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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 دو، جلد 1041(، تابستان 11)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

مقايسه تطبيقي نظريات شهرسازي پيرامون موضوع مسكن اجتماعي با 
 و ساختاريويژه بر نظريه اصالت بخشي  ديتأک

     

 2، میالد بهالگردی*1 ساناز سعیدی مفرد
 41/50/4154تاریخ دریافت:  

 40/50/4154تاریخ پذیرش: 
 

  05204کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

 تیاکثر یبرا یمهم و مشکل اساس یمسکن به موضوع ایدر سراسر دن یو رکود اقتصاد تیجمع شیباگذشت زمان و افزا
مسکن مناسب و درخور با مشکل  نیو متوسط جهت تأم فیاقشار ضع شتریب انیم نیشده است. در ا لیتبد ایدن یکشورها

 یهاپژوهش یپژوهش بررس نیاند. هدف اانجام داده نمسک نیجهت تأم ییهاها تالشدولت رونیاند ازامواجه شده
افزار ها با استفاده از نرمپژوهش نیمحتوا ا لیو تحل یدرآمد و مسکن اجتماعمسکن اقشار کم نهیگرفته در زمصورت

Maxqda آن  قیکه از طر یصورت اسناداطالعات به یاست و گردآور یلیتحل-یفیتوص قیاست. روش تحق
 40تعداد  اتیها و نظرو شاخص هااستیبه س یابیدست یمقاله برا نیدر ا .شودیم یبررس یفیک داستفادهمور یهااستیس

با  هینظر 03تعداد  انیم نیاند که در اقرار گرفته لیمورد تحل نیمقاله الت 44و  یدکتر یرساله داخل 0و  یمقاله داخل
 اتیبه نظرگام آخر باتوجهاستفاده شده است. در  50 یانبا فراو استیس 10و  00 یشاخص با فراوان 10، 15 یفراوان

جهت  دنزیگ یآنتون یساختار هیروث گلس و نظر یاصلت بخش هیدو نظر تیها در نهاپژوهش نیمستخرج شده از ا
 یبوج یآر ک یشناسگونه دگاهیاما از د یاز جنس ماهو یبه لحاظ تئور هیدو نظر نیانتخاب شد  که ا یقیتطب سهیمقا
 است. یزیربرنامه رونیب یساختار هیو نظر یزیردرون برنامه یه اصالت بخشینظر

 

 یقیتطب سهیمقا ،یساختار هینظر ،یاصالت بخش هیدرآمد،  نظرمسکن اقشار کم ،یمسکن اجتماع یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 Saeedi.s@mshdiau.ac.ir. )نویسنده مسئول( ی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایرانشهرسازاستادیار گروه  - 1

 .د اسالمی مشهد، ایرانواحد مشهد، دانشگاه آزا، دانشجو دکتری شهرسازی - 2
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 مقدمه  -1
ی دنیا، هاکشوری بشر در طول تاریخ بوده است. در بسیاری از ازهاین نیتریاصلدستیابی به مسکن مناسب و ارزان یکی از 

ی مختلف پس از هادورهاین موضوع در کشور عزیزمان ایران در  .دولت موظف است تا برای همه اقشار جامعه مسکن تهیه کند
، قرار گرفت موردتوجهیی که در جهان هااستیستهیه و اجرا شد. یکی از  درآمدکممسکن اقشار  نیتأمیی جهت هاطرحانقالب 

با عناوین دیگری چون مسکن دولتی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته  بعضاًکن اجتماعی که مس مفهوم مسکن اجتماعی است.
مسکن اجتماعی دارای  .(Lund,2011;48، در کشورهای صنعتی شده اروپایی در ابتدای قرن بیستم ظهور کرد )شودمی
ی آن بر اساس فلسفه و اهیپاتجارب عملی، مفاهیم گوناگونی فراوان در  رغمبهطوالنی در اروپای غربی است که  نسبتاًی اخچهیتار
و  ریپذبیآسابتدا تنها راه حلی ساده برای برآوردن نیاز مسکن اقشار  دراست. مسکن اجتماعی  گرفتهشکلیی مشترک هاشهیر

 حساببهوزگار اروپا ر آنابزار مناسبی برای مواجه شدن با مساِئل اجتماعی و اقتصادی جامعه مدرن  حالنیدرعمحروم نبود، بلکه 
است که بازار مسکن  نیدر بازار مسکن ا مسکنانواع  ریبا سا یمهم مسکن اجتماع یتفاوت مفهوم(.  Malpass,2008:3) آمدیم

 (. 2:4155، مالکیشود )به مسکن مطرح می ازیبر اساس ن یاما مسکن اجتماع ردیگیمؤثر شکل م یبر اساس تقاضا
 شتریاند. در بآن بوده انیحام نیتریها از قووجود دارد که خود دولت« یمسکن اجتماع» بحث یبرا یقو یخیسوابق تار

 یخانوارها یبرا یخانگ یزندگ نیبهداشت و تأم ،یدر ارتباط با توسعه صنعت یمسکن اجتماع گر،ید یو جاها ای، در استرالخیتار
از  یاریبس یبرا یعنوان ابزاربه یمسکن اجتماع ،یالمللنی(. در سطح بMartin,2018;303)طبقه کارگر تصور شده است. 

 یدر اروپا برا راًیو اخ ریفراگ یهامحله ،یشده، ثبات اقتصاد یزیربرنامه یاز جمله توسعه شهر ،یعموم استیس یهاآرمان
مفهوم . (Flangan,2019:23مورداستفاده قرار گرفته است ) یو شمول اجتماع یانرژ ییمربوط به کارا یهایبه نگران یدگیرس

نوع از  نیاست. ا افتهیگرفته و تاکنون هم ادامه و در زمانة مدرن شکل یبعد از انقالب صنعت اشیدر شکل فعل یمسکن اجتماع
را تجربه  یددمتع یهاو شکست هاتیو موفق دهیبه خود د یها و ابعاد گوناگونمختلف شکل یمسکن در طول زمان و در کشورها

هم  شتریروز ببه مسکن کمتر نشده بلکه روزبه ازیتنها ننه یها از آغاز تجربه مسکن اجتماععد از گذشت دههکرده است. امروزه ب
 یطرح مسکن مهر، طرح .باشدی از مسکن اجتماعی میاگونهدر کشور عزیزمان ایران طرح مسکن مهر  (.0:4155، یشود )مالکمی

درآمد و مسکن اقشار کم نیتأم ن،یزم متیمسکن با حذف ق یعرضه و تقاضا انیتعادل م جادیبا اهداف ا 4050است که در سال 
مسکن،  دیحجم تول شیمسکن و افزا دیبه تول یو مسکن، رونق بخش نیزم متیرویه قبی شیاز افزا یریبضاعت، کنترل و جلوگبی

باشتی و آتی مسکن و برقراری عدالت در سبد هزینه خانوار، تأمین نیازهای ان  از دیبها، رهن و خرهای مسکن اجارهکاهش هزینه
 .(10:4053پرهیزکار و شاهدی،) تبع آن، کاهش فقر و تأمین مسکن جوانان مطرح شددسترسی به مسکن مناسب و به

درآمد با کمک گرفته در حوزه مسکن اجتماعی و مسکن اقشار کمهای صورتاست تا با مطالعه پژوهش بر آناین پژوهش 
ها را شناسایی و استخراج کرده تا بتوان عالوه بر ها و نظریات استفاده شده در این پژوهشها، سیاستشاخص Maxqdaافزار نرم

درآمد و مسکن اجتماعی تأثیرگذار هستند گرفته در این حوزه، دو نظریه که در حوزه مسکن اقشار کمها صورتتحلیل کیفی پژوهش
 را مقایسه نمود.

 

 مبانی نظری -2

 جتماعیمسکن ا -2-1

 فیتعر کی افتنی یبرا یتالش چیشود. هاصطالح متنوع و پرارزش در نظر گرفته می کیعنوان طورکلی بهبه یمسکن اجتماع
وجود دارد که  یمتعدد فاتیو توص فیقرار نگرفته است. در عوض، تعار یتر مورد تأیید عموممشترک در جامعه مسکن گسترده

 شتریدر ب ی.  مسکن اجتماع(Hansson,2019:53) اندمحدود ساخته شده یالعه موردمط کیتناسب با  یاز آنها برا یبرخ
خود مقوله مسکن  شیدایشامل پ نیشده است. ا یقیعم راتییدستخوش تغ ریسه تا چهار دهه اخ ییافته جهان طتوسعه یکشورها
اکنون در کنار مسکن ارائه شده  هم یتدول تیریتحت مد یباشد که مسکن عموم تیواقع نیکننده اشود تا منعکسمی یاجتماع

، حالنی. باا(Pawson etal,2020) شدن به آن استای در حال تبدیلو به طور فزاینده -وجود دارد  یرانتفاعیتوسط بخش غ
ر از نظدوره بوده است. صرف نیدر ا یانواع تصد ریبا سا سهیدر مقا یو عملکرد مسکن اجتماع تیدر وضع رییتر، تغاحتماالً مهم

قرار گرفته است  یفرایند کامالً مستند ماندگار کیتحت  یکند، مسکن اجتماعمی تیریآن را مد یچه کس نکهیا
(Malpass,2004,Angel,2021). 

 فیدر تعر زین یهای اشتراکتفاوت مؤلفه نیرغم امتفاوت است. علی گریکدیمختلف با  یدر کشورها یمسکن اجتماع فیتعر
مسکن است  تیاز مالک ینوع یطورکلی مسکن اجتماعسازد. بهمی زیانواع مسکن متما گریارد که آن را از دوجود د یمسکن اجتماع

 اریدر اخت یجاریصورت استهای غیرانتفاعی هستند که مسکن موردنظر را بهسازمان ای و یمحل - یهای ملکه در آن مالک دولت
مسکن دیگر عبارت(. به4:4030،و صنعتات تکنولوژی دانشگاه علم مرکز مطالعدهند )گذار قرار میهای هدف سیاستگروه

واحدها  نیشوند اصورت انبوه ساخته میمترمربع بوده و به 05آنها  دیمف یبنا ریشود که سطح زاطالق می ییبه واحدها یاجتماع
از  میگذاری مستقسرمایه قیفوق، از طر یاگیرد. منابع احداث واحدهبرداران قرار میبهره اریتملیک در اختشرطبهصورت اجارهبه
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مفاهیم و  4. در جدول شماره (30: 40۱0نژاد،  یشود )عربمی نیتأم یبانک التیدولت و تسه یهای اعتبارسازندگان و کمک یسو
 تعاریف مختلف ارائه شده است:

 

 : نگارنده(مأخذتعاریف و مفاهیم مسکن اجتماعی ) – 1جدول شماره 

 
 

 پژوهش شناسیروش -3
اسناد  لیتحل هیمتون که بر پا لیتحل یدارد که در راستا یلیتحل_یفیو روش توص یفیک یپژوهش تیدر مطالعه حاضر ماه

کاربردی  نوع تحقیق انجام شده است شودیم یبررس یفیمورداستفاده ک و نظریات هاشاخص، هااستیآن س قیموجود که از طر
درآمد و مسکن اجتماعی و نیز نظریات مطالعات انجام شده در زمینه مسکن اقشار کم است و هدف از آن بررسی و تحلیل محتوا

، پرتال جامع Sidهای ایرانداک، نورمگز، مگ ایران،آوری اطالعات از پایگاه. در این پژوهش برای جمعاستمرتبط با این مبحث 
استفاده شده  dart-europeو  Google Scholar ،Proquest ،taylorfrancisمدرس، سایت دانشگاه تربیت، انسانیعلوم

رساله داخلی یافت شد که برخی از  45مقاله التین و  24مقاله داخلی، 20درآمد است. در زمینه مسکن اجتماعی و مسکن اقشار کم
د و جهت های مرتبط حذف شدناین منابع به دلیل عدم دسترسی به این منابع و همچنین عدم اشاره به نظریه و سیاست و شاخص

دسته مقاله داخلی، مقاله  0ابتدا تمامی منابع به  افزارنرماستفاده شده است. در این  MAXQDAافزار ها از نرمتحلیل این پژوهش
کد اصلی شاخص سیاست و نظریه در  0ی شدند. برای این کار کدگذار افزارنرمالتین و رساله داخلی تقسیم شده است و سپس در 

دسته تقسیم شدند و سپس کدگذاری صورت گرفت و در نهایت  1به  هاهینظرت و در قسمت نظریات، نظر گرفته شده اس
 ی الزم گرفته شد.هایخروج

 )مأخذ: نگارنده( تعداد منابع بررسی شده – 2جدول شماره 

 تعداد نوع منبع
 40 مقاله داخلی

 44 مقاله التین

 0 رساله داخلی

 23 مجموع

 

 هاتحلیل یافته -4
پایین آمد تا زمانی که ، هاهای دولتکم در لیست اولویتپذیر کمدرآمد و آسیبقش مسکن اجتماعی در اسکان خانوارهای کمن

میالدی در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی مرتفع شد. در اکثر کشورها، مقامات  55و  ۱5های دهه کمبود عددی مسکن ملی در
آوردن شرایطی که دیگران هم د چه به شکل ساخت مستقیم خانه و یا چه به شکل فراهمعهده گرفتن محلی نقش اصلی را بر

توسعه و های اساسی که بین نظام مسکن کشورهای درحالتفاوت از به برخیباتوجهبنابراین  .بتوانند در این امر مشارکت کنند
 گونه که در کشورهای نی انضمامی آن، بدانشود، بررسی مفهوم مسکن اجتماعی و سایر معامشاهده می کشورهای اروپایی

منبع  44منبع فارسی و  40( 0شود )در جدول دیده میتوسعه مصداق داشته باشد امری بسیار مهم است. همان گونه که درحال
گرفته شده است که در آن یکسری از اطالعات الزمه مورد بررسی قرار از معنای مسکن اجتماعی ارائه  تعریفی التین در راستای

ی خوببهمنابع در دسترس مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان موضوع این پژوهش را  نیدتریجداست همچنین سعی شده است از 
 د.بررسی و تحلیل نمو
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 )مأخذ: نگارنده( های داخلی بررسی شدهپژوهش – 3جدول شماره 

 
 

 )مأخذ: نگارنده( بررسی شده التینهای پژوهش – 4جدول شماره 

 
 

باشد که در منابع داخلی ابتدا کلیدواژه به این صورت می 1و  0گرفته من باب واژگان کلیدی از جداول بندی صورتعجم
درآمد، فقر شهری به ترتیب از راست به چپ دارای بیشترین های کمدرآمد، مسکن، گروههای کممسکن اجتماعی، مسکن گروه

 Urbanو  Hosuing،Policy،Low Income،Theoryالتین به ترتیب کلیدواژه ( و همچنین در منابع 4نمودار هستند )تکرار 

Poverty به بررسی تعداد منابع التین و داخلی پرداخته شده است که  0(. همچنین در نمودار 2نمودار )اند بیشترین تکرار را داشته
ی منابع داخلی و در برخی دیگر  منابع گاه اهسالمواجه شده که در بعضی  4155تا  4032پس از مقایسه آن با تفاوت از سال 

 اند.گرفتهالتین پیشی 
 

  
 تعداد تکرار کلیدواژه داخلی – 1نمودار شماره 

 )مأخذ: نگارنده(

 التینتعداد تکرار کلیدواژه  – 2نمودار شماره 

 )مأخذ: نگارنده(
 

که  هاستتیفعالای از قرار دارد در واقع مجموعه هاهینظرو  هااستیها، سشاخصای از که در دل آن مجموعه ریزیبرنامه
برای تحقق اهداف کمی و کیفی و همچنین   شودیدر آینده م درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی یریگمیمنجر به تصم

و شناخت . بررسی دهدیتشکیل ماین سه رکن ریزی شهری را جوهر اصلی برنامه مسکن اهمیت خاصی دارد زیرا ریزیبرنامه
 ترین ابزار دستیابی به اهداف مربوط بهپیوندی آن، مهمشهری و ایجاد ارتباط و هم هایدر برنامه هاها و نظریهسیاست، هاشاخص

ها به بررسی بنابراین در این بخش از یافته باشدشکل شهری می ایبه فض دهندهشکلترین عنصر کالبدی عنوان مهممسکن به
 به تعداد آن اشاره شده است.  0ود اما قبل از آن در جدول شآنها پرداخته می
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 )مأخذ: نگارنده( مقایسه سال پژوهش داخلی و التین – 3نمودار شماره 

 
 ها )مأخذ: نگارنده(بندی پژوهشدسته – 5جدول شماره 

 نام پژوهش بندیدسته ردیف
، تعداد شاخص

 سیاست و نظریه

 42 مل مؤثر بر تقاضای مسکن اجتماعی و ارائه الگوی بهینه آن در شهر یاسوجبررسی و تحلیل عوا رساله دکتری 4

 3 درآمدهای درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کمارزیابی مسکن گروه رساله دکتری 2

 ۱2 درآمد )مطالعه موردی شهر کرج(های کمالگوی تأمین مسکن گروه رساله دکتری 0

 A LIFE STYLE THEORIES APPROACH FOR AFFORDABLE HOUSING مقاله خارجی 1
RESEARCH IN SAUDI ARABIA 

4 

 How to Apply the Capability Approach to Housing Policy Concepts Theories and مقاله خارجی 0
Challenges 

4 

 Lowincome Housing in Chinese Cities Policies and Practices 0 مقاله خارجی 0

 Low-Income Housing Policy 0 مقاله خارجی ۱

 Revolution in Social Housing in the Netherlands: Possible Effects of New Housing مقاله خارجی 5
Policies 

2 

 Social Housing In Europe 4 مقاله خارجی 3

 Socio-economic Issues in Socially Produced Low Income Housing Theory and Case مقاله خارجی 45
study in Nigeria 

4 

 The Evolution of Low‐Income Housing Policy, 1949to 1999 ۱ مقاله خارجی 44

 The Impact of Housing on Community:A Review of Scholarly Theories and Empirical مقاله خارجی 42
Research 

0 

 THEORIES OF URBAN POVERTY AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC مقاله خارجی 40
HOUSING POLICY 

2 

 Using Theory or Making Theory: Can there be Theories of Housing? 2 مقاله خارجی 41

 ۱ م(نگاری )موردشناسی شهر ایالشناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه مسکن اجتماعی با تأکید بر آینده مقاله داخلی 40

 مقاله داخلی 40
شهر ، ها و اصول مسکن اجتماعی )موردپژوهی شهر جدید پرندارزیابی رضایتمندی مسکن مهر بر اساس شاخص

 جدید پردیس(
5 

 2 درآمدهای درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کمارزیابی مسکن گروه مقاله داخلی 4۱

 مقاله داخلی 45
جم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تأمین مسکن های پنشناسی برنامهآسیب

 درآمد شهریهای کمگروه
1 

 ۱ بررسی تطبیقی تجارب مسکن اجتماعی در ایران و کشورهای دیگر مقاله داخلی 43

 ۱ شهر تهراننه موردی نسیمهای غیررسمی از منظر عدالت فضایی نموتبیین گستره فقر شهری و شناسایی سکونتگاه مقاله داخلی 25

 0 درآمد شهری مطالعه موردی شهر رشتهای کمتحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر مسکن گروه مقاله داخلی 24

 مقاله داخلی 22
توسعه با تجارب اروپایی، با تأکید بر بازتعریف مفهوم و نقش مسکن تفاوت نظام مسکن در کشورهای درحال

 درآمدکن اقشار کماجتماعی در برآوردن نیاز مس
4 

 5 درآمد در شهر تهرانگروه کمراهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن  مقاله داخلی 20

 ۱ ریزی مسکنهای برنامهسیر نظریات و رهیافت مقاله داخلی 21

 1 شهر(درآمد )نمونه موردی اسالمهای کممسکن اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در تأمین مسکن گروه مقاله داخلی 20

 0 معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن مقاله داخلی 20
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http://ensani.ir/fa/article/418599/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شاخص،سیاست و نظریه -4-1
 پیدایش مناطق با عملکرد مخلوطی که قشرهای پائین و متوسط جامعه در کنارهم ساکن بودند غیرقابل کنترل، در هم آمیخته

 ریزیبرنامه و غیر قابل تحمل از نظر بهداشت ، امنیت و سالمتی شناخته شد و به همین دلیل اولین قوانین ساختمانی تدوین
نظر خیلی زشت و ناترکیب بود و تمایل به ه نسبت به شهرهائی که ب هایی در ارتباط با مسکن شهری بعنوان واکنشنظریه بهباتوجه

سرو کار خواهد شود مشاهده می 0که در  جدول ها برهمین اساس استفاده از تکنیک های نظریه. کرد، رشد نظم و شکل زیبا
های پرداختن به شاخصباشد. همچنین ترین آن، نظریه یارانه خرید خانه میمهمنظریه آورده شده است و  03که تعداد  داشت

ریزی ترین مراحل برنامه از حساس توانمیدهنده، شالوده اصلی آن را  ریزی و تشکیلترین ابزار برنامه کلیدی عنوانمسکن به
های عوامل شاخص که از جمله آن شاخص 10 ریزی شهری است که درآنمسکن جزئی از نظام برنامه ریزیبرنامه ت.دانس

از   0مطالعات منابع در جدول  بهباتوجهکالبدی، امنیت، هویت مندی، عوامل اجتماعی فرهنگی، زیست محیطی و عوامل اقتصادی 
 .ریزی مسکن مورد توجه قرارمیگیردچارچوب برنامه محسوب میشود که برحسب موضوع درها ترین شاخصمهم

تواند تغییرات اساسی را در مفهومی در دستور کار قرار بگیرد، می به تضادهای های مسکن اجتماعی باتوجهتسیاس بخواهیم اگر
افزایش  تواند نقش مهمی در مبارزه با فقر،مسکن اجتماعی میسیاست اساس آورد. براین وجود های مسکن کشورها بهنظام

منابع مورد بررسی در این  بهباتوجهها د که این سیاستری ایفا کنمسکن در اقشار میانه و رفع معضالت شه پذیریاستطاعت
های مسکن اجتماعی، سیاست اعطای کمک های مالی، کنترل قیمت و اجرا، سیاست ایجاد سیاست که سیاست 10پژوهش شامل 

 ور، آینده مسیری کهشرایط خاص هر کش بهباتوجه(. بنابراین 0باشد)جدول خانه های ارزان قیمت از با ارزش ترین ها می
به خصوصیاتی که ه د. اما باتوجکرمتفاوت خواهد شرایط را  مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف طی خواهد کرد، هایسیاست

تواند دهد میچنان که شواهد دهه اخیر نشان میتوسعه، آنکشورهای درحال مسکن اجتماعی دارد، قطعاً در آینده، نظام مسکن در
 .می را ایفا کندنقش کلیدی و مه

 

 )مأخذ: نگارنده( شاخص، سیاست و نظریه  – 6جدول شماره 

 نظریه دیفر
 فراوانی

 شاخص
 فراوانی

 سیاست
 فراوانی

44 65 55 

 4 محیط زیست 4 نظریه ساخت یابی 4
سیاست اعطای کمک 

 های مالی
۱ 

 4 مسکن ملی 4 انصاف 4 نظریه تولید اجتماعی 2

 2 کوپن مسکن 4 ینههز 4 مسکن عادالنه 0

 4 نظریه تبعیض 1
تراکم خانوار در واحد 

 مسکونی
 42 مسکن اجتماعی 4

0 
رای مصرف کننده و 

 نابرابری
 HOPE V 4 4 هزینه دسترسی به مسکن 4

0 

رای -مدل مصرف کننده
دهنده، و توزیع نابرابر 

 خدمات عمومی
4 

هزینه مسکن در سبد هزینه 
 خانوار

4 
توسعه ساخت مسکن 

 صیشخ
4 

۱ 
دانشکده اقتصاد کاربری 

 اجاره-زمین مناقصه
 4 معافیت مالیاتی 4 نظم اجتماعی 4

 4 نظریه قطب رشد 5
ایجادفضاهای باز و 

 چندمنظوره برای کودکان
 1 کنترل قیمت و اجرا 4

 0 توانمند سازی 0 عوامل کالبدی 4 نظریه توسعه 3

 0 عوامل اجتماعی فرهنگی 4 نظریه کنش 45
د برنامه ریزی شده اقتصا

 مسکن
0 

 4 تخریب و بازسازی 0 عوامل اقتصادی 4 عدالت پست  مدرنیسم 44

 4 خدمات -طرح زمین  4 عوامل کالن 4 جهانی شدن شهرها 42

 0 زیست محیطی 4 شهر عادل 40
مسکن انتخابی و یارانه 

 ای
2 

 0 نوسازی شهری 2 سیاسی -عوامل مدیریتی  4 شهرسازی تعادل گرا 41

40 
نظریه شکل گیری مسکن با 

 کیفیت ضعیف
 4 انعطاف پِذیری 4

سیاست ایجاد خانه های 
 ارزان قیمت

1 
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 نظریه دیفر
 فراوانی

 شاخص
 فراوانی

 سیاست
 فراوانی

44 65 55 

 4 سیاست توانمند سازی 2 آسایش فیزیکی و ایمنی 4 نظریه عدم تمرکزارگانیک 40

 4 ارتباط با طبیعت 4 شهرخطی 4۱
سیاست یارانه در اجاره 

 بها
4 

 4 باغ شهر 45
ر فضاهای اجتماع پذیری د

 عمومی
4 

سیاست حذف قیمت 
 زمین از قیمت مسکن

4 

 4 خلوت 4 ظریه عدم تمرکزارگانیک 43
شهرداریها و تامین 

 هادرآمدکممسکن 
4 

25 
شهر  -شهر پهن دشتی
 پراکنده

 2 سیاست کمک مسکن 4 خدمات شهری 4

 4 سیاست عمران محلی 1 امنیت 4 نوشهرسازی 24

 4 دیدگاه نظام جهانی 22
ژگیهای ساخت داخلی وی

 مساکن اجتماعی
4 

افزایش تقاضا برای 
تشویق خریداران و رونق 

 بازارسرمایه
4 

 0 برنامه های اول و دوم 4 عدالت اجتماعی 4 دیدگاه وابستگی 20

 2 فعالیت پذیری 4 دیدگاه کالسیک نو 21
برنامه سوم عمرانی 

 کشور
2 

 0 هویت مندی 4 مکتب جامعه گراها 20
هارم عمرانی برنامه چ

 کشور
2 

 4 دیدگاه بوم شناختی 20
برخورداری ازا ستانداردهای 

 حفاظتی و آتشنشانی
4 

برنامه پنجم عمرانی 
 کشور

0 

2۱ 
نظریه ساماندهی مسکن 

 فقرا
4 

برخورداری از استاندارهای 
 ساختمانی

 4 سیاستهای زمین شهری 4

 4 اعتباری مسکن سیاست 4 یاز به تعمیرات اساسی 4 نظریه خنثی و منفعل 25

23 
نظریه تخریب و برخورد 

 قهرآمیز
 4 فاصله تا نزدیک ترین شهر 4

سیاست های مربوط به 
 مسکن استیجاری

4 

05 
نظریه دخالت دولت در 

 بخش مسکن
4 

حفاظت از ساختمانهای بسیار 
 قدیمی

4 
سیاست معدود کردن 

 تقاضا
4 

04 
نظریه یارانه در اجاره بهای 

 واحد مسکونی
4 

ی به زیرساختهای دسترس
 محلی

 2 پرداخت یارانه 4

 4 کیفیت آب در دسترس 2 نظریه یارانه خرید خانه 02
برنامه اول توسعه 

اجتماعی و  -اقتصادی
 فرهنگی کشور

4 

00 
نظریه عرضه مسکن بر پایه 

 فضای شهری
 4 استفاده از انرژی خورشیدی 4

برنامه دوم توسعه 
اجتماعی و  -اقتصادی

 فرهنگی
4 

 4 دیدگاه اسکان مؤثر و کارآمد 01
استفاده از آب باران (جمع 

 آوری برای آبیاری)
4 

برنامه سوم توسعه 
اجتماعی و  -اقتصادی

 فرهنگی کشور
4 

 4 نظریه ساختاری فقر 00
دسترسی به شبکه حمل و 

 نقل عمومی
 4 طرح جامع مسکن 4

 4 استفاده از عایق حرارتی 4 دیدگاه ترجیح و درآمد 00
چهارم توسعه برنامه 

اجتماعی و  -اقتصادی
 فرهنگی کشور

4 

 4 دسترسی به تسهیالت رفاهی 4 نظریه اصالت بخشی 0۱
برنامه پنجم توسعه 

اقتصادی و  -اجتماعی
 فرهنگی کشور

4 

 4 نظریه شکاف اجاره 05
دسترسی به آب گرم از 

طریق انرژی های تجدید 
 (خورشیدی و...)شدنی 

 4 بازسازی شهری 4
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 نظریه دیفر
 فراوانی

 شاخص
 فراوانی

 سیاست
 فراوانی

44 65 55 

03 
فقر و الگوی نظریه 

 برنامهریزی اجتماعی
4 

استفاده از تانکهایی برای 
 جمع آوری آب های سطحی

 4 طرح شهرهای جدید 4

 2 سیاست انبوه سازی 4 جهت گیری منازل - - 15

 4 سیاست کوچک سازی 4 دسترسی به ( آی.سی. تی) - - 14

 4 دسترسی به راه آهن - - 12
مالکیت خصوصی، یارانه 

 ای
 کنمس

4 

 0 طرح مسکن مهر 4 متوسط قیمت مسکن - - 10

 - - 4 جمعیتی - - 11

 - - 4 استفاده از کمکهای مالی - - 10

10 - - 
مصرف انرژی در واحد 

 مسکونی
4 - - 

 

 
 )مأخذ: نگارنده( هابندی نظریات استفاده شده در پژوهشدسته – 4نمودار شماره 

 
دسته نظریات جامع شناسانه، نظریات شهری،  1نظریات به  MAXQDAافزار گرفته در نرمورتبه کدگذاری صباتوجه

بندی شدند. در این میان پس از مطالعه در مورد نظریات مستخرج، یک نظریه از میان نظریات مسکن و سایر نظریات دسته
مسکن انتخاب شده است. نظریه ساختاری به دلیل شناسانه و نظریه دیگر از دسته نظریات مربوط به بندی نظریات جامعهدسته

ای ارتباط این گونهجامعیت و سرآمد بودن و نظریه اصالت بخشی به دلیل در ارتباط بودن با مسکن و محالت قدیمی و فرسوده و به
 اند.نظریه با جامعه جهت مقایسه با یکدیگر انتخاب شده

 

 معرفی نظریات اصالت بخشی -4-2
از  4301به معنای کنونی آن استفاده کرد. او در سال « اصالت بخشی»بار بود که از شناس بریتانیایی، اولینروث گلس، جامعه

های شهری آواره کردند. نمونه او استفاده کرد که ساکنان کارگر طبقه پایین را در محلهآن برای توصیف هجوم افراد طبقه متوسط 
 (.Glass,1964,4) ن بودلندن و مناطق کارگری آن مانند ایسلینگتو

ی سکونت در محالت قدیمی شهر است این نظریه به ارتقانظریه اصالت بخشی به مفهوم بهبود کیفیت محیط مسکونی و 
تفاوت بین قیمت امالک در وضع موجود و قیمت امالک در شرایط مطلوب تأکید کرده و آن را نقطه عزیمت هرگونه مداخله 

اجتماعی قرار داده و  -دها منجر به تنزل قیمت شده و این محالت را در بدترین شرایط اقتصادی . فرسودگی واحداندیمنوسازی 
. ورود سوداگران زمین و ساختمان نتیجه غایی این فرایند است. در واقع، اصالت زدیریماقتصادی را به هم  -همگنی اجتماعی 

ی محالت باالتر است. این تغییر سازخانهعنی ارزش و هزینه بخشی تغییر در محالت مسکونی است که در اصطالح اقتصادی به م
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گروه دیگر را  کهیدرحالکند تشویق می هاتجارتی و سازآپارتمان، مالکیت مشترک )مشاع(، هاخانهگذاری در مردم را برای سرمایه
 (.۱5، 4051)فالمکی،  کندوادار به ترک منطقه می

 

 معرفی نظریه ساختاری – 4-3
را ارائه کرد. این نظریه و اصطالح برخاسته از آن   Structuration Theory اریساختآنتونی گیدنز نظریه  43۱5در دهه 

جامعه را  ،از دورکیم تا پارسونز ،سنّت کارکردگرایی .بیشتر به دنبال این مسئله بود که بتواند بر دوگانگی عاملیت و ساختار غلبه کند
را رها  "واقعیّت اجتماعی  "کارکردگرایان بعدی واژۀ دورکیمی  اگرچه .داندیمتقلیل به افراد  و غیر قابل خودبهیمتکواقعیّتی 

سنّت  ،سنّت دوّم .تأکید داشتند ،واقعیاتی جمعی که باید در سطح اجتماعی تبیین شوند مثابهبه "ساختارها  "اما همچنان بر  ،کردند
گارفینکل و دیگران دنبال  شوتش،آثار  ،وبر "تفهم  "آن را در  توانمیت و شناسی و فلسفه استفسیری یا هرمنوتیکی در جامعه

 (0۱2 ،405۱ ؛پوریی)جالشود ی افراد تأکید میهازهیانگدر این سنت بر فهم عاملیّت و  .کرد
 

 جمع بندی و نتیجه گیری  -5
و قوی است که طی آن اقشار قوی  هدف از نظریه اصالت بخشی اشاره به شکاف میان اقشار متوسط و ضعیف با قشر مرفه 

فعال زندگی اجتماعی  انیبر جر دیتأک. هدف نظریه ساختاری شوندیمشهر  بااصالتجایگزین اقشار متوسط و ضعیف در محالت 
کنندگان، عناصر است. در این قسمت به مقایسه این دو نظریه بر اساس خواستگاه نظریه، ابعاد محیطی دخیل، نقش استفاده

 . شودیمی معرفتی تئوری، ماهیت نظریه و از لحاظ فلسفی پرداخته هاهیپا کالبدی، 
 

 )مأخذ: نگارنده( نظریه اصالت بخشی  – 7جدول شماره 

 
 

 )مأخذ: نگارنده( نظریه ساختاری  – 5جدول شماره 

 
 

از یک جنس  کنندگانهاستفادپیداست هر دو نظریه از لحاظ فلسفی و ماهیت و نقش  ۱و  0که از جدول شماره  طورهمان
 .باشدیممعرفتی نظریه و نقش عناصر کالبدی  یهاهیپاهستند  و وجه تمایز این  دو نظریه ابعاد محیطی دخیل، 

و گاه  یفلسف - یهای علمها و پیشینهوجود دارند که هرکدام استدالل یهای گوناگوندیدگاه ،یزیربرنامه هیدر حوزه نظر
ها را دیدگاه نیتوان انمی لیدل نیدارند و به هم یادیهای زها و تفاوتها شباهتدیدگاه نیدارند و اخود را  یاجتماع - یاسیس

. کندیمطرح م یدرستبه نگریآلمن د پیلیکه ف یطور( کرد. همانTypologyشناسی )توان از  گونهمی نیرد کرد بنابرا ایتأیید 
را که بر  ییهاشهیکه حدود و ثغور اند کنندیو اهل عمل فراهم م انیدانشگاه یامکان را برا نیا یبه طور اکتشاف هایپولوژیت»
 یضرور اریبس یزیرمثل برنامه یعیوس یدرک حوزه نظر یجهت، برا نیمبکشند و به ه ری، به تصوگذارندیاثر م یعلم رشتهکی

اشاره شده  اتیشناسی نظراز لحاظ گونه یختارو سا یاصالت بخش اتینظر یدر ادامه به بررس(.   ۱۱:2552، نگری)آلمن د« هستند
 است:
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 )مأخذ: نگارنده( ی نظریاتبندگونهمقایسه نظریات بر اساس  -9جدول شماره 
 نظریه ساختاری نظریه اصالت بخشی ی نظریهبندگونه

 نظریه تحلیلی تجویزی نظریه تحلیلی تبیینی ایفتاشل
 ظریه دولتن یزیربرنامه ندیفرانظریه  تایلور و کوک

 ماهوی ماهوی 43۱0دیدگاه فالودی 
 نظریه هنجاری نظریه هنجاری فریدمن
 نظریه چارچوب ساز نظریه چارچوب ساز آلمندیگر

 یزیربرنامهنظریه بیرون  ریزی برنامهدروننظریه  آر کی بوجی
 ی نظارت محورزیربرنامه ی موضوع محورزیربرنامه فالودی مؤخردیدگاه 

 
، فریدمن و آلمندیگر از یک جنس هستند و مشابه یکدیگر هستند. اما وجه 43۱0 یفالود هایدیدگاهنظریه بر اساس هر دو 

فالودی است. بر اساس دیدگاه  مؤخر دگاهیدتایلور وکوک، آر کی بوجی و ، ی ایفتاشلبندگونهتفاوت این دو نظریه بر اساس 
و نظریه  کندیمدر عالم واقع چه بوده است بحث  هایزیربرنامهراجع به ماهیت ی است که اهینظرایفتاشل نظریه تحلیلی تبینی 

بنابراین نظریه اصالت بخشی از نوع تحلیلی تبیینی  کندیمریزی مطلوب و آرمانی بحث ی برنامههایژگیوتحلیلی تجویزی در مورد 
 باشد.و نظریه ساختاری از نوع تحلیلی تجویزی می

ی هاوهیشکه به نتایج تجربیات مربوط به  شودیمی اطالق اهینظرریزی به برنامه ندیفرالور و کوک نظریه دیدگاه تای بهباتوجه
نظریه دولت به نظریاتی گفته مشود که به بحث در مورد  دگاهید. بر اساس این پردازدیم ماندهعقببرانگیختن توسعه در مناطق 

ریزی و نظریه ساختاری از جنس های فرایند برنامهظریه اصالت بخشی از نوع نظریهبندی ن گونهنیا بهباتوجه. پرداختندیمقدرت 
 . باشدیمهای دولت نظریه

ریزی، در برگیرنده همه نظریاتی است که به مسائل و دیدگاه آر کی بوجی نظریه بیرون برنامه پسامدرنی شناسگونه بهباتوجه
های ریزی همان نظریه.  منظور از نظریه درون برنامهپردازدیمریزی فرهنگی برنامهبه نحوی جنبی مانند ابعاد سیاسی، سازمانی و 
نظریه اصالت  3جدول شماره  بهباتوجهنظریه در باب اقتصاد و ...  پس بنابراین ، جوهری فالودی است مانند نظریه درباره شهر

 ریزی هستند.ریزی و نظریه ساختاری نظریه بیرون برنامهبخشی نظریه درون برنامه
مستقیم  استخراجریزی موضوع محور مطالعه عمیق در یک موضوع و فالودی منظور از برنامه مؤخر دگاهیددر نهایت بر اساس 

ریزی است که نگاه آن از زاویه کنترل محیط است و ریزی نظارت محور برنامهسیاست( از این مطالعه است. برنامه) کنش تجویزی
مفاهیم این دو نوع  بهباتوجه. هاستانسانکنترل الزم برای تاثیر گذاشتن بر رشد و توسعه فضای زندگی  بررسی در میزان و نحوه

 ریزی نظارت محور هستند.ریزی موضوع محور و نظریه ساختاری از نوع برنامهریزی، نظریه اصالت بخشی از نوع برنامهبرنامه
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https://en.wikipedia.org/wiki/Gentrification


 

12 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
11

ن 
ستا

تاب
 ،)

10
41

دو
د 

جل
 ،

 

40. Haffner, M., and M. Oxley. 2010. “Private Sector Involvement in Social Rented Housing.” 
Conference 

41. paper, Comparative Housing Research – Approaches and Policy Challenges in a New 
International 

42. Era, TU Delft, The Netherlands, March 2010. 
43. Housing Europe. 2011. Housing Europe Review 2012. Brussels: CECODHAS Housing 

Europe’s Observatory. 
44. HSB. 2016. Sverige kan bettre in statliga fattighus [Sweden can do better than 

governmental poor 
45. houses]. Debate article in Dagens Samhalle, April 7. Accessed 

https://www.dagenssamhalle.se/ 
46. debatt/sverige-kan-baettre-aen-statliga-fattighus-24007. 
47. Kathleen Scanlon, Melissa Fernández Arrigoitia and Christine Whitehead, Social housing 

in Europe, The London School of Economics and Political Science,2015. 
48. Lund, B. (2011). Understanding Housing Policy. 2nd Editio. Bristol: The Policy Press. 
49. Malpass, P. (2008). ‘Housing and the New Welfare State: Wobbly Pillar or Cornerstone?’, 

Housing Studies, 23(1). 
50. Malpass, P., and C. Victory. 2010. “The Modernisation of Social Housing in England.” 

International Journal 
51. of Housing Policy 10 (1): 3–18. 
52. Malpass, P. (2004). Fifty years of British housing policy: Leaving or leading the welfare 

state? European Journal of Housing Policy, 4(2), 209-22 
53. Martin, C. (2018) ‘Housing reform and classical liberal governmentality before the social 

housing era’, in I. McShane, E. Taylor, L. Porter, and I. Woodcock (eds), Remaking 
Cities—Proceedings of The 14th Australasian Urban History Planning History Conference, 
Melbourne: 303–313. 

54. Oxford Dictionaries. 2017. Social Housing. Accessed September 14, 2017. 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_housing. 

55. Oxley, M., M. Haffner, M. Elsinga, and H. Van der Heijden. 2010. “Competition and 
Social Rented Housing.” 

56. Housing, Theory and Society 27 (4): 332–350. 
57. Oyebanji, A. O. 2014. Development of a Framework for Sustainable Social Housing 

Provision (SSHP) in 
58. England. Preston: University of Central Lancashire. 
59. Pawson, H., Milligan, V., & Yates, J. (2020). Housing Policy in Australia. Springer 

Singapore Pte. Limited. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0780-9. 
60. Peter King, Using Theory or Making Theory: Can there be Theories of Housing?, Housing, 

Theory and Society,2009. 
61. Priemus. 2013. The Future of Social Housing. The Dutch Case. International Journal of Co-

operative 
62. Management 6 (2): 13–24. 
63. Robert Collinson, Ingrid Gould Ellen, and Jens Ludwig, Low-Income Housing Policy, 

Economics of Means-Tested Transfer Programs in the United States,2016. 
64. Ronald van Kempen and Hugo Priemus, Revolution in Social Housing in the Netherlands: 

Possible Effects of New Housing Policies, Urban Studies,2002. 
65. Scanlon, K., C. Whitehead, and M. Fernandez Arrigoitia. 2014. Social Housing in Europe. 

Oxford: RICS Research. 
66. The Construction Industry (Byggindustrin). 2014. Alla ska kunna bo i ؤlvstranden 

[Everybody Shall be Able to Live in Alvstranden, 27/2014. 
67. Wikipedia. 2017. Public Housing. Accessed 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_housing&oldid=799852200. 
68. Yates, J. 2013. Evaluating Social and Affordable Housing Reform in Australia: Lessons to 

be Learned 
69. from History. International Journal of Housing Policy, p. 113. 
70. Youqin Huang, Lowincome Housing in Chinese Cities: Policies and Practices, The China 

Quarterly,2012. 

 
 
 
 

 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_housing
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_housing&oldid=799852200


 

31 

 

 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو3043(، تابستان 31)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

 پذیریهای کالبدی با اجتماعفراتحلیلی بر رابطه شاخص
 در فضاهای آموزشی ایران

     

 3سجاد رنجبر همقاوندی، 2کوروش افضلی، *1مینارضائی
 31/50/1051تاریخ دریافت:  

 35/50/1051تاریخ پذیرش: 
 

  78807کد مقاله:  
 
 

 یده چک
 

را به وجود  هاآنفضا را گرد هم جمع بیاورد و زمینه تعامالت اجتماعی بین که افراد حاضر در  است ریپذاجتماع فضایی
دارد. با توجه به اهمیت  همراه به را اجتماعی تعامالت نتیجتاً و برخورد اجتماعی امکان اول درجه فضایی در نیچننیاآورد، 

نتایج مطالعات صورت  یبندطبقهم است در فضاهای آموزشی دارای اهمیت بوده و الز یریپذاجتماعامر یادگیری، مفهوم 
فضاهای آموزشی "و  "یریپذاجتماع"های صورت گرفته در حوزه مفاهیم گیرد. این پژوهش با هدف ترکیب نتایج پژوهش

 دواژهیکلپژوهشی منتشر شده بدون اعمال محدودیت زمانی، با -انجام شد و در گام نخست تمامی مقاالت علمی "
مقاله را در بر  1878اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز استخراج شد که  یهاگاهیپااز  یریپذاجتماع

فضاهای آموزشی در عنوان، چکیده و یا کلمات کلیدی بودند، برای استخراج  یهاواژهمقاله که شامل  15 گرفت. در ادامه
پژوهش  8انجام فراتحلیل  منظوربه. انددادهتشکیل  و بررسی بیشتر گزینش شدند و جامعه آماری پژوهش را هاداده

 توانیم یطورکلبهدر فضاهای آموزشی ایران انتخاب گردید  یریپذاجتماعدر زمینه  1388-1055 یهاسالبین  شدهانجام
افراد  یریپذاجتماعبر میزان  رفتاری و فرهنگی-فعالیتی، اجتماعی-،عملکردی حسی-غیرکالبدیکالبدی،  یهامؤلفهگفت 

در افراد  یریپذاجتماعبر میزان و شاخص مبلمان از عوامل کالبدی در اولویت اول  مؤثر بوده است آموزشیدر فضاهای 
 .مؤثر بوده است آموزشیفضاهای 

 

 

 ، ایرانآموزشی، یریپذاجتماع، کالبد یدی:ان کلواژگ
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 مقدمه  -1
خصوصیات محتوای  ژهیوبهمحیطی و  یهایژگیومبنا و محور تعیین  عنوانبه شدهساختهقرار دادن رابطه میان انسان و محیط 

آموزش معماری، تعامالت اجتماعی  یهاطیمحکشورمان امری تازه و جدید است. در رابطه با طراحی کالبدی در مطالعات معماری 
به تبادل تجربیات و معلومات کمک کرده و زمینه مطلوبی را  تواندیمبین دانشجویان و دانش آموزان با یکدیگر و استاد و معلم 

 توانیم، آورندیمکه قابلیت برقراری تعامالت اجتماعی را فراهم  ریپذاجتماع یهاطیمحبرای آموزش فراهم آورد و از طریق ایجاد 
رى کالس. در بین این ى و محیط یادگیارزیاب یهاروشو  هادگاهیدشخصیتی افراد،  یهایژگیوازجمله  .افتیدستبه این هدف 

تاثیر  بیترتنیابهت. موردمطالعه قرارگرفته اس لمیع صورتبه قرنمینتوجه قرارگرفته و بیش از  تر موردعوامل، محیط کالس بیش
 (.Nguyen,2015مهم محیط بر همه جنبه های یادگیری نشان داده شد)

(.کیفیت روابط اجتماعی در یک محیط آموزشی Hurst et al,2013یادگیری در مرحله اول یک فعالیت اجتماعی است)
 بهبود یادگیری اتفاق بیفتد فراهم می کند.شرایط را برای فعالیت هایی که الزم است برای 

مکان های آموزشی، محل گردهمایی ها و فعالیت های اجتماعی دانش پژوهان و بسان قلبی تپنده مرکز تمام نیروها، رویدادها 
ن ها به و محل تجمع ارزش ها هستند و نقش اجتماعی بسیاری در زندگی جمعی دانش آموزان و دانشجویان ایفا می کنند. این مکا

عنوان محل وقوع ارتباطات باید گستره وسیعی از کیفیات را داشته باشند تا انسان در آن به تعامل دست یابد و در نهایت یادگیری 
 ارتقا یابد. پژوهش پیرامون ارتقا اجتماع پذیری فضاهای آموزشی امری ضروری و حائز اهمیت می باشد.

پژوهش انجام شده بین سال  8یری چه هستند؟ بوده و با بررسی و فراتحلیل سوال تحقیق: شاخص های موثر بر اجتماع پذ
 در زمینه اجتماع پذیری در فضاهای آموزشی ایران سعی در پاسخ به این پرسش نموده ایم. 1388-1055های 

پژوهش، به منظور افزایش روایی و پایایی تحقیق به فنونی از جمله وارد شدن طیف گسترده ای از مطالعات   فراتحلیل کیفی
پژوهشی دارای اعتبار باال، تهیه جداول و ابزار –قبلی به فرایند تحقیق ، مورد پژوهش قرارگرفتن مقاالت منتخب از مجالت علمی 

با روش فرا تحلیل و کدگذاری هر یک از مقاالت در قالب جداول و بر اساس  استخراج داده ها طبق قالب مقاالت علمی پژوهشی
 چارچوب، تفکیک مضامین حاصل در قالب جداول بر اساس مقوله های اصلی مورد نظر توجه شد.

 

 پیشینه تحقیق و مبانی نظری  -2
ضوع تحقیقات و پژوهش های پژوهش حاضر از دو مفهوم عمدة اجتماع پذیری و فضای آموزشی تشکیل شده که هر یک مو

 متعدد بوده اند و اما تاکنون فراتحلیل در خصوص اجتماع پذیری فضاهای آموزشی صورت نگرفته است.
 به تعدادی از مقاالت و نتایج برگرفته شده از آن ها در باب اجتماع پذیری فضاهای آموزشی می پردازیم:

در فضاهای آموزشی ایالت کارولینای شمالی در آمریکا به مطالعه در پژوهشی برای ارزیابی حس جمعی  3553سال  پاسالر،
معیارهای عینی و ذهنی در دو سطح کالبدی و روانشناسی در جهت تاثیرگذاری بر یگی از مولفه های حس جمعی یعنی تعامل 

عماری فضای بسته، اجتماعی پرداخته است و نتایج پژوهش وی نشان داد که معیارهای میزان حرکت در فضا، شکل و الگوی م
خطی، گسترده، یک طبقه یا چند طبقه، کیفیت فضا، میزان گشایش و محصوریت فضایی، خوانایی و نفوذپذیری فضا، ارتباط پذیری 
و دسترسی پذیری فضاهای عمومی و مشترک، مقیاس فضا، میزان مجاورت مکانی دانش آموزان در فضا، موقعیت فضایی، شناخت 

 ر و فضا که سبب امنیت می گردد،  بیشترین تاثیر را بر شکل گیری حس جمعی دارند.دانش آموزان از یکدیگ
 تغییرات فرهنگی صورت گرفته در جامعه معتقد است که هریسون با تغییراتی در زمینه طراحی مدرسه با توجه به

صورت  به بیشتر کارها کهدهد  نشان میکردن خواهد شد. تغییرات جدید  پویایی موجود در جامعه سبب تأثیرگذاری بر الگوهای کار
عامالت اجتماعی صورت حل مسئله و جوامع مجازی یادگیری، ت صورت فردی، یادگیری به بهه ک مشارکتی و جمعی است تا این

های یادگیری باید بازتابی از این تغییرات به وجود آمده در جوامع  تغییرات طراحی محیط این به طور کلی با توجه به باشد 
  آمده در مورد عوامل مؤثر بر یادگیرى مى ازجمله نتایج به دست (.Baker, Mckoy, Moore, & Vincent, 2008اشند)ب

توان به تحقیق گرگوری و گومس اشاره کرد. گرگوری عوامل موثر بر یادگیری را شامل نظام آموزش و روش یادگیری، معماری و 
تاکید وی بر اهمیت تاثیر محیط کابدی در کنار محیط اجتماعی و جو  داده است.اجتماعی نشان  -محیط ساخته شده و محیط روانی

 (.Gregori,2007کالسی است )

گومس و همکاران نیز در تحقیق خود، عوامل موثر بر یادگیری را شامل تجربه اندوزی، تعامل با محیط خارجی، ریسک پذیری 
 (.Gomes & Wojhan,2017گفتگو در نظر گرفته اند )

در مقاله ای با عنوان: اجتماع پذیری فضای معماری به این نتیجه رسیدند که اجتماع  1388ی نیا و معماریان سال صالح
اجتماعی استفاده  -فضایی آن و روانی –پذیری فضای عمومی معماری با همنشینی و ترکیب مناسب عامل های کالبدی 

 کنندگانش حاصل می آید.
مقاله ای با عنوان: معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت های محیطی  در 1330مهدی نژاد و دیگران سال 

درجه اول اهمیت: عناصر غیرثابت یا پویا / به ترتیب : فضای سبز، بو، موثر بر ذهن و رفتار دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که 
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 ب: تزیین، نقوش، رنگ، بافت، مصالح، شکل، عالئم، و نشانهاهمیت: عناصر نیمه ثابت فضا/ به ترتی دما، نور، صدا،درجه دوم
 سازمان فضایی کل بنا. ها،درجه سوم اهمیت: موقعیت و وسعت فضا در

پذیری محیطهای آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان:  نقش اجتماعدر مقاله ای با عنوان:  1337جعفری و دیگران سال 
به این نتیجه رسیدند که اجتماع پذیری می تواند به عنوان راهکاری در هنگام طراحی معماری  ت ساختاریالتحلیل مدلسازی معاد

 محیط آموزش معماری مد نظر قرار گیرد.
در مقاله ای با عنوان: واکاوی ارتباط بین نقشه های شناختی و مدل سازی های رایانه ای نرم  1337حیدری و فرهادی  سال 
یط های اجتماع پذیر به این نتیجه رسیدند که نقش پیکره بندی فضایی در تشخیص راهکارهای کم افزار نحو فضا در شناخت مح

 هزینه در راستای بهبود ساختارهای فضایی محیط های آموزشی به لحاظ اجتماعی است.
معماری و ناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در محیط آموزش در مقاله ای با عنوان : ش 1338جعفری و دیگران سال 

( به این نتیجه رسیدند که عوامل موثر بر اجتماع پذیری در محیط تحلیل تعامل بین آن ها )با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی
معماری، معانی زیباشناختی، -آموزش معماری را به صورت شش دسته کلی نشان داد که عبارتند از: عناصر فیزیکی، عوامل فضایی

 "فعالیتی-عملکردی"تاثیرگذارترین و  "عناصر فیزیکی"فعالیتی. در بین عوامل اصلی -ادراکی و عملکردی-ییاحساس امنیت، معنا
 تاثیرپذیرترین شاخص و مهمترین عامل هنگام طراحی معماری است.

اهای پذیری فضهای بهینه محیط در راستای اجتماعیین قابلیتدر مقاله ای با عنوان : تب  1333نجومی و جاللیان سال 
به این نتیجه رسیدند که قابلیت محیطی کالبدی به عنوان اثرگذارترین عاملی است که با  آموزشی فرهنگی مخصوص نوجوانان 

 فرهنگی داشت.-کمترین تغییر در آن می توان بیشترین انتظار را در افزایش اجتماع پذیری نوجوانان در فضاهای آموزشی
ای با عنوان: نقش محیط ساخته شده در تعامالت دانش آموزان مدرسه به این نتیجه در مقاله  1333ارغیانی و شاکری سال 

 رسیدند که ضریب اهمیت معیارهای ذهنی از بقیه معیارها باالتر بوده و معیار کالبدی در پایین ترین رتبه قرار داشته است.
محیط  در پذیر اجتماع فضاهای گیری گذاربرشکلتأثیر های مؤلفه تبییندر مقاله ای با عنوان:  1055شریفیان و دیگران سال 

مل مبلمان، راحتی و آسایش فیزیولوژیک مهمترین عامل عا به این نتیجه رسیدند که آموزشی با استفاده از روش تحلیل عاملی های
ثیر گذار می تا گیری تعامالت اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه و شاخص نوع رنگ بندی فضا مهمترین شاخص تاثیر گذار برشکل

 باشد.
 

 مفهوم اجتماع پذیری -2-1
 در فرهنگ لغات اجتماع به معنای زیر است:

لغت نامه دهخدا: اجتماع. اجدماع. گردآمدن. تجمع. اجماع. تالف. ائتالف. احتفال. انجمن شدن. فراهم آمدن. // اتفاق کردن بر 
 (.1377چیزی )دهخدا، 

گروه فراهم آمده، دسته -3اتفاق کردن بر چیزی.  -3انجمن شدن، فراهم آمدن. گرد آمدن، تجمع،  -1فرهنگ فارسی معین: 
جامعه. اجتماع کردن: فراهم آمدن، انجمن کردن، با گروهی در یک جا گرد -0ای که برای هدفی مشترک گرد هم جمع می شود. 

 (.1378دقیقه جمع شوند )معین، مقارنه ی ماه و آفتاب، زمانی که ماه و آفتاب در یک برج و یک درجه و یک  -0آمدن. 

. )اسم( گروهی 3. )اسم(=جامعه 3. دور هم گرد آمدن، به هم پیوستن، جمع شدن. 1فرهنگ لغت عمید: )اسم مصدر( )عربی( 
 (.1373از مردم که در یک جا جمع شده باشند )عمید، 

دیده است که هر یک به بعدی از ابعاد در بیان مفهوم اجتماع پذیری، به عنوان کیفیتی شهری، تعاریف بسیاری ارائه گر
گوناگون آن، اشاره دارد. این تعاریف، از الگوهای روزمره ی زندگی و جابجایی های شهری گرفته تا مفاهیمی چون خاطرات جمعی 

 و تعلق به فضا و غیره را در بر می گیرد.
ع پذیری شهری را در نگاهی منسجم و یکپارچه از سوی دیگر، به ندرت می توان تعریفی که ابعاد و شاخصه های متنوع اجتما

به تصویر بکشد، یافت. تعاریف متعدد از مفهوم اجتماع پذیری از یک سو و دشواری در بیان تعریفی جامع از آن، مبنی بر این است 
 (.1331که تعریف کردن این مفهوم، امری سهل ممتنع است )مظفر، مسعود و راست بین، 

تماع پذیر یا اجتماع دوست و گرد هم آورنده و اجتماع گریز یا پراکنده کننده، بیانگر فضاهایی است که استفاده از واژه های اج
( با همراهی رابرت 1300این واژه ها را نخستین بار همفری اسموند )«. دور می کنند»یا از هم « جمع می آورند»مردم را دور هم 

ادا تعریف کرد. این واژه ها در ابتدا از سوی اسموند در خصوص قابلیت اجتماع سامر، در زمان مدیریت بیمارستان ساسکا چوان کان
پذیری یا اجتماع گریزی فضاهای با سیمای نیمه ثابت، یعنی تجهیزات و مبمان قابل جابه جایی، مطرح شد. او نقش مبلمان در 

 (1388اجتماع پذیری فضای معماری را به اثبات رساند. )صالحی نیا و معماریان، 
سازماندهی اجتماع گریز بر خالف اجتماع پذیر، موجب خودداری از تعامل اجتماعی می شود. ادوارد ت.هال معتقد است، فضای 
اجتماع گریز در یک فرهنگ ممکن است اجتماع پذیر در فرهنگ دیگری باشد. فضای اجتماع گریز ضرورتا فضای بدی نیست، 

کلی خوب نیست. آن چه مطلوب است آن است که تنوعی از فضاهای مختلف وجود همینطور فضای اجتماع پذیر نیز همیشه به 
 (.1387داشته باشد و افراد بر اساس نیاز و حالت، بتوانند درگیر این فضاها شوند )ت.هال، 
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ر در فضاهای عمومی اجتماع پذیر توفیق مالقات دست می دهد و این فضاها مورد استفاده گروه های مختلف هستند و به طو
مستقیم در دسترس استفاده کنندگان اطرافند. فضاهای اجتماع پذیر که منشاء زندگی روزمره اند، فضاهایی چند منظوره هستند که 

 (.1377تامین کننده بسیاری از فعالیت ها و مورد استفاده کاربران هستند و هماهنگی اجتماعی کاربران را تامین می کنند )لنارد، 
است که تقویت اجتماع پذیری و حضور پذیری به طور مستقیم با ماهیت فعالیت های جاری در فضاهای  ( معتقد1333تیبالدز )

شهری و میزان ادغام آن ها با یکدیگر در ارتباط است. در واقع بدون وجود فعالیت در یک فضا نمی توان انتظار حضور مردم و در 
 نتیجه آن اجتماع پذیری فضا را داشت.

ز اجتماع پذیری فضا این است که فضای کالبدی بر اساس مشخصه های فضایی خود موجب تشکیل کانون در نتیجه منظور ا
 (1383های فعالیت و اشتیاق به فعالیت در قسمت هایی خاص از فضا می گردد. )دانشگر مقدم، بحرینی و عینی فر، 

و با رغبت در آن حضوری همیشگی یابند.  ( معتقد است، فضای سرزنده فضایی است که مردم داوطلبانه1301جین جیکوبز )
برای این منظور تنوع کاربری ها و فعالیت آن ها در ساعات گوناگون، سریع االنتقال نبودن، وجود نقاط مکث و دعوت کننده برای 

ند )حافظی شهروندان، وجود نقطه ی اوج و تمرکز و نیز وجود حدود و ثغور مشخص برای ایجاد این گونه فضا ها را ضروری می دا
 (.1335فر، 

( فضاهای اجتماع پذیر را نقاطی برای آرامش روانی انسان می داند که به شهروند یاری می رساند تا بتواند 1303ریچارد نویترا )
 (.1331نقش و تاثیر شهر بر شکل گیری شخصیتش را بیابد )راست بین و غیره، 

آن چهره می بندد و با گوناگونی زیاد به شهروندان اجازه ی انتخاب ( فضاهایی را که زندگی شهری در 1303الرنس هالپرین )
آزادانه را بدهد، فضاهای مردم گرا می خواند و بر این باور است که در واقع این فضاها هستند که به شهر کیفیت و شخصیت ویژه 

 (.1303می بخشند )هالپرین، 
انی را به معنای گره های اجتماعی طراحی شده ابراز می دارد که ( با تمرکز بر میدان، مفهوم توقفگاه رو1375پاول زوکر )

از نظر او میدان تعامالت اجتماعی آدم ها را « تجمعی از افراد»تبدیل می کند و نه صرفا به « اجتماع»جامعه را به معنای واقعی به 
 (.1375در خود جای می دهد )زوکر،

بپروراند و موجب رونق ارتباطات شود. آسایش ناشی از تماس هایی که لذت ( فضاهایی که حس آرامش را 1373دونالد اپلیارد )
 (.1335بخش است و مایه ی خشنودی. تماس هایی که اشخاص را به عنوان افرادی از جامعه تایید می کند. )حافظی فر، 

 (.1335د. )حافظی فر، ( در آن جا مردم ساعت ها با هم حرف می زنند یا خداحافظی های طوالنی دارن1385ویلیام وایت )
( مکانی است برای مکاشفه یا به عبارتی حیطه ی امکانات گوناگون و چهره به چهره شدن، جایی که 1380نوربرگ شولتز )

 (.1335انسان ها در آن به مبادله ی اندیشه و احساسات خود با یکدیگر می پردازند )حافظی فر، 
یر شاخصه های آن تاکید می کند و جذابیت یک شهر را با توجه به انبوه ( بر دعوت کنندگی فضا بیش از سا1387یان گل )

مردمی که در فضاهای همگانی آن گرد هم می آیند و وقت خودشان را در آن جا می گذرانند، مفهوم می بخشد، به زعم وی، 
و به طور مستقیم از راه فضای شهری دعوت کننده، فضایی است که بتوانیم با همشهری هایمان چهره به چهره دیدار کنیم 

 (.1387حواسمان به تجربه اندوزی بپردازیم )گل، 
( مکان هایی که بتوانند تجربه ی انسان را بهبود بخشد، دارای مقیاس انسانی بوده، بستر رفتارها و فعالیت 1387جان لنگ )

 (.1388 های متنوعی باشد و توانایی پذیرش رفتارهای دلخواه شهروندان را داشته باشد )لنگ،
( بیانچینی، مفهوم اجتماع پذیری را زندگی اجتماعی عمومی تلقی کرده و آن را نتیجه ی عمل متقابل و تعامل 1335بیانچینی )

 (.1331بین حاضران در فضاهای شهری می داند )مظفر، مسعود و راست بین، 
جریان روابط خاص و عام اجتماعی  ( فضای حاوی خاطره ی جمعی، دوره ی تاریخی معین و محل رویارویی1331لفور )

 (.1331تعریف می کند )لفور، 
( محله گرایی، غرور، خوشامدگویی، همکاری، تنوع، داستان گویی، دوستی و صمیمی بودن، تاثیر متقابل و 1337) ppsموسسه 

 (1335نظارت. )حافظی فر، 
آورند تا دور هم جمع شوند و گفتگو کنند، به ( فضاهای بیرونی که فرصت هایی را برای مردم به وجود می 3551الوسون )

 (.1335عنوان مکان های مالقات شناخته شده و زندگی شهری را به میزان زیادی غنا می بخشند )حافظی فر، 
( جایی که مردم زمان خود را در آن بگذرانند و به گفتن خواهش می کنم، متشکرم و ... با همسایگان خود و 3550تراس )
 (.1335دازند، جایی است که زندگی اجتماعی در آن جریان دارد )حافظی فر، غریبه ها بپر

( تصور اجتماع پذیری جایی که امکان گرد آمدن تعدادی از شهروندان را داشته باشد که آن ها بتوانند در 3550مونتگومری )
بپردازند، ملموس تر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، کنار عبور، حضور در فضا را نیز تجربه کنند و با محیط و دیگر افراد به تعامل 

مفهوم اجتماع پذیری، به عنوان قابلیتی فضایی برای گرد آمدن ترکیبی از اجتماع های انسانی در اشکال مختلف زندگی اجتماعی، 
و راست بین،  تبلور می یابد که در فضاهای شهری همچون واحد همسایگی، محله و ... به منصه ی ظهور می رسد )مظفر، مسعود

1331.) 
( نیاز مردم به حس تعلق اجتماعی و تعامل با یکدیگر باعث اجتماع پذیری در فضاهای عمومی می شود. 1373الرس لروپ )

تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط، می تواند یک موضوع فیزیکی، یک نگاه، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم 
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و فعالیت های متناسب و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروه ها و شبکه های اجتماعی تعریف رویدادها 
 است. فضای عمومی برای این که بتواند باعث حضور مردم در خود شود باید عوامل زیر را تامین نماید.

 دن فضاتامین قلمرو، امنیت، ساختار منسجم، تداوم و خوانایی و قابل پیش بینی بو
 وجود تسهیالت مناسب در فضا، پاسخگویی، راحتی و آسایش محیطی

میزان اطالعات، شور و هیجان محیطی: که مستلزم وجود ابعادی چون پیچیدگی و رمزآلودگی، آموزش، امکان بیان خود، 
 گوناگونی و تضاد، انتخاب، هویت یابی، خلوت جوئی و دلبستگی در فضاست.

 به نقل از اویال و همکاران( 1373 تعامالت اجتماعی )لروپ،
جمعی بوده که از طریق تحلیل ساختار فضایی و فعالیت های کاربران، چگونگی سازمان دهی  –فضا دارای منطقی اجتماعی 

قضا توسط معماران قابل درک است. در محیط انسان ساخت از یک طرف الگوهای جمعی در محیط برخوردار از نظام های فضایی 
ز طرف دیگر محتوای فضایی محیط دارای الگوهای جمعی است )سازمان فضایی می تواند تعامالت اجتماعی مطلوب را هستند و ا

تقویت نماید و همچنین می تواند بر ایجاد خلوت مطلوب نیز تاثیر مستقیم داشته باشد. در واقع می توان از طریق سازمان دهی 
ز ارتباطات و خلوت مطلوب متناسب با فعالیت های فضاهای مورد نظر دست مناسب فضاها و چیدمان فضایی به سطح مناسبی ا

 (.1333یافت )آرچیا، 
بر مبنای مطالب اشاره شده در مورد اجتماع پذیری فضا و ابعاد مختلف کالبدی و فعالیتی فضاهای عمومی، فرایند اجتماع 

ضا جهت حضور افراد، تامین آسایش روانی و فیزیکی، لذت پذیری در درون فضاهای عمومی را مبتنی بر چهار مرحله پذیرا بودن ف
  (.1380بردن از حضور در فضا و تداوم حضور اجتماعی فعال در فضا می دانند )دانشپور و چرخچیان، 

 
 اجتماع پذیری و فضاهای آموزشی -2-2

و در  م بودها هادل بی متعه در ارتباطده که شبز گفتای سا فضبای از ساحتمان ها همراه  هه مجموعگاهی، بای دانشفضاه
ت کیفی ghazzeh, 1999)-(Garling, 1986; Abuد. نماینایفا می ی را ش مهما، نقی آنهت زندگران و کیفیمت کاربسال
اکولوژیکی و فیزیکی، ویژگی های عملکردی و رفتاری، ویژگی های د از:ه عبارتنک است ی تاثیرپذیرار کله معیی از سای آموزشفض

 (.130: 1335ویژگی های بصری و زیبایی شناسی )گلچین، 

 

 های پژوهشیافته -3
در این بخش اطالعات تجزیه و تحلیل و نحوه اجرای روش فراتحلیل به تفصیل بیان می گردد. واژه های مورد تحقیق در 

 فضاهای آموزشی  مقاالت عبارتند از: اجتماع پذیری و
پژوهشی منتشر شده بدون اعمال محدودیت زمانی، با کلید واژه اجتماع پذیری از پایگاه  -در مرحله اول تمامی مقاالت علمی

مقاله که  10مقاله را در بر گرفت. در ادامه 1878های اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز استخراج شد که 
فضاهای آموزشی در عنوان، چکیده و یا کلمات کلیدی بودند، برای استخراج داده ها و بررسی بیشتر گزینش شدند شامل واژه های 

در زمینه  1388-1055پژوهش انجام شده بین سال های  8و جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. به منظور انجام فراتحلیل 
 .ردیداجتماع پذیری در فضاهای آموزشی ایران انتخاب گ

 
 نمونه ها )مقاالت منتشر شده در حوزه کلمات کلیدی که در چارچوب قرار گرفته اند( -1جدول شماره 

 سال منبع نوع عنوان

1 
پذیری فضاهای های بهینه محیط در راستای اجتماعیین قابلیتتب

آموزشی فرهنگی مخصوص نوجوانان )نمونه مطالعاتی کانون 
 )نوجوانانپرورش فکری کودکان و 

-علمی
 پژوهشی

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 
بیست و دوم، شماره یازده، بهمن ماه 

33 
1333 

3 
پذیری محیطهای آموزش معماری بر یادگیری  نقش اجتماع

 ت ساختاریالدانشجویان: تحلیل مدلسازی معاد
-علمی

 پژوهشی

هویت شهر،شماره چهل و یکم،سال 
 33چهاردهم، بهار 

1337 

3 
شناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در محیط آموزش معماری 

تحلیل تعامل بین آن ها )با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره  و
 (فازی

-علمی
 شیپژوه

نشریه علمی معماری و شهرسازی 
 ایران

1338 

 اجتماع پذیری فضای معماری 0
-علمی

 پژوهشی

نشریه هنرهای زیبامعماری و 
 1388، زمستان 05شهرسازی، شماره 

1388 

 نقش محیط ساخته شده در تعامالت دانش آموزان مدرسه 0
-علمی

 پژوهشی
معماری و شهرسازی آرمان شهر، 

 33، شماره 13، دوره 1333زمستان 
1333 

 1337و نشریه هنرهای زیبا، معماری -علمیواکاوی ارتباط بین نقشه های شناختی و مدل سازی های رایانه  0
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https://elmnet.ir/article/2150093-1502/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-(%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
https://elmnet.ir/article/2150093-1502/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-(%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
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ای نرم افزار نحو فضا در شناخت محیط های اجتماع پذیر)نمونه 
موردی: بستر عمومی دانشکده های هنر و معماری دانشگاه بوعلی 

 سینا و دانشگاه شهید بهشتی(

، تابستان 3، شماره33شهرسازی، دوره پژوهشی
1337 

7 
معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت های 

 محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش آموزان
-علمی

 پژوهشی

آموزش پژوهی، شماره دوازدهم، 
 1330زمستان 

1330 

8 
 در پذیر اجتماع فضاهای گیری تأثیرگذاربرشکل های مؤلفه تبیین

آموزشی با استفاده از روش تحلیل عاملی)نمونه  محیط های
 موردی: فضاهای دانشگاهی(

-علمی
 پژوهشی

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 
بیست و سوم، شماره هفت، مهرماه 

1055 
1055 

 
 جمع بندی داده های استخراج شده از مقاالت

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

 درصد فراوانی سال ها

 5 5 1385پیش از 

 13.05 1 1335تا  1385از 

 87.05 7 1335پس از 

 
درصد از پژوهش های  87.0و  1385-1335درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل در بازه زمانی  13.0

 انجام شده است. 1335-1055مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل در بازه زمانی 
 

 (نگارنده ماخذ:) جزئیات روش تحقیق پژوهش های انجام گرفته-3جدول شماره 

 درصد فراوانی روش 

 ماهیت پوهش

 155 8 کاربردی

 5 5 توسعه ای

 5 5 توسعه ای-کاربردی

 5 5 نظری-کاربردی 

 5 5 بنیادی

 روش تحقیق

 87.05 7 تحلیلی -توصیفی 

 13.05 1 میدانی -پیمایشی 

 5 5 ترکیبی

 داده هافنون گرداوری 

 5 5 کتابخانه ای-اسنادی 

 5 5 مصاحبه و مشاهده

 87.05 7 پرسش نامه

 13.05 1 ترکیبی 

 
درصد از  87.05درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل کاربردی می باشد. روش تحقیق  155ماهیت 

میدانی می باشد.فنون گرداوری داده -درصد پیمایشی 13.05تحلیلی و -توصیفیپژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل 
 درصد مصاحبه و مشاهده می باشد. 13.05درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل پرسش نامه و  87.05

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

 درصد فراوانی روش و نمونه 

 روش نمونه گیری
 155 8 دارد

 5 5 ندارد

 تعداد نمونه

 37.05 3 155زیر 

155-355 3 37.05 

355-355 1 13.05 

355-055 1 13.05 
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درصد  37.05درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل دارای روش نمونه گیری می باشند و تعداد نمونه  155
نفر و  355-355درصد  13.05نفر و  355-155درصد  37.05نفر و  155چارچوب فراتحلیل زیر از پژوهش های مورد بررسی در 

 نفر می باشد. 055-355درصد  13.05
 

 (نگارنده ماخذ:) فراوانی پایایی ابزار سنجش -5جدول شماره 

 درصد فراوانی پایایی 

 پایایی ابزار سنجش
 70.55 0 دارد
 30.55 3 ندارد

 میانگین مقدار پایایی

 5 5 7/5تا  0/5از 
 70.55 0 3/5تا  7/5از 

 5 5 3/5باالتر از 
 30.55 3 ندارد

 
درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل دارای پایایی ابزار سنجش می باشند و میانگین مقدار پایایی  70.55

 .می باشد3/5تا  7/5درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل از  70.55
 

 (نگارنده ماخذ:) فراوانی مقاالت از نظر چارچوب های تحقیق-6جدول شماره 

 درصد فراوانی فرضیه و چارچوب 

 155 8 دارد فرضیه و پرسش پژوهش

 5 5 ندارد

 
 درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل دارای فرضیه و پرسش پژوهش می باشند. 155

 
 (نگارنده ماخذ:) جزئیات شاخص های مورد استفاده در پژوهش ها-11جدول شماره 

 درصد فراوانی تعداد شاخص ها 

 تعداد شاخص های مورد استفاده
 5 5 شاخص 8کمتر از 

 87.05 8 شاخص 8و بیش از  8
 13.05 1 ندارد

 
شاخص می  8و بیش از  8درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل  87.05تعداد شاخص های مورد استفاده 

 درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل فاقد شاخص می باشد.  13.05باشد و 
 

 (نگارنده ماخذ:) جزئیات ابزار مورد استفاده در پژوهش ها -11جدول شماره 

 درصد فراوانی ابزار 

 ابزار تحلیل

 30.55 3 آزمون همبستگی پیرسون

 13.05 1 میرنوفاس-آزمون کولموگروف

 T 3 30.55میانگین و آزمون 

 KMO 1 13.05میانگین و آزمون 

 13.05 1 ترکیبی

 13.05 1 کیفی و استنباطی

 
درصد  13.05درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل آزمون همبستگی پیرسون و  30.55ابزار تحلیل در 

درصد  KMO  ،13.05درصد میانگین و آزمون  13.05و  Tدرصد میانگین و آزمون  30.55و  میرنوفاس-کولموگروفآزمون 
 درصد کیفی و استنباطی می باشد.  13.05ترکیبی و 
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 (نگارنده ماخذ:) جمع بندی شاخص ها -13ول شماره جد
 فراوانی شاخص ها مولفه

فضایی  -کالبدی
 معماری

 7 مبلمان
 3 فضاهای باز و بسته و نیمه باز
 1 موقعیت فضا نسبت به ورودی

 0 دایره، مربع، مستطیل-فرم و هندسه

 0 عناصر طبیعی

 0 ابعاد فضا

 3 روابط فضایی
 1 راهروهای اصلی بناقرارگیری در محل تقاطع 

 1 سبک کردن جرم بصری کف
 1 مرکزیت هندسی کل بنا

 1 چگالی پایین فضا
 1 ارتفاع زیاد
 1 شکل سقف

 1 پنجره افقی و عمودی
 3 چیدمان فضا

 -غیر کالبدی
 حسی

 -)زیباشناختی
-معنایی ادراکی

 احساس امنیت(

 0 روشنایی-نور
 1 رطوبت
 0 صوت

 0 دما

 1 بو
 1 پیچیدگی
 0 خوانایی

 0 انعطاف پذیری
 0 تناسب و مقیاس

 1 کنجکاوی
 3 بداعت و تنوع

 0 تزئینات
 0 رنگ و بافت مصالح

 3 هماهنگی
 3 خلوت

 3 قلمرو شخصی
 3 حس تعلق

 3 فضای دوستانه
 3 دعوت کنندگی

 1 وحدت
 3 سرزندگی

 3 عالئم و نشانه ها
 1 پذیری فضای عمومیدسترسی 

 3 نفوذ پذیری
 1 دور از دید بودن
 1 فضای کنج دار

 1 امکان تماشای دیگران
 1 مطلوبیت

 عملکردی فعالیتی

 1 چند عملکردی
 3 کاربری های فعال

 3 مشترک-فضای مشارکتی
 3 مرکزیت کارکردی فضای عمومی

 1 حیاط و محوطه سبز
 1 راهرو و البی

 1 چایخانه-بوفه -رستوران
 1 کتابخانه و مرکز تحقیقات

 1 پاسخگویی فعالیتی
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 رفتاری-اجتماعی
 1 فعالیت جمعی

 1 تراکم
 1 مدت زمان اقامت در مکان

 3 پیشینه فرهنگی فرهنگی

 

 گیرینتیجه -4
اهمیت می باشد، کالبد از مهمترین الزاماتی است که ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی جهت ارتقای یادگیری افراد بسیار حائز 

به طور کلی می توان گفت تاثیر اجتماع پذیری  توجه به آن می تواند سبب بهره مندی حداکثری در راستای اجتماع پذیری گردد.
رفتاری و -اجتماعی فعالیتی،-،عملکردی حسی-غیرکالبدیکالبدی،  محیط آموزش بر یادگیری افراد مورد تایید است و  مولفه های

و شاخص مبلمان از عوامل کالبدی در اولویت اول،  مؤثر بوده است آموزشیدر فضاهای اجتماع پذیری افراد بر میزان  فرهنگی
شاخص های فرم وهندسه، نور و روشنایی در اولویت دوم، شاخص های صوت، رنگ و بافت مصالح در اولویت سوم، شاخص های 

، دما، خوانایی، انعطاف پذیری، تناسب و مقیاس و تزئینات در اولویت چهارم، شاخص های فضای باز و عناصر طبیعی، ابعاد فضا
بسته و نیمه باز، روابط فضایی عالئم ونشانه ها، فضای مشارکتی مشترک در اولویت پنجم، شاخص های چیدمان فضا، بداعت و 

دعوت کنندگی، سرزندگی، نفوذپذیری و کاربری های فعال،  تنوع، هماهنگی، خلوت، قلمرو شخصی، حس تعلق، فضای دوستانه،
در اولویت  13مرکزیت کارکردی فضای عمومی و پیشینه فرهنگی در اولویت ششم و سایر شاخص های آمده در جدول شماره 

ق در نظر گرفتن این می توان نتیجه گرفت از طریبنابر .مؤثر بوده است آموزشیدر فضاهای اجتماع پذیری افراد بر میزان هفتم 
راهکارهای طراحی مناسب به منظور تامین عوامل موثر بر اجتماع پذیری با توجه به اولویت بندی آمده در این پژوهش می توان 

 یادگیری افراد را ارتقا بخشید.
 

 منابع
نقش محیط ساخته شده در تعامالت دانش آموزان مدرسه، معماری و شهرسازی  ،(1333ارغیانی، مصطفی، شاکری، موسی، ) .1

 . 33، شماره 13آرمان شهر، دوره 

با ترجمه حسن علی  "شهرهای انسان محور: بهبود محیط عمومی در شهرهای بزرگ و کوچک."،(1387تیبالدز، فرانسیس، ) .3
 لقایی، فیروزه جدلی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 ."طراحی شهری با رویکرد ساخت فضای شهری اجتماع پذیر"،(1335حافظی فر، مریم، بهزاد فر، مصطفی، ) .3

واکاوی ارتباط بین نقشه های شناختی و مدل سازی های رایانه ای نرم افزار نحو  ،(1337حیدری، احمد، فرهادی، مریم، ) .0
می دانشکده های هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا و فضا در شناخت محیط های اجتماع پذیر)نمونه موردی: بستر عمو

 .3، شماره33دانشگاه شهید بهشتی(، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره
پذیری محیطهای آموزش معماری بر یادگیری  نقش اجتماع ،(1337جعفری، الهام، غالمعلی زاده، حمزه، مدیری، محمود، ) .0

 .، هویت شهر،شماره چهل و یکم،سال چهاردهمت ساختاری العاددانشجویان: تحلیل مدلسازی م

پذیری در محیط آموزش ناسایی عوامل موثر بر اجتماع ،(1338جعفری، الهام، غالمعلی زاده، حمزه، مدیری، محمود، ) .0
 .زی ایران(، نشریه علمی معماری و شهرسامعماری و تحلیل تعامل بین آن ها )با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی

، شماره هفتم، نشریه "فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی" ،(1380دانشپور، سید عبدالهادی، چرخچیان، مریم، ) .7
 باغ نظر، تهران.

تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متاثر از ادراک "، (1335دانشگر مقدم، گلرخ، بحرینی، حسین، عینی فر، علیرضا، ) .8
 معماری و شهرسازی، تهران.-، شماره چهل و پنجم، نشریه هنرهای زیبا"انسان ساختطبیعت در محیط 

 . تهران: دانشگاه تهران. "لغت نامه دهخدا "، (1377دهخدا، عی اکبر، ) .3

 تأثیرگذاربرشکل های مؤلفه تبیین، (1055شریفیان، علی، مرادی نسب، خسین، قلمبر دزفولی، مریم، مالصالحی، ودیهه، ) .15
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 یده ـچک
 

 نهمچني  و است شهري توسعه هايموضوعات مد نظر در طرح نیترمهممحيط یکی از  یکیزفي امروزه ارتقا کيفيت
. در نظـر داشـتن باشدیم یعيدر مقابل سوانح طب شهري فرسوده هايبافت يآورتاب زانيم تیو تقو شیاز آن افزا ترمهم

 در فرسودگی ابعاد یتمامبه جامع نسبتاً رویکردي موجب فرسوده، هايموضـوع کيفيـت محيطـی بـراي مداخلـه در بافت
ا با بررسی وضع موجـود محدوده به ت دارد آن بر سعی حاضر پژوهش سبب، همين بـه. شد خواهد هابافت این

راز يشهر ش یفرهنگ یخیها در محله لب آب واقع در بافت تارو تحليل آن يآورتاب کالبدي ابعاد محيطـی، هـايکيفيـت
بـراي اسـتخراج معيارها  ياکتابخانهپيمایشی در بستري از مطالعات -این پژوهش از روش تحقيق توصيفی بپردازد. در

 GIS افزارنرم از اسـتفاده بـا بررسـی، مورد بافت در آمدهدستبه محيطی کيفيت هايبهره گرفته شده است.تحليل معيار
 ليوتحلهیتجز SWOTو در نهایت با استفاده از روش  شدهمشخص ریپذبيآس( در مناطق ییاي)سامانه اطالعات جغراف

. شودیم کمی بوده و از حيـث هدف، کـاربردي قلمـداد-یشده است. این پژوهش از نوع کيف هارای راهکارها و هاداده
کـاهـش  منظوربه یـیراهـبـردهـا ـنیدر برابر زلزله و تـدو رازيمحله لب آب شهر ش يریپذبيآس زانيم یابیارز

 هايپژوهش است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که قسمت نیدر اثر بحران زلزله هدف ا يریپذبيآس
کالبدي براي ارتقا و  يآورتاببه مفهوم  شيازپشيبین جهت توجه را دارند از ا يشتريب يریپذبيآسمحدوده  یغرب
محدوده بافت فرسوده لب آب ضروري  یدر بخش غرب ژهیوبهاز جمله زلزله  یعيطب وانحتوان محدوده در برابر س شیافزا

 .باشدیم

 

   GIS محله لب آب، راز،يش ،يآورتابزلزله،  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 neda.rafiee14@gmail.com)نویسنده مسئول(  رانیا راز،یش ،یآزاد اسالم دانشگاه راز،یش واحد ،یشهرساز گروه ار،یاستاد -9

 رانیا ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم تهران جنوب، واحد ،یشهر یارشد طراح یکارشناس -3

 رانیا ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم تهران جنوب، واحد ،یشهرساز گروه ار،یاستاد -2

 رانیا راز،یش ،یآزاد اسالم دانشگاه راز،یواحد ش ،GIS سنجش از دور و گروه ار،یاستاد -0
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 مقدمه  -1
 یبه نوع لیمهم خود تبد نیا .انسانها بوده است یاز زندگ ریناپذ ییجدا یدور تا کنون بخش يهااز گذشته یعيمخاطرات طب

 يشهر يتاب اور تيبه بهبود وضع یابيدست، ارتقا کيفيت فيزیکی محيط و همچنين داریبه توسعه پا دنيدر جهت رس یچالش اساس
 يدهیپد کی يگرفته شده که همواره به منزله ردر نظ نيزم يبر رو یعيطب يمخاطره نیمرگبارتر یکی از  باشد. زلزلهیم

مخرب  يفاجعهمانند  ،رانیدر ا رياخ يهازلزله يوجود خواهد داشت.تجربه زين ندهیوجود داشته و در آ خیدر طول تار ریتکرارپذ
موجود آنها  يهيابن يساختار يداریهستند به علت ناپا ياگسترده یخیبافت تار يکه دارا ییکه شهرها دهنديبم نشان م يزلزله

و  نيسنگ اريو خسارات بس یرانیآجر و گل( در زمـان وقـوع زلزله همواره با و ایچون خشت و گل و  یاز مصالح شتريب ي)استفاده
 یخیتار يهاعـرض کم معابر در بافت چون یوامل(. ع9: 1065)علی آبادي و همکاران،شونديمواجه م یقابل توجه یتلفات انسان
 يبرا ینامناسب عامل يهایکه همواره دسترس يروبـه رو کرده است به طور یمشکل اساس اامـداد و نجات را ب اتيشهرها، عمل

 ییو توانا یکند، عدم آگاهیم لی.آنچه زلزله را به سانحه تبدشودیم یشهر تلق يهابخش ریبا سا سهیدر مقا یتلفات انسان شیافزا
، از جمله ساخت و یعيطب طيدر مح یانسان يدهينسنج يهاتدخال نیمسئله با گسترده تر نیدر مواجه و برخورد با آن است. ا

)حاتمی نژاد و شودیم دیساخت و ساز تشد يبه ضوابط و استانداردها یتوجه یب ایگسل، فقدان و  میدر حر هیرو یب يسازها
در  یتيو جمع ياقتصاد ،يکالبد يهابيآس انزيدهد که مینشان م نيشيپ يهازلزله يهاتجربه ی. بررس(5: 1011همکاران،

 تيساکنان را در وضع یزندگ یخیتار يهارو، نه تنها بافت نیاست. از ا يشهر يهابافت ریاز سا شيو کهن ب یخیتار يبافتها
در ابعاد  يریپذ بيآس زانيمترقبه مخصوصا بحران زلزله م ريغ سوانحموجود با مشکل روبـه رو ساخته است، بلکه در صورت وقوع 

از  يابناها و مجموعه يداریها اصوال ناپابافت نیا یاصل يهادهد. مشخصهیم شیگونه بافتها را، به شدت افزا نیمختلف در ا
محيطی،  آوري کالبدي تـاب(.11: 1061)امجد و سلطانی،است یتیریو مد ياقتصاد ،یطيمح ستیز ،یحرکت ،يکالبد يهایینارسا

ها هایی مثل خطوط لوله، جادهها، واحدهاي مسکونی و زیرساختظرفيت بازیابی بعد از سانحه مانند پناهگاهارزیابی واکنش جامعه و 
ترویج این مفهوم به عنوان رویکرد، بـه ماهيت مراحل مـدیریت (.Anisur,2011)شودهاي دیگر میو وابستگی آنها به زیرساخت

المللی کاهش سوانح سازمان ملل ــانونی طــرح هيوگــو در راهبــرد بينبحـران برمـيگـردد. از زمـان تصــویب چــارچوب ق
، هـدف و فرایند برنامـهریـزي بـراي تقليـل خطرهـاي ناشـی از سوانح، جداي از کاهش آسيبپذیري، به نحو بارزي بـه 1متحد

 دييي شهري یکی از مهمترین و کلرویکردتاب آور(. Mayunga,2007) آوري در جوامـع معطـوف شـدافـزایش و بهبـود تـاب
و دست اندرکاران  نياست تا مسئول اهنماییهاي انسانی می باشد. این رویکرد رترین رویکردهایی است که متضامن بقاي سکونتگاه

 نیا تيواقع( 130: 1067)نظم فر و پاشازاده،هاي جدید براي مدیریت شهري استفاده کنندانعطاف پذیر، خط مشی ماتياز تصم
-بيآس شیاز افزا يريجلوگ ياست برا يضرور ن،یکرد؛ بنابرا ینيبشيرا پ یآت يهااساس شواهد، مخاطره توان برینم هست کا
ها در در برابر مخاطره یابیو باز یستادگیا يجامعه برا یتيکه توان ظرف ميو بدان ميسشنارا ب یجامعه محل آوريميزان تاب ها،ذیريپ

ناپذیري را به ابعاد مختلف زندگی انسانها  در صورت ناآگاهی و عدم آمادگی صدمات جبران حدي است.چه  وقوع بحران تا هنگام
در ایـن راستا پرسش (.0: 1063)رضایی،محيطی و روانشناختی وارد ميکند هاي کالبدي، اجتماعی، اقتصادي، زیستاعم از حوزه

 و در چه وضعيتی قرار دارد آب شهر شيراز در برابر زلزله محله لبکالبدي  آورياصلی پژوهش ایـن اسـت که ميزان تـاب
محله لب آب آور نمـودن پذیري یـا تـابآوري در راستاي کاهش آسيبشناخت و تبيين مهمترین عوامل موثر در تاببه  همچنـين 

 شهر شيراز ميپردازد.
 

 پیشینه تحقیق -2
آن ها اشاره شده است،  از یگرفته است که به برخ صورت یمختلف يهاشهر در برابر زلزله پژوهش يآور تاب یابیارز نهيدر زم

اتخاذ راهکارهایی در پنج دسته شکل  شهرداري تهران انجام شده است 9از پژوهشی که در منطقه  براساس نتایج به دست آمده
شبکه دسترسی، ترا کم جمعيت و ، فضاهاي سبز و باز عمومی، (بندي، توزیع کاربریها، همجواریها و...قطعه)کلی بافت مسکونی 

)طبيبيان و هاي منطقه شش در برابر زلزله مؤثر واقع شودوساز ميتواند در ارتقاي ایمنی محله کنترل و نظارت بر ساخت
شده و  يزیبرنامه ر مهين ،یسنت يهامحله ياسهیمقا لي: تحليفرم شهر يتاب آور(. در تحقيقی تحت عنوان 60: 1067مظفري،
ي شده نسبت به دیگر زیربرنامهمهيو ن شدهيزیربرنامه يهامحله به این نتيجه رسيده اند که رازيششهر شده در  يزیبرنامه ر

. محالت فخر آباد، رودکی و لب آب بيشترین آسيب برخوردار هستند يشتريب يآوراز تابمحالت بدون برنامه ریزي یا ارگانيک 
باشند. درانتها محله لب اب به خاطر باال بودن ميزان تراکم جمعيتی، عرض کم معابر پذیري را در برابر سوانح طبيعی دارا می 

( در ,2021:16Sharifi et alوکمبود فضاي باز در سطح محله بيشترین ميزان آسيب پذیري دربرابر سوانح طبيعی دارا می باشد)

                                                           
1 UNISDR 



 

32 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
3 

ی: 
یاپ

)پ
91

 ،)
ن 

ستا
تاب

90
49

دو
د 

جل
 ،

 

 )مورد پایدار مدیریت دستيابی به رویکرد با زلزله مخاطرات برابر در کالبدي آوري تاب ميزان پژوهشی دیگر تحت عنوان ارزیابی

داراي کم ترین ميزان تاب آوري و نواحی  6و قسمتی از ناحيه  5و  6که نواحی به این نتيجه رسيده اند  تهران( یک منطقه :مطالعه
ناشی از عدم  ند که آسيب پذیري منطقهها نشان ميدهیداراي بيشترین ميزان تاب آوري کالبدي در برابر زلزله می باشند. بررس و 1

مشارکتی و متمرکز به عنوان  تناسب تشکيالت مصوبه شهرداري منطقه با نيازهاي نوین مدیریت شهري، وجود نظام مدیریت غير
ها و وابستگی درآمد نحوه اجراي طرح وجه غالب در نظام مدیریت شهري، تعدد مراجع تصميم گيري و تصویب در خصوص

هاي اخير و عدم مورد فروش تراکم مازاد در سال هاي درآمدي نامناسب دره روش مازاد تراکم و تصميمات و شيوهشهرداري ب
 معيارهاي خدماتی، یهاي کاربر توزیع در منطقه مدیریت شهري که گفت توان می واقع در جایگزینی منابع درآمدي قانونی، ميباشد

)زیاري است نموده عمل ضعيف خدماتی، کاربریهاي جانمایی و مدیریت پراکنش در و است نکرده رعایت را اجتماعی عدالت
 بين در آوري تاب بر موثر نشان ميدهد در ميان عواملپژوهشی که در شهر نور آباد ممسنی انجام یج ( نتا136: 1067وهمکاران،

 که است این از حاکی تاکنون هازلزله آثار تجربه واقع در .باشد می اهميت باالترین569/3 وزنی ضریب با ساختمان اسکلت محالت

 دهد؛ می نشان را زلزله برابر ساختمان در آوري تاب ميزان معيارها، دیگر از بيشتر سازه، در رفته کار به ساختمانی نوع مصالح

 ميزان باشد تر دوام کم سازه چه هر و یابد می افزایش آوري تاب ميزان شده باشد استفاده بادوام مصالح از سازه چه هر که بطوري

 با نهایت در .باشد می اهميت کمترین 317/3 وزنی ضریب با تسهيالت از برخورداري یافت. همچنين خواهد کاهش آوري آن تاب

(طبق 191: 1061است)یار احمدي و همکاران، شده پرداخته محالت بين آوري در تاب بندي رتبه به کوپلند روش از استفاده
 و ضعيف شهر جنوبی و مرکزي قسمتهاي در آوري تاب ميزان سناریو، هاينقشه در شهر زنجان و بررسی تحقيقات به عمل آماده

  .ميگردد افزوده نواحی کالبدي آوري تاب ميزان بر می کنيم حرکت شرق و غرب شمال، سمت به قدر چه هر و بوده ضعيف بسيار
 هيچ سناریو، هاينقشه در که طوري .کرد تایيد اکثر مناطق شهر زنجانرادر  کالبدي آوري تاب نسبی بودن نامطلوب ميتوان نهایتا

 و آوري تاب فاقد دامنه در آوري تاب عمالً 1و  7مرکالی  سناریوهاي در حتی و نميگذارد نمایش به را آور تاب کامالً  دامنه ايناحيه
 که ساکنان اینست مهم موضوع نهایت در .نميدهد نشان آور تاب معيارها، همه ارزیابی در ايناحيه هيچ و قرار ميگيرد ضعيف بسيار

 حداقل دیدگاه این نگاه نکنند غریبه عارضه یک مثابه به و پذیرفته خود زندگی ناپذیر جدایی جزء عنوان به را زلزله باید شهر این

 و ذهنی آوري تاب تقویت همراه به سازي مقاوم جهت ویژه اعتبار تزریق .شد خواهد زلزله وقوع مواقع در آنان نسبی آمادگی باعث
 (95: 1033،محمدي سرینروند) شمار به ميتوانند سناریو این در آوري تاب تدابير و الزامات از ساکنان ارتقاي آگاهی و اجتماعی

انجام شده  پذیري شهري در مقابل زلزله تحليل چندمعياري آسيبجهت  سی رومانیالشهر  همچنين در پژوهشی که در شهر
هاي مختلف پرداخته یهالبه وزندهی  AHP,PCAبراي مطالعه انتخاب کردند و با روش را هاي کالبدي و اجتماعیشاخص است،

با توجه به مـوارد یادشده هدف . (Banica et al,2017: 25)دست آوردند پذیري را براي مناطق مختلف به و شاخص آسيب
 تـدویـن راهـبـردهـایـی بهذیري محله لب آب شهر شيراز در برابر زلزله و ارزیابی ميزان آسيب پ ،اصلی این پژوهش عبارت اسـت

. این تحقيق از جنبه شناسایی مناطق آسيب پذیر پـذیـري در اثر بحران زلزله هدف این پژوهش است منظور کـاهـش آسـيـب
 و نوآوري ميباشد. محله لب آب و ارائه راهبردها و سياست هاي اجرایی در محدوده مورد مطالعه حائز اهميت

 

 روش تحقیق و ابزارها -3

دو روش مطالعات  از اي و در بخش جمع آوري اطالعات وضع موجـوده در مراحــل اوليه از روش اسنادي و مطالعات کتابخان
ها که قسمت ها و وزن دهی معياربه منظور تحليل داده  GISافزار نرم . همچنين  از ميدانی و مطالعات اسنادي استفاده شده است

در  جهت محاسبه وزن و ضریب اهميت هریک از معيارهاي پژوهشمورد استفاده قرار گرفته است.دهد را تشکيل می پژوهشاصلی 
که در آن از اعداد فازي مثلثی براي بيان ميزان ارجحيت معيارها نسبت به  FAHP (Chen,Hwang,1992) روش این تحقيق از

نظرات هر یک از کارشناسان مستقال و با استفاده از  پرسشنامه تهيه وتنظيم شده که با توجه بهبق که ط یکدیگر استفاده شده است،
. ماتریس مقایسه زوجی فازي نموده اندارائه شده است، ماتریس مقایسه زوجی را تکميل  1شماره  متغيرهاي زبانی که در جدول

ی در محاسبه وزن معيارها در تحليل سلسله مراتبی فازي وجود متدهاي مختلف و نشان داده شده است 5 نهایی در جدول شماره
بوده که کمتر  39/3دارد که در این تحقيق با روش ميانگين هندسی فازي محاسبه شده است. همچنين ميزان نرخ ناسازگاري برابر 

 ارائه شده است. 0هاي مورد بررسی درجدول شماره وزن نهایی معيار بوده است. 1/3از 
 

 آنهامعادل مثلثی فازی اعداد و زبانی متغیرهای -1جدول 

 عدد فازی مثلثی معادل معكوس عدد فازی مثلثی معادل متغیرهای زبانی عدد فازی مثلثی معادل

 (1،1،1) (1،1،1) برابر الکام

 (52/3، 2/3، 1) (1،5،0) بينابين
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 (19/3، 52/3، 2/3 (5،0،9) کمی برتر

 (10/3، 5/3، 00/3) (0،2،7) بينابين

 (15/3، 19/3، 52/3) (0،9،1) بهتر

 (11/3، 10/3، 5/3) (2،7،6) بينابين

 (11/3، 15/3، 19/3) (9،1،6) خيلی بهتر

   
 ماتريس مقايسه زوجی معیارها - 2دولج

مساحت 

 ابنیه

دسترسی 

 فضای باز

تراکم 

 جمعیتی

فاصله از 

 معابر

تعداد طبقات 

 ابنیه
 هامعیار سازه ابنیه قدمت ابنیه

9،1،6 2،7،6 0،9،1 0،2،7 5،0،9 1،5،0 1،1،1 
سازه 

 ابنیه

2،7،6 0،9،1 0،2،7 5،0،9 1،0،2 1،1،1 1 ،2/3 ،52/3 
قدمت 

 ابنیه

0،9،1 5،0،9 1،0،2 1،5،0 1،1،1 1 ،00/3 ،5/3 2/3 ،52/3 ،19/3 
تعداد 

 طبقات

5،0،9 1،0،2 1،5،0 1،1،1 1 ،2/3 ،52/3 2/3 ،52/3 ،19/3 00 ،/5/3 ،10/3 
فاصله از 

 معابر

1،0،2 1،5،0 1،1،1 1 ،2/3 ،52/3 1 ،00/3 ،5/3 00 ،/5/3 ،10/3 52/3 ،19/3 ،15/3 
تراکم 

 جمعیتی

1،5،0 1،1،1 1 ،2/3 ،52/3 1 ،00/3 ،5/3 2/3 ،52/3 ،19/3 52/3 ،19/3 ،15/3 5/3 ،10/3 ،11/3 

دسترسی 

فضای 

 باز

1،1،1 1 ،2/3 ،52/3 1 ،00/3 ،5/3 
2/3، 52/3 ،

19/3 
52/3 ،19/3 ،15/3 5/3 ،10/3 ،11/3 19/3 ،15/3 ،11/3 

مساحت 

 ابنیه

 
 هاوزن نهايی معیار – 3جدول

مساحت 

 ابنیه

دسترسی 

 فضای باز

تراکم 

 جمعیتی

فاصله از 

 معابر

تعداد طبقات 

 ابنیه

قدمت 

 ابنیه
 هامعیار سازه ابنیه

351/3 305/3 395/3 365/3 105/3 595/3 096/3 
وزن 

 نهايی
 

 هادیها و تهددر چهار قالب نقاط ضعف، قوت، فرصت ،شده در وضع موجود يموضوعات جمع آور يدر ادامه طبقه بند
(SWOT) گاهیپا نیامکان تدو رديگيرا در نظر م ستميس یو دورن یرونيب طيموضوع که مح ليروش تحل نی. در ادشویانجام م 

جهت ارائه و اتخاذ   (SWOTاز این رو از روش سوات) (1012)گلکار،دینمایرا فراهم م يگذار استيو س يساز ميتصم
 .شده است محله مورد مطالعه استفادهپذیر  آور کردن فضاهاي آسيب براي تابراهبردهایی 

 

 محدوده مورد مطالعه -3-1
 09'تا  25⁰ 56' کيلومتر در طول شرقی 12کيلومتر و عرض  153مرکز استان فارس بر روي جلگه طویلی به طول  شهر شيراز،

متر در  1011از سطح دریا آن ارتفاع  قرار دارد کهکيلومتري جنوب پایتخت  633 و در 56⁰ 01'تا  56⁰ 00'و عرض شمالی  25⁰
رلو( ترین نقطه جلگه شيراز در جنوب شرقی آن )دریاچه مهاپست تغير است.ممتر در غرب آن  1733منتهی اليه شرقی شهر و حدود 

باشد هاي بمو، پشت مله، چهل مقام و باباکوهی منتهی میشيراز از شمال به رشته کوه .باشدمتري از سطح دریا می 1233با ارتفاع 
محدوده موردمطالعه واقع در محله لب آب  شود.یابد محدود میهاي دراک که تا شمال غربی امتداد میو در غرب نيز به رشته کوه

، از جنوب محله سردزک ، از غرب بهمحله اسحاق بيگ این محله از شمال به رهنگی شيراز واقع شده است.تاریخی ف 1منطقه 
(و همچنين 1)شکلهاي جنوبی شيراز استاز محله.شده استمحدود می محله باال کفت و از شرق به محله دروازه شاه داعی به

شود. این منطقه  محدود می -5از شرق به منطقه  -5و  1از غرب به منطقه  -5از جنوب به منطقه  -0منطقه از شمال به منطقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B2%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B2%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%DA%A9%D9%81%D8%AA_(%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%DA%A9%D9%81%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%DA%A9%D9%81%D8%AA_(%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%DA%A9%D9%81%D8%AF)
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مهمترین و با ارزش ترین مناطق تاریخی  و فرهنگی  شهر شيراز می باشد .این پژوهش به دنبال کاهش آسيب پذیري یکی از 
 باشد. کالبدي محله لب آب شيراز در برابر زلزله می

 

 
8در شهر شیراز و محله مورد مطالعه در منطقه  8نقشه موقعیت منطقه  -1شكل   

 
تهيه تنظيم گردیده شده  (1065)مهندسين مشاور پرداراز،شهرداري شيراز که توسط مشاور 1هاي بازنگري منطقه بررسی طرح

نوسازي را در سطح  1065هاي لب آب، درب شازده، سنگ سياه و اسحاق بيگ کمترین سابقهاست نشانگر این است که محله
 (.5را دارد)شکل 1منطقه 

 
 (1332،یراز )منبع: مشاور پردارازششهر  8ها در سابقه نوسازی منطقه عدم توازن –2شكل 

 

 بحث و تحلیل نتایج -4

 بررسی دسترسی و عرض معابر  -4-1
و با در نظر گرفتن  متر است 0درصد مساحت منطقه داراي معابر با عرض کمتر از  53ها مشخص شد که حدوددر ارزیابی

ها ، مانع عمليات امداد در سطح منطقه، در صورت بروز زلزله، مسدود شدن این معابر در اثر تخریب ساختمان جمعيتی يالتراکم با
هاي بيشتر بدنه و جداره .هاي فرسوده از حساسيت بيشتري برخوردار استو نجات خواهد شد. بدیهی است که این مسئله در بافت

دیدي جدي در زمان وقوع بحران و حادثه است. بنا بر اهميت این معيار فاصله معابر از جنس خشت وگل بوده است که این امر ته
ها به ویژه نشينیو اجراي عقب عرضمعابر کم (.  تعریض0از معابر محلی محدوده بررسی و کالس بندي وتهيه شده است )شکل

ي تی در سطح شهر به خصوص در بدنههاي ساختمانی و جمعيدر محالت قدیمی و محالت اسکان غيررسمی، توزیع متناسب تراکم
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بایستی ي محصوریت ارتفاع ساختمان با توجه به عرض معبر، براي کاهش احتمالی انسداد معابر میمعابر، توجه بيشتر به درجه
 ( 1060:06)احد نژاد روشتی و همکاران، مدنظر قرار گيرد

 

 بررسی قدمت و نوع سازه ابنیه -4-2
و  سال ميباشند 23ها داراي قدمتی بيش از از ساختمانها در این گونه بافت% 13بيش از ، فرسودههاي هاي عمومی بافتویژگی

ها عمدتاً از انواع خشتی، خشت و آجر و چوب و یا آجر و آهن بدون رعایت اتصاالت افقی و مصالح به کار رفته در این گونه بافت
در محدوده، کاهش ارزش  (0)شکلافت کيفيت ابنيه( 50: 1062کاران،)بابایی اقدم و همباشندعمودي و فاقد سيستم سازهاي می

ي بافت  براي جذب ساکنان با شرایط نابسامان اقتصادي به محدوده که این خود عاملی اقتصادي ابنيه را نيز به دنبال داشته است
د تخریبی بناهاي موجود در بافت را در رو، عدم توانایی مالی ساکنان براي بهسازي و نوسازي ابنيه، رون فرسوده ميباشد. از این

که بسياري از خانوارهاي ساکن در محدوده، در بناهایی سکونت دارند که از لحاظ کيفی  بطوري است، سالهاي اخير تشدید کرده
ت در شرایط بسيار بدي داشته و با توجه به شرایط اقليمی شهر و نيز این منطقه، ميبایست اقدام به ارتقاي شرایط کيفی سکون

پرداخت که این امر عالوه بر راهکارهاي کالبدي، نيازمند راهکارهاي مدیریتی و نيز توانمندسازي ساکنان محدوده به ویژه  محدوده
، تخریبی برآورد شده است. علت آن را ميتوان در قدمت محدوده مورد مطالعهکيفيت بيش از نيمی از بناهاي  .در بافت فرسوده است

در این محدوده به ویژه نواحی مرکزي بافت، عدم رعایت استانداردها در ساخت و سازهاي اخير که به ( 2)شکل نسبتا باالي ابنيه

 .علت عدم توانایی مالی ساکنان شکل گرفته و نيز خالی از عملکرد شدن بخشی از بناهاي بافت جستجو کرد
 

 تراکم جمعیتی محدوده  بررسی -4-3
رهاي درحال توسعه، روند فزاینده شهرنشينی به سرعت ادامه دارد و این خود به در همه کشورهاي جهان به خصوص کشو

با افزایش  (12: 1062)تقوایی و علی محمدي،باشدعنوان پتانسيلی براي وارد آمدن خسارت زیادي، هنگام وقوع بالیاي طبيعی می
)بهادري یابدسک در برابر خطر زلزله افزایش میجمعيت، نواحی شهري مستعد خسارات بيشتر ناشی از زلزله هستند و در نتيجه ری

اي مذموم نيست بلکه توزیع نامتناسب جمعيت در سطوح مختلف جغرافيایی اما صرف افزایش جمعيت پدیده( 007: 1017وهمکاران،
 د.را بيشتر ميکنپذیري  آسيبپتانسيل ميزان  و مساکن با کيفيت پایين، الت کم درآمد شهري با تراکم نسبی باالویژه مح شهر به

در طبقه بندي ( 1070)حميدي،افـزایـدجمعيت در واحـد سطح، امکان گریز و پناه را کمتر، و بر تـعـداد مـصـدومـان مـی افزایش
ي نفر جمعيت هستند که بيشترین آسيب پذیري را دارند.تحليل نقشه 033هاي باالي تراکم جمعيتی بيشترین تراکم شامل بلوک

 (.9دهد محدوده مورد مطالعه جمعيت نسبتا باالیی را در خود جاي داده است)شکلنشان میتراکم جمعيتی 
 

 بررسی تعداد طبقات -4-4
-تحليل تعداد طبقات قطعات محدوده حاکی از آن است که محدوده داراي تعداد طبقات پایين و خط آسمان یکنواختی می

ي محدوده در برخی موارد بدون جانمایی درست  مرتبه ي بلند ابنيه در این خصوص، شایان ذکر است که استقرار(. 7باشد)شکل
به وجود آمدن دیدهاي نامطلوب و در پی آن ناهمگونی سيما و  و همچنين بافتو خط آسمان موجب برهم خوردن نظم ارتفاعی 

 به، ميتواند تهدیدي جدي برايمرت ي موجود به بناهاي بلند و تبدیل ابنيهنامناسب روند  این يادامه است. در منظر شهري شده
ي ارتفاعی بافت محسوب شود. لذا، ميبایست با درنظر گرفتن شرایط اقتصادي و اجتماعی ساکنان یکپارچگی و انسجام پهنه عدم

ي بافت فرسوده  هاي ارتفاعی در محدودهبافت و نيز عوامل اقليمی و کالبدي مؤثر، به تدوین سایتهایی مبنی بر تعریف حوزه
 .ختپردا

 

 دانه بندی قطعات -4-5
رو، در شناسایی نظام  شوند. از این تر تفکيک می هاي کوچکقطعات یا دانه بهآنها  بلوکهاي شهري غالبادر بررسی و مطالعه 

ي ارتباط آنها با یکدیگر  ي استقرار آنها نسبت به شبکه معابر، همجواري و نحوه بندي به بررسی ابعاد این قطعات، نحوه دانه
متر مربع ميباشند که حدود  533عمده قطعات موجود در محدوده داراي مساحتی زیر  (6: 1069)روستا و همکاران،دپرداخته ميشو

. این امر حاکی از ریزدانگی بافت و کاهش سطح کيفی سکونت (1)شکلرا شامل ميشوندمورد مطالعه  درصد از قطعات محدوده 93
. ست که علت آن را ميتوان در وضعيت اقتصادي و اجتماعی ساکنان بافت جستجو کردي بافت فرسوده ا و بهداشت در محدوده

هایی چون بازسازي و توان با استفاده راهکارباشد. میميزان باالي ریز دانگی بيانگر ناپایداري قطعات در محدوده مورد مطالعه می
 بهسازي قطعات در جهت ایمن سازي قطعات گام برداشت.
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 ه فضای باز دسترسی ب -4-6

 در اینجا دسترسی به این.باشد دسترسی به فضاي باز در مواقع بحرانی از جمله هنگام رخ دادن زلزله به عنوان مراکز حياتی می

 محدودهمتر و  123سوم  محدودهمتر،  133دوم  محدودهمتر،  23اول  محدودهفاصله در . اند گذاري شده فاصله محدودهمراکز در 
از  ،وضع موجود در محله فضاهاي باز (. 6)شکلاند بندي شده می باشند، طبقه 533چهارم فضاهایی که در فاصله بيش از 

بایر و رها شده هاي شامل زمين ها در سطح محلی فاصله داشته،هاي تعریف شده همچون فضاهاي سبز عمومی و پارکاستاندارد
 ي باز در محدوده شامل فضاي شورايیکی دیگر از فضاها .شخصی تبدیل شده اندهاي است که به مکانی جهت پارکينگ ماشين

 شهر است که به جهت محصوریت فيزیکی از حالت فضاي عمومی به خصوصی تبدیل شده است.

  
 نوع سازه ابنیه -4 شكل فاصله از معابر -3 شكل

  
 تراکم جمعیتی -6 شكل قدمت ابنیه -5 شكل

  
 حت قطعاتمسا – 8شكل تعداد طبقات قطعات – 7شكل

 
 دسترسی به فضای باز – 3شكل
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پذیري مـحـدوده در مقایسه با  شـدن آسيببيشتر سمت غربی محدوده و به ویـژه با نزدیک شـدن به لبه غربی محله شاهد 
 موجود، عرض کم معابر،ها و ابنيه به دليل مقاومت پایين ساختمان لب آبهاي آن هستيم. در این قسمت از محله سایر قسمت

آوري کالبدي را از خود در  هاي محله، کمترین تابي جمعيتی در این نقاط نسبت به سایر قسمتالترا کم بانيز  و ریزدانگی قطعات
در پهنه شرقی محدوده و بـا  شود.ارزیابی می زیادپذیري به صورت  وضعيت آسيب و برابر سوانح طبيعی احتمالی نشان خواهد داد

یـل کم الپذیري کالبدي هستيم. از جمله د آسيبميزان  ها نيز شاهد کم بـودندیـک شـدن بـه مـرز محله در ایـن قسمتنـز
تراکم  ،فضاهاي باز، معابر نسبتا انتظام و پيوستگی مناسببه پذیري در این قسمت از محله ميتوان به دسترسی مناسب  بودن آسيب

نمایی سه بعدي از محدوده مورد مطالعه تهيه شده . (13)شکلهاي نوساز اشاره کردساختمان و نيز وجـود ي جمعيتیهابلوکپایين 
متر  9که براي درک بهتر مواردي چون ریزدانگی، پراکنش فضاي باز، تعداد طبقات، نفوذناپذیري معابر و معابر با عرض کمتر از 

 (.11نمایش داده شده است)شکل

 
 ه آسیب پذيری کالبدی محدوده مورد مطالعهنقش – 11شكل 

 

 
 (Arc Sceneنمايی سه بعدی از محدوه مورد مطالعه ) _11شكل
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-تهدیدها و فرصت) و بيرونی( قوتها و ضعفها) ابزاري براي شناخت عوامل مؤثر بر وضعيت درونی SWOT روش یا ماتریس

در واقع، این  شودراهبرد مناسب براي هدایت و پایش آن استفاده میمنظور سنجش وضعيت و تدوین  یک سازمان است که به ها(
به طور اجمالی ميتوان گفت که این روش ابـزاري براي تحليل وضعيت  ها ارائه ميدهدروش بهترین راهبرد را براي مدیریت سازمان

 :و تدوین راهبرد است و این امور از طریق موارد زیر صورت ميگيرد
 هاي درونی سيستم ها و ضعفبندي قوت بازشناسی و طبقه
 ها و تهدیدهاي موجود در محيط خارج سيستمبندي فرصت بازشناسی و طبقه

 (2)جدول شماره و تدوین راهبردهاي گوناگون براي هدایت سيستم در آینده  (0)جدول شماره  SWOT تکميل ماتریس
 

 شهرداری شیراز 8ب واقع در منطقه در محله لب آ نقاط قوت و ضعف ، تهديد و فرصت موجود_4جدول 

 (T)  تهديد (O) فرصت (W) ضعف (S) قوت

داشتن توجيه اقتصادي براي 
سرمایه گذاران خصوصی در امر 
گردشگري و ساخت اقامتگاه و 

 مرمت ابينه تارخی بافت فرسوده

کم توجهی و در بعضی موارد بی 
توجهی مالکان به استحکام بنا 

 به دليل ضعف اقتصادي

قابليت افزایش مطلوبيت و ارزش 
 هاي محدودهاقتصادي زمين

 

خطر روند افزایشی فرسودگی 
بافت و تاثير منفی اقتصادي بر 

 بافت

تمایل ساکنين قدیمی به ادامه 
 زندگی در بافت

بودن عمر ابنيه و فرسودگی  البا
 واحدهاي مسکونی

وجود ساکنان قدیمی و تمایل به 
با هاي نوسازي و بهسازي خانه

 قدمت

روند افزایشی فرسودگی ابنيه و 
تخریب گسترده در صورت وقوع 

 بحران

واقع شدن محدوده در بافت 
 تاریخی فرهنگی شهر

 ضعف اقدامات عمرانی شهرداري
و کمبود خدمات عمومی درسطح 

 محله

 توسعه و گسترش گردشگري به
برداري مناسب  منظور بهره

محيط و جلوگيري از تخریب 
 بافت تاریخی

عدد نهادهاي تصميم گيري در ت
 ارتباط با امور شهري محله

دسترسی مناسب به نقاط مختلف 
واقع شدن محله در شهر 

 مرکزیت شهر

هاي باریک و ها و کوچهخيابان
دسترسی )عدم  مشکل کلی

 وجود کف سازي مناسب(

امکان ایجاد مسير و گذرهاي 
گردشگري، تعریض معابر و 

 کفسازي مناسب

چه بيشتر معابر  فرسوده شدن هر
 در صورت عدم رسيدگی و نظارت

گرایش به استفاده از مصالح 
 بادوام در برخی از ساخت

 وسازهاي جدید

غير استاندارد بودن مصالح در 
مقاوم نبودن و  هااغلب ساختمان

 ابنيه در مقابل سوانح طبيعی

فضاها برخی مکان استفاده از ا
اقامتگاه و فضاهاي براي ساخت 

 گردشگري

مایل اقشار کم درآمد به ت
مهاجرت و سکونت در این گونه 

ها به علت پایين بودن بافت
 قيمت اجاره بها

-بایر و خانه وجود فضاهاي باز

در هاي مسکونی تخریب شده 
 داخل محدوده

کمبود فضاي سبز و فضاي باز 
 عمومی

هاي بـاز و امکـان وجود زمين
 داخلطراحـی فضـاي سـبز در

 آنها 

 سبز نامناسب فضاهاي پراکندگی 
 در محدوده  و باز

قابليت استفاده از مشارکتهاي 
 مردم در جهت زیبا سازي

 کيفيت پایين سيماي بصري
هاي با ارزش تاریخی وجود خانه

با قابليت تبدیل شدن به فضاي 
 فرهنگی _گردشگري 

عدم مشارکت مردمی در بازسازي 
ابنيه باعث ایجاد روند افزایشی 

هاي مسکونی خانه شدن مخروبه
 شودمی

 

 شهرداری شیراز 8های محله لب آب واقع در منطقه اهداف و راهبرد -5جدول 

 های اجرايیسیاست اهداف خرد

 بهبود روند دریافت وام نوسازي براي ابينه هاي تخریبیبازسازي و نوسازي ابينه

 شهيد محب پور هاي واقع درکوچهبهسازي و نوسازي ابينه هاي مرمتیبهسازي ابينه

 اعمال عقب نشينی در برخی معابر
 کفسازي مناسب معابر

 هاي محله لب آباعمال عقب نشينی و ایجاد کفسازي مناسب در کوچه
1/10_13/10_10/10_2/17_9/17_0/17 

 هابيانی_شهيد محب پور_شریعتی _دارالشفاء

استفاده از اراضی بایر و متروک جهت طراحی فضاي سبز باز و 
 عمومی هايارتقاي عرصه

-کوچه_ 10/10ي کوچه_ي شهيد محب پورطراحی فضاي باز درکوچه

 هاطراحی فضاي باز و یا مرکز فرهنگی در کنار مسجد آتشی _13/10ي

 حمایت از بخش خصوصی در زمينه فعاليت در بافت جذب سرمایه گذار در بخش گردشگري

 شوراي محلههاي دفاتر افزایش فعاليت افزایش مشارکت در امر بهسازي و بازسازي
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 نتیجه گیری -5
هاي و مکان ها، شناخت موقعيتهاي طبيعی )زلزله، آتش سوزي و ...(نریزي در مواقع پيش از بحرا برنامهو اساسی گام مهم 

آوري ميتواند  تــابهاي تهيه نقشههاي آسيب پذیر از طریق در این راستا شناخت مکان .باشددر محالت شهري می پذیر آسيب
آوري در  یکی از ابعاد مهـم تـاب .قلمداد شود هاي احتمالیدر جهت جلوگيري از خسارت و آسيب یکی از مهمترین اقدامات کارآمد

و  شيرازدر بافـت فرسوده شهر ان و تحليـل  شاخصایـن شناخت و بررسی  کالبدي آن است کـه در ایـن مقالـه، بـهبعدشـهرها، 
تعداد ،نوع سازه ابنيه، قدمت ابنيهمـيتـوان نتيجه گرفت معيارهایی نظير با توجه به بررسی منابع  .پرداخته شده استها راهکارارائه 

مهم سنجش بسيار عنوان معيارهاي  به به فضاي باز و ریزدانگی قطعات ساختمانیدسترسی  ،جمعيتی تراکم طبقات، فاصله از معبر،
. بنابراین جهت شناسایی روندبه شمار می)زلزله( پذیري در بـرابـر سوانح طبيعی  ارزیـابـی آسيب جهتآوري کالبدي،  تـــاب

آمده  دست شده هر شاخص را در وزن به هاي توليدیهوضعيت کلی محدوده به لحاظ ميزان آسيب پذیري کالبدي در برابر زلزله، ال
. باتوجه به نقشه آسيب پذیري کالبدي محدوده مورد سيم شده استتر شـده و نقشه نهایی تحليل فضاییهم پوشانی آن ضـرب و 

، پتانسيل رخداد آسيب پذیري 1مطالعه نتایج بيانگر آن است که تاب آوري محله لب آب واقع در بافت تاریخی فرهنگی منطقه 
ساحت کل محدوده بيشترین متر مربع از م 19925باالیی را در خود دارد. در بررسی و تحليل نقشه اسيب پذیري کالبدي مقدار

ها را به ترتيب نوع ها در برابر زلزله بيشترین امتيازآسيب پذیري را دارند. به طوري که نوع سازه و قدمت ابينه، باتوجه به اهميت آن
ها زلزله يرتاثتجربه  .ها قرار گرفتنددر الویت اول و دوم نسبت به دیگر معيار 595/3و قدمت ابنيه با وزن  096/3سازه با وزن 

در را آوري ساختمان  ، ميزان تابهاشاخصکار رفته در سازه، بيشتر از دیگر  که نوع مصالح ساختمانی بهاست  تاکنون حاکی از این
ستفاده شده باشـد، ميـزان اي ساختمانی اههاز مصـالح بادوام در سـاز بيشتر که هر چه بطوري دهد،تحت تاثير قرار میبرابر زلزله 

. بيشتر مناطق آسيب پذیر محدوده داراي نوع سازه خشت، آجر و چوب هستند که داراي یابد آوري در برابـر زلزله افزایش می تـاب
 هستند، متر 9عرض کمتر از معابر با و  قدمت باالي ساختمانی، تراکم باالي جمعيتی، ریزدانگی قطعات، عدم دسترسی به فضاي باز

بــا تـوجـه  شود.میدر زمان بحران  و باال رفتن ميزان خسارت کردن عمليات امداد و نجاتمختل  باعث مجموع این عوامل که
 .شودآوري کالبدي مطرح می بــه نـتـایـج بــه دســت آمــــده، در ادامــــه راهـکـارهـاي پيشنهادي براي بهبود وضعيت تاب

هاي جدید مشی پذیر و خط تصميمات انعطاف اندرکاران ازستدر این ميان، مفهوم تاب آوري، راهنمایی اسـت تا مسؤولين و د
، در بافت فرهنگی تاریخی و گردشگري منطقه این اهميتشهر و نيز  براي مدیریت شهري، استفاده کنند با توجه به شرایط اقليمی

بدي، باید گفت نيازمند عالوه بر راهکارهاي کال .اقدام نمایند ارتقاي شرایط کيفی سکونت در این محدوده جهت بایست می
غربی محدوده مورد مطالعه که آسيب پذیري باالتر نسبت به هاي ویژه در بخش به مدیریتی و نيز توانمندسازي ساکنان راهکارهاي

 .باشدمیضروري سایر نقاط محدوده دارند، امري 
 

 پیشنهادها -5-1
 کنترل روند تراکم جمعيتی  -

 مان وقوع حادثهرسانی در ز تعيين مسيرهاي ایمن خدمت -
 الپذیري با ایجاد فضاهاي سبز و باز در نواحی در معرض آسيب -
 هاي محله براي تقویت دسترسی به فضاهاي بازبه منظور ایجاد پارکاراضی بایر گرفتن  نظر در -
 هاي غربی محله()بخش پذیر هاي آسيبدر قسمت ابنيهبـهـسـازى و نــوســازى  -
 به قطعات بزرگتر  ریزدانه( _متر 533)مساحت کمتر از  تجميع قطعات کوچکتر -

سازي یا نوسازي از  پذیري اماکن محل کار و سکونت به منظور ایجاد انگيزه براي مقاوم آگـاه کـردن مـردم از آسيب -
 ت اعتباري توسط بخش دولتالطریق ایجاد تسهي

  ري در بافت مذکورفرسودگی و بی قاعدگی شهروند اقدام سریع جهت جلوگيري از گسترش  -
متر براي تسهيل آمد و شد وسـایل نقليه اضطراري همچون آتشنشانی،  9ح و تعریض معابر داراي عرض کمتر از الاص -

 آمبوالنس و امـداد رسانی در زمان وقوع زلزله
آسـيب پذیر در محور براي ارتقاي اسـتقامت بناهـاي -هــاي اجتماعها و تســهيل و اجــراي برنامــهـتاتخــاذ سياس -

 برابر زلزله
هاي ها که حرکت به سوي تحقق برنامهها و دوباره کاريایجاد ساختار و مدیریت مناسب یکپارچه جهت رفع تقابل -

 سازد. را محيالب آب و بهسازي بافت فرسوده  بازسازي
در این زمينه با در نظر نيست و می بایست هر فعاليتی  لب آبسازي موضوعی جدا از ساکنين محله بازامر بهسازي و  -

 د.سازي باشبازهاي بهسازي و هاي ساکنين و تشویق آنها جهت مشارکت و همراهی با طرحگرفتن خواسته
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو9049(، تابستان 91)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

 ؛یشهر داریپا یمنابع درآمدها نیتأم یارائه راهکارها
 مهاباد ی: شهرداریمطالعه مورد

     

 *1عبدالناصر رسولی
 20/22/2000تاریخ دریافت:  

 03/02/2002تاریخ پذیرش: 
 

  21322کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

 شده انجام 2311 تا 2313یهاسال طی مهاباد شهرداری درآمدی و مالی منابع شناخت و مطالعه هدف با پژوهش این
 صورتبه هم گردآوری اطالعات. است تحلیلی-توصیفی آن بررسی روش و کاربردی پژوهش این در تحقیق نوع. است

 نشان آمدهدستبهنتایج . است گرفته صورت مهاباد شهرداری درآمد مطالعات گروه با مصاحبه و یدانیمهم و یاکتابخانه
 این طی در هانسبت این میانگین و بوده یک از کمتر همواره درآمدها به هانهیهز کل نسبت هاسال این طی در که دهدیم

 درآمدی پایدار منابع یبنددسته به توجه با طرفی از. است بوده هانهیهز از بیشتر همواره درآمدها و است بوده /.20 هاسال
 20 و 20 حدود در چیزی ترتیب به ناپایدار و پایدار درآمدهای مجموع 11- 12 سال طی مهاباد یدر شهردار ناپایدار و

. است بوده ناپایدار شدتبه اخیر سالیان طی در مهاباد شهرداری درآمدهای که است این بیانگر و است درصد بوده
. است بوده درآمدها کل از درصد 33 حدود در اموال فروش از حاصل درآمدهای مهاباد شهرداری منبع درآمدی نیترعمده

 هایطرح اجرای یا یداراجاره با تواندیم شودیم محسوب شهروندان ثروت و ملی منابع درواقع جزو که درآمدی منبع این
 پیشنهاد مهاباد فرهنگی شهر–گردشگری نقش به توجه با. شوند بدل شهرداری پایدار برای درآمدهای به یگذارهیسرما

 مهاباد در شهر تفریحی و تجاری درآمدزای یهاطرح اجرای بر بخش خصوصی مشارکت با مهاباد شهرداری که شودیم
 در هاستیتور طوالنی مدت اسکان و بیماران به خدمات ارائه شده ارزانی باوجود درمانی توریسم طرفی از. کند مبادرت
 کند. شهرداری و شهری اقتصاد عاید یتوجهقابل درآمد تواندیم خود، درمان دوره لیتکم منظوربه استان

 

 

 مهاباد یشهردار دار،یپا یدرآمدها ،یو عوارض شهر اتی، مالهایشهردار یمنابع مال یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 rasulinaser30@yahoo.comایران  دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، دانشجوی دکتری طراحی شهری، واحد تبریز، - 9
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 مقدمه  -1
بوده است که ناشی از عوامل  روروبهفراوانی  یهاچالشبا  یاندهیفزا طوربهاخیر مدیریت شهری در ایران  یهادههدر 

و مشکالت  که بر ابعاد یمسائلمتعددی است، بدیهی است که یکی از  یو حقوقگوناگون اجتماعی،فرهنگی، سیاسی،اجرایی، مالی 
غالبا بی رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری بوده است)شعوری  شتابزده و حاضر افزوده،رشد توسعه سریع و معضالت

در  فراوان تغییرات نشینی و بروزبدون برنامه، گرایش به سمت حومه  سازهای و (. در دنیایی که ساخت323: 2313ونوعهدی،
 & ,.Fletcher, J) های پایه بوجود آورده( تقاضای عظیمی جهت توسعه زیرساختCianciara,2010:197) شهرها ساختار

McArthur,2010:815های پارادایم غالب توسعة پایدار، در های نوین شهری که همسو با اندیشه( در این راستا، توجه به برنامه
عنوان مدیر و مرجع اصلی هماهنگ کننده ها بهباشند از اهمیت بسیاری برای شهرداریصدد کاهش مسائل و مشکالت شهری می

شاهد  ،حال توسعه کشور ایران نیز همراه با سایر کشورهای جهان دردر این رابطه  (، برخورداند.02: 2312)منتظری،"اداره امور شهر
های توسعة شهری ایران تحوالت سریع جمعیت ایران، از بزرگترین عوامل تأثیرگذار در برنامه و ایمبوده رشد و گسترش شهرنشینی

های اخیر، اثرات شگرفی بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی کشور بر ( که در دهه203: 2000بوده)سیدمصطفوی و همکاران ،
توان ریشة این مسئله را در نحوة توزیع منابع در سطح این ای شده که میهای منطقهجای گذاشته و باعث برهم خوردن تعادل

در این میان شهرداریها به عنوان مدیر و مرجع اصلی  جستجو نمود. ،ایآمیز سرمایه در این فضاهای منطقهمع تبعیضو تج مناطق
(، نقش بسیار مهمی در حل معضالت شهرنشینان دارند که این 02: 2311، شهر)شریف نژاد و همکارانهماهنگ کننده اداره امور

 تأمین شهری، مدیریت مختلف هایبخش میان در بنابراین و پایدار مقدور خواهد بود. مهم مسلماً در سایه وجود منابع مالی مناسب
 به خدمات ارائه در ایعمده تأثیر ها،شهرداری درآمد کسب سو یک از زیرا دارد، ایویژه اهمیت هاشهرداری درآمدی و مالی منابع

 اجرای اساساً بلکه شود،می شهر در ضروری خدمات ایجاد عدم سبب تنها نه درآمد کافی فقدان دیگر سوی از و دارد شهروندان
مستمر  منابع از برخورداری همچنین عدم (.21: 2322جمشیدزاده ،)نماید می مواجه مشکل با را شهری هایبرنامه و طرحها تمامی

آتی را با  هایسال در هاشهرداری تزاید به رو هایهزینه مختل و را هاشهرداری ایبودجه و مالی ریزیبرنامه درآمدی، و پایدار
 شهری مدیریت چالش ترینمهم که است معتقد پیتر مارتین نظیر برخی که ای. بگونه(23: 2321 قادری،)نمود مشکل مواجه خواهد

 خواهد محلی قرار مدیریت سطح در هاسیاستگذاری کانون درآمد، تحصیل بود و خواهد متمرکز هاهزینه حول سوم، هزاره در
(.  کسب درامد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری می شود که این خود 202: 2312گرفت)زیاری و همکاران،

سبب می گردد شهرداری نقش فعال تر ومفیدتری در محیط شهری ایفا نماید وپاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط 
(. درکشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران که دارای سیستم اقتصادی Kamel& Zhao, 2015: 97شهری داشته باشد)

مد شهرداری ها به سمت منابع درامدی آناکارامد، نظام های مالیاتی ضعیف در تامین هزینه های شهر می باشند، سیستم تامین در
 (. Vosoufhi et al., 2016: 24ناپایدار کشیده می شود)

 درون محلی هایدرآمد محل از هاشهرداری مالی منابع از درصد11از  بیش بدانیم که شودمی روشن زمانی موضوع اهمیت
 2223درسال بلدیه تأسیس ابتدای از چه اگر. است درصد 1از کمتر دولتی بالعوض کمکهای به وابستگی و شودمی تأمین هاشهر

 اما است شده وضع شهری هایهزینه تأمین زمینه در قوانینی( ش.ه)2301سال در شهرداریها جدید قانون در آن دنبال به و( ش.ه)
-خود موضوع طرح (.332: 2323صفری،)است بوده متکی بسیار دولتی هایکمک به شهری نظام و نبوده زیاد چندان حاصل، درآمد

 مسائل تشدید به توجه با و دولت به هاشهرداری درآمدی وابستگی کاهش دنبال و به2332 در سال شهرداریها اتکّاییخود  و کفایی
 هایدرآمد به هاشهرداری اتکای و شهری خدمات برای تقاضا زیاد حجم ها،مهاجرت و جمعیت رشد نتیجة در هاشهر مشکالت و
 از برخورداری عدم بنابراین(. 2: 2332بهنمیری، نجاریان)است کرده دشوار شهرداریها امور در متولیان برای را کار شرایط پایدار،نا

گذار بسیاری از مسائل باشد که شهر و شهرداری یک شهر را حتی از رسیدن به اهداف کوچک تواند پایهدرآمدی، می منابع پایدار
خود نیز بازدارد. در همین راستا فقدان نگرش جامع به منابع درامدی شهرداری ها در قالب نظام کالن اقتصادی کشور، تغییرات 

ت خود اتکایی وخودکفایی شهرداری ها،بخش درامدی شهرداری مهاباد را در وضعیت ناپایداری ومداخالت موردی، اجرای سیاس
قرارداده است. به نحوی که در ادامه این وضعیت اثار نامطلوبی وهزینه های اجتماعی،فرهنگی وزیرساختی را برای مدیریت شهری 

با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن در رشد و توسعه یک  (.بنابراین303: 2311مهاباد به دنبال داشته است)مددی و همکاران،
ها و ارائه راهکار تأمین درآمدهای پایدار شهری های منابع درآمدی شهرداریشهر، مقاله حاضر با طرح سؤال ذیل، به بررسی روش

 پردازد.شهرداری  مهاباد می
 ست:در این زمینه موضوع مورد بحث تحقیقاتی به شرح زیر صورت گرفته ا

تحلیل منابع تأمین درآمد پایدار در راستای توسعه شهری)مطالعه ( در مقاله ای با عنوان 2000سیدمصطفوی و همکاران )
 ها گویه اکثریت در میانگین که داد نشان بخش این از حاصل مورد بررسی قرارداده ونتایج نشان داده که نتایج موردی: شهر تهران(

 عوامل دوم مرحله در. باشد می درامدی پایداری به دستیابی در ها مولفه بسزای اهمیت بیانگر امر این است بوده وسط حد از بیش
 مقایسه در مالی تامین های روش موفقیت میزان نهایی تحلیل در و شدند داده قرار بررسی مورد شهرداری درآمد ناپایداری ایجاد

  متعل میانگن بیشترین که داد نشان مستقل ای نمونه تک تی آزمون نتایج. گرفت قرار بررسی مورد درآمدی ناپایدار های روش بها
 ارائه اقدمات بهای دریافت از حاصل درآمدهای مولفه به میانگین نیز کمترین و( 30/3) شهری عمران و توسعه از حاصل درآمد به

 موفقیت عدم دهنده نشان نتایج نیز پایدار درآمد نوین های روش موفقیت میزان بخش در. دارد  تعل( 00/3) شهروندان به شده
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 باشد می وسط حد از بیش که باشد می( 2/3) بازار نوسانات به وابستگی عدم گویه تنها که چرا باشد؛ می ها زمینه اکثر در ها روش
 میانگینی ها گویه مابقی و است گرفته قرار( 00/3) وسط حد در نیز عمومی های ثروت و منابع از برخورداری حق در انصاف گویه و

 دارند. وسط حد از کمتر

توسعه کالنشهرتهران،  عنوان، تاثیردرآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در با ای مقاله در( 2000) همکاران و سیدمصطفوی
مـی   ایتـأمین مـالی شـهرد  مطلوب  الگوی  دهنده  نشان  آمده  دست  که نتایج به داده نشان ونتایج قرارداده بررسی مورد

 سیاسـتگذاری نمایـدکـه گونه ای برنامه ریزی و به خود درآمدی نظام ساختار بایددر شهرداری تهران  بـدین معنـی کـه.  باشـد
 گیرد. نظر در محلی را اصل استقالل ،اصل کفایت درآمدو صرفه جویی عدالت،اصل اصل

 بررسی پایدار، مورد درآمدهای جایگزینی و شهرداریها در مالی منابع عنوان،کمبود با ای مقاله ( در2311راغب و شهری)
 درآمدهای اما پایدار، هزینه های شهری می باشدکه این پایدار درآمدی منابع به آوردن روی که علت داده نشان ونتایج قرارداده

 نقش مفیدترشدن فعالترو شهرداریهاو تقویت موجب زمان طول در پایدار منابع از درآمد ،ازاینروکسب می باشد ناپایدار شهرداری
 باشند. داشته شهری محیط در شهروندان نیازهای به میگرددپاسخگویی مناسبی سبب می شودو شهری امور مدیریت آنهادر

عنوان، ارزیابی مولفه های تاثیرگذار برپایداری ساختار درامدی شهرداری  با ای مقاله (، در2311شریف نژاد و همکاران)
 های داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج به توجه موردی:کالنشهر اصفهان(،مورد بررسی قرارداده ونتایج نشان داد که  باها)مطالعه 

 می محسوب پایدار درآمدهای جزو که مواردی و است بوده ناپایدار اصفهان شهرداری آمدی در ساختار که است استنتاج قابل آماری
 بر گذاری تأثیر بیشترین که است آن از حاکی نیز تحقیق های یافته. هستند وصول قابل شهرداری طرف از سختی به نیز گردند

 های فعالیت بندی طبقه و ها هزینه و آمدها در ریزی برنامه های مؤلفه به مربوط اصفهان شهرداری آمدی در ساختار پایداری
 برای شهرداری پولی بازارهای تنوع و خارجی پولی و مالی بازارهای به رجوع مالی؛ سیستم و بندی بودجه سیستم در شهرداری

 و عوارض نرخ اصالح شهرداری عوارض وصول و تشخیص نظام کارکنان توجیه جهت آموزشی های کالس و برنامه مالی؛ تأمین
 با ترتیب به هوشمند ای رایانه و اداری افزارهای سخت و افزارها نرم از استفاده و متوالی؛ های سال در دولت توسط محلی مالیات
 .باشد می 0/32و 0/22 ،0/23 ، 0/21 ،0/12ارزش

 درآمدهای بر تأکید با تبریز شهرداری مالی منابع تأمین های روش تحلیل  عنوان، با ای مقاله (، در2311مددی وهمکاران)
 2312 سال برای رقم کمترین و 2310 سال برای پایدار آمدی در مبلغ که یشترین داد نشان ونتایج قرارداده بررسی ،مورد(پایدار،

 منابع کاهش علیرغم. است داشته نزولی سیر تبریز کالنشهر شهرداری پایدار درآمدی منابع بعد به 2310 سال از و شده ثبت
 باالترین در شهر کالن این کلی درآمد میزان بودجه، کل در 2312 سال نسبت به 2313 سال در تبریز کالنشهر ناپایدار درآمدی

 به تبریز شهر کالن ناپایدار درآمد میزان کاهش از توجهی قابل بخش. است داشته افت 2313 سال به نسبت( 2310) خود سال
 بر مؤثر عامل 02 از. ندارد آن پایدار آمدی در مدیریت با ارتباطی و بوده شهر کلی درآمد کاهش نتیجه در آن پایدار آمد در نسبت
 A13:گردید شناسایی مستقیم گذاری تأثیر امتیاز باالترین با ادامه در اشاره مورد عامل 20 تبریز شهرداری آمدی در پایدار توسعه

A1 A2 A6 A8 A5  ،A4 A7 A10 ،A3. 
 

 مبانی نظری -2

 شهرداری -2-1
 و بوده یاسیس قدرت اعمال تیصالح یدارا شهر، به مربوط انجمن کی آن، در که شود یم اطالق یا هیناح به و 2یشهردار

 یقادر و یقادر) دهد یم ارائه عموم به ینشان آتش خدمات و تیوجنا ازجرم یریگ شیپ فاضالب، رامانند یمحل یدولت خدمات
 اند آمده بوجود نظر مورد اهداف به دنیرس یبرا سازمانها نیا که آنچه با هایشهردار از مردم عامه یتلق طرز ران،یا در(. 22 ،2313،

 داده تنزل ینییپا اریبس سطح به را آن گاهی،جا موضوع نیوا است یخدمات ینهاد یشهردار عامه، نظر از. باشد یم ارمتفاوتیبس
 ،2311 اریکام)کند یم افتیدر را خدمات آن یبها و دهد یم ارائه یشهر خدمات که است یسازمان یشهردار عامه نظر در.است

 و تیمسؤول و اداره که دانست یومردم یرانتفاعیغ و یردولتیغ یسازمان را آن توان یم یشهردار فیدرتعر قت،یحق در (.02
 وضع و یعموم ساتیتأس کردن اداره و جادیا منظور به تا آورده دست به یمردم امکانات با و دولت مجوز با را یشهر امور تیریمد
 یاسلوب با دهیگرد رواگذا آن به که را یخدمات نهیهز و کند تیفعال یمحل مشترک یها یازمندین نیتأم و یشهر نظامات یاجرا و

 یم نگونهیا رانیا در یشهردار یاساس و یکل فیتعر. دینما میتقس خدمات از کنندگان استفاده و شهر سکنه نیب وعادالنه یمنطق
 یمحل امور دار وعهده شود یم لیتشک درشهرها قانون موجب به که است مستقل و یردولتیغ ،یعموم یا موسسه یشهردار: باشد

 یمستقل یحقوق تیشخص ی،شهردار یشهردار قانون 3 ماده موجب به.باشد یم یشهر سکنه و شهروندان به خدمات اداره و
 (.02 ،2311 اریکام)دارد

 
 
 

                                                           
1 . Municipality   
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 داریپا یدرآمدها فیتعر -2-2
 به پذیری تداو .باشند برخوردار هریش یطمح یکیف حفظ و ذیریپ مداوت هخصیص دو از دبای دارپای دهایدرآم هری،ش اداقتص در

 ریزی برنامه بتوان آن به دستیابی برای و بوده ااتک قابل زمان طول در که باشند ای گونه به باید درآمدی اقال که است ممفهو این

 اناتنوس و رراتمق و قوانین رتغیی ها، بحران ها، کشو تأثیر تحت لدلی ره هب هک درآمدی ماقال یهکل بنابراین داد؛ انجا را مالز های

 تعریف ای گونه به باید پایدار دهایدرآم دیگر، طرف از .ندارند را پایداری اول خصیصه و ودهنب ااتک لقاب د،گیرن یم رارق ادیاقتص

 ر،دیگ ارتیعب هب .دنده قرار تخریب و تهدید رضمع در ده،زن ای پدیده عنوان به را شهر کیفی شرایط اه آن هب دستیابی که شوند

 که تاس نگرشی همان شهری، درآمدهای به نگرشی چنین عواق در .تاس تاهمی ائزح درآمد، بودن سالم و بودن وبمطل

 (.2323، به نقل از:شرزه ای ، 2313)حاجی لو  و همکاران ،اند داشته تأکید مهی ادهایاقتص در آن رب تمبیس رنق طی اقتصاددانان
 

 رویکرد حکمرانی خوب شهری -2-3
 نقش یشهر یها سکونتگاه بهبود و شهر توسعه روند در یشهر تیریمد گاهیجا و است مطرح توسعه منبع کی عنوان به شهر

شریف نژاد و ) متأثرند موجود یرقابت طیمح طیشرا از ایپو و دهیچیپ یتیهو با شهرها کالن و دارد کننده نییتع و مهم اریبس
 گاه جلوه که بود خواهند کالنشهرها نیا آنگاه و خورد خواهد رقم یشهر کالن یفضاها در بشر ندهیآ پس. (221: 2311 ، همکاران

 یکینزد تایماه که است یا دهیپد یشهر تیریمد واقع در. شد خواهند مطلوب تیریمد خصوص در مختلف یها طرح و ها برنامه
 جامعه نیچن در دارد ازین ایپو یا جامعه به مهم نیا دارد خود به مربوط امور اداره در شهروندان فعال دخالت و یدموکراس با یادیز
 یشهر تیریمد ساختار. اند ییپاسخگو به ناچار آنان تیرضا جلب یبرا و آمده حساب به شهروندان ندگانینما یشهر رانیمد یا
 تیاهم جهت نیا از شتریب مورد، نیا(. 233: 2323 ،یآخوند )شود یم محسوب یشهر خوب ییحکمروا مهم اریبس ابعاد از یکی

 مهم ،یشهر توسعه یداریپا و یانسان یها سکونتگاه بهبود در تواند یم ،یشهر یزندگ مطلوب انیجر بر تیریمد نحوه که دارد
 نیا در. ردیگ یم نشات یشهر تیریمد ییکارا از یشهر یها برنامه کننده میتنظ و دهنده اجازه عامل رایز. کند فایا را نقش نیتر
 منبع کی عنوان به شهر یتلق یها نهیزم جمله از یعیطب منابع افتیباز و یرضروریغ مصرف کاهش ،یانرژ یمنطق دیتول نه،یزم

 است شهر ساکنان یازهاین به ییپاسخگو یبرا منابع و عوامل یسازمانده از عبارت یشهر تیریمد سان نیبد است توسعه
 .باشد یم رانیا در یشهر تیریمد غالب یها مدل دهنده نشان 2 شماره شکل(. 3: 2311مظفری و همکاران،)

 

 
 

 (.1۸۳: 1۸۳۱ گران،ید و یآخوند: ماخذ) یشهر تیریمد غالب و یاصل یها مدل -1 شکل
 

 شهر یعموم تیریمد و یزیر برنامه یها روش مجموع از است عبارت ملل سازمان بوم ستیز فیتعر طبق ،یشهر یحکمران
 با متعارض ای متضاد منافع ق،یطر آن از که است یمستمر ندیفرا زین و یخصوص ینهادها و یعموم ینهادها افراد، یسو از
 هم و یرسم ینهادها هم ،یشهر یحکمران فیتعر نیا طبق .دیآ یم فراهم متقابل کنش و یهمکار نهیزم و شده همراه گریکدی

 یشهر خوب یحکمران از هدف (.UN-HABITAT,2016) ردیگ یم بر در را شهروندان یاجتماع هیسرما و یرسم ریغ اقدامات
 به شهروندان، کارآمد و راحت یزندگ یبرا یمناسب طیمح و نهیزم جامعه، در که یا گونه به است یشهر توسعه ندیفرآ تیتقو

 خوب ییحکمروا هینظر مهم یها جنبه از یکی(. 22: 2321 ،ینوبر) شود فراهم آنان یاقتصاد و یاجتماع یها یژگیو تناسب
 اداره مردم که یحکومت یعنی. است  استوار یمردم حکومت بر مذکور هینظر انیبن و اصل که چرا است مشارکت بعد همان ،یشهر
 (.Dekker & Kempen,2014: 43) داشت خواهند عهده بر را امور
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 جلب دنبال به یشهر ۔خوب یحکمران واقع در
 آن رأس در و یشهر تیریمد از شهروندان تیرضا

 گرداندن باز است، مسلم آنچه. باشد یم ها یشهردار
 متحول و داریناپا و متالطم طیمح در شهروندان به آرامش

 برابر در شهروندان یتینارضا زانیم از کاستن ،یشهر
 و خاطر، تیامن به هراس و هول حالت لیتبد ،یشهردار

 به نسبت شهروندان ییجو مشارکت هیروح تیتقو
 با شهروندان یهمدل زانیم شیافزا و یشهر ماتیتصم

 صورت به یشهردار با و عام طور به یشهر تیریمد
 خصوص به و یشهر تیریمد میپارادا چارچوب در خاص،

 ،مددی وهمکاران) است حل قابل یشهر خوب ییحکمروا
2311، 23.) 

 
: ماخذ) یشهر خوب یحکمران یالگو ساخت -2 شکل

 (.12۳: 1۸۳۳ زاده، لیاسماع

 

 ها یشهردار نهیهز و درآمد منابع بر یمرور -2-4
 یمحل یها حکومت یدرآمد منابع

 :از عبارتند که دارد وجود یمحل یها حکومت درآمد نییتع یبرا هیپا اصل دو
 کسب یمحل یحکومتها توسط شهروندان به هیاول خدمات ارائه یمال نیتأم یبرا منبع، نیا: یداخل منابع از یناش درآمد .2

 آن یآور جمع و افتیدر یمالکها نییتع و ندیآ یم دست به یشهر درون یجار یندهایفرا از که هستند یمنابع واقع در و شودیم
 .شهروندان از یافتیدر عوارض و ها اتیمال مانند است؛ یمحل حکومت عهده بر معموال
 یمحل حکومت یتیحاکم چارچوب از خارج ینهادها معموال آنها نیتأم محل که هستند یمنابع: یخارج منابع از یناش درآمد .2
 یحکومت انیم یها کمک مانند دارد؛ آن افتیدر نحوه و زانیم یبرا یریگ میتصم در یتر کمرنگ نقش ،یمحل حکومت و است

 :از عبارتند یمحل یها حکومت یسنت یدرآمد منابع .(22: 2313حاجی لو و همکاران، )
 موارد ریسا و مستغالت بر اتیمال شه،یپ و کسب پسماند، فاضالب، آب،: خدمات یبها -

 یمل یها اتیمال از یسهم با یمحل یها اتیمال: یاتیمال درآمد -

 یمرکز یها حکومت از گرفتن وام ای کمک -

 یخصوص بخش و ها بانک از مدت کوتاه یها وام و یاعتبار التیتسه -

 نیتأم از توانند یم یخوب به یمحل یها حکومت که یا هیسرما یها نهیهز یبرا یدرآمد منابع ریسا و بلندمدت وام -
 قرضه اوراق مانند ببرند؛ بهره آن از منابع شیافزا یبرا بازارها یمال

 یاراض و ها ساختمان مانند: یشهر امالک ییدارا -

 (. Dirie,2015... ) و وام وقف، از یناش منابع -
 

 آن های شاخص و پایدار درآمد مفهوم -2-5
 پذیری تداوم. باشند برخوردار شهری محیط کیفی حفظ و پذیری تداوم خصیصه دو از باید پایدار درآمدهای شهری، اقتصاد در

 برنامه بتوان آن به دستیابی برای و بوده اتکا قابل زمان طول در که باشند ای گونه به باید درآمدی اقالم که است مفهوم این به
 و مقررات و قوانین تغییر ها، بحران شوکها، تأثیر تحت دلیل هر به که درآمدی اقالم کلیه بنابراین داد؛ انجام را الزم های ریزی

 ای گونه به باید پایدار درآمدهای دیگر، طرف از. ندارند را پایداری اول خصیصه و نبوده اتکا قابل گیرند، می قرار اقتصادی نوسانات
 عبارتی به. ندهد قرار تخریب و تهدید معرض در زنده، ای پدیده عنوان به را شهر کیفی شرایط آنها به دستیابی که شوند تعریف
 که است نگرشی همان شهری، درآمدهای به نگرشی چنین واقع در. است اهمیت حائز آمد، در بودن سالم و بودن مطلوب دیگر،

 یدرآمدها جامع طرح براساس نیهمچن (.2323 ای، شرزه) اند داشته تأکید ملی اقتصادهای در آن بر بیستم قرن طی اقتصاددانان
 برخوردارند ریز صیخصا از که هستند یشهردار یدرآمدها از دسته آن دار،یپا یدرآمدها ،مهاباد یشهردار یمال منابع ریسا و داریپا
 (:2313 ،ها یشهردار درآمد وصول و صیتشخ کل اداره)

 .نشوند دیشد نوسانات دچار مدت کوتاه در حداقل و بوده ثبات یدارا :یریپذ تداوم .1
 و شود اجتناب یمال قهیمض از تا ابدی گسترش مخارج گسترش با همپا و شود بزرگ زمان یط یدرآمد هیپا :یریپذ انعطاف.2
 .کرد  فیتعر را الزم ییاجرا یها یزیر برنامه بتوان آن وصول یبرا 

 ،یطیمح ستیز یساختارها به و شود یمحور عدالت کردیرو یارتقا موجب محل، آن از درآمد کسب :بودن مطلوب.۸
 تیمطلوب شهر، یاقتصاد تیمطلوب رشاخصیز چهار به توان یم را تیمطلوب شاخص. اوردین لطمه یاقتصاد و یاجتماع ،یکالبد
 است شده آورده کی هر فیتعر ادامه در که کرد میتقس شهر یاجتماع تیمطلوب و شهر یطیمح ستیز تیمطلوب شهر، یکالبد

 نرخ کاهش درآمد، زانیم شیافزا: مانند ییارهایمع گرفتن نظر در با یاقتصاد یساختارها به توجه ،یاقتصاد مطلوبیت از منظور
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 و سپهوند) تورم رشد زانیم کاهش شهر، در یعمران یها پروژه تعداد شیافزا ،یشهر تیریمد بودجه شیافزا شهر، در یکاریب
 .است رهیغ و( 2312 نژاد، عارف

 

 یشهر داریپا درآمد -2-6
 در یریتأث یاجتماع و یاقتصاد نوسانات یعنی. باشند مطلوب و سالم مداوم، که شود یم گفته ییدرآمدها به داریپا درآمد 

 2011:55)باشد نداشته یمنف یطیمح ستیز آثار و دینما نیتضم را یشهر سالمت نداشته، ریتأث آن زانیم و افتیدر

Hassanzadeh) یبرا دولت ییتوانا که افتد یم اتفاق یزمان داریپا یمال نیتأم فیتعر ایاسترال یمحل یها دولت انجمن نظر طبق 
 یبرا را اش ندهیآ و حال تعهدات بتواند ها، اتیمال در نشده یزیر برنامه رییتغ بدون که باشد یا اندازه به اش یمال منابع تیریمد

 عوارض درآمد ها، یشهردار داریپا یدرآمد منابع نیتر مهم از اساس نیا بر (.,Heydipour ,2019,42)کند برآورده خدمات ارائه
 :2010)  باشند یم لیاتومب ساالنه عوارض مستغالت، بر اتیمال شه،یپ و کسب شهر، سطح عوارض پسماند، عوارض و ینوساز

63 ,Jamshidzadeh .) 
 

  هایشهردار یآمد در یها یاستراتژ -2-7
 رند،یگ یم نظر در را افزوده یدرآمدها شیافزا نهیگز یمحل یها دولت که یزمان :افزود یدرآمدها شیافزا :اول یاستراتژ

 نکهیا در حقوق یتساو یعنی است، مهم یا نکته کنندگان استفاده یها نهیهز و اتیمال پرداخت در عدالت تیرعا به دادن تیاهم
 کار به کسانی سطح که یزمان نیبنابرا شود؛ عیتوز شهروندان انیم در دیبا یشهر تیریمد یها بودجه یها نهیهز و منافع چطور

 2011:116)  کنند یم استفاده ایمزا یبرخ از ،یمحل بودجه مجدد عیتوز اثر طبق بر ابدی یم کاهش کاربران یریگ
,Hassanzadeh.) 

 کاهش ،یشهر خدمات ییکارا و یاثربخش بهبود: ییکارا و یاثربخش بهبود جهت ها نهیهز یزیر برنامه: دوم یاستراتژ
 یم نیتضم را اهداف به یابیدست یبرا خدمات نیتر ستهیشا تیماه و نوع و دارد دنبال به را مختلف سطوح در خدمات ارائه نهیهز

 یها ستمیس یبند بودجه و یزیر برنامه بهبود از اند عبارت ها یشهردار ییکارا و یاثربخش بهبود یبرا یاصل یها روش. کند
 از یبانیپشت و اتیعمل یبرا دسترس در یکاف یها هیسرما نیتضم خدمت ارائه جهت نهیهز کم یها روش یاجرا ،یشهر تیریمد

  . یمرکز ساختار
 خدمات امر در شتازیپ یکشورها اتیتجرب به توجه با :یشهر خدمات یمال حوزه در یخصوص مشارکت: سوم یاستراتژ

 یدولت ریغ یها سازمان فعال مشارکت رندهیگ بر در که یخصوص یدولت بخش یهمکار تیتقو جز یراه شهروندان، به یرسان
 یخصوص بخش به ها رساختیز و خدمات انتقال و نیتأم یسپار برون. کرد تصور توان ینم است یشهر طیمح یفیک توسعه یبرا
 یبرا یساز فرهنگ. ( Hassanzadeh, 2011: 120) است شیافزا حال در یتقاضا و خدمات عرضه کمبود شکاف انیم یپل

 (.Slack,2016: 12)باشد یم یشهردار فیوظا از نهیزم نیا در شهروندان تیمسئول حس ختنیبرانگ

 

  درآمدها در یداریپا تحقق طیشرا -2-8
 جادیا ندیفرا در :یکنون یها سامانه در یبازنگر و یآمد در یگذار استیس گونه هر در عدالت گرفتن نظر در -

 در یگذار استیس گونه هر در شهروندان پرداخت توان تیرعا شود، توجه آن به دیبا که یاساس نکته یشهردار درآمد در یداریپا
 .است آمده

 اریاخت در گوناگون یها اتیمال قالب در یعموم بخش منابع از یبزرگ بخش :یاصالح حرکت با یمرکز دولت تیحما - 
 مختلف یها رده انیم ها تیمسئول و فیوظا میتقس در یمنطق یموازنها که دهد یم نشان یجهان اتیتجرب. است یمرکز دولت

 یبررس قابل دگاهید نیا از یمحل و یمل به ها اتیمال یبند میتقس دارد، وجود( ها اتیمال) یعموم بخش منابع میتقس و حکومت
 . است

 ازمندین یزندگ مطلوب تیفیک :یاصالح حرکت با یشهر خدمات کنندگان استفاده و شهروندان یهمگام و یهمراه -
 و تیمسئول احساس با مهم نیا. است یشهردار دست به یعمران و یخدمات یها تیفعال انجام یبرا سالم و داریپا منابع نیتأم

 (.Bartkowiak , 83 :2017)  ابدی یم تحقق منابع نیتأم در شهروندان یهمراه
 

 تحقیق روش-3
 است.  تحلیلی توصیفی آن بررسی روش و کاربردی نوع از پژوهش این است. انجام شده مهاباد شهر سطح در حاضر پژوهش

 به هم و 2311-2313 های سال برای مهاباد شهرداری های هزینه و درآمدها و اطالعات بررسی و اسنادی روش با هم ها داده

 و مهاباد شهرداری درآمدی وضعیت خصوص در مهاباد شهرداری درآمد مطالعات گروه رئیس با مصاحبه طریق از و میدانی صورت
 بدست پایدار درآمدهای کسب راستای در مهاباد شهرداری روی پیش موانع همچنین و پایدار درآمدهای کننده تعیین های شاخص
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 گرفته صورت Excel افزار نرم از استاده با ها داده تحلیل و تجزیه است. بوده آزاد یا نامنظم صورت به مصاحبه نوع است. آمده

 نوسازی، عوارض خدمات، ارائه و کاال فروش بر عوارض شامل مهاباد شهرداری درآمدی کدهای متغیرها پژوهش این در است.

 و پایداری شاخص با توجه با که شوند می …و ساختمانی پروانه های بر عوارض شهرداری، اموال فروش اتباع خارجی، عوارض
 اند. بررسی شده ناپایداری

 

 (موجود وضعیت) منطقه هایویژگی-4
آذربایجانغربی می  یکی از شهرهای بزرگ استان مهاباد

لند  این شهر در جنوب استان و در دامنه رشته جبالباشد. 
کوهستانی و خوش آب و هوا قرار دارد. مهاباد شهری  شیخان

واقع شده است و امروز  مهاباد است که در ساحل شرقی رودخانه
  به خاطر قرار گرفتن در مرکز تالقی سه استان آذربایجان

ردار شرقی، آذربایجان غربی کردستان از اهمیت خاصی برخو
شهرستان تابعه استان  22است.شهرستان مهاباد یکی از 

آذربایجان غربی است که در محدوده فعلی تقسیمات کشوری 
 .دهستان است 1بخش و2خود دارای یک مرکز شهری ، 

کیلومتر مربع می باشد که  230مساحت این شهرستان در حدود
شهرستان مهاباد بر اساس  .است درصد کل استان 3,2تقریبا 

نفر  232012جمعیتی بالغ بر  2311آخرین سرشماری در سال 
درصد  3,3در محدوده فعلی تقسیمات  کشوری خود دارد که 

. )طرح جامع شهر مهاباد، جمعیت استان آذربایجان غربی است
2311.) 
 

 
 کشور موقعیت شهرستان مهاباد واستان در -۸شکل 

 (1۸31طرح جامع شهر مهاباد، )

 تحلیل یافته هابحث و  -5
 در که می کنیم مشاهده2313تا2313 سالهای طی مهاباد شهر شهرداری هزینه های و درآمدها روند بررسی با و جدول طبق

می  0,20 هاسال این طی در نسبت ها این میانگین و بوده یک از کمتر همواره درآمدها به هزینه ها کل نسبت هاسالاین  طی
 بیشتر همواره درآمدها و نبوده مواجه درآمد کمبود با دوره این طی مهاباد شهرداری که است آن از حاکی نسبت (. این2 باشد)جدول

 بوده است. هزینه ها از
 )ماخذ:نگارنده(1۸3۱-1۸3۸ سالهای طی مهاباد شهرداری درآمد به هزینه نسبت  -1جدول

 2313 2310 2311 2313 2313 
متوسط 
 نسبت

 - 2122331313112 3223321233323 2122231133200 331023121233 110213302103 هزینه ها

 - 3223220111200 3303030332033 2222230110003 230332322133 332232000000 درامدها

نسبت هزینه به 
 درامد

33./ 20./ 20./ 13./  20./ 

 
 هزینهه ای موردبررسی دوره در که است این بیانگر 2313 - 13 سالهای طی در جاری و عمرانی هزینه های سهم متوسط
هزینه  صرف بودجه درصد 01 و عمرانی هزینه های صرف بودجه درصد 11 حدود و داشته برتری جاری هزینه های عمرانی بر

 (2است)جدول جاری شده های
 

 )ماخذ:نگارنده(1۸3۸ - 3۱ سالهای طی شهرداری هزینه های کل از جاری و عمرانی هزینه های سهم -2 جدول

 متوسط نسبت 2313 2313 2311 2310 2313 

 21/10 12/12 22/01 31/32 22/12 33/13 ها هزینه کل از عمرانی های هزینه سهم

 21/01 02/02 31/10 31/23 21/02 30/13 ها هزینه کل از جاری های هزینه سهم

 
 باید اما نبوده مواجه درآمد کمبود با شهرداری و داشته برتری هزینه ها بر وصولی درآمدهای گذشته سالهای طی در هرچند

 و پایدار درآمدهای سهم 3 جدول است. بوده ناپایدار درآمدهای به وابسته به شدت شهرداری مدت این طی در که توجه داشت
 درآمدهای درصد 20 حدود 3 جدول به توجه با می دهد. نشان را 2311-2312سالهای طی وصولی درآمدهای از کل ناپایدار
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 قطعی برنامه ریزی امکان و داشته اند پایدار ماهیتی درآمدها درصد 20 تنها و است به دست آمده ناپایدار منابع درآمدی از شهرداری

 است. داشته وجود پایدار درآمد درصد 20 این مورد در تنها
 

 )ماخذ:نگارنده(1۸33و  1۸3۳سالهای در شهرداری درآمدهای کل از ناپایدار و پایدار درآمدهای سهم -۸جدول
 متوسط نسبت 2311 2312 

 32/31 00/20 23/31 درآمدها کل از ناپایدار درآمدهای سهم
 22/20 30/21 23/20 درآمدها کل از پایدار درآمدهای سهم

 
  این (.0است)جدول 0,22 با برابر 2312 - 11 هاسال در پایدار درآمدهای به جاری هزینه های ساالنه نسبت های میانگین

 شهرداری و است تأمین شده پایدار درآمدهای از جاری هزینه های درصد 22 هاسال این طی متوسط به طور که معنی است بدین
 دسته این حصول در خلل ایجاد یا درآمدها این قطع و است شده متوسل ناپایدار درآمدهای به جاری بودجه جبران کسری به منظور

 سطح در مطلوب خدمت رسانی به قادر شهرداری و کرد خواهد مواجه جدی مشکالتی با را قم شهری نظام مدیریت درآمدها، از
 درصد 200 تقریباً که است این از حاکی ناپایدار درآمدهای به عمرانی هزینه های نسبت میانگین بررسی بود. همچنین نخواهد شهر

 درآمدها، اینگونه در نوسانات بروز صورت در و (1 شود)جدولمی  عمرانی هزینه های صرف هاسال این طی ناپایدار در درآمدهای
 شد. خواهد مواجه بحران با شهری زیرساختهای ایجاد و شهری محیط به منظور بهبود شهرداری

 
 (نگارنده:ماخذ)1۸33و1۸3۳سالهای  در پایدار درآمدهای به جاری هزینه های ساالنه نسبت های -4جدول 

 متوسط نسبت 2311 2312 
  2003001123030 2231310313232 هزینه های جاری

  130322230132 322033321000 پایدار آمدهای
 /.22 /.13 /.33 جاری هزینه های به پایدار درآمدهای نسبت

 

 (نگارنده:ماخذ)1۸33 و 1۸3۳ سالهای در پایدار درآمدهای به عمرانی هزینه های ساالنه نسبت های -1 جدول
 نسبتمتوسط  2311 2312 

  0012131312330 2002213213133 هزینه های عمرانی
  1210022102231 2331320323000 غیر پایدار  آمدهای

 03/2 22/2 /.13 عمرانی هزینه های به غیرپایدار درآمدهای نسبت

 
 درصد، 11/33 میانگین با شهرداری اموال فروش که کرد مشاهده توان می 2311-2312 سالهای وصولی درآمدهای بررسی با

 به اتفاقی به صورت که دارایی هایی و درصد  32/2 با تراکم مازاد عوارض و درصد 03/22با ساختمانی پروانه های بر عوارض
 و ناپایدار درآمد بیشترین که هستند کدهایی درصد  33/3 با است ساختمانی تخلفات و جرائم شامل که می گیرد تعلق شهرداری
 بازار با مهاباد شهرداری درآمدی منابع عمده ( 3جدول)به دست آمده اند موارد این از مهاباد شهرداری وصولی درآمد همچنین

 دارد. شدیدی نوسانات مسکن بازار تغییرات به توجه با که است مربوط ساز و ساخت و مسکن
 

 (نگارنده:ماخذ)1۸33-1۸3۳سالهای در مهاباد شهرداری ناپایدار درآمدهای شرح -6جدول

 ناپایدار درآمدهای شرح
 کل از ناپایدار درآمدهای درصد

 1۸33-1۸3۳طی درآمدها
 13/33 شهرداری اموال فروش

 03/22 ساختمانی پروانه های بر عوارض
 32/2 تراکم مازاد بر عوارض

 می گیرد تعلق شهرداری به قانون ب هموجب یا اتفاقی به طور که دارایی
 (... و کاربریها تغییر از حاصل درآمد ، 200 ماده جریمه کمیسیون شامل)

33/3 

 20/2 دریافتی وام های
 20/2 پارکینگ حذف عوارض

 /.13 ساختمانها و اراضی تفکیک بر عوارض
 /.11 خصوصی سازمان های و اشخاص اهدایی کمک های و اعانات

 /.22 دولتی سازمان های و دولت اعطایی کمک های
 /.22 پیش آمدگی و بالکن بر عوارض

 31/31 2312 - 11 سال طی ناپایدار درآمدهای مجموع
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 و نوسازی عوارض و خدمات وارائه کاال فروش بر عوارض 11-2312 های سال طی مهاباد شهرداری پایدار درآمدهای بین در
 شهر (.3 جدول)اند داده اختصاص خود به را نرخ بیشترین درصد 01/2و 33/2، 22/3با ترتیب به خارجی اتباع بر عوارض همچنین

 خدماتی شهرهای از یکی توریستی استان-فرهنگی شهر اولین عنوان به همچنین و کشور در مرزی موقعیت به توجه با مهاباد

 خالف بر شهر این در .کند معرفی کاال و خدمات ارائه مراکز از یکی عنوان به را مهاباد شهر تواند می این که شود می محسوب

 از نوسازی عوارض دریافت شود، می محسوب ها شهرداری پایدار درآمد بیشترین نوسازی عوارض که ایران شهرهای از بسیاری

 شهروندان از برخی یا و نشده لحاظ درستی به ملک ای منطقه قیمت مثال عنوان به است؛ همراه مشکالتی با مهابادی شهروندان

 و (دانشگاه آزاد و پیام نور وجود) فرهنگیو توریستی دالیل به مهاباد شهر همچنین .باشند نمی آن پرداخت به قادر اقتصادی نظر از
 به …و عراق، کشور از زبان عرب و کرد خارجی اتباع از زیادی تعداد پذیرای ساالنه ارزان، بصورت خدمات ارائه شدة تمام قیمت

 .شود می شناخته درآمدی پایدار منبع عنوان به خود که است، …و تحصیل و زندگی منظور
 

 (نگارنده:ماخذ)1۸33-1۸3۳سالهای  در مهاباد شهرداری پایدار درآمدهای شرح -۱جدول

 ناپایدار درآمدهای شرح
 درآمدها کل از ناپایدار درآمدهای درصد

 1۸33-1۸3۳طی
 22/3 خدمات ارائه و کاال فروش بر عوارض

 33/2 نوسازی عوارض
 01/2 خارجی اتباع عوارض

 /.31 افزوده ارزش بر مالیات قانون 31 ماده 2 تبصره
 /.02 منقول غیر معامالت بر عوارض

 /.00 نقلیه وسایل سایر و سواری خودروهای سالیانه عوارض
 /.30 (سوخت) افزوده ارزش بر مالیات قانون 31 ماده 2 تبصره

 /.21 قراردادها بر عوارض
 /.22 (گمرکی) افزوده ارزش بر مالیات قانون 02 ماده

 /.22 رسمی اسناد عوارض
 /.02 (ترمینال) باربری و مسافرت بلیط عوارض

 /01 (گمرکی) افزوده ارزش بر مالیات قانون 02 ماده 3 تبصره
 /01 گذرنامه عوارض

 /03 زباله آوری جمع و فروش از حاصل درآمد
 /02 محلی محصوالت بر عوارض

 /02 آالیندگی عوارض
 /02 سایر و سیکلت موتور سالیانه گذاری شماره عوارض

 /02 نقلیه وسائط معامالت بر عوارض

 

 نتیجه گیری -6
 که است آن موضوع این و هستند شهری مالی تأمین مسائل در مشترک موضوع یک گویای تجربی، و نظری مختلف منابع

 درآمدها، محدودیت دلیل به دیگر سوی از و دارند را خود های هزینه کنترل و درآمدها افزایش دغدغه سو یک از ها شهرداری همه
 تهیه برای مالی تأمین الگوهای و ابزارها یافتن دنیال به باید باید، بنابراین .ندارند را شهری های پروژه از بسیاری مالی تأمین امکان
 که بود خواهد مطلوب زمانی نظام این که است این سیستم چالش دومین .باشند شهری های گذاری سرمایه انجام جهت الزم منابع

 این تأثیر تحت مختلف مصارف و کارکردها برای شهرداری ها درآمد تأمین دولتی، منابع یا شهرداری ها منابع نوسانات شرایط در
 ها شهرداری مالی نیازهای جوابگوی که شود پیشنهاد مدلی بایستی چالش، دو این از رفت برون منظور به .نگیرند قرار تحوالت

 درآمدی منابع بررسی با .آورد فراهم را شهری های پروژه مالی تأمین منابع و درآمدها پایداری زمینه بتواند تدریج به و بوده
 طی مهاباد ناپایدار شهرداری منابع صدر در غیرمنقول اموال باألخص شهرداری اموال فروش که شد مشاهده مهاباد شهرداری

 یا اجاره داری با می شود میتواند محسوب شهروندان ثروت و ملی منابع جزو درواقع که درآمدی منابع این. است بوده اخیر سالهای
 در ساز و ساخت حاصل از درآمد سهم طرفی از. شوند بدل شهرداری برای پایدار درآمدهای به سرمایه گذاری طرح های اجرای

 طور به نقاط جهان دیگر در که است درحالی این دهد می تشکیل را شهرداری درآمدهای درصد 10 - 00 نزدیک مهاباد شهرداری
 درآمدی و کشور دارد مسکن بازار به زیادی بستگی درآمد نوع این. است درصد 1 از کمتر وساز ساخت از حاصل درآمد سهم معمول
 درآمدیسبد  و باشند درآمدزایی جدید راهکارهای دنبال به بایستی شهری مدیران اساس این بر. شود می محسوب ناپایدار

 پیش بینی شده شهرداری درآمدهای در اساسی تغییرات به منجر درآمدی بخش هر در نوسانات تا کنند گسترده تر را شهرداریها
 تأمین با مشکل شهری پایدار توسعه به دستیابی و شهروندان نیازهای تأمین راستای در باشند قادر ریزان برنامه و مدیران و نشود
 نشوند. مواجه منابع
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 جدید روشهای اجرای و بکارگیری دارد، پرسنل نفر 000 به نزدیک مربوطه های سازمان و مهاباد شهرداری اینکه به توجه با
 ضرورت جاری های هزینه و شهری خدمات در پرسنلی هزینه کاهش بمنظور جغرافیایی اطالعات های سیستم بر مبتنی مکانیزه و

 درصد نیم و 0 و شهرداریها سهم درصد نیم و 3 که می شود اخذ افزوده ارزش بر مالیات تولید، از درصد 2 قانون بر اساس. دارد
 به پرداخت و افزوده ارزش بر مالیات از شهرداریها سهم تعیین و شهر مصرف و تولید دقیق محاسبه اساس این بر. دولت است سهم
 مجتمع آن در شهر، در بزرگ های مجتمع ساخت از عوارض دریافت جای به مهاباد شهرداری. می رسد نظر به آن ضروری موقع

 ارزیابی و درآمد پروژه، .کنترل شود تبدیل شهری مدیریت برای عظیم پشتوانه یک به پایدار، درآمد این تا باشد السهم داشته قدر ها
 تولید کارخانه احداث ساز، و ساخت عوارض و هزینه های کاهش و نوسازی عوارض افزایش بودجه، انحراف و عملکرد، تخصیص

 به توجه با آنها فروش و ای گلخانه گیاهان و نهال و گیاه و گل انبوه تولید وآسفالت، بچینگ و بتنی قطعات و ماسه شن و مصالح
 .است پایدار درآمدهای افزایش برای شهرداری راهکارهای دیگر منطقه و هوای آب و اقلیم

 یافته توسعه کشورهای های شهرداری درآمدی منابع با مهاباد شهرداری درآمدی منابع مقایسه و موضوع پیشینه بررسی با

 :شود می مطرح زیر پیشنهادات

 های شهرداری در درآمدی منبع ترین اصلی گفت توان می مختلف کشورها در ها شهرداری درآمدی منابع مطالعه با 

  :شود می اخذ صورت دو به عمدتا که هستند ها مالیات کشورهای مختلف

 و ها دارایی به مربوط مالیات نوع این درصد بیشترین و گردند می اخذ ها شهرداری توسط که محلی های مالیات
 .باشد می مستغالت

 ها شهرداری به ها مالیات بازتوزیع طریق از آن از مهمی بخش که باشد، می مرکزی حکومت های مالیات دوم، نوع

 .رسد می

 این متوسط طور به طوریکه به است بسیار توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای اکثر در ها شهرداری به دولتی های کمک
 به دولت های کمک که است درحالی این دهد می تشکیل را صنعتی کشورهای های شهرداری درآمدی منابع درصد21-20 درآمد

 مالیاتی درآمدهای از درصدی شود می توصیه که است رسیده شهرداری درآمدهای درصد یک از کمتر به گاها ایران های شهرداری

 .شوند داده انتقال مهاباد شهرداری جمله از ها شهرداری به

 به و بگیرد وام خارجی و داخلی موسسات از خود اختیار با توانند می محلی های حکومت معموال صنعتی کشورهای در 

 توسعه درحال کشورهای از بسیاری در که است درحالی این بپردازند غیره و سهام و قرضه اوراق و فروش خرید کار

 تامین منظور به اختیارات نوع این بینی پیش .است نشده بینی پیش محلی واحدهای برای چنین اختیاراتی ایران مانند

 .رسد می نظر به الزامی ها شهرداری و سایر مهاباد شهری های پروژه مالی

 و ترین ثابت ترین، عادالنه و شود می شناخته نوسازی عوارض عنوان با ایران در که امالک و دارایی بر مالیات سهم 
 درصد10 حدود متوسط طور به آمریکا متحده ایاالت در آید می حساب به ها شهرداری برای مالیاتی پردرآمدترین منبع

 درصد ایران های شهرداری برای درآمدی منبع این که است درحالی این دهد می تشکیل ها را شهرداری درآمد از

 درآمدهای درصد 2,1 با برابر 2312 سال در مهاباد شهرداری برای مقدار این .داده است اختصاص خود به را پایینی

 را شهرداریها درآمدی پتانسیل مستمر به صورت میتواند که اقالمی هست از درآمدی منبع این .می باشد وصولی

 برای درآمدی پایدار منبع یک و نمی سازد مواجه خطر را با شهری محیط زیست سالمت نیز آن دریافت و دهد افزایش

 درصد اختصاص و ساختمانی جای درآمدهای به درآمد نوع این جایگزینی بنابراین .می شود محسوب شهرداریها

 سد.ر می نظر به مناسب ها شهرداری سایر و مهاباد شهرداری برای آن به بیشتری

 20 از بیش معمول طور به دنیا های شهرداری در مشترک مالیات همان یا ها شهرداری به دولت از انتقالی های مالیات 
 گرفتن نظر در و افزوده ارزش بر مالیات قانون تصویب با نیز ایران در. دهد می تشکیل را شهرداری درصد درآمدهای

 مسئوالن با که ای مصاحبه طی وجود این با. است یافته افزایش درآمد این میزان مالیات، این ها از شهرداری سهم
 با کشور مالیاتی امور سازمان از مالیات نوع این از ها شهرداری سهم دریافت شد مهاباد( انجام مالی)شهرداری مدیریت

 شود. اندیشیده ها شهرداری به درآمدها این انتقال تسهیل تدابیری جهت بایستی و است همراه مشکالتی

 و منابع دیگر از مالی و محلی های مالیات موقع به پرداخت و شهر اداره در شهروندان گسترده و مطلوب های مشارکت 
 شهرداری در که صورتی در باشد می بررسی مورد شهرهای های شهرداری در پایدار درآمدهای تامین عوامل تاثیرگذار

 و نوسازی سالیانه عوارض کامل تحقق عدم با که چرا باشد نمی گستردگی این به شهروندان ایران مشارکت های
 از یکی جامعه سطح در مناسب سازی فرهنگ لذا. هستیم رو به رو شده تعیین در زمان خودرو و پیشه و کسب

 باشد. می کشور های شهرداری سایر و مهاباد شهر در اداره شهروندان مشارکت افزایش ضروریات

 اجرای بر خصوصی بخش مشارکت با مهاباد شهرداری که می شود پیشنهاد مهاباد شهر گردشگری نقش به توجه با 
ارائه  خدمات ارزانی باوجود درمانی توریسم طرفی از. کند مباردت مهاباد شهر در تفریحی و تجاری طرحهای درآمدزای

 عاید قابل توجهی درآمد خود، درمان دوره تکمیل به منظور استان در توریست ها اسکان طوالنی مدت بیماران، به شده
 درزمینه پیشرفت و شهری مناسب بسترهای ایجاد با میتواند می کنند.شهرداری شهرداری و شهری اقتصاد

 شود. بهره مند گردشگری حوزه این از درآمدهای بخش این در سرمایه گذاری و شهری زیرساختهای
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 منابع
،  ییایجغراف یپژوهش ها هیر،نش«ران،تهرانیمدل اداره امورشهردرا یشناس بیآس»(،2323وهمکاران) ،عباسیآخوند .2

 .33شماره

 .2313ها،  یو وصول درآمد شهردار صیکل تشخ اداره .2

 «،31-32و  10-13 یکشور سالها یها یها واعتبارات شهردار نهیهز لیوتحل یبررس»(،2322)میدزاده،ابراهیجمش .3
 .23کشور، سال چهارم، شماره یزیوبرنامه ر تیریمد یفصلنامه پژوهش

ها )مورد مطالعه:  یشهردار داریپا یمنابع درآمدها یبررس»(،2313)یور، مهد لهی، محمد، پ یا رهیلو،مهران، م یحاج .0
 .2-22(،0)1،یشهر تیریاقتصاد و مد یپژوهش -ی، فصلنامه علم(«یشرق جانیشهر شبستر استان آذربا

 یعلم هینشر ،«داریپا یدرآمدها ینیگزیو جا هایدر شهردار یکمبود منابع مال»( ،2311)،رضایشهر ،ی،مهد راغب .1
 (. 31: یاپی)پ 2شباک، سال ششم، شماره  یتخصص

 ییمطالعه و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارها» (،2312) یریبهنم انیعلی، معصومه مهد ،یکرامت اله، مهد ،یاریز .3
 تیریه مددو فصلنام ،یشهر تیری، مد«شهر مهاباد یمورد پژوهش شهردار ها،یدرآمد شهردار یداریبهبود پا یبرا
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو9749(، تابستان 91)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

 قاجار؛ دوره تاریخی بناهای در مکان حس بررسی
 آخوند محله سردار انبارآب و مدرسه موردی نمونه

     

 3مهدی امامعلی زاده، *2نرگس الفتی، 1محمد بهزادپور
 18/50/1051تاریخ دریافت:  

 88/56/1051تاریخ پذیرش: 
 

  88588کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

 و مفهوم این با آشنایي تحقيق این پذیرد هدفمي تأثير طراحي چگونگي و فضا کيفيت از مكان حس کهاین به توجه با
 اما شده استگفته فضا و مكان براي زیادي معاني هرچند است. بهتر طراحي آن براي ایجادکننده عوامل کردن روشن

 هايباارزش آن تنيدگي هم در و فضا به نسبت بودن آن ترخاص شودمي توجه آن به تحقيق این در که مكان مشخصه

پژوهش حاضر از منظر هدف پژوهشي، جز  است. مكان به نسبت آن بودن عيني و انتزاعي ویژگي فضا، و است انساني
باشد که با بررسي ادبيات پژوهش تالش تحليلي مي-ي انجام پژوهش توصيفيگردد. شيوهتحقيقات کاربردي محسوب مي

 نتایج تحليل ي آخوند قزوین بررسي گردد.ي قاجار در محلههاي حس مكان در بناهاي اجراشده در دورهشده است مؤلفه

 حس بازتاب جهت در کالبدي -محيطي عوامل و اجتماعي عوامل شناختي، عوامل ادراکي، مانند عواملي که است آن بيانگر

 جهت توانمي نتایج این از باشد.مي متعدد هاي زیرمولفه شامل هرکدام که باشندمي تأثيرگذار بسيار عوامل از مكان

انبار محله آخوند قزوین که هاي در مدرسه و آبکرد، این مؤلفه استفاده مكان حس بر ایجاد مؤثر عوامل تقویت و شناخت
هاي ها نشان داد که حس و مكان و مؤلفهباشند، موردبررسي قرار گرفت و بررسياز شاهكارهاي معماري دوره قاجار مي

 شود.وضوح دیده ميآن در این دو اثر تاریخي به

 

 .يعوامل کالبد ،يفضا، معان تيفيمكان، حس مكان، ک یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 گروه معماری؛ واحد هشتگرد؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ هشتگرد؛ ایران -9

 (مسئول نویسنده) دانشگاه رجا، قزوین، ایرانپژوهشگر مقطع کارشناسی ارشد معماری، گروه مهندسی  -2
mrs.narges.olfati@gmail.com 

 پژوهشگر مقطع کارشناسی ارشد معماری، گروه مهندسی دانشگاه رجا، قزوین، ایران -3
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 مقدمه  -1
 و زندگي شيوه تغيير و انساني جوامع توسعهبا  شدهساخته هايمحيط و فضاها کيفيت به ریزان برنامه و معماران، طراحان توجه

 نيازهاي و توقعات به گویيپاسخ و زندگي محيط به دادن شكل براي ابزاري عنوانبه طراحي نقش و یافتهافزایش مردم، سكونت

 شدهساخته فضاي یا محيط متقابل تأثير چگونگي خصوص در مطالعات زیادي همين خاطر به و است یافته بيشتري اهميت انسان

 ،هاپيام شامل کالبدي عناصر بر عالوه که محيط دهدمي نشان مطالعات ننتایج ای .است شدهانجام انسان، و رفتارهاي ذهنيات بر
درك  و رمزگشایي را آن عوامل دیگر و هاانگيزه توقعات، ،هانقش اساس مردم بر که است رمزهایي و معاني

 در خاص محيط به نسبت قضاوت و ادراك از پس که کلي این حس .پردازندمي قضاوت به آن مورد در و (1،1885)راپاپورتکنندمي

 رضایت محيط، از بهتر برداريبهره ، باعثمحيط و فرد هماهنگي در مهم عاملي که شودمي ناميده مكان حس آیدميوجود  به فرد

 .شودمي آن در حضور تداوم و محيط با هاآن احساس تعلق درنهایت و کنندگاناستفاده
 صورتبه که است هستي جهان از ايپدیده همچنين شودميشناخته  جهان از ما آني تجربه اصلي مراکز عنوانبه مكان،

 و مراکز بوده اجتماعي و فردي هویت مهم منابع هاآن .هافعاليت و واقعي اشيا از پر هستند، معنا از پر و شوندمي تجربه مستقيم

 به نسبت هاانسان ( قضاوت1888رلف،) دارند رواني و احساسي شدید روابط هاآن با مردم که روندمي شمار به انسان وجود عمده

 و هاقضاوت خاص مكاني به فرد نسبت هر درنتيجه است خود شخصي انتظارات و تفكرات اساسبر  گيرندمي قرار آن در که مكاني
 .(1888،و همكاران )دانشپور یابندميحضور  آن در و کنندمي استفاده آن از مختلف ايگونهبهو  داشته مختلف احساسات

 روشن و مفهوم این با آشنایي تحقيق این هدف پذیردمي تأثير طراحي چگونگي و فضا کيفيت از مكان حس کهاین به توجه با

 که مكان همشخص اما است شدهگفته فضا و مكان براي زیادي معاني هرچند .است بهتر طراحي آن براي ایجادکننده عوامل کردن

 ویژگي فضا، و است انساني هايباارزش آن تنيدگي هم در و فضا به نسبت بودن آن ترخاص شودمي توجه آن به تحقيق این در

 و زندگي هاآن با و دریافته را الهاماتي مكان،8 به شخصيت توجه با ادیبان و شاعران .است مكان به نسبت آن بودن عيني و انتزاعي
 توأم که است جمعي و فردي 8هايروایتو  هاحكایت از ايمجموعه مكان حس توصيفات این اساس بر ،اندکردهتوصيف  را اتفاقات

 .(1880فالحت،) دهندمي رخ مكان با
مكان  حس بودن کمرنگ یا و نبود صورت در که است اهميت حائز نظر آن از شهري يافضاه در مكان حس ارتقاي و ایجاد

 اقتصادي هايفعاليت براي صرفاً و ندارند مكان آن در حضور به تمایلي افراد و شودمي کم مكان آن به نسبت مردم عالقه ميزان

 به آن در شهري هايوجوشجنب و اجتماعي تعامالت که هستند هایيمكان شهري فضاهاي بنابراین ؛کنند مراجعه آن به خود

 حيات چگونگي و نوع راجع به مشترك هايذهنيت و جمعي خاطرات از انباشته را شهروندان ذهن رسيده، خود کيفي و کمي حداکثر

 مكان روند این ادامه و گرددميامنيت  و اجتماعي تعامالت شدن کمرنگ سبب جمعيت حضور از فضا شدن خالي .گرداندمي مدني

 مكان هویت یابد، ادامه روند این اگر .دهدمي دست از را خود اجتماعي کاربرد و کندمي کالبدي حتي و عملكردي فرسایش دچار را

 مكان حس ، بررسيباهدفبا توجه به این مطالب، نوشتار حاضر  .گرفت نخواهد شكل آن در نيز اجتماعي روابط و رودمي دست از
 :باشدميزیر  سؤاالتبه  گویيپاسخآخوند(، به دنبال  محله سردار انبارآب و مدرسه موردي نمونه) قاجار دوره تاریخي بناهاي در

 در بناهاي دوره قاجار چگونه است؟ هامؤلفهو وضعيت این  باشدمي هایيمؤلفهمكان داراي چه  حس -

 اهميت بيشتري است؟ حائز آخوند محله سردار انبارآب و حس مكان، در مدرسه هايمؤلفهاز  یککدام -
 

 روش تحقیق -2
پژوهش حاضر از منظر هدف 
پژوهشي، جز تحقيقات کاربردي محسوب 

-انجام پژوهش توصيفي يشيوه. گرددمي
ررسي ادبيات که با ب باشدميتحليلي 

حس  هايمؤلفهپژوهش تالش شده است 
 قاجار يدورهدر  اجراشدهدر بناهاي مكان 

بررسي گردد.  آخوند قزوین يمحلهدر 
اساس توصيف و تحليل پژوهش، مطالعات 

و مطالعات ميداني  ايکتابخانهاسنادي و 
  . باشدمي

 فرایند در انجام پژوهش)نگارنده( : 1شکل 
 

 

                                                           
1 Rapaport 
2 Character 
3 Narratives 
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بندي اطالعات الزمه، از اسناد و مطالعات آوري دادها و دستهمنظور جمعبه هدف پژوهش در گام نخست بهدر پي دستيابي 
انبار و مدرسه ساالر شده است. سپس با ارائه توضيحاتي در باب حس مكان و معرفي نمونه موردي شامل آباي بهره گرفتهکتابخانه

 گردند.اسایي و تبيين ميها شنشده حس مكان در آنالگوهاي به کار گرفته
 

 تحقیق پیشینه-3
 عنوان پژوهشي است که توسط زبان یچهدر مناظر مختلف از در يفرهنگ يستماکوس یسسرو یک عنوانبهحس مكان  يبررس

Wartmann, & Purves  ارائه مختلف مناظر در مكان حس کاوش درباره را هایيانجام شده است، که بينش 8518در سال 
را مورد بررسي قرار مي  گيري معماريتصميم یرپذ يلتحس مكان در حلقه فضBrock-Power & Wirfs  (8518 ،)دهد.مي

 خدمات از دسته یک عنوانبه مكان حس براي را تريمهم نقش به نياز ( بيان مي کنند که ما8518)و همكاران  .Ryfieldدهند، 
و   Quinnداریم. دهد، توضيح را مكان حس اجتماعي و مادي ماهيت تواندمي که تحقيقاتي اقدامات براي و فرهنگي اکوسيستم
 و کندمي کمک مكان بر مبتني هايریسک ذهني تجربه مورد در تئوري به ما هايکه یافته( بيان مي کنند 8518)همكاران 
( در پژوهشي بيان مي 8585) Gemin lenderz &  .دارد محيطي و اجتماعي تغييرات مدیریت و انتقال نحوه براي پيامدهایي

 بندياولویت درنتيجه و مكان به مربوط رفتار ترویج براي شهري حاشيه سبز فضاهاي به نسبت مردم مكان حس درك کنند که
 فقدان( بر این باورند که 8518)  Zanganehاست. مهم بسيار مناطق این پایدار آینده از اطمينان براي مؤثر سياستي هايپاسخ

 دارد پنهاني مشكالت ميانه شهرهايکالن و شهرها شهرها، کوچک، شهرهاي از اعم شهري هايمحيط تمامي در تعلق احساس
( بيان مي 8512)همكاران و  Raymondاست.  کرده آشكار را شهروندان ناپذیريمسئوليت و تفاوتيبي هویتي،بي اي،ریشهبي که

 ندارند مطابقت اجتماعي یا مادي واقعيت با اوقات گاهي یابند،مي تكامل کنديبه مكان معاني و مكان هايبستگيدلکنند که 
 در مكان به تعلق حس بررسي( به 1886نكویي و همكاران)و در نهایت  دارند تغيير از جلوگيري به تمایل همچنين و( تأخير اثرات)

 نشان اصفهان( پرداختند و نتایج جامع مسجد :موردي نمونه) بنا با محله ساکنين تعامل افزایش راستاي در تاریخي-مذهبي بناهاي

 مابقي دو، این در ميانه و دارد مختلف سطوح ميان در را رتبه ترینپایين مكاني شناخت و رتبه بيشترین نمادگرایي که دهدمي

 نظر در تأثيرگذار عامل عنوان یکبه تواننمي را هاآزمودني پاسخ ميان در مكاني رجحان اما گيرندمي قرار تعلق حس سطوح

  گرفت.
 انبارآب و مدرسه موردي قاجار به خصوص دو بناي نمونه دوره تاریخي بناهاي در بررسي حس مكان حوزهپژوهش جامعي در 

صورت گرفته مبتني  پژوهش هاي خصوصپس از ارائه توضيحاتي در  مقاله پيش رو،آخوند انجام نشده است. لذا در  محله سردار
مي بر رویكرد مورد نظر و معرفي نمونه هاي موردي به بررسي و تحليل نمونه ها ي مذکور در جهت وصول به هدف پژوهش 

  پردازد.
 

 مبانی نظری -4
 دیدگاه هاي و نظریات مطرح شده در خصوص حس مكان در این قسمت مورد بررسي قرار گرفته است:

 

 مفهوم مکان -4-1
وسيعي  معنایي طيف اکنون کلمه این شودنمي دیده فضا واژه هجدهم قرن از قبل معماري مباحث و متون در تاریخي ازلحاظ

واحد  فضا گفت بتوان شاید و شودمي داده نسبت فضا به معماري هايویژگي و صفات تمام معماري هايبحث در و است یافته
 در .شودمي داده نسبت آن به معماري غيرمادي و مادي هايتوانمندي و هاویژگي تمامي و است شده معماري تحليل و تفسير

 یک معمار هايروش و اصول معماري، اهداف به رسيدن ابزار مثابهبه و دارد بالقوه و کلي متغير مفهومي فضا واژه معماري مباحث

 زیبایي و استحكام، سودمندي را معماري اصلي هدف سه قبل سال هزار دو ویترویوس .است شدهساخته معماري یک هايویژگي یا

 در اهداف این از هرکدام و شد دیده پردازاننظریه دیگر هاينظریه در گوناگون هايصورت به اهداف این بعدها که کرد عنوان

 مانند ساخت هايروش به فضا کالسيک دوران در کهچنان .است شدهخوانده فضا اهميت، و شرایط به توجه با تاریخ طول

 ميان فاصله و معناي حجم به فضا نوزدهم قرن تا رومي معماري در و شدمي گفته معماري فني مسائل و زني طاق هايشيوه

 فضا برالکه مثالً . شودمياطالق  تزئينات و زیبایي از ترکيبي سبک به فضا ميالدي بيست و نوزده قرن در .بود کف و سقف دیوارها،

 تلقي جدارها ميان فاصله را فضا مدرن معماري در نيز رایت و پوزنر دانستمي تزئينات معادل را آن راسكين جان و سبک معادل را

 .(1،1881)روثدانستمي عملكردي و ادراکي فيزیكي، فضاي سه از ترکيبي را معماري فضاي رایت ولي کردندمي
 به اول در دوره که کندمي تقسيم دوره سه به را فضا مفهوم او دارد، هماهنگي نيز گيدیون بنديدسته با تاریخي سير این

 هنجاري هاينظریهدر  مكان ( واژه1888گيدیون،) است شدهمي تلقي هاتهي روابط به سوم دوره و تهي به دوم دوره و وسازساخت

 در مكان مفهوم است. در هستي انسان جایگاه مكان معناي و است شدهمطرح هنجاري پدیدارشناس پردازاننظریه جانب از بيشتر

 و طراحي هايرشته در نظریه اثباتي .است یافتهگسترش و شدهمطرح نيز محيط روانشناسي ویژهبه معماري اثباتي هاينظریه

                                                           
1 Relph 
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 براي آن قابليت و آن عملكرد محيط، چگونگي کيفيت محتواي، نظریه موضوع .است ايرویه و محتوایي هاينظریه شامل معماري

 محيط نظریه یعني مرتبط اصلي جزء دو به تواندمي و است مردم شناختيزیبایي هايتجربه و جسماني نيازهاي ،هافعاليت تأمين

 محيط و شودمي تحليل محيط واژه با روانشناسي محيط در مكان بنابراین ؛شود تقسيم محيط - انسان رابطه نظریه و طبيعي

 معماري مختلف هايدیدگاه از محيط و مكان فضا، از ايخالصه(، 1در جدول ) .گذردمي انسان بر که است حقایقي تمامي عنوانبه
 آمده است.

 

 )نگارنده بر گرفته از مبانی نظری(معماری مختلف هایدیدگاه از محیط و مکان فضا، از ایخالصه : 1جدول 

 محيط فضا مكان افراد مهم دیدگاه

 هنجاري )سنتي(
برالکه،  ویتریوس،

کالينز،  رایت، راسكين،
 پوزنر

- 

 هايروشمعناي  به فضا

 ميان تهي حجم، ساخت

 سبک کف، و سقف دیوارها،
 است زیبایي و تزئينات

- 

پدیدارشناسانه 
 )فلسفي(

الكساندر  بشالر، هيدگر،
 لينچ شولتز، نوربرگ

 جایگاه انسان در مكان

 است هستي
- - 

 روانشناسي)اثباتي 

 محيط(

هال،  ویكر، بارکر، لوین،
پروشانسكي،  ایتلسون،

 کانتر
- - 

 تمامي عنوانبه محيط

 انسان بر است که حقایقي

 گذردمي

 

 مکان حس دهندهشکل عوامل -4-2
 توانمي را مكان حس دهندهشكل عوامل مكان، حس مختلف سطوح و مختلف هايدیدگاه در مكان حس مفهوم به توجه با

 :کرد بيان زیر صورتبه کالبدي و شناختي عوامل گروه دو در
 خودآگاه صورتبه گروه یا شخص که هایيکيفيت و نمادها معاني، از است ترکيبي مكان حس :شناختي و ادراکي عوامل -الف

از  شودمي رمزگشایي فرد توسط مكان ادراك از پس که مفاهيمي و معاني .کندمي ادراك خاص ايمنطقه یا از فضا ناخودآگاه یا
 خاص با مكاني رابطه هرگونه یا عاطفه یا حس یک معناي به تنها مكان حس صورت این در .هستند مكان حس ایجاد عوامل

 پيدا تعلق احساس یک مكان مفاهيم و اشياء اشخاص، موضوعات، به آن با فرد که است شناختي ساختاري و نظام بلكه نيست،

 ایجاد در مكان یا فضا توانمندي مكان حس چراکه نيستند، خاص محيطي در زندگي به قادر مكان حس بدون افراد روازاین .کندمي

 آن در موجود موضوعات سایر و اشخاص مفاهيم، تمامي با رابطه فرد مكان حس، این با و است مكان کليت به نسبت خاص حسي

 از پس مرحله یعني عاطفه معناي به بلكه نيست ادراك از قبل مرحله احساس به معناي حس مفهوم، این در .کندمي تأمين را مكان

 در هاانسان گذشته تجارب و شخصيت نقش و کندمي ایجاد متفاوتي هايحس مختلف افراد در هامكان ترتيباینبه .است شناخت

 یک مكان به تبدیل و نيست فضا او براي دیگر کندمي ایجاد تعلق و مكان حس فرد در که فضایي .است مؤثر حس دریافت این

 مسجدي به کهوقتيمردم  مثالً شناسند.مي آن با را اتفاقات و هافعاليت تمام مردم که شودمي کليتي مكان صورت این در .شودمي

 اجزا وراي در که است مكان همين توانمندي و فضا و نماز مردم، مجرد، اشكال با نه شوندمي مواجه مسجد مكان با ،شوندمي وارد

 کهچنان است مكان حس ایجاد در مؤثر عوامل از اجتماع نيز به تعلق .شودمي مسجد مكان به تعلق احساس موجب هافعاليت و

 خود محيط از مردم فردي ادراك مكان حس او ازنظر است کرده محلي تعریف حس و اجتماع به تعلق شامل را مكان حس هيومن

 احساس و فهم که دهدمي پيوند محيط با ايگونهبه را شخص مكان حس است. آن محيط از هاآن آگاهانه وزیادکم احساسات و

 .(1888، 1هيومون)رسدمي یكپارچگي به محيط معنایي مينهبا ز انسان
آن  در که مكاني به انسان بنابراین ؛گذارندمي مشابه تأثيرات مختلف هايانسان بر که دارند قوي مكان روح فضاها از برخي

 را شودمي مواجه مكان با انسان که راهي هامفهوم پيش این و دهدمي فرهنگي مفاهيم از ايمجموعه پيش، از ،کندمي زندگي

 باکيفيت نيز مردم و دارد وجود الگوهایي تأثيرات این براي و گذارندمي تأثير انسان بر رفتاري هايقرارگاه همچنين .دهدمي شكل

 منفي یا ، مثبتبلندمدت یا کوتاه تواندمي تأثيرات این .گذارندمي تأثير رفتاري هايقرارگاه بر هامكان مراقبت و کالبدي طراحي

 باشد.
 محصوریت، درجه مكان، اندازه مكان، حس و ادراك در مؤثر کالبدي عوامل ترینمهم استيل فریتز ازنظر :کالبدي عوامل -ب

 نظير خصوصياتي همچنين او( 8،1881)استيلاست بصري تنوع و صدا بو، رنگ، بافت، فاصله، انساني، مقياس مقياس، تناسب، تضاد،

 مكان با متمرکز رابطه برقراري موجب را خاطره و شور سرزندگي، امنيت، شگفتي، لذت، رمز، و راز توهم، و تخيل هویت، تاریخ،

 هاآن از هرکدام که آیدمي وجود به فردي تنيدگي درهم و منظر موقعيت، عنصر سه تعامل از مكان حس سالواسن داند. ازنظرمي
دیجيتالي  عصر ظهور و هاساختمان یكنواختي ،حوصلگيبي چون مختلفي عوامل نيست کافي مكان حس خلق براي تنهایيبه

                                                           
1 Hummon 
2 Steele 
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 آب، مانندطبيعت  رفاهي، وسایل و ساکنين اصالت، مالكيت، کالبدي، شخصيت او ازنظر .آیندمي حساببه مكان حس براي تهدیدي

 .مؤثرند حس مكان خلق در که هستند مكان دهندهتشكيل اجزاي جمعي؛ و خصوصي فضاهاي و خورشيد آسمان، گياهان،
 شخصيت و هستند متمایز و مشخص شخصيت داراي که شودمي یافت هایيمكان در مكان حس شولتز نوربرگ ازنظر

 عواملي مكان حس نيز لينچ ازنظر همچنين .است رنگ و بافت شكل، مصالح، داراي که شدهشناخته ملموس چيزهاي محيطي از

 شناسایيقابل و باشد داشته ادراکيقابل هویت باید فضا و آوردمي وجود به وحدت و کرده برقرار ارتباط مكان و انسان ميان است که
 جنيفر .باشد داشته همراه به نيز تعلق احساس تواندمي مكان حس نوع این .کند ایجاد مكان حس تا باشد نمایان و یادماندنيبه و

 هايصورت را مكان با رابطه و داندمي اجتماع حس و مكان با رابطه چگونگي را مكان حس بر مؤثر عوامل نيز کراس
 و دروني هویت، مانند عاملي با که کندمي بنديدسته اجباري وابستگي و مادي روایتي، عقيدتي، معنوي، ،اينامهزندگي
 با کالبدي هايویژگي دهدمي نشان هابررسي بنابراین (1،8551)کراسکندمي ایجاد را مكان حس از مختلف تراز پنج منديرضایت

 متغير هايویژگياز  رضایتمندي با فضا از هافعاليت تأمين .مؤثراست مكان حس ایجاد در خاص، هايفعاليت تأمين و معاني ایجاد

 و تناسبات ابعاد، محيط مانند ایستاي عناصر توسط اجتماعي تعامالت و فردي هايفعاليت انجام امكان و صدا دما، مانند محيط
 با مندي هویت و فضا و معناي فرمي شناختيزیبایي نمادها، معاني، درك با فضا به نسبت عاطفه و شناخت .آیدمي وجود به هافرم

 .شودمي حاصل آن
 

 شناختی پدیدار دیدگاه از مکان حس -4-3
و  لغت فرهنگ در پدیده واژه است، دادن نشان و نمایش معناي به که شدهگرفته( phainein) یوناني ریشه از پدیدارشناسي

 مكان .شودمي شناخته حسي طریق از نه حواس طریق از تفكر جايبه که است نمودي و جنبه یک یا شيء یک معناي به بستر
 .شودمي دریافت تفكر و عقل وسيلهبه که است چيزي آن معناي به (nous) ریشه از که دارد قرار معقول امر مقابل در معموالً

 که بر است چيزي آن توصيف از بيش پدیدارشناسي خود ولي دهدمي نشان را خود یا ظاهرشده کسي بر که است چيزي پدیده

 آن براي از تبعيت به و تعریف این با است هاماهيت مطالعه شناسيپدیده ،گویدمي مرلوپونتي که گونههمان ،شودمي ظاهر شخص

 در که ساختار بود یا ارتباط نوعي یافتن دنبال به باید چيزیک ماهيت تعریف براي .نمود ارائه ماهوي تعاریفي توانمي مسائل همه

 واسطهبي و شناخت مستقيم و تحقيق بررسي ،پدیدارشناسي اصلي هدف .ماندمي باقي ثابت مرتبط، هايموقعيت از تعدادي بيان

 ادراك و بررسي و صریح آگاهانه ناآزموده ادراکات و قبلي فرضيات به توجه بدون پدیده هر شناخت شيوه این در .است هاپدیده

 رها و اولدست خالص، برخوردي هاپدیده با که شودمي تالش روش این از است، هاپدیده ماهيت شناسایي هدف ازآنجاکه ،شودمي

 .(1888پرتوي، ) شوند بيان و شناخته هستند کهچنانآن هاپدیده و پذیرد صورت قبلي نظریات از
 کليتي و طلبيده چالش به را گرایيواقع و گرایي انگار هايدیدگاه جهان، و انسان ندانستن منفک با پدیدارشناسي ترتيباینبه
 و (شناسایي فاعل) سوژه انگاري دوگانه نوع هر از که کليتي ،سازدمي مطرح جهان و انسان صميمانه روابط توصيف بر مبتني یگانه

 معنادار، رویدادهاي و حوادث با انسان آن در که است کانوني شناختي پدیدار دیدگاه از مكان .مبراست (شناسایي موضوع) ابژه

 .کندمي تصرف و دخل آن در و یابيجهت محيط در آن طریق از انسان که است اينقطه حالدرعين و کندميتجربه  را خود هستي
 تجربه بيروني هايعرصه با تعامل در دروني عرصه یک با است، گشودگي تعدادي و گوناگون جهات دربرگيرنده که مكان معموالً

 فهميد ایزوله و منفک شرایط را در آن تواننمي و قرارگرفته تروسيع زمينه دریک خود مكان که دهدمي نشان واقعيت این .شودمي
 ارتباط چون هایيویژگي از یکهيچ به را آن تواننمي که است کيفي و کلي ايپدیده مكان بنابراین( 8،1820)نوربرگ شولتز

 شد. خواهد مكان دگرگون ماهيت تقليلي چنين صورت این در داد. تقليل فضایي،
 دست به هاسازه و بناها همچون چيزهایي از مكان اصلي گوهر آورد.مي وجود به را بودن براي الزم شرط و محل مكان،

 نوربرگ .داندمي مكان داشتن دانش معناي به را بودن انسان و کندمي تعریف مكان برحسب را انسان همچنين هایدگر. آیدمي

 .است مكان در موجود ذاتي دليل کيفيات به این و هست که است چيزي همان اساساً  مكان که است معتقد هایدگر مانند نيز شولتز
 انساني هایيمحيط آن پيرو و بشناسد مكان را اصلي شخصيت بتواند، که بود خواهد موفق زماني مكان در انساني مداخله روازاین

 او ازنظر (8،1888)سایمونباشد نداشته تحكم وجود و تحميل ناسازگاري، آن در و بوده هماهنگ مكان باشخصيت که نماید ایجاد
 حوادث آن در هاانسان که است بشري مقاصد و گستردگي تجارب به مفاهيمي واجد که است انسان وجود و هستي از بخشي مكان

 و است رنگ و بافت شكل، ماده، مصالح، داراي و شدهساختهواقعي  چيزهاي و اشياء از مكان .کنندمي تجربه را خود هستي دارمعني
 را جغرافيا رلف .است شدهمطرح دانانجغرافي توسط مكان پدیدارشناسي مباحث دیگر. است شخصيت و فضا اساسي جنبه دو واجد

 را مكان اصلي هايمؤلفه و است مكان واقعيت جغرافيا، واقعيت او نظر از دهندمي مكان شخصيت به که داندمي چيزهایي تداعي

 (.1826)رلف،کندمي بيان گونهاین
 
 

                                                           
9 Steele 
2 Norberg-Schulz 
3 Seamon 
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 (1791رلف، ) مکانحس  هایمؤلفه : 1شکل 

 

 نظری تحقیق چارچوب -5
 و او ذهني تصورات انسان، دروني ارتباط مكان حاصل حس که دهدمي نشان مكان حس تعاریف از حاصل کلي برداشت

 غيره و اجتماع فرهنگ، تاریخ، خاطره، سنت، همچون ذهني هايتجربه در ریشه سویک از مفهوم این .محيطي است هايویژگي

 مكان حس دهدمي که نشان است صدا و بو منظره، طرح، مانند محيط در بيروني و عيني هایيزمينه از متأثر دیگر سوي از و دارد

 ،آیدمي به وجود مكان از انسان استفاده و انطباق اثر در که است محيط به نسبت انسان بستگيدل و احساسات از پيچيده مفهومي
 تصورات پيش از ايمجموعه کندمي زندگي آن در مكاني که به فرد ترتيباینبه ،شودمي ایجاد روزمره زندگي مكان با انسان

 با که مكاني به فرد مواقع بعضي در دهند.ميشكل  را محيط به او پاسخ چگونگي تصورات پيش این ،دهدمي قبلي را شده دریافت

 موجب که است عواملي از زیاد یكي و مداوم آشنایي هرچند دهد.مي جدیدي شكل زمان طول در ،گرفتهشكل تصورات پيش این

 تقویت را مكان حس هویت، ایجاد و هافعاليت تسهيل با کالبدي هايویژگي .کافي نيست تنهایيبه ولي ،شودمي مكان حس

نيازهاي  ساختن مرتفع با و بخشندمي بهبود را هافعاليت و معاني کيفيت طراحي، واسطهبه کالبدي عوامل کانتر مدل طبق کنند.مي
در  مدل پيشنهادي شوندمي مكان حس ایجاد درنهایتو  رضایتمندي ادراکات، از ايسلسله باعث انسان اجتماعي و رواني زیستي،

 .دهدمي را توضيح آن گيريشكل چگونگي و مكان حس بر مؤثر عوامل (8) شكل

 
 آن )نگارنده بر اساس مبانی نظری( هایمؤلفهحس مکان و  : 2شکل 

 

 های تحقیقیافته-6
 در این بخش به معرفي نمونه موردي تحقيق و تحليل آن براساس مولفه هاي حس مكان مي پردازیم:

 

 قزوین آخوند محله -6-1
در  آخوند محله گيريشكل .است قرارگرفته آن تاریخي بافت در که است قزوین شهر قدیمي محالت از یكي آخوند محله

 تربيش و گرددبازمي اصفهان از قبل صفویان پایتخت و شهر یک عنوانبه قزوین منطقه گسترش شروع و صفویه دوره به قزوین

 مدرسه از توانمي محله این تاریخي آثار و برجسته اماکن ازجمله. است شدهانجام قاجار دوره در آن تاریخي اماکن ساخت و توسعه

 زرنگار خانه آخوند، مقبره (،شناسيایران بنياد )محل محصص خانه شهيدي، جمعهامام خانه بلور، حمام کوچک، سردار انبارآب سردار،

 شهرداري توسط محله این مرمت و بهسازي طرح قدیمي، محالت و شهر هویت تاریخي احياي راسته در برد. نام سبز مسجد و
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 شهر تاریخي هسته جهاني ثبت براي ايپرونده سازيآماده حال در فرهنگي ميراث سازمان .رسيد انجام به 1181 سال در قزوین

 (، مشخص شده است:8موقعيت محله آخوند قزوین در شهر قزوین در شكل ) .باشدمي قزوین
 

 
 )نگارنده(قزوین شهر در آخوند محله موقعیت : 3شکل 

از  ليستي (8) جدول. نيست پذیرامكان مقاله یک در بناها وضعيت و شناخت محله تاریخي يپيشينه و مقدمات به توجه با
 گيرد. مي بر در را محله در موجود بناهاي ترینمهم

 

 )نگارنده(آخوند یمحلهتاریخی موجود در بناهای  هایویژگی : 2 جدول

 هاویژگي کاربري معاصر کاربري تاریخي نام بنا

 انبار حاجآب

 کاظم
 بازدید عموم - ايموزه انبارآب

 دو وجود سنگي، بندي، کتيبه رسمي طاق شده، کاريکاشي در سر

 کاريکاشي تزیينات با هشت متر ارتفاع به بادگير

انبار سردار آب
 کوچک

 بازدید عموم - ايموزه انبارآب
 از ايکتيبه با رسمي بندي داراي ورودي شده، کاريکاشي در سر

 خط نستعليق به مرمر سنگ

و مدرسه  مسجد
 سردار

 مسجد مدرسه مسجد مدرسه
 دو داراي باال که طبقه دوطبقه در مرکزي حياط داراي ايمدرسه

 زیبا دري سر و دار گنبد فضاي سه مسجدي با و کوچک سراي ميان

 جنوبي ضلع در شده کاريو کاشي

جمعه امام خانه
 شهيدي

 خانه مسكوني
 هنرهاي شهري مرکز

 شهرداري قزوین

 مانده،باقي در دوطبقه اشبيروني قسمت که تاریخي ايخانه

 روي نقاشي و بريگچ چوبي، هايپوش، قاب خنچه با مهمانخانه

 نقاشي با شدهتزیين چوب و دیوار

 هاحسينيه اميني
و  خانه مسكوني

 حسينيه
 حسينيه

 زیرزمين، و همكف دوطبقه در مختلف فضاهاي و حياط چهار داراي

 هايارسي وسيلهبه و قرارگرفته موازات یكدیگر در که تاالر سه

 چون نقاشي، تزئيناتي داراي و هستند مرتبط یكدیگر زیبایي به

 چوبي بندي گره و بريمزین گچ ايکاسه هايرف کاري،آیينه

 سنگ موزه حمام بلور گرمابه
 یزدي تزیينات و همچنين آهک زوي فردمنحصربه هاينقاشي وجود

 ماندهبرجاي و سالم معماري فضاهاي در سربينه، آهک با بندي

 
 پهلوي ،قاجار صفویه، از آن گسترده تاریخي طيف متوجه کنيم دقت آخوند محله وضعيت به تاریخي و موردي صورتبه اگر
 معماري هايکاربري از ايمجموعه .اندشدهواقع بافت این در قزوین بناهاي ارزشمندترین تقریباً  کهاین توجهقابل نكته .بود خواهيم

 دارد.واميآن  در هویت و مكان و زمان بررسي به را ما کالبدي موجودیت از شكل این .بزرگ انبارهايآب تا گرفته خانه از ایراني

 .باشدمي محله در ما عيني غير هدف به یافتن دست براي گزینه بهترین مكان و زمان زمانه، روح چون مفاهيمي بررسي
 

 و مدرسه سردار انبارآببررسی حس مکان در  -6-2
شرح  بدین آن ترینصحيح که ست فراواني هايروایت آخوند محله در کوچک سردار انبارآب و مدرسه نهادن بنا چگونگي در
 بنا دو این باني دارد. قرار تبریز خيابان انتهاي در که است قزوین شهر علميه مدارس زیباترین از یكي سردار مدرسه و مسجد است.

 دوطبقه در را قمري آن هجري 1881سال  در که باشندمي قاجار شاه فتحعلي سرداران خان از حسنو  خانحسين هاينام به برادر

 راه شبستان دو به آن طرف دو در و شودمي وارد وسيعي هشتي به که است عواق شمال سمت در بنا این ورودي درِنمودند.  احداث
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 و داراي یافته زینت ليمياس خطوط و پرندگان ،وبوتهگل نقوش و مينایي هايکاريکاشي با همدرس باشكوه و زیبا ردرِ س .کندميپيدا 

 باني و آن تاریخ در و بوده عبدالرحيم شيخ بن محمدعلي شيخ قلم به که باشدمي ممتاز نستعليق خط به و مرمر سنگ از ايکتيبه

 ( معماري زیباي بخش هاي مختلف مدرسه سردار را نشان مي دهد:6( و )0(، )0اشكال ) است. شدهمشخص بنا
 

  
سقف هشتی مدرسه سردار : 5شکل 

(https://fa.wikipedia.org/wiki) 

 سردار مدرسه مرکزی حیاط از دید:  4 شکل 

(https://fa.wikipedia.org/wiki) 

 
ع مترمرب 1005 با مستطيل شكل به مدرسه صحن

 اِزاره که باشدمي دوطبقه ساختمان یک داراي مساحت

 رنگارنگ هايکاشي و با آجرتراش بقيه و سنگ با آن

 در طرف چهار از مدرسه حياط گرداگرد .است شده تزئين

 سفيدروي رنگ نستعليق به زیباي خط با گلویي قسمت

 در .است شدهدرج کاشاني محتشم اشعار بنفش، کاشي

 جنوب مدرسه در و سرپوشيده حوضي مدرسه حياط وسط

 حياط کف از متر یک اندازهبه که است بزرگي مهتابي

 مدرسه اندازههم غرب و شرق جانب از و است بلندتر

 مراسم انجام یا و استراحت براي تابستان که در باشدمي

 .است شدهاحداث تعزیه

 
سردر ورودی مدرسه  : 1شکل 

(https://fa.wikipedia.org/wiki) 

 یک مدرس وسط در کهطوريبه بناشده ،است کوچكي هايایوان به متصل که گوشواره دو غربي و شرقي بخش در حجره باب

 در سردار . مسجدباشدمي دوم طبقه راهروي که دارد قرار باریک گوشواره دو آن طرف دو در و است بزرگ حجره یا درس( )محل

 دو از تربزرگ که طاق مياني باالي در .دارد آجري طاق سه و است عواق آن بزرگ مهتابي به متصل و مدرسه حياط جنوبي قسمت

 05و عرض  8501طول بيش از  با اي سرقبه گنبد، باالي در و برپاشده فيروزهاي کاشي با کوچكي مخروطي گنبد است، دیگر طاق
 ( معماري زیباي بخش هاي مختلف آب انبار سردار را نشان مي دهد:8( و )8(،)2اشكال ) .قرار داشته است مترسانتي
 

  
نمای ورودی آب انبار سردار : 9شکل 

(https://fa.wikipedia.org/wiki) 

 آب انبارطاق و ستون های داخل  : 8شکل

(https://fa.wikipedia.org/wiki) 
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 (https://fa.wikipedia.org/wikiپله های اب انبار ) : 7شکل 

 
انبار سي و هفت پله این آب. رودبه شمار مي  قزوین انبارهاي بزرگ و مهم شهربر خالف نام آن از آب انبار سردار کوچکآب

دارد با چهار شير و انبار آن به چهار گنبد و چهار بادگير یا بخارکش مسقف است. نماي آن با آجرهاي کاشي تزیين یافته و داراي 
فتحعلي شاه  انبار محمد حسن خان و محمد حسين خان سردار، دو برادر از امرا و سرداران. باني این آباي از سنگ مرمر استکتيبه

انبار منتسب به برادر چون این آب. اندهجري قمري اقدام به ساخت این بنا کرده 1888اند که در سال بوده و محمدشاه قاجار
. انبار سردار بزرگاست در حالي که که از لحاظ اندازه وسيع تر است از آبانبار سردار کوچک معروف شدهباشد به آبکوچک تر مي

نماي آن با آجرهاي  این آب انبار سي و هفت پله دارد با چهار شير و انبار آن به چهار گنبد و چهار بادگير یا بخارکش مسقف است.
( به 8مولفه هاي حس مكان در مدرسه و آب انبار سردار در جدول ) .اي از سنگ مرمر استکاشي تزیين یافته و داراي کتيبه

 تفكيک آورده شده است:
 

 بررسی مولفه های حس مکان در مدرسه و آب انبار سردار)نگارنده( : 3جدول

 آب انبار سردار مدرسه سردار مولفه هاي حس مكان

ویژگي 
هاي 
 کالبدي

 داراي فرم مربع مي باشدو داراي فرم مستطيلي با حياط مرکزي مي باشد. فرم 

 بافت و تزئينات
رسمي  داراي ورودي شده، کاريکاشي در سر

 خط نستعليق به مرمر سنگ از ايکتيبه با بندي
 کاريو کاشي زیبا دري سر و دار گنبد فضاي سه

 شده

 روابط و چيدمان
داراي حياط مرکزي در دو طبقه که داراي دو ميان 

 شبستان گنبددارسراي کوچک و سه فضاي 
یک طبقه و زیرزمين که فضاي اصلي آب انبار در 

 آن قرار گرفته است.

 معاني
 هویت

مكاني هویتمند در سطح محله  و شهر مي باشد که 
مكان مورد نظر گاهي با نام مدرسه سردار شناخته 

 مي شود.

مكاني هویتمند در سطح محله  و شهر مي باشد که 
اب انبار سردار شناخته مكان مورد نظر گاهي با نام 

 مي شود.

 زیبایي و نمادها
نماد معماري اسالمي دوره قاجار و تزئينات منحصر 

 به فرد آن دوره
نماد فرهنگي و اجتماعي در سطح محله و سبک 

 زندگي دوره قاجار

 فعاليت ها

 تعامالت اجتماعي
-این مدرسه در حال حاضر داراي کاربري مسجد

مدرسه مي باشد و شاهد تعامالت اجتماعي مردم در 
 این فضا مي باشيم. 

این اب انبار در حال  حاضر داراي کاربري موزه مي 
باشد و بيشتر از قبل در آن تعامالت اجتماعي دیده 

 مي شود.
 از فضا وجود دارد.رضایتمندي  رضایتمندي از فضا وجود دارد. رضایتمندي

حس اجتماع 
 پذیري

این مكان داراي حس اجتماع پذیري باالیي است و 
به دليل قدمت و کاربري آن مردم تمایل به حضور 

 در این فضا دارند.

به دليل کاربري فعلي آب انبار که تبدیل به موزه 
شده است، تمایل به حضور در این مكان توسط 

 مردم مشاهده مي گردد.
 

 گیرینتیجه -7

 را تصميمات بهينه اتخاذ شرایط اجرایي و علمي هايحوزه در مكان حس ایجاد با فضاهاي طراحي بر مؤثر هايمؤلفه به توجه

 تعامالت بوده و ارتباط در محيط در کاربران حضور تمایل ميزان با مكان حس .آوردمي فراهم طراحان و اجرایي مدیران براي

 جهت امر به این که باشدمي مكان به مجدد بازگشت جهت فرد محرك و کندمي تعریف را محيط و فرد ميان متقابل اجتماعي

 حس بر ایجاد مؤثر معيارهاي حاضر پژوهش در .داشت خواهد پي در را بسياري پيامدهاي محيط و فرد ميان مناسب ارتباط ایجاد

 عوامل شناختي، عوامل ادراکي، مانند عواملي که است آن بيانگر نتایج تحليل .شد تحليل و بنديطبقه هایيمؤلفه قالب در مكان

 هرکدام که باشندمي این خصوص در تأثيرگذار بسيار عوامل از مكان حس بازتاب جهت در کالبدي -محيطي عوامل و اجتماعي
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کرد، این  استفاده مكان حس بر ایجاد مؤثر عوامل تقویت و شناخت جهت توانمي نتایج این از .باشدمي متعدد هاي زیرمولفه شامل
قرار گرفت و  موردبررسي، باشندميمحله آخوند قزوین که از شاهكارهاي معماري دوره قاجار  انبارآبدر مدرسه و  هايمؤلفه
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو9049(، تابستان 91)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

 کردیبا رو یو اقامتگاه یحیتفر یهامجموعه یطراح یو بررس یواکاو
 هیبند اروم یمورد مطالعه: روستا ؛یاجتماع یحس سرزندگ تیتقو

     

 *1ییاررضایشفق ع
 16/11/1011تاریخ دریافت:  

 11/11/1011تاریخ پذیرش: 
 

  55181کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

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

به  ییبه منظور پاسخگو یشهر یفضاها تیفیگذار بر ک ریاثت یهاشوند. امروزه ضرورت شناخت مولفه یکنند، اطالق م
 یمهم جلوه م شیاز پ شیها، بآن یو سطح تعامالت اجتماع یحضور، سرزندگ یارتقا یشهروندان در راستا یازهاین

 داتیتول شیافزا یبرا یمحرک ،ییروستا یدر نواح یو جذب گردشگر و گردشگر یو اقامتگاه یحیمراکز تفر جادی. ادینما
 وهیبه ش قیشود. روش تحق یجوانان م ژهیبه و انیروستائ یبرا دیجد یشغل یهافرصت جادیاست و سبب ا ییروستا
است. تفرجگاه بند، یكی از مناطق گردشگری شهر ارومیه، به دلیل  یو کاربرد یو از نوع مطالعات عمل یلیتحل-یفیتوص

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

 تیتقو كردیبا رو یو اقامتگاه یحیتفر یمجموعه ها یپژوهش و طراح یها افتهیو  یاجتماع یسرزندگ یشاخص ها
 برداشت. یمهم یراستا گام ها نیتوان در ا یم یاجتماع یسر زندگحس 

 

 هیبند اروم یحس مكان، روستا ،یاجتماع یحس سرزندگ ،یو اقامتگاه یحیتفر یهامجموعه یطراح یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
 یمهم رشد و ترق لیساختارها جزو مسا نیمستعد ا یها نهیدر زم یاقامتگاه یحیتفر یگسترش رشد و ساخت مجموعه ها

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

 یطیتوان مح یآن منطقه است که م یفرهنگ یو هماهنگ با ارزش ها داریپا یتوجه به اصول معمار عتیاصل احترام به طب
شود. ثالثاً  یبا انسان منجر م انسانبا انسان و  طیمح نیب یاجتماع یمناسب به وجود آورد. در وحله دوم موجب ارتقاء سرزندگ

دهد. استان آذربایجان غربی با دارا بودن  یتواند در خود جا یم زیعرصه را ن نیفعاالن ا یو اقتصاد یتعامالت تجار یبرا یمكان
 گی،ای گردشگری و طبیعی یكی از زیباترین استان های کشور به شمار می آید)سازمان میراث فرهناماکن تاریخی و جاذبه ه

(. روستای گردشگاهی بند از تو ابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه، با 1011صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی، 
کیلومتری جنوب غربی ارومیه یكی از  7ض شمالی، در دقیقه ی عر 12درجه و  73درجه ی طول شرقی و  08مختصات جغرافیایی 

متر می باشد. آب و هوای این  1011نفر جمعیت، سطح دریا  0111تفرجگاههای اصلی مردم ارومیه می باشد. ارتفاع این روستا از 
ها و بازار روستایی منطقه ی روستا در بهار و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد است. این روستا از دیر باز محل مبادله کاال

ارومیه بوده است و در کنار بستر رودخانه ی شهرچای به صورت خطی استقرار و امتداد یافته است. درآمد بیشتر مردم روستای بند، 
شم از فعالیت های زراعی و باغی از جمله گندم، جو، باغات سیب و انگور و محصوالت دامی از جمله گوشت، فرآورده های لبنی و پ

: 1752علمدارلو،  یو نجف زادهی، خداوردیو هم چنین، تولید صنایع دستی روستایی از قبیل گلیم، قالی و فرش تأمین می شود)راحل
(. مهم ترین جاذبه های طبیعی و گردشگری روستای بند، تفرجگاههای حاشیه ی رودخانه ی شهرچای، باغات پیرامون 87-81

 یگاه زمستانی بند، دریاچه پشت سد شهرچای با قابلیت های ورزش های آبی و تفرجگاه پیرامونروستا، چشم انداز کوهستان و تفرج
سد شهرچای می باشند. تفرجگاه بند، یكی از مناطق گردشگری شهر ارومیه، به دلیل نزدیكی به شهر و طبیعت زیبایش، نظر 

یزی و مدیریت گردشگری، سود اقتصادی چندانی برای گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است، ولی به دلیل نبود برنامه ر
 یاجتماع یحس سر زندگ تیتقو كردیبا رو یو اقامتگاه یحیتفر یمجموعه ها یساکنان محلی به همراه نداشته است. لذا با طراح

 برداشت. یمهم یراستا گام ها نیتوان در ا یم
 

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

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

 یاجتماع -ی( بار فرهنگابانیمرکز شهری)خ کیوجود تنوع در کاربری های  كوبزی(. از نظر ج103: 1752پور،  یهستند)مدن داریپا
از گذران  یبخش مهم حی(. گردش و تفر112-111: 1751 ،یزدی یداده و مراکز شهری پرمعنا را به همراه دارد)پاپل شیآن را افزا

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

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

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

 یو نقش روزافزون تیفرهنگ فراغت واجد اهم تیو تقو یتفرج یرفتارها یاز نظر سامانده زیو ن یگذار هیلحاظ سهم سرما
 یدرآمد برا شیو افزاا ییدر رفع فقر، اشتغال زا یتواند نقش مهم یم ییروستا ی(. توسعه گردشگر1: 1726است)مغفرت خواه، 
در  یو جذب گردشگر و گردشگر یو اقامتگاه یحیمراکز تفر جادیا .(sebele, 2010, p.143)قلمداد شود ییمردم مناطق روستا

 ژهیبه و انیروستائ یبرا دیجد یشغل یفرصت ها جادیاست و سبب ا ییروستا داتیتول شیافزا یبرا یمحرک ،ییستارو ینواح
و  یریشود)قد یروستا م یدیبه شهرها و حفظ توان تول انیروستائ هیرو یاز مهاجرت ب یریشگیموجب پ نیشود، همچن یجوانان م

 73درجة طول شرقی و  08بند از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه با مختصات جغرافیایی  تفرجگاه .(113: 1752همكاران، 
کیلومتری جنوب غربی ارومیه واقع شده است. ارتفاع مرکز منطقة مورد مطالعه از سطح دریا  0دقیقه عرض شمالی، در  12درجه و 

 (.816: 1727و همكاران،  یلنگرود یعی؛ مط116: 1756 ،یو نوروز یمیمتر است)زنده دل، سل 1011
از آنجاکه این تفرجگاه در منطقة کوهستانی واقع شده است، در بهار و تابستان آب و هوای مطبوع و خنكی دارد و در پاییز و 

مناطق گردشگری شهر ارومیه است که با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی و بهره مندی از زمستان سرد است. این منطقه یكی از 
کیلومتری(، همواره پذیرای گردشگران  0توان های زیاد در حوزة طبیعت گردی و گردشگری روستایی و نزدیكی به شهر ارومیه )

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

منطقه، تعداد  نیگردشگران و مسافران در ا شیافزا لیدل
 نیخدمات به ا یارائه ا یبرا انیروستا نیاز ا یادیز

امر سبب شده که  نیداده و هم شغل رییگردشگران تغ
مختلف در  یو مراکز رفاه یها یرستوران ها و غذا خور

ساخت وساز در جنوب  شرفتیتفرجگاه بند ساخته شوند. پ
از تفرجگاه  هیشده که فاصله شهر ارومباعث  هیشهر اروم

 نیامر سبب شده که مردم به ا نیکم شود و هم اریبند بس
 .باشند داشته یشتریب شیگرا یحیمكان تفر

 
نقشة موقعیت جغرافیايي منطقة مورد مطالعه،  –1 شکل

 1831مأخذ: طرح هادی روستای بند، 

  

)مأخذ:  هیبند اروم یمنظقه روستا ،ييعکس هوا -2شکل 

 (1011نگارنده، 

سرسبز که جزو  یو دره ها هیبند اروم یواد -8شکل 

 شوند يمنطقه محسوب م نيا يستياکوتور یجاذبه ها

 (http://www.citypedia.ir)مأخذ: 

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

)مأخذ: نگارنده،  دارد انيبند جر یدر امتداد روستا ييچا

1011) 

سرسبز که جزو  یو دره ها هیبند اروم یواد -5شکل 

 شوند يمنطقه محسوب م نيا يستياکوتور یجاذبه ها

 (1011نگارنده،  )مأخذ:
 

 قیروش تحق -3
انجام شده،  یبر مطالعه، کارها یاست که مبتن یو کاربرد یو از نوع مطالعات عمل یلیو تحل یفیتوص وهیبه ش قیتحق نیا
 سهی)مقایاستدالل كردیباشد و با پرداخت مرحله به مرحله با رو یآن ها م لیو تحل هیبه روز و تجز ینامه ها انیها و پا قیتحق

 یها با نگاه افتهیکار ماحصل  یتالش شده تا در انتها تیرساند و در نها یم یحضور اختها( مخاطب را به آستانه شن دگاهید
ارائه  هیبند اروم یروستا یبایبكر و ز عتیدر طب یاجتماع یحس سرزندگ كردیبر اساس رو یطرح کاربرد کیو در قالب  نینو

 گردد.
 

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

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

 ستمیدر قرن ب نینو داریپا یکه در معمار یاصول شتریاصفهان(، نشان دادند که ب یسبز )نمونه مورد یمعمار كردیبا رو یحیتفر
و  یبه ارتقاء سرزندگ ی(، در پژوهش1720)یرازیش دریاست. پورح دهیگرد تیرعا یشهر بخوب نیا یمیقد یمطرح شده در معمار

که حوزه  ستآن ا انگریب قیتحق جیاصفهان(، پرداخته اند. نتا شهر 8: منطقه ی)مطالعه موردیشهر یحس تعلق به مكان در فضاها
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 یدر جهت ارتقا یزیبرنامه ر تیامر، اهم نیبوده و هم یاز عناصر کالبد یشتریب تیو معنا از نظر کابران واجد اهم تیفعال یها
 شیدر جهت افزا یستیبا زین یکالبدبهبود عامل  یبرا یزیکند. در واقع، برنامه ر یرا دوچندان م یو اجتماع یحیتفر یها تیفعال

 تیهو راثیم یدر ذهن کاربران فضا باشد تا موجب ارتقا طیمح یمایو س ریبهبود تصو زیمتنوع و ن یها تیفعال یریامكان شكل گ
آذر و  یگردد. عباس زاده، غفار یشهر یها طیهر روزه شهروندان در مح یاز زندگ یناش راثیو تجمع م یو خاطرات جمع

 جی(، پرداخته اند. نتاهی: شهر ارومیو امروز)مطالعه مورد روزید شهر یمفهوم حس تعلق به مكان در فضاها ی(، به بررس1721)شمیآ
و  شتریب یتوجه و بررس ازمندیگرفته شده و ن دهیناد تیحس تعلق و هو نیشهرها ا دیجد یدهد در اکثر فضاها ینشان م قیتحق
در  زبانیجامعه م دگاهیاز د یدشگراثرات اقتصاد گر یابی(، در ارز1721)یآزاد هیو رضائ یلنگرود یعیباشند. مط یتر م یاصول

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

 نیمتخصص 11نظرات  لیبراساس تحل ،یستیز یفضاها نیساکن یسرزندگ جادیعامل ا یمؤلفه ها ی(، در بررس1726)السادات
 نیا یکم جیشوند. نتا یمؤلفه ها محسوب م نیمؤثرتر یطیمح ستیمؤلفه ز زیو ن یمؤلفه اجتماع ،یمربوطه، سه مؤلفه کالبد

در تحقق  11/3به % کینزد یطیمح ستی، و مؤلفه ز16/15% یاجتماع، مؤلفه 01/30% ینشان داده است که مؤلفه کالبد قیتحق
 نیساکن یبرا یعامل تحقق سرزندگ یمؤلفه ها انیم یمدل ارتباط نییتب قیتحق نیا ییمؤثر بوده اند. دستاورد نها یحس سرزندگ

 است. یستیز یفضاها
 

  نظری تحقیقمبانی  -5

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

شوند.  یاطالق م مردم در طول اقامتشان ارائه کنند، یخدمات و امكانات الزم را برا نیشتریکه ب کنندی که تالش م کار می رود،
: 1725)دلخواه، شوند یم دیو خر یسرگرم ،یامكانات ورزش (،مهمانخانه)ها، محل اقامت یدنیشامل خوراک، آشام یخدمات نیچن
درآمد  نیرود و ب یبه شمار م یالملل نیب یو گردشگر ستیتور از صنعت یمجموعه ا ریز یاقامت یو فضاها یصنعت هتلدار(. 10

در  ریو تاث ییبه لحاظ درآمدزا یصنعت گردشگر(. Bucci F,et al, 2002)وجود دارد میارتباط مستق ا،یآنها در مناطق مختلف دن
 اغلب یصنعت هستند. برا نیا یایاز مزا یمناسب درصدد بهره بردار یساخت ها ریها و ز نهیزم جادیبا ا کشورها یرشد اقتصاد

 یمحسوب می و مبادالت خارج ییکسب درآمد، اشتغال زا ،یتجار یها تیفعال یبرا یکشورها گردشگر منبع مهم نیا
آورند  یبه دست م یصنعت گردشگر نیا از یکشورها ساالنه در آمد سرشار نیاز ا یاریبس(. Haber, Lerner,1998, p.198)شود

 (. Foster.1997, p.27)دالر در آمد به دست آورده است ونیلیم 81بخش  نیاز ا ایدو دهه گذشته استرال یمثال در ط یبرا
 

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

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

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

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

خود است که شخص را در  طیاز مح آنها یآگاهانه  شیو احساسات کم و ب طیمردم از مح یادراک ذهن یبه معنا: حس مكان
 (.01-81: 1751 ،ی)پرتوی دهدقرار م طیبا مح یارتباط درون

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

 (.01-81: 1751؛)پرتوی، لذت از مكانی و عاطف تیامن احساس :دوستانه یشهر یها طیمح
 .به همراه دارد یبعد روان و چه در کیولوژیزیرا چه در بعد ف یکه آرامش و آسودگ طیاز مح یتیفیک: تیامن
 ی؛از خلوت تا تعامل اجتماع یسلسله مراتب ینیب شیپ، شدن کینزد: یلحاض روانشناس از
 

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

خاص  یو معنو یعاطف ،یانسان ها به تجربه حس یطیمح یروانشناس هدگایاز د(. 83: 1758برای افراد خاص می گردد)فالحت، 
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که در آن سكونت دارد قابل  یمكان ای یهم ذات پندار یو نوع یمیتعامل صم قیاز طر ازهاین نیدارند. ا ازین یزندگ طینسبت به مح
است  یزوریحس مكان کاتال یشود. از نظر روان یم دهیحس مكان نام ایروح  ،یو هم ذات پندار یمیتعامل صم نیتحقق است. ا
 کیبلكه به عنوان  یش کیمكان نه به عنوان  قیشود، روند تجربه عم یمكان م کیبه  طیمح کیشدن  لیکه باعث تبد

 یباتث ازمندیافراد و مكان ها ن نیرو روابط ب نیشود، از ا یمحقق م یدر پ یمتقابل پ یزنده است که بعد از انطباق ها میارگانس
 یعنیاست  یدهد: رابطه انسان و مكان تعامل یگونه شرح م نیحس مكان را ا زین  لیاست زیفر (.1755است)نوربرگ شولتز،  خاص

 ریتأث تیفیمردم در ک یها تیفعال یچگونگ نیبنابرا رندیگ یدهند و سپس از آن م یم طیرا به مح یمنف ایمثبت  یزهایمردم چ
شده توسط افراد به مكان است که  جادیا نیبه مكان رابطه نماد یدر واقع دلبستگ(. Steel, 1981)بر آنها اثر گذار است طیمح
درک فرد و گروه نسبت  یبرا ییبه مكان مبنا یدهد. دلبستگ یخاص م یفضا کیبه  یمشترک یو فرهنگ یعاطف ،یاحساس یمعان

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

 یبر نقش مولفه ها دیأکراپاپورت با ت(. 01: 1751)توالیی، دینما یم انیبودن و قابل دسترس بودن ب یاختصاص اس،یعامل مق
ثابت،  یاز عناصر کالبد یمجموعه ا را طیمح ،یکالم ریارتباط غ هیبا ارائه نظر ،یکالبد طیمح یریدر شكل گ یفرهنگ یاجتماع

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

 

 ابعاد مختلف حس تعلق به مکان -5-3-1
 و داد و ها فعالیت برای قرارگاهی عنوان به مكان، عملكردی و کالبدی های کیفیت :به مکان یتعلق کالبد -الف
 (.Ujang, 2009)دهند می قرار تأثیر تحت را مكان به تعلق و وابستگی از ای درجه اجتماعی، ستدهای
 دیاطراف او تأک طینسبت به مكان و مح یبعد از تعلق، بر عواطف و احساسات انسان نیا :به مکان یتعلق احساس -ب

 لیدل نیتر یاحساس اصل داند. یها م تیو فعال یاجتماع ،یکالبد یشخص و محرک ها نیب یاز تعامل یدارد و حس تعلق را ناش
شخص و مكان و  نیب وندیعامل پ ط،یادراک و شناخت مح قیاست. احساس از طر رامونیپ طیارتباط با مح جادیو ا یریشكل گ

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

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

 (.1721رسند)جوان فروزنده،  یخود به تعامل م طیآن ها با مح ییو رمزگشا
 

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

 سطوح مختلف حس تعلق به مکان
 نسبت يتفاوت يب

 به مکان

تواند در سنجش حس تعلق به  یم یشود ول یحس تعلق به مكان مورد توجه واقع نم اتیدر ادب سطح معموالً نیا
 .ردیمكان مورد استفاده قرار گ

 یریقرارگ از يآگاه

 مکان کيدر 

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

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

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

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

 کند. یم دیها تاک مكان گریو تفاوت آن با د
 شدن با يکي

 اهداف مکان

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

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

 شود. یافراد برداشت م یواقع یرفتارها سطح از نیداشتند. ا ینظر یمبنا

ی برا یفداکار

 مکان

 یبرا یادیز یتعهد را نسبت به مكان دارد و فداکار نیتر قیسطح حس مكان است و فرد عم نیسطح باالتر نیا
 یبرا یسطح آمادگ نیدهد. در ا یمختلف از خودشان نشان م یها تیموقع ها و رفاه در یها، ارزش ها، آزاد شیگرا

 دارد. جودبزرگتر نسبت به مكان و قیعال لیبه دل یو جمع یفرد قیرها کردن عال
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 یاجتماع یحس سرزندگ -5-4
 یسرزندگ(. 21-21: 1753)لینچ، کند یم فیمشهور و مهم تر تعر، معروف را مسرور،« یسرزندگ»ی  واژه ن،یفرهنگ لغت مع

و  ییایاز نشاط و پو یحالت ،یسرزندگ(. 1753)گلكار، است طیمح کی یشهر یطراحی کل تیفیک یسازنده  یاز مؤلفه ها یكی
در  یشهر یطراح یتخصص اتیادب اما آنچه در است. ریرپذیو تأث رگذاریارتباط تأث نیاطراف است که در ا طیارتباط با مح یبرقرار

تر حول مفهوم  شیب ،(سرزنده یها ابانیخ)است دهیگرد مطرح« اردیلیدانلد ا» کیبا انتشار آثار کالس 1251 خصوص از سال نیا
است که شكل  نیبه مفهوم ا یسر زندگ. است یسرزندگی آنه به زبان فارس یاست که معن« Livability »و « Liveliness » واژه

)البر، کند نیهمه موجودات زنده را تضم یکرده و بقا تیانسان حمای ها ییو توانا کیولوژیب یها ازین ،یاتیح یشهر از عملكرد ها
 داندی م یزندگ یرا مناسب برا 1یتیلیوابیل ای یسرزندگ ،یدر لغت نامه شهرساز(. 110: 1011؛ موالیی هشجین و همكاران، 1758

ی، انواع سرزندگ یشاخص هادر این رابطه می توان (. 1725)ذاکر حقیقی، کندی م فیمطلوب تعر یزندگ تیفیک و فراهم آورنده
 سرزندگی را از دیدگاه الندری چنین برشمرد:

شمار ی، سربر منطقه تحت کیمردم در  یزندگ یاستانداردها مد خالص وآدر توسط سطوح اشتغال، :یاقتصاد یسرزندگ. 1
 .ردیگ یقرار م یابیمورد ارز یو دارا نیارزش زم ها،ی عملكرد خرده فروش گردشگران، انهیسال

 شود.ی م دهیسنج یارتباطات اجتماع تیبه عالوه ماه یاجتماع ها و تعامالت تیسطوح فعال لهیبه وس :یاجتماع یسرزندگ. 1
 ارتباطات ،یقوی اجتماع یوستگیپ ت،یمحروم نییتواند به واسطه سطوح پای م یبه لحاض اجتماع ریپذ ستیشهر سرزنده و ز کی

جامعه  کیموزون و  روابط ،یزندگ یها وهیاز ش یعیوس دامنه ،یو غرور مدن یجمع هیروحی، اجتماع یها هیال انیم یایخوب و پو
 . کرد فیبا طراوت توص

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

 .ردیگی م بر در است، یشدن کینزد یامن و به لحاض روانشناس
 د،یتول ،یاجتماع یها جشن سنت، خاطرات، ت،یهو شهر و مردمانش، از لیاحترام و تجل بقا، رندهیدر برگ :یفرهنگ یسرزندگ. 0

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

 شهرسازی و معماری دیدگاه از سرزندگی -5-5
 ی. وداندی م گرانیافراد و تماشا کردن د نیب دیبرخوردها و تعامالت مف یرا امكان برقرار ابانیخ یسرزندگ 1كوبزیج نیج

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

 ؛ی. سرزندگ1برشمردند:  نیرا چن یشهر یطراح یالزم برا یها تیفیست، کا افتهیانتشار  كایشهرسازان آمر که در ژورنال انجمن
 ییاتكا خود .6 ؛یو همگان یاجتماع ی. زندگ8اصالت و معنا؛  .0 ؛یو شاد لیها، تخ به فرصت یدسترس .7و کنترل؛  تیهو .1

 یدر سرزندگ رگذاریرا به عنوان دو مولفه تاث یریپذ تیتوان تنوع و فعال یم(. 1725)ذاکر حقیقی، همه یبرا یطیو مح یشهر
 یاند که برگرفته از کالبد موجود و ارزش ها یشهر یبه کارگرفتن نمادها به تنوع دنیرس یها از راه یكیدانست.  یشهر یفضاها

 یها یکاربر جادیا، یعوامل سرزندگ گریکند. از د یم لیرا به نماد تبد مكان افزوده و آن ییگردند که به خوانا یم فیبافت تعر
 یاستقرار کاربر نیدارد و همچن یکه تداوم حضور شهروند را در پ یخدماتی ها یمتنوع و متناسب با هر سكانس، استقرار کاربر

 یشاخص م یعناصر و بناها یرو ییروشنا دیبدنه ها و تاک ریمسیی روشنا یاوقات فراغت، تنوع مبلمان و هماهنگ یها
 یکنند، در طراح یم ریی.. تغ.، زمان وازیبراساس ن یبه راحت متفاوت یها و کنش ها تیکه فعال ییآنجااز (. 1756)پاکزاد، باشد

کند که  یم ییمكان ها یطیمح یها یژگیفضا داللت بر وی تجربه  (تنوعی)گوناگون از انعطاف مناسب برخوردار باشند. یستیبا
 یدر فضاها تیاز جمع ییها انیجر دیو تول نیجاذب با تام متنوع یها یگوناگون باشد. کاربر یواجد فرم ها، استفاده ها و معان

ی به شرح زیر است)بنتلی و بنتل دگاهیاز د یدر سرزندگ یدیکل تیفیک هفت، که در این میان آورد یرا فراهم م تیفیک نیا یشهر
 (. 1751همكاران، 
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 .11: 1810، یرازیش دریپورحمأخذ: ي، بنتل دگاهياز د يدر سرزندگ یدیکل تیفیهفت ک -2جدول 

 يدهنده سرزندگ لیعوامل مختلف تشک
 ی(؛ساختمان یراه ها و بلوک ها ینقشه کل یطراحی)، اثر بر امكان رفتن مردم به مكانطیمح کیبالقوه به  یتعداد راه ها یرينفوذ پذ

 يگوناگون
استقرار انواع )گردد یکه به مردم عرضه م یتیاعمال تجربه ها، اثر بر تنوع قابل انیسمت و سو دادن به حق انتخاب و جر

 (؛ها یکاربر

 ييخوانا
 یو مكان ها هیواجد ابن یو ساختمان ییفضا ناتیتزئ یطراح "یطراح ندیمردم در فرا ییمایو س یذهن ریالقاء تصو

 دهد. یبر آنان م طیمح كهی یها تیمردم از فرصت ها و موقع درک یاثر بر چگونگ "یرونیب

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

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

 يحس یغنا
که  یمردم به طور یحس اتیتجرب شیکه باعث افزا یتیفیمردم ک یحس اتیمربوط به تجرب یها نهیاثر بر قوام گز

 موجبات لذت آنان را فراهم آورد.

 رنگ تعلق
بر مكان کار  شیکه مردم به زدن نشان خو نیا یبرا یساز نهیآورد، زم یبر مكان را فراهم م شیامكان مهر و نشان خو

 ؛ فرم ها و مصالح اتیمربوط به جزئ ماتیتصم نیشوند، آخر قیخود تشو یو زندگ
 

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

مختلف و  یبا جذب افراد و گروه ها مناسب یجمع یفضاها. شود یم نیتأم گرانیتعامل با د او در جامعه و در یازهایاز ن یاریبس
 متفاوت را به یها یژگیو و یذهن یها نهیشیافراد با پ تواند نگرش یم یتعامالت اجتماع یریگ شكل یبرا مناسب طیشرا جادیا
دانشور و (. 57-21: 1721)تیموری و یزدانی، دهند یاریشان  یو اجتماع یرشد روان لیکنند و انسان ها را در تكم کینزد گریكدی

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

(. بر اساس تعامالت اجتماعی و کلیه مباحث مطرح شده در رابطه با حس تعلق 15-12: 1756، انیدانشور و چرخچ)در فضا حضور
 ی ترسیم نمود.ستیز یدر فضا یسرزندگ نیأمت یمؤثر برا یاز مؤلفه ها یکل ییالگوبه مكان و حس سرزندگی اجتماعی می توان 

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

 .53: 1816السادات، 
 

 بحث و یافته های تحقیق -6
موانع و مشكالت بر سر راه  یبرداشت نمود که بررس نیچنمی توان  قیتحق یها افتهیبند و  یدر خصوص تفرجگاه روستا

با  هینقل لهیدانند، نبود وس یمانع سفر م نیرا مهمتر یدرصد گردشگران مشكالت مال 70دهد که  یگردشگران در منطقه نشان م
ها، مشكالت جاده  تیسفر گردشگران عنوان شده؛ کمبود وقت، امن نعموا نیدرصد مهمتر 8/15با  یدرصد و مشكالت کار 3/11

در  سمیدرصد گردشگران توسعه تور 1/0گذاشته اند.  ریهستند که بر مسافرت گردشگران تاث یگریاز موارد د یو جسم یخانوادگ
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مناسب  اریآن را بس 3/77و  سبمنا 1/71درصد متوسط،  8/10درصد آن را نامناسب،  0/6نامناسب،  اریرا بس یدرآمد محل شیافزا
 کیمطالعه با  موجود در منطقه مورد یخارج دیو تحد فرصت ،یضعف داخل وهش نقاط قوت،ژمرحله از پ نیدانسته اند. در ا

فراهم  یسمیاکوتور یها لیو پتانسی كیاز توان اکولوژ نهیبه یجهت بهره بردار نهیقرار گرفته تا زم یابیجداگانه مورد ارز سیماتر
 . ددگر هیبند اروم یروستا یشود و منجر به توسعه گردشگر

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

 نقاط ضعف نقاط قوت
 ،اشیة تفرجگاهی رودخانة بندح  -
نزدیكی به شهر ارومیه و دسترسی آسان گردشگران به این   -

 ،منطقه
 و های گردشگری در مناطق همجوار با تفرجگاه بند وجود جاذبه  -

 و...، ایجاد زوج گردشگری، مانند پیست اسكی
 ،بند –وجود جادة ارتباطی ارومیه   -
 و کوه سیر، کلیسای سیر  -
 ،چای شهروجود   -
 ،گذاری افراد بومی در بخش گردشگری سرمایه  -

 ،های گردشگری مشارکت ساکنان محلی در توسعة فعالیت  -

 ،نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی -
نامناسب بودن و  نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی -

 و...، تجهیزات تفریحی و ورزشی
 گذاری در بخش عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه -

 در روستا، گسترش بیكاری فصلیو  گردشگری
عدم ایجاد اشتغال و همچنین  عدم ایجاد تنوع شغلی در منطقه -

 ،برای زنان

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

 تهديدها ها فرصت
 ،افزایش انگیزة بیشتر برای مسافرت و تفریح در بین مردم  -
 افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش  -

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

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

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

 ،شهرچای برای منطقة نمونة گردشگری
 ،کیلومتری منطقه 62احداث تله کابین در   -

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

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

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

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

 الزم در منطقه،
بی  از بین رفتن منابع طبیعی و آلودگی زیست محیطی در اثر -

 ،توجهی گردشگران

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

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

و بعد از آن مستعد بودن منطقه، و جو تعاون و  ینقطه قوت داخل نیتمدد اعصاب مهمتر یمطلوب برا یبه همراه آب و هوا
منطقه است.  نینقاط قوت مهم ا گریو... از د ییایمناسب به لحاض جغراف یبرآفتاب، دسترس یوجود کوه ها و تپه ها ،یهمكار
 ،یو بخش خصوص یدولت یگذار هیمنسجم و کالن، کمبود سرما یزیعدم برنامه ر رینظ ییاز نظر گردشگران مولفه ها نیهمچن

دن استفاده کر عتی، عدم وجود سطل زباله و پراکنده شدن زباله ها در طبیرفاه یاقامت ،یخدمات یبهداشت التیعدم وجود تسه
بوده است. در مورد  هینقاط ضعف در بند اروم نیو... از مهمتر نگیدام، نبود پارک یجهت چرا یستیاکوتور یاز مكان ها انییروستا

 یبرا یبخش خصوص زهیانگ شیرفاه، افزا وسطح درآمد  شیافزا دار،یپا تیکه امن دیرس جهینت نیتوان به ا یم یرونیعوامل ب
 یاحداث مكان ها یبرا نیزم متیق شیفرصت و افزا نیو... مهمتر ،یگذار هیو سرما یزیتوجه دولت به برنامه ر ،یگذار هیسرما

 نهیزه شیو مقرون به صرفه نبودن آن ها، افزا التیو تسه زاتیتجه یها و اثرات بر رو نهیهز شیافزا سم،یبه تور یخدمات ده
 باشد. یدر منطقه مورد مطالعه م یرونیب یها دیتهد نیو... از مهمتر یهنجار شكن شیخدمات، افزا

 

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

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

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

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

 ، جلد دو9049(، تابستان 91)پیاپی:  2سال پنجم، شماره 

 

 یها در منظر شهرنقش نما و جداره
 طیمح یشناسییبایبر ز دیبا تأک

     

 1یابیمحمدمسعود غ
 17/50/1051تاریخ دریافت:  

 25/56/1051تاریخ پذیرش: 
 

  36018کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

 ریرا به شدت تحت تأث یدر حال توسعه مناظر شهر یدر کشورها ژهیبه و ریاخ یهادر دهه ینیشهرنش دهیپد عیرشد سر
 یدگیچیو پ یگستردگ لیکه امروزه به دل ییقرار داده است. شهرها دیرا در معرض تهد یقرار داده است و منظر شهر

حاکم شده بر منظر شهرها را  یو آشفتگ یآراسته گشته و نابسامان بایناز ینامانوس به فرم یهاراه حل یریو بکارگ ازهاین
 فیدر ابتدا به تعر بیترت نیانجام گرفته به ا یلیتحل -یفیحاضر با روش توص قیرسانده است. تحق یابه مرز آزار دهنده

 یاست. بررس هپرداخت یشهر یشناس ییبایو ز یشهر یآن پرداخته و سپس به مسئله نماو جدار اتیو نظر یمنظر شهر
 یساختمان و جداره ها یدر واقع نما باشد،یم ینما و جداره شهر ریتحت تأث یادیتا حدود ز یها نشان داد منظر شهر

 یارزش ها یکه دارا یدر صورت یدانست. نما و جداره شهر یشهر یو طراح یمعمار ینقطه تالق توانیرا م یشهر
خواهد شد.  یمنظر شهر یشناسانه باشد باعث ارتقا ییبایز یها رزشو بستر باشد و واجد ا طیهماهنگ با مح یبصر

جداره، کنترل  نهیزمخط ساختمان،  ن،ی)خط آسمان، خط زم ینیدر جداره ها شامل دو دسته ع یشناس ییبایز یشاخص ها
 و تقارن، رنگ، فرم، نظم و ...( بود. یتداوم، تناسب، سادگ ،ی)همجوار یارتفاع، کنسول و ...( و ذهن

 

 .یشناس ییبایز ،یمنظر شهر ،ینما، جداره شهر یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (mohamadmasoudghiabi@gmail.com) منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب یارشد معمار یکارشناس -9
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 مقدمه  -1
ای در نظام فعالیت و شوند که به تدریج جایگاه برجستهگاه بشر تلقی میترین زیستهای شهری اصلیگاهامروزه سکونت

نسل ها و باورهای شود که تجلی دهنده کنشای عینی و ملموس محسوب میاند. در این میان محیط شهری عرصهسکونت یافته
شوند و در تغییرات خود ساکنان را هم تحت تأثیر قرار یابد، دگرگون میهایی که به مرور هویت میساکن در شهرها است، ارزش

 از ناشى بیرونى، از فضاهاى استفاده در محیط و انسان ارتباط در منظرشهری دیدگاه (.8: 1838دهند )رفیعیان و همکاران، می

 شهر، کیفیت ارتقای براى سوی دیگر، از است. هستى و انسان به علمى کالسیک نگاه از شکستن حاصل دکترین و فلسفى پایگاه

 سبب امر این شده است. بنا قطبى دکارت دو جهان پایۀ بر آنها بیشتر تصور و هستند دخیل این حوزه، در مختلفى هاى تخصص

 نظریۀ شود. غفلت آن معنایى و اجتماعى هاى جنبه از و شود گرفته نظر در آن کالبدى ابعاد تنها در شهر دخالت براى که شودمی

 و زمان از مستقل موجودى را آن و نگردمی شهر به دیگر اى دریچه از شکند، می هم در را دوقطبى این جهان که منظرشهری
 با و کند می تغییر که بیند می حرکت حال در و پویا موجودى را شهر بلکه شود؛ معنا مورفولوژیک ابعاد در تنها که پندارد نمی مکان

 را روحى بلکه شود؛ نمی خالصه کالبد در تنها امروز، نگاه در شهر .دهد می تغییر نیز را انسان نگاه و جامعه فرهنگ، دامنه خود،

 کلی طور به. است شهر کالبد و فیزیک در مدنى حیات و اجتماعى تعامالت حاصل توأمان و همزمان که دارد جریان در خود درون

 گیردمی قرار رفتار مبنای که است شهر عاطفی منظر و شهر ذهنی منظر شهر، عینی منظر از ای گانه سه تلفیق شهری منظر
 (. 83: 1830)گلکار، 
از  هدف که آید،می حساب به هاکیفیت مهمترین جزو فضای شهرها زیبایی شناختی-کالبدی بعد شهری، توسعۀ و طراحی در

 و میدانهای خیابانها جدارۀ و کالبد میان، این در .است شهری در محیط بودن لذت بخش و خوشایندی حس ایجاد آن مطرح کردن

 و ادراک بر مستقیم تأثیرگذاری دلیل به که هستند شهری منظر و زیبایی شناسی سیما بر مؤثر طراحی ابعاد مهمترین از شهری
-یکی از مهمترین مسائلی که امروزه نظر معماران، برنامه .اندبوده دهندگان شهرهاتوسعه  توجه کانون همواره شهروندان، ذهنیت

 –ریزان و طراحان شهری را به خود جلب کرده، مسئله لزوم ارتقای کیفیت بدنه های شهری در چهارچوب مولفه های بصری 
 می کار به هنری آثار درک برای هم فراگیر واژه یک عنوان به (. زیبایی66: 1833زیبایی شناختی است )پورجعفر، تقوایی و صدقی، 

 زیبا مباحث از باید می که آن بر عالوه شهرسازان معماران، رسد طراحان، می نظر به دیگر، بیان محیط. به درک برای هم و رود

شاهچراغی، )اند آن ساخت و خلق مشغول ایشان آنچه زیبایی محیطی یعنی زیباشناسی که بدانند باید باشند آگاه آثار و اشیاء شناسی
 از تواند می موضوع این به توجه و شده محسوب منظر شهری عناصر مهمترین (. جداره ها و نماهای شهری از220-226: 1830

 مورد اساسی و مهم موضوعات از شهری، نمای شود موضوع واقع ثمر مثمر شهر، دیداری کیفیت افزایش مانند به جهات بسیاری

 نماد چراکه است، شهری مسائل با درگیر اجرایی دیگر نهادهای سوی از و سو یک از مندان حرفه و معماران شهری، طراحان توجه

 در تدابیری باید رسد می نظر به بنابراین می آید، فضا ناظران دید به اول وهله در که است شهری ویترین و بصری هویت

 (. 11: 1830پذیرد )محمدی،  صورت شهری منظر و نما ساماندهی
توجهی به معضلی بزرگ تبدیل شده است. شهروندان همانند فرد ها بیهای شهری، پس از سالعدم هماهنگی نماها و جداره

ساکن در کنار بزرگراه که به مرور زمان نسبت به فرکانس صدای بزرگ راه کر می شوند، نسبت به نازیبایی های فضای اطراف بی 
و دیگر از فضای محیط اطراف خود لذت نمی برند، بنابراین به منظور ارتقای کیفیت محیط شهری باید به زیبایی تفاوت شده 

روند تغییر شکل شهرها به صورت مداوم و پیوسته است، لذا به یک مدیریت دائمی و پویا شناسی جداره های شهری پرداخت. 
از کلیدی ترین موضوعات  منظر شهریرها را با کیفیت نگه دارد. در این میان نیازمند است که بتواند همگام با تغییرات مختلف شه

تاثیرگذار بر خوشایندی و احساس رضایت از مکان و شهر برای شهروندان است به نحوی که سرمایه گذاری برای اجرایی نمودن 
ن ها و وجود سالیق مختلف و همچنین ضابطه های آن تاثیر عمیقی بر رضایتمندی مردم علی رغم وجود تفاوت های فردی بین آ

ترین این عوامل باشد. یکی از مهمها و متغیرهای زیادی متأثر میاز مولفه منظرشهری. خواهد داشت فضاهای شهری در ارتقا کیفی
امکان را  بنابراین استفاده از عناصر زیبایی شناسانه در طراحی جداره های شهری اینباشد. زیایی نماها و جداره های شهری می

و منجر به ارتقاء کیفیت محیط طراحی شود  استفاده کنندگان، فرهنگ و نیاز بر منطبقشهری  و منظر کند که محیطفراهم می
انجام گرفته  نقش نما و جداره ها در منظر شهری با تأکید بر زیبایی شناسیاین پژوهش با هدف بررسی بنابراین شهری شود. 

 است. 

 

 قضرورت و اهمیت تحقی -2
توسعه  و منظر معماران شهرسازان، معماران، برای موضوعات مهم از همواره زیبایی شناختی –بصری  هایکیفیت اگرچه

 دخالت عدم درحال توسعه، کشورهای در شهرنشینی، به ویژه پدیدۀ سریع رشد اخیر، هایدهه در است، بوده دهندگان شهرها

 چشم اندازهای بفروشی، -بساز فرهنگ و رواج طراحی امر در وی تمایالت و انسان نادیده انگاشتن و امر طراحی در شهروندان

 هایفعالیت طریق نه تنها از شهر، بصری چشم انداز ساختار در انسان راستا، این است. در داده تغییر و به شدت توسعه را شهری

پذیرد )قره بگلو می تأثیر از آن شهری، منظر با تماس طریق از نیز وی ذهنی درک و بلکه رفتار گذارد،می تأثیر شهری منظر بر خود
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 هر از شهرها بیش ساختار در امروز آنچه تغییرات، سرعت و روبه رشد شهرنشینی روند با که، است حالی در (. این1830و همکاران، 

 است که باعث تنزل کیفیت محیط شهری می شود. شهری منظر دارد قرار تهدید معرض در چیز
 سوی از و سو یک از مندان حرفه و معماران شهری، طراحان توجه مورد اساسی و مهم موضوعات از شهری، نمای موضوع

 ناظران دید به اول وهله در که است شهری ویترین و بصری هویت نماد چراکه است، شهری مسائل با درگیر اجرایی دیگر نهادهای

 در دهد، می نشان ها بررسی .پذیرد صورت شهری منظر و نما ساماندهی در تدابیری باید رسد می نظر به بنابراین آید،می فضا

در ایران نیز به  (.11: 1830کند)محمدی،  می ایفا محیطی ادراک در را تأثیر بیشترین بینایی حواس، میان از ادراک محیط فرایند
دالیل مختلف، کیفیت محیط در نواحی شهری به شدت دنبال افزایش شهرنشینی و سرعت باالی تغییرات در بافت های شهری به 

 و سنجش ارزیابی هستند خود خاص جداره های شهری و هادارای ویژگی کوچک شهرهای که این به توجه با تنزل یافته است.
  باشد.می باالیی اهمیت و ضرورت دارای یابد،می تجلی از آنها رضایتمندی میزان در که هامحیط این کیفی وضعیت

 روش تحقیق
ای صورت گرفته است. به این ترتیب که با مطالعه تحلیلی و با تکیه بر اسناد و مطالعات کتابخانه –پژوهش حاضر توصیفی 

متون و منابع به بررسی ادبیات تحقیق پرداختیم و نظریات مربوز به منظر شهری، زیبایی شناسی و نماها و جداره های شهری جمع 
 تاکید بر زیبایی شناسی از میان مولفه های کالبدی منظر شهری، جداره شهری تحلیل گردید.آوری شد. در نهایت با 

 

 ادبیات تحقیق -3

 منظر شهری -3-1
را  شهری محیط که است هایی مکان و ها خیابان ها، ساختمان مجموعه ساختاری و بصری کردن یکپارچه هنر شهری، منظر

دریافت  قابل حواس توسط که فضاست از موجود اطالعات شهری همۀ فضای منظر دیگر، بیان (. به10: 1877سازند )کالن،  می
آن  ناظر که است شهر کل از بخشی و فضا معنای و عملکرد شامل فرم، اطالعات این .گردد می پردازش ادراک فرآیند در و است
منظر شهری، فهم شهروندان از شهر است که به واسطه ادراک نماهای آن و تداعی معانی  (. 62: 1830کند )پاکزاد،  می دریافت را

زیبایی شناختی، فرهنگی هویتی و مرتبط با آنها )ابعاد ذهنی و خاطره ای( صورت می گیرد. اهداف سه گانه منظر شهری عبارتند از: 
 (. 1830عملکردی )منصوری، 

ر را با انتشار کتابی با عنوان سیمای ذهنی شهر ارائه نمود. لینچ در این کتاب ابعاد ، مفهوم تصور ذهنی شه1361لینچ در سال 
را مورد بررسی قرار ذهنی منظر شهری را مطرح کرد، بدین ترتیب اگر کالن بیشتر بر ابعاد عینی منظر تأکید داشت، لینچ ابعاد ذهنی 

 (. 28: 1836را در منظر شهری با اهمیت می داند )رضازاده، (. لینچ سه عامل ادراکی، فیزیکی و عملکردی 1878داد )لینچ، 
هر محیط شهری  وی برای مطالعه تصویر ذهنی شهر

داند: هویت، ساختار و معنی. منظر را شامل سه جزء می
عمومی شهر )خیابان ها، پارک ها، میادین، حاشیه رودخانه 
ها و ...( شامل دو دسته عوامل عینی و ذهنی هستند. 

عینی دربردارنده مجموعه عوامل طبیعی و مصنوع عوامل 
، تجهیزات مانند فرم ابنیه، جداره های شهری و طبیعی

شهری، فضاهای باز و پوشش های طبیعی هستند. عوامل 
ذهنی نیز شامل رویدادهای فرهنگی، حوادث تاریخی، 
 –خاطرات، روابط، تعامالت انسانی و رویدادهای فردی 

منظر عمومی شهر را  .(10: 1833فیضی، جمعی هستند )
می توان حاصل کنش متقابل سه مولفه مهم یعنی محیط 
ساخته شده، محیط طبیعی و محیط انسانی دانست که در 

فیضی، گیرند )دو دسته عوامل عینی و ذهنی شکل می
1833 :6.) 

 
. عوامل و مولفه های تشکیل دهنده منظر شهری 1نمودار 

 (.1831 فیضی،)

 .زیر دسته بندی کرد 1 را طبق جدول ابعاد منظر شهریطبق تعاریف محققان و اندیشمندان این حوزه می توان 
ماهیتی است که به واسطه فعالیت های انسانی و همراه شدن آن با کالبد در طول تاریخ پدید می آید و در ذهن  ،منظر شهری

در آغاز امری عینی است که به واسطه  شهریمنظر  .شهروندان تفسیر می شود؛ این ابعاد ذهنی ممکن است فردی و یا جمعی باشند
د افرا  کیفیت ظهور عوامل فیزیکی شهر موجودیت می یابد و به سبب گذشت زمان و تکرار شدن، به عنصر مشترک پیوند دهنده

اک شهر ، کالبد و کیفیت شهر را توأمان در بر می گیرد، می توان ادعا نمود که ادرمنظر شهریجامعه بدل می گردد. از آنجا که 
و احساسات درک می شود، اما آنچه بدان معنا می کالبد است. اگر چه منظر شهری در ابتدا از طریق  منظر شهریهمان تفسیر 

عینی(. _ذهنی( و نه کالبد صرف )محسوس_نه خاطرات صرف است )غیرمحسوسمنظر شهری . بخشد، ذهنیت شهروند است
 .حاصل می شود، پدیده ای عینی ذهنیای است که از تعامل این دو در شهر -پدیده
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 ابعاد مفهومی منظر شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف -1جدول 

 ابعاد منظر شهری مطرح شده اندیشمندان

 ادراکی، فیزیکی، عملکردی 1365لینچ، 
 بصری و ساختاری 1361کالن، 

 عوامل طبیعی، عوامل مصنوعی 2551شریفیان ثانی، 
 فرم، عملکرد، معنا 2550پاکزاد، 
 عوامل عینی، عوامل ذهنی و عوامل عاطفی 2556گلکار، 

 پایداری، هویت، زیبایی، وحدت 2556محمودی، 
 بصری، کالبدی، فضایی، فعالیتی، هویتی، محیطی 2556عبداهلل خان، 
 عملکردی، معناییبصری،  2557رضازاده، 
 عوامل کالبدی، عوامل غیرکالبدی، عوامل انسانی 2553بهزادفر، 
 زیبایی شناختی، فرهنگی، عملکردی، هویتی 2553منصوری، 

 عوامل طبیعی و عوامل مصنوعی 2515فرهودی و تیموری، 
 کالبدی، بصری، فرهنگی 2511کیانی و سرداری، 
 طبیعی و مصنوع(، ذهنی )رویدادهای فرهنگی، حوادث، خاطرات، تعامالت انسانی(عینی )عوامل  2518فیضی و اسدپور، 

 

 
 (Atashinbar, 2009)ذهنی _عینی های پدید شهری منظر. 2 مودارن

 
 (181۱ همکاران، و وحدت)شهر معیارهای زیبایی شناسی منظر ها، مؤلفه -2جدول 

 شاخص ها معیارها مولفه ها
ی
صر

ب
- 

ی
خت
شنا

ی 
بای
زی

 

 بصری عینی
ها و تبلیغات شهری، مصالح، فرم، هنرهای خیابانی و تجسمی نظیر گرافیک، دیوارنگاری

رنگ، محصوریت و تناسبات اجزای نما، تعادل و تقارن در بنا، خط آسمان و خط نما، 
 وحدت و یکپارچگی فضایی

 کالبدی
 عناصر مصنوع

یرسرپناه ایستگاه اتوبوس، نیمکت، سطل اشغال، کف خیابانی نظمبلمان و تجهیزات 
 سازی، نورپردازی

 پوشش گیاهی و فضاهای سبز، درختکاری، استفاده از عنصر آب عناصر طبیعی

 آرامش، انبساط خاطر، خالقیت، معنی داری، جذابیت ذهنی

 

 نما و جداره شهری -3-2
 ظاهری صورت معنای به دهخدا نامه لغت در نمانما یا جداره شهری یکی از وجوه مورد توجه در بررسی منظر شهری است. 

 نمای موضوع (.1833شود )دهخدا، می سوی دیده بیرون از آنچه یا است چشم برابر و دید معرض در آنچه و است چیزی هر

 اجرایی دیگر نهادهای سوی از و سو یک از مندان حرفه و معماران شهری، طراحان توجه مورد اساسی و مهم موضوعات از شهری،

 بنابراین آید،می فضا ناظران دید به اول وهله در که است شهری ویترین و بصری هویت نماد چراکه است، شهری مسائل با درگیر

 از ادراک محیط فرایند در دهد، می نشان ها بررسی .پذیرد صورت شهری منظر و نما ساماندهی در تدابیری باید رسد می نظر به

 مناسبی تصویر بتواند شهری که نمای(. 11: 1830کند )محمدی،  می ایفا محیطی ادراک در را تأثیر بیشترین بینایی حواس، میان

 نتیجه در و هستند بدانند درکجا کند، می کمک مردم به که چرا باشد، داشته هم اجتماعی نقش تواند می بگذارد، جای به خود از

 افزایش را گروهی و ارتباطات جمعی خاطرات تواند می حتی و کنند تنظیم را هایشان فعالیت تری مطلوب نحو به خوانده، را محیط

 (. 08: 1830دهد )حبیب، 
 (.22: 1811 مریم، محمدی،) مختلف پردازان نظریه دیدگاه در نما عناصر شناسایی -8 جدول

 نما طراحی اصول عناصر نما نظریه پرداز
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 (1332کریر )
 وزن مسقف، سطح و بان سایه در، ها، پنجره

 عناصر و رنگ مصالح، افقی، و عمودی های

 تزئینی
 نما شکلهای پیوستگی هماهنگی، تناسبات،

 فرم با مرتبط عناصر (1878لینچ )
 سرزندگی، هویت، انگیزی، خاطره شناسایی، قابلیت تنوع، تهییج،

 وضوح، چیرگی سادگی، پذیری، انعطاف خوانایی، تصورپذیری،

 آموزندگی معناداری، محیط، با تطابق فرم، از بخشی

 و هدمن

یازوسکی 
(1330) 

 عناصر مصالح، نوع بنا، ارتفاع قطعات، اندازه

 عقب نشستگی سقف، شکل افقی، خط معماری،

 نشستگی و عقب هها پنجر آمدگی پیش جداره،

 تزئینات،  نرده بازشوها، ، ورودی

 هندسی، ایجاد هماهنگی ترکیبی، هویت ایجاد تنوع، و پیچیدگی

هماهنگی،  ایجاد ریتم، تناسبات، بصری، تکرارهای و وزن
اشکال  از مناسب استفاده طبیعی، و کالبدی زمینه با یکپارچگی
 روانی روحی لذت و بصری حظ نمادین،

 (1832پاکزاد )
 نما، خطوطبام،  خط الحاقات، رنگ، و مصالح فرم،

 ...و بام خط عقب نشستگی و نشستگی جلو بازشوها،
تداوم  ، آهنگ ضرب ایجاد ، هماهنگی ، تنوع ، نمودن شاخص

 بدنه

توسلی 
(1876) 

 فرم با مرتبط عناصر
 سادگی، وجود هماهنگی، و تناسب مقیاس، ترکیب، و وحدت نظم،

 پیوستگیو  تداوم تقارن، هماهنگی، مجاورت، تعادل، نشانه، عنصر

 قلمرو و تباین محصوریت، فضایی،
صفامنش 

(1878) 
 پیشانی کتیبه، بالکن، پنجره، قاب، جرز، طبقات، تعداد

 سقف و
 پیچیدگی و تنوع همراتب، سلسل نظم، ریتم، تقارن،

 

 شهری محیط در زیبایی شناسی -3-3
 کمال، بودند، آن جوی و جست در آنچه. نداشت وجود مستقل طور به زیبایی نام موضوعی به میالدی، هفدهم قرن از پیش تا

 بهترین به را ای پدیده یا شئی کردند می سعی وقتی دیگر عبارت است. به بوده هرچیز کارایی و توان حداکثر به رسیدن و حقیقیت

طبیعی و هندسی.  داند:افالطون زیبایی را بر دو نوع می(. 70: 1838است )طاهباز،  بوده هم زیبا خود خود به آورند، وجود به نحو
های ای است از زیباییزیبایی طبیعی نسبی و زیبایی هندسی مطلق است. وی معتقد است که هر آنچه را که ما زیبا می بینیم، سایه

کند. زیبا به طور کلی آن چیزی است کانت بیان می دارد این تنها سلیقه است که زیبا را از نازیبا مشخص می(. 1836باال )گروتر، 
که محسوسات ما را در جمع به صورتی هماهنگ دربیاورد. بر این اساس باید درک زیبایی بدون تفکر انجام شود. آن چیزی زیباست 

 که از نظر همه زیبا باشد )همان(. 
 می نظر به دیگر، بیان محیط به درک برای هم و رود می کار به هنری آثار درک برای هم فراگیر واژه یک عنوان به زیبایی

 زیباشناسی که بدانند باشند باید آگاه آثار و اشیاء شناسی زیبا مباحث از باید می که آن بر عالوه شهرسازان معماران، طراحان، رسد

 اما دارد ارتباط های انتزاعی هنر شناسی زیبا با که این عین در اند، آن ساخت و خلق مشغول ایشان آنچه زیبایی یعنی محیطی

 و طراحان شهری معماران، نقش مطرح شدن با میالدی، 70 دهۀ اواخر از(. 220: 1830است )شاهچراغی،  آن از متمایز و متفاوت
از  یکی به شهری منظر و معماری زیبایی شناسی مسئلۀ شهری، شناسی زیبایی مشکالت و معضالت حل در منظر معماران
 .شد تبدیل مسائل تریناساسی

 اطراف محیط چگونه که است این زیباشناسی هدف. است دریافت معنای به و داشته یونانی ریشه (استتیک) "زیباشناسی" واژه

 مربوط اصطالحی عام طور به شناسی زیبایی (.80: 1836 گروتر،) کند درک واقعی معنای به را اطراف محیط در شخص جایگاه و

 فرهنگ، شکوفایی با همزمان که دهد می نشان زیبایی به گرایش(. 102: 1833 زاده، نقی) است زیبایی مفاهیم درک و شناخت به

 (. 13)همان:  بود عمومی و شخصی انتظارات میان تفاوت ایجاد آن هدف که آمد وجود به ای قاعده و نظم
از  هدف که آید،می حساب به هاکیفیت مهمترین جزو فضای شهرها زیبایی شناختی-کالبدی بعد شهری، توسعۀ و طراحی در

 هایو میدان خیابانها جدارۀ و کالبد میان، این در. است شهری در محیط بودن تبخش لذ و خوشایندی حس ایجاد آن مطرح کردن

 و ادراک بر مستقیم تأثیرگذاری دلیل به که هستند شهری منظر و سیما شناسی زیبایی بر مؤثر طراحی ابعاد مهمترین از شهری
 ساختمان، یک بصری-کالبدی هایویژگی و معماری شهرها بوده اند. شکل دهندگان توسعه توجه کانون همواره شهروندان، ذهنیت

-کیفیت لینچ به اعتقاد (.2553، 1جدا می سازد )عسکری و دوال شهر عناصر سایر از را آن و بخشدمی منحصربه فرد آن هویتی به

ها کیفیت شهروندان هستند. این ذهنی تصویر لگیری شک عوامل مهمترین جمله مشخص از محدودۀ یک در بصری-کالبدی های
 از دارند و مشخص منطقۀ یک بصری چشم اندازهای با ارتباط تنگاتنگی که هستند شهر تصویرپذیری هایی ازجنبه دربرگیرندۀ

  (.2517، 2)کارنیاوان و واردهانی روندمی شمار به شهر زیبایی شناختی یک کیفیت های بر تأثیرگذار عوامل مهمترین
 این زیبایی نیازهای پیش باشد. وی زیبا که بود خواهد بخش زمانی لذت مصنوع محیط باألخص و محیط سانتیانا، تعبیر بر بنا

 هایو مطلوبیت محیط از تشده دریاف معانی بصری، مناسبات به ترتیب است که کرده تقسیم حسی و نمادین فرمی، انواع به را

 تداعی معنی به نمادین شناسی زیبایی (.2510، 8کنند )گیبسونمی معرفی زیبایی محیط عامل عنوان به را پنجگانه حواس حسیِ

                                                           
1 Askari & Dola 
2 Kurniawan, Putri & Wardhani 
3 Gibson 
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 برای و بخشیده معنی محیط به است. که محیط واسطهی به شده تداعی مفاهیم متوجهی و است محیط بودن بخش لذت و کردن

 نمادهاست از نظامی محیط واقعدر . است نمادین شناسی زیبایی محیط، فرمی محتوای به انسان های پاسخ .است خوشایند مردم

 یا داشتن دوست اصلی نمادگرایی عامل دیدگاه این از .بخشد می واقعی بیان آن به شبیه چیزهای و معانی ها، ارزش مفاهیم به که

 (. 282: 1830است )شاهچراغی،  محیط نداشتن دوست
 محققان برخی .است دویدن و شنیدن چشیدن، بوییدن، کردن، لمس چون بخشی لذت حس های حاصل حسی شناسی زیبایی

 ماهیت از جزئی نیز، آنها کننده تداعی های انگاره است، زیبایی از بخشی که این عین حسی در لذت که دارند عقیده گرا تجربه

 بوها، رنگها، متوجه نتیجه در .آید می دست به محیط از که است حسی دریافت خوشایند بودن متوجه حسی زیبایی .هستند اشیاء

 های حس ی تجربه که کند می تأکید گرا تجربه دیدگاه این البته(. 1337)لنگ،  .دارد وجود محیط در که است بافتهایی و صداها

 شنوایی، و بینایی یعنی دورتر فواصل باالتر های حس تجربه ی اندازه به چشایی، و بویایی المسه، یعنی نزدیکتر فواصل از پایین تر

 شناختی زیبایی های ارزش شناخت در شنوایی و بینایی های حس بنابراین و کند نمی تأمین را محیط از انسان مقاصد شناخت

  (.223: 1830دارند )شاهچراغی،  اهمیت بیشتری
 داد سازمان را محیط بصری توان اجزایمی آنها براساس که پردازدمی الگوهایی و اصول ارائۀ به بصری -فرمی شناسییی ازیب

 حامل صورتی یا شکل فرم، چه که دهدنمی نشان به وضوح یشناسی زیبای نوع این پردازد؛می ترکیب اجزا اصول ارائۀ به واقع در و

 تئوری پایۀ بر اند،شده بیستم مطرح قرن در که آنها به ویژه زیبایی شناسی، نوع این زیربنای .بود خواهد زیبایی شناختی کیفیت

 (.2511، 1شود )پاوزکیمی مشترک انگاشته توجهی قابل حد تا محیط از مختلف افراد ادراک آن شیوۀ در که است استوار گشتالت
 در سیستماتیک نقد صورت به شناسی زیبایی موضوع های مولفه مورد در خارجی داخلی و پردازان نظریه هایدیدگاه بررسی

 .دهد سامان و سر شهری های جداره در موجود به ناسامانی و کرده ایفا مهمی نقش تواند می نما مقوله
بررسی رویکردهای موجود در رابطه با ماهیت زیبایی شناسی نشان می دهد، دو رویکرد کلی وجود دارد: ذهنی و عینی. در 

زیباشناسانه مربوط به فرستنده یا تعبیری توسط مورد ذهنی و یا عینی بودن زیبایی نظرات زیادی ارائه شده و در اینکه قضاوت 
بررسی ها نشان می دهد در رابطه با این دو رویکرد در منظر شهری، در ابتدا رویکرد دارد.  گیرنده است، نظرهای مختلفی وجود

 عینی و پس از آن رویکرد ذهنی مورد توجه بوده است. 
 قواعد اساس بر و شهرساز معمار متخصصان توسط عمدتا   رویکرد این. داندمی منظر در ذات را زیبایی )عینی( صوری رویکرد

 شناسی عمومی زیبایی قواعد اساس بر که مناظری که است این بر اعتقاد و گیردقرار می مورداستفاده های شد ن تعیی و خاص

 در افکار توانمی را نظریات از دسته این اساس و پایه .شد خواهند ادراک زیبا مناظری عنوان به نیز مردم نظر از شوند،می خلق

تا  اندکرده تالش بسیاری (. طراحان73: 1833هاسپرس،  و اسکراتن)کرد  جستجو ارسطو و افالطون مانند باستان یونان فیلسوفان
 تناسب، یکپارچگی، هماهنگی، تضاد، وضوح، قواعد شامل: تعادل، این از برخی که بیافرینند قواعد این اساس بر را شهری مناظر

  (.062: 1303، 2)بردسلی وحدت و پیچیدگی یا تنوع و
 دهدمی نسبت فرد به وابسته عوامل و فرد ذهن به را منظر زیبایی یک ادراک و است استوار ناظر ذهنیت پایه بر ،دوم رویکرد

 ترکی بیننده، اقتصادی _ اجتماعی مشاهده، خصوصیات محل بیننده، شخصیت مانند عواملی(. 73:  1833 هاسپرس، و اسکراتن(

است که منظری و ... در ارزیابی دخیل می شوند و به دلیل ذهنیت فرد  (.76: 2553و همکاران،  8)چن پیچیدگی منظره و ببندی
زیبا یا نازیبا تلقی می شود. پایه های این نظریه را می توان در آرای افرادی چون کانت مشاهده کرد که معتقد بود زیبایی یک شیء 

: 2550، 0)گالدینو و هیدالگ یا یک موضوع به ذهنی که آن را درک و داوری می کند بستگی دارد، و نه به خود شیء یا موضوع
 بررسی پژوهش مورد محدودۀ در شهری های جداره شناسی ارزیابی زیبایی و تعریف در شد، حاصل تعاریف از آنچه بربنا(. 13

 خُردِ چهار معیار و مقیاس، و تعادل وحدت، نظم، کلی معیار چهار بصری، شناسی زیبایی در شده مطرح معیارهای بر تکیه با حاضر،

 .گرفت قرار خواهد بررسی مورد تداوم و تباین هماهنگی، ریتم،
 

 (1813صاحب نظران )اسماعیلی وهمکاران،  دیدگاه از بصری شناسی زیبایی معیارهای -۱جدول 

 شناسی بصریمعیارهای ارزیابی زیبایی  کتاب صاحب نظر
 کلیت تناسبات، نظم، معماری نظریۀ آفرینش جان لنگ

 (1830تنوع )زیته ) هماهنگی، کلیت، هنری مبانی براساس شهر ساخت زیته کاملو
 )1830 بنتلی،( تضاد بصری، پیچیدگی پاسخ ده های محیط یان بنتلی

 تناسب وحدت، تضاد، هماهنگی، معماری در شناسی زیبایی گروتر یوستین
 تضاد پیوستگی، کثرت، در وحدت شهری منظر کالن گوردون
 و توسلی( تباین کل، یا جزء تناسب و هماهنگی وحدت، نظم، شهری فضای توسلی محمود

 )1836 بنیادی،

                                                           
1 Pazooki 
2 Beardsley 
3 chen 
4 Galindo and Hidalgo 
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 هماهنگ ارتباطات تعادل، ریتم، نظم، شهری فضاهای عمومی، های مکان کارمونا متیو

 
 

 جداره های شهری: شاخص های عینی و ذهنی زیبایی شناسی در
-های شهری را به شکل زیر دستهتوان شاخص های زیبایی در نماها و جدارههای انجام شده در نهایت میبا توجه به بررسی

 بندی کرد. 
 شاخص های ذهنی زیبایی شناسی در جداره ها شاخص های عینی زیبایی شناسی در جداره ها

 خط آسمان
بصری جداره به انتهای جداره، جایی که از لحاظ 

 رسدآسمان می
همردیفی در 

 جداره
 امتداد یافتن خطوط افقی نماها در جداره

 همجواری محل برخورد نما با کف مسیر است خط زمین
عنصر یا نمایی از بدنه با تناسب مطلوب کا با 
قرار گرفتن در بدنه ارزش خود رااز دست می 

 دهد
 شکلگیری فضای خیابان به عنوان یک کریدور تداوم از جداره میزان پیش آمدگی یا عقب نشینی خط ساختمان

 زمینه جداره
-بستر اولیه ای که اشکال بر روی آن ظاهر می

 شوند
 تناسبات

وجود نوعی نسبت میان اجزاء و نسبت آن به 
 تمام بدنه

تقسیمات و 
 خطوط غالب

پایه یا سکوی ساختمان، بخش میانی، تاج 
 ساختمان یا بخش باالیی

 مقیاس انسانی
نسبت و تناسب اجزاء و کل جداره در نظر گرفتن 
 نسبت به انسان

عرض قطعات یا 
 دانه بندی

ترکیب چندین نمای مستقل و یا نمای قطعات 
 تفکیکی متفاوت

سادگی و 
 پیچیدگی تقارن

 ترتیب عناصر در دو سوی خط یا محور

 از طریق محدودیت های ارتفاعی کنترل ارتفاع
 اصل تشابه در
 رنگ، فرم و...

 اصل تشابه همراه با اصل ریتم و تکرار است

کنترل حجم 
 توده در جداره

 ریتم یا تکرار با تعیین حداکثر ابعاد افقی یا سطح زیربنا
عناصر افقی و عمودی جدارع که در زاویه دید 

 پرسپکتیو تشدید می شوند

 کنسول
حجمی بیرون زده در ارتفاعی از سطح بدنه که 

 بسته باشدتمامی آن 
 تعادل

برابری یا همبستگی وزن های بصری در ئو 
 طرف جداره

 روزنه ها
فضاهای ارتباطی درون و بیرون جداره مانند در و 

 پنجره
 هماهنگی

ترتیب و ارتباط میان عناصر برای رسیدن به 
 هدفی خاص

رنگ و بافت 
 مصالح

جزییاتی که هنگام ساخت جهت تزیین ساختمان 
 استفاده می شوند

 سازمان دهی اجزا جداره با کل جداره نظم

الحاقات، عالئم 
 و تابلوها

بخشی از جداره که در تقاطع دو معبر با یکدیگر 
 و یا اتصال با میدان ایجاد می شود

 تفکیک سطوح 
سطوح مقابل یک تقاطع، یا وجوهی که مانع 

 بصری هستند

 پیچ در جداره
ارزش پیچ در خیابان ها که سبب برجسته شدن 

 کالبدی و سیمای جداره می شود.
 

 گیرینتیجه -4

منظر شهری ابعاد مختلفی دارد و از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد. این موضوع به دلیل ابعاد مختلفی که دارد، 
در منظر  ت. در این پژوهش نماها و جدارهای شهریهای مرتبط با منظر شهری بوده اس همواره مورد توجه صاحب نظران حوزه

. دز مهم ترین عناصر در خیابان که در خوانایی آن نقش بسزایی داراهای شهری نماها و جداره شهری مورد بررسی قرار گرفت.
 اصلی عوامل عنوان به شهری را منظر و زیبایی به توجه لزوم ،نماها و جداره های شهری در محیط شهری اثرگذاری اهمیت

 و عابرین ارزیابی موضوع اصلی ها،ساختمان بیرون و درون فاصل حد عنوان به نما جداره و سازد.می ضروری شهری طراحی
 چارچوب در های صورت گرفتهبررسی .است داشته شهروندان ذهنی تصویر بر بسیاری و تأثیر بوده شهرها عمومی فضای ساکنین

 منظر و محیط کیفیات بر تأثیرگذار اصلی هایجنبه از همواره شناسی زیبایی بحث که نشان داد شهری هایجداره زیبایی شناسی

کانال  از غیرمستقیم و مستقیم طور به که هستند شهری جدایی ناپذیر منظر بخش شهری هایجداره صوری هایکیفیت .است
 کالبدی شناسی زیبایی جوانب تمامی که است الزم بنابراین دهند؛قرار می تأثیر تحت را شهروندان زندگی کیفیت بصری، ادراک

 به ران آ و تقویت را شهری و منظر هویت بتوان طریق این از تا بگیرند قرار بیشتری بازبینی و توجه مورد شهرها، عمومی فضای

طراحی آگاهانه و حفاظت از محورهای دید به سوی ارزش های بنابراین   .نمود تعریف سرزنده و حضورپذیر فضاهایی عنوان
توجه به زیبایی شناسی در دو بعد عینی و دهنی و بکارگیری عناصر ، های شهریها و جدارهدر نمای ساختمان شاخص بصری

مطالعات و بررسی نظریات مختلف نشان داد  در ارتقای کیفیت منظر شهری دارد.های شهری تاثیر بسزایی زیبایی در نماها و جداره
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در دو بعد ذهنی )شامل ابعاد فرهنگی، خاطره ای، هویتی، ویژگی های فردی،  شهرینما و منظر ی ابعاد و جنبه های مختلف کلیه
تاریخی و عواملی از این قبیل( و عینی )شامل ابعاد بصری و قابل مشاهده( جای می گیرد. این دو بعد از یکدیگر قابل تفکیک 

 .وابسته به دو بعد اصلی عینی و ذهنی می باشد یمنظر شهرنیستند و با یکدیگر مناظر شهری را به وجود می آورند؛ بدین ترتیب 
یک پدیده ی عینی و ذهنی است که ساختار اجتماعی و فضایی دارد. توجه به این ابعاد و مبنا  در ایران بر این اساس منظر شهری

مطلوب با کیفیت باال می باعث ایجاد مناظر عینی و ذهنی  شهری هاینماهای ساختمان و جداره یقرار دادن این دو بعد در طراح
 .شود

 

 پیشنهادها و راهکارهای اجرایی -4-1
بیان با توجه به زیبایی شناسی جداره های شهری شاخص سازی ابعاد مناظر شهری پیشنهادهایی به منظور در بخش پایانی، 

مهم ترین این موارد اشاره می  می شود، البته قطعا  راهکارهای بسیار زیادی را می توان در این خصوص ارائه نمود اما به تعدادی از
 :شود. این راهکارها شامل هر دو بعد منظر عینی و ذهنی می شوند

 حفظ و ارتقاء کریدورهای بصری در بخش های شاخص شهر به خصوص بخش های مرکزی شهری -

 های شهریبدنهارتقاء کیفیت های زیبایی شناختی در  -

 تأکید بر شاخص سازی بخش های ورودی شهر -

 شهر در ساعات تاریکی هوانماها و جداره های بخش های حائز اهمیت نورپردازی تأکید بر  -

)بخش های گردشگری، تجاری و  بخش های پر تردد شهری های شهریجداره ارتقاء کیفیت های بصری در -
 تاریخی و...( 

خصوص نماها و در  فراهم سازی بسترها و فرصت های مناسب برای مشارکت اجتماعی اقشار مختلف مردم -
 های شهریجداره

 شهری در بخش های مختلف به خصوص قسمت های پر تردد شهرهای جدارهمناسب سازی  -

 ساماندهی برای آورالتزام قوانینی تدوین و جدید وسازهایساخت کیفی کنترل برای چارچوبی و ضوابط تدوین -
 نها خیابا هویتی و کالبدی ابعاد به توجه با پیرامون نماهای

 آنها استقرار چگونگی خصوص در مشخص ضوابط ارائه با هاجداره به شده الحاق شهری تأسیسات ساماندهی -

 های شهریجداره هنری_بصری شهای ارز ارتقای برای محیطی گرافیکی عناصر و عمومی هنر به توجه -

 ضوابط ارائه با و جاری توسازهای ساخ طی مناسب محصوریت فاقد هایجداره در مطلوب محصوریت به دستیابی -

 ارتفاع تعدیل

 ایجاد نظم در جداره با حذف نقطه دید به الحاقات نامناسب -

ها با رعایت تناسب با طراحی در ارتباط با اقلیم، عملکر؛ ایجاد عقب نشینی یا پیش آمدگی خط ساختمان در جداره -
 تعداد طبقات و عرض دانه ها. 

 روزنه ها بر زمینههمبستگی بین اجزاء جداره با غالب شدن شکل  -

 هااستفاده از رنگ های متنوع در جهت ایجاد شادابی در جداره -

 استفاده از  مصالح متنوع با بافت های مختلف جهت تنوع و غنای جداره -
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