشهر یگردشگر ر،یدو دهه اخ یکیدر  (41: 1400 ،ی)فاضل
از  یازهیکه در آن آم گرددیم لیتبد یشهر به مکان ب،یترت نی. بدرودیشمار مبه "تجارت" یامروز نوع تیگشته، و در وضع بدل

 یکالبد طیدر شهر، مح "مصرف فرهنگ" هیتحول، و بر پا نیا ی. همپاابدییو نمو و گسترش م آورد،یفرهنگ و اقتصاد سر بر م
و  هیسرما یای( حفاظت شامل حفظ و اح160: 1321 ،ی. )لطفشودیمعنادار م یخیو حفاظت تار ابد،ییشهرها ارزش دوباره م

 یاقتصاد اتیح دیمحالت و تجد یبافت اجتماع یایدر جهت اح نیهمچن .شودیمکان م یو معمار یخیتار ،یفرهنگ یهاییدارا
 یهااقدامات در بافت نیهدف از ا (21-20: 2011. )کالتروپ، داردیاست گام برم یخیتار هیهر ناح یاتیح یرویکه ن یجوامع محل

 است. یامروز یاجامعه یازهایو انطباق با ن نیتام یآنان برا زیتجه نیدر ع ه،یحفظ ساختار و عملکرد آثار و ابن ،یخیتار
-یاجتماع یازهاینروزافزون در سراسر جهان در حال انتشار است؛  ی، که با سرعت"شدنیجهان" ندیامروزه به سبب فرآ

و   "یسازکسانی"چون  یمیگرفتن مفاه شیمواجه شده و ضمن در پ نیادیبن یراتییبا تغ ینیو به دنبال آن روند شهرنش یاقتصاد
( 2011کالتروپ ) برگردانده است. یبافت ارزشمند رو نیاز ا یو شهرها، رونق زندگ هیابن یطراح رصه... در ع و "گسترش شهرها"

جوامع  یسازکسانیبه سرعت منجر به  ییگراعنوان مکمل تخصصبه یاستانداردسازبر این باور است که در عصر مدرنیسم، 
 شهیاند". رفتیشمار مبه یشناختبوم یهااز سامانه یاریو زوال بس خیو بدون توجه به تار رتیبصیب یشد که حرکت یمحل

  (56-51: همانشد. ) یمحل هخاص و منحصربفرد مکان و جامع یهاتیفیک یرفتن و نابود نیسبب از ب "یسازکسانی
از تفکرات محدود و  شیمتعلق به پ یانیو بن شهینهفته در آن که ر یو معنو یکالبد یهاهر شهر به جهت ارزش یخیبافت تار

است. منحصربفرد بودن و به دنبال آن  شتنیو متعلق به خو گانهی یو ساختار اتیخصوص یدارد؛ دارا "سمیمدرن"مشخص 
 یبرا یادر قالب بهانه یگردشگران داخل یو برا ن،یمتفاوت و نو یادهیبه مثابه پد یگردشگران خارج یساختار، برا نیا یتمندیهو

ترتیب . بدینرودیشمار مسرشار به خیتار یدارا یشهرها یجاذب گردشگر برا یعنوان منبعبه تاًیشده و نها داریمرور خاطرات پد
تواند به منبعی درآمدی پایدار توان اظهار داشت که با پیگیری مجموعه اقداماتی پیرامون احیا و حفاظت از این منبع هویتی، میمی

 ی. برخگذارندیم ریدر شهر بر اقتصاد تاث یعوامل و اقدامات مختلف(، 1323برای شهر بدل گردد. بنا بر  گفته بحرینی و همکارانش )
 یاستفاده از همه فنون د؛یجد یهایو انطباق آن با کاربر ،یکهن شهر یهابافت یاینهضت عبارتند از: اح نیا یاقتصاد یهادگاهید

 یایبر حفظ و اح بالدز،یت سیو فرانس ریکررابچون  ی. افرادییو عملکردگرا گذارندیم اریدر اخت دیو مواد و مصالح جد یکه فناور
 زین یارزش اقتصاد توانندیم ،یو معنو یها عالوه بر ارزش فرهنگبافت نیگروه، ا نیبه اعتقاد ا رایز کنند؛یم دیکهن تاک یهابافت

و همکاران،  ینید است. )بحریو احداث معابر جد یناموزون شهر یهاتر از توسعهصرفهها مقرون بهداشته باشند و استفاده از آن
1323 :251) 

 د،یآیحرکت به وجود م قیحرکت از طر نیشتریحرکت است. ب ،یشهر یکارکرد فضا نیشتریست، ب( معتقد ا1226) ریلیه لیب
. دهدیقرار م یخطوط حرکت اریدر اخت گریکدیو نقاط مختلف به  رهایاتصال مس یاست که شبکه برا ییهااز امکان یکه خود ناش

 گذارد،یاقتصاد در حال حرکت م یرو قیطر نیکه از ا یو اثر یبا حرکت ارتباط دارند. شبکه شهر زیفضاها ن نیتریررسمیغ یحت
ساختار شهرهای تاریخی ایرانی اسالمی  (Hillier, 1996. )بخشدیم اتیمختلف است و به شهر ح یعملکردها دیتول یمنبع اصل

یفه هدایت پیاده از دروازه شهر های شهری به یکدیگر، وظاند که عالوه بر اتصال مکانای منسجم از معابر تشکیل دادهرا نیز شبکه
 اند.ای به محله دیگر را بر عهده داشتهو همچنین از محله ،به مرکز و عناصر شاخص شهر

تحلیلی، ضمن مروری بر ادبیات نظری موجود، به -پژوهشی توصیفیبنابر آنچه گفته شد در این نوشتار بر آنیم تا در قالب 
بازآفرینی گذرهای بافت تاریخی شهرهای ایرانی بپردازیم. این شبکه منسجم و بهم تدوین فرآیند طراحی شهری جامعی جهت 

واره یکپارچه شهر را ایفا رسانی بدن، وظیفه انتقال و جابجایی جمعیت در اندامپیوسته شهری، که در روزگارانی به مثابه شبکه خون
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تواند دوباره یافته و با جذب گردشگران ایرانی و خارجی، می کرده است؛ امروزه با اقداماتی از جنس احیا و بازآفرینی، جانیمی
 رهای غنی ایرانی اسالمی عمل کند.عنوان قلب اقتصادی شهبه

 

 مبانی نظری -2
ها و نظریات اندیشمندان مختلف در ای مبانی نظری پژوهش بر اساس دیدگاهدر بررسی ادبیات موجود، هر یک از مفاهیم پایه

 .اندبررسی قرار گرفتهحوزه شهرسازی مورد 
 

 فرایند طراحی شهری راهبردی -2-1
 یاست و در پ ریدرگ یعیطب طیمح رییبا موضوع تغ یشهر یطراح

که  یشهر یمصنوع را ارتقا دهد. لذا طراح طیمح تیفیآن است که ک
با  ییبرخورد عقال ازمندیمصنوع سروکار دارد، ن طیطور گسترده با محبه

 ،یشهر یدانش طراح (1324و همکاران،  عهی)ش. است یعیطب طیمح
حل را منوط به ارائه هرگونه طرح و راه ،یطیمح یهادانش هیهمانند کل

 یندیحل وابسته به فرآراه ریتدب لیدل نی. به همداندیمسئله م صیتشخ
به  یابیتا دست ردیاز اقدامات انجام گ یمراتبسلسله دیآن با یاست که ط

 زادهنیو ام یکائیبنابر گفته عل (1351گردد. )ذکاوت،  سریحل مراه
زنده و  یادهیهمواره به مثابه پد یشهر ی(، طراح1321) یزیگوهرر

متفاوت را تجربه، و  یتکامل و الگوها ،یاز دگرگون یشگرف ریس ا،یپو
ابعاد و  ،یشهر یطراح تیدر مورد ماه هادهیاز ا یعیگستره وس

 نیآنان، ا دهیبه عق ناحاکم بر آن مطرح نموده است. ب یاساس یهامولفه
 بیتا به امروز به ترت ،یالدیم60از آغاز ظهور خود در اواخر دهه  دهیپد

 دانیدر م یو ارتباط یراهبرد ،یحل مساله عقالن یهاافتیدر قالب ره
و  یکائینقش پرداخته است. )عل یفایو کنترل توسعه شهرها به ا تیهدا

 50با تجربه افول در دهه  یراهبرد افتی( ره1321 ،یزیگوهرر زادهنیام
با کسب تجربه از اشتباهات گذشته دوباره رونق  20از دهه  ،یالدیم
 یو طراح یزیربه مشکالت برنامه ییجهت پاسخگو یدیو نو افتهی

 یریپذو انعطاف یمراتبچون نظام سلسله یدر ارتباط با مسائل یشهر
 یمردم مشارکتبودن،  ییاجرا ،یسازمان نیب یها، هماهنگطرح و برنامه

 (1400 ،یزیگوهرر زادهنیو ام یکائی. )علدهدیم داریو توسعه پا

 
 فرآیند طراحی شهری راهبردی. -1 ریتصو

 (1931)ماخذ: گلکار، 

اهداف و انتخاب  نییبه تع یطراح یهاتیو اولو ازهایو مداوم است که با مسائل، ن یاچرخه یندیفرآ ،یراهبرد دگاهید
اخذ  یبرا یاافتهینظام  وهیاست که ش یزیراز برنامه نینو یکردیرو ،یراهبرد یزیر. برنامهپردازدیم یریگمیتصم یهاعرصه

زاده، زاده و سلطاننکارکرد و شناخت علل آن است. )حس ستم،یو رهنمود هر س یدهدر خصوص شکل هاتیفعال یو اجرا هامیتصم
 ندیمعتقد به فرا رد؛یپذیصورت م "یاثربخش" یبه منظور ارتقا زیاز هر چ شیب ،یریگمیکه در آن عمل تصم این دیدگاه (1321

 کیبه صورت  نکهیاز ا شیآن ب ی(؛ محصول خروجیراهبرد تیو قدرت است )عقالن تیعقالن انیو تعامل م نفعانیذ انیم یزنچانه
نظام  کیاز  یبخش تاًیراهنماست؛ و نها یهااستیاز اهداف و س یامتشکل از مجموعه یدر قالب سند ابد،ی ینقشه ثابت تجل

توان گفت فرآیند طراحی شهری راهبردی، فرایندی یکپارچه و طور خالصه میپس به (1320. )گلکار، و کنترل است تیهدا
پذیرد. در ادامه نیز باتوجه برمبنای ارزیابی زمینه موجود و متناسب با نیازهای آن صورت میپذیر است که تعیین اهداف آن برگشت

های اجرایی پیگیری ها، ارزیابی و برنامهها و ملزومات هدف و زمینه به ترتیب، سایر مراحل برداشت، تحلیل، ارائه گزینهبه ویژگی
رار خواهد گرفت تا توانمندی طرح پیشنهادی در رفع نیاز اولیه مورد شوند. در نهایت نیز صحت و کیفیت طرح مورد پایش قمی

احتمال خطا در شناسایی نیازهای اساسی نظر به اینکه این فرآیند با تعیین هدف بر حسب نیاز، آغاز شده و  ارزیابی قرار گیرد. با
لیه تعیین شده وجود دارد. همچنین در پایان شود؛ پس از تجزیه و تحلیل امکان بازگشت و بازنگری در هدف اومحدوده برآورد می

نیز درصورت اثبات ناکارآمدی طرح پیشنهادی در تحقق هدف مورد نظر، بازنگری در فرآیند تحلیل و اجرای طرح ضروری 
 نماید. می

در سطوح پذیری و اثربخشی آن را افزایش داده و همچنین امکان تعریف آن پذیری این رهیافت، انعطافیکپارچگی و برگشت
مداوم  یتوسعه، روندها یهااسیهستند که در تمام مق ییهامکان داریپا یهامکانآورد. چرا که ریزی را فراهم میمختلف برنامه

)کرمونا،  .شودیبهتر به کار گرفته م تیفیمصنوع باک طیبه هدف مح یابیدست یو برا کپارچهیبه صورت  رییو تغ یریپذانطباق
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بستر، امکان انتقال  طیبر شرا یو مبتن انهیگرااهداف واقع نیعالوه بر تدو ،یریگمیاز تصم یچندسطح یچهارچوبارائه  (31: 2002
و توجه به  یمشارکت میتحقق مفاه یرا برا نهیرا فراهم آورده و زم یمحل یبه نهادها یریگمیمربوط به تصم فیاز وظا یبخش

 (1321 ،یزیگوهرر زادهنیو ام یکائی. )علآوردیقدرت فراهم م نییخواست کنشگران سطوح پا
ها متمایز است. بنابراین های منحصربفردی است که آن را از سایر بافتبنابر آنچه گفته شد، هر بافت تاریخی دارای ویژگی

های منحصربفردی است که فرآیند احیا و بازآفرینی ها، نیازها، مسائل و پتانسیلتوان اظهار داشت هر بافت تاریخی دارای ویژگیمی
پذیر، مانند فرآیند طراحی شهری راهبردی، برای پیگیری سازد. بدین ترتیب انتخاب رهیافتی انعطافیآن را از سایرین متمایز م

 رسد. فرآیند دوباره آفرینی آن مناسب به نظر می
 

 بازآفرینی -2-2
 نیاز مهمتر یکیشمار آورد. به "یمرمت و حفاظت شهر"معاصر در حوزه  کردیرو نیرگذارتریتاث دیبایرا م "یشهر ینیبازآفر"

 یکردیرو "یشهر ینیبازآفر"شهر است.  تیاز واقع یدر پرداختن به ابعاد متنوع کردیرو نیا یباال تیامر، ظرف نیا لیدال
 یندیفرآ ینیبازآفر (103: 1321 ،یکارآمد ظاهر شده است. )لطف ییو اجرا یکه در دو سطح راهبرد رودیشمار مشده بهشناخته

. گرددیمنجر م دیجد یتی( و هویتیفعال-ی)کالبد ییفضا لیاص یهایژگیبا حفظ و دیجد یشهر یاست که به خلق فضاها
 یل شده و در جهت بهبود دائمیتشک یحل مسائل شهر یبرا یاست که از مجموعه اقدامات کپارچهیجامع و  یندیفرآ ینیبازآفر

 یشهر داریتا روند رشد شهرها را در چهارچوب توسعه پا شود؛یبه کار گرفته م یطیمحستیو ز یبدکال ،یاجتماع ،یاقتصاد طیشرا
  .دیو کنترل نما تیهدا

 یحال در رقابت نیباشند و در ع یو اجتماع یاسیآن هستند که کانون ثبات س ازمندین هیاز بق شیکالنشهرها باز سوی دیگر، 
که بر  یافهیوظ نیتریاصل (16: 1400 ،یوارد شوند. )فاضل زیمنابع ن گریو د ستیتور ،یانسان یروین ه،یجذب سرما یبرا یالمللنیب

 ییهاسروشکل دادن به مجموعه د؛یدرآ یصنعت نیتا به خدمت چن شودیدوران گذارده م نیدر ا یعهده مرمت و حفاظت شهر
که از  ی. رقابت دائمدیخاص جلب نما یشهرها یرا به سو یشتریرا پر کند و گردشگر ب بندهیو فر بایز "یکاتالوگ"است که بتواند 

 نیبه ا دیبایم یو شهرساز کند،یخود م یبرا "هاتیهو"و  "هااصالت"انواع  جادیشهرها را مجبور به ا د،یآیوجود مرهگذر به نیا
 ،یتنها، مکان شهر مرکزدیگر  ،یسنت ینیشهرنشبدین ترتیب،  (162-161: 1321 ،یببخشد. )لطف یو کالبد ینیادعاها جنبه ع

 مانیازهایاز ن یاریبس یاست برا یتحول یبلکه سکو ؛نخواهد بود میاکه از آن گذر کرده یامرحله ایمرکز شهر  کی ،یخیمحله تار
 (4: 2011. )کالتروپ، شودیمحسوب م داریپا ندهیبه آ یدهاساس شکل یسنت ینیشهرنش خ،یبرهه از تار نیو اکنون در ا

عنوان به نیو همچن ،یو گردشگر یداخل یگذارهیسرما شیافزا قیاز طر ،یرقابت تیبه مز یابیدست یبه معنا یشهر نگیبرند
 یاجتماع یروهایشهروندان با شهر خود و فعال کردن تمام ن ییآشنا ،یمل تیهو تیتقو ،یبه توسعه اجتماع یابیدست یبرا یالهیوس
توان نتیجه گرفت، با احیای پس می (210: 2010و پالمر،  چاردزی. )رباشدیم هایو ناآرام یماعاجت یهاتیاز محروم یریجلوگ یبرا

های اجتماعی که در دل این بافت کهن به ساختارهای تاریخی عالوه بر دستیابی به کیفیت کالبدی منحصربفرد و متمایز، از آسیب
اجتماعی زمینه مناسبی برای گردد. بهبود شرایط کالبدی و روی است جلوگیری میای بدخیم در حال رشد و پیشمثابه غده

تواند آورد. بدین ترتیب شهر بااصالت ایرانی میهویتی منحصربفرد احیا شده را فراهم می-وری اقتصادی از منبع فرهنگیبهره
کنند. اما به حرکت چرخ اقتصاد آن کمک میمیزبان شمار باالی گردشگرانی باشد که به تماشای هنر و فرهنگ ایرانی آمده و 

است که با  یندیحفاظت از بافت ساخته شده فرا رایدارد. ز ازین قیدق یبه نظارت داًیهدف، شد کیبه عنوان  یمحل زیاز تما یانبیپشت
ادراکات از محل به شدت به صحنه آشنا و محبوب  رایمرتبط است. ز یانسان یازهایدر گذر زمان، به تحقق ن یو نگهدار تیریمد

ساخته  یهاییآن است که دارا ازمندین یریناپذبه صورت اجتناب زیارتباط دارد. چرا که تما یریپذشتوابسته است و با برگ یمحل
 (11: 2002در بلندمدت ارزشمند باشند. )کرمونا،  یعیشده و طب

است. شده  دینو تول یوات انرژ کیتر از همواره مقرون به صرفه ،یوات انرژ کیحفاظت از  نهیهزعالوه بر آنچه گفته شد، 
 نیو همچن خیو حفاظت از فرهنگ، تار میبر ترم ست،یزطیکربن و مح ،یانرژبر  دیعالوه بر تاک یشهر یدر طراح "حفاظت"

 یشناختبوم یهاانیها همانند حفاظت از بنها و فرهنگادارات، محله ،یخیتار یدارد. حفاظت از بناها دیتاک زیو منابع ن هاستمیاکوس
 بیتخر یبرا ینیگزیجا استفاده مجدد، (20: 2011 پ،. )کالتروباشیو مهم م یاتیح ،یشهر یزندگ ییایو پو یسرزندگ یشهر برا

 یزندگ یآشنا و القا یهانشانه یایبا اح نیرا به دنبال دارد. همچن یکمتر عاتیو ضا یهاست، چرا که انرژساختمان ینیگزیو جا
 نیرا تضم معهجا یو اجتماع یطیمنافع مح ،یراثیم یبه بناها دیجد یزندگ دنی. بخشآوردیفراهم م زین یبدان، منافع اجتماع دیجد

به  یطیمحستیز ییهاعنوان زبالهبه یخیتار یبناها یهارانهیامروزه و نی. همچنکندیکمک م یمل راثیکرده و به حفاظت از م
Günçe & Mısırlısoy ,) هستند. یاقتصاد-یاجتماع یهاو ارزش یفرهنگ راثیم ،یمحل تیهو یکه حاو روندیشمار م

های جویی در هزینههای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی به نوعی صرفهبر مزیتبنابراین بازآفرینی شهری عالوه( 2016
 (1)جدول بخشد.به رویای پایداری رنگ تحقق میمحیطی به شمار رفته و زیست
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 بازآفرینی در ابعاد مختلف شهری )ماخذ: نگارنده(اهداف و راهبردهای  -1جدول 

 راهبرد هدف زمینه
ی

صاد
اقت

 

 یاقتصاد ییایپو
 یدر رونق و اداره مراکز گردشگر یکار محل یرونی از استفاده 
 یو عموم یخصوص یگذارهیجذب سرما 
 یمحل یهاتیاشتغال با اتکا بر مز جادیا 

ی
اجتماع

-
ی

فرهنگ
 

 یاجتماع اتیح تیتقو

 تیو ارتقا امن ینظارت اجتماع یبرا بسترسازی 
 گذران اوقات فراغت یهایتوسعه کاربر 
 یجلب مشارکت مردم یبرا یبسترساز 
 یو اجتماع یتعامالت مدن شیافزا یبرا یبسترساز 

 یفرهنگ تیهو یایاح

 در بافت یفرهنگ یهانهزمی توسعه 
 کهن یرفتار یهنجارها یو معاصرساز ایاح 
 کهن یکالبد یهاارزش یو معاصرساز ایاح 
 به گردشگران یفرهنگ-یخیتار یهاارزش یمعرف 

ی
کالبد

 

 یستیو ز یطیمح تیفیارتقا ک

 شهر یو گردشگر یخیدر هسته تار یمعمار راثیم ارتقای 
 عملکردها مطابق با الزامات زمانه یمعاصرساز 
 توسعه تیظرف یدارا یاستفاده مجدد از فضاها 
 یتیو تنوع فعال یاختالط کاربر 
 لیبه اتومب یو کاهش وابستگ یمدارادهیپ 
 کهن در شکل معاصر ییتداوم سازمان فضا 

ت
س

زی
ی

حیط
م

 

 یطیمحستیو ارتقا توسعه ز داریتوسعه پا
 متوازن

 یو بهداشت یطیمح ستیز یهارساختزی توسعه 
 یبرداردر تمام مراحل ساخت و بهره یکاهش هدر رفت انرژ 
 یطیمح یهایمبارزه با آلودگ 
 قابل سکونت یهاو متروک شدن بافت هیابن هیرویب بیتخر یامدهایاز پ یریجلوگ 

 

 گذر -2-3
رشته  لهیمجموعه عناصر مرکز شهر و مراکز محالت به وس انیم ییفضا وندیبراساس پ ،یرانیا یشهرها یسازمان کالبد

 شودیاست که سبب م یبه نحو زین یخیتار یهابافت یاست. سازوارگشکل گرفته یاصل یگذرها ایفضاها و عناصر ارتباط دهنده 
 یژگیو نیتریاصل (1325. )شعله، یخیاز بافت شهر تار ربخشیز ایهر محله  ازمشخص  یریتصو جادیا یباشد برا یهر گذر عامل

بلکه سبب  ست؛ین یارتباط کالبد لهیگذر تنها وس گر،ید یی. از سوباشدیم ییو سلسله مراتب فضا یوستگیپ جادیا ،یشهر یگذرها
 یجار ییقلمداد شود؛ چرا که توانا یشهر لیپتانس کی تواندیفعال م یگذر شهر کی. شودیم زیفرد ن یو ذهن یارتباط فکر

 ،یلیو سه ایرواولیمتصل به آن گردد. )پ یهاسبب رونق مکان تواندیها را دارد و مدر مکان یشهر یاهویو ه یساختن زندگ
خوب بدون  یبا طراح یشهر یهامکان یحت(، 2011اهمیت گذر در یک ساختار شهری تا آنجاست که به بیان کالتروپ ) (1326

 (113: 2011داشتن ارتباط درست ممکن است که متروک بمانند. )کالتروپ، 
 یهاال دادن مکانبا اتص یریمس نی. چنآورندیشهر به دست م کی یهادر شبکه راه یمعنادار تیموفق، موقع یخط یفضاها

 یشهر یهاتیجذب فعال یبرا یبه قطب تواندیم یحت بیترت نیو به ا کندیم تیهدا یمهم یهاتیما را به سا گر،یکدیمهم به 
همچنین،  (302: 2001 زدل،ی. )کرمونا و تشودیو پرمحتواتر م تریبرخوردار باشد, غن یاخچهیتار ایاز داستان  ریشود. اگر مس لیتبد

بر تنوع و  ،یشهر یهافضاها و بدنه یدر موضوع طراح ژهیشکل گرفته است. به و ییگراکثرت یبرمبنا ایرانی یسنت یهایطراح
سرباز  ایو  دهیبا سرپوش ،یشهر یدر معابر و فضاها نیتبا جادیبه ا توانیموارد م نیصورت گرفته است. از جمله ا اریبس دیتکثر تاک

 جادیاز سرما و گرما ا یامواج کند،ینفوذ م یکیاز نور در تار یادسته ب،یترک نیاشاره نمود. با ا هیابا نور و س یها و بازآن نمودن
 ینیارزشمند هستند. )بحر اریبس ،یشناسییبایاز نظر ز هانیکه همه ا چد،یپیهر فرد منعکس شده و در فضا م یپا ی. صداشودیم

شناسانه و ای غنی از اصول زیباییبکه گذرهای تاریخی شهر ایرانی، دربر دارنده مجموعهبنابراین، ش (251: 1323و همکاران، 
کند. احیای این ساختار هویتمند اقلیم است که فرد حاضر در فضا را به ادامه مسیر تشویق و ترغیب می های سازگار باتکنیک
های کثیر موجود در دل بافت به بهبود دسترسی به مکانبر رونق جریان حرکت پیاده در فضا و ارتقا سطح امنیت، منجر عالوه

 فضاها نیز اثرگذار خواهد بود. تاریخی شهرهای ایرانی شده و بدین طریق بر حضورپذیری تک
 

 تدوین چهارچوب نظری -2-4
 شیدایبه صورت بالقوه وجود دارد. با توسعه شهر و پ ارزشمندی یکالبد یهالیپتانس ،یرانیاشهرهای  یخیتار یهادر بافت

 یکالبد یهایدگیچیبا پ یخیساختار ارزشمند تار نیمحل سکونت خود را ترک کرده و ا ل،یاص نیساکن ،یشهر دیجد یازهاین
وقوع جرم  یبرا یترآن به بس لیامر موجب تبد نیآورده است. ا دیرا پد یمنحصر به خود؛ نقاط کور متعدد و به دور از نظارت عموم
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سکونت  یمناسب برا یو به محل افتهیآن کاهش  هیو ابن نیارزش زم ،یو اجتماع یکالبد تیفیک دیاست. با نزول شدشده تیو جنا
تنیده از ای در همگیری شبکهساز شکل، زمینهرخدادها نیا ندیاست. برآبدل گشته نیتوان جامعه و مهاجران ناخوانده سرزمکم قشارا

قرار  سوءآن مورد استفاده  منحصر بفرد کالبدی یهالیکه پتانسگذرهای تاریخی با کیفیت نازل کالبدی را فراهم آورده است، 
 ست.ا، به ارمغان آوردهو مقامات شهری ساکنان و به دنبال آن کل شهر یرا برا یروزافزون دهیگرفته و مشکالت عد

 ینیاصول و اهداف بازآفر با در نظر داشتن،  آن یخیتار یرفتار یالگوهامرور و ارزشمند  یمنابع کالبد نیا نگاهی دوباره به با
صورت آثار سو حاضر در بافت کمرنگ  نیرا در مجموعه انجام داد. در ا یخیبافت تار ژهیو طیمتناسب با شرا یمداخالت توانیم

 دایدست پ یطیمح اتیفیک نیبه واالتر توانیم کند؛یارائه م یخیتار راثیم نیکه ا یابعمن حداکثری از یمندشده و ضمن بهره
به  توانینمونه م یشهر به ارمغان خواهد آورد. برا یرا برا تریمتعالی یدستاوردها ،یقتصادامر ضمن توسعه ا نیکرد. تداوم ا

 .گرددیو توسعه روزافزون آن م تثبیت برند شهریاشاره کرد که موجب  یجهان یاسیشهر در ذهن افراد در مق ریتصو تیتثب
رود. از سوی دیگر، بنا به تعریف پایداری، به منظور میهمچنین میراث تاریخی یک ملت از جمله منابع غنی هر تمدنی به شمار 

ای است که محدودیتی در دسترسی به گونه رعایت عدالت بین نسلی، انسان امروزی موظف به حفاظت از کلیه منابع محیطی
ی اقتصادی و وجود نیاید. بدین ترتیب، توسعه شهری باید به صورتی هدایت شود که ضمن دستیابی به شکوفایهای آتی بهنسل

محیطی و تاریخی شهر حفاظتی درخور صورت پذیرد. این امر نیازمند اجتماعی که از مزایای زندگی شهریست، از منابع زیست
طالب نگاهی متفاوت بر محصول نهایی متعدد و های باشد. چرا که اثرگذاری مولفهپذیر مینگاهی یکپارچه و در عین حال انعطاف

های تاریخی های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی و... در بافتبه این فرآیند است. از سوی دیگر، وجود تفاوتجانبه یکپارچه و همه
منظور نماید. بنابراین پیگیری فرآیندی راهبردی بهپذیر را به ضرورتی انکارناپذیر بدل میشهرهای ایرانی نیاز به فرآیندی انعطاف

 رسد. مز و راز متناسب به نظر میتنیده و پر ربازآفرینی این ساختار درهم

 یساختارها ینیجهت بازآفر یراهبرد یندیفرآ یریکارگبا به یبه برند شهر یابیروند دست یمدل مفهوم -2 ریتصو

 یخیتار

 هاتحلیل یافته -3
نسبتاً  یاهیمعابر را ابن یها، جدارهگیری آنشکل حاکم بر زمانه اقلیمیو  یدتیعق طیبه سبب شرا رانیا یخیتار یهادر بافت

از بناها، نقاط  یاریکه متروک ماندن بس استاختهرا س دهیدرهم تن ییامروزه هزارتو یژگیو نیااند. داده لیمرتفع و فاقد روزنه تشک
در محدوده، زوال  تیجرم و جنا شیو افزا تیاست. امر مذکور عالوه بر کاهش امنرا به ارمغان آورده یاریبس نظارتکور و خارج از 

 یاریشته و بسبدل گ یرشه یبه معضل یخیتار راثیم نیعوام ا دیاز د کهییاست. تا جاآورده دیروزافزون مجموعه را پد یکالبد
از سوی دیگر بنا بر آنچه در بخش پیشین گفته شد؛ آنچه امروزه به معضل  .باشندیم گونهیاقدامات جراح قیخواستار رفع آن از طر

رود که شهری بدل شده و همگان خواستار حل و فصل آن هستند، منبعی غنی از هنر و فرهنگ و هویتی ایران کهن به شمار می
تواند به مثابه منبعی پایدار سازی میدیگر قادر به بازتولید آن نخواهیم بود. همچنین در صورت احیا و باززنده در صورت نابودی،

درآید. به همین منظور در این بخش ضمن مروری بر کیفیات الزم محیطی گذر پیاده، به تدوین جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی 
های موثر بر ارتقا کیفیت محیط پردازیم. شناسایی مولفهیخی شهرهای ایرانی میفرآیندی راهبردی جهت بازآفرینی گذرهای تار

اهد بود. بدین ترتیب، شبکه ی باشد، موثر خوکننده جریان پایدار حیات اجتماعگذر پیاده در دستیابی به نوعی از طراحی که تضمین
های این ساختار تاریخی هدایت کرده و جانی سراسر ارگان رسانی، جریان پیاده را درتواند به مثابه شبکه خونگذرهای تاریخی می

پذیری فؤایند را در مواجهه با های تاریخی امکان انعطافدوباره بدان ببخشد. اتخاذ فرآیندی راهبردی جهت بازآفرینی بافت
های موثر بر فرآیند و فهدهد. در عین حال با دیدگاهی جامع، تمامی مولها و مسائل خاص هر ساختار تاریخی افزایش میویژگی

سازان و متاثر از آن را به صورت همزمان در نظر داشته و بستری برای اتخاذ بهترین تصمیم در هر مرحله را برای تصمیم
 آورد.گیران پروژه فراهم میتصمیم
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 های تاثیرگذار بر کیفیات محیطی گذر پیادهشناسایی مولفه -3-1
این  مختلف پردازانهینظربا واگذاری مسئولیت ارتقا کیفیت محیط زندگی انسانی به شهرسازان و به ویژه طراحان شهری، 

موفق بودن  گریبه عبارت د ایو  یطیمح تیفیک شیافزا یفارغ از فرم آن، برا یشهر یفضا کیالزم  یهایژگیدر رابطه با و رشته
تئوری شکل خوب "(، با انتشار 1254کوین لینچ )شمارند. برای آن برمیرا  یمتفاوت یهاو مولفه را مطرح کرده یآن نظرات مختلف

شهری مطلوب  وان معیارهای الزم جهت تشکیل فرمعن، معیارهای سرزندگی، معنا، تناسب، دسترسی و نظارت و اختیار را به"شهر
(، نفوذپذیری، تنوع، خوانایی، 1254افزاید. بنتلی و همکاران )معرفی کرده و در ادامه دو فوق معیار کارآیی و عدالت را بدان می

مرده و تعاریف هر یک های پاسخده برشپذیری، تناسبات بصری، غنای حسی و رنگ تعلق را از معیارهای دستیابی به محیطانعطاف
ها )ایجاد ارتباط(، محصوریت، پیوستگی کنند. راجر ترانسیک نیز توجه به پنج کیفیت حفظ تسلسل حرکترا به تفصیل ارائه می

ها، کنترل محورها و پرسپکتیوها و ممزوج نمودن فضاهای درون و بیرون را جهت فائق آمدن بر معضالت فضاهای گمشده لبه
محرک و  یعنوان عاملبه فضادر  گریحضور افراد د توان اظهار داشت،( به بیانی دیگر می1350اند. )گلکار، دشهری ضروری می

 ییایو پو یسرزندگ نیعالوه بر تام طیکه حضور افراد در مح ستیدرحال نی. ارودبه شمار می طیدعوت به مح یبرا کنندهقیتشو
 به عنوان  یتیو فعال یاز اختالط عملکرددر این راستا، . دهدیم شیآن را افزا تیامن جهیفضا و در نت نظارت بر زانیم ،یطیمح

 توانیم زیمکث منعطف و متنوع ن یفضاها جادیبا ا نیبهره برد. همچن توانیم طیفراخوان افراد مختلف به مح یبرا یابهانه
 جا متوقف کرد.جذب شده به فضا را در همان تیجمع

کننده کیفیت فضای شهری، دسترسی بدان ترین عوامل تعییندهد که یکی از اصلیآید نشان میبرمیآنچه از تعاریف فوق 
گردد، خود میبایست . این دسترسی که از طریق گذرها در ساختار کهن شهری و امروزه از طریق معابر شهری تامین میاست

 یشهر یطراح(، 2011دیگر هدایت کند. بنا به عقیده کالتروپ ) هایی باشد تا بتواند عابر را از فضایی به فضایدربردارنده کیفیت
ها، ساختمان ی. ورودداردیگام برم هاابانیخ یروادهیپ یریپذو فعالت تیهو شیافزا یرو برگرداند، برا هاابانیاز خ نکهیا یجابه

به  دنیبخش یو زندگ ابانیخ تیدر امن یهمگ ابانینشستن در کنار خ یها، و فضاهادر کنج، رستوران یهاها، فروشگاهبالکن
 یوستگیباعث پ تیو در نها دهدیم وندیپ گریکدیساده و کوچک هستند که محالت را به  یدهایتاک نیدارند. هم قشن هاابانیخ

(، با در نظر داشتن معیارهای ارائه شده توسط لینچ، 1321زاده و تمری )در همین راستا، عباس (135: 2011)کالتروپ،  .شودیشهر م
ها با هدف افزایش سطح تعامالت اجتماعی راهعملکردی جهت بهبود کیفیات فضایی پیاده-شناسیهای زیباییبه ارائه مولفه

 (3پردازند. )تصویرمی

 
 (1931،یزاده و تمر)ماخذ: عباس ها،راهادهیپ ییفضا اتیفیبر ک رگذاریتاث یهامولفه یلیتحل اگرامید_2 ریتصو

 
قرار گرفته است، گذشته  نیدرک شده و مورد تحس یباشد که به خوب یتیگذشته پراهم یدارا گذرگاه کیاگر از سوی دیگر،  

. روح دینمایم نییخود را تع یهایژگیعملکرد حاضر آن عمل کرده و و یبرا یابدل گشته و به عنوان واسطه یملموس نهیآن به زم
. )کرمونا و دینمایخلق م تریو غن ترقیعم ییو محتوا خته،یما در آم یآن ربهمهم و مردمان در آنجا زنده بوده و با تج یدادهایرو
 صه کرد.( خال4توان به شرح زیر )تصویرهای تاثیرگذار بر کیفیات محیطی گذر پیاده را میبنابراین مولفه (302: 2001 زدل،یت

 
 



 

18 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
28

ار 
 به

،)
20

42
ک

د ی
جل

 ،
 

 
 های سازنده کیفیت محیطی گذر پیاده، )ماخذ: نگارنده(لفهمو -4 ریتصو

 

 مداریگذرهای تاریخی شهرهای ایرانی، بستری برای ارتقا پیاده -3-2
جنس  نی. اشودیم یرامونیپ یتر فضاهابهتر و منسجم یبه معرف یمنته اش؛ینینابیب یکالبد یژگیبه سبب و یگذر شهر کی

 یژگیبه سبب و نی. همچنشودیم زیها نآن دیشد یهم تافتگمتقابل فضاها و عناصر اطراف، موجب به ییکارا نیاز فضاها در ع
منجر به  تاًیکه نها بخشد؛یو نظم م نییرا تع یعناصر مختلف شهر انیم ارتباط یالگو دهد،یم یکه در خود جا یارتباط

گذرهای ای یکپارچه از بافت تاریخی شهرهای ایرانی نیز بر پایه شبکه (1326 ،یلیو سه ایرواولی. )پگرددیم ییفضا یسازمانده
دار حرکت و هدایت عابران به سمت مقاصد مختلف بوده است. این گذرها با کارکردهای تاریخی بنا شده است که سالیان دراز عهده

ها شده است. تفاوت کارکرد و ساز ایجاد تمایز میان آنسازند، که این امر زمینهمتفاوت، نقاط متفاوتی را به یکدیگر متصل می
 ها نمود پیدا کرده است.آن مراتب میانگیری سلسلهدر قالب شکلاهمیت میان گذرها 

 یخیتار یگذرها، "شناسانه عنصر گذر در بافت تاریخی شهرهای ایرانواکاوی گونه"(، در پژوهشی تحت عنوان 1325شعله )
رقم  یخیتار یا در شهرهار یقلمرو همگان ییفضا نیو تع اسیکه شاکله بافت، مق داندمی ییهااز راه وندیپهم یاشبکهرا 

کند، که به ترتیب عبارتند از: گذرهای وی چهار دسته کلی از گذرها را در ساختار تاریخی شهرهای ایرانی معرفی می. اندزدهیم
دهنده محالت به مرکز ها به محالت مسکونی، گذرهای اتصالدهنده دروازهکز شهر، گذرهای اتصالها به مردهنده دروازهاتصال

پیوندی این ساختار قابلیت بازآفرینی و توسعه آن را در ( هم1325دهنده گذرهای اصلی به یکدیگر. )شعله، ر و گذرهای اتصالشه
به  ادهیبودن پ تیو عرض کم معبر، اولو یانسان اسیمق تیرعا به واسطه نیهمچندهد. های پیاده افزایش میای از راهقالب شبکه

رخت بر  محدوده نیاز ا یآن متروک شده و سرزندگ یهای. تنها به سبب رها شدن کاربرشودیم دهیساختار د نیخود در ا یخود
 یمناسب و شمار تیفعال قی. با تزراستافتهینظارت بر فضا کاهش  زانیفاقد بازشو، م یهابه واسطه جداره نکهیبسته است. ضمن ا

 کرد. ایمحدوده را مجدداً اح تیا و هورا به آن الق یزندگ انیجر توانیم یکالبد یاقدامات حفاظت
ترین دالیل متروک شدن ساختارهای تاریخی، ناهماهنگی آن با زندگی اما باید به این نکته توجه داشت که یکی از عمده

بیل و ضرورت ارتقا مون مضرات گسترش استفاده از اتومبا وجود مطالعات و تاکیدات کثیر پیرامدرن و خودرو محور بوده است. 
رود. حفظ تمامیت ساختار تاریخی در انحصار حرکت پیاده و ونقل جزئی الینفک از زندگی امروزی به شمار میمداری، حملیادهپ

رسد که پیامدی جز شکست پروژه، اصراف هزینه و لوحانه به نظر میبیل، اقدامی سادهن برای ورود کنترل شده اتومعدم تجهیز آ
راه سازی گذرهای تاریخی میبایست نخواهد داشت. بدین منظور، هرگونه اقدامی جهت پیادهمتروک ماندن کلی ساختار مرکزی 

ای نیز جهت عبور و مرور های مشخص و کنترل شدهای منسجم و بهم پیوسته، راهای صورت گیرد که ضمن تشکیل شبکهگونهبه
و غیرقابل کنترل خودرو در سطح محدوده خواهیم بود، بینی شده باشد. در غیر این صورت، شاهد حرکت غیرقانونی خودرو نیز پیش

 که عالوه بر پیامدهای سوء کالبدی، احتمال وقوع پیامدهای جانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
 

 بندی و ارائه فرآیند راهبردی طراحی شهری جمع -4
حفظ کرد که  توانیم یرفاه را تنها در صورت ایتصور ساده بنا شده است که در درازمدت، درآمد  نیبر ا داریمفهوم توسعه پا

و انسان،  شودیدستخوش تحول م داریدر مفهوم توسعه پا زین هیمفهوم سرما بیترت نی. بدابدیسرمنشا آن کاهش ن یاهیذخائر سرما
نگران  داریسعه پاتوبه بیانی دیگر،  (43: 1400 ،ی. )فاضلشودیشامل م زیرا ن خیفرهنگ و تار ست،یزطیمح ،یاجتماع یهاگروه

 رینظ گرید یهاتیفیاند، بلکه ککه در مخاطره قرار گرفته ستندین یعیتنها منابع طب کنیاز منابع است، ل نیزم یشدن کنون یته
و خلج،  یاست. )لشکر یدر خطر نابود منیسالم و ا ستیز یبرا یمناطق شهر ییآرامش و توانا ،یفرهنگ راثیاندازها، مچشم

آن،  بیتکذ ایگرفتن و  دهی. نادرودینم نیبه آن هرگز از ب ازین گر،ید یو از سو ستین دیقابل تول کبارهیسنت همچنین  (14: 1320
 یدیجد یهاسنت ایو اصالح انجام داد و  رییجامعه تغ یهادر سنت توانیاست. م یفرهنگ تیاز هو یبخش بیگرفتن و تکذ دهیناد
بنابر این دیدگاه، میراث  (214: 1323و همکاران،  ینی. )بحراستیپو ندیفرآ کی نیانمود؛  جادیاجتماع ا یوستگیتداوم و پ یبرا

تاریخی یک ملت که در بردارنده سیر تحول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه است، به عنوان منبعی غنی از 
دنبال های آتی از آن مشروط است. از سوی دیگر، بهلباشد که استفاده از آن را به عدم محرومیت نسهویت و اصالت مطرح می

عنوان موجودیتی هویتمند و  عنوان منبع پایدار درآمدی شهرها در عصر معاصر، میراث تاریخی بهگیری صنعت توریست بهشکل
 وجوگر است، ضامن حفظ پایداری اقتصادی جوامع متمدن شد.منحصر بفرد که منبعی جذاب برای گردشگر جست



 

12 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
28

ار 
 به

،)
20

42
ک

د ی
جل

 ،
 

 ریاست که آن را از سا یشماریب یو معنو یکالبد یهاارزش یداشته و حاو نهیرید یقدمت زین یرانیا یشهرها یخیت تارباف
زمانه خود شکل  یمیو اقل یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس طیمجموعه که متناسب با با شرا نی. اسازدیم زیمتما یشهر یهامجموعه

 نیدر کشور و کوچ ساکن سمیاست، امروزه به سبب توسعه مدرن رفتهیرا در دل خود پذ یراتییدوران بعدتر تغ یگرفته و بنا بر اقتضا
 یهایدگیچیو پ یرانیا یدرونگرا یمعمار نیتوان بدل گشته است. همچنمناسب جهت سکونت قشر کم یخود، به بستر نیرید

 یامروزه منبع غن بیترت نیرده است. بدک لیتبد یشهر تیجرم و جنا یمناسب برا یآن را به بستر یعموم یفضاها یکالبد
و  نحلیال یباشد، به عنوان معضل یتوسعه اقتصاد شهر یبرا یشهر و منبع یآت یهاتوسعه یفاخر برا ییالگو تواندیکه م یتیهو

 نانهیزآفراز اقدامات با یاکه با کاربست مجموعه ستیدرحال نیمطرح است. ا یشهر یهادر حکومت گونهیالزم به مداخالت جراح
 اریبدان آن را در اخت ییهاتیفیو با افزودن ک دهیدوباره بخش یبدان جان توانیمنحصربفرد هر ساختار، م یهایژگیو به تناسب و

  قرار داد. یآت یهانسل
 گرید یبه فضا ییکه عابر را از فضا دهیاستوار گرد یخیتار یاز گذرها یامجموعه یبرمبنا یخیتار یساختارهاشاکله این 

 ،ییو تنوع فضا نیچون تبا ییهاتیفیشکل گرفته، از  ک کیهنر و تکن یکه با کاربست متعال وندیپشبکه هم نی. اکندیم تیهدا
 نیرهگذران خود بوده است. همچن یمیاقل شیآسا نیقادر به تام ر،یو و در سراسر مس دهبرخوردار بو یانسان اسیمق تیرعا

تعامالت  یبرا یطاق بوده است، بستر ایمعمارانه چون ساباط  یبا عناصر قیاهاً در تلفآن که گ انهیم ییفضا یهایگشودگ
 یرونق تواندیم راهادهیاز آن به پ یارشبکهیز لیو تبد یخیتار یشبکه گذرها یایاح است. اوردهیرا فراهم م یگیو همسا یاجتماع

 یهامیاز روزگار پارادا یادگاریبه عنوان  شدهفیبازتعر راهادهیپ یشبکه نیساختار بر خاک نشسته ببخشد. همچن نیدوباره به ا
 .ابدییبعد انتقال م یهابه نسل یمدارادهیپ

های منحصر به خود برخوردار بوده و هرگونه مداخله در آن نیازمند مالحظات باتوجه به اینکه هر ساختار شهری، از پیچیدگی
پردازیم تا ضمن در نظر داشتن ی راهبردی جهت بازآفرینی شبکه گذرهای پیاده میباشد؛ در این بخش به تدوین فرآیندویژه می

های محدوده را داشته باشد پذیری الزم جهت انطباق با ویژگیانعطافیکپارچه کلیه متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر در روند پروژه، 
و  ،یگذاراستیس یبرا یارائه چهارچوب را یهدف اصل ،یراهبرد یشهر یطراحو از این طریق اثربخشی آن افزایش یابد. چرا که 

 یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع طیمختلف و مطابق با شرا یهااسیساخته شده در سطوح و مق طیمح تیفیارتقا ک یبرا ییراهنما
 (1321 ،یزیگوهرر زادهنیمو ا یکائی. )علکندیم یمعرف نفوذیو ذ نفعیمتفاوت و متضاد افراد ذ یهابر جامعه، و خواست اکمح

 یابیارائه و ارز ل،یشناخت و تحل یمرحله کل1در قالب  یخیتار یشبکه گذرها ینیبازآفر پیشنهادی به منظور یراهبرد ندیفرآ
 نیا یریپذ. انعطافگرددیپس از اجرا خالصه م یابیارز تاً یو اجرا و نها قیتدق ها،استیارائه راهبرد و س ،یشنهادیپ یهانهیگز
منحصربفرد هر ساختار  یهایژگیامکان تطابق آن با و ریرپذیو تاث رگذاریتاث یهامولفه هیضمن در نظر داشتن همزمان کل ند،یفرآ
عنوان هدف ای از گذرهای تاریخی به، بازآفرینی شبکه(1)تصویر در این مدل .دهدیآن را ارتقا م یرا فراهم آورده و اثربخش یخیتار

 مرحله اصلی به شرح زیر دنبال خواهند شد. 1کلی مجموعه در نظر گرفته شده و پس از آن 
این مرحله در ابتدا شامل شناسایی جایگاه جغرافیایی و عملکردی بخش تاریخی در ساختار شهر و . شناخت و تحلیل: 1

به منظور برخورداری طرح پیشنهادی از اعتبار تاریخی باشد. های کالبدی و عملکردی آن میویژگیدر ادامه شناسایی دقیق 
 و فرهنگی، الزم است این مرحله با بررسی دقیق اسناد تاریخی صورت پذیرد.

ز ی پیشنهادی در انطباق با یکی اشود، شبکهدر این مرحله توصیه میهای پیشنهادی: . ارائه و ارزیابی گزینه2
های گذربندی تاریخی صورت پذیرد تا از غنای باالتری برخوردار باشد. انطباق شبکه پیاده پیشنهادی با یکی از شبکه
های اصلی محدوده را های گذربندی تاریخی، امکان حرکت یکپارچه پیاده در سراسر محدوده و جابجایی میان مکانشبکه

 ضاهای موجود در ساختار تاریخی موثر واقع خواهد شد.بخشی به تک فآورد. این امر در حیاتفراهم می
هایی کلی جهت ارتقا حضورپذیری راهبردهای پیشنهادی در این سطح شامل سیاست ها:. ارائه راهبرد و سیاست9

 ها و نیازهای حوزه مداخالتی قابلیت انطباق دارد.فضا بوده که با توجه به پتانسیل
ز مشارکت عمومی در پیش گرفته شود. مندی ایست توسط مقامات محلی و با بهرهمرحله میبا این. تدقیق و اجرا: 4

بر دوش مقامات محلی، پیامدهای سو ناشی از بر کاستن از بار مالی مندی از مشارکت محلی در این مرحله، عالوهبهره
 قا یابد.اجرای طرح تا حد ممکن کاهش یافته و در عین حال سرمایه اجتماعی و حس تعلق ساکنین ارت

گیری و اجرای طرح، پیامدهای اجتماعی با لحاظ داشتن مشارکت عمومی در مرحله تصمیم . ارزیابی پس از اجرا:5
گیری به حداقل خواهد رسید. با این وجود، به سبب تغییرات طبیعی جوامع بر اثر گذر زمان و ناشی از طرح تا حد چشم

انداز اقدامات کننده چشمتواند راهنمای اصالح اقدامات قبلی و یا تعیینه میگیری نیازهای جدید، ارزیابی پس از توسعشکل
 بعدی باشد.

الزم به تاکید است که در این مدل، ارزیابی و پایش در هر مرحله به تناسب پیشرفت هر مرحله صورت پذیرفته و در صورت 
های یاد شده امکان بروز داف وجود دارد. برآیند ویژگیبروز هرگونه مسئله امکان بازگشت به مراحل قبل و تعدیل تصمیمات و اه

وری طرح پیامدهای منفی طرح را به حداقل رسانده و با در نظر داشتن همزمان کلیه معیارهای موثر و جامعه تحت تاثیر طرح، بهره
رو  یخیتار یساختارها یطیمح تیفیسطح ک ،ییندهایتفکرات و فرآ نیاست که با توسعه و کاربست چن دیام رساند.را به حداکثر می
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در عرصه  مانیخیتار یمنحصر بفرد شهرها یهایژگیو شیشده و با نما ایجامعه اح تیهو نی. همچنابدی شیبه زوال کشور افزا
 .میابیدست  یاسالم-یرانیا یمنحصربفرد شهرها ریبه تصو یجهان

 )ماخذ: نگارنده( یخیدر بافت تار ادهیپ یشبکه گذرها ینیبازآفر یراهبرد یشهر یطراح ندیفرآ -5 ریتصو
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1041بهار (، 18ی: )پیاپ 1، شماره پنجمسال 

 

 ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی،

 خانه سیستانی ارگ بم :نمونه موردی

     

 2یمحسن قاسم، 1ینیام هیسم
 12/22/2011تاریخ دریافت:  

 21/12/2012تاریخ پذیرش: 
 

  22211کد مقاله:  
 
 

 یدهـچک
 

از  .دینما یم دیرا تهد یو ادار یخیاکز تاراست که مر یخطرات نیاز مهمتر یکیزلزله و  هیاز خطرات ثانو یکی قیحر
 کارشناسان و یتیتراکم جمع لیارگ بم واقع شده و به دل یخیارگ بم در مجموعه تار یپژوهش گاهیکه پا ییآنجا

، ساتیتاس ییو جانما زاتیتجه ،مبلمان دمانی، نوع چکنندگاندیبازد نیو همچن یادار تیکنندگان به سا مراجعه ،کارمندان
 تیریعدم توجه و فقدان برنامه مد باشد یو زلزله م ی، خصوصا آتش سوزمترقبهریاز حوادث غ یناش یهابیعرض آسدر م

 سریم نیو همچن یمنیو حفظ ا یاضطرار طیمواجهه با شرا یبحران و آشنا نبودن کارکنان و مراجعه کنندگان در چگونگ
را موجب  یریعه ممکن است تلفات و خسارات جبران ناپذبخش از مجمو نیبه ا یآتش نشان یها نینبودن ورود ماش
واقع  یادار یفضاها یریپذ بی، جهت کاهش آسیخیتار یدر بناها یخطر آتش سوز یابیارز قیتحق نیشود. لذا هدف ا
و  یدانی، میلتحلی یفیاز روش توص قیتحق نیباشد. ا یم یسازه ا ریاز نظر غ تیو پر جمع یخیتار یدر مجموعه ها

در  یعامل خطر آتش سوز نیشتریدهد ب ینشان م قیتحق جی. نتاصورت گرفته است یاطالعات کتابخانه ا یآورجمع
 .باشد یم یکیالکتر انیاز جر یناش ی، آتش سوزیستانیخانه س

 

 یخیتار یبناها خطر، ارگ بم، یابی، ارزیآتش سوز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 s.amini93@yahoo.com (لوئسم هدنسیون). رانی، ابم ،یواحد بم، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معمار - 1

 .رانیبم، ا ،یواحد بم، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معمار - 2
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 مقدمه -1
؛ رمایه های ارزشمند ایران می باشند و از جمله مهمترین جاذبه گردشگری به شمار میروندثار و بناهای تاریخی یکی از سآ

یزاز تاریخ و پیشینه نبنابراین باید این ساختمانها و آثار تاریخی ارزشمند را برای نسل های آینده به خوبی نگهداری کنیم تا آنها 
زدیدن این بناهای باشکوه لذت برده و از معماری آن دوران اقتباس ، آن را درک کرده وازندگی مردم گذشته خود آگاهی داشته

 آتش ،، خطرات زیادی آثار تاریخی را تهدید می کنند که یکی از این خطرات. حفاظت از بناهای تاریخی ابعاد مختلفی داردجویند
 عالوه .[2. ]درمانی را تهدید می کند، آموزشی و ، تجاریحریق یکی از مهمترین خطراتی است که مراکز صنعتیسوزی می باشد 

 یمعمار راثیمشکالت م نیزتریاز چالش برانگ یک. ی، مجموعه های تاریخی نیز با این مسئله روبرو هستندبر مراکز ذکر شده
 محافظت ،یکی از الویت های مهم حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی ؛ و[1است ] یحفاظت از آن در برابر خطر آتش سوز یباستان

که مراقبت و پیشگیری اولین گام در مسیر حفاظت از محتوای  در برابر از دست دادن آثار و آسیب های ناشی از آتش سوزی است
 یایدر نظر گرفته شده است. بال یالملل نیدر دستور کار ب یاصل تیبه عنوان اولو سکیکاهش ر امروزه. ساختمان از آتش است

و کاهش  تیریمد یکارآمدتر و مؤثرتر برا یراهبردها یداده و به جستجو شیدانشمندان را افزا دولت ها و یآگاه ر،یاخ یعیطب
باال با سطح  راثیارزش م بیکه اغلب با ترک بزرگ یخیتار کزدر مورد مرا ژهیوبه ییهاتالش نیکمک کرده است. چن سکیر

، اغلب توجه به دستورالعمل های حفاظتی آثار میراثی با .[1] .دارند تیحساس و مرتبط هستند، اهم ،یکیزیف یریپذبیاز آس ییباال
بناهای تاریخی در دوره ساخت خود . حفاظت از این بناها پیچیده تر می شود و باید به گونه ای باشد که ارزش تاریخی بنا حفظ شود

ده اند و امروزه این ساختمانها بدون در نظر و با توجه به مصالح و امکانات حاضر در آن زمان و بدون استانداردهای ایمنی ساخته ش
کاربری های جدید مورد استفاده قرار می گیرند و نصب و راه اندازی تجهیزات مدرن در  با ،گرفتن کاربری اولیه آنها در دوره ساخت

ن مکان های عمومی مورد بسیاری از این بناها انجام شده است و ما امروزه از بناهایی که در گذشته محل اقامت بوده اند به عنوا
از آنجایی که پایگاه پژوهشی ارگ بم واقع در خانه سیستانی مجموعه تاریخی ارگ بم می باشد و به دلیل  .استفاده قرار می دهیم

مچنین و ه کنندگان به سایت اداری وبازدید کنندگان مراجعه ،، تراکم جمعیتی کارمندانمورد استفاده قرار گرفتن از ساعات اولیه روز
از آنجا که کاربری پیشین این بنا مسکونی بوده و امروزه به دلیل تغییر کاربری این بنا از مسکونی به فضای اداری و عمومی و نوع 

. ، خصوصا آتش سوزی می باشد، تجهیزات و جانمایی تاسیسات در معرض آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبهچیدمان مبلمان
نامه مدیریت بحران و آشنا نبودن کارکنان و مراجعه کنندگان در چگونگی مواجهه با شرایط اضطراری و حفظ عدم توجه و فقدان بر

با توجه به انجام پروژه های گوناگون در رابطه با آتش سوزی  .است تلفات و خسارات جبران ناپذیری را موجب شود ممکن ،ایمنی
 جهت ،ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی . لذا هدف این تحقیق:دضروری است که به ارزیابی خطر آتش سوزی توجه گرد

شناسایی  . همچنینمی باشد کاهش آسیب پذیری فضاهای اداری واقع در مجموعه های تاریخی و پرجمغیت از نظر غیر سازه ای
برنامه سپس  و( و مبلمان اجزاء معماریارزیابی میزان خطر آتش سوزی اجزا غیر سازه ای )و  پارامترهای غیر سازه ای و مبلمان

 .ریزی و مدبریت کاهش خطر آتش سوزی

 

 پیشینه تحقیق -2
 :متفاوتی صورت گرفته است از جمله در رابطه با موضوع خطر آتش سوزی بناهای تاریخی مطالعات و پژوهش های

دیدگاه ها ی سازمان -آتش سوزی ساختمان میراث  : )ارزیابی خطربا عنوان 1122 .ن ابراهیما و همکاران در سالمقاله م
به بررسی معیارها و ویژگی های ارزیابی خطرات آتش سوزی در ساختمان ها  که (، مرمتگران و ذینفعان ساختمانتنظیم مقررات

 (ی برای بناهای تاریخیدر مقاله )شاخص خطر آتش سوز 1112سال  . جان ام. واتس جونیور و مرلین ای. کاپالن نیز درپرداخته اند
.ن ابراهیما و م .از یک مدل خطی ارزیابی ویژگی های چندگانه برای تولید معیارهای خطر نسبی آتش سوزی استفاده کرده اند

معیارها و ویژگی های  در مقاله )توسعه روش ارزیابی خطر آتش سوزی برای ساختمان های میراثی( 1112همکاران در سال 
یوزوکی گان و  .بررسی قرار داده اند ( موردAHPآتش سوزی در ساختمان ها ی مالزی را با استفاده از روش ) ارزیابی خطرات

ارزیابی خطر آتش سوزی و مدیریت نگهداری روزانه ازبناهای یادگار فرهنگی مبتنی بر فناوری )در مقاله  1122همکاران در سال 
(ZigBee) به بررسی راه  یمنی آتش نشانی و حفاظت از ساختمان های فرهنگی در آتش سوزیبه منظور بهبود سطح مدیریت ا

مطالعه ای در مورد وزن دهی )جی هی لی در مقاله . برای ساختمانهای میراثی پرداخته است (ZigBeeفناوری ) اندازی سسیستم
با استفاده از سیستم  1121در سال  (تمرکز بر )ویژگی های ایمنی آتش نشانی برای ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی م

لیمینگ لی یینگ لی و همکار در مقاله  .تصمیم گیره چند معیاره به ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی کره پرداخته است
هم در مورد عملکرد به طور خالصه؛ متون م 1121پیشرفت های اخیر در تحقیقات آتش سوزی حفاظت از بناهای تاریخی در سال 

تجزیه و تحلیل خطر آتش سوزی رویکردها و اقدامات  ؛ وآتش مصالح تاریخی و مجموعه ها و خطر انتشار آتش بررسی می شوند
الساندرو آربوریا و همکاران در مقاله ارزیابی خطر آتش سوزی پیشگیرانه میراث  .حفاظت از آتش مورد بحث قرار گرفته است

مورد نظر ی یکرد مبتنی بر یک شاخص با استفاده از سیستم جغرافیایی به ارزیابی خطر آتش سوزی بنا ها معماری ایتالیا: رو
. سانتیاگو گراندا و تیاگو در مقاله ارزیابی آسیب پذیری و خطر آتش سوزی در مقیاس بزرگ مرکز تاریخی شهر کیتو، رداخته اندپ

یکی از قدیمی  ،مرکز تاریخی شهر کیتو ، خطر آتش سوزیم اطالعاتی جغرافیاییبا استفاده از ابزار سیست 1121اکوادور در سال 
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همچنین در مقاله ای دیگر  ؛ وترین و مهم ترین سکونتگاه های استعماری اسپانیا در آمریکای جنوبی مورد ارزیابی قرار گرفته است
، مورد بررسی قرار گرفته کاربرد به مرکز تاریخی گیمارا ارزیابی آسیب پذیری و خطر آتش سوزی در مناطق قدیمی شهری:با عنوان 

به ارزیابی خطر آتش در این  در مقاله ارزیابی خطر آتش سوزی برای مجموعه ها در موزه ها 1112. ژان تترو در سال است
تجزیه و تحلیل داده ها به و  (spss (با استفاده از روش 2111رستم گلمحمدی و همکاران نیز در سال . مجموعه ها پرداخته است

با استفاده از روشهای مشاهده  2111ایرج محمد فام و همکاران در سال  .دبررسی وضعیت ایمنی حریق در بازار همدان پرداخته ان
رسی ، ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان با ارائه راهکارهای کنترلی با تاکید بر ایمنی حریق را مورد برارزیابی ریسک و مصاحبه

ایمنی  2111. نعیمه سادات زر آبادی در سال . محمود خادمی ایمنی حریق در مراکز تاریخی را بررسی نموده استقرار داده اند
با استفاده از روش  2111همچنین علیرضا صادقیان و همکاران در سال . حریق در بناهای تاریخی را مورد بررسی قرار داده است

از دیگر بررسی ها می توان به مقاله  .سی مدل های ارزیلبی ریسک آتش سوزی در ساختمانها پرداخته اندتوصیفی و تحلیلی به برر
مقاله  و توسط علیرضا فالحی کاهش آسیب پذیری خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در برابر آتش سوزی و زلزله

: خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی دانشجویی مطالعه موردی کاهش آسیب پذیری زلزله و خطر آتش سوزی در خوابگاه های
 اشاره کرد. 2111به نگارندگی مهسا بشری و همکار در سال 

 

 روش تحقیق -2
 ابتدا .و جمع آوری اطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است، میدانی تحلیلی–این تحقیق از روش توصیفی 

، شناسایی و تصویر برداری صورت گرفته و سپس این اجزاء سی های میدانیاجزاء غیر سازه ای و مبلمان با برر
 .مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت کاهش آتش سوزی ارائه گردیده است

 

 یافته ها و بحث -3

 چارچوب مفاهیم نظری -3-1
. ، دارایی و سالمت افراد را به خطر بی اندازددر زمانی کوتاهآتش سوزی یا حریق یکی از قدیمی ترین بالیی است که می تواند 

بنا به تعریف حریق عبارت است از سوختن مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معموال با دود و حرارت توام 
رچشمه گرفته و یا نیروی حرارتی خود ، س. آتش سوزی نیز عبارت است از آتشی که از یک منبع حرارتی تحت کنترل ناخواستهاست

 .[0. ]را به شعله وری و گسترش ناخواسته اما توسعه یافته می پردازد
، برنامه ریزی و کنترل به : ارزیابی یک وظیفه دشوار و قاطع مدیریتی است که به طور مستقیم در تصمیم گیری موثرارزیابی

، تصمیم گیری . ارزیابی نوعی عملکرد مدیریتی بوده و به کار آمدی برنامه ریزیودمنظور انجام اقدامات مقابله منسجم انجام می ش
 [.2، در مدیریت سانحه اعمال می گردد ]، حین و پس از سانحهو روند اجرایی آن یاری داده و در کلیه مراحل قبل

دادن یا بدست آوردن چیزی که برایش  . همه فعالیتهای بشر یک احتمال از دستبه معنای جرات داشتن است: واژه خطر خطر
. خطر: احتمال وقوع چیزی که آثاری دارد و با اندازه گیری ( دارد، موقعیت اجتماعی و غیره، شغل، پولمانند سالمتی)با ارزش است 

 [.1] عوارض و احتمال رخداد اندازه گیری می شود
: زا بوده و در صورت وقوع می تواند باعث بروز عواقب زیر شود : پدیده طبیعی یا فعالیت انسانی که باالقوه خسارتمخاطره

. خطر به [2خدمات ]اختالل در ارائه –تخریب محیط زیست –خسارت به اموال و دارایی ها –بیماری  ،مرگ و میر، جراحت
یزات و از بین بردن مواد یا ، تجه، خسارات به وسایلشرایطی اطالق می شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب و صدمه به کارکنان

 [.2کاهش قدرت آنی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده باشد ]
، سطح خطر هدف یا : فرآیند رتبه بندی خطرها با بررسی و مقایسه سطوح خطر بر اساس استانداردهای مشخصارزیابی خطر

فرآیند تعیین ماهیت و  خطر یابیارز [.1ط با مخاطرات ]فرآیند سیستماتیک توصیف و اندازه گیری خطر مرتب ای ...هر معیار دیگر
، ارزیابی ظرفیت ها و شرایط آسیب پذیری موجود که با هم می توانند پتانسیل که به وسیله تحلیل مخاطرات گستره خطر می باشد

 [2شود ]ن می ، تعییو محیط در معرض مواجهه را ایجاد نمایند ، معیشت، خدمات، دارایی هاآسیب به افراد
، تحلیل ، فرآیند کلی ریسک را به عنوان شناساییاستاندارد ایتالیا و نیوزلند برای مدیریت ریسک ارزیابی ریسک: ارزیابی ریسک

و ارزیابی حفظ کلی یک  . ارزیابی ریسک می تواند به تعیین الویت ها برای حفظ بهینهریسک و ارزیابی ریسک تعریف می کند
، بسیاری از ارزیابی های ریسک مجموعه های میراث در کانادا و سایر کشورها با استفاده از . در دهه گذشتهکندمجموعه کمک 

، که به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد تا با شناسایی و کاهش بزرگترین خطرات ، انجام شده استروشی که والتر توسعه داده است
: ریسک =احتمال * . بیان واحد می تواند خطرات یک خطر خاص را خالصه کندبینی کنندبهبود کمی را در حفظ مجموعه ها پیش 

. یک روند در حال انجام که هدف آن دستیابی به سطح ایمنی در . ارزیابی ریسک اولین گام مدیریت حفاظت از آتش است[1] پیامد
: ، پنج مرحله باید بررسی شود که عبارتند ازر آتش سوزی. جهت ارزیابی خط[1] برابر آتش سوزی در یک ساختمان تاریخی است

شناسایی -1، منبع حرارت و منبع سوخت است. شناسایی خطرات حریق که با توجه به عناصر مثلت حریق شامل منبع اکسیژن -2
عیت پیش گیری و ارزیابی ریسک و وض-1. افراد در معرض خطر جهت حصول اطمینان از فرار ایمن افراد در صورت وقوع حریق
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، محل ، منابع حرارت، مسیرهای فرارثبت یافته های ارزیابی ریسک حریق که با نمایش مواد قابل اشتعال-0. کنترل موجود
بازنگری و تجدید  -2. ری بر روی نقشه محل صورت می گیرد، منابع اصلی برق و روشنایی اظطراتجهیزات اعالم و اطفای حریق

 .[21]نظر 
 

 اخت خانه سیستانیشن -3-2
، بنای مذکور خانه اعیانی دارای دو بخش اندرونی و بیرونی می باشد نیا ،خانه سیستانی متعلق به دوره صفویه یا زندیه است

ورت گرفته گروه آلمانی ص توسططرح مرمت و استحکام بخشی قسمتی ازاین بنا تخریب شده و  2121در اثر زلزله دی ماه سال 
هایی از خانه سیستانی، به عنوان پایگاه محسن قاسمی عالوه بر مرمت بخش یریت آقای دکتردر زمان مد 2112است و در سال 

همانطور که ذکر شد بنای مذکور از دو بخش اندونی و بیرونی تشکیل شده است  پژوهشی ارگ مورد بهره برداری قرار گرفته است.
دو بخش تابستان نشین و زمستان نشین تشکیل شده و قسمت بیرونی خانه مختص میهمانان بوده است.  که اندرونی این خانه از
ایوان شرق و غربی و یک حوض که در میان باغچه های قرار گرفته در طرفین ن خودنمایی می  1 اتاق، 2بخش اندرونی شامل 

و بیرونی قرار  اتاق در بین بخش اندرونی 1و  تی می باشدو سرویس بعداش ت بامتاق، پله های پش 0. بخش بیرونی شامل کند
 گرفته است که توسط راهروی هایی قرا ر گرفته در شمال و جنوب دسترسی به آنها میسر است.

  
موقعیت خانه سیستانی بر روی  -2نقشه  موقعیت خانه سیستانی بر روی نقشه ارگ -1نقشه 

 نقشه زون بندی ارگ
 

  
 ییعکس هوا یرو یستانیخانه س تیموقع -2و  1 ریتصو

  
 بخش اندرونی خانه سیستانی -3تصویر  پالن خانه سیستانی -3نقشه 

 

 ارزیابی خطر حریق -3-3
اهمیت فوق العاده ای وجود دارد که برنامه ایمنی در  یک ارزیابی خطر آتش سوزی مناسب و کافی برای هر مکانی نیاز است

ازمان یافته است و به خوبی برنامه ی مدیریتی آن اجرا شده است بر پایه یک ارزیابی کامل و جامع است برابر آتش ی که خوب س
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. هیچ استاندارد و ، حفاظت و مدیریت، پیشگیری. آماده سازی[. ارزیابی خطر حریق را می توان به چهار جزء اصلی تقسیم کرد22]
 [22ی خطر حریق وجود ندارد ]یا فرمت ثابتی برای ثبت یافته ها پیرو ارزیاب

در پالن  [22پالن ها و طرح ها ی ساختمان چهارچوب کاری ارزیابی خطر حریق را شکل خواهند داد ] ماده سازی:آ -الف
 .و جعبه تقسیم فیوز ها مشخص شده است ، بادگیر ها، شومینه، کاربری فضاهاپایگاه پژوهشی( مسیرهای خروجخانه سیستانی )

 

 
یستانیپالن خانه س یها رویها و کاربر یورود جانمایی -4 نقشه  

 
یستانیپالن خانه س یرو یشیگرما لیوسا جانمایی -5نقشه   

 
یستانیپالن خانه س یرو یها و نقاط جرقه زنییروشنا تیموقع ییجانما -6نقشه   

 
 :شناسایی پارامترهای غیر سازه ای و مبلمان -ب
، ، اطفای حریق، گرمایشی، آب رسانی، اجزای مکانیکی شامل همه سیستم های برودتیریکیتاسیسات مکانیکی و الکت -

 اجرای الکتریکی شامل همه سیستمهای برق رسانی به بخشهای مختلف ساختمان. ؛ وباالبر ها، پله های برق و ...

مبلمان و اثاثیه منزل  جره و ...، پن، درب، پارتیشن هااجزای معماری و بخش های معماری ساختمان شامل سقف کاذب -
با توجه به پارامترهای غیر سازه ای ذکر شده در مطلب فوق می توان به  [.21..( ].، کولر و شامل تلویزیون، یخچال

 پارامترهای غیرسازه ای خانه سیستانی پرداخت.

ترمدیریت، دفتر منظر فرهنگی، دفتر تاسیسات مکانیکی: بیشتر اتاقها و دفاتر کار موجود در خانه سیستانی از جمله: دف -
دارای یک اسپلیت جهت سرمایشی و گرمایشی می باشند و در برخی دفاتر مانند: نقشه برداری،  فنی و امور اداری،

باستان شناسی، گردشگری و حسابداری در بعضی مواقع عالوه بر اسپلیت از بخاری برقی نیز استفاده می گردد. در 
 اری برقی، آبگرمکن برقی و آب سرد کن نیز وجود دارد.فضای آبدارخانه نیز بخ

 اجزای معماری: از اجرای معماری در خانه سیستانی می توان به وجود:
درب ورودی مجموعه، درب ورودی دفاتر و پنجره های آنها اشاره کرد. جنس تمامی درب و پنجره های خانه  -

 سیستانی از چوب می باشد.
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، کتابخانه و کمد ، تعدادی کازیهو میز کارمیز رایانه  11تعداد  -
نقشه ها و تعدادی چهارپایه و  تابلو .های بایگانی و تابلو برد

جنس تمامی موارد  ؛ کهنام برد میز مطالعه و دیگر مبلمان را
 .ذکر شده چوب می باشد

دستگاه  1دستگاه کپی،  1دستگاههای الکتریکی شامل:  -
دستگاه  1دستگاه رایانه و  21 دستگاه فاکس، تعداد 1،پرینتر

ساز در دفاتر مجموعه پژوهشی ارگ مورد استفاده قرار یچا
 .می گیرد

 ارزیابی میزان خطر آتش سوزی اجزاء غیر سازه ای و معماری -ج
ها برای خروج و فرار ایمن نامناسب است از عرض درب اتاق -

سانتیمتر و به صورت  11آنجا که درب ورودی دفاتر با عرض 
سانتیمتر است. در  02ورودی  می باشند و عرض بازشو لنگه دو

 .زمان حادثه باعت تاخیر در تخلیه می باشد

اسانتیمتری بین دفاتر وحیاط  01وجود ارتفاع و اختالف سطح  -
در زمان حادثه باعث ایجاد خروج و فرار نامناسب می گردد و 

 این اختالف سطح بر آسیب پذیزی می افزاید.

ها در زمان سانحه باعث  انهیرا یاز کابل ها یناش یآشفتگ -
 یم یاضطرار هیدر هنگام تخل ریو تاخ یریپذ بیآس جادیا

 گردند.

قرار نداشتن در  لیبه دل انهیرا یکابل ها یو پارگ یدگید بیآس -
احتمال خطر و  شیباعث افزا مخصوص یمحفظه و داکت ها

 گردند. یسانحه م جادیا

دفاتر و قرار نداشتن کابل ها در  ییناروکار جهت روش یبرق کش -
احتمال خطر و  شی، باعث افزایساتیتاس یمحفظه و داکت ها

 گردند. یسانحه م

بوده و در زمان  منیبلند فاقد اتصال ا یهاکمدها و قفسه -
 گردند. عیسر هیسانحه ممکن است مانع تخل

که خود  ییمقوا یها در جعبه هامدارک و پوشه یبرخ ینگهدار -
 .کاهدیم یمنیباشند از ا یزءمواد قابل اشتعال مج

در  ریکار و جداره ها باعث تاخ یها زیم نیعدم فاصله مناسب ب -
 گردد. یم یاضطرار هیزمان تخل

 نی، ایدست یعدم مکان مناسب و عدم نصب خاموش کننده ها -
 قرار دارند. نیزم یاز دفاتر و رو یخاموش کننده ها در گوشه ا

اختالف سطحنمایش  -7تصویر   

 
نمایش عرض درب ورودی ها -6 تصویر  

 
های رایانهنامرتب بودن کابل – 9تصویر   

 
نامرتب بودن کابل های رایانه -8تصویر   

 

   

نگهداری مدارک کنار -14تصویر 

 منبع جرقه زنی

کمدهای فاقد اتصال  -11صویر ت

 ایمن

برق کشی روکار  -11تصویر 

داکت تاسیساتبدون   

   
نامناسب بین فاصله  -61تصویر  نامناسب بین فاصله  -16تصویر  مدارک در  ینگهدار -13 ریصوت



 

33 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
18

ار 
 به

،)
10

41
ک

د ی
جل

 ،
 

ینقشه بردارها در دفتر میز  ییمقوا یجعبه ها ها در دفتر باستان شناسیمیز 

  

استفاده از چند راهی برق، این  -
نکته باید توجه شود که نباید 

وجی از یک پریز برق چند خر
برق گرفت هم به دلیل 
استفاده از چند راهی های غیر 
استاندارد و هم اینکه عدم 
رعایت مقدار ظرفیت جریان 
دهی پریز مربوطه به دلیل 
اتصاالت سست باعث شروع 

 حریق می گردد.

محل خاموش کننده  -18صویر ت

 دستی در آبدار خانه

محل خاموش کننده  -17تصویر 

 دستی در بخش حسابداری

   
عدم ساماندهی تابلو  -21تصویر 

 برق

استفاده از چند راهی  – 21تصویر 

 برق

استفاده از چند راهی  -19تصویر 

 برق

  

عدم ساماندهی کابل ها و تابلو  -
برق، امکان دسترسی عموم به 
این بخش و همچنین وجود 

باعث  وسایل غیر ضروری
افزایش احتمال خطر 

 گردند.می
ار گیری اجاق گاز قر -23تصویر 

 بر روی کمد ناپایدار

نگهداری سیلندر  -22تصویر 

 اضافه در آبدارخانه

 .در زمان سانحه باعث آتش سوزی شودقرار گیری اجاق گاز بر روی کمد ناپایدار است و ممکن است  -
چنین نگهداری سیلند ، ممکن است با سقوط اجسام داغ و نوک تیز موجب آتش سوزی گردد. همشیلنگ گاز بدون حفاظ -

 .کاهدگاز اضافه در فضای آبدار خانه از ایمنی می
 

برنامه ریزی و مدیریت کاهش خطر -د   

 موارد پیشگیری و برنامه ریزی در برابر خطر آتش سوزی
ساماندهی کابل های برق رایانه ها و دستگاههای پرینتر و پالتر در محفظه های مخصوص کابل جهت جلوگیری  -

 .بریدگی کابل ها و همچنین جلوگیری از آسیب به کارکنان هنگام تخلیه اضطراری از آسیب و
جهت جلوگیری از آسیب های رو کار، داخل داکت های مخصوص قرار دادن کابل های برق روشنایی و دیگر کابل -

 .های احتمالی
نعت از آسیب افراد در هنگام های بلند جهت جلوگیری از سقوط آنها و ممامهار و ثابت نگه داشتن کمد و قفسه -

 فرار و تخلیه اضطراری.
، جهت کاهش خطر آتش حذف جعبه های کاغذی و نگهداری محتویات آنها در فایل ها و کمد های بایگانی -

 سوزی.
مهار و ثابت نگه داشتن اجاق گاز و کابینت آن و همچنین استفاده از محافظ شیلنگ گاز جهت کاهش خطر آتش  -

 ایمنی. سوزی و افزایش
به عنوان بازشو و افزایش عرض تغییر در قفل و یراق آالت درب های دفاتر برای استفاده از هر دو لنگه درب  -

 ها و جهت داشتن خروج ایمن تر و کاهش زمان تخلیه اضطراری در زمان سانحه.درب
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 چیدمان صحیح مبلمان دفاتر جهت خروج سریع و ایمن در زمان تخلیه اضطراری. -
میز های کار و نفرات در هر دفتر با توجه به متراژ دفاتر جهت جلوگیری از شلوغ شدن دفاتر و کاهش کاهش  -

دفاتر کم بوده و  نفرات همچنین جلوگیری از ازدیاد جمعیت و تجمع در پشت درب ها، از آنجا که عرض ورودی
ه در هر دفتر کار مبلمان و تعداد فاقد استاندارد الزم جهت خروج ایمن می باشند این امر بسیار ضروری است ک

 .کارکنان با توجه به مساحت آن دفتر باشد
 .نصب تابلو و عالئم خروج جهت راهنمایی و هدایت افراد به سمت راه های خروج -
کننده تجهیزات هشدار دهنده و توان به تجهیزات خاموشکه می نصب و راه اندازی تجهیزات اطفاء حریق -

 ننده نام برد.تجهیزات پیشگیری ک
 

 اطفاء کننده های دستی:

که در صورت در دسترس بودن تجهیزاتی مانند کبسول آتش نشانی می توان آتش را توسط کارکنان و بازدیدکنندگان اطفاء 
 . ویژگی های قابل توجه در به کار گیری اطفاء کننده های دستی عبارتند از:کرد

رسی ساختمان و بر اساس نوع مکان خریداری شود تا اثر کافی و تجهیزات دستی آتش نشانی باید پس از بر -
 جامعی بر آتش داشته باشد و از گسترش آن جلوگیری کند.

 ننده دستی باید قابل حمل باشدکاطفاء -
 .متر باشد 11فاصله دسترسی به تجهیزات دستی آتش نشانی نباید بیش از  -
 .ه محل حضور مردم و راهههای ورود و خروج داردمحل قرار گیری تجهیزات دستی آتش نشانی بستگی ب -
 .هر طبقه از ساختمان و در زاویه مناسب قرار گیرند ، پاگرداطفاء کننده های دستی باید در کنار درب خروجی -
 [1. ]، نیروی خبره وجود ندارداستفاده از اطفاء کننده های دستی باید ساده باشد زیرا همواره در هنگام وقوع آتش -
، باید یاد آور شد از آنجا که کبسول های با توجه به ویژگی های ذکر شده در بکارگیری اطفاء کننده های دستی -

، هر کدام از این فضا ها جداگانه قفل می باشد آتش نشانی در یکی از دفاتر و آبدار خانه موجود می باشند ودرب
. تا دسترسی از رودی قرار گرفته در غرب نصب گرددالزم و ضروری است یک کبسول در ایوان غربی نزدیک به و

سول مناسب اطفاء حریق از نوع )دی برای آتش سوزی های الکتریکی( پک وسو به کبسول امکان پذیر باشد. )هر 
 نصب گردد.( در نزدیگی تابلو برق

 

 :سیستم های اطفاء حریق
سیستم های آبپاش و غیره می توانند آتش را در مرحله ، : سیستم تشخیص آتشسیستم های محافظت از آتش سوزی همچون

. لذا الزم است اهمیت استفاده از آنها در ساختمانهای تاریخی مد نظر قرار گرفته و نصب و نگهداری اولیه محدود و یا اطفاء نمایند
و سختگیرانه تر است. نصب  تفات، قوانین استفاده از سیستمهای محافظت ازآتش در ساختمان های تاریخی م. عالوه بر اینشوند

 .[1. ]این سیستم ها باید عالوه بر حفظ ساخت تاریخی از حساسیت یکپارچه و زیادی برخوردار باشد
 .، آتش سوزی ها ناشی از برق میباشداز دالیل آتش سوزی ها یکی :بررسی و چک دوره ای تابلو برق

 

 :دالیل آتش سوزی های ناشی از برق
، تجهیزات . تعمیر و نگهداری منظم در تابلو های برقعیف: دلیل اصلی آتش سوزی های ناشی از برق استنگهداری ض

قرار  از آنجا که تابلو برق مجموعه سیستانی درپشت ایوان غربی ؛ و، سیم ها و ... خطر آتش سوزی را کاهش می دهدالکتریکی
، نیاز است تابلو برق از هرگونه گردد و غبار ن شن و گرد و غبار در بیشتر سال، وجود طوفاو با توجه به شرایط آب و هوایی دارد

 .پاک شود و همچنین بازرسی و تعویض قطع کننده های مدار الزم و ضروری است
سال عمر داشته باشد  11اگر بیش از  ؛ وسیم کشی قدیمی: سیم کشی قدیمی و نادرست اغلب باعث آتش سوزی برق می شود

ست ظرفیت تاسیسات برقی اجرا شده در آن برای مقادیر زیاد وسایل برقی را نداشته باشد و زمانی که از مداری بیش تر از ممکن ا
؛ ، قاعدتا باید توسط وسیله ی محافظتی آن قطع شده و اجازه عبور این مقدار جریان را داده نشودظرفیت خودش جریان کشیده شود
، اتصاالت فر سوده داخلی و ... در این مواقع یلی از قبیل عدم طراحی مناسب برای مدار مربوطهاما وسایل محافظتی قدیمی به دال

و از آنجا که سیم  (. )عمل نمی کنند و اجازه می دهند بیش از ظرفیت مدار جریان عبور کند و بنابر این حریق صورت می گیرد
دستگاه رایانه و و تعدادی دستگاههای پرینتر و کپی و  21قی از جمله کشی برق مجموعه قدیمی بوده و تعداد زیادی از وسایل بر

دستگاه یخچال و تعدادی چایی ساز و آب سرد کن و آب گرم کن در این مجموعه  2دستگاه گرمایشی و سرمایشی و  2تعداد 
، ریسک آتش سوزی ناشی از برق استفاده می شود به دلیل استفاده همزمان از دستگاههای الکتریکی بی شمار و متنوع در مجموعه

افزایش می یابد و به منظور جلوگیری از کاهش آتش سوزی باید از سالمت دستگاهها و کابل آنها اطمینان حاصل شود و دوره ای 
، از استفاده برخی از وسایل غیر ضروری از قبیل استفاده همزمان دو وسیله چک و بررسی شوند همچنین در صورت امکان
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، راهی آسان برای جلوگیری ر یک دفتر کار پرهیز شود و اطمینان از مطابقت سیم کشی با جریان مدار و عاری از نقصگرمایشی د
 .از آتش سوزی های الکتریکی است

 
 :نحوه اطفاء حریق تابلو برق 

ای اطفاء حریق تابلو . برانواع مختلفی از آتش سوزی و جود دارد و آتش سوزی های برقی در گروه کالس )سی( قرار می گیرند
 ، دو گزینه مد نظر است.برق

کبسول آتش نشانی دستی: که در صورت استفاده از کبسول باید درجه بندی آن برای خاموش کردن آتش سوزی های  -الف
را  باید کبسول آتش نشانی را گرفته پانل برق کالس )سی( اطمینان حاصل کرد و عیب آن این است که در زمان آتش سوزی فرد

 باز کند و آتش را مهار کند.
. برای محافظت از یک پانل برق، سیستم خودکار مهار آتش سوزی گزینه آیده آلی استسیستم خودکار مهار آتش:  -ب

توجه کرد که افدامات پیشگیرانه خطر آتش سوزی های  بنابر این سیستم خودکار مهار آتش پیشنهاد می گردد و باید به این نکته
 ی را کاهش می دهدالکتریک

: یکی از مهمترین برنامه ریزی های الزم جهت مداخله موثر آتش نشانان امکان میسر دسترسی نیروهای عملیاتی -
بودن دسترسی به موقعیت است و از آنجا که ورود ماشین های بزرگ آتش نشانی به داخل مجموعه ارگ به دلیل 

ای کوچک امکان دسترسی به این مجموعه را دارند و همچنین عرض معابر امکان پذیر نمی باشد و تنها ماشین ه
متر از ورودی ارگ تا ابتدای خانه سیستانی نسبت به متراژ طول لوله های مورد استفاده در  111مسافتی به طول 
کند که هنگام وقوع سانحه مدیریت با واحد های آتشنشانی نشانی، این ضرورت را ایجاد میماشین های آتش

 .کند تا آنها با شرایط آشنایی پیدا کرده و تجهیزات الزم را برای مقابله با آتش سوزی فراهم کنندهمکاری 
یکی دیگر از تدابیر در مداخالت موثر آتش نشانی می توان به تامین منبع آب : تامین منبع آب جهت اطفاء حریق -

خانه سیستانی وجود حوض آب در حیاط این و  جهت اطفاء حریق اشاره کرد و یکی از نکات مثبت خانه های سنتی
. همچنین از دیگر تدابیر خانه ها می باشد و می تواند به عنوان منبع آب در زمان سانحه مورد استفاده قرار گیرد

اما از آنجا که اطفاءکردن آتش با ؛ می توان به راه اندازی هیدرانت های آتش نشانی در مجموعه ارگ اشاره کرد
های تاریخی پیامد ها و آسیب های بسیاری به همراه دارد بهتر تا حد امکان آتش در فضا ی انآب برای ساختم

محدود کنترل شود و از کمترین مقدار آب استفاده گردد. تا به بافت بنا آسیب کمتری وارد شود و امکان مرمت 
 دوباره آن میسر شود.

: دفاتر کار بر اساس تعداد ناشی از جریان الکریکیمشخص نمودن دفاتر بر اساس میزان احتمال خطر آتش سوزی  -
: دفاتر با خطر آتش سوزی ناشی از وسایل اکتریکی و منبع جرقه زنی مورد امتیاز دهی قرار گرفتند و به چهار گروه

. تا به تمهیدات الزم جهت کاهش احتمال ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شدندجریان الکریکی با احتمال کم
 .ر آتش سوزی ناشی از حریق اندیشیده شودخط

 

 
 یکیالکتر سوزی آتش خطر احتمال اساس بر خطر پر دفاتر کردن مشخص – 7نقشه 

 
از موارد دیگر برنامه ریزی می توان به آموزش کارکنان اشاره کرد تا در صورت بروز سانحه در کمترین زمان و  -

 .کرد کمترین تلفات جانی و خسارات وارده آتش را مهار
برگزاری مانورها در فواصل زمانی مشخص صورت گیرد تا ضعف و کاستی ها شناسایی شده و در بر طرف کردن  -

 آنها اقدامات الزم صورت گیرد.



 

02 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
18

ار 
 به

،)
10

41
ک

د ی
جل

 ،
 

در تمام ساعات شبانه روز در مجموعه  آنجا که نگهبانان از ؛آموزش الزم اقدامات اطفاء حریق برای کادر نگهبان -
تا در  .ی است تا تمام نگهبانان از آموزشهای الزم جهت اطفاء حریق برخوردار باشندحضور دارند الزم و ضرور

 صورت وقوع سانحه اقدامات الزم جهت اطفاء حریق سریع تر صورت گیرد
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مدیریت  ایجاد گروه مدیریت بحران تا در صورت بروز سانحه اقدامات  -

 .شوند
 ([1] . )نمونه چک لیستبرای اقدامات حفاظتی از آتش سوزی و بررسی دوره ای این چک لیست یستتهیه چک ل -

 

 
 [12: ]. ماخذآنها فیگروه بحران و وظا اعضای -24 ریتصو

 

 گیرینتیجه -4
. یکی از خطراتی که بناهای تاریخی از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار می باشند و محاقظت از این بناها در الویت قرار دارد

بناهای تاریخی را تهدید می کند آتش سوزی است و اخیرا موضوع ایمنی حریق در بناهای تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است و 
پایگاه پژوهشی ارگ بم( مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفته و اجزای غیر سازه ای و نی )بنا به همین ضرورت خانه سیستا

از آنجا که این مجموعه  ؛ وع درخانه سیستانی، شناسایی و سپس این اجزاء مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفتندمبلمان واق
، ممکن است بار دارای چندین دفتر کار با تجهیزات الکتریکی و به دلیل استفتده همزمان این وسایل و همچنین سیم کشی قدیمی

ی رخ دهد و بر همین اساس دفاتر کار بر اساس میزان خطر آتش سوزی ناشی از الکتریکی بیش از ظرفیت باشد و آتش سوز
، جریان الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفتند که می توان آنها را در گروههایی با خطر آتش سوزی ناشی از جریان الکریکی کم

آتش سوزی ناشی از برق با احتمال خیلی زیاد متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم بندی کرد و چهار قسمت از این مجموعه با اخطر 
، آتش سوزی ناشی از جریان الکتریکی شناسایی شد. بنابر این می توان گفت بیشترین عامل خطر آتش سوزی در خانه سیستانی

االکریکی باشد که جهت کاهش احتمال این خطر باید از سیم کشی و وسایل الکتریکی استاندارد استفاده کرد و جهت کاهش بار یم
 بیش از توان مدار، از استفاده همزمان وسایل الکریکی پر مصرف خودداری شود و به صورت دوره ای فیوزها چک و کنترل شوند.

 

 منابع
. ارزیابی ریسک حریق و تعین کاراییروش های حفاظت فعالو غیر فعال در کاهش ریسک حریق در ، غ، ط.شیرالی[ عسکری پور2]

 .2111، ، فصلنامه بهداشت و ایمنی کاراختمان صنعتیاتاق کنترل یک س
[2] Alessandro Arborea، Giorgio Mossa and Giorgio Cucur.Preventive fire risk assessment of 

Italian architectural heritage: an index based approach. 2014 
[3] Santiago Granda and Tiago Miguel Ferreira Large-scale Vulnerability and Fire Risk 

Assessment of the Historic Centre of Quito, Ecuador researchgate. 2019. 

 .2011،، نشریه علمی پدافند غیر عاملو. بررسی متغیر های موثر بر پایداری ساختمانها در برابر حریق بهرامی[ 0] 
در آتش سوزی پس از بحران  یشهر .های موثر در افزایش ریسک خسارات ساختمانهای.ارزیابی مولفه، م[ قوچانی، م. تاجی2]

 .2112 فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران ،AHPزلزله به روش 
 1121،، آکادمی بهداشت بالیا و اورژانس.ارزیابی خطرم ،مرادیان[ 1]
 .، دانشگاه علوم بهزیستی و تواتنبخشی، جزوه. ارزیابی خطر حوادث و بالیا، یاکبری شهرستانی [2]
 جزوه، ارزیابی و مدیریت ریسک .ا ،[ محمد فام2]
 2112، ایمنی حریق در مراکز تاریخی نمونه موردی ساختمانهای تاریخی، اولین همایش بین المللی م، ،[ خادمی1]
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های دانشجویی مطالعه موردی آتش سوزی در خوابگاه مقاله کاهش آسیب پذیری زلزله و خطر .، سنی اخواجه م، ،[ بشیری21]
 2111، ، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحرانخوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی

، معماری و المللی افق های نوین در مهندسی عمران، دومین همایش بینایمنی حریق در بناهای تاریخی ن، ،[ بزر آبادی22]
 2111، هرهاشهرسازی و مدیریت ش

 21، ، محله صفهکاهش آسیب پذیری خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در برابر آتش سوزی و زلزله ،ع ،[ فالحی21]
 

 [9]ماخذ نمونه چک لیست پیوست: 
    :نام ساختمان

    :تلفن

    :آدرس دفتر

    :سایر افراد مسئول

 امضاء جزئیات صحیح موارد

 :رسی امنیت راههای فرار از نطربر
 .های خروج استاندارد استفاصله تا راه -
 .تابلو جهت راهنمایی افراد به سمت راههای خروجی وجود دارد -
 تجهیزات الزم جهت فراری دادن بازدیدکنندگان وجود دارد. -
 .راه پله های خروج اضطراری وجود دارد -
 .های خروج اضطراری مجهز شده اندجرهنپ -
 .نوان خروج اضطراری انجام شده استدسترسی به بالکن ها به ع -
 مانور و راهنمایی جهت خروج اضطراری انجام شده است. -

   

 :اقدامات انجام شده برای دسترسی به خدمات و تجهیزات خروج اضطراری
 .نصب تابلوهای راهنمای بازدیدکنندگان انجام شده است -
 .داده شده است نردبان خروج اضطراری قرار -
 .تجهیزات در مکانی با قابلیت دسترسی آسان نصب شده است -
 سایر اقدامات ... -

   

    ؟آیا بخش های جداگانه جهت محدود کردن آتش وجود دارد

 :حفاظت در برابر گسترش آتش بین بخش های مختلف ساختمان
 ایجاد مناطق مختلف ایمن شده -
 سایر اقدامات ... -

   

و راه اندازی سیم کشی برق و سایر تجهیزات با توجه به استانداردهای  نصب
 روز انجام شده است

   

 :نصب تجهیزا ت آتش نشانی همچون
 .کبسول آتش نشانی فراهم شده است -
 .پتو قرار داده شده است -
 .شیلنگ آتش نشانی قرارداده شده است -
 ... اقدامات دیگر -

   

 :آتشمنبع آب برای اطفاء 
 .تامین آب اصلی انجام شده است -
 .تامین آب جایگزین انجام شده است -
 .منبع آب سالم است -

   

    .دستورالعمل های اداره و مدیریت ساختمان ابالغ و انجام شده است

    .نقشه ها / طرح ساختمانی در دسترس است

 نظرات ایرادات /
 
 

 :نام و نام خانوادگی مسئول
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1541بهار (، 18)پیاپی:  1، شماره پنجمسال 

 

 کردیبا رو یو اقامتگاه یحیتفر یهامجموعه یطراح یو بررس یواکاو
 یاجتماع یحس سرزندگ تیتقو

 هیبند اروم یمورد مطالعه: روستا
     

 *1ییاررضایشفق ع
 16/12/1400تاریخ دریافت:  

 02/02/1401تاریخ پذیرش: 
 

  55181کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

 -یحیتفر ساتیتأس یاست که برا ینیو مانند آن عناو یحیتفر یمجموعه رفاه ،یاستراحتگاه، مجموعه اقامتگاه
مردم در طول اقامتشان ارائه  یخدمات و امكانات الزم را برا نیشتریکه ب کنندمی، که تالش رودیمبه کار  یاقامتگاه

به  ییپاسخگو منظوربه یشهر یفضاها تیفیبر ک تأثیرگذار هایمؤلفه. امروزه ضرورت شناخت شوندمیکنند، اطالق 
. نمایدمیمهم جلوه  ازپیشبیش، هاآن یو سطح تعامالت اجتماع یحضور، سرزندگ یارتقا یشهروندان در راستا یازهاین
 داتیتول شیافزا یبرا یمحرک ،ییروستا یدر نواح یو جذب گردشگر و گردشگر یو اقامتگاه یحیمراکز تفر جادیا

 وهیبه ش قی. روش تحقشودمیجوانان  ویژهبه انیروستائ یبرا دیجد یشغل یهافرصت جادیاست و سبب ا ییروستا
است. تفرجگاه بند، یكی از مناطق گردشگری شهر ارومیه، به دلیل  یو کاربرد یو از نوع مطالعات عمل یلیتحل-یفیتوص

و  ریزیبرنامهبه خود جلب کرده است، ولی به دلیل نبود  انزدیكی به شهر و طبیعت زیبایش، نظر گردشگران زیادی ر
، هامؤلفهت گردشگری، سود اقتصادی چندانی برای ساکنان محلی به همراه نداشته است. لذا با در نظر گرفتن مدیری

حس  تیتقو كردیبا رو یو اقامتگاه یحیتفر هایمجموعه یپژوهش و طراح هاییافتهو  یاجتماع یسرزندگ هایشاخص
 برداشت. یمهم هایگامراستا  نیدر ا توانمی یاجتماع سرزندگی

 

 هیبند اروم یحس مكان، روستا ،یاجتماع یحس سرزندگ ،یو اقامتگاه یحیتفر هایمجموعه یطراح یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 Shafagh.r.137@gmail.com . رانیا ه،یواحد اروم ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یکارشناس ارشد مهندس - 1
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 مقدمه  -1
 یمهم رشد و ترق مسائلساختارها جزو  نیمستعد ا هایزمینهدر  یاقامتگاه یحیتفر هایمجموعهگسترش رشد و ساخت 

 یحیمجموعه تفر کیمورد مطالعه در قالب  هیناح یایمنطبق بر جغراف ییفضا یمعمار یاست. طراح یو اجتماع یاقتصاد یفرهنگ
و  عتیطب میاز مفاه یریگبهرهسبز در درجه اول با  یبا فضا وستهیو پ یحیتفر ،یتجار ،یمتناسب با عملكرد فرهنگ یو اقامتگاه

مناسب  یطیمح توانمیآن منطقه است که  یفرهنگ یهاباارزشو هماهنگ  داریپا یتوجه به اصول معمار عتیاصل احترام به طب
 یبرا ی. ثالثاً مكانشودمیبا انسان منجر  انسانبا انسان و  طیمح نیب یاجتماع یبه وجود آورد. در وحله دوم موجب ارتقاء سرزندگ

دهد. استان آذربایجان غربی با دارا بودن اماکن تاریخی  ید در خود جاتوانمی زیعرصه را ن نیفعاالن ا یو اقتصاد یتعامالت تجار
و  یدستعیصنا گی،)سازمان میراث فرهندیآیمکشور به شمار  یهااستانگردشگری و طبیعی یكی از زیباترین  یهاجاذبهو 

بخش مرکزی شهرستان ارومیه، با مختصات جغرافیایی  توابع(. روستای گردشگاهی بند از 1400گردشگری استان آذربایجان غربی، 
اصلی  یهاتفرجگاهکیلومتری جنوب غربی ارومیه یكی از  7ض شمالی، در عر یقهیدق 22درجه و  73طول شرقی و  یدرجه 48

این روستا در بهار و تابستان  یوهواآب. باشدیممتر  1400نفر جمعیت، سطح دریا  4000. ارتفاع این روستا از باشدیممردم ارومیه 
ارومیه بوده است و در کنار  یمنطقهها و بازار روستایی محل مبادله کاال ربازیدمعتدل و در پاییز و زمستان سرد است. این روستا از 

شهرچای به صورت خطی استقرار و امتداد یافته است. درآمد بیشتر مردم روستای بند، از فعالیت های زراعی و باغی  یرودخانهبستر 
شم و هم چنین، تولید صنایع از جمله گندم، جو، باغات سیب و انگور و محصوالت دامی از جمله گوشت، فرآورده های لبنی و پ

(. مهم ترین جاذبه 82-87: 1752علمدارلو،  یو نجف زادهی، خداوردیدستی روستایی از قبیل گلیم، قالی و فرش تأمین می شود)راحل
های طبیعی و گردشگری روستای بند، تفرجگاههای حاشیه ی رودخانه ی شهرچای، باغات پیرامون روستا، چشم انداز کوهستان و 

سد شهرچای می باشند.  یگاه زمستانی بند، دریاچه پشت سد شهرچای با قابلیت های ورزش های آبی و تفرجگاه پیرامونتفرج
تفرجگاه بند، یكی از مناطق گردشگری شهر ارومیه، به دلیل نزدیكی به شهر و طبیعت زیبایش، نظر گردشگران زیادی را به خود 

و مدیریت گردشگری، سود اقتصادی چندانی برای ساکنان محلی به همراه نداشته  ریزیبرنامهجلب کرده است، ولی به دلیل نبود 
 هایگامراستا  نیدر ا توانمی یاجتماع سرزندگیحس  تیتقو كردیبا رو یو اقامتگاه یحیتفر هایمجموعه یاست. لذا با طراح

 برداشت. یمهم
 

 مسئله انیب -2
در مكان، رفتارها، کم رنگ شدن گفتگوهای رو در رو کاهش  یجمع تیبه فقدان هو ریکمرنگ شدن فضاهای اجتماع پذ

در قرارگاه های رفتاری  یاجتماع اتیفیو ک تیعبور و مرور و کاهش امن رهاییراه ها به مس ادهیمفهوم پ لیتبد ،ینشاط اجتماع
جامعه  کی یو روان یروحبرای سالمت  یعامل اصل کی ی(. فضاهای عموم128: 1728نژاد و همكاران،  یمیمنجر شده است)رح

 یاجتماع -ی( بار فرهنگابانیمرکز شهری)خ کیوجود تنوع در کاربری های  كوبزی(. از نظر ج243: 1752پور،  یهستند)مدن داریپا
از گذران  یبخش مهم حی(. گردش و تفر102-110: 1752 ،یزدی یداده و مراکز شهری پرمعنا را به همراه دارد)پاپل شیآن را افزا

ارتباط دارد، با توجه به مسائل و  یعیباز طب یدر فضاها یفراغت یها تیدهد که به طور خاص با فعال یم لیفراغت را تشك
 یکشور از سو یو منطقه ا یمل یدر نظام اقتصاد یگردشگر گاهیسو و نقش و جا کیمعاصر از  ینیمشكالت روز افزون شهرنش

 تیفیگسترش فرهنگ فراغت، اعتالء ک یبرا یمهم و ضرور یاز عرصه ها یكیبه  یردشگرگ یو سامانده یزیبرنامه ر گر،ید
از نظر  یگردشگر تیماه ویژهبهبدل شده است،  یاقتصاد دیمنابع جد جادیو ا یو اجتماع یطیکاهش تعارضات مح ،یشهر یزندگ

کننده  نییتع یملل کارکرد یو اجتماع یخیتار ثیفرهنگ ها و موار با ییو آشنا عتیبه طب یكیو نزد یشهر یکاهش تنش ها
چه به  ز،یو توسعه و تجه یزیچه از نظر برنامه ر یگردشگر نیکند، بنابرا یم تیو توسعه آن را تقو یزیدارد که ضرورت برنامه ر

 یو نقش روزافزون تیفرهنگ فراغت واجد اهم تیو تقو یتفرج یرفتارها یاز نظر سامانده زیو ن یگذار هیلحاظ سهم سرما
 یدرآمد برا شیو افزاا ییدر رفع فقر، اشتغال زا ید نقش مهمتوانمی ییروستا ی(. توسعه گردشگر2: 1726است)مغفرت خواه، 
در  یو جذب گردشگر و گردشگر یو اقامتگاه یحیمراکز تفر جادیا .(sebele, 2010, p.143)قلمداد شود ییمردم مناطق روستا

 ویژهبه انیروستائ یبرا دیجد یشغل یفرصت ها جادیاست و سبب ا ییروستا داتیتول شیافزا یبرا یمحرک ،ییستارو ینواح
و  یری)قدشودمیروستا  یدیبه شهرها و حفظ توان تول انیروستائ هیرو یاز مهاجرت ب یریشگیموجب پ نی، همچنشودمیجوانان 

 73درجة طول شرقی و  48بند از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه با مختصات جغرافیایی  تفرجگاه  .(103: 1752همكاران، 
کیلومتری جنوب غربی ارومیه واقع شده است. ارتفاع مرکز منطقة مورد مطالعه از سطح دریا  4دقیقه عرض شمالی، در  22درجه و 

 (.826: 1727و همكاران،  یلنگرود یعی؛ مط116: 1756 ،یو نوروز یمیمتر است)زنده دل، سل 1400
از آنجاکه این تفرجگاه در منطقة کوهستانی واقع شده است، در بهار و تابستان آب و هوای مطبوع و خنكی دارد و در پاییز و 

مناطق گردشگری شهر ارومیه است که با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی و بهره مندی از زمستان سرد است. این منطقه یكی از 
کیلومتری(، همواره پذیرای گردشگران  4توان های زیاد در حوزة طبیعت گردی و گردشگری روستایی و نزدیكی به شهر ارومیه )

رودخانه و سد شهرچای در باالدست روستای بند و کوه  زیادی بوده است. وجود باغ های میوه و کوه های بلند در اطراف منطقه،
 سیر و پیست اسكی خوشاکوه، کلیسای سیر و آداب و رسوم محلی و... از جاذبه های طبیعی و فرهنگی این منطقه است.
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آن  یبند اغلب کرد زبان هستند و شغل اصل یمردم روستا
 لیبه دل ریاخ یسال ها یاست اما در ط یها زراعت و دامدار

از  یادیمنطقه، تعداد ز نیگردشگران و مسافران در ا شیافزا
 رییگردشگران تغ نیخدمات به ا یارائه ا یبرا انیروستا نیا

 یامر سبب شده که رستوران ها و غذا خور نیداده و هم شغل
مختلف در تفرجگاه بند ساخته شوند.  یو مراکز رفاه یها
شده که باعث  هیساخت وساز در جنوب شهر اروم شرفتیپ

امر  نیکم شود و هم اریاز تفرجگاه بند بس هیفاصله شهر اروم
 یشتریب شیگرا یحیمكان تفر نیسبب شده که مردم به ا

 باشند. داشته

 
نقشة موقعیت جغرافیايي منطقة مورد مطالعه،  -1 شکل

 1831مأخذ: طرح هادی روستای بند، 

  
  هیبند اروم یمنظقه روستا ،ييعکس هوا -2شکل 

 (1011)مأخذ: نگارنده، 

منطقه سرسبز  یو دره ها هیبند اروم یواد -8شکل 

 (http://www.citypedia.ir)مأخذ: 

  
رودخانه شهر  یکه بر رو هیاروم ييسد شهر چا -0شکل 

 دارد انيبند جر یدر امتداد روستا ييچا

 (1011)مأخذ: نگارنده، 

سرسبز که جزو  یو دره ها هیبند اروم یواد -5کل ش

 شوندميمنطقه محسوب  نيا يستياکوتور یجاذبه ها

 (1011نگارنده،  )مأخذ:
 

 قیروش تحق -3
ها و  قیانجام شده، تحق یبر مطالعه، کارها یاست که مبتن یو کاربرد یو از نوع مطالعات عمل یلیو تحل یفیتوص وهیبه ش قیتحق نیا

ها( مخاطب را به آستانه دگاهید سهی)مقایاستدالل كردیباشد و با پرداخت مرحله به مرحله با رو یآن ها م لیو تحل هیبه روز و تجز ینامه ها انیپا
بر اساس  یطرح کاربرد کیو در قالب  نینو یها با نگاه افتهیکار ماحصل  یتالش شده تا در انتها تیرساند و در نها یم یحضور اختشن
 ارائه گردد. هیبند اروم یروستا یبایبكر و ز عتیدر طب یاجتماع یحس سرزندگ كردیرو

 

 پژوهش نهیشیپ -4
 یدر راستا داریپا یمعمار كردیبارو یحیتفر یستیمجموعه تور یتحت عنوان طراح ی(، در پژوهش1728پور) دریو ح یبهرام

در کنار  یستیتور -یحیتفر یبا عملكردها ییبر خلق فضا ی( پرداخته اند. اهداف آن مبتناندوآبیم ی)نمونه موردیتوسعه گردشگر
 التیو احداث هتل)تسه یطراح ،یگردشگر نهیباال دست در زم یشده در اسناد طرح ها جامان یباشد. با توجه به بررس یرودخانه م
 یستیتور یمجموعه اقامت ی(، در مقاله طراح1728باشد. اختر کاروان و همكاران) یمنطقه م نیا اتیاز ضرور یكی( یگردشگر

 ستمیدر قرن ب نینو داریپا یکه در معمار یاصول شتریاصفهان(، نشان دادند که ب یسبز )نمونه مورد یمعمار كردیبا رو یحیتفر
و  یبه ارتقاء سرزندگ ی(، در پژوهش1724)یرازیش دریاست. پورح دهیگرد تیرعا یشهر بخوب نیا یمیقد یمطرح شده در معمار

که حوزه  ستآن ا انگریب قیتحق جیاصفهان(، پرداخته اند. نتا شهر 8: منطقه ی)مطالعه موردیشهر یحس تعلق به مكان در فضاها
 یدر جهت ارتقا یزیبرنامه ر تیامر، اهم نیبوده و هم یاز عناصر کالبد یشتریب تیو معنا از نظر کابران واجد اهم تیفعال یها

 شیدر جهت افزا یستیبا زین یکالبدبهبود عامل  یبرا یزیکند. در واقع، برنامه ر یرا دوچندان م یو اجتماع یحیتفر یها تیفعال
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 تیهو راثیم یدر ذهن کاربران فضا باشد تا موجب ارتقا طیمح یمایو س ریبهبود تصو زیمتنوع و ن یها تیفعال یریامكان شكل گ
آذر و  یگردد. عباس زاده، غفار یشهر یها طیهر روزه شهروندان در مح یاز زندگ یناش راثیو تجمع م یو خاطرات جمع

 جی(، پرداخته اند. نتاهی: شهر ارومیو امروز)مطالعه مورد روزید شهر یمفهوم حس تعلق به مكان در فضاها ی(، به بررس1722)شمیآ
و  شتریب یتوجه و بررس ازمندیگرفته شده و ن دهیناد تیحس تعلق و هو نیشهرها ا دیجد یدهد در اکثر فضاها ینشان م قیتحق
در  زبانیجامعه م دگاهیاز د یدشگراثرات اقتصاد گر یابی(، در ارز1722)یآزاد هیو رضائ یلنگرود یعیباشند. مط یتر م یاصول

درآمد  شیجوانان و افزا یاشتغال برا جادیهمچون ا یاثرات مثبت یدهد، که گردشگر یپژوهش نشان م جینتا ه،یتفرجگاه بند اروم
به دنبال داشته است. طاهر طلوع دل و اشرف  یمحل نینساک یبرا نیزم متیق شیمانند افزا یو اثرات منف یمحل نیساکن یبرا

 نیمتخصص 12نظرات  لیبراساس تحل ،یستیز یفضاها نیساکن یسرزندگ جادیعامل ا هایمؤلفه ی(، در بررس1726)السادات
 قیتحق نیا یکم جی. نتاشوندمیمحسوب  هامؤلفه نیمؤثرتر یطیمح ستیمؤلفه ز زیو ن یمؤلفه اجتماع ،یمربوطه، سه مؤلفه کالبد

در تحقق حس  00/3به % کینزد یطیمح ستی، و مؤلفه ز16/15% یاجتماع ی، مؤلفه 42/34% ینشان داده است که مؤلفه کالبد
 نیساکن یبرا یعامل تحقق سرزندگ هایمؤلفه انیم یمدل ارتباط نییتب قیتحق نیا ییمؤثر بوده اند. دستاورد نها یسرزندگ
 است. یستیز یفضاها
 

  نظری تحقیقمبانی  -5

 یو اقامتگاه یحیتفر هایمجموعه -5-1
ی به اقامتگاه -تفریحی ساتیتأس رایاست که ب ینیو مانند آن عناو یحیتفر یمجموعه رفاه ،یاستراحتگاه، مجموعه اقامتگاه

. شوندمیاطالق  مردم در طول اقامتشان ارائه کنند، یخدمات و امكانات الزم را برا نیشتریکه ب کنندمیکه تالش  کار می رود،
: 1725)دلخواه، شوندمی دیو خر یسرگرم ،یامكانات ورزش (،مهمانخانه)ها، محل اقامت یدنیشامل خوراک، آشام یخدمات نیچن
درآمد  نیرود و ب یبه شمار م یالملل نیب یو گردشگر ستیتور از صنعت یمجموعه ا ریز یاقامت یو فضاها یصنعت هتلدار(. 14
در  تأثیرو  ییبه لحاظ درآمدزا یصنعت گردشگر(. Bucci F,et al, 2002)وجود دارد میارتباط مستق ا،یدر مناطق مختلف دن هاآن

 اغلب یصنعت هستند. برا نیا یایاز مزا یمناسب درصدد بهره بردار یساخت ها ریها و ز نهیزم جادیبا ا کشورها یرشد اقتصاد
محسوب ی و مبادالت خارج ییکسب درآمد، اشتغال زا ،یتجار یها تیفعال یبرا یکشورها گردشگر منبع مهم نیا

 یبه دست م یصنعت گردشگر نیا از یکشورها ساالنه در آمد سرشار نیاز ا یاریبس(. Haber, Lerner,1998, p.198)شودمی
 (. Foster.1997, p.27)دالر در آمد به دست آورده است ونیلیم 80بخش  نیاز ا ایدو دهه گذشته استرال یمثال در ط یآورند برا
 

 یباز شهر یفضا فیتعر -5-2
 حیتفر یفضا ها، دانیم ها، ابانیتوده ها قرار گرفته است و شامل خ انیاست که در م یزیهر آن چ یباز شهر یمنظور از فضا

در نظر ( توده هاء)ایاش نیاز روابط ب یستمیس توانمیرا  یباز شهر یفضا .شودمیو...  ادهیپ یفضا، خارج از توده ها ییو گردهمآ
 یضرور ءایشناخت اش یبرا نیماب یفضا. ستین یته یفضا کی تنها( بنیما یفضا)قرار گرفته  ایاش نیکه ب ییفضا. گرفت

در رابطه تک تک  یمهم اریبس نقش ن،یماب یفضاها و گذشته از آن، ستین یعمل ءایاش مستقل یفضاها بازشناس نیبدون ا هستند.
 (.1752)کشتكاران، کنندمی فایا گریكدیعناصر با 

 چنین بیان نمود: توانمیی را باز شهر یدر فضا یسربر جهت ،یانتخاب یسرزندگ هایشاخص
 (.1732؛)احمدی نژاد و فخارزاده، مكان توسط مردم کیدرک و فهم  زانیمیی: خوانا

خود است که شخص را  طیاز مح هاآن یآگاهانه  شیو احساسات کم و ب طیمردم از مح یادراک ذهن یبه معنا: حس مكان
 (.40-80: 1752 ،ی)پرتوی دهدقرار م طیبا مح یدر ارتباط درون

 ی؛عناصر شهر ریبا سا یهماهنگ نیمعمارانه در ع تیاز خالق یبهره مند: معمارانه زیتما
 ی؛کالبد یها و بدنه ها یکاربر ریبا سا یمنطق بیترک: اتصال و ارتباط

 (.40-80: 1752؛)پرتوی، لذت از مكانی و عاطف تیامن احساس :دوستانه یشهر یها طیمح
 .به همراه دارد یبعد روان و چه در کیولوژیزیرا چه در بعد ف یکه آرامش و آسودگ طیاز مح یتیفیک: تیامن
 ی؛از خلوت تا تعامل اجتماع یسلسله مراتب ینیب شیپ، شدن کینزد: یلحاض روانشناس از
 

 حس مکان -5-3
حس مكان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه از محیط خود است که شخص در ارتباط 
درونی با محیط برقرار می کند و این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مكانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه 

خاص  یو معنو یعاطف ،یانسان ها به تجربه حس یطیمح یروانشناس هدگایاز د(. 83: 1758برای افراد خاص می گردد)فالحت، 
که در آن سكونت دارد قابل  یمكان ای یهم ذات پندار یو نوع یمیتعامل صم قیاز طر ازهاین نیدارند. ا ازین یزندگ طینسبت به مح

است که  یزوریحس مكان کاتال ی. از نظر روانشودمی دهیحس مكان نام ایروح  ،یو هم ذات پندار یمیتعامل صم نیتحقق است. ا
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 میارگانس کیبلكه به عنوان  یش کیمكان نه به عنوان  قی، روند تجربه عمشودمیمكان  کیبه  طیمح کیشدن  لیباعث تبد
 خاص یباتث ازمندیافراد و مكان ها ن نیرو روابط ب نی، از اشودمیمحقق  یدر پ یمتقابل پ یزنده است که بعد از انطباق ها

مردم  یعنیاست  یدهد: رابطه انسان و مكان تعامل یگونه شرح م نیحس مكان را ا زین  لیاست زیفر (.1755است)نوربرگ شولتز، 
 طیمح تأثیر تیفیمردم در ک یها تیفعال یچگونگ نیبنابرا رندیگ یدهند و سپس از آن م یم طیرا به مح یمنف ایمثبت  یزهایچ

 یشده توسط افراد به مكان است که معان جادیا نیبه مكان رابطه نماد یدر واقع دلبستگ(. Steel, 1981)اثر گذار است هاآنبر 
درک فرد و گروه نسبت به  یبرا ییبه مكان مبنا یدهد. دلبستگ یخاص م یفضا کیبه  یمشترک یو فرهنگ یعاطف ،یاحساس

 یاز تجربه شناخت شیرا ب طیآلتمن حس تعلق در مح (.1736 نچ،ی)لدیآ یبه وجود م یفرهنگ طیاست و معموالً در مح طیمح
را در سه  طیمح نیا اتیو خصوص شودمیرا شامل  طیمح مرتبط کننده افراد با یفرهنگ دیحس، عقا نیدانسته و اعتقاد دارد که ا

 هایمؤلفهبر نقش  دیأکراپاپورت با ت(. 41: 1750)توالیی، نمایدمی انیبودن و قابل دسترس بودن ب یاختصاص اس،یعامل مق
ثابت،  یاز عناصر کالبد یمجموعه ا را طیمح ،یکالم ریارتباط غ هیبا ارائه نظر ،یکالبد طیمح یریدر شكل گ یفرهنگ یاجتماع

و  طیمفهوم خاص خود را از مح خود، معنا و یفرهنگ یکند که فرد بر اساس کدها و انگاره ها یم میثابت و متحرک تقس مهین
 (.1755)راپاپورت، کند یعناصر آن استنباط م

 

 ابعاد مختلف حس تعلق به مکان -5-3-1
 ستدهای و داد و ها فعالیت برای قرارگاهی عنوان به مكان، عملكردی و کالبدی های کیفیت :به مکان یتعلق کالبد -فلا

 (.Ujang, 2009)دهند می قرار تأثیر تحت را مكان به تعلق و وابستگی از ای درجه اجتماعی،
دارد و  دیاطراف او تأک طینسبت به مكان و مح یبعد از تعلق، بر عواطف و احساسات انسان نیا :به مکان یتعلق احساس -ب

شكل  لیدل نیتر یاحساس اصل داند. یها م تیو فعال یاجتماع ،یکالبد یشخص و محرک ها نیب یاز تعامل یحس تعلق را ناش
 گرانیشخص و مكان و د نیب وندیعامل پ ط،یادراک و شناخت مح قیاست. احساس از طر رامونیپ طیارتباط با مح جادیو ا یریگ

 (.1727پور،  اوشیاست)س
در مكان دانسته و آن را عامل  یجار یاز روابط و تعامالت اجتماع یحس تعلق را ناش یبرخ :به مکان یتعلق اجتماع -ج

باشد که  یم یاز تعامالت اجتماع یعوامل ندیبرآ طیحس تعلق به مح كرد،یرو نیدانند از نگاه ا یحس م نیا یریدر شكل گ یاصل
است که انسان ها با درک   یمشترک اجتماع یها نشانهاطالعات و  یحاو طیمح كردیرو نی. بر اساس اردیپذ یصورت م طیدر مح

 (.1720رسند)جوان فروزنده،  یخود به تعامل م طیآن ها با مح ییو رمزگشا
 

 سطوح مختلف حس تعلق به مکان -5-3-2
 .11: 1810، یرازیش دریپورح مأخذ: ،سطوح مختلف حس تعلق به مکان -1جدول 

به  نسبت یتفاوت یب
 مكان

د در سنجش حس تعلق به مكان توانمی یول شودمیحس تعلق به مكان مورد توجه واقع ن اتیدر ادب سطح معموالً نیا
 .ردیمورد استفاده قرار گ

 یریقرارگ از یآگاه
 مكان کیدر 

 یم صیآن مكان را تشخ یکند و نمادها یم یزندگ زیمكان متما کیداند که در  یاست که فرد م یسطح هنگام نیا
مكان  کیحالت فرد ممكن است بداند که در  نیمكان متصل کند، وجود ندارد. در ا که او را به یاحساس چیه یدهد ول

 از آن مكان است. یداند که بخش ینم یمستقر است ول

 تعلق به مكان
دارد،  زیمشترک داشتن ن ریمكان آگاه است بلكه با مكان احساس بودن و تقد یسطح فرد نه تنها از نام و نمادها نیدر ا
 فرد مهم است. یدهد، برا یمكان رخ م یو آنچه برا مكان محترم یحالت نمادها نیدر ا

 به مكان یدلبستگ
است و تجارب  تیاو معنا دارد و مكان محور فرد یبا مكان دارد. مكان برا دهیچیپ یسطح فرد ارتباط عاطف نیدر ا
حالت بر منحصر به فرد بودن مكان  نیدهد. در ا یم تینمادها با مكان شخص و یبا معان بیفرد در ترک تیو هو یجمع

 کند. یم دیها تاک مكان گریو تفاوت آن با د

اهداف  شدن با یكی
 مكان

 داده، صیحالت فرد اهداف مكان را تشخ نیمكان است. در ا یازهایفرد با ن یوستگیو پ یختگیسطح نشانده در آم نیا
نسبت به مكان وجود  یو از خود گذشتگ تیعشق، حماکند. در فرد شور، ی م یرویپ هاآنمنطبق شده و از  هاآنبا 

 دارد.

 حضور در مكان
سطوح قبل که  یسطح به نقش فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مكان است، توجه دارد. در مقابل تمام نیا

 .شودمیافراد برداشت  یواقع یرفتارها سطح از نیداشتند. ا ینظر یمبنا

 ی مكانبرا یفداکار
 یبرا یادیز یتعهد را نسبت به مكان دارد و فداکار نیتر قیسطح حس مكان است و فرد عم نیسطح باالتر نیا

 یبرا یسطح آمادگ نیدهد. در ا یمختلف از خودشان نشان م یها تیموقع ها و رفاه در یها، ارزش ها، آزاد شیگرا
 دارد. جودبزرگتر نسبت به مكان و قیعال لیبه دل یو جمع یفرد قیرها کردن عال

 

 یاجتماع یحس سرزندگ -5-4
 یسرزندگ(. 20-22: 1753)لینچ، کند یم فیمشهور و مهم تر تعر، معروف را مسرور،« یسرزندگ»ی  واژه ن،یفرهنگ لغت مع

و  ییایاز نشاط و پو یحالت ،یسرزندگ(. 1753)گلكار، است طیمح کی یشهر یطراحی کل تیفیک یسازنده  هایمؤلفهاز  یكی
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در  یشهر یطراح یتخصص اتیادب اما آنچه در است. ریرپذیو تأث رگذاریارتباط تأث نیاطراف است که در ا طیارتباط با مح یبرقرار
تر حول مفهوم  شیب ،(سرزنده یها ابانیخ)است دهیگرد مطرح« اردیلیدانلد ا» کیبا انتشار آثار کالس 1251 خصوص از سال نیا

است که شكل  نیبه مفهوم ا سرزندگی. است یسرزندگی آنه به زبان فارس یاست که معن« Livability »و « Liveliness » واژه
)البر، کند نیهمه موجودات زنده را تضم یکرده و بقا تیانسان حمای ها ییو توانا کیولوژیب یها ازین ،یاتیح یشهر از عملكرد ها

 داندی م یزندگ یرا مناسب برا 1یتیلیوابیل ای یسرزندگ ،یدر لغت نامه شهرساز(. 114: 1400؛ موالیی هشجین و همكاران، 1758
 (. 1725)ذاکر حقیقی، کندی م فیمطلوب تعر یزندگ تیفیک و فراهم آورنده

 ی، انواع سرزندگی را از دیدگاه الندری چنین برشمرد:سرزندگ هایشاخص توانمیدر این رابطه 
شمار ی، سربر منطقه تحت کیمردم در  یزندگ یاستانداردها مد خالص وآدر توسط سطوح اشتغال، :یاقتصاد یسرزندگ. 1

 .ردیگ یقرار م یابیمورد ارز یو دارا نیارزش زم ها،ی عملكرد خرده فروش گردشگران، انهیسال
 .شودمی دهیسنج یارتباطات اجتماع تیبه عالوه ماه یاجتماع ها و تعامالت تیسطوح فعال لهیبه وس :یاجتماع یسرزندگ. 2

 ارتباطات ،یقوی اجتماع یوستگیپ ت،یمحروم نیید به واسطه سطوح پاتوانمی یبه لحاض اجتماع ریپذ ستیشهر سرزنده و ز کی
جامعه  کیموزون و  روابط ،یزندگ یها وهیاز ش یعیوس دامنه ،یو غرور مدن یجمع هیروحی، اجتماع یها هیال انیم یایخوب و پو

 . کرد فیبا طراوت توص
هوا و  یآلودگ رینظ ،ییها ریکه در رابطه با متغ یكیاکولوژ یداریپا اولجنبه  رد؛یگ یدو جنبه را در بر م :یطیمح یسرزندگ. 7
 ،ییخوانا مانند ،ییها ریاست که متغ یطراح جنبه دوم سبز قرار دارد.ی و فضا کیتراف یانبوه دفع مواد زائد و فاضالب، صوت،
 دوستانه، تا چه حد یشهر طیرا که مح نیا و ییروشنا تیفیک شهر، مختلف یبخش هااتصال و ارتباط  معمارانه، زیتما مكان، حس

 .ردیگی م بر در است، یشدن کینزد یامن و به لحاض روانشناس
 د،یتول ،یاجتماع یها جشن سنت، خاطرات، ت،یهو شهر و مردمانش، از لیاحترام و تجل بقا، رندهیدر برگ :یفرهنگ یسرزندگ. 4

 .است باشد، یشهر م زیمتما تیماه انگریکه ب ییها و مصرف محصوالت دست بشر و نشانه عیتوز
 

 شهرسازی و معماری دیدگاه از سرزندگی -5-5
 ی. وداندی م گرانیافراد و تماشا کردن د نیب دیبرخوردها و تعامالت مف یرا امكان برقرار ابانیخ یسرزندگ 2كوبزیج نیج

و  یاجتماع یو به آثار مثبت اقتصاد داندی متراکم و پرازدحام م ده،یچیپ یرا در گرو مراکز شهر احساس زنده بودن شهر و ییایپو
ی، شهر یطراح فستیمان کی یبه سو ةدر مقال 7اردیو دونالد اپل كوبزیج(. 1261)جیكوبز، کندی مراکز اشاره م نگونهیا یعاطف یروان

 ؛ی. سرزندگ1برشمردند:  نیرا چن یشهر یطراح یالزم برا یها تیفیست، کا افتهیانتشار  كایشهرسازان آمر که در ژورنال انجمن
 ییاتكا خود .6 ؛یو همگان یاجتماع ی. زندگ8اصالت و معنا؛  .4 ؛یو شاد لیها، تخ به فرصت یدسترس .7و کنترل؛  تیهو .2

 (. 1725)ذاکر حقیقی، همه یبرا یطیو مح یشهر
 

 .11: 1810، یرازیش دریپورحمأخذ: ي، بنتل دگاهياز د يدر سرزندگ یدیکل تیفیهفت ک -2جدول 

 يدهنده سرزندگ لیعوامل مختلف تشک

 یراه ها و بلوک ها ینقشه کل یطراحی)، اثر بر امكان رفتن مردم به مكانطیمح کیبالقوه به  یتعداد راه ها یرینفوذ پذ
 ی(؛ساختمان

استقرار )گردد یکه به مردم عرضه م یتیاعمال تجربه ها، اثر بر تنوع قابل انیسمت و سو دادن به حق انتخاب و جر یگوناگون
 (؛ها یانواع کاربر

 یو مكان ها هیواجد ابن یو ساختمان ییفضا ناتیتزئ یطراح "یطراح ندیمردم در فرا ییمایو س یذهن ریالقاء تصو ییخوانا
 دهد. یبر آنان م طیمح كهی یها تیمردم از فرصت ها و موقع درک یاثر بر چگونگ "یرونیب

 ی، اثر بر توانمند"یرونیب یتک بناها اتیجزئ یتمرکز بر رو "مختلف  یمنطقه ها یتوانمند مكان ها برا بیترک یریانعطاف پذ
 ؛مختلف سازگار با اهداف متنوع مردم یها به استفاده ییپاسخگو یبرا طیمح

 ی(؛رونیب یایس یطراح)قابل عرضه به خودشان آگاه کند  یها نهیمكان که مردم را از گز کی یظاهر اتیجزئ  یتناسبات بصر

که  یمردم به طور یحس اتیتجرب شیکه باعث افزا یتیفیمردم ک یحس اتیمربوط به تجرب یها نهیاثر بر قوام گز یحس یغنا
 موجبات لذت آنان را فراهم آورد.

بر مكان  شیکه مردم به زدن نشان خو نیا یبرا یساز نهیآورد، زم یبر مكان را فراهم م شیامكان مهر و نشان خو رنگ تعلق
 ؛ فرم ها و مصالح اتیمربوط به جزئ ماتیتصم نیشوند، آخر قیخود تشو یکار و زندگ

 

                                                           
1 . Livability 
2 . Jane Jacobs 
3 . Donald Appleyard 
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به  دنیرس یها از راه یكیدانست.  یشهر یفضاها یدر سرزندگ رگذاریتاث مؤلفهرا به عنوان دو  یریپذ تیتنوع و فعال توانمی
مكان افزوده  ییگردند که به خوانا یم فیبافت تعر یاند که برگرفته از کالبد موجود و ارزش ها یشهر یبه کارگرفتن نمادها تنوع
ی ها یمتنوع و متناسب با هر سكانس، استقرار کاربر یها یکاربر جادیا، یعوامل سرزندگ گریکند. از د یم لیرا به نماد تبد و آن

یی روشنا یاوقات فراغت، تنوع مبلمان و هماهنگ یها یاستقرار کاربر نیدارد و همچن یکه تداوم حضور شهروند را در پ یخدمات
 یها و کنش ها تیکه فعال ییآنجااز (. 1756)پاکزاد، باشد یشاخص م یعناصر و بناها یرو ییروشنا دیبدنه ها و تاک ریمس

تجربه  (تنوعی)گوناگون از انعطاف مناسب برخوردار باشند. یستیبا ی، در طراحکنندمی ریی.. تغ.، زمان وازیبراساس ن یبه راحت متفاوت
 متنوع یها یگوناگون باشد. کاربر یکند که واجد فرم ها، استفاده ها و معان یم ییمكان ها یطیمح یها یژگیفضا داللت بر وی 

 تیفیک هفت، که در این میان آورد یرا فراهم م تیفیک نیا یشهر یدر فضاها تیاز جمع ییها انیجر دیو تول نیجاذب با تام
 (.1752ی به شرح زیر است)بنتلی و همكاران، بنتل دگاهیاز د یدر سرزندگ یدیکل

 

 یتعامالت اجتماع -5-6
است و  یاجتماعی انسان است. انسان موجود ژهیشكل آن و نیتر یمتعال وجود دارد که یاجتماع یموجودات زنده رابطه ا نیب

مختلف و  یبا جذب افراد و گروه ها مناسب یجمع یفضاها. شودمی نیتأم گرانیتعامل با د او در جامعه و در یازهایاز ن یاریبس
 متفاوت را به یها یژگیو و یذهن یها نهیشیافراد با پ د نگرشتوانمی یتعامالت اجتماع یریگ شكل یبرا مناسب طیشرا جادیا
دانشور و (. 57-22: 1722)تیموری و یزدانی، دهند یاریشان  یو اجتماع یرشد روان لیکنند و انسان ها را در تكم کینزد گریكدی

 رای: پذمیبدان ریبر مراحل ز یمبتنی عموم یفضاها یها تیو فعال یابعاد مختلف کالبد فضا و یریبعد اجتماع پذ( 1756)انیچرخچ
از  یاجتماع یو لذت بردن افراد و گروه ها یكیزیف و یروان شیآسا نیمختلف، تأم یاجتماع یو گروه ها افراد یبودن فضا برا

(. بر اساس تعامالت اجتماعی و کلیه مباحث مطرح شده در رابطه با حس تعلق 15-22: 1756، انیدانشور و چرخچ)در فضا حضور
 ی ترسیم نمود.ستیز یدر فضا یسرزندگ نیأمت یمؤثر برا هایمؤلفهاز  یکل ییالگو توانمیبه مكان و حس سرزندگی اجتماعی 

 
مأخذ: طاهر طلوع دل و اشرف  ،يستيز یدر فضا يسرزندگ نیتأم یمؤثر برا هایمؤلفهاز  يکل ييالگو –6 شکل

 .53: 1816السادات، 
 

 تحقیق هاییافتهبحث و  -6
موانع و مشكالت بر سر راه  یبرداشت نمود که بررس نیچن توانمی قیتحق هاییافتهبند و  یدر خصوص تفرجگاه روستا

با  هینقل لهیدانند، نبود وس یمانع سفر م نیرا مهمتر یدرصد گردشگران مشكالت مال 74دهد که  یگردشگران در منطقه نشان م
ها، مشكالت جاده  تیسفر گردشگران عنوان شده؛ کمبود وقت، امن نعموا نیدرصد مهمتر 8/15با  یدرصد و مشكالت کار 3/21

در  سمیدرصد گردشگران توسعه تور 2/4گذاشته اند.  تأثیرهستند که بر مسافرت گردشگران  یگریاز موارد د یو جسم یخانوادگ
مناسب  اریآن را بس 3/77و  سبمنا 2/71درصد متوسط،  8/24درصد آن را نامناسب،  4/6نامناسب،  اریرا بس یدرآمد محل شیافزا

 کیمطالعه با  موجود در منطقه مورد یخارج دیو تحد فرصت ،یضعف داخل وهش نقاط قوت،ژمرحله از پ نیدانسته اند. در ا
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فراهم  یسمیاکوتور یها لیو پتانسی كیاز توان اکولوژ نهیبه یجهت بهره بردار نهیقرار گرفته تا زم یابیجداگانه مورد ارز سیماتر
 . ددگر هیبند اروم یروستا یشود و منجر به توسعه گردشگر

 1011، مأخذ: نگارنده، عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توسعة گردشگری تفرجگاه بند ارومیه -8جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 ،اشیة تفرجگاهی رودخانة بندح  -

نزدیكی به شهر ارومیه و دسترسی آسان گردشگران به این   -
 ،منطقه

 و های گردشگری در مناطق همجوار با تفرجگاه بند وجود جاذبه  -
 و...، ایجاد زوج گردشگری، مانند پیست اسكی

 ،بند –وجود جادة ارتباطی ارومیه   -

 و کوه سیر، کلیسای سیر  -

 ،چای شهروجود   -

 ،گذاری افراد بومی در بخش گردشگری سرمایه  -

 ،های گردشگری مشارکت ساکنان محلی در توسعة فعالیت  -

 ،نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی -

نامناسب بودن و  نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی -
 و...، تجهیزات تفریحی و ورزشی

 گذاری در بخش عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه -
 در روستا، گسترش بیكاری فصلیو  گردشگری

عدم ایجاد اشتغال و همچنین  عدم ایجاد تنوع شغلی در منطقه -
 ،برای زنان

به استفادة شخصی از فضاهای گرایش و  افزایش قیمت زمین -
 ،برای ویالسازی و... گردشگری در منطقه

 تهديدها ها فرصت

 ،افزایش انگیزة بیشتر برای مسافرت و تفریح در بین مردم  -

 و سرمایه گذاری در بخش ریزیبرنامهافزایش توجه دولت به   -
 ،گردشگری

 روی برای ارتقای گردشگری وجود مسیرهای کوهنوردی و پیاده  -
 سالمت،

گذاری در این  افزایش انگیزه در بخش خصوصی به سرمایه  -
 ،منطقه

 های توسعة گردشگری برای منطقه، مانند انتخاب سد تهیة طرح  -
 ،شهرچای برای منطقة نمونة گردشگری

 ،کیلومتری منطقه 72احداث تله کابین در   -

و همچنین  گذاری افراد غیر بومی در بخش گردشگری سرمایه  -
 ،های غیر دولتی در منطقه نهادها و سازمانوجود 

ازدیاد و  مدیریت ناهماهنگ و نامنسجم گردشگری در منطقه -
 ،تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در منطقه

 ها در بخش سویه شدن کاربری تغییر در کاربری اراضی و تک -
 ،گردشگری

مناطق  افزایش تمایل و انگیزة گردشگران برای مسافرت به سایر -
در صورت عدم برنامه ریزی و نبود امكانات رفاهی و  یحیتفر

 اقامتگاهی الزم در منطقه،

بی  از بین رفتن منابع طبیعی و آلودگی زیست محیطی در اثر -
 ،توجهی گردشگران

توزیع نامناسب گردشگران و  باالرفتن هزینة زندگی ساکنان محلی -
 ،در فصول مختلف سال

 
آرام و بدون سروصدا به  یطیباشد که مح یمطلب است م نیپژوهش و جدول سوات نشان دهنده ا هاییافتهحاصل از  لیتحل

 ،یو بعد از آن مستعد بودن منطقه، و جو تعاون و همكار ینقطه قوت داخل نیتمدد اعصاب مهمتر یمطلوب برا یهمراه آب و هوا
از  نیمنطقه است. همچن نینقاط قوت مهم ا گریو... از د ییایمناسب به لحاض جغراف یبرآفتاب، دسترس یوجود کوه ها و تپه ها

عدم وجود  ،یو بخش خصوص یدولت یگذار هیمنسجم و کالن، کمبود سرما یزیعدم برنامه ر رینظ یهایمؤلفهنظر گردشگران 
از  انییدن روستااستفاده کر عتی، عدم وجود سطل زباله و پراکنده شدن زباله ها در طبیرفاه یاقامت ،یخدمات یبهداشت التیتسه

 یرونیبوده است. در مورد عوامل ب هینقاط ضعف در بند اروم نیو... از مهمتر نگیدام، نبود پارک یجهت چرا یستیاکوتور یمكان ها
توجه  ،یگذار هیسرما یبرا یبخش خصوص زهیانگ شیرفاه، افزا وسطح درآمد  شیافزا دار،یپا تیکه امن دیرس جهینت نیبه ا توانمی

به  یخدمات ده یاحداث مكان ها یبرا نیزم متیق شیفرصت و افزا نیو... مهمتر ،یگذار هیو سرما یزیدولت به برنامه ر
 شیخدمات، افزا نهیزه شیو مقرون به صرفه نبودن آن ها، افزا التیو تسه زاتیتجه یها و اثرات بر رو نهیهز شیافزا سم،یتور

 باشد. یدر منطقه مورد مطالعه م یرونیب یها دیتهد نیو... از مهمتر یهنجار شكن
 

 گیرینتیجه -7
برخوردار است، اما به دلیل  گردی و گردشگری روستایی های زیادی در زمینة طبیعت تفرجگاه بند در شهر ارومیه، از پتانسیل

راستای هدایت روندهای و های موجود، تاکنون از این توان ها در  ها، تنگناها و قابلیت عدم شناخت دقیق و علمی از توان
 با استفاده از مدل. گیری نشده است بهره فرایندهای طبیعی و اقتصادی برای توسعة پایدار اقتصاد گردشگری در منطقة مورد مطالعه

برای توسعة گردشگری تفرجگاه بند بیان شد که به کارگیری این راهبردها، شامل ایجاد و  و تحلیل وضع موجود، راهبردهاییسوات 
های گردشگری در منطقه و...،  گذاری بخش خصوصی، حمایت دولت از پروژه تقویت زیرساخت ها و تسهیالت، جلب سرمایه

 -مجموعه تفریحیواقع ساماندهی گردشگری) و بهبود شرایط اقتصادی روستاها را درپی خواهد داشت. در توسعة گردشگری
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زیست، روند توسعة گردشگری در منطقه را توسعه  ، مردم محلی و محیطگردشگران بند( و ایجاد تعامل میان اقامتگاهی روستای
 می دهد و رضایتمندی گردشگران و مردم محلی را به دنبال خواهد داشت.
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