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 یهرش یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1041(، تابستان 11)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

 یمیاقل آوریتابو  ییرگرمایجزا هینظر یقیتطب لیتحل

     

 *2، ساناز سعیدی مفرد1فرنوش وزین
 42/50/1251تاریخ دریافت:  

 40/50/1251تاریخ پذیرش: 
 

  11101کد مقاله:  
 
 

 یدهـچک
 

 یو نظارت گذاریقانون ایهدستگاه فیضع هاینظارتو  هاسیاست واسطهبه میاقل رییتغ شمولجهانعالوه بر موضوعات 
در  شودیم هاآن شتریآن گرم شدن ب تبعبهو  شهرهاکالندر  یحرارت ریجزا شتریهر چه ب دیو تشد جادیکه موجب ا

ی نظری و نمبا مطرح در اتیو نظر هانظریه ریدر کنار سا آوریتابو  یسازمقاوممباحث مربوط به  ریاخ یهاسال
 بایستمیمرتبط  اتیدست از موضوعات نظر نیا تیردار شده است لذا با توجه به اهمبرخو یمهم گاهیاز جا کیآکادم

 یهاها روشیشناسباشند گونه کنندهکمک توانندمی ریزیبرنامه یهایگونه شناس نیب نیکه در ا ابندیبسط و گسترش 
 دقتبهرا  یدیعقا اندازچشم هاآنک تا بتوانند به کم آورندمیفراهم  ییو کارشناسان اجرا انیدانشگاه یبرا یاکتشاف

و  ارهایمعو  یکه مبان دهین گردآبر  یپژوهش سع نیمبنا در ا نیبر ا گذارندمی ایویژه تأثیربر رشته  که کنند میترس
استخراج گردد و  ایمهم و مطرح در دن هیدو نظر عنوانبه یمیاقل آوریتابو  ییماگر ریجزا هیدر دو نظر لیدخ هایشاخص

 گردند. سهیمقا گریکدیبا  ریزیبرنامه یهانظریه ینوع گونه شناس 8توسط  هیدو نظر نیا سپس

 

 ریزیبرنامه یگونه شناس ،یحرارت ریجزا ،یمیاقل آوریتاب یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران -1

 )نویسنده مسئول(  استادیار گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران -2
sanaz.saeedi@hotmail.com 
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 مقدمه -1
و شدت  تعداد شیافزاداشته است.  یریچشمگ شیدر جهان افزا یعیطب یدادهایاز وقوع رو یناش هایبحران ریاخ هایسالدر 

طرف و  کیوقوع از  علل نهیشهرها هستند، لزوم و ضرورت مطالعه در زم یباال پذیریآسیب دهندهنشان کهنیاعالوه بر  ا،یبال
قرار دارد که به  یا دهیپد تأثیر تحت دادهایرو نیاز ا ی. بخش عمده ادینما یرا مطرح م گرینحوه مقابله با آن ها از طرف د

 بیتخر ،یتوسعه شهر ،یابعاد مختلف صنعت دری انسان یها تیاز فعال یعمدتاً ناش راتییتغ نیمعروف است. ا یمیقلا راتییتغ
 یارتباط یعیمخاطرات طب شیبا افزا یمیاقل راتییتغ گر،ید یطرف از (masih,2010) باشند یم رهیو غ یعیطب ستیز طیمح

 در .شده اند یشهر یدر نواح ژهیبه و ایبشر منجر به گسترش بروز بال یها تیالرفعیتحت تأث یمیاقل راتییدوگانه دارند. در واقع تغ
شده است و در  مطرح یمتنوع یکردهایها و رو دگاهید ر،یاخ هایسالو عواقب ناگوار آن در سطح شهر، در  راتییتغ نیپاسخ به ا

 یاست. براساس گزارش ها شده ائه و اجراار یمتعدد یراهکارهای( شهر) یو محل یمنطقه ا ،یمل ،یالملل نیسطوح مختلف ب
داشته است و  شیدرجه افزا کیحدود  متوسط در صد سال گذشته به طور نی، درجه حرارت کره زممیاقل رییتغ ینالدول یب ئتیه

. در حداکثر به دو درجه محدود شود کمیو  ستیقرن ب انیپا تا شیافزا نیبوده است که ا نیا یالملل نیتمام تالش ها در سطح ب
 خواهد شد 2050دو درجه حرارت تا سال  شیمنجر به افزا یفعل روند آن است که ادامه انگریها ب ینیب شیها و پکه پژوهش یحال

(sharma,2016) ها مؤثر هستند  بیآس نیراهکارها در کاهش و انطباق با ا نیاز ا یاست، برخ رییتغ حالهمچنان در میاگرچه اقل
 ایاز بروز بال شیپ یشهر یها ستمیپاسخ به س یبرا یتیظرف یشهر آوریتاب .باشد یآن ها م نیتر مهم از یشهر آوریتابکه 

 هایشاخصمطرح است.  یو نهاد یکالبد ،یاقتصاد ،یابعاد مختلف بوم شناسانه، اجتماع در باشد که یو پس از رخ دادن بحران م
 مطالعه نیرا دارند؛ بنابرا یمیاقل راتییمقابله با اثرات تغ تیقابلی( میقلانطباق ا ژهیبه و) یمیاقل یراهکارها با بیدر ترک آوریتاب

در حال  نیزم. مذکور دارد هایبحرانبه  ییدر پاسخگو ینقش عمده ا ،یعیجهت کاهش مخاطرات طب کردیرو نیا یها یژگیو
سال گذشته بوده  1055در حداقل  زانیم نیباالتر احتماالً» ستمیدوم قرن ب مهیدر ن یشمال مکرهیدما در ن نیانگیگرم شدن است م

معضالتی که امروزه بیشتر شهرهای بزرگ با آن روبه رو هستند، پدیده در این بین  اشدممکن است تازه شروع ب نیا ؛ و«است
و مناطق روستایی را جزیره حرارتی شهری  جزیره حرارتی شهری است. تفاوت درجه حرارت بین قسمت هایی از مناطق شهری

یند افزایش درجه حرارت شهرها نسبت به اطراف یکی از اثراتی است که به دخالت مستقیم انسانها مرتبط است میگو
(Dhalluin&Bozonnet,2015).  اثرات جزیره گرمایی به طور فزاینده ای بر محیط های شهری غالب می شود و مانع توسعه

-1 شی از جزایر حرارت شهری میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:ازجمله اثرات مخرب نا .(Andong Guo,2020)پایدار می شود. 
درصد از اوج تقاضای برق  15الی  0افزایش مصرف انرژی: اثر جزایر گرمایی -4ی و آلودگی هوا ا فزایش انتشار گازهای گلخانه

صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر  به توانندمیجزایر گرمایی  :المتیتهدید س-0نها در شهرها را بر عهده دارد. برای سرمایش ساختما
های  باعث ایجاد ناراحتی توانندمیهای گرمتر به همراه آلودگی هوا، و رفاه اجتماعی شهروندان تأثیرگذارند. روزها و شب سالمتی

بوم  همچنین تغییرات سریع گرما میتواند زیست ومیرهای ناشی از گرما شود عمومی، مشکالت تنفسی، خستگی، گرمازدگی و مرگ
 Xiaoshan) فرایندهای ناشی از کار و زندگی شهری قرار دارد تأثیراقلیم شهری به شدت تحت  آبزیان را به خطر اندازد.

Yang,2020). 
 

 مبانی نظری -2

 اقلیمی آوریتاب -2-1
 و وهوایی شدید آب رویدادهای از حاصل های چالش به پاسخ جهت در شهر یک ظرفیت و توانایی بیانگر اقلیمی آوریتاب

 نابرابری کاهش برای فردی به فرصت منحصر اقلیمی آوریتاب (.DESA،4512باشد ) می اقلیمی تغییرات تأثیر تحت مخاطرات

 فعلی سیستم های آوریتاب افزایش جهت تا راهبردهایی سازد می قادر را افراد و کند می ایجاد طبیعی مخاطرات های چالش و ها

 جهانی، بانک دیدگاه از (.Vasseur and Jones،4510بکاهند ) وغیره طوفان سیل، سوزی، آتش نظیر اختالالتی از و کنند اتخاذ

کند:  توجه زیر موارد به و کند پیروی پهنه شهری در یکپارچه رویکرد یک از باید اقلیم تغییر با انطباق و کاهش قالب در آوریتاب
 ساختمان کیفیت ارتقای -0 محلی، اجتماع هایسازمان آوریتابتقای ار و تشویق-4 محیطی، خدمات و سالمتی کامل تأمین -1

-0 تنزل، رساندن حداقل به و محلی اکوسیستم بافر های ظرفیت از حفاظت-0 آمیز، مخاطره نواحی در توسعه از اجتناب -2 ها،
 امنیت، های شبکه تقویت-8انرژی  تأمین و کیفیت آب عرضه و آوریتاب و از امنیت اطمینان -2 سیل، امنیت از اطمینان

اراضی،  کاربری و توسعه عمومی های طرح کردن روز به و تأمین -1 شهر، سطح در مؤثر عمومی و اطالعات آوریتاب ریزیبرنامه
 اثرات تغییر بهبود و تعریف -14 ونقل، حمل و ها ساختمان انرژی کارایی افزایش -11 ای، حاشیه های گروه مؤثر یکپارچگی -15

 به زندگی شیوه تغییر -10محلی  اقتصاد بهبود -12 ای منطقه و ملی های برنامه در مشارکت -10 یشهر گرمایی جزایر مثل اقلیم

 (.World Bank،4515) یجهان سیاست گفتگوهای در مشارکت -10 و تر کم مصرف سوی
 کنند: می اقلیمی مطرح آوریتاب برای را سازمانی و کالبدی اقتصادی، شناسانه، بوم اجتماعی، بعد ( پنج4514بنه و دیگران )

 غذایی و امنیت آموزش، بهداشت، سالمتی، قبیل از هایی اجتماعی: ویژگی بعد

 غیره( و زدایی جنگل زیستی، تنوع) طبیعی محیط ویژگی و تنوع :شناسانه بوم بعد
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 تعمیر سرمایه مثل سرمایه و اقتصادی های فعالیتاقتصادی:  بعد

 خدماتی و ارتباطی های شبکه ونقل، حمل مسکن، مثل کالبدی زیرساخت بر تأکید: کالبدی بعد
 (.Bene،4514) یمیاقل آوریتاب در مشارکت و مدیریت حوه: نسازمانی بعد
، (بودن نیرومند) مقاومت :از اند عبارت اقلیمی تغییرات برابر در شهری آوریتاب در اصلی بعد چهار دیگر، دیدگاه در

 (Davoudi،4510. )ی(ریادگی ظرفیتآمادگی) و (بودن منعطف) پذیری انطباق ،(ودنب نوآور(تغییرپذیری
 اقدامات و منابع آگاهی، و ظرفیت دسته سه در را پایداری و اقلیمی آوریتاب بین ( ارتباط4512) دیگران و همچنین دنتون

 :از اند عبارت کدام هر های سنجه که کنند مطرح می
 انتشار گازهای کاهش به نسبت تعهد 4 اقلیم تغییر خطرات به نسبت اجتماعی آگاهی از باالیی سطح-1 آگاهی: و الف( ظرفیت

 مدیریت برای ارتقای انسانی سرمایه توسعه-2 جمعی اقدامات طریق از منابع مؤثرتر مدیریت جهت سازمانی تغییر-0 گلخانه ای

 پیچیده الش هایچ به مؤثرتر پاسخ جهت پایداری هدایت-0انطباقی  های ظرفیت و خطر

ایجاد  برای مؤثر های مکانیسم قبیل از مشکل حل برای هایی گزینه و متخصص کارشناس به دسترسی -1ب( منابع: 
 برای اطالعات ارتباط -0 و مناسب راهبردهای و اقدامات برای سرمایه به دسترسی -4اقلیمی استانداردهای و خدمات اطالعات،

 .انطباق و کاهش صخصو در دیگران تجارب از یادگیری

 بر نظارت -4اطالعات اساس بر خطر مدیریت راهبرد توسعه و سازمانی پذیریآسیب ارزیابی و مداوم توسعه-1اقدامات:  ج(

 حمایت از و تشویق جهت سیاستی و مقرراتی قانونی، چارچوب های -0ها، آن به پاسخ برای ریزیبرنامه و اقلیم تغییر اثرات

 میاقل تغییرات با مقابله مسئول های سیستم و پذیر آسیب افراد ارزیابی برای مؤثر های برنامه -2و  داوطلبانه اقدامات
(4512،Denton.) 

ها،  آن کاهش های هزینه ای، گلخانه گازهای شدت به توجه با کاهشی یهاسیاست و اقلیمی انطباق ،آوریتاب حال این با
ارتباط  زمینه در مهم نکته .است متفاوت دیگر کشور به کشوری از خطرات، لتحم و اقلیم تغییر اثرات برابر در پذیریآسیب

شوند  می آوریتاب به منجر دو هر اقلیمی کاهش و انطباق واقع در .باشد می آن ماهیت اقلیمی، تغییرات راهکارهای با آوریتاب
(4510،UCS.) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 (Brown & Dayland,2012) آوریتاب انواع با اقلیمی آوریتاب رابطه .1 شکل
 

 )مآخذ:نگارنده(اقلیمی  آوریتاب: تعاریف نظریه پردازان پیرامون 1جدول شماره 

 اقلیمی آوریتاب های قابلیت یا و اصول /ها شاخص /هاویژگی سال اندیشمند/ نهاد ردیف

1 
 اسمیت

(Smith) 
4511 

 مهندسی، های پایدار:پاسخ زیرساخت و آوری فن -4خدمات و طبیعت زندگی، اقتصاد،: تنوع -1

 حکمروایی مشارکتی، :دهی سازمان خود-0انطباق و پایدار مدیریت طبیعی، زیرساخت

 انطباقی راهبردهای اقلیمی، اطالعات مهارت، و دانش آموزش:-2انطباقی نهادهای توانمندسازی،

 جدید

4 
 بانک جهانی

(World Bank) 
4511 

 کیفیت محلی/ ارتقای اجتماع های سازمان آوریابت ارتقای /محیطی خدمات و سالمتی تأمین

 بافراکوسیستم های ظرفیت از حفاظت /آمیز مخاطره نواحی در توسعه از اجتناب /ها ساختمان

 تأمین و آب )کیفیت و( عرضه آوریتاب و امنیت از اطمینان /سیل امنیت از اطمینان /محلی

 تأمین /شهر در عمومی مؤثر اطالعات و ریآوتاب ریزیبرنامه امنیت، های شبکه تقویت /انرژی

 حاشیه های گروه مؤثر یکپارچگی /اراضی و کاربری توسعه عمومی های طرح کردن روز به و

 مثل اقلیم تغییر بهبود اثرات و تعریف /ونقل حمل و ها ساختمان انرژی کارایی افزایش /ای

 تغییر /محلی اقتصاد بهبود /ای منطقه و ملی های برنامه در مشارکت /شهری گرمایی جزایر

 جهانی گفتگوهای سیاست در مشارکت /تر کم سوی مصرف به زندگی شیوه

آوریانواع تاب  

در جهت کاهش  آوری تاب

 خطرات و سوانح شهری

یتاب آوری اکولوژیک شهر  

وری از طریق آتاب 

 حکمروایی شهری

شهری آوری تاب  

 منطقه ای اقتصادی

آوری اقلیمیتاب  
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0 
 بنه

(Bene) 
4514 

 ویژگی محیط و تنوع :شناسانه بوم /غذایی و امنیت آموزش، بهداشت، سالمتی، :اجتماعی

 سرمایه مثالً  و اقتصادی های فعالیت :غیره(/ اقتصادی و زدایی جنگل نرخ زیستی، تنوع) طبیعی

 ارتباطی های شبکه ونقل، حمل مثل مسکن، کالبدی زیرساخت بر تأکید :کالبدی /تعمیر سرمایه

 اقلیمی آوریتاب در مشارکت و مدیریت نحوه :سازمانی /خدماتی و

2 
 داوودی

(Davoudi) 
4510 

 ،بودن ) نوآور( تغییرپذیری ،بودن ) نیرومند( مقاومت طریق از اقلیمی آوریتاب به دستیابی
 )یادگیری ظرفیت( آمادگی و (بودن منعطف(پذیر انطباق

0 
 دنتون

(Denton) 
4512 

 تغییر /ای گلخانه گازهای کاهش به تعهد /اجتماعی آگاهی از باالیی سطح :آگاهی و ظرفیت-1

 سرمایه توسعه /جمعی اقدامات طریق از منابع مؤثرتر مدیریت جهت سازمانی

 به دسترسی :منابع -4 پیچیده های چالش به مؤثرتر پاسخ جهت پایداری هدایت /انسانی

-0ازتجارب دیگران یادگیری برای اطالعات ارتباط /سرمایه به دسترسی /متخصص کارشناس
 بر نظارت /خطر راهبرد مدیریت توسعه و سازمانی پذیریآسیب ارزیابی و مداوم توسعه :اقدامات

 و مقرراتی قانونی، های چارچوب/ به آن پاسخ رایب احتمالی ریزیبرنامه و اقلیم تغییر اثرات
 مقابله مسئول های سیستم و پذیر آسیب افراد ارزیابی برای مؤثر های برنامه /سیاستی

 

 نظریه جزایر حرارتی -2-2

 تعریف جزایر حرارتی -الف
 شهری مناطق در سطح ایدم افزایش بصورت که دانست زمین اقلیمی تغییرات پیامدهای جمله از میتوان را جزایرحرارتی

 توجه با که اقلیمی ویژگی های از یکی که میتوان گفت حقیقت ( درWang Cheung, 2011نسبت به دیگر مناطق تعریف کرد )

 سطحی ویژگیهای در به وجودآمده تغییرات .است هوا دمای و زمین وگرمایش سرمایش میزان می یابد تغییر زمین ها توسعه به

 میشود محبوس آن در هوا که گرم مناطق این اطراف گرم تر می باشد. طبیعب بخشهای به نسبت که میشود مناطقی ایجاد باعث

 مقایسه زیر به شکل بگذارد. تأثیر( و میتواند تا حد زیادی بر طراحی ساختمان ها Black, 2013) میشود تعبیر حرارتی جزایر به

 در مرکز دما میزان میشود مشاهده که همانگونه. میپردازد حرارتی ایرجز اثرات و مناطق دیگر به نسبت آن مناطق و شهر دمای

 از نزدیک میشویم شهر از خارج به هرچه .است باالتر وغیره بیشتر کاربری های وجود و آمد و رفت بیشتر، تراکم دلیل به شهر

 .میشود کاسته نیز دما میزان
 

 انواع جزایر گرمایی: -ب
وجود دارد که  یشهر ییگرما رهیاز جز ینسبتاً ساده است، انواع مختلف یشهر ییگرما رهیجز یدما یریکه اندازه گ یدر حال

 اسیانواع مختلف در مق نیکند. ا یم دهیچیپ یهستند که مطالعه آن را از نظر روش شناخت ایپو یو مکان یهر کدام از نظر زمان
 .(Oke et al. 2017هستند )مختلف  یحرارت یندهایفرآ یمختلف وجود دارند و دارا یها

 یهاشهر، از جمله خاک ریز ینیرزمیو آب ز نیزم یدما نی( تفاوت بUHISub) یرسطحیز یشهر ییگرما رهیجز -1
 اطراف است. ییروستا نیزم یو دما ،ینیرزمیو بافت ز یشهر

( این نوع جزیره گرمایی توسط افزایش دما در سطوح شهری نظیر UHISurf) یسطح یشهر یحرارت رهیجز -4
شود. در واقع در این نوع های گیاهی ایجاد میها آبی و پوششها، فضاهای باز، حجمها، کف سازیها، جادهمانساخت

 .توان مناطق داغ شهری را شناسایی کردگیری اشعه فروسرخ منتشر شده توسط سطوح میجزایرگرمایی، با اندازه
مایی در الیه تاج پوش یا الیه هوای نزدیک به ( نوع جزیره گرUHIUCL)ای تاج پوش  هیال یشهر یحرارت رهیجز -0

کنیم. در واقع، این محدوده گیرد. الیه تاج پوش در حقیقت جایی است که ما در آن زندگی میخط آسمان شهر شکل می
ها وجود دارد. در مطالعات مربوط به جزایر الیه هوایی است که از سطح زمین تا سطح باالیی درختان و ساختمان

متر باالتر از سطح زمین در نظر گرفته  0تا  1٫0دمای هوای الیه تاج پوش معموالً در ارتفاع مردم یا در حدود گرمایی، 
 .شودمی

شود. الیه مرزی در این نوع جزیره گرمایی در الیه مرزی هوا تشکیل می: (UHIUBL) یمرزجزیره گرمایی در الیه  -2
 .است متغیر متر 155–1555متری( و معموالً ضخامت این الیه از  4555باالی الیه تاج پوش قرارگرفته )در ارتفاع 

شهرسازی  در این مطالعه عوامل موثر بر جزیره حرارتی شهری در سه دسته عوامل غیر قابل کنترل اقلیمی، عوامل قابل کنترل
 .ندی شده استب شهرسازی تقسیم تأثیرو ساخت شهر و عوامل وابسته و تحت 

 
 ی:ابل کنترل؛ عوامل اقلیمی موثر بر جزیره حرارتی شهربررسی عوامل غیر ق -ج

عنوان یکی از منابع اصلی گرما در یک منطقه معرفی شده است. تنها بخش کوچکی از  تابش خورشیدی به :تابش خورشیدی
طور غیر  و به گرمای تولیدشده از تابش خورشید، مستقیما محیط را گرم میکند و مقدار باقیمانده آن توسط ساختارهای شهری جذب

طور مداوم انرژی گرمایی را از طلوع خورشید تا غروب  شدن محیط میشود. این ساختارهای طبیعی و انسانی به مستقیم باعث گرم
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ها  شده در ساختمان کند و سپس گرمای ذخیره شدن می آن، جذب و ذخیره میکنند. پس از غروب خورشید محیط شروع به خنک
 .(Rizwan AM,2008) می شود به محیط منتقل

 که اند کرده گزارش شهری حرارتی جزیره بر را ابری پوشش و باد سرعت تأثیر بسیاری مطالعات :باد جهت و شدت سرعت،

 (.Wienert,2005دارد ) باد سرعت افزایش با منفی رابطه شهری جزیره حرارتی که میدهد نشان هاآن از حاصل نتایج
 ی شهر باد .میکند تغییر شهرنشینی بهوسیله همه از باد بیش شرایط شهری، حرارتی جزیره بر موثر اقلیمی عناصر تمام بین در

 منطقه مرزهای به باد جریان که هنگامی .شود و اصالح کنترل ی شهر طراحی توسط میتواند هوایی و آب دیگر عنصر ازهر بیش

 جریان سرعت آن، با مقابله درنتیجه و شده ، روبه رومیشود ایجاد ساختمان ها توسط که بیشتری مقاومت با نزدیک می شود شهری

ساختمان  به نسبت را تهویه مناسبتری شرایط هاآن بین بزرگ باز فضاهای با بلند می یابد ساختمانهای شهرکاهش سطح در باد
 ارتفاع بین اوتتف ارتفاع ساختمان، از بیش که میدهد نشان تحقیقات همچنین .فراهم می کنند هم به نزدیک کم ارتفاع های

 شهری طراحی ساخت وسازهای جزییات تأثیر تحت باد کیفیت و شدت .میدهد قرار تأثیرتحت  را باد جریان شرایط ساختمان ها

 هوای و تعدیل آب برای فرصت بیشترین باد، شرایط اصالح .شود کنترل شهری مناسب طراحی با میتواند بنابراین و دارد قرار

 (.Givoni B,1999فراهم می آورد. ) را شهرها در انسان ارتیحر آسایش ایجاد و شهری
 از و است گیاهان قطرات روی و شبنم تبخیر عامل سو یک از روز اوایل در خورشیدی هوا: انرژی رطوبت و خاک رطوبت

 انابرو افزایش سرعت باعث شهرها در گیاهی پوشش کاهش این بر عالوه .جذب می شود ساختمانی مصالح توسط دیگر طرف

 سطح شهر در تبخیر میزان کاهش آن دنبال به و خاک در آب ی کاهش ذخیره ساز سبب پدیده این که میشود زمین سطح روی

 جزیره کاهش موجب آن افزایش که رطوبت خاک رفتار برخالف انجام شده بررسی های (. طبقWienert,2005شد ) خواهد

 (.Suomi,2014دهد )را افزایش می  شهری حرارتی جزیره تشد میزان هوا رطوبت میشود، افزایش ی شهر حرارتی
 جزیره تشکیل در توپوگرافی ریتأث .است شهر حرارتی جزیره تشکیل بر تاثیرگذار عوامل از ارتفاع: توپوگرافی و توپوگرافی

 (.Ferguson,2008است )برخوردار  باالیی اهمیت از هستند ضعیف نسبتا غالب که بادهای زمانی به ویژه شهری حرارتی
گودال،  درون شهرهای دامنه، روی شهرهای دره ای، شامل شهرهای نوع چهار به توپوگرافی براساس را شهرها گلدریچ

 (Goldreich,1984) کندیم طبقه بندی زیاد ارتفاع شهرها در
 علت به درجه(، 15 ) ادیز یا باال رجه( به د صفرکم ) یا پایین جغرافیایی عرض از حرکت در کلی جغرافیایی: به طور عرض

 و نیمکره شمالی در شهر 440روی کوتلر و وینرت مطالعه .می یابد افزایش هوا دمای عمودتر میشود، خورشید اشعه تابش اینکه
دارد  شهری وجود حرارتی جزیره شدت و باال جغرافیایی عرض های بین همبستگی مثبتی که میدهد نشان جنوبی

(Wienert,2005.) از باالتر کلی به طور شهر هوای دمای زیاد، و جغرافیایی متوسط عرض های در واقع ایشهره بیشتر در 

 .(Taha,1997است ) هاآنروستایی  مناطق

 جزیره حرارتی شدت میان رابطه بررسی روی تاکنون که مطالعاتی بیشتر:دریا و رودخانه مانند آب وسیع سطوح به نزدیکی

 ودمای میگذارند تأثیر هوا دمای بر نیز وسیع آبهای و ها رودخانه میدهندکه نشان است، هشد انجام دریا به نزدیکی نرخ و شهری

 (.Oswald,2012) ابدی می کاهش هاآن به نزدیکتر مناطق در هوا
 
 شهر سطح در حرارتی جزیره شدت و میزان بر شهری طراحی نقش کنترل؛ قابل عوامل تحلیل -د

 تبخیر فرآیند طریق از سطح و دمای کاهش به سایه اندازی طریق از گیاهی پوشش و زمین: درختان کاربری و گیاهی پوشش

 گسترش در مقابل، و روستایی مناطق به نسبت ی شهر مناطق در گیاهی کاهش پوشش .میکنند کمک هوا دمای کاهش به

 افزایش نهایت موجب در و تبخیر و رطوبت کاهش سبب و پارکینگ ها روها ادهیپ جاده ها، همچون نفوذ قابل غیر سطوح با شهرها

 (.Ferguson,2008شود )می  شهرها در هوا دمای
 حرارتی جزیره های با آتالنتا شهر از منطقه 10 زمین در پوشش و ی کاربر تغییرات نحوه روی مطالعه ای 4550 سال در

 و ی تجار )عمدتاً  باال تراکم با هریشامل کاربری ش نوع شش به را زمین پوشش و ی کاربر محققان آن در شد که انجام متفاوت،
 طبقه بندی آب و جنگل علفزارها، زراعی یا گیاهان کشاورزی، زمین های مسکونی(، )عمدتاً کم تراکم ی با شهر کاربری صنعتی(،

 در ،می یابد افزایش % 111و % 15 ترتیب به کم تراکم و باال تراکم مناطق وسعت شهر، توسعه سریع ساله 40 دوره طی .کردند

 متروی در پوشش زمینی و کاربری در تغییرات با .بودند یافته کاهش %00 و % 41ترتیب  به مزرعه و جنگلی مناطق که حالی

مناطق حومه  ،1115 دهه اواخر در .است شده بزرگ ی شهر حرارتی چهارجزیره دارای منطقه این ساله، 15 دوره یک طی آتالنتا
 (.Quattrochi,2003شدند )شهر  کل گرمترین مناطق به تبدیل آتالنتا مرکز نزدیک ای

 یک مصالح )توانایی آلبدو یا همان خورشیدی بازتاب یعنی شهری، مصالح و مواد اصلی ویژگی نفوذناپذیر: سه سطوح و مصالح

 تابش تشاران یا و گرما از برای رهایی سطح یک حرارتی )توانایی تابش خورشیدی(، تابش بازتاب گرمای برای ساخته شده سطح

 تأثیر شهر حرارتی توسعه جزیره میزان بر سطح( یک دمای افزایش برای الزم انرژی گرمایی )مقدار ظرفیت و بلند( موج طول

 خنک تر باالی انتشار، مقادیر با سطوح .شود جذب و منتشر بازتاب، چگونه تابش خورشید که میکنند تعیین هاآن زیرا میگذارند،

 فوالد مانند رواج دارند شهری ساخت وسازهای در که ساختمانی مصالح از بسیاری .میکنند آزاد به آسانی را رماگ هاآن زیرا میشوند،

دارند چوب  و خاک مانند روستایی ساخت وسازهای در استفاده شده مصالح غالب به نسبت باالتری حرارتی ظرفیت بتن، و
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(Ferguson,2008در ..) جای به بتن و آسفالت نظیر سطوح نفوذناپذیر از استفاده شهرنشینی، تشدید دیگر اثر اخیر، دهه های 

 مناطق .میشود سطوح عملکرد برودتی کاهش باعث آن تبعبه و سطوح به آب نفوذ کاهش امر سبب این .است طبیعی خاک

 در و میشود تخلیه تروان به سرع آب .دارند خود روستایی همتایان از بیشتر رواناب نفوذ بسیار، قابل غیر سطوح با شهری،

 افزایش در مهمی عامل مناطق شهری در پایین تر تبخیر میزان .است دسترس در تعرق -برای تبخیر کمتری سطحی آب درازمدت

 .(Taha,1997است ) هوا دمای

 که دارد شهر هوایی و آب شرایط و برمحیط چشمگیری تأثیر و است ی شهر مناطق در حمل ونقل عمده حمل ونقل: تمرکز

 ساطع شده کل گرمای و دارند نقش مناطق شهری در گرما انتشار در نقلیه وسایل و خودروها .میشود و هوایی آب تغییرات سبب

 ساکنان حرارتی آسایش و میشوند دمای هوا افزایش سبب طریق این از و می افتد دام به شهری تاج پوشش الیه در هاآن توسط

 کره گرم شدن و دود شهری در شکل گیری نقلیه وسایل توسط تولیدشده گلخانه ای گازهای نیهمچن .میدهند کاهش را شهر

 به را شهری حرارتی جزیره ساختمانی، و واحدهای اتومبیل صنعت، از آزادشده گرمای که میدهد نشان دارند تحقیقات نقش زمین

 (.Britter,2003) دهدیم افزایش C0°تا  1میزان 
 اولین از اوک .است نگرفته مطالعه قرار مورد گسترده به طور شهر اندازه عوامل، سایر با مقایسه شهر:در جمعیت و تراکم اندازه،

 را کانادا در مختلف شهرهای تفاوتهای بین ی، شهر حرارتی جزیره بر شهر اندازه تأثیر بررسی برای1120 سال در که بود محققینی

 حرارتی جزیره شدت بر اندازه شهر که داد نشان مطالعات این .داد قرار یبررس و تحلیل مورد میلیون نفر 4 تا 1555 از جمعیتی با

 باالی جمعیت و حرارتی شهری جزیره شدت بین که داد نشان فرمولی از استفاده با 1184سال در وی است تاثیرگذار ی شهر

 شهر مرکز در گرما یت های تولیدکنندهفعال و ساختمانی تراکم بررسی شده نمونه های بیشتر دارد در وجود مستقیم رابطه ای شهرها

دارد  وجود شهر مرکز حرارتی در جزیره شدت و شهر اندازه بین معقولی رابطه بنابراین افزایش می یابد شهر یک اندازه افزایش با
(Givoni,1991) 

 از آسمان به دید و ی(شهر جهتگیری خیابانها )کانیونهای و عرض ساختمان ها، ارتفاع فشرده، و پراکنده هندسه: فرم و فرم

 :است شده پرداخته هاآن شرح به در زیر که هستند شهری هندسه و فرم با مرتبط حرارتی جزیره قابل کنترل عوامل جمله

 با 4515 سال در استون دارد قرار محله ها شکل و فرم، بافت تأثیر تحت شهری حرارتی جزیره :فشرده و پراکنده فرم -

 تمرکز شدت و کاربری( ترکیب و تراکم اتصال، مرکزیت،) ییفضا پیکربندی کندگیپرا شاخص بین بررسی رابطه

 )دارای فرم پراکنده با شهرهایی که داد نشان متحده ایاالت شهری مناطق از بزرگترین شهر 80 در زمین کاربری

در  افزایش ینبیشتر پراکندگی(، شاخص کمترین )دارای شهرهای فشرده با مقایسه در پراکندگی( شاخص باالترین
 و نفوذناپذیر سطوح گسترش این مساله اصلی دلیل میرسد نظر به (Stone,2001) داشته اند شهری را حرارتی جزیره

 .باشد جمعیت نرخ و حمل ونقل افزایش همچنین شهر، از سطح بیشتری در شهری های زیرساخت

: زمین سطح روی باد سرعت کاهش سبب دتربلن زمین، ساختمانهای پوشش از مشابهی الگوی با :ساختمانها ارتفاع -
 نسبی ارتفاع با بلند ارتفاع ساختمان های اثر حال این ارتفاع با اثر حال این با .میشوند کوتاهتر ساختمان های به نسبت

 کامالً  هم ارتفاع، با ساختمان هایی شهری منطقه در زمین سطح روی بر باد شرایط .اصالح میشود مجاور ساختمانهای

 باد سرعت بر شهری را تراکم اثر که اصلی عوامل .است کوتاه و بلند ساختمانهای ترکیبی از با شهری منطقه از وتمتفا

ارتفاع  با رابطه در عامل مهمترین حال این با .است هاآن بین فاصله ساختمانها و متوسط ارتفاع میکنند، تعیین شهری
 است ساختمانهای مجاور ارتفاع در تفاوت شهری، تهویه جنبه از ساختمان،

 بررسی مورد حرارتی جزایر با ارتباط در محققان که توسط شهری هندسه جنبه های از دیگر یکی :شهری کانیونهای -

 ساختمانهای توسط که باریک نسبتاً یک خیابان میتوان را شهری کانیونهای .است شهری کانیونهای گرفته است، قرار

 میشود در گرفته نظر خیابان در به عرض ساختمان ارتفاع نسبت با شهری نیونهایکا است، تعریف کرد شده احاطه بلند

 است شدیدتر غالبا نیز حرارتی شهری جزیره است، زیاد خیابان عرض به ساختمانها ارتفاع نسبت (H/W) که شهرهایی

 (.Oke,1981است ) 0/5تا 2/5بین  ی شهر ایده آل کانیونهای نسبت است معتقد اوک
 

 شهرسازی به وابسته کنترل قابل عوامل سایر -ه

 متغیرهای و خصوصیات اثر در که هستند عواملی از جمله آزادشده انسانی گرمای و گلخانه ای گازهای انتشار هوا، آلودگی

 .میشوند ایجاد شهرها در کالبدی شهرسازی و
 آفتابی، روزهای طول در .دارد ی ارتباطحرارت جزیره با سال فصل و روز به بسته به نیز شهری هوای آلودگی هوا: آلودگی

 گرما خروج از پوششی همچون آلودگی هوا شب در حال این با میشود، دما کاهش باعث تابش خورشیدی ورود از ممانعت با آلودگی

سیستم  دیگر و نقلیه وسایل از آلودگی حاصل و گرما این .میشود حرارتی جزیره شدت افزایش درنتیجه سبب و میکند جلوگیری
 خورشیدی تابش تابستان، طول اما در میکند، کمک انرژی مصرف کاهش به سردسیر شهرهای در و یا زمستان در مکانیکی های

 (.Akbari,1992است ) تابش خورشیدی و شهری ساختارهای تعامل از متاثر به وضوح شهری جزیره حرارتی شدت و شدید بسیار



 

7 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
11

ن 
ستا

تاب
 ،)

10
41

ک
د ی

جل
 ،

 

 تابشی بلند موج طول شهری میتواند مناطق باالی در هوا آلودگی که است این بر اعتقاد کلی به طور گلخانه ای: گازهای

 کند این ایجاد شهر را حرارتی جزیره گلخانه ای اثر ایجاد با و شود سطح خنک شدن مانع از و کند بازتابش مجدداً  و جذب را

 میشوند اسیدی باران های و سبب هستند مضر انسان سالمت برای آالینده ها
 بدن متابولیسم و مستقیم( غیر تولیدشده گرمای) یانرژمصرف  از تولیدشده گرمای شامل عمدتاً منتشرشده انسانی یگرما

 مستقیم( است. تولیدشده انسان )گرمای
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مآخذ:نگارنده(پژوهش ): متغیر های 1نمودار 
 

 روش تحقیق -3
اقلیمی به صورت کامل شرح داده  آوریتابدو نظریه جزایر گرمایی و  هایشاخصدر این پژوهش مبانی نظری و معیارها و 

ی هانظریهاقلیمی و جزایر حرارتی به لحاظ پارادایم های فکری و همچنین گونه شناسی  آوریتابشده است و در انتها دو نظریه 
بوجی و دانشپور به صورت  یآرک شل، آلمندیگر،، ایفتاکوک ،لریتا از دیدگاه های نظریه پردازان معروف از جمله فالودی، ریزیبرنامه

 تطبیقی با یکدیگر مقایسه گردیده و نتایج حاصله به صورت خالصه در یک جدول در انتها جمع آوری گردید.
 

 هایافته -4

 اقلیمی: آوریتابمقایسه تطبیقی دو نظریه جزایر گرمایی و  -4-1
این نظریه براساس تجربه  مشاهده و استقرا بود یشد، الگو اتیادب نیا شیدایکه باعث پ یقیتحق میپارادا :جزایر گرمایی

گرایی و فرآورده گرا می باشد و بر اساس ابعاد ماهوی به شناخت ماهیت و اثبات اثرات پدیده هایی میپردازد که منجر به ایجاد 
 تعداد یتجرب قیحقا است، یاز جهان علم یستیویتیپوز جزایر حرارتی شهری می شوند در پی این نظریه که متاثر از دیدگاه های

 .شدند یو طبقه بند لیو تحل هیثبت، تجز شهرهااز  یا ندهیفزا

 
شهر ها در  آوریتاباین نظریه برگرفته از تفکر سیستمی و در پی ایجاد راهکارهایی جهت افزایش توان  :اقلیمی آوریتاب

مقابله با تغییرات اقلیمی است از این رو جزو نظریات هنجاری طبقه بندی میگردد میتوان این نظریه را در پی نظریه آشوب دانست 

دگاننقش استفاده کنن بعد محیطی مورد توجه نظریه پرداز سال  فلسفی تئوری 

 لوک هاوارد 1818
تفعالی اجتماع رانخبه گ کالبد   

کثرت 
 گرا

 هنجاری اثباتی ماهوی رویه ای

              

ش 
تاب

ی
 خورشید

ت 
ت و جه

ت، شد
سرع

 باد

ی
ش ابر

 پوش

ت
تغییرا

 
ص

ف
ی

ل
 

ک و هوا
ت خا

 رطوب

ش
 بار

ی و ارت
توپوگراف

فاع
 

ض جغرافیایی
 عر

نزدیک
 ی

به رودخانه و
  

 دریا

 پوشش گیاهی

 کاربری زمین

 حمل و نقل

ذ مصالح و سطوح نفو
 ناپذیر

ت اندازه، تراکم و جمعی
 شهر

 فرم و هندسه

 آلودگی هوا

 ای گازهای گلخانه

 گرمای انسانی

سایر عوامل 

وابسته

 عوامل مرتبط با فرم شهری

 

رلعوامل قابل کنت  

 جزیره حرارتی شهری

رلعوامل غیر قابل کنت  
 عوامل اقلیمی
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غیر  یها آشوب برابر شرایط بحرانی و تصمیم گیری در یریتمد یبرا ییمجموعه راهبردها عنوان به آشوب یۀنظر در مفهوم این
 شد. قابل پیش بینی مطرح

 

(، 1791) یفالوداقلیمی از دیدگاه گونه شناسی  آوریتابمقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و : 2جدول شماره 

 )مآخذ:نگارنده(
اقلیمی آوریتاب توضیحات  جزایر گرمایی توضیحات 

 آوریتابموثر در نظریه  هایشاخصبا توجه به معیارها و 
انی و نهادی و برنامه های اقلیمی اعم ازتوجه به عوامل سازم

جهت ارتقاء رفتارهای  ریزیبرنامهمدیریتی و شیوه های 
سازمانی و جلب مشارکت عمومی از طریق ایجاد زیرساخت 

در خصوص روند توسعه  ریزیبرنامههای اجتماعی و یا 
و .... میتوان  آوریتابکالبدی در شهرها در راستای ارتقاء 

اصلی نظریه فوق بر روی چنین استنباط نمود که دغدغه 
شهرهای  ریزیبرنامهعوامل و شیوه های مورد استفاده در 

تاب آور درمقابل تغییرات اقلیمی، طراحی سازمان های 
و فرآیند آن و درک از سازمان های موثر و  ریزیبرنامه

در خصوص انجام این فرآیند ها می  ریزیبرنامهکارگزار و 
ی رویه هانظریهلودی جزو باشد لذا بر اساس گونه بندی فا

 ای و فرآیندی طبقه بندی می گردد.

 رویه ای، فرآیندی

نظریه جزایر گرمایی به دلیل 
پرداختن به موضوعات مرتبط و 
علل موثر بر پیدایش جزایرگرمایی 
اعم از عوامل مرتبط با اقلیم و یا 
عوامل مرتبط با فرم شهری 
وپوشش گیاهی و ... و تبیین آنچه 

میشود بر  ریزیبرنامه در مورد آن
اساس دیدگاه فالودی جزو دسته 
نظریات ماهوی طبقه بندی 

 میگردد.

ماهوی، 
 جوهری،
 محتوایی

 
(، 1791) لوریتااقلیمی از دیدگاه گونه شناسی  آوریتابمقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و : 1جدول شماره 

 )مآخذ:نگارنده(

اقلیمی آوریتاب توضیحات یر گرماییجزا توضیحات   

 ریزیبرنامهاقلیمی بیشتر بر روی روش های  آوریتابنظریه 
سازمانی، اقتصادی، کالبدی و اجتماعی در شهر جهت مقابله 
با مخاطرات طبیعی و عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی 
متمرکز است و در پی ایجاد دستور العمل های اجرایی در 

ماهیت تجویزی جهت نیل به این اهداف می باشد و بیشتر 
به دلیل توجه به  آوریتابدارد و همچنین موقوله 

رویکردهای عمدتا مشارکتی و بر گرفته از ماهیت 
ایدئولوژیک و هنجاری میتوان بر اساس دیدگاه تایلور جزو 

 نظریات ارزشی و تجویزی طبقه بندی کرد.

 رویه ای، فرآیندی

نظریه جزایر گرمایی به دلیل تالش 
دیده های طبیعی و در جهت شناخت پ

عناصر موثر بر پیدایش پدیده جزایر 
گرمایی عمدتا از طریق مطالعات و 
روش های تجربی بر اساس دیدگاه 
تایلور جزو مطالعات جامعه شناسی که 
جنبه تجربی دارند و از جنس علم 

 هستند طبقه بندی میگردند.

ماهیت 
تجربی، از 
 جنس علم

 
(، 1791اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی کوک ) آوریتابیه جزایر گرمایی و مقایسه تطبیقی نظر: 4جدول شماره 

 )مآخذ:نگارنده(
اقلیمی آوریتاب توضیحات  جزایر گرمایی توضیحات 

اقلیمی به دلیل دیدن نقش قدرت سازمان  آوریتابنظریه 
ها، مدیران، مردم و نهادهای مردمی، نیروهای اقتصادی و 

و دارایی های عمومی و دیدن نقش سرمایه گذاری ها 
همچنین دیدن قدرت های اقتصادی در ایجاد رفاه مردمی در 

شهرهای تاب آور بر اساس دیدگاه کوک  ریزیبرنامهروند 
 ی دولت طبقه بندی می گردند.هانظریهجزو 

های دولتنظریه  

نظریه جزایر گرمایی به دلیل پرداختن 
به نحوه توسعه شهرهای کنونی در 

ه نقش عناصر جهت پی بردن ب
شهری در تغییرات اقلیمی و دیدن 
نحوه توسعه های درون زا و برون زا 
در جهت کاهش تاثیرات جزایر 
حرارتی در شهر ها بر اساس دیدگاه 
کوک جزو نظریات فرآیند توسعه 

 طبقه بندی می گردد.

نظریات 
عهفرآیند توس  

 

 

زنظریه پردا سال گاننقش استفاده کنند بعد محیطی مورد توجه   فلسفی تئوری 

 ادگر 4550
تفعالی اجتماع رانخبه گ کالبد  اکثرت گر   هنجاری اثباتی ماهوی رویه ای 
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(، 1797اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی ایفتاشل ) آوریتابمقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و : 5جدول شماره 

 )مآخذ:نگارنده(
اقلیمی آوریتاب توضیحات  جزایر گرمایی توضیحات 

اقلیمی به شکل مطلوب برنامه ها در  آوریتابنظریه 
خصوص عملکرد های سازمانی مدیریت های شهری 

در ایجاد  سازمان های مردم نهاد و مدیریت کالبدی و...
اقلیمی توجه میکند اما نحوه و فرآیند رسیدن به  یآورتاب

ایده آل ها و تهیه برنامه مطلوب را مورد بحث قرار نمیدهد 
لذا میتوان این نظریه را جزو نظریات شکلی طبقه بندی 
کرد زیرا در خصوص اینکه برنامه مطلوب کدام است 
صحبت میکندو عمدتا به فرآیند رسیدن به آن نمیپردازد از 

اقلیمی در خصوص چگونگی  آوریتابکه نظریه  آنجایی
شکل برنامه ها به صورت مطلوب و آرمانی سخن میگوید 

 جزو نظریات تجویزی قرار میگیرد.

 شکلی تجویزی

نظریه جزایر گرمایی در پی پاسخ به 
چیستی پدیده جزیره گرمایی وعلل 
پیدایش آن می باشد لذا میتوان آن را 

دسته  بر اساس دیدگاه ایفتاشل جزو
چالش های تحلیلی در نظر گرفت 
نظریه جزایر گرمایی از حیث پرداختن 
به ماهیت عناصر پدید آورنده جزایر 

ی تبیینی طبقه هانظریهگرمایی جزو 
 بندی می گردد.

یینیتب_تحلیلی  

 

(، 1779) اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی فریدمن آوریتابمقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و : 6جدول شماره 

 )مآخذ:نگارنده(

اقلیمی آوریتاب توضیحات  جزایر گرمایی توضیحات 

اقلیمی به دلیل پرداختن به شکل برنامه  آوریتابنظریه 
ها به صورت مطلوب و آرمانی و با توجه به تاکید بر تغییر 

 ،یتیریمد اساسی فرآیندهای مختلف مردمی، سازمانی،
دی مطابق با کالبدی، زیست محیطی و یا حتی اقتصا

تحوالت در شهرهای معاصر و با توجه و بر اساس 
پیچیدگی های موجود در این شهرها و پرداختن به اهمیت 
درک روابط پیچیده و گسترده موجود در شهرها بر اساس 

 دیدگاه فریدمن جزو نظریات نوآورانه طبقه بندی میگردد.

 نوآورانه

همانطور که پیشتر ذکر شد نظریه 
ی در پی پاسخ به علل جزایر گرمای

پیدایش پدیده جزایر گرمایی و نحوه 
عملکرد عناصر دخیل در ایجاد این 
فرآیند عمدتا با کمک گرفتن از روش 
های تجربی و تفسیر این عوامل و 
عناصر می باشد لذا براساس دیدگاه 

ی تبیینی طبقه هانظریهفریدمن جزو 
 بندی میگردد.

 تبیینی

 

(، 2114اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی آرکی بوجی ) آوریتابطبیقی نظریه جزایر گرمایی و مقایسه ت: 9جدول شماره 

 )مآخذ:نگارنده(

اقلیمی آوریتاب توضیحات  جزایر گرمایی توضیحات 

اقلیمی به ابعاد مختلفی از جمله ابعاد  آوریتابنظریه 
زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و ... میپردازد 

همراه با ابعاد و ارتباطات پیچیده آن مینگرد لذا  و به شهر
براساس دیدگاه ارکی بوجی جزو نظریات در حاشیه 

 طبقه بندی میگردد. ریزیبرنامه
در حاشیه 

ریزیبرنامه  

نظریه جزایر گرمایی به دلیل پرداختن 
به ابعاد مختلف از جمله عوامل اقلیمی, 
عوامل شهرسازی از جمله عوامل 

شهری و... و  تناسبت ی،هندسی، ارتباط
عوامل ایجاد کننده آلودگی ها و در کل 
عوامل مرتبط با پیدایش پدیده جزیره 
گرمایی و با توجه به خاصیت میان 

ی در هانظریهرشته ای این نظریه جزو 
 طبقه بندی میگردد. ریزیبرنامهحاشیه 

در حاشیه 
ریزیبرنامه  

 
اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی متاخر فالودی،  آوریتابگرمایی و  مقایسه تطبیقی نظریه جزایر: 9جدول شماره 

 )مآخذ:نگارنده(
اقلیمی آوریتاب توضیحات  جزایر گرمایی توضیحات 

اقلیمی در پی ایجاد تعادل بین عناصر  آوریتابنظریه 
مختلف دخیل در اداره و مدیریت شهری, عوامل زیست 

ر شهر در محیطی، اجتماعی و در کل نیروهای مختلف د
شهری می باشد و در پی پرداختن  آوریتابجهت افزایش 

و طراحی مسیرهایی  ریزیبرنامهبه روش ها و شیوه های 
نیل به اینگونه اهداف نیست و تنها خط مشی کلی از این 
تناسبات و ارتباطات میان این نیروها را نشان میدهد و 

ودی بیشتر خاصیتی کنترلی دارد لذا براساس دیدگاه فال
 جزو نظریات نظارت محور طبقه بندی میگردد.

 نظارت محور

در نظریه جزایر گرمایی منظور مطالعه 
عمیق در باب موضوعات مرتبط با علل و 
عناصر پیدایش پدیده جزیره گرمایی و به 
دست آوردن معرفت و شناخت کافی در 
خصوص این علل و تالش برای استخراج 

 ی تجویزیهاسیاستاشکال متفاوت 
جهت کنترل این پدیده می باشد. لذا 

ی هانظریهبراساس دیدگاه فالودی جزو 
 موضوع محور طبقه بندی میگردد.

 موضوع محور
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اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی دکتر دانشپور  آوریتاب: مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و 7جدول شماره 

 (، )مآخذ:نگارنده(1199)

اقلیمی آوریتاب توضیحات  جزایر گرمایی توضیحات 

اقلیمی با هدف دستیابی به یک  آوریتابنظریه 
مطلوب در خصوص عوامل موثر بر ایجاد  ریزیبرنامه

اقلیمی در شهرها و با تالش در جهت تصمیم  آوریتاب
گیری در خصوص اینکه یک آینده مطلوب چگونه میتواند 

 آوریتابباشد و توزیع وتخصیص منابع در جهت افزایش 
چگونه باید باشد در پی تغییر گسترده در آینده شهرها 

و گاها با تغییر ارزش هاست  هاآنبراساس درک پیچیدگی 
که بتواند با ایجاد خط مشی کلی و ارائه هنجار ها و ارزش 
های جدید به تطبیق نتایج حاصله آتی با آینده مطلوب 
شهرهای تاب آور اقلیمی دست یابد لذا براساس دیدگاه 

ر دانشپور جزو نظریات آینده سو و به دلیل هدفمند دکت
 بودن آن جزو دسته بندی هدف جویانه قرار میگیرد.

هدف  -آینده سو
 جویانه

نظریه جزایر گرمایی با توجه به ارائه 
در زمان حال در جهت  ریزیبرنامهنحوه 

جزایر حرارتی در پی  تأثیرکاهش 
شناخت علل و عناصر دخیلی در 

یده و تحلیل مشکالت پیدایش این پد
موجود و دخالت ها در شهر های معاصر 
و همچنین تالش در جهت توزیع 
متناسب منابع در جهت کاهش آلودگی 
ها در پی تغییر در آینده همراه با کاهش 
پیامدهای آتی این پدیده بر شهرهاست 
لذا از دیدگاه دکتر دانشپور جزو نظریات 

 مشکل گشایانه طبقه بندی میگردد.

ل سومشک  

 

(، 2112) گریآلمنداقلیمی از دیدگاه گونه شناسی  آوریتابمقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و  :11جدول شماره 

 )مآخذ:نگارنده(
اقلیمی آوریتاب  جزایر گرمایی 

 اومانیسم، رئالیسم
فلسفه علوم 

 اجتماعی

 زا
ون

در
ه 

ظری
 ن

 پوزیتیویسم، رئالیسم
فلسفه علوم 

 اجتماعی

ون
در

ه 
ظری

ن
زا 

 

 نظریه اجتماعی ساختارگرایی نظریه اجتماعی ساختارگرایی

 نظریه ارتباطی
 دموکراسی

 روانشناسی و رشد فردی
 نظریه برون زا

 پیرامون–نظریه مرکز 
 نظریه گرمایش زمین براکر

 نظریه برون زا

 نظریه پانارشی نظریه آشوب
 مشارکتی و عدالت محور ریزیبرنامهنظریه 

 تفکر سیستمی
 دموکراتیک ریزیرنامهب

 توسعه پایدار

نظریه چهارچوب 
 ساز

 استراتژیک ریزیبرنامه
 پست مدرنیسم

 نظریه مارکسیستی
 توسعه پایدار

نظریه چهارچوب 
 ساز

 
را  هاآنمی توان با کشف قوانین طبیعی بر پدیده های طبیعی غلبه نموده و در نظریه جزایر گرمایی اعتقاد بر این است که 

موجود درپیرامون شهر و پدیده ، در مورد روابط لذل به شناخت عناصر و علل پیدایش پدیده مذکور میپردازد رل درآوردتحت کنت
 دهندهنشانکه  نیز می توان با کشف قوانین آن به پیش بینی پرداخته و پدیده های انسانی را نیز تحت کنترل درآورد جزیره گرمایی

، تشخیص درست علل و موجوددقیق واقعیت های رفی نظریه جزایر گرمایی در پی مشاهده رویکرد اثبات گرایی می باشد از ط
در نظریه جزایر گرمایی با تمرکز  ست لذا میتوان گفت برگرفته از مکتب رئالیسم میباشد.و بیان و تشریح و تجسم آنها هاآنعوامل 

بزرگ، نه تنها باید قادر به جذب تغییر و تحوالت  یختارهاسابر ساختار ها و زیرساخت های اصلی شهر این چنین بیان میکند که 
این  منطقی در درون خود باشند، بلکه باید اجازه دهند، چنین جـذبی در درون بافـت و سـاختارهای ترکوچک نیز صورت پذیرد

 نظریه تاکید برتاثیر برخی ساختارهای اساسی مانند زیرساخت ها و فرم و هندسه شهری و ... دارد.
اقلیمی تاکید بر مشارکت مردمی آموزش همگانی رفاه اجتماعی است که میتواند منتج از دیدگاه اومانیسم  آوریتابنظریه  در

 های واقعیت اجتماع، عوامل زیست محیطی مدیریتی و ... در و محیط تأثیرتشخیص  اقلیمی آوریتابنظریه  هدف اصلی باشد.
 و هاآن عوامل بیان هرکدام از ارکان شهری در برابر مخاطرات طبیعی و همچنین وریآتابموجود در شهر در ارتباط با میزان 

هر  اقلیمی آوریتابدر نظریه  آنهاست به همین علت میتواند برگرفته از دیدگاه رئالیسم باشد دقیق شناساندن و تحلیل باالخره
و ... بر روی سنجش  یکالبد یطی، اجتماعی، اقتصادی،وتغییر در هرکدام از عوامل زیست محجزیی از کـل سـاختار اسـت  معیار

کل عوامل مرتبط با موضوع که  بایستمیاقلیمی تاثیرگذار است در این نظریه جهت شناخت مسائل شهری  آوریتابمیزان 
 موضوعات مرتبط با خود شهر ازجمله عوامل کالبدی جزئی از آن است بررسی گردد.
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 گیرینتیجه  -5
مایی به دلیل پرداختن به موضوعات مرتبط و علل موثر بر پیدایش جزایرگرمایی اعم از عوامل مرتبط با اقلیم و نظریه جزایر گر

و نظریه  میشود جزو دسته نظریات ماهوی ریزیبرنامهیا عوامل مرتبط با فرم شهری وپوشش گیاهی و ... و تبیین آنچه در مورد آن 
اقلیمی اعم ازتوجه به عوامل سازمانی و نهادی و برنامه  آوریتابموثر در نظریه  هایاخصشبا توجه به معیارها و اقلیمی  آوریتاب

طبقه بندی  جزو نظریات رویه ای جهت ارتقاء رفتارهای سازمانی و جلب مشارکت عمومی ریزیبرنامههای مدیریتی و شیوه های 
طبیعی و عناصر موثر بر پیدایش پدیده جزایر گرمایی  نظریه جزایر گرمایی به دلیل تالش در جهت شناخت پدیده های میگردد.

به دلیل پرداختن به نحوه توسعه شهرهای کنونی در جهت پی بردن به استفاده میکند و  عمدتا از مطالعات و روش های تجربی
ر حرارتی در شهر نقش عناصر شهری در تغییرات اقلیمی و دیدن نحوه توسعه های درون زا و برون زا در جهت کاهش تاثیرات جزای

سازمانی، اقتصادی،  ریزیبرنامهبیشتر بر روی روش های اقلیمی  آوریتابدارد در مقابل نظریه  ایویژهبه فرآیند توسعه توجه  ها
کالبدی و اجتماعی در شهر جهت مقابله با مخاطرات طبیعی و عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی متمرکز است و در پی ایجاد دستور 

دیدن نقش قدرت سازمان ها، و در پی  های اجرایی در جهت نیل به این اهداف می باشد و بیشتر ماهیت تجویزی داردالعمل 
مدیران، مردم و نهادهای مردمی، نیروهای اقتصادی و دیدن نقش سرمایه گذاری ها و دارایی های عمومی و همچنین دیدن قدرت 

اقلیمی به شکل مطلوب برنامه ها  آوریتابنظریه است،  شهرهای تاب آور ریزیامهبرنهای اقتصادی در ایجاد رفاه مردمی در روند 
اقلیمی  آوریتابدر ایجاد  در خصوص عملکرد های سازمانی مدیریت های شهری سازمان های مردم نهاد و مدیریت کالبدی و...

در نظریه جزایر گرمایی اعتقاد  مورد بحث قرار نمیدهدتوجه میکند اما نحوه و فرآیند رسیدن به ایده آل ها و تهیه برنامه مطلوب را 
لذل به شناخت  را تحت کنترل درآورد هاآنمی توان با کشف قوانین طبیعی بر پدیده های طبیعی غلبه نموده و بر این است که 

نیز می توان با کشف  ییموجود درپیرامون شهر و پدیده جزیره گرما، در مورد روابط عناصر و علل پیدایش پدیده مذکور میپردازد
رویکرد اثبات گرایی می باشد از  دهندهنشانکه  قوانین آن به پیش بینی پرداخته و پدیده های انسانی را نیز تحت کنترل درآورد

و بیان و تشریح و  هاآن، تشخیص درست علل و عوامل موجوددقیق واقعیت های طرفی نظریه جزایر گرمایی در پی مشاهده 
اقلیمی تاکید بر مشارکت مردمی آموزش  آوریتابدر نظریه  لذا میتوان گفت برگرفته از مکتب رئالیسم میباشد. ستتجسم آنها

 و محیط تأثیرتشخیص  اقلیمی آوریتابنظریه  هدف اصلی همگانی رفاه اجتماعی است که میتواند منتج از دیدگاه اومانیسم باشد.
هرکدام از ارکان شهری  آوریتابموجود در شهر در ارتباط با میزان  های واقعیت راجتماع، عوامل زیست محیطی مدیریتی و ... د

آنهاست به همین علت میتواند برگرفته  دقیق شناساندن و تحلیل باالخره و هاآن عوامل بیان در برابر مخاطرات طبیعی و همچنین
 از دیدگاه رئالیسم باشد.

 
 اقلیمی در یک نگاه، )مآخذ: نگارنده( آوریتابگرمایی و  مقایسه تطبیقی نظریه جزایر: 11جدول شماره 

اقلیمی آوریتاب  گونه بندی جزایرگرمایی 

(1120دیدگاه فالودی ) ماهوی رویه ای  

(1185) لوریتادیدگاه  ماهیت تجربی ماهیت تجویزی  

(1180دیدگاه کوک ) فرآیند توسعه نظریه دولت  

تجویزی _شکلی تبیینی -تحلیلی   (1181یفتاشل )دیدگاه ا   

(1118دیدگاه فریدمن ) تبیینی نوآورانه  

(4554) گریآلمنددیدگاه  نظریه درون زا نظریه درون زا  

ریزیبرنامهدر حاشیه  ریزیبرنامهدر حاشیه   (4552دیدگاه آرکی بوجی )   

 دیدگاه متاخر فالودی موضوع محور نظارت محور

هدف جویانه -آینده سو (1082ور )دیدگاه دانشپ مشکل سو   
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم
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 فراتحلیلی بر تاثیر امنیت بر حضور زنان در فضاهای سبز شهری ایران

     

 3، مینارضائی2، کوروش افضلی*1سجاد رنجبر همقاوندی
 13/50/3053تاریخ دریافت:  

 15/50/3053تاریخ پذیرش: 
 

  85177کد مقاله:  
 
 

 چکیده 
 

مفهوم امنیت زنان در فضاهای سبز شهری دارای اهمیت بوده و پژوهش حاضر در صدد بررسی و فراتحلیل کیفی مطالعات 
امنیت "های صورت گرفته در حوزه مفاهیم انجام شده در این حوزه می باشد. این پژوهش با هدف ترکیب نتایج پژوهش

پژوهشی منتشر شده بدون اعمال -انجام شد و در گام نخست تمامی مقاالت علمی "فضاهای سبز شهری"و  "زنان
محدودیت زمانی، با کلید واژه امنیت زنان از پایگاه های اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز 

مقاله که شامل واژه های فضاهای سبز شهری در عنوان، چکیده  22را در بر گرفت. در ادامه  قالهم 3175استخراج شد که 
و یا کلمات کلیدی بودند، برای استخراج داده ها و بررسی بیشتر گزینش شدند و جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. 

در زمینه امنیت زنان در فضاهای سبز  3135-3055های پژوهش انجام شده بین سال 31به منظور انجام فراتحلیل 
،مدیریتی، دسترسی، عملکردی، کیفیت کالبدی، اجتماعی  شهری انتخاب گردید به طور کلی می توان گفت مولفه های

بر میزان و شاخص عدم نظارت اجتماعی در اولویت اول  بر میزان امنیت زنان در فضاهای شهری مؤثر بوده است دید
 .شهری مؤثر بوده استسبز در فضاهای رشان و حضوامنیت زنان 

 

 

 امنیت، حضور، زنان، فضاهای سبز شهری، ایران واژگان کلیدی:

 

                                                           

 Sajadranjbar9191@Gmail.com)نویسنده مسئول(  دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان -3

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان -2

 دانشجو دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان -1
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 مقدمه  -1
های اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی  عرصه انواع حضور زنان در دهند. از جمعیت جهان را زنان تشکیل می بیش از نیمی مروزها

 در فضاهای شهری، امروزه به یک الزام تبدیلآنان  حضور بیستم، رشدی چشمگیر داشته و قرن های اولیة مقایسه با سال در
نیز همانند  فضاهای شهری حضور یابند و آنان در جامعه و کند که زنانرعایت حقوق منشور شهروندی ایجاب می .است گردیده

زنان  در استفادة محدودیت هرگونه شهری برخوردار باشند. ایجاد عمومی برابر برای حضور در فضاهای مردان، باید از شرایط
 تواند مانعی بر سر راه توسعه می گذارد و می تأثیر آنان میزان سرزندگی و کیفیت زندگی و سالمت ها، برپارک ازفضاهای عمومی و

که در تعریف، تفسیر و  های گذشته، ریزی شهری در واکنش به رهیافت برنامه این رو امروزه، محسوب شود. از پایدار همه جانبه
 حساسیت نشان می جنسیتی گرفت، به شدت به ابعاد فضاهای عمومی را نادیده می ریزی، تجربة زنان در اقدام برای برنامه

 (.3137د.)آذر و محمدی بیرنگ: ده
امنیت یکی از مولفه های حضورپذیری شهروندان در فضاهای عمومی است. با توجه به اینکه زنان بیشتر در معرض تهدیدات 

 اجتماعی قرار دارند، تامین امنیت فضاهای شهری برای حضورپذیری این قشر، اهمیت بیشتری دارد. 
آن، حضورپذیری کودکان و مردان را نیز به  در پیهمیت ایجاد امنیت برای زنان در فضاهای شهری از این جهت است که ا

و مدیریت یک خانواده بر زن استوار بوده و با حضورپذیری زنان در فضای شهری، به تبع آن همراه خواهد داشت؛ زیرا محوریت 
ود که آزادی زمینه الزم برای کودکان، نوجوانان و مردان نیز فراهم می شود. ضرورت بررسی این موضوع زمانی آشکارتر می ش

حضور در فضاهای شهری به عنوان شاخص سنجش تبعیض اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بنابراین نبود امنیت برای زنان، چه 
به صورت واقعی و چه بالقوه، سبب می شود که زنان نتوانند شهروند تمام عیار به شمار بیایند و به راحتی در فضاهای عمومی 

 عمومی،بر فضاهای در خشونت از ترس درحقیقت، (.8: 3130ت فعال داشته باشند )صفایی پور و همکاران، حضور آزادانه و مشارک
از جمله مهمترین فضاهای عمومی ( Viswanath, Seth and Mehra,2015:3) گذارد می تأثیر زنان روزمرة های زندگی

مردان را در پی داشته باشد، فضاهای سبز عمومی  شهری که بایستی بستر مناسب را جهت حضور زنان و به تبع آن کودکان و
 شهری می باشد.

در خصوص روش پژوهش می توان گفت، فراتحلیل با نگاه تراکمی نسبت به نتایج فعالیت های پژوهشی سعی دارد که 
ست آمده از بررسی تصویری کلی از تحقیقات را در حوزه های مختلف ارائه دهد و به پژوهشگر این امکان را بدهد که داده های بد

(، این پژوهش، به منظور مرور نظام مند 3138چندین مطالعه رابا هم ترکیب کند و به نتایج جامع تری برسد)سلیمی و مکنون، 
مطالعات حوزه ی امنیت زنان و حضورشان در فضاهای سبز شهری، که هدف اصلی این مطالعه است، از روش فراتحلیل کیفی 

تحلی کیفی بر خالف فراتحلیل کمی که جنبه ی استنباطی دارد و با بهره گیری از روش های آماری به استفاده کرده است. فرا 
ادغام نتایج پژوهش های مختلف در یک حوزه به منظور دستیابی به نتایج کاربردی تر اقدام می کند، بیشتر از آمارهای توصیفی 

ارکان این  اوانی تجمعی و درصد فراوانی تجمعی نیز از مهمتریناستفاده می کند و مشخص کردن فراوانی، درصد فراوانی، فر
(. به طور کلی فراتحلیل کیفی در مطالعاتی که برخی از منابع مورد نظر به روش 3138سلیمی و مکنون، تحلیل محسوب می شود )

همچنین در مواردی که گزارش های کیفی انجام شده اند یا زمانی که جنبه های توصیفی بیش از ابعاد تحلیلی مد نظر باشند و 
های مربوط به تحلیل های کمی در منابع مورد نظر الگوهای تکرار شونده چندانی نداشته باشند، بیشتر مورد استناد قرار می گیرد. 
به عبارت دیگر در این جا رویکرد کیفی در روش شناسی پژوهش مطرح نیست، بلکه به کار گیری یا عدم به کارگیری  تحلیل های 

 آماری استنباطی از جمله بررسی اندازه تاثیر متغیرها است که کمی یا کیفی بودن فرا تحلیل را مشخص می کند.
وهش، با بررسی ادبیات موضوع از طریق مطالعه ی اسنادی آغاز و سپس با جستجو و گردآوری آثار و منابع الزم ادامه این پژ

ایرانی شامل پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز و گوگل یافت. فرایند جستجو با مراجعه به سه سایت 
اسکوالر و استخراج تمامی مقاله های علمی و پژوهشی فارسی در حوزه ی امنیت زنان در ایران بدون محدودیت زمانی بوده است. 

مقاله ای که شامل  22مقاله، 3175ادامه از بین این مقاله را در بر می گرفت؛ در  3175مقاله های استخراج شده در گام نخست 
واژه فضای سبز شهری در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی بودند، برای استخراج داده ها و بررسی بیشتر گزینش شدند. به منظور 

 انتخاب گردید.در زمینه امنیت زنان در فضاهای سبز شهری  3055-3135پژوهش انجام شده بین سال های  31انجام فراتحلیل 
گام بعدی در فرایند فراتحلیل، تهیه جداول استخراج داده ها بود که با مراجعه به نمونه های مشابه از فراتحلیل های کیفی در 
ایران و مشخص ساختن قالب های مضمونی و چارچوب الزم برای انجام استخراج داده ها،صورت گرفت. این جداول ابتدا برای 

 و سپس یافته ها بر اساس تجمیع داده های این جداول ساماندهی، ارائه و توصیف شده است. یکایک مقاالت تکمیل
 در این پژوهش در فرایند فراتحلیل کیفی، به روندها و فنون زیر به منظور افزایش روایی و پایایی تحقیق توجه شد:

 طیف گسترده ای از مطالعات قبلی به فرایند تحقیق وارد شد. -
 پژوهشی که دارای اعتبار باالیی هستند، مورد پژوهش قرار گرفتند.–شده از مجالت علمی مقاالت انتخاب  -
 جداول و ابزار استخراج داده ها طبق قالب مقاالت علمی پژوهشی با روش فرا تحلیل نهیه شدند. -
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وجود در اسناد محرز بارها به متن مقاالت و جداول مراجعه و داده ها بازخوانی شد تا همگونی یافته ها و واقعیت های م -
 شود.

هر یک از مقاالت در قالب جداول و بر اساس مضامین منتخب کدگذاری شد . آن گاه مضامین حاصل سازمان دهی و  -
در قالب جداول تفکیک شده بر اساس مقوله های اصلی مورد نظر، در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا توصیف جامع تری از 

 وضع موجود به دست آید.
اتکا و همسانی نتایج، از طریق کنار هم قرار دادن یافته های به دست آمده در هر مرحله کنترل شد و همچنین قابلیت  -

 اگر در هر مرحله از تحقیق تناقضی اتفاق می افتاد، داده ها بازبینی می شد.
 

 پیشینه تحقیق و مبانی نظری  -2
ضروری و پایه ای برای تعالی انسان تلقی می شود، درست شبیه  بر اساس تئوری نیازها در هرم مازلو، امنیت یکی از نیازهای

نیازهای فیزیولوژیک انسان که برای تداوم حیات ضرورت دارد و ارتقاء این مولفه برای سالمت و سعادت انسان ها و در نتیجه بر 
 (. 22، 3133)رضائی،  جامعه تاثیر مستقیم دارد

 موردی: مطالعه بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی" رشد تحت عنواننامه کارشناسی ا در پایان(، 3133)انت دیا

 امنیت احساس سن،میزان افزایش این نتیجه دست یافته است که با به"شیراز شهر آزادی پارک با محالت مجاور در ساکن زنان
 ،(3133)احمدی و کلدی .دارند پارک مثل عمومی فضاهای در بیشتری امنیت احساس شاغل و زنان متأهل و یابد می افزایش زنان

تأثیرگذار در احساس  بررسی عوامل به"اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی مؤثر برآن بررسی احساس امنیت"در مقاله
و شهر سنندج است  زنان بین در توسطماجتماعی  امنیت احساس بیانگر تحقیق توصیفی این های یافته امنیت زنان پرداخته است.

 د.باش می زنان اجتماعی امنیت احساس با اجتماعی حمایت و محل سکونت امنیت بین معنادار روابط از حاکی تحلیل های یافته
(، نیز به این نتیجه مهم دست یافتند که نظارت ثابت و پویای شهروندان، نزدیکی به مغازه ها، مدارس و 2538پایدار و همکاران)

 افراد آشنا، به عنوان مهمترین عوامل برای افزایش حس امنیت زنان، نقش دارد.پارک ها، فضاهای باز و حضور 
 "زنان فضای شهری و امنیت: یک مورد از بازرسی ایمنی دارالسالم برای"در پژوهش خود با عنوان( 2550)لوبوا و ام تانی

دیگر گروه های آسیب پذیر  زنان و اثرات رویمعتقدند که ترس از جرم رفتار و حاالت را در فضاهای شهری تغییر می دهد و این 
محدود می کند و به ویژه بعد از تاریک شدن هوا  آن ها را اجتماعی و اقتصادی شدیدتر است؛ اثراتی نظیر اینکه: حرکت های

ز فعالیت اجتماعی و اقتصادی آن ها را کاهش می دهد. در این فرآیند آن ها ا موجب در خانه ماندن آن ها می شود و فرصت های
 مستثنی نظیر کار کردن تا دیروقت و یا شغل هایی که شیفتی هستند و یا کالس های عصر و نظایر آن واجتماعی های اقتصادی

 می شوند. می شوند و البته در این گونه موارد همواره زنان فقیر بیشتر قربانی جنایت و ترس از آن
ی در ایجاد رفتارهای خاص استفاده کنندگان بررسی شد. نتایج تحقیق ( در برزیل، نقش آرایش فضای2558دیاس و همکاران )

آن ها نشان می دهد عوامل اجتماعی و فضایی با توجه به اثری که بر اجزای محیطی و شناخت فضایی محیط های باز شهری 
 دارند، بر کمبود امنیت و افزایش جرم تاثیرگذارند.

 بندی فضاهای عمومی شهری به ضمن دسته"معاصر عمومی بندی فضاهای طبقه"ای با عنوان در مقاله ،(2533) رموناک
تأثیرات و  بندی و جدا شده به سوم، فضاهای حیطه فضاها از جمله فضاهای جداشده، فضاهای ناتوان کننده، فضاهای انواع بررسی

 فضاهای عمومی شهری پرداخته است. نتایج مدیریت
به ارزیابی ادراک ایمنی زنان در یک کریدور مسیر شهری در بارسلونا پرداخته اند.  ( در مطالعه ای2525گارژیولو و همکاران )

در این پژوهش نگارندگان بر اساس مصاحبه انجام شده با زنان، عوامل و شاخص های فضایی موثر بر ادراک ایمنی زنان شامل 
آن ها و به کار گیری سیستم اطالغات جغرافیایی، دید، تراکم پوشش گیاهی، روشنایی و نوع کاربری زمین، شناسایی .و بر اساس 

 نقشه اداراک ایمنی زنان در این کریدور را ترسیم کردند.
الزم به ذکر است که تاکنون پژوهشی با عنوان فراتحلیل در موضوع امنیت و به ویژه امنیت زنان انجام نشده است و این 

انجام گرفته  "فضاهای سبز شهری"و  "امنیت زنان"حوزه مفاهیم پژوهش با هدف ترکیب نتایج پژوهش های صورت گرفته در 
 است.

(. در فرهنگ معین امنیت با معانی ایمن شدن، در امان بودن 3183معنای لغوی امنیت، احساس و اطمینان خاطر است )ماندل، 
تهدیدها و مقابله با آن تأکید  رهایی از برخی از صاحب نظران در تعریف امنیت به مفهوم (.3170و بی بیمی آمده است )معین، 

کنند.  های زن و مرد آن جامعه را بیان می تفاوت و کننده روابط قدرت می باشند که رفتارها ضاهای شهری منعکسف داشته اند. 
دانند که در چه زمانی و از کدام  زنان به خوبی می باشد. ها می ترس زنان از حضور در فضاهای عمومی شهر بر اساس واقعیت

اگر زنان به خاطر ترس نتوانند از فضای عمومی (. رابطه بین احساس ترس و تجربه خشونت استفاده کنند )وجود ضای شهریف
یابد. بر این اساس،  لحاظ امنیتی روز به روز کاهش می ها( استفاده کنند، این نوع از فضاها برای تمامی افراد از پارک خاص )مانند

 پایدار شهر )از لحاظ مؤلفه اجتماعی و فرهنگی(،ارتقاء کیفیت مهیا شدن زمینه توسعه تماعی،حقوق شهروندی و عدالت اج تحقق
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 باشندکه ضرورت تأمین امنیت می قربانی شدن زنان از مواردی کاهش ترس و ها،زندگی اجتماعی شهری و محیطی پارک

 . & Grant;2002:51) (Dameسازد می فضاهای شهری را آشکار این هارا برای استفاده زنان از پارک
ابعاد اصلی در بحث شهروندی  یکی از  و مردم سالمت و رفاه ارتقاء و ابقاء برای و پیشنیازی بنیادین حق به عنوان یک نیتام

شود )پاکزاد و  می تلقی انسان تعالی برای و بنیادی ضروری ز نیازهایا یکی امنیت مازلو هرم در نیازها تئوری اساس است. بر
وجود امنیت در محیط های شهری یکی از الزامات اساسی کیفیت زندگی محسوب می شود )صفایی پور و  (30: 3130 بزرگ،

(. در این میان ترس عاملی برای محرومیت زنان برای رفتن به فضاهای عمومی شهر می باشد. زنان و دیگر 0: 3130همکاران، 
 از امنیت (.7: 3133مومی شهری مخصوصا در شب نمی شوند )دیانت، گروه های آسیب پذیر در واکنش به ترس وارد فضاهای ع

اجتماعی جدی را  های تواند آسیب مسکونی شهری می باشد. فقدان امنیت در فضاهای شهرها می در زندگی یفیکهای  شاخص
 وقوع عدم نتیجه در و شهری های ناهنجاری وقوع رایب امروزی،یکی از عواملی است شهری فضاهای آنجاکه زا ایجاد نماید.

 ازفضاهای هر یک داخل در اجتماعی لحاظ از چه و کالبدی لحاظ از امنیت،چه کمی و کیفی های جنبه بررسی شهر، لذا در امنیت
 (.37: 3173 است )قرایی، ضروری شهری امری

 توسط ،1972این نظریه درسال .باشدمی 3«فضای قابل دفاع» در بحث امنیت شهری، نظریه شده مطرح یکی از تئوریهای

)جلوگیری از جرم از طریق   CITED عنوان با  3375و  3385 دهه اسکار نیومن بیان گردید. رویکرد دیگری در زمینه طراحی در
 درسال ( انتشار یافت.این نظریه3383) جفری ( و ری3382شده است. این ایده بر اساس نظریات نیومن ) طراحی محیطی( مطرح

 نیومن دفاع قابل فضایه اید این و شد پدیدار شهری ریزی برنامه و شناسی درجرم اجتماعی-فیزیکی رویکردی عنوان به اخیر های
معیارهای  بنابراین،کارایی )Cozens.(2002:132 ,شد نزدیکتر نگر کلی و اجتماعی رویکرد به یک بیشتر و کرد پاالیش ا ر

 تنیده هم در محیط اجتماعی با امنیت عدم احساس کاستن و جرائم کاهش برای ای وسیله عنوان به فیزیکی طراحی و محیطی
 (330: 3133، است )برتاو

تر بود، اما امروز زنان بویژه زنان خانه دار از اوقات  گذشته مسئولیت زنان در محیط خانه به علل گوناگون بیش در سال های
 شده که عالیق آن ها به سمت فضاهای عمومی بیشتر شود سببفراغت بیش تری نسبت به گذشته برخوردارند. همین امر 

(sotoudeh,1996.) تقسیم کرد. نرم فضا، فضایی طبیعی در  "سخت فضا" و "نرم فضا" فضای عمومی را می توان به دو نوع
 و لبه مشخص خارج از شهر است که باغ ها، پارک ها و فضاهای سبز را شامل می شود. این فضا می تواند بدون شکل داخل یا

ساخته می شود  باشد و لزوما به حصار و محدوده معین نیاز ندارد؛ همچنین از شلوغی شهر می کاهد در واکنش به فشردگی محیط
می شود. این فضا قابل اندازه  فضا، فضایی است که از اطراف به بدنه های معماری شده محصور و عملکردی تفریحی دارد. سخت

، عالوه بر بهسازی 37قرن خصوصی  های پارک برخالف باغ. و فعالیت های انسانی در آن جاری هستند گیری و قابل ادراک است
گذران اوقات فراغت شهروندان و پاسخ به نیازهای تفریحی،گردشی مردم در نظر گرفته  عنوان مکانی عمومی برای محیط، باید به

 (12: 3181، بهبهانی) شد. می
ایی از طبیعت در شهر  قطعه عنوان شهری قرن نوزدهم، معتقد بود که حضور پارک به های رکپا پرداز المستد اولین نظریه

 های سبک کارگیری وجوددر این دوره به این کرد. با ضرورت دارد و در طراحی، پارک را با فضاهای فرهنگی،ورزشی تجهیز می
امروزه در شهرهای ایران ( 03: 3183 قدوسی،)پذیرفته شد.شهری  عنوان کلیشه منظر در فضاهای بومی به التقاطی،گیاهان غیر

پارک رو، به گروه های مختلفی تقسیم می  رسند جماعتوزمره افراد هستند که به مصرف میپارک ها جزئی از فضاهای زیست ر
 اجاللی و انجم شعاع،) التذاذ مورد نیاز خود را می طلبند شوند. هر گروهی از پارک ها به شیوه خود استفاده می کنند و ارضا و

اجتماعی،  فضاهای عمومی خدماتی نقش زیادی در ارتقای شرایط عنوان یکی از مهمترین شهری به های پارک( 332: 3133
نواحی شهری در جوامع مختلف  موازات رشد و متراکم شدن نواحی شهری دارند این فضاها به محیطی فرهنگی، اقتصادی،زیست

 شده است. شهری ابداع و به کار گرفته های در محیط هاو توزیع آن راهبردهای گوناگون برای مکانیابی ،اند توجه قرارگرفته مورد
 

 بحث و یافته های پژوهش -3
در این جا به تجزیه و تحلیل اطالعات و نحوه اجرای روش فراتحلیل می پردازیم. واژه های مورد تحقیق در مقاالت عبارتند 

 از: امنیت زنان و فضاهای سبز شهری 
پژوهشی منتشر شده بدون اعمال محدودیت زمانی، با کلید واژه امنیت زنان از پایگاه  -در گام نخست تمامی مقاالت علمی

مقاله که 22مقاله را در بر گرفت.در ادامه 3175اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز استخراج شد که  های
شامل واژه های فضاهای سبز شهری در عنوان، چکیده و یا کلمات کلیدی بودند، برای استخراج داده ها و بررسی بیشتر گزینش 

در  3055-3135پژوهش انجام شده بین سال های  31اده اند. به منظور انجام فراتحلیل شدند و جامعه آماری پژوهش را تشکیل د
 زمینه امنیت زنان در فضاهای سبز شهری انتخاب گردید.
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 نمونه ها )مقاالت منتشر شده در حوزه کلمات کلیدی که در چارچوب قرار گرفته اند( -1جدول شماره 

 سال  منبع نوع  عنوان

3 
امنیت زنان در فضاهای عمومی با تاکید بر تحلیل احساس 

 پارک های شهری، مطالعه موردی تبریز
-علمی

 پژوهشی
های بوم شناسی شهری، سال دهم، پژوهش
 3137، پاییز و زمستان 25، پیاپی 2شماره 

3137 

2 
نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک های درون 

 شهری مورد مطالعه شهر بجنورد
-علمی

 پژوهشی

نپژوهش های معماری و محیط، گروه 
، سال دوم، 1معماری دانشگاه زنجان شماره 

 3137بهار و تابستان 
3137 

1 
زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری)مطالعه موردی پارک 

 آزادی شیراز(
-علمی

 پژوهشی
، شماره 1جامعه شناسی تاریخی، دوره ی 

 3135، پاییز و زمستان 2
3135 

0 
بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعه 

 (شهرداری تهران 30 موردی: پارک بعثت منطقه
-علمی

 پژوهشی
،  3137تابستان جغرافیا و روابط انسانی،

 0، پیاپی 3، شماره 2دوره 
3137 

0 
درپارک سیفیه  امنیت زنان با توجه به طراحی کالبدی احساس

 مالیر
-علمی

 پژوهشی
 3138 13سال هشتم،شماره گردشگری، فضای

0 
ارزیابی و سنجش عوامل امنیت زنان در پارک های شهری با 
تاکید بر بهره وری اجتماعی و امنیت محیطی )نمونه موردی 

 :پارک کودک شهر ایالم(

-علمی
 پژوهشی

، بهار 00مطالعات امنیت اجتماعی ، شماره 
3055 

3055 

8 
عمومی انحصاری سنجش رضایتمندی زنان از کیفیت فضاهای 

با تأکید بر حس ایمنی نمونة مطالعاتی: پارک بوستان مادران، 
 شهر جدید اندیشه، تهران

-علمی
 پژوهشی

پژوهش های راهبردی مسال اجتماعی 
، شماره 27ایران، سال نهم، شماره پیاپی 

 3133اول، بهار 

3133 

7 
امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل 

 بر آن )نمونه موردی پارک ائل گلی تبریز(فیزیکی موثر 
-علمی

 پژوهشی
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان ، سال 

 3130، زمستان 0، شماره 30
3130 

3 
ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش 
حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری )مطالعه موردی: 

 (پارک ساعی تهران

-علمی
 پژوهشی

هویت شهر، شماره بیست و هفتم، سال 
 3130دهم، پاییز 

3130 

35 
سنجش مؤلفه های اثرگذار بر حس امنیت و حضور زنان در 

 (فضاهای شهری )مطالعه موردی: پارک شهر گرگان
-علمی

 پژوهشی
، 35جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوره 

 3138، پاییز 1شماره 
3138 

33 
امنیت اجتماعی زنان در  بر احساستأثیرگذار  های مؤلفه تحلیل

موردپژوهی: پارک نیاوران، منطقه یک  فضاهای عمومی سبز
 نشهرداری تهرا

-علمی
 پژوهشی

 3133 3133، پاییز 05آمایش محیط، شماره 

32 
تاثیر امنیت و فضای جنسیتی بر افزایش حضور بانوان در 

 فضای شهری)نمونه موردی: پارک بانوان شیراز(
 -علمی

 پژوهشی
، خرداد 3معماری شناسی، سال دوم، شماره 

3137 
3137 

31 
بررسی احساس امنیت زنان در پارک های شهری با تاکید بر 
شاص های محیطی )کالبدی( و اجتماعی )نمونه موردی: شهر 

 ایالم(

 -علمی
 پژوهشی

، 21، شماره 3130طالعات پلیس زن، دوره م
 3130پاییز و زمستان 

3130 

 

 های استخراج شده از مقاالتدادهجمع بندی  -3-1
های مورد بررسی در چارچوب تمامی پژوهش

انجام شده  3135-3055فراتحلیل در بازه زمانی 
 است.

درصد از پژوهش های مورد  70.02ماهیت 
 8.03بررسی در چارچوب فراتحلیل کاربردی و 

درصد  8.03توسعه ای و –درصد کاربردی 
 32.15تحقیق کاربردی نظری می باشد. روش 

درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب 
درصد  8.85تحلیلی و -فراتحلیل توصیفی

میدانی می باشد.فنون گرداوری داده -پیمایشی
درصد از پژوهش های مورد بررسی در  32.15

درصد  8.85چارچوب فراتحلیل پرسش نامه و 
 (1)جدول  مصاحبه و مشاهده می باشد.

 (نگارنده ماخذ:) سال های انجام پژوهش ها -2جدول شماره 

 درصد فراوانی سال ها

 5 5 3175پیش از 

 8.85 3 3135تا  3175از 

 32.15 32 3135پس از 

 جزئیات روش تحقیق پژوهش های انجام گرفته -3جدول شماره 

 (نگارنده ماخذ:)

 درصد فراوانی روش 

 ماهیت پوهش

 70.02 33 کاربردی
 5 5 توسعه ای

 8.03 3 توسعه ای-کاربردی
 8.03 3 نظری-کاربردی 

 5 5 بنیادی

 روش تحقیق
 32.15 32 تحلیلی -توصیفی 
 8.85 3 میدانی -پیمایشی 
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در  یمورد بررس یادرصد از پژوهش ه 355
 یم یریروش نمونه گ یدارا لیچارچوب فراتحل

 یدرصد از پژوهش ها 30.17باشند و تعداد نمونه 
نفر و  355 ریز لیدر چارچوب فراتحل یمورد بررس

-255درصد  8.85نفر و  255-355درصد  15.80
 باشد.ینفر م 055-155درصد  00.30نفر و  155

 (0)جدول 
در  یمورد بررس یادرصد از پژوهش ه 03.21

 یابزار سنجش م ییایپا یدارا لیچارچوب فراتحل
درصد از  30.17 ییایمقدار پا نیانگیباشند و م
 لیدر چارچوب فراتحل یمورد بررس یپژوهش ها

 یم3/5تا  8/5درصد  از  01.70و 8/5تا  0/5از 
 (0)جدول  باشد.

درصد از پژوهش های مورد بررسی در  355
دارای فرضیه و پرسش پژوهش چارچوب فراتحلیل 

 (0)جدول  می باشند.
 15.80تعداد شاخص های مورد استفاده 

درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب 
و  7درصد  03.0شاخص و  7فراتحلیل کمتر از 

درصد فاقد شاخص می 8.85شاخص و  7بیش از 
 (8باشد.  )جدول 

درصد از پژوهش های  80.3ابزار تحلیل در 
 8.85رسی در چارچوب فراتحلیل ترکیبی و مورد بر

درصد  8.85درصد آزمون همبستگی پیرسون و 
درصد فاقد ابزار تحلیل می 8.85آزمون آماری و 

 (7)جدول  باشد. 
 
 

 

 5 5 ترکیبی

 فنون گرداوری
 هاداده

 5 5 کتابخانه ای-اسنادی 
 8.85 3 مصاحبه و مشاهده

 32.15 32 پرسش نامه
 

 (نگارنده ماخذ:) هافراوانی نمونه گیری پژوهش -4جدول شماره 

 درصد فراوانی روش و نمونه 

 روش نمونه گیری
 355 31 دارد
 5 5 ندارد

 تعداد نمونه

 30.17 2 355زیر 
355-255 0 15.80 
255-155 3 8.85 
155-055 0 00.30 

    

 )ماخذ: نگارنده( ابزار سنجش ییایپا یفراوان -5جدول شماره 

 درصد فراوانی پایایی 

 پایایی ابزار سنجش
 03.21 3 دارد
 15.80 0 ندارد

مقدار میانگین 
 پایایی

 30.17 2 8/5تا  0/5از 
 01.70 8 3/5تا  8/5از 

 5 5 3/5باالتر از 
 15.80 0 ندارد

    

 فراوانی مقاالت از نظر چارچوب های تحقیق -6جدول شماره 

 )ماخذ: نگارنده(

 درصد فراوانی فرضیه و چارچوب 

فرضیه و پرسش 
 پژوهش

 355 31 دارد
 5 5 ندارد

    

 هاجزئیات شاخص های مورد استفاده در پژوهش -7جدول شماره 

 )ماخذ: نگارنده(

 درصد فراوانی تعداد شاخص ها 

تعداد شاخص های 
 مورد استفاده

 15.80 0 شاخص 7کمتر از 
 03.00 7 شاخص 7و بیش از  7

 8.85 3 ندارد

 

 )ماخذ: نگارنده( جزئیات ابزار مورد استفاده در پژوهش ها -8جدول شماره 
 درصد فراوانی ابزار 

 8.85 3 آزمون همبستگی پیرسون ابزار تحلیل

 8.85 3 آزمون آماری

 80.3 35 ترکیبی

 8.85 3 ندارد
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جمع بندی شاخص ها -9جدول شماره   
 فراوانی شاخص ها مولفه

 کیفیت دید

 0 روشنایی در طول شب

 3 ها المپ نگهداری وضعیت

 3 ها المپ قرارگیری مکان

 3 معابر روشنایی کیفیت

 3 روشنایی کافی تعداد مسیرها با

 3 کاهش نور توسط درختان

 3 های شکسته و سوخته المپ وجود

 2 متری 25-متری 20 فاصله تشخیص چهره افراد از
 3 های راهنمایی ها و نقشه نقش نور در شناسایی نشانه

 7 نظارت و مراقبت از فضا-نظارت-نظارت بر فضای بازی کودکانامکان -نظارت طبیعی 
 3 چشم انداز
 2 نورپردازی

 3 موانع دید در مسیر پیش رو از جمله لبه تیز، بوته و حصار

 3 واسطه پوشش گیاهی و درختان مانع دید

 3 های امنیتی در اطراف کنجها ضرورت وجود آینه میزان

 دسترسی

 3 نقلیه تردد وسایل
 3 وضعیت تردد در شب

 3 وضوح بودن مسیر حرکتی

 3 بودن تردد سایر افراد قابل مشاهده

 3 وضعیت پیاده رو ها و معابر
 3 مکان امن دور شدن از محل خطر و فرار به امکان

 2 مسیر های کافی جهت شناسایی ها و نقشه وجود نشانه -بینی مسیر حرکتی پیش امکان
 3 به خدمات حمل و نقلدسترسی 

 3 دسترسی به کمک
 3 کیفیت راه ها و مسیرهای دسترسی

 0 دسترسی-کنترل دسترسی و پشتیبانی
 3 ورودی و خروجی

 3 دسترسی به امکانات و تجهیزات محیطی

 مدیریتی

 1 آلودگی محیطی-های رها شده در فضا زباله-بهداشت محیط 
 3 آلودگی صوتی
 3 آلودگی بصری

 3 خطر اعالن وجود تابلوهای
 3 شنیدن صدا در موقع خطر

 3 های دیواری کاری و نقاشی خراب وجود وندالیسم،
 3 غیرقانونی در فضا های امکان بروز فعالیت

 3 سرویسهای بهداشتی میزان راحتی ورود مزاحم به
 2 مدیریت و نگهداری-مدیریت محیطی

 2 نگهداری-تابلوها ز درختان، چراغها وا محافظت

 کالبدی

 3 طراحی فضا کیفیت
 1 شنایی با فضاآ

 2 -ها وجود کنج
 3 فضاهای جدا افتاده

 0 مبلمان وضعیت
 3 گم نشدن در فضا

 2 مناطق ناامن
 3 وجود مسیرهای مخفی

 2 امنیت محیطی-امنیت فیزیکی
 3 فرورفتگی و عقب نشینی

 3 شاخصوجود اِلمان و بناهای 
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 فراوانی شاخص ها مولفه
 3 نیمکتهای موجود تعداد

 3 وجود فضاهای خالی
 2 منظرسازی-فضا لزوم محوطه سازی و طراحی بهتر

 3 وضوح طراحی فضا
 3 تصویر ذهنی از فضا

 3 فرم فضا
 3 اطالعات محیطی
 3 کیفیت محیطی

 3 خوانایی
 3 پوشش گیاهی

 3 نحوه پیوستگی فضا با محیط اطراف
 3 شدگی به فضادعوت 

 3 ازدحام فضا
 3 مناسب سازی محیطی

 عملکردی

 1 کاربری مختلط
 3 کیفیت کاربری ها

 3 حیات شبانه کاربری ها
 3 میزان استفاده متناقض از فضا

 3 کمبود فضای فرهنگی و ورزشی
 3 خانه جوانان مانند کتابخانه و سفره امکانات گذران اوقات فراغت کوتاه برای

 3 روز موجود در فضا در طول شبانه فعال بودن فعالیتهای
 3 موجود سازگاری فعالیتهای

 3 کیفیت فعالیت ها
 2 پارکبان-پلیس کاربری انتظامی و محل استقرار

 3 یش از حد خلوت یا خالی از جمعیت بودن فضاب
 2 تراکم جمعیت

 3 ویژگی های مجاورت مکانی

 اجتماعی

 0 سنیویژگی های 
 1 ویژگی های سطح تحصیالت

 2 ویژگی های مدت اقامت و وضعیت اشتغال
 1 زمان استفاده از پارک

 2 مدت ماندگاری-مدت استفاده از پارک
 3 وضعیت مالی

 3 تاهل
 3 گروه گرایی
 3 حس تعلق

 3 سرمایه اجتماعی
 2 تعامالت اجتماعی
 3 مشارکت اجتماعی

 3 مراجعهتعداد دفعات 
 3 عامل مراجعه
 3 تعداد همراه

 3 بد از وضعیت ناامن فضا داشتن خاطره
 3 تجمع جمعیت ناآشنا و غریبه

 2 قلمروپایی-قلمرو

 3 میزان تعامل پذیری افراد در فضا
 3 ترجیح میزان استفاده از فضا

 3 عدالت اجتماعی فضا
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 گیرینتیجه -4
میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتا ً قوی . های اجتماعی است تدوام حضور بانوان در عرصهامنیت عنصر کلیدی در 

کالبدی،  مولفه های را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگتر خواهد کرد. های همبسته، امنیت بانوان تأیید شد، تقویت شاخه
 .بر میزان امنیت زنان در فضاهای شهری مؤثر بوده است ،مدیریتی، دسترسی، عملکردی، کیفیت دیداجتماعی 

و همچنین  استفاده زنان از پارک دارد عدم نظارت اجتماعی بیشترین اثر را در عدم شاخص ،در مجموع بررسی امنیت زنان
شاخص های روشنایی در شب در اولویت دوم و شاخص وضعیت مبلمان، سن و کنترل دسترسی دراولویت سوم و آشنایی با محیط ، 

در اولویت  31کاربری مختلط، بهداشت محیط و سطح تحصیات در اولویت چهارم و سایر شاخص های ذکر شده در جدول شماره 
 .است شهری مؤثر بودهسبز در فضاهای ن ها و حضور آبر میزان امنیت زنان پنجم 

ی شهر نبایستی  ها و روند توسعه ی مدیریت و طراحی کلی فضا دانست که در سیاست نتیجه توان می احساس امنیت زنان را
ی  حضورپذیری زنان در برخی فضاهای عمومی شهر اگر پایین است، این امر نتیجه مورد غفلت قرار بگیرد؛ به دیگر سخن،

دهی کالبدی به آن و در نتیجه  ی شهر و شکل ارتباط با نقش زنان در روند توسعه آن در های معنایی نظام ارهای مدیریتی وساخت
زنان در  امنیت احساس میزان.از نظر مقیاس فضاهای سبز عمومی، فضاها، است القای احساس امنیت پایین به آنها در این

  است. فراشهری و شهری حاشیه خیابان، های پارک تر از داری پایین بطور معنی ای ناحیه و ای محله هایپارک
 

 منابع
زندگی روزمره در پارک های شهری: مطالعه مقایسه ای پارک های تهران و  ،(3133ریحانه، ) انجم شعاع،، پرویز، اجاللی .3

 .307-333، ص 1، شماره 31ن، دوره کرما
بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی موثر بر آن،  ،(3133احمدی، محمد، کلدی، علیرضا، ) .2

 .25-3(: 0)1پژوهشی زن و جامعه،  -فصلنامه علمی
تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تاکید بر پارک های شهری،  ،(3137آذر، علی، محمدی بیرنگ، مهدیه، ) .1

 .25، پیاپی 2ی پژوهش هالی بوم شناسی شهری، سال دهم، شماره مطالعه موردی تبریز، دو فصلنامه علم
سنجش مؤلفه های اثرگذار بر حس امنیت و حضور زنان در فضاهای شهری )مطالعه موردی:  ،(3138آریان کیا، مصطفی، ) .0

 .1، شماره 35(، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوره پارک شهر گرگان

 .30-320 ،(33) 0مدی بر ارتباط مکان و جرم، نشریه کاراگاه، درآ ،(3133برتاو، عیسی، ) .0
نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک های  ،(3137باللی اسکویی، آزیتا، صداقتی، عاطفه، درتومی، شهال، ). .0

، سال 1ره درون شهری مورد مطالعه شهر بجنورد، نشریه پژوهش های معماری و محیط، گروه معماری دانشگاه زنجان شما
 .دوم

مطالعه )بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری ،(3137بیرانوندزاده، مریم، ابدالی، یعقوب، مومنی چلکی، مهتاب، ). .8
 . 0، پیاپی 3، شماره 2دوره  جغرافیا و روابط انسانی،(، شهرداری تهران 30  موردی: پارک بعثت منطقه

 .34ها، شماره تا پارکهای امروزی،شهرداری. از باغهای دیروزی (3188)بهبهانی، هما  .7
 الفبای روانشناسی محیطی برای طراحان، انتشارات دانشگاه تهران. ،(3130پاکزاد، جهانشاه، بزرگ، حمیده، ) .3

 فضای فصلنامه، درپارک سیفیه مالیر امنیت زنان با توجه به طراحی کالبدی احساس ،(3138حاتمی، سنبل، جاللیان، سارا، ) .35
 .13 شماره ال هشتم،گردشگری،س

ارزیابی و سنجش عوامل امنیت زنان در پارک های شهری با تاکید بر  ،(3055حیاتی، حامد، نورمحمدی دهباالئی، لیدا، ) .33
بهره وری اجتماعی و امنیت محیطی )نمونه موردی :پارک کودک شهر ایالم(، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت 

 .00اجتماعی، شماره 
بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی مطالعه ی موردی: زنان ساکن در محالت مجاور با  ،(3133ده، )دیانت، سعی .32

پارک آزادی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه 
 شیراز.

احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی: مطالعه موردی خیابان پاسداران مطالعه جامعه شناختی ، (3133رضائی، م، ).31 .31
 سنندج، چکیده مقاالت اولین همایش ملی علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری، ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران.

با تأکید بر حس سنجش رضایتمندی زنان از کیفیت فضاهای عمومی انحصاری  ،(3133رفیعبان، مجتبی، جعفری، ساغر، ) .30
، پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال ایمنی نمونة مطالعاتی: پارک بوستان مادران، شهر جدید اندیشه، تهران

 .، شماره اول27نهم، شماره پیاپی 

مدیریت  فراتحلیل کیفی پژوهش های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران، نشریه ،(3138سلیمی، جلیل، مکنون، رضا، )  .30
 .15-3، ص 3، شماره  35دولتی، دوره 
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ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به ، (3130صادقی، نرگس، سبحان اردکانی، سهیل، ذاکر حقیقی، کیانوش، ) .30
(، هویت شهر، شماره بیست و منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری )مطالعه موردی: پارک ساعی تهران

 .ل دهمهفتم، سا

بررسی احساس امنیت زنان در پارک های شهری ، (3130صفائی پور، مسعود، پیری، فاطمه، امانپور، سعید، شجاعیان، علی، ) .38
با تاکید بر شاص های محیطی )کالبدی( و اجتماعی )نمونه موردی: شهر ایالم(، دوفصلنامه علمی مطالعات پلیس زن، دوره 

 .21، شماره 3130
بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری ) ماطق  ،(3173رادجهانبایی، نفیسه، رشیدپور، نازیال، )قرایی، فریبا، . .37

 .0تهران(، دو فصلنامه ی معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره  33و  2
 تهران. فضای عمومی معاصر، ترجمه آرش ثقفی اصل و اکبر عبدا... زاده طرف، انتشارات طحان، ،(3130، متیو، )رموناک .33
زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری)مطالعه موردی پارک آزادی شیراز(، دو فصل نامه جامعه ، (3135گلی، علی، ) .25

 .2، شماره 1شناسی تاریخی، دوره ی 

امنیت زنان در فضاهای عمومی  ،(3130گلی، علی، قاسم زاده، بهنام، فتح بقالی، عاطفه، رمضان مقدم واجاری، یاسمن، ) .23
شهری و بررسی عوامل فیزیکی موثر بر آن )مطالعه ی موردی پارک ائل گلی تبریز(، فصلنامه مطالعات اجتماعی 

 .0، شماره 30روانشناختی زنان ، سال 

 ، امنیت ملی و دفاع از ارزش ها، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.(3183)اندل، رابرت م .22
امنیت  تأثیرگذار بر احساس های مؤلفه تحلیل ،(3133دی خامنه، بتول، آقایی، پرویز، ضرغامی، سعید، رئیسی، حسین، )مجی .21

ن، فصل نامه آمایش محیط، موردپژوهی: پارک نیاوران، منطقه یک شهرداری تهرا اجتماعی زنان در فضاهای عمومی سبز
 .05شماره 

تاثیر امنیت و فضای جنسیتی بر افزایش حضور بانوان در فضای شهری)نمونه موردی:  ،(3137معاونی، الهام، رحمانی، هیوا، ) .20
 .3، معماری شناسی، سال دوم، شماره پارک بانوان شیراز(

  فرهنگ لغت فارسی، جلد اول، انتشارات امیر کبیر. تهران ،(3170) معین، محمد .20
26. Cozens, P. (2004), Urban Sustainability and Crime Prevention through environmental 

Futures Program. 
27. Dame, T, G, A. (2002), Women and Community Safety. Duncan BC: CWAV. 
28. Dias, L. et al. (2007). Urban security and spatial behavior, syntactic and perceptual analysis 
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 یبر سرزندگ یمحله درب باغ کاشان مبتن یسازاصول باززنده نییتب

 محله درب باغ کاشان یخیبافت تار :یمطالعه مورد؛ یاجتماع

     

 2زاده بیلب هیراض، 1این یمانیمهرنوش سل
 21/50/2052تاریخ دریافت:  

 20/50/2052تاریخ پذیرش: 
 

  07775کد مقاله:  
 
 

 یدهـچک
 

جامعه و  یاجتماع یزندگ تیفیک شرفتیو پ شیدر جهت آسا توأمانبافت  یاجزا ستیبایم یشهر یخیتار یهادر بافت
 پس ،شوندیمشهر، محل و فرد محسوب  یاجتماع یمرکز زندگ یخیتار باارزش یهابافت نیا حال کند. تیهر فرد فعال

و اختصاص بخش اعظم زمان افراد به کار و  یندگز دیکنند با توجه به سبک جد نیتأمروز جامعه را  یازهاینهمواره  دیبا
 یدر مرکز شهر امر یخیتار یهابافت ژهیوبه یرونیب یدر فضاها یاجتماع یازهاین نیتأم ،خارج از منزل یهاتیفعال

 یهابافتدر  یاجتماع یحس سرزندگ جادیدر ا مؤثرعوامل  یبرس پژوهش، نیحال هدف از ا .رسدیمبه نظر  یضرور
متفاوت  یکالبد یکاشان و دارا یخیاست. محله درب باغ از محالت تار یو معمار یعوامل انسان برحسبشان کا یخیتار

 نیمداخله در ا نوع است. یارزش و اعتبار فرهنگ یدارا یخیوجود عناصر تار لیشهر به دل نیمحالت شهر است ا ریبا سا
است و  یکاربرد ایتوسعه و از نظر هدف، یبیترک ژوهش،پ وهیش است. اهمیتحائز  هابیآسوجود عوامل و  لیبافت به دل

 هایپرسشنامه نیبا تدو نیصورت گرفته و همچن یدانیمطالعات م با است. ایکتابخانه یدانیاطالعات م گردآوری وهیش
 یخیتار تیو حفظ هو یمحله خواستار ساختار سنت نیمختلف، مشخص شد که ساکن هایروشبا  هاآن یو برس شدهمطرح

که  باشدیم موضوعی-یموضع ،ینیتزئ-ینشان داد که از نظر ساکنان بافت نوع مداخله روش حفاظت هایافتههستند. 
 .ردیمورد استفاده قرار گ باارزششدن بافت  دارخدشهاز  یریجلوگ یبرا یتخصص یبیترک صورتبه یستیبا

 

 یخیبافت تار ،یساز باز زنده ،یاجتماع یسرزندگ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 قاتیدانشگاه آزاد علوم و تحق یارشد گروه مرمت شهر یکارشناس یدانشجو -9
www..soleymaniniya74@gmail.co 

 قاتیدانشگاه علوم و تحق یو مرمت شهر یمعمار گروه ،اریاستاد -3

محله درب باغ  یتحت عنوان طرح باززنده ساز یاصل رسااله است. یارشد مرمت شهر یمقاله برگرفته از رساله کارشناس نیا -*

شکده هنر دانشگاه آزاد واحد علوم و زاده در دان بیلب هیدکتر راض ییراهنما به که باشدیم یحس سرزندگ کردیکاشان با رو

 است. جامدر حال ان قاتیتحق
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 مقدمه -1
و  موردبی هایدخالتو به دلیل  کنندمیمتعددی را تحمل  هاینارساییها قدیمی شهر هایهستهتاریخی و  هایبافتامروزه 

 روز به روز بدتر شده که نهایتا ممکن است به نابودی کامل آنها منجر شود. هابافتنوسازی و توسعه داخل  روند غیر کارشناسانه،
در موضوع چگونه ساختن یکی از مشکالت و  هاآنول کرد که عدم توجه به مشارکت های مردمی و نظر سنجی از باید قب نیهمچن

جدید و بازسازی های ناهماهنگ با بافت تاریخی نه تنها در زمینه تاریخی خود  یبناها ست، استفاده از مصالح،هابافتمسائل 
جا(. احداث بناهای  یب ،2530ابویی و جعفری،) دینمایمتاریخی را مخدوش  یکپارچگی و هویت کالبدی بافت بلکه سازگار نیستند،

 ی جدید،هاآنبرای حفظ و تداوم بافت تاریخی وهمچنین ایجاد ساختم جدید نباید عامل ویرانی بناهای قدیمی شود؛ بنابراین میتوان
 تیموری، شاه قدیری،کرد )دام به طراحی اق ...و یکاربر ،تناسبات ،نما ،رنگ ،حجم ،فرم الهام و بهره گیری ازسبک، با

تاریخی شهرکاشان به شمار می رود، دراین محله به رغم طرح  هایهستهمحله درب باغ که جز  (.20-2532،20-2530،انیمضاهر
خی های اجرا شده از جمله بخشی از کف سازی معابر، بهسازی و باز سازی تک بناهای با ارزش و... تاکنون نتوانسته هویت تاری

اینکه همیشه شاهد گریز جمعیت از محله و فرسودگی بیش از  ضمن خود را هماهنگ با بقیه اجزا خود در مسیر توسعه گام بردارد.
حد ابنیه و زوال این هسته تاریخی در شهر کاشان هستیم. حفظ ارزش های تاریخی بافت با پیاده سازی اهداف تعیین شده برای 

سازی ترافیک، ایجاد وحدت فضایی، ایجاد کاربری های جدید، اشتغال زایی، بازگرداندن هویت  روان مثال، تفکیک پیاده از سواره،
اجتماعی و احیا بافت تاریخی جهت جذب گردشگر و ... از جمله مهم ترین این اهداف است که از طریق بازدید های میدانی و 

رفته است و دارای قابلیت جذب گردشگر است. در این پژوهش تحلیلی وآسیب شناسی های هسته تاریخی محله درب باغ انجام پذی
پس از تعیین فرضیات و اهداف متناسب با موضوع مطرح شده پس از شناخت بافت و آسیب شناسی، شرایط باز زنده سازی مطلوبی 

 مشارکت های مردمی، شیافزا اشتغال، توسعه برگرداندن سرزندگی )جذب گردشگر، لیقبتا به اهداف مد نظر از  را فراهم آوردیم
 هویت تاریخی محله و...( در راستای رسیدن به یک محله سرزنده با حفظ هویت تاریخی دست یابیم. بازگرداندن

تاریخی به دلیل عدم همخوانی با نیاز های روز بازدهی خود را از دست داده اند و این موضوع خود سبب از  هایبافتمعموال 
نظر در محله درب باغ کاشان باتوجه به داده های  موردبیبافت انتخا حال بختی شهروندان میشود.بین رفتن نشاط و شادی و خوش

بدست آمده بر حسب شرایط موجود آن حس نشاط و سرزندگی قدیم خود را از دست داده است و چهره بافت تبدیل به یک بافت 
اصلی مردم این محله است که شاید طرح های اجرایی  ناکارآمد شهری شده است تامین نشاط وحس سرزندگی یکی از دغدغه های

حال ازباب نظری پرداختن به  ،طور کامل پاسخگوی این مشکل نبوده به ،و پیشنهاداتی که تا به حال دراین بافت صورت گرفته
نبود نور  ،بافتی متناسب با هامبلمآن ،فضاهای سبز ،موضوع )سرزندگی( دراین بافت با توجه به شرایط حال نظیر )نبودامنیت

حائز اهمیت است و ازلحاظ باب علمی وکاربردی موضوع  اری( بسعدم توجه به عوامل و تمایالت اجتماعی و... ،پردازی های فضایی
شادی و نشاط  جادیا ،سرزندگی و طرح های پیشنهادی در این پروژه برای حل این موضوع سبب باال بردن امنیت اجتماعی

تعلق به مکان و جذب گردشگر و  حس ،عملی سبب باال بردن تعامالت و مشارکت های مردمیدرمحیط واز لحاظ بصری و
 ( سببتوریست خواهد شد. رفع مشکالت نامبرده و دادن طرح و راهکار هایی در جهت رسیدن به موضوع مطرح شده )سرزندگی

افت مرده شهری را به یک بافت تاریخی که رسیدن به یک محیط خاطره انگیز دارای زیر ساخت های متناسب با بافت میشود و ب
 هویت و ،اجتماع محله ،دارای کشش وجاذبه و تنوع است تبدیل خواهد نمود موضوع سرزندگی و راهکار های آن در اقتصاد محله

 ،محیطباعث تعامل شهروندان با  یسرزندگ دسترسی و پیاده روی و حتی در ارتقای کیفیت های زیستی نیز تاثیر دارد. ،سازگاری
ایجاد  ،زیر ساخت های مناسب برای حرکت پیاده و سواره در بافت تار یخی جادیا ،بردی حس تعلق باال ،خاطره انگیزی در فضا

 .سازمان میراث فرهنگی() سرگرمی های منحصر به فرد و امنیت در فضا و... میشود.

و باززنده سازی و اهداف دیگری که  ایاح ،ه محیطاجتماعی ب حس تعلق و سرزندگی یارتقا :در راستای نیل به اهدافی نظیر

گام بعدی به شناخت محدوده مورد نظر وآسیب  در ،در گام اول به مفاهیمی از سرزندگی و پیشینه ای از آن پرداخته شد ،بیان شد

تایج بحث و شناسی های دقیق از محدوده پرداختیم و سپس با جمع آوری این اطالعات و روش تحقیق بیان شده و با برسی ن
 پیشنهاد و راهکار هایی در جهت بهبود شرایط کنونی محدوده مورد نظر تبین و طراحی گردید. هایافته

 

 روش تحقیق و مراحل اجرایی -2
روش تحقیق پژوهش از نوع ترکیبی است. در این پژوهش پیش از سنجش شرایط عالوه بر استفاده و تحلیل اطالعات کمی و 

مطالعاتی نیز پرداخته شده است. برای مثال استفاده و  تاریخی به عناصر کمی و کیفی در بخش های -ریکیفی در محتوای تفسی
 –براساس بهره گیری و استفاده از مطالعات تفسیری  ... بهره گیری از تجربیات و قوانین و ضوابط و مبانی نظری از کتب قدیمی و

عکس ها و نقشه های هوایی موجود بر اساس اندازه گیری کمی و  لیلتح تاریخی و اجتماعی بدست آمده است و آسیب شناسی،
کاربردی تدابیر کمی و کیفی تحقیق -این خود نشانگر استفاده تکمیلی از دو راهبرد پژوهشی  ؛ کهتحلیل کیفی صورت گرفته است

در رسیدن هرچه بهتر به اهداف و  همگرایی را بین دو روش ایجاد میکند و مارا نیشتری( بنظر )ترکیبی موردبیروش انتخا است.
فرضیه ها و ساختن نظریه مناسب کمک خواهد کرد و در نهایت به حداکثر رساندن قوت ها و حداقل رساندن ضعف ها یاری 
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در بخش اجرایی روش مطالعه، روش عملی، میدانی، مشاهده است. در گام نخست با حضور در بافت و مشاهده میدانی به  میرساند.
پرداختیم. در گام دوم تمامی مطالب و عناصر و اجزای تحلیل شده را با مقایسه با  هاآنتک عناصر بافت و مستند نگاری برسی تک 

نمونه های موردی ثبت شده و اسناد موجود و مدارک قبلی برسی کرده و در آخر به آسیب شناسی بافت پرداخته و مورد ارزیابی قرار 
تاریخی مختلف مورد برسی قرار  هایبافتصر بر بافت از طریق مطالعات و پیشینه نظری در گرفته شده است وتاثیرات این عنا

گرفته است. همچنین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای این محله مورد برسی قرار گرفته تا بتوان به پیاده سازی اهداف 
سناد موجود و بدست آمده، جداولی در جهت آسیب در گام آخر با توجه به تجزیه و تحلیل مدارک و ا ؛ ومطرح شده کمک کند

شناسی بافت آورده شده است و سپس پیشنهادات و برنامه دهی طراحی متناسب با بافت به منظور بهبود و ارتقای شرایط کالبدی 
 بافت و رسیدن هرچه بهتر به هدف مطرح شده است.

 

 پیشینه پژوهش -3
مباحث گفتمان برنامه ریزی شهری و  در یم جامع با گستره ی محتوایی متنوع،امروزه سرزندگی اجتماعی به عنوان یک پاراد

بهبود وضعیت و ارتقای زیستی توجه ومالحظات خاصی را بدست آورده است. لذا در این بخش از مقاله با برسی  جهت سیاست،
هر چه بیشتر رویکرد و عنوان  سعی برشناخت ی( اجتماعپیشینه و مبانی نظری مختلف بصورت خالصه شده در حوزه )سرزندگی

 جین با کتاب سرزندگی مفهوم عبارتی به .میگردد بر میالدی 05 دهه به شهری سرزندگی مفهوم تاریخچه مورد نظر هستیم.

 منظر از شهری سرزندگی تحقیقات عطف که نقطه یالدیم 75 میانه سالهای در و ( آغازآمریکایی شهرهای زندگی و مرگ) جیکوبز

 انجام باب این در پژوهش 5555 حدود 1555 سال تا ؛ ورسید اوج خود به تقریبا میگردد محسوب محیطی روانشناسی

 سالمت) ( ورفاه) ،(زندگی از رضایت) معادل را سرزندگی محققان، از دسته این ابتدا در ( لذا (Veenhoven,2008: 176شد

 به متعددی مفاهیم تعاریف و مختلف، زمانی دوره های در تخصص ها و رویکردها به توجه با ادامه در که میگرفتند نظر ( درروانی

 که دارند تاکید امر این بر هایشان در پژوهش حوزه این مختلف های رشته متخصصین از بسیاری همین برای .گرفت خود

عنوان  تحت ای مقاله رد (1550) لی و سونگ .گردد استفاده واژه این احتیاط از با باید و است برانگیری چالش واژهی سرزندگی
 با شهری سرزندگی ارزیابی هدف با جیکوبز جین شهری سرزندگی تجربی شواهد :روی پیاده فعالیت و شده ساخته مسکونی محیط

 سئول، شهر در شده مسکونی ساخته واحدهای و روی پیاده فعالیت بین ارتباط بررسی به جیکوبز جین تاکید مورد عوامل به توجه

 کوچک بلوکهای افراد، تراکم کاربری، اختالط) جیکوبز از نگاه شهری سرزندگی بر مؤثر عوامل که داد نشان تحقیق یجنتا ،پرداختند

اختالط کاربری ) کوبزیجنگاه  .است مؤثر سئول شهر در مسکونی محیط سرزندگی بر (... دسترسی و ساختمان، قدمت مقیاس،
است. مرکز  مؤثربر سرزندگی محیط مسکونی در سئول  دسترسی و ...( هاآنتراکم افراد بلوک های کوچک مقیاس قدمت ساختم

 وردی:منمونه ؛ سنجش سرزندگی در فضاهای شهری« طرحی پژوهشی با عنوان ( در2530مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )
نتیجه پژوهش  ،دها جهت خلق یک فضای شهری سرزنده میپردازبه شناسایی شاخص »حد فاصل میدان تجریش و میدان قدس

 مکان خلق و شهری فضاهای کیفیت ارتقاء برای شهری فضاهای سازنده کیفیت های نشان میدهد که سرزندگی یکی از مهمترین

 و سرزندگی ایجاد مؤثر بر شاخص ها از که نهایی مدل فضا استفاده کنندگان میان که آماری داده ها تحلیل و بررسی از پس .است
 کیفیت بهبود بر محیطی نمایانگرهای از هر یک در شاخص هایی چه داد، نشان مدل این .گردید نتبیی است محیطی نشاط

 در پیشنهادها آمده، دست به تحلیل های نتایج و مدل اساس بر در نهایت .دارند تأثیر سرزندگی و حضور افزایش برای محیطی

محیطی  حضورپذیری و سرزندگی ارتقا هدف با خیابان وضعیت دبهبو منظور به نمایانگر، هر با سیاست مرتبط و راهبرد هدف، قالب
بر تقویت سرزندگی در مسیر  مؤثرارزیابی موئلفه های «( در پژوهش خود با موضوع 2537قربانپور و همکاران ) .است شده ارائه

 به تدوین مدل AHP تحلیلی و با تکنیک سوات و مدل–با روش توصیفی »های پیاده شهری در پیاده روی علم الهدی شهر رشت

 ،شاخص پرداختند 20 ( ومحیطی زیست و اقلیمی ارتباطات، و دسترسی فعالیت، کالبدی، و معیار)کاربری چهار با پژوهش مفهومی
 و اول فضا رتبه ی در افراد حضور افزایش راستای در رشت اقلیم اساس بر محیط تجهیز راهبرد که میدهد فوق نشان پژوهش نتایج

 حاصل بندی جمع این تحقیق، موضوع با رابطه در پیشینه واکاوی بررسیو با .دارد را آخر رتبه پیاده حرکت پیوستگی شافزای راهبرد

 با و کالبدی داشته اند و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادی، ابعاد بر متفاوتی تاکید گرفته صورت که پژوهش های است گردیده

 بر یکسانی توجه نیز پژوهش ها از دیگر بسیاری سویی از .گشته اند خارج وضوعم جامعیت از بعد دو یا یک بر صرف پرداختن

 به را محتوایی تحلیل خالء متغیرها به توجه عدم با پژوهش هایی در و حتی سرزندگی)مکان، مردم و برنامه( نداشته اند متغیرهای

 با در رابطه تئوریکی قوی نظری پشتوانه از رخورداریب عدم گرفته صورت تحقیقات در خالء مهمترین این حال با .اند داشته دنبال

سرزندگی  جنبهه ای مهمترین ابعاد دارد تا آن بر تالش ای رشته بین از دیدگاه استفاده با مقاله این لذا .میباشد سرزندگی مفاهیم
 طراحی، معماری، روانشناسی، یاتادب در شده استفاده مورد و مولفه های مفاهیم از هدف این به نیل برای .بگیرد نظر در را شهری

بهره مند  مفهومی مدل به دستیابی جهت سرزندگی، متغیرهای بر تأکید ضمن جهانی نظرسنجی های رتبه بندی و ریزی برنامه
به  »زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک«فضاهای شهری، در کتاب  اجتماعی نقش با تاکید بر وایت ویلیام است. شده

تاثیر گذار در ارتقای جنبه های  عوامل ی برای افزایش سرزندگی و حضور مردم در فضای شهری بوده است وایت،دنبال راه های
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به حضورو تعامل میداند  هاآندر تشویق انس مؤثرسایر عوامل  و نما ها آب ها، پله ،هاآنکالبدی فضاهای عمومی را یادم
(Whyte,1980:212.) ا کیفیت برای تسهیل تعامالت اجتماعی و حضور مدنی مردم تاکید او بر ضرورت وجود فضاهای شهری ب

کرده و بر این باور است که زندگی اجتماعی در فضاهای عمومی اساسا به بهبود کیفیت زندگی افراد و جامعه کمک میکند)حافظی 
ش برخی نامالیمات روانی ی تعامل اجتماعی شهر در کاههاآنضاهای عمومی و مکنقش ف به (،2333اولدنبرگ )(. 2535،02فر،

این نظریه را مطرح مینماید که زندگی روزانه برای آسوده و رضایت بخش بودن باید  یو (.Oldenburg,1999پرداخته است)
فضاهای عمومی  بر ،»مکان سوم«با تبیین اصطالح  او تعادلش را در سه قلمرو تجربه ای ؛سکونتی کاری و اجتماعی پیدا نماید.

یکدیگر میتوانند به عنوان عامل اصلی هویت  ( بهی اول و دوم )قلمرو های خانه و کار هاآنه با نزدیک شدن مکشهری و نقشی ک
 ابعاد انسانی، تیفعال (،2532زعم پارسی ) به (.Carmona et al,2003:112مینماید ) دیتاک بخشی به یک شهر ایفا نمایند،

(. 2532،00های انسانی با ابعاد اجتماعی و عمومی هستند )پارسی،فعالیت  حاصل ،ی عمومیهاآنگوناگونی دارند و مک
فضاهای شهری وکاربران آنها تاکید دارد و از منظر ارتباطات اجتماعی به  بر ،»ی مردمیهاآنمک«کوپرمارکوس نیز در کتاب 

ق خود فرآیند اجتماع تحقی ( در2530(. دانشپور و همکاران )Marcus & Francis,1998ارزیابی فضاهای جمعی میپردازد )
 نیتام پذیری و ارتقای حیات جمعی درون فضاهای عمومی را مبتنی بر پذیرا بودن فضا برای افراد و گروه های مختلف اجتماعی،

 بردن افراد و حضور اجتماعی فعال و مدام در فضا دانسته اند. لذت آسایش روانی و فیزیکی،
سازی محله درب باغ مبتنی بر سرزندگی اجتماعی، با هدف و روش ترکیبی و با در این پژوهش با موضوع تبین اصول باززنده 

کمک از مجموعه روش ها از جمله استفاده از منابع تاریخی به عناصر کمی و کیفی رسیدیم و سپس با استفاده از بهره گیری 
عات تکمیلی دست یافتیم و سپس با به اطال قوانین و ضوابط و مبانی نظری مرتبط و استفاده از مطالعات تفسیری وتاریخی

مولفه اصلی  0تنظیم شده به تدوین  هایپرسشنامهدقیق از بافت و استفاده از  عملی و آسیب شناسی هایروشمطالعات میدانی و 
 ک،و نقل، ترافی حمل تنوع فعالیت، طبقات، تنوع که شامل زیر مجموعه هایی نظیر تنوع کاربری، تیامن ،شیآسا ،یدسترس :تنوع،
برسی پیشینه ها در رابطه باعنوان پژوهش مورد نظر  با اقلیمی، رفاهی و... میشود پرداخته شد. شیآسا معابر )سواره و پیاده (، عرض

به طرح و شاخص  ایکتابخانهاین جمع بندی حاصل گردید که اکثر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بصورت تئوری و 
ا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از انواع روش ها بصورت ترکیبی کنار هم بخصوص های مورد نظر رسیده اند. ام

عملی و میدانی و آسیب شناسی های دقیق از بافت به مهم ترین شاخص های تاثیر گذار در ایجاد سرزندگی اجتماعی در  هایروش
با عنوان و  رسد که بافت تاریخی محله درب باغ کاشانمحیط دست یابیم، با برسی این عوامل و اطالعات بدست آمده به نظر می

 رویکرد این تحقیق) باز زنده سازی با رویکرد سرزندگی( به بافتی پویا و فعال تبدیل شود.
 

 مفهوم سرزندگی -4
 Livenliness مفهوم سرزندگی معادل های گوناگونی درغرب وجود دارد که از آنها میتوان به برای

Liva‚Viability‚Vitality‚bility‚  اشاره نمود که البته به جزVitality سایر لغات بیشتر به مفهوم زیست پذیری و قابلیت
 vitality and) زندگی نزدیک هستند در لغت نامه شهر کوان سرزندگی وزیست پذیری باهم آمده اندو این گونه معنی شده اند.

viability)، (Cowan‚2005‚p.44200‚2533‚سعیدی رضوانی‚(. )خستو.) های مهم در طراحی معابر شهری  یکی از مؤلفه
سرزندگی و نشاط آن میباشد. حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است و آنچه به یک فضا زندگی میبخشد مردم و حضور فعال 

ضاهای شهری (. جیکوبز چهار شرط مهم برای ایجاد تنوع درمعابر و فPakzad, 2003, P.8) .و پرشور و نشاط آنها در فضاست
 ( اکثر1مورد نظر ترجیحا بیش از دو کارکرد اصلی داشته باشند.  ( محدوده2 ׃برای رسیدن به سرزندگی را این گونه بیان میکند

وفشردگی کافی مردم بدون  ( تراکم0یی با سن و وضعیت متفاوت باشد.هاآنتلفیقی از ساختم ( محدوده5بلوک ها کوتاه باشند. 
ورشان وجود داشته باشد. وی در اولین شرط بر تنوع کاربری در شرط دوم و سوم بر تنوع کالبدی و در شرط درنظر گرفتن علت حض

سرزندگی به سیستمی  (.Jacobs‚2007) چهارم بر تنوع فعالیت ها تاکید دارد به اعتقاد او تنوع سرزندگی را به دنبال خواهد داشت.
وپیشرفت شخصی ساکنین کمک می کند و درباره فضاهای شهری  یجتماعا ،یروان مت جسمی،نسبت داده می شود که به سال

 (.Timmer and Nola‚2005)مطلوبی است که غنای روحانی و فرهنگی را ایجاد کرده و بازتاب می دهد
بر  مؤثربر سرزندگی فضاهای شهری با توجه به برایند تعاریف سرزندگی، می توان مهم ترین عوامل  مؤثربررسی عوامل 

 ׃دگی را به صورت موارد ذکر شده در ذیل بررسی کردسرزن

واقع محیط باید  در حضور مردم تعریف نمی شود. بدون آنچه مسلم است این است که هیچ فضای شهری، ׃حضور مردم

 د.در این صورت است که می توان ویژگی سرزندگی را بدان نسبت دا تنها دارای مطلوبیتی باشد که مردم را به خود جذب نماید،
نقل  به ،2530بیان می دارد که آدم ها جایی می روند که مردم درآن حضوردارند)پاکزاد، هاآنگهل درکتاب زندگی میان ساختم یان

تر  چراکه آنها تمایل زیادی به بودن درجمع دارند زیرا در درمیان خیل جمعیت، تعداد انتخاب ها بیشتر ومتنوع (.2533از کیانیان،
از نظر جیکوبز پویایی و احساس زنده بودن یک شهر در گرد  جا( یب ،2533تر یعنی آزادی بیشتر)کیانیان،است وحق انتخاب بیش
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مراکز شهری پیچیده، متراکم وپراز ازدحام است. بنابراین آنچه به یک فضا زندگی می بخشد مردم وحضور فعال و پرشور ونشاط 
 (.2533نقل از کیانیان، به ،2530انها درفضاست)پاکزاد،

 هاسرزندگی و پویایی یک فضای شهری ودرمقابل مالل انگیزی آن بازتاب شمار و به خصوص نوع فعالیت  :کاربری ها

 (2533،00،کیانیانواتفاقاتی است که درفضا صورت می پذیرد. بنابراین برای ایجاد سرزندگی ابتدا باید به ایجاد فعالیت ها بپردازیم)
 .2׃در این خصوص دو مسئله اهمیت می یابد که ها را پدید می آورند، ا هستند که فعالیته همان طور که گفته شد این کاربری

تنوع در نوع کاربری ها باعث جذب  چراکه دربردارنده ی تنوع فعالیت ها هستند. هاآنترکیب واختالط کاربری ها :جذاب ترین مک
ضور عامل بسیار مهمی در سرزنده تر نمودن خیابان گروه های مختلف سنی، اجتماعی وفرهنگی درخیابان شده و این تنوع ح

 (.2533،07،نقل ازکیانیان به ،2530،205،)پاکزاداست

یکی از مهم ترین راه های دست یابی به کیفیت سرزندگی می دانند. آنها  نتلی وهمکارانش نفوذ پذیری راب ׃نفوذپذیری

بصری بین فضاهای خصوصی وعمومی موجبات غنای  نفوذپذیری .دهندمی به بصری وکالبدی موردبرسی قرارنفوذپذیری را از دوجن
قلمرو همگانی رافراهم می آرود ونفوذپذیری کالبدی از طریق افزایش سطح فعالیت ها درلبه های فضای عمومی موجبات تقویت 

 (2533،نقل ازکیانیان به ،2531،20،بنتلی و همکاران) .نفوذ پذیری میگردد
منیت یکی ازنکات مهم در ایجاد سرزندگی خیابان است چرا که احساس امنیت به لحاظ ایجاد ا :امنیت و رنگ تعلق

 ،2530،201پاکزاد ) .به شهروند میدهد که منجر به حضور دائمی او در فضا و در نتیجه سرزنده تر شدن آن می شود امکانی روانی،
 (2533،05نقل ازکیانیان  به

ن روح زندگی یا همان سرزندگی نیاز دارد تا گزینه های متنوعی را به طبق نظر شولتز فضای شهری برای داشت ׃تنوع

 ،کیانیان) .مراجعین عرضه کند. بنابراین یکی از عواملی که با سرزندگی فضاهای شهری در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد، تنوع است
ی می شود: گوناگونی تجربه فضا داللت بر بنتلی وهمکاران گوناگونی کارکرد منجر به سطوح دیگر گوناگون (. از دیدگاه2533،05

یی می کند که واجد فرم ها، استفاده هاو معانی گوناگون باشند. مکانی که دارای گوناگونی کاربری هاآنویژگی های محیطی مک
ات گوناگون انسانهای مختلفی را در اوق باشد دربرگیرنده گونه های متنوع ساختمانی با فرم های متنوع می گردد. یک چنین مکانی

ها و مردمان موجب فهم و تصویر ذهنی مرکب  فرم با منظورهای متنوع به خود جذب می کند. از آنجا که گوناگونی فعالیت ها،
غنی می گردد، کاربران مختلف با شیوه های گوناگونی به تفسیر و فهم مکان می پردازند: این امر معانی متنوعی را عرضه می 

 .(2532 ،قل از مقصودلوبه ن ،2531 ،)بنتلیدارد

عناصر طبیعی به دلیل گرایش ذاتی انسان به طبیعت، وجودطبیعت عامل جذب شهروندان میباشد. عناصر  :عناصر طبیعی

میتوانند مکان و کارکرد را تعریف کنند؛ تعیین جهت کنند یا هویت بخشند و  گیاهان .هستند طبیعی درشهرها جز هویت شهر
 (210 ،2533 ،ستوخ) .تفکیک یا محصور کنند

همین که یک مکان بتواند به وسیله کیفیات ظاهری خویش مفاهیمی را به مردم منتقل کند که آنها را با  :تناسبات بصر

حق انتخاب هایشان آشنا کند، آن مکان دارای تناسبات بصری است. تناسب بصری می تواند پاسخ دهندگی محیط را در سه سطح 
پشتیبانی از خوانا بودن در فرم و عملکرد) با توجه به طراحی جزئیات ظاهری مکان ( به وسیله ی به وسیله ی  زیر تقویت کند

پشتیبانی گوناگونی. به وسیله ی پشتیبانی از انعطاف پذیری در مقیاس کوچک و بزرگ در واقع برای پشتیبانی از خوانایی ما به 
 ،)بنتلیکنند یم مربوط به گوناگونی و انعطاف پذیری را پشتیبانیشاخص های زمینه ای نیاز داریم و شاخص های کاربری اهداف 

 (.2532،به نقل از مقصودلو ،2531

خوانایی کیفیتی است که موجبات قابل درک شدن یک مکان را فراهم می آورد. خوانایی در  ׃خوانایی و انعطاف پذیری

به نقل از  ،2531 ،)بنتلیباید به تکمیل یکدیگر بپردازنددو سطح اهمیت پیدا می کند: فرم کالبدی و الگوهای فعالیت. این دو 
 (.2532 ،مقصودلو

باید تجربیات حسی استفاده کنندگان را، آن هم به ترتیبی که موجبات لذت ׃غنای حس خصوصا غنای حس بصری

 غنای ی حسی می نامیم.آنان را فراهم آورد ارتقاء بخشید. این کیفیت را که موجب باال بردن قدرت انتخاب مردم می گردد، غنا
نقل از  به ،2531بنتلی،) است مؤثرتوجه به حواس دیگر نیز بر آن  بلکه حسی توسط توجه صرف به حواس بصری حاصل نمی شود،

مصالح و نور محیط و..... در  رنگ ،هابافت غنای حس بصری به طور قابل توجهی به حضور تضادهای بصری، (.2532مقصودلو،
بصری می توانند با خلق رنگ در سطوح دو بعدی و یا تنوع خود سطوح در حالت سه  تضادهای ابسته است.سطوح مورد بررسی و

عمدتا  (200-2532،200کوین لینچ در کتاب تئوری مرمت شهری) (.2532 ،به نقل از مقصودلو ،2531 ،)بنتلیبعدی حاصل گردند
عامل : معنی، تناسب،  0سرزندگی در فضای شهری به همراه  سرزندگی را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است که تأثیرات

 یسرزندگ .(5،فرزانه بی تا ،پورحیدر شیرازی) .دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت، محورهای عملکردی را تشکیل می دهند
استوار بر بنیاد  یسرزندگ .ـت داردبه معنای برخورداری از شور و شوق به زندگی و تمامی فعالیتها و کارهایی است که انسـان در دس

گوناگون و انتخاب حوزه ای است که  فردیت و کوشندگی و شـور اسـت. پـیش شـرط آن تفکیـک زنـدگی بـه عرصـه هـای
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سرزندگی نه تابعی از شخصیت و هویت انسان که  .انسان بتواند در آن حـوزه بـا شـور و عالقـه کوشـا و هو شـیار عمـل کنـد
 (.2532،5،)محمودیانز موقعیت کنش استتابعی ا
 

 اجتماعی سرزندگی -5

 این در » سرزندگی « روها پیاده ،هاآنخیاب در

 تقویت هدف با اجتماعی، بُعد در ها راه پیاده نوشتار و

 زندگی و پویایی افزایش و اجتماعی غیررسمی تعامالت

 .است موردبررسی شهروندان درکالن شهرها اجتماعی
 و شهری طراحی مهم های از کیفیت یکی سرزندگی،
 شهری طراحی های کیفیت دیگر معلول و توأما علت

 کیفیت ارتقای شهری، سرزندگی از ایجاد هدف .است

 اجتماعی، مختلف ابعاد با بوده که شهروندان زندگی

 ،گلکار ( است کالبدی مرتبط و فرهنگی اقتصادی،

 امکان را خیابان سرزندگی جیکوبز، جین) .2530
و  افراد بین مفید تعامالت برخوردها و برقراری

 زنده احساس و پویایی وی داند می دیگران تماشاکردن

 و متراکم پیچیده، شهری مراکز گرو در را بودن شهر
 و اجتماعی_اقتصادی مثبت آثار به پرازدحام میداند و

عاطفی این گونه مراکز اشاره _روانی
 از خصوص ( در2537حبیبی ) (.Jacobs,1961میکند)

 های عرصه در اجتماعی سرزندگی کیفیت دست رفتن

 اذعان شهری حیات و مدنی جامعه «اثر در شهری،

 فضاهای و جمعی های که امروزه عرصه » میکند

 .کف داده اند از یا چهره و اند رفته میان از شهری یا

اصول طراحی برای افزایش سرزندگی اجتماعی  -1 جدول

 (131،،121،ندویشاه ،یاصفهان )زمانی،

 نظریه پرداز
اصول طراحی برای افزایش سرزندگی 

 اجتماعی

 و مشارکت تیامن راحتی ودسترسی، (2335ویلیام وایت )

صالحی نیا. معماریان 
(2533) 

عناصر  ،کالبدی ایستا عناصر کالبدی پویا، عناصر
موقعیت فضا در سازمان  کالبدی نیمه ثابت،

 فضایی کل.

 امنیت جداره فعال (2533انگورانی)

عباس زاده و 
 (2532تمری)

 ایمنی و امنیت. نفوذ پذیری، خوانایی، سرزندگی،

 امنیت و ادراک امنیت در محیط (2535حافظی فر)

دانشپورو 
 (2530چرخچیان)

 امنیت، حس تعلق اجتماعی، آسایش فیزیولوژی،
 عدالت در فضا افتیدر قلمرو حس مالکیت، ادعا

 انعطاف، سازگاری (2537) ادوارد تی هال

Samer (1967) ،تیمالک تعلق، حس ایجاد حریم 

Rapaport (1977) 
 سازمان فضایی محیط، سازمان مفهومی محیط،

 زمانی محیط، سازمان ارتباطی محیط. سازمان

 (2532لنگ )
و  مبلمان مجاورت مکانی، آسایش اقلیمی،

 پیوسته پیاده حرکت تجهیزات شهری امنیت،

 (2533زدی )ای
ارتقا و توسعه زیر ساخت ها و گسترش فضای 

 عمومی و الگو سازی

  

 دارای سرزندگی هایبافتای طراحی مولفه ه -5-1

عبارت است از یک فضای شهری که در آن ” فضای شهری سرزنده”باتوجه به تعاریف ارائه شده در رابطه با سرزندگی یک 
در گستره زمانی وسیع از روز که فعالیت هایشان عمدتا به  )به لحاظ سن و جنس( هاآنوع حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تن

او  ̕چارلز الندری مفهوم سرزندگی را به گونه ای متفاوت برسی نموده. شکل انتخابی یا اجتماعی بروز میابد به چشم میخورد.
معیار  3 او مده به شکل موضوعی به مسئله پرداخته است.سرزندگی و زیست پذیری را مجزا تعریف کرده است و با چهار رویکرد ع

را برای شناسایی یک شهر سرزنده و زیست پذیر بر میشمارد :تراکم مفید افراد، تنوع، دسترسی، ایمنی وامنیت، هویت و تمایز، 
 سازمانی ورقابت. تیظرف خالقیت، ارتباط و تشریک مساعی،

 

 های تحقق حس سرزندگی در فضامعیار -5-2
 عوامل کالبدی -لفا

از  هدف و احساسات مختلف و متعدد مردم است. عواطف است که الزمه پاسخ گویی به نیاز ها، یتیفیک ،وعن: تنوع عملکرد

 (.2531،03تنوع، این است که میزان حق انتخاب را فزونی دهد و از احساس مالل و یکنواختی جلوگیری کند)بنتلی و همکاران 
فیت فضایی شامل :نفوذ پذیری گوناگونی خوانایی فرم کالبدی الگوی فعالیتی انعطاف پذیری تناسبات بنتلی کی :کیفیت فضایی

 جا(. یب ،2531بصری غنای حسی حس تعلق بیان کرده است )بنتلی،

 در برابر رفت و آمد خودروها و دسترسی و تفکیک سواره از پیاده است که محافظت یکی از الزامات امنیتی، :دسترسی پذیری
 باال رفتن آسایش و امنیت میشود. سبب

امکانات دید را اجتناب از برخورد با موانع شهری مانند  ییروشنا ایجاد ایمنی یکی از اهداف روشنایی معابر است. نور پردازی:
ین بافت در مطلوب سبب باال رفتن امنیت و آسایش در عبور و مرور برای ساکن ییروشنا پله ها، شیب ها، عالیم افزایش می بخشد.

دیگر روشنایی جهت یابی و تشخیص موقعیت است و همچنینی سبب باال بردن امنیت میشود روشنایی  نقش ساعات شب میشود.
 (.00-2530،01مناسب و کافی در معابر سبب تقلیل انواع بزه کاری گشته به سالمت محیط می افزاید)افرامیان،
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ی متناسب هاآنای دنج و استفاده راحت از فضا برای مدت کوتاه نیازمند مبلم گوشه داشتن نیاز بودن در فضا، مبلمان فضایی:
با محیط است مردم این تملک را از راه های مختلفی بدست می آورند. فضای مناسب بیشترین گوناگونی را در جاهای نشستن 

شرت دارد برای این کار نیاز به فضای مکث و فراهم میآورد، برای مثال انسان برای برقراری تعامالت اجتماعی نیاز به صحبت و معا
 (.00-2530،00لنارد،) ی متناسب با محیط این فضا را فراهم آورد.هاآنیا فضایی برای نشستن دارد که میتوان با مبلم

بب س هاآنسبب بهبود سیما و دید بصری میشود برای مثال :ارتفاع زیاد ساختم هاآنرعایت نظام ارتفاعی ساختم سیمای شهر:
انداز و دید مناسب را از بین میبرد و... که باید در طراحی به  چشم ی مجاور میشود،هاآنو ساختم هاآنجلوگیری رسیدن نور به خیاب

 آن توجه کرد.
 

 عوامل اجتماعی -ب
ن فضای بود رایپذ فضای باید به گونه ای باشد که افراد و گروه های مختلف سنی را به خود جذب کند. تعامالت اجتماعی:

تامین آسایش روانی و فیزیکی و لذت بردن افراد و گروه های اجتماعی از حضور در فضا از عمده موارد است ایجاد  برای افراد
 (.23-2530،13،انیچرخ دانشور،) سرزندگی در محیط است

بسیاری از نیاز ها بوده روابط و همسایگی بخشی از کیفیت زندگی استکه در شرایط پیشامدر پاسخگوی  :روابط و همسایگی ها
مثال اینکه در کنار چه کسانی زندگی کنیم از نظر اجتماعی و فرهنگی مهم است زیرا بر کیفیت زندگی ما تاثیر  یبرا است.

 جا(. یب ،2533میگذارد)فاضلی،
ا به امنیت در لذت بردن از محیط خارجی تا حدی به محفوظ بودن در برابر خطرات و جراحت فیزیکی و عمدت امنیت اجتماعی:

جیکوبز رابطه میان سطوح فعالیت و ضریب امنیت را رد خیابان  نیج برابر حرکت خودرو ها و ترس از تبهکاری مربوط میشود.
محافظت دو طرفه وجود دارد و اگر  کی برسی کرده و معتقد است زمانی که افراد زیادی در خیابان مشغول رفت و آمد هستند،

 جا(. یب ،2530)جیکوبز، کنندمیزنده باشد افراد از زیر پنجره به بیرون نگاه خیابان پر جنب و جوش و 
محرمیت مفهومی است پیچیده و وابسته به فرهنگ که میتوان آن را به عنوان حق شخصی به دیگران منتقل کرد  محرمیت:

ومی بوده و به انجام فعالیت های حالت سوم فرد در فضای عم در مصنوعی، یفضا نوع مختلف دارد :تنهایی و خلوت، 0محرمیت 
عمومی مشغول است اما میخواهد ناشناخته بماند ودر حالت چهارم که حساس ترین نوع محرمیت است ایجاد نوعی حریم روانی در 
مقابل هرگونه تجاوز و مزاحمت است. یکی از مهم ترین اعتقادات ایرانیان در گذشته توجه به حریم خصوصی خانه هابه خصوص 

 جا(. یب ،2530و همکاران، انیبمان ،یعل بوده است که باید در طراحی به آن توجه میشده است)محمدی، زنان
 

 عوامل زیست محیطی -ج
فضاهای عمومی  عمدتا در فصل بهار و تابستان و اوقاتی که که درصد بارش نزوالت جوی زیاد نیست، شرایط آب و هوایی:

، خوردن و آشامیدن و مشاهده کردن نشستن ها طوالنی تر و فعالیت هایی نظیر ایستادن،شلوغ و تنوع فعالیت ها بیشتر است؛توقف 
گرایی،  برون افزایش میابد، در تابستان نقش مهمی را در سرزندگی فضاها ایفا مینمایند در معماری سنتی قدیم ایران درون گرایی،

 (.2571،12،جهت گیری در فصول مختلف سال در طراحی ها به چشم میخورد)قبادیان

فضای سبز میتواند با تهویه و تلطیف هوا ایجاد و حفظ رطوبت در شهر کمک کرده ضمن اینکه از نظر سیمای : آبنما و گیاهان
گیاهی میتواند اثر باد های شدید را نیز تعدیل  پوشش ظاهری و جنبه های روحی و روانی نیز مسلما نقش مهمی ایفا خواهد داشت.

 (2535،102اک را نیز بگیرد )بحرینی،کند و جلوی فرسایش خ
 

 اصول طراحی جدید در بافت تاریخی -6
 :باید به مواردی از قبیل زیر توجه نمود هابافتتاریخی و در طراحی در داخل این  هایبافتدر برخورد با 

 کالبد معماری در بافت تاریخی -

پیوستگی و یکپارچگی بافت تاریخی و بافت  -
 پیرامونی ملحق به آن

 بری های موجود و ملحق به بافتکار -

 شبکه دسترسی های بافت تاریخی -

 و خط آسمان منظر بافت تاریخی -

 مواد و مصالح ،جزئیات معماری -

 هماهنگی با محیط طبیعی -
 و عرصه و اعیان معشیت -
 تطابق با محیط اطراف -
 تراکم ،پراکندگی و گونه شناسی -
 الکو و دانه بندی ،مالکیت ابینه در بافت تاریخی -
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 معرفی محدوده مورد مطالعه -7
خیابان فاضل  –شهرستان کاشان –این محله در استان اصفهان 

نراقی قرار دارد این محله از طرف شمال به محله میدان کهنه از طرف 
شمال غرب به محله طاهر منصور و گذر بابا ولی از طرف غرب به محله 

حله گریچه و از گلچقاله و محله میان درب هو و از طرف جنوب غرب به م
طرف جنوب به محله پامنار و مسجد آقا بزرگ منتهی میشود. محله درب 
باغ کاشان یکی از قدیمی ترین محالت شهر کاشان است که قدمت بافت 

پیشینه تاریخی این محله  اگرچه مشهودآن به دوره صفویه مربوط میباشد.
ه متشکل از به قبل از قرن پنجم هجری باز میگردد. بافت اصلی این محل

)مانند مغازه  یتجار ،زیارت ( ،گاه هیتک ،بنا های مذهبی )مانند حسینیه
 ،گاه گذر ،پارکینگ ،)مانند واشد گاهی( ارتباطهای واقع در گذر اصلی 

و تناسب در مبلمان  تراکم ...میباشد.( و)مانند آب انبار ی( خدماتساباط و...
آثار مذکور ) میباشد. فضاهای معماری این محله از خصوصیات بارز آن

 دوره قاجاریه بازسازی گشته اند(. غالبا در اوایل
 

 

 
 موقعیت محله درب باغ در شهر کاشان :1شکل 

 )ماخذ:سازمان میراث فرهنگی(

 هایافتهبحث و  -8

 تحلیل پرسشنامه -8-1
برسی باالترین سطح تحصیلی  در ت.سال بوده اس 10-00برسی ها نشان میدهد اکثریت مطلق پاسخ دهندگان در گروه سنی 

درصد دارای تحصیالت تکمیلی  25درصد از پرسش شوندگان سطح تحیلی متوسطه و تنها  13ساکنین مشاهده شد که بیش از 
به آمار بدست آمده از پیمایش درمیان  ینگاه .محله عموما محل سکونت اقشار اجتماعی متوسط و پایین جامعه میباشد نیا هستند.
 1درآمدی فراتر از  هاآندرصد از  25میلیون تومان دارند و تنها 1درصد از افراد درآمد زیر  05له نشان میدهد که حدود این مح

درصد از پرسش شوندگان دارای مشاغل غیر  35شاغلین در این محله نشان میدهد که نزدیک به  یبرس میلیون تومان داشته اند.
لل جاذبه و دافعه جمعیت در این محله و جابجایی جمعیت با توجه به سکونت گاه های تحلیل ع رسمی و غیر دولتی هستند. در

درصد از پرسش شوندگان خود را ساکنین اولیه این محله میدانند. این مسئله بیانگر  05سابق خانوار ها باید گفته شود که نزدیک 
مربوطبه شاخص ها نیز از شهروندان خواسته شد به  آن است که بیش از نیمی از ساکنان محله بومی هستند. پس از پرسش های

 .را کسب کرد 7دهند که محله درب باغ در این بخش امتیاز  25صفر تا  سرزندگی محله خود نمره ای بین
 

 سرزندگی محله درب باغ
زندگی همانطور که در بخش روش تحقیق اشاره شد در این بخش از طریق مشاهدات میدانی و پرسشنامه ها به تحلیل سر

 سرزندگی محله درب باغ را ضعیف میدانند. هاآنکل میانگین نظرات ساکنین حاکی از آن است که  در محله پرداخته خواهد شد.
 ها به مولفه های سرزندگی در محله درب باغ )ماخذ :نگارنده(پاسخ: 3جدول 

 بد ضعیف متوسط خوب عالی زیرمولفه ها هامولفه

 تنوع

   ●   کاربری تنوع
   ●   تنوع طبقات
  ●    زمان فعالیت
   ●   تنوع فعالیت

 دسترسی

  ●    عرض معابر سواره رو
  ●    سواره رو وجود معابر

 ●     تنوع حمل ونقل عمومی
   ●   ترافیک ساکن

 
 آسایش

   ●   آسایش اقلیمی
  ●    جمع آوری زباله و مبلمان

  ●    تسهیالت رفاهی
 

 امنیت

  ●  ●  نور کافی

 ●     وجود پیاده رو
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 نکات قوت و ضعف محله )درب باغ کاشان( -8-2
 مشکالت عمده بافت :

زا در بافت سبب کاهش وجود عوامل تهدید ،های خاصترافیک های انسانی و ماشینی در مناسبت ،کیفیت پایین زندگی-2

 امنیت در بافت شده است.
وسایل نقلیه و عبور و مرور اعم از نبود پارکینگ  نبودن یکاف ،عدم تفکیک پیاده از سوارهآشفتگی در نظام آمد و شد و  -1

عدم رسیدگی به قسمت های آسیب  ،فضا های خالی از سکنه و بدون کاربری سبب کاهش امنیت در بافت شده است جادیا ،،و...

 رنگ و.. شده است. رییتغ ،ترک ریختگی، سبب دیده بافت،
قتصادی بافت و عدم اشتغال ساکنین بافت و نبود شغل های دائمی سبب کوچ بعضی از ساکنان قدیمی بافت کاهش بنیه ا -5

رکود شدید اقتصادی و تهی شدن  ،شده است و بسیاری از مغازه های راسته بازار بدون کاربری. غیر فعال به حال خود رها شده اند

 اسب و مبلمان مناسب سبب آدگی در دید بصری گردیده است.نبود تجهیزات بهداشتی من ،مشاغل و فعالیت های بافت

نبود زیر ساخت های  ،از کار افتادن بخش قدیمی شهر، بافت تاریخی را به بافتی غیر فعال و مرده تبدیل کرده است -0

ری شده ی نوساز و جدید با بافت قدیمی سبب آشفتگی در دید بصهاآنعدم هماهنگی نمای ساختم ،مناسب جهت جذب گردشگر

 است.
خیابان کشی غیر اصولی )خیابان اصلی( سبب از هم گسیختگی راسته بازار شده است و بازار را به دو بخش فعال و غیر  -0

 و تابلو های راهنما نظیر سطل آشغال، هاآننبود مبلم ،کف پوش های نامناسب و فقدان فضای سبز ،فعال تبدیل کرده است

 نیت شده است.و... سبب کاهش ام چراغ ،مکتین
نبود فضاهای آموزشی تفریخحی مناسب برای جوانان در بافت سبب شده است تا جوانان به فعالیت های نامناسب روی  -0

 آورند و بافت به بافتی غیر فعال تبدیل شود.
 نکات مثبت بافت

زار از داخل بافت سبب ایجاد عبور با ،پتانسیل باال برای جذب گردشگر و قدمت محله و وجود بنا های با ارزش در بافت-2

وجود  ،پتانسیل برای ایجاد مشاغل و فعالیت های فعال میشود و خود یکی از عوامل سرزندگی و پویا سازی بافت محسوب میشود

کم در ساخت و ساز و حفظ بنا های  هایدخالت ،عناصر تاریخی بافت بخشی از حفظو  فضای باز با مقیاس بزرگ در مرکز بافت

 این مرکز محله تا حد زیادی ویژگی های قدیمی خود را حفظ کرده است ،باارزش

ی نظیر آب هاآنمعماری شگفت انگیز ساختم و در بافت مسجد ،هینیحس ،حمام وجود تمام عناصر شهری از جمله آب انبار، -1
های شاخص از عمده موارد مثبت بنا  تیاهم و سالمت نسبی محله و فعال بودن قدمت آن، موقعیت قرار گیری ،انبار، حسینیه و..

 بافت محسوب میشود. ضمن اینکه برگزاری مراسم مذهبی و فعالیت های اجتماعی نیز مزید بر علت است.
سوک کامال سرپوشیده شامل مراکز اجتماعی، خدماتی،  5فرم قرار گیری گذر ها و بنا ها در مرکز محله درب باغ بصورت  -5

 مثبتی در جهت ایجاد کاربری های متناسب است. ه و نکتهمذهبی حول یک گذر استقرار یافت
 

 اهداف پژوهشی و مرمتی پروژه -8-3
 ،یفرهنگ ،یآموزش ایجاد فضاهای سبز، ،باال بردن کیفیت و ارتقای سطح زندگی ،حفاظت و حراست از بافت تاریخی -2

 یجهانگرد امکانات رفاهی، جادیا ،یحیتفر
 ،یاجتماع ایجاد محیطی سرشار از ارزش های واالی انسانی )فرهنگی، ،ویاافزایش اشتغال در ابفت و فعالیت های پ -1

 رنگ و مناسب، هاآنزیبا سازی و تغییر در چشم انداز بافت )استفاده از مبلم ،سامان داد نظام آمد و شد و رفع ترافیک ،(یاقتصاد

 زندگی دادن به بافت
جذب گردشگر و  ،و کاربری متناسب با مشکالت و آسیب ها مرمت هرچه بهتر بناها و بافت در جهت برنامه ای مدون -5

 هاباززنده سازی گذر های بافت و بنا ،ایجاد پیوستگی و اتصال مناسب بین عناصر تاریخی ،توریست

 
 
 

 نتیجه گیری -9
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تاریخی  براساس نتایج صورت گرفته در این مقاله میتوان نتیجه گرفت که درب باغ کاشان نیز مانند بسیاری دیگر از محالت
 در نیاز های امروز را هم برطرف کند. دیبا کاشان نیازمند حفاظت و مداخله واقع گرایانه است که ضمن حفظ ارزش های تاریخی،

تاریخی میتوان با مشارکت های ساکنان و همچنین با توجه به نظریه ها و  هایبافتنهایت برای تبین سرزندگی اجتماعی در 
تاریخی و نیز  هایبافتجلوگیری در جهت خدشه دار کردن اصالت بناها و  یبرا افت مورد نظر،ی بدست آمده از بهایافته

 کیفیت ی بدست آمده از برسی های میدانیهایافته یط تاریخی به شرایط اولیه همواره گامی نو تجلی نمود. هایبافتبازگرداندن 

 مؤلفه و عملکردی مؤلفه زیباشناختی،_تجربی مؤلفه املش طراحی شهری مؤلفه سه در محله درب باغ به اجتماعی سرزندگی

 با تناسب نورپردازی، جمعی، نظارت جداره، شفافیت متغیرهای شامل زیباشناختی -تجربی مؤلفه است. تجزیه قابل محیطی زیست

 مطلوب، اندازی هسای مبلمان، استقرار موقعیت محیط، رایحه های متغیر دارای محیطی زیست مبلمان، مؤلفه و زمینه کف سازی

 و پارکینگ به حمل ونقل به دسترسی متغیرهای بر مشتمل عملکردی مؤلفه و جمعی سبز فضای صوتی، محیط، آلودگی پاکیزگی
بر  مؤثردر این مقاله مبانی نظری و تاریخ ادبیات موجود مورد مطالعه قرار گرفتند تادر آخر مولفه های  .باشد می کاربری اختالط

ی در محله شناسایی شود. عوامل سرزندگی اجتماعی ارائه شده در مقاله حاضر میتواند در فرآیند سرزنده نمودن سرزندگی اجتماع
ی بدست آمده از هایافتهکل باتوجه به  در محله از حیث اجتماعی و تعامل پذیر کردن بنا ها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

نوع  هایافتهبهترین نوع مداخله مرمتی در بافت درب باغ کاشان از حیث  خص شد کهبازدید ها میدانی و برسی پرسشنامه ها مش
موضعی باشد. این مقاله برگرفته از بخشی از پایان نامه ارشد مرمت شهری با عنوان طرح باززنده  -یموضوع تزئینی،-حفاظتی 

حدالمکان آسب ها شناخته و برطرف گردد، در سازی محله درب باغ با رویکرد حس سرزندگی در محیط است که درآن سعی شد تا 
 شهری مدیران و طراحان ریزان، برنامه مطمئناسخن آخر این مقاله به تنهایی پاسخگویی تمام نیازها بافت تاریخی مذکور نیست و 

 انجام دهند. مؤثر های مؤلفه سایر شناسایی برای زمینه این در بیشتری باید تحقیقات
 

 هاپیشنهاد -11

 تئاتر نظور ایجاد فضای سرزنده الزم است فعالیت های جذب کننده پیش بینی گردد:از جمله فضای برای موسیقی،به م -2
خیابانی، ورزش و بازی کودکان، فضا های چند منظوره برای برگزاری مراسم باستانی و مذهبی )تعزیه خوانی مراسم ماه محرم 

سرویس های بهداشتی، ایجاد فضاهای باز و نیمه باز ایجاد اغذیه فروشی  هیتعب ،ATM هیتعب مراسم نذری اعیاد و مناسبت ها و..(،
 مؤثرعالوه ارتقای کیفیت زیبایی شناسانه فضا ها به عنوان یکی از مهم ترین عوامل جذب کننده و  به های سیار باید تقویت گردد.

 بر سرزندگی است که باید به آن توجه کرد.
ی متناسب با هامبلمآن ا ها و ایجاد فضای سبز وکاشت گیاهان به منظور تلطیف هوا ایجاد،اصالح کف وجداره، ساخت آبنم -1
ایجاد دو عامل جذابیت و  ،تابلو های راهنما، نور پردازی در شب و.... یگذاریجا برای نشستن، ایجاد فضای مکث، یفضاها بافت،

مرمت بدنه با استفاده از مصالح بوم  ،در ایجاد سرزندگی مؤثرلی رضایت با پیاده کردن مولفه های نام برده شده به عنوان عنصر اص

خوردگی و تغییر رنگ  آورد ومتناسب با بافت تاریخی و حذف الحاقات اضافی از روی بدنه ها جلوگیری از نفوذ رطوبت که سبب
 مبلمان متناسب یگذاریجا شده است، مصالح
ماشین و جایگزینی حمل ونقل عمومی و  حذف ت حرکتی خودروها،تفکیک پیاده از سواره برای امنیت عابران و سهول -5

ایجاد فضاهای آموزشی، تفریحی، تجاری جهت جذب  ،ایجاد فضای پارکینگ جهت کاهش بار ترافیکی و آسیب به کف و جداره ها

ی برق و چراغ ها و تیرها یسامانده ،حفظ و نگه داری و مرمت عناصر تاریخی بافت جهت حفظ هویت ،گردشگران و ایجاد اشتغال

ایجاد ‘مرمت مصالح‘ی مناسب برای جلوگیری از نفوذ رطوبتهاآنناود جادیا استفاده از مبلمان مناسب،‘ایجاد نورپردازی مناسب
 ساماندهی سیم و کابل های برق ایجاد دید بصری مناسب در بافت و حفظ خط آسمان ،فضای سبز
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Explaining the principles of regeneration of Darb Bagh 
neighborhood of Kashan based on social vitality(Case 

study:Historical texture of Kashan Darb Bagh neighborhood 

 
Mehrnoosh Soleymaniniya1, Razieh Labibzadeh2 

 

 
Abstract 

 
In historical urban contexts, the components of the combined context should work 
towards the comfort and improvement of the quality of the social life of the society and 
each individual. Now these historically valuable contexts are considered the center of 
the social life of the city, place and individual, so they should always meet the daily 
needs of the society. provide, considering the new lifestyle and devoting most of 
people's time to work and activities outside the home, it seems necessary to provide 
social needs in outdoor spaces, especially historical contexts in the center of the city. An 
examination of the effective factors in creating a sense of social vitality in the historical 
contexts of Kashan in terms of human and architectural factors Darb Bagh 
neighborhood is one of the historical neighborhoods of Kashan and has a physical 
structure different from other neighborhoods of the city. This city has cultural value and 
prestige due to the presence of historical elements. The type of intervention in this 
context is important due to the presence of factors and damages. In terms of its purpose, 
it is a practical development, and the method of collecting field information is a library. 
Through field studies, as well as by compiling the proposed questionnaires and 
checking them with different methods, it was found that the residents of the 
neighborhood want a traditional structure. and preservation of historical identity. The 
findings showed that from the point of view of the residents of the tissue, the type of 
intervention is protective-decorative, topical-topical, which should be used in a 
specialized combination to prevent the valuable tissue from being damaged. 

 
Keywords: Social vitality, revitalization, historical context 
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 یده ـچک
 

است که در قالب  یچون نظم و وحدت وجود یمیمفاه یالقا ،ییبایعالوه بر ز رانیا یاسالم یدر آثار معمار ناتیتزئ
 نیامروز جهان است. ا یطراح یدر فضا ریفراگ یکردهایاز رو یکی کیپارامتر یشود. طراح یم دهیو ... د ینقوش هندس

و با  یکرده است. بعد از تحوالت انقالب صنعت یشناس روشو  یفرم شناس دیجد یرا وارد قلمروها یمعمار کرد،یرو
 رامونیپ طیو مح یمیشهرها که بر اساس اصول اقل کیو ارگان یبافت سنت د،یجد یازهایو ظهور ن یتکنولوز شرفتیپ

 هبدون توج زهیآن شده است. مدرن نیگزیجا دیجد یها شهیسپرده شده و اند یبه دست فراموش جیشکل گرفته بود، به تدر
مدرن  کردیروح و ناکارآمد کرده است. رو یب یبه خلق فضاها یافالطون یبا استفاده از فرم ها ،یو اجتماع یبوم تیبه هو

 یدر بافت ها یسنت یکه شهرها یشکل گرفته است؛ در حال کیزوتروپیا یکانسپت فضا یبر مبنا یشهر یبه فضاها
در آثار  یدسیها و کاربرد هندسه و فراکتال اقلنمونه یبه بررس مهباشند که در ادایم کیارگان یهندسه ها یدارا یمیقد

است  یاسالم یپنهان معمار یپرداخت که نشان دهنده ارزش ها میخواه کیپارامتر یبا کاربرد معمار یاسالم یمعمار
 قرار گرفته بود. یتوجه یمدرن، مورد ب یو معمار یاز غرب زدگ یتفکر ناش تیحاکم لیکه سال ها به دل

 

 .رانیا ،یاسالم یمعمار ک،یپارامتر نات،یهندسه، تزئ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول(  .رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یپژوهشگر دکتر -9
Alimdbrn31@gmail.com 

 رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار تیریگروه مد اریاستاد -2



 

53 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
91

ن 
ستا

تاب
 ،)

90
49

ک
د ی

جل
 ،

 

 مقدمه  -1
و  در هنر یهندس یاز الگوها میعظ یها نهیگنج شیدایموجب پ یمتماد یدر طول سده ها یرشد و گسترش هنر اسالم

دانش  داشته اند. هندسه زین یناتیگوناگون، کاربرد تزئ یشده است که معموالً در کنار عملکردها یاسالم یها نیسرزم یمعمار
 یمعماری ها رساختیز نیتر یاز اساس یکیشکل ها، توده ها و فضاها و  انیرابطه م یو جستجو یریمطالعه، اندازه گ یاساس

 یمذهب یمعمار ساخت وجود ندارد و یها و روش ییبایز ای کیهنر و تکن انیم یزیتما چیدر هنر مقدس ه .باشدی م یاسالم
 یاسالم یکشورها یمعمار سنت در ریتأث داشته است. ازین کیسمبل یها دهیمحتوا و ا انیب یگرا برا تیفیک یا به هندسه شهیهم
را دهه  یاسالم یمعاصر در کشورها یبتوان اوج تحول معمار دیشا قابل توجه است. اریبس انهیمعاصر خاورم یخصوص معمار به

کشورها  نیثروت موجود به واسطه وجود نفت در ا لیو به دل انهیخاورم یدر کشورها ژهیها به و سال نی. در امیبدان یالدیم 06
 خاصه ریاضیات، به عشق مسلمانان (.Leopold, 2005)کشورها شکل گرفت گریدی پا به پا یعطش توسعه در حوزه معمار

 تقدس ویژگی اسالمی،بینی  جهان است. در توحید به عقیده همانا شود، که می مربوط اسالم پیام اصل به عدد، مستقیماً و هندسه
 که آفریده قدسی و فضایی یافته شرافت حساب و هندسه به کمک ماده هنر، است. در نشده ظاهر هنر از جا بیشتر هیچ در ریاضیات

 اسالم باطنی بعد از پذیر، نمادی گسترش نهایت بی هندسی های نقش .است یافته انعکاس مستقیماً  خداوند همه جایی حضور آن در
: 2600نصر، «)وحدت شود: کثرت در صادرمی احد از که است فیض وجود خلقت، ناپذیر پایان کثرث»مفهوم صوفیانه  این و است

 پارامتریک، مدلسازی مختلف تکنیک های بین 1جَنسن پاتریک و است وابسته پارامتریک مدل به پارامتریک، طراحی روند(. 2069

 تمایز وجه که تمایزی می شود؛ قائل روندمحور، تمایز مدلسازی و داده ها جریان مدلسازی مشارکتی، مدلسازی اُبژه، مدلسازی

 استفاده ی در واقع،(. Janssen & Stouffs, 2015است) پارامتریک سازی مدل روند تکرار در تکنیک ها این توان آن، اساسی
 است؛ متنوع هندسی بیان های برای کارآمد روشی تنها، و نشده منجر خاصی سبک به لزوماً پارامتریک اصول از چنین این

 که برداشتی (.Burry, 2011تصور است) غیرقابل دیگر اکنون که: طراحی غیرپارامتریک کند عنوان بری شد باعث که موضوعی

 آن واژگان گرچه ندارد؛ کرد، مطرح میالدی 2906 دهه ی در مورتی آنچه با چندانی تفاوت داریم، پارامتریک معماری از امروزه

 بر پارامتریک: روندی طراحی: »می کند معرفی گونه این را پارامتریک طراحی 2جابی واسم از جامع تعریف است. یک کرده تغییر

 هم، کنار در که قوانینی و می کند. پارامترها فراهم را طرح بر حاکم قوانین و پارامترها بیان امکان که است الگوریتمی تفکر اساس

 (.Jabi, 2013«) می دهند نمایش و کرده تعریف را طراحی نتایج و اهداف بین رابطه ی

 مسئله انیب -2
ی معاصر موضوع بحث در محافل هنر یهستند، بازتاب آنها در هنرها یسنت یو هنرها یمیقد اریبس یهندس یاگرچه الگوها

 دهند. هندسه یتقارن را نشان م جادیا یآنها نوع یشوند و به طور کل یحفظ م یکل نیآثار، قوان نیبوده و معموال بحث است. در ا
 به یابیدست ،ینقاش یهمه عوامل مثبت است. روش ها نیب یکل ینظم و همبستگ جادیابزار ا ،یاصل یریگ جهیعالوه بر نت یرانیا

را  در آنها هندسه هند یخطوط مرتب ساز مینوع ارائه و تعم نیو همچن یدر معمار رهیانتخاب سازه و غ ،یالگوها یاشکال، الگوها
و ارقام  باتیعناصر، قطعات، ترک ران،یا یمعمار ناتیو تزئ ییدر عرصه تظاهرات و ارائه فضاها دهد. یم صیاز هندسه هند تشخ

همانطور که  رند،یگ یرا در نظر م یاشتراک و همبستگ ،یبزرگ یوستگیپ ،ییو آب و هوا یمنطقه ا طیوجود دارد که با توجه به شرا
از  افته،یمفهوم تکامل  کیراز از  کی ؛ینگیجز حرکت از کثرت به وحدت و تک ستین یزیچ چیآن ه جهیراز و نت کینها جز همه آ
که از  ییالگوها(. Abas, 2001: 53)6شود یافزوده شده در طول قرن ها و دوره ها حاصل می ها و ارزش هیاول یها ارزش

 شوند عبارتند از: لیهوشمند تبد یالگو کیتوانند به  یظهور کرده و م رانیا یهندسه سنت
 .شود یاستفاده م تیاستاالکت یو کارها زدی ونیدکوراس ،یگنبد مانند کار قطعه، توپچ ونیکه در دکوراس یهندس یالگو -
 (.0: 2690یمنصوری و تقو ،یصالح آبادی)هندس یمانند گره ها یچوب یدرها ونیمورد استفاده در دکوراس یهندس یالگوها -

 تولید فرم فی نفسه، خودشان اما می آورند فراهم را تغییرپذیر هندسه های ایجاد امکان نرم افزارها، در پارامتریک عملگرهای
 در گرچه که عناصری است؛ نیاز این از بیش عناصری ( بهmorphogeneticفرمساز) مولّد سیستم یک ایجاد نمی کنند. برای

 مولد، موتور یک شامل عناصر نیستند. این آن از بخشی لزوماً اما می شوند، انگاشته پارامتریک مجموعه ی از جزئی موارد، اغلب
 و بهینه سازی طرح، توسعه ی تا مفهوم شکل گیری از طراحی کامل دستگاه یک و یادگیرنده الگوریتم انتخابی، دستورالعمل های

معماریست.  روی پیش در زیادی راه هنوز هم، کنار در عناصر این تمامی شدن فراهم با حتی (.Frazer, 2002است) نهایی سازی
 فعالی نقش که آن برای کافی، پیچیدگی با رایانه ای برنامه یک بنابراین، نیست، پاافتاده پیش به مسائل پاسخگویی پی در معماری
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 این رغم علی بیاموزد. خود، نویس برنامه تجربه ی و دانش از فراتر بسیار هایی توانایی باید داشته باشد، ساختمان طراحی در

 بدان هستیم. این الگوریتم ها از استفاده حال در همچنان ما نیست، الگوریتمیک روند یک وضوح معماری به طراحی که حقیقت

 مسائلی به پاسخگویی برای تنها، نویسی الگوریتم و کدنویسی که معناست بدین بلکه نیستند، الگوریتم ها سودمند که نیست معنا

 متغیّرها و پارامترها زبان میالدی، بیستم قرن میانه ی در رایانش که هنگامی (.2696نیست)خبازی،  متغیر کافی هندسه های فرای

توسط  رایانه ای، برنامه ی کرد. اولین اقتباس نیز را الگوریتم ها بر حاکم وروندهای زبان دستور واژگان، گرفت، وام ریاضیات، از را

و بر پایه الگوریتم های او نوشته شد. این الگوریتم ها بر  2، برای موتور تحلیلی پیشنهادی چارلز بابیچ2106در سال  1الولیس آدا

( می خواند؛ آنچه backing( طراحی شده بودند که ادا آن ها را بازگشتی)loopاساس تعدادی پارامتر، در مجموعه ای از حلقه ها)
 Federico( در برنامه نویسی بود) loops and conditional jumpsاز تکنیک حلقه و پرش مشروط)که در واقع اولین استفاده 

2014, Menabreaسیستم 2906با سیستم طراحی ابداعی خود در سال  3(. پیشگامان طراحی دیجیتال، از قبیل ایوان سادرلند ،

 2906(. در دهه ی Woodbury, 2010یک بودند)های طراحی جدیدی را در معماری توسعه دادند که در ذات خود پارامتر
(، به طور کامل با اصول پارمتریک تلفیق شد؛ به گونه ای Design Computer-Aidedمیالدی بود که طراحی به کمک رایانه)

 (.2269گالبچی و باستانی، ؛ Burry , 2011از اصول پارامتریک به عنوان شاکله ی طراحی رایانشی یاد می کند) 4که مارک بری

 
 Frazer, 2002صفحه نمایشی در آزمایشگاه ریاضی دانشگاه کمبریج، مأخذ:  دربرنامه طراحی پارامتریک  –1 شکل

 ایده ی مختلف، عرصه های در گرفته شکل نوآوری های و مفاهیم از دیگر بسیاری مانند نیز پارامتریک معماری مبحث در
 طبق .بود شده ابداع باشد، داشته وجود طراحی در رایانشی روندهای به کارگیری امکان آنکه از پیشتر خیلی موضوع، عنوان و اصلی

 چشم به ایتالیایی، معمار 5مورتی لوئیجی نوشته های در مفهوم این به اشاره و عنوان این از استفاده اولین گرفته، صورت مطالعات

 (.Mulazzani, 2002 & Bucci )را ابداع کرد Architettura Parametrica عبارت میالدی 2906 دهه ی در که می خورد،

میالدی، پژوهش هایی که در آن زمان از به کارگیری رایانه و مزیت های آن  2901تا  2906 های سال فاصله ی در مورتی
 Progettiمیالدی و با استفاده از یک رایانه توانست مدل های پارامتریک ورزشگاه) 2906محروم بودند. به هر ترتیب، او در سال 

di strutture per lo sport e lo spettacolo .طرح  اساس، در نیز 6گائودی آنتونی اولیه کارهای( در میالن را طراحی کند

 تالش های ی واسطه به بلکه او، خود آثار و نوشته ها ی واسطه به نه موضوع این به پی بردن هستند. البته پارامتریک هایی
 های طرح ساخت در فعال افراد از یکی حاضر، حال در بری شد. مارک ممکن بری مارک روشنگرانه ی تحلیل های و مستمر

 پارامتریک تحلیل به مربوط اعتبار باید شاید بنابراین .است بارسلون در 7فامیلیا ساگرادا نیمه تمام کلیسای برای گائودی نظر مورد
 سه بعدی های فرم از نیز قدیمیتری نمونه های (. اگرچه2691و صادقی،   بدهیم)صاحب زاده بری به گائودی جای به را آثار این

 از مجموعه ای به کارگیری با را معماری سه بعدی فرم یک که بود فردی اولین مورتی می رسد نظر به اما دارد، وجود پارامتریک
 (. Davis, 2013کرد) طراحی بودند، گرفته شکل دیجیتال محاسبات)رایانش( توسط که پارامتریک، روابط
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 Davis, 2013برنامه طراحی پارامتریک: طرح استادیوم ورزشی مورتی در میالن، مأخذ:  -2 شکل

 قیروش تحق -3
 ن،ی. هم چنرفتیانجام پذ یاز منابع کتابخانه ا یریبا بهره گ دارشناسانهیو پد یفیو توص یلیداده ها به روش تحل یجمع آور

و  یاسالم یدر رابطه با ساختار هندسه در معمار یاسیق -یقیاز مطالعات، از روش تطب یناش یها افتهیداده ها و  لیتحل یبرا
 گرفته شد. بهره کیپارامتر یکاربرد آن در معمار

 

 پژوهش نهیشیپ -4
ایرانی می توان به امکانات ارائه شده در مورد  -در بررسی و مقایسه معیارهای معماری پارامتریک با معماری سنتی اسالمی

تکنولوژی معاصر و همکاری معمار با رایانه باعث به وجود آمدن آزادی های جدید معمارانه در بخش و آثار سنتی، معماری اسالمی 
ی را می توان اسالم یمنتظم معمار یهندسه  میمفاه انیدر ب کیپارامتر کردینقش رو(. 11: 2690شده است)بزرگزاد و همکاران، 

 ،یداریمانند پا یمیبه مفاه لیدر آن در جهت ن کیپارامتر کردیو کاربرد رو یاسالم یمعمار یمنتظم هندس یها فیموت لیتحلبا 
کاربرد آن را در  و کیپارامتر یو ارتباط معمارمرتبط دانست  یو ادراک هندس میو انتقال مفاه یشناخت ییبایز ،یریپذ قیتطب

(، PDTپارامتریک) طراحی تفکر(. 2: 2690ی، و منصور یتقو ،یصالح آباد)قرار داد یو بررس لیمورد تحلرا  یاسالم یمعمار
است که در طول  عیروش نو و بد کی کیپارامتر یتفکر طراحمی تواند باشد.  ریانعطاف پذ یشهر یطراحی به سو نینو یکردیرو
 داده ها و انیو همه جانبه م کپارچهیارتباط  جادیرا در نظر گرفته و با ا یطراح ندیمراحل فرآ هیاز همان ابتدا تا انتها، کل ندیفرآ

)درویش و کند یم ریو انعطاف پذ یمنطق یپاسخ تیو در نها یبازگشت یچرخه  کیرا وارد  یطراح ندی، فرآیالزامات طراح
ی، فرآیندهای طراحی سنتی همواره از نوع خطی بوده معمار یسنت یالگوها هیبر پا کیپارمتر یاصول طراحدر (. 2: 2690طبیبیان، 

اند که در آن توصیف رابطه بین متغیرهای چندگانه توسط تابع خطی ساده در ریاضی بررسی می شود و در نقطه مقابل آن 
(. در این میان 1: 2696 ،یاشکاند که با ترکیب ایده ها از مراحل مختلف طراحی به نتیجه می رسند)فرآیندهای غیرخطی قرار دارن

می توان به راهکار و بسط آرایه های معماری ایرانی اسالمی در قالب نظریه پارامتریک که به بررسی مسجد کبود پرداخته شده 
مورد بررسی شده به کاربرد سازه ای دقیق و منحصر به فرد و هویت است اشاره کنیم که عالوه بر بحث زیبایی شناسی در نمونه 

(. موضوع کمیت و کیفیت تجلی هویت اسالمی در معماری دوران اسالمی از 2: 2691اسالمی تاکید شده است)احمدی،  -ایرانی
 ییتوانا(. در این میان به 1: 2692مباحثی است که پیرامون آن افتراق نظر زیادی میان اندیشمندان وجود دارد)نقره کار و رئیسی، 

ی بناهای مذهبی و غیر مذهبی نیز اشاره کاربندی می توان به ترسیم اسالم یمعمار یدر طراح کیپارامتر یبالقوه نرم افزارها یها
شیخ لطف  (، در طراحی گنبد1: 2691نمود که همواره مورد استفاده طراحان قرار گرفته است)ناصح زاده تبریز و پور رجب صوفیانی، 

اهلل اصفهان به کاربرد هندسه طبیعت و فراکتال در معماری پارامتریک با بررسی آرایه های داخلی گنبد مواجه می شویم که نمونه 
بارزی از آثار معماری اسالمی در زمینه استفاده از معماری پارمتریک می باشد. در این زمینه مستغنی و علیمرادی نیز به مطالعه 

روز  یمعمار و به زبان یرا بازخوان یرانیا یسنت لیآثار اص توانی از آن است که م یحاک جینتاده پرداخته اند که موارد بیان ش
نو، تکامل  ییه هادیبا ا قیبا تلف یحت ایبر آنها افزود.  دیجد ییخود، عملکرد ها نیشیپ یترجمه نمود تا بتوان عالوه بر عملکرد ها

 (.266: 2691ی، مرادیو عل یمستغن)دیبخش

 قیتحق یها افتهیبحث و  -5

 کیپارامتر یو معمار یطراح -5-1

معماری پارامتریک شاخه ای از طراحی دیجیتال است که در آن اجزای اصلی یعنی ایده، الگوریتم های منجر به ایده، 
پارامترهای موثر بر طراحی و رایانه)کد نویسی، برنامه نویسی، برنامه نویسی ویژوال( به عنوان دستیاری در جهت طی نمودن فرآیند 
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اصل فعالیت های جمعی طراحی، پژوهشی، تولید مفاهیم مشترک، برنامه ها، تکنیک های طراحی نقش اصلی را ابفا می کنند. ح
کامپیوتری، معماری در فضایی متأثر از پارامترهای مختلف موثر بر پروژه و تعریف نحوه تأثیرگذاری آنها شکل می گیرد و رایانه 

(. اصطالح پارامتریک داللت دارد 2691شد)مستغنی و علیمرادی، ابزار جمه آوری این پارامترها و مولفه های اثر گذار بر آنها می با
بر تمام عناصر معماری که یک الگوی کامالً جدید در معماری پیش می رود، به پارامتری انعطاف پذیر تبدیل شده اند و در نتیجه با 

ه ها، با ترکیبات ساده، مثل بیشتر سبک یکدیگر و زمینه قابل تطبیق اند. به جای جمع آوری چند جامد افالطونی مکعب ها، استوان
سال معماری پارامتریک با فرم ذاتاً متغییر و انعطاف پذیر کار می کند که به طور مداوم در زمینه ها  1666های دیگر معماری برای 

یرها (. در واقع یک پارامتر، متغیری است که به دیگر متغSchumache, 2009و سیستم های متفاوت جمع آوری می شوند)
وابسته است و این متغیرها می توانند به وسیله ی معادالت پارامتریک احراز شوند. در این روش تغییر و تبدیالت طراحی و خلق 
مجموعه ای از جزئیات می توانند در زمان فوق العاده ای در مقایسه با زمان الزم برای اعمال تغییرات و ترسیم دوباره برنامه های 

در اصل طراحی پارامتریک تمامی اطالعات و داده ها را در مسیری که تغییر در یک ارزش تغییرات مشابهب را در سنتی اجرا شوند. 
تمامی دیگر معماری پارامتریک یک چرخه تا محدود است که در آن به صورت مداوم پارامترها با هم تحلیل، ترکیب و ارزیابی می 

(. ابزارهای پارامتریک معماران را قادر می سازند تا از 2611برگشت پذیر است)تجویدی،  شوند و این چرخه دائماً ادامه دارد و کامالً
پدیدآورندگان یک طرح و ایده تنها، به طراحی سیستم هایی از داده ها و خروجی های که فضاهای طراحی شده را ایجاد می کنند 

مان ها نبوده است. سیستم های پارامتریک می توانند گسترش که تا امروز طراحی و اجرای آنها در تصور معماران و سازندگان ساخت
یابند و بیشتر شبیه سیستم های طبیعی به نظر می رسند. یعنی جائی که تمام تغییرات، حاصل تعامل پیچیده نیروهای فیزیکی یا 

منه وسیع تر بدست آمده اند و شبیه سیستم ارگانیک می باشند و در این جا اشکال از بازی نیروهای مشابه حاصل می شود که از دا
 (.2696ی، ت: حیدری، د یام آر ج یگروه معماردر سازگاری با نیاز های اجرایی مختلف ادغام می شوند)

در حال حاضر مدل سازی دیجیتال از بنا در محیط های کامپیوتری به عنصری جدایی ناپذیر از طراحی ساختمان تبدیل شده 
ز نخستین مراحل شکل گیری کانسپت تا تولید و عینیت بخشی به آن، نیازمند استفاده از است. هر پروژه کوچک یا بزرگی ا

ابزارهای کامپیوتری است. اما این ابزارها بر خالف تصور عمومی و رایج در محیط های معماری، تنها برای ارائه حجم های زیبا 
له ای به منظور غنی کردن طرح، رفع ایرادات آن و به طور نیستند. بلکه نگرش جامع به محیط دیجیتال، ابزارهای کامپیوتری وسی

(. طراحی پارامتریک با نرم 2692کلی حذف خطاهای انسانی و آماده سازی طرح برای اجرا به شمار می روند)گالبچی و همکاران، 
دانش برنامه نویسی نیاز به  generative modelingافزارهای گوناگون و با روش های مختلف انجام می شود اما در سیستم 

پیچیده نیست بلکه بر اساس برنامه نویسی بصری یا ویژوال انجام می شود. در این گونه سیستم ها بدون داشتن دانش کد نویسی 

در نرم افزار راینو بر  1پیشرفته می شود الگوریتم تعریف کرد و به تولید آن با نرم افزار مربوطه پرداخت. برای نمونه: افزونه گرسهاپر

 (. 2696این اساس کار می کند)فریدونی، 

 2الگوریتم -5-2

آماده شده و  یطراح یبرا هیاطالعات اول یشوند. در معمار یمسئله م کیمرحله به مرحله که منجر به حل  یدستورالعمل ها
 قتیگردد در حق یاعالم م ستمیس یبه عنوان خروج جهیشود و در انتها نت یمشخص شده بر آنها اعمال م یسپس دستورها

 نیرابطه ب یبا برقرار یکنند به عبارت یم تیخاص هدا یا جهیکه کاربر را به نت ستنده ندیمرحله به مرحله هر فرآ انیها ب تمیالگور
 (.2696نژاد، ی)مهدوخواهد شد یخاص منته یکنند که هدف یم جادیا یریمس هیاول یداده ها

 
 1311، حل مسئله، مأخذ: نگارنده یگام به گام برا یاز دستورالعمل ها، روش یمتناه یمجموعه ا -3 شکل

 شده اند: پارامترها و کامپوننت ها)توابع(. لیتشک یها از دو عنصر اساس تمیدر گرسهاپر الگور -
 اطالعات را بر عهده دارند. رهیذخ فهیوظ پارامترها -

                                                           
1 . grasshopper 
2 . algorithm 
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   .به آن اطالعات داده شود دیپارامتر خام: فاقد اطالعات است و با -
خام  یاطالعات پارامترها شینما یبرا یخام و بعض یکنترل پارامترها یبرا یاطالعات هستند. بعض ی: معموالً داراژهیپارامتر و -
 .روند یبه کار م ژهیو ای

  
 (1311)مأخذ: نگارنده،  ژهیپارامتر و -5شکل  (1311)مأخذ: نگارنده،  پارامتر خام -4شکل 

 تابع  ایمولفه  -
کامپوننت ها  ریسا ایکه از پارامترها  یورود یداده ها یرا برا یندیهمان مولفه ها فرآ ایپارامترها، کامپوننت ها  برخالف

 یمثال: برخ یاست. برا یاشکال هندس جادیداده ها و ا یکامپوننت ها دست کار یاصل فهیدهند. دو وظ یکنند انجام م یم افتیدر
از کامپوننت ها  گرید یکه برخ یدهند، در حال یرا انجام م میتقس ایضرب  ق،یجمع و تفر رینظ یاز کامپوننت ها محاسبات عدد

 .سطح را بر  عهده دارند ای یمانند نقطه، منحن یکیزیاعمال ف

 
 1311، شده اند، مأخذ: نگارنده لیبه سطح تبد loftکامپوننت به نام  کی قیاز طر crvدو پارامتر -6 شکل

- Generative Modeling 

 انهیپردازد که توسط را یم ییها تمیالگور فیبه تعر شرفتهیپ یسیبه دانش کد نو ازیاست که بدون ن یسیتفکر برنامه نو ینوع
ابزار محور  یها تیفرم ها و خارج شدن از محدود فیذکر شده با آزاد بودن در تعر ستمیباشند. س یم یبه فرم معمار دیقابل تول

 نیبر ا یمبتن ینرم افزارها یدهند. نکته مهم در طراح یکاربران قرار م اریدر اخت یمدل ساز دررا  یباال اریبس ییبودن، کارا
 یسه بعد یمحصول ندارند و کامالً وابسته به فضا یسه بعد شینما یبرا یاست که خود بخش نیگرسهاپر ا نیمانند پالگ ستمیس

کند  دایپ کیپارامتر تینکرده است که شخص رییتغ چیه نویرا ارمثال نرم افز یآن نصب شده اند) برا یهستند که رو ینرم افزار
را  کیپارامتر یطراح تیقابل نویشد که پس از نصب آن را یروتن طراح دیویبه نام د یبه نام گرسهاپر توسط فرد یبلکه افزونه ا

 ستمیبا س یطراح ینرم افزار ها توسطساخت پل  کیپارامتر یمعمار یطراح یینها یاز مراحل و اجرا یخواهد داشت. نمونه ا
generative modeling داده شده است شیدرافزونه گرسهاپر نما. 

 
 

 
در گرسهاپر و  یطراح -7شکل 

در نرم  یسه بعد شینما

 (1315 ن،یتد)مأخذ: (، نویافزار)را

در  رییدر گرسهاپر)تغ یطراح -8شکل 

 یبه جواب ها دهیپارامترها و رس

 (1315 ن،یمختلف(، )مأخذ: تد

در گرسهاپر و  یطراح -1شکل 

در نرم  یسه بعد شینما

 (1315 ن،ی(، )مأخذ: تدنویافزار)را

 

 زمیسیپارامتر -5-3
بوده و عالقه خاصی بدان نشان داده اند. بی تردید توازن، هماهنگی و ریاضیدانان مسلمان برای علم ریاضی، قداست قائل 

قداست اشکال مادی در هنر آشکار می شود و به کمک هندسه و جهان ماده قدسی می شود و آن گاه در هنر اسالمی جاودانه می 
سویی ذهن بیننده را به زیبایی صوری  (. آرایه های معماری و اشکال برگفته از هنر و ریاضیات در هنر اسالمی از2610گردد)صفا، 

 (. در2616و ضاهری نقش ها و نوع کاربری فضاهای بنایی که نقش و نگارها بر دیواره های آن نشسته، فرا می خواند)بلوکباشی، 

ند. می ک مطرح را مفهومی دوگانگی یک« معماری آرمانشهرهای» عنوان با شوماخر دوجلدی کتاب پارامتریسیزم، جانمایی و شرح
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 روش های ی واسطه به روندمحور معماری یک عنوان به هم و کلمه بصری معنی به سبک یک عنوان به هم را پارامتریسیزم او،

می  حداکثری بیان و بلندپروازانه گونه این را سبک این هدف ابتدا در می کند. شوماخر تعریف آن در شده استفاده

 به متأخر آوانگارد معماری در جهانی همه جانبه ی همگرایی یک«. است مدرنیسم از پس جدید فراگیر سبک پارامتریسیزم:»دارد

فرم  سبک، این ظاهری مشخصه ی می دهد: پارامتریسیزم. بارزترین بشارت را جدید معماری سبک یک ظهور که می خورد چشم
 می شوند، بر تدریجی تغییرات دچار خود ریزجزءها، که گونه ی swarm تکثیر ی واسطه به که است پیچیده و نرم منحنی های

 به که را جدید روش های و مفاهیم از مجموعه ای می توان آشکار، و بارز ظاهری مشخصه های این ورای شده است. تأکید آن

 یک اجازه می دهد ظهور که کرد؛ مشاهده پارامتریک معماری در است مدرن یا و سنتی معماری بر حاکم اصول از متفاوت کل

 در مؤثری نقش روش شناسی)متدولوژی( نو، و طراحی روند ایجاد با جدید طراحی دهیم. ابزارهای نوید را معماری در جدید پارادایم

 وجود، است. با این پیشرفته رایانشی از تکنیک های استفاده به وابسته پارامتریسیزم حیات بنابراین، .دارند امر این وقوع

تکنیک  از مجموعه ای تنها نه و سبک یک عنوان به خاص خود، مالحظات و جهت گیری ها یارها،مع ی واسطه به پارامتریسیزم
تکنیک  و روش ها گرفتن قرار دسترس در از پیش حتی که و مالحظاتی جهت گیری ها می شود. معیارها، شناخته صرف های
 خود بازتعریف سمت به حرکت حال در وضوح به پارامتریسیزم (.Schumacher, 2013بودند) شده تعریف رایانشی، طراحی های

 و محیطی مسائل حل و گرفته خدمت به را جدید که تکنولوژی های توسعه، درحال سرعت به است. روندی روند یک عنوان به
 بهخودشان،  خاص زیبایی شناسی با سبک این در گرفته صورت کارهای اولیه به پس، این است. از داده قرار خود هدف را اجتماعی

شد. تالش  خواهد نگاه سبکی عنوان این تحت معماری از نوع این امکان ساخت بررسی برای تالش هایی و کشف وشهود دید
 سازندگان آیا که بودند موضوع این بررسی درصدد و کرده پررنگ تر را و رویکردها سبک ها سایر با سبک این تمایز وجه که هایی

 خیر. بنابراین یا بیایند کنار ایجاد شده چالش های با دیجیتال، مدل از با استفاده وساز ساخت جدید شیوه ی در می توانند

 از استفاده با 1.6پارامتریسیزم و شد خواهد شناخته آزمایشی مرحله عنوان به زودی به 2.6پارامتریسیزم یا اول مرحله پارامتریسیزم

 (.2691کرد)خبازی،  خواهد حرکت اجتماعی و محیطی مشکالت سمت حل به قدرتمند، رایانشی تکنیک های

 یپارامتر یمعمار یها یژگیو -5-4
احجام و فرم های نرم و خطوط سیال از ویژگی های بارز این معماری است. رایانه توان کنترل و طراحی : نرمی و سیالیت

صفحات با فرم های آزاد امکان پذیر دقیق احجام پیچیده را در اختیار طراحان قرار داده است. طراحی و کنترل خطوط منحنی و 
 است.

استفاده از اجزا ریز مشابه، ولی نه به طور کامل یکسان در این معماری صورت می : طراحی بر اساس ریز اجزای مشابه

م گیرد. صفحات و احجام منحنی و سیال به این اجزا ریز تقسیم می شوند و این اجزای ریز امکان ساخت سازه های پیچیده را فراه
 می آورند.

در بسیاری از پروژهای پارامتریک استفاده از الگوهای تکرار شونده؛ نقشه ها، بافت ها، عکس های : الگوهای تکرار شونده

تصویر شده بر روی صفحات آزاد نما و پوسته داخلی دیده می شوند. این الگوها به عنوان پایه ساخت اجزایی که می توانند تکرار 
ازند، کاربرد فراوانی در ساخت و تولید دارند. واژه الگو)مدول( به صورت بسیار تعمیم یافته داللت بر قانومندی شوند تا سطوح را بس

آن دارد و ساده ترین مثال آن واحدهای بصری تکرار شونده می باشند و ایده ی اصلی استفاده ی مجدد از اطالعات است. از 
کتال می باشد و عدم وجود رشد تصادفی در اجرای آن که نمود آن در معماری عوامل تأثیرگذار در مباحث پارامتریک بحث فرا

 سنتی و در طبیعت به وفور یافت می شود.

معماری پارامتریک در جستجوی سازگاری با محیط پیرامون خود است و با بهره گیری از تغییرات تدریجی فرم در : سازگاری

ش کرده تا با محیط زیست سازگاری پیدا کند و به سمت معماری پایدار حرکت فضای طراحی این موضوع را ممکن می سازد. و تال
کند. طبیعت همواره سرچشمه ایده های متنوع برای بشر بوده است. اصول و شیوه معماری سنتی ایرانی و استفاده از هندسه، 

اند و همچنین می توان به اوج خردگرایی  ریاضیات و فراکتال در اجرای بناهای سنتی پیش زمینه ای برای معماری پارامتریک بوده
یونانیان در معماری کالسیک سرشار از سمبل های طبیعی و معماری رمزآلود گوتیک و باروک هم که مملو از ابهامات برگرفته از 

 (.2691گیاهان و جانوران بوده اشاره داشت)پوررجب صوفیانی و همکاران، 
 

 رانیا یاسالم یدر آثار معمار کیپارامتر یمعمار -5-5
 یآنها را در فضا انیو رابطه م دهیچیپ یها ها و شکل تودهی بررس ک،یهندسه کالس یجا به کیهندسه پارامتر ینیگزیجا

به خلق  شیانعکاس، چرخش، کاهش و افزا ،یتقارن، هماهنگ مانند ییبا پارامترها وتریکامپ یها تمی. الگورسازدی م سریم وتریکامپ
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 رامونیپ طیبا مح یسازگار یدر جستجو کیپارامتر یمعمار .پردازدی م یمیقد یمجدد الگوها ریو تفس دیجد یحجم یها مدل
 (.El-Said,1998)سازدی موضوع را ممکن م نیا ،یطراحی فرم در فضا یجیتدر راتییاز تغ یریگ خود است و با بهره

 یالگوها ی. به عبارتباشدی م( structure)و سازه( semantic)شامل معنا یاسالم یرانیا یهندسه در معمار یها شاخص
  :باشندی م عتیالگوها برگرفته از طب نی. ارودی کار م تؤمان به یناتیتزئ یها و فرم یا در عناصر سازه یدر هنر اسالمی هندس

 به مرکز دیتأک  -

 ییدر حال رشد و شکوفا  -

 
 

 

 یاستفاده از الگوها -11شکل 

، یاسالم یدر معمار کیپارامتر

 (1381الکساندر، )مأخذ: 

 یاستفاده از الگوها -11شکل 

 ،یاسالم یدر معمار کیپارامتر

 (1381)مأخذ: الکساندر، 

 یوحدت در کثرت در الگو -12شکل 

. مسجد یاسالم یها فیموت کیپارامتر

 (1313زاده،  بیاد)، زدیجامع 

گوناگونی از شکل های منظم هندسی است که می نقوش هندسی که افراد متخصص و اهل فن آن را گره می نامند بافت 
تواند همانند الگوهای مطرح شده در معماری پارامتریک از هر سور رشد و گسترش نماید بدون آنکه ترکیب هماهنگشان برهم 
 بخورد که اغلب در نقش های هندسی مساجد، مدارس و اماکن مذهبی و منازل شخصی قدیمی در ورودی ها، پنجره های ارسی و
نرده ها و نقش و نگارهای موجود در کاشی ها و سقف های چوبی به کار رفته در بناهای قدیمی مشاهده می کنیم. در سنت 
معماری اسالمی به طراحی و ساخت گره، گره سازی می گویند. گره ها از الگوها هندسی پیچیده ای هستن که در کنار یکدیگر 

ه می شود هفتاد دو بطن دارند.. نکته ای که در سنت گره سازی از گره ها مطرح است قرار گرفته و سطوح را پر می کنند که گفت
این است که گره ها را به عنوان شطرنج معماران می دانند. زیرا هر معماری که خیلی متبحر شود و بر کارش مسلط باشد دست به 

المی در طول سده های متمادی موجب پیدایش (. رشد و گسترش هنر اس2206: 2691طراحی گره می زند)حسن نژاد و شقاقی، 
گنجینه ای عظیم از الگوهای هندسی در هنر و معماری سرزمین های اسالمی شده است که معموالً در کنار عملکردهای گوناگون، 

ن کتیبه کاربرد تزئیناتی نیز داشته اند. گره سازی یکی از نمونه های شاخص این الگوها است که در موضع های گوناگون هم چو
ها، سردرها، طاق ها و گنبدها با فنون متفاوت نظیر نجاری و بنایی و با استفاده از مصالح متنوع از قبیل آجر، چوب، گچ، کاشی و 
آیینه در معماری اسالمی به کار رفته است. ویژگی اصلی گره سازی، وجود هندسه دقیق و قواعد ترسیمی مشخص در طراحی و 

ر انواع گره ها بر مبنای فکری پارامتریک بودن ریشه در چگونگی ترسیم داشته است. نمونه ای از این گره اجرای آن است. تفاوت د
های به کار رفته را می توان با اگوی به رفته در معماری پارمتریک و گره زنی سنتی ایران اسالمی را در برج آزادی تهران مشاهده 

 نمود.

 
 1311، هنگارندماخذ،  ،تهران برج آزادی. گره زنی اسالمی -13 شکل

تأثیر اصل تناظر در معماری مقدس، اشتراک ابعاد هندسی معبد، به عنوان نمونه کوچک شده کالبد حق)عالم( و پیکر انسان 
است. عمارت عالم و آدم یکی است. این معنا سبب گشته در کیهان شناسی ادیان شرقی به ویژه اسالم، اشکال هندسی، ابعاد 

شرح نموده و هم آن ها را در ساخت معماری های مقدس تجلی یابند که دایره و مربع جایگاه ویژه ای در این بین دارند. کیهانی را 
دایره و مربع از اصلی ترین اشکالی هستند که در معماری و هنر اسالمی ایران کاربرد زیادی داشته اند که در هندسه برای ترسیم 

(. هنر هندسی 2616و دایره به عنوان عامل تقسیم بندی استفاده می کردند)بلخاری قهی، اشکال منتظم از تقسیم بندی مربع 
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اسالمی بر مبنای اساس نقوش کیفی رقمی فلسفی و پایه ریاضی قوانین تکرار، تشکیل شده اند و هنرمند اسالم نه تنها در 
 ریاضیات به معنی هندسی آن فرو می رفت بلکه ریاضیات الزمه هنر او بود. 

  
، رانیا یدر هندسه اسالم رهیمربع و دا -14شکل 

 (1311)مأخذ: نگارنده، 

 یدر هندسه اسالم رهیمربع و داشکل گیری طرح  -15شکل 

 (1311)مأخذ: نگارنده،  ران،یا

معماری اسالمی، در عین سادگی و خاکی بودن، 
معماری ظرافت است. هیچ چیز در آن به حال خود و به 

رها نمی شود. دست معجزه گر طراح  صورت خام و طبیعی
به هر چه می رسد آن را نفیس و پرتکلف می کند بماند که 
حال با روی کار آمدن معماری پارامتریک و نرم افزارهای 
طراحی در زمینه معماری که طرح ها و نقوش هندسی و 
فراکتال را طراحی می کند، صورتی دیگر گونه به فضاها می 

ود، آجر نقوش مختلف می باید. بخشد. سنگ حجاری می ش
گچ شکست های خیال انگیز پیدا می کند، چوب به هزار 
شکل از گره چینی قطعه می شود و کاشی تکه تکه شده و 

 به صورت معرق به کار گرفته می شود.
در طراحی به سبک معماری اسالمی در برخی مناطق 

 مشتق فراکتال شاهد رشد هندسه فراکتال نیز هستیم. واژه

 شکل که به سنگی معنی به "فراکتوس"التینی  واژه زا

اولین  برای 2906 دهه در است، شده خرد و شکسته نامنظم
 هایی شکل ها شد. فراکتال مطرح  2بروت مندل توسط بار

 هیچ به اقلیدسی هندسی های شکل خالف که بر هستند

 اند، نامنظم سرتاسر اوالً ها نیستند. این شکل منظم وجه

 است. با یکسان ها همه مقیاس در آنها نظمی بی میزان ثانیاً 

 که شود مشخص می طبیعت، در موجود اشکال مالحظه

و  پیچیده اشکال تشریح و تبیین به قادر اقلیدسی هندسه
: 2690نیست)بیگ محمدی و پناهی،  طبیعی نظم بی ظاهراً 

 شکل یک می توان چنین بیان نمود که فراکتال .(1-2

 بازگشتی به طور ساده منطق یک تکرارکه  است هندسی

 را فراکتال ها از حاصل شکل معمول طور به می شود. ایجاد

شبیه  آنها از یک هر که کرد، جزء تقسیم چند به می توان
 وجود فراکتال ها مورد در که دیگری است. تعبیر اولیه شکل

 یا و هستند نامتناهی جزئیات دارای آنها که است این دارد،

می  که سبب هستند خود متشابه  ساختارهای دارایاینکه 
 دیده یکسان مختلف ها نمایی درشت در شکل شود

 (.6: 2699شود)یقوبلو و نجفی، 

 

 
راست: تیمچه بخشی از بازار کاشان، سمت چپ:  -16 شکل

رواق وکیل الملکی در مقبره شاه نعمت اله ولی در ماهان 

 13: 1311حاج قاسمی، ماخذ،  ،کرمان

 

اشکال  دیتولبه منجر  هک ییایروند پوالگوها و  -17 شکل

 .4: 1311یقوبلو و نجفی، ماخذ،  شود،،ی م یالتفرک

به  ات،یاضیر یهستند، از مفهوم سنت یسنت یبارز معمار در مساجد که نمود یبه خصوص یمورد استفاده در معمار یشکل ها
 یعیشباهت آن به اشکال طب نیمسجد و همچن گنبد یداخل هیآرا یبا بررس .ستندین ریپذ ییجدا یهندسه و اشکال هندسی خصوص

و هندسه فراکتال  یعیطب یاز الگوها آن با الهام یکند که معمار آن در طراح یبه ذهن خطور م هیفرض نیا هندسه فراکتال یدارا

                                                           
1 . Mandel Brot 
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وجود دارد، گل زردک و  که احتمال الهام گرفتن طرح از آنها یعیمورد عناصر طب نیدر ا است. دهیرسی طرح اعجاب آور نیبه چن
 . مورد هندسه متشکله اجزا، هندسه فراکتال است در هر دو گل آفتابگردان است. نیهمچن

   
و  یمدل هندسترسیم  -18شکل 

، )مأخذ: لطف اهلل خیگنبد ش یفراکتال

 (1311، نگارنده

داخل  هیهندسه آرا -11شکل 

)مأخذ:  لطف اهلل، خیش مسجد

 (1311، نگارنده

و هندسه  گل آفتاب گردان -21شکل 

 (1311، نگارنده)استفاده شده از آن، 

 

منظور گام اول، استخراج  نیشود. بد دیآن تول تمیالگور هیاولی داده ها دیابتدا با ه،یآرا نیهندسه فرکتال ا فیبازتعر ندیدر فرآ
 یهندسه ط نیدر استخراج ابیان شده به ترتیب مراحل طبق مورد استفاده در آن است. به طور خالصه،  یالگو واره ها هندسه

 21به تعداد )ها  رهیدا ماتیتعداد تقس افتن، یها رهیمرکز و شعاع دا افتن، یدر هندسه الگو واره ینوسیموج س یصیتشخ خواهد شد:
تطابق با شکل ،   yو  xی نسبت به محورها یانجام دو مرحله تقارن محور، رهیدا ماتیقطاع مورد نظر از تقس افتن(، یقسمت

 زیهندسه ن نیمربوط به ای عدد یمراحل فوق و استخراج هندسه آن، داده ها یپس از ط؛ مراحل یدرست یابیبه منظور ارز یاصل
لحاظ  نیهمچنو  و محور تقارن شکل رهیمرکز دا نیگنبد، رابطه ب یاصل رهیشعاع دا منظور با احتساب نیاستخراج گردد. بد دیبا

ها به نرم  وارد کردن دادهو پس از  کوچک و بزرگ استخراج خواهد شد رهیدا ،یطیمح ریشعاع دوا یداده ها ،یآجر ینمودن بندها
 بدست می آید.  رسم آن تمیالگور یافزار و طراح

 
 

گنبد  یداخل هیآرا یینها یساز هیشب -21شکل 

 (1311)مأخذ: نگارنده، ، لطف اهلل خیمسجد ش

 خیگنبد مسجد ش یداخل هیآرا یینها یساز هیشب -22شکل 

 (1311)مأخذ: نگارنده،  ،لطف اهلل

 

 گیرینتیجه -6
 تیاز وحدان یبکشند که حاک ریبه تصو یماد ریغ یرا به صورت شیداشته اند تا تفکرات خو یهمواره سع یهنرمندان اسالم

به  تیمتکثر ظهور کرده است که در نها یبه صورت طرح ها یتفکرات در نقوش اسالم نیباشد. ا یم یخداوند تیو الوه یاله
 دیبه صورت تقل دینبا عتیباشند. استفاده از هندسه فراکتال و طب یم یداریو پا جامانس یدر کل دارا ایگردند و  یمرکز باز م کی

در نقوش و نما و پالن  شتریب یداریحفظ انسجام و پا یو برا نیو نماد ییاهداف معنا یهندسه برا نیا رایکورکورانه دنبال شود. ز
مجموعه آن، روز به روز در  ریبه عنوان ز کیپارامتر یارو معم یجنبش هنر کیبه عنوان  سمیسیرفته است. پارامتر یها بکار م

شد که  داریمعاصر پد یسردرگم در معمار یانیمدرن، جر یکارآمد نبودن مدل ها لیو مطرح شدن است. به دل یحال گستردگ
 نیباشد. در ا ینونک یایدن یو عملکرد یشناخت ییبایز یازهاین یو قابل انعطاف بود که پاسخگو یروشمند، علم یراه کار ازمندین
و  یدگاز غرب ز یتفکر ناش تیحاکم لیکه سال ها به دل یاسالم یپنهان معمار یفراهم شد تا ارزش ها یرینظ یفرصت ب انیم

 ی. معمارابدیباز  یاسالم یخود را در صحنه معمار نهیرید تیاهم گریبار د ود،یقرار گرفته  یتوجه یمدرن، مورد ب یمعمار
 یم یرا باز یهندسه نقش مهم ک،یپارامتر یعلم فراهم کرده است. در معمار قیو تلف دیتول یرا برا ینینو یعرصه ها کیپارامتر

 کیتمیو هندسه الگور شرفتهیهمچون هندسه پ یدیجد یدر حوزه ها یمعمار یریساخت شکل گ زیکند. هندسه به عنوان ر
 طیشکل با مح نیکه به بهتر یا افتهیتکامل  یها کیو تکن ااست از مصالح، الگوه یمیمنبع عظ یشود. هندسه اسالم یمطالعه م
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 نهیهماهنگ شده اند که عالوه بر به گریکدیبا  یبه گونه ا یو معمار یمهندس دیها و الگوها از د کیتکن نیخود در ارتباط است. ا
شده به وضوح  یبررس ینمونه ها ررا به همراه داشته باشند که د ییبایعملکرد بتوانند تنوع در آن و ز نیعمل کردن فرم و تأم

عالوه بر  یاسالم ناتیتزئ نمود که انیتوان به جرأت ب یکه م میو فراکتال را مشاهده نمود یاز اشکال هندس نهیاستفاده به
کاربرد در هر دو هنر  نیحفظ کرده است. ا یهمواره کاربرد خود را در سنت اسالم ،یجهان کیزیو متاف یشناس ییبایدر ز گاهشیجا

 وجود داشته است. یمذهب ریو غ یمذهب

 تشکر و قدردانی
این تحقیق همراهی نمودند، کمال تشکر و  از تمامی زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدرضا پاکدل فرد که در

 قدردانی را دارم.
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک9749(، تابستان 91)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

 یرانیاصول ا کردیمسکن با رو یدر معمار یریپذانعطاف زانیم نییتب
 شالمان، شهر سنندج یکو :ینمونه مورد؛ یاسالم

     

 2نسبهاشمی امید ،*1یفرخ عبود
 10/00/0011تاریخ دریافت:  

 01/01/0011تاریخ پذیرش: 
 

  کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

 یبرا یبه عنوان راه حل شتیو مع یابعاد زندگ راتییبا توجه به تغ توانیمسکن معاصر را م یدر طراح یریپذانعطاف
در  یازهایمتناسب با ن دیخانه را با رایدر نظر گرفت؛ ز یستیز یجامعه، مردم و فضا نیتعامالت ب یختگیاز گس یریجلوگ

ها ساختمان ریبه همان صورت که سا یشوند ول یساخته م یدائم یاه تینمود. اغلب در سا یانسان طراح رییحال تغ
و  یریبه انعطاف پذ ازی. نابدی یم رییبه صورت مداوم تغ زیها نآن یرامونیپ طیشوند، مح یم نیگزیجا ای ابندییگسترش م

حاضر به دنبال  قی. تحقردیگ ینشأت م زیانسان ن ازیمطلوب، بلکه از اقتصاد و ن طینه تنها از شرا د،یجد طیبا شرا یسازگار
و روش  یشیمایمقاله پ نیدر ا قیتحق وهیباشد. ش یشالمان شهر سنندج م یدر کو یمعمار یریپذانعطاف زانیم ییشناسا

 یجیبر آن شده است تا به نتا یموجود سع یهانمونه یبررس زیاست و با مرور متون و منابع مکتوب و ن ییاستدالل استقرا
 ریو خواست متفاوت و متغ ازیسپس با هدف توجه به ن افت،یدست  یریانعطاف پذ یابیارز یبرا نادمطلوب و قابل است

 ریانعطاف پذ یدر طراح اریمع یسر کیکاربر به  ازیفضاها در جهت ارائه طرح، پالن و همسو با ن نیاستفاده کنندگان از ا
با هدف  یدانیو با مطالعات م یمشارکت مردم فاکتوربر  دیضمن تاک یلیتحل-یفیبا روش توص یپژوهش کاربرد نیا .دیرس

و  کیتئور یشالمان شکل گرفته است. ابتدا مبان یمسکن در شهر سنندج کو یطراح یاتیو عمل یمفهوم یالگو یارائه 
در  یو کاربرد ینیسپس در مرحله بعد مسائل ع ده،یگرد نییشده است، شاخص ها تع یبررس ریانعطاف پذ یمعمار ینظر

 یفضاها یدر معمار یطراح یآن، با استفاده از نرم افزار ها یو بررس جیپس از اخذ نتا تیلحاظ شد و در نها نندجشهر س
هد که در د ینشان م قیتحق جینمود. نتا یاتیکه بتوان آن را عمل یاست، به صورت دهیگرد شنهادیپ ریانعطاف پذ یمعمار
است اما در حال حاضر  افتهی شیافزا اریبس ریانعطاف پذ یبه معمار هتوج نیبا توجه به باال رفتن ارزش زم ریاخ یسالها

خود خانه  ریاست و در مس افتهی انیجر یجهان یزندگ وهیدر ش یمطلوب وجود دارد. امروزه با تحول طیتا شرا یادیفاصله ز
 اریمناسب مسکن بس شکلگونه و  نییتب یبرا یبه ساختار ازی. نکندیم یو دگرگون رییدچار تغ زیو مسکن انسانها را ن

 یمسکن کشورمان و ارائه راهکارها و الگوها یالگو راتییبر شناخت نوع و حوزه تغ یدارد. آنچه که مهم است سع تیاهم
 است. یدگرگون نیمواجهه با ا یمناسب برا

 

 سنندج ،یریپذ قیتطب ،یاسالم یرانیا ،یریمسکن، انعطاف پذ ،یمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده هنر و معمار ،یگروه معمار ،یدکتر یدانشجو - 9

(farokhobodi@gmail.com) 

 انایر ،شیراز ،دانشگاه شیراز ،و معماری دانشکده شهرسازی ،ریزی شهریکارشناس ارشد برنامه -2
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 مقدمه  -1
و  یطراح یدر الگوها رییبه تغ ازیمختلف ممکن است ن لیشده است، اما به دال نیکامال مشخص و مع ییفضا ،یمعمار یفضا

اندازه فضاها  الزم است ابعاد و یمثال در موارد یگردد. برا یخانه الزام یدر ساختار و عملکرد فضاها رییامکان تغ ینیب شیپ
عناصر  ایبدون آنکه در اصل آن  ،یکالبد ستمیس کیکه در  یفضاها ارتباط برقرار کند. زمان ریاتا بتواند با س ابدی شیافزا ایکاهش 

جدا  یزی. مسکن، چابدی یمعنا م یریوجود داشته باشد، انعطاف پذ ازهایفضا متناسب با ن رییحاصل گردد، امکان تغ یدگرگون یاصل
حق تصرف  دیشود و با یانسان را شامل م ستنیبهز یالزم برا یعموم التیخدمات و تسه هیاست و کل یکیزیسر پناه ف کیاز 

 شیمختلف، خانه، ب یها یکاربر انی(. از م0۹۳1استفاده کنندگان آن فراهم باشد)بامداد و کرم پور، یو مطمئن برا ینسبتا طوالن
)و بعضا متضاد( ساکنان مختلف یازهایبه ن ییرود، پاسخگو یکه از آن م یانتظار نیمحل حضور انسان است و لذا، مهم تر نیتر

امر، انطباق هر  نیدارد که ا یتر عیها، آهنگ سر یکاربر ریکاربران خانه نسبت به سا یتینظام فعال راتییتغ ن،یآن است. هم چن
رسد که مفهوم انعطاف  یگونه به نظر م نیا ،ینگرش نیچن هیکند. بر پا یرا طلب م یتیتنوع فعال نیبا ا یزندگ یفضا شتریچه ب

(. ۲1، 0۹۳1 ،یدریزاده و حسلطان ،یانیخصوص کاربرد داشته است)ک نیاست که در ا ینیمضام نیاز مهم تر یکیدر خانه،  یریپذ
 یطلبد. با توجه به مولفه ها یم یو اصول یبوده و توجه جد یدیحساس و کل یمسکن به عنوان سر پناه انسان نقش تینقش و اهم

 کی یرسد طراح یمسکن در آن، به نظر نم دیجد گاهیو جا رانیفرهنگ سکونت در ا یایپو ینامحسوس، ول رییمدرن و تغ یزندگ
متنوع و  یازهاین یمحدود است، جوابگو یبازه زمان کیفرهنگ خاص و در  کی یکه تنها پاسخگو یتک بعد یخانه مسکون
چند  ایاز نوع چند منظوره  یتر شیب یدرخواست نسبت به فضاها ،یزندگ یهاروش رییه ما است. با تغجامع یمتکثر کنون

 شیپ ت،یفیو ارتقا ک یدائم یآنها، امکان بازساز یکه در طراح ییها(. خانه0۹10 ،یمفرد و ارفع کروانیگردد)ن یمطرح م یعملکرد
مسکن  یدر طراح یری(.  انعطاف پذ0۹۳1 ،ی)شباندیبا یم شیافزا زیخانه ن دیداشته و عمر مف یتر شیب تیشده باشد، مطلوب ینیب

 نیتعامالت ب یختگیاز گس یریجلوگ یبرا یبه عنوان راه حل - شتیو مع یابعاد زندگ راتییبا توجه به تغ-توان یمعاصر را م
 یرینمود. انعطاف پذ یانسان طراح رییدر حال تغ یازهایمتناسب با ن دیخانه را با رایدر نظر گرفت؛ ز یستیز یجامعه، مردم و فضا

کاربران سازگار  یازهاین رییتواند با تغ یاست که م یمسکن ریمسکن انعطاف پذ ن،یزمان اشاره دارد. بنابرا طولانطباق در  دهیبه ا
 یمکان ها و فضاها یاسالم یرانیا یمورد انتظار کاربران با مشارکت آنها منجر شود. ما بر اساس معمار یازهایگردد و به درک ن

و  مینمائ یمحله شالمان سنندج بررس یرا در معمار یریسطح انعطاف پذ میخواه یم قیتحق نی. در امیینما یم یرا طراح یکاربرد
 .میبه وضع مطلوب ارائه ده دنیرس یرا برا ییضمن شناخت وضع موجود راهکارها

 

 روش تحقیق -2
و  یکمّ یروشها بیانجام شده است. با توجّه به هدف آن از ترک یدانیم کردیو با رو یلیتحل-یفیپژوهش با روش توص نیدر ا

و نرم افزار، به منظور  یهیتوج یحاصل از نمودارها یاز داده ها ،یکمّ لیکه در بخش تحل بیترت نیاستفاده شده است. به ا یفیک
 لیو تحل هیمورد تجز یاستدالل منطق یفیروش ک لهیبه دست آمده به وس یها افتهی تیدر نها وها استفاده شده  افتهیاستخراج 

 ینرم افزار یساز هیو شب میمشاهده، برداشت، ترس ،یامطالعات کتابخانه یهاکیتکن زیاطالعات ن یقرار گرفته است. گردآور
 استفاده شده است.

 

 روش تحقیق -3
 کمّی و روشهای ترکیب از آن هدف به توجّه میدانی انجام شده است. باتحلیلی و با رویکرد  -با روش توصیفی پژوهش در این

 به منظور افزار، نرم و توجیهی نمودارهای از حاصل های داده از تحلیل کمّی، بخش در که ترتیب این به. است شده استفاده کیفی
تحلیل  و تجزیه مورد منطقی استدالل کیفی روش وسیله به دست آمده به های یافته نهایت در و شده استفاده یافته ها استخراج

افزاری  نرم سازی شبیه و ترسیم برداشت، مشاهده، ای، مطالعات کتابخانه های تکنیک نیز اطالعات گردآوری. است گرفته قرار
 . است شده استفاده
 

 پیشینه تحقیق -4
با عنوان  ی( در مقاله ا0۹۳۳)یو فالمک یانجام شده است. اعتماد متعددی قاتیمسکن تحق یریدر ارتباط با انعطاف پذ

در رابطه با  یریانعطاف پذ یمولفه ها یبه بررس ی(مسکون یدر مجتمع ها یریو انعطاف پذ یعلل کاهش تعامالت اجتماع یبررس)
در مسکن  یریانعطاف پذ لیتحل یبرا ییالگو) ی( در مقاله ا0۹11فر ) ینیع رضایعلپرداخته اند. دکتر  یتعامالت اجتماع شیافزا
فضا در مفهوم انعطاف  ریشده و متغ تیتثب مهیشده، ن تیعناصر تثب ییو فضا یساختار ،یعملکرد یها یژگیبه و (رانیا یسنت
 رییو در حال تغ دیجد یازهایبا ن ینمسکو یواحدها یفضا قیکند که امکان تطب یم انیب نی. هم چنتوجه کرده است یریپذ

مختلف، از نکات  یها اسیمسکن در مق یمتنوع در زمان واحد و استفاده از فصل مشترک فضاها یخانواده، پاسخ به عملکرد ها
از  نهیو به دیاستفاده مف ،یریبهتر از مفهوم انعطاف پذ یاست. با درک دیجد یمسکون یمجموعه ها یدر طراح تیمهم قابل رعا
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 نیبه ا شود یهم مساحت، آشکار تر م یمسکون یواحدها یفضا تیفیک انیشده است و تفاوت م سریشده، م یطراح یفضاها
و  یطراح قیعم میبر مفاه یو متک یدورن یارتباط ک،یبه  کیو  میمستق یرابطه ا یخانه، به جا تیفیو ک تیکم انیم ب،یترت

بودن  یبه چند عملکرد ،یریانعطاف پذ تیفیک انیدر ب ست،ی، معمار پست مدرنیطراح، برقرار خواهد شد. رابرت ونتور تیخالق
در زمان  ایزمان  کیتواند در  یاتاق م کیدارد.  یمحاسن ،یدهد و معتقد است که ساختمان چند عملکرد یم تیفضا اهم کی

از امکان  ،یریانعطاف پذ فیتعر درو همکاران،  ی(. بنتل۲1_0۳، 0۹۳۱ ،یداشته باشد)ونتور یمتفاوت یمختلف، عملکردها یها
که  یی: مکان ها سدینو یم نگونهیپاسخ ده ا یها طیو در کتاب مح دیگو یفضا سخن م کیگرفتن کارکرد از در  یریانتخاب پذ
شده اند،  یطراح یمشخص و مهدو یها یکاربر یکه برا ییبا مکان ها سهیدر مقا ند،یبه کار آ یمتنوع یمنظورها یبتواند برا

 یرا داشته باشد دارا ییها نهیگز نیعرضه چن تیکه قابل ییها طیدارند. مح یرا به کاربران عرضه م یشتریب یها انتخابحق 
و پدرام  یرحمان اقبال دیس ه،یزند ی(. مهد0۳۱، 0۹1۳ گران،یو د ی)بنتلمینام یم یریهستند که آن را انعطاف پذ یتیفیک

انعطاف  یبه گونه ا دیساز مسکن، با که ساخت و اندداشته انیب (ریمسکن انعطاف پذ یطراح یروش ها)( در مقاله 0۹۳1)یحصار
 یاصل یمقاله، حوزه ها نیکاربران متناسب باشد و آنها را برآورده سازد. در ا یو خواسته ها رییدر حال تغ یازهایباشد که با ن ریپذ

است که انعطاف  کرده لیحلو ت هیمسکن را تجز نهیدر زم یریپذ رییو تغ یریتنوع پذ ،یمربوط به سازگار میو مفاه یریانعطاف پذ
 یدر راستا ییها هیتوص نیباشند و هم چن انیپا یب رات،ییدهد تغ یدارد که اجازه م یدر طراح انیپا یب یاشاره به راه ،یریپذ

موارد  نیمدوالر و ... از ا کردیساخته، استفاده از رو شیپ یها لیتیاستفاده از د همسکن امروز ارائه داده است ک یریانعطاف پذ
با توجه به مقاالت بررسی شده نوآوری تحقیق حاضر در معرفی راهکارهایی جهت ارتقا کیفیت محیط زندگی با استفاده از  است.

 انعطاف پذیری می باشد.
 

 مبانی نظری  -5
است، اما به دالیل مختلف ممکن است نیاز به تغییر در الگوهای طراحی  و معین شده فضای معماری، فضایی کامال مشخص 

بینی امکان تغییر در ساختار و عملکرد فضاهای خانه الزامی گردد. برای مثال در مواردی الزم است ابعاد و اندازه فضاها  شپی و
کاهش یا افزایش یابد تا بتواند با سایر فضاها ارتباط برقرار کند. زمانی که در یک سیستم کالبدی، بدون آنکه در اصل آن یا عناصر 

 در انعطاف پذیری یابد. پذیری معنا می ، امکان تغییر فضا متناسب با نیازها وجود داشته باشد، انعطافاصلی دگرگونی حاصل گردد
 گسیختگی از جلوگیری برای حلی عنوان راه به - معیشت و زندگی ابعاد تغییرات به توجه با - توان می را معاصر مسکن طراحی

. نمود طراحی انسان تغییر حال در نیازهای با متناسب را باید خانه زیرا گرفت؛ نظر در زیستی فضای و مردم جامعه، بین تعامالت
 نیازهای تغییر با تواند می که است مسکنی انعطاف پذیر مسکن بنابراین،. اشاره دارد زمان طول در انطباق ایده به پذیری انعطاف
معماری ایرانی اسالمی اصول ما بر اساس . شود منجر آنها مشارکت با کاربران انتظار مورد درک نیازهای به و گردد سازگار کاربران

شالمان  کویدر این تحقیق می خواهیم سطح انعطاف پذیری را در معماری  .مکان ها و فضاهای کاربردی را طراحی می نماییم
هایی که بتوانند  سنندج بررسی نمائیم و ضمن شناخت وضع موجود راهکارهایی را برای رسیدن به وضع مطلوب ارائه دهیم. مکان

برای منظورهای متنوعی به کار آیند، در مقایسه با مکان هایی که برای کاربری مشخص و محدودی طراحی شده اند حق انتخاب 
های بیشتری را به کاربران عرضه می دارند. محیط هایی که قابلیت عرضه چنین گزینه هایی را داشته باشند دارای کیفیتی هستند 

می نامیم. در این راستا سعی می گردد ضمن تأمین باالترین حد کارایی برای فضاها از تداخل فعالیت « اف پذیریانعط»که آن را 
 های مختلف با یکدیگر جلوگیری شود. اختصاصی کردن معماری ، غالباً امکان جریان یافتن فعالیت های دیگر را مشکل می نماید.

 پذیرعبارتند از:بحث مسکن انعطاف  به مربوط اصلی موضوع چهار
 ای سازه سیستم .0
 دسترسی واحدهای و مرطوب فضاهای جمله از خدماتی فضاهای .1
 فضایی سازمان و واحد مختلف تنظیمات جمله از معماری طراحی .۹
 فضا از پذیر انعطاف استفاده برای تجهیز .0

« نرم»را می توان برای ارزیابی سیستم سازه ای مسکن انعطاف پذیر در نظر گرفت که تمثیل « سخت»و « نرم»دو اصطالح 
 عنوان به پذیری (. انعطاف Schneider & Till،  111۳،  11۳ارائه می کند. )« سخت»آزادی عمل بیشتری نسبت به نوع 

 سالیق و کاربران نیازهای به توجه با زمان طول در را تغییرات ابعادی که شودمی  پایه مطرح ابعاد با مسکن ایجاد برای ابزاری
برای  مختلف های حل راه ارائه به قادر که دارد اشاره هایی خانه قابلیت به مسکن« انعطاف پذیری» .میکند فراهم آنها شخصی
با  تطابق و فیزیکی تغییر برای ساختمان قابلیت به عنوان پذیری انعطاف مفهوم خالصه، طور به .هستند گوناگون های استفاده

 طراحی با و دهد می را پوشش پذیری تنوع و سازگاری فراگیر مفاهیم پذیری انعطاف .است شده تعریف شرایط تغییر به توجه

 فراهم را شرایطی ساختمان زیر، مثال در .دهد پاسخ زمان در طول تغییرات به تا دهد می اجازه مسکونی بلوک یک به ثابت، عناصر

 (.0)تصویر  کنند ایجاد فیزیکی تغییرات محدودیت  بدون خود های خانه در کاربران که کند می
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 (Schneider & Till،  7002،  27) :منبع ساختمان، فیزیکی تغییردربافت قابلیت عنوان به پذیری انعطاف. 1 شکل

 
 خواسته به توجه با را خانه درون فضای  اصالح و تنظیم اجازه کاربر به که دارد اشاره خانه در هایی موقعیت به پذیری تطبیق

 (.1می کند )تصویر  فراهم هایش
 

 
 ( Mowatt،  7002،  131)  :منبع ها، فضا کارکرد قابلیت عنوان به سازگاری .7شکل

 

 بیان مسئله -6
 فرهنگی ساختارهای اجتماعی، تغییر روابط دگرگونی اقلیمی، و محیطی تغییرات جدید، های تکنولوژی اجتناب ناپذیر تأثیرات

 به نسبت نمی تواند جامعه و شده وسیع ها دگرگونی و این تغییرات دامنه مواقع بعضی در ولی است، مشهود کامالً  مسکن در و...

ن معماری زیر سوال بود و اصل پاسخگو بود نخواهد خود مخاطبین جوابگوی صورت این در غیر زیرا بماند اعتنا بی تغییرات این
 این با همراهی و هماهنگی برای ها خانه که است سریع نچنان آ درجامعه ها دگرگونی و تغییرات روند نیز طرفی از  می رود.

 عوامل به پذیری ( انعطاف0۹1۳ برهانی، و )علی الحسابی هستند.  دائمی و متناوب تغییرات به ملزم جدید،  نیازهای و تحوالت

 فعالیت تغییر و خانوار بعد خانواده، سکونتی نظام در تغییر زمان با طول در و است وابسته اقتصادی و روانی -اجتماعی عملکردی،

 مسکن طراحی فرآیند در گذشته، همچون است الزم ( که 0۹11, ۲0 )عینی فر مهم تبدیل می شود اصلی به خانواده اعضای های

است.  انعطاف مسکن قابل های سودمندی و منافع از محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، تأثیرات با انطباق امکان .گردد ، رعایت
 باشند. آنها نیازهای تمام پاسخگوی و کنند تغییر طول زمان در افراد متغیر و متفاوت نیازهای با بتوانند که پذیری انعطاف های خانه

 و است زمان طول در مسکونی سازگاری واحد و تنظیم امکان شامل که دهد می ارائه را تنوعی معماری طراحی در پذیری انعطاف
 باید پذیری انعطاف تأمین منظور  به گذارد. معماران نمایش به خود را از جدیدی های گونه ساختمان، شود می موجب نهایت در

نیاز است. مسکن « تفکر بلند مدت»به  طراحی در دیگر عبارت به و بگیرند نظر در طراحی در فرآیند را کاربران احتمالی نیازهای
عالوه بر مکان فیزیکی مجموع محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل کلیه ی خدمات و تسهیالت مورد نیاز برای به 

 (.آنچه به عنوان مسئله مورد تحقیق در این کار مورد توجه قرار گرفته است، وجود۹ص0۹۱۳زیستن خانواده می باشد)پور محمدی، 
فاصله ی نا متعارف بین وضع موجود و وضع مطلوب مسکن است. به صورتی که اگر اصول معماری مسکن انعطاف پذیر مبتنی بر 
شاخص های ایرانی اسالمی را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که اکثر مساکن موجود فاقد این اصول اولیه هستند در 

 عمیق مورد بررسی قرار بگیرد و نهایتا برای آن چاره ای اندیشیده شود. نتیجه الزم است که علت چرایی این شکاف 
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 سوال تحقیق -7
 آیا اصل انعطاف پذیری در معماری مسکن رعایت می شود؟

 میزان انعطاف پذیری در معماری مسکن منطقه مورد مطالعه ) شهر سنندج ( چگونه است؟
 

 فرضیه های تحقیق -8
 فرهنگی ساکنین رابطه معنی دار وجود دارد._اجتماعی_.  بین وضعیتهای اقتصادی0 
 .   اجرای الگوی معماری انعطاف پذیر می تواند باعث افزایش بازدهی مسکن و ناکار آمدی  بافت های موجود باشد.1

 

 پذیر انعطاف مسکن -9
 تأثیر تحت را مسکن که طراحی -پذیری تنوع و سازگاری مانند - آن با مرتبط مفاهیم و پذیری انعطاف بررسی با بخش این

و  ها روش و است پذیر انعطاف مسکن طراحی در مفهوم اولین پذیری انعطاف از استفاده .گردد می شروع است، داده قرار خود
 .شود می شامل را مفهوم دومین پذیری انعطاف به دستیابی برای نوآوری های زمینه

 .آید می شمار به مهمی مفهوم پذیری انعطاف مسکن، اصالح و تغییر در کاربران نیاز به توجه با پذیری: انعطاف از استفاده. 0
 طراحی طریق از و دارد پایه ساختمان سطح در کارآمد و کافی اما اولیه، کیفیت حداقل تأمین قابلیت به اشاره پذیر انعطاف مسکن

 .کند می فراهم زمان طول را در فردی متغیر های خواسته به پاسخ توانایی بالقوه فضاهای
 عمر طول افزایش طریق را از اقتصادی -اجتماعی پایداری که کاربر برای مسکنی »یا عنوان « مسکن انعطاف پذیر»تعریف 

 کاربران برای پذیر، انعطاف مسکن (. بنابراین،Schneider & Till،  111۳،  0۳۱مطرح شده است )« کند می فراهم ساختمان
 و آرزوها به دادن پاسخ توانایی و تغییر حال در نیازهای به توجه زمان طول در است؛ و مناسب مختلف زندگی های شیوه دارای

در فرآیند طراحی معماری را « تفکر بلند مدت »پذیری  انعطاف بنابراین .دارد وجود سکونت آغاز همان از های کاربران، خواسته
 نظر در پذیری به انعطاف دستیابی منظور به و مسکن طراحی در باید که دارند وجود موضوع دو کاربر، دیدگاه از مطرح می کند.

 مدت بلند تفکر به نیاز مسائل این دوی هر .قبل از سکونت است« انتخاب»انواع  ارائه در پروژه قابلیت اول، مرحله در شوند؛ گرفته

 مناسب مسکونی های بلوک طراحی ایده« اولیهانعطاف پذیری » (. Schneider & Till،  111۳،  11۱دارند ) طراحی فرآیند در

 در ابعاد پایه گرفتن نظر در با که صورتی به است، طراحی در تفکر ابتکاری روش دهنده نشان امر این .است گوناگون کاربران برای

 بدون زوج یک زندگی برای پایه ابعاد طراحی از مثال طور گردد. به می آغاز پذیری انعطاف برای طراحی بالقوه، فضاهای و مسکن

 تولد به توجه با تراس این که است تراس نام به بالقوه فضای و پذیرایی، آشپزخانه خواب، اتاق یک شامل که شده شروع فرزند

 شد. خواهد تبدیل اتاقی به نتیجه در و گردیده بالفعل فرزند اولین
«. توانایی ترکیب فضاهای بالقوه و بالفعل در بنا برای تنظیم جمعیت در حال تغییر» از است عبارت دائم یریانعطاف پذ . 1
 دیدگاه در خانه. است کارآمد بسیار منازل داخل مراقبتهای منظور به پیری افراد زمان بالقوه در به بالفعل فضاهای تبدیل قابلیت
 آن مختلف بتواند های حوزه دارای خانه فضای اگر. میراند می یا کندمی زنده را آنها که است تداعی کننده خاطراتی افراد، برخی

 می پیدا را مرگ حکم قبلی زندگی از مکان جدایی گاه که چرا نیست، خاطره همه آن ترک به نیازی دیگر کند، حفظ را خاطرات
 باز فضاهای به بیشتر افراد زمان این در. باشد شان کهنسالی های در سال افراد برای امن آسایشگاهی عنوان به تواند می خانه. کند

های  مراقبت و کمک برای که باشد جهتی در زندگی پیشبرد باید بنابراین بسته؛ در و دلگیر های به اتاق تا دارند نیاز گشاده و
به  همگی خدمات، و مراقبت در محل، اجتماعی های فعالیت مستقل، زندگی و نباشد آنها جابجایی به نیازی سالمندان، از پرستاری

هزینه  راهکار، این با .داد انجام خانه همان در را مدت مراقبت های بلند می توان نتیجه در. باشند امکان پذیر مکان یک در راحتی
 به روحی و جسمی لحاظ از عمر مدت در زمینه این در گذاری سرمایه کرد و خواهند کاهش پیدا زیادی اندازه تا دولت و فرد های

 به .پذیراست امکان مدت دراز در نه، یا است پذیر انعطاف مسکن پروژه یک آیا که سئوال این به پاسخ .شد خواهد بازگرداندهتدریج 

،  ۳1نام دارد)« انعطاف پذیری دائم»زمان است که  طول در کاربران تغییر درحال های خواسته ساختن برآورده قابلیت دیگر عبارت
111۹  ،Galfetti .) 
 

  پذیری انعطاف هایگونه -11
 و تعریف قابل پذیری انعطاف از هایی گونه شد خواهند تعریف که) سنتی مسکن فضای در زندگی مختلف های مقیاس در
 معماری، عملکردی چند ویژگیهای شامل را پذیری انعطاف معماری، ریزی برنامه نام به خود کتاب در پارشال و پنا. است تحلیل
 توانند نمی تنهایی به مفاهیم این از کدام هر که معتقدند و اند دانسته آن بیرونی پذیری گسترش و داخلی فضاهای در پذیری تغییر

 مفاهیم، و تعاریف به مربوط های بحث و ایرانی خانه های ویژگی به توجه با مقاله این در. شوند پذیری انعطاف مفهوم جایگزین
 تغییر و( روزانه و فصلی جابجایی) پذیری تطبیق ،(عملکردی چند فضای) پذیری تنوع عنوان تحت پذیری انعطاف های گونه

 (.۳۱ ؛0۹۱1 دیبا،)اند شده تعریف( تجمیع و تفکیک) پذیری



 

02 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
91

ن 
ستا

تاب
 ،)

97
49

ک
د ی

جل
 ،

 

 کرد. خواهد کمک آن مفهوم بهتر درک به پذیری انعطاف های مقیاس و ها گونه شناخت
 این. است فضا از مختلف های استفاده آوردن فراهم قابلیت پذیری تنوع: (عملکردی چند فضای) پذیری تنوع:  الف 
 و همزمان، طور به عملکرد چند برای تواند می مسکونی واحد فضای. دارد سروکار زمان و فضا متغیر دو با پذیری انعطاف گونه
 منظم، هندسی ساختار با نقشه طراحی طریق از تواند می پذیری تنوع. شود استفاده مختلف های زمان در مختلف عملکردهای برای

 فضایی پذیری تنوع خواص ترین مهم. آید دست به ها اتاق اندازه تنظیم طریق از یا و مسکن تجهیزات به خوانا و آسان دسترسی
 : از عبارتند
 .ها اتاق به خوانا و آسان دسترسی قابلیت -0 
  ارتباطی فضاهای در اتالف تقلیل و فضا یک در کردها کار تلفیق -1 
 .سازد میسر را کردها کار تبدیل که ای بگونه دسترسی، فضای از مفید استفاده -۹
 .خانه یابی شکل عام الگوی از ساختمان نماهای پیروی -0 
 آن دلیل. است بوده ایران سنتی مسکن طرح در پذیری انعطاف به یافتن دست راه مؤثرترین و ترین اساسی پذیری تنوع 
 نیاز سازه جدید های روش یا وسیع باز فضای به رویکرد این چون این، بر عالوه. است زمان طول در فضا کارکرد تعویض قابلیت
 آشوری،) بود تطبیق قابل مردم روزمره زندگی با آسانی به شد، می هماهنگ آن با خوبی به ساختمانی سنتی های نظام و نداشت
0۹11 :1۳.) 
 مورد جدید شرایط با فضا یک شدن هماهنگ قابلیت پذیری تطبیق: (روزانه و فصلی جابجایی) پذیری تطبیق:  ب 

 در قطعات نصب و داخلی دیوارهای در تغییر با را جدید نیازهای که است قابلیتی پذیری تطبیق جدید، مسکن در. است نیاز
 تطبیق عمل در. ننماید ایجاد تغییری مسکونی واحد مساحت در تغییرات این که این بر مشروط نماید، تامین مسکونی واحدهای

 ریزی برنامه در. شود می شامل را فضاها ترکیب و خرد عناصر ساختار، و شخصیت تغییر قبیل از داخلی تغییرات تمام پذیری
 متنوع ترکیب امکان و داخلی اجزای نبودن ثابت پذیری، تطبیق به یافتن دست روش مؤثرترین جدید، مسکونی های مجموعه
 عملکردها سایر با توانند می فضاها بقیه شود، گرفته نظر در ثابت ورودی و سرویس آشپزخانه، محل وقتی مثال، برای. آنهاست
 نظام و گیری شکل عام الگوی ایک از خانه فضاهای و نما نقشه، پیروی به توجه با ایران سنتی مسکن در. شوند داده تطبیق
 در مختلف فضاهای از استفاده و خانه عمودی و افقی روابط تنظیم با فصلی و روزانه زندگی تطبیق شده، تثبیت فضاهای ساخت
 و خانه باال زمین، زیر نشین، زمستان نشین، تابستان چون فضاهایی. است شده می میسر مختلف فصول در و روز مختلف ساعات

 مرکزی عنصر مقیاس این در پذیری انعطاف دهنده سازمان. آورد می فراهم را زندگی مختلف شرایط با خانه تطبیق امکان بام پشت
 (.0۲: 0۹۱۲ بیکن،) است حیاط یعنی خانه

 تفکیک یا کمی کاهش و افزایش به پذیری تغییر پذیر، انعطاف مسکن طراحی در: (تجمیع و تفکیک) پذیری تغییر:  ج
 مورد این در. شود می گفته آن مساحت تقلیل یا گسترش از پس مسکونی واحد اولیه طرح به بازگشت امکان و فضاها تجمیع و

 واحد اندازه تغییر قابلیت، این دیگر عبارت به. است زندگی مختلف مراحل در خانوار رشد به پاسخ قابلیت معنای به پذیری انعطاف
 بنا، زیر تغییرات مطالعه با پذیری تغییر مفهوم. سازد می پذیر امکان شدن بزرگتر جهت در ه و شدن کوچکتر جهت در ه را مسکونی
 مدت بلند نیازهای دلیل به است ممکن پذیری انعطاف اینگونه به نیاز. کند می پیدا ارتباط مسکونی واحد شکل و فضایی، نیازهای

 مدت، کوتاه نوع و نماید می بروز زندگی برای بیشتر فضاهای به نیاز و خانوار اندازه تغییر با مدت، بلند نوع. باشد مدت کوتاه یا و
 با و خانه، موجود بنای زیر به کردن اضافه طریق دو از پذیری تغییر(. 1۳۱ ،0۹1۱ معماریان،) است دیگر دالیل به فضا تغییر

 و ایران سنتی های خانه عمودی یا افقی گسترش در مورد این. است یافتن دست قابل( مساحت تغییر بدون) آن فضاهای تفکیک
 خانه در. است داشته کاربرد زندگی مختلف مراحل در گسترده خانواده زندگی برای آن از استفاده و حیاطی چند های خانه تفکیک

 دوم و اول طبقات در دار حیاط مستقل فضاهای از استفاده و زمین اشغال سطح حداقل از استفاده با شوشتر و دزفول سنتی های
 (.۳۹-۲1؛0۹۱۲ رادمرد، و صارمی) است تحلیل و مشاهده قابل خوبی به فضایی و ساختاری عملکردی، پذیری تغییر ساختمان،

 

 ویژگی های منطقه مورد مطالعه -11
 این نام تسمیه وجه باب در های بسیاری روایت. است گرفته قرار پایتخت غربی جنوب کیلومتری ۳11 فاصله در شهر سنندج

 این.است کشور غرب در زرتشت و آیین مهر به تسمیه وجه این بازگشت است اجماع مورد آنچه اما دارد وجود مقدس و کهن شهر
 ویران زلزله یا و مغول حمله اثر بر که احتماال داشت قرار نوذر توس نام به قشالق رودخانه کنار در ای تپه روی به قدیم در شهر
 010۲ درسال اردالن خان سلیمان آن از شد، پس ،منتقل بود شهر نزدیکی در که آباد حسن قلعه به حکومت مرکز آن از پس شدو

  .نمود بنا را سنندج جدید شهر و داد سنه انتقال شهر به آباد حسن ازقلعه را حکومت مرکز صفی شاه حکومت دوران در ق .ه 
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 سنندج شهر جغرافیایی موقعیت و کردستان استان نقشه .3شکل 

 
نگرش  این صفوی دورة در ولی است، گرفته مردم شکل مالی توانایی و توپوگرافی اقلیم، پایة بر معماری کردستان چه اگر

 کشور از بخش این ایران در مرکزی منطقة معماری پهلوی، اوایل حتی و عصر قاجار پایان تا و است گردیده تغییرات خوش دست

خدمت  به ثروتمندان و خوانین از برخی سوی از اصفهانی، که معماران توسط آغاز در سنندج مهم آثار.است گرفته قرار توجّه مورد
 کوه پایه و بومی معماری فرم بر و شکل آن غلبة و مرکزی منطقة معماری بنابراین، تأثیر شدند، ساخته و طرّاحی شدند، می گرفته

مسکونی  های خانه معماری خصوصیات ترین که مهم است گردیده موجب امر همین .است شده محسوب می طبیعی امری ای،
 با سردرهای مالی، توان بضاعت و اساس بر ای خانواده هر که باشد بوده خانه، ورودی مدخل طرح داخلی، نماهای به توجّه سنندج،

 های ابنیه اجتماعی، های گروه یا طبقه اساس توان بر می .آید می چشم به نیز اکنون هم ها آن آثار اند که بوده برخوردار شکوهی

 ثروتمندان؛ و های بازاریان عمارت )ب اعیانی؛ های عمارت الف( :تقسیم نمود گروه سه در را سنندج قاجاری دورة در جا مانده به

 هرم راس در حکومتیان و اشرف اعیان و که بوده شکلی به سنندج اجتماعی طبقات  .طبقة متوسط و عادی مردم های خانه )ج

 کاسب و که بودند مردم عامة هرم، قاعدة در و گرفته ها قرار آن پایین طبقة در اعیان غیر مالکان و ثروتمندان.اند داشته قرار

 و بازرگانان و مالکان اعیانی و و اشرافی های عمارت و داده تشکیل را غیره گر و معامله و بنا و کارگر و کفاش و باغبان و صنعتگر
 گونة از یک هر بنابراین .اند داشته نمود سایر بناها از تر شاخص اند، بوده طبقه دو در اکثراً  چون بوده و مشخّص میان این در تجار

 سه این که تزیینات داخلی سوم و خارجی نمای دوم ساختمان، نخست اسکلت وجه .است بوده وجه سه دارای های مسکونی، خانه

 آن فرهنگی و سیاسی و اقتصادی اجتماعی، با موقعیت متناسب که داشت را خود خاص های ساختمانی، ویژگی گروه هر در وجه،

 است. ها بوده

 
  موقعیت محالت سنندج  ی نقشه .4شکل 

 
محله شالمان واقع در بافت جدید شهر سنندج از جمله محله هایی است که در جهت جنوب غربی شهر تکوین و گسترش یافته 
است. این محله در ضلع غربی خیابان پاسداران پس از محوطه پارک و بلوار احداث شده است محله شالمان بر اساس طرح آماده 

بوده  ۲۳تا  ۳۳فتی منظم و منسجم شکل گرفته است این محله فاقد مرکز محله است گسترش این محله در دهه با با 0۹۱1سازی 
 است.

 



 

07 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
91

ن 
ستا

تاب
 ،)

97
49

ک
د ی

جل
 ،

 

 یافته های تحقیق -12
بررسی های میدانی در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد مسکن ظاهرا فقط محلی برای سکونت می باشد نه برای آرامش 

بسیاری از سودجویان خانه ای طراحی می کنند که تنها تامین کننده سودشان باشد دیگر روح و روحی و روانی افراد خانواده زیرا 
 -روان برای آنها بی معنا شده و تنها ظاهر پر تجمل و فریبنده آن در اولویت قرار دارد و این دقیقا نقطه مقابل معماری ایرانی

ا با مردم و برای مردم می ساخت که روح و جان و آرامش خانواده اولین خانه ای و... ر -اسالمی است که دیروز معمار ایرانی بنایی
هدف او بود و سکونت در درجه دوم اهمیت قرار می گرفت و با کمال تاسف سودمداری دنیای غرب امروزه در حال رسوخ به 

بساز بفروشهای سودجو که تنها فرهنگ و نهاد معماری ماست و برخی از معماران تحصیل کرده دانشکده های غرب یا مهمتر از آن 
به سود و منفعت مال خود می اندیشند به آن خوشآمد می گویند و آن تدابیر معماری غریبه با این مرز و بوم را با عنوان مدرنترین 

 یلاص عوامل از« محیط مسکونی»و « انسان»ها و نیازهای ویژگی امکانات امروزی جهت رفاه حال کاربران به اجرا می گذارند.
 ت،یامن رفاه، ط،یمح ارتباط با در یاساس یازهاین شامل یانسان یازهاین .هستند ن حوزهیا در ییفضا یفیک یهایژگیو ف کنندهیتعر

 و یاجتماع روابط ت،ی، موقعینیقلمروگز ت،یهو ت،یشخص خلوت، میمفاه با رابطه در یاجتماع -یروان یازهاین زین و بهداشت
 ،یبندبیترک ت،یموقع شکل، فرم، هندسه، جمله از ییفضا یهایژگیو شامل زین یمسکون طیمحی ازهاین .باشندیم یی شناختیبایز

 ملزومات و مصالح سازه، ساختار، به مربوط مسائل و یسازگار ،یشناسییبایز مراتب، سلسله ،ییفضای سامانده ،یعملکرد ارتباط

 .باشندیم رهیغ و التیتسه ها،یهمجوار بافت، مسکن، طیمح
 

 های موجود: مدل ارزیابی کیفیت مسکن با توجه به مدل1جدول 
 کیفیت هاعوامل اصلی مطرح در کیفیت مسکن و محیط مسکونی و ارتباط متقابل آن

   مسکن و محیط مسکونی استفاده کنندگان
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 هاآن یهامؤلفه و مسکن تیفیک یابیارز یهاشاخص -12-1

 مسکن به مربوط کیفی هایبررسی در مهم موضوعات از مسکن کالبدیهای ویژگی یی :فضا -یکالبد تیفیک شاخص -0

 مسکن، در نفر تراکم مسکن، در خانوار تراکم مورد در موجود استانداردهای حداقل تأمین از فراتر هایژگیو نیا واقع در .باشدیم

 اول وهله در یبصر ادراک و است یبصر نخست فضا از ما ادراک عمده بخش .است زیربنا سطح سرانه و اتاق در نفر تراکم

 رابطه ی(. کیفیت کالبد۹1، 0۹1۳است )منصوری  نهفته ریتعاب متن در یکالبد یتلق تیحاکم لیدال (0۹۲۱است)توسلی،  یکالبد

 را یظرف یکالبد (. در واقع اجزای 10، 0۹۱۳دارد )حبیبی  یزیانگخاطره و ییآشنا ،یسرزندگ ت،یهو مانند یمیمفاه با یکینزد

 بردن باال منظور به رو این (.  از111۲و دیگران رد )کارمونا یگیم شکل آن در یتعامالت اجتماع که ندینمایم فیتعر یزندگ یبرا

 نظارت و مدیریت فناوری، ،یمصالح ساختمان انسانی، نیروی مالی، منابع ن،یزم شکل و وسعت مانند یعوامل بایستی یکالبد تیفیک

 .داد قرار مدنظر را

 یها امرسازه اجرای در مهندسی ضوابط و فنی مسائل رعایت و یطراح در مناسب ساختاری: ساختار تیفیک شاخص  -1
 های(، شیوه0۹۱0،۹۱0)فرهنگی  مصالح دیتول تیوضع و یمیاقل به اوضاع توجه با مقاوم ساختمانی مصالح بررسی .است یاتیح

 اطالعات کردن به روز و مدرن ساز و ساخت هایتکنیک به مهندسان مقررات، آشنایی و هاآئین نامه تیرعا لزوم و سازی مقاوم

 نهیهز و ینگهدار زات، استانداردیتجه مصالح، سازه، شاخص، نیا در  است. شاخص نیات ایضرور از اجرا و یطراح نهیزم در آنها

 .است یبررس مورد مسکن ریتعم

 دسترسی به ها،اتاق ابعاد مسکن، هایاتاق تعداد مثل شامل موضوعاتی عملکردی کیفیت ی :عملکرد تیفیک شاخص  -۹

 جنبه از ، مسکنیبررس ،یابیارز مختلف یهانظام (. در۹۱۳، 0۹۱0فر شود )خوشیم خانواده افراد برای آن بودن مناسب و مسکن

 تیمقبول سطح ارتقای افزایش موجب مناسب، خدمات و تسهیالت گرفتن در نظر .است شده گنجانده شاخص نیا در یانرژ
 (.0۲۳، 0۹۱0)زنجانی شود می آن ساکنان سالمتی نتیجه در و مسکن بهداشت مسکن،

 در محیط که مسکنی .دارد یاساس نقش مسکن به مربوط یهایابیتمام ارز در یمسکون طیمح ی:طیمح تیفیک شاخص -0

 متنوع های،جنبه شامل یطیمح تیفی(. ک0۱، 0۹۲۹را تأمین کند )مخبر  ساکنین تبعی نیازهای تواندنمی گیرد،می قرار نامناسب

 ،یبصر ،یلحاظ عملکرد از اطراف هایویژگی و مسکن نوع ها،یدسترس ایمنی، امنیت، مسکن، تسهیالت استاندارد زندگی، محیط
 در را فیزیکی عناصر وسیعی از طیف شهری، هایزیرساخت و (. تأسیسات00، 0۹10باشد )شماعی و پوراحمدد یم رهیغ و یکالبد

، 1111شوند )اسچیریجنن فضاهای شهری می تشکیل و ترکیب باعث و ساخته میسر را مختلف شهری کارکردهای که ردیگیم بر
 طور به و فراغت استراحت، فعالیت، های مختلف سکونت،های شهری نقش مهمی را در زمینهتوان گفت از زیرساخت(. می0۳1

 .دارند عهده بر شهری زندگی بردن کیفیت باال کلی
، یتی، هویفرهنگ ،یاجتماع ،یعملکرد ،یکالبد لحاظ از مسکن ت ازیرضا انسان: یازهاین به مربوط تیفیک شاخص -۳

 در .است کیفی مسکن بررسی از یمهم بخش هایهمجوار و هاآن به ینحوه دسترس زات،یتجه سات،یتأس امنیت، ،یشناختیییبایز

 انیب را یاهیال چهار یشناسانسان خود معروف ثیحد در )ع( ریام حضرت .است یاله یتجل نیکاملتر انسان هیمتعال حکمت دگاهید

 و گانهپنج یقوا با یملکه اله و یقدس رگریتدب ،یوانیح کنندهحس ،یاهیگ مراتب رشدکننده عنوان تحت نفس آن در که اندکرده
 .ردیگبرمیدر  را یهست همه سطوح و است انواع بلکه ست،ین نوع انسان اسالم نید در رونیاز ا است.  شده یمعرف دوگانه خواص

 اضیف (. 0۹11گاه خود بداند )نقره کار یجا را مرتبه نیباالتر تا وجود مراحل نیترپست از یحرکت جوهر اساس بر خواهدیم او

 مسکونی محیط ایجاد برای زین قیاینتحق در .است یانسان نفس مرتبه نیباالتر خواص از جهان خود و یهست از تیرضا و شدن

 نوع به توجّه با .است مدنظر نفس وخواص قواها یبررس و یمعنو و یماد مختلف هایجنبه از فرد خانواده و نیازهای مناسب،
 واقع در. دهند بسیاری می اهمیّت اصالت به که هستند گرا درون مردمانی ها گفت آن چنین توان می سنندج، منطقه مردم معیشت

 های خانه گونة هریک از بنابراین. »گذاشت خواهد بسزایی تأثیر مسکونی های فضاهای گونه بر ها انسان زندگی و فرهنگ نوع
 در وجه، سه که این داخلی تزیینات سوم و خارجی نمای دوم ساختمان، نخست اسکلت وجه. است بوده وجه سه دارای مسکونی،

 است بوده آنها و فرهنگی سیاسی و اقتصادی اجتماعی، موقعیت با متناسب که را داشت خود خاص ساختمانی، ویژگیهای گروه هر
 در را زیر اصول میتوان دارد وجود این منطقه در که های ویژگی احیا جهت به بخش این در آمده دست اصول به به توجّه .با«

 :برگرفت 
 سایت ( بیرون و سایت درون زمینه ) عوامل معماری و بومی اصول اساس بر مسکن طرّاحی -0
 عوامل زمینه به توجّه با معماران توسط شاخص نهای مکا ارائه -1
 زمینه رسوم و آداب و فرهنگ به توجّه و زمان بعد در مسکن -۹
 گذشته معماری فضاهای راهکارهای تجدد و اقلیمی تمهیدات مبنای بر سازی خانه اصول -0
 است کالبد هر مردم هویّت و فرهنگ این که طوری به زیاد است، بسیار معماری بر فرهنگ اثر شده انجام مطالعات اساس بر
 رسید. خواهیم 0 شمارة نمودار به شده ارائه های و دریافت اساس این بر. می دهد بومی و خاص فرم و شکل معماری که به
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 زمینه فرهنگ گرا های مؤلفه به توجّه با کردنشین مردم معماری بین ارتباط: 1 نمودار

        
 که انددهیثبت گرد هاستیچک ل در ییپارامترها متفاوت، یهاکیاز تکن استفاده با ییفضا -یکالبد شاخص تیفیک یابیارز در

 هندسه، وحدت، تداوم، نظم، هاخانه نیا همه در .است شده اشاره یکل به صورت مورد چند به مقاله حجم به توجه با نجایا در

 با یبعد در مرحله (.0۹1۱اند )معماریان داشته یمهم نقش ییفضا شیآرا در یزندگ سبک و خانواده یازهاین م،یاقل اس،یمق

 به یجینتا علتها، جهت شناخت گرید یهاشاخص یپارامترها نیب و هم با شاخص نیا یپارامترها نیب یبرگشت و رفت یهایبررس

 و ریتأث و حضور زانیم ت،یاهم بسته به ندیفرا نیا در زین و ترندقیعم یول تریکل یقبل مرحله یپارامترها به نسبت که آمده دست
 و هایژگی)و قیتحق عامل اول راتیتر تأثقیدق یگذارارزش جهت یبعد گام در .اندشده یازبندیمتخصصان امت دیتأک زانیم زین
 .است شده ارائه ریز شرح به یکالبد تیفیشاخص ک به مربوط یارهایمع و گشته اعمال جینتا نیا به زیکنندگان( ناستفاده یازهاین

 
 های سنتیها در خانهگذاری آن: معیارهای به دست آمده از شاخص کیفیت عملکردی و ارزش 7شماره  جدول

 )منبع: نگارندگان(

 گذاریتکنیک ارزش معیارها شاخص
میانگین 

 امتیاز

ی
رد

لک
عم

ت 
فی

کی
 

نگر ه با انتظام هندسی و درونکننده تنوع و گونهحیاط به عنوان سازماندهی فضایی و جمع
 با فضاها مرتبط

مشاهده -بررسی اسناد
 عینی

۹3۹۲ 

 ۹3۳1 مصاحبه ایجاد فضاهای با عملکرد خاص و واحد در مسیر تعامل تنگاتنگ با اقلیم منطقه

تنوع فضایی )حیاط مرکزی به عنوان فضای درجه اول، فضاهای درجه دوم دور حیاط مانند 
خانه، تاالر، باالخانه، گوشواره، کرسیدری، حوضخانه، دری، پنجهای سهها با نامانواع اتاق

ارسی و... و فضاهای درجه سوم در حد فاصل فضاهای درجه دوم و لبه خارجی بنا مانند 
فضاهای خدماتی اعم از آشپزخانه )مطبخ(، انبار و دستشویی و بخش خدمه نیز شامل حیاط، 

 عملکردهای مختلفعمارت، مطبخ، اصطبل، بهاربند و انبارهای سوخت و مواد غذایی( جهت 

-بررسی مطالعات پیشین
مشاهده -هاتحلیل نقشه

 عینی و رفتاری
۹3۲۹ 

ها با توجه به اقلیم، عملکرد و عناصر مختلف مانند حوض، درختان و...، ایجاد انواع حیاط
 جهت ایجاد شرایط آسایش

 131۹ مصاحبه-بررسی اسناد

 130۲ بررسی اسناد تأمین آب از طریق آبهای زیرزمینیانبار برای گیری از شبکه قنات، چاه آب و آببهره

 ۹310 مصاحبه های اجتماعی، فرهنگی و دینیتأمین فضاهای مورد نیاز جهت فعالیت

 ۹3۲۲ بررسی اسناد هاو...ها، ایوانرعایت کامل زیبایی شناسی در تمام فضاها در رابطه با عملکرد مانند ارسی

 ۹3۹۹ مشاهده رفتاری مند ساختن انسان از فواید خودهمدلی انسان با طبیعت و بهرهآهنگی موزون با طبیعت و 

 131۱ مشاهده عینی ها و طراحی فضاهای رابط بین فضاهای اصلیایجاد یکپارچگی بصری با طراحی حیاط

 13۳۲ تجربیتکنیک  ایجاد دید و منظر خالقانه با تنوع فضایی متناسب با عملکرد و تعریف تداوم و انعکاس

 

 

 

 13۲۲ بررسی اسناد های انعطافی و انطباقی بناهای سنتیکاربرد صحیح آب در کنار قابلیت

توجه به چرخش نور خورشید و قرار گرفتن فضاهای اطراف حیاط بسته به موارد استفاده از 
 آنها در فصول چهارگانه

 131۲ مشاهده عینی-مصاحبه

 ۹300 بررسی اسناد نیمه بسته در یک روند سلسله مراتبی-فضاهای نیمه بازحضور طبیعت به طور همه جانبه و 

هماهنگی با طبیعت و استفاده از انرژی پایدار آن همانند نور و باد... و عناصر اصلی آن مثل 
 آب و خاک و گیاه... به نحو شایسته در معماری

 ۹31۳ مطالعات پیشین-مصاحبه
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 و ارهایمع تیاهم بیضر نییتب یسلسله مراتب لیتحل روش به یینها یازبندیامت و لیتحل -12-2

 ها شاخص

 خاص هایرگروهیز و هاگروه در گریکدی با هاآن دوی دو به سهیمقا ها،شاخص و ارهایمع  )وزن( تیب اهمیضر نییتع برای

 یاصل یهاشاخص زوجی ساتیمقا سیماتر تنها مورد بررسی هایشاخص و ارهایمع کثرت لیدل به البته .ردیگمی خودشان انجام
 .اندشده داده دخالت ارهایمع تمام و هاشاخص وزن ،ییازات نهایامت محاسبه در یول گردند؛یم ارائه نمونه عنوان به ت مسکنیفیک

 است؛ شده گرفته بهره نهیزم نیا در متخصصان یهادگاهیاز د هاشاخص و ارهایمع تیاهم بیضرا نییتع منظور به ن پژوهشیا در

 از کیهر یینها وزن و شده داده قرار متخصصان اریاخت در ربطیذی ارهایمع و هاشاخص از متشکل ییهاسیماتر که بیترت نیبه ا

ی زوج یهاسهیمقا سیماتر بیترت نیا به .است آمده دست به هاآن هندسی نیانگیم محاسبه قیطر از هاشاخص و ارهایمع
 ها،شاخص زوجی هایسهیمقا ورود و سیچو اکسپرت برنامه در مدل ساخت از پس .است ۱ جدول صورت به یاصل یهاشاخص

 به 131۳ یزوج ساتیمقا یسازگار نرخ .است شده داده نشان بیترت به یسنتی هاخانه در هاآن تیالو و یاصل یهاشاخص وزن

 رفت.یپذ توانیم را هاسهیمقا نیا 1301 بودن کمتر لیدل به که است، آمده دست
 

 های اصلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیهای زوجی شاخص: ماتریس مقایسه 3جدول شماره 

 )منبع: نگارندگان(
های کیفیت شاخص 

 مسکن

های شاخص

 فضایی-کالبدی

شاخص 

 ساختاری

شاخص 

 عملکردی

شاخص 

 محیطی

شاخص 

 نیازهای انسان

ص
اخ

ش
ی 

ها

ن
سک

ت م
فی

کی
 

 ۳/0 ۹/0 0 ۹ 0 فضایی-شاخص کالبدی

 ۱/0 ۳/0 ۹/0 0 ۹/0 شاخص ساختاری

 ۳/0 ۹/0 0 ۹ 0 شاخص عملکردی

 ۹/0 0 ۹ ۳ ۹ شاخص محیطی

 0 ۹ ۳ ۱ ۳ شاخص نیازهای انسان

 (۳(/ اهمیت مطلق )۱(/ اهمیت خیلی بیشتر )۳(/ اهمیت بیشتر )۹(/ اهمیت اندکی بیشتر )0اهمیت مساوی )

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -13
 با استاتیک کاالی عنوان یک به مسکن درک جهان، سراسر در مسکن طراحی به مربوط برجسته مشکالت از یکی امروزه،

 با مسکونی های ساختمان طراحی شامل که شود نامیده می مسکن ناپذیری انعطاف همان این .است ثابت طراحی پارامترهای

 ساخت .است ساز مشکل فیزیکی و اقتصادی اجتماعی، پیامدهای لحاظ از بوده، های بازار خواسته و مدت کوتاه نیازهای به توجه

 بیستم قرن در .سازد را برآورده کاربران های خواسته و تغییر حال در نیازهای تواند می مسکونی های بلوک پذیر وساز انعطاف

 دو به توجه با .است گرفته قرار بحث مورد اقتصادی -فنی -اجتماعی پویایی به رسیدن جهت پذیر انعطاف مسکن طراحی به رویکرد

و راه « نرم»های  سیستم نام با طراحی غیر قطعی استاندارد های حل راه پذیری، برای معرفی انعطاف« سخت»و « نرم»سیستم 
 سازگاری، به مربوط مفاهیم و پذیری انعطاف اصلی های ارائه می شود. حوزه« سخت»حل های معین طراحی به نام سیستم های 

 در سراسر خدماتی فضاهای و آن های ساز سیستم ساختمان، یک ثابت اجزاء طراحی با مسکن، در زمینه تغییرپذیری و پذیریتنوع 
 این در .آورد فراهم را زمان طول در تغییر کاربران حال در نیازهای برای فرصتی باید مسکن تعاریف، این با که شد ارائه پژوهش

 می اجازه که دارد طراحی در بی پایان راهی به اشاره پذیری انعطاف .گردد مسکن تعریف میدر « انعطاف پذیری دائم»صورت 

 ایرانی معماری در در اینجا الزم است به دو سوالی که در ابتدای تحقیق مطرح گردید رجوع کنیم. آیا .پایان باشند بی تغییرات دهد
حقیقات صورت گرفته و مشاهدات میدانی می توانیم بگوئیم معماری شود؟ بله با توجه به ت می رعایت پذیری انعطاف اصل اسالمی

انعطاف پذیر به معنای امروزی یکی از اصول معماری ایرانی اسالمی است که باعث صرفه اقتصادی و پرهیز از اسراف می شود. 
ان سنندج این اصل رعایت است. در معماری سنتی محله شالم چگونه مطالعه مورد منطقه مساکن معماری در پذیری انعطاف سطح

شده بود و می شد با تغییرات جزئی ساختمان را برای استفاده دیگری مهیا نمود اما در طرح های جدید کمتر به این اصل توجه شده 
ند و هر ساختمان را برای یک کاربری ازیش تعیین شده تعریف نموده اند. البته اخیراً معماران به این اصل فراموش شده باز گشته ا

 و سعی دارند در کارهای جدیدشان از این قابلیت بهره بگیرند. اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. 
 

 پیشنهادات -14
طراحان نمی توانند راهکارهای کارفرمایان یا سازندگان را به طور قاطع تغییر دهند، اما الزامی ندارد که آنان با انتخاب راه هایی 
در طراحی به بدتر کردن این وضعیت بپردازند. فرض کنیم که قدرت در اختیار کارفرمایان باشد و آنان در استفاده از این قدرت 

تمایل داشته باشند؛ اما همچنان جاهای مانوری برای تأمین انعطاف پذیری وجود دارد، حتی زمانی که  جهت تقویت منافع خود
کارفرمایان آمادگی پرداخت هیچگونه هزینه اضافی را نداشته باشند. در چارچوب محدودیت های هزینه های معمول ، صرفاً با دقت 
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ه هستند ، می توان انعطاف پذیری را افزایش داد. تا جایی که هزینه ها در طراحی عناصر و عواملی که الجرم جزئی از یک مجموع
 را بیشتر نکند، به کارگیری از این شیوه در جهت تأمین باالترین حد ممکن انعطاف پذیری ، همیشه مقدور است.

 .نمود اظلح در طراحی را نوین های تکنولوژی باید مسکن، در پذیری انعطاف از فنی تری مراتب ایجاد برای .0
 .دارند را دانش این که کشورهایی سایر با اطالعات تبادل امکان و جدید های تخصص ایجاد .1
 .نباشد تنازع در ایرانی مسکن با که فضاهایی ایجاد برای ساخته پیش دیتایل های طراحی .۹
 .جدید مسکن در ساخته پیش اجزاء از استفاده و مدوالر رویکرد .0
 .موجود فرهنگ به توجه با پذیری انعطاف ابعاد بررسی .۳
 

 منابع
 (، جغرافیای استان کردستان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، تهران.0۹1۱ایرانی، جمال و همکاران ) .0

 نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت چاپ دوم. ،(0۹1۲محمد حسن ) پاپلی یزدی، .1

اسالمی، فصلنامه تحقیقات  -(، تاثیر مدرنیسم بر تحوالت کالبدی شهرهای ایرانی0۹10پوراحمد، احمد و یزدانیمحمد حسن)  .۹
 .10جغرافیایی، شماره 

 (، برنامه ریزی مسکن، تهران، انتشارات سمت.0۹۱۳پور محمدی، محمد رضا) .0

ارشد گروه معماری  (، تاثیر اندیشه های فلسفی در طراحی معماری معاصر، پایان نامه دوره کارشناسی0۹1۲پورمند، حسنعلی) .۳
 دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 (، شیوه های معماری ایرانی، موسسه نشر هنر اسالمی.0۹۲۳پیرنیا، محمد کریم) .۲

 .10(، مردم واری در معماری ایرانی، مجله فرهنگ و زندگی، ش 0۹۳۳پیرنیا، محمد کریم) .۱

 ات دانشگاه علم و صنعت ایران.(، آشنایی با معماری اسالمی ایران، انتشار0۹۱1پیرنیا، محمد کریم) .1

(، بررسی اصول معماری ایرانی اسالمی از گذشته تا حال، دفتر طرح های کالبدی و دبیرخانه شورای 0۹۳0تفرشی راد، زهرا) .۳
 عالی شهرسازی و معماری ایران.

 .0۹۳0 بهشتی، یدشه انتشارات دانشگاه ، نظری مبانی و هاتعریف بر درآمدی منظر، معماری (،0۹۳0حسن) تقوائی، سید .01

 .0۹1۲تابستان  ۹1(، نظام فضایی پنهان معماری ایرانی و ساختار آن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 0۹1۲تقوایی ویدا) .00

 ( شهر و معماری اسالمی، انتشارات مانی اصفهان.0۹1۱تقی زاده محمد) .01

 شارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.(، درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران، انت0۹10حاجی ابراهیم زرگز، اکبر) .0۹

 مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت. ،(0۹1۱حافظ نیا، محمد رضا ) .00

 .۱(، هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی مجله تاریخ علم، شماره 0۹11حجازی، مهرداد) .0۳

 ، انتشارات جامعه شناسان.بر روش تحقیق و آمار با تاکیدSPSS افزار راهنمای کاربردی نرم(، 0۹1۳)مجید ،حیدری چروده .0۲

(، آموزه های معماری ایرانی و ساختمان سازی مسکونی از دوره قاجاریه تا امروز، فصلنامه مطالعات 0۹۳1زمرشیدی، حسین) .0۱
 .۹اسالمی شماره  -شهر ایرانی

 گاه تهران.(، اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانش0۹11زیاری، کرامت اهلل) .01
، 0، دوره 1مقاله   ،پژوهشی – یمقاله علم ران،یا یروستاها یدر معمار ییگرا یمحل کردیرو ،(0۹۳0محسن) سرتیپی پور، .0۳

 .00۲-01۳، صفحه 0۹۳0، زمستان 1شماره 

 .۲۱اسالمی در قرن دوم هجری، نشریه فرهنگ ش  -(، جلوه هایی از تعامل فرهنگ ایرانی0۹1۱شاهرخی، عالالدین) .11

  تهران. دانشگاهی، نشر مرکز اسالمی، هنرهای (،0۹11میرمحمد) شریف، .10

 ( شناخت روستا)معماری روستایی(، انتشارات دانشگاه پیام نور.0۹11عامری سیاهویی، حمید رضا و احمدی، مهدیه) .11

چاپ ق(، شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه مسکو، انتشارات آستان دوست، ه.00۲-۹1۳فردوسی طوسی، ابوالقاسم) .1۹
 .0۹۳1اول،

مجله فناوری و آموزش، سال اول، ، معماری منظر یدر طراح یطمحی – یانسان کردیرو (0۹1۲و همکاران) ، محسنیضیف .10
 .0۹1۲ ، بهار۹جلد اول، شماره 

 .01و فرهنگ شماره  یمجله  معمار، داریمسکن پا یواقع ی، الگویرانیا یمعمار (،0۹۳1) صائب کفایتی، .1۳
 (، تاریخ شناسی معماری ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم..0۹1۲نسرین)گلیجانی مقدم،  .1۲

 شماره زیبای دانشگاه تهران، هنرهای دانشکده علمی پژوهشی نشریه اسالمی، معماری حکمت ،(0۹1۹)محمد نژاد، محمدی .1۱
 .۳1- ۳۳ص ،1۹ پاییز ،0۳

 تشارات سروش دانش.تهران، ان، نظری  معماری یدر مبان رییس(، 0۹10)نیغالمحس ان،یمعمار .11

(، بررسی نقش اقلیم و محیط در شکل دهی فرم سازه مسکن روستایی، مجله علمی 0۹۳0و فتاحی، کاوه) خسرو ،موحد .1۳
 .0۹۳1، بهار 000پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره 

 .0۳(، حکمت معماری اسالمی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 0۹1۹مهدوی نژاد، محمد جواد) .۹1
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 .0۹۳0، آبان 0۱1(، تاملی در شناخت مبانی مسکن اسالمی ایرانی، ماهنامه هنر، ش 0۹۳0ده، محمد)نقی زا .۹0

 (، جغرافیای شهری ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.0۹10نظریان، اصغر) .۹1

33. Alexenberg, Melvin L. (2006), The future of art in a digital age: from Hellenistic to Hebraic 

consciousness, Intellect Ltd. p. 55 . 
34. Allen Adriana & Julio Davila (2004), Development planning unit, university college 

london. 
35. Anderson, W.P., Kanaroglou, P.S. and Miller, E.J. (1996).”urban form, energy and the 

environment: a review of issues, evidence and policy" Urban Studies, 33(1), pp7-35. 
36. Annemarie Schimmel and Barbar Rivolta,The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New 

Series, Vol. 1, No. 50. 
37. Backhouse, Tim (2009), Only God is Perfect, Islamic and Geometric Art, Retrieved 25. 
38. Bao.Shuming(1999), “Identifying urban-rural linkages – Test for spatial effects in the 

Carlino-Mills Model,” university of Michigan. 
39. Bell.P.Kathleen & Irwin.G.Eena(2002)1,“Spatially explicit micro-level modelling of land 

use change at the rural-urban interface,”Agriculture Economics,vol.27,p.217-232. 

40. Cowan. R. (2002) “URBAN DESIGN GUIDANCE” Thomas Telford, Pub. 
41. Dasgupta Biplab (1993),"Public Housing and Migration:A Multi-level Modeling 

Approach" Int .Jou .Popul .Geo ,Vol.3,P.277. 

42. Davies, Penelope J.E. Denny, Walter B. Hofrichter, Frima Fox .Jacobs, Joseph. Roberts, 

Ann M. Simon, David L. Janson's History of Art 3Prentice Hall,(2007) , Upper Saddle 

River, New Jersey. Severth Edition. 
43. Dekker. F , others (1978)  “Analysis of (A.L. D. A) Inter connected & Decision Areas", 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک6046(، تابستان 61)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

 ساسانی تا زندیه حکومتاز دوره  تطبیقی تحول شهربررسی 

     

 2شیوا ابراهیمی، 1ابوذر خسروی
 11/30/1031تاریخ دریافت:  

 18/30/1031تاریخ پذیرش: 
 

  04824کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

یکی از عوامل مؤثر در است.  حولت و رییتغ ،رشددرحال دائماًموجود زنده، از بدو تولد تا زمان نابودی،  مثابهبهکالبد شهر 
زمانه، نیازهای جامعه و  بهباتوجههای جدید است که هریک و سلسله احکمآمدن  کار سرها، بر تحوالت کالبدی شهر

های سلطنت در ایران که زنند. از جمله سلسلهدهند، دست به ایجاد تغییرات در کالبد شهری میتعریفی که از شهر ارائه می
شهرهایی که به . ندهای اسالمی بودسلسله ساسانی و حکومت ،تفاوت با یکدیگر، به قدرت رسیدنددین، اگرچه م در سایه

شان رشد کردند از چند نظر به یکدیگر شباهت داشته و از چند نظر نیز با هم همت آنان ساخته شده یا در زیر سایه
ها با ت کالبدی در شهرهای ایران طی حکومت این سلسلهاند. هدف از انجام این پژوهش نگاهی بر سیر تحوالمتفاوت

کالبدی شهر های مذکور بود و نتایج نشان دادند که حتی با گذشت سالیان و تغییرات معنایی و ها و تفاوتنظر به شباهت
 ر گشتند.مانده و تبدیل به هویت و روح شهوجود داشتند که در جسم شهر باقی هاییها و طرحروش، همچنان هاطی سال

 

 شهر یتحوالت کالبد ،یساسان یشهرساز ،یاسالم یشهرساز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 تاریخ دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران )نویسنده مسئول(استادیار  - 6
khosravi_abozar@yahoo.com 

 دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون - 2
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 مقدمه  -1
ه از گذشته تا کنون و همین خصوصیت سبب شده ک؛ ای از روح و نمایان کننده تاریخچه مردمان آن استکالبد شهر، آیینه

ای قوی در زمینه کشور ما، ایران، پیشینه در کالبد شهر به نمایش بگذارند. ایگونهعقاید غالب در حکومت خود را بهحکمرانان 
برای رشد، خلق دهد شهر، نه فقط به معنای جایی برای سکنی گزیدن، بلکه مکانی است ای که نشان میپیشینهشهرسازی دارد؛ 

مانده از شهرهای باستانی و  جارساند بدون شک آثار بهآنچه حقیقت این گفته را به ثبات می کردن هنر و برقراری ارتباط اجتماعی.
ها ساکن هستیم. به عبارتی، ما هر روز در میان ردپای جا مانده در میان شهرهایی هستند که هم اکنون نیز در آنبعدتر، آثار به

ناپذیر از جسم شهر نگریم که در روزگاران پیش از ما تبدیل به بخشی جداییای میانمان قدم برداشته و به آثار تاریخینیاک
شان هزاران سال پیش شکل یابیو مکان شویم که طراحیها و ابنیه مینکه بدانیم وارد هزارتویی از راهآگاهی نیز بی اند.گردیده
رو ترغیب کرد رمز و راز همین هزارتوی شهر و عناصر ساکن درآن ما را به انجام تحقیقات پیشکه آنچه  بودند. و ایجاد شده گرفته

هایی از شبکه پیچیده قبلی همچنان جایگاه خود را در سلسه مراتب علیرغم تحوالت ناگزیر در کالبد شهرها چه بخشی اینکه بود؛
سوالی که در صدد پاسخگویی به آن هستیم این است که شهرسازی و ر، تبه بیان واضح شهر حفظ کرد و کامال از میان نرفت.

کالبد شهرهای ایرانی، که در دوره ساسانی با آیین زرتشت گره خورده بودند، پس از هجوم اعراب و قرار گرفتن در سایه حاکمانی 
 با آیین و مذهبی متفاوت دچار چه تحوالتی شدند؟

های کالبدی شهرها را در طی ای به اختصار ویژگیگیری از منابع و اسناد کتابخانهبرای پاسخگویی به این سوال، با بهره
هایی که در ها و تفاوتحکومت ساسانیان، سلجوقیان، صفویان، افشاریان و زندیان مورد بررسی قرارداده و سپس با توجه به شباهت

 گیری پرداختیم.هها به وجود آمدند به نتیجساخت کالبدی و طی دوره حکومت این سلسله
 

 پیشینه پژوهش -2
ها به نوشته شده که برخی از آن های مختلف مقاالت و کتب ارزشمندیدر زمینه تحوالت کالبدی شهرهای ایران طی زمان

 شرح زیر هستند:
حسن کریمیان که  نوشته Cities and social order in Sassanian Iran- the archaeological potential مقاله

ای از فضاهای شهری در دوره ساسانی آینهگیرد که شده و نتیجه می ساسانی فیروزآباد، بیشاپور و ایشتر پرداختهبه بررسی شهرهای 
  (.Karimian, 2010) طبقات اجتماعی ساکن در آن بوده است

هرسازی صفوی را های شکه در آن ویژگی در شهرهای دوره صفویه به قلم فیروز مهجورهای شهرسازی مقاله ویژگی
 (.1038)مهجور،  پردازدها در شهرهای پایتخت صفوی میمشخص کرده و به معرفی و  بررسی آن

نوشته محسن سعادتی و  Review and Analysis of Spatial Structure of Seljuk Cities in Iranمقاله 
و در نهایت نتیجه  سلجوقی پرداختهحکومت دوره  کهندژ، ربض و شارستان در شهر ری طیهمکاران که در آن به تحلیل وضعیت 

گیرند که در دوره سلجوقی اهمیت کهندژ در شهر ری کاهش یافته و در عوض شارستان و ربض از اهمیت بیشتری برخوردارد می
ای بیشتر در شهر دانند که نیاز به ایجاد فضاهگردند. نویسندگان عامل این اتفاق را نیز توسعه بخش اقتصادی و تولیدی شهر میمی

 (.Saadati et al, 2021) داشته
تحوالت  شود بلکه به بررسیمحدود به یک شهر و یک دوره تاریخی نمی گیردمورد پژوهش قرار می در این مقالهآنچه لیکن 

ایران در طی هایی که شهرهای ها و تفاوتپردازد تا به این طریق شباهتمیزندیه ساخت کالبدی شهرها طی حکومت ساسانیان تا 
 طور کلی نشان دهد.اند را بهوجود آمدهها بهحکومت این سلسله

 

 های پادشاهی ایران از ساسانیان تا زندیهنگاهی بر سلسله -3
یستم گذاری شد. برخالف سحکومت ساسانیان از زمان موفقیت اردشیر اول در برکناری اردوان پنجم، آخرین شاه اشکانی، پایه

، ساسانیان حکومتی ندشدبا حاکمیت نیمه خودمختار اداره می که بود متشکل از چندین بخش که اشکانیان حکومتی نامتمرکز
 (.20Hossein Maroufi, 20 :1056) های اجتماعی جدا از هم بودکه دارای نظاممرکزی بنا کردند 

پدربزرگ اردشیر بابکان، یکی از موبدهای گذاری سلسله خود، حکومتی دینی داشتند و ساسان، شاهان ساسانی از ابتدای بنیان
هایی شناخته نگاران به عنوان یکی از سلسلهساسانیان توسط عده زیادی از تاریخ (.Tabari, 1880: 580-Alمعبد آناهیتا بود )

 دادند.شوند که عالقه زیادی به شهرسازی نشان میمی

، حمله کرده و های آن زمان، ساسانیان و بیزانسبزرگترین حکومتدر قرن هفتم بعد از میالد، اعراب مسلمان به دوتا از 
:Mehrdad Afshoun et al, 2012 )ترین اتفاق این دوره، سقوط سلسله ساسانی بود . مهمهای زیادی را تصاحب کردندزمین

108.) 
 های محلی و ایلخانی بودند.های حکومتی متعددی در ایران به قدرت رسیدند که عموما هم حکومتبعد از سلطه اعراب سلسله

 ، سلسله سلجوقیان بود.اعراب در ایران به حکومت رسید ایلی که پس از حمله هایاز جمله حکومت
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ای از ترکان غز بودند که در اراضی شمال ماوراء کند، سلجوقیان دستهطبقه آنچه که معروف در تحقیقات خود عنوان می
 (.40: 1000معروف، قدرت رسیدند، نامعلوم است )و اینکه چطور به اکن بودند جیحون س

اقتصادی  -شهرهای ایران در دوره سلجوقی شاهد یک دوره از تمدن اسالمی بوده و با فراهم شدن موقعیت مناسب اجتماعی
زه تاریخ و قرون میانه واقع شده برای محققان حودر ها فراهم شد. این دوره که در آنو فرهنگی، موجبات رشد مناسبات شهرنشینی 
 (.30: 1031مطالعات شهری اهمیت زیادی دارد )خواجوی، 

گزیدند، سران قبیله را نیز در قدرت ای بود و اگرچه یک نفر را به عنوان رهبر برمیروش زندگی سلجوقیان، اتحادیه قبیله
مانعی برای رقابت بر سر قدرت نشد و از  دانستند. آنان اگرچه در ابتدای حکومت با هم متحد بودند اما در نهایت این اتهادسهیم می

 (.33و  83: 1032آنان هرج و مرج طلبی و نفاق داخلی بود )مرسلپور،  حکومت های اصلیویژگی
سلسله بعدی که . از حکومت مرکزی محروم شدن سال یدها، کشور دوباره برای چنله مغولپس از برکناری سلجوقیان و حم

 ند، صفویان بودند.قش مهمی در تاریخ شهرسازی ایفا کده و نحکومت یکپارچه ایجاد کرتوانست 
نهد ر گسترده بنا میگیری از عرفان و تفاسیر و تعابیر شریعت در مذهب شیعه یک پایگاه اجتماعی بسیاحکومت صفوی با بهره

 (.84: 1032کند )حبیبی، میگذاری در دوره اسالمی پایهدولت ایرانی پس حکومت ساسانی را  تمرکزترینو م
منجر به ارائه طرحی شد که مناسب شهر ایرانی دوره صفویه از اعصار مهم شهرنشینی در ایران است. نظام شهرسازی آن دوره 

 (.00: 1038اسالمی و براساس سنت دیرینه ایرانی و کشورهای متمدن آن زمان بود )علیمرادی و همکاران، 
شود. الطوایفی اداره میاز بر سرکار آمدن قاجاریان، کشور ایران به شیوه ملوک پس از فروپاشی دولت صفوی نیز دوباره تا قبل
 کنند.آورند و تا حدی در ایجاد دولت یکپارچه موفق عمل میدر این میان دو حکومت افشاریه و زندیه سر بر می

را ف به درون مرزهای ایران که سقوط حکومت صفویه موحبات هجوم اقوام مختلنادرشاه افشار زمانی به عرصه قدرت رسید 
هایی را نیز . وی توانست با همه امکانات موجود در ایران به مقابله با دشمنان خارجی بپردازد و در کنار آن سرزمینفراهم کرده بود

(. هرچند 31: 1032نداشت )ایزدیار، ای به ایران ملحق کرد. اما توجه وی عمدتا مشعوف به مسائل خارجی بود و به امور کشور توجه
 در زمینه آبادانی شهرها اقداماتی انجام داد.

خان زند زمانی که توانست رقبای خود را برکنار کرده و به مسند قدرت تکیه زند، به آبادانی و توسعه در حکومت زندیه نیز کریم
 (.114: 1033صیری، رسند )نمندی به آثار عهد صفوی نمیجا مانده از آن دوره در شکوهپرداخت. هرچند که آثار به

 

 شهرسازی ساسانی -4
توان گفت تقریبا فرمانروایان هیچ کشوری به اندازه ساسانیان به شهرسازی دلبستگی نداشتند و میدر تاریخ کشورهای جهان 

 (.02: 1033)خسروزاده،  شهری وجود داشته استساسانی پادشاهان به نام هر یک از 

بندی کرده که عبارتند شناسی در پنج قسم دستهو ساختار شهر ساسانی را از نظر ریختحبیبی در کتاب از شار تا شهر عناصر 
 :(00 تا 04: 1032 )حبیبی، از

 دژ حکومتی  

 شار میانی 

 شار بیرونی 

 بازار 

 میدان 

 
 

دژ حکومتی مظهر دولت ساسانی است و در نقشه ساخت کالبدی که از شهر  دارد کهها اظهار میاین بخش وی در توضیح
 که با داندمیمحل زندگی اشراف و نزدیکان شاه را شار میانی  ،گیردمیساسانی ارائه داده کاخ و معبد را درون این بخش در نظر 

 ،و در نقشه ترسیمی خودعادی محسوب کرده افراد محل سکونت شار بیرونی را  و گشتهعالم محصور میچهار دروازه به چهارسوی 
گیری محالت که در مسیر خود موجب شکل کندمیهر را اعطا قلب ش بازار لقبهمچنین به  این بخش را به نام شهر خوانده است.

 طالع رسانیا هاهای دولت در آنشدند و فرمانبدان باز می ن مکانی در نظر گرفته که بازارهاها را نیز به عنواو میدان شدهمی
در طول دوره  کنند که سازمان فضایی شهرهاسعادتی و همکاران نیز در مقاله خود عنوان می (.00تا  04: 1032حبیبی، شده )می

 ,Saadati et al) شودکهندژ)همان دژ حکومتی(  شارستان و ربض) شار بیرونی در تقسیمات حبیبی(، میساسانی شامل سه بخش 

2021:213.) 
به اجبار وارد  های دگر، تعدادی اسیرتن سرزمینهای ساسانیان برای گرفای آورده که طی جنگدر مقاله هم مهریزیبویی ا

سبب نیز همین امر و  (.30: 1034)ابویی مهریزی، ها افراد ماهر و متخصص نیز حضور داشتند شدند که گاهی بین آنکشور می
ها قرار گرفته و متحول شود. از این روی در ها و سلطنترهنگ و هنر دیگر سرزمینشود که شهرسازی ساسانیان در ارتباط با فمی

 .گیردشهرسازی ساسانی به دو دوره زمان تقسیم شده و مورد بررسی قرار می این پژوهش
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 1131ساخت کالبدی شهر در دوره ساسانی. منبع: حبیبی،  -1تصویر 

 

 اوایل سلطنت -4-1
 تحیقات خود به نقل از اشرفامیرحسینی در یکی از 

 ساسانی آورده کهاز حکومت دوره  در مورد این
شان معموال در همه جا یکسان بوده و شهرسازی

، به علت اشاره کرده بودتر نیز پیش همانطور که حبیبی
اعتقادشان بر چهار سو بودن عالم، شهرها را نیز طوری 

ساختند که به چهارسوی جهان گشوده شوند می
 آنچه از (. 3و  3: 1020اشرف، و  0: 1034حسینی، امیر)

خورد به چشم می)اوایل سلطنت ساسانیان( این دوره 
این شکل پیش  ای و مدور هستند.عموماً شهرهای دایراه

 (. 01: 1080از این در دوره اشکانی مرسوم بود)بوسایلی، 
ای از هوف در مورد خود با ترجمه مقاله مهریزی درابویی 

ترین شهر دوره قدیمیشهر مدور ساسانی آورده که 
ره )به افتخار اردشیر( از تأسیسات وساسانی اردشیر خ

شهر با برج و  فارس است. این اردشیر در دشت فیروزآباد
 بارو، خندق و دیوار کوتاه جلوی آن محصور شده است

  (. ,9Huff :1974و  30: 4103ابویی مهریزی، )
 

 Huff, 1987 شهر اردشیرخوره )گور(. منبع: -1تصویر 

هوف در مورد اردشیرخوره در یکی اوایل دوره سلطنت ساسانی، به صورت گرد ساخته شده. این شهر همچون دیگر شهرهای 
وسیله یک سیستم به متر است که 1323نقشه این شهر باستانی متشکل از یک دایره کامل با قطر نویسد که از تحقیقات خود می

از دیگر شهرهای مدور  (.Huff, 1999شعاعی دارای چندین خیابان متحدالمرکز تقسیم شده )هندسی بسیار دقیق به بیست پرتو 
 (.132: 1003مستوفی قزوینی، ) توان به دارابگرد، مرو و تخت سلیمان اشاره کرددوره ساسانی می
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 سلطنتدوره تا آخر  -4-2
های مدور در زمان شاپور اول منسوخ درمورد شهرسازی این دوره در سلطنت ساسانی، امیرحسینی در مقاله خود آورده که پالن

شوند، معمول شده شده و شهرهایی با پالن مستطیلی که با نام هیپودام )برگرفته از نام معمار یونانی، هیپوداموس( نیز شناخته می
 (.3: 1034امیرحسینی، )است 

تحت تاثیر شهرسازی رومیانی بوده که در جریان جنگ ادسا بین شاپور اول و والریان این گونه شهرسازی شود گفته می
  (.Maroufi, 2020:1056) وارد کشور شدند بعد از میالد 443امپراتور روم در 

 باشد.می استان فارس، شهرستان کازرونشهر تاریخی بیشاپور واقع در  ،از جمله شهرهای مستطیلی
های سمت راست به هم عمود بیشاپور توسط شاپور اول در هفتمین دهه از قرن سوم ساخته شد. دو خیابان اصلی که در زاویه

از تأثیرات رومی و  ایماری بیشاپور به وضوح آینهاز زیرساخت عادی برخورداند. مع تقسیم کرده و چهار منطقهشوند، شهر را به می
 (.Ghishman, 1956: 194) اندد و هنرمندان یونانی و رومی نیز در ساخت آن دست داشتهایرانی است و اساتی

شاپور، ایوان کرخه، سیراف، نیشابور و استخر توان به جندینیز می بنا شدند مستطیلیکه به شکل از جمله شهرهای دیگر 
 (.132: 1003مستوفی قزوینی، ) اشاره کرد

نامنظم بودن شکل برخی از شهرهای ساسانی، عدم  علتاسانی، شهرسازی نامنظم است. نوع دیگری از شهرسازی در دوره س
رآفرین، )مه انداند و یا از روستا تبدیل به شهر شدهگسترش یافتهب قبلی برای شهرهایی است که بدون تناس طراحی و فقدان نقشه

 (.132: 1003قزوینی، مستوفی ) توان نام بردمیاز شهرهای نامنظم، رام شهرستان، تیسفون و قصر شیرین را  (.1030
 

 
 1132سرفراز و تیموری،  شهر بیشاپور. منبع:سازمان فضایی  -2تصویر 

 
توان گفت که شهرها از حالت مدور و منظم به حالت روند تحوالت کالبد شهری در دوره ساسانی میاز بندی در یک جمع

یابی تغییری نکرد، مکان انساسانی ی طی دوره حکومتاز شکل کلی در کالبد شهر . آنچه که فارغندشطرنجی و نامنظم تبدیل شد
 معبد و کاخ شاهی و همچنین بازار در مرکز شهر بود.

 

 هجوم اعراب و شروع دوره اسالمی در ایران -5
شور را تا حدی کمسلمان و ایرانیان است؛ چرا که مسیر اعراب  های تاریخ ایران باستان، جنگ بینترین جنگیکی از مهم

 علتنویسد که شار تا شهر میاز در کتاب  حبیبی ها، ماندگار است.تغییر کرد که اثرات آن همچنان بعد از گذشت قرن دستخوش
اش کرده بود( بر فراد عادی تلقیتر به عنوان محل سکونت ا)که پیش ی قیام شار بیرونیفتح ایران به دست اعراب مسلمان نتیجه

  (.03: 1032)حبیبی،  ( بودهنی )محل سکونت افراد نزدیک به شاهعلیه شار میا
 

 در اوایل سلطه اعرابکالبد شهر  -5-1
و همچنان متشکل از کهندژ، شارستان  هو الگوی کالبدی تغییر چندانی نکردن، نظام قبلی شهر حفظ اوایل سلطه اعراب بر ایرا

ه اهمیت کهندژ، شارستان و ربض به نسبت یکدیگر دچار تغییر شد و احتماالً کوجود آمده این بود تنها تغییر به .ه استو ربض بود
 یافتند دژ برتریربض و شارستان به چندین دلیل، از جمله توسعه و تغییرات روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهر، بر کهن

(Taghavi Nejad Deylami, 1984: 171.) به بعد تقسیم فضایی شهر بر اساس شود که از این دوره همین امر نیز سبب می
ثابت ماندن الگوی کالبدی به منزله تداوم  نویسد کهمی فریوسفیهرچند  درجات شغلی و نظام حاکم بر حکومت صورت نپذیرد.

دهی و و معتقد است که عناصر اصلی شکل شهر بر اساس وضعیت جدید اجتماعی، سامان نظام اجتماعی عصر پیش از اسالم نبوده
 (.441: 1080فر، )یوسفیابی مجدد شدند بازی
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 کالبد شهر در دوره سلجوقی -5-2
شار در دولت سلجوقی و سپس خوارزمشاهی، بر مبنای سازمان اجتماعی عقیدتی به نقل از حبیبی در کتاب از شار تا شهر، 

حکومتی، محالت اعیان و اشراف، بازار و بندی کهن مراکز کالبدی شار به مفهوم منطقه -شود. سازمان فضائیحاکم بنیان نهاده می
: 1032)حبیبی،  گردد. این شهر تجدید تولید همان سازمان فضائی دوران ساسانی استمحالت شهری)جز طبقات ممتازه( باز می

 شددژ، شارستان و ربض تشکیل میهای: کهندر معماری و شهرنشینی سلجوقیان، هر شهر از سه بخش با نام (.34و  31
(Saadati et al, 2021: 215.) :شهر معموال با یک دیوار دفاعی محاصره  در توصیف شهر سلجوقی در کتاب تاریخ ایران آمده

شد، که درون آن عموماً یک دژ نظامی وجود داشت، که آخرین سنگر برای محافظان شهر در زمان محاصره و برای مقامات می
شد که هرکدام از دیگری مستقل بودند و حتی گاهی دیوار، مسجد، بازار ش تقسیم می. خود شهر به دو بخشهر در زمان شورش بود

 (.Bayne Fisher et al, 1968: 274) برای نیازهای اولیه و یک حمام عمومی جداگانه داشتند

 
 Falahat and Shirazi, 2015 سازمان فضایی اصفهان در دوره سلجوقی. منبع: -1تصویر 

 
تر شده است در حدی که در این شهرها شاهد شبکه شهر سلجوقی به نسبت شهر ساسانی تکامالت بیشتری یافته و پیچیده

شدند که برخی از ای طراحی میمحالت متعدد شهری هستیم که هریک مستقل از دیگری هستند و به گونهتر و معابر پیشرفته
نتیجه  شدند که به مرکز شهر ختم شوند.ای طراحی مینیز، اگرچه نامنظم، اما به گونه هاهای اولیه ساکنین را بر طرف کنند. راهنیاز

 ساخته شد. عادی له یک مسجدمح شهر یک مسجد جامع و بازار اصلی و در مرکز هرآن شد که در مرکز 

 

 کالبد شهر در دوره صفوی -5-3
)علیمردای و  باشدهای اسالمی میدر شکل دادن به کالبد شهر در دوره صفویه، اصول و ارزش ترین عواملیکی از مهم

گیری پیوند کالبد و متفکران و طراحان نظام شهرسازی دوره صفویه بر مبنای تفکرات معنایی به دنبال شکل (.03: 1083همکاران، 
تنها از آیات آن در کتاب وحی، بلکه در عالم او نیز آن، نگاه خداوند را نهاند تا از بقای ظاهری و باطنی معنا و ارتقا کیفی آن بوده

پادشاهان صفوی قوانین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را با ایجاد شهر  (.44: 1033)علیمرادی و همکاران،  بتوانند دریافت کنند
در این دوره، مکتب اصفهان  (.Taghavi et al, 2016:2) کردندو یا در چندین مورد،  توسعه شهر در کنار بافت قدیمی، اجرا می

 شود.ریزی میگیرند و برای توسعه شهرها از پیش برنامهشهرها با الهام از بهشت برین شکل میگذاری شده، باغپایه
عنوان داند. وی های عظیم و میادین بزرگ میهای معماری و شهرسازی صفویه را استفاده از مقیاسمهجور یکی از ویژگی

مثالی که از این گونه میادین ارائه  ترین فضاها و بناهای مورد نیاز شهر را در خود جای داده بودندکند که این میادین مهممی
در طی حکومت صفویان مسجد جامع، بازار، مراکز سیاسی و  (.43: 1038)مهجور، دهد نیز میدان نقش جهان در اصفهان است می

 کردندوجود آوردند که هرکدام در سلسله مراتب فضاهای شهری نقش خودشان را ایفا میارچه بهای یکپاجتماعی، مجموعه
(Soltanzadeh, 1983.)  
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 ، اجزای درون هر شهر عبارت بودند از:ای که حبیبی از شهر در دوره صفوی ترسیم کردهطبق نقشه
ها سکونتگاه همه طبقات، دباغ خانه و دروازه -کاروانسرا، شهرکوشک، مسجد جامع، مسجد، دیوان، مدرسه، گذر، میدان، حمام، 

 (.1020)حبیبی، 
 

 
 1131شهر اصفهان در دوره صفویه. منبع: معتمدی مهر و رحمت،  -4تصویر 

 

 و زند یبد شهر در دوره افشارکال -5-4
سراسر قرن دوازدهم در لت خطه تحت سلطه این دو نویسد کهدر ایران می فروپاشی دولت صفویحبیبی از شرایط پس از 

یرد )حبیبی، گراسر این سرزمین را در خود میها سدفاع، ایلغار قبایل و عشیره -و امر غارت دچار اغتشاش بودههجری قمری 
1032 :134). 

ها که شوند. دوتا از این حکومتخانی و محلی دگر بار بر ایران حاکم میهای خاناز فروپاشی سلسله صفوی، حکومتبعد 
 خان زند بودند.افشاریه توسط نادرشاه و پس از آن زندیه، توسط کریم موفق به گسترش قلمرو خود شدند، سلسله

در تمام دوران زمامداری خود مشغول جنگ ر نادر نیز د "اند که اهلل صفا در کتاب خود آوردهبه نقل از ذبیحپیرنیا و معماریان  
و از آب سند گذشته  1121در سال  .ها نیز به پیروزی رسیدداد و در نبرد با عثمانی هایی، اشرف افغان را شکستدر جنگ. بود

 (.488: 1034. پیرنیا و معماریان، 1024)صفا،  "خود ساخترا تسلیم و پادشاه هند  کشمیر و الهور را گرفت پیشاور،
که در دوره زندیه به تاریخی( شیراز،  )بافت 8طرح تفصیلی منطقه  فته طی حکومت زندیه نیز دردر مورد اقدامات صورت گر

از جمله  که کندهای خود در شهر شیراز را آغاز میآبادانیق ه. 1183از سال زند کریمخان شد، آمده که عنوان پایتخت شناخنه می
 شاه اشاره کرد.ه باغها و ابنیه از بین رفته صفوی، در محور منتهی بجای باغیابی و ساخت ابنیه حکومتی بهتوان به مکانها میآن

التأسیس موردستان و درب دو محله جدید که از آثار آن  کندپیدا میگسترش  همچنین اینکه شیراز در زمان حکومت کریمخان زند
مهندسین مشاور  ) ده استها نمانحاضر اثری از آن. در زمان زندیه چند میدان وجود داشته که درحالبردتوان ناممی شاهزاده را

 (.3و  4: 1030پرداراز، 
 

 بندیجمع -6
 ها استناد شد.هایی هستند که در متن به آنمنابع همان باشد.می 1بندی عناوین بحث شده در این مقاله به شرح جدول جمع
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 یافته های تحقیق بندیجمع -1جدول 
 مثال ویژگی شهرها سلسله حکومتی

 ساسانیان

اوایل 
 حکومت

 مدور بودندشده و به شیوه پارتی ساخته میشهرها  -
 دژ، شار میانی و شارستان بودهشامل سه بخش کهن -

 گور -
 دارابگرد -
 تخت سلیمان -

اواسط تا 
اواخر 

 حکومت

 شدند.به شیوه مستطیلی)هیپودام( یا نامنظم ساخته می -
 دژ، شارمیانی و شارستان بودهشامل سه بخش کهن-
 گرفتندقرار میدژ در کهن معبدکاخ شاهی و  -
بازار از شارمیانی شروع شده و تا شارستان که محل زندگی مردم -

 یافتعادی بود، ادامه می

 هیپودام:
 بیشاپور -
 شاپورجندی -
 استخر -
 نیشابور -

 نامظم:
 قصرشیرین -
 تیسفون -

  شیوه ساسانی همچنان حفظ شد. اوایل هجوم اعراب

 سلجوقی

 دژ، شار میانی و ربض بودشامل سه بخش کهن-
 گرا شدندها شکل گرفته و درونمحله-
هر محله از دیگری مستقل بود و مسجد، حمام و گاهی دیوارهای -

 مخصوص به خود داشت

 جا مانده در شهر اصفهانآثار به -
 جا مانده در شهر ریآثار به-

 صفوی

 های اسالمی ساخته شد.شهر بر اساس اصول و ارزش-
 شهرها شکل گرفتند.باغ-
ع، بازار، مراکز سیاسی و اجتماعی هرکدام در سلسله مسجد جام -

 مراتب شهری نقشی داشته و تبدیل به یک مجموعه شدند.

 جا مانده در شهر اصفهانآثار به -
 جا مانده در شهر کرمانآثار به -

 افشاری و زند
 شهرها کوچک شده و مفهوم شهر رو به انحطاط رفت-
های اضافه و ابنیه و باغدر دوره زندیه محالت جدید به شهر -

 مخروبه دوره صفوی تعمیر شدند.
 جا مانده از زندیه در شیرازآثار به -

 

 گیرینتیجه -7
یی که در آینده توسط هایی بین شهرهای ساسانی با شهرهاها و شباهتدهند که تفاوتنتایج در این تحقیقات نشان می

توان به این اشاره ها میاز جمله تفاوت شدند، وجود دارد.میگسترش داده  و یاساخته حاکمان سلجوقی، صفوی، افشاری و زندی 
شود. های شهر جدا میگرا شده و هر محله به نوعی از بقیه بخشهر ایرانی پس از هجوم اعراب و ورود اسالم، درونکرد که ش

هایی هستند که در نهایت به مسیر بازار اصلی خیابانکند، گذرها و آنچه این محالت را به یکدیگر و سپس به قلب شهر متصل می
بلکه  کرد خیابان و گذر نه،های مختلف شهر را از یکدیگر متمایز میشوند؛ که در دوره ساسانی چنین نبود و آنچه بخشختم می

ایگذاری عنصر اصلی ، جمذکور در دوره اسالمیهای فصل مشترک شهرسازی ساسانی با شهرسازی دولت .طبقه اجتماعی افراد بود
در قلب شهر است. همچنین در دوره زدیکی ، در نبودند مساجد در دوره اسالمی دوره ساسانی معابد آناهیتا و بعدتردین که در 

امر موجب القای حس درهم  نهمیکند و با رشد شهر و درونگرا شدن محالت، مسجد جای خود را در هر محله حفظ میاسالمی 
هم در شهرهای شباهت دیگری که گذشته از این،  شود.به بیان دیگر حاکمیت در سایه دین مییا و  تنیدگی دین و حکومت

سپس و  تیبینی مختص به آیین زرتشجهاناستفاده از اصول شود، دیده می افشاریه و زندیهو  هصفویشهرهای دوره  ساسانی و هم
ساختند و هان بر چهار قسم است شهرهای خود را با چهار دروازه میج در طراحی شهری است. ساسانیان با اعتقاد به اینکه اسالمی

 هستی مکتب اصفهان را بنا نهادند که در دوره افشاریه و زندیه نیز ادامه یافت. جهان صفویان با اعتقاد بر نظم حاکم بر
 

 منابع

های علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال پژوهش(. معماری ایران از آغاز تا پایان عصر ساسانی. 1034ابویی مهریزی، نادیه. ) .1
 40-33چهارم، شماره نوزدهم، صص 

نامه (. تأثیر عناصر، شکل و ساختار شهرهای ساسانی بر شهرهای اولیه دوره اسالمی. فصل1034امیرحسینی، پرنیا. ) .4
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک7047(، تابستان 71)پیاپی:  2پنجم، شماره  سال

 

حس  جادیشهر در ا یورود یکالبد و کارکرد فضاها تأثیر یبررس
 ؛ شهروندان یکنندگدعوت

 شرق شهر تهران یهایورود ینمونه مورد
     

 1مریم مهدیان
 52/25/2011تاریخ دریافت:  

 10/15/2012تاریخ پذیرش: 
 

  04324کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

 ترینپسترا به  هاعرصه، این خوردميروزه در غالب مبادي ورودي شهرها به چشم تصاویر و کیفیاتي که ام :مسئله انیب
 گیرند،اولین فضاهاي شهري که در مقابل تازه واردین قرار مي عنوانبههاي فضایي شهرها تبدیل نموده است و الیه

 هايویژگي تأثیرتحت  اديیتا حد ز تواندمي واردتازه دیشهر از د یيبایو ز يالزم را ندارند. زشت يکنندگدعوت و پذیرندگي
در  يمهم اریو دعوت شدن عامل بس رفتنیحس پذ جادی. اردیمبادي ورودي شهر قرار گ يباشناسیکالبدي و کارکردي و ز

کالبد و  تأثیر يدنبال بررس هپژوهش ب نیباشد. لذا ايبا فضا م هاآن حیرابطه صح گیريشکلتداوم حضور افراد در مکان و 
 .باشديمتهران  يشرق يشهروندان در ورود کنندگيدعوتشهر در حس  يورود يد فضاکارکر
 يشیمایو روش پ ياکتابخانهبا روش  ازیها مورد نو داده باشدمي يلیتحل-يفیتوص صورتبه قی: روش تحقشناسيروش

و  SPSS افزارنرماده از پژوهش با استف سؤاالتبه  یيگوپاسخ يابر هاداده لیوتحلهیتجزشده است و  يجمع آور
 يشده است. جامعه آمار لیو تحل يبررس Tو آزمون  ونیو رگرس رسونیپ يهمبستگ يهاآزمونمانند  يآمار يهاآزمون

با استفاده  زی. حجم نمونه نباشدمياز فضا)شهروندان(  کنندگاناستفادهگفته شده شامل  فیبا توجه به تعر زیپژوهش ن نیا
 . دیگرد عیتوز هاآن نیشد که پرسشنامه ب نیینفر تع 330از فرمول کوکران 

ها، ي)تنوع کاربريکالبد يهامؤلفهعناصر و  نیانگیکه م دهديمحاصل نشان  يهاافتهی: هاهیتوصو  يریگجهینت، هاافتهی
نا، تعداد ب تیفیعمر و ک م،ی، حفظ حرمراتبسلسلهو ارتباط، کنترل و نظارت،  ي، دسترسهايکاربرتناسب  ،يسازگار

حس  ،یيخوانا ت،یو امن يمنیا ،يریپذانعطاف ،يری)نفوذپذي( و عملکردغال، سطح اشهايکاربر يطبقات، نوع مصالح، نما
 هامؤلفه نیمبنا ا نیبر ا باشدميشاخص در نظر گرفته شده   نیانگی( باالتر از ميعیطب طیسبز، انطباق با مح يمکان، فضا

حاصله در حس  راتییدرصد از تغ 77نشان داد که  زیآزمون ن يهاافتهی. باشنديم رگذاریتأث کنندگيدعوتحس  جادیبر ا
 جهینت نی. بنابراردیصورت پذ ياسالم -يرانیا يهامؤلفهتوسط  توانديم يورود يشهروندان در فضاها کنندگيدعوت

 کنندگيدعوتحس  ياسالم-يرانیا يگوبا استفاده از ال هايدوور يو کارکرد يکالبد يکه سامانده دهديمپژوهش نشان 
 .ابدیيم ءدر شهروندان ارتقا

 

 تهران يشرق يورود ،کنندگيدعوتشهر، حس  يورود يشهر، فضا يکالبد و عملکرد ورود یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 m.mahdian.net@gmail.com کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، کارمند شهرداری تهران، پست الکترونیکی -7
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 مقدمه  -1
داوري هاي وي  شیپو  يذهن ریتصو نیفضاي برخورد مسافر با شهر ورودي آن است و نخست نینخست نکهیامروزه با وجود ا

 يکی عنوانبه يورود ي. مبادمیاز ورودي ها رو به رو هست يمناسب ریاما همچنان با عدم ارائه تصو رد،یگ ياساس صورت م نیبر ا
 يکاربر یيدارد با جانما يشناس بایو ز يکه به لحاظ کالبد يتیرغم اهم يشهر عل یيفضاو  يساختار کالبد ياجزا نیتر ياز اصل

ومغشوش مبدل شده است. با نگاهي به گذشته و ساختار شهرها  تیمنفصل، فاقد هو يبا ساختار ين و ناسازگار به فضاناهمگ يها
از شهر مي ساختند.  يبرجسته ا ریو تصو کردندمي  فایدر شخصیت بخشي به شهر ا يها نقش عمده ا يکه ورود ابیمیدر مي 

الیه هاي فضایي  ترینپسترا به  هاعرصه، این خوردميشهرها به چشم  تصاویر و کیفیاتي که امروزه در غالب مبادي ورودي
فضاي شهري، از  عنوانبه(. نازل بودن شاخصه هاي خوانایي این محور ها، 44:2332شهرها تبدیل نموده است. )ابلقي،پور جوهري،

 پذیرندگي گیرند،¬زه واردین قرار مياولین فضاهاي شهري که در مقابل تا عنوانبهمشکالت دست به گریبان ورودي شهرهاست و 
 يعنی ها¬يورود يژگیو نیپژوهش با پرداختن به مهمتر نای در لذا(. 84:2333 خطیبي،روستا،ابوعلي،)ندارند را الزم تشخص و

ارکرد گذار کالبد و ک تأثیر يبا استفاده از مؤلفه ها کنندگي¬و ارتقاء حس دعوت جادیبه دنبال ا هاآن نییو تب کنندگيحس دعوت
 .میباش يم يشهر

 يفضاها کردیمطالعات در توجه به رو نیتر ياز اساس يکیشهر  يورود يگفت بررس دیبا زین قیوضرورت تحق تیاهم انیدر ب 
و  نیشرق شهر تهران بزرگتر يشهرهاست..ورود يکنون يورود يمناسب در سامانده يبه راهکارها يابیدست يبرا يشهر

توان به وجود  يمشکالت م نیاز جمله ا ست،ین يمستثن يکارکرد و يان، از مشکالت کالبدکالنشهر کشورم نیتر تیپرجمع
 نیا يبه ورود يها که چهره نامطلوب يروغن ضیها و تعو يرکاریوجود تعم ،يورود نیدر اطراف ا يفرسوده مسکون يساختمان ها

 ستیز دیشد يلودگشوند، آ يه وارد شهر مک يافراد حیاستراحت و تفر يمناسب برا يشهر ياست، نبود فضا دهیشهر بخش
و  يابیشهر اشاره کرد. لذا شناخت، باز يسبز در اطراف ورود يمناسب فضا يعدم طراح ،يموجود در محوطه اطراف ورود يطیمح

شمال  ياز شهرها ياریحمل و نقل که شهر تهران را به بس ياصل ياز شاهراه ها و محورها يکی عنوانبهشهر  يورود يطراح
در  زیو خاطره انگ تیبا هو یيفضا جادیا يبرا يشهر يطراح يو کالبد ياصول کارکرد تیتوام با رعا  د،ینما يشورمان متصل مک

شهر در حس  يورود يکالبد و کارکرد فضا تأثیر يمطالعه بررس نیا  ياصل هدف. ردیصورت بگ ستیبا يذهن شهروندان م
 ند از:عبارت قیشهروندان و سواالت تحق کنندگيدعوت
 گذار است؟ تأثیرشهروندان  کنندگيدعوتحس  جادیشهر بر ا يموجود درورود يعناصر کالبد ایآ •
 گذار است؟ تأثیرشهروندان  کنندگيدعوتحس  جادیموجود شهر بر ا يعناصرکارکرد ایآ •
 د؟یشهرها را ارتقا بخش يدر ورود کنندگيدعوتتوان حس  يچگونه م •

 

 پیشینه تحقیق -2
بررسي کیفیت کالبدي و  "نامه کارشناسي ارشد با عنوان(، در مقاله برگرفته از پایان2381مهام، امیر، و محسني، ایرج)اکبري 

به بررسي کیفیت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهر بابلسر  "ي مورد مطالعه: شهر بابلسر(کارکردي مبادي ورودي شهر)نمونه
-تحلیلي مجموعه معیارهاي تحقیق در زمینه انواع کاربري -پرداختند. و با روش توصیفي یک شهر توریستي و دانشگاهي عنوانبه

هاي هاي مجاور را تعیین نمودند. یافتهرساني شهري و کیفیت کالبدي و نماي ساختمانيها، عناصر و اجزاي معبر اصلي، اطالع
ترین مبادي ورودي شهر مذکور به یکي از اصلي عنوانبهدهد کیفیت مبادي ورودي شهر بابلسر از سمت بابل تحقیق نشان مي

دهد کیفیت جوار از وضعیت مطلوبي برخوردار نیست.در مجموع نتایج تحقیق نشان ميهاي هملحاظ کیفیت عملکردي کاربري
به توجهي هاي تحقیق در سطح نازلي است و در صورت بيکالبدي و کارکردي محدوده مورد مطالعه بر اساس مجموعه شاخص

(، در مقاله خود به بررسي علل تصادفات ورودي شهرها و 2332رحیم) موسوي، میر  سیما و هویت شهر آسیب خواهد رساند.
سازي، ایمني ترافیک پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در تمام مراحل طراحي، دهي فضاهاي پیرامون در جهت ایمنسازمان
ید مبادي ورودي مدنظر قرار گیرند تا با کاهش تصادفات و برخوردهاي وسایل نقلیه عالوه بر ریزي و عملکردهاي ترافیک بابرنامه

هاي کشور، از تأمالت روحي افراد نیز کاسته شود. وي همچنین عنوان کرد که بررسي میزان و تعداد جلوگیري از هدر رفتن سرمایه
اي کشور در محدوده درصد تصادفات جاده 41دهد که بیش از ن ميو شدت برخوردهاي وسایل نقلیه با یکدیگر و یا با عابرین نشا

بررسي هویت در منظر ورودي "(، در مقاله خود با عنوان2381افتد. شکوهي، علي؛ و همکاران)ورودي شهرها اتفاق مي
یت در منظر در تالش براي  بازشناختن و سپس تجسم بخشیدن به مفهوم هو "شهرها)نمونه موردي ورودي جنوبي شهر زنجان(

دهد که این ورودي به لحاظ داشتن نتایج پژوهش نشان مي ورودي شهرها در نمونه موردي ورودي جنوبي شهر زنجان داشتند.
زا از لحاظ کالبدي، تاریخي و مذهبي و... از موقعیت مناسبي برخوردار بوده اما سلسله مراتب ورود به شهر در آن  عناصر هویت

( در پژوهشي با 2381ن نیاز به ساماندهي از لحاظ بیشتر شدن هویت محدوده وجود دارد. سروین الهي )رعایت نشده است و همچنی
 بررسي به اکتشافي پژوهش طریق از نخست "شیراز تاریخي شهر موردي ایراني، نمونه شهر ورودي منظر معماري بررسي"عنوان 

 درك منظور به ادامه در پرداخته و  هویت آشکارسازي ن درآ نقش و شهر منظر در ورودي اهمیت تبیین و مرتبط نظري مباحث



 

 

 

17 

 

 

 

ره 
ما
 ش
م،
نج

ل پ
سا

2 
ی: 

یاپ
)پ

71
ن 
ستا

تاب
 ،)

70
47

ک
د ی

جل
 ،

 

 نقد این از حاصل نتایج قرار داده و سپس  بررسي مورد اسالمي - ایراني شهري هویت نماد عنوانبه شیراز قرآن دروازه مسئله، بهتر

 مطالعات وي  نموده است. ئهارا اسالمي ایراني در شهرهاي هویت ارتقا جهت پیشنهادي راهکارهاي چهارچوب در بررسي را و

 کلیت از حسي ادراکات و منظر کیفیت موجب ارتقاء شهر، ورودي منظر در اسالمي -ایراني هویت داشتن نظر در که دهدمي نشان

(، در مقاله خود به بررسي 2385کیاني، اکبر و سرگزي، زهرا). گرددمي آن تاریخي هویت تداوم و واحد حیثیت یک مثابه به شهر
تحلیلي و مبتني بر  -و منظر محور ورودي زاهدان در شهر زابل از جنبه زیباشناسي پرداختند.  این پژوهش با روش توصیفي سیما

هاي میداني انجام شده است. نتایج تحقیق حاکي از این است که بر اساس شاخص سازگاري اسنادي و بررسي-ايمطالعات کتابخانه
(، در 2380زاهدان ناسازگارند. معیني فر، مریم و شجاعي، الهه) -ها در قسمت ورودي زابلريدرصد از کارب 50هاي اراضي، کاربري

 ورودي تا مسجدالنبي جلوخان مطالعه: مورد کنندگي)محدودهدعوت حس ارتقاء باهدف ورودي منظر بهسازي"مقاله خود با عنوان 

 تحقیقي مسجدالنبي تا جلوخان بازار قزوین بوده است، روشکنندگي در محدوده جلوخان ، باهدف ارتقاي حس دعوت"قزوین( بازار

 تحقیقات وسیله به و است.« کاربردي»آن در موجود رویکرد دلیل به و داشته« تبییني»ماهیت حاضر پژوهش در شده کاربردهبه

 است شده یافتهدست تیجهاین ن به پایان در که گرفت قرار بررسي مورد بازار جلوخان تا مسجد جلوخان بصري، مطالعات و میداني

-مؤلفه برخي تقویت سبز و فضاي و فرم تنوع تمیزي، جداره)کالبدي(، و کف مانند: عیني هايمؤلفه از برخي بهبود با توانمي که

 طراحي جلوخان در هاآن نمودن لحاظ و کنندگيدعوت حس ارتقاء در و... مؤثر انگیزيمندي، خاطرهعالقه مانند: ذهني هاي

در  و کرده جلوگیري هاآن کامل فرسودگي از شاخص تجاري و مذهبي هايکاربري عنوانبه قزوین بازار جلوخان تا نبيمسجدال
رزیابي نماد ا"اي تحت عنوان( در مقاله2382بود.براتي، ناصر و نجفي، نسیم) مؤثر ورودي فضاهاي کنندگيدعوت حس ارتقاء

در طراحي نمادهاي ورودي شهرها و ارزیابي  الزمستیابي به اصول باهدف د "حيهاي کالبدي طراورودي شهرها بر مبناي مؤلفه
اي کتابخانهبا مطالعه منابع  الزمهاي عیارها و شاخصه، به استخراج مکیفیت نماد ورودي شهر قزوین بر اساس معیارهاي کالبدي

یبایي، خوانایي اثر و معرفي شهر، سه معیار ل ز. نتایج این تحلیبود پرداختند. روش پژوهش توصیفي و تحلیلي و مطالعه موردي
گرفته عمده ضعف موجود در نماد ساخته شده ورودي  انجام ت. بر مبناي مطالعاکندمعرفي مياصلي طراحي نماد ورودي یک شهر 

( در 2387باقري، یوسف و منصوري، امیر).باشدآن توسط مخاطب ميدرك معناي  شهر قزوین، عدم ارتباط با هویت شهر و سختي 
. این اي بوده است، کتابخانهاطالعاتآوري و ابزار جمع شدهارائهتحلیلي _با روش توصیفي ورودي شهر"مقاله خود تحت عنوان 

معیارهاي منظرین  نهایتاًیک مکان منظرین بررسي کرده،  عنوانبهورودي شهر را اي شهر، مفهوم الیه، با باور به مکانیزم مقاله
اي براي ادراك منظر شهر است و رودي، دریچهگیري رسیدند که و. و به این نتیجهکرده است ارائهعاصر را ورودي شهرهاي م

 عنصري جهت ایجاد هویت مستقل براي منظر شهري. ادراك ورودي، نیاز به توجه به بعد معنایي حضور در کنار بعد فیزیکي دارد. 

توسط شوراي شهر در   2اي ورودي راهنماي طراحي ورودي شهر دبارياز جمله مطالعات خارجي انجام شده در زمینه محوره
در شهرستان ولوسیا، ایاالت فلوریداي آمریکا، در ساحل شمالي رودخانه سنت جانز در نزدیکي دریاچه مونز است. هدف  5117سال 

 –منظر به شهر،ورودي خوش – باشد تقویت منظر ورودياستانداردهاي طراحي در امتداد این محور ورودي شامل موارد زیر مي
 هاي ناهماهنگ.کاهش آلودگي بصري ناشي از ساختمان –ایجاد استانداردهاي طراحي هماهنگ براي تقویت کیفیت محور، 

( از دیگر مطالعات خارجي است. هدف کلي از 5113ایجاد الگوي جریان ترافیک براي بهبود خیابان راسین در کشور آمریکا)
از دیگر مطالعات خارجي است که باهدف کلي طراحي  5مجدد محیط ساخته شده محور ارتباطي خیابان راسیناین راهنما طراحي 
باشد. این ناحیه شده محور ارتباطي خیابان راسین و بهبود خصوصیات بصري با اجتناب از یکنواختي و تکرار ميمجدد محیط ساخته

)واقع در ایالت فلوریداي آمریکا( مشخص شده است. 3اتي در شهر ماسکگوهاي تجاري و خدمبراي ارائه گستره وسیعي از فعالیت
 شود. براي تحقق این راهنما، استانداردهاي طراحي در محور ورودي خیابان راسین اجرا مي

لوییس به آن توجه شده عملکردي فضاهاي سبز و تفرجگاه ورودي در بیشتر شهرها، از جمله شهر سنت-رتقاي کیفیت بصريا
لوییس در آمریکاي سنت شهر که زماني گردد؛برمي پیش قرن یک حدود به لوییسسنت ورودي تفرجگاه طراحي هپیشین است.

صورت گرفت که شامل بلوار بزرگي بود. در چند  2817 سال در کستر جرج توسط آن هشمالي اهمیت زیادي داشت و طراحي اولی
در این طرح، تفرجگاه ورودي از پنج ناحیه تشکیل شده است که با یک  طرح جدیدي که براي آن ارائه شد اساس برسال اخیر 

با دیگري اندکي متفاوت  هاالمانبا استفاده از مبلمان شهري و سایر  یک هر سازي منظرو  اندشدهدادهمسیر اصلي به هم ارتباط 
جفرسون و تفرجگاه ورودي توجه شده درنظرگرفته شده است تا شخصیت فردي هر ناحیه حفظ شود. همچنین به ارتباط یادبود 

مسیر اصلي پیاده از نظر کاراکتر، ابعاد، رنگ و مصالح یکسان  .اي که بازدیدکنندگان بتوانند از هر دو استفاده کنندگونه است، به
 (.,5118Balsley)نقش مهمي دارد هاآناست که در یکپارچگي کل سایت و ارتباط 
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 ساماندهی ورودی . تجارب ایران در1جدول شماره 

 شاخص ها اهداف و اقدامات انجام شده  

ن
را

 ای
ب

ار
ج

ت
 

ورودی 

 آمل

 ساماندهی مبلمان شهری در محدوده. -
 تسهیل و تقویت خدمات رسانی به مسافرین. -
 عنوانبهایجاد محیطی سرزنده و نشان دهنده هویت شهر آمل  -

 دروازه ورودی استان مازندران.
 و حفظ و تقویت مناظر طبیعی.ارتقاء کیفیت منظر فضای ورودی  -
 تقویت فرصت ها و قابلیت های کاربری و فراغتی فضای ورودی. -

 افزایش بهره وری اقتصادی. -
ساماندهی کاربری ها با توجه به معیارهای سازگاری، همجواری و  -

 مطلوبیت.

 ساماندهی مبلمان -
تسهیل و تقویت خدمات  -

 رسانی به مسافرین
 سرزندگی -
 هویت -
ر ارتقای کیفیت منظ -

 ورودی شهر
 

 رازشی

 .وکندرو یمحل یها یایجاد دسترس -
نامناسب درمحورخلیج فارس  یاالیش عملکردها و فعالیت هاپ -

 .غیره چوب و یانبارها یکارگاه یمانند فعالیت ها
 .ها، فعالیت ها و تراکم یوضعیت کاربر تعیین- -
 جذب گردشگر.- -

ساماندهی کاربری ها با  -
توجه به معیارهای 

 سازگاری
اد تابلوهایی برای ایج -

معرفی جاذبه های 
 گردشگری

 قزوین

ی واحدهای برا جبر از استفاده وعدمی قیتشوی ها استیس اتخاذ -
 .موجودی رگاهیتعم

 وی گردشگر شعار گرفتن نظر در با نیقزو شهری سنت باغات حفظ -
 .یفرهنگ

 به توجه با بیتخر ویی ، جابجایکاربر ریی، تغیبهساز وی ساز بایز -
 .محور هر طیشرا

های فرهنگی و دمات مورد نیاز مسافران، احداث هتل، بازارچهخ -
خوداشتغالی، تجاری کارگاهی، بازار سنگ، پمپ بنزین و کارگاه

 .های نجاری، آهنگری، خرازی و خراطی
بندی شده و براساس سطح اشغال و تراکم ها قطعه طبق نقشه -

ا کاربری ها و نوع بنای مجاز، مناطقی بساختمانی،حریم جاده
حمل و  حفاظتی، کشاورزی، انبار، مسکونی، مزرعه دامداری،خدمات

ای و نقل، ایستگاه خودروهای تاکسی و مسافربر، شهرک گلخانه 
مراکز فروش محصوالت آن، گردشگری، فضای سبز، خدمات مورد 

 گروه تائید با باغداری و کشاورزی و اتحادیه نیاز مسافران، تعاونی
 شهرداری. مقررات و ضوابط

ساماندهی کاربری ها یا  -
 سیاست های تشویقی

دمات مورد نیاز مسافران، خ -
های احداث هتل، بازارچه
 فرهنگی و خوداشتغالی

 

ورودی 

غربی 

 تهران

 .مطالعه دیدهای پیاپی در هنگام حرکت با خودرو -
استفاده از سطح وسیعی زمین بدون کاربری که در جنوب محدوده  -

فضای سبز واسط پارک چیتگر و  صورتبه قرار دارد و تعریف آن
 .احیاء این فضاها برایپارک جنگلی خرگوش دره 

تداعی  چشم انداز کلی از  -
 منظر شهر

احیای زمین های بایر و  -
بدون کاربری با ایجاد 

 فضای سبز در

بندر 

 انزلی

 نصب المان دروازه ماهی و نماد خورشید. -
های معرف هویت شهری  استقرار بیلبوردها، تابلوها و نقش برجسته -

 بندرانزلی.

معرفی هویت شهر با  -
انتخاب المان معرف 

 شاخصه شهر
ستقرار بیلبوردها، تابلوها و  -

نقش برجسته های معرف 
 هویت شهری

 
 جمع بندی تجارب جهانی در ساماندهی ورودی شهر 2جدول شماره 

 شاخص ها اهداف و اقدامات انجام شده  

ب 
ار

ج
ت

ن
ها

ج
 

 لستر
 مجتمع نیا دری تح دیخر وی عموم سیسرو و سبزی فضا و پارک -

 .نیماش گاراژ
 ایجاد کمربندی سبز با عملکردی همانند درب ورودی. -

 فضای سبز -
فراهم نمودن خدمات مورد  -

نیاز و سازگار با ماهیت 
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 ورودی ایجاد الیه بندی و احداث کاربری های صنعتی در الیه دوم. -
 الیه بندی ورودی -

 وین

 و ریتصو ناظر ذهن در و گرفته صورت شهر ازی لک و عیسر افتیدر -
 .گرددی م لیتشک شهر به ورود از مطلوبیی معنا

 شهر خارج و داخل نیبی بصر دوریکر نقش شهری ورود دروازه -
 به دهنده جهت و کننده دعوت خود خاص فرم لیدل به و بوده

 .باشدمی مسافران حرکت
 باعثی ودور ریمس مطلوبی عیطبی مایس باالوی بصر تیفیک -

 جادیا باعث تینها در کهی بخش تیوهو ها سکانس تیفیک شیافزا
 .گشت خواهد فضا نیا به ناظر خاطر تعلق و مکان حس

 کنندگیدعوتحس  -
 هویت -
 حس مکان و تعلق خاطر -
دریافت سریع و کلی از  -

 شهر

 آمستردام

ی مایس حفظ لیدل بهی ورود ریمس اطراف در باالی بصر تیفیک -
 مسافر در ورود زهیانگ جادیا وی بخش تیهو وجبمنطقه، می عیطب
 .گرددی م

ها، پالکاردها،  پرچم مانندی)شهر مصنوع عناصر بای گذار نشانه -
 در موجود بیش حفظ نیهمچن وی ورود ریمس طول در...( و عالئم
 مسافرانی ده جهت و تی، هدایی، خوانایبخش تیهو باعث ریمس
 .گرددی م

 کیفیت بصری باال -
 هویت بخشی -
 فظ سیمای منطقهح -
خوانایی و جهت دهی به  -

 مسافران

 

 مروری برمبانی نظری -3
باشند که از انواع فضاهاي شهري به حساب ورودي شهر و ورودي محله، فضاهایي عمومي در عرصه شهر مي

 به شرح زیر مي توان پرداخت: (. نظریه هاي مرتبط با ورودي 2382آیند)پیرمرادي و مستوفیان، مي
 

 ل جان لنگ: نیازهای انسانیمد -3-1
 :باشدميطراحي شهري متکفل برآورده ساختن نیازهاي متفاوت انساني به ترتیب زیر 

 ... نیازهاي فیزیولوژیکي: تهیه غذا، مسکن و -

 نیاز به ایمني و امنیت -

 نیاز به وابستگي -

 نیاز به عزت و اعتماد به نفس -

 نیاز به تحقق خویشتن -

ي)بحریني و نیازهاي شناختي و زیبا شناخت -
 (. 24، 2332همکاران، 

 

 : مولفه های مکان "کانتر"مدل  -3-2

مدل مشهور دیوید کانتر از پیشگامان ادراکي معماري و طراحي شهري، را مي توان از دیگر چار چوب هاي نظري که قادر به 
کان شهرت دارد، محیط شهري به تبیین مولفه هاي کیفیت طراحي شهري است، محسوب نمود. براساس مدل مزبور، که به مدل م

مثابه یک مکان متشکل از سه بعد در هم تنیده، کالبد، فعالیت و تصورات است. از آنجا که کیفیت طراحي شهري یک مکان ناگزیر 
از پاسخ دهي مناسب ابعاد گوناگون محیط شهري است، مي توان مولفه هاي سازنده کیفیت طراحي شهري را مولفه هایي به 

ولفه هاي سازنده مکان تعریف نمود. به عبارت دیگر، با اقتباس از نظریه مکان کانتر مي توان گفت کیفیت طراحي شهري موازات م
متکفل برآورده ساختن یکي از کیفیت هاي سه گانه کالبدي، فعالیتي و تصوري  هاآنعبارت است از برآیند سه مولفه که هر یک از 

 محیط شهر است )همان(. 
 

 ن پانترمدل جا -3-3
سه مولفه کالبد، فعالیت، معني در خلق حس مکان دخیل هستند که به نحو قابل مالحظه اي با سه مولفه پیشنهادي کانتر 

 (. 32یعني، کالبد، فعالیت، تصورات تشابه دارد و مي توان از روایت هاي مدل کانتر دانست. )منبع قبلي ص
 

 مدل مکان پایدار گلکار -3-4
پیشنهادي کانتر بنیان نظري کارآمد و قابل توجهي براي طراحي شهري است، با این وجود، در پرتو  «مکان»گرچه نظریه 

تدوین  میالدي 2871هاي نظریه مزبور، که در دهه هاي اخیر الزم است که برخي نارسایيپیشرفتهاي دانش طراحي شهري در دهه
توجه به محیط و قرارگاه طبیعي شهرها از جمله مباحثي است که از  و «شناسيپایداري مبتني بر بوم»شده بود، مرتفع شود. مبحث

نظر  اند. بههاي طراحي شهري به واسطه عدم لحاظ آن مورد چالش قرار داشتهطرح شده و برخي از مهمترین نظریه ، 2831دهه 
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ه ابزارهاي نظري مناسبي مورد استفاده مثاب شناسي به آن همچنان بهتواند با افزودن بعد بومکانتر نیز مي« کانم»رسد که مدلمي
 «تصورات»و  «فعالیت»، «کالبد»بر سه بعد  عالوهکند، که را پیشنهاد مي «مکان پایدار»قرار گیرد؛ بر این اساس گلکار مدل

 زیرره انگونه که در شکل شماهم .افزایديم« مکان»نیز به ابعاد گوناگون «اکوسیستم»پیشنهادي کانتر، بعد جدیدي تحت عنوان 
هاي سازنده کیفیت طراحي شهري قرار تواند مبناي نظري بازشناسي مؤلفهمي «مکان پایدار»شود، مدل چهار بعدي مشاهده مي

 «محیطي کیفیت زیست«و «زیباشناختي -کیفیت تجربي«، »کیفیت عملکردي»گیرد. از ترکیب ابعاد چهارگانه محیط، سه مؤلفه 
براساس مدل (. 33، ص2337)گلکار، شوندیت کلي طراحي شهري یک مکان استنتاج ميدهنده کیف مثابه نیروهاي شکل به

کیفیت عملکردي، ( مؤلفه)برآیند سه نیرو  عنوانبهتوان ، کیفیت طراحي شهري را مي«مدل مکان پایدار»پیشنهادي گلکار، یعني
 .گیري نمود محیطي شهرها نتیجه زیباشناختي و کیفیت زیست -کیفیت تجربي

 

 عوامل موثر در طراحی فضای ورودی موفق -3-5
در طراحي فضاها براي یادمان سازي و ایجاد محرك هاي بصري از شیوه هاي مختلفي مي توان بهره برد که هر یک در 
تغییر، تنوع، وحدت و توالي فضا در طول یک مسیر در القاي فضاي ادراکي و ایجاد حس مکاني قوي عمل کرده و آن را تشدید مي 

 (. 2335. مهمترین این عوامل عبارتنداز: )قریب، کند
 میزان محصوریت فضایي -
 لبه فضا -
 تسلسل فضایي -
 سرعت و حرکت -

مهمترین احساسي که باید در مسافر وارد شده به شهر القا شود، حس ورود است. اراضي کشاورزي از پتانسیل ها و زیبایي 
خریب قرار گیرند. فضاي سبز عالوه بر ایجاد زیبایي، لطافت فضا، به ورودي شهرها هستند و نباید در توسعه هاي شهري مورد ت

ي است که باعث به وجود آوردن بسترهایي جهت تعامالت اجتماعي و پاتوق افراد از سنین حداقل رساندن اصوات مزاحم و.... فضای
)حبیبي و طالب بابلي، مختلف مي شود، و اعتبار هر شهر براساس معماري و فضاي سبز آن است که به بیننده مخابره مي شود. 

2332) 
 

 تعریف کیفیت -3-5-1
عاطفي و عقالني خاص بر انسان مي گذارد، کیفیت باعث تمایز پدیده ها از هم  تأثیرکه  باشدميچگونگي یک چیز یا پدیده 

آن بر  تأثیردر طراحي فضاها، تغییرات آب و هوایي و  حاصل فرم، عملکرد و یا معناي یک چیز باشد.  تواندميمي شود و 
قرار  تأثیرسرعت حرکت را تحت  شهرسازي، تناسبات، لبه ها، ویژگي هاي ریتم دار یا خطي فضا را طوري تنطیم کرده که

، 5.)بنفیلدباشدميهمچنین سکونتگاه مردم، فضاي سبز شهري از بدو ورود به شهر نشان دهنده خوانایي شهر  (5123، 2دهد)کالتروپ
 به شرح زیر است: (231 ،2381 هاي طراحي شهري بر اساس مدل مکان پایدار  )گلکار،کیفیت (.5120

 :مولفه عملکردی
 هاي رفتاري )سازگاري فعالیت، زمان، فضا(ارگاهکیفیت قر -

 ها، شبکه پیاده، سواره، شبکه اطالع رساني و ...کیفیت سازگاري فرم شهري با کاربري -

 هاکیفیت ایمني محیط براي فعالیت -

 هاکیفیت امنیت محیط براي فعالیت -
 :زیباشناختی-مولفه تجربی

 -بندي فضایي، سازمان کالبدي، جایگشت،  تودهستخوان)محیط عیني( شامل ا« فضایي-محیط کالبدي»کیفیت  -
 فضا، نقشه نولي، مواد و مصالح و ...

 )محیط ادراکي( شامل کیفیت منظر عیني، تحلیل ساختار نماي شهري و ...« محیط ادراکي حسي»کیفیت  -

هني ارزیابانه، )محیط شناختي( شامل کیفیت منظر ذهني )فضایي و زماني(، منظر ذ« محیط ادراکي ذهني»کیفیت  -
 معاني انضمامي، سرزندگي و...

 مولفه زیست محیطی:
 کیفیت اقلیم خرد فضاهاي شهري )آسایش اقلیمي( شامل آفتاب گیري، سایه اندازي، باد، رطوبت و ... -

 کیفیت اصوات، بو و رایحه محیط -

 کیفیت طراحي شهري پایدار -

                                                           
1 Kaltrvp 
2 Benfyld 
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 بازدهي مصرف منابع طبیعي )انرژي، زمین و ...( -

 هاوسیستمتعادل اک -

 ها )هوا، زمین، آب(تقلیل آلودگي -
 در ادامه اهداف، راهبردها و سیاست هاي ورودي شهر  در قالب جدول بیان مي شود:

 
 راهنمای طراحی فضاهای شهری( :1311 )پاکزاد، اهداف، راهبردها و سیاست های ورودی شهر. 3شماره  جدول 

 سیاست راهبرد هدف

ي
دگ

یرن
پذ

 

 داشتن –راحتي 
 رفاهي اناتامک

 کالبد
 ایجاد باندهاي تندرو و کندرو براي حرکت و مکث مسافرین. -
 دسترسي سریع و راحت به نقاط مورد نیاز در طول مسیر. -

 کاربري
 ایجاد کاربري هایي که نیازهاي مسافرین را تامین کنند . -
 ایجاد کاربري مورد نیاز ساکنین محل. -

 دلبازي

 حضور عناصر طبیعي
 شت پوشش گیاهي در طرفین جاده.کا -
 حفظ و تقویت حضور عناصر طبیعي اعم از دریاچه ، کوه ، جنگل و ... -

حفظ و تقویت دیدها 
 و مناظر

 .بسته نشدن دید توسط عناصر کالبدي و احجام -
 .گشودن دیدها به عناصر طبیعي و نقاط شاخص شهر -
ق با عناصر نشانه هاي شاخص طول متناسب با عرض به نحوي که نقطه گریز منطب -

 شهري باشد .

ي
نای

خوا
 

 وضوح مسیر

قابل رویت بودن 
 مسیر

 تنظیم شیب ها به گونه اي که دید نسبت به نقاط مرتفع یا در عمق بسته نشود . -
 پرهیز از به کار بردن قوس هاي با  شعاع کم در مسیرهاي منحني. -
 تامین روشنایي کافي و متناسب در شب. -

ن موانع مزاحم فقدا
 دید

 جلوگیري از پارك خودروها در حاشیه باند تندرو و در نزدیکي تقاطع ها و خروجي ها. -
 پرهیز از تغییر ناگهاني عرض مسیر به ویژه در باند تندرو. -
 پرهیز از ایجاد ناهمواري و پستي و بلندي هاي ناگهاني در مسیر. -
 ل ، تابلوهاي راهنما ، تبلیغاتي.عدم مسدود نمودن و مزاحمت دید توسط جداو -

 راهبري

 .دیده شدن نشانه هاي شاخص شهر که در جهت یابي موثر هستند - جهت یابي سریع

 تقاطع ها
 قرارگیري تابلوهاي تعیین مسیر به فاصله مناسب قبل از تقاطع ها و خروجي ها. -
که راننده را متوجه تمایز جداره ها در نزدیکي خروجي ها و تقاطع ها به گونه اي  -

 کند.

 هدایت دید

 باریک شدن تدریجي زاویه دید به وسیله پوشش گیاهي و مانند آن. -
 تمرکز دید روي عناصر شاخص شهر در هر سکانس. -
 امتداد دید هر بخش از مسیر به یک عنصر منتهي شود. -
و بلندي تقویت احساس نزدیک شدن به شهر در مسیرهاي پرپیچ و خم یا با پستي  -

 زیاد از طریق رویت نشانه ها.

 نظم

 کالبد
 تقارن نسبي در جداره هاي طرفین. -
 حفظ محصوریت در امتداد حرکت. -

 سلسله مراتب

 حفظ سلسله مراتب در ریتم ها ضمن حرکت. -
 ریز شدن و تدقیق جزئیات بدنه ها ضمن نزدیک شدن به شهر. -
 حیط مصنوع.ترکیب تدریجي و تغییر از طبیعت به م -
 ظهور تدریجي و گاه به گاه مسئولیت شهر و نشانه هاي شاخص آن ضمن حرکت. -

ص
شخ

ت
 

 نمادین بودن
 کالبد

 عدم تقلید از ورودي سایر شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ.-
 نماد خاص آن. عنوانبهدیده شدن سیلوئت شهر در هر سکانس -
 شهر.استفاده از سبک معماري و مصالح بومي و محلي خاص -
 حفظ توپوگرافي و کاراکتر طبیعي محل.-

 کاربري
 استفاده از کاربري هایي که نشانگر فعالیت هاي مردم و منطقه باشد.-
 کاربري هاي تجاري خدماتي در ارتباط با فعالیت هاي الیه هاي پشت.-

 نقش انگیزي

 کالبد

عرف اقلیم و استفاده از عناصر معماري محل در ساخت و ساز احجام و مصالح م -
 معماري منطقه.

 حفظ دانه ها و احجام شاخص دوره هاي تاریخي براي تقویت خاطره ها از شهر. -
 انطباق ساخت و سازها و پوشش گیاهي با اقلیم منطقه. -
 انطباق مسیر با توپوگرافي خاص محل. -

 کاربري
 .حفظ ونگهداري کاربري هاي با سابقه در هر حوزه براي تداوم شخصیت -
 حضور کاربري هاي نشانگر فعالیت هاي اقتصادي اجتماعي شهر. -
 شناسایي تصویر ذهني مسافرین و شهروندان از ورودي شهر. -

 .حفظ دانه هاي شاخص حوزه ورودي- کالبد انعطاف
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 .قابلیت تبدیل دانه بندي احجام به عناصر داخل شهري هنگام توسعه شهر- کاربري

 

 رودی هااصول عملکردی و -3-6
 عملکردهاي ورودي با توجه به نیازهاي وارد شوندگان و نیازهاي شهر. 

 جلوگیري از تداخل عملکردهاي برون شهري و درون شهري. 

 هاآنرعایت سلسله مراتب عملکردي و مجزا کردن عملکردهاي مورد نیاز وارد شوندگان و عبور کنندگان و ترتیب قرارگیري 
 (.2385ا)عباس زاده و همکاران، 

 

 مولفه های عملکردی -3-7
از یک سو در بر گیرنده تامین حرکت و دسترسي و سهل و مناسب پیاده ها و سواره ها به مراکز جاذب شهري است و از سوي 
دیگر، برخالف آموزه هاي مدرنیزم که نقش عملکردي فضاهاي شهري را به کانال ساده اي براي رفت و آمد تقلیل مي دهد، در بر 

عملکردهاي دیگر همچون تفریح غیر فعال، تماشاي مردم و مراسم گوناگون، غذاخوردن و گفتگو، روزنامه خواندن، مالقات  گیرنده
 (. 58، ص2378با دوستان و.... بوده تا ضامن سرزندگي و غناي تجربه فضایي شهر گردند )گلکار، 

 انعطاف پذیري -7کنترل و نظارت  -4سازگاري   -2ي  آسایش و راحت -0ایمني و امنیت   -3نفوذپذیري   -5فعالیت -2
 سلسله مراتب-25 اختالط و کاربري و فرم -22ادراك  -21تنوع کاربري ها  -8دسترسي و ارتباط  -3

 نفوذپذیري: هر چه میزان برخورداري بلوك از شبکه دسترسي بیشتر باشد میزان نفوذپذیري بیشتر است.  –
وانند براي منظورهاي متنوعي به کار آیند، در مقایسه با مکان هایي که براي کاربري انعطاف پذیري: مکان هایي که بت –

 (. 227، ص2381دارند )بنتلي، مشخص و محدودي طراحي شده اند حق انتخاب بیشتري را به کاربران عرصه مي
د تنوعي از تجربیات را عرضه گوناگوني: مکان هاي قابل دسترسي و نفوذپذیر فقط زماني ارزشمند تلقي مي گردد که بتوانن–

 (. و زماني که تنوع و گوناگوني موجود باشد قدرت حق انتخاب مخاطب را افزایش مي دهد. 28بدارند)منبع قبلي، ص
هاي پیچیده تر، به سلسله مراتب: بسیاري از جنبه هاي طرح نیازمند تسلط بصري برخي از قسمت هاي آن است. در ترکیب –

ممکن است با به کارگیري بسیاري از اصول  مسئلهبراي برقراري نظم اجزا با کل، ضروري است. این  کارگیري سلسله مراتب
سازماندهي که تاکنون مطرح شده است قابل دستیابي باشد. در این خصوص نشان دادن چگونگي ارتباط جزییات فرعي به بخش 

مراتب عملکردي در جاده ها، مسیرها و دیگر شبکه هاي (. سلسله 288، ص2337هاي اصلي ساختاري مفید خواهد بود )سایمون، 
 یافت مي شود.  هاآنارتباطي، برحسب درجه اهمیت 

سرعت و حرکت: مسیر حرکتي که جریان ورود به شهر از طریق آن میسر مي شود که در این بخش توجه به نوع حرکت،  -
 (. 2338سرعت حرکت و تغییر آن در محل ورودي حائز اهمیت است )زیواره،

 

 ارتقاء مولفه های عملکردی در ورود به شهر -3-8
 باید عملکردهاي سامان یافته در ورودي شهر واقع شوند که پاسخگوي نیازهاي ورود باشند. 

 نفوذ پذیري بصري نسبت به کاربري هاي مهم به وجود آید و موانع دید حذف شود. 

شود، بطوري که کاربران به آساني قادر به تشخیص و تمایز آن محصوریت راه به راه یک شخصیت پر بار یا قوي داده مي 
 ها مي شود به محصوریت قوي دست یافت. توان از طریق درخت کاري میزان محصوریت را باال برد. به کمک ساختمانباشند. مي

 

 مولفه کالبدی -3-9
کالبد اشیاء است و کالبد شهر بیانگر  هنگامي صحبت از کیفیت محیط مي شود اولین چیزي که به ذهن مي رسد شکل و    

، از طریق طراحي کالبدي است که عمدتا مي توان به طراحي مناسبي دست پیدا کرد. در فضاهاي شهري فرم باشدميهویت شهر 
طبیعي یا کالبد به دو صورت طبیعي و مصنوعي دیده مي شود. محیط مصنوع شامل بناها و مبلمان، المان ها و نمادها و.... و محیط 

اگر بناست طراحي شهري مفید واقع گردد باید قادر "شامل فضاهاي سبز، جنگل، دشت، کوه، رشته کوه ها و.... به گفته کوین لینچ 
(. و چنانچه در 03، ص2333باشد، تا از راه اعتالي کیفیت محیط کالبدي، به اعتالي کیفیت زندگي انسان یاري نماید )گلکار، 

 (. 3، ص2333ماد و نشانه اي از گذشته وجود نداشته باشد هویت شهر کم رنگ مي شود )آتیشن بار، محیط وکالبد شهر هیچ ن
 

 عوامل تاثیرگذار بر کالبد و ظاهر ورودی شهر -3-9-1
 نبود ارزش هاي دیداري در ساخت و سازهاي حومه و حاشیه شهر -
 و نشانه هانبود عناصر محیطي از قبیل مبلمان شهري، فضاي سبز، کف سازي، عالئم  -
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 نامناسب بودن سیماي برخي از کاربري ها -

 اختالل نامناسب عامل مصنوع با بستر طبیعي -

 توسعه خود جوش و فاقد برنامه -

 وجود توده هاي منفصل و پراکنده و بي بهره از یک سازمان منسجم فضایي -

 هویت کالبدي: -
ز غیر متمایز کرده و شباهتش را با هویت کالبدي به معناي خصوصیات و صفات کالبدي است که جسم شهر را ا -

 خودي آشکار مي سازد. 
 

 معیارهای ارزیابی هویت کالبدی:  -3-9-2
 تمایز/ تشابه: به معناي تمایز از غیر و تشابه خودي

تداوم/ تحول: به معناي پیوند با گذشته و عدم انقطاع )تداوم معني و ارزش هاي خودي( و در عین نوآوري و خالقیت با توجه 
 شرایط زمانه )خودماندن ولي همان نماندن(.  به

وحدت/ کثرت: پیوند میان اجزاء متفاوت ناهمگون و حتي متضاد به گونه اي که در کنار هم یک کل را به وجود بیاورند 
 (. 24، ص2338)یزداني، 

کالبدي، تداوم/ تحول از  هر فضاي کالبدي معناي خاصي را به ذهن ناظر متبادر مي سازد. از میان معیارهاي ارزیابي هویت
 همه مهمتر بوده و اصل زیر بنایي محسوب مي شود. 

 

 کنندگیدعوت -3-11
خوش  فرد به ورود بدو در که فضایي عبارتي به دانست ( را مي توان معادل پذیرندگيSence of invitation)کنندگيدعوت

 بودن خودماني و آرامش،صمیمیت و ،راحتي داشتن راتببودن، سلسله م دلباز احساس از ناشي گویي آمد خوش این بگوید آمد

آن  در را مکان حس تواندمي و بیند مي خود در را مکان به انگیزه ورود و تمایل شودمي رو روبه حس این با که زماني در فرد .است
 را سمت به هدایت و کنندگيدعوت نقش که است فضاهایي عناصر و از ترکیبي خود کنندهدعوت فضاي کند. تثبیت و جستجو

 شوددیده مي گوناگون هاي شکل به و دارد دیگر فضاهاي به را و توزیع تقسیم نقش دعوت از پس کنندهدعوت فضاي یک داشته.

  (.85، ص 2333شود)دوستي مطلق،  دیگر حاصل مکان به مکاني از هدایت تواندمي نهایت در و
 به شهري، فضاهاي یا شهري -معماري هاي بناهايورودي فضاي در کنندگيتدعو حس ارتقاء و ایجاد تأثیرگذار بر هايمؤلفه

 را هاآن مکانها آن در حضور با افراد که باشندخصوصیاتي مي شامل ذهني هايمؤلفه شوند.مي بندي تقسیم و ذهني عیني دسته دو

 ممکن و هستند لمس و دید غیر قابل يذهن هايواقع مؤلفه در دهند.مي نشان دریافتي حس مطابق العمليعکس نموده و حس

 که هایيمؤلفه باشندمي لمس و مشاهده قابل کامال هاي عینيمؤلفه مقابل در زند. رقم را متفاوت واکنشهاي مختلف در افراد است

 هايهمؤلف باشند. مي ورودي فضاي از خاص ادراکات ها وحس دریافت در تأثیرگذار و شده شامل را بناها ورودي فرم شکل و

 شهر هر در فرهنگي و محیطي شرایط به توجه با که نمود چرا بندياولویت تواننمي را ورودي یک کنندگيدعوت حس تأثیرگذار بر

 و ایجاد در ها،در ورودي هامؤلفه این نمودن لحاظ با توان ولي مي باشد.مي متفاوت فضا ماهیّت و کالبد به توجه با فضا در هر و
 که هستند هایي کدام معیار هر کنندگيدعوت حس ارتقاء بر تاثیرگذار هايتأثیرگذار بود. مؤلفه هاآن کنندگيدعوت حس ارتقاء

( یا صورت و formفرم) اصلي بخش دو واجد بازار و مسجد مانند شهري فضاهاي باشند. مي گذار تأثیر هم بر و یکدیگر مکمل
 درون که است و اتفاقي اجتماعي حیات آن معناي و محتوا و است البدک همان ( مي باشند که فرم،Meaningمحتوا یا معنا)

 (.31، ص 2330دهد)مولوي،مي رخ شهري فضاهاي
 

  کنندگیدعوتورودی و ویژگی های  از موردی توقعات -3-11-1
 را آن که بدمي طل افراد تجربیات و ذهني تصویر اساس بر خاصي را توقعات اتصال، براي مکان یک عنوانبه ورودي احتساب

به  و داشته کنندگيدعوت در اساسي نقش که است فضایي ورودي هر به مربوط مزبور برد. توقعاتمي فراتر ورودي درب از حدّ 
فرد  پذیرش و کنندگيدعوت حسّ  القاء اول، درجه در رودورودي مي یک از که توقعي است. مکان در حضور نوع معرّف عبارتي
ذهن  در «مکان آن ورودي» از را مکان در حضور تجربه سازد، اوّلینمي قرار بر مکان با که تعامالتي نوع واسطه به انسان است.
دعوت  عدم یا و مکان با فرد پیوند و حضور تداوم براي شوداي ميتجربه اوّلین ادراك، حسّ  از مرحله این و رساندمي ثبت به خود
 .مکان با همنوایي و ورود براي فرد

انسان  ذهن»است.  دیگر دنیاي به دنیایي از آگاهانه خروج ورود و اتفاق، یک براي شده خلق است مکاني ورودي، روي این از
 فضاي هايویژگي کلي (. به طور2333پاکزاد، «)کندمي اتفاق ثبت یک قالب در را زمان و مکان یک عنوانبه را فضا همواره

جزء  گیريشکل نحوه انعکاس که نمود تقسیم عملکردي ادراکي و ویژگیهاي هدست دو به توانمي را آن شکل در کاملترین ورودي
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 فضایي به عبارتي دانست؛ «پذیرندگي»معادل توانمي را کنندگيدعوت.آنهاست عملکردي و کالبدي خصوصیات و ورودي فضاهاي

 و راحتي»،«مراتب داشتن لسلهس»،«بودن دلباز»احساس از ناشي این خوشامدگویي بگوید؛ آمدخوش فرد به ورود بدو در که

 خود در را مکان به «ورود»انگیزه و تمایل شود،مي روبرو حس این با که زماني در فرد .است «بودن خودماني و صمیمیت»،«آرامش

 .کند تثبیت بعد مرحله در و جستجو آن را در «مکان حسّ »تواندمي و بیندمي
وابسته  ضمن باید ورودي یک عبارتي به .کرد اشاره «تبدیل پذیري»به انتومي رود،مي ورودي یک از که توقعاتي دیگر از
و  آرامي به درون و بیرون هايمکان و ها-حریم که نحو بدین .کند گوشزد یکدیگر به را هاآن تبدیل دوطرف، فضاهاي به بودن

 .نمایند متناسب آن رویدادهاي با اهنگهم و درون هواي و با حال را خود رفتارهاي بتوانند افراد که شوند تبدیل هم به ظرافت
عمل  حریم دو میان واسط حد یک عنوانبه مراتبي سلسله یک نظام در که شودمي احساس حریم دو میان زماني ورودي وجود

 انتظار ندارد. عمدتاً ای رفتار تبدیل بر زیادي تأثیرگذاري همچنین ورودي«. مرز»تا دارد را« عرصه»حالت بیشتر ورودي نماید. البته

 آیدپیش مي فرد براي فرصت یک که اینجاست واقع در و یابند ورودي تغییر دوطرف در -اندك چند هر -رفتارها که رودمي

 مکث و میافتد اتفاق ورودي یک در آنچه پس دارد. «مکث» فضایي براي ایجاد به نیاز گیريتصمیم بگیرد. این «تصمیم»تا

 .است انتخاب یک حاصل که است حرکتي

آن  دوطرف هايعرصه که است این نفوذپذیري الزمه و رودانتظار مي ورودي هر از که است توقعاتي دیگر از «نفوذپذیري»
یک  از دید مسیر نشدن بسته ارتباط این احساس راههاي از یکي .شوند تبدیل هم به آرامي به و نشده تفکیک یکدیگر از مطلقا
یک  تداوم که شودمي باعث حریمها حفظ ضمن محدود، چند بصري هر رابطه وجود ست.ا ورودي با برخورد در دیگري به عرصه
  (2333پاکزاد، و 0-2 ،ص 2385نقشیاد، مشاور شود)مهندسین تداعي فرد براي دیگري در عرصه
 

 مولفه های ورودی -3-11
 -نفوذپذیري، )شامل  ي مولفه عملکرد

 يفعالیت، ایمني و امنیت، آسایش و راحتي، سازگار
کنترل و نظارت، انعطاف پذیري، دسترسي و 
ارتباط، تنوع کاربري ها، ادراك، اختالط )کاربري و 

 فرم(، سلسله مراتب(
طبیعي، شامل )  مولفه کالبدي

 مصنوعي)تناسب بصري(، غنا،
دل پذیري بصري، خوانایي، ماندگاري، 

 پایداري، غناي حسي(
: شامل عیني، ذهني ماخذ: مولفه معنا)هویتي(

 (.38، ص2333دمي، و دیگران، )خا

 

 
 ویژگی های عملکردی ورودی شهر.  4شکل شماره 

 (.1312)بحرینی و بابلی، 
 

ورودی اقتباس از )مظفری پور،  کنندگیبر دعوت ذهنی و عینی منظر و سیما تأثیرگذار های.  مؤلفه4جدول شماره 

13:3:21) 

 مولفه های ذهنی مولفه های عینی

 آرامش تمیزی

 معنویت وش نما بودنخ

 اصالت استفاده از فضای سبز

 خاطره انگیزی هماهنگی با جداره

 با معنا بودن هماهنگی و یا تنوع نسبت به نماهای اطراف

 سرزندگی روشنایی
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 هویت تنوع فرم

 صمیمت و خودمانی قدمت

)مظفري پور،  کرد عیني طبقه بندي لفهمؤ و ذهني مؤلفه دسته دو به توانمي را ورودي توقعات از ادراك نوع به بسته
2383:51) 

 . در کنار عواملي که تنش رواني انسان راباشدميآرامش: سکوت شرط الزم براي برقراري آرامش است ولي شرط کافي ن-2

 (.2382،002صص ، 2333 کند )پاکزاد، آرامش احساس در آن و تلقي کند آرام را فضایي فرد تا نیازند مورد دهند، کاهش
 معنایي با ورودي هر تناسب»اینجا در است. امّا نظري بنیان فکري و ریشه داشتن و بودن اصل با معني به واقع اصالت: در -5

 .گرفت نظر در تواناصالت، مي شاخصه مهمترین عنوانبه را «کند متبادر ذهن به که باید

 را ذهني ماندگاري و القاء دارد وجود معنا و عملکرد ،کالبد در که آنچه هر به توانمي را«انگیزي نقش»انگیزي:  خاطره -3

 نظارت توقف، قابلیّت فضا با در تصرف و دخل از ناشي کنش حاصل را «مأنوس ایجاد محیطي»و دانست متعلق کند،مي فرد براي

 .کرد تلقي مکث و
 با آن اجزاي و عناصر میان بتوان که بطوري است؛ محیط آن و شناخت درك در وضوح محیط معناي از بودن: منظور معنا با-0

 غیر ابعاد ارتباط در این و کرد برقرار ارتباط سهولت به مکان و از زمان منسجم ذهني تصویر یک قالب در هامکان و رویدادها سایر

 (.2373نمود)لینچ، دخیل نیز را هاارزش و فضایي
 و فضا در تحرك و جوش و جنب از حاصل که است يشود کیفیّتمي متبادر ذهن به سرزندگي از که سرزندگي: مفهومي -2

 میزان توانمي کیفیّت، این بابروز یافت. عملکرد و در کالبد «تنوّع»ایجاد در توانمي را قابلیت این است. آن در نقش آفریني

 .زد محک را آن کنندگيدعوت و فضا استقبال از
 دیگر تمییز چیز از را چیز یک که حدي توانمي امّا است، داده ايخود ج در را متعددي مفاهیم و معاني هویّت گرچه هویّت:-4

 .کرد قلمداد دهد،مي

 در تواندمي که کرد ذکر «دانستن خود آنِ از»توانمي بودن را خودماني و صمیمیّت بودن: مفهوم خودماني و صمیمیّت -7

 فرد که است فضایي ساخت در مشارکت و مکث اري،حسّ ماندگ رویکرد، این پیامد نماید. توجهي شایان کمک «تعلق حسّ »ایجاد

 .دارد دلبستگي و آن تعلق به

 بودن دلباز واقع در نماید. تعریف «بودن دلباز»براي مشخصي را گستره تا بود نخواهد قادر عیني، بودن: مفهوم دلباز -3

  (.2333بگیرد)پاکزاد، علقت تواندمي است، یک فضا در بودن از حاصل «راحتي»و «فضا گشادگي»به که احساسي است
 

 هایافته -4
 با باشدمي شهروندان کنندگيدعوتشهر در حس  يورود يکالبد و کارکرد فضا تأثیر يبررسبا توجه به هدف پژوهش که 

ع آوري شده و داده ها  مورد نیاز با روش کتابخانه اي و روش پیمایشي جم انجام شدتحلیلي  -توصیفي  صورتبهروش تحقیق 
بررسي و تحلیل شده است. جامعه آماري شامل استفاده کنندگان از  SPSSها با استفاده از نرم افزار است و تجزیه و تحلیل داده

توزیع گردید.  هاآننفر تعیین شد که پرسشنامه بین  330. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران باشدميفضا)شهروندان( 
که در قالب طیف  باشدميسؤال  57سؤال تخصصي که بدنه ي اصلي پرسشنامه شامل 57سواالت عمومي و 0پرسشنامه شامل 

منطقه  3و  4و ناحیه  3منطقه  2و ناحیه  23منطقه  0لیکرت مشخص گردیده است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش در ناحیه 
 ح زیر احصا شد.بر اساس مطالعه حاضر شاخص هاي پزوهش به شر قرار دارد.  0

 

 :  شاخص های پژوهش)منبع نگارنده(5جدول شماره 

 شاخص ها معیار عوامل ردیف

 کالبدی 7

 نوع استفاده
 ها یتنوع کاربر

 ها یکاربر یو همجوار سازگاری

 ها با فضای ورودی شهرتناسب کاربری

 دسترسی

 دسترسی و ارتباط
 کنترل و نظارت
 سلسله مراتب

 حفظ حریم ورودی شهر

 تراکم بنا

 بنا، کیفیت و عمر

 تعداد طبقات
 نوع مصالح

 مصالح نما و وضعیت نماکاری
 سطح اشغال بناها
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 شاخص ها معیار عوامل ردیف

2 

 

محیطی و 

 فضای سبز

 

 کیفیت محیط

 نفوذپذیری
 انعطاف پذیری

 خوانایی و جهت دهی
 امنیت و ایمنی

 حس مکان و تعلق خاطر

 فضای سبز
 فضای سبز

 انطباق با محیط طبیعی

 ایرانی اسالمی 7

 محتوایی

 محیطی و طبیعی عناصر

 هماهنگ)زیبایی بصری( و بومی نماهای و مصالح

 ایرانی هنر و فرهنگ با های نشانه و نمادها

 تاریخی و بومی های نشانه و نمادها

 فضایی

 گردشگری و دستی صنایع معرفی

 ...و شمسه مانند ایرانی هندسی های فرم و اسالمی ایرانی های فرم

 دسترسی)عدالت و تعادل( شعاع و عملکردی سلسله

 شهر)خوانایی( تاریخی و فرهنگی ی هاویژگی معرفی و رسانی اطالع

 

 گیرینتیجه -5
با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش مي توان گفت که  باید گفت: مقایسه نتایج پژوهش با نمونه مشابه انجام شدهدر 

هر را دارند. و همچنین کنندگي و تمایل و رغبت شهروندان به شزیادي در ایجاد حس دعوت تأثیرمولفه هاي کارکردي و کالبدي 
اسالمي مي توان آن حس را ارتقا داد. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش اکبري  -مي توان با استفاده از الگوي شهرسازي ایراني

همچنین با نتایج پژوهش  باشدميمهام و همکاران که به بررسي کیفیت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهر پرداختند هم سو 
گذار در منظر ورودي کاربري هاي تجاري و مذهبي بر ارتقاي حس  تأثیرور که به دنبال شناسایي مولفه هاي مظفري پ

عوامل عیني چون تمیزي کف و جدارههاي کاربریهاي تجاري در محدوده بازار و بود و به این نتیجه رسید که  کنندگيدعوت
ش تاریخي در مسیر بازار ، نورپردازیهاي متناسب با فضاي بازار و یک کاربري مذهبي داراي ارز عنوانبههمچنین مسجد النبي 

جلوخان مسجد، توسعه و پوشش گیاهي زیبا و مناسب اقلیم شهر قزوین و همچنین تغییرات در فرم و شکل کفسازي و نماي 
و نتایج  باشدمي، نیز هم سو دشومي کنندگيدعوتزیادي در جذب افراد به محدوده بازار دارد. و سبب ارتقاء حس  تأثیرساختمانها 

حس  يدر ارتقا ياسالم یرانيا يمولفه ها یريدرصد به کارگ 77نشان داد که پژوهش را تایید مي کند. همچنین نتایج 
با پژوهش سروین الهي که به بررسي معماري منظر ورودي شهر  باشدمي یرگذارتاث يورود يشهروندان در فضاها کنندگيدعوت

 موجب ارتقاء شهر، ورودي منظر در اسالمي -ایراني هویت داشتن نظر در که دهدمي نشان مطالعات وي  بود و  ایراني پرداخته

 .باشدميگردد نیز هم سو مي آن تاریخي هویت تداوم و واحد حیثیت یک مثابه به شهر کلیت از حسي ادراکات و منظر کیفیت
 

 محدوده)نگارنده ( دینقاط ضعف و قوت و فرصت و تهد ی.  بررس6جدول شماره 

 نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف قاط قوتن
چشم انداز زیبا و متنووع طبیعوی 
 ناشی از شرایط کوهستانی منطقه
امکان بازسازی کاربریهای مجواور 

 به علت تعریض محور

وجود محور اتوبوس برقی )حمول 
 و نقل عمومی بدون آلودگی هوا(

 نیواز ردموو هوایزیرساخت وجود
 صنایع

 ورزشووی و سووبز فضوواهای وجووود
 صنایع هایمحوطه داخل

ای بوورای فقوودان خوودمات محلووه
 های مسکونیساکنان بخش

نامناسب بودن عملکردهای جوداره 
 با مشخصات فیزیکی محور

آلووودگی هووای بصووری ناشووی از 
 کاربریهای ناهمخوان ورودی

فرسودگی شودید کالبود در بخوش 
 زیادی از محور

ی و گرافیک محیطوی مبلمان شهر
 نازیبا در محدوده درونشهری

آلودگی بصری به واسطه تأسیسات 
 تأمین نیروی محرکه اتوبوس برقی

هووای نامتجووانس وجووود کوواربری
متعلق به قطعات بوزر  گاراژهوا و 

هوای اتومبیول در جوداره تعمیرگاه
 محور

تقلیل نقش محور در محول تالقوی 
با اتوبان افسوریه از شوریانی درجو  

استقرار محور در امتوداد 
محور تاریخی و بوا ارزش 

 انقالب

ترمینووووووال  وجووووووود
مسوافربری بوین شوهری 

 شرق

امکووان بهووره گیووری از 
عناصر طبیعی موجود بوا 
ارتقووای سووطح کیفووی و 

در بهبووود  هوواآنکمووی 
 منظر

امکوووووان زیباسوووووازی 
دیوارهای وسیع نظوامی 

 ...با نقاشی یا

واقووع شوودن بووین جوواده 
ارتبوواطی شوومال و شوومال 
شرق کشور به مرکوز کوالن 

 شهر تهران

قطوع تووداوم محووور توسووط 
 ترمینال اتوبوس برقی

 کیفیوووت موووداوم کووواهش
 پهنه در سکونت

 وقوووووع و بووووروز امکووووان
 بوه اجتمواعی ناهنجاریهای

 دفاعبی فضاهای وجود علت
 شهری
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ه دسترسوی و ترمینوال بوین یک ب
 شهری و اتوبوس برقی

 هاپیشنهاد -6
 )میدان امام حسین(شهر ورودي میدان تا مانده کیلومتر 2 محدوده در خصوصاً مکث فضاهاي ایجاد -
 نمایند. مي فعالیت شب از يسپا تا بعبارتي نماید مي ارائه روزي شبانه تخدما هک هایياربريک و هافعالیت تقرارسا -
 بندي عملکرديتقسیم عملکردهاي مورد نظر به فعالیتهاي همجنس جهت دستیابي به یک پهنه -
 هاي همجنس به منظور تسهیل دسترسيرکز و پرهیز از پراکندگي در مکانیابي کاربريحفظ تم -
 شهریور و دماوند تا سه راهي تهرانپارس قرار دارد.   27مسیر اتوبوس برقي در امتداد خیابان  -
ضمن  ها و صنایع مجاز به بخش شرقي محور )از محل قدیم تـــرمینال شرق تا جاده دماوند( انتقال کارگاه -

کیلومتري  251انتقال صنایع آلوده ساز مهم به خارج از  ساماندهي و پاالیش این فعالیت ها مورد تاکید مي باشد.
 شهر تهران

در مورد نوار جنوبي بدنه دماوند از میدان امام حسین تا محل قدیم ترمینال شرق که در وضعیت موجود داراي پهنه  -
ري است توصیه بر شکل گیري کاربریهاي مختلط خطي از نوع تجاري مختلط کارگاهي و تجا –هاي کارگاهي 

خدمات رفاهي و اداري و تاکید بر عدم شکل گیري کاربریهاي مسکوني در بدنه هاي این محور )به دلیل نقش 
 قوي حرکتي این محور و تنزل کیفیت واحدهاي مسکوني در بدنه محور( در بخش غربي آن است. 

 حریم توسعه بزرگراه و به تهران شرق ورودي ارتقاء اصلي، و فرعيتقاطعهاي  کنترل و ها دسترسي سازي ایمن -

 رودهن. -تهران آزادراه به ورودي شرقي مناسب اتصال نحوه طراحي و مطالعه آینده، هاي بیني پیش جهت آن
اي که در به گونه امکان پذیرساختن جایگزیني و حفظ و جذب صنایع پاك به جاي صنایع آالینده موجود در منطقه -

 خلق یک منطقه دو قطبي سکونت و فعالیت کارآمد کمک شود.
 خوانایي و وضوح افزایش براي مسیر دوجداره نسبي با ایجاد تقارن ارتقاء خوانائي ورودي شرقي شهر تهران -

 شود. لحاظمسیر
 ارتقاء کیفیت سیمائي محور ورودي شرق تهران -
 عناصر شاخص با ارزشحفظ و بهره گیري از پهنه ها و  -
 مکانیابي عناصر کالبدي و ابنیه شاخص به فواصل مناسب -
 اصالح مقطع محور دماوند با توجه به ویژگي هاي عملکرد آن -
 ایجاد تمایز کالبدي و ارتفاعي در بدنه -
 از بافت شهر به شدن نزدیکتر با هک نحوي به پذیرد تصور مراتبي لسلهس بطور بافت بندي دانه -

 گردد. تبدیل دانه ریز به دانه درشت تلحا -
 قبیل از مسافرین نیاز مورد شهري تتجهیزا شامل خدماتي و رفاهي هاي مجتمع ایجاد و احداث -

 .نیمکت و زباله طلس ،آبشیر و آبخوري عمومي، تلفن ککیوس -
 شود. درختکاري متر 21 بعرض داقلورودي ح مسیر طرفین -
 برد. مي بهره بومي هاي فرآورده از عموما هک شهر محلي و بومي لحمصا و معماري بکس از تفادهسا -

 شهر داخل هاي اربريک به تبدیل قابلیت هک هایي اربريک به زمین تخصیص جهت ریزي برنامه -

 باشد. داشته را عهتوس هنگام در -
 

 منابع

و معیارهاي سازماندهي براي بازیابي (. مبادي ورودي شهرها و تدوین اصول 2332ابلقي، علیرضا، و پورجعفري، امیرحسین، ) .2
 انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري.  23( شماره 44-74یک فضاي شهري فراموش شده مجله آبادي)

همایش ملي سازه، راه،  ، بررسي معماري منظر ورودي شهر ایراني نمونه موردي شهر تاریخي شیراز،2381سروین،  لهي,ا .5
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسمعماري، چالوس، 

( بررسي کالبد و کارکرد مبادي ورودي 2381)محسني، ایرجم،  ؛ملکشاهي، غالمرضا ؛قدمي، مصطفيم، امیر؛ اکبري مها .3
 .52شهر، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 

ماهنامه  "منظرشهري براي مستقلهویت دایجا جهت عنصري مثابهبه شهر، ورودي"(2387)امیر منصوري، یوسف، باقري، .0
 .2-20:( 41) 22باغ نظر، 

 -محیط شناسي "تدوین اصول و ضوابط طراحي محیطي ورودي شهر"(، 2332بحریني، سید حبیب،علي طالب بابلي، ناهید) .2
 ، دانشگاه تهرانویژه نامه طراحي محیط

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/217961/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c_%d9%82%d8%af%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/217961/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c_%d9%82%d8%af%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/73474/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d9%84%da%a9_%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/73474/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d9%84%da%a9_%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/269267/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/269267/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/269267/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/269268/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
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 يفصلنامه شهر، ورودي محیطي طراحي ضوابط و اصول تدوین ،(2332)ناهید بابلي، طالب علي و سیدحسین بحریني، .4
 شناسي محیط

 (. مباني نظري و فرآیند طراحي شهري. تهران: شهیدي. 2332پاکزاد, ج. ) .7

 ، کتابخانه الکترونیکي آدینه بوك."دهسبزه میدانم هویت گم ش "(.2382ي)پیرمرادي پوریا، مستوفیان،عل .3
اي کالبدي در کیفیت محیط شهري در نواحي مرکزي، همایش ملي قدمي، مصطفي، حسیني، سیده سمانه، بررسي مولفه ه .8

 . 2381آرمان شهر، 
 "شناسي زیبایي جنبه از زابل شهر در زاهدان ورودي محور منظر و سیما بررسي "(،2385کیاني، اکبر و سرگزي، زهرا) .21

 .24-2ص  22 شماره, 0 دوره, شهري ریزي برنامه و پژوهش: نشریه
، 2373تحلیل گونه شناختي تئورهاي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتي  هري:گلکار، کوروش، طراحي ش .22

 . 58ص
هاي تجاري و مذهبي بر ارتقاي حس گذار در منظر ورودي کاربري تأثیرشناسایي مولفه هاي  "(2383مظفري پور، نجمه) .25

 ،2هاي منظر شهر، سال اولریال شمارهدوفصلنامه پژوهش "کنندگيدعوت
بررسي علل تصادفات ورودي شهرها و سازماندهي فضاهاي پیرامون در جهت ایمن "، (2332)میررحیم،موسوي .23

 .سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسي عمران سراسر کشور، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،"سازي

: مطالعه مورد محدوده) کنندگيدعوت حس ارتقاء هدف با ورودي منظر بهسازي" ،(2380)الهه شجاعي، و مریم فر، معیني .20
 .3 شماره دوم، سال شهر، منظر هاي پژوهش "(قزوین بازار ورودي تا النبي مسجد ازجلوخان

طراحي ورودي شهرها بر اساس مولفه هاي پایداري، همایش ملي  "(2385نقصان محمدي، محمدرضا، ریسمان باف، پریسا) .22
 سالمي قزوین.معماري و شهرسازي انسانگرا، دانشگاه آزاد ا

16. Bnfyld, af.kyd, (2014) people Habit: 25ways to Thinks About Greener, Healthier Cities, 
publisher: Janury6th 2014 by people Habitat Communications. 

17. Carmona, M & S. Tiesdell. (2007) "Urban Design Reader", New York, Elsevier: 263-
307. 

18. Dougherty, Dana Lyn, (2006), “Embodynig the city: Identity and use in urban public 
space”, Virginia, 

19. Kaltrvp, peter,(2013), Urbanism in the Age of Climate Change, publications: China 
Design Manual. 

20. Wolf, Charles(2013), Urbanism Without Effort,publisher: Island Press. 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک9049(، تابستان 91)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

روابط  جادیدر سازمان با ا ییو لزوم پاسخگو کیالکترون یشهردار
 اریس یکیالکترون یشهردار یو راه انداز یعموم

     

 *1مهدی راغب
 25/10/0010تاریخ دریافت:  

 12/10/0010تاریخ پذیرش: 
 

  00033کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

عنصر  نیترمهمنقشی تأثیرگذار در اداره امورات محلی و ارائه خدمات عمومی شهری داشته باشد و  تواندیمشهرداری 
قرار گرفته  یتوجهیبها از قبیل علوم انسانی نیز مورد مانند سایر رشته زین. روابط عمومی دیآیممدیریت شهری به حساب 

در کشورها، تا حاال نتوانسته از جایگاه مناسبی  روزافزونعات و توسهه با توجه به گسترش تکنولوژی و ارتباط و اطال
اطالعات و ارتباطات دستخوش تحوالت زیادی شده  روزافزونبرخوردار گردد. ابهاد خدمات عمومی شهری نیز با توسهه 

شهرهای امروز هماهنگ  مختلف زندگی روزمره تأثیرات وسیهی گذاشته است، چنانکه الزمه زندگی در یهاجنبهاست و بر 
تحقیق حاضر بر . باشدیمنوین  یهایفناورو  هاروش یریکارگبهنقاط تمرکز و تهامالت و لزوم  عنوانبهشدن با تحوالت 

اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و به لحاظ ماهیت مواد و اطالعات گردآوری شده، توصیفی تحلیلی و از نوع 
الکترونیک که از فناوری اطالعات و  شهرآرمانت شهری در راستای دست یافتن به تحقق نهاد مدیریموردی است. 

دقیق و  یرساناطالعسریع و بهتر به شهروندان و عموم مردم و  یرسانخدماتشده است، اهدافی چون  مندبهرهارتباطات 
هنگی اطالعات و ارتباطات بین واحدهای و هما یادارفرآیند کاری و  یسازشفافو هوشمند سازی در این راستا،  موقعبه

 .باشدیم هایشهردارمختلف خدمات شهری و 

 

 .اریس یاطالعات، شهردار یفناور ،یروابط عموم ک،یالکترون یشهردار ،یشهر تیریشهر، مد یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (m.ragheb212161@gmail.com) رانیا ،یخو ،یخو یشهردار یکارشناس امور مال ،یدولت تیریکارشناس مد - 9
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 مقدمه  -1
 تیاهمکم یهانقش یفایتمام تا ا تیدارد که از حاکم یدرجات مختلف یشهر تیریمد انیدر جر ینقش نهاد شهردار

قانون  ران،یا یکنند. در نظام حقوق یم نیتبب ینظام حقوق ۀو مقررات موضوع نیرا قوان یشهردار گاهیو جا تیاهم ۀ. درجراستیمتغ
از آن،  یشهروندان، با نسخ مواد متهدد یو مدن یاسیس یاست که با وجود رشد و آگاه اریقانون مه 0000مصوب  یشهردار

از آن ستانده و به دولت واگذار شده  یشهردار اراتیو اخت فیوظا نیتر ینحو که اساس نیاعمال شده، به ا انهیواپس گرا یکردیرو
 لیرشته ها از قب ریمانند سا رین یروابط عموماست.  شیخو یامور محل ۀشهروندان در ادار یآن مشارکت حداقل ۀجیاست که نت
و ارتباط و اطالعات و توسهه روز افزون در کشورها، تا  یقرار گرفته با توجه به گسترش تکنولوژ یتوجه یمورد ب زین یعلوم انسان

و ارتباطات دستخوش  عاتبا توسهه روز افزون اطال زین یشهر یبرخوردار گردد. ابهاد خدمات عموم یمناسب گاهیحاال نتوانسته از جا
 یدر شهرها یگذاشته است، چنانکه الزمه زندگ یهیوس راتیروزمره تأث یمختلف زندگ یشده است و بر جنبه ها یادیتحوالت ز

 یم نینو یها یروش ها و فناور یریامروز هماهنگ شدن با تحوالت به عنوان نقاط تمرکز و تهامالت و لزوم به کارگ
 یکوچک و بزرگ از ویژگی ها یشهرها یشهرنشینی، افزایش جمهیت شهرها و به دنبال آن توسهه  (.0032 ،یقاض دیرسهی)مباشد

و مدیریت کارآمد است. تاکنون، مدیریت  یدر گرو داشتن برنامه ریز کونتگاهی،پایدار این مراکز س یعصر حاضر است و توسهه 
واحد شهرى در ایران به مهناى واقهى خود پیاده سازى نشده و وظایف آن در بین سازمانهاى مختلف از جمله شهردارى توزیع شده 

امیدوار بود .حال، سوال این است که چرا در  رىپیاده سازى شهر الکترونیکی با محوریت شهردا است .به همین دلیل، می توان به
 لیتوان دال یسوال م نیپاسخ به ا یکند؟ برا یم دایمهنا پ یشهردار تیدنیا، شهر  الکترونیکی با محور یایران و سایر کشورها

. استفاده کننده از داده های شهری در مدیریت و برنامه ریزی 2 . دربرگیرنده داده های شهری در سطح وسیع،0 را برشمرد: ریز
. بزگترین سازمان در شرح تهریف وظایف 0. بزرگترین سازمان در ارائه خدمات عمومی در ارتباط با مردم، 0خدمات شهری در شهر، 

وجه به زیر ساخت ها و . در مدیریت شهری ت6. واگذار کننده بزرگ کارهای دولتی به بخش خصوصی، 5و خدمات رسانی، 
. 8برنامه ریزی ملی و منطقه ای با آمار های مورد نیاز سازمان، . 3ها و فراوانی در تجهیزات و امکانات فراگیر در دست، تخصص

  (.0086:30)خان زاده، مطمئن ترین و دست یافتنی ترین سازمان در زمینه پایگاه اطالعات شهری

جهت  زیای اعجاب انگ لهیوس زین نترنتیتجاری قرار گرفته است، ا تیارتباط با موفقبه طور روز افزون در  یعموم روابط
 یم فایرا ا یقیحق اییمجازی در دن اییدن نیکردن ا انیدر نما یمهم ارینقش بس یروابط عموم نیب نیاست در ا یارتباطات جهان

 نیبا ا یضرورت دارد که متخصصان روابط عموم نیگذارده است. بنابرا ریتأث یروابط عموم رتکنولوژی به شدت ب انیم نیکند. در ا
به دست آورند تا به مشارکت کنندگان مؤثری در  یهای آن شناخت تیو از قابل رندیآشنا شوند، آن را به کار گ دیتکنولوژی جد

استفاده از اینترنت و اطالعات طبقه بندی شده شهرداری الکترونیک با (. 0038 نز،یگردند)راب لیسازمان ها تبد رییگ میفراگرد تصم
و هوشمند با در دسترس قرار دادن آنها برای عموم مردم به صورت سریع و مطمئن و فارغ از محدودیت مکانی و زمانی خاص به 

آوری اطالعات  تصمیم گیری، فن ندیاطالعات در فرآ میت(. به دلیل اه0083:02و همکاران،  انی)ساالوندشهروندان ارائه می نماید
فهالیت های روزمره بشر را تحت تاثیر قرار داده است. در حوزه شهری،  یدر جهان با سرعت چشمگیری درحال توسهه بوده و تمام

شهری را کامال  تارائه خدما ک،ینزد ندهیدر حال ظهور هستند و در آ گرییپس از د یکی یشهرها و شهرداری های الکترونیک
باشد،  یکه در حال شکل گیری است نم یبشر، متناسب با نیاز جامهه اطالعات یسنت ینجا که سبک زندگکنند. از آ یدگرگون م

از  یکی ،یجامهه مورد نظر و مناسب برای جامهه اطالعات یو اجتماع یفرهنگ طیبا توجه به شرا یالگوی مناسب زندگ کیارائه 
از الزامات حکومت در دولت های جوامع اطالعاتی، استفاده از فناوری  یکیباشد.  یم یالکترونیک هایبرنامه های مهم شهر

کارآمدی و پاسخگوتر ساختن دولت می باشد که  تیدسترسی، تقو تیقابل شیاطالعات برای مهندسی مجدد مهماری دولت، افزا
 شیبا افزا(. Al-Soud & Nakata, 2010ک شده است)یتحت عنوان دولت الکترون تییموضوع سبب به وجود آمدن واقه نیا

استفاده  شتریرقابتی ب اییبه مزا ابییبرای دست نترنتیمختلف از ا عیسازمان ها و شرکت های دست اندرکار صنا نترنت،یا تیاهم
 ندهاییاساسی در فرا راتییتغ جادیبه ا ازیبوده و ن عیدر صنا راتییکننده تغ عیعوامل تسر نیاز مهم تر یکی نترنتیمی کنند. ا

 (.Li et al, 2012سنتی همواره در مطالهات دولتی، صنهتی و دانشگاهی تکرار شده است)
 

 روش تحقیق -2

تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و به لحاظ ماهیت مواد و اطالعات گردآوری شده، توصیفی 
 تحلیلی و از نوع موردی است.

 

 پژوهش نهیشیپ -3
از  یکیاشاره داشته اند.  کیالکترون یو ارتباط با شهردار اریس یشهردار یبه بررس ی(، در مقاله ا0036و همکاران) یسرافراز

 قیو تصد یهمچون محرمانگ یخدمات سیّار به کاربران احراز تمهیدات امنیّت ۀیدر ارا یچالش های شهرداری الکترونیک نیمهمتر
از چالش  یهای گوناگون امنیت خدمات بیسیم انجام شده اند، اما تاکنون رتبه بندی جامه نبهروی ج یاست. تحقیقات وسیه تیهو

جهت  یتواند برای تهیین استراتژی شهرداری الکترونیک ینشده است. تحلیل حاصل م هیسیار ارا یشهرداری الکترونیک یهای امنیت
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به  ی(، در پژوهش0036دودانگه و افشار) ،یباشد. کاظم ذاریرگسیار تأث یروی خدمات شهرداری الکترونیک یهای آت یگذار هیسرما
نقش روابط  ی(، در بررس0083)یفیپرداخته اند. شر یکیالکترون یو وفادار تیبر رضا یکیخدمات الکترون تیفیک ریتأث یبررس
به  یارتباط یکانال ها نها با به کار برد یکه روابط عموم دیآ یبه دست م جهینت نیمخاطبان، ا یسطح آگاه یدر ارتقا یعموم

و دانش مردم را  یارائه اطالعات در مورد سازمان خود، سطح آگاه یهنیآنها،  یمحتوا تیخود و جامهه و تقو نیب یعنوان واسطه ا
خود، با سپردن آن به افراد متخصص و  یفهال کردن بخش امور رسانه ا قیها، از طر یاساس، روابط عموم نیبرند. بر ا یباال م

افکار  یسطح آگاه یتوانند در ارتقا یم ،یروابط عموم یها کیو به کار بردن تکن یارتباطات، رونامه نگار یماهر در رشته ها
 یدرباره روابط عموم یمختصر نهیانجام داده در زم ی(، در پژوهش ها0038)یو مخاطبان خود نقش داشته باشند. مسکن یعموم
کسب تفاهم  ،یسنجش و جلب افکار عموم ،یتهامل هیانتشار اطالعات، ارتباط دوسو ،یکند که اطالع رسان ینکته اشاره م نیبه ا

دولت ها، ملت ها و فرهنگ ها است.  نیمردم و خواسته ها و نظرات آنها و توجه به روابط ب یبرا ژهیو گاهیشدن جا لیمتقابل، قا
پرداخته است. با توجه به اهداف  رانیا یها یاطالعات در شهردار یاستقرار فناور یابیبه ارز یپژوهش(، در 0038)یوافره کوهستان

در عرصه خدمات رسانی به شهروندان، انجام مطالهات راهبردی و  ییشهری جهت نوآوری و شکوفا تیریتوسهه ای نهادهای مد
(، 0030)یدی. مجدیسطح شهرداری ها امری ضروری می نماشهری در کیها و چالش های توسهه خدمات الکترون نهیزم ییشناسا

 ۀبه مقوله شهرداری الکترونیکی و نقش آن در مدیریت شهری بهره گیری از قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات در حیط
(، در 0033 ان،ی، ت: باقر2110و نولت) لکاکسیفهالیت ها و حوزه های خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری پرداخته است. ال و

و  دیبه صورت تجارت درآ یاشاره داشته اند. که اگر حرفه زوابط عموم یدر روابط عموم ییو حرفه گرا یبه اصول اخالق یمقاله ا
و  یمیشد. رح میشود، همه ما بازنده خواه یزیر هیپا یقبول هر نوع مشتر یفقط برا یو وجدان یبدون توجه به اصول اخالق

پرداخته اند.  لیاستان اردب یدر شهردار نیمراجه تیرضا بر یشهردار یروابط عموم ینقش ها ریتأث ی(، به بررس0030خداداد)
 یم لیاستان اردب یدر شهردار نیمراجه تیبر رضا یشهردار یروابط عموم ینقش ها ریمطالهه سنجش تأث قیتحق یهدف اصل

نقش  ه،نقش حل مسأل ،ینقش اطالع ،ینقش اقناع یمستقل شامل مولفه ها ریبه عنوان متغ یروابط عموم یباشد. نقش ها
 نینشان دهنده ا ونیرگرس یهیطب تمیلگار یها لیتحل جیباشد. نتا یم ینقش توسهه مناسبات و نقش آموزش همگان ،یمشاوره ا

 ریتأث نیمراجه تیبر رضا یروابط عموم یهمگان نقش حل مسأله و نقش آموزش ،ینقش اطالع ،یروابط عموم یبود که نقش اقناع
آزمون آنوا نشان داد که لذا  جیندارد. نتا ریتأث نیمراجه تیو نقش توسهه مناسبات بر رضا یدارد. اما نقش مشاورها یمثبت و مهنادار

 یبند تیو اولو ییبه شناسا ی(، در پژوهش0036)ادتیو س ییبابا یدر مناطق چهارگانه تفاوت دارد. عل نیمراجه تیرضا نیانگیم
 8دهد که  ینشان م حیاصفهان(، اشاره داشته اند. نتا یشهردار ی)مطالهه مورد یکیخدمات الکترون تیفیعوامل موثر بر بهبود ک

خدمات  تیفی( در بهبود کیتماس و موارد قانون ،ییآموزش، پاسخگو ت،یتحقق تههدات، امن ت،یقابل ،ییشده)کارا ییعامل شناسا
خدمات  تیفیعامل در بهبود ک نیمهمتر ،ییاو راهنم ییو اعتماد و پاسخگو تیتماس، امن یرهایبوده اند و متغ رگذاریتأث یکیالکترون
است.  یشهردار یتیریتحقق اهداف مد یبه سو یگام یکی(، سازمان الکترون0033پوران) نیو حس یآرام ،یتیاست. عنا یکیالکترون

خواهند  قادر یاطالعات یها ستمیبا استفاده از س رانیمد ک،یالکترون یاطالعات در شهردار یفناور ری(، تاث0030)یو مذهب یهقوبی
را کاهش دهند.  یانیم رانیاز مد یادیو تهداد ز یستاد ریبه دوا ازیو ن ندیو کنترل نما یها را هماهنگ تیبود که به طور موثر، فهال

اطالعات  یممکن خواهد بود. فناور ریافراد غ نیالملل و ب نیارتباطات، ارتباط در سطح ب یبرقرار لیاطالعات و وسا یبدون فناور
 شود. یموجب حل آنها نم یگذار هیو سرما یتجار ،یمال یرا حل کند که ارائه کمک ها یتواند مشکالت یم هبالقو

 

 پژوهش ینظر یمبان -4

 یشهردار -4-1
تبصره شرح داده شده  00بند  و  28اصالحات و الحاقات بهدی، وظایف شهرداری درو  00/0/0000قانون شهرداری مصوب 

است. اولین اقدام پس از تأسیس شهرداری در هر منطقه همانند دیگر سازمان های دولتی تهیه سازمان تفصیلی)اداری( متناسب با 
سوم توسهه اقتصادی، اجتماعی و  ۀقانون برناموظایف و مأموریت های محوله و حجم فهالیت شهرداری بر اساس ضوابط مندرج در 

فرهنگی جمهوری اسالمی و آئین نامه های مصوب شورای عالی اداری و اخیراً ضوابط ساختار سازمانی شهرداری ها که در اجرای 
سازمان قانون استخدام کشوری و با اخذ موافقت  002و با رعایت تبصره ذیل ماده  23/00/05قانون شهرداری مصوب  50ماده 

امور اداری و استخدامی وقت در رابطه با هر نوع وضع، اصالح و تغییر مقررات استخدامی و شهرداری ها و با رعایت اصل عدم 
نمودن  قیایجاد هماهنگی، منط تمرکز و افزایش اختیارات مدیران شهری متناسب با مسئولیت های آنان و به منظور نظام بخشیدن،

ازمانی شهرداری های کشور، تهاریف و ضوابط تشکیالتی شهرداری ها را ابالغ نموده است می و متناسب سازی ساختار س
اداره با شهردار است که  نیکه اداره شهر را به عهده دارد. مسئولیت اداره ا یاست مردم یسازمان شهرداری (.0088 ،یباشد)هاشم

نگاه  زهیسازمان، پاک نیا فهیشود. وظ یشورای شهر منصوب م قیاکنون از طر یول دیگرد یکشور انتخاب م ریحکم وز نیپیش از ا
از شهروندان و  یعوارض شهر افتیدر ،یساخت و ساز شهر یزهاصدور مجو ،یو حمل زباله شهر یداشتن شهر، جمع آور

 نظم در شهر را بر عهده دارد.  یبرقرار نیهمچن
شخصیت حقوقی است که دارای استقالل اداری و مالی بوده و برای انجام وظایف و مأموریت هایی که بر اساس  شهرداری

قوانین و مقررات مربوط در حوزه امور شهری به آن واگذار شده یا می شود. در محدوده و حریم شهرها با مشارکت مردم در اشکال 
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مان وابسته ، مؤسسه یا شرکت وابسته به موجب قانون ایجاد می شود. طبق ماده ساز یه،سازمانی مختلف شامل، ستاد، منطقه ، ناح
و مقررات  نیدر هر محل که جمهیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد) قوان یقانون شهردار 0

نظام  یۀمستقل است که برپا یحقوق تیشخص زو برخوردار ا یردولتیغ یعموم ۀمؤسس ی(. شهردار0088ها،  یمربوط به شهردار
مصوب با  ۀشهر و در چارچوب بودجه و برنام ۀقانون گذار در محدود یمحوله از سو فیو تکال فیدر حدود وظا یعدم تمرکز محل

شهر و با  ینظر شورا ریشهر ز یاز امور محل یبخش ۀو ادار یخدمات شهر یپاره ا ۀو مقررات موضوعه، به ارائ نیلحاظ قوان
 یبه مهنا«  بلد» وجود نهاد.  ۀپا به عرص هیقانون بلد بیبا تصو رانیدر ا یپردازد. سازمان شهردار یوزارت کشور م یهماهنگ

 (.0028ها، مصوب  یشهردار لیاست)قانون تشک یشهردار مینام قد «هیبلد» شهراست و 
 

 فناوری اطالعات -4-2
اطالعات از  یتولید، پردازش و عرضه اطالعات بکار می رود. فناور یااز ابزارها و روش هاست که بر یمجموعه ا

اطالعات و  یروز افزون فناور ۀ(. با توسه0085:00دوست،  فیو وظ یاریعناصر)انسان، ابزار، ساختار و سازوکار( تشکیل شده است)
نیز به لحاظ مفهوم، ابهاد، اهمّیت  یشهروندان، خدمات شهر ۀو زندگی روزمر یآن در جوامع شهر ۀگسترد یارتباطات و به کارگیر

 .(0086:05و همکاران،  یمانیو تمرکز جغرافیایی دستخوش تحوالت شگرفی گشته است)سل یراهبرد
 

 شهر الکترونیک -4-3
بخش خصوصی به صورت  یدولتی و سازمان ها یکه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس ها یعبارت است شهر

اطالعات و ارتباطات و  یفناور یدر هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی باال با استفاده از ابزارها ،یبر خط و شبانه روز
اطالع رسانی  یتمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکه ها الکترونیکیآن انجام می شود. به عبارتی در شهر  یکاربردها

خصوصی  یدسترسی به خدمات دولت و نهادها یبه حرکت فیزیکی شهروندان برا یتامین می شود. به این ترتیب دیگر نیاز
 (.0083:006 ،یویو خد النیل ینیست. در این شهر الکترونیکی ادارات دیجیتالی جایگزین ادارات فیزیکی می شوند)حضرت

 

 کیالکترون یشهردار -4-4
. در سال دیاروپا طرح گرد تالیجی، در کنفرانس شهر د0330بار در سال  نیاول تال،یجیشهر د ای کیشهر الکتروناصطالح 

 کیشهر الکترون ی(. فضاها0088 ن،یو فرورد یهقوبیبه اجرا درآمد) ییاروپا یاز شهرها یعنوان در برخ نیتحت ا ییپروژه ها0336
 یم یجامع و کامل به آن طراح ییزمرۀ شهروندان و تالش در جهت پاسخ گورو یازهایو مهطوف به ن یچند مرکز کردیبا رو

 (.0030فر و عطار،  ینیکسب و کارها، سازمان ها و شهروندان)مه نیاست ب هیدو سو یدر واقع، ارتباط ک،یگردند. شهر الکترون
 فیاست که با بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات، خدمات خود را در حوزه وظا یسازمان ،یالکترونیک شهرداری

آموزند که تحول و  یشهرداری ها م گر،یدهد. از نظر د یو امن به شهروندان ارائه م یقابل دسترس ع،یشهرداری به صورت سر
مجدد سازمان، روندهای شهروند محور و  یمهندس یکردن خدمات، طراح نیآنال زا ،یسیستم جامع خدمات الکترونیک کیاستقرار 

ها و توسهه خدمات شهری، به طور بهینه عمل  نهیدر میان بخش های مختلف جهت ساده کردن تهامل، کاهش هز یکپارچگی
کومتی و ح ی،یقضـا ،یقاتینظـام هـای اداری، تحق هی(. استفاده از فناوری اطالعـات، کل0086:02و مهمار زاده،  ی)سر افرازندینما
است. شهرداری  دهیرس زیها ن یفناوری به شهردار نیکرده است. دامنۀ گسترش ا یو تحوالت شگرف راتییرا دستخوش تغ ـرهیغ

شهرداری به صورت  فیاز فناوری اطالعات و ارتباطات، خدمات خود را در حوزۀ وظا ـرییسازمانی است که با بهره گ ک،یالکترون
ساعته برای شهروندان که امکان  20دریافت خدمات بهتر و  شهروندان قرار می دهد. اریقابـل دسترسی و امن در اخت ع،یسر

عموم مردم را در فرآیندهای مختلف شهری فراهم می کند، شهرداری الکترونیک نام دارد. شهرداری الکترونیک که با مشارکت 
در جهت دستیابی به مدیریت کارآمد و خالق و هوشمند پایه ریزی شده است تا به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات مدرن 

صورت شفاف و با ارائه خدمات با کیفیت مناسب برای شهروندان به کار خود ادامه دهد، به عنوان یکی از پایه های اصلی در ایجاد 
داری الکترونیک به صورت تمام هفته و شبانه خدمات ارائه شده در شهر(. Ghasemi et al., 2014)شهر الکترونیک می باشد

با بهره و همچنین روزی پایه ریزی شده تا بتواند خدمات خود را به بهترین نحو انجام دهد. در این مسیر با استفاده از اینترنت 
زیادی از هدر رفت  تا حدود( online)بر خطبه صورت در شهرداری الکترونیک و ( ICTاز ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات) رییگ

 -کاغذ و استفاده از آن کاسته شده است و خدمات الکترونیکی جایگزین آن شده است و به عنوان شهرداری الکترونیک شهری
 ،ی)جاللو شهروندان را از حالت سنتی و به حالت امروزی و الکترونیک سوق داده است محلی، جایگاه مناسبی پیدا کرده است

 (.0035و همکاران،  ی؛ قربان0086پور،  ینژادجواد؛ 0080
 

 یشهر تیریمد -4-5
هستند که کنترل  ییایو پو دهیچیپ اریبس یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یکالبد یسامانه ها ،یشهرها و مناطق شهر

 ت،یریو مد یزیپردازان برنامه ر هیمسأله، نظر نیروبروست. با توجه به ا یاریبس یها یآنها با دشوار ۀشد یزیبرنامه ر تیو هدا
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 جادیا یدگیچیبا همان پ یمتناظر ۀمورد انتظار در تحقق اهدافشان، تالش کرده اند سامان یخشو اثرب ییبه کارا یابیدست  یبرا
 اریبس ۀفاصل رانیامور شهرها در ا ۀ(. مدیریت شهری در ایران با مسائل متهددی روبرو است. ادار0088 ؛ی)برک پور و اسدندینما

جامع  تیریرا به سطح مد یتواند شهردار ینم زیدر شوراها ن ردمم ۀندینما یحضور تهداد یدارد. حت یشهر یبا حکومت ها یادیز
 یشهر تیریمد ن،یشهر است. بنابرا یعموم یازهاین یبرخ نیتأم ،یشهردار دگاهیشهرها از د ۀمسائل ادار نیبرساند. مهمتر یشهر

که اداره، نظارت و  رانیدر ا یشهر تیریکند، با مد یکه به عنوان دستگاه حاکمه در امور شهرها عمل م ییاروپا یدر کشورها
 نیب ییاجرا یها تیدر فهال یو هماهنگ یشهر ۀکپارچی تیریدارد. به دلیل عدم وجود مد یشهر است، تفاوت ماهو ینگهدار

نهاد  نیایجاد شده است. برخی اوقات چند یمل یها هیدر سرما و اسراف یدوباره کار ،یربط، سردرگم یذ ینهادها و ارگان ها
مهضالت  ۀآنها، بخش عمد نیب یارتباط و هماهنگ جادیدهند که درصورت ا یانجام م یاغلب اعمال مواز ،یقبل یگبدون هماهن

 تیریآوردن به مد یجز رو یفراوان شهرها، چاره ا یها یقابل حل هستند. به نظر می رسد برای حل مهضالت و رفع کاست
و بر کار  ستین یتخصص یکنار گذاشتن نهادها و سازمان ها یبه مهنا یشهر ۀکپارچی تیریوجود ندارد. مد یشهر ۀکپارچی

 نیشود که برنامه ها با باالتر یگوناگون موجب م یمختلف و نهادها یسازمان ها نیب یهماهنگ جادیکند. ا یم دیتأک یکارشناس
 (.0033 ا،یدنیشوند)سه یاتیعمل نه،یهز نیزمان ممکن و کمتر نیو در کمتر تیفیک

 

 یروابط عموم -4-6
با روابط عمومی می توان برخورد و رفتار عامه مردم را سنجید و در مدیریت سازمان اعمال کرد و عملکرد فرد در سازمان 

ریزی عملی خود را با تطبیق داد تا حصول حسن  چنانکه حتب مغایر با سازمان باشد بتوان تغییر داد و فهالیت ارتباطی و برنامه
اصطالحی است که برای اولین بار در اتحادیه راه آهن آمریکا به کار رفت  public Relations  تفاهم فراهم گردد. روابط عمومی

با تأسیس دفتری در شرکت نفت رایج شد. روابط عمومی به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات  و  به دنبال آن هم در ایران
مدیریتی سازمان می باشد که به صورت عملی و با برنامه طرح ریزی شده است که از طریق آن شهرواندان و سازمان ها در تالش 

 (.0088 ،یا لهیا ییایحی)زمره سروکار  دارند، به دست بیارونداند تا به کمک آن تفاهم و پشتیبانی الزم را که با آن به صورت رو
 

 کیالکترون یروابط عموم -4-7
... وب سایت سازمان و روابط عمومی الکترونیک با بهر گیری از ابزارات الکترونیک از قبیل سیستم پاسخگویی هوشمند، رادیو،

که برای استفاده شهروندان و انجام ماموریت های روابط عمومی طراحی شده است کاربرد داشته و به نوعی روابط عمومی 
در روش قبلی و شیوه سنتی که با شهروندان و مخاطبان مواجه می شدند شهرداری ها در روش جدید  الکترونیک اطالق می گردد. 

ک که با سهولت و سرعت و دقت همراه است، از آن فارغ شده اند. استفاده از خدمات و استفاده از تکنولوژی های الکترونی
و فهالیت به صورت آنالین در ارائه  الکترونیکی برای شهروندان به عنوان یک جهش و گام اساسی برای ورود به دنیای مجازی

روابط عمومی و استفاده از فناوری های  امروزه به کمک(. 0081 ،یری)رنجخدمالت عمومی برای شهرداری ها محسوب می شود
نوین و ارتباطات توسهه یافته و امکان پیام رسانی در هر لحظه و بر خط به صورت دیجیتالی و الکترونیکی، تبادل و تهامل نسبت به 

ان ها به منزله انسان گذشته خیلی آسان تر شده است و در این میان استفاده از ابر رایانه ها برای اولین بار در عرصه مدیریت سازم
مجازی که عامل اصلی در ارتباطات و تجزیه و تحلیل داده و اطالعات به دست آمده در سازمان بین فرستندگان یا شهروندان و 

  (.William, 2006)گیرندگان یا همان شهرداری ها نقش آفرینی می نماید
 

 پژوهش یها افتهیبحث و  -5

 یکیالکترون یو تکامل شهردار یریشکل گ یمتدلوژ -5-1
 :گیرد یشکل م لیبه شرح ذ یکپارچگیارتقاء تهامل و  ش،یمهموالً در چهار مرحله پیدا یشهرداری الکترونیک

 یتهیه سند راهبردی بر اساس مطالهات میدان ،یشهرداری الکترونیک کی جادی: نخستین اقدام الزم جهت اشیدایپ مرحله
 .زمینه است نیدر ا یاقدامات و تجربیات جهان یتطبیق یاز امکانات، وضهیت موجود و بررس

ها شروع  تیبر روی وب سا یدر جهان کار خود را با ارائه خدمات ابتدائ ی: بسیاری از شهرداری های الکترونیکارتقاء مرحله
 .مرحله انجام داده اند نیساخت ها و آموزش کارکنان را در ا ریکرده و بروز کردن ز

 یسازند و مردم به راحت یها و شبکه ها امکان برقراری ارتباطات دو طرفه برقرار م تی: در مرحله بهد، وب ساتکامل مرحله
 .ارتباط برقرار کنند یتوانند با شهرداری الکترونیک یم

در اختیار شهروندان قرار  نترنتیا قیطر از خدمات مانند بانک اطالعات شهری، از یمرحله بهض نی: در ایکپارچگی مرحله
توانند با استفاده از شبکه های  یقابل ارائه هستند و شهروندان م تیبه اکثر خدمات توسط وب سا ،یکپارچگیگیرد. در مرحله  یم

 (.0036:0و همکاران،  یداشته باشند)سرافراز یبه اکثر خدمات شهری دسترس نترنتیا قیاز طر ایو  یگسترده محل
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 الکترونیک یالکترونیک و آمادگ یشهردار یایمزا -5-2
 ؛عرضه بهتر خدمات ک،یکاهش زمان اتالف شده شهروندان در تراف -
 ؛عادالنه تر امکانات عیتوز -
 ؛های تردد شهری نهیکاهش هز -
 ؛ساعته بودن ارائه خدمات 20انجام امور اقتصادی به خاطر  لیدر مصرف سوخت های محدود و تسه ییصرف جو -
 ؛گسترش ارتباطات جهانی جهیگذاری در نت هیسرما شیافزا  -
 ؛ستیز طیکاهش آلودگی مح -
 ؛ کییهای اجتماعی شهرداری الکترون ژگییوبا توجه به شهری  داریپا تیریاشتغال و بهبود مد شیافزا  -
 برای شهروندان؛ عیاطالع رسانی سر  -
 ؛آموزش مجازی و کارکنان شهردارها و برای شهروندان کییالکترون اتیانتشار نشر  -
 (.Odendaal, 2003)؛تالییجیکتابخانه د جادیا  -
 

 الکترونیک یعوامل موثر در استقرار موفق شهردار -5-3
امروز  یمقوله فناوری اطالعات با گستردگ

ای  ژهیو گاهیجوامع عصر حاضر، جا نیخود در ب
رو دولت  نیرا به خود اختصاص داده است. از ا

شبکه های  قیها و سازمان ها می توانند از طر
با شهروندان، تبادل نظر، اطالع  کییالکترون

رسانی و تراکنش داشته و به طور اثر بخشی در 
. لذا از آنجا ندیمجازی عمل نما اتارائه خدم

 تیکه شهرداری ها، قسمت عمده ای از فهال
 سازمان ها را در شهرها عهده دار و در هر نوع

شهری،  تیریمد رییگ میو تصم زییبرنامه ر
سهم عمده ای را دارا هستند، می توانند کانون 

 کییبه شهر الکترون دنیراه رس
  (. Sarfarazi, 2010)باشند

 
یکی، مأخذ: ترونکموفق شهرداری ال استقرارعوامل مؤثر در : 1نمودار 

Sharifzade & Rashidi, 2009 
 

 کیالکترون یشهردار فیوظا -5-4
خدامت تأمین اطالعات برون خط، ظایف شهرداری الکترونیک در چهار حوزه مورد بررسی قرار می گیر که در بر گیرنده و

می باشد که شرح وظایف و اختیارات هر بخش در جدول زیر ارائه شده  یتأمین اطالعات فوری و تبادل اطالعات اجتماعبرخط، 
 است. 

 1011أخذ: نگارنده، ، مکیالکترون یشهردار فیوظا: 1جدول 

 شرح وظایف و اختیارات حوزه ها یا بخش ها دیفر

 اطالعات برون خط نیتأم 0
قشه ها، اخبار، خدمات، نجهان گردی، هتل داری، رزروها،  ،یالکترونیک دیخرنظیر  یتأمین اطالعات
 ؛ و ارتباط برای شهروندان و گردشگران یخدمات پست و تجاری، یاطالعات رفاه

 برخط خدمات 2

نظیر پرداخت  یو آموزش از راه دور و همچنین تراکنش های مال ینظرخواهنظیر  یانجام خدمات
، یهای دولت دهیبرگزاری مناقضه ها و مزا یو حت یالکترونیک دهاییها، قبوض، مالیات، خر مهیجر

ها و برنامه های  لیپروانه ساخت، ذخیر فا دیتمد ایتکمیل و ارسال فرم ها، امور اداری نظیر اخذ 
 ؛ر شهرداری اندنظ ریکه ز ییها تیسا قینرم افزاری از طر

 یاطالعات فور نیتأم 0
اطالعات اورژانس و نجات  ،و امالک یارائه اطالعات ضروری و فوری مانند اطالعات بازار مال

 و...؛  وضهیت هوا، اطالعات در مورد ترافیک یپیش بین، پلیس

 یتبادل اطالعات اجتماع 0
 ،یگروه های علم ست،یمحیط ز تیمانند اتاق های گپ، گروه های گفتگو، گروه های حما

 (.0080:0جم،  یانو اقتصادی)فراه یهنری، سیاس ،یفرهنگ
 

 یکیالکترون یاهداف شهردار -5-5
شهرداری الکترونیک که جزئی از دولت الکترونیک محسوب می شود درصدد است تا مشارکت مردم در اداره امور کشور و 
شهرداری ها و حذف بروکراسی های زائد اداری و کاهش مخارج سازمان با الکترونیکی شدن فرآیندها با ارائه خدامت با کیفیت 

دهی و همینطور بازدهی و بهره وری بهتر سازمان و دولت می باشد.  که شهرداری باالتر و رضایت خاطر شهروندان و افزایش باز



 

19 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
91

ن 
ستا

تاب
 ،)

90
49

ک
د ی

جل
 ،

 

الکترونیک به عنوان هدفی بزرگتر در تهامل با دولت و شهروندان می باشد تا طرح های منطقه و محلی را در سایه طرح های 
. شهرداری می تواند از جنبه های به پیش ببرد تا به حاکمیت مطلوب شهری برسددولتی و اداره شهری و بخش های دیگر 

مدیریتی، اقتصادی، سیاسی و اجرائی در سطح شهر و مدیریت بهتر کشور، به عنوان شهرداری خوب تلقی گردد که برای رسیدن به 
اهداف مطلوب و استراتژیک در شهرداری الکترونیک دو جنبه داخلی و خارجی را دنبال می کند. در اهداف استراتژیک داخلی به 

نبال دست یافتن به شفافیت در سازمان و کارائی بهتر کارکنانآ اثربخشی در سازمان با سرعت گرفتن روند شکل گیری امورات د
شهروندان و به سرانجام رساندن فهالیت های اجرائی در دست اقدام می باشد و از این رو هر چه قدر کاهش هزینه های دولت 

ه است، ولی در دست یابی به اهداف استراتژیک خارجی مالک عمل رضایت شهروندان و مقدور باشد تا حدودی به هدف خود رسید
تهامالت دولت با شهروندان،  انتظارات آنها از سازمان با تسریع در امر خدمات رسانی و تسهیل تهامالت و برخورد کارکنان با مردم،

با کیفیت با در دست داشتن فناوری های به روز و نوین و الکترونیک در فهالیت  خدماترائه و ا یبخش های دولت ریسازمان ها و سا
فراهم می کند. اهداف  ، شفافیت، کارائی و اثر بخشی راخشیدن به کارهاهای شهرداری، که همه اینها زمینه الزم برای سرعت ب

فرهنگی و سیاسی را بررسی می کند و وظایف و استراتژیک خارجی در برگیرنده چهار شاخه بوده که اثرات اقتصادی، اجتماعی، 
 :(0036:5و همکاران،  ی)سرافرازویژگی های خاص خود را دارند که در ادامه بیان می شود

 
 1011مأخذ: نگارنده، ، یجرخا کیاهداف استراتژ، یکیالکترون یاهداف شهردار: 1جدول 

 شرح وظایف و اختیارات ها شاخهحوزه ها یا  ردیف

0 
 

 اقتصادی اثرات

 ؛ارائه خدمات ارزان تر به شهروندان -
 ؛شهرها یتوسهه تجارت بین الملل -
 ؛ستیجذب بیشتر تور -
 ؛یگذاری خارج هیزمینه سرما جادیا -

2 

 
 
 

 اجتماعی اثرات

 ؛ارائه خدمات شهری شبانه روزی به شهروندان -
 ؛هوا به علت کاهش ترافیک و ترددها یو آلودگ یمحیط ستیکاهش مشکالت ز -
و کمک به  یمردم از حکومت مشارکت بیشتر در عمران و آبادان یعموم تیسطح رضا شیافزا -

 ؛شهری تیریمد
 ؛عادالنه کاال و خدمات عیامکان توز -
 ؛کاهش فساد اداری و تبهیض ها -
 ؛یکاهش زمان انتظار مردم در صفوف طوالن -

0 
 
 

 فرهنگی اثرات

 ؛شفاف سازی امور -
 ؛به موقع به مردم یاطالع رسان -
 ؛یو مکان یهای زمان تیافراد صرف نظر از محدود ادگیرییآموزش مجازی و  -
 ؛مردم یسواد الکترونیک شیافزا -
 ؛دیعصر جد یابزار جهان شناس نیبه عنوان مهم تر نترنتیمردم در کار کردن با ا ییآشنا -

0 
 

 یاسسی اثرات

 ؛یعموم تیسطح رضا شیافزا -
 ؛یشفاف و نیز رای گیری الکترونیک یمردم ساالری با استفاده از اطالع رسان توسهه -
 (.0036:5و همکاران،  یکشور در سطح منطقه و جهان)سرافراز یبردن وجه بین الملل باال -

 

 اصول روابط عمومى -5-6
که از قبل  ىیها تیمى شوند: نخست، فهال میدسته تقس 2به  ردیکه از سوى روابط عمومى انجام مى گ ىیها تیاقدامات و فهال

ها و  تی. دسته دوم، آن سرى از فهالندیبا آمادگى به اجرا در مى آ ىیشده و با بررسى طرح هاى اجرا زىیو برنامه ر نىیب شیپ
در اجرای برنامه و روابط عمومی چهار . ت روز، ضرورت اجراى آن وجود داردو براساس مصلح ازیاست که بنا به ن ىیاقدامات اجرا

مرحله کلی و جزئی وجود دارد که در تهامل با یکدیگرند و از تحقیق، تهیه برنامه، ارزیابی و ارتباط تشکیل شده است و در حقیقت 
 دیرسهی)مستدر راستای اقتضای مبرم زمان به تشکیل روابط عمومی در سازمان، راهنمایی و رهبری افکار عمومی پایه ریزی شده ا

امکانات و ارتباطات وسیهی در راستای شهرداری الکترونیک و روابط عمومی در راستای آن در دسترس مسئوالن (. 0032 ،یقاض
روابط عمومی قرار گرفته است تا با آنها با مخاطبان و شهروندان ارتباط متقابل داشته باشند که شامل تاکتیک های نوشتاری، 

ی، می باشند. در میان موارد بیان شده و تاکتیک های موجود، تاکتیک نوشتاری از همه مهم تر و متداول گفتاری و بصری و دیدار
تر بوده و  در مواردی از قبیل نشت خبری، اخبار، مسافرت های مطبوعاتی و جلسات اداری و مصاحبه ها کاربرد زیادی داشته 

 (.0030 ،یو خسروان یانی)تاجاست
 

 ومىروابط عم فیوظا -5-6-1
وظایف روابط عمومی ارتباط با فرد، مردم و سازمان و متصدیان روابط عمومی با یکدیگر به صورت کالمی یا غیر کالمی و 
پیام رسانی الکترونیکی، انجام تحقیقات در راستای افکار سنجی و شرایط اجتماعی و فرهنگی پیش آمده و ترغیب و تشویق و در 
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امور اداری و باال بردن کیفیت ارائه خدمات با مطلع کردن و خبر دادن سریع به شهروندان می  نظر گرفتن پاداش برای کارکنان در
)تاجیانی و ت کافى داشته باشندخشنابه طور کامل از جریان ارتباطى در تبیین اهداف و استمرار و پایدارى وظایفشان باشد که 

 :اصل طالیی در روابط عمومی شش .(0030خسروانی، 
 واقهیت: بگذاریم مردم بدانند چه چیزی دارد رخ می دهد.گفتن  .0
درصد مربوط به وعده های آنان  01درصد وابسته به عمل آن سازمان و  31عمل کردن: درک عمومی از یک سازمان،  .2

 است.
 به مشتری گوش دادن: باید به مشتریان خوب گوش داد و دید مردم چه می خواهند. .0
 فردا: واکنش مردم را باید پیش بینی کرد و اقدامات مشکل ساز را حذف و اعتماد الزم را ایجاد کرد.مدیریت کردن برای  .0
وابسته کردن همه سازمان به روابط عمومی: هیچ بخشی از استراتژی سازمان بدون بررسی تاثیر احتمالی آن بر مردم  .5

 نباید اجرا شود.
 (.0081ی، )رنجیراخالق: آرام، صبور و خوش نیت بودن .6
 

 کیالکترون یشهردار ییمراحل اجرا -5-7
به چهار مرحله تقسیم بندی می شود که در مرحله اول اطالعات مختلف و مورد نیاز  کیالکترون یشهردار ییمراحل اجرا

شهروندان در امورات خدمات شهرداری و دولت در اختیار آنها قرار داده شود و مرحله دوم، مرحله تهامل یک جانبه می باشد که 
نیز در اختیار آنها قرار می گیرد و در مرحله سوم که  عالوه بر قرار گرفتن اطالعات مرحله اول، تمامی مدارک و فرم های مربوطه

مرحله تهمل دو طرفه می باشد، فرم ها توسط مراجهه کنندگان پر شده و اطالعات به صورت خودکار و اتوماتیک وارد سیستم می 
مرحله چهارم می  شود که این کار هم با تشخصیص هویت فردی توسط نوار یسیت نرم افزاری قابل تحقق می باشد و در آخر که

شهروندان تمامی مراحل اداری و فرآیندهای پیچیده سازمان را که شامل تصمیم گیری، پرداخت وجوه و ارائه مدارک و ... را  باشد
 .(0085:030)جاللی، به صورت داد و ستد و به شکل کامالً اتوماتک وار طی کرده است

 

 کیالکترون یمراحل توسعه شهردار -5-8
شامل چهار مرحله می باشد که نقش مهمی در مدیریت شهری شهرداری های الکترونیکی  کیالکترون یشهردارمراحل توسهه 

به عهده دارد و در اولین مرحله که انتشار نام دارد شهروندان با ارتباط یک طرفه با شهرداری مواجه هستند، به این صورت که 
کاتالوگ و لیست در پورتال شهرداری بارگذاری می کند و شهروندان با  شهرداری تمامی اطالعات الزم برای شهروندان را در یک

حداقل زمان و کمترین وقفه و با آسودگی دریافت کنند. مرحله دوم که تهامل نام دارد ارتباط شهروند با شهرداری دو طرفه هست و 
ود کنند و برای شهرداری حتی به صورت ایمیل شهروندان می توانند مدارک و فرم های الزم را از اینترنت و پورتال شهرداری دانل

و مالک  ارسال کنند، که جزء تههدات شهرداری نیست. مرحله سوم که تراکنش اداری است همان تهامل دو طرفه برقرار هست
)مالی تراکنش های مالی و دریافت و پرداخت نبوده و تبادل اطاعات دو طرفه مالک عمل قرار می گیرد و مرحله آخر تراکنش کامل

و اداری( هست که عالوه بر تکمیل پرونده و دریافت اطالعات، شهروند می تواند به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت حساب 
 (.0080:01)فراهانی جم، شهرداری، همچون اخذ عوارض، جریمه و پرداخت حق شارژها اقدام نماید.

 

 کیالکترون یشهردار یها یژگیو -5-9
 بازی در ادارات و انجام فرآیندهای اداری به صورت دیجیتالی و اطالعات الکترونیکی؛ حذف شدن فرآیند کاغذ -

 کم شدن تماس های تلفی در سازمان با روی کار آمدن پروتال شهرداری و الکترونیکی شدن؛ -

 پاسخگویی سریع در پورتال شهرداری ها با ارتباطات الکترونیک؛ -

 دریافت اطالعات دو طرفه و رصد عملکرد شهرداری و کارکنان؛پورتال شهرداری محلی برای تبادل نظر و  -

به وجود آمدن فرآیند ارسال مدارک و پرونده ها به صورت الکترونیکی و حذف دریافت مدارک و اطالعات به صورت  -
 حضوری و کاهش رفت و آمد شهروندان به سازمان؛

 فهالیت های شهری؛ با خبر شدن از فهالیت های شهرداری و اطالع رسانی روز به روز -

 پرداخت کلیه عوارض ها و وجوه دریافتی شهرداری ها از طریق اینترنت و پورتال شهرداری؛ -
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، مأخذ: ملکی و مدانلو جویباری، شهری فضای توسعه در الکترونیک شهرداری نقش: الگو و مدل مفهومی برای 2نمودار 

1931. 
 

 یکیالکترون یو ارتباط با شهردار اریس یشهردار -5-11
ی های امنیت وجود مدل یگراعتماد میان کاربران آن است. از طرف د یجادشهرداری سیار، ا یرشاز عوامل موفقیت پذ یکی

برای   سیار نه تنها ی. امنیت در شهرداری الکترونیکی شودسیستم شهرداری سیار محسوب م یمانع در ساختار فن ینمتفاوت، مهمتر
ارتباطات بدون (. اهمیت دسترسی آسانتر به Maughan, 1998ماد در کاربران نیز مهم است)یجاد اعتخدمات بلکه برای ا یلتحو

کاربردهای آن در  سیم، تلفن همراه و یب ینترنتکس پوشیده نیست. بکارگیری ا بر هیچ یکیو فیز یمکان ینیاز به هرگونه وابستگ
و  یسرگرم ی،رسان اطالع ی،پلیس الکترونیک ی،قضاوت الکترونیک ی،سالمت الکترونیک ی،بانکداری الکترونیک ی،تجارت الکترونیک

اهمیت نیاز به امنیت آنها ی ها، فناور ینسیار هستند. با توجه به کاربرد گستردۀ ا ی هایموارد مشابه از جمله کاربردهای فناور یرسا
 & Papastergio)هستندی و تههد محرمانگخواهد شد. ضمناٌ، کاربران نیز بیشتر از همیشه نیازمند تضمین  یدابیش از پیش هو

Markovic, 2008 .)یخود بهض یندر آن بسیار مهم است که ا یهای شخص امنیت در شهرداری سیار از جمله حفظ داده 
به اهداف  یهای شخص بر روی داده یگریهر پردازش د یااستفاده  ی،. دستیابی آوردبکارگیری آن بوجود م را در یت هامحدود

در شهرداری  یهای شخص تنها در موارد سازگار با آن اهداف بکار گرفته شود. حفظ داده ی تواندو م ی شودم مشخص محدود
 ی،. دستیابی آوردرا در بکارگیری شهرداری سیار بوجود م یت هامحدود یخود بهض ینبسیار مهم است که ا سیار یالکترونیک
تنها در موارد سازگار با آن  ی تواندو م ی شودبه اهداف مشخص محدود م یهای شخص روی دادهبر  یگریپردازش د هر یااستفاده 

 یدسترس شود که که بر روی ابزار سیار قابل یاطالق م یخدمات سیار به خدمات(. Institute, 2005)گرفته شود اهداف بکار
سیار و ی سیار، هنوز بکارگیری شهرداری الکترونیک یفراوان استفاده از شهرداری الکترونیک یت هایوجود مز یرغمهستند. عل

ارائه  ابزار سیار یققابل ارائه از طر یبرای خدمات الکترونیک یهای مختلف است. تاکنون طبقه بندی کاربردهای آن فراگیر نشده
طبقه یگران بر خالف د یساننو را یهای مختلف انجام شده است. کیوکاسک بر حسب موضوعات و رشته یهمگ یباتقر یشده؛ ول

با مدل  کاربران و منابع درآمدی حاصل آن یدگاهاساس نوع خدمات قابل ارائه انجام داده اند. آنها با توجه به د بندی خدمات را بر
ها( خدمات شهرداری الکترونیکی را در شش گروه زیر طبقه بندی کرده )مفاهیم، هزینه، همکاری و چالش 4c ساده
 (. Koivukosk, 2005اند)

 

 اریس یدر شهردار یتیامن یها یفناور یمعرف -5-11
 ی هافناور ینا ییشود. هر چه توانا یامن انجام م ی هایسیار با استفاده از فناور یپیاده سازی امنیت در شهرداری الکترونیک

یگر و قیمت آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده و از طرف د ی هافناور یاها  سیستم یامنیت بیشتر باشد، ممکن است پیچیدگ یجادا در
 مورد استفاده در ی هایفناور یندر دسترس باشد. مهمتر یدنیز با ی هافناور یندانش مورد نیاز برای پیاده سازی و استفاده از ا

(، زیر Johnson, 1998ی)(، نهان نگارwhitfield Diffie, 1976)سیار عبارتند از: رمزنگاری یامنیت شهرداری الکترونیک
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(، Roe, 1996(، گواهی الکترونیک)Steve Burnett, 2001(، امضای الکترونیک)Kuhn et al, 2001ساخت کلید عمومی)
 (.0(، و سیستم تشخیص نفوذ)جدول Schneier, 1996پروتکل های امنیتی)

 
 1011یار، مأخذ: نگارنده، س یدر شهردار یتیامن ی هایفناور یمعرف: 2جدول 

 تعریف فناوری ردیف

 رمزنگاری 0
ه اطالعات ب یشظاهر نما ی کهطوره ب ی شودفناوری استفاده م ینکردن داده ها از ا یبرای مخف

 ینی برداشت درست از ا قابل درک نباشد، سپس شیوه یگرانتغییر کند تا برای دی شکل خاص
 .ی گیردافراد مجاز قرار م ها تنها در اختیار داده

 نگاری نهان 2
نگاری است. پنهان کردن داده های محرمانه  تنها راه حل، استفاده از نهان یبرای حفظ محرمانگ

 ی شود.نگاری نامیده م نهان یرتصو یکتودهای از داده های عادی همچون  در دل

 یکلید عموم یرساختز 0
بر رمزنگاری کلید  یمبتن ی هایالزم برای استفاده از فناور یطاست که شرا یربناییز یسیستم
است که خدمات  یمدرن ینهاد اجتماع یبه عبارت ی کندفراهم م یدر سطح وسیه را یعموم

 .ی دهدو سیار را به شهروندان ارائه م یاستفاده بهینه از فضای الکترونیک الزم برای یاجتماع

 امضای الکترونیک 0
 یندفرآ ی،که با استفاده از سازوکارهای الکترونیک ی شوداطالق م یمکانیزم یابه هرگونه نماد، ابزار 

 یق هویت را به انجام برساند.تصد

 الکترونیک یگواه 5
تا از  ی کندفراهم م یکلیدهای عموم یتهو یقاست که سازوکار قدرتمند برای تصد یسیستم

 .شود یافتکامالٌ مورد اطمینان در یفرد از راه یک یعموم کلید آن، یقطر

 یهای امنیت پروتکل 6
 دسته یا یتموجود یکاز ابهاد امنیت برای  یبرخ یا یکاست که به منظور تأمین  ییها پروتکل

 موجودیت ها به کار روند. ای از

 یتهو یقپروتکل تصد 3
 یچند طرف ارتباط یا یک یتهو ی کنداست با تکیه بر قواعد رمزنگاری، تالش م یپروتکل امنیت

 آشکار سازد. یگرد یچند طرف ارتباط یا یک را برای

 ها ها و پراکسی یروالفا 8
ی شبکه م یک یمناست که مانع از گسترش خطرات موجود در فضای ناامن به فضای ا یمکانیزم

 شود.
 .ی شودبه سیستم ارائه م یتهو یقای است که برای تصد داده رمز عبور 3

 .است یتاحراز هو افراد ناشناس و  ییبرای شناسا یربناییز یسیستم سیستم تشخیص نفوذ 01

 

 گیرینتیجه -6
. ارتباط مستقیم دارد یشهر یانسانی به ویژه جامهه  است که با جوامع یشهر یمهم برنامه ریز یاز جنبه ها ی،مدیریت شهر

از قبیل تراکم، آلودگی هوا،  ی؛مختلف شهر گسترش سریع پدیده شهرنشینی و شهرگرایی، در دوران اخیر و پیدایی مشکالت
ارتباطات می تواند  فناوری اطالعات و. ضرورت برخورد اندیشمندانه با این مسائل را مطرح می سازد ترافیک، کمبود مسکن و...

 راهکاریشهری، به عنوان یک ترونکآن در قالب خدمات ال کارگیریدر بهبود اداره امور بر جای گذارد و به  یادیز بسیار یرتأث
رسانی به شهروندان به شمار  خدمات در عرصه ینانسرعت و اطم کیفیت، ارتقایآمد در راستای نوآوری، توسهه و کاراثربخش و 

 یروین کمبودآن،  ینمهمتر کهوجود دارد یران در ا یکترونکشهرداری ال ینهچالش های عمده ای در زم کلیمی رود. به طور 
روابط عمومى بخشى از وظایف مدیریت سازمان است و  در جهان است. ITچالش ین مورد مهمتر ینالبته ا کهمتخصص است 

عملى ممتد، مداوم و طرح ریزى شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها مى کوشند تا تفاهم و پشتیبانى کسانى را که با آنها 
از آنجا که روابط عمومی شهرداری ها نقش بارز و خطیری در ایجاد ارتباط اطالعاتی بین مردم و . سرو کار دارند، به دست آورند

مدیران شهری)شهردار و شورای شهر(، همچنین شناسایی ناهماهنگی ها، کم و کاستی ها موجود بین بخش های مختلف اداری 
داشته باشند: اول اینکه در برنامه ریزی ها و تصمیمات شهرداری با درک اهمیت این وظایف و کارکردها باید به دو نکته توجه 

کالن اداری و شهری، تصمیم گیری برای برگزاری جلسات و مراسم داخلی، مشارکت در جلسات هماهنگی ادارات و ایجاد تغییر و 
ابل، اطالعات الزم را تحول در سطوح مدیریتی و بخش های اداری و.. به واحد روابط عمومی اهمیت الزم را بدهند. و به طور متق

در اختیار آن قرار دهند. دوم اینکه سهی نمایند متصدیان روابط عمومی را از بین افراد واقع بین و کارشناس انتخاب نمایند. زیرا اگر 
ی قرار است برنامه ریزی های شهری بر اساس اطالعات دقیق انجام شود و بخشی از این اطالعات و داده ها از طریق روابط عموم

کسب شود، الزم است که متصدیان روابط عمومی، افراد واقع بین باشند و درک درستی از خواسته ها و داشته های جامهه به دست 
طبقه  یکهای الزم برای پیاده سازی شهرداری الکترونیک امری مهم است. در  ساخت یرتوجه به ز لزومآورند و منتقل کنند. 

 یفرهنگ یرساخت هایز ی،حقوق یرساخت هایز ی،مخابرات یرساخت هایتوان به چهار دسته ز یها را م ساخت یرزین ا یبندی کل
 یکپارچگیجامع و  یزیر بر وب، نیازمند برنامه یافزاری تقسیم بندی نمود. گسترش خدمات شهری مبتن های نرم ساخت یرو ز

الکترونیک، به  یتحقق آرمان شهردار یو در راستا یمدیریت شهر یاطالعات و ارتباطات در نهادها یفناور از یگیر بهره است.
 ی،کار یفرایندها یساز رسانی بهنگام و دقیق، شفاف رسانی بهتر به شهروندان، اطالع چون خدمتی منظور دستیابی به اهداف

لموس و بستری م ی تواندفناوری اطالعات مد. گیر صورت می یمختلف مدیریت شهر یواحدها هماهنگی و انتقال اطالعات بین
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ای از تجمع  شبکه یجیتالی،جامهه و شهرهای عصر د ینبرای تحوالت را فراهم کند. بنابرا برای اصالحات و انگیزه الزم ی،واقه
دستاوردها و تحوالت بسیار  ی دهند،ها قرار م شبکه یناجزای کوچکتر و فوق الهاده متهدد ا ارزش اطالعات خود که در اختیار

استقرار شهرداری  یایاجزا به مراتب بیشتر است. از مزا ینکند که از جمع جبری ارزش ای م یرپذرا امکان  یبزرگ و عظیم
مشارکت مردم در اداره شهر،  یشساعته به خدمات شهری، افزا 20دسترسی  شهروندان، یزندگ توان به کیفیت بهبود یالکترنیک م

نکته  ینبه ا یدبا یشهروندان اشاره کرد در انتها نیز م ینهدر وقت و کاهش هز ییصرفه جو یست،ز هوا و محیط یکاهش آلودگ
برای در کانون توجه قرار دادن شهروندان و پاسخ به نیاز ها و انتظارات آن استقرار دولت الکترونیک و  اشاره کرد که یمهم و اساس
 . و ضروری است یشهرداری الکترونیک امری حیاتیجاد در پس آن ا

 

 منابع
، (0033(، اصول اخالقی و حرفه گرایی در روابط عمومی، ترجمه: مهدی باقریان)2110نولت، الرنس؛) ل ویلکاکس، دنیس؛ .0

 .01 -00فصلنامه هنر هشتم، سال هجدهم، صص 
 .هنر دانشگاه پژوهشی مهاونت ، تهران:شهری حکمروایی و مدیریت(، 0088؛) اسدی، ایرج ناصر؛ پور، برک .2

(، نقش روابط عمومی در سازمان، تهران، دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان 0030آرزو؛)تاجیانی، مسهود؛ خسروانی،  .0
 روابط عمومی.

 (، شهر الکترونیک، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنهت.0085جاللی، علی اکبر؛) .0
 اطالعات و ارتباطات شهر الکترونیک بر ساختار ی(. بررسی تأثیر فناور(، 0083حضرتی لیالن، اکرم؛ خدیوی، اسداهلل؛) .5

 .005 -001، 02شهرداری تبریز، فصلنامه فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره  0 شهر از دیدگاه کارکنان منطقه یکالبد
)تکفا(، اطالعات و ارتباطات یفناور یو شهروند الکترونیکی، ماهنامه توسهه کاربر یشهر، شهردار(، 0086خان زاده، علی؛) .6

 .36 -30سال پنجم، شماره دوم، صص 
 .تهران: نشر اطالعات)ضمیمه( راهکارها، و چالش ها اینترنت، عمومی، (، روابط0081رضا؛) رنجبری، .3

 فرهنگی. تهران: دفتر پژوهش های اعرابی، محمد و پارساییان علی ترجمه: سازمانی، (، رفتار0038استیفن پی؛) رابینز، .8

های روابط عمومی شهرداری بر رضایت مراجهین در  بررسی تأثیر نقش(، 0030رحیمی، غالمرضا؛ خداداد، مقصود؛) .3
اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسهه پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی ، شهرداری استان اردبیل

 .مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسهه پایدار
(، ضرورت مدیریت شهری 0083ساالروندیان، فاطمه؛ جهفری مهرآبادی، مریم؛ حبیبی، لیال؛ جهفری مهرآبادی، لیال؛) .01

 .52الکترونیک در عصر جهانی شدن، ماهنامه شورای، شماره 
 .ها شهرداری سازمان انتشارات ، تهران:یازدهم جلد شهرداری، سبز کتاب شهری، مدیریت(، 0033؛)احمد سهیدنیا، .00

یک، سومین الکترون یو ارتباط با شهردار یارس یشهردار(، 0036سرافرازی، مهرزاد؛ اسماعیلی، رضا؛ روایی، احمدرضا؛) .02
 تایلند. -کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، بانکوک

شهرداری الکترونیک،  استقرار در یاساس یدولت الکترونیک ضرورت یمپارادا (،0086سرافرازی، مهرزاد؛ مهمارزاده، غالمرضا؛) .00
 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فن آوری اطالعات و ارتباطات.

 یحقوق شهروند الکترونیکی، دومین کنفرانس بین المللی شهردار(، 0086سلیمانی، صادق؛ قادری، آزاده؛ قادری، ندا؛) .00
 ، تهران: سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور.الکترونیکی

شبکه اطالع رسانی روابط عمومی  (، بررسی نقش روابط عمومی در ارتقای سطح آگاهی مخاطبان،0083ینب؛)شریفی، ز .05
 ایران)شارا(.

 یکیخدمات الکترون یفیتعوامل موثر بر بهبود ک یبند یتواولو ییشناسا(، 0036علی بابایی، منوچهر؛ سیادت، حسین؛) .06
 ملی مطالهات نوین مدیریت در ایران.(، اولین کنفرانس اصفهان یشهردار ی)مطالهه مورد

 یریتیتحقق اهداف مد یبه سو یگام یکیسازمان الکترون(، 0033عنایتی، غالمرضا؛ آرامی، مجتبی؛ حسین پوران، سمانه؛) .03
 ی، دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالهات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران.شهردار

 (، زندگی الکترونیک الزمه حضور موفق در هزاره سوم، باشگاه مهندسان ایران.0080فرانک؛)فراهانی جم،  .08
 ، رشت: انتشارات شهرداری رشت.شهرداری مقررات و قوانین کامل (، مجموعه0088قربانی، فرج اله؛) .03

لکترونیک در کالن (، بررسی زیرساخت های استقرار شهرداری ا0035قربانی، علی؛ سرمست، بهرام؛ مهدی پور، فاطمه؛) .21
 . 008 -003، صص 2، شماره 0شهر تبریز، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، دوره 

 .0/5/0028 مصوب قصبات و شهرها انجمن و شهرداری ها تشکیل قانون .20

یکی، الکترون یو وفادار یتبر رضا یکیخدمات الکترون یفیتک یرتأث(، 0036کاظمی، حمید؛ دودانگه، سارا؛ افشار، پروین؛) .22
 . 66 -61، صص 0، شماره 0فصلنامه مطالهات مدیریت و حسابداری، دوره 

 (، تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات، چاپ یازدهم، تهران: نشر مبتکران.0032میرسهید قاضی، علی؛) .20
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ظر شهروندان و (، بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از ن0030مهینی فر، مریم؛ عطار، عباس؛) .20
 .60 -50کارکنان شهرداری تهران، هویت شهر، سال نهم، شماره بیست و دوم، صص 

(، نقش شهرداری الکترونیک در توسهه فضای شهری)مطالهه موردی: محالت 0035ملکی، سهید؛ مدانلو جویباری، مسهود؛) .25
 . 218 -030شهر تهران(، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، مسلسل بیست و دوم، صص  6منطقه 

لین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با ، اوشهرداری الکترونیکی و نقش آن در مدیریت شهری(، 0030مجیدی، مهدی؛) .26
 دو رویکرد چالش های قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی، دانشگاه تهران.

 .28و  26، مدیریت و آمار، سال دوم شماره (، مختصری درباره روابط عمومی0038مسکنی، زهرا؛) .23

 00رونیک با مدل سوات)مورد: شهرداری منطقه (، راهبردهای توسهه خدمات شهرداری الکت0083نژادجوادی پور، مهران؛) .28
 . 53 -00، صص 22تهران(، مجله مدیریت شهری، شماره 

(، مجموعه قوانین و مقررات مالی اداری و منابع درآمدهای شهرداری ها با آخرین اصالحات و 0088هاشمی، سید مناف؛) .23
 ازش و برنامه ریزی شهری.اهم آنچه مدیران شهری باید بدانند، چاپ اول، تهران: نشر شرکت پرد

یران، فصلنامه رویکردهای پژوهشی ا یها یاطالعات در شهردار یاستقرار فناور یابیارز(، 0038وافره کوهستانی، مهدیه؛) .01
 . 35 -66، صص 03نوین در مدیریت و حسابداری، جلد اول، سال سوم، شماره 

 سسه کارگزار روابط عمومی.(، مبنای روابط عمومی، تهران: مو0088یحیایی ایله ای، احمد؛) .00

(، الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای استقرار شهر الکترونیک، مجموعه 0088یهقوبی، نورمحمد؛ فروردین، محمدرضا؛) .02
 مقاالت دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، تهران: جهاد دانشگاهی.

اطالعات و ارتباطات در صنهت توریسم، اولین کنفرانس  یتاثیر متقابل فناور(، 0085یاری، مازیار؛ وظیف دوست، حسین؛) .00
 الکترونیک. شهر

یک، تهران، همایش ملی پژوهش الکترون یاطالعات در شهردار یفناور یرتاث(، 0030یهقوبی، نورمحمد؛ مذهبی، محمدباقر؛) .00
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