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چکید ه
امروزه با رشد  روزافزون جمعیت شهرها از يک سو؛ و افزايش قیمت 
از  بسیاری  د ر  ارتفاع  به  انسان  آورد ن  روی  د يگر،  سوی  از  زمین 
شهرهای پرجمعیت جهان به امری اجتناب ناپذير مبد ل گشته است. 
از اين رو بشر همواره به د نبال يافتن راهکارهايی برای کاهش اثرات 
منفی زند گی د ر ارتفاع بر سالمت فرد ی و اجتماعی خويش بود ه است. 
از مهم ترين عواملی که می توانند  د ر کاهش اين اثرات نقشی اساسی 
هستند .  بلند مرتبه  های  مجموعه  جمعی  و  باز  فضاهای  کنند ،  ايفا 
فضاهای جمعی يک مجتمع مسکونی بلند مرتبه، اگر از طراحی مناسب 
برای  به عرصه هايی  تواند   باشد ، می  برخورد ار  برای تجمع ساکنین 
به  توان  را می  اين فضاها  تباد ل نظر ساکنین مبد ل گرد د .  و  تعامل 
نوعی د ر امتد اد  فضاها و عرصه های زند گی خصوصی افراد  د انست 
که وجود  آن ها د ر يک مجتمع مسکونی حیاتی است. اين پژوهش با 
ارتفاع، میزان تعامالت  افزايش تد ريجی  با  اين فرض پیش رفت که 
اجتماعی ساکنین کاهش می يابد . برای آزمون فرضیه، برج بین المللی 
تهران به عنوان نمونة مورد ی انتخاب گرد يد  و تأثیر تد ريجی ارتفاع 
بر روابط و تعامالت ساکنین اين مجتمع مسکونی مورد  بررسی قرار 
گرفت. د ر همین راستا، تعد اد  70 پرسشنامه به صورت تصاد فی د ر میان 
ساکنین برج توزيع گرد يد . بعد  از جمع آوری پرسشنامه ها، اطالعات 
مربوط به هر سوال د سته بند ی شد  و پس از تجزيه و تحلیل د اد ه ها 
نتايجی به د ست آمد  که نشان د اد  افزايش تد ريجی ارتفاع با تعامالت 
اجتماعی ساکنین رابطه ای غیرخطی د ارد . د ر نهايت با توجه به اين 
رابطه و به منظور مقابله با کاهش روابط ساکنین، راهکارهايی برای 
باال برد ن سطح تعامالت اجتماعی ساکنین د ر مجتمع های مسکونی 
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The role of public spaces of high-rise residential build-
ings in increasing the residents’ social interactions (Case 
study: International Tower of Tehran)

Due to the growth of city population and a sharp rise in 
land cost, families living in high-rise buildings have been 
on the increase over the last several years. Therefore, peo-
ple have always looked for the ways to reduce the nega-
tive health effects of living in high stories. One of the most 
important factors that could play a key role in reducing 
these effects is public open spaces in the residential areas. 
A well-designed open space can make them appropriate for 
residents’ social interactions. These spaces can be regarded 
as the continuation of private lives that their existence is 
necessary for a residential complex. The hypothesis of this 
study was that the residents’ social interactions decrease by 
gradual increase in height. International tower of Tehran 
was selected as the case study and the impact of increasing 
height on social interactions was studied. The questionnaires 
were randomly distributed among 70 residents of the tower. 
After collecting the questionnaires, the data and informa-
tion related to each question were categorized. The result of 
analyzing the data showed that a gradual increase in height 
has a linear relation with the social interaction of residents. 
Finally, according to this relation, and also in order to pre-
vent a decline in social interactions between residents, some 
strategies were suggested to promote the level of social in-
teractions in high-rise residential complexes.
Keywords: Height, High-rise Building, Public Spaces, So-
cial Interactions.
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1- مقد مه
بشر به د نبال تکامل د ر زند گی خويش، مسکن طبیعی 
د ر غارها را رها نمود  و به مسکن ساختة د ست خود  
روی آورد ؛ و تا امروز هر آنچه فرهنگ، اقتصاد ، و ابعاد  
زند گی انسان متحول شد ه، مسکن او هم متحول شد ه 
است. به همین جهت با تحول فرهنگی د ر هر جامعه 
ای، تحول د ر مسکن مشهود  می گرد د . هر جامعه ای 
با توجه به تاريخ، فرهنگ، مسائل اقتصاد ی، سیاسی 
روی  از مسکن  نوعی  به ساخت  اجتماعی خويش  و 
آورد  )نصری، 1374(. مسکن امروزی د و الگوی تک 
د و  به  خود   ها  آپارتمان  د ارد .  آپارتمانی  و  خانواری 
ساختمان  آن،  د ر  که  گرد ند   می  تقسیم  اصلی  گروه 
از  بیش  و  طبقه،   8 تا  مرتبه  کوتاه  يا  متعارف  های 
 Chiara and(  آن بلند مرتبه يا برج نامید ه می شوند

 .)Crosby, 1995
آپارتمان نشینی را می توان از مهم ترين تحوالت د ر 
فرآيند  اسکان بشر د ر شهرها د انست که به فرم غالب 
است.  شد ه  تبد يل  معاصر  د وران  د ر  شهری  مسکن 
مجتمع های مسکونی که زمانی قرار بود  با قرارگیری 
محیط  تراکم،  کم  و  زيبا  و  سبز  فضاهای  میان  د ر 
تعامالت  برای  مطلوب  بستری  و  کیفیت  با  هايی 
مجتمع  به  تد ريج  به  کنند ،  ايجاد   ساکنین  اجتماعی 

هايی آپارتمانی با تراکم بسیار باال تبد يل گرد يد ند . 
مختلف  های  گروه  و  افراد   که  عمومی  فضاهای 
و  افکار  تباد ل  محل  اند ،  سهیم  آن  د ر  اجتماعی 
های  شبکه  گیری  شکل  برای  مکانی  و  اطالعات 
 . (Hajer and Reijndorp, 2001) اجتماعی هستند
فضاهای عمومی مشتمل بر فضاهای گوناگونی چون: 
معابر، فضاهای باز عمومی، میاد ين، پالزاها، پارک ها، 
زمین های بازی، سواحل و کناره ها و ساير فرم های 

 (Woolley, 2003). فضاهای تجمع می باشند
مسکن  نیاز  رفع  برای  مسکونی  های  کوی  ايجاد  
نیازمند ان و نیز احد اث مجتمع های مسکونی کوتاه 
و بلند مرتبه د ر مقیاس کوچک و بزرگ از جملة اين 
از مجتمع های مسکونی  بسیاری  اند .  بود ه  اقد امات 
ساخته شد ه د ر شهر تهران، با اينکه د ر زمان ها و با 

انگیزه های مختلف و د ر الگوهای متفاوت ايجاد  شد ه 
اما به تبع شرايط اقتصاد ی، سیاسی و اجتماعی  اند ، 
تمامی  از  لزومًا  مسکن،  بخش  و  جامعه  بر  حاکم 
برخورد ار  مطلوب  مسکونی  محیط  ايجاد   معیارهای 

نیستند  )عزيزی و ملک محمد نژاد ، 1386(.
د ر اين تحقیق سعی بر آن است که:

يکی  د ر  آن  امکانات  و  عمومی  فضاهای  کیفیت   –
از مجتمع های مسکونی بلند مرتبة شهر تهران مورد  
ارزيابی قرار گیرد  و نوع فعالیت مورد  عالقه ساکنین 

د ر اين فضاها مشخص گرد د .
اجتماعی  تعامالت  سطح  بود ن  پايین  صورت  د ر   –
کمرنگ  برای  پیشنهاد هايی  ساکنین  میان  روابط  و 
کرد ن اين معضل مطرح شود ، و با بررسی تعامالت 
اجتماعی و روابط ساکنین، نقش ارتفاع و تأثیر آن بر 

تعامالت اجتماعی افراد  بیان گرد د .

2- چارچوب نظری تحقیق
بد ون  های  زمین  کمبود   و  شهرنشینی  امر  توسعه 
فرهنگ  ترويج  و  طرف،  يک  از  شهرها  د ر  معارض 
شکل  به  سازی  ساختمان  د ر  فضا  از  استفاد ه 
گرد يد   موجب  د يگر  طرف  از  غربی  های  ساختمان 
که د ر شهرهای بزرگ و به خصوص تهران، مالکان 
آورند   روی  چند طبقه  ساختمان-های  احد اث  به 
شهرنشینی  رشد   روند   با  همگام   .)1381 )د لخوش، 
فزايند ه، سیاست تولید  مسکن انبوه د ر قالب مجتمع-
های مسکونی به عنوان يکی از راه های پاسخ به نیاز 

مسکن به سرعت گسترش يافته است. 
شیوه  تولید   جمعیت،  ازد ياد   صنعتی،  های  پیشرفت 
های معماری نوين و مفهوم توسعه عمود ی، نیروهايی 
بود ند  که سیر تحول اين مجتمع ها به اشکال امروزی 
را تحت تأثیر قرار د اد ند  )عزيزی و ملک محمد نژاد ، 
تا  گرفته  وند رروهه  میس  و  لوکوربوزيه  از   .)1386
بلند مرتبه سازی همیشه  نورمن فاستر و پل رد ولف، 

مورد  توجه خاص بود ه است. 
قد رت  برای  ای  وسیله  گاه  سازی«  »بلند مرتبه 
وسیله  گاه  و  جامعه  ثروتمند   قشر  اسکان  و  نمايی 
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است.  بود ه  جامعه  د رآمد   کم  افراد   اسکان  برای  ای 
امکانات حد اقل و قیمت مناسب  با  ايجاد  واحد هايی 
برای اسکان شمار زياد ی از افراد  کم د رآمد تر جامعه 
همواره به عنوان يک راه حل کارآمد  مورد  توجه بود ه 
های  ساختمان  ساخت  د نبال  به  همیشه  بشر  است. 
القا  و  بیانگر  ها  ساختمان  اين  است.  بود ه  بلند مرتبه 
علیرغم  هستند .  عظمت  و  پیچید گی  نوعی  کنند ة 
ساختمان  اين  به  جامعه  مختلف  اقشار  آورد ن  روی 
ها، کماکان با انتقاد های تند ی د ر زمینة فقد ان يک 
زند گی خوب و سالم مواجهند (Yuen, 2005) ؛ چرا 
که مسکن تنها سرپناه فیزيکی و يک خوابگاه نیست 
و بايد  مسائل روانی، فرهنگی و خانواد گی هم د ر آن 
منظور شود ، امروزه مسکن به شکل عمود ی د رآمد ه 
ولی فرهنگ استفاد ه از آن افقی ماند ه است )نصری، 

 .)1374
خانه هاي ايرانی د ر مفهوم سنتی آن، با اتکا به وسعت 
فضاهاي  از  ترکیبی  و  بیرونی  و  اند رونی  تفکیک  و 
مختلف، ظرفیت انجام فعالیت هاي متنوعی د اشتند  و 
به طور کلی افراد  خانواد ه می توانستند  بیشتر نیازهاي 
فضايی خود  را د ر د اخل همین خانه ها تأمین نمايند . 
طول  د ر  که  تناقضاتی  و  تضاد ها  د لیل  به  ايران  د ر 
تاريخ وجود  د اشته و هر روز نیز بیشتر می شود ، حق 
زند گی  و  جمعی  زند گی  عرصه-هاي  از  کد ام  هیچ 
خصوصی به د رستی اد ا نشد ه است. معضالتی مانند  
استفاد ة ناد رست از فضاها و نبود  فضاي کافی براي 
يک فعالیت، حتی موجب بروز بسیاري بیماري هاي 
روانی د ر جامعه ايرانی شد ه است. اين موضوع بسیار 
خطرناک است؛ چرا که يک رفتار خاص و نامطلوب 
بعد  از چند  سال و چند  نسل به عاد تی تبد يل می شود  
که ترک آن بسیار سخت خواهد  بود  و حتی اگر جامعه 
به غلط بود ن آن هم پی ببرد  باز آن را تکرار خواهد  

کرد  )چرمايف و الکساند ر، 1376(.

2-1- تعامالت اجتماعی
و  آمد   و  رفت  پر  مسکونی  مجتمع  يک  د ر  زند گی 
شلوغ می تواند  خسارات جبران ناپذيری به ارتباطات 

اجتماعی ساکنین آن وارد  آورد . محققان معتقد ند  که 
از تراکم جمعیت، کاهش  ناشی  اثرات منفی  از  يکی 
روابط اجتماعی فرد  است (Huang, 2006). بسیاری 
بیگانه  و  د وری  شاهد   آپارتمانی  های  مجموعه  از 
است  حالی  د ر  اين  و  بود ه  هم  از  همسايگان  بود ن 
که از لحاظ فیزيکی نزد يک و از لحاظ روحی، تعاون، 
د ارند   فاصله  هم  با  کیلومترها  همد لی  و  همکاری 

)نصری، 1374(.
ساختمانی،  تود ه  برابر  د ر  باز  فضای  به  توجه  عد م   
د ر  بلند مرتبه  های  مجتمع  اصلی  مشکالت  از 
ترکیب  فضايی،  محصوريت  انسانی،  مقیاس  تأمین 
زيباشناسانه و فضای سبز مناسب می باشد  )عزيزی 
و ملک محمد نژاد ، 1386(. ساختمان های بلند مرتبه 
به علت جد ا کرد ن ساکنین از محیط طبیعی و فضای 
اند . د سترسی ساکنین  بود ه  انتقاد   سبز همیشه مورد  
به سطح زمین و  پايین مجتمع مسکونی  د ر طبقات 
فضاهای باز و سبز آن به مراتب آسان تر از د سترسی 

افراد  به آن د ر طبقات باالست. 
محوطة يک مجتمع را می توان به نوعی د ر امتد اد  
فضاها و عرصه های زند گی خصوصی افراد  د انست، 
امکان  جای  تا  بايد   مجموعه  طراحی  د ر  رو  اين  از 
تد ابیری د ر نظر گرفته شود  که اين د سترسی تسهیل 
گرد د . اکثر ساکنین معمواًل به آن د سته از فضاهای 
است  تر  نزد يک  شان  زند گی  محیط  به  که  عمومی 
 Harrison, 1983;) د هند   می  نشان  تمايل  بیشتر 
و  باز  فضاهای  ارزش  د ر حقیقت   .(Huang, 2010
عمومی يک مجتمع مسکونی به اهمیت و يا بزرگ 
بود ن آن نیست، بلکه ارزش آن به صمیمیت فضايی 
است  خصوصی  زند گی  محیط  به  آن  نزد يکی  و 
 .(Burgess et al., 1988; Huang, 2006)
باالتر  طبقات  ساکنین  که  د هد   می  نشان  تحقیقات 
بیشتر از ساکنین طبقات پايین تر احساس محصوريت 
منفی  اثرات  محصوريت  و  جد ايی  اين  کنند .  می 
جای  به  ساکنین  و سالمت  رفتار  روان،  بر  متعد د ی 
می گذارد . د ر طبقات باال گاه فاصله از سطح زمین آن 
قد ر زياد  می شود  که د سترسی به آن تنها از طريق 
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استفاد ه از آسانسور امکان پذير است. 
فضاهای سبز و باز به عنوان فضاهايی که می توانند  
گرد آورند ة طبقات مختلف جامعه باشند ، اهمیت ويژه 
ای د ارند . گرد همايی طبقات مختلف مرد م، می تواند  
د ر ايجاد  تعامالت فرهنگی و تعد يل جامعه مثمرثمر 
مراود ه  امکان  فضاها  اين   .)1386 )فربد ،  شود   واقع 
اوقات  گذران  روی،  پیاد ه  تفريح،  ها،  انسان  بین 
فراغت، بازی، تجمع، د يد ار، نشست، گفتگو، و غیره را 
برای همگان فراهم می آورد  )معینی، 1385(. مطمئنًا 
عملکرد  فضاهای عمومی از جمله فضاهای باز با رشد  
تکنولوژی تجهیزات و بر اساس سطح الگوی رفتاری 
)فرهنگی( ساکنین و بر اساس جنسیت و سن )مرد  و 
سالمند ان(،  و  جوان  افراد   خرد ساالن،  کود کان،  زن، 
آب و هوا و غیره د ر جوامع مختلف متفاوت بود ه و 

هست )معینی، 1385(.
های  مجتمع  د ر  فضا  گشود گی  و  پايین  تراکم 
مسکونی متعارف، عامل مهمی د ر تأمین فضای سبز 
آن  د ر  مناسب  هوای  جريان  و  باال  آرامش  مناسب، 
است. از د يد گاه ساکنان مجتمع های مسکونی، وجود  
فضای سبز و رعايت حريم مناسب، عامل اصلی د ر 
تحقق معیارهای کیفی محیط مسکونی است )عزيزی 
د اشتن  ارتباط  به  انسان   .)1386 محمد نژاد ،  ملک  و 
د ارد .  اساسی  نیاز  اجتماع  مرد م  و  طبیعی  محیط  با 
د ر  اوقات  گذران  که  د هد   می  نشان  اخیر  مطالعات 
اثرات  د يگران،  با  بود ن  ارتباط  د ر  و  باز  فضای  يک 
گذاشت  خواهد   فرد   روی  بر  مثبتی  روانی  و  روحی 
.(Wener and Carmalt, 2006) فضاهای جمعی 
يک مجتمع مسکونی بلند مرتبه، باعث ايجاد  تعامالت 
 Garling and) گشته  مجموعه  ساکنین  اجتماعی 
اين گونه فضاها  به طوری که   (Colledge, 1989
برای ايجاد  مناسبات چهره به چهره، تجربة مشترک 
برگزاری  همچنین  و  کالبد   با  انسانی  رابطه  فضا، 
و  کارآمد   ساکنین،  عمومی  و  جمعی  های  فعالیت 
مناسب هستند . حضور افراد  د ر مکان و ايفای نقش 
می  نشأت  مکان  حس  از  جمعی  فضاهای  د ر  فعال 
گیرد  و مکان به واسطة محد ود  کرد ن روابط اجتماعی 

د ر قلمرويی مشخص، احساس تعلق به گروه را پد يد  
آورد ه و تقويت می کند  و بد ين ترتیب بر تراکم روابط 
چهره به چهره می افزايد  )سرمست و متوسلی، 1389؛ 
گل محمد ی، 1381(. فعالیت ها و رفتارهای جاری د ر 
فضاهای عمومی از فعالیت های محد ود ، هد فمند  و 
الزامی عرصه خصوصی، متمايز و فراترند  )مسعود ی، 
فعالیت  براي  متمايز  فضاهايی  بايد   معماري   .)1380
هاي متفاوت فراهم آورد  و آن ها را به نحوي به هم 
حیات  و  کنش  آن،  عاطفی  محتواي  که  د هد   پیوند  
آد می د ر آن فضاها را تقويت کند  )حسینی و نوروزيان 
از د يد گاه  ملکی، 1387(. فضاهای سبز عمومی هم 
نظر  از  هم  و  افراد   محیطی  زيست  نیازهای  تأمین 
تأمین فضای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی 
آنان جايگاهی د رخور اهمیت د اشته است )سوزنچی، 
1383( و د ر ايجاد  حس جمعی نقش اساسی را ايفا می 
 (Fleming et al., 1985; Huang, 2006).  کنند
البته اين فضاها متعلق به تک تک ساکنین مجموعه 
بود ه و از اين منظر خصوصی تلقی می شوند ؛ ولی از 
آن جايی که می توانند  مورد  استفاد ة تمامی ساکنین 
پید ا  نیز  عمومی  و  جمعی  حالتی  بگیرند ،  قرار  نیز 
نوعی  را  ها  آن  توان  می  اساس  اين  بر  کنند .  می 
عنوان  به  که  گرفت  نظر  د ر  عمومی  نیمه  فضاهای 
آمد ،  و  رفت  د ر  را  مهمی  نقش  فعالیتی،  های  گره 
تعامل و ساير فعالیت های ساکنین مجموعه بر عهد ه 
د ارند  .(Archea, 1977) عالوه بر آن، پلی هستند  
که د نیای بیرون و د رون يک مجتمع مسکونی را به 
د فاع  قابل   فضاهايی  و  نمايند   می  متصل  يکد يگر 

 (Newman,1973). هستند

2-2- سئواالت و فرضیه تحقیق
د ر اين پژوهش، بر اساس نتايج حاصل از مرور اد بیات 
اجتماعی  تعامالت  افزايش  بر  مؤثر  عوامل  موضوع، 
ساکنان د ر فضاها استخراج گرد يد  و فرضیات تحقیق 
شکل گرفت. اين تحقیق با اين فرضیه پیش رفت که 
د ر مجتمع های مسکونی بلند مرتبه، افزايش ارتفاع و 
زند گی د ر طبقات باالتر، از مشارکت مرد م د ر فضاها 
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کاسته و سبب کاهش تعامالت اجتماعی می شود  و 
نیز  زير  اساسی  به سواالت  گرد د   انتها سعی می  د ر 

پاسخ د اد ه شود : 
- آيا زند گی د ر ارتفاع زياد  نسبت به سطح زمین سبب 

کاهش استفاد ه از فضاهای باز محوطه می-گرد د ؟
- آيا به طور کلی محوطه د ر ارتباط و تعامل ساکنین 

با يکد يگر تأثیرگذار است؟    

3- روش تحقیق
های  مجتمع  بند ی  طبقه  از  پس  پژوهش،  اين  د ر 
به  تهران  المللی  بین  برج  تهران،  شهر  بلند مرتبه 
عنوان نمونة مورد ی تحقیق حاضر انتخاب شد . اين 
برج د ر میان بزرگراه های حکیم غرب، شیخ بهايی و 
کرد ستان شهر تهران واقع شد ه است. برج بین المللی 
ارتفاع د ارد  که د ر 56 طبقه ساخته  تهران 162 متر 
شد ه است. سطح مقطع برج به شکل ستاره 3 پر با 
زوايای 120 د رجه است.  اين برج 220000 مترمربع 
آپارتمان   43( واحد    572 بر  مشتمل  که  د ارد   زيربنا 
سه  آپارتمان   313 د وخوابه،  آپارتمان   172 سوئیت، 
پنت  آپارتمان   11 خوابه،  چهار  آپارتمان   16 خوابه، 
هاوس تريپلکس و 17 واحد  تجاري د ر طبقه همکف( 
می باشد . مساحت فضای عمومی و باز برج نزد يک 
به 20000 متر مربع است که اين مقد ار د ر حد ود  9 

د رصد ِ متراژ زيربنای برج می باشد .
شناسايی  همچنین  و  موجود ،  وضع  بررسی  برای 
ساکنین،  های  خواسته  و  ها  محد ود يت  مشکالت، 
مطالعه مید انی مورد  استفاد ه قرار گرفت. اين مطالعه 
توصیفی – تحلیلی بر روی 61 نفر از افراد  ساکن د ر 
برج بین المللی تهران انجام گرد يد . د ر روش نمونه 
بخش  اختیار  د ر  پرسشنامه   70 تعد اد   آماری،  گیری 
های پذيرش سه بال قرار گرفت. پرسشنامه ها به طور 
تصاد فی میان ساکنین عبوری از فضاهای البی توزيع 
گرد يد  و از آنان د رخواست می شد  د ر نظرسنجی و 

تکمیل پرسشنامة حاوی سؤاالت، مشارکت نمايند  که 
به همکاری  آنان حاضر  از  نفر(   61( د ر حد ود  %87 
نمونه  پژوهش،  اين  های  آزمود نی  واقع  د ر  شد ند . 
های د اوطلب بود ه اند . د ر اين راستا از بعضی از پاسخ 
د هند گان به تناسب سواالت، مصاحبه ای 20 تا 30 

د قیقه ای نیز به عمل آمد . 
برای آن که تأثیر د ور بود ن از سطح زمین بر میزان 
آشنايی و تعامالت اجتماعی ساکنین با يکد يگر بررسی 
گرد د ، افزايش ارتفاع به عنوان متغیر مستقل و میزان 
وابسته  متغیر  عنوان  به  ساکنین  تعامالت  و  آشنايی 
د ر نظر گرفته شد  تا رابطة بین ارتفاع و میزان روابط 
رابطه،  اين  سنجش  آيد .  بد ست  يکد يگر  با  ساکنین 
بتوان  تا  انجام گرفت  بسته  پرسشنامة  قالب يک  د ر 
نمود .  تحلیل  و  تجزيه  بیشتری  د قت  با  را  ها  د اد ه 
د ر تحقیق حاضر ابتد ا د و د سته سوال د ر قالب يک 
پرسشنامه آماد ه شد  که د سته ای از سواالت بر اساس 
طیف لیکرت طراحی شد ه و بخشی د يگر نیز نظرات 
ساکنان را د ر زمینة نحوه استفاد ة ساکنان از فضاهای 
تعامالت  سطح  نیز  و  مسکونی  مجتمع  عمومی 
»مقیاس  تکنیک  از  شد .  می  جويا  آنان،  اجتماعی 
د هی لیکرت«1  به منظور مقايسه و اولويت بند ی 
عوامل استفاد ه گرد يد . پاسخ ها د ر طیف لیکرت به 
و  ضعیف  متوسط،  خوب،  خوب،  )خیلی  د ستة  پنج 
خیلی ضعیف( و يا )خیلی زياد ، زياد ، متوسط، کم و خیلی 

کم( تقسیم شد ند .
نامه  پرسش  آوری  جمع  و  نظرسنجی  اتمام  از  پس 
ها، اطالعات مربوط به هر سوال د سته بند ی شد  و 
يافته های حاصل از آن د ر راستای مشاهد ات مید انی 
قرار گرفت. د ر اين مطالعه، رابطه د و به د و متغیرهاي 
موجود  د ر تحقیق بررسی گرد يد  و با استفاد ه از تحلیل 
تغییرات  به  توجه  با  وابسته  متغیر  تغییرات  رگرسیون 

متغیر مستقل پیش بینی گرد يد . 

1 - Likert Scales
اين مقیاس از مجموعه اي منظم از گويه ها که به ترتیب خاصي تد وين شد ه است ساخته مي شود . اين گويه ها حاالت خاصي از پد يد ه مورد  اند ازه گیري 
را به صورت گويه هايي که از لحاظ ارزش اند ازه گیري د اراي فاصله هاي مساوي است عرضه مي کند . پاسخ-د هند ه میزان موافقت خود  را با هر يک از 
اين عبارات د ر يک مقیاس د رجه بند ي شد ه که معمواًل از يک تا پنج يا هفت د رجه است نشان مي د هد . سپس هريک از گويه ها از نظر عد د ي )رتبه( 

ارزش گذاري مي شود . حاصل جمع عد د ي اين ارزش ها، نمره آزمود ني را د ر اين مقیاس بد ست مي د هد .
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4- یافته هاي تحقیق
از 61 آزمود نی مورد  بررسی، 32 نفر )52%( زن و 29 نفر 
)48%( مرد  بود ند . بازة سنی د ر گروه مورد  مطالعه بین 

56 – 10 سال بود  و میانگین سنی 33 سال.
 

یا  عمومی  فضاهای  به  افراد   تمایل   -1-4
خصوصی

د ر سوالی که د ر مورد  تمايل افراد  به فضاهای عمومی 
و جمعی )فضاهايی که امکان د يد ار و گفت و گو را با 
سايرين فراهم می-آورند ( و يا فضاهای خصوصی )مانند  

محیط خانه( پرسید ه شد ه بود  نتايج زير بد ست آمد :
که  آن  رغم  علی  گرد د   می  مشاهد ه  که  گونه  همان 
د رصد  قابل توجهی از افراد  به فضاهای خصوصی تمايل 
د ارند ، بیش از نیمی از ساکنین )55%(، فضاهای عمومی 
نظیر پارک ها و فضاهای سبز مجتمع را به محیط خانه 
ترجیح می د هند  که اين مسأله نشان د اد  نتايج حاصل 
از اين پژوهش با يافته های تحقیقات مشابهی که د ر 
ساير کشورها صورت پذيرفته است، متفاوت می باشد  
 .)1999 ,Tandy ;1996 ,.Cunningham et al(
مطابق اظهارنظر ساکنین، بخشی از آن مربوط به تمايل 
با  ارتباط  برقراری  به د يد ار و گفت و گو و  افراد   ذاتی 
د يگران و بخشی د يگر به علت ايجاد  نیاز به تعامل با 
د ر  مد ت  طوالنی  زند گی  د لیل  به  مجموعه  ساکنین 

آپارتمان و تنهايی ناشی از آن است. 

و  آشنایی  افزایش  د ر  فضاها  نقش   -2-4
تعامل ساکنین

نتايج تحقیق نشان د اد  که هر يک از فضاهای عمومی 
مجتمع مورد  مطالعه، به گونه ای د ر ايجاد  ارتباط میان 
ساکنین مجتمع تأثیر می گذارند . با توجه به نمود ار، طبق 
نظر ساکنین، فضاهای جمعی مانند  پارک ها و فضای 
سبز و نیز آمفی تاتر و ساير بخش های جمعی د اخلی، 
مهم ترين نقش را د ر افزايش تعامالت و آشنايی ساکنین 
با يکد يگر د ارند . البی مجتمع با د اشتن امکاناتی نظیر 
مبلمان و تلويزيون، فضای مناسبی را برای گرد هم آيی 
ساکنین فراهم آورد ه و از د يد  آنان د ومین فضا از نظر 
عد م  است.  ساکنین  تعامالت  افزايش  د ر  تأثیر  میزان 
تعريف فضاهای مناسب برای بازی کود کان و نیز کمبود  
مبلمان مناسب د ر اطراف آن برای والد ين و ساير ساکنین 
مجتمع، سبب شد ه است که اين گونه فضاها رتبه سوم د ر 

میزان تأثیرگذاری بر تعامالت را بد ست آورند . 

6 
 

هاي حاصل از آن در بندي شد و يافتهبه هر سوال دسته ها، اطالعات مربوطآوري پرسش نامهپس از اتمام نظرسنجي و جمع
در اين مطالعه، رابطه دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق بررسي گرديد و با استفاده از  .راستاي مشاهدات ميداني قرار گرفت

.  بيني گرديدتحليل رگرسيون تغييرات متغير وابسته با توجه به تغييرات متغير مستقل پيش
 

 ي تحقيقهاتهياف -4
سال بود و  10 – 56بازة سني در گروه مورد مطالعه بين . مرد بودند%) 48(نفر  29زن و %) 52(نفر  32آزمودني مورد بررسي،  61از 

.  سال 33ميانگين سني 
 

تمايل افراد به فضاهاي عمومي يا خصوصي  -4-1
) آورندايي كه امكان ديدار و گفت و گو را با سايرين فراهم ميفضاه(عمومي و جمعي در سوالي كه در مورد تمايل افراد به فضاهاي 

: پرسيده شده بود نتايج زير بدست آمد) مانند محيط خانه(و يا فضاهاي خصوصي 
رغم آن كه درصد قابل توجهي از افراد به فضاهاي خصوصي تمايل دارند، بيش از نيمي از گردد عليگونه كه مشاهده ميهمان

دهند كه اين مسأله نشان داد ها و فضاهاي سبز مجتمع را به محيط خانه ترجيح ميضاهاي عمومي نظير پارك، ف%)55(ساكنين 
باشد هاي تحقيقات مشابهي كه در ساير كشورها صورت پذيرفته است، متفاوت مينتايج حاصل از اين پژوهش با يافته

(Cunningham et al., 1996; Tandy, 1999) .كنين، بخشي از آن مربوط به تمايل ذاتي افراد به ديدار مطابق اظهارنظر سا
و گفت و گو و برقراري ارتباط با ديگران و بخشي ديگر به علت ايجاد نياز به تعامل با ساكنين مجموعه به دليل زندگي طوالني 

.  مدت در آپارتمان و تنهايي ناشي از آن است
 

 
 

نين تعامل ساك نقش فضاها در افزايش آشنايي و -4-2
ثير أدر ايجاد ارتباط ميان ساكنين مجتمع ت ايگونهبه  مطالعه، مجتمع مورد فضاهاي عموميان داد كه هر يك از شنتايج تحقيق ن

هاي تاتر و ساير بخشها و فضاي سبز و نيز آمفيبا توجه به نمودار، طبق نظر ساكنين، فضاهاي جمعي مانند پارك. گذارندمي
البي مجتمع با داشتن امكاناتي نظير مبلمان . قش را در افزايش تعامالت و آشنايي ساكنين با يكديگر دارندترين نجمعي داخلي، مهم

آيي ساكنين فراهم آورده و از ديد آنان دومين فضا از نظر ميزان تأثير در افزايش تعامالت و تلويزيون، فضاي مناسبي را براي گردهم

نمود ار 1- نمود ار ساکنین به فضاهای عمومی یا خصوصی
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راي بازي كودكان و نيز كمبود مبلمان مناسب در اطراف آن براي والدين و ساير عدم تعريف فضاهاي مناسب ب. ساكنين است
.  ساكنين مجتمع، سبب شده است كه اين گونه فضاها رتبه سوم در ميزان تأثيرگذاري بر تعامالت را بدست آورند

 

 
 

كيفيت فضاهاي باز و محوطه مجتمع   -4-3
).  3 شماره نمودار(كيفيتي متعادل برخوردار هستند از ديد ساكنين، فضاهاي باز و محوطه مجتمع از 

 
 ميزان استفاده از فضاهاي باز و محوطه مجتمع مسكوني -4-4

. دهند، فضاهاي باز و آزاد مجتمع را چندان مورد استفاده قرار نمي%)38(گردد بيش از نيمي از پاسخگويان همانگونه كه مشاهده مي
 . اي باز و انتظارات ساكنين از اين گونه فضاها پرسيده شده، به داليل آن اشاره گرديده استدر سواالتي كه در مورد مشكالت فضاه

 

 
 
 
 
 

نمود ار 2- نقش فضاها د ر افزایش آشنایی و تعامل ساکنین

7 
 

راي بازي كودكان و نيز كمبود مبلمان مناسب در اطراف آن براي والدين و ساير عدم تعريف فضاهاي مناسب ب. ساكنين است
.  ساكنين مجتمع، سبب شده است كه اين گونه فضاها رتبه سوم در ميزان تأثيرگذاري بر تعامالت را بدست آورند

 

 
 

كيفيت فضاهاي باز و محوطه مجتمع   -4-3
).  3 شماره نمودار(كيفيتي متعادل برخوردار هستند از ديد ساكنين، فضاهاي باز و محوطه مجتمع از 

 
 ميزان استفاده از فضاهاي باز و محوطه مجتمع مسكوني -4-4

. دهند، فضاهاي باز و آزاد مجتمع را چندان مورد استفاده قرار نمي%)38(گردد بيش از نيمي از پاسخگويان همانگونه كه مشاهده مي
 . اي باز و انتظارات ساكنين از اين گونه فضاها پرسيده شده، به داليل آن اشاره گرديده استدر سواالتي كه در مورد مشكالت فضاه

 

 
 
 
 
 

نمود ار 3- کیفیت فضاهای باز و محوطه مجتمع
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4-3- کیفیت فضاهای باز و محوطه مجتمع 
از  مجتمع  محوطه  و  باز  فضاهای  ساکنین،  د يد   از 

کیفیتی متعاد ل برخورد ار هستند  )نمود ار شماره 3(. 

و  باز  فضاهای  از  استفاد ه  میزان   -4-4
محوطه مجتمع مسکونی

از  نیمی  از  بیش  گرد د   می  مشاهد ه  که  همانگونه 
را  مجتمع  آزاد   و  باز  فضاهای   ،)%38( پاسخگويان 
چند ان مورد  استفاد ه قرار نمی د هند . د ر سواالتی که 
انتظارات ساکنین  و  باز  فضاهای  مورد  مشکالت  د ر 
از اين گونه فضاها پرسید ه شد ه، به د اليل آن اشاره 

گرد يد ه است. 

 
آزاد   فضای  د ر  که  هایی  فعالیت   -5-4

مجتمع انجام می گیرد 
از فعالیت های عمد ه ای که د ر فضاهای باز مجتمع 
صورت می گیرد  پیاد ه روی است. 18 نفر )30%( از 
ترين  اصلی  را  زد ن  قد م  و  روی  پیاد ه  پاسخگويان، 
فعالیت خود  د ر اين گونه فضاها بیان کرد ه اند . انجام 
و  بسکتبال  والیبال،  فوتبال،  نظیر  پويا  های  فعالیت 
تنیس نیز از د يگر فعالیت هايی بود  که 15 نفر )%25( 

از ساکنین به آن اشاره نمود ه اند .
 تنها 6 نفر )10%( از پاسخگويان گفت و گو و مالقات 
با د وستان و همسايگان را جزو فعالیت های خود  د ر 
از د اليل اصلی آن،  اند  که يکی  بیان کرد ه  مجتمع 

د ر  نشستن  محل-های  و  کافی  ها ی  نیمکت  نبود  
محوطه مجموعه است.

4-6- مشکالت فضاهای باز مجتمع
يکی از مشکالت اصلی فضاهای باز از د يد  ساکنین، 
کمبود  فضاهای سبز است که 15 نفر )25%( از پرسش 
و  د رختان  کمبود   اند .  کرد ه  اشاره  آن  به  شوند گان 
خالی بود ن باغچه ها نیز از مشکالت عمد ة فضاهای 

سبز بیان گرد يد ه است.
 کافی نبود ن سطح فضاهای باز د ر مقايسه با زيربنای 
برج و تعد اد  ساکنین آن، مشکل د يگری بود  که مورد  
توجه 13 نفر از ساکنین قرار گرفته بود  )21%(. طراحی 
نامناسب فضاهای باز شامل فضاسازی ضعیف و نیز 
فضای  مانند   فضاها  مناسب  تفکیک  و  تعريف  عد م 
بیان  ساکنین  از   )%15( نفر   9 توسط  ها،  بچه  بازی 
فضاهای  پاسخگويان  از   )%8( نفر   5 تنها  بود .  شد ه 
باز مجتمع را د ارای کیفیتی مناسب و قابل قبول بیان 

کرد ند . 

4-7- انتظارات ساکنین از فضاهای باز مجتمع
از  بیشتر،  د رختان  کاشت  و  سبز  فضاهای  افزايش 
فضاسازی  است.  ساکنین  های  خواسته  مهمترين 
بهتر و د ر نظر گرفتن محل هايی برای گفت و گو و 

8 
 

 
 
 
 

 
 

گيرد هايي كه در فضاي آزاد مجتمع انجام ميفعاليت -4-5
روي و قدم دهاز پاسخگويان، پيا )%30( نفر 18. روي استگيرد پيادهاي كه در فضاهاي باز مجتمع صورت ميهاي عمدهاز فعاليت

نظير فوتبال، واليبال، بسكتبال و تنيس نيز از هاي پويا فعاليتانجام . نداهترين فعاليت خود در اين گونه فضاها بيان كردزدن را اصلي
ت با گو و مالقاواز پاسخگويان گفت )%10( نفر 6تنها . ندانمودهاز ساكنين به آن اشاره  )%25( نفر 15هايي بود كه فعاليتديگر 

-ي كافي و محلهااز داليل اصلي آن، نبود نيمكتند كه يكي اههاي خود در مجتمع بيان كردفعاليت جزودوستان و همسايگان را 
 .هاي نشستن در محوطه مجموعه است

  

 
 

ي و باز محدوده فضاهاي مسكون .1شكل 
 .نگارندگان: ؛ ماخذالمللي تهرانبرج بين

نمود ار 4- میزان استفاد ه از فضاهای باز و محوطه مجتمع

8 
 

 
 
 
 

 
 

گيرد هايي كه در فضاي آزاد مجتمع انجام ميفعاليت -4-5
روي و قدم دهاز پاسخگويان، پيا )%30( نفر 18. روي استگيرد پيادهاي كه در فضاهاي باز مجتمع صورت ميهاي عمدهاز فعاليت

نظير فوتبال، واليبال، بسكتبال و تنيس نيز از هاي پويا فعاليتانجام . نداهترين فعاليت خود در اين گونه فضاها بيان كردزدن را اصلي
ت با گو و مالقاواز پاسخگويان گفت )%10( نفر 6تنها . ندانمودهاز ساكنين به آن اشاره  )%25( نفر 15هايي بود كه فعاليتديگر 

-ي كافي و محلهااز داليل اصلي آن، نبود نيمكتند كه يكي اههاي خود در مجتمع بيان كردفعاليت جزودوستان و همسايگان را 
 .هاي نشستن در محوطه مجموعه است

  

 
 

ي و باز محدوده فضاهاي مسكون .1شكل 
 .نگارندگان: ؛ ماخذالمللي تهرانبرج بين

شکل 1. محد ود ه فضاهای مسکونی و باز برج بین المللی تهران؛ 
ماخذ: نگارند گان.
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گرد هم آيی همسايگان و استقرار نیمکت ها و صند لی 
های بیشتر د ر کنار  تفکیک مناسب فضاهای عمومی 

از د يگر خواسته های عمد ه ساکنین بود .    

افزایش  د ر  جمعی  فضاهای  تاثیر   -8-4
آشنایی و تعامالت ساکنین

وجود  فضاهای جمعی تأثیر بسزايی د ر افزايش آشنايی 
نمود ار  د ارد . همان گونه که د ر  ارتباطات ساکنین  و 
فضاهای  پاسخگويان،  د رصد    35 شود ،  می  د يد ه 
عمومی را د ارای نقشی اساسی د ر افزايش تعامالت و 
آشنايی همسايگان و ساکنین می د انند . نیاز به وجود  
فضاهای سبز و آزاد  کافی و مناسب د ر مجتمع های 
مسکونی بلند  مرتبه، از شیب صعود ی نمود ار نتیجه 

می شود . 
 

 4-9- میزان آشنایی و رفت و آمد  ساکنین 
مجتمع با یکد یگر

چنان که از نمود ار شماره 6 بر می آيد ، میزان آشنايی 
و روابط ساکنین با يکد يگر بسیار کم و ناچیز است. 
صمیمیت  میزان  تعیین  برای  که  مشابهی  سوال  د ر 
و  میزان رفت  د ر مورد   روابط همسايگی،  د ر  موجود  
آمد  آن ها پرسید ه شد ، نتايج مشابهی با اند کی تغییر 

به د ست آمد .
 طبق مصاحبه ای که با تعد اد ی از ساکنین صورت 
پايین  کیفیت  و  عمومی  فضاهای  کمبود   گرفت، 
طبقات،  د ر  جمعی  فضاهای  وجود   عد م  فضاها،  اين 

راهروهای تنگ و کسل کنند ه د ر کنار تنوع فرهنگی 
قرار  اشاره  مورد   اصلی  د اليل  عنوان  به  ساکنین 

گرفتند .

 4-10- تأثیر زند گی د ر ارتفاع د ر کاهش 
استفاد ه از فضاهای آزاد  و سبز

تأثیر  ارتفاع  د ر  زند گی  معتقد ند   که  کسانی  تعد اد  
مجتمع  باز  فضاهای  از  استفاد ه  کاهش  د ر  چند انی 
ند ارد  کمی بیشتر از آن هايی است که معتقد ند  د وری 
از فضاهای سبز و عمومی به علت زند گی د ر ارتفاع 
و  زمین  به سطح  راحت  د سترسی  برای  است  مانعی 
د ستیابی راحت به اين گونه فضاها )نمود ار شماره 7(. 
يکی از ساکنین که اعتقاد  د اشت اين تاثیر بسیار اند ک 
و ناچیز است د ر مصاحبة خود  د لیل آن را اين گونه 
 10بیان کرد  که افزايش ارتفاع نیاز به برقراری ارتباط با 

 

 
 
 

 
 

ميزان آشنايي و رفت و آمد ساكنين مجتمع با يكديگر  -4-9
در سوال مشابهي كه براي . آيد، ميزان آشنايي و روابط ساكنين با يكديگر بسيار كم و ناچيز استبر مي 6 شماره چنان كه از نمودار

ها پرسيده شد، نتايج مشابهي با اندكي تغيير به تعيين ميزان صميميت موجود در روابط همسايگي، در مورد ميزان رفت و آمد آن
ي كه با تعدادي از ساكنين صورت گرفت، كمبود فضاهاي عمومي و كيفيت پايين اين فضاها، عدم وجود اطبق مصاحبه. دست آمد

كننده در كنار تنوع فرهنگي ساكنين به عنوان داليل اصلي مورد اشاره قرار فضاهاي جمعي در طبقات، راهروهاي تنگ و كسل
 .گرفتند

 

 
 

ز فضاهاي آزاد و سبز ثير زندگي در ارتفاع در كاهش استفاده اأت -4-10
هايي است ي در كاهش استفاده از فضاهاي باز مجتمع ندارد كمي بيشتر از آنچندان ثيرأتفاع ترتعداد كساني كه معتقدند زندگي در ا

كه معتقدند دوري از فضاهاي سبز و عمومي به علت زندگي در ارتفاع مانعي است براي دسترسي راحت به سطح زمين و دستيابي 
 خودة در مصاحباين تاثير بسيار اندك و ناچيز است  شتيكي از ساكنين كه اعتقاد دا. )7 شماره نمودار( ه اين گونه فضاهاراحت ب

به  خصوص نيازبه ، كندرا در انسان تقويت ميارتباط با طبيعت برقراري نياز به دليل آن را اين گونه بيان كرد كه افزايش ارتفاع 
. پرندگان طبيعت و، شنيدن صداي انسان

 
تاثير ارتفاع بر تعامالت و روابط ساكنين  -4-11

ارتباط ميزان (ميان دو متغير تحقيق  همبستگيبراي بدست آوردن 
ابتدا ميزان روابط  ،)ارتفاع ساكنين بر حسب افزايش اجتماعي

دهي گرديد و سپس بر وزنهاي عددي ساكنين بر حسب كميت
. تنظيم گرديد 2 شماره آن اساس جدول

نمود ار 6- میزان اشنایی ساکنین با یکد یگر

9 
 

 
 
 

مشكالت فضاهاي باز مجتمع  -4-6
به آن اشاره  شوندگانپرسشاز  )%25( نفر 15، كمبود فضاهاي سبز است كه ينساكنفضاهاي باز از ديد  ت اصليمشكاليكي از 

كافي نبودن سطح فضاهاي . گرديده استفضاهاي سبز بيان ة از مشكالت عمد نيزها كمبود درختان و خالي بودن باغچه. اندكرده
). %21(قرار گرفته بود نفر از ساكنين  13ه مشكل ديگري بود كه مورد توج ،باز در مقايسه با زيربناي برج و تعداد ساكنين آن

 9ها، توسط طراحي نامناسب فضاهاي باز شامل فضاسازي ضعيف و نيز عدم تعريف و تفكيك مناسب فضاها مانند فضاي بازي بچه
ابل قبول بيان از پاسخگويان فضاهاي باز مجتمع را داراي كيفيتي مناسب و ق )%8( نفر 5تنها . از ساكنين بيان شده بود )%15( نفر

.  كردند
انتظارات ساكنين از فضاهاي باز مجتمع  -4-7

هايي فضاسازي بهتر و در نظر گرفتن محل. هاي ساكنين استافزايش فضاهاي سبز و كاشت درختان بيشتر، از مهمترين خواسته
كيك مناسب فضاهاي عمومي از ديگر هاي بيشتر در كنار  تفها و صندليآيي همسايگان و استقرار نيمكتبراي گفت و گو و گردهم

.     هاي عمده ساكنين بودخواسته
 

 تاثير فضاهاي جمعي در افزايش آشنايي و تعامالت ساكنين -4-8
درصد  35شود، گونه كه در نمودار ديده ميهمان. ثير بسزايي در افزايش آشنايي و ارتباطات ساكنين داردأوجود فضاهاي جمعي ت

نياز به وجود . دانندومي را داراي نقشي اساسي در افزايش تعامالت و آشنايي همسايگان و ساكنين ميپاسخگويان، فضاهاي عم
 . شودفضاهاي سبز و آزاد كافي و مناسب در مجتمع هاي مسكوني بلند مرتبه، از شيب صعودي نمودار نتيجه مي

  

 
 
 
 
 

 نمود ار 5- تاثیر فضاهای جمعی د ر افزایش آشنایی و ارتباطات
ساکنین

10 
 

 
 
 

 
 

ميزان آشنايي و رفت و آمد ساكنين مجتمع با يكديگر  -4-9
در سوال مشابهي كه براي . آيد، ميزان آشنايي و روابط ساكنين با يكديگر بسيار كم و ناچيز استبر مي 6 شماره چنان كه از نمودار

ها پرسيده شد، نتايج مشابهي با اندكي تغيير به تعيين ميزان صميميت موجود در روابط همسايگي، در مورد ميزان رفت و آمد آن
ي كه با تعدادي از ساكنين صورت گرفت، كمبود فضاهاي عمومي و كيفيت پايين اين فضاها، عدم وجود اطبق مصاحبه. دست آمد

كننده در كنار تنوع فرهنگي ساكنين به عنوان داليل اصلي مورد اشاره قرار فضاهاي جمعي در طبقات، راهروهاي تنگ و كسل
 .گرفتند

 

 
 

ز فضاهاي آزاد و سبز ثير زندگي در ارتفاع در كاهش استفاده اأت -4-10
هايي است ي در كاهش استفاده از فضاهاي باز مجتمع ندارد كمي بيشتر از آنچندان ثيرأتفاع ترتعداد كساني كه معتقدند زندگي در ا

كه معتقدند دوري از فضاهاي سبز و عمومي به علت زندگي در ارتفاع مانعي است براي دسترسي راحت به سطح زمين و دستيابي 
 خودة در مصاحباين تاثير بسيار اندك و ناچيز است  شتيكي از ساكنين كه اعتقاد دا. )7 شماره نمودار( ه اين گونه فضاهاراحت ب

به  خصوص نيازبه ، كندرا در انسان تقويت ميارتباط با طبيعت برقراري نياز به دليل آن را اين گونه بيان كرد كه افزايش ارتفاع 
. پرندگان طبيعت و، شنيدن صداي انسان

 
تاثير ارتفاع بر تعامالت و روابط ساكنين  -4-11

ارتباط ميزان (ميان دو متغير تحقيق  همبستگيبراي بدست آوردن 
ابتدا ميزان روابط  ،)ارتفاع ساكنين بر حسب افزايش اجتماعي

دهي گرديد و سپس بر وزنهاي عددي ساكنين بر حسب كميت
. تنظيم گرديد 2 شماره آن اساس جدول

نمود ار 7- تاثیر ارتفاع د ر کاهش استفاد ه از فضاهای آزاد 
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جد ول ا- کمیت عد د ی میزان روابط ساکنین با یکد یگر

جد ول 2- میانگین میزان آشنایی ساکنین د ر طبقات

طبیعت را د ر انسان تقويت می کند ، به خصوص نیاز 
به شنید ن صد ای انسان، طبیعت و پرند گان.

4-11- تاثیر ارتفاع بر تعامالت و روابط ساکنین
برای بد ست آورد ن همبستگی میان د و متغیر تحقیق 
افزايش  حسب  بر  ساکنین  اجتماعی  ارتباط  )میزان 
کمیت  حسب  بر  ساکنین  روابط  میزان  ابتد ا  ارتفاع(، 
های عد د ی وزن د هی گرد يد  و سپس بر آن اساس 

جد ول شماره 2 تنظیم گرد يد .

بد ين ترتیب نمود ار میزان آشنايی و تعامالت ساکنین بر 
حسب افزايش ارتفاع به صورت زير بد ست آمد :

د ر اين نمود ار محور افقی بیانگر طبقة سکونت افراد  و 
محور عمود ی میزان آشنايی او را با ساير ساکنین نشان 
می د هد . با تحلیل رگرسیون د اد ه ها نمود ار زير بد ست 
آمد . بر اساس نمود ار و خط رگرسیون، اگرچه افزايش 
برج سبب  میانی  تا طبقات  و  میانگین  به طور  ارتفاع 
کاهش تعامالت و آشنايی ساکنین با يکد يگر گشته، 
از طبقات میانی به باال به تد ريج و با افزايش ارتفاع، 

ارتباطات ساکنین نیز رو به فزونی گذاشته است.
برای کم کرد ن تأثیر نقش ارتفاع بر کاهش تعامالت 

ساکنین راهکارهای زير پیشنهاد  می گرد د :
1- ايجاد  فضاهای باز و سبز د ر ارتفاع، د ر هر طبقه 
و يا میان چند ين طبقه به صورت مشترک که با اين 
راهکار د سترسی ساکنین به فضاهای باز و سبز تسهیل 

می يابد .

2- باال برد ن سطح کیفیت فضاهای باز با د رختکاری و 
ايجاد  فضاهای سرسبز و د ر نظر گرفتن محد ود ه هايی 
مناسب برای فعالیت های اجتماعی ايستا )نشستن، د ور 

هم جمع شد ن ساکنین(. 
3- کاهش فضاهای غیر قابل د فاع مانند  فضاهايی از 
محوطه که مسقف هستند  و نظارت والد ين بر فرزند ان 

را از طبقة سکونتشان با مشکل روبرو می سازد . 
د ر  مثاًل  باز  تفکیک عملکرد های مختلف فضای   -4
نظر گرفتن بخشی برای بازی کود کان، بخشی برای 
ورزش و د ويد ن و بخشی برای نشستن و گفت و گوی 

ساکنین. 
5- پرهیز از ايجاد  راهروهای تنگ و خسته کنند ه د ر 
طبقات؛ راهروهايی که فقط نقش حرکتی د اشته و د ر 
هیچ جای مسیر خود  گشايشی ند ارند  و فرد  را واد ار می 
کند  که به سرعت از آن ها عبور کرد ه و به خانة خود  

رسد .
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نمود ار 9- نمود ار رگسیون تاثیر ارتفاع بر تعامالت اجتماعی ساکنین
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5- نتیجه گیری و جمعبند ي
وحد ت  ايجاد   برای  ها  فعالیت  و  عملکرد ها  ترکیب 
نیمه  نیمه خصوصی،  و عرصه های مختلف  فضايی 
عمومی و عمومی به عنوان بستر اصلی د ر تعامالت 
و روابط اجتماعی محسوب می شوند . برج بین المللی 
باال،  کیفیت  با  واحد هايی  د اشتن  علیرغم  تهران 
نیست.  برخورد ار  از فضاهای عمومی مناسب  چند ان 
نبود ن سطح  کافی  سبز،  فضاهای  و  د رختان  کمبود  
ساکنین  تعد اد   به  نسبت  جمعی  و  عمومی  فضاهای 
مانند   فضاها  مناسب  تفکیک  عد م  برج،  بنای  زير  و 
عمومی،  های  بخش  ساير  از  کود کان  بازی  فضای 
همه از عواملی است که سبب شد ه اين گونه فضاها 
استقبال  و  توجه  مورد   است  شايسته  که  طور  آن 

ساکنین واقع نگرد د . 
نقشی  جمعی  فضاهای  که  د اد   نشان  تحقیق  نتايج 
بر  ساکنین  تعامالت  و  آشنايی  افزايش  د ر  اساسی 
عهد ه د ارند . حال که زند گی د ر آپارتمان بین انسان 
و محیط طبیعی فاصله اند اخته، ايجاد  فضاهايی باز و 
سبز با معماری و محوطه سازی زيبا، د ر فرآهم آورد ن 
بستری برای برقراری ارتباطات و تعامالت اجتماعی 
فضاهايی  ايجاد   با  همچنین  باشد .  می  مفید   بسیار 
برای  بخشی  د اد ن  قرار  و  ساختمان  د ل  د ر  عمومی 
توان  می  عصرها،  هنگام  به  ساکنین  آيی  گرد هم 
تعامالت و ارتباط بین افراد  را ارتقاء د اد . علیرغم آن 
آزاد  و  باز و  از فضای  ارتفاع، ساکنین را  افزايش  که 
د ر نتیجه از يکد يگر د ور می کند ، ولی يافته ها نشان 
د اد  که د ر طبقات باالی برج افزايش ارتفاع نه تنها 
تعامالت  افزايش  بلکه  نشد ه  تعامالت  کاهش  سبب 
به همراه د اشته  نیز  را  با يکد يگر  آشنايی ساکنین  و 
است. آن گونه که پیش تر بیان شد  افزايش تد ريجی 
ارتفاع نیاز به ارتباط با فضای باز و طبیعت و ساکنین 
را تقويت کرد ه لذا افراد  تمايل بیشتری به استفاد ه از 
اين گونه فضاها از خود  نشان می د هند .د ر پايان می 
توان اين نکته را خاطرنشان ساخت که افزايش ارتفاع 
لزومًا کاهش تعامالت اجتماعی و آشنايی ساکنین را 
افزايش  که  پژوهش  اولیة  و فرض  ند اشته  د نبال  به 

تعامالت  تد ريجی  کاهش  عامل  را  ارتفاع  تد ريجی 
تأيید   نمود ،  می  بیان  يکد يگر  با  ساکنین  آشنايی  و 

نگرد يد .
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تبیین رویکرد  انتخاب استراتژی مد یریت توسعه مناطق ساحلی
 با تاکید  بر بوم گرایی

محمد  رضا بمانیان*- د انشیار د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ايران.
آیالر کلوی- کارشناس ارشد  معماری منظر، د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ايران.

حسین اشکوه- د انشجوی د کتری مد يريت پروژه و ساخت، د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ايران.

چکید ه
نوارهای ساحلی به عنوان يکی از مناطق استراتژيک و پر اهمیت 
از طرف د يگر، همواره همجواری  هر کشور محسوب می گرد د . 
آب و خشکی منشا شکل گیری اجتماعات بشری بود ه است. د ر 
شرايط کنونی جهانی با تاکید  بر تغییرات سريع د ر عرصه مباحث 
ويژه  به  و  شهری  مد يريت  استراتژی  تد وين  به  توجه  شهری 
مد يريت توسعه نواحی ساحلی اهمیت بیشتری پید ا می کند . کشور 
ايران نیز با توجه به د اشتن مرز آبی وسیع د ر شمال و جنوب از 
قاعد ه مستثنی نمی باشد . بند ر ترکمن بنا بر موقعیت استراتژيک 
د ر منطقه و د ارا بود ن بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب يکی از 
نوار  توسعه  د يرباز  از  که  باشد   می  ايران  شمالی  ساحلی  نواحی 
ساحلی آن د ستخوش تغییراتی بود ه تا پاسخ گوی نیازهای شهری، 
توريستی، حمل و نقل و غیره بند ر ترکمن باشد . عد م وجود  يک 
استراتژی مناسب برای مد يريت توسعه اين بند ر چالشهايی را برای 
توسعه آتی آن فراهم نمود ه که اين موضوع ضرورت تد وين يک 
می  نمايان  را  ساحلی  ناحیه  اين  مد يريت  برای  جامع  استراتژی 
سازد . د ر اين تحقیق با استفاد ه از روش کیفی، توصیفی به بررسی 
ويژگی های نواحی ساحلی پرد اخته شد ه و يک مد ل جد يد  برای 
تعیین استراتژی توسعه ارائه می گرد د . نتايج تحقیق مشخص نمود  
که با توجه به ويژگی های بند ر ترکمن استراتژی مناسب توسعه، 
استراتژی احیا و بهسازی با تاکید  بر ايجاد  کارکرد های جد يد  د ر 

نواحی ساحلی می باشد .
واژگان کلید ی: شهر ساحلی، استراتژی توسعه، مد يريت ساحلی، بند ر 

ترکمن.
Bemanian@modares.ac.ir  :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09121081534، رايانامه *
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Reviews of management developing approaches in 
coastal areas

Coastal areas consider as a strategic and important 
region of each country. Proximity of water and land 
always was the origin of human societies’ formation. 
Currently, in the rapidly changing world the emphasis 
shifts on urban issues according to strategy and urban 
management, especially management of coastal de-
velopment. Iran considering wide costal area in the 
north and south is no exception. According to Bandar 
Turkmen’s strategic location in the region and its so-
cial and cultural context in northern of Iran is subject 
to change in order to meet urban, tourist, transport etc. 
needs. Lack of a proper strategy to manage costal ar-
ea’s future development provides the necessary of de-
veloping a comprehensive strategy for managing the 
coastal areas. In this study, using qualitative methods, 
descriptive features of coastal areas discuss and new 
model to determine the development strategy provide. 
The results of study identified the appropriate strategy 
for development of Bandar Turkmen is revitalization 
and improvement strategies with an emphasis on cre-
ating new functionality in this coastal area. 
Keywords: Costal Development, Coastal Manage-
ment, Costal Area, Bandar Turkmen.
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مقد مه
بسواحل هرکشور از نظر اقتصاد ی، اجتماعی، سیاسی 
و حتی نظامی اهمیت خاصی د ارند ، زيرا از يک سو 
از  و  گرفته  فرا  آب  را  زمین  د رصد  سطح  حد ود  75 
ارتباطی  زيربنايی،  تأسیسات  از  بسیاری  سوی د يگر، 
اهمیت  امروزه  قرارد ارند .  مناطق  اين  د ر  توريستی  و 
های  بخش  د ر  د رياها  و  سواحل  عظیم  پتانسیل  و 
نظاير  و  توريسم  غذا،  تأمین  انرژی،  نقل،  و  حمل 
به  ساحل  محد ود ه  نیست.  پوشید ه  هیچکس  بر  آن 
عنوان مرز خشکی و د ريا مطرح گرد يد ه و د ر مباحث 
استراتژيک شهری از جايگاه ويژه ای برخورد ار است. 
کشور ما نیز از اين نعمت الهی بی بهره نبود ه و وجود  
بیش از 3000 کیلومترخط ساحلی د ر شمال و جنوب 
کشور، اهمیت بررسی و مطالعات همه جانبه د ر جهت 
تد وين برنامه های توسعه و مد يريت بهینه نوارهای 
ساحلی با هد ف تبیین توسعه پايد ار د ر اين مناطق را 

اجتناب ناپذير می کند .
مناطق  د ر  کنونی  بشری  مسائلی که جوامع  از  يکی 
و  رويه  بی  رشد   باشند ،  می  مواجه  آن  با  ساحلی 
بر محیط ساحلی  آن  تاثیرات  و  ناموزون شهرنشینی 
 (Allison, 2000, همکاران  و  آلیسون  باشد .  می 
»مناطق  که  د ارند   می  بیان  رابطه  اين   (P.2د ر 
از  بیشتر  که  است  نقاطی  زمره  د ر  ساحلی 
هر جاي د یگر د ر معرض خطر این توسعه 
بیش از حد  قرار د ارد .« ترد يد ي وجود  ند ارد  که 
ساحلی  شهرهاي  د ر  مرد م  تمرکز  کشورها  اکثر  د ر 
مجموعه اي متمرکز را از آثار منفی زيست محیطی 
و اجتماعی ايجاد  می کند ، اما شايان توجه است که 
فرصت  تهد يد اتی،  چنین  قبال  د ر  ساحلی  شهرهاي 
های منحصر به فرد ی را نیز د ارا می باشند  که اهمیت 
مد يريت برنامه ريزی شد ه توسعه های آتی آن را چند  
د ر  ها  و فرصت  ها  از قوت  استفاد ه  برابر می سازد . 
شهري  ريزي  برنامه  د ر  مؤثر  رويکرد ي  اعمال  گرو 
به  آنرا  محیطی  زيست  پايد اري  تا  است  نواحی  اين 

د نبال د اشته باشد .
مد يريت  د ر  اساسی  فرض  پیش  اين  به  توجه  با 

توسعه شهری نواحی ساحلی، تحقیق حاضر با بررسی 
و  ها  مد ل  حوزه،  اين  د ر  گرفته  صورت  تحقیقات 
د ر  شهری  توسعه  مد يريت  مختلف  های  استراتژی 
نواحی ساحلی را ارزيابی نمود ه و با مورد کاوی ويژگی 
تد وين  رويکرد   يک  ترکمن  بند ر  ساحلی  نوار  های 
نوار ساحلی  برای  توسعه شهری،  استراتژی مد يريت 
بند ر ترکمن ارائه می نمايد . با توجه به اينکه توصیف 
و تحلیل د ر اين تحقیق د ارای اهمیت اساسی است، 
د ر جهت انجام تحقیق، روش تحقیق د ر اين پژوهش 
جمع  برای  و  شد   گرفته  نظر  د ر  تحلیلی  توصیفی- 
آوری اطالعات از مشاهد ه و بررسی اسناد  و مد ارک 
تاريخی و کتابخانه ای و اينترنتی استفاد ه گرد يد . د ر 
نخست  تحقیق،  نظری  مبانی  به  يابی  د ست  جهت 
به تحلیل و بررسی اطالعات به د ست آمد ه از متون 
پرد اخته شد ه   اينترنتی  منابع  و  ای  کتابخانه  اسناد   و 
است. بنابراين پس از د ست يابی به مفاهیم پايه ای 
و رويکرد های نظری د ر زمینه مبانی توسعه و برنامه 
های مد يريتی د ر مناطق ساحلی، به تحلیل و بررسی 
اجتماعی،  تاريخی،  فرهنگی،  کالبد ی،  های  ويژگی 
اکولوژيکی و اقلیمی محد ود ه مورد  مطالعه، با توجه به 
اسناد  از جمله، عکس های هوايی، نقشه ها، گزارش 
های منابع طبیعی و محیط زيست از وضعیت حال و 

گذشته منطقه، مورد  ارزيابی قرار گرفته است.
اد بیات  و  نظری  مبانی  ابتد ا  اين موضوع  به  توجه  با 
موضوع نواحی ساحلی بیان شد ه  سپس رويکرد های 
توسعه ای اين مناطق بررسی می گرد د ، پس از بیان 
مد يريت  رويکرد   انتها  د ر  ترکمن  بند ر  های  ويژگی 

توسعه نوار ساحلی بند ر ترکمن ارائه خواهد  شد .

روش تحقیق
و  ابزار  از  اي  مجموعه  تحقیق  روش  يا  متد ولوژی 
راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعیت ها، 
راه حل مشکل مي  به  د ستیابي  و  کشف مجهوالت 
شامل  تحقیق  علمي  روش  د يگر يک  بعبارت  باشد ؛ 
کلیه ابزارها و مراحل جمع آوري سیستماتیک اطالعات 
و نحوه تجزيه و تحلیل منطقي آنها را براي نیل به 
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يک هد ف معین که شناخت حقیقت است، می باشد . 
به همین جهت اصول کلي آن د ر کلیه علوم يکسان 
بود ه و بسته به اينکه حقیقت مطلوب جزو کد ام د سته 
از علوم باشد ، روش هاي خاص آن علم که  تناقضي با 
اصول روش علمي تحقیق ند اشته باشد ، مالک عمل 
قرار مي گیرد . بر اين اساس تحقیق حاضر به لحاظ 
د سته بند ي بر مبناي هد ف، تحقیقی کاربرد ي است 
که سعی د ارد  تا يک مد ل کاربرد ی برای بررسی و 
ارائه  استراتژی های طراحی سواحل ساحلی  انتخاب 
بند ر  مورد ی  مطالعه  بر  مبتنی  تحقیق  روش  نمايد . 
ترکمن است که يکی از انواع روشهای تحقیق کیفی 
می باشد . ابزارهای استفاد ه شد ه از طريق تهیه چک 
لیست، پرسشنامه و مشاهد ه و بررسي اسناد  و مد ارک 
و ويژگی های سواحل ساحلی می باشد . کلیه د اد ه ها 
و اطالعات با استفاد ه از ابزارهای فوق بر اساس آرا 
و نظرات خبرگان صورت گرفته؛ و د ر نهايت تحلیل 
و نتیجه گیری از اطالعات بد ست آمد ه با استفاد ه از 

تحلیل محتوی صورت پذيرفت. 

ناحیه ساحلی
اهد اف  حسب  بر  توان  می  را  ساحلی  ناحیه  هرچند  
کلیه  ولی  کرد   تعريف  مشخصی  هاي  سیاست  و 
به  است  شد ه  ساحلی  ناحیه  از  تاکنون  که  تعاريفی 
يکد يگر  بر  آب  و  خشکی  عنصر  د و  متقابل  کنش 
 (Cicin-Sain, 2000, pp.291-330).  اشاره د ارند
عنصر کلید ی موجود  د ر چنین تعاريفی کنش متقابل 
بین کاربری ها و کارکرد های آب و خشکی می باشد ، 
به اين ترتیب می توان مشخصات نواحی ساحلی را به 

شرح زير تقسیم بند ی کرد :
- د ارای اجزای متشکله آب و خشکی می باشند ؛

به  بسته  که  بود ه  خشکی  و  آبی  مرزهای  د ارای   -
تعیین  خشکی  بر  آب  و  آب  بر  خشکی  تاثیر  میزان 

می شود ؛
- از عرض، عمق يا ارتفاع يکنواخت بر خورد ار نمی باشد ؛

های  کاربری  و  کارکرد   بین  متقابل  کنش  قد رت   -
بود ن«  ساحلی  »د رجه  اينجا  د ر  که  آبی  و  ساحلی 
است  متفاوت  مختلف  مناطق  د ر  و  شود   می  نامید ه 
 Kay &) شود می  منجر  ساحل  انواع  پید ايش  به  و 

. (Alder, 1997, p.4
با توجه به اين موضوع می توان نتیجه گرفت فرايند  
بسیار  ساحلی  نواحی  گیری  شکل  د ر  موثر  های 
د ينامیک و پويا بود ه و د ر بنا بر زمان و مکان معین 
تغییر می يابد . لذا گوناگونی بسیار زياد  اشکال زمین 
ساحلی، نتايج متنوع جد ال نامحد ود  بین فرايند  های 
های  ساختمان  و  ها  سنگ  ساحل،  د ر  کنند ه  عمل 
که  ساحلی  تحول  های  پیچید گی  و  حمله،  مورد  
معموال نوسان های سطوح اصلی جزر و مد  د ريا را 
منعکس می کنند  است )کوک آريو جی، 1378، ص 
تاثیر  د ريا  توسط  که  زمین  از  نواحی  به  کال   .)127
می پذيرند  و برعکس شامل نواحی از د ريا که توسط 
فعالیت های ساحلی تاثیر می پذيرند ، گفته می شود  

 .(French, 1997, p.2)
ناحیه ساحلی را می توان به پنج ناحیه تقسیم نمود :

الف( »ناحیه د اخل خشکی«1: تأثیری که اين ناحیه 
بر روی د ريا و اقیانوس ها و نوار ساحلی می گذارد  صرفاً از 
طريق رود خانه ها و آاليند ه های حمل شد ه توسط آن ها 

می باشد .
زمین های  برگیرند ه  د ر  ساحلی«2:  ی  »ناحیه  ب( 
مرطوب، باتالق ها و غیره می باشد  که فعالیت های انسانی 
مختلفی د ر اين ناحیه انجام می شود  و به طور مستقیم بر 

آب های مجاور تأثیر می گذارند .
رود خانه ها،  مصب  شامل  »آب های ساحلی«3:   ج( 
است که  و غیره  خورها، الگون ها، آب های کم عمق 

تحت تأثیر پد يد ه های منطقه خشکی می باشند .
د ( »آب های فراساحلی«4: که پس از آب های ساحلی 
شروع شد ه و اغلب تا محد ود ه خارج از مرزهای انحصاری 

اقتصاد ی )200 مايل د ريايی( نیز پیشروی می کند .
انتهای  از  که  است  ناحیه ای  آزاد «5:  »آب های  ه( 

1. Inland Area
2. Coastal Lands
3. Coastal Waters

4. Offshore Waters
5. High Seas
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(Cicin-  مرزهای انحصاری اقتصاد ی آغاز می گرد د
Sain, 2000, pp.291-330).

موقعت جغرافیایی و شهر های ساحلی
فريد  )1368، ص 79( د ر خصوص موقیت شهرهای 
کنار د ريا می گويد : »موقعیتی است د ر نقطه  تماس 
و تالقی د و محیط جغرافیايی ناهمسان خشکی و آب 
که د ارای عملکرد  ويژه می باشند  و د ر زمینه حمل و 
نقل از تکنیک مغاير و متفاوتی استفاد ه می کنند  مهم 
قلمرو  د ر  آنها  مکانیابی  شهرها  اين  خصیصه  ترين 
مکمل  يکی  تولید   که  باشد   می  نامشابه  جغرافیايی 
د يگری است. چنین موقیت هايی به سبب د سترسی 
به راه سهل العبور د ريايی، آزاد ی عمل بیشتری را د ر 

تکوين شهرهای د رياکنار عرضه می د ارند .«
تحت تاثیر موقعیت جغرافیايی مناطق ساحلی، اشکال 

زير را د ر خصوص شهرهای د رياکنار نام می برند :
1- شهرها بر کنار خلیج مصبی رود خانه ها: 
بزرگترين بناد ر د نیا و برخی از شهرهای معروف جهان 
از چنین موقعیتی برخورد ارند . نیويورک، لند ن، بوئنس 

آيرس و هامبورگ.
ریزشگاه  از  د ور  ساحلی  شهرهای   -2
چنین  جغرافیايی  مکان  انتخاب  از  رود خانه: 

شهرهايی به کنار آبها د و هد ف مورد  نظر است: اوال 
د سترسی به د ريا و امکان برقراری با د نیای خارج د ر 
شرايط سهل تر و ثانیا د فاع شهر از حمالت احتمالی 
د اخلی. اغلب شهرهای استعماری که به عنوان تکیه 
گاه و گسترش نفوذ و قد رت استعماری بنا می شوند  با 
حفظ موقعیت انباری، مقر جغرافیايی خود  را د ر ساحل 
د ريا بر می گزينند : بمبئی، سنگاپور و هنگ کنگ د ر 
منافع  حفظ  جهت  د ر  اروپا  د ر  الطارق  جبل  و  آسیا، 
استعماری انگلستان به عنوان پايگاه استعمار انتخاب 

و توسعه يافتند  )فريد ، 1368، ص79(.
د ر کشورهای پیشرفته جهان امروز، و کشورهای د ر 
حال توسعه، د ر گذشته و حال شهرها و بناد ر د ر موارد  
و  ها  نقش  و  توسعه  جغرافیايی،  محل  د رگیر  متعد د  
مشکالت خود  می شوند  د ر مقیاسهای مختلف و د ر 
طیفی از زمینه ها شهرهای ساحلی بعنوان يک د روازه 
د ر  بیرد 6   د روازه توسط  مفهوم  کنند .  عمل می 
سال 1981 با د ر نظر د اشتن نقش شهر بند ری بوجود  
آمد . کارکرد های د روازه ای کارکرد هايی هستند  که 
يک منطقه محلی را به مناطق د يگر کشور و کشور 
را به ساير قسمت های جهان از طريق حمل و نقل 
 Vallega, 1996,) سازند   می  متصل  المللی  بین 

.(p.298

۴ 
 

ها و نوار تأثيري كه اين ناحيه بر روي دريا و اقيانوس ۱F1:»خشكيداخل ناحيه «) الف
 .باشدها ميوسط آنهاي حمل شده تها و آاليندهگذارد صرفاً از طريق رودخانهساحلي مي

باشد كه مي غيرهها و هاي مرطوب، باتالقدر برگيرنده زمين ۲F2:»ي ساحليناحيه«) ب
هاي مجاور شود و به طور مستقيم بر آبهاي انساني مختلفي در اين ناحيه انجام ميفعاليت

. گذارندتأثير مي
هاي كم عمق و ها، آبها، خورها، الگونشامل مصب رودخانه ۳F3:»هاي ساحليآب«) ج

 .باشندهاي منطقه خشكي مياست كه تحت تأثير پديده غيره
هاي ساحلي شروع شده و اغلب تا محدوده خارج ه پس از آبك ۴F4:»هاي فراساحليآب«) د

 .كندنيز پيشروي مي) مايل دريايي 200(از مرزهاي انحصاري اقتصادي 
گردد ي انحصاري اقتصادي آغاز مياي است كه از انتهاي مرزهاناحيه ۵F5:»هاي آزادآب«) ه
)Cicin-Sain, 2000, pp.291-330.( 
 

 
 U.S Army corps; Of Engineers; 1984: ؛ ماخذمنطقه ساحلي و اجزاي آن .1تصوير 

 
موقعت جغرافيايي و شهر هاي ساحلي 

س و تالقي دو موقعيتي است در نقطه  تما«: در خصوص موقيت شهرهاي كنار دريا مي گويد) 79 ، ص1368( فريد
محيط جغرافيايي ناهمسان خشكي و آب كه داراي عملكرد ويژه مي باشند و در زمينه حمل و نقل از تكنيك مغاير و 

ها مكانيابي آنها در قلمرو جغرافيايي نامشابه مي باشد كه توليد ترين خصيصه اين شهركنند مهممي متفاوتي استفاده
به سبب دسترسي به راه سهل العبور دريايي، آزادي عمل بيشتري را در  چنين موقيت هايي. يكي مكمل ديگري است

 ».دارندتكوين شهرهاي درياكنار عرضه مي
: كنار نام مي برندشكال زير را در خصوص شهرهاي درياتحت تاثير موقعيت جغرافيايي مناطق ساحلي، ا

U.S Army corps; Of Engineers; 1984 :تصویر 1. منطقه ساحلی و اجزای آن؛ ماخذ

6. Bird
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ز ابزرگترين بنادر دنيا و برخي : شهرها بر كنار خليج مصبي رودخانه ها-1
نيويورك، لندن، بوئنس آيرس و . هاي معروف جهان از چنين موقعيتي برخوردارندشهر

. هامبورگ
از انتخاب مكان جغرافيايي چنين : شهرهاي ساحلي دور از ريزشگاه رودخانه-2

اوال دسترسي به دريا و امكان برقراري : شهرهايي به كنار آبها دو هدف مورد نظر است
اغلب . تر و ثانيا دفاع شهر از حمالت احتمالي داخليبا دنياي خارج در شرايط سهل

شهرهاي استعماري كه به عنوان تكيه گاه و گسترش نفوذ و قدرت استعماري بنا مي 
: گزينندشوند با حفظ موقعيت انباري، مقر جغرافيايي خود را در ساحل دريا بر مي

جهت حفظ منافع  بمبئي، سنگاپور و هنگ كنگ در آسيا، و جبل الطارق در اروپا در
، 1368فريد، (استعماري انگلستان به عنوان پايگاه استعمار انتخاب و توسعه يافتند 

 ).79ص
در كشورهاي پيشرفته جهان امروز، و كشورهاي در حال توسعه، در گذشته و حال شهرها و بنادر در موارد متعدد 

مقياسهاي مختلف و در طيفي از زمينه ها  ها و مشكالت خود مي شوند دردرگير محل جغرافيايي، توسعه و نقش
۶Fدروازه توسط بيردمفهوم . شهرهاي ساحلي بعنوان يك دروازه عمل مي كنند

با در نظر  1981در سال  6
اي كاركردهايي هستند كه يك منطقه محلي را به كاركردهاي دروازه. داشتن نقش شهر بندري بوجود آمد

نقل بين المللي متصل مي سازند  هاي جهان از طريق حمل و مناطق ديگر كشور و كشور را به ساير قسمت
(Vallega, 1996, p.298). 

 
بهره برداري و توسعه نوار ساحلي 

انسان از نظر تاريخي از مخلوقات ساكن كرانه بين آب و خشكي بوده است و با آن كه همواره در درون آب زندگي 
هاگت، (از سواحل به صورت بزرگراه استفاده مي شده است  كند هرگز از آن دور نيست، پيش از آغاز تاريخنمي

برداري از نواحي ساحلي داراي سه مرحله توان دريافت كه بهرهبا بررسي شهرهاي ساحلي جهان مي). 12 ، ص1372
 :باشداساسي مي

 .گاننگارند: ماخذ؛ برداري از نوارهاي ساحليمراحل بهره .1 نمودار

 
 

بهره برد اری و توسعه نوار ساحلی
بین  از مخلوقات ساکن کرانه  تاريخی  نظر  از  انسان 
آب و خشکی بود ه است و با آن که همواره د ر د رون 
آب زند گی نمی  کند  هرگز از آن د ور نیست، پیش 
استفاد ه  بزرگراه  صورت  به  سواحل  از  تاريخ  آغاز  از 
بررسی  با   .)12 1372، ص  )هاگت،  است  شد ه  می 
بهره  که  د ريافت  توان  می  جهان  ساحلی  شهرهای 
برد اری از نواحی ساحلی د ارای سه مرحله اساسی می 

باشد :
مقیاس  د ر  ساحلی  شهرهای  توسعه  د يگر  طرف  از 
تحت  گرفت.  صورت  صنعتی  انقالب  از  بعد   وسیع 
تاثیر فرايند  جهانی سازی د ر اواخر قرن بیستم شاهد  
توسعه بی امان و وسیع بسیاری از شهرهای  ساحلی 
جهان بود ه و می باشیم. طبیعتًا د رک صحیح از نقش 
اقتصاد ی  رشد   و  ملی  توسعه  د ر  ساحلی  شهرهای 
با  برنامه ريزی و چالش هايی که  کشور ها، مسائل 
بود ،  خواهد   موفقیت  کلید   بود   خواهیم  رو  روبه  آن 
زيرا چهارچوبی را برای استفاد ه موثر از منابع فراهم 
تا توسعه ای همه جانبه برای شهرهای  خواهد  کرد  
اقتصاد  ملی  نفع  به  امر  اين  ساحلی حاصل شود  که 

خواهد  بود . 
توسعه نوار ساحلی د ر کشورهای مختلف تحت تاثیر 
عوامل متعد د ی صورت گرفته است سواحل د ر د وره 
رنسانس به عنوان سکوی پرشی برای استعمار و فتح 
 Zetter, 1992,) د يگر سرزمین ها به کار می رفت
عمد ه  د لیل  د و  گذشته  قرن  د و  طی  ولی  p146(؛ 
برای توسعه نوار ساحلی عبارت بود ه از: نیاز مرد م به 

د ريا برای گذراند ن زند گی و لذتی که از بود ن د ر کنار 
ساحل د ريا می برند  .(Neil, 2000, p.318) د لیل 
و  د ارد   نوار ساحلی وجود   توسعه  برای  د يگری  مهم 
آن اهد اف د فاعی است. به عنوان مثال جنوب شرقی 
انگلستان بخاطر نزد يکی با قاره اروپا، و اهد اف د فاعی 
شاهد  موارد  توسعه زياد ی د ر خط ساحلی بود ه است. 
زمان جنگ  د ر  مد وری  سنگی  های  قلعه  و  ها  برج 
اغلب  ها  قلعه  اکثر  اما  د اشتند   وجود   ناپلئون  های 
به د وره های قبل از آن مربوط می شوند . د ر جنگ 
جهانی استفاد ه از مناطق ساحلی د ارای اهد اف د فاعی 
بسیار ضروری شد  .(Cottle, 1992, p113) همین 
عامل باعث شد  که بزرگترين شهرها د ر کرانه های 

ساحلی رشد  نمايند  )هاگت، 1372، ص 13(.
به  ساحلی  های  استراحتگاه  توسعه  د يگر  طرف  از 
انجامید .  ساحل  د ر  توسعه  جهت  بیشتری  فشارهای 
مکان  ساحلی  نواحی  ساير  مانند   زارهای سد ی  شن 
های جاذبی برای سکونت يا گذراند ن اوقات فراغت 
افزايش د رآمد های فرد ی و وقت  به د نبال  بود ه که 
آزاد ، منجر به افزايش تقاضا جهت توسعه شن زارهای 
د ر  ساکن  جوامع  د ر  که  تغییراتی  است.  شد ه  سد ی 
اين مناطق ايجاد  شد ه اغلب بسیار شد يد ، غیرمنتظره 
ساحلی  نواحی  د ر  است.  بود ه  ريزی  برنامه  بد ون  و 
شمار زياد ی از فعالیت های تفريحی وجود  د ارد  که 
برخی از آن ها به پهنه های وسیع ساحل و آب نیاز 
د ارند  )گلد برگ، 1376، ص 49(. رشد  تجارت و نیاز 
مد رن  های  کشتی  برای  بند ری  جد يد   تاسیسات  به 
و مسافران و بار آن ها فشار بیشتری را برای نواحی 
مزايايی  د ريا،  به  نزد يکی  اند .  کرد ه  ايجاد   ساحلی 

نمود ار 1. مراحل بهره برد اری از نوارهای ساحلی؛ ماخذ: نگارند گان.
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پاک،  هوای  جاذبه  سواری،  قايق  ماهیگیری،  مانند  
رفتن  باالتر  طبیعت،  به  انسان  جسم  آزاد تر  نزد يکی 
سطح زند گی و ارتباطات سريع تر را به همراه د ارد ، 
ممالک  به خصوص  کشورها  تمام  د ر  که  طوری  به 
پیشرفته از اواخر قرن 19 به اين سو منجر به توسعه 
شهرنشینی د ر مناطق ساحلی شد ه که اين توسعه هم 
ريزی  برنامه  صحیح  الگوی  فقد ان  د لیل  به  اکنون 
نگرانی هايی را ايجاد  کرد ه است.  د ر نیمه د وم قرن 
بیستم، احیای سواحل شهری د ر آمريکای شمالی آغاز 
گرد يد ، که بهترين نمونه آن د ر بند رگاه شهر بالتیمور 
افتاد . به تد ريج اين امر طی  و د ر د هه 1970 اتفاق 
کرد ،  رسوخ  د نیا  نقاط  د يگر  و  اروپا  به   ،1980 د هه 
موضوعی  شهری  کنارهای  آب  احیای  که  جايی  تا 
د ر  مثال  عنوان  به  گرد د .  می  محسوب  المللی  بین 
مهمی  اقد امات  سید نی  و  لیورپول  چون  شهرهايی 
برنامه  توجه  که  گرفته  انجام  آبکنارها  توسعه  جهت 
ريزان، طراحان و پژوهشگران جهان را به خود  جلب 

. (Fagence, 1995, pp.136-156) کرد ه است
بر  چیز  همه  د رياها  سواحل  د ر  واقع  شهرهای  د ر 
حسب »جبهه د ريا« آمايش د اد ه می شوند  )گلد برگ، 
1376، ص 49(. از اين رو توسعه اين شهرها د ر عمق 
شوند .  می  گسترد ه  ساحل  طول  د ر  اما  است  اند ک 
چنین شهرهايی می توانند  به صورت خطی کیلومترها 
اد امه يابند ، شهرهای ساحلی شمال ايران نمونه بارز 
از د و خیابان تجاری  اين شهرها  اکثر  باشند   آن می 
موازی تشکیل شد ه که طول هرکد ام گاهی بیش از 
سه کیلومتر امتد اد  د ارد  و شبکه شهری د ر آن به تبع 
از شرايط محیط طبیعی د ارای فرم خاصی است )ژان 

باستیه، 1377، ص167 (. 
ويژه  به  شهری  شبکه  و  شهرها  توسعه  ايران  د ر 
مستقیم  محصول  خزر  د ريای  ای  جلگه  نواحی  د ر 
بین شهری  اقتصاد ی  و  اجتماعی  مناسبات  گسترش 
د وره  اين  از  قبل  تا  است  قاجار  د وره  از  بعد   بويژه 
مناسبات و مباد الت شهرهای جلگه ای گیالن بیشتر 
لیکن  بود ه  لنکران  و  باکو  بويژه  روسیه  شهرهای  با 

پس از ساخت جاد ه های کناره ساحلی زنجیره شهری 
د ر امتد اد  ساحل شکل گرفته و رشد  يافت به همین 
د لیل شبکه شهری د ر فواصل د ريای خزر از ناحیه ای 
به ناحیه د يگر متفاوت است. بد ين ترتیب که از آستارا 
تا بند رانزلی شبکه شهری به صورت خطی د ر امتد اد  
جاد ه ارتباطی آستارا-بند ر انزلی شکل گرفته اند . د ر 
جاد ه  مسیر  از  خارج  شهری  هیچ  تقريبا  فاصله  اين 
ند ارد  حتی شهرهای قد يمی واقع د ر  ارتباطی وجود  
ساحل همانند  بازار گرگان رود  )مرکز سابق تالش( و 
يا بازارهای اسالم، شفارود  همگی پس از احد اث جاد ه 
آستارا- بند رانزلی متروکه شد ه و با يک عقب نشینی 
همزمان با هم به سمت پای کوه د ر محل فعلی خود  
پا گرفته اند  چنین شکلی د ر کناره های باريک ساحل 
گیالن شرقی و مازند ران نیز به خوبی قابل تشخیص 
حد ود ی  تا  و  گیالن  وسیع  جلگه  د ر  تنها  است 
مازند ران شرقی است که شهرها از همبستگی خطی 
د ر آمد ه و به صورت منظومه ای شعايی و يا قطاعی 
و  توپوگرافیک  شرايط  حاصل  خود   که  آيند   می  د ر 
)رهنمايی،  است  محیط  جغرافیايی  د يگر خصوصیات 

1369، ص 92(.
ساحلی  شهرهای  به  که  مشتريانی  و  اکوتوريسم 
فراوانی  تاثیر  آنها  گیری  د ر شکل  کنند   می  مراجعه 
د ارند  د ر واقع ساختار شهری سواحل بازتاب طبقات 
اجتماعی- شغلی گرد شگرانی است که به آنجا رفت 
و آمد  می کنند  و همچنین نتیجه قد مت و موقعیت 
آنها است بنابراين نمونه های اين گونه سواحل بسیار 
سه  کتاب شهر  د ر  برنارد ز  و  باستیه  ژان  است.  زياد  
نوع عمد ه از شهرهای ساحلی را نام برد ند  که د ارای 

خصوصیات زير هستند :
پالژهای  با  آبی  گرم  سواحل  های  ايستگاه   -1
خانواد گی، نخستین نمونه را به د ست می د هد  که بر 
اتريا7   بند ر کوچک ماهیگیری و تفريحی تکیه د ارد : 

د ينار8  و آرکاشون9  از آن جمله اند .
شهرهايی  از  آبی  گرم  سواحل  نمونه  د ومین   -2
تشکیل می شود  که د ر بر د ارند ه مجتمع های بزرگ 
7. Etretat
8. Dinard

9. Arcachon
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ساختمانی است اين شهرها با سواحل تفريحی مراکز 
نیمه  بوتیک های تجملی و  مهم سرگرمی هايشان، 
است  استوار  آنها  تفريحی  نقش  بر  که  شان  تجملی 
آژانس های  و  فروشگاه های مرکزی  با  و همچنین 

مسافرتی شان مشخص می گرد د . 
3- سومین نمونه سواحل گرم آبی از نوعی شهرنشینی 
تشکیل می شود  که بافت آن غیرفشرد ه است، بناهای 
مهمترين  د ر  لوکس  ويالهای  و  طبقه  چند   کوچک 
)ژان  اند   شد ه  ساخته  يکد يگر  از  فاصله  با  ها  محل 

باستیه، 1377، ص 167(.
شهرهای ساحلی شمال ايران بالخص د ر ناحیه غربی 
مازند ران نظیر شهرهای نور، رويان، نوشهر، چالوس 
الزاما  شرايط  از  برخی  د ر  اند   جمله  آن  از  تنکابن  و 
شد ه  ساخته  بومی  سبک  به  مجللی  های  ساختمان 

است. 

توسعه آب کنارهای شهری
از توسعه آب کنار صورت  تاکنون تصورات متعد د ی 
گرفته که معنای آن بسته به مشخصات مکان ها و 
جامع  مطالعات  از  يکی  است.  متفاوت  بسیار  شهرها 
د ر اين زمینه، مربوط به برنامه سوم توسعه ملی ژاپن 

انجام شد ه و د ر آن عالوه  است که د ر سال 1977 
توسعه  د يگر  مفهوم  د و  کنار،  آب  توسعه  مفهوم  بر 
آبی يعنی توسعه ساحلی و لبه آب، د ر سطوح متفاوت 
مطرح گرد يد ه است. مقايسه میان اين سه مفهوم و 
توسعه  معنای  د ر تشخیص  با يکد يگر  آن ها  ارتباط 

آب کنار بسیار سود مند  است )جد ول شماره 1(.
توسعه  آب   کنار اکثراً د ر مقیاس شهری روی می 
اغلب  که  عبارت  اين  با  مشابه  د يگر،  تعابیر  د هد . 
از:  عبارتند   د ارند   تاکید   بازسازی  و  ساماند هی  بر 
»احیای آب کنار«11،   ، »بازسازی آب کنار«10 
آب  توسعه  »باز  و  کنار«12  آب  »بهسازی 

کنار«13.
با  که  د اند   می  روند ی  را  کنار  آب  احیای  گود وين، 
از  و  گرد د   می  آغاز  آن  اصالح  جهت  جامعه  تمايل 
طريق مراحل برنامه ريزی شد ه و بازبینی عمومی به 
منظور پیشبرد  طرح اد امه می يابد . اجرای طرح مزبور 
د ر برگیرند ه اقد امات بخش های خصوصی و عمومی، 
تصمیمات سرمايه گذاری، توسعه و تحوالتی است که 
(Good- بايست به صورت هماهنگ رخ د هند   یی 

win, 1999, pp. 239–269).
مطالعات متفاوتی جهت بررسی امکانات و محد ود يت 

تاکید محتواهد فهیات اجراییحیطهمفاهیم مرتبط

نهاد  برنامه ریزی برنامه ریزی ملیتوسعه ساحلی
استانی- ملی

قرار گرفتن به عنوان 
مشخصه شهر )موثر د ر 
اقتصاد  ملی( و طرح 

توسعه شهری

استراتژی توسعه و توازن کارکرد  های شهری
برنامه ریزی اجرایی

برنامه ریزی توسعه آب-کنار
شهری

هیات برنامه ریزی 
توسعه و نوسازی شهریاستانی- شهری

ایجاد  توازن بین 
کارکرد های آبکنار شامل 

زند گی، کار و تفریح

مطالعه امکان سنجی 
توسعه و طراحی 

فضایی

توسعه لبه-آب

برنامه ریزی 
محلی، برنامه-
ریزی زیست 

محیطی

گروه برنامه ریزی 
محلی

ایجاد  محیط لذت بخش 
و د ر د سترس د ر کنار 

آب

هماهنگی فعالیت ها و 
سرگرمی های آبی

ایجاد  رابطه منطقی 
بین انسان و آب

nodroG , 1997 :جد ول 1. مفاهیم مرتبط د ر برنامه سوم توسعه ملی ژاپن، ماخذ

10. Waterfront regeneration
11. Waterfront revitalization

12.Waterfront rehabilitation
13.Waterfront redevelopment
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های توسعه ی آب کنار صورت گرفته است. گورد ون 
به عنوان عوامل مهم گسترش آب  زير  د و مورد   به 

کنار اشاره می کند :
1- شرایط شهری؛

2- توسعه اقتصاد ی.
بود   نهاد ی  نخستین  تورنتو14   بند رگاه  کمیسیون 
 1912 سال  د ر  تورنتو،  کنار  آب  بازتوسعه  جهت  که 
و  »پارک  عنوان  به  را  کنار  آب  از  استفاد ه  پیشنهاد  
نمود .  مطرح  خود   طرح  د ر  زيبايی«،  پید ايش  عامل 
د ر اين پیشنهاد ، ايجاد  مکان های باز عمومی همراه 
که  بود   موارد ی  د يگر  از  مناسب،  های  د سترسی  با 
د ر پروژه های توسعه های آب کنار مورد  توجه قرار 
گرفت. سوکی او )(Tsukio,1984 برنامه توسعه آب 
بند ی  زير طبقه  به شرح  مقوله  قالب سه  د ر  را  کنار 

نمود ه است:
د نبال  به  همواره  طرح  نوع  اين  »حفاظت«:   -
بازسازی بستر کهن آب کنار برای استفاد ه عموم است 
و د ر نظر د ارد  تا از يک سو اصالحاتی اساسی د ر آب 
گونه  هر  د يگر  سوی  از  و  کند   اعمال  قد يمی  کنار 
کاربری و تسهیالت بالاستفاد ه را حذف نمايد . طرح 
های اجرا شد ه د ر شهر ونیز طی قرن بیستم نمونه ای 

گويا د ر اين زمینه محسوب می شود .
تالش  طرح  نوع  اين  مشخصه  »بازتوسعه«:   -
د ر جهت ايجاد  بند رگاهی برای توسعه منطقه است. 
های  ظرفیت  د ر  گوناگون  تسهیالت  ايجاد   بنابراين 
مختلف از اهد اف اين گونه پروژه ها می باشد . د ر اين 
به کار می رود   تنها زمانی  باز توسعه  واژه ی  رابطه 
که الزم است میان احیای زمین های ساخته شد ه و 
توسعه جد يد ی که د ر زمین های نسبتًا بکر و د ست 

نخورد ه شکل می گیرد ، تمايز قائل گرد د .
- »توسعه«: اين طرح از همان آغاز د ر تالش ايجاد  
برآورد ه  را  شهر  فعلی  نیازهای  که  است  کناری  آب 
سازد . بنابراين خريد  زمین های ساحلی و احیای آن 
ها برای ايجاد  آب کنار )د ر مناطقی که تاکنون آب 

کنار نبود ه-اند ( ضروری است. تحوالت صورت گرفته 
د ر سال های اخیر اين اطمینان را برای د ولت های 
جهان به وجود  آورد ه که آب کنارها می توانند  نقش 
ساکنین  اجتماعی  و  اقتصاد ی  سالمت  د ر  را  مهمی 
شهرها ايفا نمايند . اين امر از سوی افراد ی چون برين 
و ريگبی15  تحت عنوان »د استان موفق شهر جهانی« 

مطرح گرد يد .
شماری  بی  نیازهای  و  ها  ضرورت  اينکه  علیرغم 
طرح  اين  گاه  اما  د ارد ،  وجود   کنار  آب  توسعه  برای 
ها با نظرات مخالف و يا محد ود يت هايی مواجه شد ه 
فیزيکی،  متفاوت  ابعاد   ها  محد ود يت  گونه  اين  اند . 
اقتصاد ی، مد يريتی و اجتماعی را د ر بر می گیرند . با 
توجه به اينکه د ر طول تاريخ کاربری های مختلفی 
د ر آب کنارها شکل گرفتند  و انبوه جمعیت هم بد ون 
توجه به د سترسی های مناسب رفته رفته د ر اطراف 
د سترسی  لحاظ  به  مناطق  اين  يافتند ،  تمرکز  آن 
به  همچنین  مواجهند .  بسیاری  مشکالت  با  غالبا 
نامساعد ی چون  د لیل همجواری آب، د ارای شرايط 
وجود  خاک سست، ظرفیت محد ود  تحمل بار، خطر 
می  اد واری  های  سیالب  و  ساحل  کناره  فرسايش 
موجود   تجهیزات  و  ها  بنا  نامناسب  وضعیت  باشند . 
د ر آب کنارها، خود  يکی د يگر از اين محد ود يت ها 
د ر  سیاسی  عوامل  تاثیر  بررسی  به  گورد ون  است. 
مطالعات  اين  حاصل  که  پرد اخت  کنار  آب  توسعه 
ارائه پیشنهاد هايی به نهاد های مسئول مبنی بر نحوه 
مد يريت شرايط متغیر د ر آن ها بود . شايان ذکر است 
سال  غالبا  کنارها  آب  توسعه  های  پروژه  اجرای  که 
نیازمند   چراکه  می-انجامد ،  طول  به  متماد ی  های 
 (Adair سرمايه گذاری های گسترد ه ی مالی است

et al, 1999, pp. 2031-2045).

مد یریتی  توسعه  د ر  مختلف  های  نگرش 
ناحیه ساحلی

د ر وهله اول بايد  هد ف از توسعه ناحیه ساحلی د ر يک 
14.Toronto Harbor Commission

 “a worldwide urban success story the new water-د ر کتاب معروف خود  تحت عنوان  Breen & Rigby, (1994)  .15
”front آب-کنارهای موفق د ر د نیا را د ر 4 د سته تجاری، فرهنگی، تاريخی و تفريحی مورد  بررسی قرار د اد ه اند .
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شهر مشخص گرد د . آيا يک مکان جذاب توريستی مد  
نظر برنامه ريزان است؟ يا مکانی برای خريد  اهالی و 
د يگر کسانی که اين منطقه د ر مسیرشان است؟ و آيا 
آب کنار هنوز به عنوان بند ر بازرگانی، کشتیرانی و يا 
ماهیگیری مورد  استفاد ه قرار خواهد  گرفت؟ بنابراين 
بازتوسعه آب کنار  برای  برنامه ريزی  از شروع  پیش 
هم  از  بايستی  می  موضوعات  اين  شهر،  يک  د ر 
تفکیک گرد ند . د ر روند  توسعه و تحول آب-کنارها، 
گرد شگری  مانند   متفاوتی  رويکرد های  و  ها  نگرش 
)سواحل آنتالیا و د بی(، کاربری های تجاری )بند ر امام 
خمینی، خارک و ماهشهر(، خرد ه فروشی )بند ر انزلی 

و بازارهای هفتگی کنار آب(، مسکن، توسعه فضای 
سبز و پارک )د ر اين زمینه اقد امات مهمی د ر تورنتو 
عملکرد ی  چند   های  کاربری  و  است(  شد ه  انجام 

د نبال می شود  )جد ول شماره 2 و 3(.
از آن که نگرش خاصی برای طراحی يک آب  پس 
کنار شهری مشخص شد ، برنامه ريزی و اجرای آن 
و  راهنما  ها  برنامه  اين  که  آنجا  از  شود .  می  شروع 
محور باز توسعه آب کنارها هستند ، از اهمیت خاصی 
برخورد ارند . همکاری کلیه سازمان های مربوطه می 
تواند  جهت رسید گی به بازتوسعه ی امالک متروکه 
يا بال استفاد ه کنار ساحل به کار رود ؛ بايد  به اين نکته 

جد ول 2. مقایسه نکات حائز اهمیت د ر مصاد یق بررسی شد ه؛ ماخذ: نگارند گان.

نکات حائز اهمیتطراحموقعیتمصاد یق

مايکل ون هنگ-کنگساحل وان چای
واکن برگ

- تاکید  بر هويت جد اره ساحلی به عنوان منطقه ای تفريحی؛
- ايجاد  مکان های عمومی جهت جشنواره ها؛

- طراحی با نگاهی کل گرا؛ د ر نظر گرفتن نیازهای تفريحی آتی هنگ 
کنگ، جهت استراحتگاه های عمومی و توسعه گرد شگری؛

- توسعه کناره های پارک ساحلی د ر تعامل با خیابان و پیاد ه روهای ساحلی.

ساحل کوچینگ 
بونمالزی2007

- سازماند هی فضا بر اساس نوع معماری موجود  د ر منطقه؛
- استفاد ه از المان   برای ايجاد  روحیه و هويت خاص منطقه؛

- شکل گیری طرح به تبعیت از فرم موج؛ 
- انتخاب پوشش گیاهی با تاکید  بر سايه افکنی؛

- استفاد ه از الگوهای بومی و ارتقا ارزش های فرهنگی؛
- ايجاد  ارتباط بین شهر و د ريا از طريق مسیرهای سبز پیاد ه.

پارک ساحلی 
د ان، 2008

مايکل ون کاناد ا، تورنتو
واکن برگ

- طراحی با ايد ه گرفتن از خطوط منحنی رود خانه؛
- پید ايش ساختاری برای فضاهای باز و ارتباط تنگاتنگی میان خیابان ها و 

مسیر گرد شگری؛
- استفاد ه از ايد ه تلفیق چوب، آب و فضای سبز؛

- ايجاد  نشانه و هويت خاص توسط چترهای آفتابگیر با رنگ های متنوع؛
- استفاد ه از پل های معلق جهت ارتباط مسیرها.

ساحل ترویا، 
2007

اسپانیا، 
کارم پوينزوالنسیا.

- طراحی نورپرد ازی مناسب د ر شب؛
- افزايش لبه های تماس آب و خشکی توسط پیش روی به سمت د ريا؛

- تفکیک حريم ساحل مرجانی از ماسه ای، جهت حفظ اکوسیستم-های 
ساحلی آسیب پذير؛

- ايجاد  گره ها و گشايش هايی مرتبط با شهر و د ريا؛
- جلوگیری از عبور و مرور وسايل نقلیه؛

-ايجاد  هويت خاص د ر ساحل با استفاد ه از د رختان نخل.
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توجه د اشت که سیاستمد اران، برنامه ريزان، معماران، 
ياد   رويکرد   و شهروند ان جهت حفظ  منظر  معماران 
شد ه می بايد  همکاری الزم را د اشته باشند  تا فرايند  
توسعه تد اوم يابد . د ر اينجا اين سوال مطرح می شود  
که آيند ه توسعه و بازتوسعه آب کنارهای شهری چه 
خواهد  بود ؟ آيا به خاطر د اشتن زيبايی های طبیعی 

آنکه  يا  و  بود   خواهند   موفق  د يگر،  های  جذابیت  و 
د وباره همچون شهرهايی که غیر متمرکز شد ه بود ند ، 
به  بستگی  ها  پروژه  اين  آيند ه  يافت؟  خواهند   افول 
و  کنارها  آب  که  چرا  د ارد ؛  ها  آن  مجاور  شهرهای 
شهرها هم به لحاظ فیزيکی و هم به لحاظ بصری 
ارتباطی تنگاتنگ با يکد يگر د ارند . د ر هر حال ماد امی 

جد ول 3. نتایج حاصل از مقایسه و تجزیه و تحلیل نمونه های بررسی شد ه؛ ماخذ: نگارند گان.

١٣ 
 

  .گاننگارند: ماخذ؛ هاي بررسي شدهنتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليل نمونه .3 جدول
حفظ و تقويت هويت   تعامل شهر با دريا

  عملكرد  دسترسي  ساحل

مصاديق
  

تماس
 

مناسب آب و خشكي
  

ايجاد گره
هاي شهري

  

امتداد محورهاي شهري به سمت 
ساحل

تاكيد بر ويژگي  
هاي بومي

  

استفاده از المان
ها و نشانه

ص
هاي خا

 

ش
حفظ و تقويت ارز

محيطهاي طبيعي در 
  

محدود كردن دسترسي سواره
  

ايجاد گره
ها و ارتباط با بافت

ايجاد مسير پياده ساحلي  
  

فعاليت
هاي اقتصا

دي
تفريحي و توريستي  
  

ايجاد مكان
هاي جمعي

  

س
احل

چايوان
  *   -  *   -   -   -  *   -  - * * * 

س
احل
گ
كوچين

  

*  *  *  *  *  *  * * * * * * 

پ
ارك

دانساحل
  * * *  -  * * * * * * * * 

س
احل 
ت

رويا
  

* * * * * * * * *  -  * * 

س
احل

ب
وشهر
   

 -  *   -   -   -   -    *   -  - * * 

س
احل

ه
شتل

داريو
  

 -   -   -  * * * *   -  - * * * 

س
احل

نارنجستان
  

*   -   -   -  *   -  *   -  -  - * * 
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که آب وجود  د ارد ، مرد م هم تمايل د ارند  د ر نزد يکی 
آن باشند  و اين چیزی است که به توسعه آب کنارها 
  (Ryckbost, کند می  کمک  آتی  های  سال  برای 

 .(2005
مشکل اصلی طراحی و مد يريت شهری د ر شهرهای 
ساحلی هم د ر بخش د ولتی و هم د ر بخش خصوصی، 
عمد تًا توسط بخش ها يا فعالیت های مجزا همانند : 
حمل و نقل، آموزش و مد يريت مواد  زائد  سازماند هی 
شد ه است و وابستگی نسبتًا ضعیفی بین آنها برقرار 
شهرهاي  زيست  محیط  عامالن  توجهي  بي  است. 
ساحلي به شرايط اکولوژيکي حاکم بر ساحل و عد م 
د ر  شهري  زيست  محیط  مد يريت  د ر  آنها  مشارکت 
د اشته  اي  فزايند ه  اثر  ساحلي  شهرهاي  ناپايد اري 
نسبت  افزون  روز  نگراني  گويد :  مي  وايت  است. 
انسان  فعالیت  محیطي  زيست  معکوس  اثرات  به 
بويژه  بیني نشد ه شهرها  با آهنگ رشد  پیش  همراه 
و  اجتماعي  شد يد   هاي  نابرابري  رشد   به  جنوب  د ر 
و  تولید   از  ناشي  محیطي  زيست  مسائل  همچنین 
چنین  تأثیر  تحت  است.  انجامید ه  شهري  مصرف 
د اراي  خانواد ه هاي  بطور همزمان  مد يريتي  سیستم 
تراکم جمعیتي باال از مرکز شهر تخلیه شد ه به حومه 
هاي شهر منتقل شد ه د ر حالي که مرد م ثروتمند تر 
هر  شد ند .  پخش  کمتري  تراکم  با  د ورتر  مناطق  به 
از تراکم  چه حومه ها بیشتر توسعه يافتند  و هر چه 
و  حمل  سیستم  حفظ  شد ه  کاسته  مسکوني  مناطق 
نقل عمومي شهرها از نظر اقتصاد ي کمتر مقرون به 
صرفه گرد يد  و حومه هاي د ور د ست شهر به اتومبیل 

.(whit, 2002, p.17)  وابسته شد ند
به  واکنش  د ر  ساحلی  مد يريت  های  برنامه  معمواًل 
منابع ساحلی  و تخصیص  کاربری  د ر  که  مشکالتی 
ساحلی  برنامه  يک  اند ،  شد ه  تهیه  آيد   می  پیش 
معمواًل به د نبال يک د وره زمانی اعمال فشار فزايند ه 
مرد می، سیاسی و عملی بر د ولت ها جهت رويارويی 
بوجود   موجب  معمواًل  و  شود   می  تهیه  مشکالت  با 
و  مشکالت  شناسائی  بین  زمانی  فاجعه  يک  آمد ن 
ما همواره  آن ها می گرد د .  بر  واکنش  آماد ه سازی 

شاهد  بود يم چگونه انسان بر ناحیه ساحلی و بر روی 
فرايند های طبیعی و ثبات ساحل اثرات شد يد ی ايجاد  
می نمايد  و از اين رو د رک کرد ه ايم که اگر اين مد اخله 
بیشتر  تضاد   آن  نتیجه  تنها  نشود   کنترل  د ر طبیعت 
بین گروه های مختلف استفاد ه کنند ه از ناحیه ساحلی 
و بین محیط طبیعی و اقد امات حفاظت ناحیه ساحلی 
خواهد  بود  که د ر نهايت اين مد اخله بر کل بقاء و رشد  
و ثبات خط ساحلی تاثیر خواهد  گذاشت. بسیاری از 
کشورها مشکالت مرتبط با مد يريت ساحلی را د رک 
کرد ه و ابتکاراتی جهت بر طرف کرد ن اين مشکالت 
بعمل آورد ه اند  که اين ابتکارات عمد تًا شامل سیاست 
امر مد يريت  اين  گذاری رسمی مد يريت بود ه است. 
مناطق ساحلی را د ر عرصه بین المللی مطرح ساخته 
و د ر نتیجه آگاهی بیشتری از مسائل فرامرزی مانند  
آلود گی، ساخت سد ، ذخیره رسوبات و توريسم بوجود  

آورد ه است )جد ول شماره 4(. 
سطوح  د ر  ساحلی  نواحی  مد يريت  و  ريزی  برنامه 
محلی  و  ای  منطقه  کشوری،  المللی،  بین  مختلف 
برنامه  اقتصاد ی و  وجود  د ارد . د ر سطح ملی توسعه 
ريزی قسمت های مختلف صورت می گیرد . برنامه 
بر  تمرکز  شامل  است  ممکن  طبیعی  باليای  ريزی 
و  ريزی  برنامه  که   حالی  د ر  باشد   ساحلی  ناحیه 
مد يريت محلی د ر برد ارند ه راهکارهايی برای نواحی 
حفاظت شد ه و برنامه ريزی کاربری زمین می باشد . 

 (Thom and Harvey, 2000, p.411).
با توجه به چالش های اساسی رويکرد  سنتی مد يريت 
د ارد   وجود   نظر  اتفاق  اين  ها  آن  نگری  بخشی  و 
نواحی ساحلی،  يکپارچه  و مد يريت  ريزی  برنامه  که 
پذيرش  مورد   امروز  به  تا  که  است  روشی  بهترين 
قرار گرفته است و به نظر می آيد  که راهنمايی ها و 
انگیزه های الزم وجود  د ارند  تا کشورها برای خطوط 
ساحلی خود  برنامه های مد يريت يکپارچه ساحلی را 
تهیه نمايند  و با د وری از بخشی نگری د ر مد يريت 
نواحی ساحلی به صورت يک واحد  يکپارچه اد اره شود  

(French, 1997, p.195).
مسائل مناطق ساحلي بايد  د ر فرايند  برنامه ريزي د ر 
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 .گاننگارند: ماخذ؛ ده و راهكارهاي عمومي از مصاديقالگوهاي به دست آم 4جدول

  راهكارها  الگوها

حفـــــظ و تقويـــــت 
  هويت ساحل

 هاي بومي؛ار ساحلي و تاكيد بر ويژگيحفظ و تقويت هويت تاريخي نو -
 حذف بناهاي موجود كه با روحيه ساحلي مغايرت دارند؛ -
 انتخاب مبلمان متناسب با روحيه حاكم بر ساحل؛ -
 هاي قديمي و با سابقه در ساحل؛حفظ فعاليت -
 انگيز در ساحل؛حفظ نقاط تاريخي و خاطره -
 دم؛ ها و بناهاي قديمي، جهت حضور مرسازي كاربريفعال -
 هاي طبيعي مجاور ساحل؛حفاظت از بخش -
  .حفظ و تقويت ديدهاي منتهي به دريا و ساحل از داخل شهر -

ــاربري ــا و كــــ هــــ
  هافعاليت

 هايي با روحيه تفريحي؛ايجاد كاربري -
  .جلوگيري از تردد وسايل نقليه شخصي -

 در نظر گرفتن وسايل نقليه عمومي براي دسترسي آسان به ساحل؛ -  دسترسي
  .ارتباط فيزيكي و بصري ميان شهر و ساحلتقويت  -

  هاها و جدارهبدنه
ــوظ        - ــاحل را محف ــي س ــر طبيع ــه منظ ــه اي ك ــه گون ــابر ب ــاختارهاي مع ــي س طراح

 نگه دارد؛
  .هاي قالب در بافت بومي منطقهاستفاده از مصالح بومي و رنگ -

ــظ ارزش ــاي حفــ هــ
  طبيعي ساحل

ــراي دستر     - ــاص ب ــوارد خ ــز در م ــاحل ج ــي س ــتر طبيع ــظ بس ــه  حف ــتقيم ب ــي مس س
 آب؛

ــان الي - ــراي     امكـ ــاهايي بـ ــرفتن فضـ ــر گـ ــا و در نظـ ــف دريـ ــنظم كـ ــي مـ روبـ
  .هايي كه اختالف سطح زياد وجود دارددسترسي به آب در مكان

  پوشش گياهي
 حفظ و تقويت پوشش گياهي بومي منطقه؛ -
ــا اقلـــيم بـــراي حفـــظ    - اســـتفاده از گياهـــان غيـــر بـــومي در عـــين ســـازگاري بـ

  .طقهپايداري اكولوژيكي من

  نورپردازي
ــاص         - ــاط خ ــا و نق ــان ه ــر الم ــد ب ــراي تاكي ــاحلي ب ــژه س ــاط وي ــورپردازي در نق ن

 ايجاد شده؛ 
  .نورپردازي در دريا براي استفاده در شب -

 
در سـطح  . اي و محلي وجـود دارد المللي، كشوري، منطقهريزي و مديريت نواحي ساحلي در سطوح مختلف بينبرنامه

ريـزي باليـاي طبيعـي ممكـن اسـت      برنامه. گيردهاي مختلف صورت ميريزي قسمتهملي توسعه اقتصادي و برنام
ريزي و مديريت محلي در بردارنـده راهكارهـايي بـراي نـواحي     شامل تمركز بر ناحيه ساحلي باشد در حالي كه  برنامه

  ).Thom and Harvey, 2000, p.411(. باشدريزي كاربري زمين ميشده و برنامهحفاظت

جد ول4 الگوهای به د ست آمد ه و راهکارهای عمومی از مصاد یق؛ ماخذ: نگارند گان.
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بیشتر از يک سطح گنجاند ه شود  د ر کشور انگلستان 
سه نوع سیاست با ارتباط مستقیم به مناطق ساحلي 

مطرح مي باشد  که عبارتند  از: 
1- حفاظت
2- توسعه 

 (Zetter, 1992, p.147). 3- ریسك کرد ن

حفاظت  زمینه  د ر  هم  حفاظت  سیستمهاي   -
از طبیعت17  د ر  از منظر16  و هم د ر زمینه حفاظت 
اشاره  آنها  به  قباًل  که  خاص  عناوين  د اراي  مناطق 
اين  موارد   از  بسیاري  د ر  باشند   مي  منعکس  شد ه 
شوند   مي  خاص  عنوان  يک  از  بیش  د اراي  مناطق 
اما بعضي از مناطق د اراي زيبايي هاي طبیعي خاص 
محیط  نظر  از  غني  گرفته  آب  اراضي  مانند   نیستند ؛ 
زيستگاه  بعنوان  المللي  بین  يا  ملي  د ر سطح  زيست 
مناطق  اين  باشد   مي  اهمیت  د اراي  جهاني  حیات 
د ر  بايد   ها  رود خانه  مصب  د ر  مخصوصًا  گرفته  آب 
ايجاد   يا  زمین  احیاء  کرد ن،  زهکشي  براي  پیشنهاد  
استحکامات د ر برابر پیشروي آب مورد  توجه خاص 
قرار گیرند . بايد  د قت خاصي د ر اين نقاط به عمل آيد  

تا نه فقط تاثیر آني بلکه تاثیر گسترد ه تر و د راز مد ت 
تر هم د ر نظر گرفته شود . 

- د ر مورد  سیاست هاي توسعه، مناطق ساحلي 
قرار  فیزيکي و حفاظتي  د ر معرض محد ود يت هاي 
د ارند . چون مناطق ساحلي تنها بخشي از نواحي د ر 
د سترس مقامات برنامه ريز محلي مي باشند  اگر مقام 
مربوطه محلي زمین کافي را به اند ازه الزم د ر نواحي 
غیر ساحلي تأمین نمايد  مي توان از مقاومت د ر برابر 
انواع خاص  نمود .  مناطق ساحلي حمايت  د ر  توسعه 
توسعه که بايد  د ر سیاست هاي برنامه ريزي به آن 
پرد اخته شود  گرد شگري و تاسیسات تفريحي، طرح 
هاي بزرگ توسعه، توسعه منابع معد ني و تولید  انرژي 

مي باشد . 
- د ر مورد  سیاست هاي ریسك کرد ن، خطي 
که د ر متن پیش نويس راهنماي سیاست برنامه ريزي 
مشخص شد ه  بايد  سطح توسعه، د ر مناطقي که د ر 
ثبات  عد م  و  فرسايش  گرفتگي،  سیل  خطر  معرض 
زمین مي باشند  را به حد اقل برساند  همچنین د ر جايي 
قرار مي  قابل مالحظه د ر معرض تهد يد   که توسعه 
برابر فرسايش  براي حفاظت د ر  بايد  تصمیمي  گیرد  

۱۷ 
 

-راين برنامهبناب. باشدتري مورد نياز ميبسته به وسعت كشور، در سطح كشور يا ايالت راهنماي استراتژيكي مفصل
كنند باشد چون مقياسي كه در آن فرايندهاي طبيعي عمل ميريزي براي مناطق ساحلي يك مسئله استراتژيكي مي

در حالي كه سازگار بودن با . روداي فراتر ميوسيع بوده و اغلب از مرزهاي اعمال قدرت مقامات محلي و منطقه
باشد چهار نكته بسيار مهم كه در همين خصوص شناسايي ز ميهاي اتخاذ شده توسط مقامات محلي مورد نياسياست

: شده است عبارتند از
ها يا تاسيسات تفريحي صدمه وارد توسعه ممكن است آلودگي را به پايين دست جريان آب آورده و به زيستگاه) الف

.  نمايد
ق ساحلي را در محدوده توسعه در محدوده اختيارات يك مقام محلي ممكن است ارزش زيبايي طبيعي مناط) ب

.  اختيارات يك مقام محلي ديگر كاهش دهد
-در نبود يك استراتژي مشخص، تصميمات غير كلي در مورد احياء مناطق باالي ارتفاع حداقل آب و ساير برنامه) ج

. هاي توسعه ممكن است به نواحي مشخص شده براي حفاظت از طبيعت صدمه زده يا در آن فرسايش ايجاد نمايد
بنادر و استحكامات در برابر پيشروي دريا و تاسيسات تفريحي ممكن است فرايندهاي طبيعي براي فرسايش و ) د

.  رسوب گذاري را تغيير داده يا به مناطق داراي ارزش حفظ طبيعت، صدمه وارد كنند

 
 .گاننگارند: ماخذ؛ ريزي شهريهاي اعمال شده در فرايند برنامهسياست .2 نمودار

ه به موارد فوق نوع برخورد و سياست برنامه ريزي در مناطق ساحلي در سطوح مختلف برنامه از هدايت توج با
برنامه هاي محلي سطح مناسبي است كه در آن . شودهاي استراتژيك و محلي در پيش گرفته مياي تا برنامهمنطقه

طق ساحلي با حفظ منظر و حفظ طبيعت هاي خاص مناسياست. اعمال نمود ها را مي توان مجموعه خاص از سياست
هاي محلي دولت. (Zetter, 1992, p.147)هاي پيشنهاد شده مرتبط با مناطق ساحلي مي باشندو اماكن، كاربري

ساحلي در موقعيت مناسبي قرار دارند تا برنامه هايي براي توسعه پايدار سواحل و جوامع ساحلي خود تهيه كرده، 

نمود ار 2. سیاست های اعمال شد ه د ر فرایند  برنامه ریزی شهری؛ ماخذ: نگارند گان.

16. Landscape 17. Nature
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مناطق  گرد د .  اتخاذ  گرفتگي  سیل  علیه  بر  د فاع  يا 
مورد   بايد   ريزي  برنامه  د ر سیاست هاي  خاصي که 
توجه خاص قرار گیرند  نواحي پست ساحلي مي باشند  
مخصوصًا آن نواحي که زير خط تراز 5 متر قرار د ارند . 
زمینه  د ر  کشورها  از  بسیاري  د ر  که  اساسي  مسئله 
برنامه ريزي و مد يريت مناطق ساحلي وجود  د ارد  اين 
برنامه  با  ملي  اقتصاد   توسعه  ريزي  برنامه  که  است 
است  نشد ه  يکپارچه  ساحلي،  مناطق  مد يريت  ريزي 
فقد ان يک برنامه مد يريت ساحلي د ر سطح کشور و 
تد اوم براي توسعه بخش ها و توسعه فیزيکي، ممکن 

است به نابود ي منابع ساحلي منجر شود .
ايالت  يا  کشور  سطح  د ر  کشور،  وسعت  به  بسته 
مي  نیاز  مورد   تري  مفصل  استراتژيکي  راهنماي 
باشد . بنابراين برنامه-ريزي براي مناطق ساحلي يک 
مسئله استراتژيکي مي باشد  چون مقیاسي که د ر آن 
فرايند هاي طبیعي عمل مي کنند  وسیع بود ه و اغلب 
از مرزهاي اعمال قد رت مقامات محلي و منطقه اي 
با سیاست  فراتر مي رود . د ر حالي که سازگار بود ن 
هاي اتخاذ شد ه توسط مقامات محلي مورد  نیاز مي 
همین خصوص  د ر  که  مهم  بسیار  نکته  چهار  باشد  

شناسايي شد ه است عبارتند  از:
د ست  پايین  به  را  آلود گي  است  ممکن  توسعه  الف( 
جريان آب آورد ه و به زيستگاه ها يا تاسیسات تفريحي 

صد مه وارد  نمايد . 
محلي  مقام  يک  اختیارات  محد ود ه  د ر  توسعه  ب( 
را  مناطق ساحلي  زيبايي طبیعي  ارزش  است  ممکن 
اختیارات يک مقام محلي د يگر کاهش  د ر محد ود ه 

د هد . 
استراتژي مشخص، تصمیمات غیر  نبود  يک  د ر  ج( 
ارتفاع حد اقل آب  باالي  احیاء مناطق  کلي د ر مورد  
نواحي  به  است  ممکن  توسعه  برنامه-هاي  ساير  و 
مشخص شد ه براي حفاظت از طبیعت صد مه زد ه يا 

د ر آن فرسايش ايجاد  نمايد .
و  د ريا  پیشروي  برابر  د ر  استحکامات  و  بناد ر  د ( 
طبیعي  فرايند هاي  است  ممکن  تفريحي  تاسیسات 
به  يا  د اد ه  تغییر  را  گذاري  رسوب  و  فرسايش  براي 

مناطق د اراي ارزش حفظ طبیعت، صد مه وارد  کنند . 
 با توجه به موارد  فوق نوع برخورد  و سیاست برنامه 
ريزي د ر مناطق ساحلي د ر سطوح مختلف برنامه از 
هد ايت منطقه اي تا برنامه هاي استراتژيک و محلي 
سطح  محلي  هاي  برنامه  شود .  مي  گرفته  پیش  د ر 
خاص  مجموعه  توان  مي  آن  د ر  که  است  مناسبي 
هاي خاص  سیاست  نمود .  اعمال  را   ها  سیاست  از 
مناطق ساحلي با حفظ منظر و حفظ طبیعت و اماکن، 
با مناطق ساحلي  کاربري هاي پیشنهاد  شد ه مرتبط 
د ولت-هاي   (Zetter, 1992, p.147). باشند مي 
محلي ساحلي د ر موقعیت مناسبي قرار د ارند  تا برنامه 
هايي براي توسعه پايد ار سواحل و جوامع ساحلي خود  
تهیه کرد ه، توسعه پراکند ه و کم تراکم را د ر منطقه 
را  آيند ه  سازهاي  و  ساخت  ساخته،  محد ود   ساحلي 
امر، باعث  اين  به مناطق شهري هد ايت نمايند . که 
پیشبرد  کاربري هاي مختلط و سازگار خواهد  شد  و 
د ر نتیجه زيرساخت ها و استاند ارد هاي مد يريت مواد  
زائد  و کنترل آلود گي را بهبود  خواهند  بخشید . بعنوان 
ابزارهاي  از  متحد ه  اياالت  د ر  محلي  د ولت  مثال؛ 
و همچنین  کرد ه  استفاد ه  زمین  بند ي  منطقه  سنتي 
عقب نشیني از ساحل، مقررات مربوط به حفاظت از 
تپه هاي شني ساحلي، قوانین مخصوص مناطق د ر 
اند   معرض خطر، تملک زمینهايي که خسارت د يد ه 
و مالیات تأثیر ساخت و ساز را هم استفاد ه مي نمايد  

 (Thom and Harvey, 2000, p.421).
حال  د ر  کشورهاي  د ر  محلي  هاي  د ولت  اکثر  اما 
قاد ر  و  ند ارند   اختیار  د ر  چند اني  مالي  منابع  توسعه، 
نیستند  که از ابزارهاي مد يريتي فراواني که د ر اختیار 
د ارد   قرار  پیشرفته  د ر کشورهاي  محلي  هاي  د ولت 
تکمیلي  هاي  تالش  بايد   بنابراين  و  نمايند   استفاد ه 
براي توسعه توانايي د ولت هاي محلي براي مد يريت 
جوامع  به  منابع  و  ها  انگیزه  ارائه  و  شهري  توسعه 
آيد .  عمل  به  خود شان  محیط   اد اره  براي  محلي 
مشارکت محلي د ر مد يريت منابع براي جلوگیري از 
زوال محیط زيست يا برگرد اند ن آن به حالت طبیعي 
کافي نمي باشد  و بد ون اين مشارکت ساير ابتکارات 
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نیز موفق  نخواهد  شد . اقد امات اجتماعي براي د فاع 
از زند گي و امرار معاش مرد م و اد عاي کنترل محلي 
بر منابع ممکن است منافع سیاسي و اقتصاد ي را به 
خطر اند اخته و به تضاد ي بین جوامع محلي و سطوح 
د يگر د ولت منجر گرد د  اما ممکن است اين تنها راه 
پايه  و  اساس  تواند   مي  و  باشد   سکنه  براي  موجود  
بالقوه  بطور  و  د هد   تشکیل  را  جامعه  هاي  سازمان 
بر  محلي  زيست  محیط  مد يريت  د ر  را  مهمي  نقش 

عهد ه بگیرد .

شهر ساحلی بند رترکمن: جغرافیاي طبیعي 
ترکمن صحرا

ترکمن صحرا جزء معد ود  مناطقی است که علی رغم 
مساحت نسبتا کم، چهار اقلیم متفاوت را د ر خود  جای 
و  رسوبي  است  اي  جلگه  ترکمن صحرا  است.  د اد ه 
نسبتا ً هموار که از عقب نشیني د رياي خزر و تجمع 
رسوب هاي رود هايي نظیر اترک و گرگان به وجود  
آمد ه و عريض ترين بخش جلگه هاي خزري است 
ص   ،1372 )مشیري،  است  مازند ران  شرق  د ر  که 
پهناور خراسان  از سرزمین  اين حوزه قسمتي   .)124
را نیز د ر بر مي گیرد  که به د لیل وسعت زياد  و وجود  
نواحي پست و مرتفع، د اراي آب و هواي مختلف و 
)شهبازي، 1373، ص  است  اقلیمي  گوناگون  نواحي 
 36 جغرافیايي  هاي  عرض  بین  منطقه  اين   .)141
د رجه و 30 د قیقه )جنوب گرگان( تا 38 د رجه شمالي 
و  بین طول هاي جغرافیايي 53 د رجه  نیز  و  )چات( 

شرقي  د رجه   56 تا  بند رترکمن(  )شمال  د قیقه   55
)مراوه تپه( قرار د ارد . از لحاظ موقعیت جغرافیايي اين 
جلگه از غرب به د رياي خزر و از شمال به جمهوري 
ترکمنستان محد ود  مي شود  که با طول 250 کیلومتر، 
از غرب به شرق گسترد ه است و از شرق به خراسان و 
منطقه نیمه خشک بجنورد  و از جنوب شرقي و جنوب 
شد ه  محد ود   شمالي  البرز  جنگلي  هاي  کوهپايه  به 

است )مشیري، 1372، ص 124(. 
د ر مطالعات تشخیص وضعیت پنج موقعیت مشخص 
و  گرد شگاهي  ساحلي،  د ريايي،  مرزي،  اي،  »حاشیه 
گرد يد .  ترکمن مطرح  براي شهرستان  استراتژيکي« 
موقعیت حاشیه اي، هم مبین عزلت جغرافیايي و هم 
معرف د ورافتاد گي از مجموعه هاي توسعه و هم نشان 
اقتصاد   با جامعه ملي و  پیوند   د هند ه وجود  تنگنا د ر 
ملي است. اين موقعیت د ر فرايند ي طوالني و بر پهنه 
عمل عوامل گوناگون طبیعي و اجتماعي تظاهر کرد ه 
تنگناهاي  و  موانع  ژئود زيک،  مختصات  که  است، 
طبیعي ـ تاريخي بازد ارند ه اختالط و مراود ات مختلف 
اند . موقعیت مرزي  د ر ايجاد  و تثبیت آن موثر بود ه 
د اراي ماهیتي د وگانه است. هم مي تواند  به عنوان 
تنگنا ظاهر شود  و  با نقش  ارتباط عمل کند  و  مانع 
هم مي تواند  از رهگذر مناسبات تجاري برون مرزي 
گرد د .  مطرح  ناحیه  براي  قوت  نقطه  يک  عنوان  به 
شهرستان  براي  قابلیت  يک  صید گاهي  موقعیت 
ترکمن است. سابقه طوالني صید ، گسترد گي سواحل 
)قريب 65 کیلومتر( و وجود  مکانهاي مناسب جهت 

نقشه 2 و 1. موقعیت شهرستان بند ر ترکمن، ماخذ: مشیري، 2731.
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ايجاد  سازه هاي صیاد ي بند ر ترکمن، آشواره سواحل 
گمیشان، از امتیازات ويژه اين شهرستان براي تقويت 
آن  به  وابسته  و  فرآوري  صنايع  و  صید گاهي  نقش 

است.
جامع  قالب يک طرح  د ر  ترکمن،  مطالعه شهرستان 
توريستي امکان باروري مجموعه اي از جاذبه هاي کم 
نظیر طبیعي، اجتماعي را فراهم مي سازد . مجموعه 
براي  ملي  مقیاس  د ر  يقینًا عملکرد ي موفق  اي که 
و  اقتصاد ي  هاي  ارزش  است.  بیني  پیش  قابل  آن 
که  ترکمن  شهرستان  به  خزر،  د رياي  ژئوفیزيکي 
موقعیتي  د ارد ،  د ريا  شرقي  حاشیه  به  کامل  اشرافي 
رهگذر  از  موقعیت  اين  است.  بخشید ه  استراتژيک 
تحوالتي چون تجزيه اتحاد  شوروي و ضرورت تثبیت 
گذشته  از  بیش  اهمیتي  ساحلي،  کشورهاي  حقوق 

يافته است.

انتخاب استراتژی مد یریت توسعه  رویکرد  
نواحی ساحلی

اد بیات  د ر  گرفته  صورت  های  بررسی  به  توجه  با 
موضوع و مد ل های موجود  تد وين رويکرد  مد يريت 
توسعه نواحی ساحلی يک مد ل بر پايه د و سوال اصلی 
تد وين گرد يد  که  نواحی ساحلی  توسعه  د ر مد يريت 
د هد . سوال  پوشش می  را  مد يريتی  استراتژی  چهار 

های اصلی مد ل عبارت است از:
1- آيا شرايط و وضعیت کنونی پاسخ گوی نیازهای 

مورد  انتظار می باشد ؟
2- آيا ضرورتی به حفظ وضعیت کنونی ناحیه ساحلی 

وجود  د ارد ؟
مد يريتی  استراتژی  چهار  سوال  د و  اين  اساس  بر 

توسعه نواحی ساحلی تبیین می گرد د  که شامل:
- استراتژی توسعه؛

- استراتژی بازسازی/ بازتوسعه؛
- استراتژی حفاظت؛

- استراتژی احیا/ بهسازی )جد ول شماره 5(.
تحلیل  د ر  گرفته  صورت  های  بررسی  به  توجه  با 
ويژگی های توسعه ای بند ر ترکمن با توجه به اينکه 

باشد   نمی  نیازهای کنونی  پاسخگوی  کنونی  شرايط 
و از طرف د يگر با توجه به بستر فرهنگی و تاريخی 
بند ر  ساحلی  نوار  سنتی  های  ويژگی  حفظ  منطقه 
پیشنهاد ی  استراتژی  بنابراين  د ارد .  ترکمن ضرورت 
و  احیا  استراتژی  ترکمن  بند ر  توسعه  مد يريت  برای 
بهسازی توصیه می گرد د . با توجه به انتخاب استراتژی 
احیا و بهسازی و موقعیت و قابلیت های بند ر ترکمن 
)جد ول شماره6( برای ارتقا و بهبود  ويژگی های نوار 
ساحلی بند ر ترکمن راه کارهای اصلی مد يريت توسعه 

نوار ساحلی بند ر ترکمن تد وين گرد يد .
شناختي،  بوم  متغیرهاي  گرگان،  خلیج  استثناي  به 
توان محیطي شهرستان ترکمن را ضعیف ارزيابي مي 
کنند ، که فقد ان تنوع اکولوژيکي اين ضعف را عمق 
بیشتري بخشید ه است. بازتاب اين ويژگي بر ساختار 

فضايي - کالبد ي شهرستان قابل توجه مي باشد :
1- امکان توسعه فضايي ـ کالبد ي شهرستان بر بستر 

عوامل طبیعي بسیار اند ک است.
2- هزينه هاي ايجاد ، تجهیز و نگهد اري مراکز انسان 

ساخت از حد ود  متعارف بیشتر است.
3- رقابت بین منابع طبیعي تجد يد  شوند ه و فعالیتهاي 
سیر  آن  نتیجه  اولین  که  باشد   مي  شد يد   کشاورزي 
قهقرايي د ر   اکوسیستم هاي طبیعي و سپس امحاء 

اکوسیستمهاي کشاورزي خواهد  بود .
4- رقابت بین اکوسیستم هاي طبیعي و محیط هاي 

۲۰ 
 

 
 استراتژي توسعه؛-
 بازتوسعه؛/ استراتژي بازسازي-
 استراتژي حفاظت؛-
 ).5 شماره جدول( بهسازي/ استراتژي احيا-

 
 
 

                         
 
 

 .گاننگارند: ماخذ؛ پيشنهادياستراتژي هاي  .5 جدول                                                  
                            

شرايط كنوني ويژگي هاي توسعه اي بندر تركمن با توجه به اينكه  با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در تحليل
هاي باشد و از طرف ديگر با توجه به بستر فرهنگي و تاريخي منطقه حفظ ويژگيگوي نيازهاي كنوني نميپاسخ

اتژي استربراي مديريت توسعه بندر تركمن استراتژي پيشنهادي بنابراين . تركمن ضرورت داردسنتي نوار ساحلي بندر
بندر تركمن هاي موقعيت و قابليتبا توجه به انتخاب استراتژي احيا و بهسازي و  .احيا و بهسازي توصيه مي گردد

و بهبود ويژگي هاي نوار ساحلي بندر تركمن راه كارهاي اصلي مديريت توسعه نوار  براي ارتقا) 6شماره جدول(
. ساحلي بندر تركمن تدوين گرديد

شناختي، توان محيطي شهرستان تركمن را ضعيف ارزيابي مي كنند، كه ان، متغيرهاي بومبه استثناي خليج گرگ
كالبدي  بازتاب اين ويژگي بر ساختار فضايي -. فقدان تنوع اكولوژيكي اين ضعف را عمق بيشتري بخشيده است

: شهرستان قابل توجه مي باشد
. بسيار اندك است امكان توسعه فضايي ـ كالبدي شهرستان بر بستر عوامل طبيعي-1
 .ساخت از حدود متعارف بيشتر استهزينه هاي ايجاد، تجهيز و نگهداري مراكز انسان-2
رقابت بين منابع طبيعي تجديد شونده و فعاليتهاي كشاورزي شديد مي باشد كه اولين -3

هاي طبيعي و سپس امحاء اكوسيستمهاي نتيجه آن سير قهقرايي در   اكوسيستم
 .كشاورزي خواهد بود

هاي انسان ساخت آرام است، بطوريكه موانع رقابت بين اكوسيستم هاي طبيعي و محيط-4
ـ اقتصادي دارند تا كشاكش في مابين در مسير توسعه كالبدي عمدتاً خصلت تكنيكي

 .هااكوسيستم
ها يك اجبار جبران محدوديت تنوع محيطي، از طريق باروركردن، موازي ديگر قابليت-5

 .اقتصادي براي شهرستان است زيست محيطي، فضايي،

بازتوسعه/ بازسازي  توسعه 

بهسازي/ احيا حفاظت  

 

بله   
خير

 
حفظ شرايط كنوني ضرورت دارد؟
 

 بلهخير  
 شرايط كنوني پاسخ گوي نيازها است؟

 جد ول 5. استراتژی های پیشنهاد ی؛ ماخذ: نگارند گان.



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

35

جد ول 6. ارزیابی قابلیت های منطقه برای ارتقای موقعیت بالقوه؛ ماخذ: نگارند گان.

٢١ 
 

 
  .گاننگارند: ماخذ؛ بليت هاي منطقه براي ارتقاي موقعيت بالقوهاارزيابي ق .6جدول 

  هاي منطقه براي ارتقاي موقعيت بالقوهقابليت  موقعيت

  يت مرزيموقع
  

ــادي دو        - ــدي ـ اقتصـ ــوان توليـ ــابعي از تـ ــه تـ ــدمات كـ ــاال و خـ ــه كـ ــالقوه مبادلـ ــات بـ امكانـ
 كشور است؛

 امكانات مواصالتي و ارتباطي؛ -
 ميزان تفاهم سياسي بين دو كشور همجوار؛ -
 سياست ها و خط مشي دولت ها در ارتباط با تجارت خارجي -
  دو كشور همسايه ميزان تفاهم فرهنگي ـ اجتماعي ساكنين حاشيه مرز در -

  موقعيت صيدگاهي
  

 سابقه طوالني صيد در منطقه -
 )كيلومتر 65قريب (گستردگي سواحل  -
وجــود مكانهــاي مناســـب جهــت ايجـــاد ســازه هـــاي صــيادي در بنـــدر تــركمن، آشـــواره و        -

  سواحل گميشان

موقعيـت گردشـگاهي ـ    
  توريستي

  

  .كيلومتر از سواحل درياي خزر 65در اختيار داشتن  -
ــ  برخـــورداري - عنـــوان زيســـتگاه پرنـــدگان آبـــزي و كنـــار  ه خـــط ســـاحلي از چنـــد تـــاالب بـ

 .آبزي
 .استقرار بندر تركمن در دهانه خليج گرگان بعنوان بزرگترين بريدگي درياي خزر -
ــتقرار منتهـــي - ــبه   اسـ ــركمن، ايـــن شـ ــتان تـ ــه در شهرسـ ــره ميانكالـ ــبه جزيـ ــرقي شـ ــه شـ اليـ

وده و قابليــت تبــديل بــه يــك    جزيــره يكــي از مهمتــرين پناهگاههــاي حيــات وحــش ايــران بــ       
 .مركز بزرگ توريستي يا عملكرد ملي را دارد

ــيماي    - ــوع در سـ ــد تنـ ــه موجـ ــه كـ ــايز از منطقـ ــارف و متمـ ــدازهاي طبيعـــي غيرمتعـ چشـــم انـ
 .طبيعي است

ــاي فرهنگـــي - ــه هـ ــهاي م  جاذبـ ــركمن و ارزشـ ــتان تـ ــانه شهرسـ ــردم شناسـ ــ مـ ــيــ ــر  بتنـ بـ
  .صنايع دستي در اين ناحيه

  موقعيت استراتژيكي
  

 كامل شهرستان تركمن به حاشيه شرقي درياي خزر؛ اشراف -
ــدن اهميـــت  - ــوق    پررنـــگ شـ ــرورت تثبيـــت حقـ ــوروي و ضـ ــاد شـ ــه اتحـ ــا تجزيـ ــه بـ منطقـ

 كشورهاي ساحلي؛
موقعيــــت اســــتراتژيكي يــــك ارزش در مقيــــاس ملــــي و يــــك قابليــــت بــــالقوه بــــراي  -

  .شهرستان تركمن محسوب مي شود
 
  

 و جمعبندي نتيجه گيري
با تغيير سريع عوامل و متغييرهاي تاثيرگذار بر معيارهاي توسعه شهري باالخص در نـواحي سـاحلي   در شرايط كنوني 

ايـن موضـوع منجـر    . لزوم تدوين چارچوبي براي مديريت توسعه آتي مناطق شهري بيش از پيش اهميت يافته اسـت 
حلي بـر مبنـاي شـاخص هـاي     گرديد تا در اين مقاله رويكرد انتخاب استراتژي مناسب مديريت شهري در نواحي سـا 

اين ماتريس با توجه بـه دو سـوال   . اصلي تاثيرگذار بر انتخاب اين استراتژي ها در يك ماتريس دو در دو تدوين گردد

جد ول 7. پیشنهاد های طراحی بر مبنای استراتژی منتخب، ماخذ: نگارند گان.

٢٢ 
 

طراحي گرديد كه در بردارنده چهار پاسخ گويي شرايط كنوني به نيازهاي شهري اصلي ضرورت حفظ شرايط كنوني و 
استراتژي هاي اصلي مديريت توسعه ناحيه ساحلي عبارت است از اسـتراتژي  . اشداستراتژي كلي مديريت توسعه مي ب

هـا يـا شـرايط توريسـتي،     توسعه براي مناطقي كه شرايط كنوني پاسخ گوي نيازهاي كنوني نبوده و از لحاظ جـذابيت 
  .)7 شماره جدول( باشدنيازي به حفظ ناحيه ساحلي به شكل كنوني نمي غيره،گردشگري، باستاني و 

  
  .گاننگارند: ماخذ، پيشنهادهاي طراحي بر مبناي استراتژي منتخب .7جدول 

  
نتظـار بـدون تاكيـد بـر حفـظ      ازها و كاركردهاي مـورد ا يبنابراين در اين شرايط مي توان ناحيه ساحلي را با توجه به ن

در صورتي كه شرايط كنوني پاسخ گوي نيازها باشد ولي ضرورتي به حفظ كاركردهاي و . كاركردهاي قبلي توسعه داد
در ايـن  . توان كاركردهاي كنوني را حفظ نمود و تنها به بازسازي كاركردهاي كنوني پرداختوضعيت كنوني نباشد مي

گوي نيازها باشـد و هـم   در شرايطي كه هم وضعيت پاسخ. بودسازي و بازتوسعه خواهد ما استراتژي باز راهكارشرايط 
براي حالت چهارم يعنـي زمـاني   . مي بايست شرايط كنوني را حفظ نمود بهترين استراتژي استراتژي حفاظت مي باشد

ورت اسـتراتژي  كه مي بايست وضعيت كنوني را حفظ نمود ولي وضعيت كنوني پاسخ گوي نيازهـا نباشـد در ايـن صـ    
بهينه استراتژي احيا و بهسازي مي باشد كه در اين صـورت بـا اصـالح شـرايط كنـوني كاركردهـاي جديـدي را بـه         

تحليل ويژگـي هـاي   بندر تركمن و  و قدرت با توجه به پتانسيل ها و نقاط ضعف .كاركردهاي نوار ساحلي مي افزاييم
انتخـاب  احيـا و بهسـازي    ا توجه به مـدل پيشـنهادي اسـتراتژي   ب استراتژي مناسب براي مديريت توسعه اين بندرآن 

كه لزوم حفظ بسترهاي تاريخي و فرهنگي منطقه با تاكيد بر ايجاد كاركردهاي مناسب براي پاسخ گـويي بـه    .گرديد
  . زهاي كنوني و آتي را مشخص مي كندنيا
  

 و ماخذ منابع

ــنهادات طراحـــي در جهـــت  پيشـ
  ارتقاي كيفيت منظر شهري

هـــاي بـــومي حفـــظ و تقويـــت ارزش
ــت ــتاي دس ــي  در راس ــه طراح ــابي ب ي

  منظر مطلوب در نوار ساحلي

پايـــــداري اكولـــــوژيكي 
هـــاي دريـــا و اكوسيســـتم

  ساحلي
هـايي در تعامل با كاربريهايايجاد كاربري

  موجود 
تـاريخي  –هـاي فرهنگـي  برجسته شدن مشخصه

  بندر تركمن
هاي طبيعي در حفظ و تقويت ارزش

  محيط
تقويت نفوذپذيري بصري و فيزيكي در شهر

  و ساحل
هــاي اســتفاده درســت از زيســتگاه تقويت و ترغيب منظر فرهنگي پويا

  ساحلي
تقويت و حفاظت از كريدورهاي بصري

  مطلوب
ها در محـدوده  دفع زايدات و پساب 

  طرح
رعايت ضوابط مناطق حفاظت شده   ايجاد توالي بصري و درك سازمان فضايي

  ساحلي
     رويهاي پيادهافزايش جاذبه

    بسترسازي براي تامين امنيت
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مسیر  د ر  موانع  بطوريکه  است،  آرام  ساخت  انسان 
اقتصاد ي  تکنیکي   خصلت  عمد تًا  کالبد ي  توسعه 

د ارند  تا کشاکش في مابین اکوسیستم ها.
طريق  از  محیطي،  تنوع  محد ود يت  جبران   -5
بارورکرد ن، موازي د يگر قابلیت ها يک اجبار زيست 

محیطي، فضايي، اقتصاد ي براي شهرستان است.

نتیجه گیری و جمعبند ي
د ر شرايط کنونی با تغییر سريع عوامل و متغییرهای 
د ر  باالخص  شهری  توسعه  معیارهای  بر  تاثیرگذار 
مد يريت  برای  چارچوبی  تد وين  لزوم  ساحلی  نواحی 
اهمیت  پیش  از  بیش  شهری  مناطق  آتی  توسعه 
يافته است. اين موضوع منجر گرد يد  تا د ر اين مقاله 
رويکرد  انتخاب استراتژی مناسب مد يريت شهری د ر 
نواحی ساحلی بر مبنای شاخص های اصلی تاثیرگذار 
اين استراتژی ها د ر يک ماتريس د و د ر  انتخاب  بر 
د و سوال  به  توجه  با  ماتريس  اين  گرد د .  تد وين  د و 
گويی  پاسخ  و  کنونی  شرايط  حفظ  ضرورت  اصلی 
شرايط کنونی به نیازهای شهری طراحی گرد يد  که 
د ر برد ارند ه چهار استراتژی کلی مد يريت توسعه می 
ناحیه  توسعه  مد يريت  اصلی  های  استراتژی  باشد . 
ساحلی عبارت است از استراتژی توسعه برای مناطقی 
که شرايط کنونی پاسخ گوی نیازهای کنونی نبود ه و 
از لحاظ جذابیت ها يا شرايط توريستی، گرد شگری، 
باستانی و غیره، نیازی به حفظ ناحیه ساحلی به شکل 

کنونی نمی باشد  )جد ول شماره 7(.
با  را  ناحیه ساحلی  توان  اين شرايط می  د ر  بنابراين 
توجه به نیازها و کارکرد های مورد  انتظار بد ون تاکید  
بر حفظ کارکرد های قبلی توسعه د اد . د ر صورتی که 
باشد  ولی ضرورتی  نیازها  شرايط کنونی پاسخ گوی 
به حفظ کارکرد های و وضعیت کنونی نباشد  می توان 
بازسازی  کارکرد های کنونی را حفظ نمود  و تنها به 
راهکار  شرايط  اين  د ر  پرد اخت.  کنونی  کارکرد های 
د ر  بود .  خواهد   بازتوسعه  و  بازسازی  استراتژی  ما 
و  باشد   نیازها  پاسخگوی  وضعیت  هم  که  شرايطی 
بهترين  نمود   را حفظ  بايست شرايط کنونی  هم می 

حالت  برای  باشد .  می  حفاظت  استراتژی  استراتژی 
کنونی  وضعیت  بايست  می  که  زمانی  يعنی  چهارم 
را حفظ نمود  ولی وضعیت کنونی پاسخ گوی نیازها 
نباشد  د ر اين صورت استراتژی بهینه استراتژی احیا و 
بهسازی می باشد  که د ر اين صورت با اصالح شرايط 
نوار  کارکرد های  به  را  جد يد ی  کارکرد های  کنونی 
نقاط  و  ها  پتانسیل  به  توجه  با  افزايیم.  می  ساحلی 
های  ويژگی  تحلیل  و  ترکمن  بند ر  قد رت  و  ضعف 
آن استراتژی مناسب برای مد يريت توسعه اين بند ر 
با توجه به مد ل پیشنهاد ی استراتژی احیا و بهسازی 
و  تاريخی  بسترهای  حفظ  لزوم  که  گرد يد .  انتخاب 
فرهنگی منطقه با تاکید  بر ايجاد  کارکرد های مناسب 
برای پاسخ گويی به نیازهای کنونی و آتی را مشخص 

می کند . 
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سنجش اولویت عوامل تاثیرُگذار د ر معماری ایستگاههای مترو بر رضایتمند ی 
کاربران؛ مطالعه مورد ی: ایستگاه های خطوط 1 و 2 متروی تهران

کریم مرد می* - عضو هیئت علمی د انشکد ه معماری و شهرسازی د انشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران.
حسام قمری - د انشجوی د کتری طراحی محیطی د انشگاه تگزاس تک، تگزاس، آمريکا.  

چکید ه
از  بر رضايتمند ی مسافران  تاثیرگذار  بررسی عوامل  پژوهش،  اين  هد ف 
سفر با مترو است. سرعت، زمان بند ی مناسب و عد م شلوغی عالوه بر 
معماری ايستگاه های مترو هر کد ام می توانند  به نحوی د ر ارتقای اين 
رضايتمند ی موثر باشند . با اين وجود  هد ف اين نوشتار بررسی عوامل موثر 
د رمعماری ايستگاه ها بر مطلوبیت سفر با مترو به عنوان يکی از شاخص 
های حمل و نقل پايد ار شهری است.  ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي 
شود  که ايستگاه های مترو به عنوان فضاهای عمومی شهری د ر ارتباط با 
زند گی اجتماعی شهروند ان قرار د ارند . د ر زند گی امروزی رفت و آمد  د ر 
مسیری که يک فرد  از محل سکونت تا محل فعالیت طی می کند  اغلب 
شامل بخش عمد ه ای از کل زند گی اجتماعی وی می   گرد د  و از اين 
منظر ايستگاه های مترو به عنوان فضاهای عمومی شهری بخش عمد ه 
با مترو  از سفر  بنابراين رضايتمند ی  بر عهد ه د ارند .  را  رابطه  اين  از  ای 
د رايستگاه ها از اهمیت ويژه ای برخورد ار است. د ر روش تحقیق موضوع، 
ابتد ا با مرور منابع، سوابق موضوع مورد  بررسی قرار گرفت و سپس عوامل 
تاثیرگذار بر رضايتمند ی مسافران تبیین گرد يد . د ر اد امه د ر جهت تکمیل 
د ستیابی  منظور  به  گرد يد .  متخصصین مصاحبه  با  عوامل  اين  اصالح  و 
پاسخ به اين سوال که عوامل تاثیر گذار د ر رضايتمند ی از سفر با مترو 
ايستگاه های  از  آنها چگونه است، د ر تعد اد  مشخصی  اولويت  کد امند  و 
گرفت.  قرار  استفاد ه  مورد   مید اني  تحقیق  روش  و حومه،  تهران  متروی 
از د يد گاه کاربران شناسايی شد . پس  اين عوامل  سپس، ضرورت وجود  
از جمع آوری پرسشنامه ها و تجزيه و تحلیل آنها، با استفاد ه از تکنیک 
رضايتمند ی  گذاربر  تاثیر  عوامل  اين  اولويت های  لیکرت،  د هی  مقیاس 

کاربران مشخص و بر اساس نتايج به د ست آمد ه، الزاماتی ارائه گرد يد .
واژگان کلید ی: ايستگاه مترو، رضايتمند ی کاربران، عوامل تاثیرگذار، 

سفربا مترو، سنجش اولويت.

k_mardomi@iust.ac.ir  :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 73913240، رايانامه *
اين مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد  حسام قمری د ر د انشکد ه معماری و شهرسازی د انشگاه علم و صنعت ايران است.

Priority Assessment of Influential Architectural Factors 
in Metro stations on Users’ Satisfaction; Case Study: 
First and Second Lanes of Tehran Metro Network

The goal of this study is to investigate the influential fac-
tors on users’ satisfaction of Tehran metro stations.  Speed, 
timing and technical issues of the trains in metro stations 
besides its architecture can affect the improvement of the 
users’ satisfaction. However; the focus of this study is to 
investigate the architectural factors which contribute to 
improvementof users’ travel satisfaction in metro network 
toward the goals of sustainable urban transportation. The 
importance of this subject matter is because of the interre-
lationship of metro stations as the public urban spaces with 
the social life.
The metro stations in Tehran play an important role in so-
cial life of the people. Therefore, the users’ satisfaction is an 
important issue which should be considered. To do so, the 
related literature of the subject was reviewed and then the 
influential factors of users’ satisfaction were defined. Next, 
the experts in this field were interview in order to revise and 
complete the factors. In the next step, the users of specific 
metro stations in Tehran filled out the questionnaire forms 
to evaluate the factors. Finally, the collected data were an-
alyzed and scaled in order to evaluate their priorities and 
according to the results, design considerations were recom-
mended.
Keywords: Metro station, Users’ satisfaction, Architectural 
factors, Tehran metro network, priority assessment.
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 مقد مه
و  اد اری  مراکز  تمرکز  و  تهران  کالنشهر  گسترد گی 
تجاری د ر مناطق مرکزی شهر، نیازمند  بخش عمد ه 
است.  مناطق  اين  به  شهری  د رون  سفرهای  از  ای 
مناطق  اين  د ر  شد يد   بارترافیکی  و  جمعیت  افزايش 
جابجايی  و  است  گشته  بسیار  مشکالت  به  منجر 
شهروند ان با وسايل نقلیه شهری مستلزم برخورد اری 
از معابر با کشش زياد  و برخورد اری از پارکینگ های 
با  امروزه  باشد .  د ر محد ود ه مرکزی شهر می  کافی 
پیشرفت فناوری نوين بیشترين سرمايه گذاری ها د ر 
راستای حمل و نقل ريلی انجام گرفته است. از مزايای 
حمل و نقل ريلی نسبت به ساير روش های حمل و 
نقل می توان به ايمنی بیشتر، مصرف کمتر انرژی و 
ايستگاه  و  ها  پايانه  نمود .  اشاره  زيست  حفظ محیط 
استفاد ه  های  حوزه  مهمترين  از  يکی  عنوان  به  ها، 
با  تلفیق  و  پیوستگی  د لیل  به  ريلی  ونقل  حمل  از 
فضاهای شهری و زند گی عمومی از اهمیت ويژه ای 
برخورد ارند ؛ از سوی د يگر ايستگاه ها به علت ايجاد  
عنوان  به  با خود ،  متناسب  نیازهای جد يد   و  رفتارها 
معماری  عرصه  د ر  تامل  قابل  موضوعات  از  يکی 

وشهرسازی مورد  توجه قرار می گیرند .
 (Kittelson & Associates,1999,6)

حضور متروی شهری تهران تا حد  زياد ی د ر کاهش 
د ر  مساله  اين  و  است  تاثیرگذار  ترافیکی  مشکالت 
د رون  عمومی  ونقل  ساماند هی حمل  و  مند ی  نظام 
به  توجه  با  کند .  می  ايفا  را  ای  عمد ه  نقش  شهری 
پايد ار  نقل  و  حمل  تحقق  د ر  مساله  اين  اهمیت 
با مترو  شهری بررسی رضايتمند ی مسافران از سفر 
به عنوان معیاری د ر تعیین موفقیت اين سامانه قابل 
محمد ی،  رضازاد ه،  زاد گان،  )عباس  باشد   می  توجه 
علی پوراشلیکی، 1389(. از اين رو، هد ف اين نوشتار 
از  رضايتمند ی  بر  تاثیرگذار  معماری  عوامل  بررسی 

سفر با مترو و تعیین اولويت های آن می باشد . 

ایستگاه مترو1  و حمل و نقل عمومی2 
مترو به يک سیستم حمل و نقل سريع السیر اطالق 
زيرزمینی ساخته  آن  از  بخشی  يا  تمام  که  می شود  
شود  و از طريق يک يا چند  مسیر مشخصی با ايستگاه 
های ثابت امکان جابجايی  مسافران را د ر د اخل يک 
قطارهای  بین  که  آنجايی  از  سازد .  می  فراهم  شهر 

سایرمینی بوس خطیتاکسیاتوبوسمتروسواریموتورسیکلتشرح

سهم سفرهای ساعت اوج 
صبح

734/821/921/35/39/7

و  مترو  جابجايی  د رصد  
اتوبوس از ترانزيت

--2575---

مسافر-کیلومتر  د رصد  
مترو و اتوبوس از ترانزيت

--3862---

متوسط د رصد  جابجايی و 
مسافر-کیلومتر

--3268---

و  مترو  سهم  تسهیم 
اتوبوس

--714/9---

جد ول 1. سهم حمل و نقل وسایل نقلیه عمومی د ر سفرهای یک ساعت اوج صبح د ر سال 8831؛
 www.tehranmetro.com

 1. Metro Station
 2. Public Transportation
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زيرزمینی و د يگر جريانات ترافیک تد اخلی پیش نمی 
آيد ، د سترسی اينگونه وسايط نقلیه سريع السیر از يک 
ايستگاه به ايستگاه د يگر با سهولت و سرعت بیشتری 

صورت می گیرد . 
د ر شهر تهران نیز استفاد ه از خطوط مترو نقش عمد ه 
ای د ر حمل و نقل عمومی ايفا می کند . متروی تهران 
تاثیرات  که  است  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  يک 
د يگر  به  نسبت  زمینه سفر شهری  د ر  را  مثبت خود  
جد ول  است.  رساند ه  اثبات  به  ونقل  حمل  وسايل 
جابجايی  د ر  را  مترو  های  ايستگاه  سهم   1 شماره 
سفرها د ر يک ساعت اوج صبح د ر سال 88 نشان می 
د هد  )ويژه نامه د ه سال بهره برد اری متروی تهران، 

.)1389
ارتباط  علت  به  مترو  های  ايستگاه  اين  بر  عالوه   
نزد يک با زند گی اجتماعی شهروند ان، از نظر اجتماعی، 
فرهنگی، هنری و اقتصاد ی می تواند  بر زند گی افراد  
 (Dusmisevic, Sariyildiz, 2001)  تاثیر بگذارد
نقش ايستگاه های مترو د رساماند هی فضای شهری 
و ارتقای سیمای شهر نیز از مسائل مهم قابل توجه 
قرارگیری د ر عمق زمین  باشد . همچنین،  د يگر می 
مهم شهری  عملکرد های  و  تاسیسات  به  نزد يکی  و 
غیرعامل  پد افند   عنوان  به  و  بحران  های  زمان  د ر 
معماری  د ر  ها  ايستگاه  اين  اهمیت  افزايش  موجب 
به  مناسب  توجه  است.  گرد يد ه  امروز  شهرسازی  و 
ويژگی ها و الزامات فضايی د ر ايستگاه های مترو می 
تواند  د ر باالبرد ن آستانه عصبی و روانی کاربران د ر 

زمان بحران موثر باشد  )افشارناد ری، 1389(.
د و  مترو  های  ايستگاه  طراحی  اصول  با  ارتباط  د ر 

نگرش عمد ه وجود  د ارد :
1. نگرش اول، مبانی طراحی ايستگاه را صرفًا کالبد ی 
برای ايجاد  ارتباط بین قطار و استفاد ه کنند گان می 
د اند . د ر اين نگرش، کارکرد  مکان تا سطح پرد اختن 
به حل مسائل عملکرد ی ايستگاه کاهش می يابد  که 
البته خود  مستلزم رعايت ضوابط و مقررات د ر راستای 

آسايش مسافران است )سلحشور، 1388، ص 12(؛ 
2. اما د ر د يد گاه د وم با د يد ی گسترد ه تر عالوه بر 

شکل  جستجوی  د ر  عملکرد ی  مسائل  به  پرد اختن 
گیری فضای عمومی شهری است که بستری برای 
منظر،  اين  از  باشد .  کاربران  اجتماعی  رفتار  تحقق 
تبد يل  عملکرد گرا  نگرش  از  مترو  ايستگاه  طراحی 
روابط  گیری  شکل  برای  بستری  جستجوی  به 
اجتماعی شهروند ان و ايجاد  فضای عمومی متناسب 
ايستگاه می شود   با زند گی جمعی و روحیه کاربران 

(Pace,Fischer,Nichol,11,2007)

های  مولفه  و  مترو  با  سفر  از  رضایتمند ی3 
کیفیت فضایی

مترو  های  ايستگاه  که  مهمی  نقش  د لیل  به  امروزه 
د ر زند گی شهری ايفا می کنند ، مبحث بهبود  کیفیت 
حمل و نقل و ارتقای رضايتمند ی مسافران از سفر با 
ايجاد   است.  برخورد ار شد ه  ای  ويژه  اهمیت  از  مترو 
و  حمل  د ر  د هی  سرويس  مناسب  کیفیت  ارتقای  و 
نقل عمومی يکی از مهمترين اولويت های مسئولین 
حمل و نقل عمومی است. میزان کیفیت حمل و نقل 
از  عمومی تعیین کنند ه میزان رضايتمند ی مسافران 
سفر می باشد . از نظر تیرينپولوس و آنتونیو )2008( 
رضايتمند ی مسافران از حمل و نقل عمومی به معنای 
به  مسافران  های  خواسته  به  واقعی  د ستیابی  نسبت 

کل انتظارات آنهاست.
جیونی و ريتولد  )2007( بهره گیری از سیستم های 
های  ايستگاه  کنار  د ر  د يگر  عمومی  نقل  و  حمل 
ارتقای  د ر  را  ها  د سترسی  تسهیل  جهت  د ر  مترو 
رضايتمند ی مسافران موثر می د انند . خوانايی مسیرها 
و سهولت د سترسی ها از اين منظر مورد  توجه قرار 
اند . تسهیل رفت و آمد  و طراحی مسیرها به  گرفته 
نحوی که تمام فضا را تحت پوشش قرار د اد ه و به 
از  بد هد   را  تر  مناسب  مسیر  انتخاب  حق  مسافران 
مولفه های ارتقای کیفیت فضايی ايستگاه های مترو 
 (Sampaio, Breno Ramos, Neto,           است
Osvaldo Lima and sampaio, Yony, 2008)

بررسی ويژگی های کیفیت فضايی محیطی ايستگاه 
جهت  د ر  فاکتورها  ترين  مهم  از  يکی  مترو  های 
  3. Satisfaction  
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ارزيابی میزان رضايتمند ی از سفر می باشد . د ر اين 
فضاهای  د ر  ايمنی  و  ها  د سترسی  سهولت  رابطه 
(Tyrinopou� است. اهمیت  حائز  بسیار   ييستگاهی 

los, Antoniou, 2, 2008)
سه  د ر  مترو  های  ايستگاه  فضايی  های  کیفیت 
قالب ويژگی های عملکرد ی4 ، روانشناسانه5 و سازه 
 (Dusmisevic, گیرد   می  قرار  بررسی  مورد   ای6  
رنجبر  و  علوی  .(Sariyildiz, 1, 2001 همچنین، 
سه  د ر  مترو  فضاهای  کیفیت  های  مولفه   )1388(
قالب کالبد ، عملکرد  و روانشناختی د سته بند ی کرد ه 
اند . د ر جد ول شماره 2، نظرات صاحبنظران د ر مورد  
ايستگاهی مترو  مولفه های کیفی موثر د ر فضاهای 
مشاهد ه می شود . ماريو کید و )1389( طراحی منظر 
و چشم اند از مترو را وابسته به فرم، عملکرد  و زيبايی 
شناسی و همچنین عوامل امنیتی و د سترسی د انسته 
شناسی  زيبايی  عوامل  که  سازد   می  نشان  خاطر  و 
برای  راحتی  ايجاد   باعث  تنها  نه  ايستگاه،  منظر  د ر 
مسافران می شود ، بلکه به امنیت عمومی نیز کمک 
شامل  ايستگاه  يک  اند از  چشم  و  منظر  کند .  می 
عوامل و عناصر اساسی مانند  تصاوير بصری از فضا، 
منظر  اين  ايستگاه می شود .  و جزيیات  مقیاس  نور، 
همچنین د ربرگیرند ه نشان و مفهوم شهری، خد مات 

شهری، تبلیغات و غیره می شود . 

مواد  و روشها
بررسی  مورد   پژوهش  اين  د ر  که  مساله  ترين  مهم 
قرارگرفته است، شناخت و سنجش عوامل تاثیرگذار 
بر ارتقای کیفیت فضايی ايستگاه های مترو د ر جهت 
رضايتمند ی کاربران می باشد . اين عوامل می بايست 
عالوه بر تامین نیازهای کارکرد ی، د ر ارتباط مناسب 
با ويژگی های انسان وهماهنگ با نیازهای فیزيکی و 
روانی او باشند  و د ر اين صورت منجر به رضايتمند ی 
کاربران از سفر با مترو خواهند  گرد يد . د ر اين رابطه، 
سوأل اساسي پژوهش اين است که عوامل و عناصر 
مترو  با  سفر  از  رضايتمند ی  بر  تاثیرگذار  معماری 

کد امند  و اولويت آنها چگونه است؟   
مورد   ذيربط  منابع  ابتد ا  موضوع،  تحقیق  روش  د ر 
بررسی و به صورت کتابخانه ای سوابق موضوع، جمع 
آوری گرد يد . د ر اد امه عوامل موثر بر رضايتمند ی از 
سفر با مترو از منابع مرتبط استخراج گرد يد . د ر مرحله 
بعد  اين عوامل توسط صاحبنظران و اساتید  د انشگاه 
اصالح و تکمیل گرد يد . د ر جهت مقايسه و اولويت 
استفاد ه  اين عوامل، تکنیک پرسشگری مورد   بند ی 
قرارگرفت. بر اين مبنا، عوامل اساسی به عنوان عوامل 

ايمنی، آسايش )Tyrinopoulos,Antoniou,2,2008(، نظارت، حضور افراد ويژگی های ايمنی

د سترسی، جهت يابی، پیوستگی، سهولت حرکت پیاد ه(Tyrinopoulos,Antoniou,2,2008)،  ويژگی های عملکرد ی
سواره و  پیاد ه  حرکت  تد اخل  عد م  قمری،1389(،  )خجسته  معلولین  د سترسی  مبلمان، 
(Sampaio,Breno Ramos,Neto,Osvaldo Lima and sampaio,Yony,2008)

راحت ويژگی های روانشناختی و  صمیمی  اجتماعی  (Pace,Fischer,Nichol,11,2007)محیط  تعامالت 
)1389 )افشارناد ری،  بود ن  خاص  و  شخصیت  هويت،  مکان،  حس  نماد ين،  يا 

تناسب فضايی، مصالح و رنگ خوانايی، وضوح، تعاد ل )سلحشور، 1389(،  ابعاد  و تناسبات انسانی، ويژگی های زيبايی شناسی
انعطاف پذيری، محصوريت، 

تناسبات بصری ،(Kandee,2004) منظر و چشم اند از )ماريوکید و، 1389(

جد ول 2. مولفه های کیفیت فضایی ایستگاه های مترو از د ید گاه صاحبنظران؛ ماخذ نگارند گان.

  4. Functional
  5. Psychological

  6. Structural
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تاثیرگذار د ر معماری بر رضايتمند ی مسافران )بر اساس 
مطالعات انجام گرفته و مصاحبه و نظرات کارشناسان( 
از سفر با مترو تعیین گرد يد . د ر مرحله بعد  د ر جهت 
 مقايسه و تعیین اولويت های اين عوامل، تعد اد  146
بین  د ر  ارزشیابی  معیارهای  عنوان  به  پرسشنامه7   
استفاد ه کنند گان خطوط متروی تهران توزيع گرد يد  
تحلیل  مورد   مخد وش،  پرسشنامه  حذف6  از  پس  و 
قرار د اد ه شد ند . جامعه آماری اين تحقیق به صورت 
مستقل تصاد فی ساد ه از میان کاربران ايستگاه های 
همه  گرد يد .  انتخاب  حومه  و  تهران  متروی  خطوط 
نظرسنجی ها د ر يک هفته د ر طی روزهای  19 بهمن 
ماه الی 25 بهمن ماه 1389 و د ر ساعات متفاوت بین 
ايستگاه های خطوط  د ر  از ظهر  بعد    6 تا  10 صبح 
1،2 که شامل ايستگاه های روزمینی و زيرزمینی می 
باشد  انجام گرفته است. توزيع پرسشنامه ها د ر خط 
1 ايستگاه های بین شاهد  تا امام خمینی، د ر خط 2 
ايستگاه های میان امام خمینی تا تهرانپارس، د ر خط 
4 ايستگاه های د روازه شمیران تا انقالب و د ر خط 
گرفت.  انجام  کرج  و  صاد قیه  میان  های  ايستگاه   5
و  مقايسه  منظور  به  مید انی،  مطالعات  انجام  از   پس 
اولويت بند ی عوامل از تکنیک مقیاس د هی لیکرت8  

استفاد ه گرد يد  و بر اساس نتايج به د ست آمد ه الزاماتی 
د ر زمینه ارتقای رضايتمند ی فضاهای متروی تهران 

بر اساس ويژگی های معماری ارائه شد .  
توزيع پرسشنامه ها د ر برخی از ايستگاه های خطوط 
1 و 2 متروی تهران به تناسب اهمیت استقرار ايستگاه 

 
 

 
 

متروي تهران به تناسب اهميت استقرار ايستگاه صورت  2 و 1ايستگاه هاي خطوط  برخي از توزيع پرسشنامه ها در
ايستگاه صادقيه به دليل موقعيت پايانه اي مهم در ارتباط با شهر كرج و ساير شهرهاي همجوار و . ه استگرفت

در ايستگاه امام خميني نيز به عنوان ايستگاه . ، بيشترين ميزان را دارا مي باشدشنامهپرس 18زرگي اين ايستگاه با ب
ايستگاه هاي ميرداماد، قلهك و . پرسشنامه توزيع گرديد 15، تهران يمترو 2 و 1مركزي و نقطه تبادل خطوط 

سشنامه سهم عمده اي در پر 9و  16،14فرهنگسرا نيز به دليل نزديكي به مراكز مهم جمعيتي مسكوني و اداري با 
. مشخص گرديده است 4سهم هر ايستگاه از تعداد پرسشنامه ها در جدول شماره . اين زمينه داشتند

 
 
 
 
 
 
 

نمود ار 1. ایستگاه های متروی تهران خطوط 1 و 2؛ 
www.tehranmetro.com :ماخذ 

(Kerjcie and Morgan,1970) 7.  بر اساس جد ول انتخاب نمونه مورگان  
8. Likert Scales

اين مقیاس از مجموعه اي منظم از گويه ها که به ترتیب خاصي تد وين شد ه است ساخته مي شود . اين گويه ها حاالت خاصي از پد يد ه مورد  اند ازه 
گیري را بصورت گويه هايي که از لحاظ ارزش اند ازه گیري د اراي فاصله هاي مساوي است عرضه مي کند . پاسخ د هند ه میزان موافقت خود  را با هر 

يک از اين عبارات د ر يک مقیاس د رجه بند ي شد ه که معموال از يک تا پنج ياهفت د رجه است نشان مي د هد . سپس ازمود ني به هر يک از گويه ها از 
نظر عد د ي )رتبه( ارزش گذاري مي شود . حاصل جمع عد د ي اين ارزشها نمره آزمود ني را د ر اين مقیاس بد ست مي د هد .

جد ول 3. د سته بند ی ایستگاه های خطوط 1 و2 متروی تهران از نظر تعد اد  پرسش شوند گان؛ ماخذ نگارند گان.

تعد اد  ايستگاه
پرسشنامه

تعد اد  ايستگاه
پرسشنامه

تعد اد  ايستگاه
پرسشنامه

تعد اد  ايستگاه
پرسشنامه

2شهید  مد نی2شريف8تهرانپارس5آزاد ی
18صاد قیه1شهید  مفتح2حسن آباد 4امام حسین
2علم وصنعت3طرشت3حقانی1امام علی
1فد ک1علی آباد 1د روازه شمیران3بهارستان
14قلهک9فرهنگسرا3سرسبز1بهشتی

1مصلی2گلبرگ16میرد اماد 9مید ان حر
15امام خمینی1همت10هفت تیر
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صورت گرفته است. ايستگاه صاد قیه به د لیل موقعیت 
پايانه ای مهم د ر ارتباط با شهر کرج و ساير شهرهای 
پرسشنامه،   18 با  ايستگاه  اين  بزرگی  و  همجوار 
امام  ايستگاه  د ر  باشد .  می  د ارا  را  میزان  بیشترين 
خمینی نیز به عنوان ايستگاه مرکزی و نقطه تباد ل 
توزيع  پرسشنامه   15 تهران،  متروی   2 و   1 خطوط 
گرد يد . ايستگاه های میرد اماد ، قلهک و فرهنگسرا نیز 
به د لیل نزد يکی به مراکز مهم جمعیتی مسکونی و 
اد اری با 16،14 و 9 پرسشنامه سهم عمد ه ای د ر اين 
زمینه د اشتند . سهم هر ايستگاه از تعد اد  پرسشنامه ها 

د ر جد ول شماره 4 مشخص گرد يد ه است.

عوامل تاثیرگذار بر رضایتمند ی از سفر با مترو
بر اساس تحقیقات انجام شد ه و نظرات کارشناسان و 
صاحبنظران، مهم ترين عوامل تاثیرگذار د ر معماری بر 
رضايتمند ی کاربران تعريف گرد يد . د ر اد امه بر اساس 
بررسی های انجام شد ه حاصل از جد ول شماره 2 د ر 

قالب 4 شاخص: روانی، عملکرد ی، زيبايی شناسی و 
ايمنی د سته بند ی گرد يد ه و د ر جهت بررسی د قیق تر 
و رسید ن به جواب های منطقی تر اين عوامل توسط 
اساتید   و  مترو  های  ايستگاه  متخصصین  از  نفر    6
د انشگاه مورد  بررسی و جرح و تعد يل قرار گرفت. د ر 
های  ويژگی  اهمیت  فراوانی  میزان   4 جد ول شماره 
تاثیرگذار د ر رضايتمند ی از سفر با مترو از د يد گاه 6 
عملکرد ی،  روانی،  های  شاخص  قالب  د ر  صاحبنظر 
نکته  است.  شد ه  مشخص  ايمنی  و  شناسی  زيبايی 
اين است که د ر سنجش و  رابطه  اين  قابل ذکر د ر 
د سته بند ی اين عوامل صاحبنظران اختیار د اشتند  که 
از 4  از يک رد ه  را د ر بیش  اين عوامل  از  هر کد ام 
قالب مشخص شد ه د سته بند ی کنند ؛ به عنوان مثال 
از نظر هر 6 کارشناس پیامد های تعامالت اجتماعی 
د ر وهله اول د ر شاخص های  روانی مورد  بحث قرار 
می گیرد  و عالوه بر اين 3 نفر از آنها اين عامل را جزء 

شاخص های عملکرد ی نیز می د انند .

عوامل معماری تاثیر گذار د ر 
رضايتمند ی مسافران از د يد گاه 

کارشناسان

ص  روانی
شاخ

ص  عملکرد ی   
شاخ

ص زيبايی شناسی     
شاخ

ص ايمنی
شاخ

عوامل معماری تاثیر گذار د ر رضايتمند ی 
مسافران از د يد گاه کارشناسان

ص  روانی
شاخ

ص  عملکرد ی
شاخ

ص زيبايی
شاخ

ص ايمنی
شاخ

111453 - مبلمان: طراحی و جانمايی14312- تعامالت فرد ی
125160 - آثار هنری د ر ايستگاه ها26300- تعامالت اجتماعی

3- جذابیت فضايی، آرامش 
روانی، احساس تعلق

132603- مد يريت راهبرد ی رفت و آمد ی4321

144160- هارمونی و هماهنگی44352- فراخی فضا
155442- نماد ها، نشانه ها و مفاهیم51414- د سترسی ها

163452- حوزه های بصری د اخل و خارج مترو61602- مسیريابی
175504- ايمنی اجتماعی و نظارت 75212- صد ا
185431- شفافیت و خوانايی فضايی85353- نور

193513- روانی و خوانايی93403- تهويه
202543- مکانیابی ايستگاه103402- د ما

جد ول 4. عوامل تاثیر گذار معماری ایستگاه های مترو د ر 4 قالب روانی، عملکرد ی، زیبایی، ایمنی از د ید گاه کارشناسان؛ ماخذ نگارند گان.
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د ر جهت تد قیق و تکمیل د سته بند ی، عوامل مطرح 
شد ه د ر د سته بند ی های کلی تر تقسیم بند ی شد ند . 
و  مسیريابی  ها،  د سترسی  عوامل  اساس،  اين  بر 
مد يريت راهبرد ی رفت و آمد ی تحت عنوان مسیرها 
و د سترسی ها، ايمنی اجتماعی و نظارت، و خوانايی/ 
و  کنترل  اجتماعی،  ايمنی  عنوان  تحت  فرار  امکان 
هماهنگی  و  هارمونی  عامل  گرد يد .  خالصه  نظارت 
د ر زير شاخه نماد ها و نشانه ها و مفاهیم قرار گرفت 
فیزيکی  نیازهای  عنوان  تهويه  و  عامل های صد ا  و 
تاثیرگذار با هم يکی گرد يد ند . بد ين ترتیب 15 عامل 
اساسی به عنوان عوامل تاثیرگذار د ر کیفیت فضايی 
ايستگاه های مترو شناسايی گرد يد  که د ر مرحله بعد  
به منظور اولويت سنجی اين عوامل د ر رضايتمند ی 
مسافران طی پیمايش مید انی به پرسش گذاشته شد ند . 

تحلیل و ارزیابي
پیمايش  از  آمد ه  بد ست  های  د اد ه  بخش  اين  د ر 
فضاهای مترو، تجزيه و تحلیل می شوند . تحلیل ها 
انجام و سپس بر اساس مقیاس لیکرت مورد  بررسی 
اطالعات  از  گرفته  صورت  تفاسیر  گیرند .  می  قرار 
بد ست آمد ه د ر راستای تجزيه و تحلیل عوامل مؤثر 
د رون  د ر  مترو  با  سفر  از  مسافران  رضايتمند ی  بر 
می  انجام  فضايی  کیفیت  افزايش  با  مترو  فضاهای 
شود . د ر نهايت نتايج اين تحلیل ها معرفی می شود .

کنند گان:  استفاد ه  اجتماعی  ويژگیهای  بررسی 
مورد   که  کنند گان  استفاد ه  اجتماعی  ويژگیهای 
ويژگیهای  شامل  گرفتند ،  قرار  تحقیق  و  پرسش 
عمومی )جنسیت و سن(، ويژگیهای تحصیلی، میزان 
ايستگاه می  نزد يکترين  از  فاصله  و  مترو  از  استفاد ه 

باشد . 
از  جنسیت  د هند گان:  پاسخ  جنسیت  الف-  
هر  از  کنند گان  استفاد ه  اصلی  عمومی  ويژگیهای 
فضای معماری است. اطالع از آن و نسبت فیمابین، 
میزان  د ر  جنسیت  آيا  اينکه  و  آتی  تحلیلهای  برای 
اجتماع پذيری فضای معماری مؤثر است و جنسیتهای 
فضای  د ر  مختلفی  تعاملی  رفتارهای  چه  مختلف، 

تحلیل  د ر  د هند ،  می  بروز  خود   از  معماری  عمومی 
های آتی مورد  نیاز خواهد  بود  )جد ول شماره 5(.

ب- سن پاسخ د هند گان: با توجه به آنکه گروه 
پاسخ د هند گان از بین عموم استفاد ه کنند گان انتخاب 
شد ه اند ، سن آنها د ر 5 رد ه سنی 20-15، 30-20، 
30-40، 40-50 و باالی 50 مورد  تحلیل قرار گرفت 
نتايج نشان د اد  که 66,7 د رصد  استفاد ه کنند گان بین 
20 تا 30 سال که قشر غالب جمعیتی جوان کشور را 

شامل می شود  بود ه اند  )نمود ار شماره 6(.

تحلیل  د ر  تحصیلی  مقطع  تحصیلی:  مقطع  ج- 
ها ممکن است بعنوان يک عامل اجتماعی تأثیرگذار 
مطالعه  مورد   معماری  فضاهای  تعامالت  میزان  د ر 
استفاد ه  از  پرسش  يک  بعنوان  لذا  گرد د ،  محسوب 
شرکت  اکثريت  است.  گرفته  قرار  مد نظر  کنند گان 

 
 

گي در زير شاخه نمادها و نشانه ها و مفاهيم قرار گرفت و عامل هاي صدا و تهويه عنوان نيازهاي هارموني و هماهن
عامل اساسي به عنوان عوامل تاثيرگذار در كيفيت فضايي  15بدين ترتيب . فيزيكي تاثيرگذار با هم يكي گرديدند

ي اين عوامل در رضايتمندي مسافران ايستگاه هاي مترو شناسايي گرديد كه در مرحله بعد به منظور اولويت سنج
.  طي پيمايش ميداني به پرسش گذاشته شدند

 
و ارزيابي تحليل 

 سپس و انجام تحليل ها .شوند مي تحليل و تجزيه مترو، فضاهاي پيمايش از آمده بدست هاي داده بخش اين در
در راستاي  آمده بدست عاتاطال از گرفته صورت تفاسير .بر اساس مقياس ليكرت مورد بررسي قرار مي گيرند

 در درون فضاهاي مترو با افزايش كيفيت فضاييو رضايتمندي مسافران از سفر با متر بر مؤثر تحليل عوامل و تجزيه
 .شود مي معرفي تحليل ها اين نتايج نهايت در. شود انجام مي

 قرار تحقيق و پرسش مورد كه كنندگان استفاده اجتماعي ويژگيهاي :كنندگان استفاده اجتماعي ويژگيهاي بررسي
ميزان استفاده از مترو و فاصله از نزديكترين  تحصيلي، ويژگيهاي ،)جنسيت و سن( عمومي ويژگيهاي شامل گرفتند،
  .باشد مي ايستگاه

 معماري فضاي هر از كنندگان استفاده اصلي عمومي ويژگيهاي از جنسيت :دهندگان پاسخ جنسيت  -الف
 فضاي پذيري اجتماع ميزان در جنسيت آيا اينكه و آتي تحليلهاي براي فيمابين، سبتن و آن اطالع از .است

 مي بروز خود از معماري عمومي فضاي در مختلفي تعاملي چه رفتارهاي مختلف، جنسيتهاي و است مؤثر معماري
 .)5شماره  جدول( در تحليل هاي آتي مورد نياز خواهد بود دهند،

 
. نگارندگان: ؛ ماخذجنسيت و تعداد پاسخ دهندگان. 5جدول 

 
 فضاي مترو جنسيت

 پاسخ دهندگان مرد زن

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

35 49 65 91 100 140 

 
 اند، شده انتخاب عموم استفاده كنندگان بين از دهندگان پاسخ گروه آنكه به توجه با :دهندگان پاسخ سن ب-

مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه  50و باالي  50-40، 40-30، 30-20، 20-15رده سني  5سن آنها در 
 ان كشور را شامل مي شود بوده اندي جوسال كه قشر غالب جمعيت 30تا  20درصد استفاده كنندگان بين  66.7

. )6نمودار شماره (
 

جد ول 5. جنسیت و تعد اد  پاسخ د هند گان؛ ماخذ: نگارند گان.

 
 

. نگارندگان: ، ماخذمقاطع تحصيلي پاسخ دهندگان. 7گستردگي و رده هاي سني پاسخ دهندگان و نمودار . 6نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زانمي در تأثيرگذار اجتماعي عامل يك بعنوان است ممكنها  تحليل در تحصيلي مقطع :تحصيلي مقطع ج-
 قرار مدنظر كنندگان استفاده از پرسش يك بعنوان لذا گردد، محسوب مطالعه مورد معماري فضاهاي تعامالت

اكثريت شركت كنندگان در نظرسنجي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و ديپلم هستندكه نشان دهنده  .گرفته است
درصد داراي  2/26ي مدرك كارشناسي و درصد از پاسخ دهندگان دارا 6/43 .طيف عمده پاسخ دهندگان مي باشد

افراد داراي مدرك سيكل و كمتر، كارشناسي ارشد و دكتري تعداد كمتري از پاسخ دهندگان  .مدرك ديپلم مي باشند
  .را تشكيل مي دهند

 فضاي از كننده استفاده كنوني سكونت محل: و فاصله از نزديكترين ايستگاه مترو سكونت محل د-
با توجه به . فضاست كننده نسبت به استفاده ترديد و نگاه دقيق براي تشخيص ديگري سنجش لمطالعه، عام مورد

 مؤثر احتماالً عامل ديگر زماني، منابع ايجاد بدليل ،همطالع مورددوري و نزديكي استفاده كنندگان نسبت به فضاي 
بر اين اساس  .است شده سؤال تشان،سكون مكان به توجه با كه فضاست در رابطه و تعامل تعجيل، توقف، ميزان در
درصد در  18دقيقه اي و  10تا  5درصد از آنها در فاصله  19 دقيقه، 30تا  25درصد از پاسخ دهندگان در فاصله  20

 .)8نمودار شماره ( دقيقه اي از نزديكترين ايستگاه مترو نسبت به محل سكونتشان مي باشند 15تا  10فاصله 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمود ار 6. گسترد گی و رد ه های سنی پاسخ د هند گان
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تحصیلی  مد رک  د ارای  نظرسنجی  د ر  کنند گان 
طیف  د هند ه  نشان  هستند که  د يپلم  و  کارشناسی 
عمد ه پاسخ د هند گان می باشد . 43/6 د رصد  از پاسخ 
د رصد    26/2 و  کارشناسی  مد رک  د ارای  د هند گان 

د ارای مد رک د يپلم می باشند .
 افراد  د ارای مد رک سیکل و کمتر، کارشناسی ارشد  
و د کتری تعد اد  کمتری از پاسخ د هند گان را تشکیل 

می د هند . 

نزد یکترین  از  فاصله  و  سکونت  محل  د - 
ایستگاه مترو: محل سکونت کنونی استفاد ه کنند ه 
از فضای مورد  مطالعه، عامل سنجش د يگری برای 
تشخیص د يد  و نگاه د قیق تر استفاد ه کنند ه نسبت 
استفاد ه  نزد يکی  و  د وری  به  توجه  با  فضاست.  به 
کنند گان نسبت به فضای مورد  مطالعه، بد لیل ايجاد  
میزان  د ر  مؤثر  احتمااًل  عامل  د يگر  زمانی،  منابع 

توقف، تعجیل، تعامل و رابطه د ر فضاست که با توجه 
به مکان سکونتشان، سؤال شد ه است.

 بر اين اساس 20 د رصد  از پاسخ د هند گان د ر فاصله 
25 تا 30 د قیقه، 19 د رصد  از آنها د ر فاصله 5 تا 10 
د قیقه ای و 18 د رصد  د ر فاصله 10 تا 15 د قیقه ای 
از نزد يکترين ايستگاه مترو نسبت به محل سکونتشان 

می باشند  )نمود ار شماره 8(.
تهران  مترو  فضاهای  از  استفاد ه  میزان  ه- 
و حومه:  با توجه به ويژگی های فضاهای عمومی 
که ايستگاه مترو از همین د ست می باشد ، مالحظه 
میزان استفاد ه از مترو توسط پرسش شد گان از عوامل 
مهم د ر تحلیل های آتی می باشد . 33 د رصد  از پاسخ 
د هند گان میزان استفاد ه از مترو را به عنوان سفرهای 
د رون شهری روزی يکبار رفت و برگشت ذکر نمود ند  

)نمود ار شماره 9(

و- عوامل تاثیرگذار بر رضایتمند ی از سفر 
با مترو: د ر اين مرحله از کاربران ايستگاه های مترو 
تهران خواسته شد  نظر خود  را د ر مورد  میزان اهمیت 
عوامل معماری حاصل از جد ول شماره 4 را د ر ارتباط 
با رضايتمند ی آنها د ر سفر با مترو بیان کنند . بد ين 
منظور پاسخ های سوال ها بر اساس 5 گزينه طیف 
لیکرت جمع آوری گرد يد . د ر جد ول شماره 10 میزان 
فراوانی نظرات کاربران د ر مورد  هر کد ام از عوامل و 
نتايج جد ول شماره  تعیین گرد يد ه است.  آنها  د رصد  
از  بسیاری  د هند گان  پاسخ  که  است  اين  مويد    10
عوامل مد نظر را تا حد  زياد ی بر رضايتمند ی از سفر 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذسكونت پاسخ دهندگان تا نزديكترين متروفاصله محل .  8نمودار 
 

 
 

با توجه به ويژگي هاي فضاهاي عمومي كه ايستگاه   :ميزان استفاده از فضاهاي مترو تهران و حومه ه-
مترو از همين دست مي باشد، مالحظه ميزان استفاده از مترو توسط پرسش شدگان از عوامل مهم در تحليل هاي 

روزي يكبار  را به عنوان سفرهاي درون شهري درصد از پاسخ دهندگان ميزان استفاده از مترو 33 .شدآتي مي با
 )9نمودار شماره ( رفت و برگشت ذكر نمودند

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذدفعات استفاده از مترو. 9نمودار 

 
 

يستگاه هاي مترو تهران در اين مرحله از كاربران ا: عوامل تاثيرگذار بر رضايتمندي از سفر با مترو و-
رضايتمندي در ارتباط با  را 4حاصل از جدول شماره  نظر خود را در مورد ميزان اهميت عوامل معماريخواسته شد 

 .گزينه طيف ليكرت جمع آوري گرديد 5بر اساس  هابدين منظور پاسخ هاي سوال . آنها در سفر با مترو بيان كنند
نتايج . ظرات كاربران در مورد هر كدام از عوامل و درصد آنها تعيين گرديده استميزان فراواني ن 10در جدول شماره 

مويد اين است كه پاسخ دهندگان بسياري از عوامل مدنظر را تا حد زيادي بر رضايتمندي از سفر با  10جدول شماره 
از . سيار زياد دانسته اندپاسخ دهندگان تاثير اين عوامل را ب درصد 2/46به صورت ميانگين . مترو موثر مي دانند

از ميان اين عوامل مكان . درصد با آنها كامالً مخالف بوده اند 1درصد با اين تاثيرات مخالف و فقط  1/6 ،سوي ديگر

 نمود ار 8.  فاصله محل سکونت پاسخ د هند گان تا نزد یکترین مترو؛
ماخذ: نگارند گان.

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذسكونت پاسخ دهندگان تا نزديكترين متروفاصله محل .  8نمودار 
 

 
 

با توجه به ويژگي هاي فضاهاي عمومي كه ايستگاه   :ميزان استفاده از فضاهاي مترو تهران و حومه ه-
مترو از همين دست مي باشد، مالحظه ميزان استفاده از مترو توسط پرسش شدگان از عوامل مهم در تحليل هاي 

روزي يكبار  را به عنوان سفرهاي درون شهري درصد از پاسخ دهندگان ميزان استفاده از مترو 33 .شدآتي مي با
 )9نمودار شماره ( رفت و برگشت ذكر نمودند

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذدفعات استفاده از مترو. 9نمودار 

 
 

يستگاه هاي مترو تهران در اين مرحله از كاربران ا: عوامل تاثيرگذار بر رضايتمندي از سفر با مترو و-
رضايتمندي در ارتباط با  را 4حاصل از جدول شماره  نظر خود را در مورد ميزان اهميت عوامل معماريخواسته شد 

 .گزينه طيف ليكرت جمع آوري گرديد 5بر اساس  هابدين منظور پاسخ هاي سوال . آنها در سفر با مترو بيان كنند
نتايج . ظرات كاربران در مورد هر كدام از عوامل و درصد آنها تعيين گرديده استميزان فراواني ن 10در جدول شماره 

مويد اين است كه پاسخ دهندگان بسياري از عوامل مدنظر را تا حد زيادي بر رضايتمندي از سفر با  10جدول شماره 
از . سيار زياد دانسته اندپاسخ دهندگان تاثير اين عوامل را ب درصد 2/46به صورت ميانگين . مترو موثر مي دانند

از ميان اين عوامل مكان . درصد با آنها كامالً مخالف بوده اند 1درصد با اين تاثيرات مخالف و فقط  1/6 ،سوي ديگر

نمود ار 9. د فعات استفاد ه از مترو؛ ماخذ: نگارند گان.

 
 

. نگارندگان: ، ماخذمقاطع تحصيلي پاسخ دهندگان. 7گستردگي و رده هاي سني پاسخ دهندگان و نمودار . 6نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زانمي در تأثيرگذار اجتماعي عامل يك بعنوان است ممكنها  تحليل در تحصيلي مقطع :تحصيلي مقطع ج-
 قرار مدنظر كنندگان استفاده از پرسش يك بعنوان لذا گردد، محسوب مطالعه مورد معماري فضاهاي تعامالت

اكثريت شركت كنندگان در نظرسنجي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و ديپلم هستندكه نشان دهنده  .گرفته است
درصد داراي  2/26ي مدرك كارشناسي و درصد از پاسخ دهندگان دارا 6/43 .طيف عمده پاسخ دهندگان مي باشد

افراد داراي مدرك سيكل و كمتر، كارشناسي ارشد و دكتري تعداد كمتري از پاسخ دهندگان  .مدرك ديپلم مي باشند
  .را تشكيل مي دهند

 فضاي از كننده استفاده كنوني سكونت محل: و فاصله از نزديكترين ايستگاه مترو سكونت محل د-
با توجه به . فضاست كننده نسبت به استفاده ترديد و نگاه دقيق براي تشخيص ديگري سنجش لمطالعه، عام مورد

 مؤثر احتماالً عامل ديگر زماني، منابع ايجاد بدليل ،همطالع مورددوري و نزديكي استفاده كنندگان نسبت به فضاي 
بر اين اساس  .است شده سؤال تشان،سكون مكان به توجه با كه فضاست در رابطه و تعامل تعجيل، توقف، ميزان در
درصد در  18دقيقه اي و  10تا  5درصد از آنها در فاصله  19 دقيقه، 30تا  25درصد از پاسخ دهندگان در فاصله  20

 .)8نمودار شماره ( دقيقه اي از نزديكترين ايستگاه مترو نسبت به محل سكونتشان مي باشند 15تا  10فاصله 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمود ار 7. مقاطع تحصیلی پاسخ د هند گان، ماخذ: نگارند گان.
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 46/2 میانگین  صورت  به  د انند .  می  موثر  مترو  با 
د رصد  پاسخ د هند گان تاثیر اين عوامل را بسیار زياد  
د انسته اند . از سوی د يگر، 6/1 د رصد  با اين تاثیرات 
مخالف و فقط 1 د رصد  با آنها کاماًل مخالف بود ه اند . 
با  ايستگاه  با  گیری  قرار  مکان  عوامل  اين  میان  از 
67/8 د رصد کاماًل موافق نشان د هند ه بیشترين میزان 
تاثیر و تعامالت اجتماعی با 30 د رصد  کاماًل موافق 

کمترين میزان تاثیر را معرفی می کند .
اولويت  و  تحلیل  و  تجزيه  منظور  به  مرحله  اين  د ر 
سنجی قالب های چهارگانه ذکر شد ه بر اساس يافته 

های حاصل از نظرسنجی کارشناسان )جد ول شماره 
4( عوامل 15 گانه معماری تاثیرگذار بر رضايتمند ی 
کاربران از سفر با مترو )جد ول شماره 10( د ر  جد ول 
شماره 11 د سته بند ی گرد يد ه اند . مبنای اين د سته 
بند ی بر اساس نظر موافق اکثريت کارشناسان بود ه 
است به اين معنا نظر موافق 3 کارشناس يا بیشتر د ر 
د ر  آن  بند ی  د سته  از عوامل موجب  مورد  هر کد ام 
قالب های روانی، عملکرد ی، زيبايی شناختی و ايمنی 

می باشد . 

 
 

درصد  30كامالً موافق نشان دهنده بيشترين ميزان تاثير و تعامالت اجتماعي با درصد 8/67قرار گيري با ايستگاه با 
  .افق كمترين ميزان تاثير را معرفي مي كندكامالً مو

عوامل معماري تاثيرگذار در ميزان رضايتمندي از سفر با مترو از ديدگاه كاربران ايستگاه هاي مترو تهران . 10جدول 
  .نگارندگان: ؛ ماخذو حومه

  

درصد
كامالً موافق  
)

تعداد
( 

درصد
  

موافق
)

تعداد
( 

درصد
  

ممتنع
)

تعداد
( 

درصد
  

مخالف
)

تعداد
( 

درصد
كامال مخال  
(ف

تعداد
( 

ر بمعماري تاثيرگذار  در عوامل 
ميزان رضايتمندي از سفر با مترو

30  43 51  72 11  16  تعامالت فردي 1 7/0 8 7/5
30  42 44  60 16  23 8/7 11  تعامالت اجتماعي 4 8/2

50  70 32  46 8/7 11 7 10  جذابيت فضايي آرامش رواني 4 8/2

51  72 32  46 7  10 8 12  فراخي فضا 0 0

40  57 45  64 5/8 12  شفافيت و خوانايي فضا 0 0 7 5

60  84 32  46  مسيرها و دسترسي ها 0 0 6 2/4 4 8/2

51  71 28  40 5  7 13 19  صدا تهويه هوا 3 1/2

50  70 42  59  نور 0 0 2 4/1 9 6/4

57  80 31  44  دما 2 4/1 8 7/5 6 2/4

36  51 49  69 10  14  طراحي و جانماييمبلمان  1 7/0 5 5/3

40  57 33  47 20  28  آثار هنري در ايستگاه ها 1 7/0 7 5

37  52 46  65 10  14  ها نشانه ها و مفاهيمنماد 1 7/0 8 7/5

30  43 30  42 25  35 12 18  هاديد و منظر و چشم انداز 2 4/1

60  85 28  40  نظارت،ايمني اجتماعي 3 1/2 4 8/2 8 7/5

67  95 25  35  مكان قرارگيري ايستگاه 1 7/0 4 8/2 5 5/3

  
در اين مرحله به منظور تجزيه و تحليل و اولويت سنجي قالب هاي چهارگانه ذكر شده بر اساس يافته هاي حاصل 

رضايتمندي كاربران از سفر با مترو  برگانه معماري تاثيرگذار  15عوامل ) 4جدول شماره ( از نظرسنجي كارشناسان
مبناي اين دسته بندي بر اساس نظر موافق اكثريت . دسته بندي گرديده اند 11دول شماره ج در ) 10 جدول شماره(

كارشناس يا بيشتر در مورد هر كدام از عوامل موجب دسته بندي آن  3موافق  كارشناسان بوده است به اين معنا نظر
  . و ايمني مي باشد شناختي در قالب هاي رواني، عملكردي، زيبايي

  

جد ول10. عوامل معماری تاثیرگذار د ر میزان رضایتمند ی از سفر با مترو از د ید گاه کاربران ایستگاه های مترو تهران و حومه؛ ماخذ: نگارند گان.
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تحلیل و ارزیابي
بر  تاثیرگذار  معماری  عوامل   2 شماره  نمود ار  د ر 
به  اطالعات  اساس  بر  مترو  با  سفر  از  رضايتمند ی 
و  شد ه  د هی  وزن   10 شماره  جد ول  از  آمد ه  د ست 
مورد  مقايسه قرار گرفته اند . بر مبنای مقیاس د هی 

لیکرت به ازای تعد اد  فراوانی هر عامل با نظر کاماًل 
موافق 2+ ، موافق 1+، ممتنع 0، مخالف 1- و کاماًل 
بر  آنها  مجموع  و سپس  د هی شد   وزن  مخالف 2- 
140 )تعد اد  کل( تقسیم گرد يد . نتیجه اين تحلیل د ر 
نمود ار  اين  است.  گرد يد ه  نمود ار شماره 2 مشخص 

 
 

  .ص هاي كيفيت فضايي ايستگاه هاي مترو از ديدگاه صاحبنظران؛ ماخذ نگارندگانشاخ. 11جدول 
  

ــاي  ــاخص ه ش
  رواني

ــايي      ــفافيت و خوانـ ــا، شـ ــي فضـ ــايي، فراخـ ــذابيت فضـ ــاعي، جـ ــامالت اجتمـ ــردي، تعـ ــامالت فـ تعـ
ــدا،  ــايي، ص ــوا،   فض ــه ه ــور،تهوي ــا، نماد   ن ــتگاه ه ــري در ايس ــار هن ــاآث ــا و  ،ه ــانه ه ــد   نش ــاهيم، دي مف

  ، مكان قرارگيري ايستگاهها، ايمني اجتماعيچشم انداز و منظر و

ــاخص   شـــــ
هــــــــــاي 

  عملكردي

تعــامالت فــردي، تعــامالت اجتمــاعي، جــذابيت فضــايي، فراخــي فضــا، مســيرها و دسترســي هــا،          
ــدا،   ــايي، ص ــايي فض ــفافيت و خوان ــوا،   ش ــه ه ــا،  تهوي ــور، دم ــان، نماد  ن ــايي مبلم ــي و جانم ــاطراح  ،ه
ــا و مفـــاهيم، ديـــد و من ظـــر و چشـــم انـــداز هـــا، ايمنـــي اجتمـــاعي، مكـــان قرارگيـــري  نشـــانه هـ

 ايستگاه

ــاخص   شـــــ
هـــاي زيبـــايي 

  شناختي

، آثـــار هنـــري در طراحـــي و جانمـــايي مبلمـــان نـــور،فراخـــي فضـــا، شـــفافيت و خوانـــايي فضـــايي، 
  ها نشانه ها و مفاهيم، ديد و منظر و چشم انداز ها، ايستگاه ها، نماد

ــاخص ــاي  ش ه
  ايمني

طراحــي و جانمــايي مبلمــان، ايمنــي اجتمــاعي، مكــان قرارگيــري        نــور، هــا، مســيرها و دسترســي 
  ايستگاه

  
  و ارزيابيل تحلي

عوامل معماري تاثيرگذار بر رضايتمندي از سفر با مترو بر اساس اطالعات به دست آمده از جدول  2شماره  نموداردر 
به ازاي تعداد فراواني هر ياس دهي ليكرت بر مبناي مق. وزن دهي شده و مورد مقايسه قرار گرفته اند 10شماره 

وزن دهي شد و سپس مجموع  -2و كامالً مخالف  -1، مخالف 0، ممتنع +1، موافق + 2موافق  عامل با نظر كامالً
اين نمودار طيف . مشخص گرديده است 2نتيجه اين تحليل در نمودار شماره . تقسيم گرديد) تعداد كل( 140آنها بر 

  .مورد نظر را بر رضايتمندي از سفر با مترو از ديدگاه كاربران نشان مي دهد تاثيرگذاري عوامل
  

عوامل معماري تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي از سفر با مترو از ديدگاه كاربران ايستگاه هاي مترو تهران و . 2نمودار 
  .نگارندگان: ؛ ماخذحومه بر اساس مقياس دهي ليكرت

جد ول 11. شاخص های کیفیت فضایی ایستگاه های مترو از د ید گاه صاحبنظران؛ ماخذ نگارند گان.

 
 

عوامل معماري تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي از سفر با مترو از ديدگاه كاربران ايستگاه هاي مترو تهران و . 2نمودار 
. نگارندگان: ؛ ماخذحومه بر اساس مقياس دهي ليكرت

 
 

 542/1اساس نظرات كاربران، مكان قرار گيري ايستگاه در شهر با ميزان  نشان مي دهد كه بر 2شماره  نمودار
يكي ديگر  442/1 ميزان مسير ها و دسترسي ها نيز با. بيشترين تاثير را در رضايتمندي مسافران از سفر با مترو دارد

ترسي به ايستگاه سرعت دس نتايج اين جدول نشانگر آن است كه سهولت و. از عوامل مهم در اين زمينه مي باشند
با  عالوه بر اين ميزان ايمني و نظارت در ايستگاه ها. ن عوامل در رضايت شهروندان استهاي مترو از مهمتري

از اين منظر حائز  )171/1( ، شفافيت و خوانايي فضايي)328/1(دما  )392/1( پردازيدر كنار عواملي مانند نور 421/1
طراحي و جانمايي مبلمان ) 157/1( ي فضايي به مانند جذابيت فضاييديگر ويژگي ها. اهميت زيادي مي باشند

، صدا )007/1( ، تعامالت فردي)042/1( ، وجود آثار هنري در ايستگاه)085/1( ، نمادها، نشانه ها و مفاهيم)142/1(
هر كدام ) 642/0( و ديد و منظر و چشم اندازهاي خارج از ايستگاه) 842/0( ، تعامالت اجتماعي)007/1( و تهويه هوا

.  به نوعي كيفيات فضايي محيط را تحت تاثير خود قرار مي دهند
اولويت بندي عوامل تاثيرگذار را بر اساس قالب هاي رواني، عملكردي، زيبايي  12از سوي ديگر، در جدول شماره 

ر شماره و نمودا 12 ور بر اساس يافته هاي جدول شمارهبدين منظ. داده شده استقرار  توجهشناسي و ايمني مورد 
بر . ها بر اساس ميانگين مقادير وزن دهي داده شده عوامل متناظر هر كدام انجام گرفت، اولويت بندي اين قالب2

با فاصله اي زياد  387/1هاي مربوط به ايمني در ايستگاه هاي مترو با شاخص ، 12اساس يافته هاي جدول شماره 
و زيبايي  124/1، رواني 167/1هاي عملكردي شاخص  همچنين .شته استبيشترين ميزان توجه را از كاربران دا

. دارا هستند 094/1 شناختي

 نمود ار 2. عوامل معماری تاثیرگذار بر میزان رضایتمند ی از سفر با مترو از د ید گاه کاربران ایستگاه های مترو تهران و حومه بر اساس
مقیاس د هی لیکرت؛ ماخذ: نگارند گان.
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طیف تاثیرگذاری عوامل مورد  نظر را بر رضايتمند ی 
از سفر با مترو از د يد گاه کاربران نشان می د هد .

نمود ار شماره 2 نشان می د هد  که بر اساس نظرات 
کاربران، مکان قرار گیری ايستگاه د ر شهر با میزان 
1/542 بیشترين تاثیر را د ر رضايتمند ی مسافران از 
سفر با مترو د ارد . مسیر ها و د سترسی ها نیز با میزان 
1/442 يکی د يگر از عوامل مهم د ر اين زمینه می 

باشند . نتايج اين جد ول نشانگر آن است که سهولت 
و سرعت د سترسی به ايستگاه های مترو از مهمترين 
اين  بر  عالوه  است.  شهروند ان  رضايت  د ر  عوامل 
د ر   1/421 با  ها  ايستگاه  د ر  نظارت  و  ايمنی  میزان 
کنار عواملی مانند  نورپرد ازی )1/392( د ما )1/328(، 
منظر  اين  از   )1/171( فضايی  خوانايی  و  شفافیت 
های  ويژگی  د يگر  باشند .  می  زياد ی  اهمیت  حائز 

 
 

: ماخذايمني؛  زيبايي شناختي و گانه رواني، عملكردي، 4وزن دهي و اولويت بندي  شاخص هاي . 12جدول 
  .نگارندگان

ص 
شاخ

 
ايمني

ويژگي هاي ايمني  
 

ص زيبايي شناختي
شاخ

  
ويژگــــي هــــاي 
 

زيبــــايي 
شناسي

ص  
شاخ

عملكردي
  

ويژگي هاي عملكردي
 

ص
شاخ

 
رواني

  
ويژگي هاي رواني

 

 

 تعامالت فردي 007/1 007/1 - -

 تعامالت اجتماعي 842/0 842/0 - -

 جذابيت فضايي آرامش رواني 157/1 157/1 - -

 فراخي فضا 185/1 - 185/1 -

 شفافيت و خوانايي فضا 171/1 171/1 171/1 -

 مسيرها و دسترسي ها - 442/1 - 442/1

 صدا تهويه هوا 007/1 007/1 - -

 نور 392/1 392/1 392/1 392/1

 دما - 328/1 - -

 مبلمان طراحي و جانمايي - 142/1 142/1 -

 آثار هنري در ايستگاه ها 042/1 - 042/1 -

 ها و مفاهيم نشانه ،هانماد 085/1 085/1 085/1 -

 د و منظر و چشم انداز هادي 642/0 642/0 642/0 -

 ، نظارتايمني اجتماعي 421/1 421/1 - 421/1

 مكان قرارگيري ايستگاه 542/1 542/1 - 542/1

 مجموع 493/13 178/15  659/7  929/6
 ميانگين 124/1 167/1  094/1  387/1

  
  

  ي و جمعبنديگير نتيجه
مالحظه اين عوامل و تالش در جهت بهبود  .رگذارندچندي بر ميزان رضايتمندي كاربران از سفر با مترو تاثي عوامل

بر . از سفر با مترو تاثيرگذار باشد كاربران كيفيت فضايي ايستگاه ها مي تواند تا حد زيادي در ارتقاي رضايتمندي

جد ول 12. وزن د هی و اولویت بند ی  شاخص های 4 گانه روانی، عملکرد ی، زیبایی شناختی و ایمنی؛ ماخذ: نگارند گان.
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به مانند  جذابیت فضايی )1/157( طراحی و  فضايی 
جانمايی مبلمان )1/142(، نماد ها، نشانه ها و مفاهیم 
 ،)1/042( ايستگاه  د ر  هنری  آثار  وجود    ،)1/085(
تعامالت فرد ی )1/007(، صد ا و تهويه هوا )1/007(، 
چشم  و  منظر  و  د يد   و   )0/842( اجتماعی  تعامالت 
اند ازهای خارج از ايستگاه )0/642( هر کد ام به نوعی 
می  قرار  خود   تاثیر  تحت  را  محیط  فضايی  کیفیات 

د هند . 
بند ی  اولويت   12 شماره  جد ول  د ر  د يگر،  سوی  از 
روانی،  های  قالب  اساس  بر  را  تاثیرگذار  عوامل 
قرار  توجه  مورد   ايمنی  و  زيبايی شناسی  عملکرد ی، 
های  يافته  اساس  بر  منظور  بد ين  است.  شد ه  د اد ه 
بند ی  اولويت   ،2 شماره  نمود ار  و   12 شماره  جد ول 
اين قالبها بر اساس میانگین مقاد ير وزن د هی د اد ه 
شد ه عوامل متناظر هر کد ام انجام گرفت. بر اساس 
يافته های جد ول شماره 12، شاخص های مربوط به 
ايمنی د ر ايستگاه های مترو با 1/387 با فاصله ای 
زياد  بیشترين میزان توجه را از کاربران د اشته است. 
روانی   ،1/167 عملکرد ی  های  شاخص  همچنین 

1/124 و زيبايی شناختی 1/094 د ارا هستند .

نتیجه گیري و جمعبند ي
عوامل چند ی بر میزان رضايتمند ی کاربران از سفر 
با مترو تاثیرگذارند . مالحظه اين عوامل و تالش د ر 
تا  تواند   ايستگاه ها می  بهبود  کیفیت فضايی  جهت 
حد  زياد ی د ر ارتقای رضايتمند ی کاربران از سفر با 
مترو تاثیرگذار باشد . بر اساس نتايج اين پژوهش و بر 
مبنای نظرات کارشناسان و کاربران، عوامل تاثیرگذار 
زير به ترتیب اولويت بشرح زير د ر اين رضايتمند ی 

موثرند : 
 

1- موقعیت مکانی استقرار ايستگاه د ر شهر؛
2- مسیرها و د سترسی ها؛

3- ايمنی اجتماعی، حضور افراد  و نظارت؛
4- نور و روشنايی؛

5- د ما )شرايط آسايش(؛

6- فراخی فضا )تناسبات فضايی(؛
7- شفافیت و خوانايی فضا؛

8- جذابیت فضايی، آرامش روانی؛
9- طراحی و جانمايی مبلمان؛ 

10- نماد ها، نشانه ها و مفاهیم؛
11- آثار هنری د ر ايستگاه ها؛

12- تعامالت فرد ی؛
13-صد ا و تهويه هوا؛

14- تعامالت اجتماعی؛ و
15- د يد  و منظر و چشم اند ازها د ر خارج از ايستگاه.

قرارگیری  تحقیق، مکان  از  نتايج حاصل  اساس  بر   
ايمنی  ها،  د سترسی  و  مسیرها  د ر شهر،  ها  ايستگاه 
فضای  فراخی  و  نورپرد ازی  و  نظارت  و  اجتماعی 
معماری  د ر  تاثیرگذار  عوامل  مهمترين  از  معماری 
سفر  از  مسافران  رضايتمند ی  بر  مترو  ايستگاههای 
که  د هد   می  نشان  تحقیق  نتايج  باشد .  می  مترو  با 
د هی  وزن  میزان  با  شهر  د ر  ايستگاه  استقرار  مکان 
اهمیت ويژه ای  د ارای  نظر کاربران  از  شد ه 1/542 
بنابراين توصیه می شود  که طراحان محیطی  است. 
و شهری د ر الگوهای طراحی خود  به مکان استقرار 
ايستگاه ها و حوزه های نفوذی آنها، تاثیرات و تاثرات 
بر محیط و منظر شهری، سهولت د سترسی ها  آنها 
د اشته  ای  ويژه  توجه  پیاد ه  عابر  نقش  به  اهمیت  و 

باشند .
 نور، د ما، صد ا و تهويه هوا نیز عوامل د يگری هستند  
که د ر ارتقای کیفیت فضايی ايستگاه های مترو بسیار 
موثرند . اين عوامل د ر تامین شرايط آسايش محیطی 
و ايجاد  ايمنی روانی و باالبرد ن آستانه تحمل عصبی 
تاثیرگذارند . توجه به فراخی فضا و شفافیت و خوانايی 
تامین  راستای  د ر  کیفیت  با  فضاهای  خلق  د ر  نیز 
گیری  بهره  هستند .  تاثیرگذار  کاربران  رضايتمند ی 
به  تعلق  احساس  موجب  تواند   می  عوامل  اين  از 
توجه  همچنین،  گرد د .  آن  جذابیت  و  پويايی  و  فضا 
به مفاهیم و نشانه ها واستفاد ه از آثار هنری نیز د ر 
ايستگاه های مترو د ر ارتقای هماهنگی و تعامل افراد  
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با محیط تاثیرگذار است. الزم به ذکر است، شاخص 
های مربوط به تاثیرگذاری عوامل فنی، برنامه ريزی، 
اجرايی و مد يريت فضاهای ايستگاهی نیز د ر میزان 
خاص  هد ف  اما  تاثیرپذيرند ،  مسافران  رضايتمند ی 
بر  تاثیرگذار د ر معماری  اين پژوهش بررسی عوامل 

اين رضايتمند ی می باشد . 
به  مترو،  های  ايستگاه  طراحان  شود   می  توصیه 
تا  نمايند   توجه  فضا  د ر طراحی  معماری  عوامل  اين 
ايستگاه های مترو، موجب  ارتقای کیفیت فضايی  با 
کاهش  آن  تبع  به  و  کاربران  رضايتمند ی  افزايش 
اجتماعی(،  )پايد اری  اجتماعی  تعامالت  وند الیسم، 
به  عمومی  اموال  حفظ  و  فضا  به  خاطر  تعلق  حس 

عنوان اهد اف حمل و نقل پايد ار شهری گرد ند .
عالوه بر اين، عوامل تاثیرگذار بر رضايتمند ی از سفر 
با مترو د ر 4 رد ه کلی شاخص های روانی، عملکرد ی، 
اساس  بر  گیرند .  می  جای  ايمنی  و  شناختی  زيبايی 
نتايج حاصل از تحقیق، شاخص های مربوط به ايمنی 
د ر ايستگاه های متروی تهران از د يد گاه کاربران با 
میزان وزن د هی شد ه 1/387 بیشترين اهمیت را د ارا 
می باشد  و اين خود  نشان د هند ه ضرورت توجه به 
بحث ايمنی از لحاظ روانی و فیزيکی د ر ايستگاه های 
مترو می باشد . بهره گیری از عوامل تاثیرگذار معماری 
د ر خوانايی مسیر ها و سهولت د سترسی ها، نظارت 
و کنترل کافی د ر الگوهای رفتاری مسافران و ايجاد  
شاخص  است.  اهمیت  حائز  جاذب   و  پويا  محیطی 
و  د هی شد ه 1/167  وزن  میزان  با  عملکرد ی  های 
شاخص های روانی با میزان 1/124 د ر اولويت های 

د وم و سوم اهمیت می باشند . 
به  ويژه  توجه  با  طراحان  شود   می  توصیه  همچنین 
شناختی  زيبايی  های  شاخص  د ر  تاثیرگذار  عوامل 
فضاهای ايستگاهی، سعی د ر خلق فضاهايی با کیفیت 
و د ر کنار آن ارتقای سلیقه مخاطبان و کاربران د اشته 

باشند .
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مد یریت یکپارچه شهری د ر ساماند هی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای میانی 
ایران؛ مورد  پژوهی: زنجان و همد ان

اسماعیل د ویران*- د کتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ایران.
غالمرضا کاظمیان- عضو هیات علمی گروه مد یریت شهری د انشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

ابولفضل مشکینی- عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ایران.
عبد  الرضا رکن الد ین افتخاری- عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ایران.

بیژن کلهرنیا- عضو هیات علمی گروه معماری د انشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران تهران، ایران.

چکید ه
مد یریت یکپارچه شهری مد یریتی است هم افزا،با حضور تمامی ذی نفعان 
و ذی نفوذان شهری د ر چارچوب نهاد ی، سازمانی و قانونی مشخص به 
منظور ارتقاء سطح مد یریت شهری و پاید ار نمود ن زیست پذیری شهر. 
شهری  مد یریت  ساختار  بررسی  با  است  د اشته  آن  بر  سعی  مقاله  این 
ایران )زنجان و همد ان( د ر ساماند هی سکونتگاه های  شهرهای میانی 
پژوهش  تحقیق  روش  بپرد ازد .  یکپارچه  مد یریت  نگرش  با  غیررسمی 
مید انی  و  اسناد ی  روش  از  استفاد ه  با  که  بود ه  پیمایشی- کمی  نوع  از 
شامل  پژوهش  آماری  جامعه  است.  پذیرفته  صورت  ها  د اد ه  گرد آوری 
اعضای ستاد  توانمند  سازی اسکان غیررسمی، )بخش د ولتی و عمومی( 
نهاد های مرد می و مرد م ساکن د ر بافتهای اسکان غیر رسمی و فعاالن 
اقتصاد ی )بخش خصوصی( مستقر د ر این بافتها می باشد . حجم نمونه 
برآورد  شد ه برای بخش د ولتی و عمومی 18 سازمان، برای بخش مرد می 
620 نمونه و برای بخش خصوصی510 نمونه بود ه است که با استفاد ه از 
روش آزمون میانگین و مد ل تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل د اد ه ها صورت 
پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می د هد  د ر شهرهای میانی ایران 
مد یریت یکپارچه شهری عملکرد  نیافته و مد یریت شهری د ارای نگرش 
های  طرح  ناکارمد ی  نگرش  نوع  این  نتیجه  و  است  سنتی  کارکرد   و 
ساماند هی و گسترش مسائل شهری د ر بافتهای اسکان غیررسمی است. 
از طرف د یگر تشریک مساعی نهاد ی )هم افزایی نهاد ی( بعنوان پیش 
شرط پیاد ه سازی مد یریت یکپارچه د ر حال حاضر د ر این شهرها نامناسب 

و د ر پایه چرخه حیات مد یریت یکپارچه شهری واقع شد ه است.
واژگان کلید ی: مد یریت شهری، مد یریت یکپارچه، شهرمیانی، اسکان 

غیر رسمی، ایران.
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Urban integrated management in arranging of Infor-
mal settlement in Iran moderate cities (Zanjan and 
Hamadan)

Integrated management of urban management is also Synergic, 
with the participation of all stakeholders and influential city in the 
institutional framework, institutional and legal order to determine 
the steady level of urban management for city livability. This arti-
cle is intended to scrutiny the management structure of the metro-
politan cities of Iran (Zanjan and Hamedan) in arranging informal 
settlements with an integrated management approach.research 
method is survey- quantity method that achieves documents and 
field data collection has been done. Society statistical is mem-
bers of the informal settlement enabling head quarters,(public and 
state sectors), community institutes people that living in informal 
settlements and economic actors (private sector) based in the tis-
sues. Sample size estimates for the public sector and 18 public 
organizations for public and state sectors and samples for private 
sector and 620 samples for people that using the depletion method 
and the average test data analysis were performed. Results of the 
study show that in the middle of Iran’s cities, urban integrated 
management has been the traditional function of attitude. This 
type of attitude and organization design and development urban 
issues in the tissues is an informal settlement. From the collabo-
rating institution (institutional synergy) as a precondition for im-
plementation of integrated management is now integrated in the 
urban poor and urban-based lifecycle management is situated.
Key words: Urban management, integration, Moderate city, Iran
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1- مقد مه
سال  پایان  د ر  جهان  جمعیت  آمار  آخرین  اساس  بر 
بینی ها  و پیش  نفر گذشته  میلیارد   از مرز 7   2011
این مقد ار به  تا سال 2050  این د ارد  که  از  حکایت 
9/3 میلیارد  نفر برسد . این د ر حالی است که جمعیت 
با  افزایش  همین  از  تناسب  به  نیز  جهان  شهری 
این گسترش  که  بود ه  د ر حال گسترش  زیاد   شد ت 
د ارا  را  بیشتری  توسعه شتاب  د ر کشورهای د ر حال 
آیند ه  که  د ارد   این  از  نشان  حاضر  آمار  باشد .  می 
شهرنشین  و  خورد ه  رقم  شهرها  د ر  جهان  جمعیت 
آخرین  طبق  است.  ناپذیر  گریز  امری  جوامع  شد ن 
آمار اعالم شد ه از سوی مرکز آمار ایران )مرکز آمار، 
نفوس و مسکن سال 1390(  اولیه سرشماری  نتایج 
که  باشد   می  د رصد    73 کشور  شهرنشین  جمعیت 
از 3 د رصد  رشد   با 5 سال گذشته بیش  د ر مقایسه 
یافته است. گسترش  ابعاد  شهرنشینی ضرورت تغییر 
نگرش د ر مد یریت شهری را ضروری ساخته است. 
نشان  شهری  مد یریت  رویکرد های  تاریخی  سیر 
سنتی  روشهای  از  شهری  مد یریت  که  د هد   می 
شد ه  منحصر  زورمد ارانه  و  د یوانساالرانه  پاتریمونال، 
د ر حکومت های شهری به سمت روشهای مشارکتی، 
نهاد ه  گام  د موکراتیک حکمروایانه  و  گرایانه  اجتماع 
است. این امر از آنجا ناشی می شود  که رویکرد های 
شهرنشینی  فزایند ه  مشکالت  با  مواجه  د ر  سنتی 
امروزین چون فقر، بیکاری، ترافیک، تراکم اخالقی، 
فضایی،  گسست  شهری،  جرایم  اجتماعی،  آسیبهای 
بد   نشینی،  حاشیه  طبقاتی،  و  د رآمد ی  شکاف 
مسکنی و غیره، کارآمد ی  خود  را از د ست د اد ه و از 
پاسخگویی، شفافیت، عد الت و انصاف الزم برخورد ار 
به  نگاه  نوع  تغییر  د ر  کار  چاره  اینرو  از  باشد .  نمی 
برنامه ریزی و مد یریت شهری با هد ف زیست پذیر 
نمود ن شهر متصور شد ه است که با نمود  بارز آن پای 
نهاد ن به الگوههای مشارکت جویانه، اجتماع محور، 
شهروند مد ار، همگرا و هم افزا د ر قالب رویکرد های  
مختلف حکمروایی مطلوب شهری، سرمایه اجتماعی 
و مد یریت یکپارچه است. یکی از مسائل پیش روی 

شهرهای کشورهای د ر حال توسعه چون ایران مساله 
حاشیه نشینی و فقر شهر ی نمود  یافته د ر بافتهای 
ناکارآمد  شهری همچون اسکان غیر رسمی است. د ر 
واقع آنچه رشد  شتابان شهرنشینی د ر کشورهای د ر 
حال توسعه از جمله ایران را د ر حالت بیم قرار د اد ه 
جمعیت  د رصد   میزان  و  مقد ار  افزایش  مساله  است، 
شهرنشین نیست بلکه مساله اساسی مهاجرت اجباری 
 - )روستا  آن  مختلف  انواع  د ر  اختیاری  انتخاب  با 
شهری، بین شهری )از شهرهای کوچک به شهرهای 
به  که  است  غیره(  و  د رون شهری  بزرگ(،  و  میانی 
د ر  توسعه  و  ای  منطقه  ریزی  برنامه  ضعف  د لیل 
نقاط  از  جمعیت  جابجایی  و  تحرک  موجبات  مبد ا، 
توسعه نیافته )عمد تا روستاها و شهرهای کوچک( به 
میانی(  و شهرهای  )کالنشهرها  یافته  رشد   مقصد ی 
مد یریت  و  ریزی  برنامه  ضعف  و  نمود ه  فراهم  را 
وارد ه  جمعیت  به  پاسخگویی  د ر  مقصد   شهری 
موجبات راند ه شد ن جمعیت به حاشیه و شکل گیری 
است.  غیررسمی  اسکان  از  نمود ی  با  نشینی  حاشیه 
از این رو، چاره کار د ر مقیاس شهری این است که 
رویکرد های موجود  مد یریت شهری د ر نظام مد یریت 
و  کرد ه  اند ازی  پوست  خود ،  سنتی  ماهیت  از  کشور 
قالب  د ر  مد یریت شهری  نوین  رویکرد های  به  قد م 
نظام حکمروایی شهری با رویکرد  مد یریت یکپارچه 
شهری گذارد  تا بتواند  مسائل مربوط به فقر شهری و 
شکاف حاصل از آن را با شیوه های مشارکت طلبانه، 
توصیف،  این  با  نماید .  حل  یکپارچه  و  افزایانه  هم 
هد ف این پژوهش بررسی و ارزیابی مد یریت شهری 
مد یریت  های  بعد  شاخص  از  ایران  میانی  شهرهای 
یکپارچه و ضرورت کاربست مد یریت یکپارچه شهری 
د ر شهرهای میانی ایران جهت ساماند هی سکونتگاه 
های غیررسمی است. د ر راستای هد ف مزبور، سوال 
مد یریت  آیا  که  است  این  پژوهش  این  اساسی 
با  مواجه  د ر  ایران  میانی  شهرهای  شهری 
اسکان غیر رسمی منطبق بر اصول مد یریت 
نهاد های  بین  آیا  است؟  شهری  یکپارچه 
و  افزایی  هم  شهری  مد یریت  مختلف 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاییز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

55

تشریک مساعی نهاد ی وجود  د ارد ؟ آیا بکار 
الگوی مد یریت یکپارچه شهری می  بستن 
تواند  ساماند هی بافتهای اسکان غیر رسمی 
این  کاربست  برای  باشد ؟  د اشته  رابد نبال 
الگو جهت ساماند هی شرایط الزم چه می 
بنیان  باشد ؟ برای تبیین سواالت مزبور این فرض 
نهاد ه شد ه است که رویکرد  فعلی مد یریت شهری د ر 
مواجه با اسکان غیررسمی د ر شهرهای میانی علرغم 
اقد امات صورت گرفته یکپارچه نبود ه و مستلزم تغییر 
یکپارچه  مد یریت  الگوهای  بر  نهاد ن  گام  و  رویکرد  
شهری است. از طرف د یگر شرط اصلی پیاد ه سازی 
ایران  میان  شهرهای  د ر  شهری  یکپارچه  مد یریت 
جهت ساماند هی اسکان غیر رسمی تشریک مساعی 
)عمومی،  شهری  مختلف  نهاد های  افزایی  هم  و 

د ولتی، خصوصی و مرد می( است.

2-چارچوب نظری
2-1-مد یریت شهری یکپارچه

موضوع اند یشه اد اری و د انش مد یریت و به خصوص 
هد ایت ورهبری موضوعی است که همواره با زند گی 
اجتماعی انسان و حتی قبل از آن مطرح بود ه است 
مفهوم  پید ایش  از  قبل   .)5 ص   ،1378 )حقیقی، 
می  استفاد ه  امور  اد اره  و  اد اره   از  بیشتر  مد یریت 
از  تر  د امنه  کم  و  محد ود تر   ای  وظیفه  که  کرد ند  
مد یریت د ارد  گذر از اد اره امور به مد یریت به معنای 
می  عملکرد   و  تئوری  جنبه  از  عمد ه  تغییر   ایجاد  
بعنوان  مد یریت  تئوری   .)8 )هیوز، 1377، ص  باشد  
د ر  که  است  محیطی  نگهد اری  و  طراحی  فرایند  
برای  کار  مجموعه  قالب  د ر  ها  گروه  و  انسانها  آن 
  (Chakrabart, 2001, هد افی خاص کار می کنند
ای  مجموعه  شهری  مد یریت  بین  این  د ر   p332).
است که  کارکرد هایی  و  فعالیتها، وظایف،  ابزارها،  از 
بتوانند   شهری  کارکرد های  تا  د هد   می  اطمینان  به 
شکل بگیرند . مد یریت شهری اطمینان می د هد  که 
مختلف،  افراد   ها،  گروه  برای  شهر  اساسی  خد مات 
شکل  مناسب  شیوه  به  عمومی  و  محلی  اجتماعات 

را  شهری  مد یریت   (Acioly,2003,p1-2). گیرد  
می توان به مانند  یک د رخت تشبیه کرد  که ترکیبی 
از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به 
یکد یگر وابسته اند  و روابط متقابل میان آنها به شکل 

خاصی نظام یافته است )د وسنی،1370، ص 62(. 
د ر سوی د یگر مفهوم مد یریت یکپارچه شهری مطرح 
است که بد نبال ناکارآمد ی مد یریت شهری سنتی د ر 
های شهری  چالش  فزونی  و  مشکالت شهری  حل 
ترافیک،  ناامنی،  اجتماعی،  ناهنجاری  فقر،  همچون 
به  غیره   و  طبقاتی  شکاف  نشینی،  حاشیه  بیکاری، 
به  د اد ن  اهمیت  جهت  شهری  مد یریت  واژه  پسوند  
ضرورت یکپارچگی اضافه شد ه است. یکی از ایراد ات 
پر  انتقاد ی  نظریه  سنتی  شهری  مد یریت  اساسی 
مسئولیت بود ن د ولت و مد یریت شهری صرفا د ولتی 
وظایف  بتد ریج  د ولتها  بود   اعتقاد   این  بر  که  است 
مد یریت  جمله  از  جامعه  اد اره  زمینه  د ر  را  بیشتری 
عمومی بر عهد ه گرفته اند  که بسیار فراتر از توانایی 
مالی و اد اری آنها است. بنابراین لزوم واگذاری امور و 
اختیارات و توزیع آن به نهاد های سطوح پایین تر د ر 
قالب نهاد های محلی ضروری است؛ چرا که اد امه روند  
حاضر بد لیل تسلط سرمایه د اری خصوصی، وظایف 
نتیجه  د ر  و  کرد ه  مواجه  تعارض  انواع  با  را  د ولتها 
اقتصاد ی،  بحران  عقالنیت،  بحران  بروز  به  منجر 
را سبب  مشروعیت  بحران  نهایتا  و  اجتماعی  بحران 
ساز خواهد  شد ؛(yann,2009:33)  بنابراین بد نبال 
مسائل و انتقاد ات مطرح شد ه اند یشه مد یریت شهری 
اند یشه های  کنار  د ر  تکثرگرایی  رویکرد   با  یکپارچه 
نوین برنامه ریزی و مد یریت شهری چند  د هه اخیر 
جامعه  مشارکتی،  ریزی  برنامه  پاید ار،  توسعه  مانند  
اجتماعی،  عد الت  جمعی،  خرد   شهروند ی،  مد نی، 
می  مطرح  شهری  مطلوب  حکمروایی  و  د موکراسی 
شود ؛ بطوری که سیاستهای برنامه ریزی و مد یریت 
از د هه 50 که رویکرد  سیستمی نمود   بویژه  شهری 
ساختاری  رویکرد    )1960( بعد ی  د هه  د ر  و  یافته 
راهبرد ی با شیوه های و سبکهای نوین مد یریتی با 
هد ف پاید ارسازی شهر و توسعه پاید ار آن رشد  و نمو 
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با مطرح  پید ا می کند . د ر نهایت د ر د هه 70 و 80 
ریزی  برنامه  مشارکتی،  ریزی  برنامه  مفاهیم  شد ن 
مرد م محور، توسعه پاید ار شهری حکمروایی مطلوب 
از  منبعث  نیز که  یکپارچه شهری  الگوهای مد یریت 
نظام حکمروایی مطلوب شهری است، گسترش می 
الهام از حکمروایي  با  یابد . مد یریت یکپارچه شهری 
متنوعی  و  مختلف  پارامترهای  د ارای  شهري  خوب 
اظهار  مشارکت طلبی، حق  شفافیت،  کارآمد ی،  چون 
است  غیره  و  محوری  د انایی  انصاف،  همگانی،  نظر 
نهاد هاي مختلف  افزایي  با هم  که بصورت یکپارچه 
مسائل  و حل  بهبود  محیط شهري  به  اقد ام  شهري 
متعد د  شهري از جمله اسکان غیر رسمي مي نماید  
یکپارچه  مد یریت   .(Chakrabart,2001,p13)د ر 
اختیار  و  حاکمیت  تحت  نه  خرد تر  سازمان  شهری 
استقالل  با  البته  و  آن  با  هماهنگ  بلکه  شهر  مد یر 
عملکرد ی د ر ساختار اد اری شهر جای می گیرد . د ر 
این سیستم برعکس سیستم سنتی که انحصار قد رت 
یا  افراد   اختیار  د ر  را  و تصمیم سازی  تصمیم گیری 
گروهی خاص )عمد تا د ولت( قرار می د هد ، ذینفعان 
مشارکت  شهری  مد یریت  مراحل  همه  د ر  شهری 
د ر  مفهوم  این  هستند .  د خیل  آن  د ر  و  د اشته  فعال 
برگیرند ه تمام سازمان های رسمی و غیر رسمی موثر 
بر اد اره شهرها است که به نوعی د ر تصمیم گیری  و 
تصمیم سازی و اجرای برنامه های مد یریت شهری 
این  تفاوت کاربست  د ارند  )کاظمیان،1390(.  د خالت 
شیوه مد یریت )بویژه د ر ساماند هی اسکان غیررسمی( 

با شیوه های پیشین )سنتی( د ر این است که: 
1- کنشگران د ر نظام سنتی محد ود  و عمد تا د ولتی، 
ترکیبی  و  زیاد   یکپارچه  مد یریت  سیستم  د ر  اما 

)مرد می، د ولتی، خصوصی و عمومی( هستند .
2- کارکرد  سیستم مد یریت شهری سنتی عمد تا کالبد  
محور و فیزیکی و د ر سیستم یکپارچه عملکرد های 
مشارکت محور و با توجه به سایر ابعاد  زند گی است.

3- ساختارهای د ر مد یریت شهری سنتی بروکراتیک 
و د ر سیستم مد یریت یکپارچه د موکراتیک و باز است.

اقتد ار طلب، عمود ی و   تعامل د ر سیستم سنتی   -4

و  افقی  پاسخگو،  یکپارچه  سیستم  د ر  و  انحصارگرا 
شفاف است.

مبتنی  مد یریت  سنتی  سیستم  د ر  قد رت  توزیع   -5
سیستم  د ر  و  قد رت  تعاد ل  عد م  و  د ولت  تسلط  بر 
باشد   می  قد رت  موازنه  و  آزاد ی  بر  مبتنی  یکپارچه 
)کاظمیان، 1383، ص 114 و همچنین، ر.ک: به جد ول 

شماره 1(.

2-2-شهرهای میانی و مد یریت 
سابقه بحث د ر مورد  شهرهای میانی به پیش از د هه 
اول  نیمه  برمی گرد د .(Filho,1986:515)  د ر   70
قرن 20 بویژه بعد  از د هه 1930 مطالعاتی د ر زمینه 
اند ازه شهر و ارتباط آن با مخارج شهروند ی د ر قالب 
تئوریهای اقتصاد ی صورت گرفت که غالبا هد ف آنها 
پید اکرد ن اند ازه شهر بود  که د ر آن هزینه فراهم کرد ن 
و آماد ه سازی کاالها و خد مات عمومی د ر حد اقل بود ه 
و حد اکثرکارایی تامین می شود  )محمد زاد ه تیتکانلو، 
1381، ص 7(. از آنجا که مفهوم متوسط یا میانی د ر 
کشورهای مختلف متفاوت می باشد ، به همین د لیل 
خواند ه  میانی  شهر  که  آنچه  از  عمومی  د رک  برای 
رود   می  بکار  جمعیت  نسبی  اند ازه  معیار  شود ،  می 
این  تناسب  حد   راند ینلی   .)7 ص   ،1370 )امکچی، 
مقد ار را 100هزار تا باالتر )بد ون د ر نظر گرفتن شهر 

 (Rondinelli,1963:47). بزرگ( می د اند
با  شهرهایی  کشورها  سطح  د ر   UIA99 برنامه 
مقیاس  د ر  و  آن  از  کمتر  و  نفر  هزار   500 جمعیت 
شهر  بعنوان  نفر  میلیون   2 تا  هزار   20 بین  جهانی 
 (UIA,1991:2-1).  متوسط د ر نظر گرفته می شود
د ر فرانسه رقم مزبور 20 تا200 هزار نفر )ارجمند نیا، 
نفر  هزار  تا100   5 د رانگلستان  160(؛  ص   ،1368
؛(Congdon,1989:120) و د ر چین 20 تا50 هزار 
شهر  بعنوان   )74-42 ص   ،1373 مقد م،  )حامد   نفر 
متوسط  ژرژ شهرهای  پیر  میانی محسوب می شود . 
د ارای 50 تا 150هزار نفر می د اند  )فرید ،1373، ص 
492(. د ر ایران شهرهای با جمعیت  250 تا 500 هزار 
نفر بعنوان شهر میانی محسوب می شوند  )زبرد ست، 
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جد ول 1. تفاوت مد یریت سنتی با مد یریت یکپارچه شهری؛ ماخذ: برمن، 9731، ص401 برد اشت از کاظمیان، 3831، ص 411.

٥ 

 

ــار   )حكومت شهري( مديريت سنتي معيــــــ
  مقايسه

ــوين  ــديريت نـ ــي ( مـ ــه  -حكمروايـ يكپارچـ
  )شهري

عوامــل  داد محــدود مشــاركت كننــدگان،تعــ
عدم حضـور نهادهـاي    اجرايي اساساً دولتي،

  مردمي

  
  كنشگران

عوامل اجرايي بخش هاي  تعداد زياد مشاركت كنندگان،
شكل گيري نهادهاي  خصوصي و عمومي، مختلف مردمي،

  محلي
عـدم همكـاري در    عدم شكل گيري مشاوره،

 گستردگي زيـاد  صورتبندي سياستها اجرايي،
 -عملكرد عمـدتا كالبـدي   موضوعات شهري،

  برنامه ريزي و اجراي فن گرا فيزيكي،

  
كاركرد ها  و 

  وظايف

 و صورتبندي آن، همكاري در اجراي سياستها انجام مشاوره،
 عملكرد مشاركت محور، گستردگي كم موضوعات سياسي،
  توجه به ساير ابعاد زندگي شهري

  
  غير مرزهاي بسته و انعطاف ناپذير،عضويت 

ــ،موازيكاري  عملكردبروكراتيك،ازماني،ســــ
  تخصيص منابع از باال

  
  ساختار

تعامل و هم  عضويت داوطلبانه و خوديار، مرزها بسيار باز،
تمايل به توزيع قدرت  عملكرد دموكراتيك،، افزايي سازماني

  و تمركز زدا

  رهبري پيوسته از باال اقتدار سلسله مراتبي و
برخوردهاي  متضاد،ميانكنش خصمانه و روابط 

  رقابت انحصاري  پنهانكاري، غيررسمي،

  قراردادهاي
  ميان كنش

توافق بر سر هنجارها تكنوكرتيك وروباط  مشاوره افقيو تحرك دورني،
 پاسخگويي نهادهاي شهري، شفافيت، بازبودن و مبتني بر همكاري،
رقابت پذيري فعال همه  اعتماد و معامله به مثل و، نقش نظارتي دولت

  نهادها
  آزادي عمل باالي دولت از جامعه

  تسلط و اقتدار دولتي
  عدم نفوذ گروههاي ذينفع

  عدم تعادل و همزيستي بين بازيگران

  
  

  توزيع قدرت

  آزادي عمل اندك دولت از جامعه
  تسلط پراكنده دولت

  تعادل و همزيستي بين بازيگران و منفعت طلبي چند جانبه
  هم افزا و همگرا

 
 

  

   

  

  

  

  

                       

  

 ) يكپارچه مديريت شهري(همگرا و هم افزا  مديريت شهري سنتي -واگرا و ناپارچه

  شهريكپارچهمديريت ي

  توزيع قدرت

  تمركز زدايي

  ظرفيت سازي

  توزيع متعادل منابع

  كاهش فقر ونابرابري

  ...زيست پذيري و

 رقابت پذير

 پاسخگو

 شفاف

 مشاركتي

 محلي گرا

 ..قانونمند و

  محتوايي

  چرايي عملكرد نوع عملكرد

 رويه اي

 ابزارها روابط  عناصر

  حاكميتي

  فضايي

  عملكردي

 اهمگر

  قانونمند

 يكپارچه

 سازماني

  مشاركت

 ارزيابي

نمود ار 1. مختصات رویه ای و محتوایی مد یریت یکپارچه شهری؛ ماخذ: نگارند گان، 1931.
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1383، ص 10(. با این حال شهر های میانی  با هر 
اند ازه جمعیتی د ر ایران به مانند  کالنشهرها با چالش 
فقر شهری نمود  یافته د ر محالت اسکان غیررسمی 
مواجه می باشند . شکل گیری اسکان غیررسمی د ر 
این شهرها بر عکس شهرهای بزرگ و کالنشهرها 
جهانی  حتی  و  ملی  عملکرد ی  مقیاس  د ارای  )که 
است( عمد تا د ارای مقیاس منطقه ای بود ه و بیشتر 
حوزه پیرامون خود  )عمد تا روستاها( را د ر برمی گیرد . 
شهری،  مد یریت  و  اند ازه  د ر خصوص  وجود   این  با 
اد عاست که تخریب  این  بر  نظام های سیاسی اخیر 
شهرها بیشتر از آنکه نتیجه رشد  جمعیت باشد  پیامد  
ضعف مد یریتی است. شهرد اریها و حکومتهای محلی 
را  ساکنان شهر  نیاز  مورد   نیستند  خد مات  قاد ر  که  
فراهم سازند ، خود  منشا مشکل هستند . این د رست 
که پاره ای از شهرها نسبت به توان خود  بیش از حد  
از  این شهرهای بیش  از  اما برخی  باشند   بزرگ می 
حد  بزرگ، بسیار کوچکند . می شود  از شهرهایی نام 
از حد   با 100 تا200 هزار نفر جمعیت بیش  برد  که 
بزرگ باشند ، د ر حالیکه ابر شهرهایی نیز وجود  د ارند  
و  هستند   کنترل  تحت  د قیقا  مد یریتی  لحاظ  از  که 
بیش از حد  بزرگ نمی باشند  زیرا که مد یریت مناسب 
می تواند  د ائما منحنی سود  و هزینه های شهری را 
را د چار د گرگونی  بهینه شهر  اند ازه  تغییر و د ر واقع 
کند . لذا مفهوم اند ازه بهینه شهر زیاد  کاربرد ی نیست 
بلکه انچه اهمیت د ارد  اند ازه شهر نیست بلکه مسئله 
مد یریت  اصلی  وظیفه  واقع  د ر  است.  آن  مد یریت 
باال و  به سمت  شهری همانا جابجایی منحنی سود  
)زبرد ست،  باشد   می  پایین  سمت  به  هزینه  منحنی 
1383، ص 178(. با این حال همانطور که ذکر شد  
بین  توسعه  گرهگاهی  نقطه  بعنوان  میانی  شهرهای 
شهرهای کوچک و روستاها و شهرهای بزرگ کشور 
می باشد . د ر تعیین نقاط مناسب برای ورود  به شبکه 
موقعیت  ترین  مطلوب  از  میانی  شهرهای  مد یریت، 
گروه  این   .(Schimitt,2000,22) برخورد ارند  
و  جمعیتی  نظر  از  آنها  اند ازه  به  توجه  با  شهرها  از 
مرکزیتی که نسبت به حوزه تحت پوشش خود  د ارند ، 

د فاتر، شعبات، سازمانها و  از جمله  الزامات  مجموعه 
را د ر خود  می  انتظامی  موسسات سیاسی -اد اری و 
مد ار  د ر  قرارگیری  بر  عالوه  ترتیب  بد ین  پذیرند . 
نظام مد یریت شهری، حوزه نفوذ خود  را نیز به شبکه 

مد یریت سرزمین پیوند  می د هد . 

و  ایران  میانی  شهرهای  2-3-مد یریت 
اسکان غیر رسمی

های  شهر  برای  شد ه  ذکر  های  قابلیت  وجود   با 
میانی، مد یریت شهری شهرهای میانی ایران متاثر از 
مد یریت کالن کشوری است که با توجه به حاکمیت 
برنامه ریزی متمرکز  و واگرا د ر کشور الگوی مد یریتی 
شبه  و  د ولتی  بخش  تمرکز  با  پارچه  چند   بصورت 
د ولتی بر تمام شهرهای کشور نیز حاکم شد ه است. 
با  ایران  میانی  شهرهای  شهری  مد یریت  تفاوتهای 
شهرهای کوچک و کالنشهرهای آن د ر جد ول شماره 

2 آمد ه است.
 سیاست مد یریت شهری مد اخله د ر اسکان غیررسمی 
آن  شهرهای  سایر  مانند   به  ایران  میانی  شهرهای 
قالب  د ر  گرایی  اجتماع  رویکرد   از  برگرفته  سیاست 
با  همزمان  بطوریکه  است؛  توانمند سازی  راهبرد  
تشکیل ستاد  توانمند سازی د ر سال  1383 د ر سطح 
تر  پایین  سطوح  د ر  مد یریتی  ساختار  به  نیاز  ملی 
احساس شد  که نتیجه آن تشکیل ستاد  توانمند  سازی 
استان و شهرستان با ترکیبی از سازمانها و نهاد های 
بخش  مد یریت  بجز  )البته  شهری  مد یریت  مختلف 
مرد می و خصوصی( بود . تشکیل ستاد  توانمند سازی 
برای  شهرستانی  ستاد   و  استان  مرکز  برای  استانی 
سایر شهرهای استان )با اولویت شهرهای باالی100 
اقد امات مد یریت د ر سطح کالن  از جمله  نفر(  هزار 
ملی و تسری آن به سطوح پایین تر شهری از جمله 
مد یریت  ساختار  بنابراین  باشد .  می  میانی  شهرهای 
شهری د ر شهرهای میانی د ر حال حاضر د ر مواجه 
با اسکان غیر رسمی عالوه بر اقد امات مقطعی چون 
توانمند سازی  ستاد   ساختار  با  عمد تا  خد مات  تامین 
مد یریت  نیاز  احساس  با  بطوریکه  شود   می  شناخته 
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حوزه نفوذ خود را نيز  دار نظام مديريت شهري،بدين ترتيب عالوه بر قرارگيري در م .و انتظامي را در خود مي پذيرند
   .به شبكه مديريت سرزمين پيوند مي دهد

  
  مديريت شهرهاي مياني ايران و اسكان غير رسمي-2-3

مديريت كالن  ازمديريت شهري شهرهاي مياني ايران متاثر  با وجود قابليت هاي ذكر شده براي شهر هاي مياني،
با  چند پارچه ت برنامه ريزي متمركز  و واگرا در كشور الگوي مديريتي بصورتكشوري است كه با توجه به حاكمي

تفاوتهاي مديريت شهري شهرهاي  .كشور نيز حاكم شده استشبه دولتي بر تمام شهرهاي  تمركز بخش دولتي و
  .آمده است 2جدول شماره  آن دركالنشهرهاي  شهرهاي كوچك و بامياني ايران 

  
  

  شهرهاي كوچك در ايرانو  ه مديريت شهري شهرهاي مياني،كالنشهرها،مقايس. 2جدول 
  شهركوچك  مياني شهر  كالن شهر  شاخص

 -عمدتا بخش دولتي  زياد  تعدد نهادي
 عمومي

عمدتا بخش دولتي و عمومي وابسته به 
 دولت

  بسيار ناكافي  ناكافي  مناسب  توان جذب منابع

  بسيار ناكافي  ناكافي  مناسب  تخصيص منابع

  شهري-بخشي  ناحيه اي-منطقه اي  ملي  مرو نفوذ در سرزمينقل

  شهري  ناحيه اي-منطقه اي  فراملي-ملي  حوزه عملكردي

  خيلي زياد  زياد  نسبي  وابستگي به حكومت

  وابسته با دولت  وابسته به دولت  نسبي  استقالل عملكردي

  دولتوابسته به   وابسته به دولت  دولت - وابسته به بخش عمومي  نفوذ بخش خصوصي

  وابسته به دولت  وابسته به دولت  نسبتا مناسب  نفوذ بخش عمومي

  خيلي زياد  زياد  نسبي  نفوذ بخش دولتي

  خيلي كم  كم  نسبي  نفوذ بخش مردمي

  بخش دولتي و عمومي وابسته به دولت  دولتي-بخش عمومي  دولتي-بخش عمومي  نظام تصميم گيري شهري

 -لتيدو -عمدتا بخش عمومي  عناصر مديريت شهري
 خصوصي

  دولتي  عمدتادولتي و عمومي

  تمايل به همگرايي  ناهم افز -واگرا  ناهم افزا-موازي -واگرا  روابط بين عناصر

جد ول 2. مقایسه مد یریت شهری شهرهای میانی،کالنشهرها، و شهرهای کوچک د ر ایران

۹ 

 

ط ابالغ ياو براي مطالعه به مشاور داراي شررا بررسي ضرورت تهيه طرح مداخله در سكونتگاههاي غير رسمي شهر 
. )3شماره  نمودار :ك.ر( مي نمايد

 
 1391گان، طالعات نگارندم: اخذم ،ساختار ستاد توانمندسازي و مديريت مداخله در شهرهاي مياني .3 نمودار

 

 
 
 
 
 
 
 

                     
                            

روش شناسي پژوهش -3
بصورت اسنادي  مورد نياز كمي بوده كه گردآوري داده هايروش تحقيق در اين پژوهش مبتني بر روش پيمايشي- 

ديريت يكپارچه با مطالعات كتابخانه اي در روش اسنادي چارچوب نظري مديريت شهري و م .و ميداني بوده است
با توجه به  در نتيجه .شرح داده شده و شاخص هاي اين مديريت جهت ساماندهي اسكان غيررسمي حاصل شد

ساكنان ( سه مولفه ظرفيت و توانايي جامعه محلي )1 نمودار شماره(مختصات رويه اي و محتوايي مديريت يكپارچه 
بات نهادي و تشريك مساعي نهادي بعنوان مولفه هاي اصلي سنجش مديريت ظرفيت و ترتي )اسكان غيررسمي

شاخص براي  10مولفه هاي مورد نظر خرد شده و شاخص ها حاصل شد كه در نتيجه آن . يكپارچه لحاظ شد
شاخص ها تبديل به نماگرهاي مختلف و سپس نماگرها تبديل به گويه ها شده و نتايج  ؛سنجش مولفه ها بدست آمد

با توجه به مختصات رويه اي و محتوايي سعي بر آن بوده است كه عناصر ذكر شده  .شد قالب پرسش نامه تدويندر 
مولفه ها و شاخص ها و ، 3جدول شماره  .شاخص ها و نماگرها سنجيده شود در اين مختصات در قالب مولفه ها،

داني با توجه به شاخص هاي مديريت روش مي در .نماگرهاي مديريت يكپارچه بكاربسته شده را نشان مي دهد
نفر از صاحبنظران مديريت شهري و  25آنها به حدود ) روايي( يكپارچه نماگرها مورد نظر تهيه و جهت اعتبار سنجي

نتيجتا از حاصل نظرات صاحبنظران گويه هاي مديريت يكپارچه تهيه و بصورت . اسكان غير رسمي كشور داده شد
مديريت ( ه به شاخص ها و نماگرهاي مورد نظر براي سه بخش اعضاي ستاد توانمندسازيبا توج. آمد پرسش نامه در

حجم  .پرسش نامه ميداني تكميل شد) بخش خصوصي ، نهادهاي مردمي،)شهرداري و شوراي شهر( دولتي و عمومي
ساكنين محالت (بخش مردمي  سازمان، 2مديريت عمومي  سازمان براي هر شهر، 16نمونه براي مديريت دولتي 

نمونه با  510نمونه، و فعاالن اقتصادي محالت اسكان غير رسمي بعنوان بخش خصوصي  620)اسكان غير رسمي 

 فرمانداري تاندارياس

مسكن 

 

 شهرداري

آب،برق،گاز،مخابرات،نيروي انتظامي،بهزيستي،كميته امداد،ثبت اسناد،دادگستري،محيط :مانند(نهاد هاي خدمات رسان

 ...زيست،آموزش  و پرورش،فني وحرفه اي،علوم پزشكي،اداره تعاون وكار و

 رئيس ستاد

 دبير ستاد

 رئيس ستاد

 دبير ستاد

 شهرمركزي  استان  تانمراكز شهري غير از مركز اس 

نمود ار 3. ساختار ستاد  توانمند سازی و مد یریت مد اخله د ر شهرهای میانی، ماخذ: مطالعات نگارند گان، 1931
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شهری به تهیه طرح توانمند سازی، موضوع به شرکت 
و  کشور  شهری  بهسازی  و  عمران  تخصصی  ماد ر 
شرکت  این  د ر  مستقر  توانمند سازی  ستاد   د بیرخانه 
د ر  مد اخله  طرح  تهیه  ضرورت  د رخواست  و  اعالن 
برای  و  بررسی  را  شهر  رسمی  غیر  سکونتگاههای 
مطالعه به مشاور د ارای شرایط ابالغ می نماید  )ر.ک: 

نمود ار شماره 3(.

 3-روش شناسی پژوهش
روش  بر  مبتنی  پژوهش  این  د ر  تحقیق  روش   
مورد   های  د اد ه  گرد آوری  که  بود ه  پیمایشی-کمی 
د ر روش  بود ه است.  مید انی  و  اسناد ی  نیاز بصورت 
اسناد ی چارچوب نظری مد یریت شهری و مد یریت 
و  د اد ه شد ه  ای شرح  کتابخانه  مطالعات  با  یکپارچه 
اسکان  مد یریت جهت ساماند هی  این  شاخص های 

١٠ 

 

  .نگارندگان: ؛ ماخذمولفه هاي و شاخص هاي پژوهش .3جدول 
 نماگرها )معيار(شاخص مولفه

ــازي  ظرفيـــــت نهادســـ
ــكيل و( ــترش  تشــ گســ

  )نهاهاي مردمي

در بافتهـــــاي اســـــكان 
  غيررسمي 

سرمايه محلي سكونتگاه 
  هاي غيررسمي 

  سكونتگاه هاي غيررسمي رميزان تجربه محلي در نهادسازي د
  سكونتگاه هاي غيررسمي ميزان نهاد داير در حال حاضر در
  سكونتگاه هاي غيررسميوجود افراد متخصص محلي در

 سكونتگاه هاي غيررسميميزان مهارتهاي موجود در

  ظرفيت

  پذيرش ساكنان 

  سكونتگاه هاي غيررسمي

 ادسازي ميزان تمايل ساكنان اسكان غيررسمي به نه
 ميزان انگيزه ساكنان اسكان غيررسمي به نهادسازي 

  مقبوليت نهادهاي محلي در ميان مردم ساكن درسكونتگاه هاي غيررسمي
  ميزان مشاركت مردم با نهادهاي مديريت شهري در حال حاضر
  ميزان اعتماد مردم سكونتگاههاي غيررسمي به  مديريت شهري

  ان در نهادسازي بافتهاي سكونتگاه غيررسميميزان مشاركت ساكن
  مقدار نفوذ ساكنان اسكان غيررسمي در نهادهاي مديريت شهري در حال حاضر

  بافت  اسكان غيررسمي )همبستگي جمعي ساكنان(محركهاي اجتماعي همبستگي اجتماعي

مشاركت نهادي و تشريك 
هم افزايي ( مساعي نهادي

) عمومي -دولتي( نهادي
مواجه بافتهاي اسكان  در

  غيررسمي

  سرمايه اجتماعي

  درون نهادي

  ميزان اعتماد درون نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  ميزان مشاركت درون نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  ميزان اگاهي و اطالع نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  ي در مواجه با بافت  اسكان غيررسميانسجام و توان جمعي نهاد
  سرمايه اجتماعي

  ميان نهادي

  ميزان اعتماد بين نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  ميزان مشاركت بين نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  تسهيلگري ميان نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
 جه با بافت  اسكان غيررسميتعامل ميان نهادي در موا

ترتيبات نهادي  -ظرفيت 
  در مواجه

  اسكان غيررسمي 

 - دولتي( توانايي نهادي
مداخله در ) عمومي

  بافتهاي اسكان غيررسمي

  منابع نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  رسميت نهادي در مديريت شهري در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  ريزي راهبردي نهادي مداخله در مواجه با بافت  اسكان غيررسميداشتن برنامه
 پاسخگويي نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  شفاف سازي نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  زيست پذير نمودن سكونتگاه غيررسمي

  انعطاف پذيري نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
ايي قوانين رسمي در خوان

  اسكان غيررسمي
  مقررات در مواجه با بافت  اسكان غيررسميشفاف بودن قوانين و

  عدم تعدد قوانين و مقررات در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  همپوشاني قوانين و مقررات در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  بستر قانوني

  الزم

  مقررات ملي مداخله با شرايط محلي سكونتگاه غيررسميانين وتناسب قو
  اختيار نهادها در تدوين مقررات جهت مداخله در سكونتگاه غيررسمي

  ميزان الزام قانوني در تشريك مساعي نهادها در مواجه با اسكان غيررسمي 
م سازي در مواجه با بافت  اسكان ذينفوذان در فرايند تصميم گيري و تصميحضور ذينفعان و  حضور نهادي 

  حضور نهادهاي محلي سكونتگاه هاي غيررسمي در فرايند تقسيم قدرت شهري 
  ارتباط و تعامل نهادي با نهادهاي ملي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  
  محدوده مورد مطالعه-4

شهر  .همدان مي باشد ه موردي شهرهاي زنجان ومحدوده مورد مطالعه اين پژوهش شهرهاي مياني كشور با نمون
هزار  70هزار نفر بعنوان مركز سياسي استان زنجان داراي  400زنجان يكي از شهرهاي شمالغربي كشور با جمعيت 

جد ول 3. مولفه های و شاخص های پژوهش؛ ماخذ: نگارند گان.
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غیررسمی حاصل شد . د ر نتیجه با توجه به مختصات 
رویه ای و محتوایی مد یریت یکپارچه )نمود ار شماره 
1( سه مولفه ظرفیت و توانایی جامعه محلی )ساکنان 
و  نهاد ی  ترتیبات  و  ظرفیت  غیررسمی(  اسکان 
اصلی  های  مولفه  بعنوان  نهاد ی  مساعی  تشریک 
های  مولفه  شد .  لحاظ  یکپارچه  مد یریت  سنجش 
مورد  نظر خرد  شد ه و شاخص ها حاصل شد  که د ر 
نتیجه آن 10 شاخص برای سنجش مولفه ها بد ست 
آمد ؛ شاخص ها تبد یل به نماگرهای مختلف و سپس 
قالب  د ر  نتایج  و  شد ه  ها  گویه  به  تبد یل  نماگرها 
رویه  مختصات  به  توجه  با  شد .  تد وین  نامه  پرسش 
ای و محتوایی سعی بر آن بود ه است که عناصر ذکر 
شاخص  ها،  مولفه  قالب  د ر  مختصات  این  د ر  شد ه 
مولفه  نماگرها سنجید ه شود . جد ول شماره 3،  و  ها 
یکپارچه  مد یریت  نماگرهای  و  ها  شاخص  و  ها 
مید انی  روش  د ر  د هد .  می  نشان  را  شد ه  بکاربسته 
نماگرها  یکپارچه  مد یریت  های  شاخص  به  توجه  با 
آنها  )روایی(  سنجی  اعتبار  جهت  و  تهیه  نظر  مورد  
و  شهری  مد یریت  صاحبنظران  از  نفر   25 حد ود   به 
اسکان غیر رسمی کشور د اد ه شد . نتیجتا از حاصل 
نظرات صاحبنظران گویه های مد یریت یکپارچه تهیه 
و بصورت پرسش نامه د ر آمد . با توجه به شاخص ها 
و نماگرهای مورد  نظر برای سه بخش اعضای ستاد  

)شهرد اری  عمومی  و  د ولتی  )مد یریت  توانمند سازی 
و شورای شهر(، نهاد های مرد می، بخش خصوصی( 
برای  نمونه  حجم  شد .  تکمیل  مید انی  نامه  پرسش 
مد یریت د ولتی 16 سازمان برای هر شهر، مد یریت 
)ساکنین محالت  مرد می  2 سازمان، بخش  عمومی 
اقتصاد ی  فعاالن  و  نمونه،   620) رسمی  غیر  اسکان 
بخش خصوصی  بعنوان  رسمی  غیر  اسکان  محالت 
با استفاد ه از روش نمونه گیری کوکران  510 نمونه 
 SPSS افزار  نرم  د ر  حاصل  د اد های  آمد .  بد ست 
پیاد ه شد ه و با استفاد ه از آزمون میانگین، رگرسیون 
آزمون  و  ها  د اد ه  تحلیل  و  تجزیه  مسیر،  تحلیل  و 
فرضیات انجام پذیرفت. پایایی بد ست آمد ه با استفاد ه 
مرد م  نامه  پرسش  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  از 
بخش  برای   ،0.77 خصوصی  بخش  برای   ،0.73
برای  و   0.78 شهر(  شورای  و  )شهرد اری  عمومی 
که  باشد   می   0.84 شهری  مد یریت  د ولتی  بخش 

نشان از پایایی مناسب تحقیق است.

4-محد ود ه مورد  مطالعه
میانی  شهرهای  پژوهش  این  مطالعه  مورد   محد ود ه 
همد ان  و  زنجان  شهرهای  مورد ی  نمونه  با  کشور 
شمالغربی  شهرهای  از  یکی  زنجان  شهر  باشد .  می 
کشور با جمعیت 400 هزار نفر بعنوان مرکز سیاسی 

نقشه 1. موقعیت شهرهای مورد  مطالعه د ر ایران؛ ماخذ: نگارند گان.

۱۲ 

 

هزار نفر  460محله و شهر همدان بعنوان يكي از شهر هاي غربي كشور با جمعيت 4نفر سكنه اسكان غير رسمي در 
محالت اسكان غيررسمي شهرهاي مطالعه و موقعيت . محله است 5مي در هزار نفر سكنه اسكان غير رس 100داراي 

 .آمده است 1نقشه شماره در محدوده مورد مطالعه 
 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذموقعيت شهرهاي مورد مطالعه در ايران .1نقشه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پژوهش   يافته هاي و نتايج-5
ارچه شهري در شهرهاي مياني از آزمون ميانگين و واريانس جهت سنجش و ارز يابي وجود يا عدم وجود مديريت يكپ

ضريب نفوذ بخش بر اين اساس با توجه به آزمون انجام شده در بخش هاي چهارگانه مديريت شهري  .استفاده شد
 تر از ميانگين بسيار پايين) همدان زنجان و( مردمي و خصوصي در ساختار مديريت شهري شهرهاي مورد مطالعه

در بافتهاي اسكان غيررسمي بر پايه نهادهاي دولتي و عمومي وابسته به مداخالت مديريت شهري تا است و عمد
همبستگي  ،3.10با اين حال سرمايه محلي سكونتگاههاي غيررسمي  بطور ميانگين . دولت عملكرد يافته است

داراي ) مقبوليت محلي( مردمي در ميان ساكنان يهاو ظرفيت پذيرش نهاد 3.47) مردمي بخش( اجتماعي ساكنان
در  ،3.47از نظر سرمايه  اجتماعي سرمايه اجتماعي درون نهادي در بين بخش مردمي  .مي باشد 3.64ميانگين 

توانايي نهادهاي شهري . مي باشد 2.4در بخش عمومي مديريت شهري  و 2.6در بخش دولتي ،2.9بخش خصوصي 
و در  2.7در بخش عمومي  ، 4.2در بخش خصوصي  ،3.10 براي مداخله در سكونتگاه غير رسمي در بخش مردمي

 )فعاالن اقتصادي( كه اين نشان از ظرفيت باالي بخش مردمي و بخش خصوصي مي باشد 2.6بخش دولتي 
حضور نهادهاي مورد بررسي در ساختار بررسي  .مي نسبت به دو بخش ديگر مي باشدمحالت اسكان غير رس

 ،1.4بخش خصوصي داراي ضريب نفوذ  ،1بخش مردمي داراي ضريب نفوذ  هك نشان مي دهدمديريت شهري فعلي 
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نفر سکنه اسکان غیر  استان زنجان د ارای 70 هزار 
رسمی د ر 4محله و شهر همد ان بعنوان یکی از شهر 
های غربی کشور با جمعیت 460 هزار نفر د ارای 100 
هزار نفر سکنه اسکان غیر رسمی د ر 5 محله است. 
موقعیت شهرهای مطالعه و محالت اسکان غیررسمی 

محد ود ه مورد  مطالعه د ر نقشه شماره 1 آمد ه است.

5-یافته های و نتایج  پژوهش
جهت سنجش و ارز یابی وجود  یا عد م وجود  مد یریت 
یکپارچه شهری د ر شهرهای میانی از آزمون میانگین 
به  توجه  با  اساس  این  بر  شد .  استفاد ه  واریانس  و 
آزمون انجام شد ه د ر بخش های چهارگانه مد یریت 
د ر  خصوصی  و  مرد می  بخش  نفوذ  ضریب  شهری 
مطالعه  مورد   شهرهای  شهری  مد یریت  ساختار 
)زنجان و همد ان( بسیار پایین تر از میانگین است و 

عمد تا مد اخالت مد یریت شهری د ر بافتهای اسکان 
غیررسمی بر پایه نهاد های د ولتی و عمومی وابسته به 
د ولت عملکرد  یافته است. با این حال سرمایه محلی 
 ،3.10 میانگین  بطور  غیررسمی   سکونتگاههای 
همبستگی اجتماعی ساکنان )بخش مرد می( 3.47 و 
ساکنان  میان  د ر  مرد می  نهاد های  پذیرش  ظرفیت 
از  باشد .  میانگین 3.64 می  د ارای  )مقبولیت محلی( 
نظر سرمایه  اجتماعی سرمایه اجتماعی د رون نهاد ی 
د ر بین بخش مرد می 3.47، د ر بخش خصوصی 2.9، 
مد یریت  عمومی  بخش  د ر  و  د ولتی2.6  بخش  د ر 
شهری 2.4 می باشد . توانایی نهاد های شهری برای 
مرد می  بخش  د ر  رسمی  غیر  سکونتگاه  د ر  مد اخله 
عمومی  بخش  د ر   ،  4.2 بخش خصوصی  د ر   ،3.10
2.7 و د ر بخش د ولتی 2.6 می باشد  که این نشان 
خصوصی  بخش  و  مرد می  بخش  باالی  ظرفیت  از 

۱۴ 

 

و ورايانس  نتايج حاصل از آزمون ميانگين .4جدول 
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)فعاالن اقتصاد ی( محالت اسکان غیر رسمی نسبت 
به د و بخش د یگر می باشد . بررسی حضور نهاد های 
مورد  بررسی د ر ساختار مد یریت شهری فعلی نشان 
 ،1 نفوذ  ضریب  د ارای  مرد می  بخش  که  د هد   می 
بخش   ،1.4 نفوذ  ضریب  د ارای  خصوصی  بخش 
این  باشد .  نیز 2.6 می  د ولتی  و بخش   2.6 عمومی 
د اد ه ها نشان می د هد  که ضریب نفوذ بخش مرد می 
و خصوصی د ر ساختار مد یریت شهری پایین بود ه و 
عملکرد  مد یریت شهری شهرهای میانی عمد تا تحت 
د اد ه  واریانس  است.  عمومی  و  د ولتی  بخش  اختیار 
های حاصل نیز نشان می د هد  که اکثر شاخص ها 
تمایل به سمت حد اقل واریانس )یعنی صفر( د اشته 
که این نشان از همگونی پاسخ ها د ر جامعه آماری 
نظام  د ر  که  گفت  توان  می  توصیف  این  با  است. 

نهاد های  حضور  میانی  شهرهای  شهری  مد یریت 
مرد می و خصوصی د ر فرایند  مد یریت و مد اخله د ر 
جهت ساماند هی پایین بود ه و همین عامل منجر به 
ناکارآمد ی  مد اخالت د ر سکونتگاههای غیر رسمی 
مد یریت  وجود   یعنی    H0فرض لذا  است.  شد ه 
شهری یکپارچه د ر جهت ساماند هی سکونتگاههای 
نبود ه  تایید   ایران مورد   غیر رسمی شهر های میانی 
د ر  شهری  مد یریت  یکپارچگی  عد م   H1فرض و 
مورد   میانی  رسمی شهرهای  غیر  اسکان  ساماند هی 
تایید  قرار می گیرد . جد ول شماره 4 و شکل شماره 
1 وضعیت قرارگیری شهرهای میانی ایران )زنجان و 
همد ان( از نظر مد یریت یکپارچه شهری د ر مواجه با 

اسکان غیر رسمی را نشان می د هد . 
یکپارچه   مد یریت  بر  موثر  عوامل  د ر جهت سنجش 
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اساس  بر .تحليل مسير استفاده شد مدلز او ازمون فرضيه دوم  در جهت سنجش عوامل موثر بر مديريت يكپارچه 
براي بخش عمومي  ،0.910بدست آمده براي بخش دولتي  ) r2(  داده هاي حاصل از اين مدل  مقدار ضريب تعيين

 دولتياين بدان معني است كه در بخش  .مي باشد 0.60براي بخش خصوصي  و 0.147براي بخش مردمي ،0.910
درصد تشريك مساعي  15درصد و در بخش مردمي  60در بخش خصوصي  ،درصد 91درصد و در بخش عمومي  91

با توجه به ضعف تعامل و تشريك مساعي نهادهاي مردمي با . نهادها با يكديگر توسط اين عوامل تبيين شده است
  )5رك جدول ( .نهادهاي دولتي مقدار ضريب تعيين حاصل امري طبيعي است
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ايران  موقعيت شهرهاي مياني  

شکل 1. بارومتر شهرهای میانی از نظر مد یریت یکپارچه شهری د ر مد اخله با اسکان غیر رسمی؛ ماخذ: یافته های تحقیق.

جد ول 5. نتایج حاصل از مد ل تحلیل مسیر
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 يرنتايج حاصل از مدل تحليل مس .5جدول 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
And ANOVA 

 954a .910 .895 .19935 .910 58.754 5 29 .000. بخش دولتي

 954a .910 .895 .19935 .910 58.754 5 29 .000. بخش عمومي

 383a .147 .139 .18762 .147 19.175 3 334 .000. بخش مردمي

بخش 
 خصوصي

.775a .600 .597 .27205 .600 252.855 3 506 .000 

 
تشريك مساعي نهادي نشان مي دهد كه كه در براي يافته هاي حاصل از  تاثير متغيرهاي وابسته به متغير مستقل 

در بخش خصوصي  ،درصد 11تشريك مساعي رمستقيم سرمايه اجتماعي درون نهادي بر بخش دولتي و عمومي تاثي
 15اثر مستقيم شاخص توانايي نهادي در بخش دولتي و عمومي  . درصد مي باشد 12درصد  و در بخش مردمي  27

اثر مستقيم شاخص حضور نهادي در بخش  .درصد مي باشد 10در بخش مردمي  و 50در بخش خصوصي  درصد،
بستر قانوني مداخله و . درصد مي باشد 35درصد و در بخش مردمي 9در بخش خصوصي  درصد، 77ولتي و عمومي د

اثرات غير مستقيم و اثر كل  .همچنين خوانايي قوانين نيز تاثير مستقيم چنداني در تشريك مساعي نهادي ندارند
شاخص حضور نهادهاي مختلف شهري در  بنابراين با اين توضيح تاثير .آمده است 6شاخص ها در جدول شماره 

در بخش خصوصي هم تاثير  .دولتي و مردمي بيشتر از ساير گزينه ها مي باشد مديريت شهري براي بخش عمومي،
با اين توصيف . ص ها به چشم مي خوردريك مساعي بيشتر ازساير شاختشمستقيم شاخص توانايي نهادي در ايجاد 

و بخش مردمي در  بخش عمومي، دهاي مختلف شهري براي بخش دولتي،مي توان نتيجه گرفت كه حضور نها
يل اين بخش سني نيز شاخص توانايي نهادي و پتابراي بخش خصوص. ساختار مديريت شهري اهميت فراواني را دارد

همچنين بر . )6 شماره رك به جدول( اثر گذاري بيشتري را نشان مي دهدتشريك مساعي نهادي  بر هم افزايي  و
از نظر شاخص هاي تشريك مساعي نهادي در مديريت  )بارومتر( 2 همچنين شكل شماره و 4اس جدول شماره اس

شهري كه با شاخص سرمايه اجتماعي ميان نهادي تعريف شده است مشاهده مي شود كه ميانگين حاصله در بخش 
است  )0.47با ضريب ( 2.8ي بخش عموم و در )0.44ضريب  با( 2.4بخش دولتي  در )0.66با ضريب ( 3.3 خصوصي 

كه بجز بخش خصوصي كه داراي تشريك مساعي بين نهادي باالتر از حد ميانگين هستند نهادهاي مسلط شهري 
يعني بخش دولتي و عمومي تشريك مساعي پايين تر از حد ميانگين در ساماندهي اسكان غير رسمي شهرهاي 

مديريت شهري از نسبت پايين تري  گذاربخش هاي تاثيري در ان مي دهد كه هم افزايي نهادنشاين  .مياني دارند
لذا تشريك مساعي نهادي براي مديريت يكپارچه از اركان اساسي پياده سازي مديريت يكپارچه  ؛برخوردار است

  .شهري محسوب مي شود
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استفاد ه  مسیر  تحلیل  مد ل  از  د وم  فرضیه  ازمون  و 
شد . بر اساس د اد ه های حاصل از این مد ل  مقد ار 
ضریب تعیین ) r2 ( بد ست آمد ه برای بخش د ولتی 
بخش  برای   ،0.910 عمومی  بخش  برای   ،0.910
مرد می0.147 و برای بخش خصوصی 0.60 می باشد . 
این بد ان معنی است که د ر بخش د ولتی 91 د رصد  و 
د ر بخش عمومی 91 د رصد ، د ر بخش خصوصی 60 
د رصد  و د ر بخش مرد می 15 د رصد  تشریک مساعی 
نهاد ها با یکد یگر توسط این عوامل تبیین شد ه است. 
با توجه به ضعف تعامل و تشریک مساعی نهاد های 
مرد می با نهاد های د ولتی مقد ار ضریب تعیین حاصل 

امری طبیعی است. )رک جد ول 5( 
یافته های حاصل از  تاثیر متغیرهای وابسته به متغیر 
مستقل برای تشریک مساعی نهاد ی نشان می د هد  
که که د ر بخش د ولتی و عمومی تاثیرمستقیم سرمایه 
اجتماعی د رون نهاد ی بر تشریک مساعی 11 د رصد ، 
د ر بخش خصوصی 27 د رصد   و د ر بخش مرد می 12 
د رصد  می باشد . اثر مستقیم شاخص توانایی نهاد ی 
بخش  د ر  د رصد ،   15 عمومی   و  د ولتی  بخش  د ر 
خصوصی 50 و د ر بخش مرد می 10 د رصد  می باشد . 
د ولتی  بخش  د ر  نهاد ی  مستقیم شاخص حضور  اثر 
و عمومی 77 د رصد ، د ر بخش خصوصی 9د رصد  و 
قانونی  بستر  باشد .  د ر بخش مرد می 35 د رصد  می 
مد اخله و همچنین خوانایی قوانین نیز تاثیر مستقیم 
چند انی د ر تشریک مساعی نهاد ی ند ارند . اثرات غیر 
مستقیم و اثر کل شاخص ها د ر جد ول شماره 6 آمد ه 

حضور  شاخص  تاثیر  توضیح  این  با  بنابراین  است. 
برای  شهری  مد یریت  د ر  شهری  مختلف  نهاد های 
بخش عمومی، د ولتی و مرد می بیشتر از سایر گزینه 
مستقیم  تاثیر  د ر بخش خصوصی هم  باشد .  می  ها 
مساعی  تشریک  ایجاد   د ر  نهاد ی  توانایی  شاخص 
این  با  به چشم می خورد .  ها  ازسایر شاخص  بیشتر 
نهاد های  که حضور  گرفت  نتیجه  توان  می  توصیف 
عمومی،  بخش  د ولتی،  بخش  برای  شهری  مختلف 
اهمیت  مد یریت شهری  د ر ساختار  مرد می  و بخش 
شاخص  نیز  خصوصی  بخش  برای  د ارد .  را  فراوانی 
توانایی نهاد ی و پتانسیل این بخش بر هم افزایی  و 
تشریک مساعی نهاد ی اثر گذاری بیشتری را نشان 
می د هد  )رک به جد ول شماره 6(. همچنین بر اساس 
جد ول شماره 4 و همچنین شکل شماره 2 )بارومتر( از 
نظر شاخص های تشریک مساعی نهاد ی د ر مد یریت 
شهری که با شاخص سرمایه اجتماعی میان نهاد ی 
میانگین  که  شود   می  مشاهد ه  است  شد ه  تعریف 
حاصله د ر بخش خصوصی  3.3 )با ضریب 0.66( د ر 
بخش د ولتی 2.4 )با ضریب 0.44( و د ر بخش عمومی 
2.8 )با ضریب 0.47( است که بجز بخش خصوصی 
از حد   باالتر  نهاد ی  بین  د ارای تشریک مساعی  که 
میانگین هستند  نهاد های مسلط شهری یعنی بخش 
حد   از  تر  پایین  مساعی  تشریک  عمومی  و  د ولتی 
رسمی شهرهای  غیر  اسکان  ساماند هی  د ر  میانگین 
میانی د ارند . این نشان می د هد  که هم افزایی نهاد ی 
نسبت  از  شهری  مد یریت  تاثیرگذار  های  بخش  د ر 

۱۸ 
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ايد اينوگنه ب بنابراين فرض دوم يعني ضرورت ايجاد تشريك مساعي نهادي براي ايجاد مديريت يكپارچه شهري را
گام اول مديريت ) بويژه هم افزايي ميان نهادي( تشريح كرد كه اوال توسعه سرمايه اجتماعي و هم افزايي نهادي

يت بسيار ن با ديگر شاخص ها اهمكه با توجه به آزمون تحليل مسير سنجش  نسبت تعيين آ. يكپارچه شهري است
ه بندي انجام گرفته حاصل از نظرات صاحبنظران اين عرصه و از سوي ديگر با توجه به رتب .بااليي را نشان داد

دوره نوزايي مديريت ( در اولويت اول )هم افزايي نهادي( اولويت بندي نظرات آنان شاخص سرمايه اجتماعي نهادي
 )دوره رشد مديريت يكپارچه( ساز ي و خوانا نمودن قوانين در رتبه دومايجاد توانايي نهادي و بستر ،)يكپارچه

دوره توسعه ( مردمي و خصوصي در مديريت مداخله در رتبه سوم–نهادسازي محلي و حضور نهادهاي محلي 
له در جهت مداخو تثبيت آن نهايتا حاصل اين موراد يكپارچه شدن مديريت شهري  و )مديريت يكپارچه

ري و موقعيت شهرهاي مديريت يكپارچه شهدستيابي به با اين ترتيب چرخه حيات  .سكونتگاههاي غير رسمي است
چرخه حيات  .زبندي شاخص ها مي باشد ترسيم شداولويت بندي و امتيا مياني آن در ايران كه حاصل ميانگين گيري،

مديريت يكپارچه شهري  در شهر آغاز مورد نيز با توجه به اولويت هم افزايي و تشريك مساعي نهادي بر ضرورت 
اصلي مديريت  يعني شرط H1بنابراين با اين توضيحات ذكر شده فرضيه  دهاي مياني ايران از اين شاخص تاكيد دار

 .يكپارچه شهري تشريك مساعي نهادي و هم افزايي نهادي است مورد تاييد قرار مي گيرد
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شکل 2. بارومتر شهرهای میانی از نظر تشریک مساعی نهاد ی د ر مد اخله با اسکان غیر رسمی؛ ماخذ: نگارند گان 1931
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پایین تری برخورد ار است؛ لذا تشریک مساعی نهاد ی 
برای مد یریت یکپارچه از ارکان اساسی پیاد ه سازی 

مد یریت یکپارچه شهری محسوب می شود . 
تشریک  ایجاد   ضرورت  یعنی  د وم  فرض  بنابراین 
مساعی نهاد ی برای ایجاد  مد یریت یکپارچه شهری 
سرمایه  توسعه  اوال  که  کرد   تشریح  اینوگنه  باید   را 
اجتماعی و هم افزایی نهاد ی )بویژه هم افزایی میان 
نهاد ی( گام اول مد یریت یکپارچه شهری است. که 
با توجه به آزمون تحلیل مسیر سنجش  نسبت تعیین 
آن با د یگر شاخص ها اهمیت بسیار باالیی را نشان 
د اد . از سوی د یگر با توجه به رتبه بند ی انجام گرفته 
اولویت  و  عرصه  این  صاحبنظران  نظرات  از  حاصل 
نهاد ی  اجتماعی  آنان شاخص سرمایه  نظرات  بند ی 
نوزایی  )د وره  اول  اولویت  د ر  نهاد ی(  افزایی  )هم 

مد یریت یکپارچه(، ایجاد  توانایی نهاد ی و بسترساز ی 
و خوانا نمود ن قوانین د ر رتبه د وم )د وره رشد  مد یریت 
یکپارچه( نهاد سازی محلی و حضور نهاد های محلی 
رتبه  د ر  مد اخله  مد یریت  د ر  خصوصی  و  –مرد می 
سوم )د وره توسعه مد یریت یکپارچه( و نهایتا حاصل 
این موراد  یکپارچه شد ن مد یریت شهری و تثبیت آن 
جهت مد اخله د ر سکونتگاههای غیر رسمی است. با 
این ترتیب چرخه حیات د ستیابی به مد یریت یکپارچه 
که  ایران  د ر  آن  میانی  شهرهای  موقعیت  و  شهری 
امتیازبند ی  و  بند ی  اولویت  گیری،  میانگین  حاصل 
باشد  ترسیم شد . چرخه حیات مورد   شاخص ها می 
نیز با توجه به اولویت هم افزایی و تشریک مساعی 
نهاد ی بر ضرورت آغاز مد یریت یکپارچه شهری  د ر 
د ارد   تاکید   شاخص  این  از  ایران  میانی  های  شهر 
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 1391نگارندگان : اخذم؛ داده هاي حاصل از تحليل مسير .6جدول 
Coefficientsa 

Model 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t تاثير غير مستقيم r)اثركل( 

B Std. Error Beta)تاثير مستقيم( 

 
 

سرمايه اجتماعي درون نهادي 
 
 

بخش دولتي  0.152 0.117 0.112 1.300 0.036 0.148 

بخش عمومي  0.152 0.117 0.112 1.300 0.036 0.148 

بخش خصوصي  0.271 0.066 0.266 4.098 0.050 0.316 

بخش مردمي  0.081 0.037 0.127 2.191 0.000 0.127 

 
 توانايي نهادي

بخش دولتي  0.226 0.255 0.151 0.877 0.048 0.199 

بخش عمومي  0.226 0.255 0.151 0.877 0.048 0.199 

بخش خصوصي  0.345 0.044 0.498 7.726 0.049 0.547 

بخش مردمي  0.118 0.079 0.103 1.492 0.0050 0.108 

 
 حضور نهادي

بخش دولتي  0.648 0.104 0.769 6.249 0.050 0.819 

بخش عمومي  0.648 0.104 0.769 6.249 0.050 0.819 

بخش خصوصي  0.054 0.018 0.089 3.028 0.048 0.137 

بخش مردمي  0.273 0.056 0.353 4.844 0.0012 0.3542 

ش دولتي بخ بستر قاوني مداخله 0.000 0.115 0.000 0.004 0.001 0.001 

بخش عمومي  0.000 0.115 0.000 0.004 0.036 0.036 

بخش دولتي  خوانايي قوانين 0.179 0.113 0.99 1.585 0.007 0.106 

بخش عمومي  0.179 0.113 0.99 1.585 0.036 0.135 

a. Dependent Variable:  سرمايه ميان نهادي

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جد ول 6. د اد ه های حاصل از تحلیل مسیر؛ ماخذ: نگارند گان 1931
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 H1 فرضیه  شد ه  ذکر  توضیحات  این  با  بنابراین 
یکپارچه شهری تشریک  یعنی شرط اصلی مد یریت 
 مساعی نهاد ی و هم افزایی نهاد ی است مورد  تایید  

قرار می گیرد .

6-نتیجه گیری و جمعبند ی
د ر   نوین  اند یشه  بعنوان  شهری  یکپارچه  مد یریت 
ناکارآمد ی  بد نبال  شهری  مد یریت  و  ریزی  برنامه 
رهیافت های سابق مد یریت و گسترش ابعاد  و مسائل 
شهرنشینی همچون فقیر و حاشیه نشینی )ساکان غیر 
رسمی( و عد م پاسخگویی مد یریت سنتی شکل گرفت. 
ذینفوذان  و  ذینفعان  تمامی  مد یریتی  شیوه  این  د ر 
کارکرد   و  نقش  د ارای  شهری  نظام  د ر  که  شهری 
می باشند  بصورت هم افزایانه و د ر کنار هم با توجه 
به وظایف تعریف شد ه د ر چارچوب ساختاری همگرا 
ایفای نقش می نمایند . ساختار محتوایی این مد یریت 
گرا  محلی  مشارکتی،  شفاف،  پاسخگو،  پذیر،  رقابت 
منابع  توزیع  قد رت،  توزیع  بتواند   تا  است  قانونمند   و 
را متعاد ل و عاد النه ساخته و ظرفیت سازی نهاد ی 
پذیری  زیست  هد ف  با  مد یریتی  زد ایی  تمرکز  با  را 
مد یریت عناصر  این  د ر  بپوشاند .  شهری جامه عمل 

)د ولتی،  حاکمیتی  عناصر  برگیرند ه  د ر  که  شهری 
عمومی، مرد می و خصوصی( عناصر فضایی و عناصر 
عملکرد ی هستند  بصورت همگرا، قانونمند ، یکپارچه 
با استفاد ه از ابزارهای سازمانی، مشارکتی د ر کنار هم 
فرایند  تصمیم سازی و تصمیم گیری را شکل د هند . 
با توجه به بررسی صورت گرفته د ر شهرهای میانی 
د ر ساماند هی  مد یریت شهری  کارکرد   باب  از  ایران 
این  یکپارچه  مد یریت  نگرش  با  غیررسمی  اسکان 
ایران  میانی  شهرهای  د ر  که  کرد   حاصل  را  نتیجه 
مد یریت  و  نیافته  عملکرد   شهری  یکپارچه  مد یریت 
شهری د ارای نگرش و کارکرد  سنتی است و نتیجه 
و  ساماند هی  های  طرح  ناکارمد ی  نگرش  نوع  این 
گسترش مسائل شهری د ر بافتهای اسکان غیررسمی 
)هم  نهاد ی  مساعی  تشریک  د یگر  طرف  است.از 
افزایی نهاد ی( بعنوان پیش شرط پیاد ه سازی مد یریت 
یکپارچه د ر حال حاضر د ر این شهرها نامناسب و د ر 
پایه چرخه حیات مد یریت یکپارچه شهری واقع شد ه 
د ر  نهاد ی  مساعی  تشریک  است  لذا ضروری  است؛ 
ساختار مد یریت شهری ایران )بویژه ساختار مد یریت 
مناطق  ساماند هی  جهت  میانی(  شهرهای  شهری 
اسکان غیررسمی شکل گرفته و عملکرد  یابد . د ر غیر 
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 و جمعبندي نتيجه گيري-6
مديريت يكپارچه شهري بعنوان انديشه نوين در  برنامه ريزي و مديريت شهري بدنبال ناكارآمدي رهيافت هاي 

و عدم ) ساكان غير رسمي( سابق مديريت و گسترش ابعاد و مسائل شهرنشيني همچون فقير و حاشيه نشيني
نظام شهري شيوه مديريتي تمامي ذينفعان و ذينفوذان شهري كه در در اين  .پاسخگويي مديريت سنتي شكل گرفت

در كنار هم با توجه به وظايف تعريف شده در چارچوب  داراي نقش و كاركرد مي باشند بصورت هم افزايانه و
محلي  ،مشاركتي شفاف، سخگو،پا اين مديريت رقابت پذير،ساختار محتوايي  .ساختاري همگرا ايفاي نقش مي نمايند

را متعادل و عادالنه ساخته و ظرفيت سازي نهادي را با تمركز  توزيع منابع گرا و قانونمند است تا بتواند توزيع قدرت،
در اين مديريت عناصر شهري كه در برگيرنده  .جامه عمل بپوشاند زدايي مديريتي با هدف زيست پذيري شهري

 هستند بصورت همگرا، ضايي و عناصر عملكرديعناصر ف )مردمي و خصوصي عمومي، دولتي،( عناصر حاكميتي
را شكل  مشاركتي در كنار هم فرايند تصميم سازي و تصميم گيري يكپارچه با استفاده از ابزارهاي سازماني، قانونمند،

با توجه به بررسي صورت گرفته در شهرهاي مياني ايران از باب كاركرد مديريت شهري در ساماندهي اسكان . دهند
 ا نگرش مديريت يكپارچه اين نتيجه را حاصل كرد كه در شهرهاي مياني ايران مديريت يكپارچه شهريب غيررسمي

و نتيجه اين نوع نگرش ناكارمدي طرح هاي  عملكرد نيافته و مديريت شهري داراي نگرش و كاركرد سنتي است
هم ( يك مساعي نهادياز طرف ديگر تشر.ساماندهي و گسترش مسائل شهري در بافتهاي اسكان غيررسمي است

در اين شهرها نامناسب و در پايه چرخه بعنوان پيش شرط پياده سازي مديريت يكپارچه در حال حاضر  )افزايي نهادي

)زايينو(سرمايه اجتماعي نهادي  

توانمندسازي نهادي و بستر 

)رشد(سازي قوانين  

نهادسازي محلي و حضور 
)توسعه(نهادي  

تثبيت (يكپارچه شدن مديريت مداخله

)مديريت يكپارچه  

 اضمحالل

 پايداري

 )زنجان و همدان(موقعيت شهرهاي مياني  ايران 

 دستيابي به مديريت يكپارچه شهري چرخه حيات

شکل 3. چرخه حیات د ستیابی مد یریت یکپارچه شهری و جایگاه شهرهای میانی ایران د ر آن؛ ماخذ: نگارند گان 1931
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د هی  سامان  تنها  نه  شهری  موجود   مسائل  اینصور 
نخواهد  شد  بلکه روز به روز ابعاد  و مسائل جد ید  بر 

مسائل موجود  افزود ه خواهد  شد .
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رویکرد ی تحلیلی بر تبارشناسی زیبایی شناسی شهری د ر تعامل با ساختار مد یریتی شهر؛ 
بررسی و پیمایش جهانی با ارائه راهکارهای راهبرد ی و اجرایی

مصطفی بهزاد فر- د انشیار گروه معماری د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
شاهین ایلکا*- هیات علمی آموزشکد ه فنی و حرفه ای سما، د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  ورامین، ورامین، ایران.
شهاب ایلکا- هیات علمی آموزشکد ه فنی و حرفه ای سما، د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  ورامین، ورامین، ایران.

چکید ه

امروزه فقد ان نگاه سیستمي و طرحهاي فراد ست و جامع نگر د ر طرحهاي 
توسعه شهري، د یوانساالري عریض و پراكند ه و ناهماهنگ نهاد هاي رسمي 
كاربران  و  شهروند ان  آگاهي  عد م  شهري،  مد یریت  حوزه  د ر  نفوذ  ذي  و 
و  نظارت  و  فعالیت  به  نسبت  خود   حقوق  از  شهري  اجتماعي  اقتصاد ي- 
د ر مسیر  موانع  از عمد ه  روند  طراحي و ساخت و ساز شهري،  د ر  مشاركت 
زیباسازي سیما و منظر شهری است. از سویی د یگر، تبیین مفهوم شناختی 
با مقوله زیباسازی و مد یریت شهری طلب می  ارتباط آن  زیبایی شناسی و 
كند  تا شاخصها، مولفه ها، قلمرو شناختی و اصول زیباسازی شهری به تفصیل 
احصاء گرد ید ه و د ر فرآیند  مد یریت شهری مورد  استفاد ه قرار گیرد . این مقاله 
بر اساس این ضرورت نگارش یافته است كه از روش توصیفی و تحلیلی، و 
روش فراتحلیل و بررسی نمونه های مورد ی و ابزار گرد آوری د اد ه: مطالعات 
كتابخانه ای و اسناد ی بهره برد ه است. یافته های این تحقیق نشان می د هد  
كه آرایش ساختاري قـوي: تشخیص اصول طراحي و بخشهاي مختلف آن 
مثل معماری برجسته؛ ارتباط آشکار كل به اجزا: از نظر فرم، رنگ، ابعاد ، اند ازه، 
كیفیت مواد ، گرافیك طرح؛ پیروي از قواعد  مشخص طراحي و سبك شناسي: 
)انسجام طرح(؛ د قت و وضوح عناصر: تغییرات فرم، تضاد هاي ظاهري، رنگ 
و نوشتار، تناسبات طراحی؛ هماهنگی: با روش تولید ، استفاد ه كنند ه، تعمیر و 
تولید  و كاربرد های  فرآیند   انتخاب مواد  مناسب،  نگهد اري؛ طراحی منطقی: 
انگیـزش  بصري(،  آشفتگي  )بد ون  ارزش  با  و  پرمعنا  شناسي  زیبایي  طرح، 
روند .  بشمار می  زیباسازی  اصول  و  از مهمترین شاخصها  و هوش  احساس 
د ر پایان نیز راهبرد ها و راهکارهایی د ر زمینه بهبود  وضع موجود  ایران ارائه 

شد ه است.

و  اصول  شهری،  زیباسازی  شناسی،  زیبایی  زیبایی،  کلید ی:  واژگان 
راهکارهای  و  راهبرد ها  مد یریت شهری،  و  زیباسازی  زیباسازی،  شاخصهای 

اجرایی.

Analysis of interacting with the management 
structure of city genealogy of aesthetic; Strategic 
and operational strategies of global navigation

Now look at the lack of systematic and comprehensive 
plans, affluent and urban development projects, uncoordi-
nated bureaucracy and official bodies scattered wide and 
influential in the field of urban management, lack of aware-
ness of citizens and business users - than the exercise of 
his rights and civil society oversight and participation in the 
design and construction of the major obstacles in the path of 
urban beautification and good urban Landscape. This article 
was written based on the need for a meta-analytic review 
and sample and data collection tools: library studies and 
documents have benefited. The findings show Strong struc-
tural pattern recognition of outstanding architectural design 
and its various sections, such as, the apparent relationship 
between the components of form, color, dimensions, size, 
quality, material, graphics, designs, compliance with rules 
designed and Methodologies; resolution elements: changes 
in form, conflicts appearance, color and paper, proportions, 
design and coordination: the manufacture, use, maintenance, 
design rational selection of suitable materials, manufactur-
ing processes and applications design aesthetic, meaningful 
and valuable (without visual disturbance), And beautifica-
tion of the most important indicators are being considered 
In the end, strategies and solutions to improve the current 
situation in Iran is presented.

Keyword: Beauty, aesthetics, urban beautification, and indexes 
of beautification, beautification and urban management, strategies 
and implementation.
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مقد مه
سیماي شهر نه تنها د ر روح و روان انسان بلکه د ر 
ساختار اقتصاد ي، روابط و مناسبات اجتماعي، وضعیت 
بهره  و  كیفیت  باالخره  و  جسم  و سالمت  بهد اشت 
 55 ماد ه  د ارد .  فراواني  تاثیر  نیز  زند گي  از  مند ي 
قانون شهرد اریها )حفظ نظافت و زیبایي شهر(، ماد ه 
23 قانون نوسازي و عمران مصوب سال 47 )اختیار 
نماسازي  و  ارتفاع  طبقات  تعد اد   زمینه  د ر  شهرد اي 
قانون   137 ماد ه  »ب«  بند   و  ساختمان(  كیفیت  و 
برنامه سوم توسعه از جمله بخشهاي مورد  اشاره د ر 
قانون است كه اشاره به مقوله زیباسازی شهری د ارد ، 
چنانچه مطابق بند  »ب« ماد ه 137 قانون برنامه سوم 
تا  است  موظف  شهرسازي  و  مسکن  وزارت  توسعه، 
ابزارها و راهکارهاي قانوني ساماند هي سیماي شهري 
را ایجاد  و به شهرد اریها ابالغ نماید  كه تاكنون چنین 
كاستیهاي  از  یکي  این  و  است  نگرفته  انجام  مهمي 
مهم د ر مسیر زیباسازي شهرها محسوب مي شود . از 
سویی د یگر، پرد اختن به مقوله زیبایی شناسی شهری 
و مفهوم زیباسازی از مهمترین زمینه هایی است كه 
الزم است د ر حوزه مطالعاتی شهرسازی مورد  توجه 
باشد  كه این مقاله به این مهم همت گمارد ه است. د ر 
پایان تالش شد ه است راهکارها و راهبرد هایی چند  
د ر حوزه زیباسازی فضاهای شهری د ر حوزه تعامل با 

مد یریت شهری مورد  اشاره قرار گیرد .

مواد  و روشها
»تبیینی-  رویکرد   د ارای  پژوهش  این  كه  آنجا  از 
اکتشافی« است؛ لذا د ر حوزه تحقیقات بنیاد ی 
حاضر  پژوهش  تحقیق  روش  رود .  می  شمار  به 
گرد آوری  ابزار  از  كه  است  تحلیلی«  »توصیفی- 
به  رجوع  و  اسناد ی  و  ای  كتابخانه  مطالعات  د اد ه: 
اینترنتی برای جمع آوری و  پایگاه های  د رگاه ها و 
گرد اوری مولفه هاو شاخصها و رویه زیباسازی شهری 
تجارب  جمعبند ی  برای  ضمن  د ر  است.  برد ه  بهره 
احصاء شاخصهای  د ر  فراتحلیل  روش  از  نیز  جهانی 
نهایی و رویه زیبایی شناسی از یك طرف و زیباسازی 

هرحال،  د ر  است.  برد ه  بهره  د یگر  سوی  از  شهری 
د ر  كوچك  هرچند   گامی  تواند   می  پژوهش  این 
و  روشها  و  زیبایی شناسی شهری  تبارشناسی  مقوله 

رویکرد های زیباسازی شهری بشمار رود .

مبانی نظری تحقیق
زیبایي

»اِبد اع«،  متراد ف  ُهنر  ُسقراطی،  ماقبل  فلسفه  د ر 
»پوئزیس« و »تِخنه« و »ُفوزیس« بود ؛ بد ین 
)ُفوزیس(«،  »طبیعت  مانند   به  نیز  ُهنر  كه  معنی 
»حقیقت« را به نظر می آورد 1  )ر.ک: هاید گر، 1382، 
ص 42(. لذا د ر نظر آنان، ُهنرمند  فقط باعث »کشِف 
حجاب« است و همه ُهنرمند ان از این جهت برابرند . 
فرجام اینکه ُحکمای باستانی یونان، خاستگاه ُهنر را 
از  »کشِف حجاب  را  ُهنری  تولید   و  بشری  فوق 
حقایِق وجود « می د انستند ، به همین جهت د ر آراء 
ایشان، نشانی از توجه صریح به استعد اد  فرد ی و تأثیر 
پذیری اكتسابی ُهنرمند  از محیط د ید ه نمی شود . د ر 
تئوری های جد ید  زیباشناسی، واژه آفرینشگری2  واژه 
بسیار تازه ای است. آنچه امروز از آفرینشگری مراد  
وجود   به  آفرینشگری،  صفت  از  مفهومی  كنیم،  می 
د ر  واژه  این  باشد ،  می  سابقه  بی  نُوآوری  و  آورد ن 
ند ارد   بیشتم وجود   قرن  از  قبل  عموم فرهنگ های 
)ر.ک: آیت اللهی، 1384، ص 152(. مسائلی كه د ر 
باِب آفرینشگری، د ر زیباشناسی معاصر مطرح است، 

اجماال بد ین قرارند : 
1. »آفرینشگری د ر زمان حاضر به نوعی نُبوغ روحی 

ق )و نه متافیزیکی( تعبیر می شود «؛  - ژنی خالاّ
2. »از سویی د یگر نیز همه آثار زیبا و جاوید ان را ژنی 

ها خلق نکرد ه اند «. 
ق  3. »پس شاید  اَثری ممتاز باشد ، ولی خالِق آن خالاّ
نباشد ؛ به طور كلی، آفرینشگری به معنای زیبایی اثر 

ُهنری نمی باشد «. 
واژه یوناني  Aisthetikosبه معناي اد راک حسي 
د ر  را  حسي  اد راک  مورد    Aistheta واژه  و  است 
بر مي گیرد  )احمد ي، 1375، ص20(. بر این اساس 

1- هاید گر د ر د رس گفتار »مقد مه ای بر مابعد الطبیعه«، »هستم« د ر »من هستم« را به یك معنای كهن وجود  بازگرد اند ؛ د ر زبان یونانی این معنی با واژه فوزیس 
هم سخن است. یکی از گزین گویه های هراكلیت كه این واژه د ر آن قرار د ارد  تقریبًا به این نحو ترجمه شد ه است: »طبیعت د وست د ارد ، خود  را مستور سازد «. 

هاید گر از این كه فوزیس را به طبیعت ترجمه كند ، امتناع می ورزید ؛ از نظر او فوزیس واژه بنیاد ین هراكلیت و مطابق با وجود  پارمند یس است. 
 2- Creativity
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و  اد ارک  معني  وبه  یوناني  واژگاني  زیبایي شناسي 
»زیبایي  كتاب  د ر  »بومگارتن«  است.  تفاهم 
شناسي«، استتیك را همان علم آگاهي محسوس 
زیبایي  گویي  )Baumgarten,1988(؛  د اند   مي 
حسي  امور  جهان  شناخت  د ر  گام  نخستین  شناسي 
و لحظه اي از فراشد  شناختي علمي جلوه مي كند . 
را  »استتیك«  زیباشناسي،  بر  مقد مه  د ر  »هگل« 
عنواني برازند ه نمي د اند  و اصطالح »کالیستیك« 
زمان  از  كه  د اند   مي  نارسا  نیز  را  زیبایي(  به  )علم 
گفتمان  نوعي  زیباشناسي   )1754-1679( وولف1 
علم  ص27(.  )هگل،1363،  شد   انگاشته  فلسفي 
روشهاي  بررسي  سازواره   به  نیز  شناسي  زیبایي  
احساس محیط و موقعیت فرد  د ر روند  این احساس 
سیستمي«  »د ید گاه  د ر   .)1375 )گروتر،  مي پرد ازد  
زیبایي د ر تقارب با اد راک بیان مي شود  و مشاهد ه گر 
نیز  اَرسطو،  مي آید .  بحساب  مجموعه  این  از  جزیي 
ُهنر را با واژه »کاتارسیس« یعني پاالیش و تطهیر 
زعم  به  كه  »پُوئتیك«  كتاب  د ر  و  كرد   مي  بیان 
و »تِزوتان  اِکو«  همچون »اُومبِرتو  نویسند گاني 
اد بي  متن  از  تحلیل ساختاري  تود ُورف«، نخستین 
و  معین  اند ازه  د اشتن  د ر  را  جمال  و  زیبایي  است، 

همچنین نظم مي د اند  )اَرسطو، 1358، ص36(. 

زیبایي شناسي
د ر فرهنگ »اصطالحات فني و نقاد انه فلسفي« 

الالند ، زیبایي شناسي د و معنا د ر بر مي گیرد :
1. هر آنچه به زیبایي مرتبط شود ، و هر آنچه منش 

زیبایي را تعریف كند .
حکم،  ارائه  و  د اوري  موضوعش  كه  علمي   .2
باشد «  زشت  و  زیبا  میان  تفاوت  د رباره 

 .)p302,1926,Lalande(
زیبایي شناسي، شناختن  نامه د هخد ا«  د ر »لغت 
هد فش  كه  است  روانشناسي  از  اي  رشته  و  زیبایي 
د هخد ا،  نامه  )لغت  است  هنر  و  جمال  شناسانید ن 
فولکیه«،  فلسفي  »زبان  فرهنگ  د ر  ص599(. 
اثباتي است كه موضوعش زیبایي  زیباشناسي د انش 

شود   انگاشته  هنر  فلسفه  با  متراد ف  و  باشد   هنري 
)احمد ي، 1374، ص26(. »زیبایي« نمود ي از پد ید ه 
است كه پس از اد راک توسط حواس و انتقال به مركز 
اند یشه یا مشاهد ه  اد راک كنند ه، آن خاصیت را د ارد  
كه واكنش هایي مبتني بر تجربه هاي اند وخته شد ه را 
برانگیزد  )نیوتن، 1366، ص275(. زیباشناسي د و بعد  
»عملي« و »نظري« را د ر بر مي گیرد  كه زیبایي 
كنجکاوي  حس  ارضاي  به  معطوف  نظري  شناسي 
احساساتي  و  بشر  هنري  هاي  تركیب  به  كه  است 
گیرد   مي  الهام  موجود ات  زیبایي  از  كه  پرد ازد   مي 
)وزیري،1363،ص47(. د ر مقابل این د ید گاه، زیبایي 
و  »طبیعي«  شناسي  زیبایي  بعد   د و  شناسي 
شناسي  زیبایي  كه  د ارد   مي  بیان  نیز  را  »هنري« 
هنري نه تنها بازنمایي از نمود  خارجي پد ید ه ها نیست 
بلکه ذهنیت محض هم انگاشته نمي شود  و ذهنیت 
و عینیت، هیچ كد ام به فرآیند  الگوي زیبایي شناسي 
كمك نمي كند  زیرا زیبایي شناسي هنري د ر صورتي 
پد ید  مي آید  كه تخیل ابتکاري بتواند  رابطه عینیت و 
ذهنیت را د ر توازن و به د ور از خیال پرد ازي و تجرید  
»فروغي«  1377، ص63(.  احمد ،  )آل  نماید   حفظ 
نیز د ر »سیر حکمت د ر اروپا«، زیبایي را همان 
مي  د ر  خود   قد رت  د ر  را  ماد ه  كه  د اند   مي  صورت 
آورد  و وحد ت مي د هد ، تابش روحي كه بر جسم مي 
افتد  و پرتو عقلي است كه بر نفس مي تابد  )فروغي، 
بر  »گروتر«  زیبایي،  چیستایي  د ر  ص73(.   ،1344
این نکته اشارت د ارد  كه زیبایي معماري را مي توان 
پیامي به سوي حواس یا پذیرند ه هاي د ریافت كنند ه 
از پرت اطالعاتي كافي برخورد ار  زیبایي د انست كه 
باشد ، یعني میزان بد اعت آن یا محتواي زیباشناختي 
از حد اكثر د ریافت ذهني یعني16 بیت د ر ثانیه كمي 

بیشتر باشد  )گروتر، 1375(.
 

میزان و مراتب زیبایي
اد ارک كنند ه  د ر  لذتي  احساس  زیبایي«  »میزان 
است كه بر اثر  تمایل به تکرر تجربه  فرد ي د ر عالم 
مشاهد ه  د روني حاصل مي شود ، این تمایل نیز بر اثر 

1- Kristian friedrich wolf
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كسب تجربه د ر هر زمینه، د ر انسان تکوین مي یابد  
توان  زیبایي مي  بر میزان  )نیوتن، 1366، ص257(. 
از این  مراتب كمیت و كیفیت را نیز متصور شد  كه 
بستر كیفیت هنري آن معیارهاي ارزیابي را د ر بر مي 
گیرد  كه بر چگونگي زیباشناختي مي پرد ازد  و كمیت 
و  چند ي  بر  كه  كند   مي  اشاره  معیارهایي  به  هنري 
اند ازه زیبایي، سوي نظر د ارد . تالشهاي اساسي براي 
تبیین و تعیین  كمي زیبایي د ر تاریخ هنر و معماري 
صورت گرفته است كه زیبایي را با استفاد ه از معیار و 
بیان مي كند  )گروتر، 1375(. میزان  فرمول ریاضي 
د یگر معیارهاي زیبایي شناسي را مي توان مبتني بر 
ارزش، د انست كه ارزش گذاري زیبایي را د ر سطح 
بنیان به »ارزش هاي پایه زیبایي  اصیل تا بي 

شناختي«، »سبك« و »مد « تقسیم مي كند . 
پاراد ایم هاي زیبایي

»نشانه، صورت« و »مفهوم، معنا«، پاراد ایمهاي 
تجزیه  ناپذیري  خصلت  هنر،  جد ایي  ناپذیر  موازي 
د ارند ؛ چرا كه شکل گیري اند یشه  »وحد ت« و توالي 
است  معنایي  صورت  نیست.  ممکن  ذهن،  د ر  آنها 
ریاضي  اند ازه گیري«  »قابل  اصطالحات  با  كه 
باشند گان  تجربه   بیشینه   برآیند   معنا  د رآید .  بیان  به 
تا  است  تالش  د ر  هنر  واد ي  د ر  هنرمند   كه  است 
ابژه، د ر  و  بنابراین سوژه  بیابد .  برآن  معاد لي صوري 
تفاهم  و  تفهیم  فرایند   د ر  و  شناسي  زیبایي  مباني 
هنري، كاربرد ي بد یع د ارد  كه د ر د ید گاه مد رنیستي، 
یا  فلسفي  گرایي  نسبیت  نوعي  به  آنها  افتراق 
استعجال1  و د ر نقطه اي مقابل هم كاربست مي 
یابد ، حال آنکه د ر د ید گاه پست مد رنیستي اصطالح 
سوژه براي ارجاع و اشاره به تاكید ي بر ذهن، موضوع، 
فاعل یا شناساگر به عنوان نقطه اي كانوني و محوري 
د رید ا  د ید گاه  د ر  )نوذري، 1379(.  استفاد ه مي شود  
یا  د اللتگر  مد لول،  یا  د ال  ساسور،  آراي  خالف  بر 
و  ند ارند   رابطه  هم  با  مستقیم  نحو  به  یاب،  د اللت 
واژه و اند یشه، یکي نیستند  و بر هم انطباق پید ا نمي 
كنند . د ر  نشانه نوعي »هم هست و هم نیست« 
وجود  د ارد . د ال و مد لول د ائم از هم جد ا مي شوند  

د ال  پیوند ند .  به هم مي  تازه،  به شکلي  د یگر  بار  و 
روي  د و  مانند   د رست  معنا،  و  صورت  یا  مد لول  و 
و  شوند   مي  مبد ل  هم  به  مد ام  كاغذ،  صفحه  یك 
خود   كه  رسید   مد لول  یك  به  توان  نمي  انجام  سر 
نیاید   د ال نباشد  یا صورتي را یافت كه معنا د ر نظر 
)قره باغي،1380(. به بیان د یگر وقتي یك نشانه را 
مي خوانیم، معنا بالفاصله روشن نمي شود . نشانه یا 
این  به  و  هم هست  غایب  چیزي  از  حاكي  صورت، 
د لیل است كه همواره بخشي از معنا غایب مي ماند .

روش شناخت زیبایي
»روش علمي« عبارت از راهها و اسلوبهایي است كه 
با مراعات آنها حصول به شناخت امري ممکن گرد د  
تا د ر موضوع هنر و زیبایي بتواند  حقایقي را بد ست 
و  تاریخي  روانشناسي،  متافیزیك،  لحاظ  از  كه  آورد  
تجربي قابل بیان است )فلیسین شاله، 1347، ص 6(. 
د ر بحث روش زیبایي شناسي »شارل بابو« تحقیق 

عمیقي مي كند  كه:
1. آیا زیبایي شناسي باید  روش قیاس یا استقرا پیش 
گیرد ، جواب این است كه هر د و روش التزام كاربست 

مي یابد .
2. د ر اینکه روش مابعد الطبیعه یا محسوس را اختیار 
كنیم، جواب آنکه هركد ام باشد  بایستي بعد  از تجربه 

و د ر انطباق با آن باشد .
محض،  یا  باشد   جامع  بایستي  روش  اینکه  د ر   .3
هنري  هر  خصوصیات  وارد   شناسي  زیبایي  یعني 
گرد د  یا كلیات هنرها را د ر د ست د اشته باشد ، جواب 
هر  تخصصي  زیباشناسي  اینکه  مگر  است  جامع  آن 
رشته علیحد ه و بوسیله خود  آرتیستها شناخته شود « 

)وزیري، 1363، ص40(. 
به  هنر  فلسفه  د ید گاه  از  گفتار  این  د ر  حال  هر  د ر 
مراتب شناخت زیبایي و فلسفه هنر پرد اخته مي شود .

هد ف و غایت زیبایي
پاسخ به این پرسش از د و د ید گاه د ر تاریخ معماري و 

هنر قابل بیان است:
1- tentativeness
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الف- د ید گاه فلسفي- روان شناختي؛
ب- د ید گاه نظریه  اطالعات  - ارتباطات.

حاصل  فرهنگ«،  د ر  »ناآرامي  كتاب  د ر  فروید  
زیبایي را تسکین د هند ه اي براي تحمل زند گي د ر رنج ها 
د ید گاه »ویتروویوس«  د ر  و مشکالت مي انگارد . 
)قرن اول قبل از میالد (، زیبایي را د ر نماي خوش آیند  
آن  اجزاي  »تقارن«  محاسبه   و  ساختمان  مطبوع  و 
شناختي  روان  د ید گاه  د ر   .)1375 )گروتر،  مي د اند  
تغییر  كه  است  متفاوت  و  متغیر  فیلسوفان  نظرات 
و  د ارد   همراه  به  شناسي  زیبا  حوزه   د ر  را  تحد ید   و 
زیبایي  محتواي  بایستي  اطالعات  نظریه   د ید گاه  د ر 
از حد اكثر د ریافت ذهني عیني، 16 بیت د ر   شناسي 
اطالعات   .)1375 )گروتر،  باشد   بیشتر  كمي  ثانیه 
اطالعات  و  مي د ارد   مشغول  را  ذهن  »سمانتیك« 
مي د هد .  قرار  مخاطب  را  عواطف  »زیبایي شناسي«، 
د ر د ید گاه مد رنیستي، معماري تجرید ي و یا به گونه 
انتزاعي مي شود  و جنبه فانکشنال و عملکرد ي  اي 
به خود  مي گیرد  كه هر گونه تزیین و عنصر بد ون 
نهد  و پست  به كناري مي  را  كاربست د ر ساختمان 
مد رنیسم نیز تنها انگاره تغییر مد رنیسم را د ر سر مي 
پروراند ، گویي تنها مد عي است كه هر گونه گذر كرد ن 
مطلق، یعني آرمان شهرباوري رمانتیك، را زیر پرسش 
مي برد ، د ر حالي كه د ر بهترین شکل، تنها گونه اي 
انتقاد  از خود  و شکاكیت نسبت به مد رنیسم است و 
یا مي توان آن را مد رنیته اي فراسوي توتالیتاریسم و 
علم باوري یا شالود ه باوري و ساخت باوري، د ر نظر 
گرفت یعني به گفته »آلبرخت ولمر«، تنها خبر از 
مد نیته اي جد ید  مي د هد  كه به  اد راک د رستي از 
انحراف هایي رسید ه است كه روح مد رن را تسخیر 
كثرت  و  د موكراتیك  جهانگستري  یا  و  است  كرد ه 
باوري را د ر ذات خویش مي پروراند  )حقیقي، 1379(. 
د ر فلسفه ساخت شکني نیز تا حد ود ي همین رویکرد  
مي  كناري  به  را  باوري  ساخت  كه  است  ملموس 
را  آنچه  ند ارد  كه  نیز  را  نهد  و هرگز حتي قصد  آن 
پروراند ه  خویش  زیباشناخت  معیارهاي  د ر  مد رنیسم 
است و یا ناخواسته بوسیله بزرگان معماري خویش به 

منصه ظهور رساند ه است، را مورد  تد قیق جد ي قرار 
د هد  و یا هد في بر آن مترتب شود  و تنها به ساخت 
معماري  ماترک  یا  سنتي  ساختارهاي  همان  شکني 
مد رنیستي بسند ه مي كند  و این گمان را بوجود  مي 
آورد  كه ساخت شکني برآن است تا تنها الیه هاي 
پنهان زیبایي شناسي آثار پیشین را آشکار كند  و هرگز 
به ارزیابي آنها یا تد وین معیارهایي د ر این باره نمي 

پرد ازد . 

 تاریخ زیبایي شناسي د ر د وران باستان
بر  آغازي  مي توان  را  »فیثاغورثي«  مکتب  ظهور 
نظریه  پیچید ه و منظمي از مباني زیبا شناختي د انست 
»افالطون«  را  مفهوم  این  بنیاد ي  مضامین  ولي 
انگاره   د ر  برانگیخت.  ازمیالد (  قبل   427-347(
تفسیر  فلسفه اي  پرتو  د ر  زیبایي شناسي  افالطون، 
»حقیقت«  یك  بصورت  را  جهان  كه  مي شود  
بلکه  نمي كند   خلق  هنرمند   كه  گویي  مي پند ارد ، 
مي گرد اند   برتر  حقیقت  آن  تقلید   به  محد ود   را  خود  
)آژند ، 1374(. د ر انگاره  افالطون حركتهاي »مافوق 
طبیعي و عقلي« بر مبناي مکتب »غیر عقالني«، 
اد راک  چنانچه  مي آمد ،  بحساب  هنر  منشأ  و  ذات 
زیبایي معضلي كلید ي مي نمود  كه د ر صورت گشود ه 
شد ن این راز، امکان تفاهم نکته هاي بیشماري د ر 
 ،1375 )احمد ي،  آید   مي  فراهم  آفرینند گي  گستره 
میالد (  از  قبل   384  -322( »ارسطو«   .)55 ص 
پیوستگي  لزوم  و  كهن  متافیزیك  ابژكیتو  د ید گاه 
گذاشت  باقي  را  تقلید   و  محاكات  با  زیبایي شناسي 
گرایش  میالد (  از  بعد    205-270( »فلوطین«  و 
متافیزیکي زیباشناخت افالطوني را رایج ساخت )آژند ، 
1374(. ارسطو، هنر را با واژه »کاتارسیس« یعني 
پاالیش و تطهیر بیان مي كرد  و د ر كتاب »پوئتیك« 
كه به زعم نویسند گاني همچون »اومبرتو اکو« و 
»تزوتان تود ورف«، نخستین تحلیل ساختاري از 
اند ازه  متن اد بي است، زیبایي و جمال را د ر د اشتن 
 ،1358 )ارسطو،  د اند   مي  نظم  همچنین  و  معین 
را  زیبایي  د ر كتاب »انئاد ها«  نیز  فلوطین  ص36(. 
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همان زند گي راستین روح مي د اند  و بیان مي د ارد  
كه زیبایي و نیکي عین یکد یگرند  )فلوطین، 1366، 
توسط »سنت اگوستین«  د ید گاه  این  ص 117(. 
)430-354م( تحت نظریه  »د رون  ذات زیبایي و 
بازتاب یافت كه د ر آن زیبایي، وحد ت بود  و  هنر« 
معناي زند گي با زیبایي و هنر، هماهنگي با ذات الهي 
د ر یك »تجربه زیباشناختي« بود  كه »ساحتي 

عرفاني« به خود  مي گرفت.

تاریخ زیبایي شناسي د ر د وران جد ید 
اساس د ید گاه معاصر را مي توان د ر جایگزیني اصل 
آن  بر  كه  تالشي  د انست،  »عین«  اصل  با  »ذهن« 
هنري«  »خالقیت  به  را  هنري«  »محاكات  تا  بود  
ذات  ضرورتٌا  را  خالقیت  »د اوینچي«  زند .  پیوند  
بین  د یالکتیکي  رابطه   یك  وجود   و  پرورد گار  مطلق 
اند یشم،  »مي  فراگرد   نمي د انست.  انسان  و  خد ا 
پس هستم« د كارت )1650-1596م( »رویکرد ي 
عقلي« به »موضوعي استحساني« بود  كه د ر كتاب 
نیکوالس  نگارش  )1643م.(   L’art poetique
بووالو كه برترین رساله فلسفه زیبایي شناسي د كارتي 
زیباشناختي  روانکاوي  ظهور  یافت.  انعکاس  است، 
نیتس«  الیب  »گوتفرید فن  آثار  د ر  مي توان  را 
حسي«  »اد راكات  نظریه   تحت  )1716-1646م.( 
را  زیباشناختي  د قیق  تعریف  ولي  كرد   مشاهد ه 
باومگارتن« )1762- از آن »الکساند ر  مي توان 

»تکامل  را  زیباشناخت  هد ف  كه  د انست  1714م.( 
پایان  د ر  مي د انست.  احساس«  »شناخت  و  د انش« 
از  گرایي-  تجربه  آغازگاه  و  د كارتي  فرد گرایي  د وره  
-1776( »هیوم«  تا  )1626-1561م.(  »بیکن« 
1711م.( بیشتر بر ویژگي ذهني اد راكات حسي تاكید  
نخستین  )1744-1668م.(  ویکو«  »جامباتیستا  شد . 
انگاشت فلسفي هنر را مطرح كرد  و نبوغ هنرمند  را 
انگیزه  واقعي آفرینش هنري مي د انست هر چند  آن را 
د ر ساحتي خاص متبلور با متافیزیکي مي د انست كه 
»امانوئل  است.  متخیل  و  محسوس  بلکه  معقول  نه 
ظهور  آغازگر  مي توان  را  )1804-1724م.(  كانت« 

كه  بد انگونه  د انست،  طبیعت  زیباشناخت  مباني 
خالقیت«  »تئوري  نوعي  نیز،  او  متعال  زیباشناخت 
بود ، چرا كه بر این اعتقاد  بود  كه پد ید ارگي د ر ساختار 
عقلي شریك است و از این رو پد ید ه باید  د ر غایتي 
با غایت ساختار عقلي قرار  نمایانگر شود  كه مطابق 
گیرد  كه نمود  آن د ر مضامین زیبایي شناسي رمانتیك 
بیشتري  تحول  )1805-1759م.(  شیللر  فن  یهان  و 
د ر  فکر  و  احساس  رهایي  شیللر،  كه  آنجا  تا  یافت 
را  عیني،  حقیقت  از  جد اي  و  بیطرفانه  فعالیت  یك 
هنر مي د انست )آژند ، 1374(. كانت زیبایي هنري را 
به لذت و اد راک حسي وابسته مي د انست و د ر كتاب 
سنجش نیروي د اوري،د اوري ذوقي را از بستر كمیت 
و نسبت بررسي كرد  و ضمن مخالفت با حس گرایي 
مطلق هیوم و هاچنسون، زیبایي را شکل هد فمند ي 
د ر یك ابژه د انست تا آنجا كه بد ون بیان هد ف د ر 
آن ابژه وجود  د اشته باشد  )احمد ي، 1375، ص86(. 
»اَفالطون«  نظرات  وسطی«،  »ُقرون  اوایل  د ر 
برجستگی بیشتری د اشت. »کلیسا«، ُهنر را به مانند  
اَفالطون تصویری تقلید ی و بی ارزش می د انست و 
آن را صحنه ای برای ایجاد  توهم، د روغ می پند اشت. 
آن »ابزار شیطان«  از  قبل  تا  كه  ُهنر  بعد   مد تی 
لقب گرفت  خواند ه می شد ، »خد متگزار کلیسا« 
)عباد یان، 1380، ص 16(. د ر این زمان سه مفهوم: 

1- »کمال خد ایی«، 
2- »هارمونی« و 

مطرح  یکد یگر  با  تام  مالزمت  د ر  »زیبایی«،   -3
شد ند . 

د وره  وسطا،  ُقرون  د ر  ُهنر  انگاری«  »نیك  د وره 
كلیسا  اصحاب  كه  چرا  بود ؛  »فلوطین«  آراء  غلبه 
نسبتی  را  ُهنر  حسی  زیبایی  افلوطین،  مانند   نیز 
این  د ر  كرد ند .  می  تلقی  ملکوتی«  »زیبایی  از 
حتی  بود ؛  »الهی«  بشر،  زند گی  تمامی شئون  د وره، 
عقل  برای  وسایلی  را  ُهنر  و  علم  فلسفه،  كلیسائیان 
موازین  و  اصول  اثبات  د ر جهت  د انستند   می  جزئی 

وحی )جانسن، 1357، ص154(. 
تاریخ زیبایي شناسي د ر د وران معاصر
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»کروچه« )1953-1866م.( زیباشناخت را بصورت 
»علمي« مورد  بررسي قرار د اد  كه از تئوري ساحتها 
جنتیلي  جوواني  بعد ها  اینکه  تا  مي گیرد   نشات 
علمي  بصورت  را  زیبایي شناسي  )1944-1875م.( 
فلسفي  سیستم  یك  كنش هاي  بوسیله  كه  فلسفي 
لحظات  تعیین  بر  استقرار مي یابد ، مطرح ساخت كه 
پاید ار شد  و تمام  اساسي »تسلسل د یالکتیکي« 
زد ود   زیباشناسي  از  را  »تجربه گرایي«  پاي بست 
غایتمند ي  »کانت«  ص68-64(.   ،1374 )آژند ، 
از  صورتي  را  زیبایي  و  د اشت  باور  غایت  بد ون  را 
ارایه یك  از  زماني كه مستقل  تا  د انست  غایتمند ي 
غایت و هد ف، فهم و د ریافت شود  )نوذري،  1379(. 
بر  مبتني  نیز  »هگل«  شناسي  زیبایي  گفتمان 
این د و اصل اساسي بود  كه چگونه آثار هنري سبب 
ساز رهایي اند یشه از محد ود یت مي گرد د  و د یگري 
اشاره به این د اشت كه چگونه آثار گذشته یا فرهنگ 
هاي د یگر، مي توانند  جذب اند یشه هاي زمان حال 
شوند . از متن زیبایي شناسي هگل نیز چنین د ریافت 
مي شود  كه تمامي اند یشه هاي او، بر محور هنر و 

زیباشناخت بود ه است و بر همین اساس فلسفه خود  
را شکل د اد ه است )قره باغي، 1380(. هگل زیبایي 
محسوسات  حجاب  د ر  كه  د اند   مي  مطلق  امري  را 
زیبایي  را  پنهان  اد راک همین حضور  و  است  پنهان 
حسي  »جلوه  زیبایي  اعتبار  این  به  كه  د اند ،  مي 
»ویلهلم  ص103(.   ،1375 )احمد ي،  است  اید ه« 
یوزف فون شلینگ« باالترین كنش خرد  را كنش 
هنر  و  حقیقت  چنانچه  د انست،  مي  شناسانه  زیبایي 
جز د ر زیبایي د ست یافتني نمي شوند . وي د ر كتاب 
»نظام اید آلیسم استعالیي«، سنگ پایه فلسفه 
ص141(.   ،1375 )احمد ي،  د اند   مي  هنر  فلسفه  را 
»نیچه«، كانت را متهم مي كند  كه د ر فلسفه هنري 
آنکه  حال  د ارد ،  نظر  هنري  اثر  مخاطب  به  خویش 
خود  د ر كتاب »زایش تراژد ي« اساس نقد  زیبایي 
د اند   مي  نبوغش  و  هنرمند   به  التفات  د ر  را  شناسي 

)احمد ي، 1375، ص152(. 
معیارهای  و  فراتجد د   و  تجد د   تمایز  زیر  جد ول  د ر 

زیبایی شناسانه آن مورد  اشاره قرار گرفته است.

فرا تجد د پیش از تجد د تجد د 

كثرت گراييعملگراييآرمانگرايي

نشانه شناسانه؛ زبان شناسانهعد م تناسبعملكرد ي

سبك با كد هاي د وگانهسبك ناخود آگاهيبي سبكي؛ سبك بين المللي

مشاركتي؛ نخبه گرايينخبه گراي حرفه ايفرد ي؛ نخبه گرايي

پيچيد گيتركيب متناقضساد گي

د ورگه ايتكنولوژي باالترگستاخي

فضاهاي مشابه؛ قاب بند ي 
شيكاگو

هم سطحي؛كوچك گرايي؛ 
تشابه

تفاوت؛ تمايز؛ ويژگي تعجب 
برانگيز

التقاط گراييخلوص گرايي افراطيخلوص گرايي

تزيين گراييسازه به مثابه تزيينضد  تزيين

موافق بيانگرياشارات منطقيضد  بيانگري

استعاره گراضد  استعاره گراييضد  استعاره گرايي

تاريخ گراضد  تاريخ گراييضد  تاريخ گرايي

 Charles :جد ول 1. تمایزات تجد د  و پیش از تجد د  و فراتجد د ؛ ماخذ
)1988(Jenks
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و  را »تقلید   ُهنر  زمان،  این  د ر  نیز  »ِمند لسون« 
محاکات از زیبایی های محسوس طبیعت« 
می د انست )عباد یان، 1381، ص 77(. كسانی چون 
»روُسو« نیز د ر واكنش به عقل گرایی محض این 

د وره، 
1- »عقل« را د ر مقابل 

می  ضعیف  زیبایی«  د رک  و  »حس   -2
د انستند . 

تخیاّل نیز د ر نزد  این گروه، از آزاد ی بیشتری نسبت به 
تخیاّل عصر باُروک و كالسیك برخورد ار بود . چرا كه او 
به عناصر عاطفه و احساس انسانی توجه شایانی د اشت 
زیباشناسی  د ر  عباد یان، 1381، ص 24-26(.  )قس 
»بوام مگارتن« نیز بازنمایی و تصویر حسی، مبد أ و 
همان،  )مد د پور،  است  ُهنری  ابد اع  د ریافت  مقیاس 
نقطه  چهار  »ماركسیستي«  زیباشناسي   .)215 ص 
نوشته  گرامشي«،  »آنتونیو  آثار  د ر  كه  د ارد   اوج 
فرانکفورت«  »مکتب  لوکاچ«،  »گئورگ  هاي 
و نمایش هاي »برتولت برشت« قابل بیان است. 
خونین  جنگي  آستانه  د ر   )1971-1885( »لوکاچ« 
د ر  مرد مان  بروخ«،  »هرمان  گفته  به  هرچند   كه 
كرد ند ،  مي  زند گي  خبر  بي  شاد «،  »آپوکالیپس 
كتاب »زیبایي شناسي هیلد برگ« را نگاشت و 
مي  نو  مد ام  د ریافت،  فراشد   د ر  هنر  كه  كرد   بیان 
اثر،  خود   د ید گاه  از  را  شد ن  نو  این  بایستي  و  شود  
»تئود ر  ص212(.   ،1375 )احمد ي،  كرد   مطرح 
آد ورنو« د ر نظریه »زیبایي شناسي« مي نویسد  كه 
باشد ،  یافتن روشنگري  د نیایي  تمامي هنر جنبه  اگر 
آنگاه هر اثر د ر د یالکتیك روشنگري شركت خواهد  
مي  را  منفي  شناسي  زیبایي  بنیان  بد ینسان  و  كرد  
»لیوتار«  تحلیل  ص225(.   ،1375 )احمد ي،  ریزد  
امور  د ر  كانت،  از  ماخوذ  شناسي  زیبایي  امور  د ر 
اخالقي ماخوذ از ارسطو و د ر امور سیاسي بر گرفته 
از انگاشت هاي فرد ي است، د اوري او د ر معیارهاي 
یا  اصول  به  اتکا  بد ون  و  به جز  زیبایي شناسي، جز 
از قبل موجود ، پیش مي رود  و عمل مي  معیارهاي 
كند  و همانطور كه به جلو پیش مي رود  از روي قواعد  

تجربه، قضاوت و د اوري خود  را نیز ابد اع مي كند  و 
معیارهاي زیباشناختي را جد اي از ارایه هد فمند ي، به 
كرسي د اوري مي كشاند  )نوذري، 1379(. »فروید « 
از د ید گاهي روان شناختي زیبایي را تسکین بخشي بر 
آالم د روني مي د انست و بر این باور بود  كه هنر مي 
تواند  كاربرد ي التیام بخش د ر هنگام زایش هنري، چه 
براي هنرمند  و چه براي مخاطب هنري د اشته باشد . 
د رام  »سرچشمه  كتاب  د ر  بنیامین«  »والتر 
تراژیك آلماني«، موضوع اصلي نقاد ي فلسفي را 
نمایش این نکته د انست كه كاركرد  شکلهاي هنري 
حقیقت  به  را  تاریخي  محتواي  كه  نیست  این  جز 
فلسفي تبد یل كند  و با مخالفت با د ید گاه رمانتیستي 
تمامي  حل  راه  هنري  اثر  كه  نپذیرفت  شلینگ،  و 
فلسفي  كار  كنند ه  كامل  حکم  د ر  و  فلسفي  مسایل 
د انسته شود  )احمد ي، 1375، ص 235-236(. از نظر 
»هاید گر« زیبایي شناسي هرگز نمي تواند  خود  را از 
د ام متافیزیك برهاند ، چنانچه این د انایي »انتیك« 
علمي سوژه باور است كه د ر بهترین حالت وقتي از 
روانشناسي مولف و مخاطب فراتر مي رود ، تازه بحثي 
)احمد ي،  كند   مي  آغاز  را  سوژه  هاي  باره حس  د ر 
مطلق  امري  را  زیبایي  »ِهِگل«   .)805 1381، ص 
و  است  پنهان  محسوسات  حجاب  د ر  كه  د اند   مي 
اد راک همین حضور پنهان را زیبایي مي د اند ، كه به 
این اعتبار زیبایي »جلوه حسي اید ه« است )احمد ي، 
1375، ص103(. برخالف نظر كانت، برای »ِهِگل«، 
ُهنر و زیبایی مستقل از د و ساحت د یگر آگاهی یعنی 
»د ین )اخالق(« و »فلسفه )علم(« نیست؛ چرا 
كه ِهِگل، ُهنر را تجلی روح اعلی و مطلق د ر صورت 
واسطه  بی  آفرید ه  را  ُهنر  زیبایی  او  د اند .  حسی می 
روح می د انست و بد ین ترتیب د ر زیبایی ُهنری، روح 
و ذهن انسان به سوی اید ه مطلق سیر می كند . اما 
طبیعت  ساحت  د ر  را  زیبایی  ِهِگل،  برخالف  كانت 
از  وجهی  هم  را  طبیعت  ِهِگل  اما  یافت.  می  ُهنر  و 
را  طبیعت  و  روح  ُهنر  گفت  می  و  د انست  می  روح 
ُهنر را  این ترتیب ِهِگل،  به  به هم متصل می كند . 
از  و  د انست  می  اید ه  به سوی  بشری  آگاهی  نوعی 
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را  جامعه  ارزش  و  جامعه  د ر  را  فرد   ارزش  او  طرفی 
د ر ارزش تاریخ وارزش تاریخ  را به نحوه ظهور اید ه 
مطلق می د ید . بد ین ترتیب فرد  برای ِهِگل مطرح 
نبود . آنچه برای ِهِگل مهم بود ، جلوه اید ه مطلق د ر 
اجتماع تاریخ بود  )ر.ک: ریخته گران، 1380، ص 92؛ 

و میرنقیب زاد ه، 1382، ص 230(.

بر  مبتني  نیز  »ِهِگل«  شناسي  زیبایي  گفتمان 
این د و اصل اساسي بود  كه:

از  اند یشه  رهایي  ساز  سبب  ُهنري  آثار  چگونه   .1
محد ود یت مي گرد د ؛ و 

2. د یگري اشاره به این د اشت كه چگونه آثار گذشته 
یا فرهنگ هاي د یگر، مي توانند  جذب اند یشه هاي 
نیز  ِهِگل  شناسي  زیبایي  متن  از  شوند .  حال  زمان 
چنین د ریافت مي شود  كه تمامي اند یشه هاي او، بر 
محور ُهنر و زیباشناخت بود ه است و بر همین اساس 

فلسفه خود  را شکل د اد ه است )قره باغي،1380(. 
چه  هنر  كه  كشد   مي  پیش  را  این سخن  نیز  د رید ا 
با هستي و حقیقت  د رباره نسبت خود   ما  به  تا  د ارد  
بگوید  و یا نیروي فلسفه د ر اد راک زیبایي چه است 
كه مي تواند  به قلمرویي گام نهد  كه بطور كامل بر او 
ناشناخته است و یا چگونه مي تواند  حقیقتي را بشناسد  
كه د ر پیکر مفاهیم و مقوله هاي فلسفي جاي نمي 
گیرد ؟ همین انگاره نگارند گان را به طرح پرسشي د ر 
ارتباط فلسفه و زیبایي شناسي واد اشت. د ر هر صورت  
از سد ه  هیجد هم به بعد  علم »زیبایي شناسي« به گونه  
یك »علم فلسفي« مطرح شد  و طرح این علم فلسفي 
زیبایي شناسي،  كه  همراه  آورد   به  نیز  را  سوال  این 
غایتي  عنوان  به  »فلسفه«  به  باید   چرا،  و  چگونه 
توجه  مي كند   بیان  را  زیبایي شناسي  پایان گاه  كه 
ابتد اي آن د ر نظریات فروتري یا  از  كند ، غایتي كه 
فراتري فلسفه ي زیباشناختي د ر اند یشه هاي »نیچه«، 
»هگل«، »كانت«، »هاید گر« و »لیوتار« تا ختم گاه 
زیباشناختي ساخت شکني د رید ا، قابل تامل و باز بیني 
یا حتي د ر بحثي فراگفتماني، پراكنش چالشي فراگیر 

است. 

زیبایي شناسي د ر اسالم
مضمون زیبایي د ر هنر اسالمي چنان فراگیر وپویاست 
كه گویي حقیقت عالم عین زیبایي است  و انگیزه ي 
مکاشفه ي هنري براي انساني است كه زیبایي مطلق 
را به عنوان غایت، هنگامي كه به تجربه  د ر مي آید  
وراء  كه  مطلقي  زیبایي  مي د اند ؛  متحد   خد اوند   با 
یك  د ر  تنها  و  معقولي ست  و  محسوس  زیبایي  هر 
انسان د ر  قابل شناسایي ست.   با آن  وحد ت عرفاني 
خویش  زند گي  بر  را  زیبایي  از  هاله اي  است  تالش 
بگستراند ؛ هاله اي برآمد ه از روند  تجربه اي استحساني 
و روحاني كه به نمایش ترسیمي و تجسیمي سیرت 
پد ید ه  ها د ر فرآیند  نظمي كائناتي با غایتي الوهي ختم 
مي شود ، غایتي الهي كه زیباست و زیبایي را د وست 
مي د ارد . »نصر« بر این نکته تصریح د ارد  كه زیبایي 
نه فقط منتقل كنند ه معرفت است بلکه از معرفت به 
امر قد سي و معرفت قد سي جد ایي ناپذیر است )نصر، 
1380، ص 520(؛ و آن را شکوه حقیقت مي د اند  و 
چنین بیان مي كند  كه تنها د ر عرفان و علم قد سي 
با هم جمع  است كه صالبت منطق و حالوت شعر 
مي شوند  و گلشن راز شبستري و د یوان شمس جالل 
الد ین رومي را د و د ریاي مواج عرفان مي انگارد  كه 
هر موج آن زیبایي د اراي منشا آسماني را باز مي تابد  
و هنر فطري اسالمي است كه حقیقت را با هاله اي 
از زیبایي نمود ار مي سازد  )نصر، 1380، ص 525-

526(. هنر فطري اسالمي است كه بازگشت به عالم 
مثل اعال را ممکن مي گرد اند  چرا كه زیبایي جلوه 

ذات الیتغیر د ر جریان صیرورت است.           
                                                                      

خلق را چون آب د ان صاف و زالل        
اند ر او پید ا جمال ذو الجالل

شد  مبد ل آب این جو، چند  بار             
عکس ماه و عکس اختر برقرار

باید  گفت كه نظر ُحکمای  د ر »د وران اسالمی« 
فضای  اساس  بر  و  مختلف  های  د وران  د ر  اسالمی 
حاكم و ساحت اند یشه قد ری متفاوت است؛ به عنوان 
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د یگر  به  نسبت  فکر  از  »شبستری«  تعریف  مثال 
فیلسوفان قد ری متفاوت است. این تعریف د ر فضای 
واقعیت عرفانی قرار د ارد  )حکمت، 1385، ص111(. 
است: »الفکُر حرکه  معتقد   »هاد ی سبزواری« 
الی المباد ی و ِمَن مباد ی الی الُمراد «؛ او معتقد  
است كه آد می هیچگاه د ر طلب مجهول مطلق نیست  
است  مجهول  امر  همان  فکری  حركت  این  مبد ا  و 
)حکمت،  باشد «  می  معلوم  ای  گونه  به  اجمااًل  كه  
را  وجود   عالم  َعربی«  »اِبن   .)112 ص   ،1385
»ُصنعۀ اهلل« می نامد  و بد ین ترتیب پیوند  استوار 
را اعالن می كند   ُهنر  ناگسستنی میان حکمت و  و 
و بیان می د ارد  كه به هر موجود   این عالم كه نظر 
كنی، از یك سو حکمت خد ا را د ر آن می بینی و از 
قیاّت ُهنری و اوج آفرینش زیبایی  آن سوی د یگر، خالاّ
یك صنعتگر ُهنرمند  را )حکمت، 1386، ص 207(. 
د ر »عرفان اسالمی«، آفرینشگری به غایت جلوه 
كه  چنان  شود ؛  می  میسر  اُلوهی«  »جمال  د هی 
»نظام هستی« از »د ید گاه ِعرفانی« د ارای سه 
محور اساسی است: »1. ُحسن؛ 2. ُحب و ُحزن؛ 
خد ا  یعنی  د رد مند ی«؛  و  د لُربایی  زیبایی،   .3
ُمطلق  ُحسنم، سرچشمه جمالم،  گنج  گوید ، من  می 
زیبایم، و ُخوش د اشتم كه شناخته شوم پس َخلق را 
آفرید م تا شناخته شوم و این خاصیت َجمال است كه 

نهان نمی ماند :

پریرو تاب مستـــوری ند ارد 
چو د ربند ی سر از روزن برآرد 

 )شیخ االسالمی، 1386، ص 70(.
كه  د اند   ارزشي مي  را  زیبایي  الکیالني«  »نجیب 
هیچ گاه نمي توان از آن بي نیاز شد ، حضور آن د ر 
زند گي خیر ضروري است، اما نمي توان آن را از ارزش 
زیبایي  واقع  د ر  و  هایي چون خیر و حق سلب كرد  
پس از آنها مي آید  )زیبایي شناسي د ین، 1384، ص 
زیبایي  مراتب  به  سعاد ت  كیمیاي  د ر  نیز  غزالي   .)7
اشاراتي مي كند  و آن را د ر سه  مرتبه قرار مي د هد  و 
متعالي ترین گونه  زیبایي  را زیبایي روحاني مي د اند  

زیرا به قاد ر متعال پیوند  مي خورد  و با وجد  و شوق 
به د ست مي آید :               

»بد ان كه ایزد  تعالي را سري است د ر د ل آد مي كه 
آن د ر وي همچنان پوشید ه است كه آتش د ر آهن 
و چنان كه به زخم سنگ بر آن، آن سر آتش آشکارا 
آواز  و  خوش  سماع  همچنین  افتد ،  صحرا  به  شود  
موزون آن گوهر د ل را بجنباند  و د ر وي چیزي پید ا 
آورد ، بي آنکه آد مي را اند ر آن اختیاري باشد  و سبب 
علوي  عالم  با  را  آد مي  گوهر  كه  است  مناسبتي  آن 
است و عالم علوي عالم حسن و جمال است و اصل 
حسن و جمال تناسب است و هر چه متناسب است 
جمال  چه  هر  و  عالم  آن  جمال  از  است  نمود گاري 
ثمره  این عالم محسوس است همه  د ر  و حسن كه 

حسن و جمال و تناسب آن عالم است.«
غزالي د ر احیا علوم الد ین، زیبایي متعالي قاد ر 

متعال را چنین شرح مي د هد :                         
»بد ان كه هر چیزي كه زیباست براي یکي از حاسه 
ها عزیز است. خد ا زیباست و زیبایي را د وست د ارد . 
زیبایي ماد ي را مي توان با چشم د ید . زیبایي عظمت 
الهي را تنها مي توان با عقل د رک كرد . پس چگونه 
نتوان او را كه همیشه زیبا و منشا زیبایي است، د وست 

د اشت؟                                     
هر چند  كه د ر باب زیبایي و عالم هستي و ذات الوهي 
بحث بسیار است كه گهگاه د چار چالش نیز مي شود ، 
ولي تنها به این نوشتار فروغي اشارت مي شود  كه به 

اینگونه مي آورد : 
نیست،  و مخلوق  عالم وجود  حاد ث  ارسطو  »بعقید ه 
د ور  علل  سلسله  د ر  اما  است  ابد ي  و  ازلي  و  قد یم 
محال است و باید  جایي ایستاد ، یعني علتي نهایي باید  
العلل خود   به آن متوقف شویم، آن علت  جست كه 
ساكن مطلق است و همان است كه به زعم افالطون 
زیبایي یا خیر مطلق است و بقول ارسطو فکر یا عقل 
است  بیحركت  او  و  است  باري  ذات،  یعني  مطلق، 
زیرا حركت از جهت نقص است و او كامل است... و 
واحد  است زیرا كه عالم یکي است و یك اثر محتاج 
به چند ین موثر نیست و حركتي كه محرک اول به 
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یعني  است  شوقي  نیست،  قسري  مید هد ،  موجود ات 
چنانکه گفتیم نظیر حركتي است كه معشوق به عاشق 
براي وصال مي د هد ، محرک كل وجود  جاذبه زیبایي 

است« )فروغي، 1344، ص  39-38(.         
امام سجاد  علیه السالم د ر این باره می فرماید :

تَْرُک  َو  لََك  یَِحلُّ  اَل  ا  َعمَّ ُه  َفَغضُّ بََصِرَک  َحقُّ 
ابْتَِذالِِه إاِلَّ لَِمْوِضِع ِعبَْرٍة تَْستَْقبُِل بَِها بََصراً أَْو 
ااِلْعتِبَار. و  بَاُب  الْبََصَر  َفِإنَّ  ِعلْماً  بَِها  تَْستَِفید ُ 
و  ناروا  هر  از  را  آن  كه  است  این  تو  چشم  حقاّ  ا  اماّ
حرامی فرو بند ی و آن را جز د ر موارد  عبرت انگیزی 
كه د ر پرتو آن بینش یا د انشی می یابی بکار مگیری 
و فرسود ه اش مسازی. زیرا چشم، د ر ورود ی عبرت 
زیباسازی  بنابراین  257(؛  ص  العقول،  )تحف  است. 
و  د انش  افزایش  باید   شهری  حوزه  د ر  مطلوب 
باالبرد ن معرفت را به همراه د اشته باشد  و انسان را از 

بعد  حیوانیت به سوی انسانیت بکشاند .
كنکاشی مختصر د ر قرآن و روایات اهل بیت علیهم 
به د ست  را  ارزشمند ی  السالم راهکارهای كارآمد  و 
خواهد  د اد  كه د ر اد امه به یکی از آنها اشاره خواهد  
بی  طبیعت  لعاب  و  رنگ  وسیله  به  زیباسازی  شد : 
شك فقد ان طبیعتی روح افزا د ر محیط شهری، مرد م 
روحی  خمود گی  و  افسرد گی  به سمت  را  شهرنشین 
می برد  و طراوت را از زند گی آنها می رباید . به همین 
زند گی شهرنشینی  كنونی  د وران  د ر  كه  است  خاطر 
كوتاه  فرصتی  آمد ن  د ست  به  مجرد   به  كه  است 
برای تفریح، سیل انبوهی از جمعیت شهرنشین كالن 
شهرهایی همچون تهران به سوی طبیعت، روان می 
شوند  و بازسازی روحی و روانی خود  را د ر د ل طبیعت 
جستجو می كند . د ر سال های اخیر این حركت فرار 
گونه چنان رشد  چشمگیری د اشته كه بسیاری را د ر 
فکر و اند یشه فروبرد ه است. اما برای كاهش چنین 
و  كرد   د عوت  شهر  به  را  طبیعت  توان  می  معضلی 
رنگ طبیعت را بر چهره شهرها پاشید . استفاد ه از آب 
كه به بیان قرآن حیات بخش است و جان تازه ای به 
همه موجود ات می بخشد  )سوره انبیاء، آیه 30(، نیز 
همراه  به  ناپذیر  وصف  طراوتی  و  شاد ابی  تواند   می 

آورد . امام کاظم علیه السالم د ر روایتی چنین 
می فرماید :

َو  الُْخْضَرِة  إِلَی  النََّظُر  الْبََصَر  یَْجلِیَن  ثاََلٌث 
الَْوْجِه  إِلَی  النََّظُر  َو  الَْجاِری  الَْماِء  إِلَی  النََّظُر 
الَْحَسن )تحف العقول، ص 409(؛ سه چیز چشم را 
جال می د هد : نگاه به سبزه زار و نگاه به آب جاری 
كرد ن  زند ه  بنابراین  نیکو؛  روی  و  چهره  به  نگاه  و 
معماری كهن اسالمی ـ ایرانی كه حوضچه ها را د ر 
كنار باغچه ها تعبیه می كرد ، امری ضروری و الزم 

به نظر می رسد .

زیبایی شناسی شهری
از  د ر محیط شهری  زیبایی شناسی  د انش 
رویکرد  پرد اخت به سازمان بصری و شکل 
محیط  کیفیّت  سازماند هی  رویکرد   به  شهر 
معیارهای  و  عوامل  است.  آورد ه  روی  شهری 
هستند   متنوع  بسیار  شهری  محیط  كیفیاّت  د ر  مؤثاّر 
كاركرد ی،  كیفیاّات  اصلی  گروه  سه  به  توان  می  كه 
كیفیاّات اجتماعی و كیفیاّات زیباشناختی تقسیم كرد . 
شناسی شهری  زیبایی  كه؛  گفت  باید   حال  عین  د ر 
با  كه  تغییر  و  رشد   حال  د ر  مستمر،  است  فرآیند ی 
د انش،  هویت،  فرهنگ،  هنر،  فلسفه،  روانشناسی، 
د اشته  ارتباط  مختلف  های  كاركرد   و  زمان  بینش، 
توسعه  فرآیند   زیباسازي،  لذا  كند ؛  می  پید ا  ظهور  و 
ویژگیهاي بصري است كه د ر فضاهاي شهری صورت 
مي گیرد  )آرایش و پیرایش چهره شهر(. آغاز ”فلسفه 
فکری زیبایي و شهر“ از قرن نوزد هم میالد ی بود ه 
و امروزه به مفهوم زیباسازی و یاد مان سازی )هویت 
زیبایي  میرود .”جنبش  بکار  شهر  فضای  د ر  سازی( 
شناسي شهري” رویکرد  پیشرفته اي ست كه نه تنها 
بخاطر زیبانمود ن، بلکه ترجیحًا به معناي ابزار كنترل 
اجتماعي از طریق راضي نگهد اشتن جمعیت شهري 
و پاسخگویي به نیاز آنها مورد  مطالعه قرار مي گیرد .

د انـش زیبا شناختي و کیفیت بصري د ر د نیای 
امروز عبارت است از: آشنایي با اصول كیفي زیبایي 
شناسي و مبانی هنرهای تجسمی، مانند  مفاهیم زیر؛ 
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رنگ، فرم، بافت، نور و سایه، اغتشاش و پیچید گي، 
قوانین ساد گي، آرایش ساختاري، ارتباط كل به جزء، 
سبك شناسي و قواعد  طراحي، تناسبات، هماهنگي با 
محیط اطراف، طراحي منطقي و خالقیت و نوآوری. 
چهار رویکرد  د ر زیبایی شناسی شهری د ر اد بیات و 

متون مورد  اشاره قرار گرفته است:
1. زیبایی شناسی کالبد ی؛

2. زیبایی شناسی روانشناسانه؛
3. زیبایی شناسی کارشناس محور؛ و

4. زیبایی شناسی مرد م محور )كریمی مشاور، 
1392، ص 48(.

این امر د ر د وران فراتجد د  بازتابهایی ویژه د ر حوزه 
سبکی و فکری د اشته است؛ چنانچه چارلز جنکز د ر 
كتاب »زبان معماري پست مد رن« از شش جریان د ر 
معماري پست مد رن یاد  مي كند  كه هركد ام د اراي 
ویژگیها و شاخصه هایي است كه د ر جد ول شماره 2 
به آنها اشاره شد ه است. این جریانات مي توانند  د ر 

فراتجد د   نحله  د ر  شناسی  زیبایی  تبارشناسی  مقوله 
مورد  كاربست قرار گیرند . این جریانات سالهاي 1950 
تا 1990 میالد ي را د ر برمي گیرند  و هركد ام معیارها 
و مولفه های خاص زیبایی شناختی مربوط بخود  را 

د ارند .

زیبایی شناسی کالبد ی و روانشناختی
و  فلسفی  زمینه  پیش  از  جامعی  تحقیق  »لوتیان« 
تاریخی رقابت مد لهای زیبایی شناسی عینی و ذهنی 
كیفیت  عینی  توضیح  اساس  بر  است.  د اد ه  انجام 
چیز  آن  های  ویژگی  د ر  باید   زیبایی  زیباشناختی، 
یافت شود . بر اساس توضیح ذهنی، كانون زیباشناسی 
د ر ذهن انسان است )د ید  نظاره گر(. راه حل معقول 

رویکرد ها د ر زیبایی شناسی شهری

زيبايی شناسی عينیزیبایی شناسی ذهنی

زيبايی شناسی البد یزیبایی شناسی وانشناختی

زیبایی شناسی 
مرد م-محور

زيبايی شناسی 
كارشناس-محور

جد ول 2. رویکرد ها د ر زیبایی شناسی شهری؛ 
ماخذ: کریمی مشاور، 1392.

شاخصه ها و معماران مطرحنام جریان

اكلكتيزم افراطي؛ معماري سمبوليك؛ رمانتيك گرايي منطقه اي؛ كالسيك پست مد رنتاریخ گرایي

زند ه سازي سبكهاي ملي؛ بازسازي بناهاي قد يمي مثل كارهاي حسن فتحي و آلن گرين برگاحیاگري مستقیم

بازگشت به خصوصيات بومي و محلي مانند  كارهاي آلد ووين آيك و د يكسون و بوكارا بوم گرایي نوین

كاربست نظريات مرد م و موقعيت محلي و همسايگي و نوع ساختارمسكن مانند  ارسكين و كرولخود ساختگي

معماري انسان گرايانه و احياي رمانتيك قومي مانند  اتزن و ماريو بوتا و ايزوزاكي استعاره گرایي

ريشه گرايي تاريخي د ر عرصه فضايي نامحد ود  و نامعينفضاي پست مد رن

)1991( Jenks :جد ول 3. جریانهاي د رون معماري فراتجد د ؛ ماخذ

تصویر 1. مجسمه های شهری یکی از عناصر 
زیباسازی فضاهای شهری بشمار می روند ؛ ماخذ: 
سازمان زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 

.1391
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مجاد له عینی- ذهنی د ر ارزیابی كیفیت زیباشناختی 
اشیاء  های  مشخصه  بر  هم  كیفیت  كه  د ارد   اذعان 
مشاهد ه  د ر  تجربی-اد راكی  فرایند های  به  هم  و 
زیباشناختی،  كیفیت  یعنی  است  وابسته  انسانی  گر 
محصول مشترک مشخصه های قابل رویت است كه 
با فرایند های روان شناختی مربوطه )اد راكی، شناختی 
د ارند .  تعامل  انسانی  گر  مشاهد ه  د ر  هیجانی(  و 
پاراد ایمهای كالبد ی و  رابطه عینیت و ذهنیت را د ر 

روانشناختی می توان چنین بیان كرد :
زیبایی  آن  د ر  كه  کالبد ی«:  »پاراد ایم   .1
توسط  آن  ارزیابی  است؛  ذاتی  فیزیکی  ویژگی  یك 
معیارهای كاربرد ی ممکن است؛ و ذهنیت د ر عینیت 

ارائه شد ه است؛
زیبایی  آن  د ر  كه  روانشناختی«:  »پاراد ایم   .2
از چشمان بینند ه سرچشمه می گیرد ؛ ارزیابی توسط 
ارزیابی  و  گیرد ؛  می  صورت  روانشناختی  معیارهای 

عینیت از طریق ذهنیت است.
 

د ر عین حال، د ر حوزه زیبایی شناسی د وران فراتجد د  
می توان به نظرات زیر اشاره د اشت:

د و رویکرد  نسبت به مراتب مد رن و پست مد رن وجود  
پست  از  پیش  را  مد رن  حسن،  ایهاب  چنانچه  د ارد ، 
را د ر همجواري پست مد رن مي  لیوتار آن  مد رن و 
د اند   و بر این باور است كه یك اثر تنها زماني مي تواند  
پست مد رن باشد ، كه نخست مد رن باشد . د ر اواخر 
د هه 60 پست مد رنیسم گونه اي جریان پوپولیستي 
سنتهاي  به  بازگشت  كه  اي  بگونه  گرفت،  بخود  

معروف بومي و اقلیمي و تاریخي معماري گرد ید   كه 
به مثابه انحراف از نخبه گرایي، و آوانگارد یسم بشمار 
بر  توان  مي  را  مد رنیسم  پست  نهایت  د ر  رفت.  مي 

تصویر 2. بهره گیری از تکنولوژیهای نوین نورپرد ازی د ر زیباسازی 
شهری؛ ماخذ: سازمان زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تعاریف و ویژگي هاي صاحبنظران
فراتجد د 

يك حال روان پارگي زمان 1-فرد ريك جميسون و ژان بود ريار
و فضا

رويد اد ي د ر آستانه زوال و 2- كريك اوئنز و كنت فرامپتون
سيطره مد رنيسم

3- روزا ليند ا كرواس ود اگالس 
كريمپت

گسست از قلمروي زيبايي 
شناسي مد رنيسم

سياست تعبير و تفسير 4- اد وارد  سعيد  و گريگور آلمر
امروز از د يد گاه فرا انتقاد ي

جد ول 4. تعاریف و شاخصهاي فراتجد د  از د ید  صاحبنظران
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فرهنگي  بود ي  د گر  برابر  د ر  تازه  افقهاي  انگیزانند ه 
سبکهاي گذشته معماري د انست.

و  محور  کارشناس  شهری  شناسی  زیبایی 
مرد م محور

میان  از جد ل  زیبایی شناسی، حکایت  بررسی  تاریخ 
شیوه های مبتنی بر كارشناس و مبتنی بر مرد م د ارد . 
د ر  طراحان  یا  كارشناس  نظر  بر  مبتنی  های  شیوه 
و شیوه  د ارد   رواج  مد یریتی محیط  میان شیوه های 
ترجمه  واقع  د ر  تحقیقات،  د ر  مرد م  بر  مبتنی  های 
پارامترهای  به  شهری  مناظر  فیزیکی  ویژگیهای 
رسمی طراحی )فرم، خط، وحد ت و غیره( می پرد ازد  
)كریمی مشاور، 1392، ص 50(. د انیل نیز د ر ارتباط با 
زیبایی شناسی كارشناسانه د ر برابر مرد م محور معتقد  
است كه رویکرد  كارشناسانه مشخصه های فیزیکی 
مناظر شهری را به پارامترهای رسمی طراحی )مثال 
شکل، خط، تنوع، یکپارچگی( مبد ل می سازد  كه بر 

مناظر  كیفیت  عمومی  شاخصهای  شکلگیری  فرض 
شهری از مد لهای كالسیك اد راک انسان و قضاوت 

زیباشناختی استوار است. 

فرآیند  زیبایی شناسی شهری
د ر رابطه با مفهوم ُكنِشگری »خاّلقیّت و زیبایی« 
ِهِگل  آفرینشگری،  د ر  مفاهیم  پد ید اری  چگونگی  و 
برای سبك سمبولیك مورد  نظر خود  مراحل سه گانه 
ای قائل شد ه است و رد پای آن را د ر سطوح آیینی، 

فرهنگی و ُهنری د نبال می كند . از جمله:
بی  وحد ت  حاصل  ناآگاهانه«:  »سمبولیك   .1
آن  د ر  كه  است  طبیعی  شکل  یك  و  معنی  واسطه 
پد ید ه،  طبیعی  شکل  با  آسمانی  وجود   یك  فرضًا 
یکسان جلوه گر می شود ؛ به عنوان مثال، نور به منزله 

اُلوهیت و تاریکی به مثابه بد ی د ر آیین زرتشتی.
ناآگاهانه  سمبولیك  تخیّلی«:  »سمبولیك   .2
نامبرد ه د ر مفهوم هند ی بِرهمن؛ رامایانه و ِمهابهاراتا 

به عنوان ُهنر پید ایش و تن به كیفر د اد ن.
عنوان  به  اهرام  و  مصر  خاص«:  »سمبُولیك   .3
قانه( برای توصیف آن روی د یگر زند گی  كوشش )خالاّ
یعنی مرگ؛ البته نه د ر انتزاع بلکه د ر تصویر مشخص 

)عباد یان، 1386، ص 54(.
و  پیروان  فکری  متعد د   نگرشهای  این  سو،  د یگر  از 
)به  اند   د اشته  نیز  تاریخی  و  اجتماعی  ویژه  تأثیرات 
تمامی  لذا  است(؛  امری منطقی  تاریخ  قول »ِهِگل« 
نیستند ؛  تام  پوشی  چشم  و  نقض  قابل  نظرات،  این 
و  اند   ورزید ن«  »خرد   از  وجهی  همه  كه  چرا 
»تناقض«، به تعبیر كانت، »اصل خرد « است. به 
همین جهت می بینیم، خرد گرایی »اَرسطو«، انفعال 
اخالق   ، »د کارت1«  خرد گرایی  »اسپیننورا«، 
ماد ه  »هیوم«،  گرایی  تجربه  »کانت«،  مد اری 
گرایی »هابز« و بد بینی »شوپنهاور«، جامه هایی 
آفرینشگری  و  ابد اع  مفهوم  تن  بر  تاریخ  كه  هستند  
حکمت  سیر  د ر  آفرینشگری  است.  پوشانید ه  ُهنری 
نُبوغ،  »استعد اد ،  نظیر  مفاهیمی  متراد ف  اروپا، 
و  فنی  و  علمی  ابد اع  اصالت،  اِلهام،  تخیّل، 

تصویر 3. استفاد ه از مولفه های هویتی و فرهنگی 
د ر طراحی مبلمان شهری می تواند  عنصر هویت 
ساز فرهنگی بحساب آید ؛ ماخذ: آرشیو نگارند گان.

1- واژه »خرد گرايی« هنگامی كه د ر ارتباط با متفّكراِن قرِن هفد هم از جمله »د كارت«، »اسپينوزا«، و »گوتفريد  اليبنيتس« به كار رود  به معناِی باور 
به عقل به عنواِن تنها منبِع معتبِر شناخت است. آن چه كه تجربه و مشاهد ه به ما می گويد  بسيار متزلزل تر از آن است كه بشود  به آن اعتماد  نمود . د ر 

هلند ، فرانسه، انگلستان، ايتاليا و روسيه مكاتب مختلف فلسفی با د رجات گوناگون پی گيری منطقی و د رک ماترياليستی طبيعت پد يد  می آيد .
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ک:  )ر.  است  شد ه  ُمراد   غیره«  و  آفرینشگری 
عباد یان، 1381، ص 58(. 

از  برد اشت  و  »اِلهام  مقاله  د ر  د یبا«  »د اراب 
با  رابطه  د ر  ایران«  معماری  بُنیاد ی  مفاهیم 

»آفرینشگری ُهنری« و ضرورت آن می آورد :
فاقد   كه  اَثری  و  ند ارد   سروكار  تقلید   با  واال  »ُهنر 
زمان  قیاّت  خالاّ و  حقیقت  احساس  نُوآوری،  پویایی، 
خویش باشد ، بد ون شك فاقد  اعتبار بود ه و به هیچ 

وجه راه گشا نیست« )د یبا، 1378، ص 106(.
و  »تعریف  مقوله  د ر  نیز  نژاد «  هاشم  »هاشم 
احراز مفهوم  زیبایی معماری و آفرینشگری 
فضایی طرح«  »ساختار  مقاله  د ر  )خاّلقیّت(« 

می نویسد :
»آنچه كه به عنوان كشف فضای مطلوب د ر معماری 
بر  عالوه  معمار  كه  است  این  گرد د ،  می  مطرح 
قیاّت، می تواند  به تمام  ُهنرمند ی خود  د ر زمینه خالاّ
نیازها و خواسته های عملکرد ی منطقی و مرد می آن 

پاسخگو باشد « )هاشم نژاد ، 1378، ص 124(.
حوزه  واژگان  تعاریف  توان  مي   5 شماره  جد ول  د ر 
زیبایی شناسی د ر فراشد  تحلیل و نقد  معماري د وران 

پست مد رن را مشاهد ه كرد .

نمود ار 1. مقوالت د خیل با حوزه زیبایی شناسی 
شهری و ارتباط میان رشته ای آن؛ ماخذ: سازمان 
زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

پرد اخت سيستماتيك به يك مضمون براي يافتن حقيقت پنهان د ر ذات پد يد ه از طريق گفتار؛گفتمان1

به معناي تمثيل كنايه و مثال است، بر اين اساس كه واالترين معاني هرگز به كالم د ر نمي آيد  بلكه آد مي تنها از طريق آلگوري2
تمثيل قاد ر به بيان آنها مي شود .

كاربرد  نامناسب يك نماد  يا تصوير د ر مكان غير مناسب، چنانچه د ريابند ري ان را عنصري د روغين د ر ساختمان مي د اند  كه ابتذال3
معمار د ر ان نتوانسته است جنبه هاي كاركرد ي و زيباشناختي را بطور بهينه و كارامد  با هم تركيب كند ؛

تالش براي جلوه د هي يا محاكات يك كالبد . برونو زوي پست مد رنيسم را تقليد ي هجو آميز معماري كالسيسيزم مي د اند ؛تقلید  هجو آمیز4

به معناي ساختن يك روايت تازه از يك روايت اصلي،  به گونه اي كه طنز آميز و تقليد ي محض جلوه كند  و از كاربست پارود ي5
كاركرد ي مناسبي برخورد ار نشد ه باشد ؛

به معناي بي ارزش ارزان و بنجل است كه د اراي ارزشهاي هنري و زيباشناختي نيست، بطور مثال نقاشي و تصاويري بر اشالك6
د يوارها يا بد نه وسايل نقليه.

يكي از ويژگيهاي معماري پست مد رن كه نمايانگر حالتي چند  وجهي است و تلفيقي از خصايص معماري مد رن با تاريخ و د ورگه اي7
فرهنگ و عالئق محلي و بومي مي باشد .

به معناي التقاط گري و تركيب چند ين شاخص از مراتب گوناگون است كه به ملغمه اي از سبكهاي معماري تبد يل مي شود .اكلکتیك8

كمپ را كونه اي نگاه به جهان از زيبايي و سبك مي د انند  كه سبك تا حد ود ي مبالغه آميز است و بر اين اساس كمپ گونه كمپ9
اي زيبايي شناسي خاص است.

گونه اي همانند سازي كه باعث از بين رفتن تميز بين واقعيت و مجاز مي شود  و به زعم ژان بود ريار از شاخصهاي پست وانمود  سازي10
مد رنيسم بشمار مي آيد .

گونه اي مانيفست پست مد نيستي  كه هنگام بازنمايي غير قابل بازنماييها روي مي د هد . بد ينگونه كه مفهوم واقعيت ناد يد ه فراواقعیت11
انگاري مي شود  و اين مفهوم به شكل واقعيت متعال جلوه مي كند .

فراساختارگرايي با نگاه متني بر اين باور است كه زبان و معنا مانند  د يگر پد يد ه ها، د چار انشقاق هستند  و چيزي به نام زبان فراساختارگرایي12
واحد  و يكپارچه معنا ند ارد . 

جستاري ساختاري كه بتوان با ان ساختار و سيستم ويژگيهاي يك زبان يا هر آنچه مي تواند  نمايانگر زبان باشد  را تعريف و ساخت باوري13
تبيين مي كند . از سه راه د ر پيد ايش پست مد رنيسم تاثير د اشت: 1. براي سازماند هي و ساختن واقعيت بر اين پايه كه زبان 
ابزار توانمند سازي بيان و معنابخشي به جهان است؛ 2. معنا تنها از طريق ساختار تحقق مي يابد ؛ 3. زبان نوشتاري وشفاهي 

روشن ترين نمايش ساختار د ر ارائه معنا مي باشد .

جد ول 5. واژگان زیبایی شناسی د ر حوزه نقد  د ر ارزیابي فراتجد د ؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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مد یریت  و  شهری  زیباسازی  شاخصهای 
شهری

مهمترین شاخصهای زیباسازی شهری كه د ر تعامل 
با حوزه مد یریت شهری است عبارتند  از:

1. کیـفیت عــالـــي طـــراحـــــــي1 
: این شاخصها عبارتند  از:                  

اصول  تشخیص  قـوي:  ساختاري  آرایش   -
طراحي و بخشهاي مختلف آن مثل معماری برجسته؛ 
- ارتباط آشکار كل به اجزا: از نظر فرم، رنگ، ابعاد ، 

اند ازه، كیفیت مواد ، گرافیك طرح؛ 
- پیروي از قواعد  مشخص طراحي و سبك شناسي: 

)انسجام طرح(؛ 
تضاد هاي  فرم،  تغییرات  عناصر:  وضوح  و  د قت   -

ظاهري، رنگ و نوشتار، تناسبات طراحی؛ 
تولید ،  روش  با  هــــــــمـاهـنـگي:  د ارای   -

استفاد ه كنند ه، تعمیر و نگهد اري؛ 
:انتخاب مواد   - طــراحــــــــــي مـنـطـقــــي 

مناسب، فرآیند  تولید  و كاربرد های طرح.
- زیبایي شناســـي پرمعنا و با ارزش )بد ون آشفتگي 

بصري(. 
و  احســـاس  انگیـــــزش   .2

هـــــوش2 : این شاخص عبارت است از:       
زیر  حاالت  بوجود آورد ن  بمنظور  جانبه  همه  تاثیري 
احساس،  تحریك  كنند ه؛  استفاد ه  و  بینند ه  براي 
رضایت و سرزند گي، میل به خوش طبعي و شاد ي، 
د ر صورت لزوم حس كنجکاوي را بید ار كند ،  اشتیاق 
و  شناسایي  نوعي  كه  طرحی  خالقیت،  و  بازي  به 

هویت را القا كند . 

زیبایی شناسی و مد یریت شهری
ارتباط مد یریت شهری و رویکرد های  التزام  تنها د ر 
زیبایی شناختی و با تاكید  و كنترل بر اجراي مجموعه 
عوامل تخصصی، و كارشناسي فني و هنري است كه 
وجود   به  انسانی  و  زیبا  متناسب،  شهري  محیطهاي 

مي آید . 
 

د ر  زیباسازی  فعالیتهای  اصلي  بخش  سه 
حوزه مد یریت شهری عبارتند  از:

1. طراحی شهری، ”طراحي محیط و نماي شهر“ 
)سیما و منظر شهر(؛

2. مبلمان شهري )تجهیزات و امکانات همگانی(؛ 
و

برای  باارزش  هنری  )آثار  شهري  هنرهای   .3
نصب د ر فضای عمومی شهر(.

زیر مجموعه های طراحی شهری د ر حوزه مد یریتی 
زیباسازی شهری عباتند  از:

- فضاسازي و محوطه سازي:  مید ان- محله- 
آبنما؛ كف سازي، پیاد ه رو- پیاد ه راه  و غیره؛

و  مرمت  شهري:   جد اره هاي  و  نماسازي   -
احیاي بافت با ارزش تاریخي- فرهنگي؛

- معـمـاری منظر و فضای سبز :باغچه های 
شهری، فضای سبز ساختمانی و غیره.

یکی  شــــهـــــــري:  تــبـلیغـــات 
شهری  فضاهای  زیباسازی  د ر  اساسی  محورهای  از 

نمود ار 2. حوزه های مرتبط با زیباسازی شهری؛ 
ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 3. ارتباط مد یریت شهری و زیباسازی فضاهای 
شهری؛ ماخذ: نگارند گان.

1- High quality of design
2- Stimulation of sense & intellect
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با  )آشـنایي  بر:  هستند   مشتمل  كه  روند   می  بشمار 
پیکره،  و  سازه  طراحي  محیطي،  تبلیغات  روشـهاي 
مکانیابي،  طراحي،  شیوه  ضـوابـط،  و  استاند ارد هـا 
با فضاي شهري،  تبلیغات، هماهنگي  نصب،گرافیك 

انتخاب، ارزیابی و واگذاری تبلیغات محیطی(. 

 
مجموعه  زیر  شــــهـــــــري:  مبلمان 

های مبلمان شهری عبارتند  از:
- مبلمان شهري شامل ابزار، قطعات و تجهیزاتي 
است كه با كاركرد ها و اهد اف مختلف د ر خیابانها و 
فضاهاي شهري نصب مي شود  مانند : پل هاي عابر 
پیاد ه، انواع نشیمن، راهبند ، صند وق هاي پست، باجه 
و  اتوبوس  ایستگاههاي  خیاباني،  چراغهاي  تلفن، 

تاكسي و غیره؛
- ساماند هي و توسعه مبلمان شهري مناسب، 
افزایش  و  شهروند ان  نیاز  به  پاسخگویي  بر  عالوه 
رضایت استفاد ه كنند گان، موجب شکل د هي منطقي 

و زیباشد ن چهره فضاي شهري خواهد  شد . 
طراحي مـحیطـي و طراحی شهری )سیما و 
منظر شهری(؛ مشتمل بر: طراحي محیط و منظر، 
پیاد ه رو و پیاد ه راه، كفسازي و طراحي معابر، مید ان، 

و غیره.(
- سیمـاي شهـر: تمام عناصر و عوامل شهري 
است كه به د ید ه مي آید ، چشم قاد ر به تماشاي آن 

مي باشد ، و د ر ذهن و خاطره انسان شکل مي گیرد .
- منظـر شهـري: یکپارچگي بصري و ساختاري 

تصویر 4. استفاد ه از سازه های باد ی د ر تبلیغات شهری 
و ارتباط آن با زیباسازی شهری؛ ماخذ: سایت شهرد اری 

تورنتو کاناد ا، 1392.

تصویر 5. کفسازی و مبلمان فضاهای شهری و ارتباط زیباسازی شهری 
و حوزه مد یریت شهری؛ ماخذ: سازمان زیباسازی شهر تهران و جهاد  

د انشگاهی، 1391.
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كه  مکان هایي  و  خیابانها  ساختمان ها،  مجموعه  به 
محیط شهري را مي سازند  منظر شهري مي گویند .

- فضاي شهري: مصنوعي سازمان یافته، آراسته و 
د ارای نظم است كه به صورت بستري براي فعالیتها و 

رفتارهاي انساني عمل مي نماید . 
د ر اد امه به برخی از نمونه های مورد ی و فرآیند های 

راهبرد ی و اجرایی آن نگاهی اند اخته می شود :
الف- زیباسازی شهری تورنتو کاناد ا: اهد اف 
و برنامه های د ه گانه زیباسازی شهری )برنامه رسمی 

شهر تورنتو( عبارتند  از1 :
قابل  براحتی  شهری،  فضاهای  طریق  از  طبیعت   .1
د سترسی باشد  )توسعه منابع و ظواهر طبیعت د ر شهر 

و قابلیت د سترسی ساد ه برای مرد م(؛  
2. آب - حركت و صد ای آب- ایجاد  چشمه، بركه، 

آبنما، د ریاچه مصنوعی.
3. هنر و فرهنگ - برنامه های فرهنگی و هنری 
همراه با اطالع رسانی و تبلیغات می بایستی همیشه 

فعال و زند ه باشد  )شهر فرهنگی- هویت سازی(.
4. هنرهاي شـهري و مرد می د ر فضاهای باز و 

خیابانها جاری باشد . 
و  ساختمانها  قد یمی،  آثار  و حفاظت  مرمت   .5

فضاهای تاریخی با ارزش.
شناسایی،  شهری:  طبیعت  و  طبیعی  منابع   .6

حفاظت و نگهد اری شود . 
7. کیفیت و تعالی طراحی فضاهای عمومی و 

ساختمانها، بعنوان یك اصل.
8. پیاد ه رو، فضایی محرک، جذاب و قابل استفاد ه 

برای تمامی مرد م. 
نقاط  عمومی،  اند ازهای  چشم  بازسازی   .9

عطف بصری و نشانه های شهری.
ای  شیوه  به  شهر  حفاظت  و  نگهد اری   .10
مناسب و پاید ار )بخصوص فضاهای جمعی و عمومی، 

فضاهای پاک، زیبا و سبز، باغهای ساختمانی(.
توان  می  نیز  ایرانی  معماری  با  رابطه  د ر  همچنین 
ایرانی  معماری  اصول  از  گیری  بهره  كه  كرد   اشاره 
شناختی  زیبایی  افزایش  جهت  راهبرد ی  تواند   می 

لذا ”اصول پنجگانه  د ر فضاهای شهری بشمار رود ؛ 
طراحي ایراني” عباتند  از:

رعایت  مد ار(:  انسان  )طراحی  »مرد م واري«   .1
و  انسان،  بد ن  ساختماني  اند ام هاي  میان  تناسب 
نیازهاي انساني د ر ساختمان  سازي و آرایش معماري.

كاربرد ی(:  )نگرش  بیهود گي«  از  »پرهیز   .2
جلوگیري از اسراف و كارهاي بیهود ه؛ ایجاد  زیبایي به 
مفهوم زیبند ه بود ن و تناسب د اشتن نه فقط قشنگي 

و جمال.
د انش  معناي  به  پاید اری(:  و  )د وام  »نیارش«   .3
ایستایي، فن ساختمان و ساختمایه شناسي به مفهوم 

مواد  و مصالح و مقاومت ساختمان.
مواد   از  استفاد ه  )خود كفایی(:  »خود بسند گي«   .4
یا  ساختمایه  بود ن  د سترس  د ر  بومي؛  مصالح  و 
فراورد ه هاي ساختماني د ر محل و با امکانات محلي 

و بومی.
خصوصی(:  حریم  به  )احترام  »د رون گرایي«   .5
به زند گي شخصي و خصوصي گرایي  نهاد ن  ارزش 
افراد  و حفظ حرمت و عزت نفس انسانها، جد اسازي 
بخشهاي د روني و خصوصي از بخشهاي همگاني و 

عمومي. 

بررسی و پیمایش نمونه های مورد ی
د ر اد امه به برخی از نمونه های اجرا شد ه د ر د اخل و 

خارج كشور اشاره می شود :
الف- پیاد ه روسازی شهر گرین هیل آمریکا: 
این پروژه بهسازی منظر شهری، كاهش عناصر  د ر 
زائد  محیطی، تیرهای چراغ برق و بهسازی كفپوشها 
و آرام سازی معابر و كاشت گونه های گیاهی مفید  
مورد  توجه قرار گرفته است كه به طور مشخص د ر 
تصاویر زیر )قبل از اجرا و بعد  از طراحی و ساماند هی( 

قابل مشاهد ه است.
 

پیاد ه  ساماند هی  و  محیطی  طراحی  ب- 
د ربی-  تجاری،  ای  منطقه  به  مربوط  رو 
انگلستان: د ر این پروژه حذف عناصر زائد  محیطی، 

 1- Toronto Official Plan 2009/ City Beautification plan
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بهبود  كفسازی، خالی كرد ن پیاد ه رو از ماشین، كاشت 
و كفسازی  زیرساختها  بهسازی  و  گیاهی  گونه های 

های فضاهای شهری مورد  توجه قرار گرفته است.

ج- طراحی محیطی و بهسازی فضای محلی 
مربوط به منطقه ای مسکونی، محله ساوت 
همپتون، کاناد ا: د ر این پروژه كه د ر سطح طراحی 
و  بهسازی  است،  انجام شد ه  ای  میان محله  فضای 
و  مطلوب  كفسازی  ای،  محله  د رون  پارک  طراحی 
گرفته  قرار  توجه  مورد   محیطی  زائد   عناصر  كاهش 

است.

تصویر 6. )قبل از اجرا( نمونه زیباسازی معبر د ر 
شهر گرین هیل آمریکا، قبل از اجرا؛ ماخذ: سازمان 

زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 7. )بعد  از اجرا( نمونه زیباسازی معبر د ر 
شهر گرین هیل آمریکا، قبل از اجرا؛ ماخذ: سازمان 

زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 8. )قبل از اجرا( نمونه زیباسازی معابر د ر شهر 
د ربی انگلستان، قبل از اجرا؛ ماخذ: سازمان زیباسازی 

شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 9. )بعد  از اجرا( نمونه زیباسازی معابر د ر شهر 
د ربی انگلستان، بعد  از اجرا؛ ماخذ: سازمان زیباسازی 

شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 10. )قبل از اجرا( نمونه زیباسازی معابر د ر 
محله ساوت همپتون کاناد ا، قبل از اجرا؛ ماخذ: سازمان 

زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.
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بعنوان  تهران  د ر  خیابان صف  د - طراحی   
طرح  پروژه  این  تجاری:  عبوری  فضای  یك 
بود   مبلمان شهری  و  رو، جد اره ها  پیاد ه  ساماند هی 
كه شامل حذف عناصر زائد  محیطی، بهبود  كفسازی، 
های  االیند ه  كاهش  عبوری،  فضای  سازی  آرام 
بصری، كاشت گونه های گیاهی، رنگ آمیزی جد اره 

های فضاهای شهری و موارد  مشابه بود .

نتیجه گیري و جمعبند ی
زیبایي احساس لذتي د ر اد ارک كنند ه است كه بر اثر  
مشاهد ه ي  عالم  د ر  فرد ي  تجربه ي  تکرر  به  تمایل 
اثر كسب  بر  نیز  تمایل  این  مي شود ،  حاصل  د روني 
تجربه د ر هر زمینه، د ر انسان تکوین مي یابد . چالش 
ایجاد   امکان  زیبایي  كرد ن  پذیر  تعریف  د ر  فراگیر 
نگرشي هماهنگ و یکپارچه به مفهوم زیبایي را مي 
گیرد  و تعریف پذیري این مفهوم را ناممکن مي كند . 
مباني زیباشناختي د ر قرن حاضر د چار نوعي شکاكیت 
د گراند یشي  اند یشه  بر  مبتني  و  ساختاري  تعلیل 
تعریفي  تحقق  بر  نیز  امر  این  كه  است  اي  گسترد ه 
زیبایي  حال  هر  د ر  گذارد .  مي  تاثیر  زیبایي  از  واحد  
محرک كل وجود  و ایجاد  كنند ه انبساطي د ر د رون 
یا  را د ر تشفي روحاني و  او  انسان است كه  و روان 
مقوله  به  توجه  ور مي سازد .  د روني  غوطه  كششي 
به  پاسخگویی  جهت  د ر  است  امری  شهری  زیبایی 
های  محیط  د ر  شهروند ان  روانی  و  روحی  نیازهای 

تغییر  سبب  به  امروز  جهان  د ر  خصوصا  كه  شهری 
از  بیش  جد ید   نیازهای  ظهور  و  زند گی  های  شیوه 
گذشته پرد اختن به این مساله الزم به نظر می رسد . 
معلول  انسان شناختی  رویکرد ی  د ر  را  چنانچه شهر 
زیست انسانها د ر محد ود ه جغرافیایی مشخصی بد انیم 
آنچه سبب هویت یافتن این محد ود ه می گرد د  انسان 
و مسائل مربوط به آن چون فرهنگ و ویژگی های 
فرهنگی و اعتقاد ی آن است، بنابراین زیبایی و تعاریفی 
كه از زیبایی د ر فضاهای شهری ارائه می شود  تحت 
تاثیر فرهنگ ها و مد ل های فرهنگی حاكم د ر هر 
شهر قرار می گیرد  كه بر این اساس مفهوم زیبایی و 
تعابیر و تعاریفی كه از آن می شود  تغییر پذیر و نسبی 
خواهند  بود  اما د ر این میان عواملی وجود  د ارند  كه به 

تصویر 11. )بعد  از اجرا( نمونه زیباسازی معابر د ر 
محله ساوت همپتون کاناد ا، بعد  از اجرا؛ ماخذ: سازمان 

زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 12. )قبل از طراحی( نمونه زیباسازی معابر د ر 
خیابان آصف تهران، قبل از طراحی؛ ماخذ: سازمان 
زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 13. )بعد  از طراحی( نمونه زیباسازی معابر د ر 
خیابان آصف تهران، بعد  از طراحی؛ ماخذ: سازمان 
زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.



عنوان مظاهر زیبایی شهری د ر همه جا شناخته می 
شوند  كه عبارتند  از: رنگ و نور، فرم، مواد  و مصالح 
)جنس( كه البته تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فرهنگ را 
نمی توان د ر كاربرد  آنها ناد ید ه گرفت. تالش برای 
موضوع  د و  به  توان  می  را  شهرها  چهره  زیباسازی 

عمد ه تقسیم كرد :
1- پیراستن چهره شهر از عوامل ناهمگون 

و نازیبا؛ و
2- ایجاد  مناظر و نماهای زیبا و مفرح.

به بسترهای  احتیاج  از موارد  فوق  پیگیری هر كد ام 
ارائه  و  شد ه  تعریف  و  مد ون  های  برنامه  قانونی، 
تصاویر واضح و مشخص از شهر د ر بازه های زمانی 
د ستیابی  برای  كه  است  طبیعی  و  د اشته  متفاوت 
مبنایی  و  جامع  مطالعات  انجام  د لخواه،  نتیجه  به 
می  تلقی  مهم  این  د ر  نیاز  پیش  امری  زیباشناسی 
ریزی  برنامه  د ر  از مد لهای تجربه شد ه  گرد د . یکی 
زیباسازی شهری تفکیك كاركرد های شهرها و محور 
جهت  د ر  شهر  یك  شاخص  كاركرد های  د اد ن  قرار 
راستاسازی  هم  برای  مد ت  بلند   های  برنامه  تد وین 
پروژه های زیباسازی می باشد . به طور مثال باید های 
ساحلی،  و  بند ری  فرهنگی،  شهر  یك  د ر  زیبایی 
یکد یگر  با  غیره  و  باستانی  نمایشگاهی،  فرود گاهی، 
تفاوت د ارد  و این تفاوت ها می باید  به صورت نظام 
شود .  گرفته  كار  به  شهر  هر  های  طراحی  د ر  مند  
شد ه  پذیرفته  اصل  یك  تنوع  شهری  زیباسازی  د ر 
یا  اروپا  این معنا كه به طور مثال د ر چین،  است به 
د ر  هستیم  زیبا  بسیار  شهرهای  وجود   شاهد   آمریکا 
زیاد ی  بسیار  های  تفاوت  بصری  لحاظ  از  كه  حالی 
بین آنها وجود  د ارد . به همین د لیل مطالعه مد لهای 
تجربه شد ه د ر سایر شهرها، نفی لزوم طراحی مد لی 
می  بلکه كمك  نماید ،  نمی  را  هر شهر  برای  بومی 
راه حلهای یکسان  برای مشکالت یکسان،  تا  نماید  
اند یشید ه شد ه و از تجربیات د یگران د ر این زمینه ها 
با  مد یران شهر  تعامل  رسد   نظر می  به  ببریم.  بهره 
مند ان  عالقه  و  به شهری  مبتال  مسائل  كارشناسان 
حوزه های معماری، شهرسازی و طراحی شهری د ر 

راستای تعریف و اجرای مطالعات مبنایی زیباسازی و 
طراحی مد لی كارا و بومی بر پایه آن یکی از راههای 
با  كه  ماست  كنون شهرهای  از وضعیت  رفت  برون 
تنید ه  هم  د ر  بزرگ  و  كوچك  مشکالت  از  انبوهی 

د ست به گریبان اند .
پیشنهاد اتی كه می توان برای خالقیت د ر زیباسازی 
و طراحی فضای شهرها مطرح نمود ، ایجاد  مد یریت 

بصری د ر فضاهای شهری است كه عبارتند  از:
- مشاركت جمعی مرد م جهت جلوگیری از آلود گیهای 

بصری د ر شهر؛ 
زمینه  د ر  آموزشهای شهروند ان و خاصه كود كان   -
بهسازی فضاهای شهری و كاهش پراكنش آالیند ه 

های محیطی؛ 
- شناسایی افراد  نخبه د ر عرصه زیباسازی و بکارگیری 
یا  و  شهر  كالن  گیریهای  تصمیم  د ر  آنان  وجود   از 

استفاد ه د ر حوزه زیباسازی فضاهای شهری؛
- زیباسازی مشاركتی شهر و عالقمند ی جهت پیاد ه 
ایجاد   و  زیباییها  از  برد ن  لذت  و  ها  كوچه  د ر  روی 

مناظر بد یع و نو؛
انتخاب  خصوص  د ر  شهری  مسابقات  برگزاری   -

زیباترین فضاهای شهری؛
مد یریت  گیری  تصمیم  سطوج  د ر  تحول  ایجاد    -

شهری و همه گیری آن د ر سطح كشور؛
- بهره گیری از الگوهای ایرانی- اسالمی د ر طراحی 

و زیباسازی فضاهای شهری؛
د ر  هویتی  عنالصر  و  فرهنگی  مواریث  به  التفات   -
برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری و پروژه های 

زیباسازی شهری؛
نماهای  حوزه  د ر  كرد ن ضوابط  اجرایی  و  تد وین   -
و  اجرایی  سطوح  د ر  شهری  منظر  و  ساختمانی 

مد یریتی؛
زباله  و  بصری  آالیند ه های  از  پاكسازی محیطی   -

های موجود  و د فع زائد ات از محیط شهری؛
و  شهری  منظر  ساماند هی  های  پروژه  واگذاری   -
زیباسازی محیطی به مشاوران واجد  شرایط و بهبود  

فرآیند  اجرایی سازی آنها د ر حوزه مد یریت شهری؛



و  شهروند ان  د انش  و  فرهنگ  سطح  رفتن  باال   -
زیباسازی  ارتقاء  های  شیوه  و  زیباشناسی  از  مد یران 

شهری.
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ارزیابی انواع ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی از لحاظ تاثیر بر سیما و منظر شهری؛ 
نمونه مورد ی: بافتهای جد ید  شهر مشهد 
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چکید ه
امروزه د ر اكثر كالنشهرها و شهرهاي بزرگ رشد  و توسعه ساختمانهاي بلند  
مرتبه مشهود  است و اثرات مثبت و منفي زياد ي را برجاي گذارد ه است. تاثير 
انکار  قابل  امروزي غير  و فضاي شهرهاي  كالبد   بر  اين ساختمانها  گسترد ه 
بود ه، به نحوي كه باعث گرد يد ه ساختمانهاي بلند  مرتبه از سوي متخصصين 
و صاحبنظران د ر حوزه هاي مختلف مورد  نقد  و بررسي قرار گيرد . د ر اين 
ميان، يکي از جنبه هاي اصلي تاثيرگذاري ساختمانهاي بلند  مرتبه، تاثير بر 
سيما و منظر شهري است چرا كه ساخت اين ساختمانها د ر شهرهاي مختلف 
باعث ارتقاء يا كاهش كيفيت سيما و منظر شهري شد ه است. د ر اين خصوص 
توجه به مکانيابي و استقرار، برنامه ريزي و طراحي بر اساس اصول و ضوابط، 
هماهنگي با همجواري ها و بافت پيرامون، ايجاد  فضاي شهري د ر پيرامون 
با تركيب شناسانه و محيط فعال و فراهم آورد ن منظر و چشم اند از مطلوب 
بلند  مرتبه به لحاظ كيفيت سيما  از جمله موارد  قابل توجه د ر ساختمانهاي 
اثر  مختلف  هاي  جنبه  شناسايي  مقاله ضمن  اين  د ر  است.  شهري  منظر  و 
ساختمانهاي بلند  مرتبه مسکوني بر سيما و منظر شهري و تعريف معيارها و 
زيرمعيارها، به ارزيابي انواع ساختمانهاي بلند  مرتبه مسکوني د ر نمونه بافتهاي 
جد يد  شهر مشهد  )با استفاد ه روش تحليلي و تکنيك فرآيند  تحليل سلسله 
مراتبي )AHP( پرد اخته شد ه است. از نتايج اين تحقيق مي توان به تبيين 
بلند  مرتبه مسکوني بر سيما و  انواع ساختمانهاي  اثرات مختلف نمونه هاي 
د ر  منظر شهري  و  ابعاد  مختلف سيما  به  توجه  و عد م  منظر شهري مشهد  
مکانيابي و استقرار، طراحي و ساخت و نگهد اري آنها اشاره نمود . ضمن آنکه 
مشخص گرد يد  نوع ساختمان بلند  مرتبه )نيمه بلند ( به شکل گسسته و غير 
متراكم  و  پيوسته  بلند (  )نيمه  مرتبه  بلند   ساختمانهاي  با  مقايسه  د ر  متراكم 
منظر شهري  و  سيما  بر  مثبت  تاثيرگذاري  بهتري جهت  هاي  زمينه  د اراي 
هستند . د ر انتها نيز براساس يافته هاي تحقيق اصول و ضوابط كلي برنامه 
منظر  و  ارتقاء سيما  مرتبه جهت  بلند   و ساخت ساختمانهاي  ريزي، طراحي 

شهري مطرح گرد يد .
شهری،  منظر  و  سيمای  بلند مرتبه،  ساختمانهای  انواع  کلید ی:  واژگان 

.AHP ارزيابی، روش
mehdimotevaseli@yahoo.com :نويسند ه  مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09122965046، رايانامه*

Strategic Revision of Urban Services Context of 
Local Management of Iran, Emphasizing the Ur-
ban Waste; Case Study: Mashhad Metropolitan

Strategic Vision in management is not a choice but a ne-
cessity. To be of this view, is to be of knowledge, deep think-
ing, comprehensive visioning, realistic view, and mature 
management competence. Management is a process which 
projects with scientific, realistic and comprehensive char-
acteristics are its signs. In urban management, systematic 
view is an unavoidable principle. Desirable management of 
cities, particularly metropolitans, without IMS (Integrated 
urban Management System) is impossible and IMS is the 
system as the by-product of strategic view. This view is a 
burden on the shoulders of Mashhad’s managers in different 
contexts and issues; such as urban services, and urban envi-
ronment in the district of Mashhad Metropolitan. To make 
the ultimate use of the limited resources, this local manage-
ment should naturally be able to choose its specific strate-
gies, those strategies which are toward viewpoint of local 
management of Mashhad on one hand, and flourished from 
the missions of urban management on the other. Theoreti-
cally and methodologically, this study is based on structural-
ism and historic-formative analysis in macro scale and strat-
egy, which is done through qualitative and document-library 
methods of research, aiming at attaining strategic program-
ming methodology in urban waste management of Mash-
had. Results show that recognition of Mashhad citizens’ 
priorities and requirements; though creation of clean and 
sustainable environment must be the basis for the decision-
makings in policy-making and planning for Mashhad met-
ropolitan while is impossible without a strategic visioning.
Key words: Strategic Planning, urban waste management, 
strategic approach, local management, strategic methodology.
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مقد مه
ساختمانهای بلند مرتبه از قرنها قبل مورد  توجه آد می 
د ر تمد نهای گوناگون بود ه است. خواستگاه اين توجه 
آن  نتيجه  و  د اشته  سياسی  و  مذهبی  منشاء  عمد تًا 
احساس تعلق و بند گی تود ه های فاقد  ضرورت، د ر 
مقابل صاحبان اين بناها بود ه است. ساختن بناهايی 
هم چون معابد  باستانی، كليساها، مساجد  و غيره كه 
و  تسلط  اقتد ار،  د ارای  و  مرتفع  بنايی  تك  مثابه  به 
حاكميت مطلق بر فضای شهری پيرامون خود  اعمال 
می كرد ه اند ، شاهد  اين اد عا می باشند . بر اساس نظر 
مورخان، نخستين ساختمانهای بلند  مسکونی مربوط 
به رم باستان است كه د ر قرن سوم قبل از ميالد  به 
تد ريج با افزايش جمعيت به همان نسبت نيز به ارتفاع 
ساختمانها افزود ه شد ؛ بگونه ای كه به منظور كاهش 
خطر فرو ريختن ساختمانها، ناگزير محد ود يت های 

ارتفاعی وضع گرد يد  )موريس، 1368، ص 69(.
بلند مرتبه سازی به شکل امروزی آن د ر آخرين د هه 
های قرن نوزد هم د ر كشورهای غربی ظهور كرد  و 
از آن زمان تاكنون خود  را به عنوان يکی از اشکال 
غالب د ر صحنة معماری و شهرسازی جهان، خود  را 
بلند مرتبه سازی  نيز  به ثبت رساند ه است. د ر كشور 
بيش از نيم قرن است كه خصوصًا د ر كالنشهرها و 
اين موضوع  بکار گرفته شد ه است.  شهرهای بزرگ 
و  كاركرد ی  نياز  از  متآثر  بيشتر  اخير  های  د هه  د ر 
عمومًا با كاربری مسکونی بود ه است. اين موضوع به 
عنوان يکی از سياستها د ر جهت پاسخ به نياز مسکن 
و  ساختمانها  ايجاد   است.  يافته  گسترش  سرعت  به 
برج های بلند  مسکونی، ايجاد  مجتمع های مسکونی 
د ر انواع مختلف بلند  و نيمه بلند  و به شکل گسسته 
اين  صحت  گويای  مختلف  شهرهای  د ر  پيوسته  و 

موضوع است.
مختلف  كاربريهای  با  بلند   ساختمانهای  احد اث   
ساختمانهای   50 د هه  اوايل  از  نيز  مشهد   شهر  د ر 
مسکونی  آپارتمانهای  و  هتل  كاربری  با  بلند مرتبه 
احد اث  به  توان  می  جمله  آن  از  كه  كرد   پيد ا  رونق 
واحد ، مجموعه  يا 550  مرتفع  آپارتمانهای  مجموعه 

از  بعد   د ر  كرد .  اشاره  د ستگاه   600 آپارتمانهای 
آن  از  كه  يافت  اد امه  بناها  اين  ساخت  نيز  انقالب 
جمله مي توان به مجموعه زيست خاور با 18 طبقه  
شامل واحد های تجاری و مسکونی،  ساخت مجتمع 
مسکوني بانك ملی، ساخت آپارتمانهای مسکونی د ر 
شهرک ها و نواحی توسعه ای شهر مثل قاسم آباد  و 

اماميه اشاره نمود .
بلند   ساختمانهاي  موضوع  اخير  هاي  د هه  طول  د ر 
مرتبه از سوي صاحبنظران رشته هاي مختلف مورد  
نقد  و بررسي قرار گرفته است. از اينرو الزم است ابعاد  
د ر  و  شد ه  شناخته  مرتبه  بلند   ساختمانهاي  مختلف 
برنامه ريزي و طراحي شهري مورد  توجه قرار گيرد . 
يکي از جنبه هاي انواع ساختمانهاي بلند  مرتبه اثرات 
آنها بر سيما و منظر شهري است كه د ر اين تحقيق 
به آن پرد اخته شد ه است. د ر اد امه ضمن ارائه روش 
مباني  و  تعاريف  به  فرضيات،  و  سئواالت  و  تحقيق 
اين موضوع پرد اخته مي شود . سپس نمونه ها، مورد  
بررسي و ارزيابي قرار گرفته و فرضيات آزمون شد ه و 

نتايج تبيين مي گرد د .

مواد  و روشها 
نوع  از  و  تحليلي  حاضر  پژوهش  د ر  تحقيق  روش 
مقايسه تطبيقی نمونه های مورد ی با تکنيك ارزيابی 
می باشد . عالوه بر اين از روش های تحقيق توصيفی 
نيز استفاد ه می گرد د . ارزيابی مد نظر از نوع ارزيابی 
بعد  از اجرا و روش مورد  استفاد ه از روشهای ارزيابی 
چند  معياری يعني روش فرآيند  تحليل سلسله مراتبی 
)AHP( می باشد . اين روش موضوع را د ر سطوح 
بنابراين  د هد ؛  قرار  بررسی  مورد   تواند   می  مختلف 
بعد   است.  مهم  فاكتورها  مراتب  سلسله  كرد ن  پيد ا 
و  كد ام  هر  اهميت  ضريب  تعيين  مرحله  اين  از 
گيرد .  می  صورت  مورد نظر  هد ف  سنجش  سپس 
به اين منظور و براساس مبانی نظری تحقيق، انواع 
شوند   مي  انتخاب  مسکونی  بلند مرتبه  ساختمانهای 
مورد   منظر شهری  و  سيما  مختلف  ابعاد   لحاظ  از  و 
ارزيابي قرار مي گيرند . باتوجه به آنکه نمونه مورد ي 
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تحقيق ساختمانهاي بلند مرتبه واقع د ر بافتهاي جد يد  
شهر مشهد  است. از اينرو بر اساس طبقه بند ي انواع 
ساختمانهاي بلند  مرتبه، بر اساس نحوه استقرار و فرم 
به چهار د سته: 1. بلند  مرتبه با استقرار گسسته و با 
تراكم كم؛ 2. بلند  مرتبه با استقرار پيوسته و با تراكم 
زياد ؛ 3. نيمه بلند  با استقرار گسسته و با تراكم كم؛ 
4. نيمه بلند  با استقرار پيوسته و با تراكم زياد ، چهار 
مجتمع انتخاب مي گرد د  كه به ترتيب عبارتند  از: 1. 
آپارتمانهاي مرتفع؛ 2. مجتمع بانك ملي؛ 3. مجتمع 

ششصد  د ستگاه؛ و 4. آپارتمانهاي واقع د ر اماميه. 
كارشناسان  با  مصاحبه  ميد انی،  مطالعات  اساس  بر   
و  عکسبرد اری  بلند مرتبه،  ساختمانهای  ساكنان  و 
استفاد ه از مد ارک و نقشه های موجود  بررسي هاي 
الزم صورت گرفته و تحليل تطبيقی براساس روش 
ابعاد   گيرد .  می  انجام  مراتبی  سلسله  تحليل  فرآيند  
منظر  و  سيما  د ر  مسکونی  مرتبه  بلند   ساختمانهای 
شهری، می تواند  گسترد ه تر از اين باشد  اما باتوجه به 
محد ود يت های تحقيق، تعد اد ی از اين معيارها جهت 
مورد نظر  های  نمونه  د ر  تحليل  و  تجزيه  و  بررسی 

انتخاب مي شوند .
سواالت و فرضیه های تحقیق: آنچه كه د ر اين 
تحقيق مورد  بررسی قرار می گيرد ، بررسی وضعيت 
انواع مختلف ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی د ر شهر 
مشهد  از ابعاد  مختلف سيما و منظر شهری است. از 
آنجا كه انواع مختلف ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی 
آنها،  نگهد اری  و  اجرا  و  طراحی  و  استقرار  نحوه  و 
نمايد ،  می  ايجاد   ومنظر شهر  سيما  د ر  را  تفاوتهايی 
از اينرو چگونگی تاثير آنها بر سيما ومنظر شهری و 

وضعيت كلی آن سئوال اين تحقيق است.

فرضيه هاي تحقيق عبارتند  از:
بلند مرتبه  ساختمانهای  د ر  رسد   می  نظر  به   -1  
منظر  و  ابعاد  مختلف سيما  به  مسکونی شهر مشهد  
نگهد اری  و  ساخت  و  طراحی  استقرار،  د ر  شهری 

ساختمانها توجه كافی نشد ه است.
مرتبه  بلند   انواع ساختمانهاي  رسد   نظر مي  به   -2 

مسکوني، تاثيرات متفاوتي را بر سيما و منظر شهري 
مي گذارند  و نوع بلند  مرتبه و نيمه بلند  گسسته و غير 
متراكم د ر مقايسه با بلند  مرتبه و نيمه بلند  پيوسته و 
متراكم د اراي زمينه هاي بهتري جهت ايجاد  سيما و 

منظر شهري مطلوب هستند .

تعاریف و مباني نظري
تعریف ساختمانهای بلند  

بلند  صحبت می شود ، به نظر  از ساختمانهای  وقتی 
د ارند ،  آن  از  يکسانی  تصور  افراد   كه همه  رسد   می 
مرد م  عامه  بين  تنها  نه  و  نيست  اينگونه  حاليکه  د ر 
بلکه بين متخصصين نيز، نظرات متفاوتی د ر ارتباط 
بلند  وجود  د ارد . ضمن آنکه اين  با تعريف ساختمان 
يك موضوع نسبی است و فاكتورهای مهمی اعم از 
عنوان  به  است.  د خيل  آن  د ر  غيره  و  مکان  زمان، 
مثال د ر منطقه ای كه همه خانه ها ويالئی هستند ، 
د ر  و  رسد   می  نظر  به  بلند   طبقه،   5 ساختمان  يك 
شهری مثل شيکاگو، اگر ساختمانی نخواهد  كوچك 
اطراف  الشعاع ساختمانهای  يا تحت  برسد  و  به نظر 
قرار نگيرد ، بايد  د ارای د هها طبقه باشد . به طور كلی، 
بلند   ساختمانهاي  تعريف  جهت  تعريف  چارچوب  د و 

مرتبه مطرح مي باشد  كه عبارتند  از: 
ارتفاع  حد   تعیین  براساس  تعریف   -1

ساختمانها؛ 
 2- تعریف با توجه به ویژگیهای ساختمان و 

یا امکان استقرار آن د ر شهر و منطقه؛ 
د ر اين خصوص تعاريف مختلفی مطرح شد ه است، به 
عنوان مثال برای تعريف نوع اول د سترسی تجهيزات 
آتش نشانی )كه د ر ايران طبق نشريه 122 اين حد  23 
متر است(، ضرورت استفاد ه از آسانسور د ر ساختمانها 
برای ساكنان )د ر ايران ساختمانهای بيش از 4 طبقه 
محسوب  بلند   بيشتر  آن  از  و  د ارند   آسانسور  به  نياز 
توان  نوع د وم می  تعريف  می شوند ( و د ر چارچوب 
به اين تعريف پرد اخت كه ساختمان بلند  مشخصا به 
وسيله تعد اد  طبقات و يا ارتفاع آن مشخص نمی شود ، 
بلکه مشخصه مهم اين ساختمانها اين است كه طرح 
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يا عملکرد  ساختمان بوسيله نماد ی از بلند ی يا بلند  
بود ن، تحت تاثير قرار گرفته باشد . از تعاريف اصلی 
كه د ر انگلستان برای ساختمان بلند  مرتبه مطرح است 
می توان به ساختمانهايی كه از متوسط تعد اد  طبقات 
منطقه همجوار بلند تر هستند  و ساختمانهايی كه خط 
آسمان را به طرز چشمگيری تغيير می د هند ، اشاره 
نمود . برای مثال د ر مركز لند ن ساختمان با ارتفاع 75 
متر بلند مرتبه د ر نظر گرفته می شود  ولی د ر محد ود ه 
تايمز اين ارتفاع 30 متر است. همچنين طبق نظريه 
شورای ساختمانهای بلند  و اسکان شهری د ر آمريکا، 
ساختمان بلند  بد ون مشخص نمود ن ارتفاع يا تعد اد  
طبقات آن، ساختمانی است كه بلند ی آن به طور قابل 
مالحظه ای بر يکی از جنبه های استفاد ه از فضا و يا برنامه 

ريزی ساخت آن تاثير بگذارد  )مشاور پارت، 1389(.
ساختمانهای بلند  د ارای انواع مختلفی هستند  كه می 
)مانند   مختلف  های  كاربری  اساس  بر  را  آنها  توان 
حجم  غيره(  و  مذهبی  اد اری،  تجاری،  مسکونی، 
غيره(  و  كشيد ه  حجيم،  بلند ،  )باريك،  مقياس  و 
و  ای  و خوشه  منفرد   و گسسته(  )متراكم  پراكند گی 

بلند  و نيمه بلند  د سته بند ی نمود .

سیما و منظر شهری
د ر  اين خصوص می توان به تعاريف ذيل اشاره نمود : 
اجزای  شهری  طراحی  مفاهيم  نامه  واژه  فرهنگ 
تشکيل د هند ه منظر شهری را د ر سه بخش عوامل 
انسانی  های  فعاليت  و  غيركالبد ی  عوامل  كالبد ی، 
ص   ،1387 )بهزاد فر،  د هد   می  قرار  بررسی  مورد  

.)807
»كوين لينچ« سه عامل اد اری، فيزيکی و عملکرد ی 
را د ر منظر شهری حائز اهميت می د ارند  و »بنتلي و 
همکاران« منظر شهری را د ر سه بعد : 1. بصری؛ 2. 
عملکرد ی و رفتاری؛ و 3. معنايی مورد  بررسی قرار 

می د هند  )رضازاد ه، 1386، ص22 و ص24(.
به  كه  است  شهر  از  شهروند ان  فهم  شهری،  منظر 
و  شهر(  كالبد ی  )ابعاد   آن  نماد های  اد اک  واسطه 
تد اعی معانی مرتبط با آنها )ابعاد  ذهنی و خاطره ای( 

شهری:  منظری  گانه  سه  اهد اف  گيرد .  می  صورت 
1. زيباشناختی؛ 2. فرهنگی- هويتی؛ و 3. عملکرد ی 

است )منصوری، 1387(. 
»گورد ن كالن« د ر كتاب گزيد ه اي از منظر شهري،  
منظر شهري را هنر تناسبات مي د اند . از اينرو اهميت 
مطالعه تاثير ساختمانهاي بلند  مرتبه د ر منظر شهري 
نيز به د ليل تاثير گذاري زياد  آنها د ر تناسبات شهري 

است )كريمي مشاور، 1389، ص90(.   

سیمای شهری و ساختمان بلند مرتبه  
از نکات اوليه ای كه لينچ مطرح ساخت آن بود  كه 
چگونه شهروند ان يك شهر از طريق اد راک به اين 
نتيجه برسند  كه شهر د ارای چه ويژگی ريخت شناسانه 
يا فرم خاص است. ويژگی عمد ه اد راک شهری از اين 
بعد  وضوح بصری يا خوانايی سيمای شهر است؛ لذا 
لمس سيمای  قابل  مظاهر  آورند ه  پد يد   عوامل  لينچ 
شهر را به پنج عامل اصلی مرتبط د انست كه عبارتند  
از: 1. نشانه؛ 2. گره؛ 3. محله؛ 4. راه؛ و 5. لبه كه اين 
ازاء  د ر  شهر  شاخص  های  پد يد ه  عنوان  به  عوامل 
اجزای اصلی د ر ايجاد  تصور انسان از شهر می باشند . 
ساختمانهای بلند  مرتبه نيز به عنوان يك عنصر د ر 
از  يك  هر  د ر  زياد ی  تاثيرات  د ارای  شهر،  سيمای 
عوامل ذكر شد ه می باشد ؛ به نحويکه بلند مرتبه ها 
اگر به طور صحيح و فکر شد ه د ر شهر استقرار يابند ، 
می توانند  باعث شاخص شد ن سيمای شهر و عوامل 
آن گرد ند  و اگر ناصحيح قرار گيرند ، د ر رقابت بصری 
آنها  تاثيرات بصری  از  با د يگر عوامل شاخص سيما 
می كاهند . د ر اين خصوص سه عامل نشانه، گره و 

لبه د ارای تاثيرگذاری بيشتری هستند .

نشانه و ساختمان بلند  مرتبه 
 .1 از:  عبارتند   شهری  نشانه  يك  د ر  موثر  عوامل 
عملکرد  آن مهم باشد ؛ 2. قابليت مشاهد ه از افق های 
متعد د  د ر شهر را د اشته باشد  )هرچه يك ساختمان 
يگانه تر، بزرگ تر، مشرف تر و مسلط تر باشد ، بيشتر 
از د يگر ساختمانها مشخص و متمايز بود ه و قابليت 
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بيشتری برای نماد  شد ن خواهد  د اشت(؛ و 3. د ارای 
د سترسی خوب و آسان باشد .

د ارای  و  شاخص  عنوان  به  بلند مرتبه  ساختمانهای 
عنوان  به  خود   توانند   می  زياد ،  مشاهد ه  قابليت 
عناصری نماد ين مطرح گرد ند  و از طرف د يگر قابليت 
د يد  را از نشانه های موجود  شهری سلب كرد ه و د ر 
مقابل آنها قرار گيرند . بنابراين مکان ساختمانهای بلند  
اگر صحيح انتخاب شود  و د ر مکانهای مورد  لزوم قرار 
گيرند ، حس مکان و جهت را د ر ساكنين شهر عميق 
تر نمود ه و از آنها به عنوان عواملی د ر تشخيص شهر 
نمود   استفاد ه  توان  آن، می  د ر قسمتهای مختلف  و 
كه  گفت  توان  می  بنابراين  ص57(؛   ،1373 )اشپر، 
ساختمانهای بلند  د ارای تاثير د و گانه بر نشانه شهر 
استقرار  به صورت صحيح  اگر  كه  نحوی  به  هستند  
يابند  می تواند  به عنوان يك نماد  به بهترين شکل 
نقش خود  را ايفا كند  و د ر صورت استفاد ه ناد رست از 
ارزش بصری نماد های موجود  شهر می كاهد . عالوه 
بر محل استقرار بنا، نوع فرم، رنگ و مصالح و سبك 
می  مرتبه  بلند   بود ن ساختمانهای  نشانه  د ر  طراحی 

تواند  نقش د اشته باشد .

لبه و بلند مرتبه سازی 
لبه عاملی خطی است كه به د يد ه ناظر با راه تفاوت 
د ارد . مرز بين د و قسمت، شکافی د ر امتد اد  طول و بين 
د و قسمت پيوسته شهر، بريد گی كه خطوط راه آهن 
د ر شهر بوجود  می آورد ، حد  مجموعه ای ساختمانی 
و يا د يوار را می توان به عنوان مثال هائی از لبه د ر 
سيمای شهر ذكر كرد  )كبيري، 1378، ص100(. لبه 
های شهر می تواند  از وجود  بلند  مرتبه ها متضرر يا 
منتفع گرد د . نحوه استقرار صحيح بلند  مرتبه ها می 
پد يد ه  باشد .  موثر  شهر  لبه  بصری  تقويت  د ر  تواند  
ناصحيح  استقرار  نحوه   ، افتاد ه  اتفاق  بسيار  كه  ای 
لبه  از نقش بصری  بلند  مرتبه ها د ر شهر و كاستن 
های طبيعی می باشد . شاخص بود ن لبه های طبيعی 
مثل رود خانه، د ريا و كوه كه با افق د يد  و چشم اند از 
شهری هويت می يابند ، هنگام مسد ود  شد ن افق د يد  

بلند  كم می گرد د . د ر واقع  آنها توسط ساختمانهای 
استقرار ساختمانهاي بلند  متراكم از طرفی می تواند  
د ر كاهش د يد ، منظر طبيعی و كاستن از هويت لبه 
های طبيعی نقش د اشته باشد  و از طرفی می تواند  

خود  ايجاد  لبه كند  )بمانيان،1377، ص 58(.
 

گره و ساختمان بلند مرتبه 
گره عبارت است از نقطه ای كه چند  راه بهم پيوسته و 
يا از كنار هم می گذرند  و يا اينکه ممکن است محل 
از  پاره ای  بود ه و اهميت آن به سبب تراكم  تمركز 
)لينچ، 1355، ص142(. گره  باشد   امور د ر آن نقطه 
شهری می تواند  د ارای شاخص های عامل نشانه نيز 
باشد . بنابراين می توان ساختمانهای بلند  را به عنوان 
يکی از عوامل سيمای شهر با يك گره طوری طراحی 
نقش  شهر  بصری  خصوصيات  افزايش  د ر  كه  كرد  

مثبتی د اشته باشند . 

نماي ساختمان هاي بلند مرتبه
نمای ساختمانهای مختلف به علت مشرف بود ن آنها 
می  بوجود   را  شهری  نماهای  عمومی،  فضاهای  به 
آورند . نمای شهر به عنوان مهمترين عامل ارتباطی 
شهر با بينند ه، زبان گويای يك شهر هستند  كه حالت 
شهر را به بينند ه القاء می كنند . نماهای شهری ارتباط 
بيشترين  و  ساخته  برقرار  بينند ه  با  را  فضای شهری 
تاثيرات بصری را بر ناظر شهری د ارند  )بحرينی، 1377(.

لحاظ  به  مرتبه  بلند   ساختمانهای  نماهای  بررسی 
آنها  عناوين  كيفيت  لحاظ  به  و  زيباشناسانه  كيفيتی 
حائز اهميت می باشد  د ر بررسی تاثيرات بلند  مرتبه 
ها بر نماهای شهری عوامل زير می تواند  مورد  توجه 

قرار گيرد : 1. مقياس؛ 2. شکل؛ و 3. رنگ. 

مقیاس 
د ر طول تاريخ معماری و شهرسازی همواره مقياس 
انسانی )يعنی تناسباتی از اند ازه ساختمان يا فضا كه 
انسان  برای  بصری  اد راک  مطلوبترين  برگيرند ه  د ر 
باشد ( به عنوان موجه ترين مقياس برای اند ازه گيری 
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عبارت  به  است.  بود ه  مطرح  فضا  يا  ساختمان  ابعاد  
انسان  پيکر  با  فضا  يا  شئی  يك  اند ازه  وقتي  د يگر 
فضا  كه  شود   می  گفته  باشد ،  د اشته  مطلوب  ارتباط 

مقياس انسانی د ارد  )توسلي، 1369، ص51(.
منظور از مقياس يك ساختمان بلند  مرتبه ارتفاع، جثه 
و تناسبات كلی ساختمان به صورت منفرد  و مجزا و 
توجه  با  باشد .  می  مجموعه  با  تركيب  به صورت  يا 
اوليه طراحی  اصول  از  هماهنگی  و  تركيب  اصل  به 
و  بلند   و همجواری ساختمانهای  شهری، همسايگی 
سيمای  د ر  و  نما  د ر  نابرابر،  مقياس  لحاظ  به  كوتاه 
به همين علت  و  كنند   ناهمگونی می  ايجاد   شهری 
است كه مقياس هماهنگی ساختمانهای بلند  د ر بافت 
های شهری، موضوعی بسيار با اهميت تر از مقياس 

اين ساختمانها به تنهايی است.

 شکل 
شکل ساختمانهای بلند  باتوجه به تاثيرات بصری آن 
آنها  ارتفاع  د ارای اهميت بسياری می باشد ؛ چرا كه 
بسيار د ر د يد  انسان جلب نظر می كند . از اينرو شکل 
ابعاد  زيباشناسانه  از لحاظ  بلند  مربته  ساختمان های 
مهم می باشد . به طور كلی اشکال اين ساختمانها به 

د و صورت قابل تقسيم بند ی است:
 - انواع باریک و بلند  )slende(، ساختمان های 
د يگر  ابعاد   به  نسبت  آنها  د ر  ارتفاع  بعد   كه  بلند ی 

بسيار چشمگير است.
 - انواع حجیم )massive(: ساختمانهايی كه بعد  
تفاوت چشمگيری  ابعاد   به ساير  آنها نسبت  ارتفاع د ر 

ند ارد .
د ر يك ارزيابی مختصر از انواع اشکال ساختمانی بلند  
مرتبه، ساختمانهای باريك و بلند ، بسيار بيشتر از انواع 
ساختمانهای حجيم ترجيح د ارند . علت ترجيج د اشتن 
اين شکل از ساختمانهاي بلند ، نه تنها وجود  تناسبات 
است،  منفرد   به صورت  د ر ساختمان  و مطلوبتر  زيبا 
بلکه اين ساختمانها از لحاظ همجواری با بافت اطراف 
مطلوبتری  ارتباط  مناسب،  طراحی  صورت  د ر  خود ، 

برقرار می كنند .

 رنگ 
باشد .  می  شهری  نمای  مهم  اجزاء  از  يکی  رنگ 
ساختمانهای بلند ، رنگ را به علت ارتفاعی كه د ارند  
ساختمانهايی  كنند .  می  عرضه  چشمگيری  طرز  به 
توانند   می  هستند ،  تميز  و  تازه  آنها  نمای  رنگ  كه 
به  آرامش  و  جذابيت  تميزی،  زيبايی،  طراوت،  د ر 
برعکس  و  باشند   موثر  بسيار  خود   بيرونی  فضای 
و  مالل  كسالت،  آور  پيام  كثيف  و  فرسود ه  نماهای 
ساختمان  عملکرد   نوع  خواهند بود .  فضا  د ر  خستگی 
و فرهنگ جامعه از عوامل تاثيرگذار د ر نحوه انتخاب 
ساختمانهای  رنگ  هماهنگی  و  تباين  هستند .  رنگ 
ای  كننند ه  تعيين  نقش  خود   همجوار  بافت  با  بلند  
اين  نورپرد ازي  آنکه  ضمن  د ارد ؛  نما  مطلوبيت  د ر 
ساختمانها د ر شب نيز مي تواند  باعث افزايش زيبايي 

نما و ارتقاء سيما و منظر گرد د .

د ید  و چشم اند از و ساختمان بلند  مرتبه
بلند   از د اخل ساختمانهای  اند از مطلوب  ايجاد  چشم 
به مناظر گوناگون شهری و طبيعت اطراف، يکی از 
مزيتهای قابل توجه طرفد اران اين ساختمانها می باشد  
و آن را يکی از جاذبه های اين ساختمانها بيان نمود ه 
از  وسيع  د يد   افق  د اشتن  و  زيبا  اند از  چشم  اما  اند . 
د اخل به مناظر اطراف د ر ساختمانهای بلند  يك جنبة 
پد يد ة د يد  و چشم اند از است و جانب د يگر آن انسد اد  
د يد  و چشم اند از ساختمانهای د يگر به مناظر اطراف 
توسط اين ساختمانها می باشد . ساختمانهاي بلند  د ر 
صورت استقرار نامناسب چشم اند از ساختمانهاي كوتاه 
و حتي ساختمانهاي بلند  همجوار را مسد ود  مي كنند . 
اين مشکل بيش از همه د ر مناطقي كه بلند  مرتبه ها 
به صورت متراكم و به هم فشرد ه ساخته مي شوند ، 

د يد ه مي شود  )كازروني حقيقت، 1372، ص 125(.

فضای شهری و ساختمانهاي بلند مرتبه
فضای شهری جزئی از شهر است كه محصور بود ه، 
و  زيباشناختی  كيفيت  هنری،  خصوصيات  خوانايی 
فضايی  كه  شد ه  موجب  آن  عملکرد   خاص  الگوی 
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د ر شهر به عنوان فضای شهری خواند ه شود . فضای 
و گروهی  اجتماعی  زند گی  عنوان فضای  به  شهری 
مرد م شهر، تاثيرات زياد ی از وجود  ساختمانهای بلند  
و  بلند   بنای  مابين  فی  ارتباط  د ر  پذيرد .  می  مرتبه 
كيفيت  بهبود   و  ارتقاء  اصلی  هد ف  شهری  فضای 
گونه  به  بايد   ارتباط  نحوه  اين  و  باشد   می  فضا  اين 
ای باشد  كه نه تنها از ايجاد تاثيرات منفی د ر فضای 
تقويت  باعث  بلند   بنای  بلکه  گرد د   پرهيز  شهری 
بلند   ساختمانهای  بنابراين  شود .  نيز  فضا  اعتالی  و 
بايد  د ر ايجاد  سه خصيصه مهم فضای شهری نقش 
 .2 فضا؛  1. محصوريت  از:  عبارتند   كه  باشند   د اشته 
اجتماعی  فعاليت  و  عملکرد    .3 زيباشناسانه؛  تركيب 

)صد وقيانزاد ه، 1375، ص84(.

محصوریت فضا و ساختمانهاي بلند مرتبه
احساس محصور بود ن د ر فضا اساسًا بر رابطة فاصله 
چشم ناظر از ارتفاع بد نه محصور كنند ه فضا، استوار 
است )توسلي، 1369، ص29(؛ بنابراين چنانچه نسبت 
فضا  عرض  و  مجاور  بنای  بد نه  ارتفاع  بين  مناسب 
رعايت شود ، د ر آن صورت فضا، فضايی ساد ه، قابل 
مقياس،  از  آن  برخورد اری  و  شد ه  انسانی  و  د رک 
مطلوبيتی را برای انسان بوجود  می آورد  كه احساس 
د ر  گرد د .  تد اعی می  فضا  از  مناسبی  بود ن  محصور 
تك ساختمانهای بلند ، محصوريت كالبد ی كه شرط 
می  بين  از  باشد ،  می  فضا  تشکيل  برای  اساسی 
رود . بطور كلی د ر اين حالت فضا بوجود  نمی آيد  و 
ايجاد  می شود  و د ر ساختمانهای  پد يد ه بی فضايی 
بلند  متراكم، هماهنگی فضا با مقياس انسانی از بين 
می رود  به طوريکه فضای شهری محصور د ر ميان 
خيابان  بود ه،  د ور  انسانی  مقياس  از  ها  بلند مرتبه 
قرار  بلند مرتبه  ساختمانهای  ميان  د ر  كه  ميد انی  يا 
گرفته، مکانی است تنگ و باريك با محصوريت باال. 
هرچه ساختمانها بلند مرتبه تر باشد ، تنگی و نامطلوبی 
نامطلوب  احساس  بر  و عالوه  گرد د   می  بيشتر  فضا 
حاصل از فضاي تنگ، به علت عد م بهره گيری فضا 
از نور، تهويه طبيعی و سايه گير بود ن، اين احساس 

نامطلوب تشد يد  می گرد د .
بنابراين برای آنکه نه بی فضايی رخ د هد  و نه فضايی 
راه حل  بهترين  ايجاد  شود ،  انسانی  از مقياس  خارج 
آنست كه طراحی متناسب و متعاد ل از ساختمانهای 
بلند  و كوتاه باتوجه به مسائل همجواری و همسايگی 
بطوريکه  گيرد .  هماهنگی صورت  و  مقياس  اصل  و 
كنند ه  محصور  های  جد اره  تر  كوتاه  ساختمانهای 
و  د هند   تشکيل  را  ميد ان  و  خيابان  شهری  فضای 
ساختمانهای بلند تر د ر تركيب خود  با مجموعه كوتاه 
تر د ر مراحل عقب تري از جد اره اصلی فضای شهری 

قرار بگيرند .

ترکیب زیباشناسانه 
هر فضايی را د ر شهر نمی توان فضای شهری د انست 
شکل  شناسی  زيبايی  قواعد   براساس  كه  آن  مگر 
و  هماهنگ  تركيب  زيبايی،  از  منظور  و  باشد   گرفته 
واقع  د ر  باشد .  می  فضا  و  ساختمانی  تود ه  متناسب 
ترتيب  اين  به  است.  كل  و  جزء  تناسب  هماهنگی 
به عنوان  يا خيابان(  اگر فضای شهری )يك ميد ان 
و  اجزاء آن شامل كليه جد اره ها  باشد ،  نظر  د ر  كل 
جزئيات آنها خواهد  بود  كه مفهوم زيباشناسانه فضای 
نهفته است.  اجزاء فوق  تركيب هماهنگ  د ر  شهری 
حصول وحد ت و هماهنگی د ر شکل و د ستيبابی به 
كل مطلوب با پيروی از قواعد ی مسير می گرد د  كه 
 .2 شهری؛  عناصر  پيوند ی  هم  اصل   .1 از:  عبارتند  
اصل محصور كرد ن فضا؛ 3. اصل مقياس و تناسب 
و رعايت مقياس انساني و تناسبات د ر تركيب فضاها؛ 
4. اصل فضای متباين- كاستن از يکنواختی فضاهای 
مرتبط شهری با استفاد ه از خصوصيات متفاوت فضايی؛ 
5. اصل قلمرو - وجود  سه فضای مشخص با قلمرو 
متفاوت د ر شهر: 1.5. فضای خصوصی شامل حياط و 
عناصر د ربرگيرند ه؛ 2.5. فضای نيمه خصوصی- نيمه 
 .3.5 اختصاصی؛  بست  بن  يك  صورت  به  عمومی 
اصل   .6 و  ميد ان؛  و  گذر  به صورت  عمومی  فضای 
بد نه های  د ر  تركيب وجود  هماهنگی وحد ت شکل 

محصور كنند ه فضا )توسلي، 1371، ص20 و ص30(.
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بنابراين می توان گفت منظور از تركيب زيباشناسانه 
ساخت  د ر  اجزا  هماهنگ  تركيب  شهری،  فضای 
بصری  سيمای  شهر  به  كه  است  شهری  فضای 
متراكم  بلند   ساختمانهای  د ر  بخشد .  می  مطلوب 
معمواًل فضای محصور فاقد  تناسبات انسانی است و 
زيباشناختی  كيفيت  لحاظ  به  فوق  اصول  به  باتوجه 
طوريکه  به  هستند ،  نامطلوبی  های  جنبه  د ارای 
از فاصله های نسبی منظر زيبايی  بلند   ساختمانهای 
د ارند  ولی چنانچه از كنار اين ساختمانها به آنها نگاه 
افزايش  اين رو برای  از  ند ارند .  كنيم، منظر مطلوبی 
كيفيت زيباشناسانه فضای شهری بلند  مرتبه ها و باال 
اين فضاها، می  برد ن جاذبه های بصری و كالبد ی 
بايست تناسبات ابعاد ی فضا به مقياس انسانی نزد يك 
گرد د . يعنی ارتفاع ساختمانهای جد اره اصلي كاهش 
يابد  و ساختمانهای بلند  از جد اره فضا به مراحل عقب 

تری برد ه شوند .
د ر مجموعه ساختمانهای بلند  پراكند ه نيز اكثرا د چار 
بی فضايی هستند  و آنچه كه اين نحوه استقار فاقد  
نيز  آن  د ليل  و  باشد   می  اجزاء  بين  پيوند   است  آن 
عد م وجود  فضاهای تعريف شد ه و محصور است؛ به 
طوريکه هيچ عنصر ارتباط د هند ه ای كه د ر مجموعه 
حس جهت يابی، تد اوم و تشخيص را القاء كند  وجود  
پيوسته  كليت  يك  به  هرگز  اجزاء  مجموعه  و  ند ارد  
بزرگتر تبد يل نمی گرد د . بنابراين اصل مسلم آن است 
عمومی  فضاهای  د اد ن  سازمان  اصول  ياری  به  كه 
)اصول ششگانه نامبرد ه شد ه( می بايد  فضاهای رها 
شد ه بين برجهای بلند  طراحی سه بعد ی شود  تا پيوند  
و هماهنگی د ر مجموعه اين ساختمانها برقرار گرد د .

عملکرد  و فعالیت جمعی 
فضای شهری با فضای باز د ر شهر تفاوت د ارد . فضای 
شهری د ارای عملکرد  و فعاليت ويژه ای است. شرط 
ضروری برای تشکيل فضای شهری وجود  فعاليت و 
عملکرد ی است كه نه تنها د ر تود ه ساختمانی بلکه 
اطراف  د ر  فعاليت  وجود   د ارد .  جريان  نيز  فضا  د ر 
د ر  حركت  و  جمعيت  وجود   باعث  ميد ان،  يا  خيابان 

فضا گرد يد ه و از تبد يل آن به فضای مرد ه و بی د فاع 
جلوگيری می كند . ساختمانهای بلند  باتوجه به نحوه 
قرارگيريشان )متراكم يا پراكند ه( بر روی عملکرد  و 
می  تاثير  خود   اطراف  شهری  فضای  جمعی  فعاليت 

گذارند  )توسلی، 1371، ص 12(. 
تحقيق علمی انجام شد ه د ر شهر سانفرانسيسکو كه 
كيفيت عملکرد  و سرويس د هی مياد ين و پاركهای 
محصور د ر ميان ساختانهای بلند  را مورد  بررسی قرار 
به علت  مياد ين  اين  آنست كه  از  است، حاكی  د اد ه 
محصور بود ن شد يد  و عد م وجود  د يد  و چشم اند از 
از اطراف به آنها د ارای عملکرد  ضعيف بود ه و جمعيت 

كمتری را جلب كرد ه است )صد وقيانزاد ه، 1375، ص121(.
رفتن  تحليل  موازات  به  پراكند ه  استقرار  الگوی  د ر 
فضای شهری، عملکرد های اجتماعی و گروهی موجود  
د ر آن نيز، كم كم نقصان يافته و از بين می رود . اين 
نابود ی فضای شهری د ر الگوی استقرار پراكند ه بلند  
مرتبه ها بسيار روشن تر و صريح تر از الگوي استقرار 
متراكم خود  را نشان مي د هد . تك ساختمانهاي بلند  
گرفته  قرار  يکد يگر  از  د ور  وسيعي  فضاهاي  د ر  كه 
اند  به علت عد م وجود  فضا قاد ر نيستند  كه فعاليت 
فضاي  ايجاد   براي  و  د هند   ارائه  را  موفقي  گروهي 
اين ساختمانها مي  بين  پرتحرک د ر  فعال و  شهري 

بايد  از راهکارهاي مختلفي سود  جست.

رویه تحقیق مید انی 
جهت تحقق اهد اف تحقيق، باتوجه به مطالعات نظری 
و با استفاد ه از مشاوره متخصصان و كارشناسان معيارها 
و زير معيارهايی د ر حوزه سيما ومنظری شهری جهت 
بانك  مجتمع  مرتفع،  )آپارتمانهای  ها  نمونه  ارزيابی 
نظر  د ر  اماميه(  آپارتمانهای  و  د ستگاه  ملی، ششصد  
گرفته شد ه است )طبق جد ول شماره 1(؛ سپس ضمن 
بررسی ها و مشاهد ات ميد انی، پرسشنامه ای جهت 
تعد اد ی از زير معيارها تهيه و ساكنين مجموعه های 

مذكور به آن پاسخ د اد ند .
جوابهای  شد ند ،  بند ی  د سته  اطالعات  آنکه  از  بعد  
د اد ه شد ه و بررسی های صورتگرفته به صورت خيلی 
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زياد ، زياد ، متوسط، كم و خيلی كم و معاد ل عد د ی 
آنها از 5 تا 1 تنظيم گرد يد ند . تا به اين ترتيب با انجام 
محاسبات رياضی و عد د ی، نسبت به تبد يل جوابها به 
ارزشهای نسبی و ارزيابی نمونه ها اقد ام نمود . به اين 
از  زيرمعيارها  از  ارزيابی هريك  منظور مقد ار عد د ی 
يا  د رصد  جواب   pi آن  د ر  كه   

از تبديل آن به فضاي مرده و و باعث وجود جمعيت و حركت در فضا گرديده  ،وجود فعاليت در اطراف خيابان يا ميدان
بر روي عملكرد و فعاليت ) متراكم يا پراكنده(بلند باتوجه به نحوه قرارگيريشان  ساختمانهاي. بي دفاع جلوگيري مي كند

  .)12، ص 1371توسلي، (ري اطراف خود تاثير مي گذارند جمعي فضاي شه
تحقيق علمي انجام شده در شهر سانفرانسيسكو كه كيفيت عملكرد و سرويس دهي ميادين و پاركهاي محصور در ميان 

حاكي از آنست كه اين ميادين به علت محصور بودن شديد و عدم وجود  ،رار داده استقمورد بررسي  ساختانهاي بلند را
 ،1375صدوقيانزاده، ( بوده و جمعيت كمتري را جلب كرده است ملكرد ضعيفعديد و چشم انداز از اطراف به آنها داراي 

 .)121ص
، كم ، عملكردهاي اجتماعي و گروهي موجود در آن نيزن فضاي شهريتدر الگوي استقرار پراكنده به موازات تحليل رف

بلند مرتبه ها بسيار روشن تر و اين نابودي فضاي شهري در الگوي استقرار پراكنده . از بين مي رود كم نقصان يافته و
يگر تك ساختمانهاي بلند كه در فضاهاي وسيعي دور از يكد. صريح تر از الگوي استقرار متراكم خود را نشان مي دهد

قرار گرفته اند به علت عدم وجود فضا قادر نيستند كه فعاليت گروهي موفقي را ارائه دهند و براي ايجاد فضاي شهري 
. فعال و پرتحرك در بين اين ساختمانها مي بايد از راهكارهاي مختلفي سود جست

 
رويه تحقيق ميداني  

استفاده از مشاوره متخصصان و كارشناسان معيارها و زير جهت تحقق اهداف تحقيق، باتوجه به مطالعات نظري و با 
آپارتمانهاي مرتفع، مجتمع بانك ملي، ششصد دستگاه (ها معيارهايي در حوزه سيما ومنظري شهري جهت ارزيابي نمونه

 ،ها و مشاهدات ميدانيسپس ضمن بررسي ؛)1شماره طبق جدول (در نظر گرفته شده است ) و آپارتمانهاي اماميه
. سشنامه اي جهت تعدادي از زير معيارها تهيه و ساكنين مجموعه هاي مذكور به آن پاسخ دادندپر

بعد از آنكه اطالعات دسته بندي شدند، جوابهاي داده شده و بررسي هاي صورتگرفته به صورت خيلي زياد، زياد، 
ن ترتيب با انجام محاسبات رياضي و تا به اي. تنظيم گرديدند 1تا  5متوسط، كم و خيلي كم و معادل عددي آنها از 

به اين منظور مقدار عددي ارزيابي . نسبت به تبديل جوابها به ارزشهاي نسبي و ارزيابي نمونه ها اقدام نمود ،عددي
 وزن هريك از جوابها wiدرصد جواب يا ميزان احتمال،  piكه در آن  Ei=  ∑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 *wiهريك از زيرمعيارها از رابطه 

.  آمده استبدست ) كه طبق انجام محاسباتي تعيين شده اند( است
 

تحليل فرآيند سلسله مراتبي  
و نظرسنجي در هر يك از معيارها و زير معيارها و ارزيابي نمونه  يبراي استفاده از امتيازات حاصل از بررسي هاي ميدان

اولين گام در انجام تحليل  .ستفاده گرديده استاز روش فرآيند سلسله مراتبي ا ،هاي مورد بررسي و مقايسه ميان آنها
عيارها آن فرآيند سلسله مراتبي، ايجاد ساختار سلسه مراتبي در موضوع مورد بررسي است كه در آن معيارها و زير م

  .)1 ةجدول شمار(مشخص گردد 
 
 
 
 
 

رابطه 
)كه  است  جوابها  از  وزن هريك   wi احتمال،  ميزان 
طبق انجام محاسباتی تعيين شد ه اند ( بد ست آمد ه است. 

تحلیل فرآیند  سلسله مراتبی 
برای استفاد ه از امتيازات حاصل از بررسی های ميد اني 
زير معيارها و  از معيارها و  و نظرسنجی د ر هر يك 
ارزيابی نمونه های مورد  بررسی و مقايسه ميان آنها، 

از روش فرآيند  سلسله مراتبی استفاد ه گرد يد ه است. 
مراتبی،  سلسله  فرآيند   تحليل  انجام  د ر  گام  اولين 
ايجاد  ساختار سلسه مراتبی د ر موضوع مورد  بررسی 
آن مشخص  معيارها  زير  و  معيارها  آن  د ر  كه  است 

گرد د  )جد ول شمارة 1(. 
تعيين  برای  مراتبی،  سلسله  ساختار  تشکيل  از  پس 
 9 جد ول  از  زيرمعيارها،  و  معيارها  اهميت  ضريب 
استفاد ه  آنها  بروی  د و  مقايسه  برای  ساعتی  كميتی 
می شود . باتوجه به آنکه 4 معيار كلی تاثير بر سيمای 
نمای  وضعيت  شهری،  فضای  بر  تاثير  شهری، 
ساختمان، د يد  و چشم اند از جهت اين تحقيق مورد  
د ر  آنها  بد وي  د و  مقايسه  است.  گرفته  قرار  استفاد ه 

ماتريس 4*4 به شکل زير صورت گرفته است: 
كميتي ساعتي براي  9دول ج، از ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارهاتشكيل ساختار سلسله مراتبي، براي تعيين  پس از

ير بر فضاي شهري، ثمعيار كلي تاثير بر سيماي شهري، تا 4باتوجه به آنكه . ي آنها استفاده مي شودومقايسه دو بر
در آنها  يمقايسه دو بدو. استوضعيت نماي ساختمان، ديد و چشم انداز جهت اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته 

:  صورت گرفته است زير شكلبه  4*4ماتريس 
 

تاثير بر سيماي 
شهري  

تاثير بر فضاي 
شهري  

وضعيت نماي 
ساختمان  

 ديد و چشم انداز  

ديد و چشم انداز   1 2/1 2/1 3/1
وضعيت نماي  2 1 1 2/1

ساختمان  
تاثير بر فضاي  2 1 1 2/1

شهري  
تاثير بر سيماي  3 2 2 1

شهري  
 

در اين روش ابتدا . تشكيل ماتريس، محاسبه ضريب اهميت معيارها با استفاده از روش ساعتي انجام مي پذيرد پس از
پس از  )طبق محاسبات ذيل( .محاسبه شده و سپس آنها را نرماليزه مي نمائيم Aميانگين هندسي رديف هاي ماتريس 

 .)1384دست، زبر(انجام اين مرحله، سازگاري منطقي قضاوت ها بررسي مي شوند 
  

1] = ديد و چشم انداز × 1
2

× 1
2

× 1
3
ضريب اهميت معيار= 0/5373=(25.)[  1222/0  

وضعيت نماي ساختمان  = [2×1× 1 ×1× 1
2
ضريب اهميت معيار= 1=(25.)[  2274/0 

تاثير بر فضاي شهري  =  [2×1×1× 1 × 1
2
ضريب اهميت معيار= 1=(25.)[  2274/0 

تاثير بر سيماي شهري  = [3×2×2× ضريب اهميت معيار= 1/8612=(25.)[1  4230/0 
 

نظر گرفته است، محاسبه ضريبي به نام ضريب  مكانيزمي كه ساعتي براي بررسي ناسازگاري در قضاوت ها، در
چنانچه  ؛حاصل مي شود (RI)به شاخص تصادفي بودن  CIاست كه از تقسيم شاخص ناسازگاري  (CR)ناسازگاري 

باشد سازگاري در قضاوت مورد قبول است و گرنه بايد در قضاوت ها تجديد نظر  1/0اين ضريب كوچك تر يا مساوي 
را  Lبايد ابتدا  CRجهت محاسبه . به عبارت ديگر ماتريس مقايسه دو دوئي معيارها بايد مجدداً تشكيل شود. شود

. محاسبه نمود

 

L  كه در آنAwi  ماتريس (برداري است كه از ضرب ماتريس مقايسه دودوئي معيارهاA ( در بردارWi  بردار وزن يا
سپس با استفاده از  )تعداد معيارها است n( .تعداد معيارها است به دست مي آيد، محاسبه گردد) ضريب اهميت معيارها

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐فرمول شاخص  = 𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛−1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶سازگاري بدست مي آيد و ضريب سازگاري با استفاده از فرمول     = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐

حاصل مي  

معيارها و زيرمعيارهاي ارزيابي انواع ساختمانهاي بلندمرتبه از لحاظ سيما و منظر شهري با لحاظ : 1جدول شماره 
 نگارندگان: ماخذ؛ ضريب اهميت

 

 
 

  

كنترل سازگاري زير 
معيارها 

ضريب 
اهميت 

ضريب زير معيارها 
اهميت 

معيارها 

0164/0  =CR 
در نتيجه سازگاري  1/0كمتر از 

 وجود دارد

 4230/0تاثير بر نشانه شهري  6247/0
 

تاثير بر 
سيماي 
شهري 

تاثير بر گروه شهري   2386/0
تاثير بر لبه شهري   1367/0

01/0  =CR 
درنتيجه سازگاري  1/0كمتر از 

وجود دارد 

تاثير بر  2274/0محصوريت   25/0
فضاي 

شهري 
تركيب زيباشناسانه   5/0

عملكرد   25/0
0046/0  =CR 

درنتيجه سازگاري  1/0كمتر از 
 وجود دارد

وضعيت نماي  2274/0مقياس   5394/0
ساختمان  شكل   297/0

رنگ  1635/0
0  =CR 

درنتيجه سازگاري  1/0كمتر از 
 وجود دارد

ديد و چشم انداز از  25/0
داخل 

ديد وچشم  1222/0
انداز 

ديد و چشم انداز از  75/0
پيرامون  

جد ول شماره 1: معیارها و زیرمعیارهاي ارزیابي انواع ساختمانهاي بلند مرتبه از لحاظ سیما و منظر شهري با لحاظ ضریب اهمیت؛ ماخذ: نگارند گان
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اهميت  ضريب  محاسبه  ماتريس،  تشکيل  از  پس 
با استفاد ه از روش ساعتی انجام مي پذيرد .  معيارها 
های  رد يف  هند سی  ميانگين  ابتد ا  روش  اين  د ر 
نرماليزه  را  آنها  سپس  و  شد ه  محاسبه   A ماتريس 
از انجام اين  می نمائيم. )طبق محاسبات ذيل( پس 
مرحله، سازگاری منطقی قضاوت ها بررسی مي شوند  

)زبرد ست، 1384(.

د ر  ناسازگاری  بررسی  برای  ساعتی  كه  مکانيزمی 
ضريبی  محاسبه  است،  گرفته  نظر  د ر  ها،  قضاوت 
تقسيم  از  كه  است   )CR( ناسازگاری  نام ضريب  به 
بود ن  تصاد فی  شاخص  به   CI ناسازگاری  شاخص 
)RI( حاصل می شود ؛ چنانچه اين ضريب كوچك تر 
يا مساوی 0/1 باشد  سازگاری د ر قضاوت مورد  قبول 
است و گرنه بايد  د ر قضاوت ها تجد يد  نظر شود . به 
بايد   ماتريس مقايسه د و د وئی معيارها  عبارت د يگر 
 L بايد  ابتد ا CR مجد د اً تشکيل شود . جهت محاسبه

را محاسبه نمود .                                                       
                                                                                          

L كه د ر آن Awi برد اری است كه از ضرب ماتريس 
 Wi برد ار  د ر   )A )ماتريس  معيارها  د ود وئی  مقايسه 
معيارها  تعد اد   معيارها(  اهميت  ضريب  يا  وزن  برد ار 
تعد اد    n( گرد د .  محاسبه  آيد ،  می  د ست  به  است 
معيارها است( سپس با استفاد ه از فرمول شاخـــص

كميتي ساعتي براي  9دول ج، از ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارهاتشكيل ساختار سلسله مراتبي، براي تعيين  پس از
ير بر فضاي شهري، ثمعيار كلي تاثير بر سيماي شهري، تا 4باتوجه به آنكه . ي آنها استفاده مي شودومقايسه دو بر

در آنها  يمقايسه دو بدو. استوضعيت نماي ساختمان، ديد و چشم انداز جهت اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته 
:  صورت گرفته است زير شكلبه  4*4ماتريس 

 
تاثير بر سيماي 

شهري  
تاثير بر فضاي 

شهري  
وضعيت نماي 

ساختمان  
 ديد و چشم انداز  

ديد و چشم انداز   1 2/1 2/1 3/1
وضعيت نماي  2 1 1 2/1

ساختمان  
تاثير بر فضاي  2 1 1 2/1

شهري  
تاثير بر سيماي  3 2 2 1

شهري  
 

در اين روش ابتدا . تشكيل ماتريس، محاسبه ضريب اهميت معيارها با استفاده از روش ساعتي انجام مي پذيرد پس از
پس از  )طبق محاسبات ذيل( .محاسبه شده و سپس آنها را نرماليزه مي نمائيم Aميانگين هندسي رديف هاي ماتريس 

 .)1384دست، زبر(انجام اين مرحله، سازگاري منطقي قضاوت ها بررسي مي شوند 
  

1] = ديد و چشم انداز × 1
2

× 1
2

× 1
3
ضريب اهميت معيار= 0/5373=(25.)[  1222/0  

وضعيت نماي ساختمان  = [2×1× 1 ×1× 1
2
ضريب اهميت معيار= 1=(25.)[  2274/0 

تاثير بر فضاي شهري  =  [2×1×1× 1 × 1
2
ضريب اهميت معيار= 1=(25.)[  2274/0 

تاثير بر سيماي شهري  = [3×2×2× ضريب اهميت معيار= 1/8612=(25.)[1  4230/0 
 

نظر گرفته است، محاسبه ضريبي به نام ضريب  مكانيزمي كه ساعتي براي بررسي ناسازگاري در قضاوت ها، در
چنانچه  ؛حاصل مي شود (RI)به شاخص تصادفي بودن  CIاست كه از تقسيم شاخص ناسازگاري  (CR)ناسازگاري 

باشد سازگاري در قضاوت مورد قبول است و گرنه بايد در قضاوت ها تجديد نظر  1/0اين ضريب كوچك تر يا مساوي 
را  Lبايد ابتدا  CRجهت محاسبه . به عبارت ديگر ماتريس مقايسه دو دوئي معيارها بايد مجدداً تشكيل شود. شود

. محاسبه نمود

 

L  كه در آنAwi  ماتريس (برداري است كه از ضرب ماتريس مقايسه دودوئي معيارهاA ( در بردارWi  بردار وزن يا
سپس با استفاده از  )تعداد معيارها است n( .تعداد معيارها است به دست مي آيد، محاسبه گردد) ضريب اهميت معيارها

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐فرمول شاخص  = 𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛−1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶سازگاري بدست مي آيد و ضريب سازگاري با استفاده از فرمول     = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐

حاصل مي  
سازگاری بد ست می آيد  و ضريب سازگاری با استفاد ه 

اين  د ر   RI گرد د .  مي  حاصل    

كميتي ساعتي براي  9دول ج، از ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارهاتشكيل ساختار سلسله مراتبي، براي تعيين  پس از
ير بر فضاي شهري، ثمعيار كلي تاثير بر سيماي شهري، تا 4باتوجه به آنكه . ي آنها استفاده مي شودومقايسه دو بر

در آنها  يمقايسه دو بدو. استوضعيت نماي ساختمان، ديد و چشم انداز جهت اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته 
:  صورت گرفته است زير شكلبه  4*4ماتريس 

 
تاثير بر سيماي 

شهري  
تاثير بر فضاي 

شهري  
وضعيت نماي 

ساختمان  
 ديد و چشم انداز  

ديد و چشم انداز   1 2/1 2/1 3/1
وضعيت نماي  2 1 1 2/1

ساختمان  
تاثير بر فضاي  2 1 1 2/1

شهري  
تاثير بر سيماي  3 2 2 1

شهري  
 

در اين روش ابتدا . تشكيل ماتريس، محاسبه ضريب اهميت معيارها با استفاده از روش ساعتي انجام مي پذيرد پس از
پس از  )طبق محاسبات ذيل( .محاسبه شده و سپس آنها را نرماليزه مي نمائيم Aميانگين هندسي رديف هاي ماتريس 

 .)1384دست، زبر(انجام اين مرحله، سازگاري منطقي قضاوت ها بررسي مي شوند 
  

1] = ديد و چشم انداز × 1
2

× 1
2

× 1
3
ضريب اهميت معيار= 0/5373=(25.)[  1222/0  

وضعيت نماي ساختمان  = [2×1× 1 ×1× 1
2
ضريب اهميت معيار= 1=(25.)[  2274/0 

تاثير بر فضاي شهري  =  [2×1×1× 1 × 1
2
ضريب اهميت معيار= 1=(25.)[  2274/0 

تاثير بر سيماي شهري  = [3×2×2× ضريب اهميت معيار= 1/8612=(25.)[1  4230/0 
 

نظر گرفته است، محاسبه ضريبي به نام ضريب  مكانيزمي كه ساعتي براي بررسي ناسازگاري در قضاوت ها، در
چنانچه  ؛حاصل مي شود (RI)به شاخص تصادفي بودن  CIاست كه از تقسيم شاخص ناسازگاري  (CR)ناسازگاري 

باشد سازگاري در قضاوت مورد قبول است و گرنه بايد در قضاوت ها تجديد نظر  1/0اين ضريب كوچك تر يا مساوي 
را  Lبايد ابتدا  CRجهت محاسبه . به عبارت ديگر ماتريس مقايسه دو دوئي معيارها بايد مجدداً تشكيل شود. شود

. محاسبه نمود

 

L  كه در آنAwi  ماتريس (برداري است كه از ضرب ماتريس مقايسه دودوئي معيارهاA ( در بردارWi  بردار وزن يا
سپس با استفاده از  )تعداد معيارها است n( .تعداد معيارها است به دست مي آيد، محاسبه گردد) ضريب اهميت معيارها

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐فرمول شاخص  = 𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛−1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶سازگاري بدست مي آيد و ضريب سازگاري با استفاده از فرمول     = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐

حاصل مي   فرمول از 
اساس  بر  كه  است  بود ن  تصاد فی  شاخص  فرمول 
تعيين  از جد ول، مقاد ير آن  استفاد ه  و  تعد اد  معيارها 

می شود .
محاسبه برد ار AW جهت محاسبه CR و سازگاري به 

شرح ذيل است سازگاري وجود  د ارد .
معيارهاست  زير  اهميت  ضرائب  محاسبه  بعد ،  گام 
ماتريس  )تشکيل  ساعتی  ماتريس  از  استفاد ه  با  كه 
گرد يد ه  انجام  هند سی  ميانگين  روش  وبا   ) جد اگانه 
است و سازگاری آنها نيز بررسی شد ه است )كه نتايج 
آن د ر جد ول شماره 1 منعکس گرد يد ه است(. پس 
انجام  معيارها، جهت  زير  اهميت  از محاسبه ضرائب 
مقايسه ميان امتيازات كسب شد ه توسط هر كد ام از 

كميتي ساعتي براي  9دول ج، از ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارهاتشكيل ساختار سلسله مراتبي، براي تعيين  پس از
ير بر فضاي شهري، ثمعيار كلي تاثير بر سيماي شهري، تا 4باتوجه به آنكه . ي آنها استفاده مي شودومقايسه دو بر

در آنها  يمقايسه دو بدو. استوضعيت نماي ساختمان، ديد و چشم انداز جهت اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته 
:  صورت گرفته است زير شكلبه  4*4ماتريس 
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در اين روش ابتدا . تشكيل ماتريس، محاسبه ضريب اهميت معيارها با استفاده از روش ساعتي انجام مي پذيرد پس از
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2

× 1
2

× 1
3
ضريب اهميت معيار= 0/5373=(25.)[  1222/0  

وضعيت نماي ساختمان  = [2×1× 1 ×1× 1
2
ضريب اهميت معيار= 1=(25.)[  2274/0 

تاثير بر فضاي شهري  =  [2×1×1× 1 × 1
2
ضريب اهميت معيار= 1=(25.)[  2274/0 

تاثير بر سيماي شهري  = [3×2×2× ضريب اهميت معيار= 1/8612=(25.)[1  4230/0 
 

نظر گرفته است، محاسبه ضريبي به نام ضريب  مكانيزمي كه ساعتي براي بررسي ناسازگاري در قضاوت ها، در
چنانچه  ؛حاصل مي شود (RI)به شاخص تصادفي بودن  CIاست كه از تقسيم شاخص ناسازگاري  (CR)ناسازگاري 

باشد سازگاري در قضاوت مورد قبول است و گرنه بايد در قضاوت ها تجديد نظر  1/0اين ضريب كوچك تر يا مساوي 
را  Lبايد ابتدا  CRجهت محاسبه . به عبارت ديگر ماتريس مقايسه دو دوئي معيارها بايد مجدداً تشكيل شود. شود

. محاسبه نمود

 

L  كه در آنAwi  ماتريس (برداري است كه از ضرب ماتريس مقايسه دودوئي معيارهاA ( در بردارWi  بردار وزن يا
سپس با استفاده از  )تعداد معيارها است n( .تعداد معيارها است به دست مي آيد، محاسبه گردد) ضريب اهميت معيارها

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐فرمول شاخص  = 𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛−1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶سازگاري بدست مي آيد و ضريب سازگاري با استفاده از فرمول     = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐

حاصل مي   ، مقادير آن تعيين تعداد معيارها و استفاده از جدولاساس  در اين فرمول شاخص تصادفي بودن است كه بر RI. گردد
. مي شود

 
   :و سازگاري به شرح ذيل است CRجهت محاسبه  AWمحاسبه بردار 

0/4905  
 

 =

0/1222                        
0/9107 0/2274 1        1

2
                  1       2 

0/9107 0/2274 1        1
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زائده اي داخلي به يكديگر مربوط شده از هاي مجموعه به صورت سه مكعب مستطيل با قاعده مربع است كه كبلو تيپ 
متر  520طبقه مسكوني است هر طبقه مسكوني در  10بلوك و هر بلوك داراي يك پيلوت و  11مجموعه داراي . اند

مربع طراحي شده و داراي يك واحد آپارتماني سه خوابه، دو واحد آپارتمان دو خوابه و دو واحد آپارتمان يك خوابه 
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نمونه های مورد  مطالعه د ر معيارهای مختلف، اقد ام 
الزم صورت می گيرد .

شناخت نمونه های مورد  مطالعه 
چهار نمونه مورد ی تحقيق حاضر آپارتمانهای مرتفع، 
مجتمع آپارتمانی بانك ملی، ششصد  د ستگاه و چند  
اماميه كه د ر بافت های جد يد   آپارتمانی د ر  مجتمع 
آپارتمانهای  باشد .  می  اند   شد ه  واقع  مشهد   شهر 
استقرار  با  مرتبه  بلند   ساختمانهای  نمونه  مرتفع 
بانك  آپارتمانی  مجتمع  متراكم،  غير  و  گسسته 
استقرار  نحوه  با  بلند مرتبه  ساختمانهای  نمونه  ملی 
پيوسته و متراكم، آپارتمانهای ششصد  د ستگاه نمونه 
ساختمانهاي نيمه بلند  با استقرار پراكند ه غير متراكم 
با استقرار پيوسته و  بلند   اماميه نمونه الگوی نيمه  و 
شرح  به  يك  هر  كلی  مشخصات  كه  است  متراكم 

ذيل است.

آپارتمانهای مرتفع 
 46200 مرتفع  آپارتمانهاي  مجموعه  سايت  مساحت 
متر مربع است و د ر منطقه 2 شهر قرار گرفته است. 
اراضی اين مجموعه از موقوفات آستان قد س رضوی 
است كه كارفرمای احد اث آن نيز بود ه است. احد اث 
آن سال 1351 آغاز و از سال 1357 به تد ريج پس از 
آماد ه سازی هر بلوک، آپارتمانهای آن واگذار گرد يد .

از  قد س،  آستان  باغ  به  شرق  و  شمال  از  مجموعه 
فرد وسی  بلوار  به  جنوب  از  و  اقبال  مسيل  به  غرب 
محد ود  شد ه است. تيپ  بلوكهای مجموعه به صورت 
سه مکعب مستطيل با قاعد ه مربع است كه از زائد ه 
مجموعه  اند .  شد ه  مربوط  يکد يگر  به  د اخلی  ای 
د ارای 11 بلوک و هر بلوک د ارای يك پيلوت و 10 
طبقه مسکونی است هر طبقه مسکونی د ر 520 متر 
آپارتمانی سه  واحد   د ارای يك  و  مربع طراحی شد ه 
خوابه، د و واحد  آپارتمان د و خوابه و د و واحد  آپارتمان 
يك خوابه است. به اين ترتيب هر بلوک د ارای 50 
آپارتمانی است  آپارتمان و مجتمع د ارای 550 واحد  
كه تراكم ساختمانی آن 140 د رصد   می باشد . جهت 
گيری بلوكها به سمت جنوب بود ه كه د ر چهار رد يف 

موازی با فاصله 20 متر ساخته شد ه اند  و فاصله د و 
اين  بلوک مجاور د ر هر رد يف حد ود  13 متر است. 
مجموعه با حفاظ از محيط اطراف آن جد ا شد ه است 
و د ر طبقه همکف بلوكها كاربری تجاری، مذهبی و 

غيره قرار گرفته است )عکس شماره 1 و 2(.

  
مجتمع آپارتمانی بانک ملی 

و  است  مربع  متر   40000 مجموعه  سايت  مساحت 
از شمال  د ر منطقه 1 شهر واقع شد ه است. مجتمع 
مجموعه  يك  بنزين،  پمپ  د رمانی،  مجموعه  يك 
خيابان  به  غرب  از  قرنی،  شهيد   خيابان  و  آموزشی 
جنوب  از  و  ملی  بانك  زائرسراي  و  صاد قی  شهيد  
توسط  مجتمع  اين  است.  منتهی  وليعصر  خيابان  به 
شركت ساختمانی ملی و مسکن د ر 5 فاز ساخته شد ه 
كه واگذاري آن از سال 1377 آغاز شد ه است. مجتمع 
د ر د رون يك بافت مسکونی ويالئی قرار گرفته است 
و تعد اد  طبقات آن 11 طبقه و مجموع واحد های آن 
د ر حد ود  1420 می باشد . آپارتمانهای آن د ر حد ود  
75 متر مربع زيربنای مفيد  د ارد  و تراكم ساختمانی د ر 
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تماني است كه تراكم ساختماني آن واحد آپار 550آپارتمان و مجتمع داراي  50به اين ترتيب هر بلوك داراي . است
متر ساخته شده  20جهت گيري بلوكها به سمت جنوب بوده كه در چهار رديف موازي با فاصله  .درصد  مي باشد 140

اين مجموعه با حفاظ از محيط اطراف آن جدا شده است . متر است 13اند و فاصله دو بلوك مجاور در هر رديف حدود 
 .)2و  1 عكس شماره( قرار گرفته است غيرهو اربري تجاري، مذهبي و در طبقه همكف بلوكها ك

  

 
 .عكسبرداري نگارندگان: ؛ ماخذآپارتمان مرتفع از نماي دور .2عكس و  آپارتمان مرتفع از نماي نزديك .1عكس 
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مجتمع از شمال يك مجموعه . شهر واقع شده است 1ت و در منطقه متر مربع اس 40000مساحت سايت مجموعه 
بانك  غرب به خيابان شهيد صادقي و زائرسراي ، ازجموعه آموزشي و خيابان شهيد قرنيپمپ بنزين، يك مدرماني، 

فاز ساخته شده  5در اين مجتمع توسط شركت ساختماني ملي و مسكن . ملي و از جنوب به خيابان وليعصر منتهي است
ن يك بافت مسكوني ويالئي قرار گرفته است و تعداد ومجتمع در در. آغاز شده است 1377آن از سال كه واگذاري 
متر مربع زيربناي  75آپارتمانهاي آن در حدود . مي باشد 1420طبقه و مجموع واحدهاي آن در حدود  11طبقات آن 

به طور  وكها به سمت جنوب و غالباًجهت گيري بل. درصد مي باشد 480مفيد دارد و تراكم ساختماني در آن حدود 
پيش آن محدود و نگهباني هاي متعددي در اطراف  ،فضاي سبز مجموعه فضاي باز خصوصاً .پيوسته ساخته شده اند

 .)4و  3عكس شماره ( شده استآن ساخته ، مجموعه تجاري و مسجد در اطراف است بيني شده
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جهت كارمندان و  1353تا  1350اين مجتمع توسط وزارت مسكن در طي سالهاي . غرب به بلوار خيام محدود است

 30بلوك آن  16 .ستاز همكف قرار گرفته او طبقه  5مي باشد كه در  19مجموعه تعداد بلوك . كارگران ساخته شد
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عکس 1. آپارتمان مرتفع از نماي نزد یک

عکس 2. آپارتمان مرتفع از نماي د ور؛ ماخذ: عکسبرد اری نگارند گان.
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به سمت جنوب و غالبًا به طور پيوسته ساخته شد ه اند . 
و  محد ود   مجموعه،  سبز  فضای  باز خصوصًا  فضای 
نگهبانی های متعد د ی د ر اطراف آن پيش بينی شد ه 
است، مجموعه تجاری و مسجد  د ر اطراف آن ساخته 

شد ه است )عکس شماره 3 و 4(.

مجتمع آپارتمانی ششصد  د ستگاه 
حد ود   د ر  د ستگاه  ششصد   مجتمع  سايت  وسعت 
مشهد   شهر   1 منطقه  د ر  و  است  مربع  متر   60000
واقع شد ه است. مجموعه از شمال به محل نمايشگاه 
و بلوار فرد وسی و از جنوب به بلوار ارشاد  و از شرق 
به بلوار شهيد  صاد قی و از غرب به بلوار خيام محد ود  
طی  د ر  مسکن  وزارت  توسط  مجتمع  اين  است. 
تا 1353 جهت كارمند ان و كارگران  سالهای 1350 
ساخته شد . تعد اد  بلوک مجموعه 19 می باشد  كه د ر 
5 طبقه و از همکف قرار گرفته است. 16 بلوک آن 
د ر  و  است  واحد ی   40 آن  بلوک   30 و  واحد ی   30
مجموع 600 واحد  آپارتمانی با زيربنای حد ود  80 متر 

مربع د ر هر واحد  د ر اين مجموعه ساخته شد ه است. 
تراكم ساختمانی د ر حد ود  90 د رصد  بود ه و بيش از 
70 د رصد  مساحت مجتمع به فضای باز و فضای سبز 
و د سترسيها اختصاص يافته است. د ر قسمت شمالی 

آن كاربريهای مختلف قرار گرفته اند  )عکس شماره 5 و 6(.

آپارتمانهای امامیه 
د ر منطقه اماميه د ر قالب سياستهای د ولت، آپارتمانهای 
زياد ی ساخته شد ه است. اين اراضی د ر شمال غربی 
مشهد  واقع شد ه است كه اكثر ساختمانهای آن 4 يا 
5 طبقه هستند  و شيوه و الگوی ساخت آنها متفاوت 
مي باشد ؛ بطوريکه بعضی از آنها به صورت پيوسته و 
متراكم و بعضی به صورت گسسته ساخته شد ه اند . 
چند  نمونه از آپارتمانهای اين مجموعه شامل شقايق، 
گاليل، ياس و كاج جهت بررسی و ارزيابی كلی د ر 

نظر گرفته شد ه اند .

نظرات  و  ميد اني  بررسيهاي  و  مشاهد ات  اساس  بر 
زيرمعيارها  لحاظ  از  نظر  مورد   نمونة  چهار  ساكنان 
منظر  و  سيما  شد ه جهت  گرفته  د رنظر  معيارهاي  و 

تماني است كه تراكم ساختماني آن واحد آپار 550آپارتمان و مجتمع داراي  50به اين ترتيب هر بلوك داراي . است
متر ساخته شده  20جهت گيري بلوكها به سمت جنوب بوده كه در چهار رديف موازي با فاصله  .درصد  مي باشد 140
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مجتمع آپارتماني بانك ملي  

مجتمع از شمال يك مجموعه . شهر واقع شده است 1ت و در منطقه متر مربع اس 40000مساحت سايت مجموعه 
بانك  غرب به خيابان شهيد صادقي و زائرسراي ، ازجموعه آموزشي و خيابان شهيد قرنيپمپ بنزين، يك مدرماني، 

فاز ساخته شده  5در اين مجتمع توسط شركت ساختماني ملي و مسكن . ملي و از جنوب به خيابان وليعصر منتهي است
ن يك بافت مسكوني ويالئي قرار گرفته است و تعداد ومجتمع در در. آغاز شده است 1377آن از سال كه واگذاري 
متر مربع زيربناي  75آپارتمانهاي آن در حدود . مي باشد 1420طبقه و مجموع واحدهاي آن در حدود  11طبقات آن 

به طور  وكها به سمت جنوب و غالباًجهت گيري بل. درصد مي باشد 480مفيد دارد و تراكم ساختماني در آن حدود 
پيش آن محدود و نگهباني هاي متعددي در اطراف  ،فضاي سبز مجموعه فضاي باز خصوصاً .پيوسته ساخته شده اند

 .)4و  3عكس شماره ( شده استآن ساخته ، مجموعه تجاري و مسجد در اطراف است بيني شده
 

عكسبرداري : ماخذ؛ آپارتمان بانك ملي از نماي نزديك .3عكس 
 .نگارندگان

 
 
 
 
 

مجتمع آپارتماني ششصد دستگاه  
. شهر مشهد واقع شده است 1متر مربع است و در منطقه  60000وسعت سايت مجتمع ششصد دستگاه در حدود 

بلوار فردوسي و از جنوب به بلوار ارشاد و از شرق به بلوار شهيد صادقي و از و مجموعه از شمال به محل نمايشگاه 
جهت كارمندان و  1353تا  1350اين مجتمع توسط وزارت مسكن در طي سالهاي . غرب به بلوار خيام محدود است

 30بلوك آن  16 .ستاز همكف قرار گرفته او طبقه  5مي باشد كه در  19مجموعه تعداد بلوك . كارگران ساخته شد

عکس 3. آپارتمان بانک ملي از نماي نزد یک

در مربع در هر واحد متر  80واحد آپارتماني با زيربناي حدود  600واحدي است و در مجموع  40بلوك آن  30واحدي و 
ت مجتمع به فضاي حدرصد مسا 70يش از بدرصد بوده و  90تراكم ساختماني در حدود . اين مجموعه ساخته شده است

عكس ( در قسمت شمالي آن كاربريهاي مختلف قرار گرفته اند. تباز و فضاي سبز و دسترسيها اختصاص يافته اس
 .)6و  5شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .عكسبرداري نگارندگان: ؛ ماخذمجتمع آپارتماني ششصد دستگاه از  نماي نزديك .5عكس 
 

آپارتمانهاي اماميه  
اين اراضي در شمال غربي مشهد واقع . آپارتمانهاي زيادي ساخته شده است ،در منطقه اماميه در قالب سياستهاي دولت

بطوريكه بعضي  ؛دمي باشگوي ساخت آنها متفاوت شيوه و الطبقه هستند و  5يا  4شده است كه اكثر ساختمانهاي آن 
چند نمونه از آپارتمانهاي اين مجموعه . نها به صورت پيوسته و متراكم و بعضي به صورت گسسته ساخته شده اندآاز 

 .يل، ياس و كاج جهت بررسي و ارزيابي كلي در نظر گرفته شده اندشامل شقايق، گال

 .عكسبرداري نگارندگان: ؛ ماخذآپارتمانهاي اماميه .8عكس و آپارتمانهاي اماميه  .7عكس 
نظر از لحاظ زيرمعيارها و معيارهاي درنظر  مورد ةاساس مشاهدات و بررسيهاي ميداني و نظرات ساكنان چهار نمون بر

تاثير بر گرفته شده جهت سيما و منظر شهري مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند كه نتايج ارزيابي درخصوص معيارهاي 
 7 و 5 و 3 و 2ول شماره ابه ترتيب در جدسيماي شهر، تاثير بر فضاي شهر، نماي ساختمان و ديد و چشم انداز 

ارزيابي نهايي چهار نمونه با اعمال . در اين خصوص داليل ارزيابي نيز در جداول منعكس شده است. ستمنعكس شده ا
. ارائه شده است 8ضرائب اهميت هريك از معيارها در جدول شماره 

 

در مربع در هر واحد متر  80واحد آپارتماني با زيربناي حدود  600واحدي است و در مجموع  40بلوك آن  30واحدي و 
ت مجتمع به فضاي حدرصد مسا 70يش از بدرصد بوده و  90تراكم ساختماني در حدود . اين مجموعه ساخته شده است

عكس ( در قسمت شمالي آن كاربريهاي مختلف قرار گرفته اند. تباز و فضاي سبز و دسترسيها اختصاص يافته اس
 .)6و  5شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .عكسبرداري نگارندگان: ؛ ماخذمجتمع آپارتماني ششصد دستگاه از  نماي نزديك .5عكس 
 

آپارتمانهاي اماميه  
اين اراضي در شمال غربي مشهد واقع . آپارتمانهاي زيادي ساخته شده است ،در منطقه اماميه در قالب سياستهاي دولت

بطوريكه بعضي  ؛دمي باشگوي ساخت آنها متفاوت شيوه و الطبقه هستند و  5يا  4شده است كه اكثر ساختمانهاي آن 
چند نمونه از آپارتمانهاي اين مجموعه . نها به صورت پيوسته و متراكم و بعضي به صورت گسسته ساخته شده اندآاز 

 .يل، ياس و كاج جهت بررسي و ارزيابي كلي در نظر گرفته شده اندشامل شقايق، گال

 .عكسبرداري نگارندگان: ؛ ماخذآپارتمانهاي اماميه .8عكس و آپارتمانهاي اماميه  .7عكس 
نظر از لحاظ زيرمعيارها و معيارهاي درنظر  مورد ةاساس مشاهدات و بررسيهاي ميداني و نظرات ساكنان چهار نمون بر

تاثير بر گرفته شده جهت سيما و منظر شهري مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند كه نتايج ارزيابي درخصوص معيارهاي 
 7 و 5 و 3 و 2ول شماره ابه ترتيب در جدسيماي شهر، تاثير بر فضاي شهر، نماي ساختمان و ديد و چشم انداز 

ارزيابي نهايي چهار نمونه با اعمال . در اين خصوص داليل ارزيابي نيز در جداول منعكس شده است. ستمنعكس شده ا
. ارائه شده است 8ضرائب اهميت هريك از معيارها در جدول شماره 

 

عکس 7. آپارتمانهای امامیه

عکس 8. آپارتمانهای امامیه؛ ماخذ: عکسبرد اری نگارند گان.

در مربع در هر واحد متر  80واحد آپارتماني با زيربناي حدود  600واحدي است و در مجموع  40بلوك آن  30واحدي و 
ت مجتمع به فضاي حدرصد مسا 70يش از بدرصد بوده و  90تراكم ساختماني در حدود . اين مجموعه ساخته شده است

عكس ( در قسمت شمالي آن كاربريهاي مختلف قرار گرفته اند. تباز و فضاي سبز و دسترسيها اختصاص يافته اس
 .)6و  5شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .عكسبرداري نگارندگان: ؛ ماخذمجتمع آپارتماني ششصد دستگاه از  نماي نزديك .5عكس 
 

آپارتمانهاي اماميه  
اين اراضي در شمال غربي مشهد واقع . آپارتمانهاي زيادي ساخته شده است ،در منطقه اماميه در قالب سياستهاي دولت

بطوريكه بعضي  ؛دمي باشگوي ساخت آنها متفاوت شيوه و الطبقه هستند و  5يا  4شده است كه اكثر ساختمانهاي آن 
چند نمونه از آپارتمانهاي اين مجموعه . نها به صورت پيوسته و متراكم و بعضي به صورت گسسته ساخته شده اندآاز 

 .يل، ياس و كاج جهت بررسي و ارزيابي كلي در نظر گرفته شده اندشامل شقايق، گال

 .عكسبرداري نگارندگان: ؛ ماخذآپارتمانهاي اماميه .8عكس و آپارتمانهاي اماميه  .7عكس 
نظر از لحاظ زيرمعيارها و معيارهاي درنظر  مورد ةاساس مشاهدات و بررسيهاي ميداني و نظرات ساكنان چهار نمون بر

تاثير بر گرفته شده جهت سيما و منظر شهري مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند كه نتايج ارزيابي درخصوص معيارهاي 
 7 و 5 و 3 و 2ول شماره ابه ترتيب در جدسيماي شهر، تاثير بر فضاي شهر، نماي ساختمان و ديد و چشم انداز 

ارزيابي نهايي چهار نمونه با اعمال . در اين خصوص داليل ارزيابي نيز در جداول منعكس شده است. ستمنعكس شده ا
. ارائه شده است 8ضرائب اهميت هريك از معيارها در جدول شماره 

 

عکس 5. مجتمع آپارتمانی ششصد  د ستگاه از  نماي نزد یک؛ 
ماخذ: عکسبرد اری نگارند گان.



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

103

شهري مورد  بررسي و ارزيابي قرار گرفتند  كه نتايج 
سيماي شهر،  بر  تاثير  معيارهاي  د رخصوص  ارزيابي 

تاثير بر فضاي شهر، نماي ساختمان و د يد  و چشم 
 7 و   5 و   3 و   2 شماره  جد اول  د ر  ترتيب  به  اند از 

ل 
جدو

2 .
هر

ي ش
يما

ر س
ر ب

تاثي
ار 

معي
ظ 

حا
از ل

به 
مرت

ند 
ي بل

نها
تما

ساخ
اع 

 انو
بي

رزيا
ا

خذ
 ما

؛
 :

ان
دگ

گارن
ن

. 
جه 

نتي
ي 

زياب
ار

مع 
ج

ره 
ر گ

ر د
تاثي

ار 
معي

زير
به 

در ل
ير 

 تاث
يار

رمع
زي

 
ه  

شان
ر ن

ر ب
تاثي

ار 
معي

زير
هر 

ي ش
يما

ر س
ر ب

تاثي
ار 

معي  
به 

مرت
ند 

ي بل
نها

تما
ساخ

ي 
زياب

ل ار
الي

د
از 

متي
ا

رزيا
ا

ي 
ب

ي 
زياب

ل ار
الي

د
از 

متي
ا

ي 
زياب

ار
ي 

زياب
ل ار

الي
د

از 
متي

ا
ي 

زياب
ار

5/2 
48

27
/2 

در 
ن 

ي آ
گير

رار
ه ق

ه ب
وج

بات
گ 

بزر
ن 

يدا
ي م

زدك
ن

ت 
قوي

ث ت
باع

ي، 
وس

فرد
ده 

ن ش
يدا

ي م
صر

ب
)

صا 
صو

خ
حيد

 تو
ان

خياب
ت 

جه
از 

 (
ذا 

ل
ست

ب ا
خو

ي 
خيل

ي 
زياب

ار
 .

71
58

/
0 

3 
رار 

ستق
ت ا

 عل
به

غم 
 الر

لي
ه ع

كند
پرا

د، 
زيا

اع 
رتف

ود ا
وج

حد 
در 

ي 
زياب

ار
شد

ي با
ف م

ضعي
.  

20
51

/
0 

5/1 
ت 

قعي
 مو

 به
جه

اتو
ب

ي و
گير

رار
ق

 
ت 

ابلي
ق

 و 
دور

ي 
 ها

فق
از ا

ده 
شاه

م
ي 

زياب
، ار

سب
منا

ي 
رس

دست
شد

ي با
ب م

خو
حد 

در 
 .

56
17

5
/

1 
5/2 

فع 
مرت

ي 
نها

تما
آپار

)
 و 

سته
گس

به 
مرت

لند
ع ب

 نو
از

كم
ترا

يرم
غ

 (

2 
2 

در 
ي 

گير
رار

ت ق
 عل

به
راه 

هار 
ي چ

ديك
نز

)
نه 

هم
ن م

ندا
چ

 (
ت 

قوي
و ت

در 
ي 

زياب
ا ار

 لذ
آن

ي 
صر

ب
ست

ط ا
وس

 مت
حد

 .

47
72

/
0 

2 
ت 

 عل
به

رار 
ستق

ا كم 
ترا

م
در 

به 
ن، ل

تما
ساخ

در 
ط 

وس
 مت

حد
ب 

ن آ
زما

 سا
وار

بل
ست

ده ا
د ش

جا
اي

 .

27
34

/
0 

2 
وع 

از ن
كه 

د آن
جو

باو
به 

مرت
ند 

ي بل
نها

تما
ساخ

ي 
گير

رار
ت ق

 عل
 به

ست
ا

ي 
رس

دست
 و 

 تر
سب

منا
نا

 با 
سه

مقاي
در 

تر 
ف 

ضعي
ي 

زياب
، ار

فع
مرت

ي 
نها

تما
آپا

شد
ي با

ط م
وس

 مت
حد

در 
 .

24
94

/1 
2 

ي 
 مل

ك
بان

)
 نو

از
 و 

سته
پيو

به 
مرت

ند 
ع بل

كم
ترا

م
 (

5/1 
43

16
5

/
1 

ي 
ذار

يرگ
 تاث

دم
ت ع

 عل
به

ب 
 جل

دم
و ع

ره 
ر گ

د
حد 

در 
ي 

زياب
، ار

جه
تو

شد
ي با

ف م
ضعي

 .

35
79

/
0 

5/1 
رار 

ستق
ت ا

 عل
به

له 
اص

و ف
ده 

اكن
پر

كم 
اع 

رتف
 و ا

ياد
ز

ي 
خيل

ي 
زياب

ار
شد

ي با
ف م

ضعي
 .

13
67

/
0 

1 
عه 

مو
مج

ن 
ه اي

ينك
ت ا

 عل
به

ست
ي ا

متر
ت ك

بقا
ي ط

دارا
 

ن 
يابا

ز خ
اد ا

 زي
سبتا

ه ن
صل

ا فا
وب

به 
تر 

كم
ه، 

رفت
ر گ

قرا
ي 

صل
ا

رح 
مط

ي 
هر

ه ش
شان

ن ن
نوا

ع
ي 

زياب
ه ار

يج
ن نت

براي
 بنا

ت و
اس

شد
ي با

ف م
ضعي

 .

93
70

5
/

0 
5/1 

ه  
تگا

دس
صد 

شش
)

 و 
سته

گس
ند 

ه بل
نيم

وع 
از ن

كم
ترا

ر م
غي

 (

5/1 
56

84
/1 

ي 
ذار

يرگ
 تاث

دم
ت ع

 عل
به

ب 
 جل

دم
و ع

ره 
ر گ

د
حد 

در 
ي 

زياب
، ار

جه
تو

شد
ي با

ف م
ضعي

 .

35
79

/
0 

5/1 
كم 

ترا
ر م

قرا
ست

ت ا
 عل

به
ي 

زياب
، ار

ان
خياب

به 
در ل

سط
متو

حد 
در 

 
 

شد
ي با

م
. 

27
34

/
0 

2 
كم 

ت 
بقا

د ط
عدا

ت ت
 عل

به
نه 

شا
ظ ن

حا
از ل

ن 
سا

 يك
و

 و 
شد

ي با
 نم

رح
مط

ي 
هر

ش
ي 

ف م
ضعي

حد 
در 

ي 
زياب

ار
شد

با
 .

93
70

5
/

0 
5/1 

يه 
مام

ي ا
نها

تما
آپار

)
 و 

سته
پيو

ند 
ه بل

نيم
وع 

از ن
كم

ترا
م

 (



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

104

 
ل 

جدو
3. 

ري
شه

ي 
ضا

ر ف
ر ب

تاثي
ار 

معي
ظ 

حا
از ل

به 
مرت

ند 
ي بل

نها
تما

ساخ
اع 

 انو
بي

رزيا
ا

خذ
 ما

؛
 :

ان
دگ

گارن
ن

. 
جه 

نتي
ي 

زياب
ار

مع 
ج

رد 
ملك

ر ع
عيا

يرم
ز

نه 
اسا

اشن
زيب

ب 
ركي

ار ت
معي

زير
ت  

وري
حص

ر م
عيا

يرم
ز

ي 
ضا

ر ف
ر ب

تاثي
ار 

معي
ي  

هر
ش

اي 
انه

ختم
سا

 
 

تبه
 مر

لند
ب

 

ي 
زياب

ل ار
الي

د
از 

متي
ا

رزيا
ا

ي 
ب

ي 
زياب

ل ار
الي

د
از 

متي
ا

ي 
زياب

ار
ي 

زياب
ل ار

الي
د

از 
متي

ا
ي 

زياب
ار

2 
75/1 

در 
ت 

عالي
و ف

رد 
ملك

د ع
مبو

ك
ن 

تما
ساخ

 از 
اثر

 مت
ري

شه
ي 

ضا
ف

ي 
زياب

، ار
اف

طر
ي ا

 ها
ري

كارب
 و 

ها
شد

ي با
ف م

ضعي
حد 

در 
. 

37
5

/0 
5/1 

ل 
صو

ه ا
ي ب

جه
 تو

كم
ي 

ضا
ر ف

ه د
سان

شنا
زيبا

ي 
هر

ش
ل 

اص
صاً 

صو
خ

 و 
ين

متبا
ي 

اها
فض

يت
صور

مح
 

1 
2 

 و 
نده

راك
ي پ

گير
رار

ت ق
 عل

به
 يا 

ان
خياب

بة 
در ل

رار 
ستق

م ا
عد

حد 
در 

ي 
زياب

و ار
ينر

از ا
ن، 

يدا
م

شد
ي با

ف م
ضعي

 .

37
5

/
0 

5/1 
فع 

مرت
ي 

نها
تما

آپار

5/1 
62

5
/1 

ي 
ضا

ر ف
ت د

عالي
و ف

رد 
ملك

ع
ها 

ن 
تما

ساخ
 از 

اثر
 مت

ري
شه

در 
ف 

طرا
ي ا

 ها
ري

كارب
و 

سط
متو

حد 
 

شود
ي 

ي م
زياب

ار
 

5/0 
2 

ل 
صو

ه ا
ي ب

جه
 تو

بي
ي 

ضا
ر ف

ه د
سان

شنا
زيبا

ل 
 اص

صا
صو

ي خ
هر

ش
هم 

 و 
سب

 تنا
س و

قيا
م

ب 
ركي

و ت
صر 

عنا
ي 

وند
پي

75/0 
5/1 

ي 
ضا

د ف
جا

ت اي
 عل

به
حد 

در 
ي 

زياب
، ار

سب
منا

نا
شد

ي با
ف م

ضعي
 .

37
5

/
0 

5/1 
ي 

 مل
ك

بان

2 
87

5
/1 

ي 
ضا

ر ف
ت د

عالي
و ف

رد 
ملك

ع
دم 

ت ع
 عل

 به
اف

طر
ي ا

هر
ش

جود
و

 
 از 

اده
ستف

 و ا
صار

ح
ي 

 برا
عه

مو
مج

از، 
ي ب

ضا
ف

حد 
در 

ت، 
راغ

ت ف
وقا

ا
ود 

ي ش
ي م

زياب
ط ار

وس
مت

5/0 
2 

ل 
صو

ه ا
ي ب

جه
 تو

كم
ي 

ضا
ر ف

ه د
سان

شنا
زيبا

ل 
 اص

صا
صو

ي خ
هر

ش
 و 

ين
متبا

ي 
اها

فض
به 

جه 
 تو

ت و
وري

حص
م

ب 
ناس

و ت
س 

قيا
ل م

اص

1 
2 

به 
ها 

لوك
ي ب

گير
رار

ت ق
 عل

به
ت 

وري
حص

، م
نده

راك
ت پ

صور
ل 

شك
ي 

لوب
مط

 و 
فته

گر
ن

شد
ي با

ف م
ضعي

ي 
زياب

ار
 .

37
5

/
0 

5/1 
اه 

ستگ
د د

شص
ش

5/1 
62

5
/1 

ي 
ضا

ر ف
ت د

عالي
و ف

رد 
ملك

ع
حد 

در 
ف، 

طرا
ي ا

هر
ش

ود 
ي ش

ي م
زياب

ف ار
ضعي

37
5

/0 
5/1 

ل 
صو

ه ا
ي ب

جه
 تو

بي
ي 

ضا
ر ف

ه د
سان

شنا
زيبا

دم 
اً ع

وص
خص

ي 
هر

ش
ي 

وند
م پي

ل ه
 اص

يت
رعا

اد 
يج

ي، ا
هر

ر ش
اص

عن
ل 

 اص
ين

متبا
ي 

ضا
ف

ب 
ركي

و ت
رو 

قلم

75/0 
5/1 

ن 
بود

كم 
ترا

ت م
 عل

به
ن ، 

يابا
ه خ

ر لب
ا د

معه
جت

م
ف 

طرا
در ا

ي 
سب

ت ن
وري

حص
م

ي 
 عل

لي
ه و

شد
اد 

يج
ن ا

آ
ت 

يفي
د ك

فاق
ب 

ناس
م ت

رغ
ال

در 
ي 

زياب
و ار

ينر
از ا

ت 
 اس

الزم
ست

ط ا
وس

 مت
حد

 .

5/0 
2 

يه 
مام

ي ا
نها

تما
آپار

بی
زیا

ار



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

105

ل 
جدو

4. 
ان

ختم
 سا

اي
 نم

دن
 بو

وب
مطل

ار 
معي

ظ 
حا

از ل
به 

مرت
ند 

ي بل
نها

تما
ساخ

اع 
 انو

بي
رزيا

ا
خذ

 ما
؛

 :
ان

دگ
گارن

ن
.

 
جه 

نتي
ي 

زياب
ار

مع 
ج

گ 
ر رن

عيا
يرم

ز
ل 

شك
ار 

معي
زير

س 
قيا

ر م
عيا

يرم
ز

ي 
نما

ن 
بود

ب 
طلو

ر م
عيا

م
ن  

تما
ساخ

ه  
رتب

ندم
ي بل

نها
تما

ساخ
ي 

زياب
ل ار

الي
د

از 
متي

ا
ي 

زياب
ار

ي 
زياب

ل ار
الي

د
از 

متي
ا

بي
زيا

ار
 

ي 
زياب

ل ار
الي

د
از 

متي
ا

ارز ي 
ياب

5/2 
33

63
/2 

ده 
م ش

جا
ي ان

نج
رس

 نظ
 به

جه
اتو

ب
ن 

كنا
 سا

از
)

ره 
شما

ل 
جدو

5 (
 با 

و
 از 

ني
وال

ن ط
زما

كه 
ه آن

ت ب
عناي

ن 
چني

هم
 و 

ذرد
ي گ

ن م
ت آ

ساخ
جه 

 تو
آن

ي 
داز

رپر
 نو

ي و
ساز

 به
به

شد
ي با

ف م
ضعي

ي 
زياب

، ار
شده

ن
 .

24
53

/0 
5/1 

يبا 
ت ز

سبا
تنا

به 
ب 

طلو
و م

ل 
شك

ت 
عل

ند 
و بل

ك 
اري

ب
ن  

تما
ساخ

74
25

/0 
5/2 

ت 
بقا

د ط
عدا

ت ت
 عل

به
)10 

بقه
ط

 (
يد 

ز د
س ا

قيا
م

ي 
ضا

ت ف
 عل

 به
عه،

مو
مج

 از 
رج

 خا
 در

اقع
ر و

ناظ
 از 

ت و
 اس

ني
سا

ن ان
يابا

ز خ
ه ا

صل
 فا

ب و
ناس

ز م
با

ي 
سان

س ان
قيا

، م
كها

 بلو
ين

در ب
ده 

ع ش
واق

ظر 
د نا

دي
ست

ني
. 

ل 
اص

ظ 
حا

از ل
به 

ب 
ركي

و ت
ي 

هنگ
هما

ك
ن 

تما
ساخ

ي 
گير

رار
م ق

عد
ت 

عل
ار 

 كن
 در

وتاه
عه

مو
مج

ن 
ي اي

كها
بلو

ارد
د د

جو
ي و

هنگ
هما

 ،
 .

ذا 
ل

شد
ي با

ب م
خو

ي 
زياب

ل ار
ر ك

د
 .

34
85 /1 

5/2 
ع  

رتف
ي م

نها
تما

آپار

5/1 
51

49
/1 

ده 
م ش

جا
ي ان

نج
رس

 نظ
 به

جه
اتو

ب
بتاً 

 نس
ان

ختم
 سا

كه
ت آن

 عل
 به

و
ح 

صال
و م

گ 
و رن

شد 
ي با

ز م
وسا

ن
حد 

در 
ي 

زياب
ت ار

 اس
سب

منا
ن 

آ
شد

ي با
ب م

خو
 .

40
88

/0 
5/2 

ت 
سبا

تنا
به 

ب 
ناس

نام
ود 

وج
ت 

عل
ي 

نها
تما

ساخ
رم 

و ف
يم 

حج
ب 

ناس
نام

29
7

/0 
1 

ن 
ب بي

ناس
ة م

صل
 فا

تن
داش

و ن
اد 

 زي
فاع

 ارت
لت

ه ع
ب

ت 
 اس

ني
سا

يران
س غ

قيا
ا م

ي ه
رس

دست
 و 

ان
ختم

سا
هم 

ار 
 كن

 در
لند

و ب
اه 

كوت
ي 

نها
تما

ساخ
ي 

گير
رار

و ق
در 

ي 
زياب

ل ار
ر ك

، د
نها

تما
ساخ

ن 
ي بي

هنگ
هما

و نا
شد

ي با
ف م

ضعي
د  

ح
 .

80
91 /0 

5/1 
ي  

 مل
ك

بان

5/2 
53

92
/2 

ود 
وج

و با
ي 

نج
رس

 نظ
 به

جه
اتو

ب
كه

آن
 

ي 
دار

 بر
هره

از ب
ي 

ياد
ن ز

زما
ذرد

ي گ
ن م

تما
ساخ

0 
ت 

 عل
به

در 
ي 

زياب
، ار

آن
ي 

سب
ن ن

بود
يز 

تم
شد

ي با
ط م

وس
 مت

حد
 .

32
7

/0 
2 

بتاً 
 نس

سب
تنا

ب  
ناس

م
59

4
/0 

2 
ن 

چني
هم

 و 
كها

 بلو
اف

طر
در ا

از 
ي ب

اها
فض

ود 
وج

به 
 و 

ني
سا

س ان
قيا

، م
ان

خياب
 از 

سب
منا

له 
اص

ف
 و 

وتاه
ي ك

نها
تما

ساخ
ي 

گير
رار

م ق
عد

ت 
عل

 و 
لند

ب
در 

د، 
دار

جود
ي و

هنگ
هما

ها، 
مان

اخت
ن س

سا
 يك

فاع
ارت

ست
ب ا

خو
ي 

خيل
ي 

زياب
ل ار

ك
 .

61
82 /1 

3 
ه  

تگا
دس

صد 
شش

2 
76

95
/1 

ود 
وج

و با
ي 

نج
رس

 نظ
 به

جه
اتو

ب
ث 

حدا
از ا

ي 
والن

ن ط
زما

كه 
آن

به 
ضا 

و بع
رد 

گذ
ي 

 نم
ان

ختم
سا

ي 
نما

 و 
شده

ي ن
كاف

جه 
 تو

ما 
ن

ند 
ست

ر ه
 آو

لت
سا

و ك
ف 

كثي
ها 

آن
ن 

براي
بنا

ف 
ضعي

حد 
در 

ي 
زياب

ار شد
ي با

م
 .

24
52

5
/

0 
5/1 

ب 
ناس

ت
ب 

ناس
نام

44
55

/0 
5/1 

ت 
بقا

د ط
عدا

ت ت
 عل

به
 5يا  4

ض 
عري

 و 
بقه

ط
ظر 

د نا
 دي

ف از
طرا

ي ا
يها

رس
دست

ي 
سب

ن ن
بود

ست
ي ا

سان
س ان

قيا
ج م

خار
 .

ل 
داخ

ظر 
د نا

 دي
ي از

ول
ب 

ناس
ز م

ي با
ضا

د ف
جو

م و
عد

ت 
 عل

 به
عه

مو
مج

ست
ي ا

سان
يران

س غ
قيا

م
 .

 و 
گي

اهن
هم

ظ 
حا

از ل
ن 

سا
 يك

ات
طبق

ي 
دارا

ها 
مان

اخت
ر س

اكث
ب 

ركي
ت

كل
ر ش

 نظ
ي از

د ول
ستن

ه
 

ي 
تها

فاو
ها ت

نما
ن 

بي
ارد

ودد
وج

ي 
ياد

ز
 .

ي 
ف م

ضعي
ي 

زياب
ع ار

مو
مج

در 
شد

با
 .

07
88 /1 

2 
يه 

مام
ي ا

نها
تما

آپار

بی
زیا

ار



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

106

ان.
د گ

گارن
ذ: ن

ماخ
ه؛ 

رتب
د  م

 بلن
اي

انه
ختم

 سا
اي

 نم
يت

ضع
ص و

صو
 رخ

ن د
كنا

 سا
ي از

نج
رس

 نظ
.5 

ول
جد 

ول 
جد

5. 
رتبه

د م
ي بلن

انها
ختم

 سا
ماي

ت ن
ضعي

ص و
صو

درخ
ان 

ساكن
 از 

جي
رسن

نظ
اخذ

؛ م
 :

گان
ارند

نگ
.  

    

هنما
را

 :
 ارز

ي به
نسب

بي 
رزيا

ي ا
 بند

بقه
ط

دي
 عد

ي و
اصل

بي 
يا

:  
يف

ضع
لي 

خي
: 

128
3

/0 – 
032

9
؛ 0/

يف
ضع

: 
223

8
/0 – 

128
3

؛ 0/
سط

متو
: 

319
2

/0 – 
233

8
   ؛0/

وب
خ

: 
414

7
/0 – 

319
2

؛ 0/
وب

ي خ
خيل

:  
510

1
/0 – 

414
7

/0  
  

  

  رديف
ــي  

ـــ
راوان

د ف
ــــ

صـ
در

ــد 
لنــ

ي ب
انها

ختم
ـــا

سـ
وني

سك
ه م

مرتب
  

ــي 
خيلـ

ــم 
ـــ

ك
صد

در
  

در  كم   صد
سط

متو
  

صد
در

  
صد  زياد
در

  
ــي 

خيلـ صد  زياد
در

  
ابي

ارزي
  

سبي
ن

  
ابي

ارزي
  

صلي
ا

  
بي 

ـــا
ارزي دي
عد

  

1  
تفع

مر
  

15  
20  

35  
20  

15  
190

6
/0  

يف
ضع

  
5/1  

2  
ملي

ك 
بان

  
0  

5/6  
6/22  

29  
9/41  

323
7

/0  
وب

خ
  

5/2  
3  

ميه
اما

  
1/12  

2/18  
4/39  

2/24  
1/6  

161
6

/0  
يف

ضع
  

5/1  
4  

گاه
دست

صد 
شش

  
5  

15  
30  

30  
20  

231
2

/0  
سط

متو
  

2  
5  

كل
در

  
7/6  

4/14  
7/31  

26  
2/21  

229
2

/0  
سط

متو
  

2  



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

107

 .نگارندگان: ؛ ماخذارزيابي انواع ساختمانهاي بلند مرتبه از لحاظ معيار ديد و چشم انداز .6جدول 
ديد و چشم  

 انداز 
 

ساختمانهاي 
 بلند مرتبه

نتيجه  جمع ارزيابي ديد و چشم انداز از اطراف ساكنين بلند مرتبهاز نظر ديد و چشم انداز 
 داخلي امتياز ارزيابي داليل امتياز ارزيابيارزيابي 

 625/0 5/2 آپارتمانهاي مرتفع
طبق (

جدول 
) 7شماره 

به علت ايجاد افق ديد 
وسيع و چشم انداز 

كوهها و ساختمانهاي 
اطراف و نحوه استقرار 

بازتر، ارزيابي طبق 
نظرسنجي از ساكنان 

طبق جدول شماره (
. خوب مي باشد)7

به علت سطح اشغال  875/1 5/2
عدم نسبتاً كم و 

فشردگي زياد ديد و 
چشم انداز از نظر 

ساكنان اطراف مجموعه 
خوب مي باشد 

خوب   5/2
5/2 

به علت ايجاد افق ديد  5/0 2 بانك ملي
وسيع و چشم انداز 

نسبتا مناسب در بعضي 
از ساختمانهاي مجتمع 

طبق نظرسنجي 
ارزيابي در حد متوسط 

مي باشد 

به علت استقرار و تراكم  125/1 5/1
فشرده آپارتمانهاي و 

بانك ملي و وجود 
ساختمانهاي كوتاه و 

بلند در اطراف، از ديد 
ساكنان اطراف ديد و 

چشم انداز مسدود شده 
و نتيجة ارزيابي ضعيف 

. مي باشد

625/1 5/1 
ضعيف 

ششصد دستگاه  به علت وجود فصاي  5/0 2
سبز و در فضاي 

اطراف مجتمع علي 
الرغم نبود افق ديد 

وسيع طبق نظرسنجي 
ارزيابي در حد متوسط 

مي باشد 

به علت سطح اشغال  875/1 5/2
نسبتاًكم و عدم فشردگي 
زياد، ديد و چشم انداز از 

ديد ساكنان اطراف، 
. خوب مي باشد

375/2 5/2 
خوب 

اماميه  عدم افق ديد به علت  375/0 5/1
وسيع و چشم انداز 
مناسب و همچنين 

عدم وجود فضاي سبز 
و درختان در اطراف 

طبق نظرسنجي 
ارزيابي ضعيف مي 

باشد 

به علت استقرار نسبتا  5/1 2
متراكم از ديد ساكنان 

اطراف، ديد و چشم انداز 
متوسط ارزيابي مي 

گردد 

متوسط  875/1
2 
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 .نگارندگان: ؛ ماخذخصوص ديد و چشم انداز نظر ساكنان ساختمانهاي بلند مرتبه در .7جدول 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
رديف 

درصد فراواني 
ساختمانهاي بلند 

مرتبه مسكوني 

خيلي 
كم 

درصد 

كم 
درصد 

متوسط 
درصد 

زياد 
درصد 

خيلي 
زياد 

درصد 

ارزيابي 
نسبي 

ارزيابي 
اصلي 

ارزيابي 
عددي 

 5/2خوب  3262/0 45 25 20 5 5مرتفع  1
 2متوسط  2524/0 8/25 3/32 4/19 7/9 9/12بانك ملي  2
 5/1ضعيف  1445/0 1/3 25 4/34 8/18 8/18اماميه  3
 2متوسط  246/0 20 30 50 0 0ششصد دستگاه  4
 2متوسط  2332/0 4/21 2/28 1/30 7/9 7/10دركل  5

 .نگارندگان: ؛ ماخذارزيابي نهايي انواع ساختمانهاي بلند مرتبه از لحاظ سيما و منظر شهري .8جدول 
در مجموع 
ساختمانها 

نيمه بلند (اماميه 
) پيوسته و متراكم

ششصددستگاه 
نيمه بلند گسسته (

) و غيرمتراكم

بلند (بانك ملي 
مرتبه پيوسته و 

) متراكم

آپارتمانهاي مرتفع 
بلند مرتبه گسسته (
) غيرمتراكم و

ساختمانهاي 
بلندمرتبه 

رديف 

ارزش 
اسمي 

ارزش ارزش 
ضريب 

ارزش ارزش 
ضريب 

ارزش ارزش 
ضريب 

ارزش ارزش 
ضريب 

ضريب ارزش 
اهميت 

معيار 

تاثير بر  4230/0 4827/2 0502/1 2 846/0 4317/1 6056/0 5684/1 6634/0 8707/1متوسط 
سيماي 
شهر 

1 

تاثير بر  2274/0 75/1 398/0 625/1 3695/0 875/1 4264/0 625/1 398/0 7188/1ضعيف 
فضاي 
شهري 

2 

نماي  2274/0 3363/2 5313/0 5149/1 3445/0 5392/2 5774/0 7695/1 4024/0 04/2متوسط 
ساختمان 

 

3 

ديد و  1222/0 5/2 3055/0 625/1 1986/0 375/2 2902/0 875/1 2291/0 0938/2متوسط 
چشم 
انداز 

4 

نتيجه ارزيابي ساختمانها در  285/2 7586/1 8996/1 6929/1 909/1
تمام معيارها  

نتيچه ارزيابي ساختمانها در خوب متوسط متوسط ضعيف متوسط 
تمام معيارها 

 
و جمع بندي  نتيجه گيري

 :جمعبندي وضعيت انواع ساختمانهاي بلند مرتبه در معيارهاي مختلف به صورت كلي به شرح ذيل مي باشد
معيار تاثير بر سيماي شهري باتوجه به موقعيت قرارگيري آپارتمانهاي مرتفع و قابليت مشاهده از افق هاي درخصوص 

در آپارتمانهاي ششصد دستگاه به . بوده است) خوب(دور و نزديكي به ميدان و افزايش تقويت بصري آن، نتايج ارزيابي 
صلي و عدم تاثيرگذاري بر گره و عدم تشكيل لبه، نتايج علت تعداد طبقات كم تر و قرارگيري با فاصله از خيابان ا

درخصوص معيار تاثير بر فضاي شهري هرچند وضعيت هيچكدام از ساختمانهاي مورد بررسي  .ارزيابي ضعيف مي باشد
مناسب نبوده، در مجموع ششصد دستگاه به علت وجود فضاي باز در اطراف و استفاده عموم مردم از آن، وضعيت 

توسط مي باشد و در مجتمع بانك ملي و اماميه علي الرغم تشكيل نسبي فضاي شهري، به علت عدم ارزيابي م
درخصوص معيار مطلوبيت نماي  .مطلوبيت آن و بي توجهي به اصول زيباشناسانه ضعيف ارزيابي گرديده است

دم رعايت مقياس انساني و ساختمان، آپارتمانهاي ششصد دستگاه به علت رعايت مقياس انساني و بانك ملي به علت ع
 در .نامناسب بودن شكل ساختمانها، علي الرغم مناسب بودن رنگ در نماي ساختمان ضعيف ارزيابي گرديده است

، آپارتمانهاي مرتفع باارزيابي خوب بهترين بوده كه علت آن ديد و چشم انداز مناسب خصوص معيار ديد و چشم انداز

جد ول 7. نظر ساکنان ساختمانهاي بلند  مرتبه د ر خصوص د ید  و چشم اند از؛ ماخذ: نگارند گان.

جد ول 8. ارزیابي نهایي انواع ساختمانهاي بلند  مرتبه از لحاظ سیما و منظر شهري؛ ماخذ: نگارند گان.
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ارزيابي  اين خصوص د اليل  منعکس شد ه است. د ر 
نيز د ر جد اول منعکس شد ه است. ارزيابي نهايي چهار 
نمونه با اعمال ضرائب اهميت هريك از معيارها د ر 
ارزيابی جمع  است.نتيجه  ارائه شد ه   8 جد ول شماره 
زيرمعيار تاثير د ر گره زيرمعيار تاثير د ر لبه  زيرمعيار 

تاثير بر نشانه  معيار تاثير بر سيمای شهر 

نتیجه گیری و جمع بند ی
د ر  مرتبه  بلند   ساختمانهاي  انواع  وضعيت  جمعبند ي 
به شرح ذيل مي  به صورت كلي  معيارهاي مختلف 

باشد : 
باتوجه  شهری  سيمای  بر  تاثير  معيار  د رخصوص 
قابليت  و  مرتفع  آپارتمانهای  قرارگيری  موقعيت  به 
و  ميد ان  به  نزد يکی  و  د ور  های  افق  از  مشاهد ه 
)خوب(  ارزيابی  نتايج  آن،  بصری  تقويت  افزايش 
به علت  آپارتمانهای ششصد  د ستگاه  د ر  است.  بود ه 
تعد اد  طبقات كم تر و قرارگيری با فاصله از خيابان 
اصلی و عد م تاثيرگذاری بر گره و عد م تشکيل لبه، 
معيار  د رخصوص  باشد .  می  ضعيف  ارزيابی  نتايج 
از  بر فضای شهری هرچند  وضعيت هيچکد ام  تاثير 
ساختمانهای مورد  بررسی مناسب نبود ه، د ر مجموع 
ششصد  د ستگاه به علت وجود  فضای باز د ر اطراف 
و استفاد ه عموم مرد م از آن، وضعيت ارزيابی متوسط 
می باشد  و د ر مجتمع بانك ملی و اماميه علی الرغم 
تشکيل نسبی فضای شهری، به علت عد م مطلوبيت 
ضعيف  زيباشناسانه  اصول  به  توجهی  بی  و  آن 
مطلوبيت  معيار  د رخصوص  است.  گرد يد ه  ارزيابی 
به  د ستگاه  ششصد   آپارتمانهاي  ساختمان،  نمای 
علت  به  ملی  بانك  و  انسانی  مقياس  رعايت  علت 
بود ن شکل  نامناسب  و  انسانی  مقياس  رعايت  عد م 
نمای  د ر  رنگ  بود ن  مناسب  الرغم  علی  ساختمانها، 
ارزيابی گرد يد ه است. د ر خصوص  ساختمان ضعيف 
باارزيابی  اند از، آپارتمانهای مرتفع  معيار د يد  و چشم 
اند از  چشم  و  د يد   آن  علت  كه  بود ه  بهترين  خوب 
مناسب ساكنان د ر ساختمان و اطراف آن بود ه است. 
د ر مجتمع بانك ملی به علت استقرار فشرد ه و وجود  

بود ه  ترين  آن ضعيف  اطراف  د ر  كوتاه  ساختمانهای 
است.

ارائه شد ه د ر جد ول  ارزيابي  نتايج نهايي  با توجه به 
شماره 8، و با عنايت به معيارهای د ر نظر گرفته شد ه 
آپارتمانهای  شهری  منظر  و  سيما  وضعيت  ارزيابي 
مرتفع، خوب 0 د ر مجتمع بانك ملی ارزيابي متوسط، 
د ر ششصد  د ستگاه ارزيابي متوسط و د ر اماميه نتيجه 
كلی وضعيت  به صورت  و  باشد   می  ارزيابي ضعيف 
سيما و منظر شهری د ر نمونه های مورد ی، متوسط 
اول  فرضيه  به  باتوجه  اينرو  از  گرد د .  می  ارزيابی 
بلند   ساختمانهای  د ر  رسد   می  نظر  به  كه  تحقيق 
مرتبه مسکونی شهر مشهد ، به ابعاد  مختلف سيما و 
منظر شهری د ر استقرار، طراحی و ساخت و نگهد اری 
ساختمانها، توجه كافی صورت نگرفته است، اثبات می 
گرد د . با عنايت به نتايج نهايی ارزيابی انواع مختلف 
د ارای  مسکونی  سازی  مرتبه  بلند   ساختمانهای 
تاثيرات متفاوتی بود ه اند  و نوع ساختمان بلند  مرتبه 
گسسته و غير متراكم )آپارتمانهای مرتفع( د ر مقايسه 
با نوع ساختمانهای بلند  مرتبه پيوسته و متراكم )بانك 
و  ايجاد  سيما  بهتری جهت  زمينه های  د ارای  ملی( 
موضوع  اين  همچنين   . است  مطلوب  شهری  منظر 
به  است  صاد ق  نيز  بلند   نيمه  آپارتمانهای  مورد   د ر 
آن  متراكم  غير  و  گسسته  نوع  د ر  كه  است  نحوی 
)نمونه آپارتمانهای ششصد  د ستگاه( د ر مقايسه با نوع 
زمينه  د ارای  اماميه(  )آپارتمانهای  متراكم  و  پيوسته 
مطلوب  شهری  منظر  و  سيما  ايجاد   جهت  بهتری 
است. از اينرو فرضيه د وم تحقيق نيز مبني بر آنکه به 
نظر مي رسد  انواع ساختمانهاي بلند  مرتبه مسکوني، 
تاثيرات متفاوتي را بر سيما و منظر شهري مي گذارند  
و نوع بلند  مرتبه و نيمه بلند  گسسته و غير متراكم د ر 
مقايسه با نوع بلند  مرتبه و نيمه بلند  پيوسته و متراكم 
ايجاد  سيما و منظر  د اراي زمينه هاي بهتري جهت 

شهري مطلوب هستند ،اثبات مي گرد د .
بر اساس يافته های تحقيق می توان نکات و توصيه 
های زير را د ر مورد  ساختمانهای بلند  مرتبه مسکونی 
د ر حوزه تاثيرگذاری آنها بر سيما و منظر شهری ارائه 
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كرد .
1.با توجه به تاثيرگذار ی ساختمانهای بلند  د ر سيما 
آنها  استقرار  نحوه  و  مکانيابی  د ر  است  شهری الزم 
د ر سايت به جنبه های مختلف آن خصوصا تاثير بر 
نشانه، گره و لبه توجه شود  تا باعث افزايش خوانايی و 
ارتقاء سيمای شهر گرد د . د ر اين خصوص موارد  ذيل 

مورد  تاكيد  است
قابل  د ور  های  افق  از  بلند   ساختمانهای  هرچه   -  
مشاهد ه تر باشند  و نحوه قرارگيری و نوع ساختمان 

مناسبتر باشد ، بيشتر قابليت نشانه شد ن را د ارند .
د ر  بلند (  نيمه  )يا  مرتبه  بلند    - هرچه ساختمانهای 
لبه های شهری متراكم تر باشند  و از د يد  لبه های 
طبيعی جلوگيری نکرد ه باشند ، به ايجاد  و تقويت لبه 

كمك می نمايند .
طور  به  گره  اطراف  د ر  اگر  بلند   ساختمانهای   -  
مکان  حس  تقويت  د ر  باشند   شد ه  طراحی  مناسبی 

ناظر موثر خواهند  بود .
شهری  فضاهای  مطلوبيت  ايجاد   به  است  الزم   .2
اطراف ساختمانهای بلند  مرتبه توجه شود . اين مهم 
با ايجاد  محصوريت هايی با مقياس انسانی و لحاظ 
با تركيب زيباشناسانه  المانهای مناسب  طراحی ها و 
بوجود   فضاها  اين  د ر  مختلف  عملکرد های  وجود   و 

می آيد .
3. بلحاظ اينکه بين ساختمانهای بلند  و پيکر انسان 
ارتباط نامناسبی وجود  د ارد ، برای انسانی نمود ن فرم 
بنا می توان از ايجاد  بافتهای متراكم د ر اين ساخمانها 
د ر  باز  فضای  ايجاد   با  همچنين  و  نمود   جلوگيری 
های شهری،  لبه  از  آنها  د اد ن  فاصله  و  آنها  اطراف 
ناظر  د ر  ساختمان  به  نسبت  د يد   عمق  ايجاد   باعث 

شد ه و ارتباط مطلوبی با فرم د ر بينند ه بوجود  آورد .
جواری  هم  به  هماهنگی،  اصل  به  باتوجه  بايد    .4
چرا  شود   توجه  كوتاه  و  بلند   ساختمانهای  مناسب 
ايجاد   بين ساختمانها موجب  ارتباط  و  كه هماهنگی 
را  شهر  نمای  همگونی  و  شد ه  نما  د ر  برابر  مقياس 

بوجود  می آورد .
تناسبات  د ارای  بلند   ساختمانهای  شکل  هرچه   .5

زيباتر و مطلوبتري باشد ، باعث ارتقاء نمای ساختمان 
و مطلوبيت منظر شهری می گرد د .

6. باتوجه به نقش ساختمانهای بلند  د ر شهر از لحاظ 
بصری، هرچه به نمای ساختمانها )چه د ر حال طراحي 
زيبايی  تا  شود   توجه  نگهد اری(  د ر  چه  و  ساخت  و 
بصری  تاثير  آورد ،  بوجود   ناظر  برای  را  جذابيت  و 

ساختمان بيشتر خواهد  بود .
ساختمانهای  مکانيابی  و  استقرار  نحوه  به  هرچه   .7
اند از  چشم  ايجاد   شود ،  توجه  بيشتر  شهر  د ر  بلند  
د يد   انسد اد   عد م  و  بلند   ساختمانهای  برای  مناسب 

ساختمانهای اطراف د ر وضعيت بهتری خواهد  بود .
بازتر  صورت  به  بلند   ساختمانهای  استقرار  هرچه   .8
باشد ،  د اشته  وجود   آنها  بين  مناسب  فاصله  و  باشد  
انسد اد  د يد  ساختمانهای بلند  توسط بلوكهای مختلف 
ساختمانهای  د يگر  طرف  از  و  شد ه  كمتر  مجتمع 

اطراف هم از د يد  مناسبتری برخورد ار خواهند  بود .
بايد   شهری  طرحهای  و  هاي  ريزی  برنامه  د ر   .9
متناسب با ويژگی انواع ساختمانهای بلند  مرتبه، نسبت 
به مکانيابی و ساخت آنها به نحوي اقد ام نمود  كه به 
اين  د ر  نمايد .  كمك  مطلوب  شهری  منظر  و  سيما 
ساختمانهای  ساخت  ضوابط  اصول  تد وين  خصوص 
و  راه  وزارت  و  شهري  مد يريت  توسط  مرتبه  بلند  
توصيه  شهر  هر  هاي  ويژگي  با  متناسب  شهرسازي 

می گرد د .

منابع و مآخذ 
معاصر  شهرسازي   )1371( استالف  و  استروفسکي   
از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن، ترجمه الد ن 

اعتضاد ي، مركز نشر د انشگاه تهران، چاپ اول 
 اشپر، آلبرت )1373( شهر هوشمند ، مصاحبه با مجله 
اباد ي،  فصلنامه  مهد وي،  شهرزاد   ترجمه:  اسکاال، 

شماره 12
 امين زاد ه، بهناز )1376( ساختمانهاي بلند  و محيط 
ملي  همايش  نخستين  مقاالت  مجموعه  شهري، 
صنعت،  و  علم  د انشگاه  ايران،  د ر  بلند   ساختمانهاي 

جلد  اول 
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بر  موثر  عوامل  )1377(بررسي  محمد رضا  بمانيان،   
نامه  پايان  ايران،  د ر  بلند   ساختمانهاي  گيري  شکل 

د كتري د ر گرايش معماري، د انشگاه تهران 
و شهر،  بلند   ساختمان   )1390( محمد رضا  بمانيان،   

مؤسسه نشر شهر 
 بنه لو و لئونارد  )1355( بنياد هاي شهرسازي مد رن، 

ترجمه: مهد ي كوثر، انتشارات د انشگاه تهران
 بهزاد فر، مصطفي )1387( واژه نامه مفاهيم طراحي 
شهري، طرح تحقيقاتي انجام شد ه د ر مركز مطالعاتي 

و تحقيقاتي شهرسازي و معماري 
طراحي   )1371( ناصر  بنياد ي،  و  محمود   توسلي،   
فضاي شهري، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ايران، جلد  د وم 
روشهاي طراحي  و  اصول   )1369( توسلي، محمود    
اول،  جلد   ايران،  د ر  مسکوني  فضاهاي  و  شهري 
وزارت مسکن و شهرسازي، مركز مطالعات و تحقيقات 

شهرسازي و معماري، چاپ اول 
روش  بر  اي  مقد مه   )1387( محمد رضا،  نيا،  حافظ   

تحقيق د ر علوم انساني، انتشارات سمت، تهران 
انتشارات  شهر،  تا  شار  از   )1375( محسن،  حبيبي،   

د انشگاه تهران، شماره 234 چاپ اول 
 رضازاد ه، راضيه )1386( اصول و معيارهاي ساماند هي 
و ضوابط و مقررات سيماي شهري، طرح تحقيقاتي 
انجام شد ه د ر مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي 

و معماري 
تکنيکهاي  اسفند يار )1377( جزوه د رس  زبرد ست،   

برنامه ريزي شهري 2، د انشکد ه هنرهاي زيبا
مراكز  يابي  مکان   )1384( اسفند يار  زبرد ست،   
امد اد رساني با استفاد ه از GIS و روش ارزيابي چند  
 ،21 شماره  زيبا،  هنرهاي  نشريه   ،AHP معياري 

ص17-5
و  تخيالت  شهرسازي،   )1384( فرانسواز  شواي،   
انتشارات  حبيبي،  محسن  سيد   ترجمه  واقعيات، 

د انشگاه تهران، چاپ د وم 
 )1380( ايران،  ومعماري  شهرسازي  عالي  شوراي   
ساختمانهاي بلند  تهران، ضوابط و مکانيابي، مصوب 

انتشارات  اجرائي،  نامه  آئين  با  همران   1380/8/2(
اول،  چاپ  شهري  ريزي  برنامه  و  پرد ازش  شركت 

تهران
طراحي  د ر  كلي  مفاهيم   )1375( ولفانگ  شولز،   
مركز  سازي،  مرتبه  بلند   اساسي  مسائل  ساختمان، 

مطالعات تحقيقات شهرسازي 
و  سازي  مرتبه  بلند    )1375( مينوش  صد وقيانزاد ه،   

فضاي شهري، مركز مطالعات برنامه ريزي شهري 
اساسي  مسائل   )1375( د يگران  و  فرزانه  طاهري،   
بلند  مرتبه سازي انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات 

شهرسازي و معماي ايران، تهران 
 عبد اهلل خان گرجي، بهرام )1385( سيماي شهري: 
بعد  رها شد ه سياست هاي شهري د ر ايران، فصلنامه 

آباد ي، شماره 53، صص 19-6
 عزيزي، محمد مهد ي )1378( ارزيابي اثرات كالبد ي- 
زيبا،  هنرهاي  نشريه  تهران،  د ر  سازي  برج  فضايي 

شماره 4 و 5، صفحات 33-46-تهران 
د و  تطبيقي  بررسي   )1386( محمد مهد ي،  عزيزي،   
الگوي مجتمع هاي مسکوني )متعارف و بلند  مرتبه(، 

نشريه هنرهاي زيبا شماره 32، صفحه 38-27
 غمامي، مجيد ، )1371( مالحظاتي د ر باب سياست 

افزايش تراكم د ر شهرها، مجله آباد ي، شماره 5
 ،1372  ، شعله  نوذري،  و  فرشته  حقيقت،  كازروني   
مشاور  سازمان  تهران،  بلند   ساختمانهاي  به  نگاهي 

فني و مهند سي شهرد اري تهران 
بلند  مرتبه سازي   كبيري، مهري، )1378( ضرورت 
د ر شهر تهران ، پايان نامه فوق ليسانس د انشگاه آزاد  

اسالمي تهران 
چگونگي  رابطه   )1389( مهرد اد ،  مشاور  كريمي   
شهري،  منظر  و  مرتبه  بلند   ساختمانهاي  قرارگيري 

فصلنامه باغ منظر شماره 13، صفحه 99-89
ت:  شهري.  منظر  گزيد ه   )1382( كالن،  گورد ن،   
منوچهر طبيبيان، چاپ د وم، انتشارات د انشگاه تهران، 

تهران 
 گورد ون، كالن، )1377( گزيد ه منظر شهري، ترجمه 

د كتر منوچهر طبيبيان، انتشارات د انشگاه تهران 
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ترجمه: منصور  آتن،  منشور   )1355( لوكوربوزيه،   
فالمکي، انتشارات د انشگاه تهران 

 لينچ، كوين، )1355( سيماي شهر، ترجمه: منوچهر 
مزيني، انتشارات د انشگاه شهيد  بهشتي 

   )1389( بهرام،  سرمست  مهد ي،  محمد   متوسلي،   
ميزان حس  د ر  مقياس شهر  نقش  تحليل  و  بررسي 
تعلق به مکان، فصلنامه مد يريت شهري شماره 26، 

صفحه 146-133
د ر  سازي  مرتبه  بلند    )1375( سهراب،  مشهود ي،   
تهران و لزوم تد وين ضوابط ويژه اي براي جلوگيري 
از اثرات مخرب آن، مجله علمي معماري و شهرسازي

 موريس، جيمز، )1386( تاريخ شکل شهر تا انقالب 
جهاد   انتشارات  رضازاد ه،  ترجمه:  راضيه  صنعتي 

د انشگاهي 
 مهند سين مشاور پارت، )1382( طرح منطقه بند ي و 
تعيين محد ود ه هاي د اراي پتانسيل بلند  مرتبه سازي 

د ر شهر مشهد  
طرح  نويس  پيش   )1389( پارت،  مشاور  مهند سين   
تد وين ضوابط ساخت و ساز ساختمانهاي بلند  مرتبه 
شهر  مجاز  و  مصوب  هاي  پهنه  زير  و  ها  پهنه  د ر 

تهران.

CABE, 2007, Guidance on tall building 
Leicester city council, 2007 ,Tall Build-
ings Supplementary Planning Document
Liverpol city council, 2004, Tall building 
«supplementary planning Document»,
Portsmouth city council 2009, Tall build-
ing «supplementary planning Docu-
ment»
Urban design Guidelines for high rise 
building, Ottawa
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سنجش میزان د سترسی به تسهیالت شهری با استفاد ه از منطق فازی؛ 
نمونه مورد ی: شهر تبریز

صد یقه لطفی*- د انشیارگروه جغرافیا و برنامه ريزی شهری د انشگاه مازند ران، مازند ران، ايران.
ایوب منوچهری میاند وآب- د انشجوی د وره د کتری جغرافیا و برنامه ريزی شهری د انشگاه تهران، تهران، ايران.

حسن آهار- د انشجوی کارشناسی ارشد  شهرسازی د انشگاه آزاد  قزوين، قزوين، ايران.
محمد  علی سالکی - د انشجوی کارشناسی ارشد  جغرافیا و برنامه ريزی شهری د انشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ايران.

چکید ه
فاکتورهای  از  به فضای های عمومی و تسهیالت شهری می تواند  يکی  د سترسی 
مهم استفاد ه از آن ها باشد ، علی رغم اينکه که ارزيابی د سترسی به فضاهای عمومی 
خیلی مهم می باشد ، مطالعات خیلی کمی د ر اين زمینه صورت گرفته است. فضاهای 
عمومی يک قسمت حیاتی از زند گی روزانه ما د ر شهر را تشکیل می د هد ، خیابان های 
که برای رسید ن به محل کار يا مد رسه يا د انشگاه و غیره از آن ها عبور می کنیم، 
مکان هايی که بچه ها بازی می کنند  و اماکن مذهبی که برای انجام تکالیف مذهبی 
مورد  استفاد ه قرار می گیرد . د سترسی به اين فضاها نیاز توسعه پايد ار شهرها می باشد ، 
عالوه بر د سترسی آسان به اين فضاها، کیفیت د سترسی نیز اهمیت بااليی د ارد . اين 
پژوهش به د نبال اند ازه گیری کیفیت د سترسی به امکانات و تسهیالت شهری )پارک 
محله ای، مد ارس ابتد ايی، مراکز بهد اشت و کلینیک، مسجد ، اماکن ورزشی محله ای 
کیفیت  مقايسه  جمله  از  فرعی  اهد اف  چند   هر  است،  بود ه  روزانه(  خريد   مراکز  و 
د سترسی د ر بافت های مختلف شهر تبريز )قد يم، جد يد ، سکونتگاه های غیر رسمی 
و روستاهای اد غام شد ه( نیز مورد  بررسی قرار گرفته است. روش به کار رفته د ر اين 
مقاله توصیفی - تحلیلی بود ه است و برای انتخاب محالت از نمونه گیری خوشه ای 
و  کتابخانه ای  مطالعات  از  استفاد ه  با  اکتشافی  مطالعات  ابتد ا  است،  شد ه  استفاد ه 
همچنین د اد ه های الزم و نقشه کاربری ها وقطعات مسکونی محالت از سازمان های 
کیفیت  فازی  منطق  و   GIS استفاد ه   با  نهايت  د ر  است،  شد ه  استخراج  مربوطه 
د سترسی محالت نسبت به عناصر محله ای مشخص شد ه است. د ر نهايت نیز برای 
تحلیل بهتر و آسانتر از تکنیک های تصمیم گیری چند  معیاره ازجمله TOPSIS و 
آنتروپی استفاد ه شد ه است. نتايج نشان می د هد  محالت به طور کلی د ر د سترسی به 
امکانات محله ای تفاوت اساسی د ارند ، هر چند  د ر بعضی عناصر از جمله د سترسی به 
پارک محله ای به جز د ر بافت جد يد  د ر ساير بافت ها از د سترسی نامناسبی برخورد ار 
هستند ، همچنین د رکل محالت روستاهای اد غام شد ه به شهر نسبت به ساير محالت 

کیفیت د سترسی به عناصر محله ای د ر سطح پايینی قرار د ارد .

برنامه  بعد  ذهنی، فضای عمومی،  عینی،  بعد   د سترسی،  کیفیت  کلید ی:  واژگان 
ريزی شهری.

sedlotfi@yahoo.com :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09112122854،  رايانامه   *

Measuring accessibility to neighborhood facilities 
in Iran using Fuzzy Logic (A case study of Tabriz)

Accessibility to urban public spaces and facilities can 
be one of the main factors for the users. There are a few 
studies in the country regarding to the subject, despite the 
importance of public accessibility. Public spaces are a vital 
part of our daily life in cities; streets where we pass them 
every day to reach our work place, places where children 
play and religious locations where our holy duties take 
place. The main goal of this study is to measure accessibil�
ity quality to urban amenities and facilities (Neighborhood 
Parks, primary schools, health care centers, mosques, and 
sport clubs). Also the research aims to compare the quality 
of life in different urban structure of Tabriz. The method�
ology of the research is based on descriptive –analytical 
methods and for selection of samples, stratified random 
sampling was applied to select the samples. There has been 
a wide h in the current literature review regarding to the 
measuring quality of life and then the required maps were 
produced in GIS environment and Fuzzy technique was 
used to determine the quality of neighborhood accessibility 
to the facilities. Finally multi criteria techniques like TOP�
SIS and Entropy to better and easier analyses. The results 
revealed that there is considerable difference of among 
the neighborhoods regarding accessibility to facilities. Al�
though accessibility to some of neighborhood facilities has 
been better in newly developed areas but the areas where 
rural settings still dominate some marginal neighborhoods 
the accessibility is very low. 

Key words: quality of accessibility, objective and subjec�
tive accessibility, public space, urban planning 
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مقد مه
شهرنشینی د ر کشور ما به سرعت د ر حال رشد  است، 
و بر اساس نتايج سرشماری جمعیت د ر سال 1385 
شهرها  د ر  ايران  کشور  د رصد جمعیت   68 از  بیش 
زند گی می کنند ، اين د ر حالی است که د ر حد ود  يک 
سد ة پیش تنها د ه د رصد  از جمعیت کشور د ر شهرها 
نتیجه  د ر  ايران، 1385(  آمار  )مرکز  د اشتند   سکونت 
توسعه  لحاظ  به  اکثراً  ايران  شهرهای  رشد ی  چنین 

فضايی- کالبد ی به 4 نوع بافت تقسیم می شوند :
1- بافت قد يم يا همان بافت تاريخی و هسته اصلی 
ايران  به  از ورود  اسالم  بعد   اغلب  شهر می باشد  که 
شکل گرفته است و به صورت ارگانیک توسعه يافته 
گشتند .  معروف  اسالمی  ايرانی-  شهرهای  به  که 
قد يم  بافت  پیرامون  اکثراً  که  شهر  جد يد   بافت   -2
صورت  به  موارد   برخی  د ر  است،  گرفته  شکل 
است،  يافته  توسعه  اصلی  پیرامون شهر  د ر  ناپیوسته 
آغاز  جد يد   بافت  توسعه  ايران  به  مد رنیسم  ورود   با 
به   1345 تا  آن  گیری  شکل  روند   و  است  شد ه 
اين د هه  از  بود ه است، ولی  تد ريجی  و  آرام  صورت 
مکانیزه  ايران،  کشور  د ر  ارضی  اصالحات  شروع  با 
شد ن بخش کشاورزی، ورود  صنعت مونتاژ و افزايش 
اتومبیل بر شد ت آن افزود ه شد ، توسعه شهر از د ست 
رشد   الگوی  است،  شد ه  خارج  شهری  ريزان  برنامه 
 -3 می باشد .  شطرنجی  صورت  به  بیشتر  آن  رايج 
که  شهر  پیرامون  های  سکونتگاه  يا  روستايی  بافت 
پیرامون  روستاهای  شهرها  توسعه  شد ت  افزايش  با 
شهرها به تد ريج به شهر اد غام شد ند ، اين روستاها به 
سبب انسجام اجتماعی و فرهنگی خاصی که د اشتند ، 
کالبد ی  حتی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  لحاظ  از  اغلب 
متفاوتی  ويژگی های  نگرفتند ،  قرار  شهر  تاثیر  تحت 
نسبت به شهر د ارند ، علی رغم اينکه د ر د اخل و حومه 
شهر قرار د ارند . 4- آخرين بافت، بافت حاشیه ای يا 
سکونتگاه های غیر رسمی می باشد  که اين بافت نیز 
با شروع مهاجرت های وسیع روستا شهری، بیشتر د ر 
شهرهای بزرگ و صنعتی شکل گرفته است. د ر نتیجه 
هر يک از بافت های شهری با توجه به زمان شکل 

گیری د ارای تعد اد ی تسهیالت شهری هستند ، البته 
طرف  يک  از  جد يد   نیازهای  گیری  شکل  خاطر  به 
بافت های قد يمی نتوانسنتد  با نیازهای جد يد  توسعه 
يابند  از طرف د يگر نیز بافت های حاشیه ای به خاطر 
توسعه سريع و بی برنامه نتوانستند  برای ساکنین خود  

فضاهای عمومی ايجاد  کنند . 
 امروزه هد ف اصلی برنامه ريزان و طراحان شهری 
برای  يکجانبه شهر می باشد ،  و  يکپارچه  کیفی  رشد  
نوين  شهرسازی  د ر  ويژه  به  هد ف  اين  به  رسید ن 
توجه به توسعه اجتماعات کوچک از جمله واحد های 
همسايگی و محله الزامی می باشد . د ر شهرهای ايران 
سابقه اين واحد ها به چند ين صد  سال می رسد  و هنوز 
هم محله های قد يمی ساختار و هويت اجتماعی خود  
را حفظ کرد ند ، د ر نتیجه توجه به واحد های محله ای 
و عناصر تشکیل د هند ه اين محالت و توجه به اين 
د ر  بايد   محالت  ساکنان  روزانه  نیازهای  که  مسأله 
شود ،  برطرف  مناسب  فاصله  با  و  محله  خود   د اخل 
امری ضروری می باشد . د ر حالی که د ر ساير کشورها 
از جمله ايالت متحد ه آمريکا، بريتانیا، استرالیا و زالند  
امکانات  به  قابلیت د سترسی  اند ازه گیری  نو مطالعه 
جهان  کشورهای  د ر  است،  مالحظه  قابل  عمومی 
اين  د ر  کمتری  مطالعات  ايران  خصوص  به  سوم 
  (Lotfi and Koohsari,است شد ه  انجام  زمینه 
 .(2009,134د ر اين پژوهش سعی خواهیم کرد  به 

اهد اف ذيل برسیم:
الف( اهمیت د سترسی به فضاهای عمومی و استفاد ه 

از آن؛
عناصر  به  ساکنان  د سترسی  عینی  گیری  اند ازه  ب( 

محله ای؛
چهار  سطح  د ر  د سترسی  کیفیت  نتايج  مقايسه  ج( 

بافت مختلف شهر؛ 
د ( مقايسه کیفیت د سترسی به عناصر محله ای د ر کل 

محالت و رتیه بند ی محالت انتخاب شد ه.

تعریف فضای عمومی
هر  از  مرد م  عموم  که  است  فضايی  عمومی  فضای 
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و صنفی حق  نژاد   قشر، سن،  هر  از  قوم شهروند ان 
د ارا  محد ود يتی  گونه  هیچ  بد ون  را  حضور  و  ورود  
می باشند ، و از د يد  بسیاری از د انشمند ان، فضا عنصر 
جد انشد نی ساخت ماد ی و ساخت مند  شد ن زند گی 
اجتماعی است و اين بد ان معناست که نمی توان آن 
)افروغ،  فهمید   اجتماعی  روابط  و  جامعه  از  جد ا  را 
واقع فضای شهری فضايی ماد ی است،  1377(. د ر 
شهر،  شکل  و  اش  روانشناختی  و  اجتماعی  ابعاد   با 
فضای   .)1384 پور،  )مد نی  است  فضا  اين  هند سه 
جمعی  زند گی  د استان  که  است  صحنه ای  شهری 
هايی  فضا فرصت  اين  د ر  و  آن گشود ه می شود   د ر 
وجود  د ارد  که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شد ه 
و  افتاد ه  اتفاق  نیافته  تد وين  پیش  از  برخورد های  و 
افراد  د ر يک محیط اجتماعی جد يد  باهم ارتباط برقرار 
کنند  .(Lynch,1972) جايی که از طبیعت و حیات 
وحشی آن بهره گرفته می شود  و پارک های محلی 
که د ر آن ها مرد م ورزش می کنند ، به عبارتی د يگر هر 
جايی که ما را برای لحظه ای از شلوغی زند گی روزانه 
کاری برهاند  فضای عمومی است د رنتیجه د سترسی 
به فضای های عمومی و تسهیالت شهری می تواند  
باشد ،  آن ها  از  استفاد ه  مهم  فاکتورهای  از  يکی 
فضاهای  به  د سترسی  سنجش  که  اينکه  رغم  علی 
عمومی خیلی مهم می باشد ، مطالعات خیلی کمی د ر 
فضای  اصلی  نقش  است.  گرفته  صورت  زمینه  اين 
شهری د ر فراهم آورد ن امکاناتی برای تسهیل روابط 
انسان ها با يکد يگر تعريف می شود . فضای شهری با 
تسهیل جريان شهروند ی از طريق حس تعلق انسان 
و  کالبد ی(  جنبه  از  شد ه  ساخته  )فضای  محیط  به 
اجتماع )از طريق تسهیل کنش های متقابل انسان ها 
با يکد يگر( حیات مد نی را به کالبد  شهر تزريق خواهد  
فضاهايی  عمومی  فضاهای   )1378 )حبیبی،  نمود  
هستند  که افراد  و گروه های مختلف اجتماعی د ر آنها 
سهیم اند ، اين فضاها محل تباد ل افکار و اطالعات 
اجتماعی  های  شبکه  گیری  شکل  برای  مکانی  و 
از آنکه تنها يک فضا  هستند . چنین فضاهايی بیش 

   (Hajer et al,2001). باشند  يک تجربه اند

فضاهای عمومی مشتمل بر فضاهای شهری گوناگونی 
زمین  ها،  پارک  میاد ين،  معابر،  ها،  خیابان  چون: 
و ساير  ها  کناره  و  هالها، سواحل  بازی، سیتی  های 
  (Ccar,1992; باشند می  تجمع  فضاهای  فرمهای 
 (Lang,1994 ; Douglass, 2003فضاهای 
شهری شامل طیفی وسیعی از انواع فضاهای عمومی 
فعالیت و  به عبارت د يگر هر  و خصوصی می باشند . 
رفتار حريم و قلمرو خاص خود  را د اراست و متقابال 
می باشند .  خود   حريم  و  حرمت  د ارای  نیز  فضا  هر 
استفاد ه  نحوه  لحاظ  به  را  شهر  د ر  موجود   فضاهای 
از انها به سه د سته کلی می توان تقسیم بند ی نمود  

)پاکزاد ، 1385(:

 الف( فضاهای خصوصی: آن بخش از فضاهای 
شهری که به صورت خصوصی توسط اشخاص تحت 
قرار  استفاد ه  مورد   و  گرفته  قرار  تملک  يا  تصرف 
می گیرد . فضاهايی چون خانه های مسکونی، حیاط ها 

و باغ های خصوصی از آن جمله اند .
 ب( فضاهای نیمه خصوصی یا نیمه عمومی: 
علت  به  که  شهر  د ر  موجود   فضاهای  از  د سته  آن 
گروهی  توسط  ها،  کاربری  و  هد ف  د ر  محد ود يت 
خاص از افراد  مورد  استفاد ه قرار می گیرند ، فضاهايی 
آنان،  محوطه های  و  مسکونی  مجتمع های  چون 

ورزشگاهها و نمايشگاهها. 
ج( فضاهای عمومی: آن د سته از فضاها می باشند  
غیره،  و  کنترل  به  نیاز  بد ون  شهروند ان  عموم  که 
د ارند . فضاهای چون  را  آنان  حق ورود  و حضور د ر 
خیابان ها، پارک ها، میاد ين، بازارها، مساجد . اين د سته 
از فضاها به واسطه مقیاس عملکرد ی و همچنین د ر 
طیف متنوع و گسترد ه مخاطبین خود  د ارای بیشترين 
رو  اين  از  د ارند .  شهروند ان  جمعی  حیات  د ر  سهم 
انواع  ساير  از  بیش  فضاها  د سته  اين  کیفی  ارتقاء 
شکوفا  و  سالم  شهری  جامعه  ايجاد   موجب  فضاها 
ابعاد  مختلفی  د ارای  اين فضاها  د ر کل  خواهد  شد . 

هستند  که د ر نمود ار شماره 1 آورد ه شد ه است:
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فضاهای عمومی و تاثیر آن د ر کیفیت زند گی 
شهری

فضاهای عمومی يک قسمت حیاتی از زند گی روزانه 
که  خیابان های  می د هند ،  تشکیل  را  شهر  د ر  ما 
و  د انشگاه  يا  مد رسه  يا  کار  محل  به  رسید ن  برای 
بچه ها  که  مکان هايی  می کنیم،  عبور  آن ها  از  غیره 
وحشی  حیات  و  طبیعت  از  که  جايی  می کنند ،  بازی 
آن ها  د ر  که  محلی  پارک های  و  می گیريم  بهره  آن 
ورزش می کنیم. به عبارتی د يگر هر جايی که ما را 
برای لحظه ای از شلوغی زند گی روزانه کاری برهاند  
با  را  فضای عمومی است. »لیبتون« فضای عمومی 
عنوان »اتاق زند گی بیرونی« و »مرکز تفریح 
Lip�)  تعريف می کند » ه  فراغت بیرون از خان
ton, 2003). فضاهای عمومی فضاهايی هستند  که 
اقوام  که  مرد می  شويم،  می  شريک  غريبه ها  با  ما 
برای  فضايی  آن ها  نیستند .  ما  همکار  و  د وستان  يا 
بازی  تجارت،  مذهبی،  اعمال  سیاسی،  فعالیت های 
و غیره هستند . فضايی برای همزيستی با صلح و و 

برخورد های غیر شخصی، شخصیت فضای عمومی، 
زند گی عمومی ما، فرهنگ شهر و زند گی روزمره ما 

.)1986,Walzer(  را نشان د اد ه و تنظیم می کنند
  فضای عمومی را بستر مشترکی که مرد م فعالیت های 
کارکرد ی و مراسمی را که پیوند  د هند ه اعضای جامعه 
است، د ر آن انجام می د هند ، مید انند  چه اين فعالیت ها 
روزمره و عمومی و چه جشنواره ای و د وره ای باشند . 
که  است  صحنه ای  عمومی  فضای  د يگر  عبارت  به 
به روی آن نمايش زند گی اجتماعی د ر معرض د يد  
 )1384 همکاران،  و  )رفیعیان  می گیرد   قرار  عموم 
يکپارچگی  د ر  عمومی  فضاهای  نقش  که  چند   هر 
باال  اما کیفیت  و يکد ستی شهر کامال مشهود  است 
باز،  زند گی شهری د ر خیابان ها و فضاهای  و مثبت 
مرد م  که  به طوری  است،  جامعه  برای  شرطی الزم 
ببرند .  لذت  اجتماعی  تعامالت  از  تا  قاد ر می سازد   را 
به  منجر  شهرها  د ر  عمومی  فضای  د اد ن  د ست  از 
پیامد های مهم اجتماعی خواهد  شد  که »آتکینسون« 
و »بلند ی« از آن با عنوان حرکت رو به پايین و تنزل 

۴ 
 

در كل اين فضاها  .بيش از ساير انواع فضاها موجب ايجاد جامعه شهري سالم و شكوفا خواهد شد
: آورده شده است 1 شماره نمودارلفي هستند كه در راي ابعاد مختاد

 .1386 ،ردانشپو :اخذم؛ اابعاد مختلف فض .1 نمودار

 
 

فضاهاي عمومي و تاثير آن در كيفيت زندگي شهري 
هاي كه براي رسيدن به محل د، خيابانندهفضاهاي عمومي يك قسمت حياتي از زندگي روزانه ما در شهر را تشكيل مي

كنند، جايي كه از طبيعت و حيات ها بازي ميهايي كه بچهكنيم، مكانها عبور مييا دانشگاه و غيره از آن كار يا مدرسه
اي را براي لحظه به عبارتي ديگر هر جايي كه ما. كنيمها ورزش ميهاي محلي كه در آنگيريم و پاركوحشي آن بهره مي

و  »اتاق زندگي بيروني«فضاي عمومي را با عنوان » ليبتون«. تاز شلوغي زندگي روزانه كاري برهاند فضاي عمومي اس
فضاهاي عمومي فضاهايي هستند كه ما ). Lipton, 2003(كند تعريف مي »مركز تفريح و فراغت بيرون از خانه«

هاي سياسي، اعمال ها فضايي براي فعاليتآن. ما نيستند رم، مردمي كه اقوام يا دوستان و همكايها شريك مي شوبا غريبه
فضايي براي همزيستي با صلح و و برخوردهاي غير شخصي، شخصيت فضاي . مذهبي، تجارت، بازي و غيره هستند

). Walzer,1986(كنند عمومي، زندگي عمومي ما، فرهنگ شهر و زندگي روزمره ما را نشان داده و تنظيم مي
هاي كاركردي و مراسمي را كه پيوند دهنده اعضاي جامعه است، در آن ا بستر مشتركي كه مردم فعاليتفضاي عمومي ر  

به عبارت ديگر فضاي عمومي . اي باشنداي و دورهها روزمره و عمومي و چه جشنوارهدهند، ميدانند چه اين فعاليتانجام مي
هر ) 1384 رفيعيان و همكاران،(گيرد ديد عموم قرار مي اي است كه به روي آن نمايش زندگي اجتماعي در معرضصحنه

چند كه نقش فضاهاي عمومي در يكپارچگي و يكدستي شهر كامال مشهود است اما كيفيت باال و مثبت زندگي شهري در 
لذت  سازد تا از تعامالت اجتماعيها و فضاهاي باز، شرطي الزم براي جامعه است، به طوري كه مردم را قادر ميخيابان

نمود ار 1. ابعاد  مختلف فضا؛ ماخذ: د انشپور، 6831.
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 Atkinson and) روابط اجتماعی شهری نام می برند
Blandy, 2005, 179) فضاهای عمومی مکان های 
مهمی هستند  که به صورت مستقیم يا غیر مستقیم 
شهروند ان  عمومی  کیفیت  و سطح  رفاه  آرامش،  د ر 
امکانات  ارائه  با  که  مفهومی  می باشند ،  تأثیرگذار 
خد مات  و  تفريحی  امکانات  پارک،  جمله  از  عمومی 
با اين اعتقاد  که  اجتماعی و فرهنگی همراه است و 
آن ها د ر رفاه و آسايش ساکنان سود مند  هستند . اين 
ممکن است تاثیرات مهمی بر روی شهروند ان د اشته 
می توان  را  عمومی  فضای  وجود   که  جايی  تا  باشد  
د انست  عمومی  فعالیت  حد ود   عملکرد   با  مرتبط 
(Smith and Low, 2006). فضاهای عمومی د ر 
آن ها  و  آورد ه  فراهم  را  مرد م  مشارکت  زمینه  شهر 
همبستگی  به  مامفورد   می سازند ،  مرتبط  بهم  را 
ارتباطات متقابل چهره به چهره، تحرک  اجتماعی و 
فکر و اند يشه و اهمیت زيباشناختی فضاهای شهری 
ارتباطات يکجانبه و خود  محوری های  تاکید  د ارد  و 
سود جويانه را نفی می کند . بر اين اساس با توجه بیش 
د ر  زيرا  است،  مخالف  فضاهای خصوصی  به  حد   از 
آن صورت ارزش های اجتماعی ناد يد ه گرفته می شود  
گذشته  از  بیشتر  چه  هر  شهرنشین  انسان  نهايتا  و 
منزوی می شود  و زند گی جمعی د ر فضاهای شهری 
بنابراين  75(؛  ص   ،1385 )پاکزاد ،  می شود   کمرنگ 
شرط اساسی برای اينکه يک فضای عمومی فضای 
شهری تلقی شود  اين است که د ر آن تعامل و تقابل 
اجتماعی صورت می گیرد . روی همین اصل »هیبرت« 
تنها راه حل ممکن برای ايجاد  ارتباطات عمومی را، 
د ر حوزه  بلکه  ارتباط جمعی،  وسايل  و  روزنامه ها  نه 
 (Hiebert, می د اند   همگانی  فضاهای  فعالیت 
تعريف  د ر  ابهامات  برخی  از  نظر  قطع    2005, 3)
از  خارج  منطقه  می توان  را  عمومی  فضای  از  غالبی 
مرزهای تحت کنترل گروه های کوچک و فرد ی و حد  
فاصل میان فضاهای خصوصی، و فضايی د انست که 
برای د امنه ای از عملکرد های اغلب اشتراکی و اهد اف 
  (Madaipour:2003,112) نماد ين استفاد ه می شود
بنا به تعريف ارد الن، د ر فرهنگ های قد يمی ايرانی، 

يا  معابر  عمومی،  باغ های  شامل  عمومی  فضای 
گذرگاه ها، خیابان ها، خیابان های سقف د ار مانند  بازار 
نهاد های  عالوه  به  تجاری  مکان های  و  سوق ها  و 
(Arda� می شود  شان،  شهری  مفهوم  به   ججتماعی 

مید ان  وجود   از  تعريف  اين  د ر   (lan,1980,5البته 
عنصری  است.  شد ه  غفلت  اسالمی  شهرهای  د ر 
و  اقتصاد ی  فعالیت های  کانون  و  گره  عنوان  به  که 
است  می شد ه  شناخته  شهروند ان  سیاسی-اجتماعی 
Alizadeh, 2007: 127)). کوستف نیز معتقد  است 
که فضاهای عمومی د ر شهرهای اسالمی به خوبی 
تعريف شد ه هستند . برای او فضاهای عمومی اصلی 
میاد ين،  بازار(،  و  )خیابان  خیابان ها  شامل  غالب  و 
  (kostof, 1992, می شود گورستانها  و  مساجد  
 .(127از تعاريف فضای عمومی چنین برد اشت می 
شود که، فضای عمومی بر د سترسی بد ون محد ود يت 
به فضا يا فعالیت های متنوع تاکید  د ارد  که د ر نتیجه 
شکل  اجتماعی  تعامل  نشد ه  محد ود   د سترسی  اين 
می گیرد . ولی امروزه د ر برنامه ريزی شهری شهرهای 
ايران توجه به فضاهای عمومی کمرنگ تر شد ه به 
ايران حتی فضای  از محله های  طوری که د ر خیلی 

خالی نیز کمتر د يد ه می شود .

نقش د سترسی به فضای عمومی د ر ارتقاء 
کیفیت زند گی

را  شهر  سطح  از  بااليی  د رصد   ارتباطی  شبکه های 
ارتباط فضاها و  اختصاص می د هند  و محل  به خود  
ارتباط  برقراری  به  يکد يگرند   به  فعالیت های شهری 
بین بلوک های شهری بسیار حائز اهمیت است، همان 
گونه که لینچ معتقد  است، يکی از مزيت های شهرها 
تأمین د سترسی مناسب آن ها است، کانال های عبور 
و مرور، مسیرهای ارتباطی، خیابان ها، کوچه ها، مسیر 
مترو، مسیر د وچرخه، پیاد ه روی د ر صورتی که واجد  
به خود  د عوت  را  بود ه و شهروند ان  کیفیت مطلوب 
و  عمومی  فضاهای  از  استفاد ه  و  د سترسی  می کند . 
میان  د ر  آن ها،  عملکرد ی  و  فیزيکی  ساختارهای 
مسائلی هستند  که تحت تاثیرمنفی رشد  سريع رشد  
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مانند   عمومی،  فضاهای    s.است گرفته  قرار  شهری 
پارک های محله ای يا باغ های عمومی، يکی از عناصر 
مهم که به عنوان نکته جذاب منحصر به فرد  شهرها 
می باشند .(Pasaogullari 2004 ,)  ارتباط بین اين 
ارتباطات  پیاد ه،  آمد  های  و  رفت  عمومی،  فضاهای 
رود رروی موجود  د رشهر اتفاق نمی افتد ، مگر با يک 
اوقات،  گذران  روی،  پیاد ه  ارتباطی،  مناسب  سیستم 
فراغت، خريد  و د ر نتیجه مراود ات اجتماعی و زند گی 
شهری را موجب می شود . بنابراين کیفیت شبکه های 
ارتباطی نقش تعیین کنند ه ای د ر رضايت شهروند ان و 
کارايی شهر ايفا می کنند ، شبکه راه ها د ر مقیاس های 
برقرار  ارتباط  شهر  عملکرد ی  عناصر  با  مختلف 
بد يع  و  سهل  ارتباط  اين  که  صورتی  د ر  می کنند . 
ارتقاء کیفی شهر خواهد  شد   انجام می گیرد ، موجب 
قابل  د ر خصوص  تیبالد ز   .)60 )صبری، 1378، ص 
کنند گان  استفاد ه  و  شهری  محیط  بود ن  د سترسی 
توسط تمام مرد م می نويسد : بايد  بیش از پیش تالش 
وجود   به  مانع  از  پیراسته  شهری  محیط های  کنیم 
فضايی  ابعاد   اين  از  يکی   .)1382 )تیبالد ز،  بیاوريم 
د ر  که  عمومی  سطح  د ر  د سترسی  به  کرد ن  توجه 
د يگر  مکان  از  مکان  يک  به  رسید ن  سهولت  مورد  
می باشد ، اند ازه گیری های مختلف يافت می شود  که 
مختلف  فیزيکی  و  اجتماعی  شاخص های  به  د قیقًا 
ارتباط د ارد . ارتباط بین د سترسی و کاربری زمین به 
طور گسترد ه ای برای محیط های شهری و روستايی 

قابل شناخت است
(Castella, Manh, Kam, Villano, and 
Tronche, 2005; Etter, McAlpine, Wilson, 
Phinn, and Possingham, 2006; Hanson, 
1986; Laurance et al, 2002; Nagendra, 
Southworth, and Tucker, 2003; Verburg, 
Overmars, and Witte, 2004; Pasaogullari, 
2004)

  کوين لینچ د ر کتاب تئوری شکل خوب شهر به د نبال 
از  سری  يک  به  شهرها  برای  مطلوب  شکلی  يافتن 
کیفیت ها و محورهای عملکرد ی می باشد  که به گفته 

وی د ر صورتی که شکل شهر توانايی تأمین کیفیت 
را د اشته باشد (Lynch,1981)  ارزيايی د سترسی به 
ويژه برای موضوعات برابری فضايی مورد  توجه مهم 
می باشد  .(Talen and Anselin, 1998) د سترسی 
از  بیش  شود ،  تعريف  می تواند   مختلف  شیوه های  به 
همه ابعاد  عینی و ذهنی د سترسی مهم می باشند ، و 
د سترسی عینی فاکتور مهمی می باشد  و د ر کشورهای 
زياد ی  اهمیت  هنوز  فیزيکی  فاصله  توسعه  حال  د ر 
د ارد   (Lotfi and Koohsari, 2009, 134)استفاد ه 
از امکانات عمومی با د سترسی ارتباط د ارد ، د ر نتیجه 
از  می تواند   خد مات  و  امکانات  به  ساکنان  نزد يکی 
کمک  آن ها  راحتی  و  سالمتی  د ر  مختلف  راه های 
 کند ، عالوه بر اين برای د سترسی ساد ه تر و مستقیم تر 
مالقات  کار،  ورزشی،  مغازه،  جمله  از  مکان هايی  به 
باشد ،  میسر  غیره  و  سالمتی  بررسی  همسايگان، 
هزينه های  و  زمان  کاهش  طريق  از  را  فرصت های 
منابع  خود   نوبه  به  که  می کند ،  مهیا  د سترسی  مالی 
می شود   مصرف  د يگر  جاهای  د ر  خانوار  و  شخصی 
 Lotfi and Koohsari, 2009,133; Pearce et)
 (al, 2006, p. 389د سترسی يک مفهوم گسترد ه، 
 (Gould, 1969) می باشد   لغزند ه  و  پذير  انعطاف 
با  چگونه  که  است  اين  د سترسی  از  ساد ه  تعريف 
معین  مکان  يک  به  معینی  فاصله  با  زمان  کمترين 
برسیم. و اين رابطه فضايی بین مبد أ و مقصد  را نشان 
می د هد ، يا د رجه ای از ارتباط بین يک مکان و ساير 
را د ر يک منطقه نشان می د هد ، اما آن اغلب به عنوان 
نزد يکی نسبی يا نزد يکی يک مکان با ساير تعريف 
می شود  .(Ko�Wan Tsou et al, 2005) د ر چند  
د هه گذشته، مفهوم د سترسی د ر چند ين زمینه مورد  
استفاد ه قرار د اد ه شد ه است: امکانات عمومی، خد مات 
بهد اشتی، امکانات و تجهیزات عمومی از جمله مراکز 

خد ماتی، مراکز خريد 
(Nicholls, 2001; Talen, 2002; Chun Man 
Cho, 2003; Lou and Wang, 2003; Talen, 
2003; Mark, 2004, Jennifer et al, 2005)

فضای  بین  مستقیم  و   مثبت  ارتباط  يک  واقع  د ر 
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عمومی، د سترسی و کیفیت زند گی د ر سطح محالت 
سطح  د ر  عمومی  فضای  اند ازه  هر  به  د ارد ،  وجود  
محالت بیشتر و د سترسی به اين فضاها راحت باشد  
شهروند ان   زند گی  کیفی  سطح  د ر  میزان  همان  به 

تأثیر مثبتی خواهد  گذاشت.

مطالعه مورد ی
با  ايران  بزرگترين متروپل شمال غرب  بعنوان  تبريز 
وسعتي حد ود  131 کیلومتر مربع د ر موفقیت جغرافیايي 
23َ،ْ 46،َ 11،ْ 46 طول شرقي و َ 9،ْ 38،َ 1،ْ 38 عرض 
شمالي با ارتفاع متوسط حد ود  1340 متر د ر جلگه اي 
زماني،  )اصغري  است  شد ه  واقع  تبريز  جلگه  نام  به 
1379، ص 146(. يکی از تاريخی ترين شهرهای ايران 
محسوب می شود ،د ر اين تحقیق کیفیت د سترسی به 
تسهیالت شهری )پارک، مد رسه ابتد ايی، مراکز خريد  
روزانه، مسجد ، کلینیک و مراکز ورزشی محله ای( 8 
محله را که 2 محله از بافت جد يد ، 2 محله از بافت 
روستايی و حومه و 2 محله از بافت قد يم  و 2 محله 

نیز از بافت حاشیه ای را شامل می شود .

ای  مقايسه  رويکرد   د لیل  به  محالت  انتخاب  علت 
اصلی تحقیق  اهد اف  از  واقع  د ر  است،  بود ه  تحقیق 
بافت  است.  بود ه  شهر  مختلف  های  بافت  بررسی 
قد يم هسته اولیه شهر را شامل می شود  که قبل و بعد  
از اسالم شکل گرفته است، بافت جد يد  نیز شهرک ها 
)کوی  د ولتی  سازمان های  توسط  که  مکان هايی  و 
ولی عصر( يا توسط جابجايی مکانی صورت گرفته د ر 
د هه های اخیر توسط شهروند انی که به علت شرايط 
شامل  روستايی  بافت  شد ه اند ،  جابجاء  قد يم  بافت 
روستاهای می شود  که بیشتر د ر د و د هه اخیر بر اثر 
گسترش فیزيکی شهر د ر شهر تبريز  اد غام شد ه اند  
ولی هنوز ساخت اجتماعی، فرهنگی و کالبد ی خود  
را حفظ کرد ه اند ، بافت حاشیه ای شهر تبريز نیز بیشتر 
مهاجرين  اکثراً  و  گرفته  شکل  ريزی   برنامه  بد ون 
به  می شود ،  شامل  را  آذربايجان  منطقه  روستايی 
مشخصات  بشوند ،  اد غام  شهر  د ر  نتوانستند   د اليلی 
است.  شد ه  د اد ه  نشان   1 شماره  جد ول  د ر  محالت 
همچنین محد ود ه مورد  مطالعه و تسهیالت محله ای 

د ر نقشه شماره 1 نشان د اد ه شد ه است.

 

٨ 
 

  1385 در سال مشخصات محالت انتخاب شده .1 جدول شماره
  نوع بافت محالت جمعيت درصد از كل شهر

  محله منظريه  9503 0٫68  بافت جديد  محله زعفرانيه  21705 1٫55
  جمع محالت  -  31208 2٫23
  محله ششگالن  7203 0٫52  بافت قديم  محله چرنداب  17518 1٫25
  جمع محالت  -  24721 1٫77
  محله سيالب  14904 1٫07  اي بافت حاشيه  محله حيدرآباد  29295 2٫1
  جمع محالت  -  44199 3٫16
  محله بارنج  4565 0٫33  بافت روستايي و حومه  محله شاه گلي  13355 0٫96
  جمع محالت  -  17920 1٫28

  
  

 .طرح تفضيلي شهر تبريز :مأخذ؛ محالت مورد مطالعه در شهر تبريز .1نقشه 

  
  روش تحقيق

جد ول شماره 1. مشخصات محالت انتخاب شد ه د ر سال 5831



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

120

روش تحقیق
برای نیل به اهد اف پژوهش، يعنی اند ازه گیری ابعاد  
عینی د سترسی به تسهیالت محله ای ابتد ا  با استفاد ه 
محله های  ای  مرحله  چند   خوشه ای  گیری  نمونه  از 
مورد  مطالعه انتخاب شد ه است، علت انتخاب محالت 
از چند  بافت به د لیل رويکرد  مقايسه ای تحقیق بود ه 
است، د ر واقع هد ف تحقیق بر پايه مقايسه محالت 
بافت های مختلف شهر تبريز بود ه است. د ر مرحله 
بعد  اطالعات الزم تسهیالت محله ای )پارک، مد رسه 
ابتد ايی، مراکز خريد  روزانه، مسجد ، کلینیک و مراکز 
برآورد   و  مقصد   نقاط  عنوان  به  را  محله ای(  ورزشی 
همچنین  و  محالت  ساکنان  روزانه  نیازهای  کنند ه 
نقشه هايی که قطعات مسکونی د ران مشخص شد ه 
بود ، از شهرد اری و سازمان های زير ربط گرفته شد ، 
از مطالعات مید انی د اد ه ها کامل تر  با استفاد ه  سپس 
گرد يد ، د ر واقع واحد  تحلیل پژوهش حاضر قطعات 
مسکونی بود ه است، د ر مرحله بعد  با استفاد ه از نرم 

Extension network analysis و ARC GIS 9..3 افزار
که  شد   محاسبه  را  مقصد   و  مبد أ  نقاط  بین  فاصله 
قطعه های  نزد يکی  میزان  روش  اين  د ر  ما  معیار 
مسکونی به تسهیالت محله بود ه است، د ر مرحله بعد  
فاصله  حد اقل  از  محله ها  امتیاز  آورد ن  بد ست  برای 
د سترسی به تسهیالت محله از منطق فازی استفاد ه 

استفاد ه  و  کتابخانه ای  مطالعات  به  توجه  با  که  شد ، 
مناسب ترين  متر   800 فاصله  نظران  صاحب  نظر  از 
و  است  شد ه  گرفته  نظر  د ر   (fuzzy less) فاصله 
از   متر  و 1200  متر  بین 800  است،  گرفته   1 امتیاز 
 (full fuzzy)استفاد ه شد ه است و امتیاز بین صفر و 
يک گرفته است به عبارتی هر اند ازه فاصله به 800 
متر نزد يکتر بود ه امتیاز بیشتر و هر اند ازه به 1200 
نزد يکتر بود ه امتیاز کمتر گرفته است، و نقاط بیشتر 
 (fuzzy less) از 1200 به عنوان نامناسب ترين نقاط
است  شد ه  د اد ه  صفر  امتیاز  که  است  شد ه  محاسبه 

)رابطه زير(

۹ 
 

اي ابتدا  با استفاده از نمونه گيري براي نيل به اهداف پژوهش، يعني اندازه گيري ابعاد عيني دسترسي به تسهيالت محله
علت انتخاب محالت از چند بافت به دليل رويكرد ، شده استهاي مورد مطالعه انتخاب محله اي اي چند مرحلهخوشه

در  .مقايسه اي تحقيق بوده است، در واقع هدف تحقيق بر پايه مقايسه محالت بافت هاي مختلف شهر تبريز بوده است
روزانه، مسجد، كلينيك و مراكز ورزشي  مدرسه ابتدايي، مراكز خريد پارك،( ايمرحله بعد اطالعات الزم تسهيالت محله

هايي كه قطعات مسكوني را به عنوان نقاط مقصد و برآورد كننده نيازهاي روزانه ساكنان محالت و همچنين نقشه) ايمحله
تر ها كامل، سپس با استفاده از مطالعات ميداني دادهه شدهاي زير ربط گرفتدران مشخص شده بود، از شهرداري و سازمان

 Extension، در واقع واحد تحليل پژوهش حاضر قطعات مسكوني بوده است، در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار رديدگ
network analysis  وARCGIS 9.3  كه معيار ما در اين روش ميزان  شدفاصله بين نقاط مبدأ و مقصد را محاسبه

ها از حداقل فاصله مرحله بعد براي بدست آوردن امتياز محله در هاي مسكوني به تسهيالت محله بوده است،نزديكي قطعه
اي و استفاده از نظر صاحب نظران ، كه با توجه به مطالعات كتابخانهشددسترسي به تسهيالت محله از منطق فازي استفاده 

 1200متر و  800ن گرفته است، بي 1در نظر گرفته شده است و امتياز ) fuzzy less( ترين فاصلهمتر مناسب 800فاصله 
متر  800امتياز بين صفر و يك گرفته است به عبارتي هر اندازه فاصله به  استفاده شده است و )full fuzzy(متر از 

به عنوان  1200نزديكتر بوده امتياز كمتر گرفته است، و نقاط بيشتر از  1200نزديكتر بوده امتياز بيشتر و هر اندازه به 
) رابطه زير( محاسبه شده است كه امتياز صفر داده شده است) fuzzy less(ترين نقاط نامناسب

 

و در نهايت  گرديداي در كل محالت انتخاب شده از تكنيك آنتروپي استفاده سپس براي بدست آوردن وضعيت عناصر محله
و محالت را رتبه  شدهاستفاده  TOPSISاي از تكنيك براي رتبه بندي وضعيت محالت در دسترسي به امكانات محله

. مراحل آن به صورت زير انجام شده استشدند كه بندي 
كردن مقادير  يزهنرمال )الف

 تبديل ماتريس تصميم گيري موجود به يك ماتريس بي مقياس شده با استفاده از فرمول

∑
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I = {1… m}   J= {1… n} 
 

 وزن دهي به معيارها) ب
. كنيممحاسبه مي) 2(را با استفاده از رابطه Eدهي ابتدا مقدار نماد براي استفاده از تكنيك آنتروپي در وزن

محله ای  عناصر  وضعیت  آورد ن  بد ست  برای  سپس 
آنتروپی  تکنیک  از  شد ه  انتخاب  محالت  کل  د ر 
استفاد ه گرد يد  و د ر نهايت برای رتبه بند ی وضعیت 
محالت د ر د سترسی به امکانات محله ای از تکنیک        
بند ی  رتبه  را  محالت  و  شد ه  استفاد ه   TOPSIS
شد ند  که مراحل آن به صورت زير انجام شد ه است.

الف( نرمالیزه کرد ن مقاد یر

۸ 
 

 1385 در سال مشخصات محالت انتخاب شده .1 جدول شماره
نوع بافت محالت جمعيت درصد از كل شهر 

بافت جديد محله زعفرانيه  21705 1٫55
محله منظريه  9503 0٫68
جمع محالت -  31208 2٫23
بافت قديم محله چرنداب  17518 1٫25
محله ششگالن  7203 0٫52
جمع محالت -  24721 1٫77
اي بافت حاشيهمحله حيدرآباد  29295 2٫1

محله سيالب  14904 1٫07
جمع محالت -  44199 3٫16
بافت روستايي و حومه محله شاه گلي  13355 0٫96
بارنج محله  4565 0٫33
جمع محالت -  17920 1٫28

 
 

 .طرح تفضيلي شهر تبريز :مأخذ؛ محالت مورد مطالعه در شهر تبريز .1نقشه 
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نقشه 1. محالت مورد  مطالعه د ر شهر تبریز؛ مأخذ: طرح تفضیلی شهر تبریز.
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تبد يل ماتريس تصمیم گیری موجود  به يک ماتريس 
بی مقیاس شد ه با استفاد ه از فرمول

۹ 
 

اي ابتدا  با استفاده از نمونه گيري براي نيل به اهداف پژوهش، يعني اندازه گيري ابعاد عيني دسترسي به تسهيالت محله
علت انتخاب محالت از چند بافت به دليل رويكرد ، شده استهاي مورد مطالعه انتخاب محله اي اي چند مرحلهخوشه

در  .مقايسه اي تحقيق بوده است، در واقع هدف تحقيق بر پايه مقايسه محالت بافت هاي مختلف شهر تبريز بوده است
روزانه، مسجد، كلينيك و مراكز ورزشي  مدرسه ابتدايي، مراكز خريد پارك،( ايمرحله بعد اطالعات الزم تسهيالت محله

هايي كه قطعات مسكوني را به عنوان نقاط مقصد و برآورد كننده نيازهاي روزانه ساكنان محالت و همچنين نقشه) ايمحله
تر ها كامل، سپس با استفاده از مطالعات ميداني دادهه شدهاي زير ربط گرفتدران مشخص شده بود، از شهرداري و سازمان

 Extension، در واقع واحد تحليل پژوهش حاضر قطعات مسكوني بوده است، در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار رديدگ
network analysis  وARCGIS 9.3  كه معيار ما در اين روش ميزان  شدفاصله بين نقاط مبدأ و مقصد را محاسبه

ها از حداقل فاصله مرحله بعد براي بدست آوردن امتياز محله در هاي مسكوني به تسهيالت محله بوده است،نزديكي قطعه
اي و استفاده از نظر صاحب نظران ، كه با توجه به مطالعات كتابخانهشددسترسي به تسهيالت محله از منطق فازي استفاده 

 1200متر و  800ن گرفته است، بي 1در نظر گرفته شده است و امتياز ) fuzzy less( ترين فاصلهمتر مناسب 800فاصله 
متر  800امتياز بين صفر و يك گرفته است به عبارتي هر اندازه فاصله به  استفاده شده است و )full fuzzy(متر از 

به عنوان  1200نزديكتر بوده امتياز كمتر گرفته است، و نقاط بيشتر از  1200نزديكتر بوده امتياز بيشتر و هر اندازه به 
) رابطه زير( محاسبه شده است كه امتياز صفر داده شده است) fuzzy less(ترين نقاط نامناسب

 

و در نهايت  گرديداي در كل محالت انتخاب شده از تكنيك آنتروپي استفاده سپس براي بدست آوردن وضعيت عناصر محله
و محالت را رتبه  شدهاستفاده  TOPSISاي از تكنيك براي رتبه بندي وضعيت محالت در دسترسي به امكانات محله

. مراحل آن به صورت زير انجام شده استشدند كه بندي 
كردن مقادير  يزهنرمال )الف

 تبديل ماتريس تصميم گيري موجود به يك ماتريس بي مقياس شده با استفاده از فرمول
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یافته ها
د ر  شهری  تسهیالت  به  د سترسی  کیفیت 

کل محالت
ابتد ا کیفیت د سترسی به تسهیالت شهری به صورت 
گرفتن  نظر  د ر  بد ون  تبريز  شهر  محالت  د ر  کلی 
گرفته  قرار  بررسی  مورد   محالت  بافت  و  موقعیت 
است، چنان که د ر جد ول شماره 2 مشاهد ه می شود ، 
د سترسی به فضاهای باز و سبز و مراکز تفريح ورزشی 
نامناسبی  وضعیت  از  د يگر  شاخص   4 به  نسبت 
برخورد ار هستند ، د ر واقع تراکم باالی ساخت و ساز 
و قیمت باالی زمین شهری باعث شد ه که زمین های 
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اختصاص يافته برای ايجاد  فضاهای باز با گذر زمان 
ويژه  به  نیازهای شهری  ساير  ساختن  برطرف  برای 
بافت  نوع  البته  کاربری های مسکونی مصرف شوند ، 
مراکز  به  د سترسی  است.  بود ه  تأثیرگذار  نیز  شهری 
سطح  ساکنین  برای  محالت  تمام  د ر  روزانه  خريد  
خد ماتی  نقش  افزايش  با  البته  است،  بود ه  عالی 
به  تبريز  شهرهای کل کشور به صورت عام و شهر 
د ر  سوپرمارکت ها  گسترش  ويژه  به  خاص  صورت 
سطح محالت از د اليل اصلی بود ه است. د ر د سترسی 
و  د ارد   قرار  خوبی  سطح  د ر  د رمانگاه  و  کلینیک  به 
تقريبًا 91 د رصد  خانوارها می توانند  با فاصله کمتر از 
800 متر نیازهای بهد اشتی و پزشکی خود  را برطرف 
کنند . د سترسی به مد ارس ابتد ايی د ر سطح متوسط و 

مساجد  نسبتًا خوب قرار د ارد .

از بافت ها نسبت به میانگین  د ر اين مرحله هر يک 
بافت  که  می د هد   نشان  نتايج  است،  شد ه  سنجید ه 
و  بهد اشتی  مراکز  به  د سترسی  عناصر  د ر  روستايی 
کلینیک، مسجد  و مد ارس ابتد ايی نسبت به میانگین 
البته  است،  برخورد ار  بهتری  شرايط  از  شهر  کل 
بیشتر  ابتد ايی  مد ارس  به  د سترسی  د ر  تفاوت  اين 
می باشد ، د ر مقابل اختالف چشمگیری نسبت به د و 
عنصر پارک محله ای و مراکز تفريح و بازی کود کان 
د و  د ر  عبارتی  به  د ارد ،  میانگین کل شهر  به  نسبت 
روستای مورد  مطالعه تقريبًا هیچ پارک محله ای وجود  
ند ارد ، همچنین فضاهای ورزشی نیز از سطح پايینی 
برخورد ار هستند  که از د اليل کمبود  آن می توان به 
برد ،  نام  روستا  اطراف  سبز  فضاهای  و  باغات  وجود  

ولی اين باغات خصوصی بود ه و اکثر مرد م نمی توانند  
به صورت آزاد  از اين مکان ها استفاد ه کنند .

تبريز  شهر  حاشیه ای  مناطق  از  آمد ه  بد ست  نتايج 
برنامه  بد ون  بافت  اين  چند   هر  که  می د هد   نشان 
ريزی قبلی بود ه، ولی از لحاظ د سترسی به امکانات 
شرايط  از  شد ه  اد غام  روستاهای  به  نسبت  محله ای 
بهتری قرار د ارند ، چنانچه د ر جد ول شماره 4 مشاهد ه 
محله ای   پارک  به  د سترسی  عنصر  د ر  فقط  می شود  
نسبت به میانگین کل شهر کمتر بود ه است، اگر چه 
از  ولی  کرد ند ،  رشد   خود رو  صورت  به  محالت  اين 
لحاظ د سترسی به امکانات محله ای د ر وضعیت خوبی 
حاشیه ای  محالت  برای  مثبتی  نقطه  که  د ارند   قرار 
برآورد ه  برای  نواحی  اين  ساکنان  که  چرا  می باشد ، 
را  اتومبیل  از  استفاد ه  توان  روزانه  نیازهای  کرد ن 
يابی  توزيع عاد النه عناصر محله ای و مکان  ند ارند ، 

تسهیالت محله ای

د رمانگاه

 مسجد

مرکز خريد  روزانه

س ابتد ايی
مد ار

ک محله ای
پار

 مرکز بازی های
)محله ای )ورزشی

امتیاز کل 0.91 0.75۳ 1 0.55 0.۳6 0.۳7

د رمانگاه

 مسجد

مرکزانه خريد  روز

ی س ابتد اي
مد ار

ک محله ای
پار

 مرکز بازی های
محله ای

حاشیه ای 0.92 1 1 0.74 0.۳ 0.49
میانگین 0.91 0.75 1 0.55 0.۳6 0.۳7

د رمانگاه

 مسجد

مرکزانه خريد  روز

س ابتد ايی
مد ار

ای ک محله 
پار

مرکز بازی های محله ای

روستايی 0.94 0.89 1 0.74 0.01 0.06
میانگین 0.91 0.75 1 0.55 0.۳6 0.۳7

 جد ول 2. میانگین کیفیت د سترسی عناصر محله ای د ر کل محالت
مورد  بررسی

 جد ول 4. نسبت کیفیت د سترسی د ر بافت سکونتگاه های غیر
رسمی نسبت به میانگین کل محالت؛ ماخذ: یافته های تحقیق.

 جد ول 3. نسبت کیفیت د سترسی د ر بافت روستایی نسبت به
میانگین کل محالت
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سطح  افزايش  برای  خوبی  بسیار  راهکار  آن  اصولی 
کیفیت زند گی د ر اين نواحی می باشد .

د ر مقايسه د سترسی به عناصر محله ای بافت جد يد  
شهر با میانگین شهر، همچنین د و بافتی که د ر باال 
توزيع د اد ه شد ، د سترسی به پارک محله ای و مد ارس 
ابتد ايی د ر بافت جد يد  فاصله زياد ی با ساير محالت 
نسبت  د رمانگاه  و  به مسجد   د سترسی  د ارد ، هرچند  
به بقیه کمتر است ولی اين تفاوت ناچیز می باشد ، از 
د اليل اصلی آن  می توان  به استقبال کمتر ساکنین 
شهری  مناطق  ساير  به  نسبت  مساجد   از  بافت  اين 
نام برد  که د ر فضاهای جد يد  شهری  سرانه کاربری 
و  بهد اشت  مراکز  از  استفاد ه  می باشد .  کمتر  مذهبی 
آن  کنند گان  استفاد ه  با  زياد ی  ارتباط  نیز  کلینیک 
ساکنان  اجتماعی  اقتصاد ی-  پايگاه  علت  به  و  د ارد  
رايج  شخصی  اتومبیل  از  استفاد ه  اواًل  محالت،  اين 
می باشد  به همین خاطر د وری نسبی به اين امکانات 
مراکز  کیفیت  نیز  د ومًا  نمی کند ،  ايجاد   مشکلی 
از  محالت  اين  ساکنان  برای  کلینیک  و  بهد اشت 
محله  ورزشی  مراکز  می باشد .  مهم تر  بهتر  د سترسی 

نیز د ر اين محالت به میانگین نزد يکتر می باشد .

می شود   مشاهد ه   6 شماره  جد ول  د ر  که  چنانکه 
قد يم  بافت  د ر  محله  عناصر  به  د سترسی  کیفیت 
يعنی  عنصر  يک  د ر  تنها  د ارد ،  وجود   تفاوت هايی 
شهر  کل  میانگین  به  نسبت  محله ای  ورزشی  مراکز 

و ساير بافت های شهری از وضعیت خوبی برخورد ار 
خوبی  بسیار  حد   د ر  نیز  مسجد   به  د سترسی  است، 
شکلگیری  به  توجه  با   تاريخ   طول  د ر  است،  بود ه 
حکومت های مذهبی که بود ه است، نقش مساجد  به 
عنوان مرکز تصمیم گیری های اجتماعی - اقتصاد ی، 
حل و فصل مشکالت محله و همچنین نقش هويتی 
نسبت به محله د اشته است، د ر خیلی محالت بیش از 
د و مسجد  قابل مشاهد ه است، البته اين مساجد  نسبت 
نقش  بیش  و  کم  هم  هنوز  شهری  مناطق  ساير  به 
از  مکان ها  اين  به  د سترسی  و  کرد ند   حفظ  را  خود  
نیازهای اصلی ساکنان اين محالت بشمار می رود . د ر 
ساير عناصر به میانگین کل نزد يکتر بود ه است، فقط 
د سترسی به فضاهای سبز د ر بافت قد يم خیلی پايین 
شهر  د ر  فضای  به  د سترسی  کلی  طور  به  می باشد ، 
فضای  به  د سترسی  می باشد ،  پايین  سطح  د ر  تبريز 
از  شهر  کل  میانگین  به  نسبت  قد يم  بافت  د ر  سبز 
است  اين  د هند ه  نشان  است،  برخورد ار  پايین  سطح 
نامناسبی نسبت  که محالت قد يمی د سترسی خیلی 
به فضاهای باز و سبز د ارند . البته ايجاد  پارک محله ای 
صنعتی  عصر  و  نوين  شهرسازی  التزامات  از  يکی 
می باشد ، که ساختار بافت قد يم شهر نسبت نیازهای 

امروزی شهرسازی با مشکالتی روبرو هست.

د رصد   جمعیت،  تعد اد    8 و   7 شماره  جد ول های  د ر 
عناصر  به  نسبت  محالت  جمعیت  د سترسی  کیفیت 
محله ای، همچنین تعد اد  قطعات مسکونی هر يک از 

د رمانگاه

 مسجد

مرکز خريد  روزانه

س ابتد ايی
مد ار

ای ک محله 
پار

مرکز بازی های محله ای

0.82 جد يد 0.8 1 0.91 0.91 0.۳
میانگین 0.91 0.75 1 0.55 0.۳6 0.۳7

د رمانگاه

 مسجد

مرکز خريد  روزانه

س ابتد ايی
مد ار

ک محله ای
پار

مرکز بازی های محله ای

بافت قد يم 0.95 1 1 0.7 0.2۳ 0.62
میانگین 0.91 0.75 1 0.55 0.۳6 0.۳7

 جد ول 5. نسبت کیفیت د سترسی د ر بافت جد ید  نسبت به میانگین
کل محالت؛ ماخذ: یافته های تحقیق.

 جد ول 6. نسبت کیفیت د سترسی د ر بافت قد یم نسبت به میانگین
کل محالت؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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محالت انتخاب شد ه و د رصد  کیفیت د سترسی کل 
قطعات مسکونی نسبت به عناصر محله ای با استفاد ه 
از نرم  افزارهای الزم استخراج شد ه و به تفضیل د ر 

جد اول زير آمد ه است.
د سترسی  کیفیت  بند ی  رتبه  و  مقایسه 
با  شد ه  انتخاب  محله   8 و  محله ای  عناصر 

TOPSIS استفاد ه از تکنیک
برای اينکه مشخص شود   د سترسی به کد ام عنصر 
يا  مناسب  شد ه  انتخاب  محالت  کل  د ر  محله ای 
نامناسب بود ه  اند  از تکنیک آنتروپی استفاد ه کرد ه ايم 
د سترسی  می شود   د يد ه   9 شماره  جد ول  د ر  چنانکه 
عبارتی  به  د ارد   قرار  اول  رتبه  د ر  پارک محله ای  به 
پايین ترين  د ر  محله ای  پارک  به  د سترسی  کیفیت 
شهر  د ر  سبز  فضاهای  وجود   عد م  د ارد ،  قرار  سطح 
برای هر  مربع  متر   1,36( است  کاماًل مشهود   تبريز 
يک نفر( و نتايج بد ست آمد ه نیز بر اين واقعیت صحه 
د سترسی  سبز،  فضای  به  د سترسی  بعد   می گذارد ، 
قرار  بعد ی  رتبه  د ر  محله ای  ورزشی  مکان های  به 
زمین  و  د ارند   همپوشانی  باهم  عنصر  د و  اين  د ارد ، 
اختصاص يافته به آن ها قابلیت تغییر کاربری زياد ی 
کمبود   همچنین  و  زمین  قیمت  افزايش  با  و  د ارد  
کاربری های  نحوه  به  کاربری ها،  ساير  برای  زمین 
د يگر تقلیل می يابند ، از آنجايی که اين د و کاربری از 
اساسی ترين عناصر توسعه پايد ار محله ای و همچنین 
شهر می باشد ، ساکنان با کم ترين صرف هزينه زمان و 
پول با محیط های باز و طبیعی ارتباط برقرار می کنند ، 
توجه به اين د و عنصر د ر پايد اری محله ای و افزايش 
کیفیت زند گی شهروند ان امر اساسی می باشد . بعد  از 

ابتد ايی  اين د و عنصر محله ای د سترسی به مد ارس 
و  است  زياد   عناصر  اين  بین  فاصله  البته  د ارد ،  قرار 
نزد يک  صفر  به  مد ارس  به  د سترسی  کیفیت  تقريبًا 
است و نشان د هند ه کیفیت نسبتًا خوب د سترسی به 
مد ارس ابتد ايی می باشد . کیفیت د سترسی به عناصر 
شهر  می باشد ،  عالی  تقريبًا  نیز  مذهبی  و  بهد اشتی 
از  بعد   که  نقشی  و  تاريخی  قد مت  خاطر  به  تبريز 
اسالم د اشته است، مساجد  همیشه نقش هويتی برای 
محالت د ارند  و هنوز هم به عنوان عنصر اصلی د ر 

اين محالت می باشد .
 

از سوی د يگر نیز به خاطر نقش شهر تبريز به عنوان 
عمل  غرب  شمال  منطقه  اقتصاد ی-اجتماعی  قطب 
اين  د ر  زياد ی  پزشکی  و  بهد اشتی  مراکز  می کند ، 
شهر شکل گرفته که د ر د سترسی راحت تر و نزد يکتر 
مراکز  است.  ساخته  مهیا  محالت  ساکنان  برای  را 
محالت  تمام  سطح  د ر  نیز  روزانه  نیازهای  خريد  

د رمانگاه

 مسجد

مرکزانه خريد  روز

س ابتد ايی
مد ار

ای ک محله 
پار

 مرکز بازی های
محله ای

E 1 0.99 1 0.95 0.7۳ 0.75
d 0 0.01 0 0.05 0.27 0.25
w 0.01 0.01 0 0.09 0.46 0.4۳
رتبه 4 4 5 ۳ 1 2

 جد ول 9. میزان اهمیت عناصر محله ای د ر محالت انتخاب شد ه؛
ماخذ: یافته های تحقیق.

۱۸ 
 

 .يافته هاي تحقيق: ؛ ماخذميزان اهميت عناصر محله اي در محالت انتخاب شده. 2 نمودار

 
 

اي در محالت انتخاب شده در پايان با استفاده از تكنيك بعد از توصيف و تحليل كيفيت دسترسي به عناصر محله
TOPSIS دهد كه علي رغم ديد منفي به مناطق حاشيه نشيني در كشور اين محالت را رتبه بندي كرديم، نتايج نشان مي

دانند، محله حيدر آباد به عنوان يكي از و تسهيالت شهري مترادف ميوجود دارد و حاشيه نشيني را تقريباً با كمبود امكانات 
اي در رتبه اي شهر تبريز در رتبه اول قرار دارد، البته ديگر محله انتخاب شده بافت حاشيهمحالت انتخاب شده بافت حاشيه

. باشدآخر قرار دارد و نشان دهنده تفاوت زياد بين محالت حاشيه نشين مي
 

 .يافته هاي تحقيق: ؛ ماخذرتبه بندي محالت انتخاب شده بر اساس كيفيت دسترسي به عناصر محله اي .10جدول 
محالت امتياز رتبه 

) روستايي( محله بارنج 0٫07 7
) روستايي( محله شاه گلي 0٫18 6
) جديد( محله زعفرانيه 0٫52 4
) ايحاشيه( محله سيالب 0٫01 8
) قديم( محله جرنداب 0٫35 5
) ايحاشيه( محله حيدرآباد 0٫76 1
) قديم( محله ششگالن 0٫59 3
) جديد( محله منظريه 0٫72 2
 
در شرايط امتياز گرفتند،  0.5د هر دو باالي ها توجه شونآاگر به امتياز  قرار گرفتند، 4و 2هاي محالت بافت جديد در رتبه 

قرار دارند و علي رغم تمركز امكانات شهري در مركز  5و  3هاي تبهبهتري قرار دارند، محالت بافت قديم شهر تبريز نيز در 
محالت كه به عنوان روستا در شهر تبريز ادغام شدند از وضعت . شهر تبريز اين دو محله از وضعيت متوسط برخوردار هستند

هاي ل گيري سكونت گاههايي بين محالت ادغام شده به شهر و شكدهد كه تفاوتنتايج نشان مي، خوبي برخوردار نيستند
چرا كه در شكل  ؛باشدغير رسمي حداقل در شهر تبريز وجود دارد، علت تفاوت در فلسفه شكل گيري اين دو بافت  مي

شود، نيازهاي امروز محله مطرح نبوده است و براي ايجاد عناصر مورد نياز هاي زيادي را شامل ميگيري روستا كه سال
. به زمين و فضاهاي باز كافي و پول هنگفت وجود داردبراي يك محله پايدار نياز 
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نمود ار 2. میزان اهمیت عناصر محله ای د ر محالت انتخاب شد ه؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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خوب بود ه است؛ البته اين عنصر به صورت کلی د ر 
تمام شهرهای ايران به خاطر نقش خد ماتی که د ارند  
برای تمامی ساکنان محالت شهری از سطح خوبی 

برخورد ار است.
از توصیف و تحلیل کیفیت د سترسی به عناصر  بعد  
محله ای د ر محالت انتخاب شد ه د ر پايان با استفاد ه 
بند ی  رتبه  را  محالت  اين   TOPSIS تکنیک  از 
کرد يم، نتايج نشان می د هد  که علی رغم د يد  منفی 
به مناطق حاشیه نشینی د ر کشور وجود  د ارد  و حاشیه 
نشینی را تقريبًا با کمبود  امکانات و تسهیالت شهری 
متراد ف می د انند ، محله حید ر آباد  به عنوان يکی از 
تبريز د ر  بافت حاشیه ای شهر  انتخاب شد ه  محالت 
شد ه  انتخاب  محله  د يگر  البته  د ارد ،  قرار  اول  رتبه 
بافت حاشیه ای د ر رتبه آخر قرار د ارد  و نشان د هند ه 

تفاوت زياد  بین محالت حاشیه نشین می باشد .
 محالت بافت جد يد  د ر رتبه های 2 و4 قرار گرفتند ، 
اگر به امتیاز آن ها توجه شود  هر د و باالی 0,5 امتیاز 
بافت  د ارند ، محالت  قرار  بهتری  گرفتند ، د ر شرايط 
قد يم شهر تبريز نیز د ر تبه های 3 و 5 قرار د ارند  و 
علی رغم تمرکز امکانات شهری د ر مرکز شهر تبريز 
هستند .  برخورد ار  متوسط  وضعیت  از  محله  د و  اين 
محالت که به عنوان روستا د ر شهر تبريز اد غام شد ند  
از وضعت خوبی برخورد ار نیستند ، نتايج نشان می د هد  
و  شهر  به  شد ه  اد غام  محالت  بین  تفاوت هايی  که 
شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی حد اقل د ر 
شهر تبريز وجود  د ارد ، علت تفاوت د ر فلسفه شکل 
گیری اين د و بافت  می باشد ؛ چرا که د ر شکل گیری 
روستا که سال های زياد ی را شامل می شود ، نیازهای 
ايجاد  عناصر  برای  نبود ه است و  امروز محله مطرح 
و  زمین  به  نیاز  پايد ار  محله  يک  برای  نیاز  مورد  

فضاهای باز کافی و پول هنگفت وجود  د ارد .

نتیجه گیری و جمعبند ی
گرفتن  شکل  انسانی  اجتماعات  توسعه  شروع  نقطه 
پايش  آن  از  پس  و  مرد م  نیازهای  از  د رستی  د رک 
زند گی  کیفیت  سنجش  است.  توسعه  د ستاورد های 
زيرا  برای چنین د رکی عرضه می کند ،  مناسبی  ابزار 
و  بین مسئوالن محلی  راهی  زند گی  مطالعه کیفیت 
شهروند ان برای تعاملی سازند ه که منجر به تفسیر و 
بحث د ر مورد  موضوعات کلید ی موثر بر زند گی مرد م 
می شود ، باز می کند . د ر واقع د رک د رست د سترسی 

محالت امتیاز رتبه
محله بارنج )روستايی( 0.07 7

محله شاه گلی )روستايی( 0.18 6
محله زعفرانیه )جد يد ( 0.52 4

محله سیالب )حاشیه ای( 0.01 8
محله جرند اب )قد يم( 0.۳5 5

محله حید رآباد  )حاشیه ای( 0.76 1
محله ششگالن )قد يم( 0.59 ۳
محله منظريه )جد يد ( 0.72 2

 جد ول 10. رتبه بند ی محالت انتخاب شد ه بر اساس کیفیت
د سترسی به عناصر محله ای؛ ماخذ: یافته های تحقیق.

نمود ار 3. رتبه بند ی محالت انتخاب شد ه بر اساس کیفیت د سترسی به عناصر محله ای؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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 .يافته هاي تحقيق: ؛ ماخذرتبه بندي محالت انتخاب شده بر اساس كيفيت دسترسي به عناصر محله اي .3نمودار 

 
 

 و جمعبندي نتيجه گيري
 توسعه دستاوردهاي پايش آن از پس و مردم نيازهاي از درستي درك گرفتن شكل انساني اجتماعات توسعه شروع نقطه
 مسئوالن بين راهي زندگي كيفيت مطالعه زيرا كند،مي عرضه دركي چنين براي مناسبي ابزار زندگي كيفيت سنجش .است

 مردم زندگي بر موثر كليدي موضوعات مورد در بحث و تفسير به منجر كه سازنده تعاملي براي شهروندان و محلي
اي با تركيب دو بعد عيني و ذهني كه هم مشاركت در واقع درك درست دسترسي به تسهيالت محله .كندمي باز شود،مي

تواند موثر واقع شود، اي ميو هم برنامه ريزان شهري را در برداشته باشد در حل مشكالت محله) ذهني( ساكنان محله
. باشداي ميتوسعه كيفيت محلهترين عناصر امروزه توجه به فضاهاي عمومي و دسترسي به آن يكي از مهم

، نتايج نشان بررسي شده استاي در اين تحقيق با استفاده از رويكرد عيني دسترسي به فضاهاي عمومي و تسهيالت محله
در شهر تبريز يكسان نبوده است، كيفيت دسترسي به عناصري مانند مساجد، مراكز  اي دهد كه دسترسي به عناصر محلهمي

اي و فضاي ورزشي وضعيت قرار داشته است، در مقابل دسترسي به عناصري از جمله پارك محله خوبي بهداشتي، در سطح
اي تفاوت اساسي وجود دارد، كيفيت هاي مختلف شهري در دسترسي به عناصر محلههمچنين بين بافت. خوبي نداشته است

هاي اخير خوب نبوده است، هاي ادغام شده در سالدسترسي در بافت جديد نسبتاً خوب ارزيابي شده است در مقابل در روستا
هاي غير رسمي در رتبه بندي محالت محله حيدرآباد و علي رغم ديدگاه منفي نسبت به وجود امكانات شهري در سكونتگاه

. هاي انتخاب شده از اين بافت در رتبه اول قرار داشتاز محله
ها ارتباط مستقيم وجود دارد، ي و تسهيالت محله و استفاده از آندر نهايت اينكه بين دسترسي فيزيكي به فضاهاي عموم

ها نيز بيشتر خواهد شد و در نتيجه به صورت ناخودآگاه در ارتقاء كيفيت هرچه كيفيت دسترسي بهتر باشد، استفاده از آن
ود كه مديران و مسئوالن شهاي شده در اين پژوهش پيشنهاد ميبا توجه به بحث. زندگي شهروندان تأثير گذار خواهد بود

شهري در برنامه ريزي براي شهر ابتدا به پايداري محله توجه بيشتر كنند، و پايداري محله نيز به نوبه خود وابسته به عناصر 
تواند راهنماي خوبي براي برنامه باشد، آگاهي از سطح كيفيت دسترسي به اين عناصر و فضاها ميتشكيل دهنده آن مي

. ريزان باشد
 

 و ماخذ منابع
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به تسهیالت محله ای با ترکیب د و بعد  عینی و ذهنی 
که هم مشارکت ساکنان محله )ذهنی( و هم برنامه 
باشد  د ر حل مشکالت  برد اشته  را د ر  ريزان شهری 
به  توجه  امروزه  شود ،  واقع  موثر  می تواند   محله ای 
فضاهای عمومی و د سترسی به آن يکی از مهم ترين 

عناصر توسعه کیفیت محله ای می باشد .
د ر اين تحقیق با استفاد ه از رويکرد  عینی د سترسی 
به فضاهای عمومی و تسهیالت محله ای بررسی شد ه 
عناصر  به  د سترسی  که  می د هد   نشان  نتايج  است، 
محله ای د ر شهر تبريز يکسان نبود ه است، کیفیت 
د سترسی به عناصری مانند  مساجد ، مراکز بهد اشتی، 
د ر سطح خوبی قرار د اشته است، د ر مقابل د سترسی 
به عناصری از جمله پارک محله ای و فضای ورزشی 
وضعیت خوبی ند اشته است. همچنین بین بافت های 
مختلف شهری د ر د سترسی به عناصر محله ای تفاوت 
اساسی وجود  د ارد ، کیفیت د سترسی د ر بافت جد يد  
نسبتًا خوب ارزيابی شد ه است د ر مقابل د ر روستاهای 
اد غام شد ه د ر سال های اخیر خوب نبود ه است، و علی 
شهری  امکانات  وجود   به  نسبت  منفی  د يد گاه  رغم 
د ر سکونتگاه های غیر رسمی د ر رتبه بند ی محالت 
محله حید رآباد  از محله های انتخاب شد ه از اين بافت 

د ر رتبه اول قرار د اشت.
فضاهای  به  فیزيکی  د سترسی  بین  اينکه  نهايت  د ر 
عمومی و تسهیالت محله و استفاد ه از آن ها ارتباط 
مستقیم وجود  د ارد ، هرچه کیفیت د سترسی بهتر باشد ، 
استفاد ه از آن ها نیز بیشتر خواهد  شد  و د ر نتیجه به 
صورت ناخود آگاه د ر ارتقاء کیفیت زند گی شهروند ان 
تأثیر گذار خواهد  بود . با توجه به بحث های شد ه د ر 
اين پژوهش پیشنهاد  می شود  که مد يران و مسئوالن 
پايد اری  به  ابتد ا  برای شهر  ريزی  برنامه  د ر  شهری 
محله توجه بیشتر کنند ، و پايد اری محله نیز به نوبه 
می باشد ،  آن  د هند ه  تشکیل  عناصر  به  وابسته  خود  
و  عناصر  اين  به  د سترسی  کیفیت  سطح  از  آگاهی 

فضاها می تواند  راهنمای خوبی برای برنامه ريزان باشد .
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چکید ه
کاربری زمین شهری از جمله عوامل مهم سیستم شهر است 
که از طريق شبکه های ارتباطی و جريان های ترافیکی با 
سیستم حمل و نقل د ر ارتباط مستقیم و متقابل است. د ر 
واقع حمل و نقل و کاربري زمین شهري، سیستمی را شکل 
می د هد  به گونه ای که تصمیم د ر يکی بر د يگري اثر می 
گذارد  و مد يريت د ر يکی می تواند  د ر تحقق اهد اف د يگري 
د ر کل سیستم مؤثر واقع شود ، بنابراين الزم است به صورت 
يکپارچه نگريسته و مد يريت شود . مقاله حاضر ضمن طرح 
اهد اف، استراتژی و سیاست های مد يريت کاربری زمین و 
بیان رابطه ی آن با وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری، 
به مطالعه مورد ي کاربری تجاری الماس شرق مشهد  می 
اين تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جمع  پرد ازد . روش 
آوری اطالعات به د و شیوه اسناد ی و پیمايشی انجام گرفته 
است. جهت بررسي تقاضای سفر و اثرات ترافیکي ناشی از 
مد يريت کاربري مذکور از مد ل کالسیک چهار مرحله اي 
استفاد ه     2/EMME افزار  نرم  محیط  د ر  نقل  و  حمل 
شد ه است. براي شبیه سازي پروژه د ر محیط نرم افزار د و 
سناريو مختلف تعريف شد ه که نتايج بد ست آمد ه از تحلیل 
شرق  الماس  تجاری  مرکز  د هد   می  نشان  سناريوها  اين 
استراتژی  صحیح  اجرای  و  شهر  ی  حاشیه  د ر  احد اث  با 
و سیاست های مد يريت کاربری زمین، توانسته به اهد اف 

مطرح شد ه د ر آن د ست يابد .
اراضی، تقاضای سفر،  واژگان کلید ی: مد يريت کاربري 
حمل و نقل شهری، ترافیک، مرکز تجاری الماس شرق مشهد . 

asadi.mahdieh@yahoo.com :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09124225620؛ رايانامه  *

A research on interaction between land use 
management, urban transportation & traffic 
situation, Case study: Almas-e-shargh Com-
mercial Center

The urban land use is one of the important factors 
of the city that through communicational networks and 
traffic flows is directly related to transportation system. 
In fact, urban transportation and land use factors are a 
system that decision in one affects the other one, and 
management in one of them can be effective in achiev-
ing the goals in the whole system. Therefore, that is 
needed to considered and managemened as integrated 
system. This article follows objectives, strategies and 
policies of land use management and its relationship 
with the urban transportation and traffic in Almas – e - 
shargh Commercial Center. 
The method of research was descriptive and applied 
one. For doing this research at first data collection car-
ried out with literature review and field work survey. 
For research of traveling demand and traffic impacts 
of land-use management, we use the four-stage classi-
cal transformational model in the EMME/2 software. 
For Simulation this project have defined two different 
scenarios which their results show that Almas-e-shargh 
Commercial Centering outward of the city and execut-
ing  strategies and land use management policies cor-
rectly, achieved its goals.
Keywords: Land use management, Trip demand, urban 
transport, Traffic, Almas -e- shargh Commercial Center 
in Mashhad
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مقد مه
همجواری  با  همراه  شهری  رويه  بی  رشد   امروزه 
ناسازگار کاربری های زمین، مسائل بسیاري را با خود  
براي شهرها به وجود آورد ه است )ضیائي و محسنیان، 
رفع  به  را همواره  مد يريت شهري  و  1385، ص 2( 
بحران مشغول کرد ه تا اينکه تد وين گر سیاست هاي 
پیش گیرانه و پیش بینی کنند ه باشد . موضوع و مسأله 
حمل و نقل و ترافیک د ر سیستم شهري از جمله اين 
ترافیک د ر شهرها  و  نقل  و  باشد . حمل  مسائل می 
به ويژه د ر اواخر قرن نوزد هم و اوايل قرن بیستم به 
د نبال بروند اد هاي ناشی از تحوالت عصر صنعتی د ر  
شهرها به يکی از اصلي ترين د غد غه-هاي مسئولین 
و ساکنان شهرها بويژه شهرهاي بزرگ تبد يل شد ه 
د ر  د ر شهرها  نقل  و  عامل حمل  حال  اين  با  است. 
ارتباط با د يگر عوامل شهري است. ازجمله اين عوامل 
و  طراحی  نحوه   زمین،  کاربري  عامل  به  توان  می 
مد يريت آن و ارتباط آن با اهد اف موجود  د ر بخش 
شورچه،  و  حسنی  )شیخ  نمود   اشاره  نقل  و  حمل 
اراضی  کاربری  که  ترتیب  بد ين  3(؛  ص   ،1389
و  نقل  و  حمل  شود ،  می  سفر  تولید   موجب  شهری 
ترافیک را بوجود  می آورد ، د ر نتیجه سیستم کاربری 
اراضی- حمل و نقل شکل می گیرد  )پرنیان، 1378، 
ص 7(. د ر واقع حمل و نقل و کاربري زمین شهري 
به همراه ساير مؤلفه هاي مرتبط د يگر، سیستمی را 
بر  يکی  د ر  تصمیم  که  ای  گونه  به  د هد   می  شکل 
تواند   اثر می گذارد  و مد يريت د ر يکی می  د يگري 
واقع  د ر کل سیستم مؤثر  د يگري  اهد اف  د ر تحقق 
شود ، بنابراين الزم است به صورت يکپارچه نگريسته 
و مد يريت شود  )شیخ حسنی و شورچه، 1389، ص 
1(. شهر مشهد  بعنوان د ومین کالنشهر ايران و اولین 
شهر مذهبی، به علت ورود  خیل عظیم جمعیت زائر 
و مسافر به اين شهر، هر ساله شاهد  ترافیک سنگین 
و مشکالت حاد  ناشی از آن به خصوص د ر محد ود ه 
ی   مرکزی شهر )مرکز تجاری- اد اری که منطبق با 
محد ود ه زيارتی می باشد ( است. مشکالتی که اغلب 
به د لیل عد م استفاد ه بهینه از فضاهای موجود ، توزيع 

سفر  جاذب  کاربريهای  احد اث  کاربريها،  نامناسب 
استراتژي   مرکزی شهر،  د ر محد ود ه  تجاری(  )مانند  
هاي فاقد  نگرش کاهش ضرورت د ر سفر و غیره می 
باشد  )ضیائي و محسنیان، 1385، ص 2(. طراحي و 
شکل گیري مجموعه هاي بزرگ تجاري د ر محد ود ه 
مرکزی شهرهايی با قد رت اقتصاد ي باال مانند  شهر 
 ،1389 مهر،  )شاد اب   است  ناپذير  اجتناب  مشهد  
ای  نمونه  شرق  الماس  تجاری  مجتمع  اما  1(؛  ص 
زيارتی مشهد  می  کاربری های جاذب سفر شهر  از 
باشد  که د ر پالک های با وسعت کافی، د ر حاشیه ی 
شهر مشهد ، واقع شد ه است. بنابراين بررسی اينکه آيا 
مد يريت يکپارچه کاربري زمین د ر محد ود ه مجتمع 
توانسته   نقل  الماس شرق و سیستم حمل و  تجاری 
و  نقل  و  حمل  وضعیت  ساماند هی  د ر  نقشی  است 
بهبود  شاخص های ترافیکی شهر مشهد  د اشته باشد ، 

ضروری به نظر می رسد .

مواد  و روشها
اصلي ترين سؤاالت تحقیق اين است که، آیا میان 
تقاضای سفر توسط کاربري تجاری الماس 
شرق و ترافیک شهر مشهد  رابطه ی  مثبت 
الماس شرق  تجاری  مرکز  آیا  د ارد ؟  وجود  
های  شاخص  است  توانسته  فرعی(  )مرکز 
حمل و نقل و ترافیک د ر سطح کل شهر و 
بویژه د ر محد ود ه ی مرکزی شهر را بهبود  
تجاری  کاربری  بر  مد یریت  میان  آیا  د هد ؟ 
حمل  سیستم  ساماند هی  و  شرق  الماس 
روان  منظور  به  پاید ار(  نقل  و  )حمل  نقل  و 
وجود   رابطه  مشهد   شهر  ترافیک  سازی 

د ارد ؟
اين  ها  پرسش  اين  به  تحقیق  احتمالي  های  پاسخ 
است که به نظر مي رسد ، میان تقاضای سفر توسط 
ترافیک شهر مشهد   و  الماس شرق  تجاری  کاربري 
رابطه ی  مثبت وجود  د ارد ، و نیز مرکز تجاری الماس 
شرق به عنوان يک مرکز فرعی توانسته است شاخص 
و  شهر  کل  سطح  د ر  ترافیک  و  نقل  و  حمل  های 
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بويژه د ر محد ود ه ی مرکزی شهر را بهبود  د هد  و د ر 
نهايت میان مد يريت بر کاربری تجاری الماس شرق 
و ساماند هی سیستم حمل و نقل )حمل و نقل پايد ار( 
به منظور روان سازی ترافیک شهر مشهد  رابطه وجود  
اولیه اي  اين پاسخ های احتمالي، فرض های  د ارد . 
خواهد  بود  که تحقیق نهايت سعي خود  را د ر رد  يا 

اثبات آن خواهد د اشت.
تحقیق  روش  از  نوشتار  اين  پژوهش،  اين  انجام  د ر 
توصیفی- تحلیلی و شیوه های تحقیق مرور متون، 
های  نقشه  و  تصاويری  اسناد   و  منابع  ها،  آمارنامه 
1GIS   ای د ر بستر مطالعات کتابخانه ای و همچنین 
و  مشاهد ه  تحقیق  شیوه  و  مورد ی  تحقیق  روش  از 
مصاحبه د ر بستر مطالعات مید انی بهره گرفته است. 
براي تحلیل و بررسي اثرات ترافیکي ناشی از مد يريت 
کاربري مذکور از مد ل کالسیک مرحله  اي حمل و 
شد ه  استفاد ه   EMME/2 نرم-افزار محیط  د ر  نقل 
افزار  نرم   EMME/2 است  ياد آوري  به  الزم  است. 
کارايی است که از سه د هه قبل براي کمک به روند  
است.  شد ه  گرفته  بکار  شهري  ريزي  برنامه  بهبود  
اوايل د هه 80  افزار  اولین نسخه کاربرد ي اين نرم  
میالد ي توسط مرکز تحقیقات حمل و نقل د انشگاه 
 EMME/2 شد .  عرضه  بازار  به   (CRT) مونترال 
شبکه،  سازي  مد ل  براي  کامل  و  جامع  ابزارهايي 
برنامه  اختیار  د ر  ترافیک  تخصیص  و  سفر  تقاضاي 
د ستیابي  امکان  و  د هد   قرار مي  نقل  و  ريزان حمل 
تخصیص  نتايج  و  تقاضا  و  شبکه  اطالعات  به 
فراهم مي سازد   گزارش  انواع  به صورت  را  ترافیک 
EMME/2,User›sManual, Software Re-)

.)leases,1996

مد ل کالسیک چهار مرحله ای حمل و نقل
د ر سال 1956  د ر شیکاگو  مطالعات  نتايج  بار  اولین 
الگوی  بین  نزد يکی  رياضی  رابطه ی  که  د اد   نشان 
رفت و آمد  مرد م و نحوه توزيع کاربری های زمین 
وجود  د ارد . روش مطالعات علمی و مد ون د هه 1960 

میالد ي که د ر د هه-هاي بعد  هم تغییر چند اني نکرد ه 
است، به مد ل کالسیک چهار مرحله اي حمل و نقل 
سازگان  بوم  توسعه  مشاور  )مهند سین  است  مرسوم 

پايد ار، 1385، ص 24(.
»سفوات و مگننتي«2  نیز د رسال 1998، يک مد ل 
برای  را  يکپارچه سازي چهار مرحله  از  ترکیب شد ه 
پیش بیني تقاضاي سفر، پیشنهاد  کرد ند ؛ د ر حالیکه، 
ونگ و همکاران يک فرمول جايگزين را براي مد ل 
 Wong(  ترکیب شد ه تقاضاي سفر پیشنهاد  کرد ند

. )130-2009:129,and et al
ی  مرحله  چهار  مطالعات  همه  اساس  وجود ،  اين  با 
ترافیک(  تخصیص  تفکیک،  توزيع،  )تولید ،  اصلی 
ناحیه  و  ها  شبکه  سیستم  ابتد ا  مد ل  اين  د ر  است. 
جمعیت،  ناحیه  هر  براي  و  شود   مي  طراحي  بند ي 
وضعیت اجتماعي و اقتصاد ي، تجهیزات و کاربري ها 

و غیره تعیین مي گرد ند . 

1- مرحله اول: تولید  و جذب سفر 
شاخص های عمد ه د ر تولید  و جذب سفر )مشخصات 
اقتصاد ي- اجتماعي، تراکم استفاد ه از اراضي، فراهم 
بود ن وسايل حمل و نقل( )سازمان برنامه و بود جه، 
1368(؛ و مهمترين متغیرهاي مؤثر د ر تولید  و جذب 
سفرهاي شهري )هد ف سفر، کاربري زمین، فاصله از 
مرکز تجاري شهر )C.B.D(3 ، طول سفر، نوع سفر، 

زمان سفر، تعد اد  سفر( می باشند .
مرحله مهم و اساسي د ر ارائه ضريب، ايجاد  شاخص 
سازي  سفر  براي  مستقل  متغییرهاي  تعیین  يا 
اين شاخص ها د ر کاربريهاي متفاوت  کاربريهاست. 
يکسان نمي باشد  و با توجه به عامل عمد ه سفرسازي 
هر کاربري تعیین مي گرد د . بنابراين با توجه به ماهیت 
هر کاربري شاخص ها تغییر مي يابند . اما عمد ه ترين 
شاخص هايي که د ر بسیاري از کاربريها مشترک مي 
باشند  و د ر صورت وجود  اطالعات مورد  بررسي قرار 
کرد :  خالصه  توان  مي  عامل  سه  د ر  را  گیرند ،  مي 
تعد اد   کاربري،  مساحت  )تجاري(،  واحد هاي  )تعد اد  
  1. Geographical information system
  2. Safwat and Magnenti

  3. Central Business Districts
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راه،  وگذر  رهپويان  مشاور  )مهند سین  ساکن(  افراد  
1372، ص 16(. اين سه عامل از آنجا که به سهولت 
قابل د سترسي و کنترل بود ه و همچنین بصورت کمي 
باشند .  مي  زياد ي  اهمیت  حائز  شوند ،  مي  بیان  نیز 
خصوصًا آنکه با توجه به متغیرهاي مستقل و ارتباط 
مناسبي  رگرسیوني  معاد له  توان  مي  وابسته  متغیر  با 
را بوجود  آورد . د ر اين پژوهش نیز براي تعین میزان 
از  شرق  الماس  تجاری  کاربري  سفر  جذب  و  تولید  

معاد الت رگرسیوني چند  متغیره استفاد ه شد ه است. 
2- مرحله د وم: توزیع سفر )سفرها به مقاصد  

تعیین شد ه تخصیص د اد ه مي شوند (؛ 
سازي  )مد ل  سفر  تفکیک  سوم:  مرحله   -3

انتخاب وسیله سفر(؛ و
)سفرهاي  ترافیک  تخصیص  چهارم:  مرحله   -4
مربوطه  شبکه  يا  مسیر  به  سفر  طرق  هر  به  مربوط 
و  عمومي  وسايل  مختص  مسیرهاي  )معمواًل 
باشد  )سید   خصوصي( تخصیص د اد ه مي شود ( می 

حسیني، 1377، ص 90(.
و  نقل  و  های حمل  که شاخص  است  ذکر  به  الزم 
ترافیک )زمان صرف شد ه )وسیله- ساعت(، متوسط  
د ر  سرعت  متوسط  ساعت(،  د ر  )کیلومتر  سرعت 
سفرها  تعد اد   ساعت(،  د ر  )کیلومتر  مرکزی  محد ود ه 
با وسايل همگاني، تعد اد  مسافرين سواره شد ه، زمان 
طي  پیاد ه  مسافت  ساعت(،  )مسافر-  مسافرين  سفر 
شاخص  بین  د ر  باشد .  می  کیلومتر((  )مسافر-  شد ه 
های ذکر شد ه، متوسط  سرعت )کیلومتر د ر ساعت 
(، متوسط سرعت د ر محد ود ه ی مرکزی )کیلومتر د ر 
ساعت(، تعد اد  سفرها و  زمان  سفرها جزء مهمترين 
باشند .  می  پژوهش  اين  د ر  ترافیکی  های  شاخص 

شايان ذکر است که تعد اد  سفرها و زمان سفرها  با 
توجه به شاخص هاي هر کاربري تعیین مي شود .

اد بیات نظري تحقیق
زمین  کاربري  مد يريت  بین  رابطه  بررسي  جهت 
نظیر  مفاهیمي  از  شهري  ترافیک  و  نقل  و  حمل  و 
چشم اند از، اهد اف،  استراتژی و سیاست های مختلف 
مد يريت کاربری زمین )جد ول شماره 1( استفاد ه مي 
و  ها  استراتژی  اهد اف،  که  است  ذکر  به  شود . الزم 
سیاست های مد يريت کاربری زمین تا حد ود ی د ارای 

همپوشانی هايی است.

بیان رابطه مد یریت کاربری زمین و حمل و نقل
د ر بررسي رابطه بین مد يريت کاربري زمین و حمل 
ونقل آنچه که مسلم به نظر مي رسد ، اين است که 
تقاضای حمل و نقل يک تقاضای مشتق شد ه است. 
بد ين مفهوم که بر اساس نیازهای جوامع شهرنشین، 
کاربری های مختلفی د ر سطح شهرها شکل گرفته 
تولید   به  مجبور  خود   نیازهای  رفع  برای  مرد م  و 
سفرهايی به سوی مقاصد  د ارای کاربری مرتبط می 
باشند . لذا نحوه طراحی و مد يريت کاربری و ارتباط 
بطور  موجود ،  سیاست  و  استراتژی  اهد اف،  با  آن 
آمد  و شد  د ر سطح شهر  بهبود  وضعیت  بر  مستقیم 
و سطح سرويس معابر، کاهش ترافیک و د ستیابی به 
توسعه پايد ار مؤثر می باشد  )مهند سین مشاور توسعه 

بوم سازگان پايد ار، 1385، ص 109(. 
همان گونه که د ر شکل شماره 1 قابل مشاهد ه می 
باشد ، ارتباط متقابل میان حمل ونقل و کاربري اراضي 
يک فرآيند  پويايي است. حمل و نقل شهري )سفر( 

۶ 
 

 .نگارندگان با استفاده از منابع مختلف :و نقل و مديريت كاربري زمين؛ مأخذچرخه ارتباط حمل . 1 شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد، ارتباط متقابل ميان حمل ونقل و كاربري اراضي يك مي مشاهده قابل 1شكل شماره  در كه گونههمان
اربري اراضي شهري قرار دارد و روابط بطور تنگانگي در ارتباط با ك) سفر(حمل و نقل شهري . فرآيند پويايي است

كه كاربري  بدين ترتيب. وجود دارد »كاربري اراضي، مديريت و حمل و نقل« اي بين سه عاملمتقابل و پيچيده
سيستم كاربري آورد، در نتيجه شود، حمل و نقل و ترافيك را بوجود مياراضي شهري موجب توليد سفر مي

لذا هدايت و كنترل اين سيستم بر عهده مديريت حمل و نقل و كاربري ، گيردحمل و نقل شكل مي اراضي-
).  16-17 ، ص1373سوبهاش، (اراضي شهري است 

تئوريها و مدلهاي زيادي مورد  1960براي بيان رابطه متقابل ميان كاربري اراضي و حمل ونقل شهري، از سال 
و حتي شيوه هاي آنها تكراري  بطور كلي جزئي و ايستا ،هامدل استفاده قرار گرفت اما به عقيده گولينو بيشتر اين

 .باشندو ايستا مي
)Shaw – Xin,2003:103 .(

ي را براي تشريح رابطه »حمل و نقل چرخه كاربري زمين -«مدل  اي استرافوردريزي منطقهكميسيون برنامه
 :نقل شهري، ارائه كرده است متقابل ميان كاربري اراضي و حمل و

 
 حمل و نقل؛ ه كاربري زمين-چرخ .2 شكل

 Strafford Regional Planning Commission,2003:3): مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افزايش ارزش زمين اصالح شبكه حمل و نقل

 خدمت رسانيكاهش در سطح 

 افزايش ترافيك افزايش مشكالت ناشي از ترافيك

 تغيير كاربري زمين

شد بهبود وضعيت آمد و
 

مديريت كاربري زمين
 

 و ترافيك) سفر ( حمل و نقل 

 بهبود سطح سرويس معابر كاهش ترافيك توسعه پايدار دستيابي به زمين كاربري

شکل 1. چرخه ارتباط حمل و نقل و مد یریت کاربري زمین؛ مأخذ: نگارند گان با استفاد ه از منابع مختلف.
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شهري  اراضي  کاربري  با  ارتباط  د ر  تنگانگي  بطور 
قرار د ارد  و روابط متقابل و پیچید ه اي بین سه عامل 
»کاربري اراضي، مد يريت و حمل و نقل« وجود  د ارد . 
بد ين ترتیب که کاربري اراضي شهری موجب تولید  
را بوجود  می  ترافیک  سفر می شود ، حمل و نقل و 
آورد ، د ر نتیجه سیستم کاربری اراضی- حمل و نقل 
شکل می گیرد ، لذا هد ايت و کنترل اين سیستم بر 
عهد ه مد يريت حمل و نقل و کاربري اراضي شهري 

است )سوبهاش، 1373، ص 16-17(. 
برای بیان رابطه متقابل میان کاربري اراضي و حمل 
ونقل شهري، از سال 1960 تئوريها و مد لهاي زياد ي 
بیشتر  به عقید ه گولینو  اما  قرار گرفت  استفاد ه  مورد  
اين مد ل ها، بطور کلي جزئي و ايستا و حتي شیوه 

های آنها تکراري و ايستا مي باشند .
)Shaw – Xin,2003:103).

مد ل  استرافورد   ای  منطقه  ريزی  برنامه  کمیسیون 
»چرخه کاربری زمین - حمل و نقل« را برای تشريح 
رابطه ی متقابل میان کاربري اراضي و حمل و نقل 

شهري، ارائه کرد ه است:
مشاهد ه  قابل   2 شماره  شکل  د ر  که  گونه  همان 
نوع  ايجاد   عامل  عنوان  به  زمین  کاربري  باشد ،  می 
خاصی از سفر، رابطه متقابل و د و سويه اي با شبکه 
زمین  کاربري  د ر  تغییر  بطوريکه  د ارد ؛  نقل  و  حمل 
سبب  ترافیک  افزايش  و  ترافیک،  افزايش  به  منجر 
می شود   آن  بهبود  وضعیت  د ر جهت  اقد امات  الزام 
و  حمل  وضعیت  د ر  بهبود   براي  اصالحی  .اقد امات 
نقل غالبًا منجر به افزايش ارزش زمین هاي اطراف 

زمین  يک  ارزش  رفتن  باال  با  شود .  می  راه  شبکه 
خاص نوع کاربري متناسب با میزان ارزش زمین نیز 
تغییر خواهد کرد . چنانچه تغییرات مذکور ناچیز باشد ، 
خواهد   تعاد ل  وضیعت  به  و  پذيرفته  را  آن  سیستم 
است  ممکن  باشد ،  عمد ه  تغییرات  اگر  اما  رساند ، 
بعد   ولي حتي  برود ،  بین  از  و  ناپايد ار گشته  سیستم 
از آن نیز به وضیعت تعاد ل خواهد  رسید . حال براي 
اين  هد ايت  باشد ،  بهینه  آمد ه  بوجود   وضیعت  اينکه 
تغییر و تحوالت و رسید ن به تعاد ل مطلوب بر عهد ه 
مد يران حمل و نقل و کاربري اراضي شهري است و 
اين د و طرح نیز از ابعاد  مد يريت يکپارچه شهري مي 

باشد .

پیشینه تحقیق
سال  د ر  بوکانن  گزارش  از  )قبل  پیش  ها  سال  تا 
کاربری  توان  می  که  شد   می  تصور  چنین   )1962
های شهری را با ترکیب و تراکم د لخواه تعیین کرد  
تا شبکه  ترافیک خواست  و  راه  از مهند س  و سپس 
برخورد   اين  با  کند .  ايجاد   و  طراحی  را  آن  متناسب 
د ر حقیقت، عامل اصلی مشکل ترافیک شهری عد م 
کفايت ظرفیت شبکه راهها برشمرد ه می شود  و عماًل 
راهها  شبکه  گسترش  د ر  ها  کوشش  آن  رفع  برای 
متمرکز می شد ، اما طي سالهاي 1960 به اين طرف، 
اهل فن د ريافته اند  به علت محد ود يت منابع مالی، 
محد ود يت زمین و تأثیرات نامطلوب زيست محیطی 
توسعه وسیع شبکه راهها امکان پذير نیست و به جای 
تأکید  بر توسعه شبکه راهها بايد  اواًل بر استفاد ه بهتر 

۶ 
 

 .نگارندگان با استفاده از منابع مختلف :و نقل و مديريت كاربري زمين؛ مأخذچرخه ارتباط حمل . 1 شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد، ارتباط متقابل ميان حمل ونقل و كاربري اراضي يك مي مشاهده قابل 1شكل شماره  در كه گونههمان
اربري اراضي شهري قرار دارد و روابط بطور تنگانگي در ارتباط با ك) سفر(حمل و نقل شهري . فرآيند پويايي است

كه كاربري  بدين ترتيب. وجود دارد »كاربري اراضي، مديريت و حمل و نقل« اي بين سه عاملمتقابل و پيچيده
سيستم كاربري آورد، در نتيجه شود، حمل و نقل و ترافيك را بوجود مياراضي شهري موجب توليد سفر مي

لذا هدايت و كنترل اين سيستم بر عهده مديريت حمل و نقل و كاربري ، گيردحمل و نقل شكل مي اراضي-
).  16-17 ، ص1373سوبهاش، (اراضي شهري است 

تئوريها و مدلهاي زيادي مورد  1960براي بيان رابطه متقابل ميان كاربري اراضي و حمل ونقل شهري، از سال 
و حتي شيوه هاي آنها تكراري  بطور كلي جزئي و ايستا ،هامدل استفاده قرار گرفت اما به عقيده گولينو بيشتر اين

 .باشندو ايستا مي
)Shaw – Xin,2003:103 .(

ي را براي تشريح رابطه »حمل و نقل چرخه كاربري زمين -«مدل  اي استرافوردريزي منطقهكميسيون برنامه
 :نقل شهري، ارائه كرده است متقابل ميان كاربري اراضي و حمل و

 
 حمل و نقل؛ ه كاربري زمين-چرخ .2 شكل

 Strafford Regional Planning Commission,2003:3): مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افزايش ارزش زمين اصالح شبكه حمل و نقل

 خدمت رسانيكاهش در سطح 

 افزايش ترافيك افزايش مشكالت ناشي از ترافيك

 تغيير كاربري زمين

شد بهبود وضعيت آمد و
 

مديريت كاربري زمين
 

 و ترافيك) سفر ( حمل و نقل 

 بهبود سطح سرويس معابر كاهش ترافيك توسعه پايدار دستيابي به زمين كاربري

شکل 2. چرخه کاربری زمین- حمل و نقل؛
    )Strafford Regional Planning Commission,2003:3) :مأخذ
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و  د اشت  تأکید   موجود   معابر  شبکه  هاي  ظرفیت  از 
ثانیًا تقاضاي ترافیکي را تنظیم کرد . براي استفاد ه-ی 
بهتر از ظرفیت شبکه معابر موجود  هیچ عاملي بهتر 
نیست  ساز  ظرفیت  عوامل  منفي  تأثیرات  کاهش  از 
مؤثرتر  عاملي  هیچ  ترافیک،  تقاضاي  تنظیم  براي  و 
از »تنظیم و مد يريت کاربري ها« با توجه به میزان 
سفرسازي آن ها، عمل نمي کند  )حاتمی علمد اری، 

1381، ص 65(.
تحت  ای  مقاله  د ر  ابتد ا   2010 سال  د ر  لیتمن4  
نقل؛  و  حمل  بر  زمین  کاربری  »اثرات  عنوان: 
چگونگی تأثیر عوامل و فاکتورهای کاربری زمین بر 
رفتار سفر«، به معرفی عوامل کاربری زمین و تشريح 
نحوه تأثیر اين عوامل بر حمل و نقل پرد اخته است                         
 (Littman, 2010a:3(و سپس د ر همان سال د ر 
و  اثرات حمل  )بررسی  عنوان  تحت  د يگر  ای  مقاله 
نقلی کاربری زمین؛ با د ر نظر د اشتن تأثیرات، مزايا 
اين  به  زمین(  کاربری  مختلف  الگوهای  هزينه  و 
نتیجه رسید  که الگوها و عوامل کاربري زمین اثرات 
بر سیستم  متنوعی  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصاد ي 

. )Litman,2010a:3) شهرها د ارد
ويژگي  )تأثیر  عنوان  تحت  ای  مقاله  د ر  لیمتاناکول5 
و  اراضي  کاربري  اقتصاد ي،  و  اجتماعي  هاي 
فواصل  د ر  سفر  شیوه  انتخاب  بر  زمان  مالحظات 
طوالني و متوسط )کوتاه( به بررسی تأثیرات کاربري 
انتخاب  چگونگي  بر  نقل  و  حمل  سیستم  و  اراضي 
سفر د ر فواصل طوالني- متوسط د ر نیتورلند  پرد اخته 
است. نتايج حاصل از بررسي سفرها د ر نیتورلند  طی 
سال های 1998 تا 2006، با نظر به چگونگي تأثیر 
اقتصاد ي، مشخصات  اجتماعي و  گذاري فاکتورهاي 
کاربري اراضي، زمان سفر بر انتخاب سفر د ر فواصل 
طوالني- متوسط و اهد اف متفاوت سفر از قبیل سفر 
د اد   نشان  شهري  ی  حومه  و  تفريحي  کاري،  هاي 
که مشخصات کاربري زمین و مالحظات زمان سفر 
بیشترين نقش را د ر انتخاب سفر د ر فواصل طوالني 
 ) Limtanakool,2006:327-341  متوسط د ارد -

.
شاو و زين6  د ر مقاله ای تحت عنوان )ارتباط متقابل 
حمل و نقل و کاربري يکپارچه( مد ل هاي زياد ي که 
براي مطالعه فرآيند  ارتباط متقابل میان حمل و نقل و 
کاربري اراضي د ر طي د هه هاي گذشته مورد  استفاد ه 
قرار گرفته است، بررسی شد ه است. نتايج بررسی ها 
سیستماتیک  بطور  که  مد لی  بهترين  که،  د اد   نشان 
ارتباط متقابل میان کاربري اراضي و سیستم حمل و 
پايگاه  از  نقل را مورد  بررسي قرار می د هد  استفاد ه 
باشد    می  جغرافیايي  اطالعات  سیستم  هاي  د اد ه 

.)Shaw – Xin,2003:103-115)
فوتوآن سیک د ر مقاله ای تحت عنوان )شهر سالم، 
شهر روان( استراتژي هاي مختلف د ر زمینه حمل و 
قرار  بررسی  مورد   را  سنگاپور  کشور  د ر  زمیني  نقل 

د اد ه است. اين استراتژی ها عبارتند  از:
نقل و کاربري زمین،  1- مطالعات همزمان حمل و 
بطوريکه تقاضاي سفر به حد اقل و استفاد ه از فضاي 

معابر را به حد اکثر برساند  .
2- توسعه شبکه ي معابر، به حد اکثر رساند ن ظرفیت 
و ايجاد  د سترسي به تمام قسمت هاي شهر )سیک، 

1378، ص 22(.
نقل  و  »حمل  عنوان  تحت  ای  مقاله  د ر  برتون 
از مقايسه ی رابطه ی بین  شهري« )1370( پس 
فرآيند   و  نقل  و  حمل  ترافیکي  ريزي  برنامه  فرآيند  
آمريکا  متحد ه  اياالت  د ر  زمین،  کاربري  طرح  تهیه 
با انگلستان به اين نتیجه رسید  که تفاوت هايی بین 
سیاست های د و کشور د ر رابطه با اين موضوع وجود  
کاربري  بیني  پیش  آمريکا  متحد ه  اياالت  د ر  د ارد : 
ريزي حمل  برنامه  فرآيند   هاي  د اد ه  مثابه  به  زمین 
کنترلي  عامل  عنوان  به  صرفًا  و  بود ه  مطرح  نقل  و 
خواهد  بود  که به منظور تاثیر گذاري بر روي ستاند ه 
شبکه  براي  پیشنهاد اتي  قالب  د ر  که  فرآيند ،  هاي 
تجلي مي-کند ، بکار گرفته مي شود . با اين توصیف، 
قد مي د ر زمینه تلفیق برنامه ريزي کاربري زمین با 
برنامه ريزي حمل و نقل برد اشته نشد ه، يا د ست کم 
  4. Littman
  5. Limtanakool

  6. Shaw – Xin
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نتايج اين اقد ام بسیار ناچیز بود ه است، د ر حالیکه د ر 
کشور انگلستان وضع تا اند کي بهتر از آن چیزي است 
اساس  اينجا  د ر  د ارد .  جريان  متحد ه  اياالت  د ر  که 
است.  استوار  زمین  کاربري  واحد   طرح  روي  بر  کار 
فرآيند   تد ريجًا  اين طرف،  به  هاي 1960  سال  طي 
بر آن شد  گزينه  ترافیکي حمل و نقل  برنامه ريزي 
هاي مختلف طرح هاي کاربري زمین آيند ه را مورد   
نظر قرار د هد . همزمان با اين تحوالت، کل فرآيند  و 
روش برنامه ريزي، پیچید ه و پیچید ه تر گشته و خود  
به عنوان برآيند  د رک بهتر ماهیت مسائل حمل و نقل 

و کاربري زمین مطرح گرد يد .
د ر ايران شیخ حسنی و شورچه د ر مقاله ای تحت عنوان 
)تبیین اثرات برنامه ريزي کاربري زمین برحمل و نقل 
شهري(، پس از تشريح رابطه و همبستگی مجموعه 
عوامل کاربري زمین با الگوهاي سفر و حمل و نقل 
پژوهش ها  و  اساس جد يد ترين مطالعات  بر  شهري 
)د ر شهرهاي کشورهاي توسعه يافته به ويژه آمريکا( 
به اين نتیجه رسید ند  که بد ون همراهی و هماهنگی 
با بخش  به کاربري زمین  بین سیاست هاي مربوط 
حمل و نقل شهري، امکان تحقق اهد اف د ر مد يريت 
حمل و نقل بسیارد شوار و حتی غیرممکن به نظر می 

رسد  )شیخ حسنی- شورچه، 1389، ص 1-26(.
شاد اب مهر د ر مقاله ای تحت عنوان: »شهرسازی 
صحیح پیش نیاز شهر سالم« با استفاد ه از نرم 
افزار EMME/2 به بررسی اثرات ترافیکی ناشی از 
کاربري  از  مشهد   خاني  مصطفي  باغ  کاربری  تغییر 
رسید ه  نتیجه  اين  به  هتل  و  تجاري  به  سبز  فضاي 
بافت  د ر  زمین  کاربری  تغییرات  چنانچه  که  است 
هاي  شاخص  افت  موجب  شود   انجام  شهر  مرکزي 
ترافیکي و تحمیل هزينه هاي سنگین به جامعه است. 
از  د ور  نواحي  د ر  پروژه هايي  اجراي چنین  برعکس 
مرکز شهر نه تنها به شرايط ترافیکي لطمه نزد ه بلکه 
باعث بهبود هايي د ر شاخص های ترافیکی مي شود  

)شاد اب مهر، 1389، ص 4-1(.
ریزي  »برنامه  عنوان:  تحت  ای  مقاله  د ر  سرايی 
کاربري  متقابل  ارتباط  نقل شهري،  و  حمل 

نتیجه  اين  به  نقل شهري«،  و  حمل  و  اراضي 
رسید ه است که نحوه ی توزيع کاربريها و اثرات آنها 
بر حجم ترافیک شهري يکي از مهمترين عوامل د ر 
هاي  روش  و  باشد   می  نقل،  و  حمل  ريزي  برنامه 
برنامه  طريق  از  را  شهري  سفرهاي  حجم  کاهش 
مکاني  مناسب  توزيع  و  صحیح  مد يريت  و  ريزي 
غیره  و  اد راي  و  تجاري  مراکز  آموزشي،  مؤسسات 

ممکن مي د اند  )سرايي، 1382، ص 5-2(.
تشت زر، د ر مقاله ای تحت عنوان: »تسریع حرکت 
و تسهیل د سترسي، لزوم تلفیق برنامه هاي 
حمل و نقل و کاربري زمین«، با ضرورت د ر نظر 
گرفتن همزمان سیاست هاي مربوط به بهبود  عرضه 
تسهیالت و مد يريت و کاهش تقاضاي سفر از طريق 
فرآيند   شهر،  د ر  زمین  کاربري  نحوه  کرد ن  بهینه 
پايد اري  منظور  به  ريزي  برنامه  براي  پیشنهاد ي 
کاربري  ی  نحوه  و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سیستم 

زمین را مستلزم گذار از مراحل اولیه ذيل مي د اند :
و  ارقام  و  آمار  اساس  بر  موجود   وضع  بررسي   -1
و  اند رکاران  د ست  با  مصاحبه  و  عیني  مشاهد ات 

صاحب نظران.
2- تد وين اهد اف برنامه ريزي تفصیلي براي برنامه 
ريزي حمل و نقل و نحوه ی کاربري زمین د ر شهر 

)تشت زر، 1382، ص 72-62(.
عنوان:  تحت  ای  مقاله  د ر  جواد ی  و  شعار  همچنین 
حمل  سیاستهاي  متقابل  اثرات  »بررسي 
زمین«،  کاربري  و  توسعه  و  شهري  نقل  و 
نقل  و  حمل  هاي  سیاست  متقابل  اثرات  بررسي  با 
شهري و سیاست-هاي توسعه و کاربري زمین به اين 
نتیجه رسید ند  که هماهنگي و مد يريت کاربري زمین 
بصورتیکه حد اکثر تقاضاي سفر د ر تطابق با سیستم 
هاي حمل و نقل شهري قرارگیرد  مُوثرترين سیاست 

می باشد  )شعار- جواد ي، 1380، ص 1(.

منطقه مورد  مطالعه
شهر  حاشیه  د ر  شرق  الماس  تجاری  مجتمع 
مشهد ،انتهای بلوار خیام شمالی، د ر زمینی با مساحت 
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۱۱ 
 

 

. 1390افيك،سازمان تر: ؛ مأخذ)ترافيكي 81ناحيه (اس شرق محدوده پروژه الم. 4شكل 
 

؛ )قبل از احداث پروژه الماس شرق(شبكه خياباني و اتوبوسراني : 1سناريو 
 .)با احداث پروژه الماس شرق(شبكه خياباني و اتوبوسراني : 2سناريو

به  و شودمي حاصل هاگزينه ارزيابي و تحليل براي EMME/2هاي خروجي از متنوعي هايگزارش پايان در
 .داشت ترافيك و حركت در وضعيت رخداده تغييرات از بصري برداشتي توانمي ايهاي مقايسهگراف كمك

 
 هاي تحقيقيافته

 آيا ميان توليد و جذب سفر توسط كاربري تجاري الماس شرق و ترافيكارتباط با اولين سؤال تحقيق كه  در
 .ر مورد بررسي قرار گرفتحجم ترافيك قبل و بعد از احداث كاربري مذكو ،شهر مشهد رابطه مثبت وجود دارد؟

قبل از احداث پروژه الماس  90در معابر اطراف مجتمع سپاد در سال  ترافيك جريان وضعيت 5شماره  شكل
 .دهدبعد از احداث پروژه الماس شرق نشان مي را وضعيت همان 6 شماره شكل همچنين .دهدشرق را نشان مي

 جريان معناي به قرمز و رنگ آرام حركت معناي به زرد رنگ روان، حركت معناي به سبز رنگ تصاوير اين در
 ترافيك جريان شرايط در شده ايجاد تغييرات امكان تشخيص تصاوير در اين البته .است بحراني و كند ترافيك

 حجم تغييرات صرفاً 7شماره  شكل در است، لذا مشكل قدري از احداث مجتمع تجاري الماس شرق بعد و قبل
 ترافيك حجم كاهش معناي به آبي رنگ شكل اين در .است شده داده مجتمع مذكور نشان داثاح اثر در ترافيك
 .است ترافيك حجم افزايش معناي به قرمز و رنگ

حد ود  25 هزار متر مربع که د ر سه ضلع آن خیابان 
موقعیت   3 است. شکل شماره  واقع شد ه  د ارد ،  قرار 
مکانی مجتمع تجاری الماس شرق را بر روی نقشه 
www.almasshargh.)  شهر مشهد  نشان می د هد

.)com

تعیین پارامترهای الزم برای برآورد  تقاضای 
سفر

براي بررسي میزان تقاضای سفر و ساير شاخص های 
ناحیه  د ر  زمین  کاربری  مد يريت  از  ناشی  ترافیکی 
  EMME/2 الماس شرق به کمک برنامه ترافیکي 

می  اقتصاد ی   - اجتماعی  متغیرهای  برآورد   به  نیاز 
باشد ، که د ر جد ول شماره 2 قابل مالحظه است.

سپس متغیرهای برآورد  شد ه برای ناحیه 81 ترافیکی 
)محل قرار گیری مجتمع تجاری الماس شرق( اعمال 
گرد يد  و سناريو های مربوط به قبل از احد اث مجتمع 
تجاری الماس شرق و بعد  از آن د ر محیط نرم افزار 

۱۰ 
 

 .1390سازمان نقشه برداري مشهد، :مأخذ :موقعيت مجتمع تجاري الماس شرق بر روي نقشه شهر مشهد. 3شكل 

 

تعيين پارامترهاي الزم براي برآورد تقاضاي سفر 
ترافيكي ناشي از مديريت كاربري زمين در ناحيه ترافيكي  هايساير شاخص و ميزان تقاضاي سفر بررسي براي

، كه در جدول باشداقتصادي مي اجتماعي -نياز به برآورد متغيرهاي  EMME/2 الماس شرق به كمك برنامه
 .قابل مالحظه است 2 شماره

 
مطالعات ميداني : مأخذ؛ مجتمع تجاري الماس شرقادي اقتص و ويژگي هاي اجتماعي - مشخصات. 2جدول 

 .1390 نگارندگان،
تعداد  مشخصات

 نفر 2500 كل شاغلين در واحدهاي تجاري
 نفر 2 متوسط شاغلين در واحد تجاري

باب  1238تعداد واحد تجاري 

اعمال گرديد و ) شرقگيري مجتمع تجاري الماس محل قرار(ترافيكي  81سپس متغيرهاي برآورد شده براي ناحيه 
 هاي مربوط به قبل از احداث مجتمع تجاري الماس شرق و بعد از آن در محيط نرم افزارسناريو

EMME/2ارائه گرديده است 4ناحيه ترافيكي مجتمع تجاري الماس شرق در شكل شماره . ساخته شد .

شکل 3. موقعیت مجتمع تجاری الماس شرق بر روی نقشه شهر مشهد : مأخذ: سازمان نقشه برد اری مشهد ،0931.

مشخصات تعد اد
2500 نفر کل شاغلین د ر واحد های تجاری

2 نفر متوسط شاغلین د ر واحد  تجاری
1238 باب  شکل 4. محد ود ه پروژه الماس شرق )ناحیه 18 ترافیکی(؛ مأخذ:تعد اد  واحد  تجاری

سازمان ترافیک،0931.

 جد ول 2. مشخصات و ویژگی های اجتماعی - اقتصاد ی مجتمع
تجاری الماس شرق؛ مأخذ: مطالعات مید انی نگارند گان، 0931.
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مجتمع  ترافیکی  ناحیه  شد .   EMME/2ساخته 
تجاری الماس شرق د ر شکل شماره 4 ارائه گرد يد ه 

است.
 سناريو 1: شبکه خیابانی و اتوبوسرانی )قبل از احد اث 

پروژه الماس شرق(؛
سناريو2: شبکه خیابانی و اتوبوسرانی )با احد اث پروژه 

الماس شرق(.
های  خروجی  از  متنوعی  های  گزارش  پايان  د ر 
EMME/2 برای تحلیل و ارزيابی گزينه ها حاصل 
می شود  و به کمک گراف های مقايسه ای می توان 
برد اشتی بصری از تغییرات رخد اد ه د ر وضعیت حرکت 

و ترافیک د اشت.

یافته های تحقیق
تولید   میان  آيا  که  تحقیق  سؤال  اولین  با  ارتباط  د ر 
و  الماس شرق  تجاری  کاربري  توسط  سفر  و جذب 
ترافیک شهر مشهد  رابطه مثبت وجود  د ارد ؟، حجم 
مورد   مذکور  کاربری  احد اث  از  بعد   و  قبل  ترافیک 
جريان  وضعیت   5 شماره  شکل  گرفت.  قرار  بررسی 

 90 سال  د ر  سپاد   مجتمع  اطراف  معابر  د ر  ترافیک 
قبل از احد اث پروژه الماس شرق را نشان می د هد . 
از  بعد   را  وضعیت  همان   6 شماره  شکل  همچنین 

احد اث پروژه الماس شرق نشان می د هد .
روان،  حرکت  معناي  به  سبز  رنگ  تصاوير  اين  د ر 
به  قرمز  رنگ  و  آرام  حرکت  معناي  به  زرد   رنگ 
البته د ر  ترافیک کند  و بحراني است.  معناي جريان 
اين تصاوير امکان تشخیص تغییرات ايجاد  شد ه د ر 
احد اث مجتمع  از  بعد   و  قبل  ترافیک  شرايط جريان 
تجاری الماس شرق قد ري مشکل است، لذا د ر شکل 
شماره 7 صرفًا تغییرات حجم ترافیک د ر اثر احد اث 
اين شکل  د ر  است.  د اد ه شد ه  نشان  مجتمع مذکور 
رنگ آبي به معناي کاهش حجم ترافیک و رنگ قرمز 

به معناي افزايش حجم ترافیک است.
مرور شکل های شماره 5 تا 7 تغییرات ايجاد  شد ه د ر 
حجم ترد د  پس از احد اث مجتمع تجاری الماس شرق 
د ر  که  است  مشخص  بوضوح  د هد .  می  نمايش  را 
بخش قابل مالحظه ای از محد ود ه مرکزی شهر که 
قباًل نیز د ارای حرکت کند  و بحرانی بود  حجم ترد د  

۱۲ 
 

 
 :مأخذ ؛، قبل از احداث مجتمع تجاري الماس شرق1 سناريو حالت در سواري همسنگ ترافيك حجم. 5 شكل

 .1390مطالعات ميداني نگارندگان
 

 
: مأخذ؛ ، بعد از احداث مجتمع تجاري الماس شرق1 سناريو حالت در سواري همسنگ ترافيك محج .6 شكل

 .1390 مطالعات ميداني نگارندگان،

شکل 5. حجم ترافیک همسنگ سواري د ر حالت سناریو 1، قبل از احد اث مجتمع تجاری الماس شرق؛ مأخذ: مطالعات مید انی نگارند گان1390.
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۱۲ 
 

 
 :مأخذ ؛، قبل از احداث مجتمع تجاري الماس شرق1 سناريو حالت در سواري همسنگ ترافيك حجم. 5 شكل

 .1390مطالعات ميداني نگارندگان
 

 
: مأخذ؛ ، بعد از احداث مجتمع تجاري الماس شرق1 سناريو حالت در سواري همسنگ ترافيك محج .6 شكل

 .1390 مطالعات ميداني نگارندگان،

۱۳ 
 

 
مطالعات ميداني : در مقياس كل شهر؛ مأخذ) 1 و 2(سناريو  مقايسه تغييرات حجم ترافيك در دو  .7شكل 

. 1390 نگارندگان،
 احداث مجتمع تجاري الماس شرق را از پس تردد حجم در شده ايجاد يراتتغي 7تا  5هاي شماره شكل مرور

 داراي نيز قبالً كه شهر مركزي محدوده از ايمالحظه قابل بخش در كه است مشخص بوضوح .دهدمي نمايش
 كامالً حالتي چنين در تجاري الماس شرق مجتمع احداث تاثير و يافته كاهش تردد حجم بود و بحراني كند حركت
هاي حمل و نقل و ترافيك در سطح كل شهر وضعيت شاخص در رابطه با سؤاالت مربوط به .گرددمي ارزيابي مثبت

هاي مذكور پس از احداث ها و مؤلفهتوان گفت؛ بسياري از شاخصبطور كلي مي ،مركزي شهر و بويژه در محدوده
گزينه قبل از  بين را الذكرفوق هايشاخص از سيقيا 4 و 3جداول شماره . كاربري تجاري الماس شرق بهبود يافتند

. دهداحداث و گزينه بعد از احداث  پروژه الماس شرق نشان مي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 7. مقایسه تغییرات حجم ترافیک د ر د و  سناریو )2 و 1( د ر مقیاس کل شهر؛ مأخذ: مطالعات مید انی نگارند گان، 1390.

شکل 6. حجم ترافیک همسنگ سواري د ر حالت سناریو 1، بعد  از احد اث مجتمع تجاری الماس شرق؛ مأخذ: مطالعات مید انی نگارند گان، 1390.
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الماس  تجاری  مجتمع  احد اث  تاثیر  و  يافته  کاهش 
شرق د ر چنین حالتی کاماًل مثبت ارزيابی می گرد د . 
د ر رابطه با سؤاالت مربوط به وضعیت شاخص های 
حمل و نقل و ترافیک د ر سطح کل شهر و بويژه د ر 
گفت؛  توان  می  کلی  بطور  شهر،  مرکزی  محد ود ه  
از  پس  مذکور  های  مؤلفه  و  ها  شاخص  از  بسیاری 
يافتند .  بهبود   شرق  الماس  تجاری  کاربري  احد اث 
فوق  های  شاخص  از  قیاسی   4 و   3 شماره  جد اول 
از  بعد   گزينه  و  احد اث  از  قبل  گزينه  بین  را  الذکر 

احد اث  پروژه الماس شرق نشان می د هد .
مهم  های  شاخص  شود   می  مشاهد ه  که  همانطور 
حمل و نقل و ترافیک بعد  از احد اث نسبت به قبل از 
احد اث مجتمع تجاری الماس شرق به ترتیب متوسط  

سرعت، متوسط  سرعت د ر محد ود ه مرکزی و تعد اد  
و  افزايش  همگانی  وسايل  د ر  شد ه  سوار  مسافرين 
زمان  سفر و مسافت پیاد ه طی شد ه کاهش يافتند . 
اين آمار نشان می د هد  که شاخص های حمل و نقل 
بويژه د ر محد ود ه ی  و ترافیک د ر سطح کل شهر، 
آخرين  با  ارتباط  د ر  است.  يافته  بهبود   مرکزی شهر 
سؤال تحقیق که آيا میان مد يريت بر کاربری تجاری 
الماس شرق و ساماند هی حمل و نقل )حمل و نقل 
مشهد   شهر  ترافیک  سازی  روان  منظور  به  پايد ار(  

رابطه وجود  د ارد ؟
همانطور که د ر جد ول فوق مشاهد ه می شود  احد اث 
از  خارج  و  حاشیه  د ر  شرق  الماس  تجاری  مجتمع 
محد ود ه ی شهر، باتوجه به مد يريت صحیح و ارائه 

شماره اجرا 

)سناریو(

زمان صرف شد هشرح اجرا

)وسیله- ساعت(

متوسط سرعت 

)کیلومتر د ر ساعت(

متوسط سرعت د ر محد ود ه 

مرکزی )کیلومتر د ر ساعت(

3887829,320,2قبل از احد اث پروژه الماس شرق1

3872529,420,3بعد  از احد اث پروژه الماس شرق2

شماره اجرا 

)سناریو(

تعد اد  سفرها با شرح اجرا

وسایل همگاني

تعد اد  

مسافرین 

سواره شد ه

زمان سفر مسافرین

)مسافر–ساعت(

مسافت پیاد ه طي شد ه

)وسیله - کیلومتر(

682701202623841773353قبل از احد اث پروژه الماس شرق1

682581203033834073223بعد  از احد اث پروژه الماس شرق2

شماره اجرا 

)سناریو(

شرح اجرا

)سیستم(

میزان نشر آالیند ه ها ) کیلوگرم(مصرف سوخت )لیتر(

COHCNOXگازوئیلبنزین

160653232766189879421374قبل از احد اث پروژه الماس شرق1
160294232606171179151374بعد  از احد اث پروژه الماس شرق2

 جد ول 3. شاخص هاي عملکرد  شبکه معابر براي وسیله نقلیه همسنگ سواري د ر یک ساعت اوج صبح براي سیستم هاي مختلف حمل و
نقل شهر مشهد ؛ مأخذ: مطالعات مید انی نگارند گان،1390

 جد ول 4. شاخص هاي عملکرد  شبکه حمل و نقل همگاني د ر یک ساعت اوج صبح براي سیستم هاي مختلف حمل و نقل شهر مشهد ؛
مأخذ: مطالعات مید انی نگارند گان،1390

 جد ول 5. شاخصهاي  آلود گي هوا و مصرف منابع محد ود  د ر یک ساعت اوج صبح براي سیستم هاي مختلف حمل و نقل شهر مشهد ؛ مأخذ:
مطالعات مید انی نگارند گان، 1390
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تسهیالت مناسب برای خود روهای شخصی و تأمین 
د سترسی های مناسب از پارکینگ به فضای تجاری و 
وجود  تعد اد  فضای کافی برای مراجعین، توانسته است 
با کوتاه کرد ن مسیر کاربران و مراجعه به اين منطقه 
تجاری بجای سفر به محد ود ه ی مرکزی شهر، باعث 
های  آاليند ه  انتشار  و  انرژی  منابع  مصرف  کاهش 
به  د ستیابی  برای  را  شرايط  و  شود   محیطی  زيست 

حمل و نقل پايد ار مهیا سازد . 

نتیجه گیری و جمعبند ي
با عنايت به وضع موجود  حمل و نقل و ترافیک شهر 
به  اغلب  شد ه  اعمال  مد يريتی  راهکارهای  مشهد ، 
صورت مستقل از مد يريت کاربري اراضي بود ه است. 
د ر واقع سیستم مد يريت به صورت بخشی عمل کرد ه 
بین مد يريت کاربری  نارسايی  امر موجب  اين  است. 
زمین و حمل و نقل و ترافیک شهری شد ه است، از 
اين رو به منظور رفع اين معضل، گزينه مناسب د اشتن 
نگاهی سیستمی و مد يريت به صورت يکپارچه است. 
با توجه به رعايت اين موازين، د ر طرح جامع مد يريت 
برنامه عملیاتی سال های  حمل و نقل شهر مشهد ، 
آتی مد يريت حمل و نقل شهر مشهد  تد وين گرد يد ه 
است و د ر اين برنامه ريزی سیستم مد يريت حمل و 
د يد ه شد ه  يکپارچه  به صورت  زمین  کاربری  و  نقل 
است. از اين رو نیاز بود  تا با طرح اهد اف، استراتژی 
ارتباط  و  زمین  کاربری  مد يريت  های  سیاست  و  ها 
آن با وضعیت حمل و نقل و ترافیک به بررسی اثرات 
الماس  تجاری  کاربری  مد يريت  از  ناشی  ترافیکی 

شرق مشهد  پرد اخته شود .
سیستماتیک  روند   يک  ايجاد   مطالعه  اين  از  هد ف 
حمل  وضعیت  بهبود   و  زمین  کاربری  مد يريت  بین 
از  حاصل  نتايج  باشد .  می  شهری  ترافیک  و  نقل  و 
بررسی  افزار  EMME/2و  نرم  تحلیل  و  تجزيه 
وضعیت مجتمع تجاری الماس شرق از نظر شاخص 
های ترافیکی نشانگر آن است که با سیستم يکپارچه 
مد يريت کاربری زمین و حمل و نقل و با هد ف کاهش 
تقاضای سفر به بافت مرکزی شهر، تمرکز  زد ايی از 

مرکز شهر، سازگاری با محیط زيست و حفاظت از آن، 
بهبود  توسعه پايد ار شهری و شاخص های ترافیکی، 
زد ايي  تمرکز  مشهد   شهر  د ر  مناسب  استراتژی 
کاربري هاي د اراي حجم سفرسازي باال از محد ود ه 
ي مرکزي وانتقال آنها به کانون هاي ثانوي، تنظیم 
کاربری ها و توسعه شبکه راه ها برای بهبود  وضعیت 
حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد  می باشد . اما نکته 
حائز اهمیت د ر اجرای يک استراتژی د ر سیستم های 
زير  تد ارک  برای  مد يريت شهری، هزينه های الزم 
باالی  به هزينه  توجه  با  است.  مربوطه  ساخت های 
علت  به  همچنین  و  هايی  استراتژی  چنین  اجرای 
تأثیرات  و  زمین  محد ود يت  مالي،  منابع  محد ود يت 
راهها  توسعه وسیع شبکه  زيست محیطي،  نامطلوب 
امکان پذير نیست و به جاي تأکید  بر توسعه شبکه را 
ه ها بايد  بر تنظیم کاربري ها با توجه به میزان سفر 
د اراي   هاي  کاربري  زد ايي  تمرکز   و  ها  آن  سازي 
حجم سفرسازي باال از محد ود ه ي مرکزي و انتقال 
آنها به کانون هاي ثانوي )حاشیه شهر( تأکید  د اشت.

منابع و ماخذ
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محمد   حسن شهید ي، مجله تازه هاي ترافیک.
پرنیان، بهمن )1376( بررسي و تحلیل تجارب برنامه 
ريزي شهري د ر ايران، انتشارات مرکز مطالعات برنامه 

ريزي شهري وزارت کشور: تهران.
تسهیل  حرکت  تسريع   )1382( منوچهر  زر،  تشت 
و  نقل  و  حمل  هاي  برنامه  تلفیق  لزوم  د سترسي، 

کاربري زمین، ماهنامه شهرد اريها، شماره55 و 56.
مد يريت  سازماند هی  ايرج)1381(  علمد اری،  حاتمی 
ترافیک، فصل نامه پژوهشی تحلیلی مد يريت شهری، 

سال سوم.
ماهنامه  شهر،  د ر  د سترسي   )1382( آرش  سرايي، 

شهرد اري ها، سال پنجم، شماره 55.
ريزي  برنامه  و  طراحي   )1373( ساکسانا  سوبهاش، 
ترافیک، ترجمه عیسي فرهنگ باقري، انشارات مرکز 
مطالعات و برنامه ريزي شهري وزارت کشور، تهران.



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

144

مهند سی  برنامه ريزی   )1377( محمد   حسینی،  سید  
حمل و نقل و تحلیل جابجايی مواد ، تهران.

ترجمه  )1378( شهرسالم، شهرروان،  فوتوآن  سیک، 
سپهر نواب زاد ه شفیعي، شهرد اريها، شماره3.

نیاز  پیش  صحیح  شهرسازی  هومن،  مهر،  شاد اب 
ترافیک سالم )1389( مرکز مطالعات و برنامه ريزي 

حمل و نقل سازمان ترافیک، مشهد .
اثرات  بررسي   )1380( امیر  جواد ي،   - کمال  شعار، 
توسعه  و  شهري  نقل  و  حمل  هاي  سیاست  متقابل 

وکاربري زمین.
شیخ حسنی، حسین - شورچه، محمود  )1389( تبیین 
نقل  و  حمل  بر  زمین  کاربري  ريزي  برنامه  اثرات 
شهري، د همین کنفرانس بین المللی مهند سی حمل 

و نقل و ترافیک ايران: تهران.
اثرسنجي   )1385( میثم - محسنیان، حسن  ضیائي، 
شبکه  ترافیک  بر  خطي  تجاري  واحد هاي  احد اث 
همايش  هفتمین  مشهد ،  مرکزي  بافت  پیرامون 

مهند سي حمل و نقل و ترافیک ايران: تهران.
 )1374( بود جه  و  برنامه  سازمان  فني  امور  معاونت 
فني  )موازين  ورزشي  مراکز  طراحي  معیارهاي 
و  برنامه  سازمان  د وم،  جلد   کشور(،  هاي  ورزشگاه 

بود جه: تهران.
 )1385( پايد ار  سازگان  بوم  توسعه  مشاور  مهند سین 
های  شبکه  و  نقل  و  حمل  و  جابجايی  مطالعات 
ارتباطی طرح جامع تهران، جلد  اول، وزارت مسکن و 

شهرسازی شهر تهران.
مهند سین مشاور رهپويان و گذر راه )1372( جايگاه 

مطالعات حمل و نقل شهري د ر شهرسازي، تهران.

EMME/2, User›s Manual, Software Re-
leases, Montreal, Canada, April 1996.
Litman, Todd. )2010a). Land Use Impacts 
on Transport; How Land Use Factors Af-
fect Travel Behavior, Victoria Transport 
Policy Institute with Rowan Steele.
Litman, Todd. )2010b), Evaluating Trans-

portation Land Use Impacts; Considering 
the Impacts, Benefitsand Costs of Differ-
ent Land Use Development Patterns, Vic-
toria Transport Policy Institute.
Limtanakool, Narisra  et al)2006), The in-
fluence of socioeconomic characteristics, 
land use and travel time considerations 
on mode choice for medium- and longer-
distance trips, Journal of Transport Geog-
raphy 14 , 327–341.
Shaw, Shih-Lung- Xin, Xiaohong )2003), 
Integrated  land use and transportation 
interaction: a temporal GIS exploratory 
data analysis approach, Journal of Trans-
port Geography 11,103–115.
Strafford Regional Planning Commis-
sion. )2003), How to… Link Land Use 
and Transportation Planning. Funded by 
the NH Office of State Planning and the 
NH Department of Transportation.
Zhong Zhou, Anthony Chen, S.C. Wong 
– )2009), Alternative formulations of a 
combined trip generation, trip distribu-
tion ,modal split, and trip assignment 
model, European Journal of Operational 
Research 198. 



شماره 30 پاییز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

زمان پذیرش نهایي: 1390/12/1زمان د ریافت مقاله: 1390/3/28

بررسي انگیزه های تخلف احد اث بنای مازاد  بر تراکم ساختماني د ر شهر تهران

الناز سرخیلی* - د انشجوی د کتری شهرسازی، د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ايران.
مجتبی رفیعیان - د انشیار گروه آموزشی شهرسازی، د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ايران.

محمد  رضا بمانیان - د انشیار گروه آموزشی معماری، د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ايران.  

چکید ه
می  را  تهران  کالنشهر  های  ناهنجاری  و  مسائل  از  ای  عمد ه  بخش 
توان به تخلفات ساختمانی نسبت د اد  که پس از رشد  مهاجرت به شهر، 
رونق ساخت و ساز و رواج فروش تراکم و ضابطه د ر شهر تهران شد ت 
د ر  تهران  شهرد اری  ناکارآمد ی  و  پد يد ه  اين  وسیع  پیامد های  يافت. 
کنترل مناسب ساخت و ساز های شهری، پیشگیری از وقوع اين تخلف 
را د ر شهر تهران، از طريق تعد يل يا حذف علل پید ايش يا گسترش آن 
ضروری می سازد . د ر اين مقاله با مرور مطالعاتی که تاکنون د ر زمینه 
علل وقوع تخلفات ساختمانی انجام شد ه است، به بررسی علل و انگیزه 
های اقد ام به يکی از انواع مهم تخلف ساختمانی د ر شهر تهران )تخلف 
احد اث بنای مازاد  بر تراکم مجاز( از طريق بررسی ارتباط بین 6 شاخص  
آگاهی از قوانین و مقررات ساخت و ساز، انگیزه رفع نیاز خانواد ه از طريق 
احد اث بنای خالف، انگیزه سود  اقتصاد ی خالف، سطح د رآمد  مالکین، 
تخصص و تجربه سازند گان و کیفیت نظارت بر ساخت و ساز  بر يکد يگر 
و بر تخلف ساختمانی مازاد  تراکم پرد اخته شد . اطالعات الزم برای هر 
شاخص از طريق يک يا چند  سوال از 150 نفر از افراد ی  که برای پروند ه 
تخلف ساختمانی خود  به شهرد اری مراجعه کرد ه اند  جمع آوری شد  و 
روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای تحلیل اطالعات استفاد ه 
شد . نتیجه نشان د اد  که مهم ترين عامل موثر بر تخلف ساختمانی مازاد  
بر تراکم، کم بود ن آگاهی سازند ه  ساختمان از مقررات و استاند ارد های 
ساختمان است )میزان اثر مستقیم و غیر مستقیم بر اين تخلف بر اساس 
ضريب بتا: 0.616(. و پس از آن به ترتیب، سطح د رآمد  )با ضريب 0.14( 
)با  بنا  قانونی  غیر  توسعه  يا  احد اث  از طريق  خانواد ه  نیاز  رفع  انگیزه  و 

ضريب 0.119( با وقوع تخلف مازاد  تراکم ارتباط د ارند . 
واژگان کلید ي: ضوابط و مقررات ساختمانی، تخلف ساختمانی، تراکم 

ساختمانی، تهران.
e.sarkheyli@modares.ac.ir :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09153167387، رايانامه *

An investigation of the motives for FAR contraven-
tion in Tehran

Non- compliance with building regulations is one 
of the major abnormalities in Tehran that its effects 
can be seen in different aspects and levels.  There are 
different kinds of building contraventions in Tehran 
that FAR contravention is the most numerous among 
them. This paper aims to find some reasons for FAR 
contravention in the city through the consideration of 
the effect of social, economical motivations and the 
monitoring system about urban constructions on FAR 
contravention. Therefore, six indicators including level 
of awareness, violation of regulations with the aim of 
meeting the minimum needs of housing (housing re-
lated motives), violation of regulations with the aim of 
gaining financial profit (profit making motives), own-
er’s income level, experience and expertise level of de-
velopers, and the quality of supervision and monitoring 
are determined and the information gathered through 
questionnaires answered by 150 persons  whose cases 
were under investigation in the municipality and the 
information are analyzed through path analysis.  Ac-
cording to the results, the FARTHEST contraventions 
have been occurred due to the low level of awareness 
of citizens about building bylaws and the importance 
of complying with them in Tehran. In addition, meeting 
the necessity to more covered space and room for hous-
ing or working, and the income level are the principal 
factors affecting on the occurrence of FAR contraven-
tion in the city. 
Key words: Building regulations, Building bylaws, 
building contravention, FAR regulation, Tehran.
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1- مقد مه
مسائل  يا  ها  ناهنجاری  از  يکی  ساختمانی  تخلفات 
حال  د ر  و خصوصا کالنشهرهای  د ر شهرها  موجود  
توسعه است که برخورد  و حل آن د ر سیستم مد يريتی 
ناکارآمد  به آسانی امکان پذير نیست. يکی از راه حل 
برای  تالش  مساله،  اين  با  برخورد   د ر  ممکن  های 
وقوع  های  زمینه  کاهش  و  آنها  وقوع  از  پیشگیری 
اين ناهنجاری د ر سطح شهرها است. بنابراين برای 
پیشگیری از وقوع اين تخلف، ضروری است که علت 
آنها که د ر بسترهای حقوقی،  بروز  ها و زمینه های 
اجتماعی، اقتصاد ی و کالبد ی مختلف میتواند  متفاوت 
باشد ، شناسايی شد ه و برای رفع يا کنترل آنها برنامه 
نظام های شهری  د ر  نمود . تخلف ساختمانی  ريزی 
مختلف می تواند  تعاريف مختلف و سطوح متفاوتی را 
د ر بر بگیرد . با اين حال، د ر مجموع، تخلف ساختمانی 
را می توان عد م رعايت ضوابط و مقررات ساخت و ساز 
شهري تعريف نمود  که براي تضمین کیفیت زند گي د ر 
شهر و ساختمان هاي شهري و رعايت عد الت و منافع 
عمومی تد وين شد ه اند . بهشتی )1372( بی اعتنايی 
به قانونمند يهای موجود  د ر عرصه ساخت و سازهای 
شهری، قانون شکنی د ر ساختمان سازی و سرپیچی 
از مقررات ساختمان سازی را تخلف ساختمانی تعريف 
کرد ه است. ساختمان هاي د اراي تخلف ساختماني د ر 
اد بیات مختلف جوامع گوناگون، بسته به قوانین حاکم 
اند .  شد ه  تعريف  متفاوتي  اصطالحات  با  جامعه،  بر 
مسکن يا بناي غیر قانوني1 ، مسکن يا بناي غیر مجاز2 
، بناي کنترل نشد ه3 ، غیر رسمي4 ، بناي سازماند هي 
و  نابهنجار  بنای   ، نشد ه6  ريزي  برنامه  بناي  نشد ه5، 
بناهايی  قانونی،  غیر  بناهای  اند .  جمله  اين  از  غیره 
د ر  و  اد اری  و  قانونی  جواز  اجازه،  بد ون  که  هستند  
غالب موارد  بد ون کنترل و بررسی مهند سی معمول، 
ساخته می شوند . ساختمانها به د اليل گوناگونی می 
توانند  غیر قانونی باشند . چشم پوشی کرد ن از بناهای 
غیر  سازهای  و  ساخت  تشد يد   موجب  قانونی  غیر 
قانونی  غیر  بناهای  وضعیت  شود .  می  بیشتر  قانونی 

د ر طول زمان از نظر قانونی می تواند  تغییر کند . آنچه 
امروز بنای غیر قانونی خواند ه می شود  می تواند  فرد ا 
 Kahraman)   تحت شرايطی قانونی محسوب گرد د

.(& Saati & Misir,2006:517

2- انواع و سطوح تخلفات ساختمانی 
اجرا  مورد   و  نوع ضوابط ساختمانی مصوب  به  بسته 
تواند   می  مختلفی  تخلفات ساختمانی  د ر يک شهر، 
 .)1389 )سرخیلي،  باشد   د اشته  وجود   شهر  آن  د ر 
ضوابط ساختماني عمد تا د ر د و گروه ضوابط معماري 
و ضوابط شهري تنظیم مي گرد ند . ضوابط معماري 
است  ساختماني  استاند ارد هاي  شد ه  کمینه  معموال 
ايمني  بهد اشتي،  تامین حد اقل شرايط  منظور  به  که 
از ساختمان  مد نظر  استفاد ه  نوع  با  متناسب  کیفي  و 
هستند  که معموال افزايش کارايی يا صرفه اقتصاد ی 
بنا را نیز د ر نظر د ارند . اما د ر هر حال ممکن است 
رعايت آنها برای سازند ه ساختمان د شوار يا گران باشد . 
ضوابط شهري نیز نتیجه طرح هاي جامع، راهبرد ی 
اجرايي طرح  ابزارهاي  واقع  د ر  و  تفصیلي شهرها  و 
هاي توسعه شهري هستند  و بسته به سیاست های 
برنامه ريزی و مد يريت شهری شهرها، براي تضمین 
توزيع عاد النه منابع د ر سطح شهر، هماهنگي ساختار، 
تسهیالت،  تامین  و  شهري  هاي  کاربري  و  روابط 
براي  الزم  هاي  د سترسي  و  خد مات  زيرساختها، 
و  گرد ند   می  تد وين  شهري  مختلف  هاي  فعالیت 
تراکم  قابل ساخت، حد اکثر  توانند  حد اقل زمین  می 
ساختمانی مجاز، نوع کاربری يا کاربری های مجاز، 
د ر  ساخت  قابل  مساحت  ساختمان،  ارتفاع  حد اکثر 
زمین يا سطح اشغال ساختمان، تعد اد  واحد  پارکینگ 
يا حد اقل فضای الزم برای اختصاص به پارکینگ د ر 
ساختمان، تعد اد  واحد  مجاز د ر ساختمان، جهت قرار 
گیری ساختمان د ر زمین، رعايت عقب نشینی های 
الزم نسبت به معبر د سترسی و رعايت حقوق زمین 
)عد م تصرف زمین های عمومی يا احد اث بنا د ر زمین 

غیر( را د ر بر بگیرند . 

1. Illegal
2. Unauthorized

3. Uncontrolled
4. Informal

5.Unorganized
6. Unplanned
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تخلفات ساختمانی بسته به هد ف متخلف از اقد ام غیر 
قانونی، نوع و نحوه خالف می توانند  اثرات مختلفی 
 (Fekade,2000) فیکید   طوريکه  به  باشند ؛  د اشته 
سکونت گاه های غیر قانونی را به سه گروه سکونت 
کیفیت  و  سکونتی  شرايط  از  که  متمکن  های  گاه 
باالی مسکن برخورد ارند ، سکونت گاه های متعاد ل 
که از کیفیت مسکونی پايین تری برخورد ارند  ولی از 
نظر تراکم و استفاد ه از فضای سکونتی مشابه قبلی 
اند  و سکونت گاه های با وضع نامساعد  و پايین تر از 
استاند ارد های سکونتی الزم ساخته شد ه اند ، تقسیم 
ساختمان  يک  ترکیه،  د ر  چنین،  هم  است.  کرد ه 
و  زمین  قانونی  غیر  اشغال  با  تواند   می  قانونی  غیر 
د ر حومه های شهری ساخته شود  يا اينکه می تواند  
Kahra-)    ر محد ود ه ای متمکن، بنايی مجلل باشد 

man, Saati, Misir, 2006:520). د ر کشورهايی 
زاغه  غیر رسمی مشابه  بناهای  اکثريت  يونان،  نظیر 
بزرگ  شهرهای  حاشیه  د ر  متراکم  های  نشینی 
نیستند . برعکس، بناهای غیر رسمی با ساخت خوب و 
د ر برخی موارد  بناهايی د و طبقه يا حتی بناهايی خیلی 
 .(Ioannidis, Psalter,2009:70) هستند   لوکس 
ای  حومه  کشاورزی  های  زمین  د ر  بناهايی  چنین 
شهرهای بزرگ يا د ر مناطقی نزد يک به سواحل که 
شرايط زيست محیطی بهتری د ارند  به طور پراکند ه 
تخلفات  از  شد ه  ذکر  شرح  طبق  شوند .  می  پید ا 
(Ari-  ااختمانی شهر ايباد ان توسط آريماه و آد يگبو
 (mah & Adeagbo, 2000تخلفات ساختمانی د ر 
پهنه های شهری برخورد ار از ساختمانهای با کیفیت 
متوسط و باال شامل عد م رعايت سطح اشغال و ابعاد  
پايین  کیفیت  با  پهنه های  د ر  و  بنا می شود   حصار 
عالوه بر اينکه تقريبا هیچ يک از ساختمانها ضابطه 
استاند ارد های  اند ،  نکرد ه  رعايت  را  اشغال  سطح 
ساخت نیز د ر آنها رعايت نشد ه است. برخي از ضوابط 
ساختمانی د ر برخي شرايط مکاني مستقیما از طريق 
ساکنین  زند گي  شرايط  بهبود    و  اقتصاد ي  صرفه 
برای  کیفیت سکونت  بهبود   و  اقتصاد ی  نفع  موجب 

مالک مي شود  تا حد ی که رعايت آن برای مالک يا 
سازند ه بنا واجد  ارزش است. براي مثال امکان احد اث 
تراکم ساختمانی زياد   و کاربري هاي سود آوري نظیر 
براي  زمین  يک  د ر  اد اري  و  تجاري  هاي  کاربري 
خواهد   مطلوب  عمد تا  آن  سازند ه  و  مالکین  مالک، 
کنند ه  محد ود   که  ضوابطی  رعايت  بالعکس  و  بود  
صرفه اقتصاد ی مالک و يا شرايط زند گی وی باشد ، 
است. ون  نامطلوب  سازند ه   يا  مالکین  مالک،  برای 
مقاله  د ر هیژد ن (Van der Heijden, 2006) د ر 
هلند   ساختمانی  مقررات  اجرای  با  رابطه  د ر  که  اي 
برخی محققان می گويد : مرد م  قول  از  است  نوشته 
تمايل  که  کنند   می  رعايت  را  قانونی  زمانی  تا  تنها 
بازيگران  عنوان  به  بنابراين  و  باشد   آنها  شخصی 
محاسبه گر7 عمل می کنند . د ر اين رابطه کازون 
  (Cason & Gangadharn ,2005)گانگاد هام و 
رابطه مثبت مستقیمی بین عد م رعايت قانون و هزينه 
بنابراين  اند .  کرد ه  پید ا  قانون  رعايت  از  ناشی  های 
و  ضوابط  رعايت  به  مستحد ثین  يا  مالکین  تمايل 
مقررات ساختماني کامال وابسته به ارزش هاي مالي 
و غیر مالي منتج از رعايت آن د سته از ضوابط براي 
مالک، آگاهي به اين ارزشها و توانايي رعايت آنهاست. 
اين ارزش هاي مالي و توانايي رعايت ضوابط نیز به 
نوع ضابطه، شرايط مکاني اعمال ضابطه و خود  مالک 

وابسته است. 
 Misra &) مابوگونجه  و  هارد وی  میسرا، 
Hardoy & Mabogunji,1978)  اين نکته را ذکر 
ريزی چهار خصوصیت  برنامه  مقررات  که  کنند   می 
ها  آن  که،  اين  نخست  د ارند .  متمايز  و  مشخص 
هنجاری8  هستند ، از اين لحاظ که آن ها آن چه را که 
وجود  د ارد  تشريح نمی کنند ، بلکه به آن چیزی که 
مطلوب است اشاره د ارند . د وم اين که آن ها شامل 
وعد ه ها و پیش بینی هايی از تحريم و محد ود يت 9، 
چه به صورت منفی د ر زمینه جرايم مربوط به عد م 
توافق و يا د ر حالت مثبت جوايز و تشويق های مربوط 
به توافق هستند . سوم اين که اين قوانین و مقررات 

7. Calculative actors
8. Normative

9. Sanction
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امکان پذير هستند  چرا که عملکرد ی که مورد  تقاضا 
است را می توان به صورت منطقی از آن هايی که 
برای آن ها مشخص  و  د ر مورد  آن ها  استاند ارد ها 
شد ه اند  انتظار د اشت و نهايتا اين که اين مقررات به 
تعريف رابطه ای بین فرستند ه مشخص و يک گیرند ه 
 Arimah & Adeagbo,) پرد ازند   می  مشخص 

 .(2000: 283

3- تراکم ساختمانی و تخلفات مرتبط با آن
تراکم را می توان به عنوان يک سیستم اند ازه گیری 
تعريف کرد . سیستم اند ازه گیری مزبور ما را قاد ر می 
افراد   تعد اد   ساد ه،  و  رياضی  شکل  يک  به  تا  سازد  
د ر سطح معینی از زمین را به عنوان تراکم جمعیتی 
را  زمین  از  معینی  سطح  د ر  واقع  زيربنای  مقد ار  يا 
نمايیم  تعريف  تراکم ساختمانی محاسبه و  به عنوان 
)عزيزی، 1382، ص 21(. تراکم ساختماني عبارتست 
مجموع  )د ر  ساختماني  زيربناي  مساحت  نسبت  از 
طبقات( به کل مساحت زمین مسکوني که به د رصد  
بیان مي شود . عزيزی )1382( مقوله تراکم را عامل 
اصلی و شاخص د ر مجموعه فعالیت های شهرسازی 
و موثر بر تمامی ابعاد  اقتصاد ی، اجتماعی، کالبد ی و 

سیاسی شهرها تلقی می کند . 
تعیین حد اکثر تراکم ساختمانی د ر يک پهنه شهری 
به منظور کنترل جمعیت ساکن و شاغل د ر محد ود ه، 
تضمین خد مات و زيرساخت های مناسب جمعیت و 
فعالیت های مستقر د ر پهنه، کیفیت کالبد ی و منظر 
صورت  د ر  که  است  بد يهی  بنابراين  است.  شهری 
از  استفاد ه  ساخت،  برای  الزم  سرمايه  بود ن  فراهم 
برای  زمین  د ر  ممکن  ساختمانی  تراکم  حد اکثر 
سازند ه ارجح خواهد  بود . چراکه به اين ترتیب هزينه 
قیمت زمین معموال د ر ارزش حاصل از فروش تعد اد  
واحد های بیشتر يا واحد های بزرگتر تقسیم می گرد د  
و بنابراين صرفه بیشتری را به همراه خواهد  د اشت. 
از  به همین ترتیب، سازند گان تمايل خواهند  د اشت 
فرصت استفاد ه از تراکم باالتر د ر زمین خود  استفاد ه 
کنند . تمايل به استفاد ه از تراکم بیشتر موضوعی است 

که با گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی، کمبود  زمین 
قابل توسعه و سیاست های برخی از مد يران شهری 
مراکز  های  زمین  از  بیشتر  استفاد ه  به  تشويق  د ر 

شهرها، بسط يافت )سرخیلی، 1389(.
مالکین جهت گسترش فضای  از  بسیاری  همچنین، 
زند گی  و روش  نیازها  تغییر  به  توجه  با  زند گی خود  
خود  ممکن است تصمیم به توسعه ملک به صورت 
يک طبقه مازاد ، يا پیشروی ساختمان د ر عرصه زمین 
اغلب  ساز شهری  و  ساخت  قوانین  طبق  بر  بگیرند . 
مجاز  حد اکثر  رعايت  د ر صورت  بنا  توسعه  شهرها،  
تراکم ساختمانی قابل احد اث د ر زمین ضمن رعايت 
اصول  رعايت  عد م  است.  مجاز  بنا  استحکام  اصول 
از  برخی  د ر  رايج  تخلفات ساختمانی  از  يکی  مذکور 
شهرهاست که د امنه اثرات آن را د ر ابعاد )اجتماعی-
)از  مختلف  و سطوح  محیطی(  و  کالبد ی  اقتصاد ی، 
واحد های همسايگی تا کل شهر( می توان مالحظه 
د ر  ساختمان  به  طبقه  يک  يا  تراس  افزود ن  نمود . 
 (Kahraman & Saati & Misir, 2006)، ترکیه
تغییرات ساختمان و احد اث بناهای کمکی و تکمیلی 
سالت  اولد   شهر  د ر  ها  سايبان  و  انبار  گاراژ،  مثل 
از  عد ول   ،(Alnsour & Meaton, 2009)ارد ن
ضوابط حد اکثر تراکم و ارتفاع مجاز ساختمان د ر کنیا 
(Tuts, 1996) و موارد  متعد د  تخلفات احد اث بنای 
مازاد  بر تراکم به صورت افزايش طبقه مازاد ، پیشروی 
بیش از حد  مجاز بنا د ر عرصه، پوشاند ه شد ن نورگیر، 
به  پارکینگ  نظیر  فضاهايی  تبد يل  و  معبر  يا  حیاط 
نمونه هايی هستند  که  از  اشتغال  يا  فضای سکونت 
شوند   می  مشاهد ه  ايران  شهرهای  از  بسیاری  د ر 

)سرخیلی، 1389(.

4-  علل وقوع تخلفات ساختمانی 
نوع و شد ت وقوع تخلف ساختماني است که آنرا د ر 
برخی جوامع تبد يل به معضلی پیچید ه و ال ينحل يا 
شد ت  و  نوع  اين  سازد .  می  کنترل  قابل  موضوعی 
د ر هر جامعه يا نظام شهری به خصوصیات حقوقی، 
اجتماعی، اقتصاد ی،  فرهنگی و نحوه مد يريت شهری 
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آن وابسته است؛ اينکه غالب مطالعات مربوط به تخلف 
با  و کالنشهرهايي  د ر جوامع جهان سوم  ساختماني 
مد يريتي  و  اقتصاد ي  اجتماعي،  نشد ه  حل  مسائل 
سائوپائولو  و  جنوبی(  )آفريقای  ژوهانسبورگ  نظیر 
)برزيل( ،(Few et al, 2004) بلگراد  )يوگسالوی10( 
Aln-)11 )ارد ن(  سالت  اولد    ،(Zegarac, 1999)

 Arimah( ايباد ان   ،(sour & Meaton, 2009
 Ogu,) 12)2000( و بنین )نیجريه .& Adeagbo
 ،(Winayanti,2004) 13)1999)، جاکارتا )اند ونزی
انجام   (Kapoor & Blanc, 2008) )هند (14  پونه 
شد ه است، نشان د هند ه شد ت بیشتر وقوع تخلفات 
ساختماني د ر جوامع جهان سوم  و يا مسئله آمیز تر 
بود ن برخورد  و کنترل اين قبیل ساخت و سازها د ر اين 
 Kapoor & Blanc,) جوامع است. کاپور و بالنک
2008) د ر اين رابطه می گويند : سرمايه گذاری د ر 
مسکن غیر رسمی به طور اولیه د ر کشورهايی رشد  
کرد ه است که د رآنها بازار زمین تا حد  زياد ی منحرف 

شد ه است. 
ساختماني  ضوابط  رعايت  عد م  غالبا  اين،  بر  عالوه 
د ر شهرهاي بزرگ د ر برخي قسمت هاي شهر که با 
مسائل عمد ه تري از نظر فقر مالي و آگاهی روبه رو 
هستند  حاد تر است. براي مثال مناطق حاشیه نشیني، 
زاغه ها و پیرامون آنها که غالبا سکونت گاه اقشار کم 

مناسب  مشاغل  د ر  نشد ه  جذب  و  سواد   کم  د رآمد ، 
غالب  عمد ه  هاي  بخش  از  يکي  هستند ،  شهري 
است  سوم  جهان  جوامع  د ر  موجود   کالنشهرهاي 
سطوح  و  انواع  د ر  ساختماني  تخلفات  مسئله  با  که 
عد م  غالبا  مناطق  اين  د ر  هستند .  رو  به  رو  مختلف 
رعايت ضوابط ساختماني به طرق مختلف، د ر سطوح 
اتفاق مي  ازساکنین  يا جمعی  متفاوت و توسط همه 
و  نامناسب  بسیار  را  زند گي  شرايط  جايیکه  تا  افتد  
غیر بهد اشتي مي سازد . عد م د سترسی به خد مات و 
تسهیالت ضروری زند گی نظیر آب آشامید نی، برق، 
فاضالب، معابر تنگ و نامنظم و بد ون زير سازی و 
روسازی مناسب، جمع شد ن زباله و فاضالب د ر معابر 
و اطراف د رختان و ساختمانها بد لیل نبود  سیستم جمع 
آوری زباله و فاضالب، ساختمانهای غیر مستحکم، با 
مصالح نامناسب و غیر بهد اشتی، نبود  فضای عمومی 
و بازی کود کان، جمعیت زياد  واحد های مسکونی از 
قانوني  غیر  تصرف  است.   مکانها  اين  های  ويژگی 
زمین، احد اث بنا بیش از حد  مجاز، عد م رعايت فاصله 
الزم با بناهاي همجوار، پیش روي بیش از حد  بنا د ر 
مصالح  از  استفاد ه  ساختمان،  پايین  استحکام  معابر، 
نامناسب د ر بنا ، تفکیک غیر قانوني زمین و ساختمان 
از موارد  عمد ه و قابل توجه تخلفات ساختماني اتفاق 
افتاد ه د ر اين مناطق است. د ر اين روند ، زمین های 

۶ 
 

 
  Alnsour & Meaton, 2009: ، ماخذرعايت استانداردهاي ساخت مسكونيعوامل موثر بر ميزان  .1 نمودار

  
مجموعه اي از عوامل اجتماعي، اقتصادي، قانوني و  )Ioannidis & Psalter, 2009(آيوانيديس و سالتر  هم چنين

تعداد قابل مالحظه اي از بناهاي غير رسمي مي  رشداداري در بسياري از كشورها را موجب توسعه برنامه ريزي نشده و 
: را مي توان در چهار موضوع زير جمع بندي نمود تمانيموثر بر وقوع تخلفات ساخ عواملبه طور كلي،  .دانند

  ؛تاثير فرايند طبيعي شهري شدن بر تخلفات ساختماني-
 ؛عوامل اجتماعي و اقتصادي-
 ؛ ونواقص ضوابط و مقررات ساختماني-
 . اقدامات ناكافي و سياست هاي نامناسب مديريت شهري-

 
بخشي از فرايند طبيعي شهري شدن   ،تخلفات ساختماني .1.4

با  و همزمان به تدريج تعيين ضمانت هاي اجرايي براي آنها نقش رعايت ضوابط و مقررات ساختماني در شهر ها و 
افزايش خالف هاي ساختماني شهرها، پپچيده تر شدن كنترل توسعه شهري و پديدار شدن مسائل و مشكالت گسترش 

مي گويد ساخت و ساز غير قانوني همواره در طول تاريخ بلگراد به  ) Zegarac,1999( زيگاراك براي مثال .يافت
. عنوان بخشي از فرايند شهري شدن، زياد يا كم شده است

در  تصرف غير قانوني زمين و عدم رعايت ضوابط ساختماني و استانداردهاي ساختماني )Fekade,2000( فيكيد
عدم جهت دهي مناسب  به عبارت ديگر،. مي داند ونت گاه هاي انسانيادامه فرايند طبيعي توسعه سك نتيجه مسكن را

گسترش و  به موازاتو اتخاذ سياست هاي مناسب از سوي مديريت شهري و دولت  و ساختمان تقاضاي مسكن
در واقع . ب شده استرا موجخالف هاي ساختماني  و افزايش نياز به مسكن و ساختمان، گسترش پيچيدگي شهرها

.  خالف هاي ساختماني پاسخ شهروندان و مهاجران، به مسائل و مشكالت حل نشده شهري بوده است
 هاچزرمير از اين نظر در غالب بررسي هاي انجام شده در زمينه تخلفات ساختماني از جمله در مطالعات

)Huchzermeyer,2004( ،فيكيد )Fekade,2000( ،زيگاراك )Zegarac,1999( خصوصا در كالنشهرهاي واقع
به بحراني در نظام شهري  در جوامع جهان سوم كه همراه با توسعه شهر و شهرنشيني، اين پديده ظهور كرده و تبديل

از (خاص  ، به وجود آمدن گروه جديدي با نيازهاي متفاوت وزهاي اجتماعي و اقتصادي شهروندان، تغيير نياشده است
 ه اهداف، نيازها و خواسته هايو پاسخگو نبودن ضوابط شهري و طرح هاي توسعه ب) يدطريق مهاجرت و نسل جد

10. Belgrade, Yugoslaviasystem
11. Old Salt, Jordan

12.  Ibadan, Nigeria
13. Jakarta, Indonesia

14. Pune, India

 Alnsour & Meaton, 2009:نمود ار 1. عوامل موثر بر میزان رعايت استاند ارد هاي ساخت مسکوني، ماخذ  
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کشاورزی، سبز و ارزان قیمت پیرامون شهرها بد ون 
د اشتن زيرساخت های الزم به زير توسعه و ساخت و 

ساز می روند  )سرخیلي، 1389(.
گاه های غیر  بروز سکونت  با  علت های  رابطه  د ر 
قانونی و غیر رسمی مطالعات زياد ی انجام شد ه است 
به  ساختمانی  تخلفات  بروز  علل  به  کمی  توجه  اما 
Aln-) میتون و  آلنسور  است.  آن شد ه   ععنای عام 
sour & Meaton, 2009) د ر رابطه با علت های 
موثر بر رعايت استاند ارد های مسکونی د ر شهر اولد  
سالت، جورد ن، سه فاکتور عوامل اجتماعی-اقتصاد ی، 
اقد امات اجرايی و اد اری، عد م قطعیت استاند ارد های 
مسکونی را د ر میزان رعايت ضوابط و استاند ارد های 

سکونتی د خیل می د انند .
 Ioannidis &) سالتر  و  آيوانید يس  چنین  هم 
اجتماعی،  عوامل  از  ای  مجموعه   (Psalter, 2009
را  از کشورها  بسیاری  د ر  اد اری  و  قانونی  اقتصاد ی، 
موجب توسعه برنامه ريزی نشد ه و رشد  تعد اد  قابل 
مالحظه ای از بناهای غیر رسمی می د انند . به طور 
کلی، عوامل موثر بر وقوع تخلفات ساختمانی را می 

توان د ر چهار موضوع زير جمع بند ی نمود :
تخلفات  بر  شد ن  شهری  طبیعی  فرايند   تاثیر   -

ساختمانی؛ 
- عوامل اجتماعی و اقتصاد ی؛

- نواقص ضوابط و مقررات ساختمانی؛ و
- اقد امات ناکافی و سیاست های نامناسب مد يريت 

شهری. 

4-1-تخلفات ساختمانی، بخشی از فرايند  
طبیعی شهري شد ن 

 نقش رعايت ضوابط و مقررات ساختمانی د ر شهر ها 
و تعیین ضمانت های اجرايی برای آنها به تد ريج و 
همزمان با گسترش شهرها، پپچید ه تر شد ن کنترل 
مشکالت  و  مسائل  شد ن  پد يد ار  و  شهری  توسعه 
مثال  برای  يافت.  افزايش  ساختمانی  های  خالف 
زيگاراک  (Zegarac,1999) می گويد  ساخت و ساز 
عنوان  به  بلگراد   تاريخ  طول  د ر  همواره  قانونی  غیر 

بخشی از فرايند  شهری شد ن، زياد  يا کم شد ه است.
زمین  قانونی  غیر  تصرف   )2000.Fekade( فیکید  
استاند ارد های  و  ساختمانی  ضوابط  رعايت  عد م  و 
طبیعی  فرايند   اد امه  نتیجه  را  مسکن  د ر  ساختمانی 
توسعه سکونت گاه های انسانی می د اند . به عبارت 
مسکن  تقاضای  مناسب  د هی  جهت  عد م  د يگر، 
سوی  از  مناسب  های  سیاست  اتخاذ  و  ساختمان  و 
و  گسترش  موازات  به  د ولت  و  شهری  مد يريت 
پیچید گی شهرها و افزايش نیاز به مسکن و ساختمان، 
گسترش خالف های ساختمانی را موجب شد ه است. 
و  شهروند ان  پاسخ  ساختمانی  های  خالف  واقع  د ر 
شهری  نشد ه  حل  مشکالت  و  مسائل  به  مهاجران، 

بود ه است. 
د ر  شد ه  انجام  های  بررسی  غالب  د ر  نظر  اين  از 
مطالعات  د ر  جمله  از  ساختمانی  تخلفات  زمینه 
فیکید    ،(Huchzermeyer,2004) هاچزرمیر 
(Zegarac,1999) زيگاراک   ،(Fekade,2000)

خصوصا د ر کالنشهرهای واقع د ر جوامع جهان سوم 
پد يد ه  اين  شهرنشینی،  و  شهر  توسعه  با  همراه  که 
ظهور کرد ه و تبد يل به بحرانی د ر نظام شهری شد ه 
است، تغییر نیازهای اجتماعی و اقتصاد ی شهروند ان، 
و  متفاوت  نیازهای  با  جد يد ی  گروه  آمد ن  وجود   به 
)از طريق مهاجرت و نسل جد يد ( و پاسخگو  خاص 
نبود ن ضوابط شهری و طرح های توسعه به اهد اف، 
نیازها و خواسته های گروه های جد يد ، سیاست های 
نامتعاد ل  توسعه  شهری،   زمین  اصالحات  نامتعاد ل 
پد يد   از علل  د ر شهر  ثروت  ناعاد النه  توزيع  و  شهر 
آمد ن تخلفات ساختمانی و احد اث ساختمانهای غیر 
قانونی محسوب شد ه اند . هم چنین، نامناسب بود ن 
شرايط تامین مسکن و حل نشد ن بحران مسکن د ر 
فیو  هاچزرمیر (Huchzermeyer,2004) و  مطالعه 
(Few, 2004) نیز از عوامل مستحد ثات غیر قانونی 
بود ه اند . آيوانید يس و سالتر )2009( علت بناهای غیر 
آن  نظیر  يونان و کشورهايی  د ر  رسمی ساخته شد ه 
د ر  شهری  عمد ه  مراکز  جمعیت  گسترد ه  افزايش  را 
نتیجه ارتقای شبکه های راه آهن و حمل و نقل که 
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زمان سفر را کاهش د اد ه اند  و د ر پی آن تقاضای زياد  
محیطی  زيست  شرايط  با  مناطقی  د ر  شهری  زمین 
و  کشاورزی  های  زمین  تر  پايین  قیمت  نیز  و  بهتر 
بازد ه پايین محصوالت کشاورزی خصوصا د ر مقايسه 

با بازد ه مورد  انتظار از زمین های شهری می د انند . 
زيست  های  روش   )2007  .Melchert( ملچرت 
اقتصاد ی  اجتماعی،  مسائل  و  ضعیف  محیطی 
ساختاری را باني اقد امات ساختمانی ناپايد ار مي د اند  
که به منظور عمود ی کرد ن روند  رشد  و متراکم کرد ن 
ناد يد ه  زمین،  قانونی  غیر  اشغال  به  شهری  فضای 
گرفتن مسائل حفاظت محیطی و د ر نتیجه آلود گی، 
تراکم، سیل گیری برخی پهنه ها، کمبود  تسهیالت 
بهد اشتی مناسب، قطع آب و برق، کمبود  فضای سبز 
و بیماری های مرتبط با محیط منجر شد ند . به گفته 
وي، محیط های ساخته شد ه غیر بهد اشتی د ر جوامع 
د ر حال توسعه می تواند  به عنوان يکی از نتايج اقد ام 
ريزی  برنامه  مسائل  با  ساختمان  صنعت  ناهماهنگ 
حفاظت  بهد اشت،  اصول  )نظیر  شهری  استراتژيک 
فضاهای سبز، حمل و نقل عمومی و غیره( و مد يريت 

ناکارای زمین د يد ه شود . 

4-2- عوامل اجتماعی-اقتصاد ی
شرايط  بین  پیچید ه  تعامالت  به  پاسخ  د ر  جرايم 
اجتماعی، اقتصاد ی، سیاسی، فیزيکی، روانشناختی و 
محیط رخ می د هند (Appiandhe, 2002) . محققان 
جامعه شناسی و جرم شناسی، اند ازه جمعیت و تنوع 
فرهنگی، اقتصاد ی، اخالقی را که باعث کاهش سطح 
و  جرايم  وقوع  بر  شود ،  می  جامعه  افراد   ارتباطات  
ايجاد  زمینه های بروز آن موثر می د انند . مسکن غیر 
آسیب  کالبد ی  فضايی-  بازتاب  حقیقت  د ر  رسمی 
های موجود  د ر جامعه می باشد  که علل مختلفی د ر 
شکل گیری آن نقش د ارند  نظیر رشد  فزايند ه جمعیت 
کشور و  به د نبال آن تقاضای فزايند ه مسکن، توزيع 
نابرابر امکانات د ر فضاهای زيستی کشور، نبود  برنامه 
جامع شهر نشینی، فقد ان مد يريت يکپارچه شهری، 
ريزی  برنامه  د ر  د رآمد   کم  اقشار  نگرفتن  نظر  د ر 

)حاتمی  تامین مسکن  های  برنامه  د ر  ويژه  به  و  ها 
نژاد ، سیف الد ينی، 1385(. يکی از د اليل عمد ه بروز 
تخلفات ساختمانی د ر غالب جوامع شهری فقر مالی 
و عد م توانايی مالی تامین مسکن يا ساختمان مناسب 
 (Alnsour & است. د ر اين رابطه، آلنسور و میتون
 (Meaton, 2009، د رآمد  خانوار د ر ماه، اند ازه خانوار 
و تسهیالت مالی را از عوامل موثر بر میزان رعايت 
مقررات و استاند ارد های ساختمانی د ر ارد ن تشخیص 
د اد ه اند . همچنین، فقر، بی سواد ی و عد م آگاهی د ر 
 Arimah & Adeagbo,) آد يگبو  و  آريماه  مطالعه 
تخلفات  وقوع  بر  نیجريه،  ايباد ان،  شهر  د ر   (2000
ساختمانی موثر بود ه است. فقر شهری هم چنین به 
خارج شهر  از  و  د رون شهری  های  مهاجرت  همراه 
عنوان  به  قیمت  ارزان  زمین  و  مسکن  يافت  جهت 
مطالعه  د ر  ساختمانی  تخلفات  وقوع  د اليل  از  يکی 
غیر  مسکن  روی  بر  فیکید  (Fekade,2000) که 
رسمی د ر ايالت هاي آفريقا کار شد ه بود  مطرح شد ه 
مهاجرت  زيگاراک   (Zegarac,1999)نیز  است. 
جمعیت به شهرها و کمبود  د سترسی به سايت های 
مناسب برای توسعه مسکونی را د ر ساخت و ساز غیر 

مجاز شهر بلگراد  موثر می د اند .
عد م  اقتصاد ی،  اجتماعی-  د اليل  از  د يگر  يکی 
آگاهی  عد م  ساختمانی،  مقررات  و  ضوابط  رعايت 
و  اهمیت  يا  و  ضوابط  وجود   به  سازند گان  يا  مرد م 
ضرورت رعايت ضوابط ساخت و ساز است. آلنسور و 
میتون (Alnsour & Meaton, 2009) به طور کلی 
آگاهی عمومی را به عنوان يکی از عوامل اجتماعی 
ساخت  استاند ارد های  رعايت  میزان  بر  اقتصاد ی، 
مسکونی موثر می د انند . هم چنین اگرچه د ر نتیجه 
 Arimah & Adeagbo,) آد يگبو  و  آريماه  مطالعه 
2000) میزان رعايت قوانین و مقررات توسعه شهری 
د ر شهر ايباد ان، نیجريه با وجود  آگاهی خانواد ه های 
زياد ی  حد   تا  ريزی،  برنامه  مقررات  اين  از  ايباد ان 
آگاهی  عد م  و  سواد ی  بی  فقر،  آنها  اما  است  پايین 
از اهمیت مقررات را موثر بر وقوع تخلفات ساختمانی 

می د انند . 
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اد اره کل کمیسیون های ماد ه 100 شهرد اری تهران 
)1380(، نیاز سکونتی شخص، نیاز سکونتی فرزند ان، 
نیاز د رآمد ی و عد م آشنايی به قوانین و مقررات ساخت 
و ساز را جز مهم ترين علل و د اليل وقوع تخلفات 
ساختمانی د ر تهران ذکر کرد ه است. طبق نظرسنجی 
کارشناسان  از   )1389( د يارگاه  توسط  شد ه  انجام 
کمیسیون ماد ه 100 و اد اره اجرای احکام شهرد اری 
عد م  اقتصاد ی،  سود   ترتیب  به  تهران،  مناطق  های 
آگاهی کافی از مقررات ساختمانی، رفع نیاز سکونتی 
محسوب  تخلف  های  انگیزه  از  متخلف  شغلی  يا  و 
شد ه اند . هم چنین د يارگاه )1389( به د فاعیه های 
متخلفین د ر پروند ه های کمیسیون ماد ه 100 اشاره 
از 142 پروند ه د ارای د فاعیه،  می کند  که طبق آن 
بیش از 25 د رصد  اد عا کرد ه اند  که از خالف آگاهی 
ند اشته يا آنرا قبول ند ارند . مشکالت مالی و معیشتی 
اشاره  ها  د فاعیه  از  د رصد    19 از  بیش  بین  د ر  نیز 
خراسان  روزنامه  گزارش  طبق  چنین  هم  بود .  شد ه 
از  بجنورد   شهروند ان  د رصد    80  ،)1388( شمالی 
و  آباد ی  زنگی  نیستند .  آگاه  خود   ساختمانی  تخلف 
د يگران  )1389( نیز که اضافه ساخت و اضافه طبقه 
انجام شد ه د ر  ترين تخلفات  از مهم  را  بد ون مجوز 
تخلفات  افزايش  است،  کرد ه  عنوان  اصفهان  شهر 
شهر  به  روستايیان  مهارت  افزايش  با  را  ساختمانی 
های  فعالیت  افزايش  و  مسکن  به  نیاز  و  اصفهان 

ساخت و ساز مرتبط می د اند .

4-3- نواقص ضوابط و مقررات ساختمانی
مقررات و استاند ارد های رسمی برنامه ريزی موجود ، 
به چالش های  پاسخگويی  برای  که  اند   کرد ه  ثابت 
نامقتضی هستند   و  افزايش شهرنشینی منسوخ شد ه 
عد م  اصلی  د اليل  از   .(Fekade, 2000:131)
توان  می  زمین شهری  مد يريت  اهد اف  به  د ستیابی 
استاند ارد های قانونی و کنترل کاربری زمین محد ود  
اصالح  تصرف  قرارد اد های  و  شد ه  منسوخ  و  کنند ه 
نشد ه را نام برد .  د ر واقع تخلف ساختمانی د ر حالت 

مقررات  های  ناکارايی  به  پاسخی  بینانه،  خوش 
ترتیب،  هر  به  آن  طريق  از  و  است  زمین  عمومی 
زمین،  به  شهری  جمعیت  نیازهای  از  کثیری  بخش 
مسکن و فضای اشتغال پاسخ گفته شد ه است. نقص 
ضوابط ساخت و ساز، عد م پاسخگويی آنها به نیازهای 
جامعه، بیش از حد  نیاز مطرح شد ن آنها و به عبارت 
تغییرات  عد م  و  ساخت  ضوابط  نبود ن  حد اقل  د يگر 
کافی آنها متناسب با تغییرات شرايط زند گی از جمله 
عوامل عمد ه اجرايی نشد ن ضوابط و مقررات و عد م 
تمايل مالکین، مستحد ثین و حتی مسئوالن شهری 
  (Ogu,1999)اوگو است.  آنها  اجرای  و  رعايت  به 
برنامه ريزی و ضوابط  باور است که مقررات  اين  بر 
ساختمانی موضوعات مهمی د ر توانمند سازی توسعه 
برنامه  مقررات  که  د رصورتی  تنها  و  هستند   مسکن 
اکثريت  بود ن  د رآمد   واقعیت کم  و ساختمان،  ريزی 
شهروند ان را د ر نظر بگیرند ، اين مقررات از وضعیت 
نا کارايی خارج خواهند  شد . وی می گويد : مقررات 
بنین15  شهر  د ر  ساختمانی  ضوابط  و  ريزی  برنامه 
مسکن  تولید   برابر  د ر  مانعی  توانند   می  )نیجريه( 
 Arimah &) باشند . نتیجه مطالعات آريماه و آد يگبو
ساختمانی  تخلفات  بررسی  د ر   (Adeagbo, 2000
پايین  و  متوسط  باال-  کیفیت  با  مسکونی  مناطق 
برنامه  مقررات  حقوقی  بستر  که  د اد   نشان  شهری 
ريزی و توسعه شهری نیجريه با توجه به قد يمی بود ن 
آن و برونزا بود ن ) اين مقررات از سال 1946 د ر حال 
اجراست(، جوابگوی نیازهای ساکنین نیجريه نیست. 
ناکارايی قوانین هم چنین از د اليل ساخت و ساز غیر 
  (Zegarac,1999) زيگاراک  توسط  بلگراد   قانونی 
فیکید   رابطه،   اين  د ر  است. هم چنین  معرفی شد ه 
بانک  گزارشات  طبق  گويد   می   (Fekade,2000)
جهانی د ر 1993، استاند ارد های زير ساخت و مقررات 
ساختمان غیر مناسب به توسعه تد ريجی مسکن غیر 
قابل استطاعت د ر کشور ساحل عاج16  منجر می شود . 
نیز، عد م قطعیت ضوابط و  آلنسور و میتون )2009( 
استاند ارد های ساختمانی را يکی از عوامل عمد ه بروز 
  15. Benin City,Nigeria
  16. Cote d’lvoire
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تخلفات ساختمانی ذکر کرد ه اند .
قوانین  د ر  موجود   های  چالش  نیز  تهران  شهر  د ر 
ساختمانی  تخلف  با  مرتبط  قوانین  و  ساز  و  ساخت 
از جمله علت های تخلف ساختمانی ذکر شد ه است 
عمد ه  د اليل  از   ،)1389( د يارگاه   .)1389 )شهرآرا، 
وقوع تخلفات ساختمانی را عد م توازن نیازها و شرايط 
ساکنین با استاند ارد های ساختمانی، ناکارآمد ی قوانین 
و مقررات مربوط به ساخت و ساز شهری و تخلف و 
برونزا بود ن قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز 
را مطرح می کند . ابهام د ر قوانین ساختمانی و عد م 
تطابق ضوابط با شرايط و ويژگی های منطقه از جمله 
نظرات کارشناسان کمیسیون ماد ه 100 و اد اره اجرای 
تخلفات  د اليل  عنوان  به  تهران  شهرد اری  احکام 

ساختمانی طبق گزارش د يارگاه )1389( بود ه است.

نامناسب  های  سیاست  و  اقد امات   -4-4
مد يريت شهری 

توسعه ساخت و ساز های غیر مجاز و غیر قانونی د ر 
محد ود ه شهرها را می توان نتیجه اقد امات  مد يريت 
بر وقوع  نظر  د و  از  د انست. مد يريت شهری  شهری 

تخلفات ساختمانی، تشد يد  يا کاهش آن موثر است:
زمین  کنترل  های  سیاست  اتخاذ  طريق  از  اول   -
شهری و پاسخگويی به نیازها و تقاضاهای شهروند ان 
د هی  جهت  و  استطاعت  قابل  مسکن  تامین  برای 

مناسب به سرمايه ها؛ و 
سازهای  و  ساخت  مستقیم  کنترل  طريق  از  د وم   -
شهری و تخلفات ساختمانی. د ولتها مجبور شد ه اند  
يا   معلول  رسمی  غیر  های  گاه  سکونت  بپذيرند   که 
 Fekade,)  پاسخ  سیاست های عمومی آنها هستند

  .(2000:145
تصرف    (Fekade,2000) فیکید د يگر،  عبارت  به 
ساختمانی  ضوابط  رعايت  عد م  و  زمین  قانونی  غیر 
به  پاسخی  را  مسکن  د ر  ساختمانی  استاند ارد های  و 
بی کفايتی مد اخالت و هد ايت های سیاست عمومی 
چنین  هم    (Zegarac,1999) زيگاراک د اند .  می 
شهرها  د ر  جمعی  مساکن  برای  سیاسی  تصمیمات 

مالی  نقص سیاست  اد اره شهر،  ناکارايی  و شهرکها، 
و  بازسازی  از  غفلت  و  شخصی  مسکن  حمايت  و 
تعويق  و  نوسازی ذخیره مسکن و مسکن خصوصی 
اولیه  مراحل  د ر  مجاز   غیر  های  ساختمان  تخريب 
ساخت را که از وظايف مد يريت شهری است،  د اليل 
ساخت و ساز غیر قانونی د ر بلگراد  معرفی می کند .  

کنترل نامناسب و ناکافی ساخت و ساز و نبود  سیاست 
عد م  موجب  شهری  زمین  اصالحات  مناسب  های 
و  مسائل  تشد يد   و  مرد می  نیازهای  به  پاسخگويی 
با ساخت و سازهای غیر قانونی  مشکالت د ر رابطه 
د ر  د خیل  های  سازمان  هماهنگی  عد م  است.  شد ه 
تهیه و اجرای مقررات توسعه شهری و نیز مشکالت 
د يگر سازمان از جمله کمبود  نیروهای آموزش د يد ه، 
اجرايی  تشکیالت  عوامل  از  پايین  د ستمزد های  و 
نیجريه  ايباد ان،  د ر شهر  تخلفات ساختمانی  بر  موثر 
 Arimah & Adeagbo,) اند شد ه  د اد ه  تشخیص 
ماموران  توسط  رشوه  و  جريمه  اخذ   .(2000: 279
شهر  د ر  موجود   مسائل  د يگر  از  ساختمانی  کنترل 
ايباد ان است که موجب گسترش تخلفات ساختمانی 

شد ه است. 
زمینه،  اين  د ر  طرح  قابل  موضوعات  از  د يگر  يکی 
های  ارزش  مقايسه  به  شهری  مد يريت  توجه  لزوم 
بالنک  و  کاپور  است.  رسمی  غیر  و  رسمی  مسکن 
د ر  خود   مطالعه  د ر   (Kapoor & Blanc, 2008)
شهر پونه، هند ، انحراف بازارهای زمین و باالتر بود ن 
بخش  به  نسبت  رسمی  غیر  بخش  بازگشت  نرخ 
رسمی را علت سرمايه گذاری د ر مسکن غیر رسمی و 
جايگزين شد ن آن به جای سرمايه گذاری د ر مسکن 
امکان  جمله  از  آن  باالتر  ريسک  رغم  علی  رسمی، 
بیشتر تخريب بنا توسط مسئولین د ولتی يا مباحثات 
قانونی مرتبط با احد اث بنا د ر بخش غیر رسمی می 
بر  تواند   می  شهری  مد يريت  که  د يگری  اثر  د اند . 
تخلفات ساختمانی بگذارد ، با توجه به نقش با سابقه 
و اصلی مد يريت شهری د ر کنترل ساخت و سازهای 
و  آلنسور  است.  روشن  ساختمانی  تخلفات  و  شهری 
میتون (Alnsour & Meaton,2009) که به طور 
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گسترد ه اد بیات موجود  د ر رابطه با بناهای غیر مجاز 
را بررسی کرد ه اند ، اقد امات مد يريتی شامل فرهنگ 
و  ساختمانی  نظارت  کمیت(  و  )کیفیت  نحوه  اد اری، 
نگرش  سه  از  يکی  را  ساز  و  ساخت  ضوابط  اجرای 
استاند ارد های ساخت  میزان رعايت  د ر  عمد ه مطرح 

مسکونی مطرح کرد ه اند . 
 (Kapoor & Blanc, 2008) بالنک  و  کاپور 
روند های سخت گیرانه و زمانبر اخذ مجوز ساختمانی 
و سند  مالکیت را از جمله علل روی آورد ن و ترجیح 
مالکین به احد اث بنای غیر رسمی يا غیر قانونی می 
اجرای  اد اری  روند   کاستی  مسئله  چنین  هم  د اند . 
مک  و  فارواک  توسط  ساز  و  ساخت  استاند ارد های 
و   (Farvacque & McAuslan,1999) آسالن 
د وآل(Dowal,2003)  طرح شد ه است که سیاست 
نابرابر  نامتعاد ل اصالحات زمین شهری و تخصیص 
برنامه های مسکن د ولتی و هزينه باالی  به  بود جه 
روند  اد اری هاچزرمیر، از فعالیت های مد يريت شهری 
را، از عوامل عد م رعايت ضوابط و مقررات ساخت و 

ساز و احد اث بناهای غیر قانونی عنوان کرد ه اند .
آگاهی متخلف از عد م اجرای آرا کمیسیون ماد ه 100 
توسط برخی از کارشناسان کمیسیون ماد ه 100 و اد اره 
اجرای احکام شهرد اری تهران به عنوان انگیزه های 
شهروند ان برای تخلف ذکر شد ه است. از نقطه نظر 
اين کارشناسان، عد م نظارت صحیح بر ساختمانسازی 
مهم ترين د لیل و نحوه عملکرد  شهرد اری که بعضا 
د اليل  از  يکی  شود   می  ساختمانی  تخلف  مشوق 
هم   .)1389 )د يارگاه،  اند   بود ه  ساختمانی  تخلفات 
چنین طبق گزارش روزنامه جام جم )1390( نظارت 
زياد   شمار  و  ساختمان  بر  ناظر  مهند سان  صوری 
نهاد های  هماهنگی  عد م  و  ناظر  مهند سین  تخلفات 
خد ماتی با اد اره مهند سی و نظارت بر ساخت و سازها 
از جمله مشکالت سیستم مد يريت و نظارت بر ساخت 
و سازها د ر شهرد اری های کشور است که د ر افزايش 
و  آباد ی  زنگی  اند .  د اشته  نقش  ساختمانی  تخلفات 

د يگران )1389(، افزايش تخلفات ساختمانی د ر شهر 
افزايش فعالیت های ساخت و ساز د ر  با  را  اصفهان 
اين شهر و افزايش د رآمد های حاصل از جرايم ماد ه 

100 مرتبط می د اند . 

5-  مواد  و روشها
اد بیات موجود ، علل  براساس  همانطور که گفته شد  
تخلف ساختمانی د ر چهار حوزه ذکر شد ه قابل بررسی 
هستند  که به جز آن د سته از علل تخلف ساختمانی 
ضوابط  نواقص  و  شد ن  شهری  طبیعی  فرايند   نظیر 
به  اقد ام  های  انگیزه  جز  که  ساختمانی  مقررات  و 
نمی  محسوب  شهروند ان  توسط  ساختمانی  تخلف 
اقد ام به تخلف ساختمانی را می  انگیزه های  شوند ، 
اجتماعی  انگیزه  مقررات،  از  آگاهی  سطح  د ر  توان 
رفع نیاز خانواد ه )رفع مشکالت ناشی از کمبود  فضا 
برای اعضای خانوار و يا ايجاد  فضای اشتغال يا قابل 
های  منفعت  خانواد ه(،  مخارج  تامین  برای  واگذاری 
سواد   سطح  خانوار،  د رآمد   سطح  خالف،  اقتصاد ی 
کافی  نظارت  نبود   تحصیالت(،  و  تخصص  )تجربه، 
بر ساخت و ساز و مشکالت سیستم مد يريتی د ر ارائه 

ضوابط و مجوز ساختمانی عنوان نمود . 
به اين ترتیب، شش شاخص قابل سنجش از طريق 
روش کمی شامل سطح آگاهی از مقررات ساخت و 
اقتصاد ي، سطح  سود   خانواد ه،  نیاز  رفع  انگیزه  ساز، 
آگاهي از مقررات ساخت و ساز، سطح د رآمد  مسئول 
با ساختمانسازی  ارتباط  ساختمان17 ، سطح سواد  د ر 
سطح  و  ساختمان  سازند ه  تجربه  و  )تخصص 
تحصیالت( و کیفیت نظارت ساختماني د ر نظر گرفته 
شد ند . بد ين منظور، پس از انجام مصاحبه هاي اولیه از 
شهروند انی که برای پیگیری پروند ه تخلف ساختمانی 
خود  به شهرد اری تهران مراجعه می کرد ند ، تعد اد ي 
سوال براي ارزيابي وضع هر شاخص بر مقد ار تخلف 
د ر  که  گرفته شد   نظر  د ر  تراکم  بر  مازاد   ساختمانی 

نمود ار زير ارائه شد ه اند .

17. سازند ه يا مالک ساختمان که غالب مسئولیت های حین فرايند  ساخت نظیر اقد امات اد اری، تهیه طرح و نقشه های ساخت، نیروهای انسانی و تهیه 
مصالح ساختمانی را به عهد ه د ارد .

18.Vicariate Analysis
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ساد ه ترين نوع تحلیل رابطه بین معیارهای مذکور و 
مقد ار تخلف ساختمانی مازاد  تراکم، تحلیل جد اگانه18  
است. که د ر آن بر روابط بین د و متغیر تاکید  شد ه است 
پژوهش،  اين  د ر   .(Wang & Hofe, 2007: 30)
عوامل  اثر(  نحوه  و  )شد ت  اثرگذاری  کمی  بررسی 
مختلف فضايی بر تخلفات ساختمانی از طريق روش 
همبستگی پیرسون انجام می گرد د . با توجه به اينکه 
د ر اين پژوهش بر علل بروز تخلفات ساختمانی تاکید  
شد ه است به عبارت د يگر تخلفات ساختمانی معلول 
يا  سازند گان  اقتصاد ی  اجتماعی،  عوامل  نظیر  عللی 
و  است  مد يريتی شهر فرض شد ه  عوامل  و  مالکین 
نیز  را  يکد يگر  به  عوامل  اين  وابستگی  و  اثربخشی 
نمی توان ناد يد ه انگاشت، نیاز به روش تحلیل علی 
قرار  مد نظر  را  متغیر  چند ين  که  د ارد   وجود   معلولی 
اقتصاد ی روش  و  اجتماعی  د ر حوزه مطالعات  د هد . 
به  که  د ارند   وجود   زياد ی  متغیره  چند   تحلیل  های 
بررسی اثرات و روابط بین متغیرهای مورد  مطالعه می 
پرد ازند . اين روش ها عمد تا اثرات مستقیم يک متغیر 
بر متغیر د يگر را مورد  بررسی قرار می د هند . اما د ر 
اين میان، تحلیل مسیر19 از جمله تکنیک های چند  
متغیره می باشد  که عالوه بر بررسی اثرات مستقیم 
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، اثرات غیر مستقیم 
اين متغیرها را نیز مد نظر قرار می د هد  و روابط بین 
متغیرها را مطابق با واقعیت های موجود ، د ر تحلیل 
وارد  می کند  )کالنتری، 1389، ص 223(. لذا برای 

بررسی فرضیات نهايی پژوهش، روش تحلیل مسیر، 
روش مناسبی است. 

حجم نمونه مناسب برای جامعه آماری از طريق فرمول 
با سطح د قت  10%± و  کوکران )1963، ص 75(، 
سطح اطمینان 95% و P=5، 100 نفر می باشد  که 
د ر اين مطالعه با تقسیم شهر تهران به 5 ناحیه، د ر 
مجموع 150 پرسشنامه که به طور مساوی د ر نواحی 
تحلیل  و  آوری شد   بود ند ، جمع  تقسیم شد ه  مذکور 
 SPSS و    Excel افزارهای  نرم  توسط  اطالعات 
سنجش  برای  که  است  ذکر  به  الزم  گرد يد .  انجام 
تراکم  بر  مازاد   بنای  احد اث  ساختمانی  تخلف  رابطه 
مجاز20  و شاخص های تعريف شد ه، پرسشنامه ها به 
روش مصاحبه و از افراد ی اخذ شد  که برای پروند ه 
شهرد اری  به   1388 سال  د ر  خود   ساختمانی  تخلف 

مراجعه کرد ه بود ند .

6- تخلف ساختماني د ر شهر تهران 
تخلفات ساختمانی د ر شهر تهران را می توان يکی 
از عوامل عمد ه رشد  ناهنجار و کنترل نشد ه افقی و 
عمود ی اين کالنشهر د انست. د ر واقع، انواع گسترد ه 
و تعد اد  زياد  تخلفات ساختمانی د ر شهر تهران، بخش 
عمد ه ای از مشکالت شهر تهران نظیر عد م تعاد ل 
بد نه  کالبد ی  نابسامانی  فعالیت،  و  توزيع جمعیت  د ر 
ها و فضاهای شهری، ترافیک های سنگین، ناکارايی 
خد مات و زيرساخت های شهر نظیر شبکه های آب و 

۱۱ 
 

انگيزه رفع  ساز،سطح آگاهي از مقررات ساخت و  شامل ميقابل سنجش از طريق روش ك شاخصشش به اين ترتيب، 
۱۷Fمسئول ساختمان سطح درآمد ،از مقررات ساخت و ساز گاهياقتصادي، سطح آ سودنياز خانواده، 

سطح سواد در ارتباط  ،1
در نظر گرفته  نظارت ساختمانيكيفيت  و) و سطح تحصيالتو تجربه سازنده ساختمان تخصص (با ساختمانسازي 

ه ي كه براي پيگيري پرونده تخلف ساختماني خود بمصاحبه هاي اوليه از شهروندان پس از انجام بدين منظور،. شدند
بر مقدار تخلف ساختماني مازاد بر  ، تعدادي سوال براي ارزيابي وضع هر شاخصشهرداري تهران مراجعه مي كردند

. كه در نمودار زير ارائه شده اند در نظر گرفته شد تراكم
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذشاخص هاي منتخب در پژوهش براي ارزيابي كيفي انگيزه هاي تخلف مازاد تراكم .2نمودار 
 

 
 

۱۸F، تحليل جداگانهرابطه بين معيارهاي مذكور و مقدار تخلف ساختماني مازاد تراكم تحليل ترين نوع هساد

كه در  .است 2
اثرگذاري در اين پژوهش، بررسي كمي ). Wang & Hofe, 2007: 30(آن بر روابط بين دو متغير تاكيد شده است 

با . عوامل مختلف فضايي بر تخلفات ساختماني از طريق روش همبستگي پيرسون انجام مي گردد) شدت و نحوه اثر(
توجه به اينكه در اين پژوهش بر علل بروز تخلفات ساختماني تاكيد شده است به عبارت ديگر تخلفات ساختماني معلول 

بخشي و شهر فرض شده است و اثر سازندگان يا مالكين و عوامل مديريتي نظير عوامل اجتماعي، اقتصاديعللي 
وابستگي اين عوامل به يكديگر را نيز نمي توان ناديده انگاشت، نياز به روش تحليل علي معلولي وجود دارد كه چندين 

روش هاي تحليل چند متغيره زيادي وجود دارند كه به  در حوزه مطالعات اجتماعي و اقتصادي .غير را مدنظر قرار دهدمت
عمدتا اثرات مستقيم يك متغير بر متغير  اين روش ها. بررسي اثرات و روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه مي پردازند

۱۹Fتحليل مسير ،اما در اين ميان. ديگر را مورد بررسي قرار مي دهند

عالوه از جمله تكنيك هاي چند متغيره مي باشد كه  3
بر بررسي اثرات مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته، اثرات غير مستقيم اين متغيرها را نيز مدنظر قرار مي دهد و 

                                                             
سازنده يا مالك ساختمان كه غالب مسئوليت هاي حين فرايند ساخت نظير اقدامات اداري، تهيه طرح و نقشه هاي  1

. ساخت، نيروهاي انساني و تهيه مصالح ساختماني را به عهده دارد
2 Vicariate Analysis 
3 Path Analysis 

شاخص هاي تحليل كيفي انگيزه هاي ارتكاب تخلف ساختماني و بروز 
تخلفات

نظارت

امكان  ناديده ماندن 
خالف از ديد 

شهرداري

طوالني بودن فرايند 
اخذ مجوز

سواد ساخت

داراي تخصص مرتبط با 
ساختمان سازي

داراي تجربه ساخت و ساز

سطح تحصيالت

سطح درآمد انگيزه  هاي مربوط 
به سود اقتصادي

سودآور بودن خالف

كم كردن هزينه 
هاي ساخت

انگيزه رفع نياز 
خانواده

احداث بنا جهت رفع 
نياز شخصي يا 

خانواده

سطح آگاهي

عدم آگاهي از قوانين و ضوابط

عدم آگاهي از اهميت رعايت  قانون

عدم آگاهي از وقوع خالف

نمود ار 2. شاخص های منتخب د ر پژوهش برای ارزيابی کیفی انگیزه های تخلف مازاد  تراکم؛ ماخذ: نگارند گان.

19.Path Analysis
20. تخلف کد  2 طبق تعريف کمیسیون ماد ه 100 شهرد اری



دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

156

فاضالب را تشکیل می د هند . 
موضوع تخلفات ساختمانی د ر شهر تهران، نخستین 
برای  اجرايی  ضمانت  تعیین  با   1324 سال  د ر  بار 
تخلف احد اث بنای بد ون پروانه ساختمان د ر بر معابر 
عمومی و خیابان مطرح گرد يد  )سرخیلی و رفیعیان، 
1389(. پس از تصويب طرح جامع اول تهران د ر سال 
1349، که ضوابط ساختمانی د ر آن شامل چند  موضوع 
کلی تراکم ساختمانی، سطح اشغال، عقب نشینی از 
افزايش  با  پارکینگ می گرد يد  و  بر گذر، کاربری و 
اهمیت کنترل ساخت و سازهای شهری و پیچید ه تر 
واقع  سازهای  و  ساخت  همه  شهری،  مسائل  شد ن 
د ر محد ود ه و حريم شهر، توسط مد يريت شهری و 
ساخت  فعالیت  کنترل  ساخت،  مجوز  ارائه  طريق  از 
مهند سین  توسط  مشخص  زمانی  مقاطع  د ر  ساز  و 
فعالیت  پايان  د ر  شهرد اری  مامورين  نظارت  و  ناظر 
ساختمانسازی، مورد  کنترل و نظارت قرار می گرفت. 
و  ضوابط  به  مربوط  اجرايی  های  تد ريج ضمانت  به 
ماد ه  قانون  قالب  د ر  شهری  ساز  و  ساخت  مقررات 
تکمیل  و  شد ه  ارائه   1345 مصوب  شهرد اری   100
شد ند .  بر طبق اين قانون، کمیسیون ماد ه 100 شهرد اری 
تهران مرجع قانونی رسید گی به تخلفات ساختمانی به شمار 

می آمد . 
ورود  د الرهای نفتی به کشور د ر شروع سالهای 50 
ه.ش و ورود  آنها د ر بازار زمین و ساختمان به شد ت 
مورد   را  شهری  عملکرد های  و  شهری  های  تراکم 
نزد يک  و  د ور  زمین های  از  بسیاری  د اد .  قرار  تاثیر 
قرار  وسیع  سود اگرانه  استفاد ه  مورد   شهر،  پیرامون 
گرفت )عزيزی، 1382، ص 192(. پس از آن تالش 
اقتصاد ی  آشفتگی  و  زمین  سود اگری  کنترل  برای 
به   )1382( عزيزی  گفته  طبق  آن،  از  ناشی  شهری 
سال  د ر   زمین  مکرر  معامالت  منع  قانون  تصويب 
1354 ه.ش و تغییر سود اگری زمین به سود اگری د ر 

ساختمان و ساخت و ساز مسکونی منتج شد . 
د ر هر حال، تا سال 1368، بیشترين تخلفات صورت 
سازهای  و  ساخت  به  مربوط  تهران،  د ر شهر  گرفته 
حاشیه  يا  نامناسب  های  محد ود ه  د ر  و  مجوز  بد ون 

ای شهر می گرد يد . هم چنین تخلفات تغییر کاربری 
بنای مسکونی  به واسطه احد اث  که به طور معمول 
د ر فضاهای سبز و باغات يا  احد اث واحد های تجاری 
کوچک د ر شهر به وجود  می آمد ، رواج د اشت. ساخت 
و سازهای غیر مجاز و حاشیه نشینی با سرعت زياد ی 
سال  سرشماري  طبق  طوريکه  به  کرد ند   پید ا  رشد  
1375، حد ود  يک پنجم جمعیت منطقه کالنشهري 
تهران د ر شهرها و شهرک هاي حاشیه اي با ساخت و 

ساز غیر مجاز و غیر متعارف سکونت يافته اند . 
د ر اين زمان، غالب احکام صاد ره از مراجع رسید گی 
به تخلف، رای جريمه بود  که همین موضوع نیز باعث 
تبد يل شد ن جريمه های تخلفات ساختمانی به يکی 
از منابع د رآمد ی مهم شهرد اری گرد يد . عالوه بر آن، 
احکام،  اجرای  د ر  شهرد اری  ضعیف  اجرايی  قد رت 
مانع از اجرای احکام تخريب که از سوي کمیسیون ها 
از  برخی  اجرای  صاد ر مي شد  می گرد يد . هم چنین 
اين احکام، اعتراضات گسترد ه مرد می و بازتاب های 
گسترد ه ای  که به همراه د اشت، جلوی اقد امات بعد ی 
شهرد اری را نیز می گرفت. حاد  شد ن مسئله کمبود  
زمین، نیاز به گسترش آپارتمان سازی، سود آوری زياد  
حرفه ساختمانسازی و افزايش تقاضای تراکم شهری 
به موازات اتمام اعتبار طرح جامع اول شهر تهران و 
نبود  طرح قابل قبول جايگزين منجر به مطرح شد ن 

موضوع تراکم فروشی د ر سال 1368 شد . 
اين امکان که بد ون انجام بررسی های الزم به اجرا 
گذارد ه شد ، به تشد يد  مسائل و نابسامانی های شهر 
جد يد   مفهومی  ايجاد   با  ترتیب،  بد ين  افزود .  تهران 
به  اذهان عمومی  د ر  و ساختمانی  از ضابطه شهری 
عنوان امتیازی که شهرد اری به فروش گذارد ه است، 
به   100 ماد ه  کمیسیون  از  شهرد اری  گیری  بهره 
عنوان اهرم فشار برای اخذ هزينه واگذاری امتیازات 
تمايل  افزايش   ،)1389 )سرخیلی،  کاربری  و  تراکم 
افزايش طبقات  و  به کاهش سرانه زمین  شهروند ان 
ساخته شد ه د ر هر قطعه زمین )عزيزی، 1382، ص 
بلند مرتبه  يافتن  و ساز و شد ت  رونق ساخت   ،)205
سازی، سود  زياد  ساختمان سازی د ر تراکم و طبقات 
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بنای  احد اث  تخلفات  به  رسید گی  ساختمان،  بیشتر 
بد ون پروانه پیش از د هه 70 د ر کمیسیون ماد ه 100 
و کم اهمیت شد ن اجرای ضوابط شهری و فنی د ر 
ساخت و سازهای متد اول شهری، بر میزان تخلفات 
ساختمانی گزارش شد ه به شهرد اری علی رغم بهبود  

نسبی نظارت و کنترل د ر شهرد اری، اضافه گرد يد .
گزارش  ساختمانی  تخلفات  حجم   ،3 شماره  نمود ار 
شد ه به کمیسیون ماد ه 100 از سال 1376 تا 1387 
را نشان می د هد . بنابراين می توان گفت، علی رغم 
آشکار شد ن تبعات تخلف ساختمانی و جنجال ها و 
بحث های بسیاری که بر سر اين موضوع به پا گرد يد  

و ارتقاء نحوه کنترل ساختمانی د ر طی توسعه و تحول 
تخلفات  وضع  د ر  بهبود ی  تهران،  شهری  مد يريت 
ترين  مهم  نگرفت.  صورت  تهران  شهر  ساختمانی 
ترتیب،  به  تهران  شهر  د ر  ساختمانی  تخلفات  انواع 
کاربری،  تغییر  مجاز،  تراکم  بر  مازاد   بنای  احد اث 
و  پارکینگ  و کسری  مجاز  غیر  بنای  احد اث  تخلف 
تخلف از ضوابط و مقررات معماری ساختمان )مقررات 
ملی ساختمان( هستند که د ر اين مقاله تنها به بررسی 
علل تخلف احد اث بنای مازاد  بر تراکم که د ر مجموع 
بیش از 21 د رصد  از کل متراژ تخلفات ساختمانی و 
نزد يک به 17 د رصد  از تعد اد  کل تخلفات ساختمانی 

۱۴ 
 

. را نشان مي دهد 1387تا  1376از سال  100، حجم تخلفات ساختماني گزارش شده به كميسيون ماده 3شماره نمودار 
بنابراين مي توان گفت، علي رغم آشكار شدن تبعات تخلف ساختماني و جنجال ها و بحث هاي بسياري كه بر سر اين 

توسعه و تحول مديريت شهري تهران، بهبودي در وضع موضوع به پا گرديد و ارتقاء نحوه كنترل ساختماني در طي 
مهم ترين انواع تخلفات ساختماني در شهر تهران به ترتيب، احداث بناي  .تخلفات ساختماني شهر تهران صورت نگرفت

مازاد بر تراكم مجاز، تغيير كاربري، تخلف احداث بناي غير مجاز و كسري پاركينگ و تخلف از ضوابط و مقررات 
هستندكه در اين مقاله تنها به بررسي علل تخلف احداث بناي مازاد بر تراكم ) مقررات ملي ساختمان(تمان ساخمعماري 

درصد از تعداد كل تخلفات ساختماني  17و نزديك به تخلفات ساختماني متراژ درصد از كل  21بيش از  كه در مجموع
تخلف احداث بناي مازاد بر  ).3نمودار شماره ( است را تشكيل مي دهند پرداخته شدهگزارش شده به شهرداري تهران 

مورد گزارش  46376، به تعداد 1387تا  1380داري تهران، از سال شهر 100تراكم مجاز، طبق آمار كميسيون ماده 
درصد  40به طور متوسط مي توان گفت، . ميليون متر مربع بناي خالف  را در بر مي گيرد 43شده است كه بيش از 

. داراي تخلف ساختماني مازاد بر تراكم بوده اند در شهر تهران، اي ساختماني صادرهپروانه ه

 
تعداد كل تخلفات ساختماني  و تخلف ساختماني مازاد بر تراكم، گزارش شده به شهرداري تهران طي   .3نمودار 

 .گاننگارند: ؛ ماخذ1387تا  1376سالهاي 
 

پاركينگ همكف به مسكوني، تبديل زير زمين به مسكوني، تبديل انباري يا تبديل ، )1389(اساس مطالعات ديارگاه  بر
فضاي باز به مسكوني كه همه منجر به افزايش زيربناي ساختمان مي گردد و هم چنين توسعه ساختمان در طبقات، 

د زمين از جمله كم كردن ابعاد نورگير ساختمان، تقليل راه پله و بالكن و تبديل آن به فضاي سكونت و توسعه صد درص
. هستند در شهر تهران صورت هاي مختلف اين نوع از تخلف

 يافته هاي تحقيق-7

بررسي رابطه بين تخلف ساختماني مازاد بر تراكم و شاخص ها نشان داد كه اين تخلف با سطح درآمد، انگيزه رفع نياز 
براي ريشه يابي موضوع تخلف ساختماني با فرض موثر . درصد دارد 95خانواده و سطح آگاهي ارتباط معنادار با اطمينان 

ئولين ساختماني بر سطح آگاهي، انگيزه اجتماعي و اقتصادي براي بودن شرايط اجتماعي و اقتصادي سازندگان يا مس
براساس نتايج اين . اقدام به تخلف، رابطه دو به دوي عوامل به روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت
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سال
1324  مطرح شد ن موضوع تخلف ساختمانی و تعیین ضمانت اجرايی برای آن

1345 تکمیل ضمانت های اجرايی ضوابط و مقررات ساخت و ساز د ر ماد ه 100 قانون شهرد اری

1349 تصويب طرح جامع اول تهران و اجرای ضوابط و محد ود يت های تراکم، کاربری، عقب نشینی و پارکینگ

1352 تصويب قانون نظام معماری و ساختمانی، تعیین تحوه کنترل ساختمان توسط مهند سین ناظر

1368  منسوخ شد ن طرح جامع اول تهران، استقالل مالی شهرد اری و مطرح شد ن فروش ضوابط و تراکم
ساختمانی

1381 ممنوعیت فروش تراکم و ضوابط ساختمانی

1381 
تاکنون

 ارائه مجوز احد اث تراکم بیشتر ساختمان از طريق بخش نامه های مختلف و کمیسیون های فنی شهرد اری
مناطق- تغییر غیر قانونی آرا کمیسیون ناظر بر تخلفات ساختمانی به رای جريمه د ر شهرد اری های مناطق

جد ول 1. خالصه رخد اد های مربوط به تد وين و اجرای ضوابط و مقررات تراکم ساختمانی د ر شهر تهران؛ ماخذ: نگارند گان.

 نمود ار 3.  تعد اد  کل تخلفات ساختمانی  و تخلف ساختمانی مازاد  بر تراکم، گزارش شد ه به شهرد اری تهران طی سالهای 1376 تا
1387؛ ماخذ: نگارند گان.
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گزارش شد ه به شهرد اری تهران را تشکیل می د هند  
پرد اخته شد ه است )نمود ار شماره 3(. تخلف احد اث 
بنای مازاد  بر تراکم مجاز، طبق آمار کمیسیون ماد ه 
به   ،1387 تا   1380 سال  از  تهران،  شهرد اری   100
از  بیش  که  است  شد ه  گزارش  مورد    46376 تعد اد  
43 میلیون متر مربع بنای خالف  را د ر بر می گیرد . 
پروانه  د رصد    40 گفت،  توان  مي  متوسط  طور  به 
هاي ساختماني صاد ره د ر شهر تهران، د اراي تخلف 

ساختماني مازاد  بر تراکم بود ه اند .
 بر اساس مطالعات د يارگاه )1389(، تبد يل پارکینگ 
مسکونی،  به  زمین  زير  تبد يل  مسکونی،  به  همکف 
تبد يل انباری يا فضای باز به مسکونی که همه منجر 
به افزايش زيربنای ساختمان می گرد د  و هم چنین 
نورگیر  ابعاد   کرد ن  کم  طبقات،  د ر  ساختمان  توسعه 
ساختمان، تقلیل راه پله و بالکن و تبد يل آن به فضای 
از جمله صورت  زمین  د رصد   توسعه صد   و  سکونت 
های مختلف اين نوع از تخلف د ر شهر تهران هستند .

7- يافته هاي تحقیق
بررسی رابطه بین تخلف ساختمانی مازاد  بر تراکم و 
شاخص ها نشان د اد  که اين تخلف با سطح د رآمد ، 
انگیزه رفع نیاز خانواد ه و سطح آگاهی ارتباط معناد ار 

با اطمینان 95 د رصد  د ارد . برای ريشه يابی موضوع 
تخلف ساختمانی با فرض موثر بود ن شرايط اجتماعی 
و اقتصاد ی سازند گان يا مسئولین ساختمانی بر سطح 
به  اقد ام  برای  اقتصاد ی  و  اجتماعی  انگیزه  آگاهی، 
تخلف، رابطه د و به د وی عوامل به روش همبستگی 
نتايج  براساس  گرفت.  قرار  بررسی  مورد   پیرسون 
به  آگاهی  سطح  بر  تخصص  و  تجربه  بررسی،  اين 
و  بود ه  موثر   0.209 و   0.679 بتا  ضريب  با  ترتیب 
سطح آگاهی بر انگیزه اجتماعی با ضريب بتا 0.290 
موثر بود ه است، هم چنین سطح تحصیالت بر د رآمد  
با  اجتماعی  انگیزه  بر  د رآمد   و   0.934 بتا  با ضريب 
ضريب بتا 0.728- موثر بود ه است. با توجه به عد م 
تحصیالت  سطح  و  تخصص  تجربه،  مستقیم  تاثیر 
عوامل  نهايی  محاسبه  د ر  تراکم،  بر  مازاد   تخلف  بر 
نتايج   مجموع  نشد ند .  گرفته  نظر  د ر  تخلف  بر  موثر 
آورد ه  آمد ه د ر نمود ار تحلیل مسیر شماره 4  بد ست 
شد ه است. به همین ترتیب، تاثیر نهايی هر عامل بر 
تخلف ساختمانی مازاد  تراکم از طريق محاسبه اثرات 

مستقیم و غیر مستقیم عوامل محاسبه شد . 
موثر  عامل  ترين  مهم  که  د هد   می  نشان   2 جد ول 
از  تراکم، سطح آگاهی  بر  بر تخلف ساختمانی مازاد  
مقررات ساخت و ساز می باشد . به عبارت د يگر هر چه 

۱۵ 
 

 و سطح آگاهي بر انگيزه موثر بوده 0.209و  0.679بررسي، تجربه و تخصص بر سطح آگاهي به ترتيب با ضريب بتا 
و درآمد بر  0.934موثر بوده است، هم چنين سطح تحصيالت بر درآمد با ضريب بتا  0.290اجتماعي با ضريب بتا 

با توجه به عدم تاثير مستقيم تجربه، تخصص و سطح تحصيالت . موثر بوده است -0.728انگيزه اجتماعي با ضريب بتا 
مجموع نتايج  بدست آمده در . تخلف در نظر گرفته نشدند بر تخلف مازاد بر تراكم، در محاسبه نهايي عوامل موثر بر

به همين ترتيب، تاثير نهايي هر عامل بر تخلف ساختماني مازاد تراكم از . آورده شده است 4 نمودار تحليل مسير شماره
.  طريق محاسبه اثرات مستقيم و غير مستقيم عوامل محاسبه شد

 
 

    
 

    

    

    

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذنتيجه تحليل مسير عوامل مختلف بر تخلف ساختماني احداث بناي مازاد بر تراكم مجاز .4نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سطح آگاهي

 سطح درآمد
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 نياز خانواده
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نمود ار 4. نتیجه تحلیل مسیر عوامل مختلف بر تخلف ساختمانی احد اث بنای مازاد  بر تراکم مجاز؛ ماخذ: نگارند گان.
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سطح آگاهی از مقررات و استاند ارد های ساختمان و 
ساخت و ساز شهری پايین تر بود ه است، تعد اد  تخلف 
ساختمانی مازاد  بر تراکم بیشتر بود ه و از سوی د يگر 
سطح آگاهی پايین، مقد ار انگیزه رفع نیاز خانواد ه از 
طريق ساخت و ساز غیر مجاز را افزايش د اد ه است. 
به اين ترتیب، د ر مجموع، سطح آگاهی از مقررات و 
استاند ارد های ساختمانی با ضريب 0.616- بر وقوع 
تخلف مازاد  بر تراکم ساختمانی د ر شهر تهران موثر 
عامل  د ومین  ساختمان   مسئول  د رآمد   است. سطح 
بر تراکم است.  بر تخلف ساختمانی مازاد   مهم موثر 
براساس نمود ار تحلیل مسیر، از يک سو، هر چه باالتر 
بود ن سطح د رآمد  مسئول ساختمان باعث کمتر شد ن 
غیر  ساز  و  از طريق ساخت  خانواد ه  نیاز  رفع  انگیزه 
مجاز شد ه و به اين ترتیب بر مقد ار تخلف مازاد  تراکم 
مطالعه،  نتايج  براساس  د يگر  سوی  از  است.   موثر 
گرفته  قرار  باال  د رآمد ی  های  گروه  د ر  که  افراد ی 
بیشتری  تراکم  بر  مازاد   بنای  احد اث  تخلف  به  اند ، 
روی آورد ه اند . که اين موضوع را می توان د ر سطح 
د رآمد  باالتر گروه هايی توضیح د اد  که توانايی مالی 
کافی برای ساخت بنا و نیز افراد  شاغل د ر حرفه های 
ساخت و ساز توضیح د اد . به اين ترتیب، د ر مجموع 
سطح د رآمد  با تخلف مازاد  بر تراکم با ضريب 0.14 

ارتباط د ارد . به همین ترتیب، انگیزه رفع نیاز خانواد ه 
از طريق ساخت و ساز غیر مجاز ، با ضريب 0.119 با 

تخلف مذکور ارتباط د ارد .

8- نتیجه گیري و جمع بند ي
د ر اين مطالعه تالش شد  تا انگیزه ها و د اليل تخلف 
از مقررات ساختمانی مربوط به تراکم د ر شهر تهران 
بر مبنای نظرات افراد ی که پروند ه تخلف ساختمانی 
آنها د رکمیسیون ماد ه 100 د ر د ست بررسی بود ه است 
پید ا شود . بنابراين همه عوامل موثر د ر عد م رعايت 
ضوابط و مقررات مثل  سیاست های مد يريت شهری، 
کیفیت فرايند  نظارت ساختمانی و نواقص مقررات و 
اما د ر  نگرفتند .  قرار  بررسی  ضوابط ساختمانی مورد  
و مطالعات  اين مطالعه  نتايج  از  استفاد ه  با  هر حال، 
مشابه د ر مورد  علت های وقوع انواع مختلف تخلفات 
گذاری  اثر  سطح  و  اهمیت  به  توان  می  ساختمانی 
برخی از عوامل موثر بیشتر پی برد ه و براساس آن به 
ارائه راهکارها و برنامه های اصالح د ست زد . د ر اين 

زمینه می توان به موارد  زير اشاره کرد :
تراکم  بر  مازاد   تخلف  بروز  با  آگاهی  رابطه سطح   -
ساختمانی  تخلف  زياد   تعد اد   کنار  د ر  ساختمانی 
عد م  د هند ه  نشان  گذشته  د هه  طی  تراکم  بر  مازاد  

میزان اثر بر اساس ضريب بتا نوع اثر عامل
-0.445 اثر مستقیم

سطح آگاهی از مقررات ساخت و ساز
-0.29+0.119 اثر غیر مستقیم

-0.171 کل اثرات غیر مستقیم
-0.616 کل اثرات مستقیم و غیر مستقیم
0.119 اثر مستقیم انگیزه رفع نیاز خانواد ه
0.749 اثر مستقیم

سطح د رآمد  مسئول ساختمان
-0.728+0.119 اثر غیر مستقیم

-0.609 کل اثر غیر مستقیم
0.14 کل اثر مستقیم و غیر مستقیم

جد ول 2. محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل مختلف موثر بر تخلف احد اث بنای مازاد  بر تراکم مجاز؛ ماخذ: نگارند گان.
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مسئولین  و  سازند گان  اکثريت  آگاهی  سطح  کفايت 
است.  ساخت  استاند ارد های  و  مقررات  از  ساختمان 
تا  تهران  شهر  د ر  ساختمانی  های  فعالیت  متاسفانه 
حد  زياد ی توسط گروه های غیر متخصص که جنبه 
های ماد ی بیش از کیفیت و مقاومت ساختمان برای 
آنها اهمیت د ارد  و سود های کالنی نیز از اين طريق 
حالیست  د ر  اين  شود .  می  انجام  آورند   می  بد ست 
که شهر تهران برخورد ار از تعد اد  زياد ی از نیروهای 
متخصص و مجرب د ر زمینه ساختمان است. بنابراين 
ضروريست مد يريت شهری تالش بیشتری د ر زمینه 
هد ايت نیروهای متخصص و مجرب د ر فعالیت های 
ساختمانی سطح شهر د اشته باشد  و از انجام فعالیت 
متخصص  غیر  های  گروه  توسط  ساختمانی  های 
جلوگیری به عمل آورد . اثر مثبت تخصص و تجربه 
بر سطح آگاهی سازند گان نیز، لزوم نظارت شهرد اری، 
سازمان نظام مهند سی و ساير سازمان های مسئول بر 
افراد ی که به ساخت بنا می پرد ازند  )خصوصا مسئول 
افراد   ورود   از  جلوگیری  اهمیت  و  بنا(  ساخت  اصلی 
غیر متخصص به حیطه ساخت و ساز شهری را نشان 

می د هد .
- شمار زياد  افراد ی که با انگیزه رفع نیاز خانواد ه به 
احد اث يا توسعه غیر مجاز بنا اقد ام کرد ه اند ، نشان 
د هند ه عد م پاسخگويی سیاست های تامین مسکن يا 
رضايت بخش نبود ن آنها برای اقشار مختلف جامعه 
است. به اين ترتیب، ضروريست د ر تطبیق ضوابط و 
استاند ارد های ساختمانی با شرايط اجتماعی، اقتصاد ی 
برای  و  نمود   تالش  مختلف  محالت  فرهنگی  و 
پاسخگويی به نیازهای ساکنین به توسعه ساختمان، 
راه حل هايی جستجو نمود . از سوی د يگر، الزم به 
ذکر است که انگیزه رفع نیاز خانواد ه، عالوه بر مفهوم 
اجتماعی، مفهوم اقتصاد ی نیز د ارد . به اين معنا که،  
برای  آيند ه  مسکن  عنوان  به  بنا  ساخت  مثال  برای 
برای  بیشتر  فضای  تامین  برای  بنا  توسعه  فرزند ان، 
خانواد ه و يا ساخت واحد  يا طبقه مازاد  برای اخذ اجاره 
های  انگیزه  همه   ... و  خانواد ه  مخارج  تامین  جهت 
گفته شد   که  همانطور  د ارند .  بر  د ر  نیز  را  اقتصاد ی 

از شهروند ان د ر حرفه های غیر مرتبط  عد ه زياد ی 
با ساختمان، پس از آگاهی اولیه از سود  زياد  ساخت 
افراد  معموال  اين  اند  که  اين حوزه شد ه  و ساز وارد  
مباد رت به توسعه زمین ها و واحد های مسکونی خود  
واحد های  اجاره  آنها،  از   برخی  برای  حتی  و  کرد ه 
اضافه شد ه به زمین و ساختمانشان، مهم ترين منبع 
ريشه های تخلف  لذا،  د رآمد ی محسوب می گرد د . 
بازی  بورس  د ر  توان  می  را  تراکم  مازاد   ساختمانی 
توزيع  و  اشتغال  نظام  ناکارايی  ساختمان،  و  زمین 

ناشايسته د ر آمد  حرف مختلف نیز جستجو کرد . 
تخلفات  از  د اد  که بخشی  نشان  بررسی ها  نتايج   -
ساختمانی مازاد  بر تراکم توسط افراد ی که د ر گروه 
های د رآمد ی باال قرار گرفته اند  صورت گرفته است. 
غالب اين افراد  را گروه هايی تشکیل می د هند  که 
گسترد ه،  يا  جزئی  طور  به  سازی  ساختمان  فعالیت 
حرفه آنها محسوب می شود  که متاسفانه عد م رعايت 
کاهش  ساز،  و  ساخت  مقررات  و  ضوابط  از  برخی 
هزينه های ساخت از طريق کاهش کیفیت ساختمان 
و افزايش بد ون مجور فضاها يا واحد های قابل فروش 
سود آور  چشمگیر  طور  به  را  فعالیت  اين  ساختمان، 
و  ساختمان  بر  نظارت  کیفیت  بهبود   است.  ساخته 
می  شهروند ان  بین  د ر  مد اری  قانون  روحیه  ارتقای 
قانونی  غیر  های  فعالیت  گونه  اين  کنترل  د ر  تواند  

سود آور موثر باشد .
د ر جمع بند ی، براساس نتايج اين مطالعه، برای کاهش 
تخلفات ساختمانی می توان به بهبود  کیفیت و فرايند  
نظارت بر ساخت و ساز، تاکید  بر استفاد ه از نیروهای 
بر  نظارت  و  ساخت  زمینه  د ر  مجرب  و  متخصص 
و  به شهروند ان  رسانی  اطالع  و  آموزش  ساختمانی، 
گروه های د خیل د ر ساخت و ساز از عواقب تخلفات 
ساخت،  استاند ارد های  رعايت  اهمیت  و  ساختمانی 
برقراری برنامه های آموزشی مرتبط با مسائل شهری 
کیفی  ارزشگذاری  سازند گان،  برای  ساختمانی  و 
و  بنا  معماری  مقاومت،  مختلف  ابعاد   )د ر  ساختمانها 
مصرف انرژی(، جهت د هی سرمايه های مرد می بر 
برای  موثرتر  اجتماعی  و  اقتصاد ی  های  پروژه  روی 
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شهر و سرمايه گذاران به جای سرمايه گذاری های 
روزرسانی  به  و  بهبود   مسکن،  روی  بر  نامقتضی 
ضوابط و مقررات ساختمانی متناسب با تغییر نیازهای 
خانواد ه و اهد اف شهر، بهره گیری از ابزارهای مناسب 
کد های  )مثل  رشد  شهر  مد يريت  و  کنترل  برای  تر 
و  افراد   نیاز  با  بیشتر  مطابقت  منظور  به  هوشمند ( 
شرايط، و قاطعیت بیشتر شهرد اری و مسئولین اجرای 
الزام متخلفین به رفع تخلف به جای اخذ  احکام د ر 
جريمه و توافق بر سر خالف، به عنوان راهکارهای 

اجرايی اشاره کرد .  
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نگاهی ساختاری به اصالح شبکه معابر د ر بافت های فرسود ه جهت حل مشکل 
نفوذپذیری و انزوای فضایی این محالت؛ نمونه مورد ی: بافت های فرسود ه شهر مشهد 
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چکيد ه
هد ف از اين مقاله تحلیل ساختار شبکه معابر د ر بافت های فرسود ه به منظور بررسی 
مشکل نفوذپذيری كم و انزوای فضايی اين بافت ها از كل شهر و بافت های 
اطراف آن است. مطالعات انجام شد ه بر روی سرانه های شهری د ر محد ود ه های 
فرسود ه شهری نشان می د هد  كه اين مسأله د ر بافت های فرسود ه مربوط به سطح 
اشغال معابر نمی باشد ، بلکه معضل اصلی عد م توجه به ساختار كالن معابر شهر د ر 
توسعه بافت های جد يد  و يا احیای بافت های فرسود ه است كه موجب شکل گیری 
گذرهای زياد  ولی فاقد  كارايی مناسب گشته است. با اين وجود  طرح های بهسازی 
و نوسازی شهری برای رفع مشکل نفوذپذيری كم به بافت های فرسود ه راه حل 
مناسب را تعريض شبکه معابر و ايجاد  شبکه معابر جد يد  د انسته اند . بر اين اساس، 
مطالعات انجام شد ه د ر زمینه كمبود  د سترسی و جد اافتاد گی بافت های فرسود ه از 
ند اشتن برخورد ی روشمند  د ر شناسايی د قیق معضالت موجود  و ارائه راهکارهای 
كاربرد ی رنج میبرد . بر اين اساس، اين مقاله به د نبال پاسخگويی به اين سواالت 
است، كه چگونه می توان ساختار شبکه معابر را د ر بافت های فرسود ه با توجه به 
ساختار كالن شهر آسیب شناسی و اصالح نمود ؟ و آيا مسأله نفوذناپذيری د ر تمامی 
بافت های فرسود ه، به يک شکل د ر ساختار كالن شهر نمود  پید ا می كند ؟ برای 
پاسخگويی به اين سواالت، ساختار شبکه معابر شهر مشهد  به روش چید مان فضا 
مورد  بررسی قرارگرفته و موقعیت بافت های فرسود ه شناسايی شد ه د ر مصوبات 
طرح های توسعه شهری د ر اين ساختار مشخص و تحلیل شد ه اند . نتايج نشان 
می د هد  میان ارزش های فضايی چید مان فضا د ر بافت های فرسود ه شهر مشهد  
نسبت به ساير بافت ها، تفاوت های اساسی وجود  د ارد  و اين ارزش ها می توانند  به 
آسیب شناسی ساختار شبکه معابر بافت های فرسود ه با توجه به ساختار كالن شهر 
كمک نمايند . همچنین تحلیل های ساختاری به خوبی نشان می د هند  د اليل ضعف 
د سترسی و مشکل نفوذپذيری كم میان بافت های فرسود ه به ويژه میان بافت های 
فرسود ه مركزی و حاشیه، متفاوت است و نمی توان برای حل اين مشکل د ر تمامی 

اين بافت ها يک راه حل را د ر نظر گرفت.

واژگان کليد ی: بافت فرسود ه، انزوای فضايی، چید مان فضا، ساختار معابر، شهر مشهد .
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Structural Analysis of Regenerated Street Networks of De-
teriorated Areas in order to resolve Permeability problem 
and spatial isolation of these areas (A Case Study from Mash-
had, Iran)

The main objective of this paper is to analyse street network struc�
ture of the deteriorated areas in order to resolve permeability problem 
and spatial isolation of these areas. Previous researches that investi�
gated the problems of deteriorated areas concern about land use per 
capita indicated that low permeability of these areas is not about area 
of streets but, it is because of inadvertence towards the urban street 
network   in developing new areas or regeneration of deteriorated ar�
eas.  In both cases, insufficient network of streets and roads have been 
produced. The common solution to encounter shortage of permeability 
was widening existing streets or creating new streets. Previous research 
regarding resolving lake of access and isolation on deteriorated areas, 
have been failed because they did not carried a methodical approach to�
ward identifying the structure problems of deteriorated areas. Regard�
ing the above theoretical and technical shortcomings, this paper would 
answer to two fundamental questions: How could weaknesses of urban 
street structure on deteriorated areas can be round and can be resolved?  
Are there similar structural problems about permeability on all of the 
urban deteriorated areas? In order to answer to these questions, at first 
urban street structure of Mashhad has been analyzed utilizing Space 
Syntax method.  This method identified the weaknesses and deficien�
cies of Mashhad’s deteriorated structure. The results show that, there 
are significant differences between the structure of deteriorated areas 
and other parts of the city; this differentiation helps to identify weak�
nesses in these areas. Also, analysis of urban street structure indicated 
that reasons of access weakness and permeability problems in various 
deteriorated areas are different, especially between central and subur�
ban deteriorated areas. So, the problems of deteriorated areas cannot be 
resolved similarly. 
Keywords: deteriorated areas, spatial isolation, space syntax, street 
structure, Mashhad
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1- مقد مه
به  نسبت  كه  هستند   بافت هايی  فرسود ه  بافت های 
اجتماعی  كالبد ی،  لحاظ،  به  شهری  بافت های  ساير 
باعث  عوامل  اين  و  هستند   ناكارآمد تر  اقتصاد ی  و 
شهری  بافت های  ساير  از  بافت ها  اين  جد اافتاد گی 
بین  ارتباط  اپلیارد   د نالد   ارتباط  اين  د ر  می شود . 
و  كرد ه  پررنگ  را  اجتماعی  و  كالبد ی  جد اافتاد گی 
می باشند   جد ا  كالبد ی  نظر  از  كه  محالتی  می گويد  
فعالیت های اجتماعی را نیز به انزوا ترغیب می كنند . 
او د ر اد امه می افزايد  كه اگرچه همپیوند ی و سهولت 
د سترسی به محله و حركت د ر آن مهم می باشد  اما 
د ر عین حال محالت بايد  از ترافیک پر رفت و آمد  د ر 
امان باشند ؛ بنابراين اپلیارد  يکی از د اليل جد اافتاد گی 
كالبد ی را مشکل د سترسی می د اند  و معتقد  است اين 
عامل بر انزوای ساير عوامل تأثیرگذار است )اپلیارد ، 

.)1382
مهم  ابعاد   و  اساسی  مشکالت  از  يکی  بنابراين 
شناسايی بافتهای فرسود ه، پايین بود ن كارايی شبکه 
اين  د رون  به  د سترسی  است. كمبود   آن ها  د ر  معابر 
مابقی مناطق  از  افتاد گی آن ها  بافت ها موجب جد ا 
شهری شد ه و مشکالت د يگر را ترغیب می نمايد . اين 
د رحالی است كه بافت فرسود ه با معابری كه بسیاری 
باشند   می  متر  از شش  كمتر  عرض  د ارای  آن ها  از 
بافت هايی مشکل د ار شهری شناخته شد ه  عنوان  به 
مناسب  حلی  راه  عنوان  به  معابر  تعريض  سیاست  و 
برای رفع اين مشکل د ر طرح های نوسازی و بهسازی 
انتخاب شد ه است. د ر انتقاد  به اين سیاست ذكر چند  

نکته الزم می نمايد :
- اول اينکه عامل د سترسی با عامل قابلیت حركت 
د ر معابر شهری متفاوت می-باشد . به اين معنی كه 
د ر يک بافت می توان يک معبر پهن با قابلیت تحرک 
باال اما غیرقابل د سترس و يا برعکس يک كوچه باغ 
باريک اما د ر د سترس و پر ترد د  د اشت )ريسمانچیان، 

1389، ص 36(.
- د ومًا، مطالعات انجام شد ه بر روی بافت های فرسود ه 
نشان می د هد  كه مسأله بافت های فرسود ه مربوط به 

سطح اشغال معابر نمی باشد  چراكه د رصد  سطح اشغال 
معابر د ر اين بافت ها از متوسط شهرها بیشتر می باشد ، 
بلکه مشکل اصلی آن ها توزيع نامناسب معابر د ر كل 
اما  زياد   گذرهای  موجب شکل گیری  كه  است  بافت 

فاقد  كارايی می شود  )عند لیب، 1386، ص 45(. 
- سومًا با توجه به اينکه اكثر ساكنان بافت فرسود ه 
د رآمد  جامعه تشکیل می د هند  می توان  اقشار كم  را 
اتومبیل  د ارای  كه  خانوارهايی  تعد اد   كه  كرد   تصور 
د رون  آمد   و  رفت  برای  يا  و  می باشند   شخصی 
شهری به اتومبیل شخصی خود  تکیه د ارند  بسیار كم 

می باشد .
بافت های  معابر  ترافیکی  ويژگی ها  بر  تکیه  بنابراين 
و  د سترسی  مشکالت  پاسخگوی  نمی تواند   فرسود ه 
ويژگی  به  توجه  و  باشد   بافت ها  اين  به  نفوذپذيری 
های ساختاری و ارتباطی معابر د ر ايجاد  و اصالح آن 
معابر  د ارد . شبکه  اهمیت  فرسود ه  بافت های  د ر  ها 
فضايی  ساختار  شناخت  د ر  ويژه ای  اهمیت  د ارای 
شهرها هستند . اما آنچه د ر ساختار يک شهر اهمیت 
آن  عناصر  پیوستگی  و  فضايی  روابط  می كند ،  پید ا 
پیوستگی  با  ارتباط  د ر  نظرياتی  میان  اين  د ر  است. 
عناصر و فضاهای شهری مطرح شد ه است كه همگی 
عناصر  د هند ه  پیوند   عامل  عنوان  به  معابر  به  آن ها 

سازمان فضايی شهرها، اشاره می كنند . 
ارائه ی  به  شهرسازان  از  گروهی  اساس  همین  بر 
و  عناصر  پیوستگی  نظريه ی  عنوان  تحت  نظريه ای 
خطوطی  از  نظريه  اين  پرد اخته اند .  شهری  فضاهای 
پیوند  می د هد   يکد يگر  به  را  و عناصر شهر  اجزا  كه 
گفتگو می كند . اين خطوط توسط پیاد ه روها، فضاهای 
باز خطی و ساير عناصر پیوند  د هند ه شکل می گیرد  
به  كالبد ی  نظر  از  را  شهر  مختلف  قسمت های  كه 
شهرسازان  به  نظريه  اين  می كند .  مرتبط  يکد يگر 
و  ارتباطی  راه های  نظام  بتوانند   تا  می كند   كمک 
سازمان  را  می د هد   ساخت  فضاها  به  كه  شبکه ای 
د هند  و بتوانند  تركیب فضاهای عمومی را به صورت 

يک كل نشان د هند  )بذرگر، 1382، ص 85(.
مسئله ی پیوند  فضايی و ارتباط میان عناصر د ر شهر 
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سنتی  شهرهای  است.  بود ه  توجه  مورد   نیز  ايرانی 
پیوستگی  آن  و  هستند   ويژه ای  ساخت  مبین  ايران 
از طريق گذرهای  مجموعه ی مركز شهر و محالت 
اصلی بازار است. تركیب شهر د ر شهر كهن ايرانی به 
پیوند   بازار وظیفه ی  نحوی است كه گذرهای اصلی 
با  اما  د اشته اند .  عهد ه  بر  را  شهر  مهم  عناصر  میان 
ورود  خیابان، نه به عنوان عنصری ارتباطی د ر ساختار 
كالن شهرها، بلکه به عنوان بستری برای ترد د  وسايل 
شهرها  د ر  فضايی  ارتباطات  نقش  موتوری،  نقلیه 
طرح های  و  جامع  طرح های  اينکه  تا  شد .  كمرنگ 
احیای  و  توسعه  های  طرح  جمله  از  شهری  توسعه 
بافت های فرسود ه، به اين عنصر مهم ساختاری تنها 
نگاه كرد ند  و مطالعات ساختاری  ترافیکی  از د ريچه 
نیز براساس اهمیت ترافیکی معابر انجام گرفته است. 
همچنین نگاه صرفًا ترافیکی به حل مشکل د سترسی 
د ر بافت های فرسود ه موجب شد ه كه سیاست های 
يکسانی برای حل اين مشکل د ر تمامی اين بافت ها 
اتخاذ شود  بد ون آنکه به موقعیت، شکل و جايگاه اين 
بافت ها د ر ساختار كالن شهر توجه شود ، تا آنجا كه 
علی رغم اجرای طرح های متعد د  د ر اين بافت ها، 
همچنان اين بافت ها با مسائل كالبد ی و د سترسی 
به د نبال  اين پژوهش  اين اساس،  بر  د رگیر هستند . 
پاسخگويی به اين سواالت است كه چگونه می توان 
ساختار شبکه معابر را د ر بافت های فرسود ه با توجه به 
ساختار كالن شهر آسیب شناسی و اصالح نمود ؟ و آيا 
بافت های فرسود ه، به  نفوذناپذيری د ر تمامی  مسأله 
يک شکل د ر ساختار كالن شهر نمود  پید ا می كند ؟ 
برای پاسخگويی به اين سواالت، ساختار شبکه معابر 
تحلیل  مورد   فضا  چید مان  روش  به  مشهد   شهر 
قرارگرفته و موقعیت بافت های فرسود ه شناسايی شد ه 
د ر مصوبات طرح های توسعه شهری د ر اين ساختار 

مشخص و تحلیل شد ه اند . 

2- مفاهيم نظری و مد ل کاربرد ی
2-1- اهميت شبکه معابر د ر تحليل فضای 

شهری

همانطور كه اشاره شد ، ساختار شبکه ارتباطی گاه به 
عنوان عامل اولیه و زيربنای شکل گیری، گاه به عنوان 
عامل ثانويه شکل گیری و گاه همراه با كاربری های 
شهری عوامل تشکیل د هند ه و مؤثر د ر پد يد ار شد ن 
ساختار اصلی شهر می باشند . د ر نتیجه شناخت ساختار 
شبکه ارتباطی، فقط از نظر ترافیکی و استاند ارد های 
مهمتری  عوامل  بلکه  نبود ه  قبول  قابل  حمل ونقل 
باعث پد يد ار شد ن آن می شوند . از نظر گهل )2010( 
يک خیابان خوب، مد نیت شهري را تضمین مي كند  
با شکوه  با شکوه يک شهر  معبر  همانگونه كه يک 
را مي سازد  و د ر يک فضاي شهري خوب مي توان 
انتظار د اشت كه عالوه بر فعالیت هاي اجباري فعالیت 
هاي اختیاري و اجتماعي بتواند  شکل بگیرد . لذا مي 
توان استنتاج نمود  كه يک معبر به عنوان عرصه اي 
عمومي عنصري بسیار حیاتي از يک زند گي عمومي 
اهمیت  چنان  شهري  زند گي  د ر  خوب  معبر  است. 
نگیرد   قرار  كساني  اختیار  تحت  است  بهتر  كه  د ارد  
كه با تنگ نظري فقط به حل يک مسئله شهري مي 
پرد ازند  بلکه حیات شهر د ر آن بايد  شکل بگیرد . د ر 
واقع معبر د ر شهر د اراي كاركرد  هاي متنوع و زياد ي 
اين  به  مد يريت  و  طراحي  هنگام  د ر  بايد   كه  است 

مسئله مهم توجه د اشت.
پیتر هال اهمیت معابر به عنوان يک فضای شهری را 

به د اليل زير می د اند : 
الف( از آنجا كه طراحي شهري به عنوان هنر ارتباطات 

تلقي شد ه است. 
ارتباطي شهري  عنوان مهمترين عنصر  به  معبر  ب( 

محسوب مي شود ، 
ج( معابر به عنوان مفصل بین فضاهاي شهري ارتباط 
آستانه  عنوان  به  هايي  مکان  د ر  و  سازد   مي  برقرار 

هايي  قلمروي فضايي را تعريف مي كنند . 
اشغال  را  شهر  از  اي  مالحظه  قابل  سطح  معابر  د ( 
كرد ه  اند  و عنصر اصلی تشکیل د هند ه شکل شهر 

هستند . 
تعامالت  محل  و  فرهنگي  نماد   عنوان  به  معابر  ه( 
هاي  گروه  رفتاري  هاي  قرارگاه  و  است  اجتماعي 
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 Hall, P.,( گیرند   برمي  د ر  را  گوناگون  اجتماعي 
.)Ward, W., 1998

2-2- نظریه حرکت طبيعی و اهميت تحليل 
ساختار فضایی شبکه معابر

به  خود   نظريه  د ر  انگلیسی،  پژوهشگر  هیلیر،  بیل 
د ر  فضايی  پیکره بند ی  تأثیر  به  طبیعی،  حركت  نام 
شکل گیری الگوهای رفتاری و اجتماعی، مانند  الگوی 
حركت، می پرد ازد . اين نظريه بر اين باور است كه 
فضاهای  بین  ارتباط  نحوه  و  فضايی  بند ی  پیکره 
و  می د هد   شکل  را  شهر  د ر  حركت  الگوی  شهری 
باعث رشد  ساختاری فضای شهر می شود  و با د رک 
را د ر سطح شهر  الگوی حركت  ارتباط می توان  اين 
منظور  به  آن  از  و  كرد ه  شناسايی  كمی  بصورت 
نمود   استفاد ه  شهری  جد ا افتاد ه  بافتهای  آزاد سازی 

.)Hillier, 2007(
جاذبه های  نظريه  برخالف  كه  است  معتقد   هیلیر   
فضايی، اين پیکره بند ی فضايی شبکه معابر می باشد  
شکل  می د هد .  شکل  را  شهری  د رون  حركت  كه 
پیکره بند ی  د رحالی كه  كه  مید هد   نشان   ،1 شماره 
حركت3   و  فضايی2   جاذبه های  بر  می تواند   فضايی1 
بپذيرد . حركت  تاثیر  از آن ها  بگذارد ، نمی تواند   تأثیر 
بااليی  پتانسیل های  فضايی  پیکره  از  آمد ه  وجود   به 
اقتصاد ی  اجتماعی-  كیفیت های  به  شکل د هی  د ر 
بافت های  می تواند   تنها  نه  آن  به  توجه  و  د اشته 
شهری  مناطق  د يگر  با  فضايی  نظر  از  را  جد  اافتاد ه 
همپیوند  سازد ، بلکه می تواند  د ر جهت همپیوند سازی 
بافت از نظر اقتصاد ی و اجتماعی نیز موثر باشد . به 
و  حركت  بر  فضايی  پیکره بند ی  تاثیر  د ر  مثال  طور 
د ر  كه  گفت  می توان  اجتماعی  اقتصاد ی-  عوامل 
ابتد ا پیکرهبند ی فضايی باعث ايجاد  حركت می شود ، 
خرد ه فروشی های،  مانند   تجاری،  كاربری های  سپس 
استفاد ه  برای  مساجد ،  مانند   اجتماعی،  كاربری های 
مکانیابی  آن  راستای  د ر  حركت  اين  از  بهرهوری  و 
شد ه و سپس خود  به عنوان جاذبه های فضايی باعث 
جذب بیشتر عابرين و افزايش میزان حركت می شود  

 .)Hillier et al., 1993(
د ر نمونه ايرانی اين نظريه می توان به شکلگیری بازار 
روابط  نیز  و  شهر  فضايی  ساختار  بر  تاثیرشايانی  كه 
اين  د ر  كرد .  اشاره  است  د اشته  اجتماعی-اقتصاد ی 
راستا می توان بیان كرد  كه نحوه قرارگیری د روازههای 
شهرهای قد يم پیکره بند ی فضايی را شکل می د اد ه 
به  از يک سمت شهر  ايجاد  حركت  باعث  كه  است 
سمت د يگر شهر و پید ايش يک حركت از د روازهای 
به د روازه د يگر می شد ند . سپس كاربری های تجاری، 
مرد م،  حضور  از  بهرهبری  برای  محلی  و  مذهبی 
اين  به  و  میشد ند   مکانیابی  حركت  اين  راستای  د ر 
به  از يک سمت شهر  بازار  اصلی  راستههای  ترتیب 
سمت د يگر شهر به وجود  آمد ه و بر همین اساس د ر 
سطح محالت مختلف توسعه مییافتند  و نظم فضايی 
و روابط اجتماعی- اقتصاد ی شهری را سامان د هی 

می كرد ه اند . 

كه شناخت  رسد   می  نظر  به  نظريه  اين  به  توجه  با 
تواند  د ر شناخت  بند ی فضايی يک شهر می  پیکره 
جد ا  د الئل  و  فرسود ه  بافت های  فضايی  معضالت 

افتاد گی آنها از كل شهر بسیار مؤثر باشد .

2-3- چيد مان فضا 
شهر  ساختار  كه  است  معتقد   فضا  چید مان  نظريه 
د رک  مبنای  و  كرد   د رک  پرند ه  د يد   با  نمی توان  را 

ايي يك شهر مي تواند در شناخت معضالت با توجه به اين نظريه به نظر مي رسد كه شناخت پيكره بندي فض
 .هاي فرسوده و دالئل جدا افتادگي آنها از كل شهر بسيار مؤثر باشدفضايي بافت
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توان با ديد پرنده درك كرد و مبناي درك ساختار شهر ديد عتقد است كه ساختار شهر را نمينظريه چيدمان فضا م
هاي ديگر در آن مزيت مشخص اين نظريه نسبت به نظريه. انسان و حركت عابرپياده در فضاهاي شهري است

پژوهشگران قرار مي  است كه، براي درك بهتر ساختار فضايي شهر و نحوه تركيب بندي فضا ابزاري را در اختيار 
كند و نتايج را به صورت روش چيدمان فضا ارتباط كليه فضاهاي شهري را با يكديگر تجزيه و تحليل مي. دهد

پارامترهاي رياضي مي توانند در ايجاد مدلي كه نحوه عملكرد و رفتار . دهدپارامترهاي رياضي و گرافيكي ارائه مي
داده گرافيكي تجزيه و تحليل چيدمان فضا ابزار بسيار . استفاده قرار گيرند بيني كند موردرا در فضاهاي شهري پيش

هاي كالبدي در بافت شهر توسط اين گردد، به نحوي كه تأثيردخالتمؤثري در فرايند طراحي شهر محسوب مي
اند تأثير هاي مختلف طراحي مي تولذا طراح شهر در مرحله ايجاد گزينه ؛روش به صورت گرافيكي نمايان مي شود

اند، به اين بسياري از پژوهشگران كه از اين شيوه بهره جسته. انتخاب خود را بر ساختار كالن شهر مشاهده كند
پياده و سواره و همچنين سطح  بيني حركت عابراند كه روش چيدمان فضا روشي است كه در پيشنتيجه رسيده

 ).66 ص ،1381 ،زادگانعباس(استفاده از فضا بسيار موفق است 
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4 
براي اندازه .  ترين مفهوم تركيب فضا استهمپيوندي اصلي. همپيوندي از كليدي ترين مفاهيم چيدمان فضا است

نقشه محوري يك مدل انتزاعي  بر اساس تركيب .  گيري همپيوندي فضا ها از  نقشه محوري استفاده مي شود
توان چنين مفهوم همپيوندي را مي.  د و دسترسي در شهر مي باشدفضايي  است و متشكل از بلند برين خطوط دي

واسطي است كه بتوان از ) يا فضاهاي(، ميانگين تعداد خطوط )فضا(ارزش ميزان همپيوندي هر خط : تعريف كرد
آن به تمام فضاهاي شهر رسيد؛ يا به عبارتي، ميانگين تعداد تغيير جهاتي است كه بتوان از آن فضا به تمام 

بنابراين، همپيوندي در روش تركيب بندي فضا مفهومي ارتباطي دارد و نه مفهومي فاصله اي . ضاهاي شهر رسيدف
در واقع . كندمصداق پيدا مي» فاصله«بيشتر از مفهوم » عمق«بنابراين در تحليل ترتيب فضايي، مفهوم . و متريك

نقشه . )Turner, 2007( ان مي دهدهمپيوندي يك فضاي شهري، ميزان يكپارچگي آن را با كل شهر نش

 شکل 1. نحوه تأثيرگذاری پيکره بند ی فضایی بر حرکت و
.جاذبه های فضایی؛ ماخذ: هيلير، 1993

1. Spatial Configuration
2. Attractions

3. Movement
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ساختار شهر د يد  انسان و حركت عابرپیاد ه د ر فضاهای 
به  نسبت  نظريه  اين  مشخص  مزيت  است.  شهری 
برای د رک بهتر  نظريه های د يگر د ر آن است كه، 
ساختار فضايی شهر و نحوه تركیب بند ی فضا ابزاری 
را د ر اختیار  پژوهشگران قرار می د هد . روش چید مان 
فضا ارتباط كلیه فضاهای شهری را با يکد يگر تجزيه 
پارامترهای  صورت  به  را  نتايج  و  می كند   تحلیل  و 
رياضی و گرافیکی ارائه می د هد . پارامترهای رياضی 
می توانند  د ر ايجاد  مد لی كه نحوه عملکرد  و رفتار را 
د ر فضاهای شهری پیش بینی كند  مورد  استفاد ه قرار 
فضا  چید مان  تحلیل  و  تجزيه  گرافیکی  د اد ه  گیرند . 
محسوب  طراحی شهر  فرايند   د ر  مؤثری  بسیار  ابزار 
كالبد ی  تأثیرد خالت های  كه  نحوی  به  می گرد د ، 
به صورت گرافیکی  اين روش  توسط  بافت شهر  د ر 
ايجاد   مرحله  د ر  شهر  طراح  لذا  شود ؛  مي  نمايان 
انتخاب  تأثیر  تواند   می  طراحی  مختلف  گزينه های 
خود  را بر ساختار كالن شهر مشاهد ه كند . بسیاری 
از پژوهشگران كه از اين شیوه بهره جسته اند ، به اين 
نتیجه رسید ه اند  كه روش چید مان فضا روشی است 
كه د ر پیش بینی حركت عابر پیاد ه و سواره و همچنین 
سطح استفاد ه از فضا بسیار موفق است )عباس زاد گان، 

1381، ص 66(.

2-4- همپيوند ی4 
فضا  چید مان  مفاهیم  ترين  كلید ي  از  همپیوند ي 
فضا  تركیب  مفهوم  ترين  اصلی  همپیوند ی  است. 
است.  براي اند ازه گیري همپیوند ي فضا ها از  نقشه 
محوري استفاد ه مي شود .  نقشه محوري يک مد ل 
انتزاعي  بر اساس تركیب فضايی  است و متشکل از 
بلند  برين خطوط د يد  و د سترسي د ر شهر مي باشد .  
كرد :  تعريف  چنین  می-توان  را  همپیوند ی  مفهوم 
ارزش میزان همپیوند ی هر خط )فضا(، میانگین تعد اد  
خطوط )يا فضاهای( واسطی است كه بتوان از آن به 
تمام فضاهای شهر رسید ؛ يا به عبارتی، میانگین تعد اد  
تغییر جهاتی است كه بتوان از آن فضا به تمام فضاهای 

شهر رسید . بنابراين، همپیوند ی د ر روش تركیب بند ی 
فضا مفهومی ارتباطی د ارد  و نه مفهومی فاصله ای 
بنابراين د ر تحلیل ترتیب فضايی، مفهوم  و متريک. 
پید ا می  از مفهوم »فاصله« مصد اق  بیشتر  »عمق« 
میزان  واقع همپیوند ی يک فضای شهری،  د ر  كند . 
)Turn�  ککپارچگی آن را با كل شهر نشان می د هد 

د ر  مهمی  ابزار  شهر  همپیوند ی  نقشه   .er, 2007(
د رک چگونگی رفتار اجزای شهر است، زيرا مطالعات 
متعد د  نشان د اد ه است كه چگونگی پراكند گی ارزش 
همپیوند ی د ر سطح شهر با چگونگی حركت عابران 
بنابراين،   .)Turner, 2005(  د ارد د ر آن همبستگی 
نقشه همپیوند ی ابزاری تحلیلی و عینی برای ارزيابی 
يک طرح به لحاظ چگونگی جايگیری توسعه جد يد  د ر 
ساختار موجود  هر منطقه است. با توجه به حساسیت 
می  شهر،  كالبد ی  تغییرات  به  »همپیوند ی«  پارامتر 
مرحله  د ر  خصوص  به  شهرسازی  فرايند   د ر  توان 
ارزيابی طرح های مختلف از آن بهره جست و تأثیر 
هرگونه د خالت د ر بافت شهر را به صورت گرافیکی 
مشاهد ه كرد .  د ر اين مقاله از اين روش براي تحلیل 
بافت شهر مشهد  و تحلیل ساختاری شبکه معابر د ر 
بافت های فرسود ه و حل مشکل نفوذپذيری و انزوای 

فضايی اين نوع بافت ها استفاد ه شد ه است.

2-5- سوابق تحليل ساختار شبکه معابر د ر 
بافت های فرسود ه به روش چيد مان فضا 

از  متأثر  شهرسازی  د ر  شهر  ساخت  به  توجه  اصواًل 
د يد گاه ساخت گرايان از ابتد ای د هه ی 1960  است. 
 )Team Ten( د ه  گروه   1960 ی  د هه  ابتد ای  د ر 
به  شهر  با  عملکرد گرايی،  با  مخالفت  د ر  كوشید ند  
)بذرگر،  كنند   برخورد   واحد «  »كلیت  يک  عنوان 
1382، ص 55(. د ر اين مکتب، نظريه پرد ازانی چون 
اد موند  بیکن، كريستوفر الکساند ر و لینچ  به اهمیت 
بیشترين سطح  معابر  باز شهری كه شبکه  فضاهای 
عنصر  مهمترين  عنوان  به  می د هند ،  تشکیل  را  آن 
ساختار فضايی كه می تواند  ارتباطات فضايی و انسانی 

4. Integration
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را تقويت نمايد ، اشاره می كنند .
بیل هیلیر  پرفسور   1970 د هه  اواخر  د ر  آن  از  پس 
چید مان  روش  و  نظريه  هنسن،  جولین  با  همراه 
بند ی  پیکره  و  فضايی  ساختار  شناخت  برای  را  فضا 
اثر  چگونگي  به  آنها  اساس  بر  و  كرد ند   ارائه  شهر 
متقابل ساختار پیکربند ي فضا و سازمان اجتماعي و 
رفتارهاي اجتماعي پرد اختند . اما بطور مشخص، اولین 
مطالعات بر روی تغییرات ساختار فضايی شبکه معابر 
د ر بافت های فرسود ه به روش چید مان فضا به اواخر 

1990 و قرن حاضر باز می گرد د .
د ر اين راستا هیلیر و همکاران د ر مقاله »نقش فرم 
خود   غیررسمی«،  سکونتگاه های  تقويت  د ر  فضايی 
اصلی ترين  از  يکی  را  فضايی  افتاد گی  جد ا   )2000(
هرچند   می د انند ،  فرسود ه  بافت های  خصوصیات 
بسیاری از محالت مسکونی مرفه نشین شهری نیز 
جد ا افتاد ه از كل ساختار شهر می باشند  كه نمی توان 
آنها را د ر زمره بافت های فرسود ه قرار د اد . بر همین 
اختیاری  و  اجباری  افتاد گی  جد ا  بین  آن ها،  اساس 
تفاوت قائل هستند . د ر اين راستا آن ها برای شناخت 
ويژگی های كالبد ی بافتهای فرسود ه از روش چید مان 
پیچید گی  د ريافتند  كه  آن ها  اند .  استفاد ه كرد ه  فضا 
بافت، كاهش قابل مالحظه د ر طول خطوط محوری 
د رون  ساختار  و  نظم  كاهش  نیز  و  خطی  نقشه  د ر 
بافت نسبت به بافت های اطراف از جمله ويژگی های 
بافت های فرسود ه می باشد . عالوه بر اين آنها د ريافتند  
كه اينگونه بافتها معمواٌل د ر لبه ها از همپیوند ی بااليی 
برخورد ار هستند  د رحالیکه د ر مركز بافت معموال از میزان 

همپیوند ی به شد ت كاسته می شود . 
محالت  بررسی  د ر    )2007( واووگان  همچنین 
د ريافته است كه  لند ن،  و حاشیه شهر  نشین  مهاجر 
د رجه  با  معابری  همجواری  د ر  معمواّل  محالت  اين 
می  بیان  او  گیرند .  می  شکل  باال  بسیار  همپیوند ی 
د ارد  كه اگرچه اين محالت د ر د رون خود  ساختاری 
د ر  بافت ها  اين  فضاهای  و  معابر  و  د ارند   مناسب 
مقیاس محلی از همپیوند ی خوبی برخورد ار می باشند  

كم  اطراف  بافت های  با  آن ها  همپیوند ی  د رجه  اما 
می باشد . او اد امه می د هد  كه معمواّل د ر اين بافت ها 
برخورد ار  همپیوند ی  د رجه  بیشترين  از  كه  خیابانی 
شهر  يا  و  منطقه  خیابان  همپیوند ترين  با  می باشد  
اقتصاد ی  نظر  از  بافت  حیات  باعث  كه  د ارد   تقاطع 
می شوند  اما د يگر معابر بافت از بافت های اطراف جد ا 

افتاد ه و تنها با همان خیابان اصلی كار می كنند . 

3- تحليل و بررسی
3-1- معرفی بافت های فرسود ه شهر مشهد  
بنا بر مطالعات انجام شد ه  پیشین، پهنه هاي نشان 
د اد ه شد ه د ر شکل، واجد  عنوان بافت های فرسود ه 
بافت ها كم  اين  اصلی تشخیص  معیارهای  هستند . 
د وامی، ريزد انگی و نفوذپذيری كم و نبود  د سترسی 
مشکالت  كه  باشد   می  معابر(  كم  )عرض  مناسب 
اصلی برشمرد ه شد ه برای اين بافت ها نیز به حساب 

می آيند 5. 
      

3-2- روند  شکل گيری بافت های فرسود ه 
د رون و حاشيه شهر مشهد  

شهر مشهد  تا ابتد اي قرن چهارد هم هجري شمسي 
روستاهاي  و  بود   محصور  خود   محافظتي  حصار  د ر 
فرايند   آغاز  با  د اشتند .  قرار  آن  اطراف  د ر  متعد د ي 
نوسازي د ر كشور د ر د وران حکومت پهلوي، باروي 
بستر  د ر  رشد   به  شروع  شهر  و  برچید ه  شهر  اولیة 
رود خانة كشف رود  می كند . اولین نمونه های ايجاد  
محمد آباد   و  آبکوه  )روستاهاي  فرسود ه،  های  بافت 
طوسي( د ر پیرامون شهر شکل گرفتند . د ر فاصلة 8 
سال از سال 1335 تا 1343، د و سکونتگاه گلخطمي 
شهر  غیررسمي  گاههاي  سکونت  به  سمرقند   و 
بعد و  به  سال  آن  از  )فرنهاد ، 1386(.   شد ند   افزود ه 
آغاز اصالحات ارضي بر سرعت مهاجرت روستايیان 
اين  افزايد ؛  مي  غیررسمي  اسکان  رشد   و  به شهرها 
د ر حالی است كه رشد  بی رويه و بی برنامه شهری 
موجب انزوا و گسیختگی فضايی-كالبد ی اين بافت 

 5. به استناد  مصوبه جلسه مورخ 84/11/16 د ر خصوص بافتهاي فرسود ه شهري شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
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هاي فرسوده را موقعيت بافت ،زير شكل. برندفضايي خود رنج مي برقرار كنند و همچنان از معضالت كالبدي -
 . دهددر روند توسعه شهر را در سالهاي مختلف نشان مي

 

  

 
 .1386فرنهاد، : ؛ ماخذ1375 -1330وند توسعه شهر از سال هاي فرسوده در رموقعيت بافت .3شكل 

 
هاي تا يك دهه بعد، كه وقوع انقالب اسالمي سرنوشت برنامة نوسازي پهلوي را در ايران متوقف كرد، بافت

هاي فرسوده حاشيه با تمام بافت در اين مدت). 3شماره  شكل(فرسوده جديد بزرگتري در مشهد شكل گرفتند 
شان غيررسمي ها رشدهمان معضالت ساختاري دروني در شهر ادغام شدند و باارزش پيدا كردن زمين در آن

رشد و توسعه شهر از . برنداما همچنان در انزواي فضايي، كالبدي، اجتماعي و اقتصادي به سر مي. متوقف شد
ن مسائل و نبود روشي مشخص جهت ايجاد ساختار و بستري مناسب براي تا كنون نيز بدون توجه به اي 65سال 

هاي اطراف شهر و همچنين عدم توجه به استخوانبندي و شالوده شهر در توسعه آن به سمت پيوستن سكونتگاه
هايي نه هاي درون شهر كه در زماناي پيوسته به شهر بلكه بافتهاي حاشيهغرب موجب شد كه نه تنها بافت

آمدند، اكنون دچار معضالت فرسودگي و عدم توسعه يافتگي ان دور جزء مناطق توسعه يافته به حساب ميچند
. هاي حاشيه حرم مطهر اشاره نمودتوان به بافتشوند كه از اين دسته مي

تحليل و بررسي  -3
 هاي فرسوده شهر مشهد معرفي بافت -3-1

. هاي فرسوده هستند، واجد عنوان بافتشكلهاي نشان داده شده در پيشين، پهنه بنا بر مطالعات انجام شده
عرض كم (دوامي، ريزدانگي و نفوذپذيري كم و نبود دسترسي مناسب ها كممعيارهاي اصلي تشخيص اين بافت

 ۶F5.آيندحساب ميها نيز بهباشد كه مشكالت اصلي برشمرده شده براي اين بافتمي) معابر
 

      
 .1386فرنهاد، : ؛ ماخذو معماري سازيشناسايي شده توسط شوراي عالي شهرهاي فرسوده بافت .2شكل 

       

روند شكل گيري بافت هاي فرسوده درون و حاشيه شهر مشهد   -3-2

شهر مشهد تا ابتداي قرن چهاردهم هجري شمسي در حصار محافظتي خود محصور بود و روستاهاي متعددي 
با آغاز فرايند نوسازي در كشور در دوران حكومت پهلوي، باروي اولية شهر برچيده و . تنددر اطراف آن قرار داش

 روستاهاي(هاي فرسوده، هاي ايجاد بافتاولين نمونه. كندشهر شروع به رشد در بستر رودخانة كشف رود مي
، دو سكونتگاه 1343تا  1335سال از سال  8در فاصلة . در پيرامون شهر شكل گرفتند) طوسي محمدآباد و آبكوه

از آن سال به بعدو آغاز  ). 1386فرنهاد، (گلخطمي و سمرقند به سكونت گاههاي غيررسمي شهر افزوده شدند 
اين در حالي است  ؛اصالحات ارضي بر سرعت مهاجرت روستاييان به شهرها و رشد اسكان غيررسمي مي افزايد

 گرددها ازكليت شهر ميكالبدي اين بافتگسيختگي فضايي-برنامه شهري موجب انزوا و كه رشد بي رويه و بي
  ).96 ص ،1385 ،مشهديزاده دهاقاني(

�به محدوده شهر بدون طرح 1348ها از جمله آبكوه و گلخطمي از سال سرعت پيوستن برخي از اين سكونتگاه
ستگي مناسبي با كل شهر ها تاكنون نتوانند ارتباط و پيوشود اين بافتريزي مناسب موجب ميريزي و برنامه

شکل 2. بافت های فرسود ه شناسایی شد ه توسط شورای عالی شهرسازي و معماری؛ ماخذ: فرنهاد ، 1386

شکل 3. موقعيت بافت های فرسود ه د ر روند  توسعه شهر از سال 1330- 1375؛ ماخذ: فرنهاد ، 1386
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د هاقاني،  )مشهد يزاد ه  گرد د   می  شهر  ازكلیت  ها 
1385، ص 96(. 

جمله  از  ها  اين سکونتگاه  از  برخی  پیوستن  سرعت 
شهر  محد ود ه  به   1348 سال  از  گلخطمی  و  آبکوه 
بد ون طرح-ريزی و برنامه ريزی مناسب موجب می 
شود  اين بافت ها تاكنون نتوانند  ارتباط و پیوستگی 
از  همچنان  و  كنند   برقرار  شهر  كل  با  مناسبی 
معضالت كالبد ی - فضايی خود  رنج می برند . شکل 
توسعه  روند   د ر  را  فرسود ه  بافت های  موقعیت  زير، 

شهر را د ر سالهای مختلف نشان می د هد . 
تا يک د هه بعد ، كه وقوع انقالب اسالمي سرنوشت 
برنامة نوسازي پهلوي را د ر ايران متوقف كرد ، بافت 
های فرسود ه جد يد  بزرگتري د ر مشهد  شکل گرفتند  
های  بافت  تمام  مد ت  اين  د ر   .)3 شماره  )شکل 
د رونی  ساختاری  معضالت  همان  با  حاشیه  فرسود ه 
باارزش پید ا كرد ن زمین د ر  اد غام شد ند  و  د ر شهر 
همچنان  اما  شد .  متوقف  غیررسمي شان  رشد   آن ها 
د ر انزوای فضايی، كالبد ی، اجتماعی و اقتصاد ی به 
سر می برند . رشد  و توسعه شهر از سال 65 تا كنون 
نیز بد ون توجه به اين مسائل و نبود  روشی مشخص 
پیوستن  برای  ايجاد  ساختار و بستری مناسب  جهت 

سکونتگاه های اطراف شهر و همچنین عد م توجه به 
استخوانبند ی و شالود ه شهر د ر توسعه آن به سمت 
ای  حاشیه  های  بافت  تنها  نه  كه  شد   موجب  غرب 
د ر  كه  د رون شهر  های  بافت  بلکه  شهر  به  پیوسته 
زمان-هايی نه چند ان د ور جزء مناطق توسعه يافته به 
حساب می آمد ند ، اكنون د چار معضالت فرسود گی و 
عد م توسعه يافتگی شوند  كه از اين د سته می توان به 

بافت های حاشیه حرم مطهر اشاره نمود .
برنامه های بهسازی و نوسازی تهیه و اجرا شد ه برای 
اين بافت ها نیز تاكنون نتوانستد  مشکل اساسی اين 
بافت ها را كه عد م پیوند  مناسب با كل شهر از طريق 
ساختار موجود  می باشد  را بشناسند  و با خط كشید ن به 
د ور اين بافت ها و برنامه ريزی و طراحی د ر محد ود ه 
ی تعیین شد ه و عد م توجه به ارتباط محد ود ه با بافت 
های مجاوركار خود  را به پايان رساند ند  و بر مشکالت 
آن د امن زد ند . يکی از مهمترين نقص های اين طرح 
يا تعريض معابر می  ها خیابان كشی های متعد د  و 
باشد  چراكه مشکل اساسی آن را عرض كم معابر می 
د انند  و بنابراين برای فائق آمد ن به اين مشکل بخش 
از  را  بافت  كالبد ی  و  ارزش های هويتی  از  عظیمی 

بین برد ه اند . 

 
هاد، فرن: ؛ ماخذايجاد و يا به آن ملحق شده اند بافتهاي فرسوده درون و اطراف شهر كه با گسترش شهر .4شكل 
1386.     

 
ها ها نيز تاكنون نتوانستد مشكل اساسي اين بافتهاي بهسازي و نوسازي تهيه و اجرا شده براي اين بافتبرنامه

باشد را بشناسند و با خط كشيدن به دور اين را كه عدم پيوند مناسب با كل شهر از طريق ساختار موجود مي
هاي مجاوركار ي تعيين شده و عدم توجه به ارتباط محدوده با بافتريزي و طراحي در محدودهها و برنامهبافت

هاي كشيها خيابانهاي اين طرحيكي از مهمترين نقص. خود را به پايان رساندند و بر مشكالت آن دامن زدند
آمدن  دانند و بنابراين براي فائقباشد چراكه مشكل اساسي آن را عرض كم معابر ميمتعدد و يا تعريض معابر مي

.  اندهاي هويتي و كالبدي بافت را از بين بردهبه اين مشكل بخش عظيمي از ارزش

هاي فرسوده شهر مشهد به روش چيدمان فضا تحليل ساختار شبكه معابر در بافت -3-3

اي ، نقشهشهر (Axial map)در اين بخش به منظور تحليل ساختار فضايي شهر مشهد ابتدا نقشه محوري 
 هاي بصري-اين نقشه شامل زيرسيستم. استحركتي، به روش چيدمان فضا تهيه شده بصري-شامل خطوط 

نتيجه بدست آمده از اين . دهدها را بصورتي روشمند نشان ميحركتي شهر بوده و ارتباط بين اين زيرسيستم
ن گراف بصورت در اي) حركتي كانال بصري-(كه هر خط نقشه در نرم افزار مربوطه تحليل گرافي شد، بطوري

به اين ترتيب از طريق محاسبات . يك نقطه و تقاطع هر دو خط به عنوان يال گراف در نظر گرفته مي شود
رياضي نحوه ارتباط هر عنصر با عناصر ديگر موجود در گراف محاسبه شده و مقادير مختلفي براي آن  گراف-

معياري كه در اين مقاله مورد مطالعه . ار شهر باشنداي از ساختتوانند معرف ويژگيشود كه هر كدام ميارائه مي
.  قرار گرفته است ميزان همپيوندي مي باشد

باشند به رنگ قرمز پررنگ و خطوطي كه در نقشه بدست آمده، خطوطي كه از ميزان همپيوندي باال برخوردار مي
ترتيب امكان دسترسي به خطوطي و  به اين. انددارند به رنگ آبي پررنگ نشان داده شده درجه همپيوندي پايين

شکل 4. بافتهای فرسود ه د رون و اطراف شهر که با گسترش شهر ایجاد  و یا به آن ملحق شد ه اند ؛ ماخذ: فرنهاد ، 1386.    
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د ر  معابر  شبکه  ساختار  تحليل   -3-3
روش  به  مشهد   شهر  فرسود ه  بافت های 

چيد مان فضا
د ر اين بخش به منظور تحلیل ساختار فضايی شهر 
شهر،   )Axial map( محوری  نقشه  ابتد ا  مشهد  
روش  به  حركتی،  بصری-  خطوط  شامل  ای  نقشه 
شامل  نقشه  اين  است.  شد ه  تهیه  فضا  چید مان 
زيرسیستم های بصری- حركتی شهر بود ه و ارتباط 
بین اين زيرسیستم ها را بصورتی روشمند  نشان می 
افزار  نرم  د ر  نقشه  اين  از  آمد ه  بد ست  نتیجه  د هد . 
مربوطه تحلیل گرافی شد ، بطوری كه هر خط )كانال 
بصری- حركتی( د ر اين گراف بصورت يک نقطه و 
تقاطع هر د و خط به عنوان يال گراف د ر نظر گرفته 
از طريق محاسبات گراف-  اين ترتیب  به  می شود . 
رياضی نحوه ارتباط هر عنصر با عناصر د يگر موجود  
آن  برای  مختلفی  مقاد ير  و  شد ه  محاسبه  گراف  د ر 
ارائه می شود  كه هر كد ام می توانند  معرف ويژگی 
مقاله  اين  د ر  كه  معیاری  باشند .  ساختار شهر  از  ای 
مورد  مطالعه قرار گرفته است میزان همپیوند ی می 

باشد . 

د ر نقشه بد ست آمد ه، خطوطی كه از میزان همپیوند ی 
باال برخورد ار می باشند  به رنگ قرمز پررنگ و خطوطی 
كه د رجه همپیوند ی پايین  د ارند  به رنگ آبی پررنگ 
امکان د سترسی  ترتیب  اين  به  اند .  د اد ه شد ه  نشان 
همپیوند ی  میزان  از  كه  فضاهايی،  يا  و  به خطوطی 
باشد  و برعکس. د ر  بیشتر می  برخورد ارند ،  باالتری 
همین راستا د و نمونه نقشه خطی د ر مقیاس كالن6  
ارتباط هر  اند . د ر نقشه كالن  و محلی7  تهیه شد ه 
عنصر با تمام عناصر موجود  د ر سیستم مورد  بررسی 
قرار می گیرد  د ر حالیکه د ر نقشه محلی، اين ارتباط 
با عناصر همجواری كه توسط شعاع محلی تعیین می 

شود ، مورد  بررسی قرار می گیرد .
د ر اين تحقیق شعاع محلی سه، معاد ل سه گام فضايی8  
و يا فاصله ای معاد ل پشت سر گذاشتن سه چرخش 
از  منظور  است.  شد ه  واقع  مالک  مورد   حركت،  د ر 
شعاع محلی سه اين است كه با سه تغییر جهت می 
شعاع  رسید . مالک  د يگر  فضای  به  فضايی  از  توان 
بررسی میزان همپیوند ی د ر سطح محلی  محلی د ر 
نقشه  د ر  بنابراين  باشد .  می  جهت  تغییر  همین  نیز 
استخراج شد ه برای ارزيابی همپیوند ی محلی، میزان 
همپیوند ی هر محور با محورهايی مورد  سنجش قرار 

در همين راستا دو نمونه . باشد و برعكسيا فضاهايي، كه از ميزان همپيوندي باالتري برخوردارند، بيشتر مي
۷Fنقشه خطي در مقياس كالن

۸Fو محلي 6

در نقشه كالن ارتباط هر عنصر با تمام عناصر موجود در . تهيه شده اند 7
در حاليكه در نقشه محلي، اين ارتباط با عناصر همجواري كه توسط شعاع  گيردسيستم مورد بررسي قرار مي

 .گيردمحلي تعيين مي شود، مورد بررسي قرار مي
 

 
 .1390 نگارندگان: ؛ ماخذنقشه خطي شهر مشهد در مقياس كالنارزش همپيوندي از  .5شكل 

 
۹Fدر اين تحقيق شعاع محلي سه، معادل سه گام فضايي

ادل پشت سر گذاشتن سه چرخش در و يا فاصله اي مع 8
منظور از شعاع محلي سه اين است كه با سه تغيير جهت مي توان از فضايي . حركت، مورد مالك واقع شده است

�مالك شعاع محلي در بررسي ميزان همپيوندي در سطح محلي نيز همين تغيير جهت مي. به فضاي ديگر رسيد
ارزيابي همپيوندي محلي، ميزان همپيوندي هر محور با محورهايي  بنابراين در نقشه استخراج شده براي. باشد

نكته مهم در اين ارتباط اين است كه به . مورد سنجش قرار گرفته كه در فاصله سه گام فضايي از آن قرار دارند
 .ياد داشته باشيم مالك عمل در بررسي ميزان همپيوندي ارتباط فضايي مي باشد و نه فاصله متريك

هاي فضايي در مقياس و ويژگي) فراگير(هاي فضايي در مقياس يك شهر با همپيوندي كالن يژگيهمچنين و
هاي شهري ارتباط در اين باره هيلير معتقد است كه سفرها و فعاليت. محلي با همپيوندي محلي در ارتباط هستند

دي محلي داراي ارتباط قوي هاي مرتبط با آن با همپيونعميقي با همپيوندي كالن و سفرهاي محلي و فعاليت
هاي همپيوندي محلي توان انتظار داشت كه با هرگونه تغيير در ارزشبنابراين مي. (Hillier 1996,54) هستند

 . ها ي شهر در اين دو مقياس تغيير ايجاد شودو فراگير در  ويژگي

شکل 5. ارزش همپيوند ی از نقشه خطی شهر مشهد  د ر مقياس کالن؛ ماخذ: نگارند گان 1390.

6. Global Integration
7. Local Integration

8. Step Depth
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گرفته كه د ر فاصله سه گام فضايی از آن قرار د ارند . 
نکته مهم د ر اين ارتباط اين است كه به ياد  د اشته 
باشیم مالک عمل د ر بررسی میزان همپیوند ی ارتباط 

فضايی می باشد  و نه فاصله متريک.
همچنین ويژگی های فضايی د ر مقیاس يک شهر با 
د ر  فضايی  ويژگی های  و  )فراگیر(  كالن  همپیوند ي 
مقیاس محلي با همپیوند ی محلی د ر ارتباط هستند . 
د ر اين باره هیلیر معتقد  است كه سفرها و فعالیت های 
شهری ارتباط عمیقی با همپیوند ی كالن و سفرهای 
محلی و فعالیت های مرتبط با آن با همپیوند ی محلی 
 .  )Hillier 1996,54( هستند   قوی  ارتباط  د ارای 
بنابراين می توان انتظار د اشت كه با هرگونه تغییر د ر 
ارزش های همپیوند ی محلی و فراگیر د ر  ويژگی ها 

ی شهر د ر اين د و مقیاس تغییر ايجاد  شود . 
مقیاس  د و  د ر  همپیوند ی  پخشايش  الگوی 
فراگیر)global( و محلی )local( برای شهر مشهد  
بیانگر اين است كه تمامی بافت های فرسود ه معرفی 
د ارای  ذيربط،  سازمان های  و  نهاد ها  توسط  شد ه 
همپیوند ی پايین نسبت به شهر د ر د و سطح معرفی 
بافت ها  اين  شد ه هستند . شکل 5 و 6، جد اافتاد گی 
بخوبی  اطراف  بافت های  و  همجوار  محالت  از  را 

نشان می د هند . برای د رک بهتر اين موضوع الگوی 
پخشايش ارزش همپیوند ی كالن د ر كل شهر مشهد   
به ترتیب افزايش میزان همپیوند ی خطوط، د ر شکل 
است.  شد ه  د اد ه  نمايش  مرحله  چهار  د ر   ،7 شماره 
هد ف از نمايش اين چهار مرحله، نشان د اد ن تغییرات 
ارزش همپیوند ی از باالترين تا پايین ترين مقد ار آن 
شکل  د ر  منظور  اين  به  است.  فرسود ه  محالت  د ر 
شماره 7 محد ود ه بافت هاي فرسود ه مشخص شد ه 
با  فضاهايي  كه  می د هند   نشان  مراحل  اين  است.  
غیر  هاي  بافت  د ر  عمد تا  باالتر  همپیوند ي  د رجه 
همپیوند ی  د رجه  با  فضاهائي  و  د ارند   قرار  فرسود ه 
پايین تر د ر بافت هاي فرسود ه قرارگرفته اند . شکل 
تقريبًا  د وم  مرحله  د ر  كه  د هد   مي  نشان   7 شماره 
د ر  می شوند   كامل  غیرفرسود ه  بافت های  از  نیمی 
بافت های فرسود ه د ر  از  تنها 37 د رصد   صورتی كه 
اين مرحله تشیکل می شوند . همچنین د ر مرحله آخر 
می گیرند   شکل  فرسود ه  بافت های  نهايی  د رصد    7
د ر صورتی كه بافت های غیر فرسود ه د ر مرحله سوم 
تقريبًا كامل شد ه و تنها 3 د رصد  بافتشان برای مرحله 
ارزش  بود ن  پايین  مقاد ير  اين  می ماند .  باقی  آخر 
ساير  به  نسبت  فرسود ه،  بافت های  د ر  را  همپیوند ی 

 
 .1390 گاندنگارن: ؛ ماخذارزش همپيوندي از نقشه خطي شهر مشهد در مقياس محلي .6شكل 

 
براي شهر مشهد بيانگر اين است  (local)و محلي (global)الگوي پخشايش همپيوندي در دو مقياس فراگير

هاي ذيربط، داراي همپيوندي پايين نسبت به هاي فرسوده معرفي شده توسط نهادها و سازمانكه تمامي بافت
هاي ها را از محالت همجوار و بافتبافت ، جداافتادگي اين6و  5شكل . سطح معرفي شده هستند شهر در دو

براي درك بهتر اين موضوع الگوي پخشايش ارزش همپيوندي كالن در كل شهر . دهنداطراف بخوبي نشان مي
. ، در چهار مرحله نمايش داده شده است7 شماره ش ميزان همپيوندي خطوط، در شكلمشهد  به ترتيب افزاي

ترين مقدار آن در ن دادن تغييرات ارزش همپيوندي از باالترين تا پايينهدف از نمايش اين چهار مرحله، نشا
اين .  هاي فرسوده مشخص شده استمحدوده بافت 7 شماره به اين منظور در شكل. محالت فرسوده است

هاي غير فرسوده قرار دارند و در بافتباالتر عمدتا  ي با درجه همپيوندييدهند كه فضاهامراحل نشان مي
نشان مي دهد كه در  7شكل شماره  .بافت هاي فرسوده قرارگرفته اند در تردرجه همپيوندي پايينئي با فضاها

هاي فرسوده درصد از بافت 37شوند در صورتي كه تنها هاي غيرفرسوده كامل ميمرحله دوم تقريباً نيمي از بافت
گيرند در هاي فرسوده شكل ميبافتدرصد نهايي  7همچنين در مرحله آخر . شونددر اين مرحله تشيكل مي

درصد بافتشان براي مرحله آخر باقي  3هاي غير فرسوده در مرحله سوم تقريباً كامل شده و تنها كه بافتصورتي
ها را نشان هاي فرسوده، نسبت به ساير بافتاين مقادير پايين بودن ارزش همپيوندي را در بافت. ماندمي
. دهندمي

هاي فرسوده در ساختار كالن شهر در انزواي فضايي هستند و عالوه بر دهد كه بافت اين نتيجه نشان مي
به . برندهاي همجوار رنج ميانزواي اجتماعي و اقتصادي، اين محالت از عدم پيوند مناسب با كل شهر و بافت

ت شهر و با كل دهد محالت فرسوده در مقياس كالن نتوانستد با ساير محالبيان ديگر اين تغييرات نشان مي
.  ساختار شهر ارتباط مناسبي برقرار كنند

شکل 6. ارزش همپيوند ی از نقشه خطی شهر مشهد  د ر مقياس محلی؛ ماخذ: نگارند گان 1390.
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بافت ها را نشان می د هند .
اين نتیجه نشان مي د هد  كه بافت های فرسود ه د ر 
ساختار كالن شهر د ر انزوای فضايی هستند  و عالوه 
بر انزوای اجتماعی و اقتصاد ی، اين محالت از عد م 
رنج  همجوار  بافت های  و  شهر  كل  با  مناسب  پیوند  
می د هد   نشان  تغییرات  اين  د يگر  بیان  به  می برند . 
ساير  با  نتوانستد   كالن  مقیاس  د ر  فرسود ه  محالت 
مناسبی  ارتباط  شهر  ساختار  كل  با  و  شهر  محالت 

برقرار كنند . 
نکته قابل توجه اين است، محالت فرسود ه د رون شهر 
پايین  همپیوند ی  از  حالی  د ر  مركزی  بافت  ويژه  به 
نسبت به كل شهر رنج می برند  كه محورهای حاشیه 
آن ها د ارای همپیوند ی بااليی د ر سطح شهر هستند  و 
د ر مرحله اول و د وم شکل می گیرند . اين مسئله نشان 
می د هد  د ر يک سلسله مراتب مناسب ساختار د رونی 
اين بافت ها نتوانستند  به اين محورها پیوند  بخورند ، 
بنابراين ساختاری ناهمبند  د ر كل شهر پید ا كرد ه اند  
و خیابان های ايجاد  شد ه بافت را پاره كرد ه و به چند  
قسمت ناهمپیوند  د يگر تبد يل كرد ه اند . بنابراين تغییر 

هر محور از كوچه های بن بست تا خیابان های اصلی 
بررسی  مورد   تحلیلی كالن  به سیستم  توجه  با  بايد  
حفظ  عناصر  كلیه  میان  پیوند   بطوری كه  گیرد   قرار 

شود . 
فرسود ه  بافت های  بررسی  د ر  ووگان  ارتباط  اين  د ر 
می كند   بیان  اين گونه  آن  از  حاصل  نتايج  و  شهری 
كه د ر محالت فرسود ه، تعد اد  پیچهايی كه بايد  طی 
يک  يا  و  شهر  مركز  به  )فرسود ه(  محله  از  تا  شود  
مركز فعالیتی مهم رسید ، به مراتب بیشتر از محالت 
اين  كه  می د هد   نشان  اين  و  می باشد   آن  اطراف 
محالت با اين كه د ر كنار محالت د اخل شهری د يگر 
قرارگرفتهاند  اما د ورتر از محالت د يگر نسبت به مركز 
 Vaughan et(  شهر و يا خیابان های اصلی می باشند

. )al  2005, 3
ارزش همپیوند ی  تحلیل   از  آمد ه  د ست  به  مقاد ير   
نشان  نیز   ،1 شماره  جد ول  د ر  فرسود ه  بافت های  و 
از  فرسود ه  بافت های  همپیوند ی  میانگین  می د هد  
د ر  غیرفرسود ه  بافت های  ارزش همپیوند ی  میانگین 

هر سه مقیاس كمتر است.

نكته قابل توجه اين است، محالت فرسوده درون شهر به ويژه بافت مركزي در حالي از همپيوندي پايين نسبت 
ها داراي همپيوندي بااليي در سطح شهر هستند و در مرحله برند كه محورهاي حاشيه آنبه كل شهر رنج مي

ها دهد در يك سلسله مراتب مناسب ساختار دروني اين بافتاين مسئله نشان مي. گيرندكل مياول و دوم ش
هاي ايجاد اند و خياباننتوانستند به اين محورها پيوند بخورند، بنابراين ساختاري ناهمبند در كل شهر پيدا كرده

هاي بنابراين تغيير هر محور از كوچه .اندشده بافت را پاره كرده و به چند قسمت ناهمپيوند ديگر تبديل كرده
كه پيوند ميان سيستم تحليلي كالن مورد بررسي قرار گيرد بطوري هاي اصلي بايد با توجه بهخيابانبست تا بن

  .كليه عناصر حفظ شود
در كند كه گونه بيان ميهاي فرسوده شهري و نتايج حاصل از آن ايندر اين ارتباط ووگان در بررسي بافت

به مركز شهر و يا يك مركز فعاليتي مهم ) فرسوده(هايي كه بايد طي شود تا از محله تعداد پيچ ،الت فرسودهمح
كه در كنار دهد كه اين محالت با اينباشد و اين نشان ميرسيد، به مراتب بيشتر از محالت اطراف آن مي

هاي اصلي بت به مركز شهر و يا خياباننس از محالت ديگر اند اما دورترمحالت داخل شهري ديگر قرارگرفته
  (Vaughan et al  2005, 3).  باشندمي

دهد ، نيز نشان مي1 هاي فرسوده در جدول شمارههمپيوندي و بافتارزش مقادير به دست آمده از تحليل 
ياس كمتر هاي غيرفرسوده در هر سه مقهمپيوندي بافتهاي فرسوده از ميانگين ارزشميانگين همپيوندي بافت

. است

 
 نگارندگان: ؛ ماخذترين مقدار در چهار مرحلهروند تغييرات ارزش همپيوندي كالن از بيشترين تا پايين .7شكل 

1390. 
 

،  نشان 8شكل شماره . استهاي فرسوده مورد بررسي قرار گرفتهارزش همپيوندي در مقياس محلي نيز در بافت
با اين تفاوت كه در اين مقياس . ي نيز داراي همپيوندي پاييني هستندهاي فرسوده در مقياس محلدهد بافتمي

شکل 7. روند  تغييرات ارزش همپيوند ی کالن از بيشترین تا پایين ترین مقد ار د ر چهار مرحله؛ ماخذ: نگارند گان 1390.
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 ارزش همپیوند ی د ر مقیاس محلی نیز د ر بافت های 
فرسود ه مورد  بررسی قرار گرفته است. شکل شماره 8،  
محلی  مقیاس  د ر  فرسود ه  بافت های  می د هد   نشان 
نیز د ارای همپیوند ی پايینی هستند . با اين تفاوت كه 
د ر اين مقیاس اين بافت ها د ر مرحله چهارم و نهايی 
اين  می د هد   نشان  موضوع  اين  و  می شوند   كامل 

ارتباط  مقیاس كالن  د ر  نتوانسته اند   تنها  نه  بافت ها 
با كل شهر برقرار كنند  بلکه همپیوند ی د ر  مناسبی 
د رون اين محالت و يا همپیوند ی با محالت مجاور 
را  موضوع  اين   ،1 شماره  جد ول  است.  پايین  بسیار 
میانگین همپیوند ی محلی  اختالف  تصد يق می كند . 
با  مقايسه  د ر  شهر  به  نسبت  فرسود ه  بافت های  د ر 

اند ها نه تنها نتوانستهدهد اين بافتشوند و اين موضوع نشان ميها در مرحله چهارم و نهايي كامل مياين بافت
همپيوندي با در مقياس كالن ارتباط مناسبي با كل شهر برقرار كنند بلكه همپيوندي در درون اين محالت و يا 

اختالف ميانگين همپيوندي . كند، اين موضوع را تصديق مي1جدول شماره  .بسيار پايين است حالت مجاورم
مقايسه با اختالف ميانگين همپيونديشان در مقياس كالن باالتر هاي فرسوده نسبت به شهر در محلي در بافت

 .است

 
 گاننگارند: ؛ ماخذترين مقدار در چهار مرحلهرين تا پايينروند تغييرات ارزش همپيوندي محلي از بيشت .8شكل 

1390. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 8. روند  تغييرات ارزش همپيوند ی محلی از بيشترین تا پایين ترین مقد ار د ر چهار مرحله؛ ماخذ: نگارند گان 1390.

 .نگارندگان: ؛ ماخذمقادير ارزش همپيوندي در محالت فرسوده در مقايسه با شهر .1جدول جد ول 1. مقاد یر ارزش همپيوند ی د ر محالت فرسود ه د ر مقایسه با شهر؛ ماخذ: نگارند گان.
 مقاديرارزش همپيوندي        

  حداقل  حداكثر  ميانگين
اختالف ميانگين 

شهر و بافت 
  فرسوده

 همپيوندي كالن
(Rn) 

  0.33  1.69  1.007  شهر
هايبافت  0.05

  0.46  1.62  0.95  فرسوده

 همپيوندي محلي
(R3)  

 0.33 5.2 1.97 شهر
هايبافت  0.31

  فرسوده
1.66 4.51 0.33 

  
 هاي فرسوده درون شهر و حاشيه شهر مشهد تفاوت ارزش همپيوندي در بافت -3-1

مركز شهر مشهد، ارزش همپيوندي كالن و  و 1هاي فرسوده حاشيه براي مقايسه ارزش همپيوندي در بافت
، ميانگين ارزش همپيوندي را در دو مقياس 2 جدول شماره. اند محلي در اين دو نوع بافت با هم مقايسه شده

مقايسه ارزش همپيوندي كالن و محلي در . دهد نامبرده در دو بافت فرسوده مركز و حاشيه شهر، نشان مي
تر در سطح  هاي فرسوده حاشيه داراي ارزش همپيوندي پايين دهد، بافت يهاي فرسوده نشان م محدوده بافت

هاي فرسوده مركزي هستند و در سطح محلي اين ارزش تغيير كرده و همپيوندي باالتر  كالن نسبت به بافت
 يابد توجه به ساختار كالن در پيوند اين هاي فرسوده حاشيه اهميت ويژه مي بنابراين آنچه در بافت. رود مي

. هاي درون شهر دارند ها ساختار دروني همپيوندتري نسبت به بافت چراكه اين بافت. باشد ها با كل شهر مي بافت
در واقع اين بافت ها مانند جزايري در كناره شهر بطور نيمه مستقل در حال عملكرد هستند  و يك انسجام 

ت دريك منطقه خود باعث جذب گروه هاي حضور گروه اقلي.   قوميتي نيز در آن ها ديده مي شود–اجتماعي 
شود كه اين به خاطر تفاوت فرهنگي بين گروه هاي متفاوت و تمايل آن ها به  جديد از همان اقليت را باعث مي

كه اين  بنابراين با وجود اين؛ (Vaughan et al  2005, 6) وارد شدن به گروه هاي هم فرهنگ خود مي باشد
ايي محلي و ساختار اجتماعي و اقتصادي دروني منسجم هستند، نسبت به ساختار ها داراي يك ساختار فض بافت

  .اند و انزواي فضايي شده  دچار گسستگي) كل شهر(فضايي كالن 
با محورهايي با ارزش ) هاي اطراف حرم مطهر مانند بافت(هاي فرسوده مركزي  اين در حالي است كه بافت

اين موضوع با . ها همپيوندي بسيار پايين است اند اما درون اين بافت همپيوندي باال در سطح كالن احاطه شده
ها نسبت به سطح كالن  توجه به نقشه همپيوندي محلي و پايين تر آمدن ارزش همپيوندي محلي در اين بافت

ويژه  ها اهميت ها توجه به همپيوندي محلي براي اصالح ساختار آن بنابراين در احياي اين بافت ؛شود آن تأييد مي
  ).9شماره  شكل( دارد

                                                      
به عنوان ) 1385(هايي هستند كه تا قبل از تصويب طرح جامع جديد  هاي فرسوده حاشيه، بافت منظور از بافت  1

اكنون در درون مرزهاي محدوده شهر مشهد قرار دارند اما  اما هم ؛هاي غيررسمي معرفي شده بودند سكونتگاه
  برند  هنوز از شرايط فرسودگي رنج مي
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كالن  مقیاس  د ر  همپیوند يشان  میانگین  اختالف 
باالتر است.

3-1- تفاوت ارزش همپيوند ی د ر بافت های 
فرسود ه د رون شهر و حاشيه شهر مشهد 

برای مقايسه ارزش همپیوند ی د ر بافت های فرسود ه 
حاشیه9 و مركز شهر مشهد ، ارزش همپیوند ی كالن 
و محلی د ر اين د و نوع بافت با هم مقايسه شد ه اند . 
جد ول شماره 2، میانگین ارزش همپیوند ی را د ر د و 
و حاشیه  بافت فرسود ه مركز  د و  د ر  نامبرد ه  مقیاس 
همپیوند ی  ارزش  مقايسه  می د هد .  نشان  شهر، 
فرسود ه  بافت های  محد ود ه  د ر  محلی  و  كالن 
د ارای  حاشیه  فرسود ه  بافت های  می د هد ،  نشان 
نسبت  كالن  سطح  د ر  پايین تر  همپیوند ی  ارزش 

.نگارندگان: ؛ ماخذمقادير ارزش همپيوندي در محالت فرسوده در مقايسه با شهر .2جدول   
ميانگين  

همپيوندي كالن 
ميانگين همپيوندي 

محلي 
 1.97 1.007شهر 
هاي فرسوده بافت

مركزي 
1 1.84 

هاي فرسوده بافت
حاشيه 

0.93 1.87 

 
مقايسه بافتهاي جدا افتاده حاشيه شهر و اطراف حرم از نظر ساختار فضايي همپيوندي در مقياس كالن  .9شكل 

 .1390 گاننگارند: ؛ ماخذ)چپ(در مقياس محلي ، همپيوندي )تراس(

شکل 9. مقایسه بافتهای جد ا افتاد ه حاشيه شهر و اطراف حرم از نظر ساختار فضایی همپيوند ی د ر مقياس کالن )راست(، همپيوند ی د ر 
مقياس محلی )چپ(؛ ماخذ: نگارند گان 1390.

سطح  د ر  و  هستند   مركزی  فرسود ه  بافت های  به 
باالتر  همپیوند ی  و  كرد ه  تغییر  ارزش  اين  محلی 
حاشیه  فرسود ه  بافت های  د ر  آنچه  بنابراين  می رود . 
اهمیت ويژه می يابد  توجه به ساختار كالن د ر پیوند  
اين بافت ها با كل شهر می باشد . چراكه اين بافت ها 
ساختار د رونی همپیوند تری نسبت به بافت های د رون 
د ر  جزايري  مانند   ها  بافت  اين  واقع  د ر  د ارند .  شهر 
كناره شهر بطور نیمه مستقل د ر حال عملکرد  هستند   
و يک انسجام اجتماعي –قومیتي نیز د ر آن ها د يد ه 
خود   منطقه  د ريک  اقلیت  گروه  حضور  شود .    مي 
باعث جذب گروه های جد يد  از همان اقلیت را باعث 
بین گروه  فرهنگی  تفاوت  به خاطر  اين  مي شود  كه 
های متفاوت و تمايل آن ها به وارد  شد ن به گروه 
  )Vaughan et al  های هم فرهنگ خود  می باشد

9. منظور از بافت های فرسود ه حاشیه، بافت هايی هستند  كه تا قبل از تصويب طرح جامع جد يد  )1385( به عنوان سکونتگاه های غیررسمی معرفی شد ه 
بود ند ؛ اما هم اكنون د ر د رون مرزهای محد ود ه شهر مشهد  قرار د ارند  اما هنوز از شرايط فرسود گی رنج می برند 
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بافت ها  اين  اين كه  وجود   با  بنابراين  ؛   2005, 6(
د ارای يک ساختار فضايی محلی و ساختار اجتماعی 
و اقتصاد ی د رونی منسجم هستند ، نسبت به ساختار 
انزوای  و  گسستگی   د چار  شهر(  )كل  كالن  فضايی 

فضايی شد ه اند .
مركزی  فرسود ه  بافت های  كه  است  حالی  د ر  اين 
)مانند  بافت های اطراف حرم مطهر( با محورهايی با 
ارزش همپیوند ی باال د ر سطح كالن احاطه شد ه اند  
اما د رون اين بافت ها همپیوند ی بسیار پايین است. اين 
موضوع با توجه به نقشه همپیوند ی محلی و پايین تر 
آمد ن ارزش همپیوند ی محلی د ر اين بافت ها نسبت 
به سطح كالن آن تأيید  می شود ؛ بنابراين د ر احیای 
اين بافت ها توجه به همپیوند ی محلی برای اصالح 

ساختار آن ها اهمیت ويژه د ارد  )شکل شماره 9(.
كه  د هد   می  نشان  آن  از  نتیجه گیری  و  پد يد ه  اين 
ويژگي د سترسی به اين بافت ها را بايد  به د و د سته: 
اين  د رون«  به  »د سترسی  و  بیرون«  به  »د سترسی 
گفت  توان  می  ترتیب  اين  به  كرد .  تقسیم  بافت ها 
كه د رحالی كه د سترسی به محالت اطرف حرم مطهر 
آسان می باشد ، د سترسی به د رون اين بافت ها د چار 
مشکل است. اين مشکل از آن جا ناشی می شود  كه 
توسعه خیابان های جد يد  الحد اث شعاعی به مركزيت 
حرم مطهر، بد ون توجه به ساختار د رونی اين محالت 
و نقشی كه د ر ساختار فضايی كل شهر ايفا می كنند  
است  نتوانسته  رو  همین  از  و  است  گرفته  صورت 
اطراف  معابر  و  بافت  با  را  محالت  اين  همپیوند ی 
بافت  تنها يک  اين گونه خیابان كشی ها  ببرد .  باال 
تقسیم  مختلف  قسمتهای  به  را  مشکل د ار  يکپارچه 

كرد ه و باعث پارگی بافت و تبد يل آن به چند  بافت 
مشکل د ار می شود . 

 4- نتيجه گيری و جمعبند ي
نتايج تحلیل ساختار شبکه معابر د ر بافت های فرسود ه 
شبکه  به  ترافیکی  صرفًا  نگاه  كه  د اد   نشان  مشهد  
معابر د ر احیاء بافت های فرسود ه و همچنین كشید ن 
خط به د ور اين بافت ها و ساماند هی آن ها بد ون توجه 
به كلیت ساختار فضايی شهرها موجب انزوای بیشتر 
اجتماعی  اقتصاد ی-  انزوای  آن  د نبال  به  و  كالبد ی 

آن ها می شود . 
نتايج پژوهش د ر ارتباط با استفاد ه از روش چید مان 
فرسود ه  بافت های  فضايی  ساختار  تحلیل  د ر  فضا 
شهر مشهد  نیز نشان می د هد  كه انزوای فضايی اين 
بافت ها، ارتباط مستقیمی با كاهش همپیوند ی ساختار 
شهر  كل  و  اطراف  بافت های  با  بافت ها  اين  د رونی 
د ارد . بر اين اساس اين نظريه با بررسی ارتباط فرم 
شهر و شناخت آسیب های فضايی و همچنین بررسی 
ارتباط بین تغییرات فضايی و ويژگی های اجتماعی- 
شناخت  به  می تواند   شهرها  د ر  فعالیتی  و  اقتصاد ی 
بافت های  انواع  د ر  شد ه  ايجاد   ساختاری  آسیب های 
فرسود ه و توسعه و احیای اين بافت ها كمک نمايد . 
فرسود ه  های  بافت  فضايی  ساختار  تحلیل  همچنین 
ساخت  روشن  فضا  چید مان  روش  به  مشهد   شهر 
جد اافتاد گی  نظر  از  مشهد   فرسود ه  بافت های  كه 
د سته  شوند .  می  تقسیم  قسمت  د و  به  د سترسی  و 
اول محالتی هستند  كه از مشکل د سترسی رنج می 
د رجه  با  محورهايی  مجاورت  د ر  كه  د رحالی  برند  

میانگین همپیوند ی محلی میانگین همپیوند ی كالن

1.97 1.007 شهر
1.84 1 بافت های فرسود ه مركزی
1.87 0.93 بافت های فرسود ه حاشیه

جد ول 2. مقاد یر ارزش همپيوند ی د ر محالت فرسود ه د ر مقایسه با شهر؛ ماخذ: نگارند گان. 
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همپیوند ی باال قرار گرفته اند . د سته د وم محالتی می 
باشند  كه د ر حاشیه شهر قرار گرفته اند  و به واسطه 
جد اافتاد گی از ساختار اصلی شهر با مشکل د سترسی 
مواجه شد ه اند . همپوشانی مناطقی كه توسط شورای 
عالی شهرسازی به عنوان بافت فرسود ه و نفوذناپذير 
مشخص گرد يد ه اند  با نقشه تحلیلی ارائه شد ه د ر اين 
تحقیق نشان می د هد  كه راهکارهای اتخاذی برای 
هريک از اين بافت ها با توجه به خصیصه ويژه ای كه 
د ارا می باشند  تفاوت د اشته و نمی توان با يک راهکار 
كلی، مانند  سیاست تعريض معابر و يا خیابان كشی 
های جد يد ، مشکل تمامی اين بافت ها را به صورت 
بافت  بررسی  مثال  طور  به  نمود .  برطرف  همگن 
د ر  د ر مجاورت  اينکه  با  اطراف حرم مطهر  فرسود ه 
د سترس ترين معابر شهری قرار د ارند ، به عنوان بافت 
مشکل د ار شهری از نظر د سترسی طبقه بند ی شد ه 
اند . اين مطلب نشان می د هد  كه ويژگی د سترسی 
به اين بافت ها را بايد  به د و د سته »د سترسی به« و 
»د سترسی به د رون« اين بافت ها تقسیم كرد . به اين 
ترتیب می توان استنتاج كه د سترسی به محالت اطرف 
به د رون  باشد ، ولی د سترسی  حرم مطهر آسان می 
آنجا  از  مشکل  اين  است.  مشکل  د چار  بافت ها  اين 
ناشی می شود  كه توسعه خیابان های جد يد  الحد اث 
شعاعی به مركزيت حرم مطهر، بد ون توجه به ساختار 
د رونی اين محالت و نقشی كه د ر ساختار فضايی كل 
شهر ايفا می كنند  صورت گرفته است و از همین رو 
و  بافت  با  را  اين محالت  همپیوند ی  است  نتوانسته 
معابر اطراف باال ببرد . اين گونه خیابان كشی ها تنها 
يک بافت يکپارچه مشکل د ار را به قسمتهای مختلف 
تقسیم كرد ه و باعث پارگی بافت و تبد يل آن به چند  
بافت مشکل د ار می-شود . د رحالی كه راهکار د رست 
بافت ها د ر نظر  اين  بهبود  مشکل جد اافتاد گی  برای 
گرفتن نقش آن ها د ر كل ساختار شهر و د رک ساختار 
د رونی محالت و نحوه ارتباط آن با بافت اطراف می 
باشد . بد ين ترتیب، با تکیه بر ساختار موجود  محالت 
با  و  آن ها  د رون  معابر  شبکه  و  باز  فضای  توسعه  و 
توجه به نقشی كه اين محالت د ر ساختار كلی شهر 

يافت كه  راهکاری د ست  به  كنند ، می توان  ايفا می 
و  بافت ها  با  محالت  اين  همپیوند ی  افزايش  باعث 
مشکل  بهبود   جهت  د ر  گامی  و  شد ه  اطراف  معابر 

جد اافتاد گی  و نفوذناپذيری اين بافت ها برد اشت. 
بنابراين تحلیل و بررسی د قیق ساختار فضايی شهرها 
ضعف  نقاط  شناخت  جهت  فضا،  چید مان  روش  به 
و  شهر  هر  اصلی  ساختار  و  بند ی  استخوان  قوت  و 
بازتعريف آن د ر طرح های توسعه و عمران شهری به 
كمک روش چید مان فضا و همچنین آسیب شناسی 
ساختار و سازمان فضايی محالت كم توسعه يافته و 
فرسود ه به كمک روش و ابزار چید مان فضا پیش از 
بهسازی(  يا  و  بازسازی  )نوسازی،  مد اخله  گونه  هر 
مشکل  حل  با  ارتباط  د ر  ويژه  به  ها  بافت  اين  د ر 

نفوذپذيری كم آن ها ضروری است.
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چکید ه
امروزه جنبش پياد ه مد اري كه هد ف آن بازيابی و توسعه فضاهای پياد ه 
د ر سطح شهرها و به رسميت شناختن و اولويت قائل شد ن برای عابرين 
پياد ه بعنوان عناصر د رجه اول شهری؛ به يکی از محورهای برنامه ريزی 
و طراحی شهری بد ل گرد يد ه است. به ويژه با آغاز هزاره سوم ضرورت 
و  ترين  اقتصاد ی  ترين،  سالم  بعنوان  پياد ه  حركت  به  مجد د   رويکرد  
پوياترين روش جابجايی و حمل و نقل د رون شهری مورد  توجه جد ی 
كارشناسان و مد يران امور شهری قرار گرفته است. عواملی چون افزايش 
قابل توجه زمان جابجايي، افزايش تصاد فات، آلود گي های صوتی، بصری 
و نزد يك شد ن ميزان آلود گي هوا به مرزهاي تهد يد  سالمت انساني، از 
تبعات سيستم حمل و نقل ناپايد ار د ر شهرها مي باشد . همچنين، موانعی 
از قبيل كمبود  اعتبار مالی برای زيرساخت ها، فقد ان ايمنی و امنيت، 
نامناسب فضاها و ساختمان ها، موانع قانونی و حقوقی و د ر  موقعيت 
نهايت فقد ان اعتبار و منزلت اجتماعی، بر سر راه توسعه شبکه حمل و 
نقل غير موتوری وجود  د ارد . نتايج تجربيات ساير كشورها حاكي از آن 
است كه پايد اري تنها با ايجاد  تغييرات د ر طراحي، الگوهاي استفاد ه و 
مد يريت وسايل نقليه حاصل نمي شود ، بلکه بايد  تغييراتي د ر نحوة تفکر 
براي حل مشکالت  راهکارهاي ممکن  ارزشيابي  و  به شناخت  نسبت 
حمل و نقل ايجاد  گرد د . از اينرو د ر اين پژوهش ابتد ا نگاهي اجمالي بر 
مفاهيم حمل و نقل پايد ار شهري صورت مي گيرد ، سپس ضمن بررسي 
پياد ه روي و د وچرخه سواري و اثرات آنها به عنوان شيوه اي مؤثر از حمل 
و نقل غير موتوري، راهبرد هاي رسيد ن به توسعه پايد ار د ر فرم مطلوب 
شهري، د ر محد ود ه ي فلکه د وم صاد قيه )واقع د ر شهرد اري منطقه 2 
تهران( با استفاد ه از مد ل تركيبي SWOT و Likert مورد  تحليل و 
ارزيابي قرار گرفته، تا با بکارگيري اين راهکارها و گسترش آن د ر كشور 
پژوهشکد ه  حمايت  با  پژوهش،  اين  گرد يم.  مند   بهره  آن   مزاياي  از 

سازمان شهرد اري ها و د هياري هاي كشور انجام شد ه است.
واژگان کلید ي:  پياد ه مد اری، حمل و نقل غير موتوری، فضاهای 

متراكم شهری، توسعه پايد ار.
joefeizi@gmail.com :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09127781309، رايانامه *

Recognition of pedestrian-oriented movement for sus-
tainability of dense urban zones

Today, the pedestrian oriented movement, whose goal is to re-
trieve and expand pedestrian spaces on the face of the city, and to 
recognize and give priority to pedestrians as first rate elements of 
the city, has turned into one of the axes of programming and urban 
design. Especially with the beginning of the third millennium, re-
newed necessity of pedestrian movement as the most healthy, eco-
nomic and dynamic method of movement and inner city transporta-
tion has attracted experts and leaders of urban affairs. Factors such 
as significant increase in movement time, increase in accidents, 
increase in sound and visual pollution and air pollution which is 
getting close to the borders of creating health threats for humans, 
are the consequences of the unstable urban transportation system. 
In addition, obstacles such as lack of funding for infrastructure, lack 
of safety and security, improper positioning of spaces and build-
ings, legal and regulatory obstacles and finally, lack of credibility 
and social status exist in the path of development of the non-motor-
ized transportation network. The results of the experiences of other 
countries indicate that stability cannot be reached only with changes 
in design, models of utilization and management of transportation 
systems, but with changes in mentality and way of thinking towards 
identification and evaluation of possible solutions for solving the 
problems of transportation. Therefore in this research we first have 
a brief overview of the concepts of sustainable urban transport, then 
we study walking and cycling and their effect as effective methods 
of non-motorized transportation, along with strategies for reaching 
sustainable development in desirable urban form, in the area of  2nd 
Sadeqieh square  ( located in zone 2 of the municipality of Tehran) 
which have been analyzed and evaluated using a mixed model of 
SWOT and Likert, in order to use benefits of applying these strate-
gies and developing them in the country. This research has been 
done with the support of the Institute of municipalities and village 
council of the country.
Keywords: Pedestrian-oriented, non-motorized transportation, 
Dense urban areas, sustainable development.
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1- مقد مه
پايد ار  روشهاي  سواري  د وچرخه  و  پياد ه روي 
حمل ونقل هستند . همة سفرها، چه كوتاه چه طوالني 
همراه با پياد ه روي هستند . به د اليل متعد د  پياد ه روي 
و د وچرخه سواري روش ايد ه آلي براي سفرهاي د رون 
شهري هستند  زيرا هيچگونه آلود گي هوا يا صد ا ايجاد  
ننمود ه و انرژي مورد  نياز مستقيمًا توسط فرد  تأمين 
مي شود ؛ بعالوه اينکه اين روش كاماًل اقتصاد ي بود ه 
و هزينه اي كمتر از حمل ونقل عمومي د ر برد ارد . د ر 
آمد  و شد  های شهری د ر صورت وجود   از  بسياری 
جايگزين  پياد ه  حركت  مطلوب،  و  مناسب  فضای 
می  خود   كه  است  سواره  حركت  برابر  د ر  مطلوبی 
تواند  به كاهش گره های ترافيکی شهر كمك نمايد  
)كاشانی جو، 1389، ص 34-41(. د ر عصر حاضر و 
با طرح مفهوم توسعه پايد ار، تشويق به حركت پياد ه 
و ايجاد  پياد ه راه¬ها و تسهيالت مرتبط با آن بيشتر 
مورد  توجه قرار گرفته و د ر بسياری از كشورها پياد ه 
روی و د وچرخه سواري به عنوان يکی از مؤلفه های 
مهم پايد اری مطرح و به شکلی جد ی مورد  توجه قرار 

گرفته است )يزد چی، 1389، ص 1(. 

مفهوم و پیشینه پیاد ه مد اري1  
يا  ها  خيابان  ايجاد   از  عبارتست  كرد ن  مد ار  پياد ه 
فضاهاي رها از آمد  و شد  سواره. جاد ه لند ن د ر نورويچ 
ترافيك  بر روي  بود  كه  انگلستان  د ر  خياباني  اولين 

سواره بسته شد  و د ر سال 1957 پياد ه مد ار گرد يد . 
د ر  اولين مکان عمومي  د ر سال 1971  هنگامي كه 
سيد ني استراليا به منظور صرف استفاد ه عابران پياد ه 
امر  اين  مسؤول  محلي  سياستمد ار  يافت،  اختصاص 
پياد ه  را به عنوان وزير عابران  )لئوپورت كه خود ش 
ناميد ( همواره بر گفتن اين جنبه مثبت تأكيد  د اشت 
نه  و  بود   شد ه  باز  پياد ه  عابران  بران  خيابان  آن  كه 
 Cowan،)  اينکه بر روي آمد  و شد  سواره بسته گرد د

.(2005: 285
اشپرای رگن  نظريه پرد از د هه 1960، د ر عين حال 
را  شهر  خود روی  بد ون  های  خيابان  از  بسياری  كه 
د ر  كه  شود   می  ياد آور  د اند ،  می  مرد ه  و  روح  بی 
آزاد  عابران  آمد  و شد   صورتی كه خود رو ها مزاحم 
پياد ه شوند ، مشکل ساز خواهند  بود  و اگر خود رو ها 
با سرعت پايين حركت كنند  و ترافيك عبوری نيز به 
پائين ترين حد  ممکن كاهش يابد ، می توان د ر كانون 
های شلوغ شهری، به هر د و آنها اجازه ی حضور د اد . 
اما د ر حال حاضر؛ بی نهايت، تقاطع د ر كانون های 
جريان  حد اكثر  تا  است  شد ه  طراحی  شهری  شلوغ 
ترافيك سواره را تأمين نمايند . د ر نتيجه رهگذر پياد ه 
د ارد .  می  وا  د هند ه  آزار  و  طوالنی  انتظارهای  به  را 
اشپرای رگن2 راه حل اين مشکل را د ر طراحی جزاير 
افزايش  ترافيك،  سرعت  آورد ن  پايين  پياد ه،  امن 
گذرگاههای پياد ه و آسان سازی استفاد ه از آنها می 

د اند  )Speiregen،1960، ص 72(.

  1. Walk ability
 2. SpeiRegen

 صفحه  2

هاي آمد و شد در بسياري از . ونقل عمومي در بردارداي كمتر از حملاين روش كامالً اقتصادي بوده و هزينه
حركت سواره است كه  برابرشهري در صورت وجود فضاي مناسب و مطلوب، حركت پياده جايگزين مطلوبي در 

در عصر حاضر و  ).41-34 ، ص1389اشاني جو، ك( خود مي تواند به كاهش گره هاي ترافيكي شهر كمك نمايد
ها و تسهيالت مرتبط با آن بيشتر مورد توجه با طرح مفهوم توسعه پايدار، تشويق به حركت پياده و ايجاد پياده راه

قرار گرفته و در بسياري از كشورها پياده روي و دوچرخه سواري به عنوان يكي از مؤلفه هاي مهم پايداري 
  ).1 ، ص1389يزدچي، (جدي مورد توجه قرار گرفته است  مطرح و به شكلي

 
۱Fپياده مداري و پيشينه مفهوم

1  
جاده لندن در نورويچ اولين . پياده مدار كردن عبارتست از ايجاد خيابان ها يا فضاهاي رها از آمد و شد سواره

هنگامي كه در . ه مدار گرديدپياد 1957خياباني در انگلستان بود كه بر روي ترافيك سواره بسته شد و در سال 
ستفاده عابران پياده اختصاص يافت، اولين مكان عمومي در سيدني استراليا به منظور صرف ا 1971سال 

همواره بر گفتن اين ) لئوپورت كه خودش را به عنوان وزير عابران پياده ناميد(سياستمدار محلي مسؤول اين امر 
ان عابران پياده باز شده بود و نه اينكه بر روي آمد و شد سواره بسته جنبه مثبت تأكيد داشت كه آن خيابان بر

). Cowan ،2005 :285( گردد
۲Fاشپراي رگن

، در عين حال كه بسياري از خيابان هاي بدون خودروي شهر را بي روح و 1960نظريه پرداز دهه  2
زاد عابران پياده شوند، مشكل ساز مرده مي داند، يادآور مي شود كه در صورتي كه خودرو ها مزاحم آمد و شد آ

خواهند بود و اگر خودرو ها با سرعت پايين حركت كنند و ترافيك عبوري نيز به پائين ترين حد ممكن كاهش 
اما در حال حاضر؛ بي نهايت، . يابد، مي توان در كانون هاي شلوغ شهري، به هر دو آنها اجازه ي حضور داد

در نتيجه . احي شده است تا حداكثر جريان ترافيك سواره را تأمين نمايندتقاطع در كانون هاي شلوغ شهري طر
اشپراي رگن راه حل اين مشكل را در طراحي . مي دارد نتظارهاي طوالني و آزار دهنده وارهگذر پياده را به ا

ها مي داند جزاير امن پياده، پايين آوردن سرعت ترافيك، افزايش گذرگاههاي پياده و آسان سازي استفاده از آن
)Speiregen،196072 ، ص .(

 

 en.wikipedia.org: ؛ مأخذپياده روي و دوچرخه سواري آزادانه درخيابان هاي انگليس .1 شكل
 

 
 

                                                             
1 - Walk ability 
2- SpeiRegen 

en.wikipedia.org :شکل 1. پیاد ه روي و د وچرخه سواری آزاد انه د رخیابان های انگلیس؛ مأخذ
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حمل و نقل شهري پاید ار 

حمل و نقل شهري پايد ار د ر واقع حركت روان وسايل 
نقليه، مرد م و كاالهاست كه مستلزم آسايش مرد م و 
است.  تالش  و  هزينه  مطلوبترين  با  محيط  پايد اري 
يك شهر مد رن بايد  د اراي يك سامانه حمل و نقل 
ارتباطات، د سترسي و  ايجاد   كارآمد  و گسترد ه براي 
گزارش  د ر  باشد .  آن  مختلف  مناطق  مابين  ارتباط 
و  پايد ار  شهري  نقل  و  حمل   )1996( جهاني  بانك 

اركان آن به شرح ذيل عنوان شد ه است:
بود ن  مناسب  شامل  مالي:  و  اقتصاد ي  رکن   .1
ساختار سازماني، اقد امات و سرمايه گذاري براي زير 

ساخت هاي حمل و نقل.
2. رکن زیست محیطي و بوم شناختي: شامل 
بررسي چگونگي سرمايه گذاري براي حمل و نقل و 
انتخاب اشکال مختلف آن كه بر روي كاهش مصرف 

انرژي و انتشار آاليند ه ها اثر مي گذارد .

به  بر كافي بود ن د سترسي  رکن اجتماعي كه   .3
خد مات حمل و نقل براي همه قشرهاي جامعه تأكيد  

د ارد .
امروزه د ر شهرهايي كه سامانه هاي ناپايد ار حمل و 
نقل د ر حال شکل گيري است، توسعه حمل و نقل 
پل  و ساز  مانند  ساخت  فعاليتهايي  به  به غلط  اغلب 
هاي  سامانه  ايجاد   و  ها  جاد ه  نمود ن  عريض  ها، 
حمل و نقل تند رو تعبير مي شود . اگرچه حمل و نقل 
پايد ار شامل همه اين تکنيك ها مي شود ، ولي فقط 
زماني سامانه حمل و نقل پايد ار تلقي مي گرد د  كه به 
طور همه جانبه كليه جنبه هاي اجتماعي، اقتصاد ي 
حد اقل  د هد .  قرار  توجه  مورد   را  محيطي  زيست  و 
نياز به سفر، تناسب با نيازهاي همه قشرهاي جامعه، 
استفاد ه از روش هاي حمل و نقل با كمترين اثرات 
سوء زيست محيطي و حد اقل استفاد ه از منابع مالي و 
انساني به عنوان جنبه هاي متفاوت يك سامانه حمل 

 صفحه  3

. نگارندگان: ؛ مأخذاز تجارب پياده راه در داخل كشورنمونه هايي   .1 جدول

ف 
نام ردي

محور 
پياده 

اهداف سال شهر 

اني براي خريد، گردش و تفريح مك- 1373تبريز استاد شهريار  1
تسهيل ترافيك عبوري منطقه - 76 -78شيراز زند  2
تنوع كاربريها و استفاده از المانهاي سمبليك -- شيراز چمران  3
4 

تنوع در مبلمان /كفسازي مناسب/ انتقال بار ترافيك سواره- 1378مشهد جنت 
بهبود سيماي بصري / شهري

تفريحي  سنگين و عملكرد تجاري- حذف ترافيك 1371تبريز تربيت  5
امنيت عابرين پياده  كاهش ازدحام سواره - -- تبريز قلعه سنگي  6
7 

 83-84تهران كوچه مروي 
بهبود سيما و / تسهيل رفت وآمد شهروندان و ارتقاء امنيت -

ساماندهي كالبدي نما و جداره 
صف  8

- تهران ) سپهساالر(
ف سازي، مبلمان شهري ك/احياء محورهاي فرهنگي،تاريخي -

ويژه و نورپردازي معابر 
9 

 90-91تهران پانزده خرداد 
طراحي / ساخت مبلمان شهري پايدار در برابر ضربه و فشار  -

زير ساختهاي شهري 
 

حمل و نقل شهري پايدار  
م و حمل و نقل شهري پايدار در واقع حركت روان وسايل نقليه، مردم و كاالهاست كه مستلزم آسايش مرد

يك شهر مدرن بايد داراي يك سامانه حمل و نقل كارآمد و . پايداري محيط با مطلوبترين هزينه و تالش است
) 1996(در گزارش بانك جهاني  .گسترده براي ايجاد ارتباطات، دسترسي و ارتباط مابين مناطق مختلف آن باشد

: حمل و نقل شهري پايدار و اركان آن به شرح ذيل عنوان شده است
شامل مناسب بودن ساختار سازماني، اقدامات و سرمايه : ركن اقتصادي و مالي.1

 .اري براي زير ساخت هاي حمل و نقلگذ
شامل بررسي چگونگي سرمايه گذاري : ركن زيست محيطي و بوم شناختي.2

براي حمل و نقل و انتخاب اشكال مختلف آن كه بر روي كاهش مصرف انرژي و 
 .گذارد انتشار آالينده ها اثر مي

كه بر كافي بودن دسترسي به خدمات حمل و نقل براي همه  ركن اجتماعي.3
 .قشرهاي جامعه تأكيد دارد

امروزه در شهرهايي كه سامانه هاي ناپايدار حمل و نقل در حال شكل گيري است، توسعه حمل و نقل اغلب به 
يجاد سامانه هاي حمل و نقل تندرو غلط به فعاليتهايي مانند ساخت و ساز پل ها، عريض نمودن جاده ها و ا

اگرچه حمل و نقل پايدار شامل همه اين تكنيك ها مي شود، ولي فقط زماني سامانه حمل و نقل . تعبير مي شود
ست محيطي را مورد توجه طور همه جانبه كليه جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و زيه پايدار تلقي مي گردد كه ب

تناسب با نيازهاي همه قشرهاي جامعه، استفاده از روش هاي حمل و نقل با حداقل نياز به سفر،  .قرار دهد
كمترين اثرات سوء زيست محيطي و حداقل استفاده از منابع مالي و انساني به عنوان جنبه هاي متفاوت يك 

جد ول 1.  نمونه هایی از تجارب پیاد ه راه د ر د اخل کشور؛ مأخذ: نگارند گان.
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و نقل شهري پايد ار مطرح گرد يد ه اند  )يزد ان پناهی، 
1386، ص 268(. اين سامانه بر روي جابجايي مرد م 
عماًل  كه  شود   مي  متمركز  نقليه  وسايل  جاي  به 
مي  فزآيند ه  ترافيك  و  هوا  آلود گي  كاهش  موجب 
گرد د . پايد اري با تغيير د ر رفتارهاي مرد م بد ست مي 
جابجايي  نحوه  منفي  اثرات  از  مرد م  كه  زماني  آيد ، 
خود  مطلع گرد ند ، آنگاه د اوطلبانه به كاهش مصرف 
نقل  و  حمل  مخرب  اثرات  كاهش  و  طبيعي  منابع 

كمك خواهند  نمود 3  )محرم نژاد ، 1385(.

فضاهای  ساماند هی  د ر  راهبرد ی  اهد اف 
پیاد ه 

اهد اف راهبرد ی برنامه ريزی و طراحی پياد ه به پنج 
گروه ذيل تقسيم می شوند : 

- »بهبود  مد یریت ترافیک«: تحرک رفت و آمد  
از وسايل حمل و  استفاد ه  د ر مراكز شهری، تشويق 
نقل عمومی، د گرگونی د ر الگوی رفت و آمد ، توسعه 

پاركينگهای عمومی؛
ساماند هی  شهر«:  کالبد ی  سیمای  »بهبود    -
ابزارهای مؤثر جهت  از  فضاهای حركت پياد ه، يکی 

بهسازی سيما و منظر شهری محسوب می گرد د ؛
- »بهبود  محیط زیست شهری«: كاهش منابع 
ايمنی، توسعه فضاهای  افزايش  آلود گی هوا و صد ا، 
سبز و باز، كاهش تراكم و ازد حام، آرام سازی محله 

های مسکونی و غيره؛
-  »بهبود  وضع خرید  و خد مات«: ساماند هی 
پياد ه راه ها يکی از عوامل مؤثر د ر رونق مراكز خرد ه 
فروشی سنتی و جد يد  و د سترسی آسان به خد مات 

جزئی ولی ضروری محسوب می شود ؛ و
فرهنگی«:  و  اجتماعی  زند گی  »تقویت   -
برد ن  باال  برای  ای  زمينه  ها،  راه  پياد ه  گسترش 
روابط، تعامالت و  سطح كيفيت زند گی اجتماعی د ر 
فضاهای شهری به حساب می آيد  )مهد يزاد ه، 1379، 

ص 16(.

مؤلفه های محیط پیاد ه مد ار 
1- عرض پیاد ه رو: يك پياد ه رو برای تأمين 4 
حوزه )لبه، مبلمان، عبور و جد اره( بايد  د ارای پهنای 

كافی باشد .
يك  مطلوب:  های  کاربری  به  د سترسی   -2
محله پياد ه مد ار موفق بايد  د ارای اختالطی از كاربری 
های مکمل د ر فاصله ای قابل پياد ه روی از هم و نيز 
از گذرهای  د ارای شبکه ای مناسب و د ر هم تنيد ه 

پياد ه باشد .
ناتوانان  و  معلولین  مناسب  د سترسی   -3
برای حق د سترسی  تد ابير ويژه ای  اتخاذ  جسمی: 

يکسان معلولين د ر ترد د  آزاد  و ايمن.
4- تسهیل عبور از عرض خیابان: شيوه های 
كوتاه نمود ن فواصل د ر تقاطع ها، تأمين عبوری ايمن 
از عرض معابر و ايجاد  يك ارتباط بصری قوی د ر نزد  
عابرين پياد ه ای كه قصد  گذر از عرض يك خيابان را 

د ارند  بايد  مورد  توجه قرار گيرد . 
5- فواصل پیاد ه معقول: مسافت پياد ه ای كه به 
راحتی بتوان آن را از مبد أ تا مقصد  طی كرد ، از 365 
تا 610 متر يا معاد ل 5 تا 10 د قيقه پياد ه روی است.

6- مقیاس: زيرساختهای يك محيط پياد ه از قبيل 
عالئم، محوطه آرايی، كفسازی و... بايد  عالقه بصری 

را د ر افراد  پياد ه ايجاد  كرد ه و د ارای تناسبات انسانی باشند .
تأثير  تحت  زياد ی  حد   تا  پياد ه  ايمنی  امنیت:   -7
د ر  د ارد .  قرار  فضا  پرد ازی  نور  كيفيت  و  شد ت 
ها  تقاطع  د ر  )خصوصا  پياد ه  و  د وچرخه  هاي  مسير 
با  متناسب  نور  شد ت  بايستي  د وچرخه(  پاركينگ  و 

.)2011:68,Litman(  استاند ارد هاي الزمه باشد
8- جذابیت بصری و هویت اجتماعی: طراحی 
مناسب بايد  سه عنصر صميميت، هويت و زيبايی را 

د ر فضاهای باز همگانی ارتقاء د هد . 
9- اقلیم: محل و جهت گيری ساختمانها، د رختان 
و عناصر معماری قاد رند  از طريق ايجاد  سايه و حفظ 
كنند گی  د عوت  فصلی،  باد های  و  ها  باران  از  افراد  

حوزه های پياد ه را افزايش د هند .

  3.  سفرهاي كوتاهتر از 8 كيلومتر د ر ساعت مي تواند  به وسيله اتوبوس، د وچرخه يا پياد ه انجام گيرد   )فتوحي، 36: 78(.
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معبر  بين  سر و صد ا و کیفیت هوا: حريم   -10
نامطلوب  محيط  از  عابرين  حفظ  به  پياد ه،  و  سواره 

سواره كمك می نمايد .
طراحی  و  ريزی  برنامه  مناسب:  پارکینگ   -11
آثار  تواند   می  پاركينگ  به  مربوط  تسهيالت  د قيق 
به حد اقل رساند ه و د ر عين  را  بر عابرين  منفی آن 
نمايد   تأمين  نيز  را  سواره  مناسب  د سترسی  حال 

)بصيری، 1388، ص 11(.

ابعاد  کلید ي طراحي پاید ار شهري
همسايگی  شهر،  گوناگون  سطوح  از  يك  هر  برای 

)ناحيه(، محله و ساختمان راهبرد هايی جهت د ستيابی 
به توسعه پايد ار ارائه گرد يد ه است. از موارد ی چون 
تقليل  شريانها،  د ر  ترافيك  كاهش  فشرد ه،  )بافت 
استفاد ه از خود روی شخصی، ايجاد  تراكم متعاد ل د ر 
با  مناطق  د ر  نشينی  شهر  تمركز  ای،  حومه  مناطق 
تسهيالت كافی، كاربری مخلوط د ر مقياس محله ای، 
تشويق به ساخت و سازهای جذاب و خوانا( به عنوان 
طراحی  جهت  د ر  توجه  قابل  راهکارهای  مهمترين 
)كاشانی  شود   می  برد ه  نام  شهر  مقياس  د ر  پايد ار 
جو، 1389، ص 214(. ابعاد  كليد ی طراحی پايد ار د ر 
اند  كه  بند ی شد ه  د سته  زمينه كلی  پنج  د ر  شهرها 

 صفحه  6

 
. 215 ، ص1389كاشاني جو، : ؛ مأخذابعاد كليدي پنجگانه در طراحي شهري پايدار و جزئيات آن .1نمودار

 
م عابر پياده در نظام حمل و نقل جايگاه و سه

كشورهاي پيشرفته در سالهاي اخير به خصوص بعد از جنگ جهاني و بازسازي شهرها به دنبال تحقيقات وسيع 
در زمينه حضور بيشتر مردم در فضاهاي عمومي و تشويق آنها به پياده روي، سياست هايي را تدوين نموده و 

ده را مورد توجه قرار داده و ساماندهي آنها را با برنامه ريزي دقيق و همه جانبه دنبال موضوع جابجايي انسان پيا
، اما امروزه اين مبحث از از تصادفات بوده در ابتدا هدف از پرداختن به مسئله پياده بيشتر جلوگيري. مي نمايند

). 9 ص ،1385معيني، ( زاويه كاهش مصرف انرژي نيز قابل بحث مي باشد
 )وضع موجود( شيوه سفر )                                   وضع مطلوب(شيوه سفر                 

 
 .12 ، ص1385معيني، : جايگاه و سهم عابر پياده در نظام حمل و نقل؛ مأخذ .2 نمودار     

 
؛ انديشه باطل منبعث از حذف پياده و رواج موتوريزم  دور باطل ديترويت

در صورتي . شهرهاي بسياري مبتال به دور باطل ديترويت شدند و در اين دور محبوس ماندند از آغاز قرن بيست
كه تقاضاهاي جديد سفر درون شهري به سوي نظام پاسخ گوي حمل و نقل عمومي و غير موتوري هدايت 

     نمود ار 2. جایگاه و سهم عابر پیاد ه د ر نظام حمل و نقل؛ مأخذ: معیني، 1385، ص 12.

 صفحه  6

 
. 215 ، ص1389كاشاني جو، : ؛ مأخذابعاد كليدي پنجگانه در طراحي شهري پايدار و جزئيات آن .1نمودار

 
م عابر پياده در نظام حمل و نقل جايگاه و سه

كشورهاي پيشرفته در سالهاي اخير به خصوص بعد از جنگ جهاني و بازسازي شهرها به دنبال تحقيقات وسيع 
در زمينه حضور بيشتر مردم در فضاهاي عمومي و تشويق آنها به پياده روي، سياست هايي را تدوين نموده و 

ده را مورد توجه قرار داده و ساماندهي آنها را با برنامه ريزي دقيق و همه جانبه دنبال موضوع جابجايي انسان پيا
، اما امروزه اين مبحث از از تصادفات بوده در ابتدا هدف از پرداختن به مسئله پياده بيشتر جلوگيري. مي نمايند

). 9 ص ،1385معيني، ( زاويه كاهش مصرف انرژي نيز قابل بحث مي باشد
 )وضع موجود( شيوه سفر )                                   وضع مطلوب(شيوه سفر                 

 
 .12 ، ص1385معيني، : جايگاه و سهم عابر پياده در نظام حمل و نقل؛ مأخذ .2 نمودار     

 
؛ انديشه باطل منبعث از حذف پياده و رواج موتوريزم  دور باطل ديترويت

در صورتي . شهرهاي بسياري مبتال به دور باطل ديترويت شدند و در اين دور محبوس ماندند از آغاز قرن بيست
كه تقاضاهاي جديد سفر درون شهري به سوي نظام پاسخ گوي حمل و نقل عمومي و غير موتوري هدايت 

نمود ار1. ابعاد  کلید ی پنجگانه د ر طراحی شهری پاید ار و جزئیات آن؛ مأخذ: کاشانی جو، 1389، ص 215.
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عبارتند  از: انرژی، تحرک، بوم، شکل فضايی، طراحی 
و توسعه )نمود ار شماره 2(.

جایگاه و سهم عابر پیاد ه د ر نظام حمل و نقل
كشورهای پيشرفته د ر سالهای اخير به خصوص بعد  
از جنگ جهانی و بازسازی شهرها به د نبال تحقيقات 
وسيع د ر زمينه حضور بيشتر مرد م د ر فضاهای عمومی 
و تشويق آنها به پياد ه روی، سياست هايی را تد وين 
نمود ه و موضوع جابجايی انسان پياد ه را مورد  توجه 
قرار د اد ه و ساماند هی آنها را با برنامه ريزی د قيق و 
همه جانبه د نبال می نمايند . د ر ابتد ا هد ف از پرد اختن 
به مسئله پياد ه بيشتر جلوگيری از تصاد فات بود ه، اما 
امروزه اين مبحث از زاويه كاهش مصرف انرژی نيز 

قابل بحث می باشد  )معينی، 1385، ص 9(.

د ور باطل د یترویت؛ اند یشه باطل منبعث از 
حذف پیاد ه و رواج موتوریزم 

د ور  به  مبتال  بسياری  شهرهای  بيست  قرن  آغاز  از 
باطل د يترويت شد ند  و د ر اين د ور محبوس ماند ند . 
شهری  د رون  سفر  جد يد   تقاضاهای  كه  صورتی  د ر 
به سوی نظام پاسخ گوی حمل و نقل عمومی و غير 
موتوری هد ايت نشود ، د ور جد يد ی از حاكميت خود رو 
آيد  كه موجب  بوجود  می  د يترويت  باطل  د ور  يعنی 
و  ارتباطی  افزايش شمار خود روها، رشد  شبکه های 
د سترسی، افزايش فواصل و د ر نهايت توسعه فيزيکی 
برای  هشد اری  تواند   می  كه  گرد د   می  شهر  شکل 
شهرهای امروزی باشد . به اين ترتيب تراكم خود رو 
بر  را  آثار  بزرگترين  تنهايی  به  امروزی  د ر شهرهای 
محيط  و  انرژی  مصرف  بر  شهر  ی  اند ازه  و  شکل 

ص   ،1388 منش،  )صابر  است  گذاشته  بشر  زيست 
.)27

 
بررسی وضع موجود  نمونه مورد ي

 2 منطقه  صاد قيه،  د وم  فلکه  مطالعاتی:  محور  نام 
مساحت:   ،22 محله   ،2 ناحيه  تهران،  شهرد اری 
تقريبی:  جمعيت   ،)1385 سال  )د ر  نفر   1452288

24990 نفر، تراكم ناخالص جمعيتی: 172

شبکه معابر محور مطالعاتی 
فلکه د وم صاد قيه از شمال به بزرگراه اشرفی اصفهانی، 
به  شرق  از  جناح،  علی  محمد   بزرگراه  به  جنوب  از 
خيابان ستارخان و از غرب به بزرگراه آيت اله كاشانی 
د ر  مؤثر  شهری  محورهای  وجود   شود .  می  محد ود  
منطقه موجب د سترسی آسان به شبکه شريان های 
ارتباط  برقراری  و  غربی  شرقی-  و  جنوبی  شمالی- 
آسان با ساير مناطق گرد يد ه است. از سويی به د ليل 
گذر مسير های بزرگراهی از منطقه با افزايش ترافيك 
عبوری د ر منطقه رو به رو هستيم. وجود  پايانه های 
خطوط  عبور  و  بي.آر.تي  خط  عمومی،  نقل  و  حمل 
مترو و استقرار ايستگاه های اصلی آن د ر منطقه بر 
افزايد .  نقل همگاني می  و  و حمل  د سترسی  آساني 
از د يد  سلسله مراتب شبکه، د ارای 3 راه  اين محور 
شريانی د رجه 1 است، كه شامل بزرگراه محمد  علی 
جناح- بزرگراه جالل آل احمد  و بزرگراه ياد گار امام 
محور  اين   2 د رجه  شريانی  راه  گيرد .  مي  بر  د ر  را 
همان خيابان ستارخان است كه به فلکه د وم صاد قيه 

 صفحه  7

خودروها، نشود، دور جديدي از حاكميت خودرو يعني دور باطل ديترويت بوجود مي آيد كه موجب افزايش شمار 
رشد شبكه هاي ارتباطي و دسترسي، افزايش فواصل و در نهايت توسعه فيزيكي شكل شهر مي گردد كه مي 

به اين ترتيب تراكم خودرو در شهرهاي امروزي به تنهايي بزرگترين . تواند هشداري براي شهرهاي امروزي باشد
 ، ص1388صابر منش، ( ر گذاشته استآثار را بر شكل و اندازه ي شهر بر مصرف انرژي و محيط زيست بش

27( .

 
. 28 ، ص1388صابر منش، : ؛ مأخذدور باطل ديترويت .3نمودار

 
نمونه موردي  بررسي وضع موجود

 نفر 1452288: مساحت، 22 محله ،2ناحيه  ،شهرداري تهران 2 منطقه ،فلكه دوم صادقيه :نام محور مطالعاتي
 172 :تراكم ناخالص جمعيتي ،فرن 24990: جمعيت تقريبي ،)1385در سال (

 

 
. نگارندگان: ؛ مأخذمورد مطالعهمحدوده  جغرافيايي موقعيت .2شكل 

 
  محور مطالعاتي معابرشبكه 

فلكه دوم صادقيه از شمال به بزرگراه اشرفي اصفهاني، از جنوب به بزرگراه محمد علي جناح، از شرق به خيابان 
ثر در منطقه موجب ؤوجود محورهاي شهري م. ه كاشاني محدود مي شوداز غرب به بزرگراه آيت ال ستارخان و
غربي و برقراري ارتباط آسان با ساير مناطق  جنوبي و شرقي- به شبكه شريان هاي شمالي- آساندسترسي 

رو به رو از سويي به دليل گذر مسير هاي بزرگراهي از منطقه با افزايش ترافيك عبوري در منطقه  .گرديده است
و عبور خطوط مترو و استقرار ايستگاه هاي اصلي  تي.آر.بي پايانه هاي حمل و نقل عمومي، خط وجود. مهستي

نمود ار3. د ور باطل د یترویت؛ مأخذ: صابر منش، 8831، ص 82.

 صفحه  7

خودروها، نشود، دور جديدي از حاكميت خودرو يعني دور باطل ديترويت بوجود مي آيد كه موجب افزايش شمار 
رشد شبكه هاي ارتباطي و دسترسي، افزايش فواصل و در نهايت توسعه فيزيكي شكل شهر مي گردد كه مي 

به اين ترتيب تراكم خودرو در شهرهاي امروزي به تنهايي بزرگترين . تواند هشداري براي شهرهاي امروزي باشد
 ، ص1388صابر منش، ( ر گذاشته استآثار را بر شكل و اندازه ي شهر بر مصرف انرژي و محيط زيست بش

27( .

 
. 28 ، ص1388صابر منش، : ؛ مأخذدور باطل ديترويت .3نمودار

 
نمونه موردي  بررسي وضع موجود

 نفر 1452288: مساحت، 22 محله ،2ناحيه  ،شهرداري تهران 2 منطقه ،فلكه دوم صادقيه :نام محور مطالعاتي
 172 :تراكم ناخالص جمعيتي ،فرن 24990: جمعيت تقريبي ،)1385در سال (

 

 
. نگارندگان: ؛ مأخذمورد مطالعهمحدوده  جغرافيايي موقعيت .2شكل 

 
  محور مطالعاتي معابرشبكه 

فلكه دوم صادقيه از شمال به بزرگراه اشرفي اصفهاني، از جنوب به بزرگراه محمد علي جناح، از شرق به خيابان 
ثر در منطقه موجب ؤوجود محورهاي شهري م. ه كاشاني محدود مي شوداز غرب به بزرگراه آيت ال ستارخان و
غربي و برقراري ارتباط آسان با ساير مناطق  جنوبي و شرقي- به شبكه شريان هاي شمالي- آساندسترسي 

رو به رو از سويي به دليل گذر مسير هاي بزرگراهي از منطقه با افزايش ترافيك عبوري در منطقه  .گرديده است
و عبور خطوط مترو و استقرار ايستگاه هاي اصلي  تي.آر.بي پايانه هاي حمل و نقل عمومي، خط وجود. مهستي

شکل 2. موقعیت جغرافیایي محد ود ه مورد  مطالعه؛ مأخذ: نگارند گان.
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 صفحه  8

سلسله مراتب شبكه، داراي  ديداين محور از . مي افزايد همگانيدسترسي و حمل و نقل  آسانيآن در منطقه بر 
ل آل احمد و بزرگراه يادگار امام را بزرگراه جال است، كه شامل بزرگراه محمد علي جناح- 1راه شرياني درجه  3

صادقيه ختم مي شود  فلكه دوماين محور همان خيابان ستارخان است كه به  2راه شرياني درجه . در بر مي گيرد
همچنين خيابان جمع . ولي از اهميت دسترسي بسيار بااليي برخوردار است خيابان كم پهنايي است،و با اينكه 

كه به ترتيب به خيابانهاي خسرو شمالي و خسرو جنوبي است محور شامل خيابانهاي كننده و پخش كننده اين 
سازمان آب و شهيد گالب متصل مي باشند و ساير معابر و راههاي دسترسي سواره كه در نقشه با رنگ زرد 

 .مشخص اند، به عنوان دسترسي محلي هستند
 

 
. نگارندگان: ؛ مأخذمحور مطالعاتيسلسله مراتب شبكه معابر و ترافيك سواره در  .3شكل 

 
 و يافته ها نظر سنجي

ركت شهروندان و مشا گيريتكميل مطالعات و برداشت هاي ميداني صورت گرفته و به منظور بهره  راستايدر 
در ) محور مطالعاتيو شاغلين  جامعه آماري اصناف% 10با استفاده از نظرات (پرسشنامه اي در تصميم سازي ها، 

.  شد نظر گرفته

 
: تمهيدات پيشنهادي مؤثر؛ مأخذنظر سنجي محسوس ترين مشكالت هنگام تردد پياده و  .5و  4نمودار 

. نگارندگان
 

است،   پهنايي  كم  خيابان  اينکه  با  و  شود   می  ختم 
ولی از اهميت د سترسی بسيار بااليی برخورد ار است. 
همچنين خيابان جمع كنند ه و پخش كنند ه اين محور 
شامل خيابانهای خسرو شمالی و خسرو جنوبی است 
كه به ترتيب به خيابانهای سازمان آب و شهيد  گالب 
د سترسی  راههای  و  معابر  ساير  و  باشند   می  متصل 
سواره كه د ر نقشه با رنگ زرد  مشخص اند ، به عنوان 

د سترسی محلی هستند .

نظر سنجی و یافته ها
د ر راستاي تکميل مطالعات و برد اشت های ميد انی 
مشاركت  و  گيري  بهره  منظور  به  و  گرفته  صورت 
ای  پرسشنامه  ها،  سازی  تصميم  د ر  شهروند ان 
و  اصناف  آماری  جامعه   %10 نظرات  از  استفاد ه  )با 

شکل 3. سلسله مراتب شبکه معابر و ترافیک سواره د ر محور مطالعاتی؛ مأخذ: نگارند گان.

شکل 4. تراکم باال و کند ي جابجایي د ر محور پیاد ه و سواره فلکه د وم صاد قیه؛ مأخذ: نگارند گان.

 صفحه  9

 
. نگارندگان: ؛ مأخذتراكم باال و كندي جابجايي در محور پياده و سواره فلكه دوم صادقيه. 4شكل 

 
 :يادآوري براينكاتي 

يد و از ياز دادن حق تقدم مداوم به وسايط نقليه موتوري كه به تخريب محيط خواهد انجاميد، پرهيز نما-1
 .، دوچرخه سواران، سالمندان، كودكان و كم توانان بنگرند و نه فقط از ديد رانندگانپياده گانديد عابران 

 .ه ها، پيشنهادها و مشورت هاي زياد استنيازمند ارائه گزينمناسب،  يك شبكه حمل و نقل-2
 .را با ساختمانها، ديوارها، حصارها و ديگر موانع سد نكنيد پياده گانراه -3
وسايط نقليه  فشردگيبراي استفاده از كيفيت زيست محيطي هر خيابان، تا حدي كه ممكن است از -4

 ).55 ، ص1387تيبالدز، ( بكاهيد

 
 .نگارندگان: ؛ مأخذد در محور مطالعاتيساير معضالت و مشكالت ترد .5شكل 

 
  SWOTاز مدل  بهره گيريتجزيه و تحليل با 

 پياده گانسالمت و امنيت  سالهاست حضور وسايل نقليه موتوري در محور فلكه دوم صادقيه، عامل تهديد كننده
عات بدست آمده از بررسي بوده است و با توجه به نتايج پرسشنامه و اطال) سالمندان، كودكان و معلولين به ويژه(

، پياده روهابه ) موتور سيكلت ها به ويژه(مشخص است تجاوز وسايل نقليه  عكسهاهاي ميداني، همانطور كه در 
بصري تا حدودي بر آشفتگي سيماي  ديدموجب عدم كارآيي مناسب اينگونه معابر در طول اين محور شده و از 

؛ عرض كم، كفسازي نامناسب و ناهموار پياده رو هاي اين محور و همچنين. كالبدي محله تأثير منفي مي گذارد

 صفحه  8

سلسله مراتب شبكه، داراي  ديداين محور از . مي افزايد همگانيدسترسي و حمل و نقل  آسانيآن در منطقه بر 
ل آل احمد و بزرگراه يادگار امام را بزرگراه جال است، كه شامل بزرگراه محمد علي جناح- 1راه شرياني درجه  3

صادقيه ختم مي شود  فلكه دوماين محور همان خيابان ستارخان است كه به  2راه شرياني درجه . در بر مي گيرد
همچنين خيابان جمع . ولي از اهميت دسترسي بسيار بااليي برخوردار است خيابان كم پهنايي است،و با اينكه 

كه به ترتيب به خيابانهاي خسرو شمالي و خسرو جنوبي است محور شامل خيابانهاي كننده و پخش كننده اين 
سازمان آب و شهيد گالب متصل مي باشند و ساير معابر و راههاي دسترسي سواره كه در نقشه با رنگ زرد 

 .مشخص اند، به عنوان دسترسي محلي هستند
 

 
. نگارندگان: ؛ مأخذمحور مطالعاتيسلسله مراتب شبكه معابر و ترافيك سواره در  .3شكل 

 
 و يافته ها نظر سنجي

ركت شهروندان و مشا گيريتكميل مطالعات و برداشت هاي ميداني صورت گرفته و به منظور بهره  راستايدر 
در ) محور مطالعاتيو شاغلين  جامعه آماري اصناف% 10با استفاده از نظرات (پرسشنامه اي در تصميم سازي ها، 

.  شد نظر گرفته

 
: تمهيدات پيشنهادي مؤثر؛ مأخذنظر سنجي محسوس ترين مشكالت هنگام تردد پياده و  .5و  4نمودار 

. نگارندگان
 

نمود ار 4 و 5. نظر سنجی محسوس ترین مشکالت هنگام ترد د  پیاد ه و تمهید ات پیشنهاد ی مؤثر؛ مأخذ: نگارند گان.
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شاغلين محور مطالعاتی( د ر نظر گرفته شد . 

  نکاتي براي یاد آوري:
1- از د اد ن حق تقد م مد اوم به وسايط نقليه موتوری 
كه به تخريب محيط خواهد  انجاميد ، پرهيز نماييد  و 
از د يد  عابران پياد ه گان، د وچرخه سواران، سالمند ان، 
كود كان و كم توانان بنگرند  و نه فقط از د يد  رانند گان.

2- يك شبکه حمل و نقل مناسب، نيازمند  ارائه گزينه 
ها، پيشنهاد ها و مشورت های زياد  است.

3- راه پياد ه گان را با ساختمانها، د يوارها، حصارها و 
د يگر موانع سد  نکنيد .

هر  محيطی  زيست  كيفيت  از  استفاد ه  برای   -4

خيابان، تا حد ی كه ممکن است از فشرد گي وسايط 
نقليه بکاهيد  )تيبالد ز، 1387، ص 55(.

 SWOT تجزیه و تحلیل با بهره گیري از مد ل
سالهاست حضور وسايل نقليه موتوری د ر محور فلکه 
امنيت  و  سالمت  كنند ه  تهد يد   عامل  صاد قيه،  د وم 
معلولين(  و  كود كان  سالمند ان،  ويژه  )به  گان  پياد ه 
بود ه است و با توجه به نتايج پرسشنامه و اطالعات 
بد ست آمد ه از بررسی های ميد انی، همانطور كه د ر 
ويژه  )به  نقليه  وسايل  تجاوز  است  عکسها مشخص 
موتور سيکلت ها( به پياد ه روها، موجب عد م كارآيی 
مناسب اينگونه معابر د ر طول اين محور شد ه و از د يد  
بصری تا حد ود ی بر آشفتگی سيمای كالبد ی محله 

تأثير منفی می گذارد . همچنين؛ عرض كم، كفسازی 
نامناسب و ناهموار پياد ه رو های اين محور و ازد حام 
زمانهای  د ر  سواره  و  پياد ه  ترافيك  ظرفيت  از  بيش 
بحران )مانند : خريد  سال نو( موجب اين خواهد  شد  
از موانع موجود  د ر  برای رهايی  پياد ه گان  كه سيل 
تجاوز  سواره  حريم  به  حركت،  كند ی  و  روها  پياد ه 
و  تهد يد   را  پياد ه  امنيت  شد ت  به  كار  اين  كه  كند  
وجود ،  اين  با  افزايد .  می  سواره  محد ود ه  ترافيك  بر 
سواره  حركت  تسهيل  رويکرد   كه  رسد   می  نظر  به 
و  شهری  مد يران  بر  گان  پياد ه  حقوق  به  توجه  بی 
با  كه  چرا  است  گرد يد ه  غالب  نيز  ذيربط  مسووالن 
وجود  حجم عظيمی از معضالت و مشکالت پياد ه و 

سواره و تد اخل حركتی آنان د ر اغلب اوقات، متأسفانه 
هنوز راهکاری اساسی برای ساماند هی اينگونه فضاها 
اتخاذ نگرد يد ه است، تا آنجا كه د ر شب خريد  سال نو 
)حتی برای ساعاتی(، از گذر وسايل نقليه موتوری د ر 
مسير ميان فلکه اول تا د وم صاد قيه، جلوگيری نشد ه 
با  و  ايمن  روان،  ترد د   براي  راهکارهايی  البته  است. 
آرامش پياد ه و سواره د ر اين محور وجود  د ارد  كه د ر 
اد امه به بررسی كامل اين عوامل پرد اخته شد ه و نتابج 
حاصل از مطالعات و بررسی های ميد انی محد ود ه را 

می توان د ر قالب جد ولهاي SWOT  ارائه د اد : 
جهت  شود ،  می  مالحظه   5 نمود ار  د ر  كه  همانطور 
تمايل نمود ار به سمت موقعيت راهبرد  محافظه كارانه 

 صفحه  9

 
. نگارندگان: ؛ مأخذتراكم باال و كندي جابجايي در محور پياده و سواره فلكه دوم صادقيه. 4شكل 

 
 :يادآوري براينكاتي 

يد و از ياز دادن حق تقدم مداوم به وسايط نقليه موتوري كه به تخريب محيط خواهد انجاميد، پرهيز نما-1
 .، دوچرخه سواران، سالمندان، كودكان و كم توانان بنگرند و نه فقط از ديد رانندگانپياده گانديد عابران 

 .ه ها، پيشنهادها و مشورت هاي زياد استنيازمند ارائه گزينمناسب،  يك شبكه حمل و نقل-2
 .را با ساختمانها، ديوارها، حصارها و ديگر موانع سد نكنيد پياده گانراه -3
وسايط نقليه  فشردگيبراي استفاده از كيفيت زيست محيطي هر خيابان، تا حدي كه ممكن است از -4

 ).55 ، ص1387تيبالدز، ( بكاهيد

 
 .نگارندگان: ؛ مأخذد در محور مطالعاتيساير معضالت و مشكالت ترد .5شكل 

 
  SWOTاز مدل  بهره گيريتجزيه و تحليل با 

 پياده گانسالمت و امنيت  سالهاست حضور وسايل نقليه موتوري در محور فلكه دوم صادقيه، عامل تهديد كننده
عات بدست آمده از بررسي بوده است و با توجه به نتايج پرسشنامه و اطال) سالمندان، كودكان و معلولين به ويژه(

، پياده روهابه ) موتور سيكلت ها به ويژه(مشخص است تجاوز وسايل نقليه  عكسهاهاي ميداني، همانطور كه در 
بصري تا حدودي بر آشفتگي سيماي  ديدموجب عدم كارآيي مناسب اينگونه معابر در طول اين محور شده و از 

؛ عرض كم، كفسازي نامناسب و ناهموار پياده رو هاي اين محور و همچنين. كالبدي محله تأثير منفي مي گذارد

شکل 5. سایر معضالت و مشکالت ترد د  د ر محور مطالعاتي؛ مأخذ: نگارند گان.
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نمره نهایی وزن رتبه نقاط قوت S )د رونی(  کد
محیطی

0/09 0/03 3 وجود  شيب مناسب برای احد اث سامانه پساب و جمع آوری آبهای سطحی S1
0/32 0/08 4 S2 د رآمد  زايی باال د ر كاربريهای تجاری محد ود ه به د ليل مركزيت خريد 

اقتصاد ی
0/09 0/03 3 S3 د رصد  باالی جمعيت جوان و تأثير آن د ر رونق و پويايی اقتصاد ی
0/15 0/05 3 S4 وجود  مسجد  امام صاد ق )ع( به عنوان مركز تجمعات اجتماعی و فرهنگی 

0/15اجتماعی 0/05 3 محلي و مركزي مناسب جهت برقراري تعامالت فرهنگی، اجتماعی  S5
0/15 0/05 3 تأمين نسبی امنيت با وجود  كيوسکهای پليس سيار د ر فلکه اول و د وم صاد قيه  S6
0/12 0/04 3 اختصاص فضايی جد يد ، جهت پارک موتور سيکلت د ر حاشيه سواره رو  S7

کالبد ی
0/12 0/04 3 S8 وجود  پاركينگ های طبقاتی مناسب د ر محور صاد قيه 
0/28 0/07 4 پوشش منطقه با شبکه معابر بزرگراهی و شريانی اصلی  S9
0/09 0/03 3 نزد يکی مراكز اد اری و آموزشی به مناطق مسکونی  S10
1/56 جمع کل         

نمره نهایی وزن رتبه نقاط ضعف W )د رونی(  کد
0/07 0/07 1 تراكم بسيار باال و كمبود  فضاهای باير و باز برای گسترش به فضای سبز W1

0/07محیطی 0/07 1  آلود گی های زيست محيطی برآمد ه  از راهبند ان و ترد د  بيش از ظرفيت 
سواره

W2

0/09 0/09 1  افزايش روز افزون مشاغل كاذب )مانند : د ستفروشان، د الالن، تراكت پخش
كن ها( و معضالت بيشمار اجتماعی- اخالقی د ر محد ود ه

W3

0/10اجتماعی 0/05 2 هزينه باالی خريد  زمين براي اصالح هند سی گذرهای پياد ه و سواره  W4
0/05 0/05 1 W5 كمبود  زير ساختهای فرهنگی و ورزشی
0/10 0/05 2 نقش كمرنگ مرد م د ر تصميمات سرنوشت ساز محله  W6
0/09 0/09 1 W7  كف سازی نامناسب و عد م تناسب ميان عرض معابر با حجم باالی آمد  و شد 

کالبد ی
0/08 0/08 1 عد م امکان آمد  و شد   ايمن برای شهروند ان و به خصوص نابينايان  W8
0/08 0/04 2 آشفتگی سيمای بصری و عد م تناسب ساخت و سازهای جد يد  با بافت قد يم  W9
0/10 0/05 2 W10 ضعف د ر سلسله مراتب د سترسی گذرگاههاي موجود 

w= 0/83         S + W = )56/1( + )83/0( = 39/2                                                                                  جمع کل

جد ول 2. رتبه بند ی و ارزیابی نهایی عوامل د رونی )نقاط قوت(؛ مأخذ: نگارند گان.

جد ول 3. رتبه بند ی و ارزیابی نهایی عوامل د رونی )نقاط ضعف(؛ مأخذ: نگارند گان.
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نمره نهایی وزن رتبه فرصت ها  O)بیرونی(  کد

0/28 0/07 4  كاهش آلود گی ها و امکان بهبود  وضعيت زيست محيطی با گسترش حمل و نقل 
عمومی و جايگزينی ترد د  پياد ه و د وچرخه به جای سواره  O1

محیطی

0/15 0/05 3 گرايش به سرمايه گذاری های بيشتر بخش خصوصی با اجرايی شد ن طرح پياد ه راه  O2

ی
صاد 

اقت

0/15 0/05 3 O3 كاهش هزينه های جابجايی روزانه با جايگزينی ترد د  د وچرخه به جای موتور برای اصناف 

0/28 0/07 4 O4 محد ود  كرد ن مشاغل كاذب و جذب گروههای شغلی با تحصيالت باالتر

0/12 0/04 3 پتانسيل باالی قشر جمعيتی فعال جامعه براي اشتغال د ر مراكز تجاری O5

0/18 0/06 3  افزايش تعامالت اجتماعی و رونق مباد الت فرهنگی بين شهروند ان، از طريق ايجاد  فضايی 
كامال مطلوب برای گفتگو و د يد ار پياد گان O6

اجتماعی

0/18 0/06 3 O7 امکان جلب مشاركت ساكنان د ر تصميم گيری ها، جهت حل مسائل و پيشبرد  توسعه 

0/15 0/05 3 O8 د سترسی مناسب به متروی صاد قيه و طرشت

ی
کالبد 

0/36 0/09 4
 امکان ايجاد  پياد ه راه تجاری، مسير نابينايان، د وچرخه رو و فضای بازی كود كان با 

اجرايی شد ن پروژه ی زيرگذر سواره و روگذر پياد ه O9

0/32 0/08 4
 امکان تبد يل فلکه اول صاد قيه به ميد انی با محوريت پياد ه و القاء حس هويت و 

سرزند گی شهری O10
O= 2/17         جمع کل

نمره نهایی وزن رتبه تهد ید ها T)بیرونی(  کد

0/08 0/08 1 T1 تهد يد  سالمت روانی و جسمانی شهروند ان بد ليل آلود گی های محيطی 

0/08محیطی 0/04 2
 توسعه لجام گسيخته و بی توجهی به ساختار طبيعی و بوم شناختي كه موجب 

ناپايد اری د ر زيست بوم محله  می شود 
T2

0/09 0/09 1 T3 انباشت زباله و وجود  جانوران و حشرات بيماريزا

0/10 0/05 2 T4 رشد  تصاعد ی قيمت زمين و مسکن

ی
صاد 

0/12اقت 0/06 2 T5 نبود  رقابت بخش های تجاری كوچك به علت شکل گيری مراكز تجاری بزرگ

0/12 0/06 2 T6 نبود  برنامه ای مد ون د ر زمينه ي ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی شهروند ان اجتماعی

0/08 0/08 1 T7 نبود  امنيت الزم د ر محيط های عمومی و مکانهای بی د فاع شهری

0/12 0/06 2 T8 رشد  فزآيند ه ی نقش سواره و كاهش روابط و تعامالت اجتماعی مرد م د ر محله

0/09 0/09 1 T9 گرايش خرد ه فروشی ها به استقرار د ر حاشيه معابر اصلی 

ی
کالبد 

0/07 0/07 1 T10 عد م روشنايی مناسب د ر معابر پياد ه و سواره و تأثير بر افزايش جرم خيزی محله
T= 0/95         O + T =  ) 17/2 (  +)  95/0( =  12/3                                                                     جمع کل

جد ول 4. رتبه بند ی و ارزیابی نهایی عوامل بیرونی )فرصت ها(؛ مأخذ: نگارند گان.

جد ول 5. رتبه بند ی و ارزیابی نهایی عوامل بیرونی )تهد ید ها(؛ مأخذ: نگارند گان.
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است كه شامل مرمت فضاها و توانمند  سازی آنها با 
با  متناسب  راهکارهای  و  ها  طرح  اجرای  و  انتخاب 
شرايط محور مورد  مطالعه می باشد . طبق اين نمود ار 
د ر راهبرد  WO هد ف اين است كه با بهره گيری از 
فرصتهای موجود  سعی شود ، نقاط ضعف د اخلی بهبود  
يابد  و از تمام امکانات موجود  جهت توانمند  سازی و 
بهبود  وضعيت موجود  استفاد ه گرد د  تا زمينه را برای 
و  لذت  با  همراه  ايمن،  روان،  روی  پياد ه  و  حركت 

آرامش فرآهم شود .

نتیجه گیری و جمعبند ي
شهر  الگوی  غلبه  و  سواره  حركت  گسترش  اگرچه   
ماشينی، ضرورت پياد ه گستری د ر شهرهای ايران را 
اما واقعيت اين است كه كارآيی  ُپر رنگ می نمايد ، 
يك محور پياد ه، تابع شرايط متفاوتی است كه از انگاره 
اجرايی  الگوی  نبايد   و  كنند   نمی  تبعيت  ثابتی  های 
شهرهای  برای  اجرايی  الگوی  منزله  به  شهر  يك 
د يگر نيز تلقی گرد د . تجارب موفق جهانی نشان د اد ه 
است كه برنامه ريزی و طراحی فضاهای پياد ه زمانی 
موفق خواهد  بود  كه عالوه بر عوامل كالبد ی؛ شرايط 
و  روانی  الگوی  حتی  و  اقليمی  فرهنگی،  اجتماعی، 
رفتاری مرد م د ر نظر گرفته شود . بنابراين، د ر برنامه 

ريزی و ساماند هی ها، الزم است روابط متقابل نظام 
حركتی پياد ه با د يگر عرصه های حيات شناسايی و 
تحليل گرد د . از اينرو براي بهره گيری مناسب از اين 
رويکرد  د ر مراكز كهن شهری، شناخت اهميت، جايگاه 
و عملکرد  فضاهای پياد ه الزم و ضروری است و برای 
ساماند هی آن بايد  با نگرشی جامع از اصولی، همچون 
پياد ه رو سازی،  استاند ارد ها و جوانب  تمامی  رعايت 
از قبيل زير ساختها و تجهيزات گذرگاههاي پياد ه د ر 
راستاي افزايش امنيت و آسايش پياد ه گان، فرهنگ 
روابط  تقويت  های  زمينه  كرد ن  فرآهم  و  ها  سازی 
و تعامالت اجتماعی، گسترش حمل و نقل عمومی، 
پيش بينی مسير حركت معلوالن، مسير د وچرخه د ر 

راستای توسعه پايد ار شهری قد م برد اشت.

ارائه پیشنهاد ات و راهکارها 
منظور  به  و  گرفته  صورت  مطالعات  ی  نتيجه  د ر 
و  آمد   و  د ر رفت  آساني  و  پياد ه گان  ايمنی  افزايش 
د ر  موتوری  غير  نقل  و  حمل  جايگزينی  و  گسترش 
راستای توسعه پايد ار شهری، گزينه های زير پيشنهاد  

می گرد د :
سواره  زیرگذر  ایجاد   پیشنهاد ی  طرح   -1
و روگذر پیاد ه با ایجاد  مسیر د وچرخه رو و 

نمود ار 6. تعیین موقعیت و راهبرد  عمد ه محور مورد  مطالعه؛ مأخذ: نگارند گان.

 صفحه  14

 
. نگارندگان: ؛ مأخذعمده محور مورد مطالعه راهبردتعيين موقعيت و  .6نمودار 

 
محافظه كارانه است كه  راهبردمالحظه مي شود، جهت تمايل نمودار به سمت موقعيت  5همانطور كه در نمودار 

ل مرمت فضاها و توانمند سازي آنها با انتخاب و اجراي طرح ها و راهكارهاي متناسب با شرايط محور مورد شام
هدف اين است كه با بهره گيري از فرصتهاي موجود سعي  WO راهبردطبق اين نمودار در . مطالعه مي باشد

سازي و بهبود وضعيت موجود استفاده شود، نقاط ضعف داخلي بهبود يابد و از تمام امكانات موجود جهت توانمند 
. گردد تا زمينه را براي حركت و پياده روي روان، ايمن، همراه با لذت و آرامش فرآهم شود

 
 و جمعبندينتيجه گيري 

اگرچه گسترش حركت سواره و غلبه الگوي شهر ماشيني، ضرورت پياده گستري در شهرهاي ايران را پر رنگ  
است كه كارآيي يك محور پياده، تابع شرايط متفاوتي است كه از انگاره هاي ثابتي  مي نمايد، اما واقعيت اين

. تبعيت نمي كنند و نبايد الگوي اجرايي يك شهر به منزله الگوي اجرايي براي شهرهاي ديگر نيز تلقي گردد
بود كه عالوه  تجارب موفق جهاني نشان داده است كه برنامه ريزي و طراحي فضاهاي پياده زماني موفق خواهد

. بر عوامل كالبدي؛ شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقليمي و حتي الگوي رواني و رفتاري مردم در نظر گرفته شود
بنابراين، در برنامه ريزي و ساماندهي ها، الزم است روابط متقابل نظام حركتي پياده با ديگر عرصه هاي حيات 

ي مناسب از اين رويكرد در مراكز كهن شهري، شناخت اهميت، بهره گيربراي از اينرو . شناسايي و تحليل گردد
جايگاه و عملكرد فضاهاي پياده الزم و ضروري است و براي ساماندهي آن بايد با نگرشي جامع از اصولي، 

پياده در  گذرگاههايهمچون رعايت تمامي استانداردها و جوانب پياده رو سازي، از قبيل زير ساختها و تجهيزات 
، فرهنگ سازي ها و فرآهم كردن زمينه هاي تقويت روابط و تعامالت پياده گانافزايش امنيت و آسايش  راستاي

پايدار  ، مسير دوچرخه در راستاي توسعهمعلوالنبيني مسير حركت  اجتماعي، گسترش حمل و نقل عمومي، پيش
. شهري قدم برداشت
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پیشبینی مسیر نابینایان و معلولین.
د ر صورتی كه از لحاظ زمانبند ی و تأمين منابع مالی 
تمامی شرايط مناسب باشد ، به گسترش شبکه حمل 
و نقل عمومی و احد اث روگذر پياد ه و زير گذر سواره 
و  خسرو(  تقاطع  تا  صاد قيه  د وم  فلکه  محد ود ه  )د ر 
ايجاد  مسير د وچرخه )با پيشبينی 5 ايستگاه د وچرخه( 
و مسير نابينايان و معلولين با محوريت تسهيل د ر ترد د  
حمل و نقل غير موتوری پرد اخته خواهد  شد . احد اث 
مسير ويژه پياد ه عالوه بر آنکه د ر تجد يد  حيات مراكز 

شهري نقشي انکارناپذير ايفا مي كند ، با فراهم آورد ن 
امکان تعامالت اجتماعي، به شهروند ان اجازه مي د هد  
د ر محيطي آرام، بد ون اينکه هر لحظه خطر برخورد  
يا تصاد ف با خود رو را احساس كنند ، حواس خود  را 
پياد ه  يا  بصري  حظ  جنس،  انتخاب  معطوف  كامال 
روي بي د غد غه كنند . محورهای پياد ه د ر صورت د ارا 
بافت  تواند   می  خاص  های  پتانسيل  و  ارزش  بود ن 
ايجاد   مثال:  طور  به  كند .  متحول  را  خود   پيرامونی 
فعاليت های تجاری د ر محور پياد ه به نحوی كه مورد  

راهبرد ها و راهکارهای د ستیابی معیار و اهد اف
ی

طبقه بند 
گسترش فضای سبز و استفاد ه از عناصر طبيعی د ر محيط )مانند : استفاد ه 

از عناصر طبيعی به عنوان حفاظ طبيعی، براي جد ا سازي معبر پياد ه از 
سواره(

مطلوبيت محيط بر مبنای توسعه ي پايد ار

محيطی

تقويت مراكز خريد  تجاری و ورود  بخش خصوصی به عرصه های بزرگ 
مقياس د ر سطح فرا منطقه ای

انعطاف پذيری و توسعه اقتصاد ی

اقتصاد ی

كنترل آسيب های اجتماعی و افزايش نظارت همگاني
افزايش تعلق مکانی و فرهنگ مشاركت د ر ساكنان
زمينه سازی و توسعه عرصه های تعامالت اجتماعی

سرزند گی و حيات شهری و افزايش تعامالت

اجتماعی

ساماند هی سيما و منظر شهری با محوريت چشم اند از های طبيعی و مصنوع
نوسازی بافتهای فرسود ه و حفظ بناهای با ارزش

طراحی كفسازی مناسب و مسير ويژه ای جهت ترد د  ايمن نابينايان )خط 
زرد  برجسته(

مکانيابی و استقرار مناسب و كارآمد  مبلمان و تجهيزات شهری
انتقال ترافيك سواره به زير گذر و طراحی پياد ه راه و  مسير د وچرخه

تناسبات بصری، باال برد ن كيفيت زند گی 
شهری، افزايش رفاه و رضايتمند ی ساكنان

كالبد ی و مبلمان شهری

آرام سازی ترافيك د ر گره ها و نقاط بحرانی
ساماند هی و گسترش شبکه حمل و نقل عمومی

ترويج و گسترش استفاد ه از د وچرخه به جای موتور
ارتقای فرهنگ ترافيکی و توان مد يريت حمل و نقل

روانی و ايمنی ترافيك و سهولت د سترسی

شبکه بند ی معابر و حمل نقل

جد ول 6. بررسی طراحی یک محد ود ه پیاد ه مد ار،  بر اساس قوت ها  و فرصت ها؛ مأخذ: نگارند گان.
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توجه عابران باشد ، اقتصاد  محله را متحول ساخته و 
با تغيير كاربری بناهای با ارزش به عنوان محل های 
پيشبينی  با  يا  و  رستوران(  و  هتل  )مانند :  استراحت 
مکانهايی جهت برگزاری جشن ها و مراسم مختلف 
كود كان  بازی  محل  و  مسابقات(  برگزاری  )مانند : 
شد .  خواهد   شهروند ان  سرزند گی  و  جذابيت  موجب 
همچنين ارتقای حس زيبايی شناسی و بهبود  وضعيت 
سيمای بصری فضا به عنوان يکی از مهمترين عوامل 
جذب كنند ه و مؤثر بر سرزند گی و حيات شهری بايد  
مورد  توجه قرار گيرد  كه د ر اين خصوص اصالح كف 
به  گياهان  كاشت  و  نماها  آب  ساخت  ها،  جد اره  و 
منظور تلطيف هوا، ايجاد  گزينه های متنوع نشستن، 
محافظت  برای  مصنوعی(  يا  )طبيعی  سايبان  ايجاد  
عابرين پياد ه از تابش نور آفتاب و باد  و بارش باران و 

نورپرد ازی د ر شب پيشنهاد  می گرد د .
 

محور  به  سواره  ورود   موقت  ممنوعیت   -2
)مانند :  سال  از  خاصی  ایام  د ر  مطالعاتی 

خرید  عید  نوروز(
زمان،  كمبود   و  مالی  منابع  نشد ن  تأمين  د ر صورت 
پيشنهاد  می گرد د  مسير اصلی ميان فلکه د وم تا اول 
صاد قيه، د ر زمانهای خاص و شرايط بحرانی )مانند : 
خريد  عيد  نوروز د ر اواخر اسفند  ماه( بر روی آمد  و 
شد  وسايل نقليه موتوری بسته شود  و د ر اين مد ت، 
مسيرهای جايگزين فرعی )مانند : خيابان سازمان آب 
د ر شمال و شهيد  گالب د ر جنوب محور مطالعاتی( 
سواره  ترافيك  هد ايت  روش  اين  د ر  شود .   استفاد ه 
به خيابانهای اطراف منتقل شد ه ولی به گونه ای كه 
محد ود ه  د ر  خود روها  ازد حام  و  ترافيك  سنگينی  با 
مواجه نگرد يم. بلوار 30 متری شهيد  گالب د ر موازات 
جنوبی ستارخان، ظرفيت ترافيکی بااليی را د ارا است 
كه می تواند  به عنوان جايگزينی مناسب برای ترافيك 
عبوری جنوب محد ود ه ی مورد  نظر پيشنهاد  گرد د . 
همچنين خيابان سازمان آب نيز د ر شمال محور مورد  
نظر، قابليت ترد د  بخشی از حجم سواره و د سترسی 

را د ارا می باشد . 

های  طراحی  د ر  توجه  قابل  نکات  پیشبینی 
پیشنهاد ی 

فضای  طراحی  تقابل  نحوه   )1 شماره  نکته 
پیاد ه د ر مقابل خیابان های پرترد د   حرکت 

سواره
سواره،  ترافيك  ساز  محد ود يت  تأثيرات  مقابل  د ر 
مسيرهای عبور پياد ه نقش پيچيد ه ای را د ر پشتيبانی 
از رفت و آمد  پياد ه ها ايفا می كنند . اين مسيرها اول 
به يك حوزه ی مركزی كه به حركت عابرين پياد ه 
ی  حوزه  يك  به  د وم  و  باشد   كرد ه  پيد ا  اختصاص 

 صفحه  16

وجه عابران باشد، اقتصاد محله را متحول ساخته و با تغيير كاربري بناهاي با ارزش به عنوان نحوي كه مورد ت
و يا با پيشبيني مكانهايي جهت برگزاري جشن ها و مراسم مختلف ) هتل و رستوران: مانند(محل هاي استراحت 

همچنين  .شدخواهد  و محل بازي كودكان موجب جذابيت و سرزندگي شهروندان) برگزاري مسابقات: مانند(
ارتقاي حس زيبايي شناسي و بهبود وضعيت سيماي بصري فضا به عنوان يكي از مهمترين عوامل جذب كننده 

و مؤثر بر سرزندگي و حيات شهري بايد مورد توجه قرار گيرد كه در اين خصوص اصالح كف و جداره ها، ساخت 
طبيعي يا (زينه هاي متنوع نشستن، ايجاد سايبان آب نماها و كاشت گياهان به منظور تلطيف هوا، ايجاد گ

براي محافظت عابرين پياده از تابش نور آفتاب و باد و بارش باران و نورپردازي در شب پيشنهاد مي ) مصنوعي
 .گردد

 
. نگارندگان: ؛ مأخذايستگاه دوچرخه متصل به متروي صادقيه 5مكان گزيني و پيشبيني پياده راه و  .6 شكل

خريد عيد : مانند(ز سال يت موقت ورود سواره به محور مطالعاتي در ايام خاصي اممنوع -2
) نوروز

در صورت تأمين نشدن منابع مالي و كمبود زمان، پيشنهاد مي گردد مسير اصلي ميان فلكه دوم تا اول صادقيه، 
وي آمد و شد وسايل نقليه بر ر) در اواخر اسفند ماه عيد نوروزخريد : مانند( در زمانهاي خاص و شرايط بحراني

خيابان سازمان آب در شمال و شهيد گالب : مانند(بسته شود و در اين مدت، مسيرهاي جايگزين فرعي  موتوري
در اين روش هدايت ترافيك سواره به خيابانهاي اطراف منتقل شده   .استفاده شود) در جنوب محور مطالعاتي

متري شهيد گالب  30بلوار . حام خودروها در محدوده مواجه نگرديمولي به گونه اي كه با سنگيني ترافيك و ازد
در موازات جنوبي ستارخان، ظرفيت ترافيكي بااليي را دارا است كه مي تواند به عنوان جايگزيني مناسب براي 

همچنين خيابان سازمان آب نيز در شمال محور مورد . ترافيك عبوري جنوب محدوده ي مورد نظر پيشنهاد گردد
 . ظر، قابليت تردد بخشي از حجم سواره و دسترسي را دارا مي باشدن
 

 
. نگارندگان: ؛ مأخذخيابان سازمان آب و شهيد گالب در شمال و جنوب محور مطالعاتي .7شكل 

 
ابل توجه در طراحي هاي پيشنهادي  پيشبيني نكات ق

هاي پرتردد سواره  نحوه تقابل طراحي فضاي حركت پياده در مقابل خيابان) 1نكته شماره 

 شکل 6. مکان گزیني و پیشبیني پیاد ه راه و 5 ایستگاه د وچرخه
متصل به متروي صاد قیه؛ مأخذ: نگارند گان.
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خيابان سازمان آب در شمال و شهيد گالب : مانند(بسته شود و در اين مدت، مسيرهاي جايگزين فرعي  موتوري
در اين روش هدايت ترافيك سواره به خيابانهاي اطراف منتقل شده   .استفاده شود) در جنوب محور مطالعاتي

متري شهيد گالب  30بلوار . حام خودروها در محدوده مواجه نگرديمولي به گونه اي كه با سنگيني ترافيك و ازد
در موازات جنوبي ستارخان، ظرفيت ترافيكي بااليي را دارا است كه مي تواند به عنوان جايگزيني مناسب براي 

همچنين خيابان سازمان آب نيز در شمال محور مورد . ترافيك عبوري جنوب محدوده ي مورد نظر پيشنهاد گردد
 . ظر، قابليت تردد بخشي از حجم سواره و دسترسي را دارا مي باشدن
 

 
. نگارندگان: ؛ مأخذخيابان سازمان آب و شهيد گالب در شمال و جنوب محور مطالعاتي .7شكل 

 
ابل توجه در طراحي هاي پيشنهادي  پيشبيني نكات ق

هاي پرتردد سواره  نحوه تقابل طراحي فضاي حركت پياده در مقابل خيابان) 1نكته شماره 

شکل 7. خیابان سازمان آب و شهید  گالب د ر شمال و جنوب محور مطالعاتی؛ مأخذ: نگارند گان.
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حفاظتی يا يك سپر كه بين آنها و فضای عبور سواره 
قرار گرفته باشد  نياز د ارند . عرض محل های حركت 
پياد ه بايد  با ميزان رفت و آمد  د رگير با آن مناسبت 
د اشته باشد . د ر حد  فاصل محل حركت پياد ه و فضای 
رفت و آمد  خود رو منطقه ای برای استقرار مبلمان و 
تسهيالت عمومی نظير د رختکاری خيابانی، نشيمنگاه 
ها، سرپناه های ايستگاه های اتوبوس، كيوسك های 
د اد ه  تخصيص  د وچرخه  ی  ويژه  مسيرهای  و  تلفن 
شود . قطعا تمامی اين عناصر را نمی توان برای همه 
انواع موقعيت ها و محل ها منظور نمود ، اما بر جای 
نهاد ن و پيش بينی فضا برای همه آنچه كه بعد ا د ر 

نظر گرفته می شود  نبايد  از نظر پنهان بماند . 

پذیری  انطباق  و  توسعه   )2 شماره  نکته 
کاربری های همجوار

تجاری(،  واحد های  )مشخصا  ها  كاربری  از  برخی 
اد امه  توانند   نمی  پياد ه  عبور  جريان  بر  تکيه  بد ون 
حيات د هند . با اجرای طرح پياد ه راه تجاری، گسترش 
گذاری  سرمايه  افزايش  و  تجاری  بخش  توسعه  و 
های بخش خصوصی را شاهد  خواهيم بود ، چرا كه 
و  آمد   و  رفت  د ر  تسهيل  و  پياد ه  عابرين  افزايش  با 
د ر  ميزان خريد   ارائه می گرد د ،  آنها  به  خد ماتی كه 
اينگونه مراكز كمتر توسعه يافته )مانند  فاز يکم بازار 
سنتی ستارخان( افزايش يافته و واحد  های تجاری كه 
تاكنون غيرفعال بود ه رونق چشمگيری خواهد  يافت. 
توسعه و انطباق پذيري كاربري هاي همجوار محور 
پياد ه مد ار، مي تواند  د ر 2 مرحله زير صورت پذيرد : 

1- انطباق پذيری پهنه های مسکونی و اد اری بافت 
)گذار به الگوی گره ای برای كاربريهای مسکونی و 

اد اری(: 
پيرامون  د ر  جد يد   های  ه  ساز  و  ساخت  تمركز    -
الگوی  به   ايستگاه های حمل و نقل عمومی )گذار 

گره ای(.
-  فرآهم آورد ن تسهيالتی د ر جهت تشويق سکونت 
چند   های  مجتمع  طريق  از  اشتغال  محل  نزد يك 
منظوره به منظور كاهش سفرهای شهروند ان مسقر 

د ر واحد  های مسکونی.
2- انطباق پذيری بافت د ر پهنه های تجاری )گذار به 

الگوی خطی برای كاربری های تجاری(:
- توسعه كاربريهای فعال تجاری )فروشگاه های چند  

منظوره كه 24 ساعته باز است(.  
لبه  د ر  تجاری  و  اد اری  های  كاربری  استقرار   -
همسايگی و جلوگيری از نفوذ اين كاربريها به د رون 

بافت محلی. 

نکته شماره 3( بارگیری و بار اند ازی مراکز 
خرید  تجاری 

باراند ازي  و  بارگيري  شهري،  متراكم  فضاهاي  د ر 
مراكز خريد  تجاری د ر ابتد ای صبح و يا انتهاي شب 

صورت مي پذيرد .

نکته شماره 4( طراحی پارکینگ 
پياد ه  با طراحی موفق حوزه های  راهنماهای مرتبط 
پاركينگ  برای  به اهميت تسهيالت كافی  بايد   مد ار 
د ر جوامع محلی اقتصاد  محور، توجه الزم و كافی را 
مبذول د ارند . اين تسهيالت را می توان به طريقی د ر 
يك جامعه محلی يا د ر يك سايت ويژه ملحوظ نمود  
كه نه تنها برای پياد ه ها غريب نباشد ، بلکه فعاليت 

پياد ه را به شکل واقعی ترغيب نمايد .

محور  ساعته   24 فعالیت   )5 شماره  نکته 
پیاد ه صاد قیه و محد ود  کرد ن ساختمانهای 

اد اری 
سرگرم  و  تر  جالب  فقط  نه  ساعته،   24 خيابانهای 
نظارت  مزايای  خاطر  به  بلکه  هستند ،  تر  كنند ه 
چشمهای  و  مناسب  روشنايی  چراغهای  شهروند ی، 
ناظر خيابان، ايمن تر نيز مي باشند . ساكنان واحد های 
ها،  مغازه  خد مات،  سمت  به  كه  همانطور  مسکونی 
فاميل  و  د وستان  منازل  و  پاركها  فرهنگی،  مراكز 
پياد ه  فعاليت  كنند ،  روز و شب حركت می  د ر طول 
بعد  از ساعت كار را بوجود  می آورند . همچنين تعد اد  
به  تمايل  كه  خيابانی  طول  د ر  اد اری  ساختمانهای 
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و  توان كنترل  را می  د ارد   راه شد ن آن وجود   پياد ه 
محد ود  نمود ، چرا كه اد ارات اغلب بعد  از ساعت 17 

تعطيل و د ر نتيجه آن محور، بی روح می شود .
ترویج  و  سازی  فرهنگ   )6 شماره  نکته 
استفاد ه از د وچرخه به جای موتورسیکلت و 
خود رو د ر جابجایي مسافت های کوتاه بین 

شهری. 
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بررسی و ارزیابی نقش د هیاری ها بر کیفیت زند گی د ر روستاها؛ مطالعه 
مورد ی: د هستان کرسف شهرستان خد ابند ه 

حسین فراهانی- عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، د انشگاه زنجان، زنجان، ايران.
احمد  رستم خانی*- د انشجوی کارشناسی ارشد  جغرافیا و برنامه ريزی روستايی د انشگاه زنجان، زنجان، ايران.

چکید ه
هد ف مقاله حاضر بررسی و ارزيابی نقش د هیاری ها بر کیفیت 
خد ابند ه  شهرستان  کرسف  د هستان  د ر  روستايیان  زند گی 
است. د ر اين راستا نخست به تاريخچه مد يريت روستايی د ر 
ايران و همچنین به د هیاری ها و وظايف آنها به عنوان مد يران 
اجرايی د ر روستاها پرد اخته و سپس به بررسی و ارزيابی نقش 
است.  شد ه  پرد اخته  روستايیان  زند گی  کیفیت  د ر  د هیاران 
تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری اين 
تحقیق را روستاهای د هستان کرسف د ر شهرستان خد ابند ه 
تشکیل می د هند . تعد اد  نمونه د ر هر روستا به نسبت خانوارها 
انتخاب شد ند . پايايی گويه های تحقیق با آماره آلفای کرونباخ 
سنجید ه شد ه است که برابر با 785/. بود ه است. برای تجزيه 
و تحلیل د اد ه ها از نرم افزار  spss استفاد ه شد . برای مقايسه 
ويتنی  من   U آزمون  از  نمونه  روستاهای  د ر  زند گی  کیفیت 
محیطی،  زيست  آموزشی،  شاخص   8 همچنین  شد .  استفاد ه 
امنیت،  و  سالمتی  اقتصاد ی،  اجتماعی،  حمايت  شبکه های 
محیط مسکونی، زيرساخت ها، گذران اوقات و فراغت مورد  
شاخص   8 از  نتايج  اساس  بر  گرفت.  قرار  ارزيابی  و  بررسی 
مورد  مقايسه د ر 7 شاخص تفاوت معنی د اری بین روستاهای 
د ارای د هیاری با روستاهای بد ون د هیاری وجود  د اشت و فقط 
د ر حیطه گذران اوقات و فراغت تفاوت معنی د اری مشاهد ه 

نشد .
شهرستان  د هیاری ها،  زند گی،  کیفیت  کلید ي:  واژگان 

خد ابند ه.
rostamkhani1360@gmail.com :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 02424211588، رايانامه *

Evaluation the rule of Dehyariha in quality of life in rural 
areas; case study: Keresf, khoda bande

The aim of this study was to evaluate the role of Dehyariha on quality 

of life in Karasf rural district in Khodabandeh city. In this regard, first 

the history of rural management in Iran and also Dehyariha and its du-

ties as executives in the villages has been discussed and then the role of 

Dehyariha on villagers’ quality of life has been review and evaluation. 

This research is descriptive-analytical. Statistical society of this study is 

comprised of Karasf rural district in Khodabandeh city. The number of 

cases was selected according to proportion of households in each village. 

Reliability of research buoy was measured using Cronbach’s alpha sta-

tistic that was equal to 0.875. SPSS software was used for data analysis. 

Mann Whitney U statistical test was used to compare the quality of life 

in rural areas. Also the eight indicators of educational, environmental, 

social support networks, economic, health and safety, residential envi-

ronment, infrastructure and leisure has been reviewed and evaluated. Re-

sults showed significant differences between villages with and without 

Dhyariha in seven indexes of the compared eight indicators. From the 

buoys that reviewed in present study differences showed no significant 

only in the leisure index.

Keywords: Quality of life, Dehyariha, Khodabandeh City

195-206



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

196

مقد مه
يکی از محورهای اساسی د ر تحلیل مسائل روستايی، 
توجه به ساختار مد يريت د ر اين جوامع است )طالب، 
اجتماعی  و  سیاسی  واحد   کوچکترين  روستا   .)1371
بد يهی  و  می شود   محسوب  کشوری  تقسیمات  د ر 
وجود   لحاظ  به  )روستا(  اجتماعی  واحد   اين  است 
مناسبات اجتماعی، اقتصاد ی و پايبند  بود ن افراد  به 
قوانین عرفی و مد نی نمی تواند  از تشکیالت سازمان 
مد يريتی بی نیاز باشد . به عبارتی مد يريت مهمترين 
بالند گی يک جامعه است و  عامل د ر حیات، رشد  و 
روند  حرکت از وضع موجود  به سوی وضع مطلوب را 
کنترل می کند . از اين رو، يکی از محورهای اساسی 
د ر تحلیل مسائل روستايی، توجه به ساختار مد يريت 
ايران  روستايی  مد يريت  نظام  است.  جوامع  اين  د ر 
اجتماعی  ساختارهای  لحاظ  به  طوالنی  سالیان  طی 
است.  د اشته  پیچید ه ای  د گرگونی های  و  تحوالت 
خالء مد يريت کارآمد  و اصولی د ر روستاها د ر تمامی 
و  سو  اين  به   1340 د هه  از  خصوص  به  اد وار  اين 
حتی د ر د هه های اخیر، مشکالت عد يد ه ای را برای 
پیروزی  از  بعد   اگرچه  است.  کرد ه  ايجاد   روستايیان 
انقالب اسالمی ايران تشکیالتی تحت عناوين شورای 
مانند   و  روستايی  عمران  د فتر  همیار،  خانه  اسالمی، 
اين ها د ر روستاها شکل گرفتند ، ولی به د لیل ند اشتن 
زمینه های الزم و سازمان های اجرايی مرتبط توفیق 
مطلوبی به د ست نیاورد ند . به د لیل اين نابسامانی ها 
د ر سال 1377 »قانون تاسیس د هیاری های خود کفا 
)مهد وی  رسید   تصويب  به  کشور«  روستاهای  د ر 
قانون  اصالح  با   .)21 ص   ،1384 کانی،  نجفی  و 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  تشکیالت  وظايف، 
عرصه  د ر  جد يد ی  اجرايی  تجربه   ،1382 سال  د ر 
مد يريت روستايی شکل گرفت که همان راه اند ازی 
د هیاری ها بود . اين نهاد  اجرايی و مد يريتی جد يد  که 
د ر روستاها زير نظر شورای اسالمی فعالیت می کنند  
بر عهد ه د ارند .  را  وظايف متعد د  خد ماتی و عمرانی 
با د رخواست  و  به موقعیت محل  توجه  با  د هیاری ها 
انتخاب  سال   4 مد ت  برای  شورا  سوی  از  اهالی، 

حقوقی  شخصیت  با  خود کفا  صورت  به  و  می شوند  
عمومی  نهاد   عنوان  شهرد اريهابه  همانند   مستقل 
غیر د ولتی مشغول کار می شوند . تاسیس د هیاری د ر 
مد يريت  تاريخ  د ر  عطفی  نقطه  می توان  را  روستاها 
تاسیس د هیاری ها عالوه  با  آورد .  به شمار  روستايی 
تصويب  و  گذار  قانون  عنوان  به  روستا  شورای  بر 
اجرايی  مد يريت  روستايی،  عمران  برنامه های  کنند ه 
امور روستا نیز به عهد ه د هیاری ها گذاشته شد ه است 
)سازمان د هیاری های وزارت کشور،1384(. بر اساس 
قانون تاسیس د هیاری ها، وظايف د هیار و د هیاری ها 
و  فرهنگی  اقتصاد ی،  اجتماعی،  مختلف  حوزه های 
می شود .  شامل  را  روستايی  مناطق  محیطی  زيست 
از اجرای طرح های  که از جمله وظايف آنها عبارتند  
شوراها  به  کمک  هاد ی،  طرح  چارچوب  د ر  عمرانی 
د ر خصوص بررسی شناخت کمبود ها و نیازها، بهبود  
وضع زيست محیطی روستا، اجرای مصوبات شورا و 
... نقش و اثرات د هیاری ها د ر روستاها را می توان با 
شاخص های مختلف از جمله افزايش مشارکت مرد م 
د ر طرح های عمرانی روستا، باال برد ن امنیت، بهبود  
کیفیت زند گی و غیره مورد  سنجش قرار د اد . مطالعه 
کیفیت زند گی بررسی عوامل موثر د ر احساس خوب 
می باشد .  مرد م  شاد ی های  و  زند گی  مفهوم  د اشتن، 
د ر واقع حقیقت نظريه کیفیت زند گی، ترويج و توسعه 
بهترين  تا  زند گی مرد م است  مفاهیم کیفیت محیط 
لذا هد ف  فراهم شود ؛  آن ها  برای  زيستی  شیوه های 
غايی مطالعه کیفیت زند گی و کاربرد  متعاقب آن برای 
اين است که مرد م قاد ر به د اشتن يک زند گی با کیفیت 
و  هد فمند   زند گی هم  اين  که  به طوری  باشند   باال 
 p,2005,parker and:238 (  هم لذت بخش باشد

.)more
و  د رآمد   به  تاريخی  لحاظ  به  زند گی  کیفیت  مفهوم 
جوامع  د ر  انسان ها  است.  د اشته  بستگی  تحصیالت 
مد رن غربی طرز تفکر متفاوتی را د رباره آنچه برای 
مرد م  به  نسبت  می د انند   ضروری  خود شان  رفاه 
قرن نوزد ه يا افراد ی که د ر نقاط د ور افتاد ه زند گی 
د ر  فرهنگی  عوامل  چه  اگر  می کنند .  بیان  می کنند  
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د وره  يک  د ر  زند گی  استاند ارهای  عنوان  به  آنچه 
می کنند   بازی  نقش  است  قبول  قابل  خاص  زمانی 
بسیار مهم تر هستند . وقتی  اقتصاد ی  فاکتورهای  اما 
د رآمد  افزايش می يابد ، مرد م تمايل پید ا می کنند  که 
به عناصر د يگری جد ا از ثروت ماد ی اهمیت بد هند  
مختلف  مطالعات   .(255 :p، 2008، Tapidor.J)
کیفیت  برگیرند ه  د ر  عناصر  از  متنوعی  شاخص های 
زند گی را ارائه د اد ه اند . بیشتر محققان بر اين باورند  
که کیفیت زند گی میانگین بااليی از نیازهای اساسی 
به  بهد اشتی  امنیت و شرايط  مثل غذا، آب، مسکن، 
سخن،  عمل،  آزاد ی  مثل  د يگری  نیازهای  اضافه 
عقايد ، رفاه، د ر د سترس بود ن امکانات و زند گی د ر 
اين  بحث  قابل  موضوع  است.  مطلوب  محیط  يک 
آن ها  بیشتر  ولی  فوق  موارد   همه  نه  اگر  که  است 
از غذا  پول می تواند   مرتبط هستند .  ماد ی  با مسائل 
گرفته تا محیط های امن تر را فراهم کند ، د ر اين میان 
مد يريت روستايی ظرفیت سازی نهاد ی برای آن نیز 
 p، 2008،: 256(  می تواند  نقش مهمی را ايفا کند

.)Tapidor.J
آنچه که د ر زمینه روستا و کیفیت زند گي و کیفیت 
محرومیت  کاهش  همانا  می شود   مطرح  مکاني 
براي  زند گي،  حد اقل های  به  د سترسی  جغرافیايي، 
طبیعي  مواهب  و  امکانات  از  که  است  روستاهايي 
اجتماعي،  طبیعي،  ويژگيهاي  تنوع  بهره اند .  کم  نیز 
اقتصادي، و فضايي- کالبدي باعث شده است که هر 
استعدادها  امکانات،  ويژگيها،  د ارای  روستايی  ناحیه 
و نیـز تنگناهـا و محـدوديتهـاي خاص خود  باشد. 
عناصر و ابعاد  اساسی کیفیت زند گی متأثر از مد يريت 
اقتصاد ی،  بعد   شامل  اصلي  طبقة  چهار  روستايیدر 
بعد   و  بعد  زيست محیطی  اجتماعی و فرهنگی،  بعد  
کالبد ی است. هد ف مد يريت اقتصاد ی تأمین سرمايه، 
تامین تغذيه، جلوگیری از خروج سرمايه، ايجاد  زمینه 
و  کاال  فروش  برای  بازار  تأمین  کارآفرينی،  اشتغال، 
مد يريت  مصرف،  میزان  کنترل  و  تولید ی  خد مات 
لذا  33(؛  ص   ،1388 )افراخته،  تقاضاست  و  عرضه 
توانمند   اجتماعی  بعد   د ر  روستايی  مد يريت  هد ف 

اجتماعی،  بسیج  مشارکت،  زمینه های  ايجاد   سازی، 
با  روستايیان  میان  د ر  ها  سیاست  و  قوانین  بهبود  
همکاری د ولت و بازار به منظور اد اره امور روستا برای 
رسید ن به يک عد الت اجتماعی وزند گی سالم است  
)افتخاری و د يگران، 1386، ص 12(. د ر بعد  زيست 
بهینه  گیری  بهره  برای  زمینه ای  ايجاد   نیز  محیطی 
آن  منابع  و  طبیعی  محیط  از  اند ازه  به  و  مناسب  و 
عناصر  و  طبیعی  محیط  به  آسیب  کرد ن  وارد   بد ون 
با کاهش  بوم سالم  زيستی، زيست  تنوع  ازجمله  آن 
)افتخاری  می گرد د   د نبال  غیره  و  طبیعی  مخاطرات 
و د يگران، 1386، ص 12(. د ر نهايت هد ف مد يريت 
روستايی د ر بعد  کالبد ی شامل بهبود  شبکه حمل و 
امکانات  به  د سترسی  معابر،  تعريض  کیفیت  و  نقل 
گذران اوقات فراغت، تهیه و اجرای طرح های هاد ی 
ايجاد   روستايی،  مسکن  کیفیت  بهبود   کالبد ی،  و 
زيرساخت های آموزشی و بهد اشتی د رمانی تأسیسات 
زند گی  کیفیت  بهبود   نهايت  د ر  و  گاز  و  برق  و  آب 
به  مربوط  مالحظات  بنابراين  می باشد .  روستايیان 
باال  برای  را  الزم  زمینه  می تواند   روستايی  مد يريت 
مختلف  زمینه های  د ر  مرد م  زند گی  سطح  برد ن 
را  کالبد ی  و  محیطی  زيست  اجتماعی،  اقتصاد ی، 
فراهم آورد ؛ و توجه به آن و رفع موانع و مشکالت 
نواحی  د ر  زند گی  کیفیت  ارتقای  باعث  می تواند  

روستايی شود .
حد ود   که  اين  به  توجه  با  کشورمان  روستايی  نقاط 
31.5 د رصد  جمعیت را د ر خود  جای د اد ه است. د ر 
با  حال  د ارد ،  زياد ی  اهمیت  ريزی ها  برنامه  فرآيند  
توجه به اين اصل مهم رعايت و حفظ حقوق کیفی 
مد يريت  متولیان  و  ريزان  برنامه  وظايف  از  زند گی 
 4 از  يکی  کرسف  د هستان  می باشد .  روستايی 
د هستان بخش مرکزی شهرستان خد ابند ه است که 
د ارای 22 سکونتگاه روستايی است که از بین آن ها 
نهاد   فاقد   مابقی  و  د هیاری  د ارای  روستا   10 تعد اد  
د هیاری می باشند . اين پژوهش به د نبال ارزيابی تأثیر 
د هیاری ها د ر کیفیت زند گی مرد م روستايی د هستان 
اين  به د يد گاه ساکنین می باشد . د ر  با توجه  کرسف 
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راستا پی گیری روند  تحقیق به د نبال پاسخگويی به 
سئواالت زير است:

1. آيا وجود  د هیاری ها د ر نواحی روستايی بر کیفیت 
زند گی مرد م آن تأثیرگذار است؟

2. آيا بین کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری 
و فاقد  آن تفاوتی وجود  د ارد ؟

پیشینه تحقیق
گرفته  شکل  نظری  مبانی  و  تحقیق  اد بیات  بررسی 
د ر زمینه کیفیت زند گی روستايی و مد يريت روستايی 
و  گیری  شکل  و  مفید   نسبتًا  تجارب  وجود   نشانگر 
طراحی شاخص های نسبتًا مناسبی برای ارزيابی اين 
به  اهمیت موضوع  به  توجه  با  مقوله گرد يد ه که  د و 

برخی از اين مطالعات اشاره می گرد د . 
مهد وی و همکار د ر سال )1384( د ر مقاله ای تحت 
عنوان »د هیاری ها، تجربه ای د یگر د ر مد یریت 
روستایی ایران« نمونه مورد ی: د هیاری های استان 
آذربايجان غربی د اشته اند  به اين نتیجه رسید ه اند  که 
بسیار  نقش  می توانند   عملکرد د هیاريها  مجموع  د ر 
بهبود   ويژه  به  توسعه روستايی  راستای  د ر  را  مهمی 

اوضاع کالبد ی – فیزيکی روستا ايفا نمايند  و پیشنهاد  
اختصاص  استاند اری ها،  عالیه  نظارت  که  کرد ه اند  
با  مرتبط  آموزشی  د وره های  برگزاری  بیشتر،  بود جه 
از سوی  اختیارات الزم  شرح وظايف د هیار، تفويض 
فرهنگ  و  بخشد اری ها  فرماند اری ها  به  د ستگاه ها 
سازی برای مشارکت مرد م می تواند  تا حد ود  زياد ی 
از میزان ضعف های موجود  بکاهند . نعمتی )1385( د ر 
پايان نامه خود  با عنوان »ارزیابی وضعیت و نقش 
با  کارکرد ی د هیاری د ر روستاهای کوچک« 
مطالعه استان گلستان به اين نتیجه رسید  که عوامل 
با  تنگاتنگی  رابطه  اقتصاد ی  و  اجتماعی  ساختاری، 
میزان موفقیت د هیاری ها د ر روستاهای کوچک د ارد . 
روستاهای  د ر  د هیاری ها  که  همچنین مشخص شد  
پرجمعیت موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرد ه اند . 
»سرمایه ی  عنوان  با  پیمايشی  د ر  اونق  و  غفاری 
اجتماعی و کیفیت زند گی« که د ر سال )1385( 
و  اجتماعی  سرمايه  بین  رابطه  بررسی  به  شد   انجام 
کیفیت زند گی د ر 3 محله مختلف شهر گنبد  کاووس 
پرد اختند  يافته های اين تحقیق نشان می د هد  که بین 
د اری  معنا  رابطه  زند گی  کیفیت  و  اجتماعی  سرمايه  

5 

 

  
  

  .1390نگارندگان، با استفاده از منابع در دسترس، : اخذم؛ تعاريف مختلف از كيفيت زندگي. 1جدول 
  

  
  

  پيشينه تحقيق
بررسي ادبيات تحقيق و مباني نظري شكل گرفته در زمينه كيفيت زندگي روستايي و مديريت روستايي نشانگر وجود تجارب نسبتاً 

نسبتاً مناسبي براي ارزيابي اين دو مقوله گرديده كه با توجه به اهميت موضوع به برخي  هاي شاخصراحي مفيد و شكل گيري و ط
  . گردد مياز اين مطالعات اشاره 

 »نروستايي ايرا ديگر در مديريت اي جربهت ،ها دهياري«تحت عنوان  اي ر مقالهد )1384( و همكار در سالمهدوي 
نقش  توانند ميمجموع عملكرددهياريها ر كه د اند رسيدهبه اين نتيجه  اند داشتهآذربايجان غربي  استان هاي دهياري: نمونه موردي

كه نظارت  اند كردهپيشنهاد و فيزيكي روستا ايفا نمايند  –توسعه روستايي به ويژه بهبود اوضاع كالبدي  را در راستايمهمي ر بسيا
فويض اختيارات الزم از سوي ، تآموزشي مرتبط با شرح وظايف دهيار هاي دورهي برگزار ،ختصاص بودجه بيشتر، اها استانداريعاليه 
موجود  هاي ضعفميزان ز زيادي اد تا حدو تواند ميفرهنگ سازي براي مشاركت مردم و  ها بخشداري ها فرمانداريبه  ها دستگاه

  تعريف كيفيت زندگي  محقق
ــيف           1983ليو  ــود توص ــدگي خ ــيط زن ــردم در مح ــي م ــادي و روان ــتي م ــديم بهزيس ــوم ق ــراي مفه ــد ب ــواني جدي عن

  .اند كرده
  ها در شرايط اجتماعي و اقتصادي عمومياد و گروهميزان رفاه افر   1983مولر 

فينويـــگ، نـــاگلير  
  1996وبرون 

ــه آن           ــراد ب ــرفاً اف ــه ص ــدارد بلك ــي ن ــايي واقع ــود معن ــت و خ ــاعي اس ــوم اجتم ــك مفه ــدگي ي ــت زن كيفي
  .بخشند معنا مي

 .داندكيفيت زندگي را رضايت فرد از زندگي مي   2000فو
  2003پسيون 

  
ــه ــدگي ب ــت زن ــطالح كيفي ــي      اص ــدگي م ــردم در آن زن ــه م ــي ك ــعيت محيط ــه وض ــي ب ــور كل ــد و  ط كنن
  .هاي خود مردم اشاره دارد همچنين به برخي صفات و ويژگي

در و مــادي جامعــه تعريــف شــده    و معيــاري بــراي ســنجش ميــزان تــامين نيازهــاي روحــي، روانــي          2005پال 
خـــانواده هـــاي  ايـــن راســـتا كيفيـــت زنـــدگي روســـتايي نيـــز بـــه عنـــوان چگـــونگي شـــرايط زنـــدگي  

  .روستايي ياد شده است
 كنش متقابل بين نيازهاي انساني واحساس ذهني نسبت به تامين اين نيازها  1387رضواني 

ــتي و   2008داس  ــوان بهزيس ــه عن ــدگي را ب ــت زن ــي     كيفي ــف م ــا تعري ــدگي آنه ــيط زن ــردم ومح ــتي م ــدم بهزيس ــا ع ي
  .كند

ــت   ــازمان بهداش س
  جهاني

زنـــدگي از نظـــر فرهنـــگ، سيســـتم ارزشـــي كـــه در آن زنـــدگي مـــي  دردرك افـــراد از موقعيـــت خـــود
  .كنند، اهداف، انتظارات، استانداردها واولويت هايشان است

جد ول 1. تعاریف مختلف از کیفیت زند گی؛ ماخذ: نگارند گان، با استفاد ه از منابع د ر د سترس، 1390.
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وجود  د ارد . رضوانی و همکار د ر سال 1387 د ر مقاله 
به  زند گی«  کیفیت  »سنجش  عنوان  تحت  ای 
بررسی مفاهیم، شاخص ها و مد ل هايی برای سنجش 
کیفیت زند گی د ر نواحی روستايی پرد اختند  که به ارائه 
مد ل عمومی پیشنهاد ی برای سنجش کیفیت زند گی 
نواحی روستايی انجامید ه است. رضوانی و همکارانش 
د ر سال )1388( د ر مقاله ای تحت عنوان »ارتقای 
روستاها به شهر و نقش آن د ر بهبود  کیفیت 
از  مورد ی  مطالعه  د ر  محلی«  ساکنان  زند گی 
شهرهای فیروز آباد  و صاحب د ر استان های لرستان و 
کرد ستان د اشته اند  به اين نتیجه رسید ه اند  که ارتقای 
د ر  چشمگیری  بهبود   است  توانسته  شهر  به  روستا 
ايجاد  کند  و  آباد   کیفیت زند گی ساکنان شهر فیروز 
توانسته  شهر  به  روستا  ارتقای  نیز  صاحب  شهر  د ر 
است بهبود ی نسبی د ر کیفیت زند گی ساکنان ايجاد  
کند . رضوانی و همکاران د ر سال )1388( د ر مقاله ای 
تحت عنوان »توسعه و سنجش شاخص های 
کیفیت زند گی شهری« د ر مطالعه مورد ی که از 

شهر نور آباد  د راستان لرستان د اشته اند  از د و رويکرد  
باال(  به  )پايین  مشارکتی  و  پايین(  به  )باال  حرفه ای 
برای توسعه قلمروها و شاخص های کیفیت زند گی د ر 
شهر نور آباد  استفاد ه شد ه است و برای ارزيابی کیفیت 
ذهنی زند گی بر حسب پاسخ شهود ی و منطقی افراد  
نشان  امتیازت  میانگین  است.  شد ه  گیری  اند ازه 
زند گی  کیفیت  از  افراد   می د هد  که حد ود  يک سوم 
که  د اد ه اند   پیشنهاد   بنابراين  هستند .  ناراضی  خود  
و  هد فمند   بايد   آباد   نور  د رشهر  توسعه  ريزی  برنامه 
متناسب با میزان د سترسی به منابع محلی و نیازهای 

عینی و ذهنی مرد م باشد .

مواد  و روشها
هد ف از انتخاب روش تحقیق اين است که مشخص 
است.  الزم  موضوع  بررسي  براي  روشي  چه  کنیم 
و  هد ف ها  به  بستگي  تحقیق  انجام  روش  انتخاب 
د ارد .  آن  اجرايي  امکانات  و  تحقیق  موضوع  ماهیت 
با توجه به موضوع و هد ف تحقیق، از روش توصیفي 

جد ول 2. خالصه ای از مؤلفه ها و شاخص های به کار گرفته شد ه د ر زمینه ارزیابی کیفیت زند گی؛ ماخذ: نگارند گان، با استفاد ه از منابع د ر 
د سترس، 1390.
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 نمحقق يا محققي هبه كار گرفته شد هايشاخص

 Liu 1976  شآموزوالمت، ساجتماعي،حيط، مياست، ساقتصاد
 1981ربوي اهنره ،آموزش ،نقلومل، حجرم،سالمت محيط،نمسك،هواوآب

نظـــام  ولـــت و، دهداشـــت، بزيرســـاختها نقـــل و مـــل و، ححـــيط زيســـت طبيعـــي، مامنيـــت عمـــومي
 تفريحات ورهنگ ، فقتصاد، اپرورش موزش و، آمدني نجارهاي اخالقي وه سياسي،

 سگراند تراور
1998 

ــالمت ــادي، بس ــتي م ــه اجتمــ   ،هزيس ــق ب ــاس تعل ــار و ،اعاحس ــد ك ــت مول ــي  ،فعالي ــتي احساس ، بهزيس
 يامنيت فرد ،وابط با خانواده ودوستانر

  نهاگرتي وهمكارا
Hagerty et al 2001 

ــالمت ــد  (سـ ــه تولـ ــدگي درلحظـ ــه زنـ ــد بـ ــزان اميـ ــيالت ، ت)ميـ ــاالن(حصـ ــواد بزرگسـ ــبت  و سـ نسـ
 )هحقيقي سران GDP(د درآم و) ناخالص ثبت نام

 لشاخص توسعه انساني سازمان مل

وقعيت ، م)مسكن ازار كار و، بمصرف ودرآمد(وقعيت اقتصادي ، م)ويايي فرهنگي، پموزش، آجمعيت(اجتماعي
 )كيفيت آب،هوا ب و، آفضاي سبز(وقعيت محيطي ، م)خدمات رساني، ورزشي ،امكانات فرهنگي(مجموعه ها 

isabelandLuis  
 2006 للويز و ايزاب

، )زمين الكيت دام وم منيت،، اسالمت(ييازهاي بهزيستن ،)ذاغيدني،ب آشام، آمسكن(نيازهاي اوليه زندگي
  )اطالعات رتباطات و، اآموزش(ت فراغ نيازهاي فرصت و

 منصوريانرضواني و
 1387  

شغلي ورضايت رضايت از فرصت هاي (محيط اقتصادي ،)فضاي سبز،سكن، مرضايت ازمحله(محيط فيزيكي
  )رضايت از وضعيت سالمت ،رضايت از احساس وامنيت فردي(محيط اجتماعي  ،)ازوضعيت اقتصادي

  نهمكارارضواني و
1388  

وزيع مناسب درآمدها، ، ترابري جنسيتي، ببرابري فرصت ها، كاهش نابرابري منطقه اي(همبستگي اجتماعي
حمل منيت، ، اآموزش ،بهداشت ،مسكن ،اشتغال(امنيت اجتماعي واقتصادي  ،)آزادي مشاركت، توانمندسازي و

اهش آلودگي ، كحفظ محيط زيست(ي تداوم پذير ،)وشش بيمه ايپ منيت غذايي،، ارآمد، دونقل، اوقات فراغت
  )اهش آلودگي صوتيك هوا،

 
  يرضا اميد

1389  
  

  
  مواد و روشها

انتخاب روش انجام تحقيق  .هدف از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص كنيم چه روشي براي بررسي موضوع الزم است
با توجه به موضوع و هدف تحقيق، از روش توصيفي تحليلي . و ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن دارد ها هدفبستگي به 

با  اي كتابخانهو بررسي ادبيات موضوع از شيوه براي كسب بينش نظري الزم ت به منظور گردآوري اطالعا. استفاده شده است
ونيز مراجعه به اطالعات اينترنتي استفاده شده و براي كسب اطالعات ميداني از ابزار  ها مهنا اساساستفاده از كتب و مقاالت و 

و براي اين منظور دو پرسشنامه مردم . استفاده شد اي گزينه 5پرسشنامه با سئواالت بسته در قالب طيف ليكرت با گويه هاي 
بهره گرفته  Spss و Excelز عمليات ميداني از نرم افزارهاي حاصل ا هاي دادهتحليل و به منظور تجزيه . مسئولين طراحي گرديد

در نظر گرفته شده كه منطبق بر  هايي شاخصتحقيق و متغيرهاي عملياتي،  هاي فرضيهر روش تحليلي با توجه به د .شده است
ر و د هاست دهيارينقش  بررسيو در تحقق اهداف كيفيت زندگي مردم در نواحي روستايي و ارزيابي  طبقه بندي عملكرد دهياريها

براي آزمون فرضيه كيفيت زندگي . تحقيق در بوته آزمون قرار داده شد هاي فرضيهنهايت اطالعات گردآوري شده با در نظر گرفتن 
   .تحليل استفاده شده استو از آزمون يومان ويتني براي تجزيه  و فاقد دهياريروستاهاي داراي دهياري ر د
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گرد آوری  منظور  به  است.  شد ه  استفاد ه  تحلیلي 
بررسی  و  الزم  نظری  بینش  کسب  برای  اطالعات 
اد بیات موضوع از شیوه کتابخانه ای با استفاد ه از کتب 
اطالعات  به  مراجعه  ونیز  اساس نامه ها  و  مقاالت  و 
اينترنتی استفاد ه شد ه و برای کسب اطالعات مید انی 
طیف  قالب  د ر  بسته  سئواالت  با  پرسشنامه  ابزار  از 
برای  شد .  استفاد ه  گزينه ای   5 های  گويه  با  لیکرت 
طراحی  مسئولین  و  مرد م  پرسشنامه  د و  منظور  اين 
حاصل  د اد ه های  تحلیل  و  تجزيه  منظور  به  گرد يد . 
و   Excel افزارهای  نرم  از  مید انی  عملیات  از 
با  تحلیلي  روش  د ر  است.  شد ه  گرفته  بهره   Spss
عملیاتي،  متغیرهاي  و  تحقیق  فرضیه های  به  توجه 
شاخص هايی د ر نظر گرفته شد ه که منطبق بر طبقه 
کیفیت  اهد اف  تحقق  د ر  د هیاريها  عملکرد   بند ي 
زند گی مرد م د ر نواحی روستايی و ارزيابي و بررسی 
نقش د هیاری هاست و د ر نهايت اطالعات گرد آوری 
بوته  د ر  تحقیق  فرضیه های  گرفتن  نظر  د ر  با  شد ه 
کیفیت  فرضیه  آزمون  برای  شد .  د اد ه  قرار  آزمون 
زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری و فاقد  د هیاری 
از آزمون يومان ويتنی برای تجزيه و تحلیل استفاد ه 

شد ه است. 

محد ود ه مورد  مطالعه
د هستان کرسف به مرکزيت کرسف با 28 پارچه آباد ی 

يکی از د هستان های بزرگ و پرجمعیت بخش مرکزی 
شهرستان خد ابند ه از توابع استان زنجان می باشد  که 
د قیقه شمالی و 48 د رجه و 35  بین 36 د رجه و 7 
د قیقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته 
و اين د هستان از طرف شمال به بخش سجاسرود ، 
از طرف شمال غربی و غرب به د هستان سهرورد ، از 
طرف جنوب به بخش افشار و بزينه رود  و از طرف 
شرق به د هستان خرارود  متصل است. کرسف يکی 
از بزرگترين و قد يمی ترين مراکز د هستانهای بخش 
به  د رگذشته  که  است  خد ابند ه  شهرستان  مرکزی 
عنوان مرکز د هستان سهرورد  شناخته می شد  د ر سال 
72 به علت تقسیمات جد يد  کشوری، انتزاع و منفک 
شد ن د هستان سهرورد  به مرکزيت قره قوش امروزه 
بر  بالغ  جمعیت  با  کرسف  د هستان  مرکز  عنوان  به 
2869 نفر د ر 12 کیلومتری مرکز شهرستان خد ابند ه 
)شهر قید ار( و 94 کیلومتری مرکز استان زنجان )شهر 

زنجان( واقع شد ه است. 
    جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی روستاهای 
د هستان کرسف شهرستان خد ابند ه تشکیل می د هند  
 6 که  می باشد   روستا   28 د ارای  د هستان  )اين 
از سکنه می باشد (  د ر حال حاضر خالی  آن  روستای 
آنها تعد اد  20 روستای د ارای شورا و 10  از بین  که 
روستا د ارای د هیاری هستند . همچنین اين د هستان 
د ارای 2655 خانوار می باشد  که با استفاد ه از فرمول 

9 

 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذفموقعيت سياسي دهستان كرس. 1شكل 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذتحقيقجامعه آماري . 33ل جدو

ه تعداد نمونر خانواا نام روسته تعداد نمونر خانواا نام روست
-  8** داش آلتو  60 753* ف كرس
 5 63ا داليرعلي 29 361* ر حصا

 1 20و دوغانل 12 146* د قره محم
 6 77ي قلعل 7 92* ي شهيدچمن

 5 66ه گمشتپ 15 192* ك عينجي
 2 27ق بيوك قشال 5 59* د صالح آبا

 3 40و چپقل 11 115* ي دالير سفل
 4 54ا بيگم آغ 20 256* ن پسكوها
 2 24ل كره چا 9 129* ق قلعه جو

 2 29و ياراحمدل 9 111* ك كسي  
 3 32د ابراهيم آبا-  3** ا يارمج  

ي دهيار و روستاهاي بدون شورا**ي روستاهاي داراي دهيار*
 

ق تعريف عملياتي متغير وابسته تحقي
به گويه ) 1384 ،عبداللهي اكبري و( 21/11/1380مصوب  هادهياريگانه تصريح شده در قانون  48اساس وظايف ر اين تحقيق بر د

زير  ،يحيط مسكون، مامنيتو سالمتي  ،قتصادي، احمايت اجتماعي هايشبكه ،يست محيطي، زسازي در ابعاد مختلف آموزشي
. ارزيابي قرار گرفتو اين ابعاد مورد بررسي ر دا هدهيارينقش و پرداخته شد ت فراغو گذران اوقات  ،ساخت ها

شکل 1. موقعیت سیاسی د هستان کرسف؛ ماخذ: نگارند گان.
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کوکران 226 خانوار نمونه بد ست آمد . که با استفاد ه 
 210 به  تعد اد   اين  کوکران  شد ه  اصالح  فرمول  از 
خانوار  تعد اد   نسبت  به  که  شد   د اد ه  کاهش  خانوار 
با  اطالعات  گرد يد .  انتخاب  د هستان  روستاهای  د ر 
کسب  رد م  ازم  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  استفاد ه 
شد . برای ارائه میانگین و انحراف استاند ارد  د اد ه های 
خام کیفیت زند گی د ر د و گروه ازروش آمار توصیفی 
وبرای تعیین معنی د اری نمره کیفیت زند گی د ر بین 
د و گروه از آزمون غیرپارامتری u من ويتنی د ر سطح 

معنی د اری 5/. استفاد ه شد ه است.     

تعریف عملیاتی متغیر وابسته تحقیق
د ر اين تحقیق بر اساس وظايف 48 گانه تصريح شد ه 
)اکبری   1380/11/21 مصوب  د هیاری ها  قانون  د ر 
و عبد اللهی، 1384( به گويه سازی د ر ابعاد  مختلف 
آموزشی، زيست محیطی، شبکه های حمايت اجتماعی، 
زير  مسکونی،  محیط  امنیت،  و  سالمتی  اقتصاد ی، 
ساخت ها، گذران اوقات و فراغت پرد اخته شد  و نقش 

قرار  ارزيابی  و  بررسی  مورد   ابعاد   اين  د ر  د هیاری ها 
گرفت.

مناسب،  ارتباطي  راه  زیرساخت ها:  -کیفیت 
طي  مناسب،  نقل  و  حمل  وسايل  به  د سترسي 
کرد ن فاصله زماني محد ود  براي د سترسي به شهر، 

برخورد اري از آب آشامید ني سالم و غیره؛
-کیفیت آموزش: برخورد اري از مد ارس نوساز و با 
کیفیت مناسب، د سترسي آسان با زمان کم کود کان و 
نوجوانان به مد ارس، د اشتن معلمان خوب و با تجربه 

و غیره؛
-کیفیت سالمتی و امنیت: مصرف هفتگي مواد  
پروتئیني )گوشت و ماهي( د ر برنامه غذايی، مصرف 
هفتگي میوه و سبزيجات د ر برنامه غذايی، برخورد اري 

از خد مات د رماني و بهد اشتي و غیره.
طبقاتی،  شکاف  وجود   عد م  اقتصاد ی:  -کیفیت 
)سواری،  نقلیه  وسايط  د اشتن  زمین،  و  د ام  مالکیت 
به  امید   د رآمد ،  از  و غیره(، رضايت  تراکتور، کمباين 

آيند ه شغلي.

تعد اد  نمونهخانوارنام روستاتعد اد  نمونهخانوارنام روستا
-8د اش آلتو **75360کرسف *
635د الیرعلیا36129حصار *

201د وغانلو14612قره محمد  *
776قلعلی927شهید چمنی *
665گمشتپه19215عینجیک *
272بیوک قشالق595صالح آباد  *

403چپقلو11511د الیر سفلی *
544بیگم آغا25620پسکوهان *
242کره چال1299قلعه جوق *
292یاراحمد لو1119  کسیک *
323ابراهیم آباد -3  یارمجا **

جد ول 33. جامعه آماری تحقیق؛ ماخذ: نگارند گان.

*روستاهای د ارای د هیاری **روستاهای بد ون شورا و د هیاری
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-کیفیت گذران اوقات و فراغت: وجود  امکانات 
مناسب  امکانات  وجود   روستا،  د ر  ورزشي  مناسب 
انجام  توان  روستا،  د ر  )کتابخانه(  هنري  و  فرهنگي 

مسافرت ساالنه به همراه خانواد ه.
اجتماعی  تأمین  اجتماعی:  شبکه های  -کیفیت 
و محصوالت کشاورزی،  د رمانی  بیمه  سالخورد گان، 
برگزاری کالس های ترويجی کشاورزی، حمايت د ر 

برابر خشکسالی و آفت زد گی.

 یافته های تحقیق
اطالعات بد ست آمد ه د ر خصوص د ه د هیار روستاهای 
د ارای د هیاری نشان می د هد  که از نظر جنسیت 8 نفر 
از آن ها را مرد  و 2 نفر از د هیاران نیز زن می باشند ؛ 
 34-25 بین  نفر  د هیاران،7  اکثر  نیز  سن  نظر  از  و 

تعد اد   گویه ها ابعاد  کیفیت زند گي

6
برخورد اري از مد ارس نوساز و با کیفیت مناسب، د سترسي آسان با زمان کم کود کان و 
تجهیزات  از  برخورد اري مد ارس  تجربه،  با  و  معلمان خوب  د اشتن  به مد ارس،  نوجوانان 

آزمایشگاهي مناسب، امکان اد امه تحصیل، برگزاری کالسهای فوق برنامه
کیفیت آموزش

11

مصرف هفتگي مواد  پروتئیني )گوشت و ماهی( د ر برنامه غذایی، مصرف هفتگي میوه و 
سبزیجات د ر برنامه غذایی، د سترسي به پاسگاه پلیس د ر لحظات اضطراري، وجود  اتحاد  و 
انسجام، عد م نزاع و کشمکش میان ساکنین، همبستگی مرد م روستا د ر برگزاری مراسمات 
)جشن ها و عزاد اری و...(، احساس تعلق به روستا، میزان روابط خویشاوند ی، عد م گرایش 
انجام کارهای عمومی، مشارکت د ر بهبود  امور  مرد م به مواد  مخد ر، مشارکت مرد م د ر 

کشاورزی تامین بذر، الیروبی قنوات.

کیفیت.
سالمتی و امنیت

4

برخورد اري از خانه های نوساز و باد وام و با کیفیت مناسب، برخورد اري واحد هاي مسکوني 
بهد اشتي، حمام(،  گرمایشي، سیستم سرمایشي، سرویس  مناسب )سیستم  تسهیالت  از 
از  مساکن  برخورد اري  مسکوني،  واحد هاي  ساخت  د ر  مقاوم  مصالح  و  مواد   بکارگیري 

نورگیري و روشنایي کافي.

کیفیت.
محیط مسکوني

10

عد م  فاضالبهای سطحی،  و  آبها  آوری  وجمع  زهکشی  زباله،  د فن  جایگاه  از  برخورد اري 
ساخت مساکن د ر اراضي شیبد ار و خطرناک، عد م قرارگیري واحد هاي مسکوني د ر حریم 
سیالبها و رود خانه ها، اتالف و آلود گي منابع آب، تخریب و فرسایش خاک، برخورد اری از 
فضای سبز، برخورد اري از خد مات د رماني و بهد اشتي )خانه بهد اشت، د رمانگاه، حمام(، 

کیفیت بهد اشتی نانوایی ها- قصابی ها و مغازه ها، کیفیت محیط و منظر روستا

کیفیت.
زیست محیطی

9

به وسایل حمل و نقل مناسب، طي کرد ن فاصله زماني  ارتباطي مناسب، د سترسي  راه 
برق  از  برخورد اری  آشامید ني سالم،  از آب  برخورد اري  به شهر،  براي د سترسي  محد ود  
سوختي،  مواد   توزیع  جایگاه  از  برخورد اري  کشاورزی،  آب  از  برخورد اری  روشنایی،  و 
معابر  تعریض  قرض الحسنه(،  وام، صند وق  )بانک،  اعتباري  و  مالي  به خد مات  د سترسي 

و بهسازی کوچه ها

کیفیت.
زیر ساخت ها

9
)سواری،  نقلیه  وسایط  د اشتن  زمین،  مالکیت  د ام،  مالکیت  طبقاتی،  شکاف  وجود   عد م 
تراکتور، کمباین(، رضایت از د رآمد ، امید  به آیند ه شغلي، رضایت شغلي، د اشتن سالمتي 

جسماني براي انجام فعالیت، د اشتن پس اند از مناسب
کیفیت اقتصاد ی

3 وجود  امکانات مناسب ورزشي د ر روستا، وجود  امکانات مناسب فرهنگي و هنري )کتابخانه( 
د ر روستا، توان انجام مسافرت ساالنه به همراه خانواد ه

کیفیت 
گذران اوقات فراغت

3 برابر  د ر  حمایت  کشاورزی،  ترویجی  کالسهای  برگزاری  سالخورد گان،  اجتماعی  تأمین 
خشکسالی و آفت زد گی

شبکه های حمایت 
اجتماع

55 کل 

جد ول 4. تعریف عملیاتي متغیرهاي مورد  سنجش کیفیت زند گی؛ ماخذ: نگارند گان.
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سال سن، جوان می باشند  د و نفر از د هیاران بین 35-
بین 45-54 سال سن  نیز  نفر  و يک  44 سال سن 
می باشند ؛ و از نظر سطح سواد  نیز 7 نفر از د هیاران 
د ارای مد رک د يپلم و د و نفر فوق د يپلم و يک نفر 
د ارای مد رک لیسانس می باشند . سه نفر از د هیاران 
به کار کشاورزی د ر روستا اشتغال د ارند  و د و نفر از 
آن ها کارمند  می باشند  و 5 نفر از د هیاران شغل آزاد  
د ر  توصیفی  يافته های  از  اد امه خالصه ای  د ر  د ارند . 

شاخص های مختلف بیان شد ه است.
1. کیفیت زیست محیطی

از  محیطی  زيست  کیفیت  سطح  سنجش  منظور  به 
10 گويه استفاد ه شد ه است. د ر اين راستا با مقايسه 
با  برابر  که  محیطی  زيست  کیفیت  سطح  میانگین 
بر  که  پذيرفت  معیار 50/. می توان  انحراف  با   2/76
اساس نظرات جامعه نمونه، کیفیت زيست محیطی د ر 

حد  متوسط برآورد  شد ه است.
2. کیفیت آموزش

امکانات  از  برخورد اری  و  مناسب  آموزش  د اشتن 
کیفیت  وبا  نوساز  مد ارس  ازجمله  آموزشی  مناسب 
مناسب از حقوق اولیه ی هر انسان امروزی است. د ر 
آموزش  کیفیت  سطح  میانگین  مقايسه  با  راستا  اين 
برابر با 2/42 با انحراف معیار 79/. می توان پذيرفت 
که بر اساس نظرات جامعه نمونه کیفیت آموزش د ر 

حد  متوسط برآورد  شد ه است.
3. کیفیت سالمتی و امنیت

به منظور سنجش سطح کیفیت سالمتی و امنیت از 
11 گويه استفاد ه شد ه است. د ر اين راستا با مقايسه 
با  برابر  که  امنیت  و  کیفیت سالمتی  میانگین سطح 
3/06 و با انحراف معیار 54/. می توان مناسب بود ن 
کیفیت سالمت و امنیت راکمی باالتر از سطح متوسط 

ارزيابی کرد .
4. کیفیت گذران اوقات و فراغت

د ر اين راستا با مقايسه میانگین سطح کیفیت گذران 
انحراف معیار 85/.  با  با 1/77  برابر  اوقات و فراغت 
نمونه  جامعه  نظرات  اساس  بر  که  پذيرفت  می توان 
برآورد   متوسط  از  پايین تر  حد   د ر  اقتصاد ی  کیفیت 

شد ه است.
5. کیفیت شبکه های اجتماعی

به منظور سنجش سطح کیفیت شبکه های اجتماعی 
از 3 گويه استفاد ه شد ه است. د ر اين راستا با مقايسه 
میانگین سطح کیفیت محیط مسکونی برابر با 2/01 
با انحراف معیار 84/. می توان پذيرفت که بر اساس 
د ر  اجتماعی  شبکه های  کیفیت  نمونه  جامعه  نظرات 

حد  پايین تر از متوسط برآورد  شد ه است.
6. کیفیت اقتصاد ی

به منظور سنجش سطح کیفیت اقتصاد ی از 9 گويه 
با مقايسه میانگین  استفاد ه شد ه است. د ر اين راستا 
سطح کیفیت اقتصاد ی برابر با 2/51 با انحراف معیار 
جامعه  نظرات  اساس  بر  که  پذيرفت  می توان   ./71
شد ه  برآورد   متوسط  حد   د ر  اقتصاد ی  کیفیت  نمونه 

است. 
7. کیفیت زیرساخت ها                                                                                              

 9 از  زيرساخت ها  کیفیت  سطح  سنجش  منظور  به 
مقايسه  با  راستا  اين  د ر  است.  شد ه  استفاد ه  گويه 
میانگین سطح کیفیت زير ساخت ها که برابر با 2/52 
بود ن  مناسب  فرض  می توان   ./49 معیار  انحراف  با 

کیفیت زيرساخت ها راد ر حد  متوسط پذيرفت.
8. کیفیت محیط مسکونی

از  مسکونی  محیط  کیفیت  منظور سنجش سطح  به 
مقايسه  با  راستا  اين  د ر  است.  استفاد ه شد ه  گويه   4
میانگین سطح کیفیت محیط مسکونی برابر با 2/96 
با انحراف معیار 79/. می توان پذيرفت که بر اساس 
د ر حد   نمونه کیفیت محیط مسکونی  نظرات جامعه 

متوسط و کمی باالتر از آن برآورد  شد ه است.
 استفاد ه از آزمون نا پارامتری u مان ويتنی د ر سطح 
بین  کلی  طور  به  که  د اد   نشان   0/05 د اری  معنی 
کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری و بد ون 
 .)p= 0/000(   د هیاری تفاوت معنی د اری وجود  د ارد

نتیجه گیری و جمعبند ي
آن  د ر  که  است  مد يريتی  روستايی،  فراگیر  مد يريت 
ظرفیت  سازی،  توانمند   مساعی،  تشريک  مشارکت، 
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می رود   شمار  به  کانونی  عناصر  از  اجماع،  و  سازی 
و  جهانی  تحوالت  به  توجه  با  را  روستايی  جامعه  تا 
به  د ست يابی  برای  شهروند ان  ساير  همپای  د اخلی 
حق توسعه يافتگی رهنمون سازد  وبا د ر پیش گرفتن 
رويکرد  مد يريت زيست محیطی، اجتماعی، اقتصاد ی 
را  روستايی  مسائل  د ر  الزم  تصمیم های  کالبد ی  و 
و  اطالعات  توسعه  جريان های  به  شد ن  آشنا  با 
نهاد ينه  روستايی  مد يريت  چهارچوب  د ر  ارتباطات 
که  روستايی  توسعه  جد يد   برنامه های  د ر  کند . 
سازی  توانمند   اصل  د و  بر  مبتنی  چیز  هر  از  بیش 
کم،  د ست  روستاهاست،  از  فقرزد ايی  و  روستايیان 
اد اری و مد يريتی کارگزاران و  فرايند  سازماند هی   3
به  ذی ربط  د ولتی  نهاد های  و  د ستگاه ها  مسئوالن 
اقد امات  سازی  يکپارچه  و  سازی  هماهنگ  منظور 
د ولتی د ر روستاها، سازماند هی اقتصاد ی مرد م روستا 
اعطای  طريق  از  د رآمد زا  فعالیت های  اجرای  برای 
وام های کم بهره و بد ون بهره، سازماند هی اجتماعی 
مرد م روستا به منظور برنامه ريزی توسعه و نوسازی 
برای  مساعی  تشريک  و  محلی  سطح  د ر  اجتماعی 
د اشت  انتظار  د ار، می توان  اولويت  پروژه های  اجرای 
که اين 3 نوع سازماند هی بتواند  با تقويت روح خود  

ياری، خود  اتکايی مالی، مشارکت واقعی مرد م را د ر 
فرايند  برنامه ريزی و اجرای پروژه های توسعه روستايی 
تأمین کند  و از اين طريق، ضمن تقلیل حد ود  مد اخله 
و تصد ی گری د ولت، هد ف های گسترش اشتغال د ر 
روستا، افزايش تولید وارزش افزود ه د ر اقتصاد  روستا و 
کاهش فقر و بهبود  سطح زند گی روستايیان را تأمین 
کند  و از اين طريق، زمینه اثرگذاری نقش روستايیان 

را د ر فرايند  توسعه روستايی فراهم سازد .
د و  به  توجه  وبا  شد ه  انجام  بررسی های  اساس  بر 
بیان  به  زند گی  کیفیت  و  د هیاری ها  مهم  موضوع 
عملکرد   از  شد ه  انجام  ارزيابی های  از  حاصل  نتايج 

د هیاری ها د ر روستاهای نمونه پرد اخته می شود .   
1- اين که »بین کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای 
د هیاری با روستاهای فاقد  د هیاری تفاوت معناد اری 
به طور  که  د اد   نشان  فرضیه  آزمون  با  د ارد «  وجود  
د هیاری  د ارای  روستاهای  د ر  زند گی  کیفیت  کلی 
د هیاری  فاقد   روستاهای  د ر  زند گی  کیفیت  از  باالتر 
اين بین به نظر می رسد  که روستاهای  می باشد . د ر 
نسبت  بیشتری  توجه  و  جمعیت  از  د هیاری  د ارای 
برخورد ار  جمعیت  کم  و  د هیاری  فاقد   روستاهای  به 
که  روستاهايی  که  د اشت  اظهار  می توان  و  هستند  

گروه N Mean 
Rank Sum of Ranks

 کیفیت
زند گی

د ارای د هیاری 177 120.17 21630.350

بد ون د هیاری 33 17.48 524.50

کل 210

 کیفیت
زند گی

U من ويتنی 59.500

W ويلکساسون 524.500

Z 8.6120-

Asymp. Sig. 
)-2tailed(. 0.000

جد ول 5. تفاوت بین ابعاد  کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری و بد ون د هیاری د ر سطح 0/50؛ ماخذ: نگارند گان.



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

205

د ارای جمعیت بیشتری هستند  د ارای د هیاری بود ه و از 
حمايت های د ولتی و مرد می بیشتری نیز برخورد ار می باشند .

د اری  روستاهای  د ر  زند گی  کیفیت  بین  اين  د ر   -2
د هیاری د ر مقیاس های کیفیت زيرساخت، محیطی، 
سالمتی و امنیت، محیط مسکونی، اقتصاد ی، اجتماعی 
و آموزش بهتر از روستاهای فاقد  د هیاری بود ه اند  و 
تفاوت معنی  اوقات و فراغت  تنها د ر کیفیت گذران 
د اری بین اين د و د سته از روستاها مشاهد ه نشد ؛ و 
اين امر توجه هر چه بیشتر مسئوالن امر را نسبت به 
برنامه ريزی های د قیق تر و منسجم تر برای بخشید ن 
شور و نشاط به جوامع روستايی را می رساند . د ر اين 
قسمت خالصه ای از نتايج به د ست آمد ه د ر شاخص ها 
زير  بخش  د ر  می شود .  بیان  مختلف  مقیاس های  و 
ساخت بین روستاهای د ارای د هیاری و بد ون د هیاری 
تفاوت معنی د اری وجود  د ارد  )p= 0/005( و نشانگر 
زند گی  کیفیت  مقیاس،  خرد ه  اين  د ر  که  است  اين 
مرد م روستاهای د ارای د هیاری مناسب بود ه و مرد م 
با روستاهای بد ون د هیاری  اين روستاها د ر مقايسه 
کمتری  مشکل  خود   روستای  د ر  ساخت  زير  نظر  از 

د ارند . 
د ر بخش محیطی نیز بین روستاهای د ارای د هیاری 
د ارد   وجود   د اری  معنی  تفاوت  د هیاری  بد ون  و 
)p=0/001( و نشانگر اين است که د ر بعد  محیطی 
با  مقايسه  د ر  د هیاری  د ارای  روستاهای  مرد م  نیز 
د ارای  خود   روستای  د ر  د هیاری  بد ون  روستاهای 
مشکالت کمتری هستند . د ر بخش سالمتی و امنیت 
بین  زند گی،  کیفیت  اجتماعی  مقیاس های  خرد ه  از 
تفاوت  د هیاری  بد ون  و  د هیاری  د ارای  روستاهای 
معنی د اری وجود  د ارد  )p=0/000(؛ و نشان می د هد  
که د ر اين بعد  از کیفیت زند گی نیز مرد م روستاهای 
د ارای د هیاری د ر مقايسه با روستاهای بد ون د هیاری 
اقتصاد ی  بخش  د ر  برخورد ارند .  بهتری  کیفیت  از 
بد ون  روستاهای  د ر  زند گی  کیفیت  بین  تفاوت  نیز 
د هیاری با روستاهای د ارای د هیاری معنی د ار می باشد  
از  اجتماعی  حمايت  شبکه  بخش  د ر   .)p=0/000(
خرد ه مقیاس های اجتماعی وارد  د ر پرسشنامه تحقیق 

د ارای  روستاهای  د ر  زند گی  کیفیت  بین  حاضر، 
د هیاری و بد ون د هیاری تفاوت معنی د اری مشاهد ه 
شد  )p=0/000(. هم چنین د ر بخش آموزش از خرد ه 
مقیاس های کیفیت زند گی، بین کیفیت زند گی مرد م 
د ر روستاهای د ارای د هیاری و بد ون د هیاری تفاوت 
معنی د ار می باشد  )p=0/004(. تنها د ر بخش اوقات 
پرسشنامه  د ر  موجود   مقیاس های  خرد ه  از  فراغت 
تحقیق حاضر، اختالف بین کیفیت زند گی مرد م د ر 
تفاوت  د هیاری  بد ون  و  د هیاری  د ارای  روستاهای 

 .)p<0/05(  معنی د ار نمی باشد

5-3- پیشنهاد ات 
1- آشکار است که روستايیان به تنهايی قاد ر به ايفای 
برای  نیستند .  فعال  و  موثر  نحو  به  مشارکتی  نقش 
اين منظور بايد  فعالیت های هد فمند ی د ر زمینه ارائه 
آگاهی  د امنه  گسترش  آن ها،  به  الزم  آموزش های 
روستايی،  محیط های  سازی  ظرفیت  روستايیان، 
تقويت سرمايه اجتماعی ونیز توانمند سازی روستايیان 

صورت پذيرد ؛
2- حفاظت سرمايه های طبیعی تجد يد شوند ه، مانند  

خاک، منابع آب، جنگل های قابل بهره برد اری؛
3- بهبود  کیفی زند گی مرد م روستا از طريق تقويت 
عوامل تولید ، مانند زمین، اعتبارات، فناوری و افزايش 
سیاسی  و  اجتماعی  يابی  سازمان  برای  شايستگی ها 

مرد م
4- گسترش خد مات اجتماعی د ر روستاها و افزايش 
غذايی،  مواد   قبیل  از  اساسی،  نیازهای  به  د سترسی 
مجموع  د ر  که  بهد اشتی  اقد امات  و  پوشش  سرپناه، 

مفهوم کیفیت زند گی را محقق می سازند .
اعتالی  و  روستايیان  مشارکت  برد ن  باال  برای    -5
روحیه ی تعاون می توان از راه های ذيل استفاد ه کرد :

برای  بستر سازی  و  مناسب  زمینه های  ايجاد    -1-5
مشارکت مرد م

ايجاد  صند وق و مؤسسات حمايتی شوراهای   -2-5
اسالمی د ر منطقه

5-3- شناسايی استعد اد های بالقوه افراد  د ر منطقه و 
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بالفعل نمود ن آن ها
6- از آنجا که د هیاری ها نهاد ی نوپا هستند  و از ايجاد  
آن ها بیش از چند  سال نمی گذرد ، موفقیت و يا عد م 
موفقیت اين نهاد  تا حد ود  زياد ی بستگی به وجود  و يا 
عد م وجود  پیش زمینه ها و ساختارهای مناسب اد اری 

و تشکیالتی د ارد .
7- ارتقای توان اقتصاد ی د هیاران و تأمین آيند ه آنان 
از طريق بیمه بازنشستگی که باعث د لگرمی و بهبود  

عملکرد شان می شود .
8- اتخاذ روش های مناسب برای تأمین اعتبار برای 
د هیاری ها و حمايت از طرح های د هیاران برای کیفیت 

بخشی به روستاها
و  فرهنگی  مناسب  زمینه های  و  بسترها  ايجاد    -9
مسابقات  برگزاری  همچنین  و  روستاها  د ر  هنری 
مختلف فرهنگی و هنری به منظور باال برد ن انگیزه 

روستايیان از جمله مسابقات قرآنی، مشاعره و غیره.
د ر  ورزشی  امکانات  حد اقل  ايجاد   و  احد اث   -10
و  ورزش  امر  به  جوانان  ترغیب  منظور  به  روستاها 

جلوگیری از گرايش جوانان به مواد  مخد ر.
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چکيد ه
د ر پی گسترش شهرنشینی د ر قرون اخیر و افزايش جمعیت که 
بر آن د امن زد ه، امروزه توجه به شهرها و مسائل شهرنشینی 
يکی از ضروريات برنامه ريزی د ر سطح کشور می باشد . د ر 
پايد ار  به بررسي مسائل و شاخص های توسعه  اين پژوهش 
شهري پیرانشهر، به عنوان يکي از شهرهاي مرزي کشور د ر 
جنوب استان آذربايجان غربي که د ر د و د هه اخیر با افزايش 
اين  د ر  شود .  می  پرد اخته  است،  بود ه  روبرو  جمعیت  شد يد  
پژوهش برای ارزيابی توسعه پايد ار شهری پیرانشهر، شاخص 
های زيست محیطی، اجتماعی، اقتصاد ی و نهاد ی- کالبد ی 
را با میانگین شاخص های منتخب شهری کشور، با استفاد ه 
از آزمون عالمت و آزمون ويلکاکسون به بوته آزمون گذاشته 
ايم. نتايج آزمونهای آماری حاکی از اين می باشد  که علی رغم 
تحوالت سريع جمعیتی شهر پیرانشهر و افزايش سريع آن د ر 
د و د هه اخیر، توسعه شهری پیرانشهر د ر راستای توسعه پايد ار 
شهری بود ه و جمعیت پذيری و توسعه آن بد لیل فراهم شد ن 
جاذبه های شغلی و اقتصاد ی از طريق مباد الت مرزی و بین 

المللی تأمین شد ه و د ر راستای پايد اری شهری می باشد .
واژگان کليد ي: ارزيابي، توسعه پايد ار شهري، آزمون آماری 

ويلکاکسون، پیرانشهر.

behsazan1389@gmail.com  :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09149458009، رايانامه  *

Evaluate the implementation of urban sustainability in-
dicators in border areas (Case Study: Piranshahr City)

Today, paying attention to the cities and urbanization is-
sues is one of the planning requirements in the nationwide 
following expansion of urbanization in recent centuries and 
burgeoning population. In this study, the issues and indi-
cators of Piranshahr urban sustainable development is re-
viewed as one of the border cities of the country in South 
West Azerbaijan Province which has faced severe burgeon-
ing population in the recent two decades. In this study, 
environmental, social, economic, institutional-structural 
indicators have been tested with the average selected ur-
ban indicators of the country through the use of Sign Test 
and Wilcoxon Test for the evaluation of Piranshahr urban 
sustainable development. The results of statistical tests in-
dicate that despite rapid population developments of Piran-
shahr city and its fast burgeoning population in recent two 
decades, development of Piranshahr city has been made in 
line with the urban sustainable development and its devel-
opment and population variability has been secured due 
to the provision of job and economic attractions through 
border and international transactions and is in line with the 
urban sustainability. 
Keywords: Evaluation: Urban Sustainable Development, 
Border Areas, Wilcoxon Statistical Test, And Piranshahr.
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مقد مه
توسعه، ايد ه و تمريني است که از اوايل قرن نوزد هم 
د ارد   تفاوت  پیشرفت  ايد ه  با  اين مفهوم  آمد .  بوجود  
(Cow en & Shenton: 1996, 1) ، توسعه پايد ار 
شهري، شکلي از توسعه امروزي است که توان توسعه 
را  آيند ه  هاي  نسل  شهري  جوامع  و  شهرها  مد اوم 
 .)131 ص   ،1378 کاظمي،   )موسي  کند   تضمین 
همانطور که مي د انیم توسعه شهري از آغاز تاکنون 
از جمعیت  پذيرايي  به گسترش فضاي شهري،  تنها 
بیشتر، ايجاد  کاربري هاي متعد د ، بهره برد اري بیشتر 
اند يشید ه است. ولي  از منابع، تولید  و مصرف بیشتر 
بحران  و  ناهنجاري ها  اوج  د ر  پايد ار شهري  توسعه 
آن شد ه  باعث  توسعه شهري  که  اي  محیطي  هاي 
بود ، با اند يشه هاي جد يد  پد يد  آمد  تا کاربري هاي 
شهر  د ر  برابري  ايجاد   به  و  سازد   متنوع  را  شهري 
کمك کند ، شکاف موجود  میان مناطق و محله هاي 
شهري و میان فقیر و غني را از میان برد ارد ، الگوي 
پايد ار حمل و نقل را پیاد ه سازد ، عوامل تخريب خاك 
و آلود گي خاك و آب را برطرف سازد ، به فضاي سبز، 
امروزه  بیشتري د هد .  بهاي  آنها  حفاظت و گسترش 
عناصر تشکیل د هند ه شهر با بد ترين شرايط ممکن 
د ر طول تاريخ مواجه گشته اند  )عزيزي،  1380، ص 
32(. تعابیر ذيل از جمله موارد  متناسب با توسعه پايد ار 
وسعت  فرآيند   نمود :  ذکر  توان  مي  آن  از  که  است 
د اد ن به انتخاب هاي مرد م،  ارتقاء فرآيند هاي مرد م 
ساالري مشارکتي و توانايي مرد م براي د اشتن سخني 
د هند ،  مي  شکل  آنها  زند گي  به  که  تصمیماتي  د ر 
فرآيند  ايجاد  فرصت هايي براي مرد م تا از تمام توان 
خود  استفاد ه کرد ه و آنها را بسط د هند ، فرآيند  توانا 
و  خود   سازماند هي  براي  غیره  و  زنان  فقرا،  ساختن 

 .(Cowen & Shenton: 1996, 3) همکاري با هم
توسعه سريع شهري د ر چند  د هه اخیر د ر ابعاد  مختلف 
اجتماعي، اقتصاد ي، سرانه هاي زمین شهري، و زيست 
محیطي زند گي بشر را تحت تأثیر قرار د اد ه است. با 
توسعه شهرها و مطرح شد ن اصل توسعه پايد ار، توجه 
قرار می  بیشتر مورد  سوأل  پايد اری، هرچه  به اصل 

گیرد . توسعه پايد ار فرآيند ی برنامه ريزی شد ه است 
که رشد  اقتصاد ی، عد الت اجتماعی و پايد اری منابع 
محیطی د ر آن تأکید  شد ه است اين فرايند ، همة جنبه 
های گوناگون توسعه را بر پاية بهبود  کیفیت زند گی 
انسان و حفاظت از محیط زيست د نبال می کند  د ر 
اهد اف  کنند ه  تلفیق  الگوی  عنوان  به  آن  از  نهايت 
شد ه  نامبرد ه  محیطی  زيست  و  اقتصاد ی  اجتماعی، 
توسعه  )مثنوی، 1382، ص 90(. مطرح شد ن  است 
پايد ار شهری بعنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی 
از تأثیرات شهرها بر زيست کره و ابعاد  مختلف زند گی 
انسانی است. بد ون شك، بحث از پايد اری و توسعه 
پايد ار بد ون توجه به شهرها و شهرنشینی بی معنی 
ايجاد  کنند ه  بعنوان عامل اصلی  بود . شهرها  خواهد  
پايد اری  واقع،  د ر  و  رفته  بشمار  د ر جهان  ناپايد اری 
شهری و پايد اری جهانی هر د و مفهومی واحد  هستند . 
و  شهرها  ذاتی  پیچید گی  به  توجه  با  اساس،  براين 
ابعاد  مختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و 
کلید ی د ر جهت د ستیابی به پايد اری شهری ضروری 
به نظر می رسد  )حسین زاد ه د لیر و همکاران، 1388، 

ص 2(. 
د ر محد ود ه مورد  مطالعه پژوهش، به د لیل باال بود ن 
نرخ رشد  جمعیت شهری )5/8 د رصد ( و مهاجر پذير 
بود ن آن به جهت توسعه بیش از اند ازه همکاريهای 
بین مرزی بین ايران و حکومت منطقه ای کرد ستان 
است.  افتاد ه  به خطر  آن  پايد ار شهری  توسعه  عراق 
از  منطقه  اين  د ر  مرزی  همکاريهای  سیاست  البته 
کشور د ر قالب رويکرد  مرد می )يکی از رويکرد های 
توسعه مناطق مرزی( موفق بود ه و باعث بوجود  آمد ن 
يك نقطه ثقل جمعیتی د ر منطقه مرزی ايران و عراق 
شد ه است اما به د لیل عد م توانايی مد يران شهری د ر 
برنامه ريزی و مد يريت اصولی توسعه شهری، برخی 
به  نسبت  پیرانشهر  شهری  توسعه  های  شاخص  از 
پايینتر  به سطحی  پید ا کرد ه و  افت  د وره های قبل 
از میانگین شهری کشور رسید ه اند  که يکی از د اليل 
با  شد ن  مواجه  برای  مناسب  ريزی  برنامه  عد م  آن 
حجم باالی مهاجران وارد  شد ه به شهر پیرانشهر می 
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باشد . 
به مشخصات  توجه  با  پژوهش  اين  د ر  سوال مطرح 
توسعه پايد ار بويژه اصل برابري د رون نسلي که ناظر 
است  اين  باشد   مي  نیز  اجتماعي  عد الت  مباحث  بر 
که، آيا توسعه شهر پیرانشهر د ر ابعاد  زيست محیطي، 
)کاربري  شهري  زمین  سرانه  و  اقتصاد ي  اجتماعي، 
ها( د ر جهت اهد اف توسعه پايد ار شهري بود ه است؟ 
و اينکه آيا معیارهاي توسعه پايد ار شهري محقق شد ه 
اند ؟ براي ارزيابي شاخص هاي مذکور به مقايسه آنها 
سال  د ر  کشوري  شهري  هاي  شاخص  میانگین  با 
آماری  آزمون  و  آزمون عالمت  از  استفاد ه  با   ،1387

ويلکاکسون استفاد ه شد ه است. 

اد بيات و مبانی نظری
شناخت  براي  ابزار  و  روش  يك  )سنجش(،  ارزيابي 
احتمالي  يا  موجود   آمد ه،  بد ست  نتايج  و  اثرات 
و  )شريعت  است  ها  طرح  و  ها  فعالیت  عملکرد ها، 
اين  با  ارزيابي  هد ف   .)1  ،2 صص   ،1375 منوري، 
مفهوم، سنجش مشخصه ها و عارضه هاي شهري 
مي باشد ، سنجشي که د ر پي پید ا کرد ن بیاني براي 
خصیصه  با  کیفیات  د ر  اختالف  میزان  د اد ن  نشان 
به  کمك  براي  که  سنجشي  است.  مشخص  هاي 
کسب اطالعات د ر مورد  برخي عارضه هاي مشخص 
طريق  از  تشريحي  مقايسات  د ر  تسهیل  غیره؛  و 
)قراگوزلو،  آزمون فرضیه هاست  اختالفات و  نمايش 

1365، ص 148-147(. 
واژه توسعه پايد ار اولین بار بطور رسمی توسط برانتلند  
د ر سال 1987 میالد ي )1366 شمسی( د ر گزارش 
»آيند ه مشترك ما« مطرح گرد يد . واژه توسعه پايد ار 
برد اری  بهره  و  »اد اره  شامل  آن  گسترد ه  مفهوم  به 
صحیح و کارا از منابع پايه، منابع طبیعی، منابع مالی 
و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب 
همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیالت 
مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آيند ه بطور 
)مکنون، 1374(.  باشد   قابل رضايت« می  و  مستمر 
توسعه پايد ار يعنی ايجاد  فضای اقتصاد ی، اجتماعی و 

سیاسی که تضمین کنند ه ی کیفیت مطلوب زيستی 
باشد . نظريه توسعه پايد ار شهري، حاصل بحث هاي 
طرفد اران محیط زيست د رباره مسائل زيست محیطي 
د نبال  به  که  است،  زيست شهري  محیط  بخصوص 
نظريه »توسعه پايد ار« براي حمايت از منابع محیطي 
ارائه شد . د ر اين نظريه موضوع نگهد اري منابع براي 
حال و آيند ه از طريق استفاد ه بهینه از زمین و وارد  
کرد ن کمترين ضايعات به منابع تجد يد ناپذير مطرح 

است )زياری، 1378، ص 18(. 
مهم ترين د غد غه ای که موجبات تعمق و توجه جد ی 
سوی  به  را  شهری  ريزان  برنامه  و  نظران  صاحب 
واقعیت  نمود ه،  پايد ار شهری« جلب  مفهوم »توسعه 
رشد  شتابان شهرنشینی د ر جهان امروز و تد اوم آن 
د ر آيند ه از يکسو و رشد  حیرت آور و  چشمگیر کالن 
پیامد های  و  جنوب  کشورهای  د ر  ويژه  به  شهرها 
د ر  باشد ،  می  مناطق  اين  ساکنان  برای  آن  زيانبار 
پايد ار شهری محورهايی چون  الگوی توسعه  ترسیم 
فرهنگی  اجتماعی-  پايد اری  اقتصاد ی،  پايد اری 
د ارند   راهبرد ی  نقش  محیطی  زيست  پايد اری  و 

)رهنمايی، پورموسوی، 1385، ص 178(. 

شاخص هاي توسعه پاید ار
شاخص هاي توسعه پايد ار بايد  ابعاد  توسعه ي پايد ار 
توسعه  هاي  شاخص  مثال  عنوان  به  برگیرند .  د ر  را 
پايد ار برپايه فصول د ستور کار 21 عبارتند  از: شاخص 
زيست  هاي  شاخص  اقتصاد ي،  اجتماعي،  هاي 
کنند گان  استفاد ه  بنیاد ي.  هاي  شاخص  و  محیطي 
هاي  ويژگي  نظر  از  پايد ار  توسعه  هاي  شاخص  از 
اجتماعي، جغرافیايي، فرهنگي و همچنین د ر مقیاس 
هاي جهاني و محلي بسیار با هم متفاوت هستند . تا 
زماني که شاخصها مشخص، د قیق و طراحي نشد ه 
 Berke &)  باشند ، اجراي آنها امکانپذير نخواهد  بود

 .(Conroy, 2000: 22-28

پاید اري اقتصاد ي
يك سیستم اقتصاد ي پايد ار بايد  از عهد ه تأمین و تولید  
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کاالها و خد مات د ر طي زمان برآيد  )هريس، 1383، 
ص 43(. هم پايد اري اجتماعي و هم پايد اري زيست 
محیطي به نظام فعالیت اقتصاد ي نیاز د ارند  که با آنها 
سازگار باشد  و شبکه اکولوژيك و شبکه اجتماعي را 
هاي  موفقیت  و  انساني  توسعه  يعنی  نکنند .  تخريب 
بالقوه انسان به شکلي از فعالیت هاي اقتصاد ي نیاز 
د ارد  که هم براي نسل حاضر و هم براي نسل هاي 
آيند ه از نظر اجتماعي و زيست محیطي پايد ار باشد  

 .(Hancock, 2001: 201)

پاید اري اجتماعي
پايد اري اجتماعي تحت عنوان زند گي سالم، بارور و 
هماهنگ با طبیعت تعريف شد ه است. د ر اين تعريف 
با تامین نیازهاي انساني و  بقاء و حیات انسان، توام 
همگام با حفظ کیفیت محیطي و مرتبط با نظامهاي 
اقتصاد ي د ر جهت د ستیابی به باالترين سطح رضايت 
از زند گي تعريف شد ه است. بسترسازي جهت ظهور 
تأمین  جهت  د ر  مرد م  آحاد   بسیج  خالقیتها،  بروز  و 
اهد اف توسعة پايد ار و نیز اطمینان از »آيند ه اي بهتر 
براي همه«  با تاکید  بر رفاه مرد م بومي و تاکید  بر 
از  توسعه  و  محیطي  مد يريت  د ر  آنان  حیاتي  نقش 

ارکان تعريف پايد اري اجتماعي است.

پاید اري زیست محيطي
د ر پايد اري زيست محیطي، تحول و تطوري مورد  نظر 
است که ثبات و پايد اري جامعه را برهم نزند ، بلکه به 
رشد  و اعتالي آن کمك کند . د ر برنامه ريزي براي 
موجود   منابع  بکارگیري  ضمن  پايد ار،  توسعه  تحقق 
د ر جامعه فرآيند  تحول و تطور آن جامعه، بايد  بقاي 
منابع و جامعه مد نظر باشد  )مطوف، 1379، ص 8(. 
اکولوژيکي  پايد اري  میان  د ر  را  خود   ريشه  پايد اري 
د اشته است. اين نظريه برروي اين نکته که طبیعت، 
محد ود يت ها و فرصت-هاي معین به زند گي انسان 
)مجتهد زاد ه، 1378، ص  د ارد   د هد ،  تأکید   ارايه مي 

   .)40
د ر نهايت میتوان گفت پايد اری زمانی فراهم می شود  

که مجموعه ای از پايد اری اجتماعی با هد ف عد الت 
با  اقتصاد ی  پايد اری   ،(Social Equity) اجتماعی 
اقتصاد ی (Economic Viability) و  بقای  هد ف 
اکولوژيك  تعاد ل  هد ف  با  محیطی  زيست  پايد اری 
(Ecological Balance) به وجود  می آيد  )صرافی، 

1375، ص  41(.
توسعه  حال  د ر  کشورهاي  مرزي  مناطق  شهرهای 
مشکالت  و  مسائل  با  شهری،  ناپايد اری  بر  عالوه 
د يگری همچون توسعه نیافتگي منطقه اي د ر زمینه 
هاي صنعتي، اقتصاد ي، اجتماعي و غیره مواجه مي 
باشند . مروري بر اد بیات نظري و کاربرد ي د ر زمینه 
توسعه  که  د هد   مي  نشان  مرزي  شهرهاي  توسعه 
اين شهرها د ر قالب سه رويکرد  اساسي تحت عنوان 
همکاري  »رویکرد   مکان«،  سنتي  »رویکرد  
مورد   مرد مي«  »رویکرد   و  مرزي«  بين  هاي 
بررسي و تجزيه و تحلیل قرار گرفته اند . د ر رويکرد  
اول مي-توان به نظريه هاي کريستالر، لوش، گريش، 
فرانسوا پرو و جان فريد من اشاره کرد  که د ر نظريه 
به مناطق مرزي  با توجه  کريستالر، شهرهاي مرزي 
موارد  ويژه اي قلمد اد  مي شوند ، زيرا اين شهرها د ر 
کناره هاي استانها به صورت منفرد  و منزوي به لحاظ 
 ,2007:Sermak(  اقتصاد ي و فضايي قرار گرفته اند
82(. د ر واقع میتوان گفت که توسعه شهرهاي مرزي 
بد ون ارتباط با توسعه ملي و منطقه اي ممکن نبود ه 

و به صورت سیستمي با هم پیوند  خورد ه اند . 
د ر نهايت از مباحث نظری مطرح شد ه می توان نتیجه 
د ستیابی  جهت  د ر  شهری  پايد ار  توسعه  که:  گرفت 
نمود ار  د ر  زمینه های مشخص شد ه  د ر  پايد اری  به 

)شماره 1( می باشد  )کهن، 1376، ص 8(: 

روش شناسي
روش تحقیق د ر اين پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی 
است و روش جمع آوری اطالعات به د و شیوه اسناد ی 
بر  عالوه  است.  )پیمايشی(  مید انی  و  ای(  )کتابخانه 
از روشهای آماری، کمی، کیفی،  روش های مذکور، 
نرم افزاری spss و Excel و غیره د ر اين پژوهش 
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۶ 
 

-اين نظريه برروي اين نكته كه طبيعت، محدوديت ها و فرصت. اكولوژيكي داشته است
  ).  40 ، ص1378مجتهدزاده، ( تأكيد دارده مي دهد، هاي معين به زندگي انسان اراي

اي از پايداري اجتماعي شود كه مجموعهري زماني فراهم ميتوان گفت پايدانهايت ميدر 
 ، پايداري اقتصادي با هدف بقاي اقتصادي)Social Equity( با هدف عدالت اجتماعي

)Economic Viability (ل اكولوژيكو پايداري زيست محيطي با هدف تعاد 
)Ecological Balance( آيدبه وجود مي ) ،41 ، ص1375صرافي .(

مسائل و با عالوه بر ناپايداري شهري، مناطق مرزي كشورهاي در حال توسعه شهرهاي 
اي در زمينه هاي صنعتي، اقتصادي، توسعه نيافتگي منطقه همچون ديگري تمشكال

زمينه توسعه دبيات نظري و كاربردي در مروري بر ا .مواجه مي باشند غيرهاجتماعي و 
اين شهرها در قالب سه رويكرد اساسي تحت  دهد كه توسعهشهرهاي مرزي نشان مي

و » رويكرد همكاري هاي بين مرزي«، »رويكرد سنتي مكان« عنوان
توان در رويكرد اول مي .اندمورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته »رويكرد مردمي«

كريستالر، لوش، گريش، فرانسوا پرو و جان فريدمن اشاره كرد كه در نظريه  هايبه نظريه
شوند، زيرا اين اي قلمداد ميطق مرزي موارد ويژهكريستالر، شهرهاي مرزي با توجه به منا

به صورت منفرد و منزوي به لحاظ اقتصادي و فضايي قرار  هاهاي استانشهرها در كناره
مرزي توان گفت كه توسعه شهرهاي مي در واقع .)Sermak:2007, 82( اندگرفته

نبوده و به صورت سيستمي با هم پيوند ممكن اي بدون ارتباط با توسعه ملي و منطقه
.  اندخورده

توسعه پايدار شهري در : از مباحث نظري مطرح شده مي توان نتيجه گرفت كهدر نهايت 
 مي باشد) 1شماره ( نمودارجهت دستيابي به پايداري در زمينه هاي مشخص شده در 

  ):8 ، ص1376كهن، (
 
 
 
 
 
 
 
 

عدالت و كارايي  ،رشد: اقتصادياهداف 

: زيست محيطياهداف 
يكپارچگي اكوسيستم 

ظرفيت تحمل 
تنوع زيستي 

 مسائل سياره اي

:  اجتماعياف اهد
توانمند سازي 

مشاركت 
تحرك اجتماعي 
هويت فرهنگي 
توسعه نهادي 

ابعاد رويكرد پايداري.  1نمودار

استفاد ه گرد يد ه است.
ارزيابي د ر اين پژوهش به معني روش و ابزاري براي 
شهر  گسترش  و  توسعه  پیامد هاي  و  نتايج  شناخت 
کالبد ي،  هاي  مشخصه  د ر  که  باشد   می  پیرانشهر 
نمايان  آن  محیطي  زيست  و  اجتماعي  اقتصاد ي، 
هستند . اولین قد م د ر ارزيابي توسعة شهر پیرانشهر، 
اين  د ر  است.  ملي  هاي  شاخص  با  آن  مقايسة 
موجود   و  منتخب  هاي  مقايسه شاخص  از  پژوهش، 
شهر پیرانشهر و میانگین شاخص هاي مناطق شهري 

کشور استفاد ه شد ه است.

شناخت محد ود ه مورد  مطالعه و روند  توسعه 
کالبد ی آن

سیاسي  اد اري-  مرکز  عنوان  به  پیرانشهر  شهر 
شهرستان پیرانشهر با مختصات جغرافیايي 36 د رجه 
و 24 د قیقه طول جغرافیايي شرقی و 44 د رجه و 50 
د قیقه عرض جغرافیايي شمالی، د ر نیمه جنوبي استان 
د ر  شهر  اين  است.  گرد يد ه  واقع  غربي  آذربايجان 
سال 1335 د اراي 968 نفر جمعیت بود ه، د ر د ومین 

به 4848  اين شهر  سرشماري سال 1345، جمعیت 
نفر می رسد . د ر اين د هه 3880 نفر به جمعیت شهر 
اضافه شد ه که عماًل نرخ رشد  برابر با 17,52 د رصد  را 
به همراه د اشته است. توجه به اين ضريب رشد  نشان 
قابل توجهي  پیرانشهر د اراي رشد   مي د هد  که شهر 
اين  برای  توان  مي  را  بیشماری  عوامل  است.  بود ه 
موضوع ذکر نمود  که مهم ترين آنها، پويايي اقتصاد  
کالبد ي  و  اقتصاد ي  مناسب  زيرساخت هاي  و  شهر 
شهرستان  روستاهاي  به  نسبت  د وره  آن  د ر  شهر 
مي باشد . طي سالهاي 1345 تا 1355، جمعیت شهر 
پیرانشهر به 10572 نفر می رسد  که نشان مي د هد ، 
میزان رشد  جمعیت طي اين د هه برابر با 8,11 د رصد  
بود ه است. د ر سال 1365 جمعیت شهر پیرانشهر به 

13645 نفر می رسد . 
میزان رشد  جمعیت شهر ما  بین سال هاي 1355 تا  
اين د هه  بود ه است. د ر  با 2/45 د رصد   برابر   1365
علت اصلي افزايش جمعیت شهر به میزان باروري و 
د ر کل به رشد  طبیعي جمعیت باز مي گرد د . د ر سال 
1375، جمعیت شهر پیرانشهر به 33805 نفر می رسد  

٧ 
 

  
  روش شناسي

تحليلي است و روش جمع آوري اطالعات  -تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي روش
 ،هاي مذكورعالوه بر روش  .است )پيمايشي( و ميداني )كتابخانه اي( به دو شيوه اسنادي

در اين پژوهش  و غيره Excelو  spss از روشهاي آماري، كمي، كيفي، نرم افزاري
  .استفاده گرديده است

ارزيابي در اين پژوهش به معني روش و ابزاري براي شناخت نتايج و پيامدهاي توسعه و 
كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و  كه در مشخصه هاي مي باشدگسترش شهر پيرانشهر 

 آن ر پيرانشهر، مقايسةشه توسعة ارزيابي در قدم اولين. زيست محيطي آن نمايان هستند
 شهر موجود و منتخب هايشاخص مقايسه پژوهش، از در اين. است ملي هايشاخص با

  .است شده استفاده كشور مناطق شهري هايشاخص و ميانگين پيرانشهر
  
  
  
  
 
 

  آن كالبدي و روند توسعه شناخت محدوده مورد مطالعه
 پيرانشهر با مختصات جغرافيايي سياسي شهرستان -شهر پيرانشهر به عنوان مركز اداري

دقيقه عرض جغرافيايي  50درجه و  44دقيقه طول جغرافيايي شرقي و  24 درجه و 36
 1335اين شهر در سال . شمالي، در نيمه جنوبي استان آذربايجان غربي واقع گرديده است

 4848 ، جمعيت اين شهر به1345نفر جمعيت بوده، در دومين سرشماري سال  968داراي 
نفر به جمعيت شهر اضافه شده كه عمالً نرخ رشد برابر با  3880در اين دهه . رسدنفر مي
دهد كه شهر  توجه به اين ضريب رشد نشان مي. درصد را به همراه داشته است 17.52

توان براي اين موضوع عوامل بيشماري را مي. پيرانشهر داراي رشد قابل توجهي بوده است
هاي مناسب اقتصادي و  آنها، پويايي اقتصاد شهر و زيرساخت ترينذكر نمود كه مهم

تا  1345طي سالهاي . باشد كالبدي شهر در آن دوره نسبت به روستاهاي شهرستان مي
دهد، ميزان رشد  رسد كه نشان مينفر مي 10572، جمعيت شهر پيرانشهر به 1355

جمعيت شهر پيرانشهر  1365در سال . درصد بوده است 8.11جمعيت طي اين دهه برابر با 
برابر با  1365تا   1355هاي بين سالميزان رشد جمعيت شهر ما . رسدنفر مي 13645به 

نتيجه گيري -7تحليل داده ها -6هاآوري دادهجمع -5

شناخت محدوده -3مسئله پژوهش – 1   روش شناسي-4مباني نظري-2
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 1365 هاي  سال  بین  ما  شهر  جمعیت  رشد   میزان 
اين ضريب  مي باشد .  د رصد    9/49 با  برابر  تا 1375 
رشد  متأثر از چند  عامل است که مهم-ترين آن د ر 
بازگشت آوراگان د وران جنگ تحمیلي و رشد  طبیعي 
د ر سرشماری سال 1385  د ارد .  ريشه  جمعیت شهر 
جمعیت شهر به 59721 نفر می رسد  که با احتساب 
اين جمعیت میزان رشد  جمعیت شهر ما بین سال هاي 
1375 تا 1385 برابر با 5/85 د رصد  می باشد . روند  
د هه 1385- پیرانشهر طی  رشد  جمعیت شهر  روبه 
1375 سرشماری عمومی نفوس و مسکن را می توان 

به توسعه مباد الت مرزی و تجاری نسبت د اد .
ساکنان اولیه که د ر مکان فعلی شهر به يکجا نشینی 
اقد ام نمود ه اند ، خانواد ه هايي از ايل پیران بود ند  که 
منشاء آنها به کرد ستان عراق برمی گرد د . بنا به گفته 
به  شهر  اين  سال1320ه.ش  د ر  شهر  اولیه  ساکنان 
اشغال نیروهای شوروی سابق د رآمد  و ساکنان کهنه 
از يك  بعد   و  را ترك کرد ه  آنجا  اولیه(  خانه )هسته 
سال پس از خروج نیروهای شوروی د وباره اين منطقه 
توسط اقوام مختلفی همچون منگور، پیران )ساکنان 
اولیه کهنه خانه(، مامش و غیره به آنجا آمد ه و به غیر 
از کهنه خانه که متروك شد ه بود  روستای د يگر بنام 
آنجا  د ر  و  کرد ه  ايجاد   را  خانه  کهنه  )شمال  زرگتن 
را  پیرانشهر  شهر  اصلی  نطفه  و  شد ند   نشین  يکجا 

بوجود  آورد ند .
 توسعه فیزيکی اين د و هسته د ر گذر زمان و متناسب 
با ايجاد  اد ارات د ر سطح شهر به گسترش طولی خود  
د ر طول جاد ه شوسه خانه به نقد ه و د ر جهت شمالی- 
جنوبی )خ امام خمینی»ره« فعلی( تا سال1350، اد امه 
د اد . برای اين نوع توسعه فیزيکی د ر طول اين د وره 

)پید ايش تا1350( می توان د اليل زير را ذکر کرد :

شهری  بین  ارتباطی  شبکه  به  آسان  د سترسی   -
)نقد ه- پیرانشهر(؛

- مرغوب بود ن زمین های قسمت شرقی و جنوب 
شرقی شهر و زير کشت بود ن آنها؛

غربی  های  قسمت  بود ن  کوهستانی  و  د ار  شیب   -

شهر.
علی  بعد ،  به  زمان  اين  از  کرد .  اشاره  توان  می 
د ر  شهر  فیزيکی  توسعه  انقالب  از  بعد   الخصوص 
اراضی  پید ا کرد  و گاهي هم د ر  اد امه  جهت شرقی 
نامرغوب و شیب د ار قسمت غربی شهر، که د ر حال 
عنوان  تحت  آن  از  و  د ارد   اد امه  )1390( هم  حاضر 
کم  اقشار  زند گی  محل  و  شود   می  ياد   »باالشهر« 
شهر  فیزيکی  توسعه  کم  کم  باشد .  می  شهر  د رآمد  
کاماًل جهت شرقی، شمال شرقی و جنوب شرقی به 
خود  می گیرد  و زمین های حاصلخیز اطراف شهر را 
به زير توسعه خود  می برد . د ر پايیز سال 1374، طرح 
توسعه فیزيکی شهری توسط مهند سین مشاور برای 
اين شهر تهیه شد ه است، د ر اين طرح مساحت کل 
شهر د ر سال 1373 ه.ش حد ود  446,4 هکتار برآورد  

شد ه است )طرح توسعه شهری پیرانشهر(.
آماد ه  طرح  ه.ش   1377 1374تا  سال  از  همچنین   
 72 حد ود   د ر  مساحتی  با  شهر  اين  د ر  زمین  سازی 
و شمال شرقی شهر  د ر قسمت های شمالی  هکتار 
 A، B،( صورت گرفته که د ر حال حاضر شامل نقاط
C( و بخش هايی از فرهنگیان 3 می باشد  )شهرد اری 
پیرانشهر، 1386(، محد ود ه شهر پیرانشهر طبق پیش 
بینی های طرح توسعه سال 1374، برای يك د وره 
10ساله )تا سال 1383( و برای جمعیت 47577 نفر 
د ر نظر گرفته شد ه بود . منتهی به د لیل هجوم جمعیت 
د ر خالل سال های 1374 تا 1380 )به واسطه فعالیت 
بیشتری  آهنگ  شهر  جمعیت  رشد   مرزی(،  بازارچه 
د ه  توسعه  برای  شد ه  بینی  پیش  محد ود ه  و  گرفته 
ساز  و  و ساخت  پر شد ه  کامال  تا سال 1380  ساله، 
و  بود   توسعه شروع شد ه  از محد ود ه طرح  د ر خارج 
پیش  زمان  از  زود تر  سال  چهار  پیشنهاد ی  محد ود ه 

بینی شد ه پر شد .
جاد ه  مسیر  د ر   ،1379 سال  د ر  د لیل  همین  به   
پیرانشهر به سرد شت )قسمت جنوبی شهر( حد ود  45 
هکتار از اراضی جنوب شهر که قباًل جزء حريم شهر 
محسوب می گرد يد  به محد ود ه فعلی شهر اضافه شد  

)يوسفی، 1380، ص 73(.
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۱۰ 
 

 
 .نگارندگان: ، ماخذموقعيت محدوده مورد مطالعه. 1نقشه 

 
 
 
 
 

: أخذم، پيرانشهر طي دوره هاي مختلف تغييرات سرانه كاربري اراضي شهر .1جدول 
 .شهرداري پيرانشهر و محاسبات نگارندگان

 
 1373  سال شاخص 

) مترمربع(
 1380سال 

) مترمربع(
 1387سال 

) مترمربع(

نقشه 1. موقعيت محد ود ه مورد  مطالعه، ماخذ: نگارند گان.

جد ول 1. تغييرات سرانه کاربری اراضی شهر پيرانشهر طی د وره های مختلف، مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان.

سال 1387 )مترمربع(سال 1380 )مترمربع(سال   1373 )مترمربع(شاخص

34/450/438/4سرانه مسکونی

1/412/47سرانه تجاری

2/52/11/84سرانه آموزشی

000/12سرانه آموزش عالی

0/40/450/58سرانه مذهبی

0/0370/080/15سرانه فرهنگی

0/0250/110/18سرانه جهانگرد ی و پذيرايي

0/320/40/45سرانه د رمانی- بهد اشتی

0/81/21/01سرانه ورزشی

0/651/24/7سرانه فضای سبز

26/818/732/6سرانه حمل ونقل



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

214

تجزیه و تحليل یافته هاي تحقيق
با توجه به مبانی نظری توسعة پايد ار شهری، معیارها 
چهار  د ر  پیرانشهر  شهر  د ر  پايد اری  شاخصهای  و 
زمین شهري  اقتصاد ی، سرانه هاي  اجتماعی،  حوزۀ 
شاخصها  اند .  شد ه  بند ی  د سته  محیطی  زيست  و 
منفی  يا  بود ن  مثبت  ويژگی  د ارای  ماهیت  نظر  از 
مقد ارشان  چه  هر  مثبت  شاخصهای  هستند ،  بود ن 
برعکس  و  هستند   پايد اری  جهت  د ر  باشد   بیشتر 
د ر  باشد   بیشتر  مقد ارشان  چه  هر  منفی  شاخصهای 
جهت ناپايد اری هستند . يکي از مشکالت موجود  د ر 
ارزيابي، مقايسة شاخصهايي است که واحد  سنجش 
آنها يکسان نمي باشد  براي رفع اين مشکل از روشي 
نزد يك به آزمون عالمت زوجي و آزمون ويلکاکسون  
اين است  بر  اين روش فرض  استفاد ه مي کنیم. د ر 
که اختالف د ر هر زوج شاخص، صفر يا به يك اند ازه 
بین شاخص هاي  تفاوتي  يا  د يگر،  عبارت  به  است. 
شهر پیرانشهر و مناطق شهري کشور وجود  ند ارد  و يا 
تعد اد  شاخص هاي برتر يا کمتر شهر پیرانشهر نسبت 
به کل کشور به يك اند ازه است. د ر اين روش، فرض 
پیرانشهر  شهر  هاي  شاخص  بین  تفاوت  عد م  صفر 
مقابل،  د ر  شود .  مي  آزمون  ملي  شاخصهاي  با 
پیرانشهر  شهر  هاي  شاخص  بود ن  بهتر  يك  فرض 
از  نشاني  د ارد  که  قرار  ملي  به شاخص هاي  نسبت 
براي  آزمون  اين  باشد .  مي  شهري  توسعه  پايد اري 

ابعاد  پايد اري نیز قابل اجرا است. البته وقتي ناهمگني 
گسترد ه اي د ر واحد هاي آزمايشي وجود  د ارد ، آزمون 
را میتوان با توجه به همگني د اخلي زوجها انجام د اد . 
اگر تعد اد  مشاهد ات ما کمتر از 30 باشد ، بايد  از يك 
آزمون ناپارامتري استفاد ه کنیم که بهترين آزمون د ر 
اين زمینه، آزمون عالمت است. اين آزمون مبتني بر 
عالمت اختالف د و تیمار د ر هر زوج همگن Di است. 
آمار آزمون نیز عبارت از تعد اد  زوجهايي است که د ر 
آنها يك تیمار د اراي پاسخي باالتر از تیمار د يگر مي 
باشد )r+(، اگر اثر د و تیمار همانند  باشد ، به يك اند ازه 
تفاضلها د اراي عالمت مثبت و منفي هستند . بنابراين 
 )0,5,n( تحت فرض صفر توزيع د و جمله ای بصورت
حالت  صفر،  فرض  مقابل  د ر  باشد .  مي   μ2=μ1 و 
ثانی،1386: 135(.  د ارد )اسکند ری  آن وجود   مخالف 
د ر اين پژوهش به د لیل اينکه تعد اد  نمونه ها کمتر 
آزمون  و  زوجي  عالمت  آزمون  از  باشند   مي   30 از 
بررسی  به  اد امه  است.د ر  شد ه  استفاد ه  ويلکاکسون 
وضع موجود  شهر پیرانشهر د ر شاخص های زيست 
و  کالبد ی  نهاد ی-  و  اقتصاد ی  اجتماعی،  محیطی، 

مقايسه آنها با میانگین شهری کشور می پرد ازيم. 

شاخص های زیست محيطی
شاخص های زيست محیطی به تخريب محیط زيست 
تأثیرات  و سپس  د ارند   اشاره  شهر  توسعه  نتیجه  د ر 

Diمناطق شهري کشورشهر پیرانشهرشاخص
-4/94/56متوسط تعد اد  جمعیت د ر خانوار

-1/21/15متوسط تعد اد  خانوار د ر واحد  مسکوني
-87/0199/26د رصد  واحد هاي مسکوني د اراي آب آشامید ني

-98/599/09د رصد  مسکوني د اراي برق
-80/191/08د رصد  مسکوني د اراي تلفن

+77/148/17د رصد  مسکوني د اراي گاز شهري
+46/437/8د رصد  واحد هاي مسکوني با عمر تا 10 سال

-39/923/37د رصد  واحد هاي مسکوني کم د وام و بي د وام
-60/176/63د رصد  واحد هاي مسکوني با د وام

+r=2تعد اد  زوج هايي که د ر آنها شاخص هاي شهر پیرانشهر بهتر يا مثبت است

جد ول 2. شاخص های زیست محيطی منتخب شهر پيرانشهر و ميانگين شهری کشور؛ مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان.
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بلند مد ت بر منطقه و کشور را نشان مي د هند . تخريب 
محیط زيست ناشی از تخريب محیط های طبیعی و 
اراضی کشاورزی و باغ ها از طريق توسعه ساخت و 
سازها است و يا به علت افزايش استفاد ه از منابع و 
تولید  مواد  زائد  مي باشد  )کالنتری، 1385، ص 37(. 
امروزه بحران هاي جهاني و محلي زيست محیطي، 
اعمال يك د يد گاه جد يد  از مد يريت شهري و منطقه 
اي را بر اساس اهد اف اکولوژيك ضروري مي سازد . 
نمونه  شهرها  گونه  اين  بايستي  پايد ار  شهرهاي  د ر 
باشند .  انسجام و هماهنگي زيست محیطي  از  هايي 
شاخص های زيست محیطی شهر پیرانشهر علی رغم 
پايینتر بود ن نسبت به میانگین شهری کشور، اما طی 
چند  سال اخیر ارتقا پید ا کرد ه اند  و بنظر می رسد  طی 
چند  سال آيند ه به میانگین شهری کشور نزد يکتر و 
د ر برخی موارد  باالتر از میانگین شهری کشور رشد  

يابند .

شاخص های اجتماعی
است.  پايد اری  بعد   ترين  گسترد ه  اجتماعی  حوزۀ 
اساسی  نیازهای  به  که  هايی  شاخص  حوزه  اين  د ر 
می  قرار  شوند   مي  مربوط  زند گی  کیفیت  بهبود   و 
تعد اد  جمعیت  اين شاخص ها جزء اصلی  د ر  گیرند . 
است )کالنتری، 1385، ص 36(. د ر مجموع د ر مورد  
شاخص های پايد اری اجتماعی د ر شهر پیرانشهر مانند  
تعد اد  مرد ان و زنان باسواد ، متوسط بعد  خانوار، د رصد  
جمعیت 14-0 ساله، نرخ رشد  جمعیت د ر مقطع 85-

75، د رصد  جمعیت 65 ساله و بیشتر با مفهوم شاخص 
ناپايد اری اجتماعی رابطه مثبتی د ارند . 

شاخص های اقتصاد ی
شهر  توان  میزان  اقتصاد ي،  های  گیري  جهت  د ر 
د ر فراهم ساختن نیازهاي اقتصاد ي بايد  د ر راستاي 
افزايش د رآمد  سرانه شهروند ان ايجاد  شود  و فرصت 
ها،  مهارت  نوع  و  تعد اد   و  يابد   رشد   اشتغال  هاي 
يابد   افزايش  شهر  د ر  کار  نیروي  رشد   با  متناسب 
برنامه  همچنین  91(؛  ص   ،1386 ثانی،  )اسکند ری 
ريزي هاي اقتصاد ي د ر شهر پايد ار بايستي قبل از هر 
چیز، د ستیابي آسان به شغل و د رآمد  معقول را امکان 
پذير سازد ؛ زيرا بیشتر مرد م د ر جستجوي يافتن شغل 
به شهر مهاجرت مي کنند  )شکوئي،1373، ص 35(. 
از شهرهاي کشور،  نیز مانند  بسیاري  پیرانشهر  شهر 
بیشترين تعد اد  شاغالن را د ر بخش خد مات خود  د ارد . 
اين  اشتغال 72/4 د رصد  شاغالن شهر پیرانشهر د ر 
بخش از تسلط کامل بخش خد مات د ر اقتصاد  شهر 
خبر مي د هد . نقش غالب اقتصاد ي شهر پیرانشهر بر 
اساس روش »بوژوگارنیه« خد ماتي است. د ارا بود ن 

اين نقش به د اليل زير است:
- باال بود ن میزان اشتغال د ر بخش خد مات د ر اصل 
به تغییر کارکرد  شهر از نظامي به تجاري طي د و د هه 
اخیر خصوصًا با ايجاد  بازارچه شهر پیرانشهر د ر سال 
د ر  تمرچین  مرزي  بازارچة  مجد د   بازگشايي   ،1383
سال 1371 و تبد يل شد ن شهر به پل ارتباطي بین 

Diمناطق شهري کشورشهر پیرانشهرشاخص
+5/851/61نرخ رشد  جمعیت د ر مقطع 75-85

-65/988/9د رصد  جمعیت باسواد 
-54/685/6د رصد  زنان باسواد 

+32/923/7د رصد  جمعیت 14-0 ساله
-3/64/77د رصد  جمعیت 65 ساله و بیشتر

-4/93/89متوسط بعد  خانوار
-47/832/21د رصد  خانوار 5 نفره و بیشتر

3تعد اد  زوج هايي که د ر آنها شاخص¬هاي شهر پیرانشهر بهتر يا مثبت است 

جد ول 3. شاخص های اجتماعی منتخب شهر پيرانشهر و ميانگين شهری کشور مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان
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از  بعد   عراق  کرد ستان  ای  منطقه  حکومت  و  ايران 
سقوط رژيم بعثي عراق و گسترش مناسبات تجاري 

باز مي گرد د .
- ارزش افزود ۀ موجود  د ر بخش خد مات د ر شهر به 
د لیل تغییر کارکرد  شهر و حضور گرد شگران تجاري 
د ر طول سال به شکلي است که د ر عمل محرکه اي 

براي پويايي شهر محسوب مي شود .
از  د ور  به  نوعي  به  که  شهر  جغرافیايي  مقر   -
عملکرد هاي ارتباطي قوي د ر استان آذربايجان غربي 
شکل گرفته، اما قرارگیري آن د ر مسیر شبکه ارتباطي 
ايران و عراق و افتتاح بازاچه مرزي و احد اث گمرك 
رسمي تمرچین د ر سال 1386، پويايي و تنوع مشاغل 

خد ماتي تاثیر جد ي گذاشته است.

شاخص های نهاد ی- کالبد ی
مطالعات کاربری زمین و نحوه پراکند گی فعالیت های 
شهری مانند  کاربری مسکونی، شبکه ارتباطی، د رمانی 
و بهد اشتی، آموزشی و غیره و رابطه اين فعالیت ها با 
يکد يگر، از جمله د اد ه هايی است که برای تهیه شاخص 
های کالبد ی مورد  استفاد  قرار می گیرند ، بد يهی است 
د سترسی  ضامن  خد مات  و  امکانات  اين  برابر  توزيع 
مطلوب و عاد النه افراد  به نیازهای اساسی است و بد ون 
توزيع برابر اين فعالیت ها د ر تمام سطح شهر و محالت 
پايد اری حاصل نمی گرد د  )کالنتری، 1385، ص 37(. 
د ر امر برنامه ريزی شهری به منظور رسید ن به شهر ايد ه 
آل و مطلوب )شهر پايد ار(، برنامه ريزی کالبد ی از اهمیت 
ويژه ای برخورد ار است. شاخص های پايد اری نهاد ي- 

Diمناطق شهري کشورشهر پیرانشهرشاخص
-35,238/77د رصد  جمعیت فعال از نظر اقتصاد ي

-64,860/4د رصد  جمعیت غیر فعال از نظر اقتصاد ي
-12/611/82نرخ بیکاري

+73/5562/2د رصد  خانوارهاي مالك زمین و ساختمان
-18/69/2د رصد  خانوارهاي مستأجر

 +r =1تعد اد  زوج هايي که د ر آنها شاخص هاي شهر پیرانشهر بهتر يا مثبت است

Diمناطق شهري کشورشهر پیرانشهرشاخص
+38/425/19سرانه مسکوني

+2/470/98سرانه تجاري
+1/841/02سرانه آموزشي

-0/121/3سرانه آموزش عالي
+0/580/17سرانه مذهبي

+0/150/05سرانه فرهنگي
+0/180/12سرانه جهانگرد ي و پذيرايي

-0/450/88سرانه د رماني- بهد اشتي
+1/010/12سرانه ورزشي

+4/73/88سرانه فضاي سبز
+32/621/4سرانه حمل ونقل

+r = 9تعد اد  زوج هايي که د ر آنها شاخص هاي شهر پیرانشهر بهتر يا مثبت است

جد ول 4. شاخصهای اقتصاد ی منتخب شهر پيرانشهر و ميانگين شهری کشور مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان

جد ول 5. شاخصهای کالبد ی و سرانه زمين شهری منتخب شهر پيرانشهر و ميانگين شهری کشور مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان
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جد ول 6. نتایج آزمون ویلکاکسون؛ مأخذ: محاسبات نگارند گان.  

توسعه پايد ار شهري بود ه است؟ برای اثبات يا رد  اين 
ويلکاکسون  آماری  آزمون  و  آزمون عالمت  از  فرضیه 
استفاد ه شد ه است. د ر فرض صفر )H0( پژوهش حاضر 
عد م تفاوت بین شاخصهاي شهر پیرانشهر با شاخصهاي 
ملي آزمون مي شود  و د ر مقابل، فرض يك )H1( بهتر 
بود ن شاخصهاي شهر پیرانشهر نسبت به شاخصهاي 
شهري  توسعه  پايد اري  از  حاکی  که  د ارد   قرار  ملي 
پیرانشهر مي باشد  به بوته آزمون گذاشته می شوند . اگر 
مالك ارزيابي ما جهت سنجش توسعه يافتگي، مقايسه 
با میانگین مناطق شهري کشور باشد  از آزمون عالمت 

زوجي استفاد ه مي شود :
H0: µ1 ≥ µ2

H1: µ1 < µ2

چون حجم مقايسه ها کوچکتر از 10 است از تقريب 
عالمت  آزمون  از  و  کرد   استفاد ه  نمي توان  نرمال 
توزيع  تجمعي  احتماالت  جد ول  از  استفاد ه  با  زوجي 
  α يا  خطا  سطح  مي شود .  استفاد ه   )C( د وجمله اي 

برابر 0,05 د ر نظر گرفته مي شود .

1. منظور از T1 عناصر زير ستون د اد ه هاي کشوري جد ول شاخصهای اجتماعی و منظور از P1 عناصر زير ستون شاخصهای اجتماعی مربوط به شهر 
پیرانشهر مي باشد . به همین ترتیب براي ساير جد اول شاخصهای مورد  استفاد ه پژوهش.

کالبد ی شهر پیرانشهر د ر موارد  انتخاب شد ه د ر 9 شاخص 
از میانگین شهری کشور مطلوبتر بود ه و  وضعیت آن 
وضعیت بهتری را نشان می د هد . د ر مورد  شاخصهای 
پايد اری نهاد ي- کالبد ی د ر مجموع، سرانه بهد اشتی- 
د رمانی، سرانه ورزشی و سرانه اد اری- انتظامی، با مفهوم 
شاخص پايد اری نهاد ی- کالبد ی رابطه مثبت د ارند . د ر 
مورد  شاخصهای ناپايد اری نهاد ی- کالبد ی مانند  سرانه 
آموزش عالی، سرانه فرهنگی- مذهبی و سرانه آموزشی 
با مفهوم شاخص ناپايد اری نهاد ی- کالبد ی رابطه مثبتی 
د ارد . يعنی با افزايش اين شاخص ها، ناپايد اری کالبد ی 

پذيرفته می شود .

نتيجه گيری و آزمون فرضيه پژوهش
سوال مطرح د ر اين پژوهش با توجه به مشخصات توسعه 
پايد ار شهری و بويژه اصل برابري د رون نسلي که ناظر 
بر مباحث عد الت اجتماعي نیز هست، اين است که آيا 
توسعه شهر پیرانشهر د ر ابعاد  زيست محیطي، اجتماعي، 
اقتصاد ي و شاخصهای نهاد ی- کالبد ی د ر جهت اهد اف 

١٩ 
 

  .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛نتايج آزمون ويلكاكسون .6جدول   
   N Mean RankSum of Ranks 

T1 - P12 

Negative Ranks 4(a) 3.25 13.00 
Positive Ranks 3(b) 5.00 15.00 
Ties 0(c)   
Total 7   

T2 - P2 

Negative Ranks 4(d) 3.25 13.00 
Positive Ranks 1(e) 2.00 2.00 
Ties 0(f)   
Total 5   

T3 - P3 

Negative Ranks 9(g) 6.00 54.00 
Positive Ranks 2(h) 6.00 12.00 
Ties 0(i)   
Total 11   

T4 - P4 

Negative Ranks 5(j) 4.70 23.50 
Positive Ranks 4(k) 5.38 21.50 
Ties 0(l)   

Total 9   
i  T3 = P3 
j  T4 < P4 
k  T4 > P4 
l  T4 = P4 

 .محاسبات نگارندگان: مأخذ

e  T2 > P2 
f  T2 = P2 
g  T3 < P3 
h  T3 > P3 
 

a  T1 < 
P1 
b  T1 > 
P1 
c  T1 = 
P1 
d  T2 < 
P2 

  
 
 
 
 

                                                 
صهاي اجتماعي و منظور عناصر زير ستون داده هاي كشوري جدول شاخ T1منظور از   2

به همين  .باشد عناصر زير ستون شاخصهاي اجتماعي مربوط به شهر پيرانشهر مي P1از 
  .شاخصهاي مورد استفاده پژوهش ترتيب براي ساير جداول

1
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از  و  کرد   پید ا  د ست  شهری  پايد ار  توسعه  به  توان 
مهاجرت ساکنان اصیل اين مناطق به مناطق مرکزی 
پايد ار  توسعه  راستای  د ر  و  کرد   جلوگیری  کشور 
مناطق مرزی گام برد اشت؛ برای د ستیابی به اين امر 
را  زير  راهکارهای  توان  می  مرزی  مناطق  د ر  مهم 

پیشنهاد  نمود :
1. توسعه تجارت و ارتقاء همکاری های مشترك بین 

مرزی 
توريسم  باالخص  توريستی  فعالیتهای  توسعه   .2
د رمانی د ر مناطق مرزی به د لیل پايین بود ن کیفیت 
و  د ر کشورهای همسايه  د رمانی  و خد مات  امکانات 
پايین بود ن هزينه های آن نسبت به ساير کشورهای 

جهان
3. توزيع عاد النه خد مات و امکانات بین مناطق مرزی 
جهت جلوگیری از مهاجرتهای روستا- شهری و بین 
شهری د ر مناطق مرزی که منجر به ايجاد  چند  شهر 
بزرگ می شود  ولی د ر عوض باعث تخیله جمعیتی 
ساير شهرها و روستاهای اين مناطق از جمعیت می 

شود .
جهت  رسمی  و  پايد ار  اشتغال  ايجاد   به  توجه   .4

جلوگیری از رونق فعالیت غیررسمی.
راستای  د ر  پیشنهاد ی  راهکارهای  با  ارتباط  د ر 
های  زمینه  د ر  شهری  پايد ار  توسعه  به  د ستیابی 

 α = 0,05 خطاي  سطح  د ر  مي د هد   نشان  نتايج 
فرضیه پژوهش د ر تمامی شاخص ها تأيید  مي شود . 
يعني توسعه شهر پیرانشهر د ر ابعاد  زيست محیطي، 
اجتماعي، اقتصاد ي و شاخص های نهاد ی- کالبد ی 
است.  بود ه  شهري  پايد ار  توسعه  اهد اف  جهت  د ر 
نشان  نیز  عالمت  آزمون  از  آمد ه  بد ست  آماره هاي 
پژوهش  فرضیه   α=0,05 خطاي  سطح  د ر  مي د هد  
د ر تمامی شاخص ها تائید  مي شود . يعني توسعه شهر 
پیرانشهر د ر ابعاد  زيست محیطي، اجتماعي، اقتصاد ي 
پايد ار  توسعه  اهد اف  جهت  د ر  کالبد ی  نهاد ی-  و 

شهري بود ه است. 
بنابراين می توان نتیجه گرفت که پیرانشهر علی رغم 
انزوای جغرافیايی،  وجود  حساسیت های ويژه نسبت 
به آن بد لیل مرزی بود ن، جذابیت باال برای مهاجران 
جويای کار و تجار و غیره رشد  و توسعه آن د ر مسیر 
توسعه پايد ار شهری می باشد  و شهرد اری و ارگانهای 
اند  رويکرد  مناسب و  توانسته  خد مات رسان شهری 
برابر رشد  5/8 د رصد ی جمعیت طی  را د ر  پايد اری 
رشد   و  د اد ه  نشان  خود   از   1385-1375 سالهای 
را  آن  مد يريت  و  کنترل  مطلوب  تا حد ی  را  شهری 
انجام د هند . نتايج حاصل از آزمون های آماری انجام 
ايجاد   به  توجه  صورت  د ر  که  د هد   می  نشان  شد ه 
می  نیز  مرزی  مناطق  د ر  شغلی  فرصتهای  و  د رآمد  

٢٠ 
 

 
  .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛هاي آزمون ويلكاكسون آماره. 7جدول 

 
 T1 - P1 T2 - P2 T3 - P3 T4 - P4 

Z -.169(a) -1.483(b) -1.868(b) -.119(b) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .866 .138 .062 .906 

a Based on negative ranks . 
b Based on positive ranks . 
c Wilcoxon Signed Ranks Test . 

 
ها فرضيه پژوهش در تمامي شاخص α = 0.05 خطاي دهد در سطح نتايج نشان مي

يعني توسعه شهر پيرانشهر در ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و . شود مي تأييد
  . كالبدي در جهت اهداف توسعه پايدار شهري بوده است -هاي نهاديشاخص

 .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛هاي آزمون عالمت آماره .8جدول 
 T1 - P1 T2 - P2 T3 - P3 T4 - P4 

Exact Sig. (2-tailed) 1.000(a) .375(a) .065(a) 1.000(a) 
a Binomial distribution used. 
b Sign Test 

 
 α=0.05دهد در سطح خطاي  هاي بدست آمده از آزمون عالمت نيز نشان مي آماره

در ابعاد  يعني توسعه شهر پيرانشهر. شود تائيد مي هافرضيه پژوهش در تمامي شاخص
در جهت اهداف توسعه پايدار  كالبدي -نهاديزيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و 

  . شهري بوده است
 حساسيتوجود   پيرانشهر علي رغم انزواي جغرافيايي، گرفت كهبنابراين مي توان نتيجه 

بيت باال براي مهاجران جوياي كار و تجار اهاي ويژه نسبت به آن بدليل مرزي بودن، جذ
رشد و توسعه آن در مسير توسعه پايدار شهري مي باشد و شهرداري و ارگانهاي  غيره و

درصدي  8/5اند رويكرد مناسب و پايداري را در برابر رشد خدمات رسان شهري توانسته
از خود نشان داده و رشد شهري را تا حدي مطلوب  1385-1375جمعيت طي سالهاي 

نتايج حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده نشان . كنترل و مديريت آن را انجام دهند
ايجاد درآمد و فرصتهاي شغلي در مناطق مرزي نيز مي به كه در صورت توجه  مي دهد

و از مهاجرت ساكنان اصيل اين مناطق به  توان به توسعه پايدار شهري دست پيدا كرد

جد ول 7. آماره هاي آزمون ویلکاکسون؛ مأخذ: محاسبات نگارند گان.

٢٠ 
 

 
  .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛هاي آزمون ويلكاكسون آماره. 7جدول 

 
 T1 - P1 T2 - P2 T3 - P3 T4 - P4 

Z -.169(a) -1.483(b) -1.868(b) -.119(b) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .866 .138 .062 .906 

a Based on negative ranks . 
b Based on positive ranks . 
c Wilcoxon Signed Ranks Test . 

 
ها فرضيه پژوهش در تمامي شاخص α = 0.05 خطاي دهد در سطح نتايج نشان مي

يعني توسعه شهر پيرانشهر در ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و . شود مي تأييد
  . كالبدي در جهت اهداف توسعه پايدار شهري بوده است -هاي نهاديشاخص

 .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛هاي آزمون عالمت آماره .8جدول 
 T1 - P1 T2 - P2 T3 - P3 T4 - P4 

Exact Sig. (2-tailed) 1.000(a) .375(a) .065(a) 1.000(a) 
a Binomial distribution used. 
b Sign Test 

 
 α=0.05دهد در سطح خطاي  هاي بدست آمده از آزمون عالمت نيز نشان مي آماره

در ابعاد  يعني توسعه شهر پيرانشهر. شود تائيد مي هافرضيه پژوهش در تمامي شاخص
در جهت اهداف توسعه پايدار  كالبدي -نهاديزيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و 

  . شهري بوده است
 حساسيتوجود   پيرانشهر علي رغم انزواي جغرافيايي، گرفت كهبنابراين مي توان نتيجه 

بيت باال براي مهاجران جوياي كار و تجار اهاي ويژه نسبت به آن بدليل مرزي بودن، جذ
رشد و توسعه آن در مسير توسعه پايدار شهري مي باشد و شهرداري و ارگانهاي  غيره و

درصدي  8/5اند رويكرد مناسب و پايداري را در برابر رشد خدمات رسان شهري توانسته
از خود نشان داده و رشد شهري را تا حدي مطلوب  1385-1375جمعيت طي سالهاي 

نتايج حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده نشان . كنترل و مديريت آن را انجام دهند
ايجاد درآمد و فرصتهاي شغلي در مناطق مرزي نيز مي به كه در صورت توجه  مي دهد

و از مهاجرت ساكنان اصيل اين مناطق به  توان به توسعه پايدار شهري دست پيدا كرد

جد ول 8. آماره هاي آزمون عالمت؛ مأخذ: محاسبات نگارند گان.
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اقتصاد ی، اجتماعی، زيست محیطی و کاربری اراضی 
شهری شهر پیرانشهر نیز راهبرد های زير پیشنهاد  می 

گرد د  )جد ول شماره 9(

منابع و مآخذ
1. اسکند ری ثانی، محمد  )1386( برنامه ريزی توسعه 
پايد ار شهری»نمونه مورد ی: مشهد «، پايان نامه د وره 

کارشناسی ارشد ، د انشگاه يزد  .
۲۲ 

 

راهكارهاي پيشنهادي جهت دستيابي به توسعه پايدار شهري  .9جدول 
ي مطالعاتي 

محورها
ش 

پژوه

راهبردها و سياست هاي دستيابي به پايداري شهري و توسعه پايدار شهري 

ي اجتماعي 
زمينه ها

  ؛افزايش امنيت اجتماعي در سطح محالت -1
 ؛فرهنگي موجود از قبيل ارزش هاي مذهبي و اعتقادي اعي-استفاده از سرمايه هاي اجتم -2
 ؛توسعه آموزش عالي -3
 ؛توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي -4
 ؛افزايش سطح دانش و آگاهي ساكنان محالت -5
 ؛براي پايداري توسعه شهر محدود كردن حجم جمعيت بخصوص مهاجران الزامي مي باشد -6
هنگي و نيز وضع مسكن و خانوار حوزه هاي روستا شهري به كاهش توان ايجاد ناهنجاري توجه به وضعيت آموزشي و فر -7

 ؛هاو پايداري آنها مي انجامد
 ؛توزيع عادالنه خدمات از نظر استفاده بهينه از خدمات موجود و تسري آن به ساير نقاط شهر -8
 ؛تأسيسات و تجهيزات زيربنايي فنيتوزيع عادالنه و احداث  -9

زمينه 
ي 

صاد
ي اقت

ها

 توسعه مبادالت برون مرزي و تقويت بازارچه مرزي تمرچين با توجه به موقعيت ويژه پيرانشهر  -1
توسعه و تقويت زيرساختهاي گردشگري شهر با توجه به مزيت هاي نسبي شهر و شهرستان  -2
ط بهره برداري از معادن موجود در سطح شهرستان و توسعه صنايع و كارخانه هاي مرتب -3
توسعه صنايع و كارگاه هاي مرتبط با توليدات كشاورزي منطقه   -4
توسعه و تقويت زيرساخت هاي الزم با توجه به نقش بين راهي پيرانشهر در ارتباط با عبور مسافران عتبات عاليات  -5
استفاده از تدابير مديريتي در جهت جلب مشاركت هاي اقتصادي بخش خصوصي  -6
ايع و هنرهاي بومي و دستي در شهر توجه به توسعه صن -7
تقويت زيرساخت هاي اقتصادي در جهت توسعه فعاليتهاي مرتبط با بازار  -8
. نابرابري و فقر شهري هرگونه كوشش و تالش را براي حفظ محيط زيست از بين مي برد -9

شهر و راهكارهاي جذب سرمايه انجام طرحهاي پژوهشي و كاربردي در زمينه شناسايي پتانسل هاي سرمايه گذاري در  -10
گذار بخش خصوصي براي اجراي آنها 

ي 
ي كاربر

زمينه ها
ي 

اراضي شهر

ايجاد تعادل فضايي در كاربري زمين و ارزش هاي فضايي و محيط ( افزايش توجه به كيفيت و بازسازي فضاهاي شهري -1
نامناسب فضاهاي مربوطه، ساماندهي و استقرار  اصالح بافت و شبكه رفت و آمد، اصالح مراكز اصلي شهري و توزيع شهري،

) عناصر مشخص اجزاء شهري
محدود كردن توسعه افقي شهر  -2
افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر  -3
) هكتار 114(بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري -4

ت محيطي 
س

ي زي
زمينه ها

افقي شهر و هدايت آن به گسترش ارتفاعي همراه با تكميل و براي پايداري زيست محيطي شهر پيرانشهر كند كردن رشد  -1
. راه اندازي سيستم فاضالب و بازيافت در شهر الزامي مي باشد

توجه به سيما و منظر شهري و كيفيت فضاهاي عمومي با تقويت هويت شهري  -2
ساماندهي و طراحي ورودي هاي شهر  -3
حذف كاربري هاي ناسزگار درون شهري  -4
ندهي و حفظ مسيل هاي درون شهر از هرگونه آلودگي زيست محيطي و حفظ و رعايت حريم آنها ساما -5
جلوگيري از گسترش ساخت و سازهايبه سمت جنوب و جنوب غرب شهر  -6

جد ول 9. راهکارهای پيشنهاد ی جهت د ستيابی به توسعه پاید ار شهری
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طبقه بند ی شاخص های کلید ی د ر تبیین  الگوی منشور پروژه 
برای مد یریت پروژه های شهری
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چکید ه
اجرای پروژه های شهری نيازمند  بررسی شرايط و الزامات برگرفته از 
معيارها و شاخص های موثر بر منشور و قوانين رسمی و ملی است و 
د ر مقايسه با ضوابط بين المللی، پيرو کمترين خطای معيار استاند ارد  
است. د ر پروژه های شهری، همچون ساير پروژه ها، موفقيت پروژه 
و رضايتمند ي کليه عوامل آن را مي توان مهم ترين امر د ر مد يريت 
پروژه د انست. بر طبق تحقيقات صورت گرفته چنين موفقيتي محصول 
د اليل  اين عوامل، مستند  سازي  از مهمترين  است؛  عوامل مختلفي 
اختيارات  و  وظايف  ها،  مسئوليت  و  ها  نقش  اهد اف،  پروژه،  وجود ي 
ذينفعان پروژه د ر مرحلة آغازين پروژه مي باشد  که حاصل آن سند ي 
به نام منشور پروژه است. د ر اين مقاله تحقيقی که با روش اکتشافی 
تحليلي،  ابزاري  عنوان  به  منشور  معرفي  به  ابتد ا  است،  شد ه  انجام 
ابزاري براي تصميم گيري پرد اخته شد ه و  نيز  ارتباطي و  تفهيمي و 
پروژه  نمونه هاي مختلف منشورها د ر 42  بررسي و تحقيق روي  با 
معيارهاي  و  طرح  قد م  به  قد م  آن  تد وين  مراحل  جهاني،  مختلف 
ضروري بد ين منظور ارائه گرد يد ه است. نتايج تحقيق، الگويي مناسب 
به  رسيد ن  براي  د هد .  می  بد ست  شهری  پروژه  منشور  تهيه  براي 
د نيا،  معتبر  و  بزرگ  هاي  شرکت  اطالعات  از  برد اشت  با  الگو،  اين 
د ر يك طرح  و  استخراج  ذينفعان  پذيرش  مورد   عناوين  ترين  موجه 
جامع خاص شامل: اطالعات عمومی پروژه، الزامات حوزه های نه گانه 
مد يريت پروژه مورد  نظر، مشارکت ها، حمايت ها و همچنين تصويب 

نامه ها گنجاند ه شد ه است.  
منشورپروژه،  شهری،  های  پروژه  پروژه،  مد يريت  کلید ي:  واژگان 

اهد اف پروژه، موفقيت پروژه.

r_falsafi @ yahoo.com : نويسند ه مسئول مكاتبات، شماره تماس: 82883702، رايانامه  *

Categorizing The Key Indices For Establishing A 
Project Charter
 For Urban Project Management

TInvestigating the requirements adopted from effec-
tive criteria and indices for national laws and regula-
tions is needed for urban projects execution and these 
projects are followed by the least standard deviation. 
Project success and all staffs satisfaction are in fact the 
most important issues in urban projects as well as all 
kinds of projects. The most important factor is docu-
mentation of project existance reasons, goals, roles 
and responsibilities, stakeholders duties and authorities 
in the early stages of the project which is called proj-
ect charter. In this article, which has used explorative 
method, after reviewing the project charter literature, 
various templates in 42 different projects in the world 
are investigated. Then we design the preparation step 
by step and derive the needed criteria and the result 
of the research is a suitable pattern for project charter 
preparation. Regarded that most of the projects in Iran 
have not included a project charter, the researchers of 
the paper have investigated the current effective fac-
tors used to prepare four big project charters by review-
ing their documents and comparing them to designed 
model.
Key Words: project management, urban projects, proj-
ect charter ,project goals, project team

223-238



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

224

1. مقد مه 
موفقيت پروژه و رضايتمند ي کليه عوامل آن شامل 
مد يران ارشد ، ذينفعان کليد ي و غيرکليد ي، مشتري، 
کاربر، تيم پروژه و غيره به عنوان مهم ترين امر د ر 
مد يريت پروژه مطرح است. بنابراين بايد  کليه ابزارها 
تا  بكار گرفته شوند   و تكنيك ها، تجارب و مفاهيم 
اين موفقيت تحقق يابد . تحقيقات وسيعي د ر خصوص 
های  پروژه  بويژه  پروژه  موفقيت  ضمانتگر  عوامل 
عوامل  از  يكی  اند ؛  گرفته  صورت  شهری  مد يريت 
کليد ی براي اطمينان از موفقيت پروژه اين است که 
پروژه به صورت واضح و شفاف از ابتد ا تعريف شود  
تا بد ين وسيله همه اعضاي تيم، ذينفعان، مشتريان 
د ست  پروژه  د ستاورد هاي  از  واحد ي  اند از  چشم  به 
يابند . عوامل مؤثر د يگري که د ر کاميابي پروژه های 

مد يريت شهری نقش د ارند  عبارتند  از:
مشتري،  پروژه،  تيم  ذينفعان،  کليه  بين  توافق   .1

مد يريت ارشد  بر سر اهد اف پروژه؛  
2. برنامه اي که مسير کلي پروژه و مسئوليت ها را 
مشخص کرد ه و جزئياتي جهت تخمين منابع انساني، 
مالي، تجهيزاتي و زمان الزم براي اجراي کار را شامل 
پيشرفت  سنجش  براي  اي  وسيله  عنوان  به  و  شود  
پروژه د ر نظر گرفته شد ه و د ر هر برهه زماني بعنوان 

يك هشد ار د هند ه عمل کند . 
3. ارتباطات موثر و مثبت بين افراد  د رگير د ر پروژه 
و  و حل مشكالت  د رك  و  براي هماهنگي عمليات 

واکنش مناسب د ر برابر تغييرات.
4. يك محد ود ه کنترل شد ه با منظور نمود ن انتظارات 
د ر  د رگير  فرد   اينكه هر  از  اطمينان  ذينفعان جهت  
و  زماني  بازه  د ر  بايد   چيز  چه  د اند   مي  د قيقًا  پروژه 

چارچوب بود جه مشخص انجام شود . 
5. حمايت مد يريت ارشد  که با تصميمات خود ، پروژه 
را به حرکت د ر مي آورد  و موجب رفع موانع سازماني 

مي شود . 
6. عملكرد  موثر تيم پروژه؛ د ر اين خصوص مي توان 

به مد ل گريت1  اشاره نمود :

اهد اف (G)، نقش ها (R)، انتظارات (E)، توانايي ها 
(A)، زمانبند ي(T) .  مد ل گريت تعيين مي کند  که 
افراد  قبل از همكاري با هم چه مسائلي را بايد  د ر نظر 
گرفته و انجام د هند . اگر از ابتد ا بد انيم چه چيز را و 
چگونه مي خواهيم د ر پايان فعاليت هاي پروژه د اشته 
باشيم، مي توان به موفقيت آن پروژه اميد وار گرد يد ؛ 
به شرطي که فاکتورهاي موفقيت نيز د ر آن به گونه 
اي موفقيت آميز گنجاند ه شود . بررسي اين عوامل ما 
از اطالعات پروژه رهنمون مي  را به يك سند  کلي 
سازد  که کليه موارد  فوق را به صورت اجمالي و مفيد  

شامل شود . اين سند ، منشور پروژه2 نام د ارد .

2. روش تحقیق
د ر اين مقاله پژوهشی که به منظور د ستيابی به راهكار 
طبقه  همچنين  و  شهری  های  پروژه  منشور  تد وين 
بند ی شاخص های موثر د ر مد لسازی برای هد ايت، 
مد يريت  د ر  کيفی  و  فيزيكی  کنترل  ريزی،  برنامه 
ابعاد  مختلف  ارائه شد ،  پروژه های شهری  اجرای  و 
تد وين منشور مورد  بررسي و تحليل قرار گرفت. د ر 
اين راستا ابتد ا مباني نظري و پيشينه تحقيق مرور و 
نقش منشور پروژه به عنوان ابزاري تحليلي، تفهيمي 
براي تصميم گيري و پيش  ابزاري  نيز  و  ارتباطي  و 
گيری از منازعات بيان شد . سپس ضمن تشريح گام 
هاي تد وين آن، به بررسی مد ل ها و نظريات موجود  
د ر اين زمينه پرد اخته شد . مستند ات اين تحقيق، 42 
منشور از پروژه های معتبر است که براي گرد آوري 
گيري  نمونه  روش  از  اطالعات(  و  ها  )د اد ه  آنها 
ماتريس  ايجاد   با  اد امه  د ر  گرد يد .  استفاد ه  تصاد في 
تحليل فراوانی عناوين مختلف د ر منشورهای منتخب، 
موضوعات حائز اهميت د ر تد وين منشور شناخته شد ه 
موفق  پروژه  منشور  تهيه  براي  مناسب  الگويي  و 
عرضه گرد يد . براي رسيد ن به اين الگو، با برد اشت 
موجه  د نيا،  معتبر  و  بزرگ  اطالعات شرکت هاي  از 
د ر  و  استخراج  ذينفعان  پذيرش  مورد   عناوين  ترين 
يك طرح جامع گنجاند ه شد . د ر بخش مقايسه ای، 
1. GREAT
2. Project Charter
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منشور پروژه زيرگذر تجريش تهران به همراه منشور 
پروژه 77 ميليون د الری شهر ويكتوريای آمريكا و د و 
رامشير  نفتی  مياد ين  گاز کشور شامل  و  نفت  پروژه 
سمند   خود رو  توليد   خط  صنعتی  پروژه  و  رشاد ت  و 
د ر ونزوئال از شرکت ايران خود رو د ر نظر گرفته می 
شود  تا امكان مقايسه جامع الگو با پروژه های شهری 
را فراهم نمود ه و وضعيت آنها را از نظر توجه به اين 

عامل موفقيت د ر ايران مشخص نمايد .

3. مبانی نظری 
منشور پروژه، سند ي است مختصر و مفيد  که د اليل 
از  است  بياني  نمايد ؛  مي  معين  را  پروژه  وجود ي 
اي  گونه  به  پروژه  کلي  رويكرد   و  اهد اف  محد ود ه، 
که چشم اند از شفافي از آنچه پروژه حاصل مي کند  
را به د ست مي د هد . ذينفعان کليد ي، افراد  د رگير د ر 
پروژه و نقش ها و مسئوليت ها ي اصلي، اختيارات 
هاي  مسئوليت  و  وظايف  همچنين  و  پروژه  مد ير 
حامي پروژه را مشخص نمود ه و د ر نخستين روزهاي 
اين  منتشر مي گرد د .  پروژه  آغازين  از عمليات  پس 
نمود ه  تعريف  پروژه  برای  را  باال  الزامات سطح  سند  
و پروژه را به کارهای جاری سازمان پيوند  می زند ؛ 
تا  د هد   مي  را  اختيار  اين  پروژه  مد ير  به  منشوري 
تخصيص  پروژه  هاي  فعاليت  به  را  سازماني  منابع 
و  پروژه  تيم  بين  قرارد اد   يك  مانند   همچنين  د هد . 
حاميان پروژه عمل مي کند  و بيان مي د ارد  که چه 
ريسك،  زمان،  محد ود يت،  بود جه،  به  توجه  با  چيز 
منابع، استاند ارد هاي توافق شد ه براي پروژه بايد  د ر 
به  اين سند   پروژه تحويل شود .  خاتمه چرخه حيات 
عنوان يك مرجع براي تيم پروژه محسوب مي شود  
 (PMI, است  پروژه  باالی  اطالعات سطح  شامل  و 
(2012. توصيه می شود  که منشور پروژه د ر جلسه 
از مهمترين د اليل  افتتاحيه مورد  بررسی قرار گيرد . 
اين امر، د رك نقطه نظرات حامی پروژه و نيز صحه 
گذاشتن بر اين مطلب است که تيم پروژه اين فرصت 

را خواهد  يافت تا بر روی مسايلی که د ر ابتد ا غيرواقع 
گرايانه به نظر می رسيد ند  با جزئيات بيشتری کار کند  
(Martin, 2001). شايان ذکر است که مد ير پروژه 
اين پست منصوب  به  پروژه  تد وين منشور  زمان  د ر 
شود  (Norrie, 2006)، چون د ر اين زمان مطالعات 
امكان سنجي پروژه انجام شد ه است و بر طبق تعريف 
استاند ارد  مد يريت پروژه امريكا3 بر اساس آن مجوز 

رسمي اجراي پروژه صاد ر مي شود .
 منشور پروژه اختيارات مد ير پروژه را تعيين نمود ه و 
آنها را برای شروع اجرای فرآيند ها و وظايف مرتبط 
با چرخه حيات توسعه نظامات4  به وی تفويض می 
شش  متد ولوژي  د ر   .(Markewka, 2004) نمايد  
د يميك5   تعريف   مرحله  د ر  پروژه  منشور  سيگما 
يا عد م  تواند  موجب موفقيت  قرار مي گيرد  که مي 
موفقيت پروژه شود . د ر صورتي که منابع الزم و مرزها 
بخوبي مشخص شوند ، موجب موفقيت و د ر صورت 
باعث  تيم،  موثر  عملكرد   و  انگيزه  تمرکز،  کاهش 
شكست پروژه خواهد  شد  ]20[. د ر حقيقت بين يك 
منشور پروژه ضعيف و افزايش ريسك شكست پروژه 
همبستگي وجود  د ارد    (Christensen, 2004)و د ر 
مقابل يك منشور پروژه خوب باعث بهبود  ارتباطات 
 (Gioia,و  (Norrie, 2006) د ر پروژه خواهد  شد  
(1996. تد وين يك منشور پروژه خوب ريسك ناشی 
چراکه  د هد   می  کاهش  را  سازمان  حمايت  عد م  از 
 (Mulcahy, مالك آن خود  حامی ارشد  پروژه است
(2009. اين سند  د ر متد ولوژيIPD6 به عنوان منشور 
پروژه و د ر CRM7   به عنوان تعريف پروژه د ر نظر 
گرفته مي شود . هم IPD و هم  CRM اين سند  را 
به عنوان قسمتي از فرآيند  مد يريت پروژه الزم د ارند . 
د ر پروژه های تحقيقاتی تد وين منشور پروژه بر اين 
نياز استوار است که د ر آغاز پروژه، اصول و سياست 
افراد  رشته های مختلف به  با  های پروژه تحقيقاتی 
طور شفاف مورد  بحث قرار می گيرد  و توافقی حاصل شود  

(Schijff, 2008) . تا د ر طی فازهای پروژه به آن ارجاع شود

3. PMBOK
4. SDLC  
5.  Define, Measure, Analyze, Improve ,Control (DMAIC)

6. Initiative for Policy Dialogue
7. Customer Relation Management
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منشور پروژه به عنوان ابزار 
از د يد گاه برنامه ريزي پروژه،  اين سند  را به ابزاري 
و  ارتباط  تحليل،  گيري،  تصميم  تفهيم،  جهت 

هماهنگي بين عوامل پروژه تشبيه مي کنند : 
1. ابزار تفهیم: اهميت پروژه را براي تيم منتخب 

پروژه مشخص مي کند . 
2. ابزار تصمیم گیري: به مد يريت ارشد  تيم پروژه 
کمك مي کند  تا تصميم بگيرند  که کد ام پروژه د ر 
د ستيابي به اهد اف استراتژيك سازمان موثرتر و نافع 

ترند .
3. ابزار تحلیلي: با تجزيه و تحليل اطالعات کليد ي 
ميزان اطمينان ما به موفقيت پروژه را تعيين مي کند .

را  با کليه ذينفعان پروژه  توافق  ابزار ارتباطي:   .4
تسهيل مي کند  ]22[.

ايجاد   از  جلوگيری  منازعات:  مد یریت  ابزار   .5
)2009 ,Lynch( .اختالفات د ر طی پروژه

مخاطبین منشور پروژه
قرار  پروژه  ذينفعان  کليه  د سترس  د ر  بايد   منشور 
ارتباط  با پروژه د ر  گيرد . هر فرد ي که ممكن است 
چشم  و  اهد اف  به  نسبت  کلي  د يد گاه  يك  تا  باشد  
اند از پروژه د ريافت کند . منشور پروژه بايد  د ر سطح 
صورت  اين  د ر  شود .  تد وين  نيز  پورتفوليو  مد يريت 
و منتشر شود  و توصيف کنند ه  تهيه  بايد   اين منشور 
اختيار  سطح  سازمان،  د ر  پورتفوليو  مد يريت  اهد اف 
رويد اد های کليد ی،  آن،  پورتفوليو و مسؤوليت  مد ير 
به  مربوط  پيش فرض های  و  اصلی  های  ريسك 
اين  باشد .  سازمان  د ر  پورتفوليو  مد يريت  کارکرد  
پورتفوليوی8   بازبينی  بايد  توسط رئيس هيأت  منشور 
سازمان تهيه شود  و او بايد  از کليه اعضای د يگر هيأت 
بازبينی و کليه مد يران کليد ی اجرايی تأييد  د ريافت 
کند  (Rad, 2006). منشور پروژه به عنوان يكي از 
فرآيند هاي مد يريت يكپارچگي پيش نيازی است برای 
تهيه بيانيه محد ود ه اوليه پروژه، که توصيفي است از 
برنامه  چنانكه  شود   انجام  است  الزم  آنچه  يا  پروژه 

اطالعات  تحليل  با  آن  جزئيات  و  محد ود ه  مد يريت 
منشور پروژه آغاز می شود . بيانيه محد ود ه اوليه پروژه 
فرآيند ي است که طي آن اسناد  مربوط به ويژگي ها 
و حد  و مرزهاي پروژه و محصوالت و خد مات مرتبط 
به آن به همراه روش هاي پذيرش و کنترل محد ود ه 
پروژه مد  نظر قرار مي گيرد . عالوه بر منشور، بيانيه 
کاري پروژه، عوامل محيطي و سرمايه هاي فرآيند ي 
اوليه  بيانيه محد ود ه  به عنوان ورود ي هاي  سازمان 
پروژه قلمد اد  مي شوند (PMI, 2008) . بد يهي است 
منشور پروژه به د ليل تصويب و تأئيد  حامي، ذينفعان 
ارشد  سازمان، توسط مد ير پروژه  کليد ي و مد يريت 
رسميت مي يابد . از اين رو، پيش نيازي است بر آغاز 

.(PMI, 2012) رسمي پروژه

پنج گام اولیه د ر تد وین منشور پروژه
تد وين ساختار و اسكلت کلي منشور د ر قالب پنج گام 
قابل انجام است. شايان ذکر است که منشور معمواًل 
تجاري،  نهاد   يك  توسط  و  پروژه  سازمان  از  خارج 
آژانس د ولتي يا يك شرکت يا سازمان برنامه محور 
تد وين مي شود ، چرا که مشكالتی د ر تد وين منشور 
های  شرکت  است؛  شد ه  مشاهد ه  ها  شرکت  توسط 
مختلف ايد ه شخصی خود  را د ر مورد  محتويات منشور 
به کار می بند د . برخی شرکت ها متممی د ر قالب يك 
پيمان برای منشور تهيه می کنند  که مانند  موافقت 
کند .  و سازمان جاری عمل می  پروژه  بين  ای  نامه 
برخی نيز آنقد ر منشور را با جزئياتی از قبيل محد ود ه 
و اهد اف پروژه، مشخصات فنی، ساختارهای شكست 
کار، زمان بند ی و غيره تقويت می کنند  که تبد يل به 
اين  (Kerzner, 2009)، که  پروژه می شود   برنامه 
با  را  آن  واقعی  و ماهيت  بكارگيری مؤثر منشور  امر 
تد وين  د ر  اهميت  حائز  نكته  کند .  می  روبرو  خد شه 
منشور آن است که موارد  الزم ابتد ا د ر سطح باال د ر 
منشور پروژه تعيين شد ه و سپس با پيشرفت پروژه د ر 
 Bainey,) خالل چرخه حيات تفصيلی تر می شود  
2004)؛ و لذا محتويات منشور اغلب وابسته به مرحله 

8. Project Review Board
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ای از چرخه حيات پروژه می باشد  که منشور د ر آن 
هر  به   (Kerzner, 2009). شود   می  تد وين  زمان 
اوليه د ر تد وين منشور پروژه را مي  حال، قد م هاي 
توان د ر پنج مرحله به شرح زيرين د سته بند ي کرد : 

گام اول ( ترسیم چشم اند از پروژه 
هر تيم و گروه کاري بايد  يك چشم اند از براي نيل به 
هد ف خود  ترسيم نمايد  تا با مشخص کرد ن آن براي 
جمعي  د رك  به  مد ت  کوتاه  اهد اف  تعيين  و  پروژه 
واحد ي از آنچه بايد  بد ست آورد  نايل گرد د . د ر تنظيم 

اين چشم اند از بايد  اطمينان يافت که: 

1. موافقت حامي پروژه جلب شود ؛
صريح  و  واضح  کاماًل  شد ه  بكارگرفته  عبارات   .2

عنوان شود ؛
3. نيازهاي مشتري پروژه کاماًل بر آورد ه شود ؛

4. با کليه اعضاي تيم د ر ميان گذاشته شود .
نكته قابل ذکر اينكه چشم اند از نبايد  حالت ابالغ نامه 
به افراد  گروه به خود  بگيرد ، بلكه بايد  به يكايك آنها 
تفهيم شود . بگونه اي که د رك اوليه را حاصل کرد ه 

و به اهميت و د ليل انجام پروژه آگاه شوند . 

گام د وم( تعریف محد ود ه پروژه
با ترسيم چشم اند ازي شفاف، قد م مهم بعد ي تعريف 
محد ود ه پروژه است. محد ود ه فهرستي از فعاليت ها 
و تحويل شد ني هاي پروژه که تكميل آنها منجر به 
حصول چشم اند از مي شود  را بد ست مي د هد . ضمنا 
پروژه،  ويژگی های محصول  به  منشور  د ر محد ود ه 
ويژگی های مشتری و کاربر پروژه اشاره خواهد  شد .  
مساله ای که بايد  بر سر آن توافق شود ، د ستيابی به 
موارد ی است که مشتری پروژه به د نبال رسيد ن به آن 
برای رفع نيازهای خود  است )يزد ان پناه و کشتيبان، 
1386(. با توجه به اينكه منشور پروژه قرار است مورد  
تصويب واقع شود ، لذا د اشتن يك محد ود ه واقعي به 
ما کمك خواهد  کرد  که پروژه را بطور مناسبي برنامه  

خزش  از  تا  شود   مي  باعث  ضمنًا  کنيم.  مي  ريزي 
اجتناب شود  که آن زماني است که يك  محد ود ه9  
سري تحويل شد نيهاي برنامه ريزي نشد ه به ليست 
کارها و وظايفي که توسط مشتري بيان شد ه اضافه 
مي شوند . حال اگر محد ود ه پروژه د ر  ابتد ا با د قت 
مشتريان  نيازهاي  به  توان  مي  گرد د   تعيين  مناسبي 
پاسخ د اد ه و با ذکر خارج از محد ود ه بود ن د رخواست 
مورد  نظر، مسأله را با استد الل مد يريتی و از طريق 

روال منطقي حل نمود . 

گام سوم( ساختار و سازمان تیم پروژه 
د ر اين مرحله، هد ف نهايي )چشم اند از( و موارد  قابل 
افراد ي  بايد   اند ؛ حال  تعيين شد ه  تحويل )محد ود ه( 
را براي انجام کارها معين نمود . مي توان يك نمود ار 
ذينفعان  مشتريان،  که  آورد   بوجود   پروژه  سازمان 
د يگر  و  کاري،  هاي  گروه  کليد ي  اعضاي  کليد ي، 
افراد  د رگير با تعيين خطوط ارتباطي بين هر کد ام د ر 
آن مشخص شوند . ثبت چنين ساختاری حائز اهميت 
افراد  الزم براي تكميل  است، چرا که تعد اد  تقريبي 
عمليات اجرايي پروژه، مسئوليت هاي اعضاء آن گروه 
را تعيين کرد ه و حتي توضيحي از کار مربوطه به آنها 

ارائه مي کند . 

گام چهارم( مسیر حرکت
د ر اين مرحله، الزم است د ر قالب يك مسير، برنامه 
تا  گيرد   صورت  پروژه  براي  باال  سطح  د ر  ريزي 
فهرستي از فازها10 ، فعاليت ها و وظايفي را که پروژه 
د ر خالل آنها حرکت مي کند  بد ست آورد ه و چرخه 
حيات مد يريت پروژه کامل شود . ضمنًا همانگونه که 
انتها  ابتد ا تا  از  تنظيم فعاليت ها براي تكميل پروژه 
از  مرحله  هر  براي  الزم  منابع  است،  امري ضروري 
پروژه نيز بايد  تعيين گرد د  تا د ر نهايت، بود جه کلي 
الزم براي تكميل پروژه بگونه اي تعيين شود  که د ر 
به تصويب و  بتوان  پروژه  اوليه چرخه حيات  مراحل 

تأييد ي از آن د ست يافت. 
9. Scope Creep
10. Phases
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گام پنجم( تعیین ریسك ها 
قد م نهايي د ر تد وين يك منشور پروژه تهيه فهرستي 
حاضر  د رحال  که  است  پيامد هايي  و  ها  ريسك  از 
مشخص بود ه و با تعيين آنها مي توان حامي پروژه را 
از د رجه ريسك کلي پروژه آگاه نمود  و حمايت آنها 
را براي چاره اند يشي و حل اين موارد  د ر اولين زمان 

ممكن به د ست آورد  ]23[.

تد وین  براي  شد ه  آوري  جمع  اطالعات 
نهایي منشور پروژه های شهری

و  حاميان  تصويب  و  پروژه  منتخب  گروه  ارزيابي 
مشتريان بر اساس اطالعات مند رج د ر منشور صورت 
مي گيرد . بنابراين ضروري است که اين سند  به خوبي 
ارزيابی  جهت  را  گروه  د و  هر  براي  کافي  جزئيات 
تأمين  خوبي  به  پروژه  هاي  هزينه  و  منافع  اهد اف، 
کند . اين اطالعات بايد  بگونه اي باشد  که د ر پايان 

بتوان به سئواالت زير پاسخ د اد : 
- پيش فرضها از ويژگيهاي محصول نهايي پروژه چه 

چيزهايي است؟ 
- مشتري و کاربر پروژه چه کساني هستند ؟ 

چه  اساس  بر  زماني،  چه  پروژه  نهايي  محصول   -
تحويل  بايد   کيفيتي  ليسانس  کد ام  تحت  و  هزينه 

مشتري شود ؟ 
معيني  مقد ار  به  پروژه  گروه  اينكه  توجه  قابل  نكته 
اطالعات )قبل از اينكه پروژه را بد ست بگيرند ( نياز 
ارائه  و  منشور  کرد ن  حجيم  با  نبايد   بنابراين  د ارند . 
اصلي  نكات  از  را  گروه  اين  توجه  اضافي  اطالعات 
منحرف نمود . بهترين منشور پروژه، کوتاه ترين آنها 
 Lynch,).  و با بيشترين ميزان هد ف محوری است
2009) د ر پروژه هاي پيچيد ه تر طبعًا حجم اطالعات 
است.  نياز  مورد   کوچكتر  پروژه  به  نسبت  بيشتري 
اطالعات جمع آوري شد ه براي تد وين نهايي منشور 

پروژه های شهری عبارتند  از:

د ارند ه  بر  د ر  بايد   پروژه؛  براي  مناسب  عنوان   .1
ساد ه  و  کوتاه  امكان  حد   تا  و  بود ه  پروژه  محتواي 

باشد . 
2. حامي / مشتري پروژه - قابل توجه است که حامي 
يا سرمايه گذار به اند ازه سرمايه گذاري و متناسب با 

آن د ر تد وين منشور د خيل خواهد  بود . 
3. مد ير پروژه و اختيارات وي از قبيل ميزان استفاد ه 
از منابع سازمان براي تخصيص به فعاليت هاي پروژه. 
چنانچه د کتر هارولد  کرزنر د ر کتاب رويكرد  سيستمی 
د ر زمان بند ی، برنامه ريزی و کنترل می گويد : مفهوم 
اصلي منشور پروژه مستند  سازي وظايف و اختيارات 
مد ير پروژه خصوصًا د ر مورد  پروژه هايی است که د ر 
ضمنا  مي شوند .  انجام  شرکت  اصلي  د فتر  از  خارج 
مد ير پروژه بايد  تعيين شود  تا مد يريت ارشد  بد اند  چه 
کسي تالش ها را رهبري مي کند  و د يگران نيز براي 

اخذ اطالعات به وي مراجعه کنند . 
4. الزم است مرجعي براي مد ير پروژه مشخص شود  
مورد   د ر  موضوعاتي  يا  سئواالت  که  صورتي  د ر  تا 
پروژه بوجود  آيد  )که حتمًا رخ مي د هد ( بتواند  به او 
مراجعه کند . عمومًا هر مد ير نياز به يك ياري د هند ه 
د ارد . د ر يك پروژه موفق، اغلب چنين مرجعي تعيين 

شد ه است. 
5. نياز و مشكل شهر که با انجام پروژه رفع مي شود  و 
يا فرصتي که با انجام پروژه بوجود  مي آيد  که د ر سند  
 Mulcahy,)  ارزيابی گزينه کسب و کار قرار می گيرد
2009). ضمنًا د رخواست هايي که نيازها، الزامات و 
انتظارات مشتري و حامي و ساير ذينفعان را تأمين مي 

کند ، بايد  مشخص شوند . 
6. بيانيه کاري که توصيف يا شرح د قيق محصوالت 
يا خد ماتي است که پروژه توليد  مي کند  که مي تواند  
د ر قسمت محد ود ه منشور مورد  استفاد ه قرار گيرد ، تا 
مشخص شود  که د ر پايان پروژه چه چيزي د ر اختيار 

مشتري قرار خواهد  گرفت. 
7. فرهنگ سازمان شهری، شامل باورها، اعتقاد ات و 
نگرش افراد  سازمان که زير بناي رفتار سازماني است 
و ساختار سازمان از انواع وظيفه اي، ماتريسي ضعيف، 

متوسط و قوي مرکب.
و  انساني موجود   منابع  زير ساخت های سازمان،   .8
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ميزان تحمل ريسك. 
9. ميزان تأثير گذاري ذينفعان پروژه شهری.

بيان مي د ارد  پروژه چه  10. هد ف نهايي پروژه که 
 ( رساند   خواهد   انجام  به  شهر  د ر  آيند ه  د ر  را  چيز 

توجيه پذيري پروژه(.
11. اهد اف فرعي پروژه، که بيان مي کند  پروژه د ر 
تالش براي بد ست آورد ن چه چيزي است. اين هد ف 
که  اي  بگونه  شوند   مي  نوشته  پائين  سطح  د ر  ها 
بتوانند  د ر نتيجه گيري از پروژه ارزيابي شوند . هد في 
پروژه،  خاص  که  است  هد في  شد ه،  بيان  خوب  که 
قابل سنجش، قابل د ستيابي، واقعي و د ر بازه زماني 
مشخص باشد . اهد اف پروژه بايد  قابل سنجش باشند . 
سنجه های نرم نوعا به سختی کمی سازی می شوند  
و با اضافه کرد ن سنجه های سخت به آنها معناد ارتر 
خواهند  شد . سنجه های سخت واحد  مشخص د ارند . 
به عنوان مثال، بهبود  رضايت مشتريان سنجه نرم و 
بيان د رصد  مشخص سنجه سخت  با  کاهش هزينه 

.(Mulcahy, 2009)  محسوب می شود
12. استاند ارد هاي کيفيت، نيروي کار و قوانين مربوط 

به شهرد اری ها 
13. معيار موفقيت پروژه؛ بايد  مشخص شود  و تا حد  
امكان د ر بيان آنها از عوامل قابل اند ازه گيري استفاد ه 
شود  . اين معيارها مي تواند  بر اساس مالحظات زير 

تعيين شود : 
الف ( استاند ارد هاي ارزيابي کاربر پروژه

ب ( ذخيره مالي شهرد اری 
پ ( پيشرفت و بهبود  عملياتي و آماد گي ها 

روي  بر  پروژه  تيم  اعضاي  که  زماني  تخمين   .14
پروژه صرف خواهند  کرد . اين تخمين بايد  نسبت به 
پروژه  د رخواست  شد ه  تصويب  فرم  د ر  که  تخميني 

موجود  است فني تر و ماهرانه تر برآورد  شد ه باشد . 
اجرا  پروژه  تا  است  الزم  که  اي  هزينه  تخمين   .15
شود . مي توان هزينه را د ر انواع مختلف د سته بند ي 

کرد  که د ر ذيل به سه نوع آن اشاره مي شود . 
 الف ( موارد  هزينه اي اصلي مانند  هزينه هاي مربوط 

به تد ارکات سخت افزار و نرم افزار 
سفرها،  عملياتي،  هاي  هزينه  به  مربوط  موارد    ) ب 

آموزش، کتاب ها، کپي، پرينت.
پ ( هزينه هاي مربوط به کل زماني که اعضاي تيم 
بر روي يك پروژه بر اساس نرخ ساعتي مربوط به هر 
مهارت يا حقوق ماهيانه واقعي اعضاي تيم بر آورد ه 

مي شود .
16. خالصه اي از بود جه بند ي 

17. طبقه بند ي و د سته بند ي پروژه ها و اينكه پروژه 
د ر کد ام طبقه قرار مي گيرد . د ر اين مورد ، از ماتريس 

طبقه بند ي بهره گرفته مي شود . 
18. روز شروع پروژه به عنوان روزي که مد ير پروژه 

رسمًا کار خود  را بر روي پروژه آغاز مي کند .
19. پيش بيني روز پايان پروژه که ممكن است اين 

تاريخ توسط مد يريت ارشد  هم تعيين شود .
20. چارچوب زماني پروژه نيز بايد  د ر نظر گرفته شود . 
چه  پروژه  پايان  و  شروع  تاريخ  د و  بين  بد انيم  بايد  
رويد اد های کليد ي11   قرار مي گيرند  )مانند  مراحل 
موقت(.  هاي  شد ني  تحويل  و  سيگما  شش  روش 
د ر اين قسمت بايد  از متخصصين امور شهری يا از 
پروژه  اينكه  بد ليل  کارها12  و  کسب  اجرايي  مد يران 
هاي متعد د ي را انجام د اد ه اند  و زمان الزم براي هر 

قسمت را مي د انند  سود  جست.
21. پیش فرض ها: موقعيت ها و رويد اد هايي که 
بايد  اتفاق بيافتند  تا پروژه موفق شود  و البته خارج از 
توان گفت  پروژه هستند . مي  کار  کنترل کلي گروه 
د ليل بكارگيري پيش فرض ها پوشش شكاف د انش 
اشتباه  که  شود   اثبات  بعد اً  است  ممكن  که  ماست 
اند . د ر اين مرحله بايد  فقط پيش فرض هايي  بود ه 
د اشته  وقوع  براي  معقولي  فهرست شوند  که شانس 
باشند . شايان ذکر است که اگر پيش فرض ها د ر طي 
فازهاي پروژه باطل شوند  فعاليت ها و تخمين هاي 

موجود  د ر برنامه پروژه بايد  د وباره تنظيم شوند . 
22. ریسك ها: ريسك هاي پروژه، موقعيت ها يا 
رويد اد هايي هستند  که خارج از کنترل گروه کار پروژه 
  11. Milestone
  12. Business Executive Managers
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وجود  د ارند  و د ر صورت وقوع اثر منفي و يا مثبت بر 
روي هزينه اجراي پروژه، برنامه زمانبند ي و محد ود ه 
يك  ريسك،  د يگر  عبارت  به  د اشت.  خواهند   پروژه 
مشكل بالقوه مي باشد  که هنوز رخ ند اد ه است. اکثر 
پروژه ها شامل ريسك هايي هستند  و نمی توان کليه 
آنها را حذف نمود  ولي مي توان آنها را پيش بيني و 
بايد  ريسك هايي که  اين قسمت  د ر  مد يريت کرد . 

اثرات منفي شد يد  و احتمال وقوع باال د ارند  فهرست شوند .
مهمترين  از  يكی  ها:  محد ود یت  و  موانع   .23
عواملی که بايد  د ر تد وين منشور پروژه های شهری 
مورد  توجه قرار گيرد ، اولويت بند ی محد ود يت های 
شناخته  موانع  کليه   . (Turner,2009)است پروژه 
شد ه که توسط محيط شهری بر پروژه تحميل شد ه 
بايد  فهرست شوند . محد ود يت هاي شاخص ممكن 
است شامل بود جه ثابت، منابع محد ود ، زمان خاتمه 
يا د وره زماني مشخص، سيستم ها يا بسته هاي نرم 

افزاري از پيش تعيين شد ه باشند . 
24. اسناد  پشتيباني شامل کپي از اسناد  مربوطه مانند  
شد ه  اعمال  هاي  سياست  يا  و  کار  و  کسب  برنامه 
پروژه  ذينفعان  پاسخگويی  نمود ار  و  پروژه  اين  د ر 

(QED,2011)
25. اولويت بند ي اهد اف مد يريت پروژه شهری.

و شايد   پروژه  د ر طول حيات  اينكه  به  توجه  با   .26
است  ممكن  حامي   ، پروژه  از  مرحله  هر  پايان  د ر 
بخواهد  د ر منشور پروژه تجد يد  نظر کند ، نگهد اري و 

مستند  سازي ويرايش ها و تغييرات اعمال شد ه د ر هر 
ويرايش الزم است. لذا مناسب است جد ولي تهيه شود  

تا ويرايشهاي مختلف را با تاريخ مربوطه ثبت کند . 
27. به د ليل آنكه منشور پروژه به عنوان يك توافق 
منابع الزم  پيمان عمل می کند ، مشخص کرد ن  يا 
بود   خواهد   مفيد   منابع  تامين  برای  مسئول  افراد   و 
د هد   می  کاهش  را  د رگمی  احتمال سر  امر  اين  که 

(Markewka, 2004)

4. تحلیل مباحث
توسط  که  همكاران  و  ترايان13  پروژه  منشور  الگوی 
هايس14   د ايان  مقاله  د ر  و  شد ه  اقتباس    SJMC
بد ان اشاره شد ه است، د ارای 10 بخش می باشد  که 
پروژه،  فرصت  بيانيه  پروژه،  اند از  چشم  از:  عبارتند  
ها،  فرض  پيش  و  ها  محد ود يت  پروژه،  تاثير  بيانيه 
محد ود ه، اهد اف، توجيه پذيری پروژه، رويكرد  پروژه، 
 ,Tryon( سازمان پروژه و تصويب نامه منشور پروژه
منشور  جامع  الگوی  به  رسيد ن  برای  حال   .)1997
پروژه، با انتخاب 42 مورد  منشور پروژه بطور تصاد فی 
)با مراجعه به سايت های مختلف( و بررسی 24 نمونه 
از کامل ترين آنها، 61 قلم از اين عوامل د ر جد ول 

شماره 1)صفحه بعد ( مالحظه می شود :
با توجه به ميزان و د رصد  فراوانی هر يك از عوامل 
د ر  مربوطه  فراوانی  نمود ار  فوق،  جد ول  د ر  مذکور 

نمود ار شماره 1 ترسيم می گرد د : 

 13. Tryon
 14.Diane S. Hayes
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. نگارندگان: نبعم نمودار تحليل فراواني عناوين مختلف در منشورهاي منتخب، .1نمودار

 
  روش توصيف و تحليل داده ها   

وري در تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله اي است كه طي آن داده هايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع آ
ها و  يلخالصه، كدبندي، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه انجام انواع تحل د،نمونه آماري فراهم شده ان

هاي مختلف  در اين تحقيق، به منظور توصيف داده ها از شاخص. ارتباط بين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد
مورد بررسي قرار گرفته و نتايج تحقيق به عناوين  ،ها شده تا به كمك اين شاخص و عددي استفاده) نمودارها( هندسي

نمودارهاي آنها نيز بنا به تناسب ترسيم شده  درصد فراواني استفاده شده و ها از اين شاخص در .صورت شهودي بررسي شود
مشترك در عناوين  ترينترين و پر كاربرد ميباشد، مهم % 40فراواني آنها بيش از  با تفكيك و انتخاب مواردي كه ميزان. است

: گردندمي فهرست 2 شماره در جدولاي تحت بررسي اغلب منشور پروژه ه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمود ار1. نمود ار تحلیل فراوانی عناوین مختلف د ر منشورهای منتخب، منبع: نگارند گان.
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 روش توصیف و تحلیل د اد ه ها 
اي  مرحله  چند   فرآيند ي  ها  د اد ه  تحليل  و  تجزيه 
است که طي آن د اد ه هايي که از طريق بكارگيري 
ابزارهاي جمع آوري د ر نمونه آماري فراهم شد ه اند ، 
خالصه، کد بند ي، د سته بند ي و د ر نهايت پرد ازش 
مي شوند  تا زمينه انجام انواع تحليل ها و ارتباط بين 
د اد ه ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد . د ر اين 
از شاخص هاي  ها  د اد ه  توصيف  منظور  به  تحقيق، 
مختلف هند سي )نمود ارها( و عد د ي استفاد ه شد ه تا 
به کمك اين شاخص ها، عناوين مورد  بررسي قرار 
گرفته و نتايج تحقيق به صورت شهود ي بررسي شود . 
د ر اين شاخص ها از د رصد  فراوانی استفاد ه شد ه و 
نمود ارهاي آنها نيز بنا به تناسب ترسيم شد ه است. با 
تفكيك و انتخاب موارد ی که ميزان فراوانی آنها بيش 
از 40%  می باشد ، مهم ترين و پر کاربرد ترين عناوين 
مشترك د ر اغلب منشور پروژه های تحت بررسی د ر 

جد ول شماره 2 فهرست می گرد ند :

مد ل سازي کامل ترین عناوین براي تد وین 
منشور پروژه های شهری

موجود   عناوين  گرد يد ،  بررسي  تحقيق  اين  د ر  آنچه 
عناوين  برای شناسايی  منتخب  پروژه  منشور  د ر 42 
که  بود ه  شهری  های  پروژه  منشور  تد وين  د ر  موثر 
به طور کلي  اشاره  شد .  آن  به  نيز  مقاله  اد بيات  د ر 
نتيجه يافته هاي اين تحقيق، شبيه سازي کامل ترين 
عناوين اد بيات براي تد وين منشور بود ه که عبارتند  از:

• اطالعات عمومي 
- نام پروژه 
- نام کاري 

- تد وين گر منشور 
- سازمان مسئول مد يريت پروژه 

- محل پروژه 
- حامي

يا  مشتري    - مد ير    - )حامي  تلفني  ارتباطات   -
نمايند گان او -  ساير(

• تاریخچه تغییرات 
• فهرست نیازها و ضرورت ها 

• هد ف از تهیه منشور 
• ارزیابی توجیه پذیری کسب و کار پروژه شهری

- توصيف نياز و کمبود  يا فرصت 
- اهد اف اصلي و فرعي پروژه 

- منافع پروژه 
- ذينفعان و مشتريان پروژه 

د ر  موجود    - کار  و  )کسب  پروژه  پذيري  توجيه   -
کسب و کار(

• محد ود ه پروژه  
- اهد اف فرعي پروژه و تعريف د قيق احتياجات مشتري 

- تحويل معرفي هاي پروژه 
- تحويل شد ني هاي خارج از محد ود ه )د اد ه ها – 

فرآيند ها( 
- زمان شروع پروژه و زمان پيش بيني شد ه اختتام پروژه 
د ر  اصلي  هاي  برهه  و  مراحل  از  اي  خالصه   -

چارچوب زماني 
- معيارهاي موفقيت و نحوه اند ازه گيري آن 

د رصد  فراوانیموضوعرد يف

100عنوان و معرفی پروژه1
100اهد اف پروژه2
87,5محد ود ه پروژه3
79,2سازمان تيم پروژه4
75معرفی مد ير و حامی مالی پروژه5
70,8مفروضات پروژه6
66,7تحويل شد نی های پروژه7
58,3قيود ات و محد ود يت های پروژه8
58,3ريسك های پروژه9
54,2منابع پروژه10
50نقش ها و مسئوليت ها11
41,7ذينفعان پروژه12
41,7مايلستون های پروژه13

 جد ول2. میزان فراوانی عناوین  مشترک د ر اغلب منشور پروژه ها؛
منبع: نگارند گان.
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- خالصه اي از برآورد  هزينه هاي پروژه 
- بود جه بند ي پروژه 

-منابع پروژه و خالصه اي از تخصيص آنها 
- محد ود يت هاي سازماني يا محيطي که مي توانند  

بر زمان، بود جه، کيفيت تاثير بگذارند .
• سازمان پروژه 

- تعريف ساختار و توصيف نوع سازمان 
- نمود ار سازماني پروژه و ارتباطات آنها 

- نمود ار نقش ها و مسئوليت ها )هسته مرکزي تيم 
پروژه - اعضاي د يگر تيم - مد ير پروژه - ارشد  - 
متخصص موضوعي -  قائم مقام مد ير پروژه - حامي 

اجرايي - ذينفعان کليد ي(
• تعریف پیش فرض ها 

• تفویض اختیارات 
- اختيارات مد ير پروژه 

- اختيارات مرجع کنترل کنند ه پروژه 

- اختيارات مربوط به استفاد ه از منابع سازمان 
• مد یریت ریسك 

زماني تحویل  و جد ول  تد ارکاتي  رویكرد    •
کاالهاي اساسي 

• نیازهاي حمایتي از طرف د یگر سازمان ها 
و ارگان ها 

حامیان،  کلیه  امضاي  نامه شامل  تصویب   •
مشتري، ذینفعان کلید ي 

• تاریخچه بازبیني ها و روند  تكمیل منشور 
د ر ویرایش ها  

• ملحقات منشور 

با  تحقيق  های  يافته  تطابق  ميزان  مقايسه  به  حال 
و  خود رو  و  گاز  و  نفت  صنايع  د ر  شد ه  پياد ه  مد ل 
پروژه های شهری می پرد ازيم که نتايج آن د ر جد ول 

شماره 3 آمد ه است:         

ف
رد ی

شیر
مید ان نفتی رام

ت
مید ان نفتی رشاد 

ط تولید  خود رو سمند 
خ

 د ر ونزوئال

ض پل خیابان
تعوی

ی امریكا
سون ویكتوریا

 جان

ش تهران
زیر گذر تجری

+++++اطالعات عمومي
---+-فهرست

-+-+-هد ف از تهيه منشور
++-+-ارزيابی توجيه پذيری کسب و کار پروژه

++-++محد ود ه پروژه
++-++سازمان پروژه

-+---تعريف پيش فرض ها
++-+-تفويض اختيارات
-+-+-مد يريت ريسك

-----رويكرد  تد ارکاتي و جد ول زماني تحويل کاالهاي اساسي
-+---نيازهاي حمايتي از طرف د يگر سازمانها و ارگانها

-+-+-تصويب نامه شامل امضاي کليه حاميان، مشتري، ذينفعان کليد ي
---+-تاريخچه بازبيني ها و روند  تكميل منشور د ر ويرايش ها  

-+-+-ملحقات منشور

جد ول 3.  مقایسه میزان تطابق یافته های تحقیق با مد ل پیاد ه شد ه د ر صنایع نفت و گاز و خود رو و پروژه های شهری؛ منبع: نگارند گان.
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تد وين  اهميت  که  د ريافت  توان  می  باال  جد ول  از 
منشور پروژه د ر ايران هنوز برای مد يران ارشد  و به 
خصوص مد يران پروژه های شهری و ملی روشن و 
مبرهن  زمينه  اين  د ر  آموزش  به  نياز  و  نشد ه  جد ی 

است.

5. نتیجه گیري و جمعبند ي
طراحی، تد وين و انتشار منشور پروژه برای طرح ها و 
پروژه های شهری، صنعتی، ملی يا فرهنگی و نظامی 
از روشی علمی تبعيت می کند . د ر اين مقاله که برای 
تد وين منشور پروژه و همچنين طبقه بند ی شاخص 
برنامه ريزی،  برای هد ايت،  های موثر د ر مد لسازی 
پروژه  اجرای  و  مد يريت  د ر  کيفی  و  فيزيكی  کنترل 
منشور  تد وين  مختلف  ابعاد   شد ،  ارائه  شهری  های 
مورد  بررسي و تحليل قرار گرفت. ابتد ا مباني نظري و 
پيشينه تحقيق مرور و ضمن تشريح گام هاي تد وين 
آن، به بررسی مد ل ها و نظريات موجود  د ر اين زمينه 

پرد اخته شد .
 مستند ات اين تحقيق، 42 منشور از پروژه های معتبر 
بود  که براي گرد آوري آنها )د اد ه ها و اطالعات( از 
اد امه  د ر  شد .  استفاد ه  تصاد في  نمونه-گيري  روش 
فراوانی عناوين مختلف د ر  ماتريس تحليل  ايجاد   با 
منشورهای منتخب موضوعات حائز اهميت د ر تد وين 
منشور شناخته شد ند . کليات الزم و ضروری عناوين 

آن عبارتند  از:
- اطالعات عمومي؛ تاريخچه تغييرات، پيشينه طرح، 

فهرست نيازها و ضرورت ها، اهد اف تهيه منشور؛
-د يد گاه کلي؛ د ر مورد  پروژه، محد ود ه پروژه، سازمان 
اختيارات،     تفويض  ها،  فرض  پيش  تعريف  پروژه، 
زماني  جد ول  و  تد ارکاتي  رويكرد   ريسك،  مد يريت 

تحويل کاالهاي اساسي؛
- مشارکت ها؛ نيازهاي حمايتي و مشاوره تخصصی 

هد ايتی از طرف ساير سازمان ها و ارگان ها؛ 
حاميان،  کليه  امضاي  شامل  ها؛  نامه  تصويب   -
مشتريان، ذينفعان کليد ي، تاريخچه بازبيني ها و روند  
تكميل منشور د ر ويرايش ها و ملحقات منشور، لحاظ 

شود ؛
د ر بخش مقايسه ای، منشور پروژه زيرگذر تجريش 
تهران به همراه منشور پروژه 77 ميليون د الری شهر 
ويكتوريای آمريكا و د و پروژه نفت و گاز کشور شامل 
مياد ين نفتی رامشير و رشاد ت و پروژه صنعتی خط 
توليد  خود رو سمند  د ر ونزوئال از شرکت ايران خود رو 
پروژه  با  امكان مقايسه جامع  نظر گرفته شد  که  د ر 
می  مقايسه  اين  از  کند .  می  فراهم  را  شهری  های 
توان د ريافت که اهميت تد وين منشور پروژه د ر ايران 
هنوز برای مد يران ارشد  و به خصوص مد يران پروژه 
به  نياز  و  نشد ه  جد ی  و  روشن  ملی  و  های شهری 
به  مربوط  نتايج  است.  روشن  زمينه  اين  د ر  آموزش 
سازی،  مناسب  با  و  کارا  الگويی  قالب  د ر  مقاله  اين 
پژوهشی،  آموزشی،  پروژه های  انواع  به  تعميم  قابل 
تكنولوژيك، نظامی، فرهنگی و هنری نيز خواهد  بود .
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تحليل د وره هاي رونق و ركود  سرمايه گذاري خصوصي مسكن 
)روش الگوي خود توضيح برد اري تناوبي ماركوف(

نعمت اهلل اكبری - د انشیار گروه اقتصاد  د انشکد ه علوم اد اری و اقتصاد ي اصفهان، اصفهان، ايران. 
ناصر يارمحمد يان* - د انشجوی د کترای اقتصاد  شهری و منطقه ای د انشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.

چكيد ه
بر  تاثیر  د اراي  و  مسکن  بخش  بارز  هاي  ويژگي  جمله  از 
ساير بخش هاي اقتصاد  هر کشوري، وجود  د وره هاي رونق 
و رکود ي د ر اين بخش است که د ر اد بیات اقتصاد ي کمتر 
به آن پرد اخته شد ه است. وجود  برخي ويژگي هاي خاص د ر 
کاالي مسکن باعث شد ه است؛ از يك سو اين بخش مهم 
اقتصاد ي  شوك هاي  تاثیر  تحت  زياد ي  نسبتا  بطور  اقتصاد  
قرار گیرد  و از سوي د يگر بتواند  اقتصاد  را تحت الشعاع خود  
مالي  عظیم  بحران هاي  موجب  حتي  که  بطوري  د هد   قرار 
شود . چنین اهمیتي تحلیل رفتار بازار مسکن را اجتناب ناپذير 
مسکن  بازار  رکود   و  رونق  د وره هاي  مقاله  اين  د ر  مي کند . 
مسکوني  سرمايه گذاري  رفتار  و  است  توجه  مورد   ايران  د ر 
برد اري  خود توضیح  الگوي  بکارگیري  با  خصوصي  بخش 
تناوبي مارکوف1 تجزيه و تحلیل مي شود . نتايج بد ست آمد ه 
از مطالعه اقتصاد  ايران نشان مي د هند  احتمال باقي ماند ن د ر 
انتقال به وضعیت رکود ي است  از احتمال  د وره رونق بیش 
)95% د ر مقابل 5%( و احتمال خروج از د وران رکود  بیش از 
باقي ماند ن د ر آن است )73% د ر مقابل 27%(. بر اين اساس 
انتظاري د وره رونق بیش از 5 برابر مد ت زمان  مد ت زمان 

رکود  است. 
مسکن،  بازار  رکود   و  رونق  د وره هاي  كليد ي:  واژگان 
سرمايه گذاري خصوصي مسکوني، الگوي خود توضیح برد اري 

تناوبي مارکوف.

n.yarmohammadian@ase.ui.ac.ir :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09131701613، رايانامه *
1- Markov-switching Vector Auto Regression (MS-VAR)

Analyzing of business cycle of private resi-
dential investment (Markov-switching vec-
tor auto regression model)

Business cycles are the characteristics of 
the real estate market that get less attention in 
economics literature.  Real estate market on 
the one hand is relatively high affected by eco-
nomic business cycle and on the other hand sig-
nificantly can affect economic as it can cause 
big financial crisis. Such importance of house 
market makes analyzing of real estate market 
Inevitable. In this paper close attention is paid 
to business cycle in real estate market in Iran 
and private residential investment behavior us-
ing Markov-switching VAR model is analyzed. 
Results achieved from Iran economy shows 
probability of staying in boom period is more 
than transition from it (95% vs. 5%) and prob-
ability of transition of stagnation period is more 
than staying in that (73% vs. 27%). According 
to these results expected duration of boom pe-
riod is five time longer than expected duration 
of stagnation period.
Keyword: real estate business cycle، private 
residential investment، Markov switching vec-
tor auto regression model
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1- مقد مه
مسکن د اراي ويژگي هاي خاصي است که اين کاال 
متفاوت  اي  سرمايه  و  مصرفي  کاالهاي  ساير  با  را 
بود ن  وجهي  د و  همین  آن  ويژگي  اولین  مي کند . 
کاالي مسکن است که هم د اراي خصیصه مصرفي 
برخورد  مي شود .  با آن  د ارايي  به عنوان  است و هم 
با د وام بود ن  اينکه مسکن نوعي د ارايي است  علت 
د ارد .  که  است  پايیني  بسیار  استهالك  و   کاال  اين 
استهالك  نرخ   )2003( زنگ3   و  مثال جین2   براي 
ساختمان را  0/015 برآورد  کرد ند  د ر حالي که همین 
زد ند .  تخمین   0/065 سرمايه ها   ساير  براي  را  نرخ 
بنابراين از يك طرف تحت تاثیر شوك هاي اقتصاد ي 
قرار مي گیرد  و از طرف بد لیل اينکه بخش عظیمي 
شکل  را  اقتصاد ي  هر  ناخالص  سرمايه  تشکیل  از 

مي د هد  موجب بروز شوك  به اقتصاد  مي شود .
 شوك هاي اقتصاد ي باعث بروز چرخه هاي رونق و 
رکود  د ر بخش مسکن مي شود  و ويژگي د ارايي بود ن 
اين  د ر  قیمتي  شد يد   نوسانات  بروز  موجب  مسکن 
بخش مي شود . از آن جايي که مسکن حجم عظیمي 
از اين د ارايي ها و سرمايه هاي جامعه را شکل مي د هد  
بر  ناپذيري  جبران  لطمات  مي تواند   خود   نوسانات  با 
و  مالي  بحران هاي  بروز  موجب  و  کند   وارد   اقتصاد  
 2008 مالي  بحران  آن  بارز  نمونه  شود .  اقتصاد ي 
میالد ي است که با افزايش تقاضاي مسکن قیمت ها 
از  از پیشي گرفتن عرضه پس  افزايش يافت و پس 
چند  د وره قیمت ها سقوط کرد  و موجب از بین رفتن 
د ارايي جامعه شد . عرضه با وقفه از د يگر ويژگي هاي 
مسکن است که د ر شکل گیري بحران مالي اخیر بي 
تاثیر نبود ه است. نوسانات قیمت مسکن و زمین تأثیر 
مستقیمي نیز روي سطح فعالیت هاي اقتصاد  کالن 
د ارد  چرا که هم مصرف و هم سرمايه گذاري را به 

طور همزمان متأثر مي سازد . 
توجه  مورد   بايد   مسکن  بخش  تحوالت  همچنین 
سیاست گذاران بانك مرکزی قرار بگیرد . به اين د لیل 
قیمت  افت  و  مسکن  حباب  پاشید ن  فرو  هنگام  که 

با بد هی سنگینی مواجه خواهند  شد  و  آن، خانوارها 
گذاري  و سرمايه  اند از کاهش می يابد ، مصرف  پس 
می  منقبض  ها  بانك  نقد ينگی  و  يابد ،  می  کاهش 
شود . د ر اين شرايط بانکها با بی ارزش شد ن وثیقه ها 
مواجه می شوند ،که موجب کاهش بیشتر سطح قیمت 
نتیجه  د ر  می يابد .  کاهش  سود شان  و  شود   می  ها 
با  بانکها  افزايش خواهد  يافت و  تعد اد  ورشکستگیها 
بحران مالی مواجه خواهند  شد . میسل4 )1967( نشان 
د اد ه است که سرمايه گذاری مسکونی  نقش مهمی 

د ر تاثیر گذاری سیاست پولی بر اقتصاد  د ارد . 
برخي  است.  تورم  با  ارتباط  د ر  د يگر مسکن  اهمیت 
د ر  بايد   ها  د ارايي  قیمت  د ارند   اعتقاد   اقتصاد د انان 
شاخص تورم استفاد ه شود ، طرفد اران تعد يل شاخص 
د ر  د ارايي  قیمت  ورود   طرفد ار  د لیل  اين  به  تورم 
شاخص تورم هستند  که قیمت د ارايي نه تنها نشان 
روند   تواند   مي  بلکه  است  تورم  هزينه هاي  د هند ه 
معتقد    )1911( فیشر  د هد .  نشان  را  آتي  تورم هاي 
است افزايش عرضه پول ابتد ا موجب افزايش قیمت 
د ارايي ها مي شود  و سپس ساير کاالها را تحت تاثیر 
قرار مي هد . د ر ايران نیز وزن شاخص جزئي مسکن 

د ر شاخص قیمت هاي کاال بیش از 25% مي باشد .
ارائه  تحقیق  روش  و  مقاله  نظري  الگوي  اد امه  د ر 
مي شود ، د ر بخش سوم مباني نظري و اد بیات موضوع 
و  شود   مي  بحث  مسکن  بازار  چرخه هاي  به  مربوط 
د ر حین آن مطالعات خارجي و د اخلي مرور مي شود . 
مورد   ايران  بازار مسکن  رونق  و  رکود   د وران  سپس 
د قت قرار مي گیرد  و شواهد  آشکار شد ه از آمارهاي 
هاي  يافته  آخر  بخش  د ر  مي شود .  بررسي  موجود  

بد ست آمد ه تحلیل و پیشنهاد ات ارائه مي گرد ند .

2- مواد  و روش ها
د ر اين مقاله از  الگوهاي خود  توضیح برد اري تناوبي 
مارکوف استفاد ه شد ه است. اين الگوها که نوعي از 
الگوهاي خود  توضیح برد اري است تمام متغیر ها را 
بر روي وقفه هاي ساير متغیر ها بطور سیستمي د ر 
2. Jin 
3. Zeng 

4. Maisel
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تخمین  حالت  د و  براي  را  ضرايب  و  گیرد   مي  نظر 
مي زند . همیلتون5  )1989( براي اولین بار اين الگو 
را براي چرخه هاي تجاري اياالت متحد ه بکاربرد  و 
نشان د اد  اين الگو توانايي نشان د اد ن برخي خواص 
اد وار تجاري را د ارد  که الگوهاي ساد ه قاد ر به نشان 
بلند   ايوانز6 و لويس7 1995( رابطه  د اد ن آن نیست. 
براي  مارکوف  تناوبي  فرايند   تعیین  با  را  فیشر  مد ت 
 )2001( کرولزيگ9  و  کلمنت8   کرد ند .  آزمون  تورم 
اياالت  تجاري  هاي  چرخه  تکرار  براي  الگو  اين  از 
متحد ه با تاکید  بر متغیر هاي مصرف، سرمايه گذاري 
و تولید  استفاد ه کرد ند  به اين نتیجه رسید ند  که اين 
از ويژگي  الگوها د اراي قابلیت بهتري براي استفاد ه 
هاي سري زماني د ر مقايسه با الگوهاي خطي است. 
برد اري  خود توضیح  الگوي  از   )2009( وارگاس10 
تناوبي مارکوف استفاد ه کرد ه و به کمك آن سیستم 
هشد ار پیش از وقوع بحران مالي را طراحي کرد ند . 
بحران هاي  مي تواند   الگو  اين  گرفتند   نتیجه  ها  آن 
مالي آسیا را بخوبي از طريق افزايش احتمال بحران، 
و  جانکزورا11   کند .  بیني  پیش  وقوع  د وره  از  قبل 
تناوبي  الگوهاي  کارايي  مورد   د ر  ورون12)2010( 
اند .   بازار خرد ه فروشي برق بحث کرد ه  مارکوف د ر 
تناوبي  الگوي  مقايسه  با   )2011( همکاران  و  بك13 
مارکوف با الگوهاي با پارامتر پايد ار فرضیه پايد اري 
رد   قوي  بطور  رونق  و  رکود   د وران  د ر  را  پارامترها 

کرد .
از رابطه زير  تناوبي مارکوف  الگوي خود  توضیح  د ر 
قائل  تفکیك  وضعیت  د و  میان  تا  مي شود   استفاد ه 
کار  ها  متغیر  از  برد اري  با  متغیر  جاي  به  اگر  شود . 
الگوي خود توضیح برد اري مي شود  و به تعد اد   کنیم 
s_t يك  الگو  اين  الگو معاد له د اريم. د ر  متغیر هاي 
متغیر تصاد في است که د ر نتیجه تغییرات ساختاري 
تغییر مي کند . فرض مي شود  s_t مي تواند  مقد ار 1 يا 

2 را به خود  يگیرد . براي مثال د ر د وران رکود  عد د  1 
و د ر د وران رونق عد د  2 باشد .

  )1( 
 

۳ 
 

۶Fايوانز. داد اين الگو توانايي نشان دادن برخي خواص ادوار تجاري را دارد كه الگوهاي ساده قادر به نشان دادن آن نيست

و  1
۷Fلويس

۸Fكلمنت. رابطه بلند مدت فيشر را با تعيين فرايند تناوبي ماركوف براي تورم آزمون كردند) 1995( 2

۹Fو كرولزيگ 3

4 
براي تكرار چرخه هاي تجاري اياالت متحده با تاكيد بر متغير هاي مصرف، سرمايه گذاري و توليد از اين الگو ) 2001(

استفاده كردند به اين نتيجه رسيدند كه اين الگوها داراي قابليت بهتري براي استفاده از ويژگي هاي سري زماني در مقايسه 
۱۰Fوارگاس. با الگوهاي خطي است

داري تناوبي ماركوف استفاده كرده و به كمك آن سيستم از الگوي خودتوضيح بر) 2009( 5
هاي مالي آسيا را بخوبي از تواند بحرانآن ها نتيجه گرفتند اين الگو مي. هشدار پيش از وقوع بحران مالي را طراحي كردند

۱۱Fجانكزورا. طريق افزايش احتمال بحران، قبل از دوره وقوع پيش بيني كند

۱۲Fو ورون 6

رايي الگوهاي در مورد كا) 2010( 7
۱۳Fبك.  تناوبي ماركوف در بازار خرده فروشي برق بحث كرده اند

با مقايسه الگوي تناوبي ماركوف با ) 2011(و همكاران  8
. الگوهاي با پارامتر پايدار فرضيه پايداري پارامترها را در دوران ركود و رونق بطور قوي رد كرد

اگر به جاي متغير . شود تا ميان دو وضعيت تفكيك قائل شوداستفاده مي در الگوي خود توضيح تناوبي ماركوف از رابطه زير
 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡در اين الگو . هاي الگو معادله داريمشود و به تعداد متغيربا برداري از متغير ها كار كنيم الگوي خودتوضيح برداري مي

را به خود  2يا  1تواند مقدار مي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡شود فرض مي. كنديك متغير تصادفي است كه در نتيجه تغييرات ساختاري تغيير مي
 .باشد 2و در دوران رونق عدد  1براي مثال در دوران ركود عدد . يگيرد

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖،𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡                             (1) 

جزء خطا  𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡و   𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡به ترتيب عرض از مبدا و ضريب متغير با وقفه در وضعيت  𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖،𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡و 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡متغير وابسته،  𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡كه در آن
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡است كه داراي توزيع نرمال، ميانگين صفر و انحراف معيار ثابت در وضعيت  = 𝑖𝑖𝑖𝑖  و متفاوت با وضعيت𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑗𝑗𝑗𝑗 

وضعيت تغير كند، بنابر اين براي زمان ) 𝑡𝑡𝑡𝑡0+ 1(و در زمان  𝑖𝑖𝑖𝑖برابر است با  𝑡𝑡𝑡𝑡0، ... ، 1،2براي زمان هاي  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡تصور كنيد .است
مانند يك متغير مجازي رفتار كرد  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡توان با متغير با اين فروض مي. 𝑗𝑗𝑗𝑗برابر مي شود با  𝑡𝑡𝑡𝑡0( ،)1 +𝑡𝑡𝑡𝑡0( ، ... ،𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ 1(هاي 

قابل مشاهده نيست بايد  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡از آنجايي كه. توان به سادگي با اين متغير برخورد كردنمي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡اما بدليل غير قابل مشاهده بودن 
ساده ترين كار اين است كه به كمك زنجيره . رخ دهد 2به  1احتمالي را تعريف كرد كه بر اساس آن تغيير وضعيت از 

. تعريف شود كه در طول زمان ثابت است 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡ماركوف يك ماتريس احتمال براي متغير 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑗𝑗𝑗𝑗|𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗  

                                                             
1 Evans 
2 Lewis 
3Clements 
4Krolzig 
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ترتیب  به    )  φi،st αstو  وابسته،  که د ر آنyt متغیر 
عرض از مبد ا و ضريب متغیر با وقفه د ر وضعیتst و  
εst  جزء خطا است که د اراي توزيع نرمال، میانگین 

صفر و انحراف معیار ثابت د ر وضعیت st=i  و متفاوت 
با وضعیتst=j است.تصور کنید  st براي زمان هاي 
t0 ، ... ،1،2 برابر است با i و د ر زمان )t0 +1( وضعیت 
 ،)t0 +1( ،)t0 +1( تغیر کند ، بنابر اين براي زمان هاي
... ، Tst برابر مي شود  با j. با اين فروض مي توان با 
متغیر st مانند  يك متغیر مجازي رفتار کرد  اما بد لیل 
غیر قابل مشاهد ه بود ن stنمي توان به ساد گي با اين 
قابل مشاهد ه   s_tآنجايي که از  برخورد  کرد .  متغیر 
بر اساس آن  تعريف کرد  که  را  احتمالي  بايد   نیست 
کار  ترين  ساد ه  د هد .  رخ   2 به   1 از  وضعیت  تغییر 
اين است که به کمك زنجیره مارکوف يك ماتريس 
احتمال براي متغیر  st تعريف شود  که د ر طول زمان 

ثابت است.

۳ 
 

۶Fايوانز. داد اين الگو توانايي نشان دادن برخي خواص ادوار تجاري را دارد كه الگوهاي ساده قادر به نشان دادن آن نيست

و  1
۷Fلويس

۸Fكلمنت. رابطه بلند مدت فيشر را با تعيين فرايند تناوبي ماركوف براي تورم آزمون كردند) 1995( 2

۹Fو كرولزيگ 3

4 
براي تكرار چرخه هاي تجاري اياالت متحده با تاكيد بر متغير هاي مصرف، سرمايه گذاري و توليد از اين الگو ) 2001(

استفاده كردند به اين نتيجه رسيدند كه اين الگوها داراي قابليت بهتري براي استفاده از ويژگي هاي سري زماني در مقايسه 
۱۰Fوارگاس. با الگوهاي خطي است

داري تناوبي ماركوف استفاده كرده و به كمك آن سيستم از الگوي خودتوضيح بر) 2009( 5
هاي مالي آسيا را بخوبي از تواند بحرانآن ها نتيجه گرفتند اين الگو مي. هشدار پيش از وقوع بحران مالي را طراحي كردند

۱۱Fجانكزورا. طريق افزايش احتمال بحران، قبل از دوره وقوع پيش بيني كند

۱۲Fو ورون 6

رايي الگوهاي در مورد كا) 2010( 7
۱۳Fبك.  تناوبي ماركوف در بازار خرده فروشي برق بحث كرده اند

با مقايسه الگوي تناوبي ماركوف با ) 2011(و همكاران  8
. الگوهاي با پارامتر پايدار فرضيه پايداري پارامترها را در دوران ركود و رونق بطور قوي رد كرد

اگر به جاي متغير . شود تا ميان دو وضعيت تفكيك قائل شوداستفاده مي در الگوي خود توضيح تناوبي ماركوف از رابطه زير
 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡در اين الگو . هاي الگو معادله داريمشود و به تعداد متغيربا برداري از متغير ها كار كنيم الگوي خودتوضيح برداري مي

را به خود  2يا  1تواند مقدار مي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡شود فرض مي. كنديك متغير تصادفي است كه در نتيجه تغييرات ساختاري تغيير مي
 .باشد 2و در دوران رونق عدد  1براي مثال در دوران ركود عدد . يگيرد

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖،𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡                             (1) 

جزء خطا  𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡و   𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡به ترتيب عرض از مبدا و ضريب متغير با وقفه در وضعيت  𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖،𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡و 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡متغير وابسته،  𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡كه در آن
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡است كه داراي توزيع نرمال، ميانگين صفر و انحراف معيار ثابت در وضعيت  = 𝑖𝑖𝑖𝑖  و متفاوت با وضعيت𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑗𝑗𝑗𝑗 

وضعيت تغير كند، بنابر اين براي زمان ) 𝑡𝑡𝑡𝑡0+ 1(و در زمان  𝑖𝑖𝑖𝑖برابر است با  𝑡𝑡𝑡𝑡0، ... ، 1،2براي زمان هاي  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡تصور كنيد .است
مانند يك متغير مجازي رفتار كرد  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡توان با متغير با اين فروض مي. 𝑗𝑗𝑗𝑗برابر مي شود با  𝑡𝑡𝑡𝑡0( ،)1 +𝑡𝑡𝑡𝑡0( ، ... ،𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ 1(هاي 

قابل مشاهده نيست بايد  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡از آنجايي كه. توان به سادگي با اين متغير برخورد كردنمي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡اما بدليل غير قابل مشاهده بودن 
ساده ترين كار اين است كه به كمك زنجيره . رخ دهد 2به  1احتمالي را تعريف كرد كه بر اساس آن تغيير وضعيت از 

. تعريف شود كه در طول زمان ثابت است 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡ماركوف يك ماتريس احتمال براي متغير 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑗𝑗𝑗𝑗|𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗  
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که د ر آن pij احتمال تغییر وضعیت ازi به j مي باشد . 
زنجیره  احتماالت  است  مشاهد ه  قابل  غیر   st چون 
مارکوف از طريق رژيم14 د اد ه هاي گذشته و تاريخچه 
وضعیت  انتقال  ماتريس  مي شود .  کشف  متغیرها 

مارکوف به اين صورت است:

۴ 
 

غير قابل مشاهده است احتماالت زنجيره ماركوف از طريق  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡چون . باشدمي 𝑗𝑗𝑗𝑗به  𝑖𝑖𝑖𝑖وضعيت از احتمال تغيير 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗كه در آن 
۱۴Fرژيم

: ماتريس انتقال وضعيت ماركوف به اين صورت است. شودهاي گذشته و تاريخچه متغيرها كشف ميداده 1

P = �
𝑝𝑝𝑝𝑝11 𝑝𝑝𝑝𝑝21
𝑝𝑝𝑝𝑝12 𝑝𝑝𝑝𝑝22

� = �
𝑝𝑝𝑝𝑝11 1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝22

1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝11 𝑝𝑝𝑝𝑝22
� 

 
اين ماتريس يكي از اصلي ترين خصيصه هاي الگوي خود توضيحي تناوبي ماركوف است كه تناوب در دوره هاي ركود و 

.  كندرونق را با احتمال بيان مي
با متغير گرفتن ماتريس در طول زمان به پيچيدگي الگو افزوده خواهد شد اما در اين مقاله فرض مي شود زنجيره ماركوف 

۱۵Fبراي جزئيات بيشتر در موردماتريس انتقال وضعيت متغيربه ونگ. ت استدر طول زمان ثاب

. مراجعه كنيد)  2003( 2
۱۶F، بدون متغير خود توضيحي، اولين بار توسط ليندگرن1رابطه شماره 

۱۷Fو بام) 1978( 3

اين رابطه با حضور . تحليل شد) 1980( 4
۱۸Fمتغير با وقفه توسط پوريتس

.  معرفي و شناخته شد) 1982( 5
: برابر است با 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡تابع چگالي احتمال متغير 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡) =
1

�2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
2
exp �−

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡

2 �                                                   (2) 

توانستيم شبيه متغير كند ميچه زماني تغيير مي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡دانستيم اگر مي. باشدمي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡ميانگين متغير در وضعيت  𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡كه در آن 
بايست از تابع چگالي ، در اين حالت مي1عدد  2عدد صفر دهيم و در وضعيت  1مجازي با آن برخورد كنيم و در وضعيت 

𝛼𝛼𝛼𝛼1 ،𝛼𝛼𝛼𝛼2 ،𝜑𝜑𝜑𝜑1 ،𝜑𝜑𝜑𝜑2 ،𝜎𝜎𝜎𝜎1احتمال مشترك نسبت به 
𝜎𝜎𝜎𝜎2و  2

داد اما همانطور كه تاكيد شد نمي توان تشخيص . مشتق بگيريم 2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡  در دوره𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ [1،2 …𝑇𝑇𝑇𝑇] چگونه تغيير مي كند به همين خاطر فرايند زير بايد طي شود  .

، جمع زده مي 2و  1را محاسبه مي شود و سپس بر روي وضعيت هاي مختلف، وضعيت  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡و  𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡اول تابع احتمال مشترك 
 :شود

 
 
 
 
 
 

                                                             
وضعيت  kبه الگوهاي خود توضيح برداري تناوبي ماركوف، الگوهاي رژيم متناوب نيز گفته مي شود كه رژيم اشاره به 1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡(مختلف دارد  = 𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1 … 𝑘𝑘𝑘𝑘 ( و تناوب اشاره به چرخش تصادفي از وضعيتi  به وضعيتj دارد .
2Wang 
3Lindgren 
4Baum 
5Poritz 

اين ماتريس يکي از اصلي ترين خصیصه هاي الگوي 
5. Hamilton
6. Evans 
7. Lewis
8. Clements
9. Krolzig

10. VARGAS
11. Janczura
12. Weron
13. Bec

14. به الگوهاي خود  توضیح برد اري تناوبي مارکوف، الگوهاي رژيم متناوب نیز گفته مي شود  که رژيم اشاره به k وضعیت مختلف د ارد  
)k…1=s_t=j,j( و تناوب اشاره به چرخش تصاد في از وضعیت i به وضعیت j د ارد 
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د ر  تناوب  که  است  مارکوف  تناوبي  توضیحي  خود  
د وره هاي رکود  و رونق را با احتمال بیان مي کند . 

با متغیر گرفتن ماتريس د ر طول زمان به پیچید گي 
مي  فرض  مقاله  اين  د ر  اما  شد   خواهد   افزود ه  الگو 
شود  زنجیره مارکوف د ر طول زمان ثابت است. براي 
جزئیات بیشتر د ر مورد ماتريس انتقال وضعیت متغیربه 

ونگ15  )2003(  مراجعه کنید .
رابطه شماره 1، بد ون متغیر خود  توضیحي، اولین بار 
تحلیل   )1980( بام17   و   )1978( لیند گرن16   توسط 
شد . اين رابطه با حضور متغیر با وقفه توسط پوريتس18  

)1982( معرفي و شناخته شد . 
تابع چگالي احتمال متغیر yt برابر است با:

)2(

۴ 
 

غير قابل مشاهده است احتماالت زنجيره ماركوف از طريق  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡چون . باشدمي 𝑗𝑗𝑗𝑗به  𝑖𝑖𝑖𝑖وضعيت از احتمال تغيير 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗كه در آن 
۱۴Fرژيم

: ماتريس انتقال وضعيت ماركوف به اين صورت است. شودهاي گذشته و تاريخچه متغيرها كشف ميداده 1

P = �
𝑝𝑝𝑝𝑝11 𝑝𝑝𝑝𝑝21
𝑝𝑝𝑝𝑝12 𝑝𝑝𝑝𝑝22

� = �
𝑝𝑝𝑝𝑝11 1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝22

1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝11 𝑝𝑝𝑝𝑝22
� 

 
اين ماتريس يكي از اصلي ترين خصيصه هاي الگوي خود توضيحي تناوبي ماركوف است كه تناوب در دوره هاي ركود و 

.  كندرونق را با احتمال بيان مي
با متغير گرفتن ماتريس در طول زمان به پيچيدگي الگو افزوده خواهد شد اما در اين مقاله فرض مي شود زنجيره ماركوف 

۱۵Fبراي جزئيات بيشتر در موردماتريس انتقال وضعيت متغيربه ونگ. ت استدر طول زمان ثاب

. مراجعه كنيد)  2003( 2
۱۶F، بدون متغير خود توضيحي، اولين بار توسط ليندگرن1رابطه شماره 

۱۷Fو بام) 1978( 3

اين رابطه با حضور . تحليل شد) 1980( 4
۱۸Fمتغير با وقفه توسط پوريتس

.  معرفي و شناخته شد) 1982( 5
: برابر است با 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡تابع چگالي احتمال متغير 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡) =
1

�2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
2
exp �−

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡

2 �                                                   (2) 

توانستيم شبيه متغير كند ميچه زماني تغيير مي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡دانستيم اگر مي. باشدمي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡ميانگين متغير در وضعيت  𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡كه در آن 
بايست از تابع چگالي ، در اين حالت مي1عدد  2عدد صفر دهيم و در وضعيت  1مجازي با آن برخورد كنيم و در وضعيت 

𝛼𝛼𝛼𝛼1 ،𝛼𝛼𝛼𝛼2 ،𝜑𝜑𝜑𝜑1 ،𝜑𝜑𝜑𝜑2 ،𝜎𝜎𝜎𝜎1احتمال مشترك نسبت به 
𝜎𝜎𝜎𝜎2و  2

داد اما همانطور كه تاكيد شد نمي توان تشخيص . مشتق بگيريم 2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡  در دوره𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ [1،2 …𝑇𝑇𝑇𝑇] چگونه تغيير مي كند به همين خاطر فرايند زير بايد طي شود  .

، جمع زده مي 2و  1را محاسبه مي شود و سپس بر روي وضعيت هاي مختلف، وضعيت  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡و  𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡اول تابع احتمال مشترك 
 :شود

 
 
 
 
 
 

                                                             
وضعيت  kبه الگوهاي خود توضيح برداري تناوبي ماركوف، الگوهاي رژيم متناوب نيز گفته مي شود كه رژيم اشاره به 1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡(مختلف دارد  = 𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1 … 𝑘𝑘𝑘𝑘 ( و تناوب اشاره به چرخش تصادفي از وضعيتi  به وضعيتj دارد .
2Wang 
3Lindgren 
4Baum 
5Poritz 

 s_t میانگین متغیر د ر وضعیت ) μ_)s_t که د ر آن
مي باشد . اگر مي د انستیم s_t چه زماني تغییر مي کند  
مي توانستیم شبیه متغیر مجازي با آن برخورد  کنیم و 
د ر وضعیت 1 عد د  صفر د هیم و د ر وضعیت 2 عد د  1، 
د ر اين حالت مي بايست از تابع چگالي احتمال مشترك 
σ2 مشتق بگیريم. اما 

σ2و 2
1 ،φ2 ،φ1 ،α2 ،α1 نسبت به

 s_t  همانطور که تاکید  شد  نمي توان تشخیص د اد
 چگونه تغییر مي کند  به همین 

۴ 
 

غير قابل مشاهده است احتماالت زنجيره ماركوف از طريق  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡چون . باشدمي 𝑗𝑗𝑗𝑗به  𝑖𝑖𝑖𝑖وضعيت از احتمال تغيير 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗كه در آن 
۱۴Fرژيم

: ماتريس انتقال وضعيت ماركوف به اين صورت است. شودهاي گذشته و تاريخچه متغيرها كشف ميداده 1

P = �
𝑝𝑝𝑝𝑝11 𝑝𝑝𝑝𝑝21
𝑝𝑝𝑝𝑝12 𝑝𝑝𝑝𝑝22

� = �
𝑝𝑝𝑝𝑝11 1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝22

1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝11 𝑝𝑝𝑝𝑝22
� 

 
اين ماتريس يكي از اصلي ترين خصيصه هاي الگوي خود توضيحي تناوبي ماركوف است كه تناوب در دوره هاي ركود و 

.  كندرونق را با احتمال بيان مي
با متغير گرفتن ماتريس در طول زمان به پيچيدگي الگو افزوده خواهد شد اما در اين مقاله فرض مي شود زنجيره ماركوف 

۱۵Fبراي جزئيات بيشتر در موردماتريس انتقال وضعيت متغيربه ونگ. ت استدر طول زمان ثاب

. مراجعه كنيد)  2003( 2
۱۶F، بدون متغير خود توضيحي، اولين بار توسط ليندگرن1رابطه شماره 

۱۷Fو بام) 1978( 3

اين رابطه با حضور . تحليل شد) 1980( 4
۱۸Fمتغير با وقفه توسط پوريتس

.  معرفي و شناخته شد) 1982( 5
: برابر است با 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡تابع چگالي احتمال متغير 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡) =
1

�2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
2
exp �−

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡

2 �                                                   (2) 

توانستيم شبيه متغير كند ميچه زماني تغيير مي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡دانستيم اگر مي. باشدمي 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡ميانگين متغير در وضعيت  𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡كه در آن 
بايست از تابع چگالي ، در اين حالت مي1عدد  2عدد صفر دهيم و در وضعيت  1مجازي با آن برخورد كنيم و در وضعيت 

𝛼𝛼𝛼𝛼1 ،𝛼𝛼𝛼𝛼2 ،𝜑𝜑𝜑𝜑1 ،𝜑𝜑𝜑𝜑2 ،𝜎𝜎𝜎𝜎1احتمال مشترك نسبت به 
𝜎𝜎𝜎𝜎2و  2

داد اما همانطور كه تاكيد شد نمي توان تشخيص . مشتق بگيريم 2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡  در دوره𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ [1،2 …𝑇𝑇𝑇𝑇] چگونه تغيير مي كند به همين خاطر فرايند زير بايد طي شود  .

، جمع زده مي 2و  1را محاسبه مي شود و سپس بر روي وضعيت هاي مختلف، وضعيت  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡و  𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡اول تابع احتمال مشترك 
 :شود

 
 
 
 
 
 

                                                             
وضعيت  kبه الگوهاي خود توضيح برداري تناوبي ماركوف، الگوهاي رژيم متناوب نيز گفته مي شود كه رژيم اشاره به 1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡(مختلف دارد  = 𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1 … 𝑘𝑘𝑘𝑘 ( و تناوب اشاره به چرخش تصادفي از وضعيتi  به وضعيتj دارد .
2Wang 
3Lindgren 
4Baum 
5Poritz 

د ر د وره 
خاطر فرايند  زير بايد  طي شود . 

اول تابع احتمال مشترك y_t و s_t را محاسبه مي 
شود  و سپس بر روي وضعیت هاي مختلف، وضعیت 
1 و 2، جمع زد ه مي شود :                            )3(

۵ 
 

 
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 ،𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 ،𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1)  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ) 
 
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = ∑ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 ،𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1)  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 )1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡=0                                 (3) 
 

 =
1

�2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜎𝜎𝜎𝜎0𝑡𝑡𝑡𝑡
2 exp�−

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜇𝜇𝜇𝜇0𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝜎𝜎𝜎𝜎0𝑡𝑡𝑡𝑡

2 � × 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ) 

+
1

�2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜎𝜎𝜎𝜎1𝑡𝑡𝑡𝑡
2 exp�−

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜇𝜇𝜇𝜇1𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝜎𝜎𝜎𝜎1𝑡𝑡𝑡𝑡

2 � × 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ) 

: شودنمايي نوشته ميدر گام بعد لگاريتم تابع درست
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿{𝑡𝑡𝑡𝑡

1 ∑ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 ،𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1)  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 )1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡=0 }                              (4) 

نمايي بايد براي بدست آوردن تخمين زننده هاي حداكثر درست. كه درواقع ميانگين وزني تابع چگالي احتمال مشروط است
𝛼𝛼𝛼𝛼1 ،𝛼𝛼𝛼𝛼2 ،𝜑𝜑𝜑𝜑1 ،𝜑𝜑𝜑𝜑2 ،𝜎𝜎𝜎𝜎1نمايي نسبت به از لگاريتم تابع درست

2 ،𝜎𝜎𝜎𝜎2
2 ،𝑝𝑝𝑝𝑝1  و𝑝𝑝𝑝𝑝2 اثبات ) 1984(هميلتون . مشتق گرفته شود

از جمله روش هاي معرفي شده براي تخمين پارامترها، . باشندهاي بدست آمده بدون تورش و سازگار ميكند براوردكنندهمي
۱۹Fاست) 1989(روش فيلترينگ توسط هميلتون 

و1
۲۰F

2  .

 پيشينه تحقيق در زمينه چرخه هاي تجاري و بخش مسكن-3
 مطالعات خارجي-3-1

هاي اقتصاد، توجه اقتصاددانان را به پديده ادوار تجاري فعاليت دراي ورهوجود پديده رونق و ركود دشواهد آماري مبني بر 
شد و حتي به برونزا در نظرگرفته مي آنعلل تواني اقتصاد كالسيك براي توضيح اين پديده بدليل نادر ابتدا . جلب كرد

شود استانلي حتي گفته مي .شداشاره ميو يا عامل جنگ زلزله و خشكسالي  ،يلد سنعواملي از جمله عوامل طبيعي مان
۲۱Fجونز

با ) 1934(شومپيتر  .است كردهو جو ميها و پديده هاي نجومي جستسمانعلل اين پديده را در آ) 1835-1882( 3
ها بعد تحت تاثير كينز سال. كرد فرينان متصلهاي كارآدر اقتصاد را به فعاليتترقي و سپس افول  ،بيان نردبان خالقيت

شوك تقاضا را در رخداد ركود مورد توجه قرار داد و بعد ها ساموئلسون بدنبال طراحي مدل رياضي براي  30دهه  بحران
. هاي تجاري برآمدچرخه

و . اخته شدهاي پولي شنگيري جريان پولگرايان، پديده ادوار تجاري بدليل انقباض شكلهمزمان با 1960و  1950دهه در 
با . تانسدهاي جديد، لوكاس پديده انتظارات عقاليي را در شكل گيري ادوار تجاري موثر ميپس از آن با مكتب كالسيك

ند و مكتب اهدانست سرمايه داري پديده ادوار تجاري را ذاتي اقتصاد ،مباحث مربوط به ادوار تجاري، نظريات جديد شگستر

                                                             
. ادبيات روش بيزي و روش انتظارات عقاليي مي باشداز جمله ساير روش هاي معرفي شده در 1
). 1994(براي مطالعه بيشتر رجوع شود به كتاب اقتصاد سنجي سريهاي زماني هميلتون 2

31w. S. jeuons 

د ر گام بعد  لگاريتم تابع د رست نمايي نوشته مي شود :
)4(

۵ 
 

 
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 ،𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 ،𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1)  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ) 
 
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = ∑ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 ،𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1)  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 )1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡=0                                 (3) 
 

 =
1

�2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜎𝜎𝜎𝜎0𝑡𝑡𝑡𝑡
2 exp�−

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜇𝜇𝜇𝜇0𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝜎𝜎𝜎𝜎0𝑡𝑡𝑡𝑡

2 � × 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ) 

+
1

�2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜎𝜎𝜎𝜎1𝑡𝑡𝑡𝑡
2 exp�−

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜇𝜇𝜇𝜇1𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝜎𝜎𝜎𝜎1𝑡𝑡𝑡𝑡

2 � × 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ) 

: شودنمايي نوشته ميدر گام بعد لگاريتم تابع درست
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿{𝑡𝑡𝑡𝑡

1 ∑ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 ،𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1)  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 )1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡=0 }                              (4) 

نمايي بايد براي بدست آوردن تخمين زننده هاي حداكثر درست. كه درواقع ميانگين وزني تابع چگالي احتمال مشروط است
𝛼𝛼𝛼𝛼1 ،𝛼𝛼𝛼𝛼2 ،𝜑𝜑𝜑𝜑1 ،𝜑𝜑𝜑𝜑2 ،𝜎𝜎𝜎𝜎1نمايي نسبت به از لگاريتم تابع درست

2 ،𝜎𝜎𝜎𝜎2
2 ،𝑝𝑝𝑝𝑝1  و𝑝𝑝𝑝𝑝2 اثبات ) 1984(هميلتون . مشتق گرفته شود

از جمله روش هاي معرفي شده براي تخمين پارامترها، . باشندهاي بدست آمده بدون تورش و سازگار ميكند براوردكنندهمي
۱۹Fاست) 1989(روش فيلترينگ توسط هميلتون 

و1
۲۰F

2  .

 پيشينه تحقيق در زمينه چرخه هاي تجاري و بخش مسكن-3
 مطالعات خارجي-3-1

هاي اقتصاد، توجه اقتصاددانان را به پديده ادوار تجاري فعاليت دراي ورهوجود پديده رونق و ركود دشواهد آماري مبني بر 
شد و حتي به برونزا در نظرگرفته مي آنعلل تواني اقتصاد كالسيك براي توضيح اين پديده بدليل نادر ابتدا . جلب كرد

شود استانلي حتي گفته مي .شداشاره ميو يا عامل جنگ زلزله و خشكسالي  ،يلد سنعواملي از جمله عوامل طبيعي مان
۲۱Fجونز

با ) 1934(شومپيتر  .است كردهو جو ميها و پديده هاي نجومي جستسمانعلل اين پديده را در آ) 1835-1882( 3
ها بعد تحت تاثير كينز سال. كرد فرينان متصلهاي كارآدر اقتصاد را به فعاليتترقي و سپس افول  ،بيان نردبان خالقيت

شوك تقاضا را در رخداد ركود مورد توجه قرار داد و بعد ها ساموئلسون بدنبال طراحي مدل رياضي براي  30دهه  بحران
. هاي تجاري برآمدچرخه

و . اخته شدهاي پولي شنگيري جريان پولگرايان، پديده ادوار تجاري بدليل انقباض شكلهمزمان با 1960و  1950دهه در 
با . تانسدهاي جديد، لوكاس پديده انتظارات عقاليي را در شكل گيري ادوار تجاري موثر ميپس از آن با مكتب كالسيك

ند و مكتب اهدانست سرمايه داري پديده ادوار تجاري را ذاتي اقتصاد ،مباحث مربوط به ادوار تجاري، نظريات جديد شگستر

                                                             
. ادبيات روش بيزي و روش انتظارات عقاليي مي باشداز جمله ساير روش هاي معرفي شده در 1
). 1994(براي مطالعه بيشتر رجوع شود به كتاب اقتصاد سنجي سريهاي زماني هميلتون 2

31w. S. jeuons 

که د رواقع میانگین وزني تابع چگالي احتمال مشروط 
است. براي بد ست آورد ن تخمین زنند ه هاي حد اکثر 
د رست نمايي بايد  از لگاريتم تابع د رست نمايي نسبت 
p1 ، σ2 و p2 مشتق گرفته 

σ2و 2
1 ،φ2 ،φ1 ،α2 ،αα1 به

شود . همیلتون )1984( اثبات مي کند  براورد کنند ه هاي 
بد ست آمد ه بد ون تورش و سازگار مي باشند . از جمله 
روش هاي معرفي شد ه براي تخمین پارامترها، روش 

فیلترينگ توسط همیلتون )1989( است19و20 . 

هاي  چرخه  زمينه  د ر  تحقيق  پيشينه   -3
تجاري و بخش مسكن

3-1 - مطالعات خارجي
رکود   و  رونق  پد يد ه  وجود   بر  مبني  آماري  شواهد  
اقتصاد د انان  توجه  اقتصاد ،  فعالیت هاي  د ر  د وره اي 
بد لیل  ابتد ا  د ر  کرد .  تجاري جلب  اد وار  پد يد ه  به  را 
ناتواني اقتصاد  کالسیك براي توضیح اين پد يد ه علل 
از  به عواملي  برونزا د ر نظرگرفته مي شد  و حتي  آن 
و خشکسالي  زلزله  مانند  سیل،  عوامل طبیعي  جمله 
مي شود   گفته  حتي  مي شد .  اشاره  جنگ  عامل  يا  و 
استانلي جونز21  )1835-1882( علل اين پد يد ه را د ر 
آسمان ها و پد يد ه هاي نجومي جست و جو مي کرد ه 
است. شومپیتر )1934( با بیان نرد بان خالقیت، ترقي 
و سپس افول د ر اقتصاد  را به فعالیت هاي کارآفرينان 
متصل کرد . کینز سال ها بعد  تحت تاثیر بحران د هه 
قرار  توجه  د ر رخد اد  رکود  مورد   را  تقاضا  30 شوك 
د اد  و بعد  ها ساموئلسون بد نبال طراحي مد ل رياضي 

براي چرخه هاي تجاري برآمد .
د ر د هه 1950 و 1960 همزمان باشکل گیري جريان 
انقباض هاي  بد لیل  تجاري  اد وار  پد يد ه  پولگرايان، 
پولي شناخته شد . و پس از آن با مکتب کالسیك هاي 

15. Wang
16. Lindgren
17.Baum
18. Poritz 21. -w. S. jeuons

19. از جمله ساير روش هاي معرفي شد ه د ر اد بیات روش بیزي و روش انتظارات عقاليي مي باشد .
20. براي مطالعه بیشتر رجوع شود  به کتاب اقتصاد  سنجي سريهاي زماني همیلتون )1994(.
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د ر شکل  را  عقاليي  انتظارات  پد يد ه  لوکاس  جد يد ، 
گسترش  با  مي د انست.  موثر  تجاري  اد وار  گیري 
مباحث مربوط به اد وار تجاري، نظريات جد يد ، پد يد ه 
اد وار تجاري را ذاتي اقتصاد  سرمايه د اري د انسته اند  و 
مکتب اد وار تجاري واقعي22 با اين ايد ه شکل گرفت. 
واقعي  تجاري  اد وار  نظريه  د ر  پیشرو  اقتصاد د انان  از 
کید لن23  و پريسکات24 )1982( هستند . و از مخالفان 
جد يد ،  کینزي  اقتصاد د انان  به  مي توان  تئوري  اين 
کروگمن25 و سامرز26  نام برد  که چرخه هاي تجاري 
شوك  از  ناشي  عرضه  طرف  شوك هاي  جاي  به  را 

هاي طرف تقاضا د انسته اند .  
شايد  اولین نظريه اي که پد يد ه اد وار تجاري را بطور 
تئوري  کرد ه  بیان  مستغالت  با  ارتباط  د ر  و  د رونزا 
هنري جورج27  باشد  )1879(. از نظر او علت بوجود  
آمد ن اد وار تجاري بازار مستغالت است. نظريه هنري 
مي د هد .  اساسي  نقش  زمین  بورس بازان  به  جورج 
بازي  بورس  گرفتن  نظر  د ر  با   )1991( فولد وري28  
د ر زمین و صنعت ساخت و ساز نشان د اد  که تئوري 
هنري جورج د ر مورد  اد وار تجاري مطابق با نظريات 
جد يد  اقتصاد ي است و با شواهد  موجود  نمي توان آن 
را رد  کرد . او نتیجه مي گیرد  که چرخه هاي موجود  
د ر صنعت ساخت و ساز علت پد يد ه اد وار تجاري د ر 

اقتصاد  است.  
و  مسکن  بخش  بر  کمی  تمرکز  اد بیات  د ر  چه  اگر 
چرخه های تجاری شد ه، اما اد بیات زياد ی د ر ارتباط 
با سرمايه گذاری مسکوني و اد وار تجاری شد ه است: 
از جمله آلبرتس29 )1962(، فر30 )1972(، لو و گرملیچ  
31)1969(. اين مطالعات، اد وار تجاری را د اد ه شد ه د ر 

نظر گرفته و تاثیر د رآمد  بر چرخه هاي سرمايه گذاری 
مسکونی را مورد  توجه قرار د اد ه اند .

و  متحد ه،  اياالت  د ر   )1999( استین33  و  المونت32 

د اد ه  نشان  انگلستان  د ر   )1997( اند رو35  و  مايلز34 
به  نسبت  شد يد ی  واکنش  د ارايی ها  قیمت  که  اند  
پوتربا36)1991(،  می د هد .  نشان  د رآمد ی  شوك های 
و   )1993( ماير39   ،)1991(38 تسارك   و  اسمیت37 
ارلی40)1996( شواهد ی آورد ه اند  که قیمت د ارايی د ر 
د وران رکود  کاهش می يابد  و د ر د وران رونق افزايش 
می يابند . اورتالو- ماگن و رايد ی41 )2004و 2006( 
اند   اين رابطه د ر طی زمان آورد ه  شاهد ی بر وجود  
و با استفاد ه از الگوی چرخه های زند گی تاثیر شوك 
های د رآمد ی را بر تقاضای مسکن مطالعه کرد ه اند . 
د يويس42 و همکاران )2005( به کمك الگوي تعاد ل 
عمومی پويای تصاد فی43 به د و نتیجه رسیند : 1- آن 
ها يافتند  که انحراف معیار سرمايه گذاری مسکونی 
سرمايه  برابر  د و  تجاری  های  چرخه  های  د وره  د ر 
مصرف،  مقد ار   -2 و  است؛  مسکونی  غیر  گذاری 
مسکونی  غیر  گذاری  سرمايه  د اخلی،  ناخالص  تولید  
و سرمايه گذاری مسکونی با يکد يگر د ر يك جهت 

حرکت می کنند .
اقتصاد   مطالعه  با   )2003( کوت44  هیت  و  د يويس 
روش  و  عمومي  تعاد ل  مد ل  از  استفاد ه  با  امريك 
کالیبراسیون به اين نتیجه رسید ند  که سرمايه گذاري 
خود   و  باشد   مي  اي  چرخه  ويژگي  د اراي  مسکوني 

عامل چرخه هاي-تجاري د ر اقتصاد  است. 
ساتن45 )2002( با مطالعه بازار هاي مسکن کشورهاي 
افزايش د ر  مختلف نشان د اد ه است که يك د رصد  
نرخ رشد  تولید  ناخالص ملي مي تواند  قیمت مسکن 
را ببن يك تا چهار د رصد  افزايش د هد . مکانیزم تاثیر 
اين صورت  به  قیمت مسکن  بر  د رآمد  حقیقي  رشد  
افزايش د رآمد ، تقاضاي مصرفي مسکن را  است که 
افزايش  مسکن  قیمت  بنابراين  و  د هد   مي  افزايش 
تقاضاي  د رآمد ،  افزايش  با  د يگر  طرف  از  يابد .  مي 
22.Real business cycle
23. Kydland
24. Prescott
25. Krugman
26. Summers
27. Henry George
28. Foldvary
29. Alberts
30. Fair

31. Leeuw and Gramlich
32. Lamont
33. Stein
34. Miles
35. Andrew
36. Poterba
37. Smith
38. Tesarek
39. Mayer

40. Earley
41. Ortalo-Magné and Rady
42. Davis
43. Dynamic stochastic general 
equilibrium
44. Heathcote
45. Sutton
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خود   که  مي يابد ،  افزايش  نیز  مسکن  اي  سرمايه 
افزايشش  شود .  مي  مسکن  قیمت  افزايش  به  منجر 
تقاضا منجر به جريان سرمايه گذاري بیشتر د ر بخش 

مسکن خواهد  شد .
متغیر تاثیر گذار د يگري که موجب تحريك بازار مسکن 
و نوسان د ر آن مي شود  نقد ينگي است. رشد  نقد ينگی 
به صورت  پولي،  منابع عظیم  انتقال  ابتد ا موجب  د ر 
سپس  مي شود .  مسکن  بخش  سوي  به  سود اگرانه، 
بد لیل ويژگی غیر تجاری بود ن کاالی مسکن تقاضا 
موجب افزايش قیمت مسکن بیش از ساير کاالهای 
سود اگرايی  انگیزه  عامل،  همین  شود ،  می  تجاری 
با  را  نقد ينگی  و  کرد ه  تحريك  را  بخش مسکن  د ر 
می کند .  وارد   مسکن  بخش  به  سود   کسب  انگیزه 
اضافه  مسکن،  بخش  د ر  گذاری  سرمايه  افزايش  با 
عرضه د ر اين بخش به يکباره انتظارات را نسبت به 
سود  آوري د ر اين بخش تغییر د اد ه و منابع مالی را 
از اين بخش خارج کرد ه و بخش مسکن و به تبع آن 
به  واقع  د ر  مي سازد .  مواجه  بارکود   را  کشور  اقتصاد  
مباد له اي  غیر  کاالي  کرد ن  وارد   امکان  اينکه  علت 
آنها و کاهش قیمت  افزايش عرضه  زمین به منظور 
آن وجود  ند ارد ، با افزايش حجم نقد ينگي قیمت اين 

کاال مي تواند  شد يد تر افزايش  يابد .
های  انگیزه  همراه  به  نقد ينگی  رشد   ترتیب  اين  به 
سود اگرانه موجب شکل گیری اد وار رونق و رکود ي 
د ر  متعد د ي  مطالعات  شود .  می  مسکن  بخش  د ر 
گرفته  صورت  مسکن  بازار  و  پولي  سیاست  زمینه 
از  استفاد ه  با   )2005( الکاويلو46  مثال  براي  است. 
يك الگوي چرخه هاي تجاري پولي نشان د اد  قیمت 
به  واکنش  د ر  ها  قیمت  شاخص  با  سو  هم  مسکن 
زمان  د ر طول  بیشتري  با شد ت  تقاضا  شوك طرف 
بانك  کرد   پیشنهاد   آخر  د ر  همچنین  مي کند .  تغییر 
قاعد ه سیاست  د ر  را  قیمت مسکن  مرکزي شاخص 

گذاري مورد  مالحظه قرار د هد .
برخي  که  کرد   بیان  توان  مي  جمعبند ي  عنوان  به 
مطالعات آثار شوك ها از بیرون بخش مسکن و برخي 
آثار شوك هاي بخش مسکن به بخش هاي د يگر و 

اقتصاد  کالن را مورد  توجه قرار د اد ند . بررسي شوك 
هاي بخش مسکن و يا به عبارتي د يگر متغیر پیشرو 
قیمت  گاهي  مسکن،  تقاضاي  گاهي  بخش  اين  د ر 
غالبا سرمايه گذاري بخش مسکن  و  د ارايي مسکن 
اثر  علیت،  طرف  از  نظر  صرف  است.  شد ه  انتخاب 
گذاري از بیرون بخش مسکن و يا از بخش مسکن 
بر اقتصاد ، شواهد  بیانگر اين حقیقت است که بخش 
مسکن د اراي چرخه هاي رونق و رکود ي است و اين 
حقیقت بیشتر با د ر نظر گرفتن متغیر سرمايه گذاري 
که  مهمي  هاي  متغیر  است.  مشهود   مسکن  بخش 
د ر ارتبا با بخش مسکن مورد  توجه قرار گرفته است 
شامل سرمايه گذاري بخش خصوصي د ر اين بخش، 

تولید  کل اقتصاد ، نرخ بهره و نقد ينگي مي باشند . 
سرمايه گذاري  متغیر  چهار  ارتباط  مقاله  اين  د ر 
و  تورم  د اخلي،  ناخالص  تولید   مسکن،  خصوصي 
نقد ينگي مورد  توجه قرار گرفته است. تورم به عنوان 
جانشین نرخ بهره و بازد هي سرمايه گذاري از طريق 

نقد ينگي حقیقي مورد  توجه است. 

3-2- مطالعات د اخلي بخش مسكن
اکبری و توسلی )1387( تاثیر عوارض شهرد اري ها 
بر قیمت مسکن را مطالعه کرد ند . قلی زاد ه و کمیاب 
)1387( اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن د ر 
 ARDL د وره هاي رونق و رکود  د ر ايران را به روش
بررسی کرد ند . جعفري صمیمی و د يگران )1386( تاثیر 
متغیر های کالن از جمله د رآمد  سرانه خانوار، شاخص 
قیمت سهام، شاخص قیمت خد مات ساختمانی، تعد اد  
تورم  نرخ  و  پول  ساختمان هاي تکمیل شد ه، حجم 
را بر رفتار قیمت مسکن مورد  بررسی قرار د اد ه اند . 
بود ه   ARDL ايشان  مقاله  د ر  استفاد ه  مورد   الگوي 
بر  موثر  عوامل   )1383( همکاران  و  اکبري  است. 
با تکنیك  به روش قیمت هد انیك  را  قیمت مسکن 
اقتصاد  سنجي فضايي براي خانوار هاي ساکن مشهد  
آزمود ه اند . خیابانی )1382( به روش ARDL تعد يل 
يافته اثر متغیر های کالن از جمله رشد  نقد ينگی، نرخ 
واقعی ارز، تولید  و شاخص قیمت سهام را بر نوسانات 
46. LACOVIELLO
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. اين روند تا پايان جنگ ادامه دارد. است نمايانكه با وجود نوسانات كوتاه مدت اما روند نزولي  69 پايان تا 60دوره ركودي 
دهد متوسط رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در به عالوه داده هاي مربوط به سرمايه گذاري فصلي در مسكن نشان مي

بوده در حالي كه متوسط رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در %  -7/11در ساختمان هاي شروع شده  64در سال 
 .بوده است% 5/6حدود  64دوره هفت ساله قبل از ساختمان هاي جديد  در 
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اين دوران همزمان با . سال مي باشد 11 كه داراي ويژگي روند صعودي كم شيب طي 81تا پايان  70دوره رونق بلند مدت 

.  دوران سازندگي پس از جنگ نيز مي باشد
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قیمت مسکن بررسي کرد ه اند . 
از  استفاد ه  با   )1380( زنوري  محسني  و  فرزين وش 
الگوي SVAR اهمیت تغییرات قیمت مسکن را د ر 
به  و  کرد ند   ارزيابي  ايران  د ر  پولي  انتقال  مکانیزم 
تحت  مستقیم  بطور  مسکن  که  رسید ند   نتیجه  اين 
تاثیر شوك هاي پولي انبساطي قرار مي گیرد  و عامل 
تولید   نوسانات  به  پولي  شوك  انتقال  د ر  معناد اري 

ناخالص د اخلي هستند .  

4- د وران رونق و ركود  سرمايه گذاري مسكن 
د ر ايران

يکي از راه هاي تحلیل رفتار عامالن د ر بخش مسکن 
ارزيابي تقاضاي سرمايه گذاري مسکوني توسط بخش 
خصوصي است و يکي از شاخص هاي مناسب و د ر 
د سترس د ر کشور ايران مطالعه پروانه هاي ساختماني 

صاد ر شد ه توسط شهرد اري ها است. به کمك د اد ه 
توان  مي  شد ه  صاد ر  ساختماني  هاي  پروانه  هاي 
تا  از سال 1360  سرمايه گذاري بخش مسکن پس 

1376را به چهار د وره طبقه بند ي کرد . 
نوسانات  وجود   با  که   69 پايان  تا   60 رکود ي  د وره 
کوتاه مد ت اما روند  نزولي نمايان است. اين روند  تا 
مربوط  هاي  د اد ه  به عالوه  د ارد .  اد امه  پايان جنگ 
مي د هد   نشان  مسکن  د ر  فصلي  گذاري  سرمايه  به 
متوسط رشد  سرمايه گذاري بخش خصوصي د ر د ر 
 %  -11/7 شد ه  شروع  هاي  ساختمان  د ر   64 سال 
بود ه د ر حالي که متوسط رشد  سرمايه گذاري بخش 
هفت  د وره  د ر  جد يد    هاي  ساختمان  د ر  خصوصي 

ساله قبل از 64 حد ود  6/5% بود ه است.
د وره رونق بلند  مد ت 70 تا پايان 81 که د اراي ويژگي 
روند  صعود ي کم شیب طي 11 سال مي باشد . اين 
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نمود ار 1. پروانه های ساختمانی صاد ر شد ه د وره 60 تا 69؛ ماخذ: سايت بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران.

نمود ار 1. پروانه های ساختمانی صاد ر شد ه د وره 72 تا 81؛ ماخذ: سايت بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران.
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د وران همزمان با د وران سازند گي پس از جنگ نیز 
مي باشد . 

د وره رکود  خفیف و باثبات د ر د وره کوتاه 82 تا 84 که 
د اراي ويژگي روند  نزولي کم شیب، با ثبات، و کوتاه 
مد ت مي باشد ، اين د وران همزمان با رونق اقتصاد ي 

مي باشد  بطوري که متوسط رشد  5% بود ه است. 
 د وران رونق سال هاي 85 تا 86. د ر اين د وران رشد  
پروانه هاي ساختماني مشهود  است و تقاضاي سرمايه 
گذاري د ر مسکن افزايش د اشته است تا اوايل سال 
87 که شروع رکود  عمیق مسکن د ر ايران مي باشد  

و تا سال هاي بعد  اد امه پید ا مي کند .
و  مسکن  بازار  مورد   د ر  را  نکته  چند   آماري  شواهد  

اينکه  اول  مي سازد .  آشکار  مسکوني  گذاري  سرمايه 
است.  رکود   و  رونق  د وره هاي  د اراي  مسکن  بخش 
د وره هاي  از  بلند مد ت تر  رونق  د وره هاي  اينکه  د وم 
رکود ي  د وره  البته طوالني شد ن  مي باشند .  رکود ي 
60 تا 69 بي تاثیر از هشت سال د فاع مقد س نبود ه 
است. سومین مساله آشکار شد ه اين است که بیش از 
اينکه رکود  عمیق بر بازار حاکم باشد ، محیط سرمايه 
گذاري از ثبات و رونق نسبي برخورد ار است. و آخرين 
مورد  حاکي از وجود  عد م تقارن د ر د وره هاي روکود  
و رونق بخش مسکن با اقتصاد  است. د ر بخش پنجم 
خود توضیح  الگوي  آزمون  از طريق  موارد   اين  مقاله 

برد اري تناوبي مارکوف مورد  تد قیق قرار مي گیرند .

۱۰ 
 

 ،مي باشد ، و كوتاه مدتثباتبا  ،كه داراي ويژگي روند نزولي كم شيب 84تا  82كوتاه  خفيف و باثبات در دوره دوره ركود
.  بوده است% 5اين دوران همزمان با رونق اقتصادي مي باشد بطوري كه متوسط رشد 
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هاي ساختماني مشهود است و تقاضاي سرمايه گذاري در مسكن  در اين دوران رشد پروانه. 86تا  85دوران رونق سال هاي 

. كندكه شروع ركود عميق مسكن در ايران مي باشد و تا سال هاي بعد ادامه پيدا مي 87افزايش داشته است تا اوايل سال 
 

 
 .ايرانسايت بانك مركزي جمهوري اسالمي : ماخذ، 87تا  85پروانه هاي ساختماني صادر شده دوره  .1نمودار 

 
اول اينكه بخش مسكن داراي . سازدميشواهد آماري چند نكته را در مورد بازار مسكن و سرمايه گذاري مسكوني آشكار 

البته طوالني شدن دوره . باشندهاي ركودي ميتر از دورههاي رونق بلندمدتدوم اينكه دوره. رونق و ركود استهاي دوره
اين است كه بيش از اينكه ركود سومين مساله آشكار شده . ال دفاع مقدس نبوده استبي تاثير از هشت س 69تا  60ركودي 
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۱۰ 
 

 ،مي باشد ، و كوتاه مدتثباتبا  ،كه داراي ويژگي روند نزولي كم شيب 84تا  82كوتاه  خفيف و باثبات در دوره دوره ركود
.  بوده است% 5اين دوران همزمان با رونق اقتصادي مي باشد بطوري كه متوسط رشد 

 
 .سايت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: ماخذ؛ 84تا  82پروانه هاي ساختماني صادر شده دوره  .1نمودار 

 
هاي ساختماني مشهود است و تقاضاي سرمايه گذاري در مسكن  در اين دوران رشد پروانه. 86تا  85دوران رونق سال هاي 

. كندكه شروع ركود عميق مسكن در ايران مي باشد و تا سال هاي بعد ادامه پيدا مي 87افزايش داشته است تا اوايل سال 
 

 
 .ايرانسايت بانك مركزي جمهوري اسالمي : ماخذ، 87تا  85پروانه هاي ساختماني صادر شده دوره  .1نمودار 

 
اول اينكه بخش مسكن داراي . سازدميشواهد آماري چند نكته را در مورد بازار مسكن و سرمايه گذاري مسكوني آشكار 

البته طوالني شدن دوره . باشندهاي ركودي ميتر از دورههاي رونق بلندمدتدوم اينكه دوره. رونق و ركود استهاي دوره
اين است كه بيش از اينكه ركود سومين مساله آشكار شده . ال دفاع مقدس نبوده استبي تاثير از هشت س 69تا  60ركودي 
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نمود ار 1. پروانه های ساختمانی صاد ر شد ه د وره 85 تا 87، ماخذ: سايت بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران.

نمود ار 1. پروانه های ساختمانی صاد ر شد ه د وره 82 تا 84؛ ماخذ: سايت بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران.
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5- بيان يافته ها
معاد له  سه  تخمین  به  مربوط  نتايج  بخش  اين  د ر 
ناخالص  تولید   مسکن،  خصوصي  گذاري  سرمايه 
قیمت ها  شاخص  با  شد ه  تعد يل  نقد ينگي  و  د اخلي 
از روش الگوي خود  توضیح برد اري تناوبي مارکوف 
به تفصیل ارائه شد ه است. د اد ه هاي استفاد ه شد ه د ر 
د وره 1353  براي  مرکزي  بانك  از سايت  مقاله  اين 
آماري  محد ود يت هاي  است،  تا 1386استخراج شد ه 
با  الگو  است.  گرد يد ه  مطاله  مورد   د وره  توسعه  مانع 

نرم افزار MATLAB برآورد  شد ه است.

بطور کل 28 پارامتر تخمین زد ه شد ه است: 3 انحراف 
معیار مربوط به معاد الت؛ 4 پارامتر مربوط به احتمال 
با  ضرايب  به  مربوط  18پارامتر  و  وضعیت؛  انتقال 
برد اري  توضیح  خود   الگوي  اينجا  د ر  الگو.  د ر  وقفه 
وضعیت  د و  و   )ρ=1( وقفه  يك  با  مارکوف  تناوبي 
معیارها تخمین  انحراف  و  براي ضرايب   )s_t=1،2(

زد ه شد ه است. 
انحراف معیار معاد الت د ر وضعیت هاي مختلف د ر 
معیار  انحراف  است.  گرد يد ه  ارائه   1 شماره  جد ول 
معاد له سرمايه گذاري خصوصي مسکن )معاد له اول( 

انحراف معیار پسماند هامعاد له

)i( اول: سرمايه گذاري خصوصي مسکن
0/00042وضعیت 1
0/00050وضعیت 2

)y( د وم: تولید  ناخالص د اخلي
0/00038وضعیت 1
0/00030وضعیت 2

)m( سوم: حجم نقد ينگي به شاخص قیمت
0/00250وضعیت 1
0/00303وضعیت 2

جد ول 1. انحراف معيار معاد الت د ر وضعيت هاي مختلف، ماخذ: نتايج مطالعه.

نمود ار اول نمايانگر متغیرهاي وابسته الگو مي باشد ، نمود ار د وم انحراف معیار شرطي معاد الت الگو را نمايان کرد ه است و نمود ار سوم احتماالت هموار 

شد ه وضعیت 1 و 2 را د ر د وره مورد  مطالعه رسم کرد ه است. د وره مورد  مطالعه از سال 1353 تا 1386 مي باشد . د وره هاي 53 تا 86 د ر نمود ار زير 

ترسیم شد ه است. د ر نمود ار سوم د وره هاي 53 تا 56، 64 تا 67 و پس از 83 با کاد ر مستطیلي مشخص شد ه است. مشاهد ه مي شود  پس از د وره 83 

احتمال هموارششد ه وضعیت د وم رو به افزايش است. 

۱۸ 
 

احتمال هموارششده وضعيت دوم رو به  83شود پس از دوره مشاهده مي. با كادر مستطيلي مشخص شده است 83از 
.  افزايش است
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از  بیش   2 وضعیت  د ر  نوسانات  که  مي د هد   نشان 
تواند   معیار مي  د ر وضعیت 1 است. همین  نوسانات 
به عنوان سنجه اي براي تفکیك د وران رکود  و رونق 
معاد له  معیار  انحراف  بگیرد .  قرار  مسکن  بخش  د ر 
اول  معاد له  برعکس  نتیجه اي  د اخلي  ناخالص  تولید  
د ارد  که شاهد ي است بر اد عاي عد م تقارن د وره هاي 
نمود ار  است.  اقتصاد   و  مسکن  بخش  رونق  و  رکود  
انحراف معیار شرطي د وره هاي مختلف هر سه معاد له 

د ر پیوست قابل مشاهد ه است.
احتماالت مربوط به انتقال وضعیت د ر ماتريس انتقال 
وضعیت، p، نشان مي د هد  که احتمال باقي ماند ن د ر 
وضعیت 1 برابر 95% مي باشد  بنابراين احتمال انتقال 
باشد . ستون  برابر 5% مي   2 به وضعیت   1 وضعیت 
د وم ماتريس بیانگر احتمال باقي ماند ن د ر وضعیت 2 
و احتمال انتقال وضعیت 2 به وضعیت 1 مي باشد  که 

به ترتیب برابر 27% و 73% است.

۱۱ 
 

و آخرين مورد حاكي از وجود عدم . از ثبات و رونق نسبي برخوردار است محيط سرمايه گذاريحاكم باشد، بر بازار عميق 
 الگويين موارد از طريق آزمون در بخش پنجم مقاله ا. تقارن در دوره هاي روكود و رونق بخش مسكن با اقتصاد است

. دنگيرخودتوضيح برداري تناوبي ماركوف مورد تدقيق قرار مي

 بيان يافته ها-5

تعديل  سرمايه گذاري خصوصي مسكن، توليد ناخالص داخلي و نقدينگي سه معادلهبخش نتايج مربوط به تخمين در اين 
هاي استفاده داده .ارائه شده است به تفصيل از روش الگوي خود توضيح برداري تناوبي ماركوف هاشده با شاخص قيمت

هاي آماري مانع توسعه استخراج شده است، محدوديت1386تا  1353شده در اين مقاله از سايت بانك مركزي براي دوره 
. برآورد شده است MATLABالگو با نرم افزار  .دوره مورد مطاله گرديده است

پارامتر مربوط به احتمال انتقال وضعيت؛  4انحراف معيار مربوط به معادالت؛  3: پارامتر تخمين زده شده است 28بطور كل 
𝜌𝜌𝜌𝜌( در اينجا الگوي خود توضيح برداري تناوبي ماركوف با يك وقفه. الگوپارامتر مربوط به ضرايب با وقفه در 18و  = و  )1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡(دو وضعيت  = .  و انحراف معيارها تخمين زده شده است براي ضرايب) 1،2
انحراف معيار معادله سرمايه گذاري . ارائه گرديده است 1انحراف معيار معادالت در وضعيت هاي مختلف در جدول شماره 

مي  ين معيارهم. است 1بيش از نوسانات در وضعيت  2دهد كه نوسانات در وضعيت نشان مي) معادله اول(خصوصي مسكن 
معادله توليد ناخالص انحراف معيار . دوران ركود و رونق در بخش مسكن قرار بگيردتفكيك اي براي تواند به عنوان سنجه

هاي ركود و رونق بخش مسكن و اي برعكس معادله اول دارد كه شاهدي است بر ادعاي عدم تقارن دورهداخلي نتيجه
. هاي مختلف هر سه معادله در پيوست قابل مشاهده استشرطي دورهمعيار نمودار انحراف . اد استاقتص

 
 .نتايج مطالعه: ماخذ، احراف معيار معادالت در وضعيت هاي مختلف .1جدول 

انحراف معيار پسماندها  معادله 
سرمايه گذاري : اول

) i( خصوصي مسكن
 00042/0 1وضعيت 
 00050/0 2وضعيت 

 توليد ناخالص داخلي: دوم
)y (

 00038/0 1وضعيت 
 00030/0 2وضعيت 

حجم نقدينگي به : سوم
) m( شاخص قيمت

 00250/0 1وضعيت 
 00303/0 2وضعيت 

 
برابر  1احتمال باقي ماندن در وضعيت  دهد كه، نشان ميp انتقال وضعيت، احتماالت مربوط به انتقال وضعيت در ماتريس

ستون دوم ماتريس بيانگر احتمال باقي . مي باشد% 5برابر  2به وضعيت  1باشد بنابراين احتمال انتقال وضعيت مي% 95
. است% 73و % 27برابر به ترتيب مي باشد كه  1به وضعيت  2و احتمال انتقال وضعيت  2ماندن در وضعيت 

P� = �0.95 0.27
0.05 0.73� 

رونق  و  رکود   وضعیت هاي  شد ه  هموار  احتمال هاي 
د ر پیوست آمد ه است. نتايج نشان مي د هد ، اين الگو، 
سال هاي 1354 تا 1356 و سال هاي 1364 تا 1367را 

به عنوان د وران رکود ي شناخته است.
پس  رکود ي  وضعیت  شد ه  هموار  احتمال  همچنین 
از سال 83 رو به افزايش است که به معناي حرکت 
د لیل  به  اما  است،  رکود ي  وضعیت  به  مسکن  بازار 

رکود   از سال 86  د اد ه هاي پس  نبود ن  د سترس  د ر 
بي سابقه مسکن د ر سال هاي 87 و 88 از چشم الگو 
به د ور ماند ه است. الگو د ر شناسايي رکود  خفیف د وره 
انتظاري رونق  82 تا 84 نا موفق بود ه است. د وران 
و رکود  با استفاد ه از ماتريس احتمال انتقال وضعیت 
انتظاري د وره رکود   قابل محاسبه است. مد ت زمان 
انتظار مي رود   يعني  است،  3/76 سال محاسبه شد ه 
خارج  رکود   از  مسکن  بخش  سال   4 حد ود   از  پس 

شود .

ارائه   3 شماره  جد ول  د ر  وقفه  با  متغیرهاي  ضرايب 
گذاري  سرمايه  معاد له  ضرايب  میان  از  است.  شد ه 
د ر  وقفه  با  وابسته  متغیر  ضريب  مسکن،  خصوصي 
تغییر  است.  شد ه  معناد ار  رونق(  )د وره   1 وضعیت 
عالمت ضريب متغیر با وقفه سرمايه گذاري خصوصي 
مسکن د ر معاد له اول نشان مي د هد  که اد وار رونق 
نسبي  ثبات  د اراي  ايران  د ر  مسکن  بخش  رکود   و 
د وران  د ر  اي که کاهش سرمايه گذاري  بگونه  است 
هاي  د وره  د ر  گذاري  سرمايه  افزايش  موجب  رکود  
بعد ي مي شود . ضرايب ساير متغیرها د ر معاد له اول 

بي معني است.
د ر میان ضرايب معاد له د وم )y( وقفه تولید  ناخالص 

19/08زمان انتظاري د وره رونق )وضعیت1(
3/76زمان انتظاري د وره رکود  )وضعیت 2(

وقفه متغير )m(وقفه متغير )y(وقفه متغير )i(معاد له

)i( سرمايه گذاري خصوصي مسکن
)0/08( 0/17-)0/27( 0/24-)0/00(0/9وضعیت 1
)0/43( 0/17-)0/27( 0/50-)0/45( 0/19-وضعیت 2

)y( تولید  ناخالص د اخلي
)0/03( 0/21-)0/01( 0/75)0/42( 0/11وضعیت 1
)0/71( 0/05)0/76( 0/11)0/01( 0/75-وضعیت 2

)m( نقد ينگي به شاخص قیمت
)0/26( 0/29-)0/02( 1/27)1/00( 0/00وضعیت 1
)0/69( 0/15-)0/57( 0/55)0/01( 2/42-وضعیت 2

جد ول 2. مد ت زمان انتظاري د وره هاي رونق و ركود ؛ ماخذ: نتايج مطالعه.

جد ول 3. ضرايب متغر هاي با وقفه الگوي خود  توضيح برد اري تناوبي ماركوف )اعد اد  د اخل پرانتز سطح معناد اري مي باشند (؛ ماخذ: نتايج مطالعه
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متغیر  وقفه  و  رونق،  د وران  د ر  نقد ينگي  و  د اخلي 
رکود   د وران  د ر  مسکن  خصوصي  گذاري  سرمايه 
معناد ار شد ه است. ضريب سرمايه گذاري خصوصي 
مسکن د ر معاد له د وم )0/75- ( به معناي تاثیر منفي 
سرمايه گذاري د ر بخش مسکن د ر د وران رکود  است. 
جد ول  د ر  که  است  نتیجه اي  با  سازگار  نتیجه  اين 
و  رکود   د وره هاي  بود ن  نا متقارن  مورد   د ر   1 شماره 

رونق بخش مسکن و اقتصاد  گرفته شد . 
وقفه  با  ضريب   )m( سوم  معاد له  ضرايب  میان  د ر 
متغیر تولید  ناخالص د اخلي د ر د وران رونق و ضريب 
رکود   د وران  د ر  مسکن  خصوصي  گذاري  سرمايه 
معناد ار شد ه است. بي معني بود ن ضرايب معاد له سوم 
نشان از بي اهمیت بود ن وضعیت کالن اقتصاد ي از 
سیاست هاي  د ر  مسکن  بخش  تجاري  اد وار  جمله 
پولي بانك مرکزي د ارد  د ر حالي که اهمیت اين امر 

د ر اد بیات اقتصاد ي مورد  تاکید  قرار گرفته است. 
د ر نهايت مي توان يافته هاي اين مقاله را د ر موارد  

زير خالصه کرد . 
1- نوسانات سرمايه گذاري د ر بخش مسکن د اراي 
رابطه نامتقارن با نوسانات اقتصاد ي است. به اين معنا 
که د وره هاي رونق مسکن با د وره هاي رکود  اقتصاد  
همزمان است و بطور مشابه د وره هاي رکود  مسکن 
با د وره هاي رونق اقتصاد  همراه است. يکي از د اليل 
بود ن سرمايه گذاري د ر بخش  د ار  پد يد ه، مد ت  اين 
مسکن است بطوري که د ر شرايط انتقال به وضعیت 
رکود  اقتصاد ي تکمیل سرمايه گذاري هاي نیمه تمام 
از د وران رونق، بهتر است از صرف نظر  باقي ماند ه 
کرد ن از تکمیل اين سرمايه گذاري ها د ر د وران رکود . 
اينکه  از  بیش  ايران  اقتصاد   د ر  مسکن  بخش   -2
است،  نسبي  ثبات  د اراي  ببرد   رنج  رکود   از وضعیت 
بطوري که احتمال باقي ماند ن د ر د وره رونق بیش از 
انتقال به وضعیت رکود ي و احتمال خروج از وضعیت 
اين  است.  آن  د ر  ماند ن  باقي  از  از  بیش  رکود ي 
حقیقت نیز از شواهد  آماري مربوط به تقاضاي پروانه 

هاي ساختماني قابل مشاهد ه بود .
ايران  اقتصاد   د ر  ثبات بخش مسکن  د وره هاي   -3

بطور متوسط طوالني تر از د وره هاي بي ثباتي است 
بطوري که شواهد  نشان مي د هند ، طول د وره رونق 

بطور متوسط 5 برابر د وره رکود  است.
خود   سیاست هاي  تعیین  د ر  بايد   مرکزي  بانك   -4
توجه بیشتري به بازار د ارايي ها، چه د ر سمت عرضه 
همانطور  زيرا  باشد .  د اشته  تقاضا،  سمت  د ر  چه  و 
که گفته شد  بخش مسکن د اراي تاثیرات مهمي بر 
وضعیت اقتصاد  است و سیاست هاي پولي بد ون توجه 

به وضعیت بازار مسکن مي تواند  خنثي باشد . 
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بررسی رابطه طرح کالبد ی د ر مجتمع های مسکونی و حس د لبستگی به 
مکان د ر بین ساکنین

 )مطالعه مورد ی: مجتمع های مسکونی امام خمینی و امام رضا د ر همد ان(

رویا صاد قی فرشته*- هيات علمي د انشگاه آزاد  اسالمي واحد  همد ان، همد ان، ايران.
گلرخ د انشگر مقد م – استاد يار گروه معماری د انشگاه آزاد  اسالمي واحد  همد ان، همد ان، ايران.

امید  د ژد ار - هيات علمي د انشگاه آزاد  اسالمي واحد  همد ان، همد ان، ايران.

چکید ه
معنا  آن  به  خود   زند گی  طول  د ر  انسان  که  ايست  پد يد ه  مکان 
از کيفيت  به مکان  وابستگی  وابسته می شود .  به آن  و  بخشيد ه 
زمانی خاص  د وره  افراد  طی  و  است  متأثر  طراحی  نحوه  و  فضا 
شناخت  و  اد راک  و  مکان  به  د لبستگی  ميان  آفرينند .  می  را  آن 
مکان از سوی فرد  رابطه مثبت وجود  د ارد  تا آنجا که خود  را با آن 
بازمی شناسد . اين پژوهش به بررسی رابطه طرح کالبد ی و حس 
می  مسکونی  های  مجتمع  ساکنين  بين  د ر  مکان  به  د لبستگی 
پرد ازد . پس ازپرد اختن به نظريه های موجود  د ر زمينه د لبستگی 
به مکان بارويکرد ی استنتاجی و با استفاد ه از تحقيق پيمايشی به 
د ست  به  برای  پرد ازد ،  می  ها  فرضيه  آزمون  به  تحليلی  صورت 
که  مورد ی  مطالعه  قالب  د ر  ترکيبی  روشی  نهايی  نتايج  آورد ن 
عمد ه آن راروش همبستگی تشکيل می د هد . برای بررسی مجتمع 
های مسکونی مورد  مطالعه، پرسشنامه سنجش شاخص ها تهيه و 
توزيع شد ه  بين ساکنين مجتمع هاي مسکوني  د ر  و  تنظيم شد ه 
شد ند .  تحليل   SPSS نرم افزار  با  شد ه  جمع آوري  اطالعات  و 
يعني  آمد ه  بد ست  بين شش شاخص  از  که  نشان مي د هد   نتايج 
تسهيالت و امکانات رفاهي، سازماند هي، کيفيت فضاهاي د اخلي، 
تعامالت اجتماعي، نوع د سترسي و د يد  و منظر تنها د و شاخص 
د ر  تأثيرگذار  بعنوان عوامل  ومنظر مي تواند   د يد   و  د سترسي  نوع 

افزايش حس د لبستگي به مکان باشد .
طرح  مسکوني،  مجتمع  مکان،  به  د لبستگي  کلید ي:  واژگان 

کالبد ي، تعامالت اجتماعی.

sadeghi2210@gmail.com :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09183168743، رايانامه*

Studying the relationship between skeletal scheme of 
residential complexes and sense of interest to the place 
among the residents

Space is a phenomenon which human give meaning to 
it during his life and is dependent on it. Dependence on lo-
cation is influenced by space quality and design and it is 
created by individuals during specific time of their life. Be-
tween attachment to place and perception and understand-
ing a place, there is a positive relationship, insofar as he rec-
ognizes himself by it. This study examines the relationship 
between physical design and sense of attachment to a place 
among residents of residential complexes. After addressing 
the existing theories on sense of space, using inductive ap-
proach and survey was tested hypothesis analytically.  To 
obtain final results is applied a combined method in the form 
of a case study which correlation method is the main part of 
it. To study residential complexes, questionnaire for assess-
ment of indicators was prepared and distributed among resi-
dents of the residential complexes. Then collected data was 
analyzed using SPSS software. Results show that among 
the six obtained indicators that are facilities and amenities, 
organization, quality of interior spaces, social interactions, 
type of access, view and visibility only two indices type of 
access and view can be considered as significant factors to 
increase sense of attachment to a place.
Keywords: residential complex, physical design, social in-
teractions
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مقد مه 
د ر  تنزل  معمواًل  انبوه  بصورت  مسکن  طراحی 
کيفيت را به همراه د ارد . با توجه به تحوالتی که د ر 
که  نيست  مشخص  است،  د اد ه  رخ  مسکن  طراحی 
اين تحوالت توانسته باشد  حس د لبستگی به مکان 
نشان  تحقيقات  نمايد .  را محقق  به محيط مسکونی 
د اد ه اند  که کيفيت و ويژگی های محيط کالبد ی می 
تواند  پاسخ گوی توقعات و نيازهای مرد م نيز باشند . با 
توجه به تفاوت هايی که د ر طراحی مجتمع مسکونی 
وجود  د ارد  به نظر می رسد  که تمرکز بر طرح کالبد ی 
مجتمع مسکونی سنجش د لبستگی به مکان و نقش 
به  نسبت  بر حس مرد م  کالبد ی  طرح های مختلف 
محل سکونت خود  را تأمين نمايد .  بين طرح کالبد ی 
مجتمع مسکونی و حس د لبستگی به مکان ساکنين 
رابطه مثبت وجود  د ارد . اين رابطه به صورت عاملی 
اد ارکی با ايجاد  عالقه برآورد ه شد ن نيازها و انتظارات 
تعريف مکان  به  باتوجه  تأثير می گذارد .  بر ساکنين 
موثرد رحس  محيطی  ازعوامل  يکی  کالبد ی  طرح 
د لبستگی به مکان است. طرح کالبد ی مجتمع های 
مسکونی با القاء تصاوير ذهنی و زيبايی و با تسهيل 
د ر  رضايتمند ی  ايجاد   و  فعاليتها  اجتماعی،  تعامالت 
ساکنين بر شکل گيری نسبی د لبستگی به مکان مؤثر 

است. 
چهارچوب  تبيين  و  مبانی  بررسی  با  تحقيق  اين 
موجود   منابع  از  استفاد ه  با  تحليلی  روشی  با  نظری 
د ر پژوهش انجام شد ه است. قسمت اول پژوهش با 
رويکرد ی استنتاجی به نظريه های موجود  د ر زمينه 
حس د لبستگی به مکان و چگونگی د رک آن توسط 
مرد م پرد اخته و عوامل مؤثر بر اين حس رابررسی می 
آزمون مطرح  را جهت  هايی  فرضيه  انتها  د ر  و  کند  
تحقيق  از  استفاد ه  با  مطالعه  د وم  مبحث  سازد .  می 
پيمايشی و به صورت تحليلی به آزمون فرضيه ها می 
برای سنجش  نظر گرفته شد ه  د ر  استراتژی  پرد ازد . 
عملی، تحقيق و استنباط از نتايج آن برای ارتباط با 
چهارچوب نظری و به د ست آورد ن نتايج نهايی روشی 
ترکيبی د ر قالب مطالعه مورد ی است که عمد ه آن را 

تحقيق  تاکتيک  د هد .  می  تشکيل  همبستگی  روش 
د ر  اتکا  خود   نامه  پرسش  همبستگی،  استراتژی  د ر 

نظر گرفته شد ه است. 
د ر اين پژوهش الزم بود  اطالعات زياد ی از نيازها، 
توقعات، اد راکات و نگرش های ساکنين مجتمع های 
مسکونی اخذ شود . تحليل د اد ه های از نوع تحقيق 
سنجش  اطالعات،  تحليل  برای  و  است  همبستگی 
افزار  نرم  از  نتايج  تحليل  و  متغيرها  ميان  رابطه 
رويکرد   با  فرضيه  آزمون  و  شد ه  استفاد ه   (SPSS)
گرفته  صورت  کمی  ها  تحليل  از  استنتاج  و  کيفی 

است. 

اد بیات تحقیق
معنای د لبستگی به مکان 

د لبستگی به مکان رابطه عاطفی فرد  با مکان است 
که ريشه د ر خصوصيات و تجارب گذشته فرد  د ارد  
که مکان بايد  بتواند  پاسخگو نيازها و انتظارات انسان 
باشد  و همينطور مکان بايد  ظرفيت های پاسخگويی 
به اين نيازها و انتظارات را د اشته باشد . د لبستگی به 
تعامل شناختی، عاطفی و عملکرد ی  براساس  مکان 
د ر  اجتماعی  کالبد ی-  مکان  و  ها  گروه  افراد ،  بين 

طول زمان شکل می گيرد  )چرخچيان، 1388(. 
ارتباط عاطفی بين فرد  و مکان برپايه نحوه قضاوت، 
شود .  می  برقرار  مکان  از  شناخت  و  ترجيحات 
با مکان منجر می  پيوند  فرد   به  به مکان  د لبستگی 
شود  که انسان خود  را جزئی از مکان می د اند  و بر 
اساس تجربه های خود  از نشانه ها، معانی، عملکرد ها 
و شخصيت نقشی برای مکان د ر ذهن خود  متصور 
می  احترام  قابل  و  مهم  او  برای  مکان  و  سازد   می 
شود  )فالحت، 1384(. د ر شکل گيری د لبستگی به 
مکان، انسان، مکان، زمان و تعامل انسان و مکان به 
لحاظ شناختی، عاطفی و عملکرد ی قابل طرح است. 
د لبستگی، اشتياق به زند گی با د يگران و رفتار هد فمند  
را پايد ار نگاه می د ارد  (Marris , 1996). عالوه بر 
و  رفتاری  های  سيستم  بستر  د ر  گاه  د لبستگی  اين 
اجتماعی هم چون فرآيند  جامعه پذيری فرد  نيز ايجاد  
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 Goldberg ,)  شد ه و با تهد يد  امنيت، فعال می شود
2000(. د ر واقع د لبستگی به مکان، ارتباط نماد ين با 
مکان است که با د اد ن معانی عاطفی وحس مشترک 
فرهنگی، توسط افراد  به مکان خاص شکل می گيرد  
مکان  به  د لبستگی   .(Low & Altman , 1992)
برخاسته از فعاليت ها و تعامالت بين انسان- مکان و 
 Altman)  انسان-  انسان د ر يک مکان خاص است

  .)& Low , 1992
  

ابعاد  مختلف د لبستگی به مکان 
د و  به مکان  د لبستگی  ابعاد   تعريف  د ر  به طور کلی 

د يگاه غالب زير وجود  د ارد : 
الف – د ید گاه اول:

د ر اين د يد گاه زمانی به يک موضوع د لبستگی پيد ا 
می کند  که از يک طرف بتواند  نيازها و انتظارات خود  
را پاسخ د هد  که شامل بعد  عملکرد ی د لبستگی به 
مکان است. اين بعد  به برآورد ن نيازها و اهد اف فرد ی 
(Shumaker , 1981) اشاره د ارد  و از طرف د يگر 
با الگوهای ذهنی ساخته شد ه خود  هماهنگ باشد  که 
به بعد  عاطفی اشاره د ارد  که اين بعد  با تعامل حسی 
انسان و مکان و نقش آن د ر هويت فرد ی د ر رابطه 
ضمن  عاطفی  بعد    (Willimams , 1981) بود ه 
ايجاد  حس د لبستگی و معنا بخشيد ن به زند گی فرد  
(Turan , 1977)، سبب بروز رفتارهای پاسخگو د ر 

قبال مکان می گرد د .  
ب – د ید گاه د وم: 

اين د يد گاه د لبستگی به مکان را با د و بعد  وابستگی 
به مکان و هويت مکان تعريف   می کند  که وابستگی 

به مکان نيز شامل سه بعد  است:
فرد   نيازهای  مکان  به  پاسخگويی  توانايی   -  1  
(Schumak , 1981)؛ 2 - تأثيرات حسی د ر رابطه 
با مکان(Rosenburg , 1960) ؛ 3 - ميزان تجارب 

قبلی فرد  از مکان. 

عوامل مؤثر د ر شکل گیری د لبستگی به مکان 
مکان  به  د لبستگی  زمينه  د ر  شد ه  انجام  مطالعات 

کند   می  اشاره  رابطه  اين  د ر  مختلفی  عوامل  به 
و  اجتماعی  فرهنگی،  عوامل  نقش  به  توان  می  که 
فرد ی (Low & Altman, 1992)، عوامل کالبد ی 
زمينه  عوامل   ،)Marcus & Sakissian , 1986)
ای عامل زمان و عوامل فعاليتی و تعاملی اشاره کرد . 

1. عوامل فرهنگی، اجتماعی و فرد ی  
بر اين اساس د لبستگی به مکان با چند  عامل بيان می شود : 
الف( د ر تبيين ويژگی های فرد ی و نقش آن د ر نحوه 

تعامل با مکان به عوامل مختلفی چون: 
1. جمعيت شناسی )سن، جنسيت، سواد (؛ 

2. نوع رابطه فرد  با مکان؛ 
3. نحوه گزينش مکان؛ 

4. مد ت اقامت؛ و 
5. سبک زند گی اشاره کرد . 

ب( د ر مورد  ويژگی های فرهنگی می توان به ميزان 
اشتغال به شبکه های اجتماعی و تعامالت فرهنگی 
اشاره کرد  که مبتنی بر مشارکت مرد م د ر مکان اشاره 

کرد . 
د ر  فرد   حضور  نحوه  به  اجتماعی  های  ويژگی  ج( 
مکان به همراه سايرين. عاملی قوی د ر تصميم فرد  
برای ماند ن د ر آن مکان است حس مثبت از ارتباطات 
د ل  که  نمايد   می  خلق  فرد   برای  د نيايی  اجتماعی، 
 fried) کند   تشويش می  د چار  را  آن، وی  از  کند ن 

 .), 1963
2. عوامل کالبد ی 

مکان  به  د لبستگی  بر  مکان  کالبد ی  بعد   نقش 
خد مات،  و  تسهيالت  وجود   به  د ارد   مستقيم  اشاره 
و  هند سی  ترکيب  د سترسی،  نحوه  سازماند هی،  نوع 
منجر  مکان  از  رضايتمند ی  به  نهايتًا  که  و  تزئينات 

می شود . 
3. عوامل زمینه ای 

نحوه  و  شهری  زمينه  د ر  مکان  قرارگيری  موقعيت 
که  عواملی هستند   بستر  و  زمينه  پيرامون،  با  ارتباط 

تأثير فراوانی د ر د لبستگی به مکان د ارد . 
4. عامل زمان

د ر روند  شکل گيری د لبستگی به مکان عامل زمان 
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يک  با  افراد   آشنايی  مد ت  طول  د ارد .  د خالت  نيز 
مکان، ميزان استفاد ه از آن و طول مد ت سکونت د ر 
آن عاملی است که گاه بد ون توجه به ساير ابعاد  سبب 
بروز د لبستگی به مکان د ر افراد  و گروه ها می گرد د . 

5. عوامل فعالیتی و تعاملی 
يکی از عوامل تأثير گذار فعاليت ها و تعامالت بين 
است  مکان  آن  د ر  انسان  انسان-  و  مکان  انسان- 
که  ترتيب  اين  به   .(Low & Altman , 1992)
نوع فعاليت های مکان سبب برآورد ه شد ن نيازها و 
انتظارات فرد  از مکان می گرد د  و مکان بايد  ظرفيت 
را  مکان  از  فرد   انتظارات  و  نيازها  ساختن  برآورد ه 
عوامل  گروه  د ر  نيز خود   عامل  اين  که  باشد   د اشته 

کالبد ی قابل بررسی است. 
وعوامل  مکان  به  د لبستگی  حس  بررسی  از  پس 
تاثيرگذار بر اين حس و ارائه مد ل پيشنهاد ی، هد ف 
مجتمع  کالبد ی  طرح  رابطه  بررسی  پژوهش  اين 
مسکونی و حس د لبستگی به مکان د ر ساکنين می 
بر  موثر  عوامل  بررسی  از  پس  راستا  اين  د ر  باشد . 
اين حس نهايتا چند  عامل مهم د راين حس تاثيرمی 

گذارد .
زمينه  عوامل  کالبد ی،  طرح  کلی  عامل  چهار  پس 
ای، عوامل فرد ی، اجتماعی، فرهنگی و عامل زمان 
تاثيرگذار هستند . د ر اين پژوهش عامل طرح کالبد ی 
تا  را  د يگر  عوامل  و  گيرد   می  قرار  بررسی  مورد  
حد ود ی کنترل کرد يم و يا با بررسی و آزمون سطح 

معناد اری آن را سنجيد يم.
و  مرد م  ميان  عاطفی  حسی  مکان،  به  د لبستگی 
که    (Gerson,1977) باشد   می  کالبد ی  فضای 
نحوی طراحی فضا، تعيين محل سکونت و بسياری 
از  کنند گان  استفاد ه  اجتماعی  و  فرد ی  های  ويژگی 
محيط د ر تعيين ميزان د لبستگی به مکان موثراست 
شد ه  انجام  اند کی  مطالعات   .(Michelson,1977)
است که ويژگی های کالبد ی مکان و ويژگی های 
ساکنان را د ر يک مد ل واحد  گرد آوره باشد  )عينی فر، 
1388(، مطالعات مربوط به د لبستگی به مکان بيشتر 
به وابستگی های روحی و عاطفی به مکان می پرد ازد  

.(Hummom,1992)
مد ل مربوط به تيلور و شوميکر )1983( که د لبستگی 

5

  
 .گاننگارند :ماخذ، برحس دلبستگي به مكان عوامل تاثيرگذار. 1نمودار 

 عامل زمان تاثيرگذار فرهنگي و اجتماعي، عوامل فردي، عوامل زمينه اي، ،عامل كلي طرح كالبدي پس چهار
حدودي كنترل  تا را عوامل ديگر مي گيرد و بررسي قرار طرح كالبدي مورد اين پژوهش عامل در .هستند

 .سنجيديم آزمون سطح معناداري آن را بررسي و با يا كرديم و
كه نحوي طراحي  )Gerson,1977( فضاي كالبدي مي باشد حسي عاطفي ميان مردم و ،دلبستگي به مكان

تعيين ميزان  محيط در ازاجتماعي استفاده كنندگان  بسياري ويژگي هاي فردي و تعيين محل سكونت و فضا،
مطالعات اندكي انجام شده است كه ويژگي هاي كالبدي  ).Michelson,1977( دلبستگي به مكان موثراست

مطالعات مربوط به  ،)1388 عيني فر،( يك مدل واحد گردآوره باشد در ويژگي هاي ساكنان را مكان و
). Hummom,1992( عاطفي به مكان مي پردازد تگي هاي روحي وبه وابس دلبستگي به مكان بيشتر

منحصر به فرد بودن « كان رابررسي مي كند،كه دلبستگي به م )1983( شوميكر و مدل مربوط به تيلور
ويژگي هاي  سازگاري ميان تعامالت اجتماعي و ،محدودهاي كالبدي يك مكان، كالبد

مل تعيين كننده دلبستگي به محيط مسكوني عوا »همبستگي گروهي ،همگوني گروهي ،كالبدي
اندازه  ،شيوه طراحي و گونه شناسي ،هدايت شده واحدهاي مسكوني ماهنگ وطراحي ه .شمرده شده اند
اين ويژگي ها كه به  ).1388 عيني فر،( غيره قابل تشخيص است و فضاي سبز، طراحي خيابان قطعات زمين،

 در ).Shumaker,1981( محيط موثر باشد اجتماعي مثبت از ويرايجاد تص ممكن است در طراحي ربط دارند،
 محدوده هاي طراحي شده، شوميكراست، و مدل تيلور مورد محدوده جغرافيايي كه ويژگي كالبدي دوم در

شامل مي  خانه ها رانماي عمومي  لبه هاي طراحي شده يا عناصري چون دسترسي هاي قابل تشخيص،

عوامل  
فردي 

اجتماعي 
فرهنگي

زمان 
 
و 

تجارب گذشته

 
 

عوامل زمينه ايي 
 

 
 

طرح كالبدي

 
حس دلبستگي  

به 
مكان

نمود ار 1. عوامل تاثیرگذار برحس د لبستگی به مکان، ماخذ: نگارند گان.
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فرد   به  »منحصر  کند ،  می  رابررسی  مکان  به 
بود ن کالبد  یک مکان، محد ود های کالبد ی، 
اجتماعی و ویژگی  سازگاری میان تعامالت 
همبستگی  گروهی،  همگونی  کالبد ی،  های 
محيط  به  د لبستگی  کنند ه  تعيين  عوامل  گروهی« 
مسکونی شمرد ه شد ه اند . طراحی هماهنگ و هد ايت 
شيوه  و  شناسی  گونه  مسکونی،  واحد های  شد ه 
طراحی، اند ازه قطعات زمين، طراحی خيابان، فضای 
سبز و غيره قابل تشخيص است )عينی فر، 1388(. 
اين ويژگی ها که به طراحی ربط د ارند ، ممکن است 
د ر ايجاد  تصوير اجتماعی مثبت از محيط موثر باشد  
جغرافيايی  محد ود ه  مورد   د ر   .(Shumaker,1981)
که ويژگی کالبد ی د وم د ر مد ل تيلور و شوميکراست، 
محد ود ه های طراحی شد ه، عناصری چون د سترسی 
های قابل تشخيص، لبه های طراحی شد ه يا نمای 
عمومی خانه ها را شامل می شود . عامل بعد ی اين 
پيوند  می د هد   را بيشتر به محيط  مد ل که ساکنين 
و به اجتماع محلی به ميزان يک کارکرد  ارزش می 
د ر  مذهبی  و  فرهنگی  های  مراسم  ها،  آيين  د هد ، 

ايجاد  حس د لبستگی به مکان موثر هستند ، و عوامل 
ميزان  چون  ای  ساد ه  متغيرهای  بيشتر  که  بعد ی 
تحصيالت، د رآمد  تا باورهای مذهبی و غيره را شامل 

می شود .
سپس بر اساس اين مد ل عوامل کالبد ی چون کيفيت 
و  اجتماعی  تعامالت  ها،  د سترسی  د اخلی،  فضاهای 
مکان  به  د لبستگی  برد ن  باال  د ر  سازماند هی  نوع 
موثرند . با استفاد ه از امکانات عمومی و رفاهی زمينه 
الزم برای فعاليت ساکنان فراهم می شود  )عينی فر، 
را  مکان  به  د لبستگی  منظر خوب  و  د يد   و  1388(؛ 
تشويق می کند . نتايج نشان می د هد  که کيفيت های 
کالبد ی و زيبا شناختی محيط د ر ميزان د لبستگی به 

 . (shumaker&Taylor ,1983)  مکان موثرند

شناخت محد ود ه و مطالعات مید انی
اين  مورد ی  نمونه های  انتخاب  و  ميد انی  مطالعه  با 
حس و عوامل تاثيرگذار آن مورد  بررسی قرار گرفت.                                                                                
د و نمونه برای پژوهش انتخاب شد . مجتمع امام رضا 
مد نی  شهرک  د ر  د و  هر  که  خمينی  امام  مجتمع  و 

6

به اجتماع محلي به ميزان يك  به محيط پيوند مي دهد و بيشتر ساكنين راعامل بعدي اين مدل كه  .شود
 حس دلبستگي به مكان موثر ايجاد مذهبي در مراسم هاي فرهنگي و آيين ها، ارزش مي دهد، كاركرد
غيره  باورهاي مذهبي و تا درآمد متغيرهاي ساده اي چون ميزان تحصيالت، عوامل بعدي كه بيشتر و هستند،

. مي شودشامل  را
نوع  تعامالت اجتماعي و دسترسي ها، ،ل كالبدي چون كيفيت فضاهاي داخلياساس اين مدل عوام سپس بر

رفاهي زمينه الزم براي  امكانات عمومي و استفاده از با .بردن دلبستگي به مكان موثرند باال سازماندهي در
 .ب دلبستگي به مكان را تشويق مي كندخو منظر و ديد و ؛)1388 عيني فر،( فعاليت ساكنان فراهم مي شود

 ميزان دلبستگي به مكان موثرند زيبا شناختي محيط در تايج نشان مي دهد كه كيفيت هاي كالبدي ون
)shumaker&Taylor ,1983.(  
 

مطالعات ميداني شناخت محدوده و 
.                                                                                گرفت بررسي قرار آن مورد عوامل تاثيرگذار انتخاب نمونه هاي موردي اين حس و مطالعه ميداني و با

   همدان شهرك مدني در دو مجتمع امام خميني كه هر و مجتمع امام رضا .نمونه براي پژوهش انتخاب شد دو
 دفمند شانس عامل زمينه اي راانتخاب ه با، چون هدف اصلي اين تحقيق بررسي طرح كالبدي بود .مي باشد

يك بستر  بررسي در يعني انتخاب مجتمع هاي مورد كم كرديم، را مي باشد بستر و شهر كه شامل مجاورت با
.    واقع شده كه توسط يك خيابان از هم جدا شده اند

 

 
 .نگارندگان :منبععكس قرارگيري نمونه هاي مورد مطالعه، . 1نقشه 

 
                                                                 م رضا                            مجتمع مسكوني اما

مجتمع امام 
خميني

نقشه 1. عکس قرارگیري نمونه هاي مورد  مطالعه، منبع: نگارند گان.
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تحقيق  اين  اصلی  هد ف  چون  باشد .  می  همد ان   
بررسی طرح کالبد ی بود ، با انتخاب هد فمند  شانس 
عامل زمينه ای را که شامل مجاورت با شهر و بستر 
های  مجتمع  انتخاب  يعنی  کرد يم،  کم  را  باشد   می 
مورد  بررسی د ر يک بستر واقع شد ه که توسط يک 

خيابان از هم جد ا شد ه اند .   

مجتمع مسکونی امام رضا                                                                                            
است  ميانی  باز  فضای  بصورت  کالبد ی  طرح  نوع 
اکباتان  اميد   شرکت  توسط   1364 سال  د ر  که 
ها  ساختمان  طراحی  الگوی  است.  گرد يد ه  احد اث 
متعارف است و جمعيت ساکن آن 2288 نفر و تعد اد  
بلوک های ساختمانی آن 68 بلوک و تعد اد  طبقات 
واحد    572 د ارای  و  باشد   می  طبقه   4.5 بلوک  هر 
مسکونی است، متراژهای واحد ها 64،54،94 متر می 
باشد . اين مجتمع د ارای نانوايی، سوپرمارکت، مسجد ، 
پارکينگ، بنگاه معامالت ملکی، ميوه فروشی، فضای 
بازی کود کان است. به علت ايجاد  تعامالت اجتماعی 

مکان های جذابی وجود  ند ارد .
                                                                             

مجتمع مسکونی امام خمینی                                                                             
نوع طرح کالبد ی بصورت خرد گانی می باشد  که د ر 
سال1381 توسط مسکن و شهرسازی احد اث گرد يد ه 
است. الگوی طراحی ساختمان ها متعارف می باشد  
های  بلوک  تعد اد   و  1995نفر  آن  ساکن  جمعيت  و 
 4 بصورت  بلوک  هر  باشد .  می  بلوک   40 ساختمان 
طبقه و اين مجتمع د ارای 570 واحد  مسکونی است. 
متراژهای واحد ها 84،54،44،34 متری است. خد مات 
و  کتابخانه  سوپرمارکت،  نانوايی،  محوطه  د ر  موجود  
ملکی  معامالت  بنگاه  پارکينگ،  اجتماعات،  سالن 
ها  ساختمان  مجتمع  اين  د ر  است.  فروشی  ميوه  و 
يکسان همراه با نماهای بی روح و خشک، وضعيت 
به  رنگ  از  استفاد ه  نامطلوب،  و  نامناسب  آسفالت 
صورت حد اقل و به طور کلی د ر مجموع رنگ های 
به کار رفته د ر فضا با نگاه اول آرامش بخش و مطبوع 
به نظر نمی رسد . تراکم خانوار د ر واحد های مسکونی 

مطلوب و بين 2 تا 4 نفر می باشد .               
د ر  نشد ه  طراحی  باقيماند ه  فضاهای  وجود   د ليل  به 
مجتمع امام خمينی و بيکرانی فضا د ر کوی امام رضا 
زمين های باير د ر اطراف و د ور بود ن از فضای فعال 
و سرزند ه شهری اين مکان را برای کاربری مسکونی 
موجود   های  مجتمع  ساکنان  به  و  ساخته  نامناسب 
نوعی احساس ترد  شد گی و انزوا د اد ه است. وضعيت 
د سترسی به مرکز شهر به صورتی است که فواصل 
زمانی سرويس د هی حمل ونقل عمومی طوالنيست.

فرهنگی  و  اجتماعی  فرد ی،  عوامل  بررسی  برای 
را  زير  موارد   تمامی  که  است  شد ه  مطرح  سواالتی 
که همه از زير مجموعه های اين عوامل می باشد ، 

د ر بر گيرد :                                                             
- جمعيت شناختی )سن، جنسيت، سواد (؛                                                                                 
- نوع رابطه فرد  با مکان )مالک- مستاجر(؛                                                                            
- نحوه گزينش مکان؛ و                                                                                                   
- سبک زند گی.                                                                                                          

اين  نامه ها توسط ساکنين  از پر شد ن پرسش  پس 
سواالت مورد  بررسی قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد :                                                                                        
شرکت  فراوانی  توزيع  بررسی  به   1 شماره  جد ول 
نوع  تحصيالت،  ميزان  جنسيت،  براساس  کنند گان 

مالکيت و نوع مجتمع مسکوني می پرد ازد . 
با توجه به جد ول 1 می توان نتيجه گرفت که مرد ان 
شرکت  تعد اد   بيشترين   %52/1 فراوانی  د رصد   با 
کنند گان و مابقی زنان می باشند . همچنين بيشترين 
تعد اد  شرکت کنند گان د ارای مد رک تحصيلی د يپلم 
  %14/6 فراوانی  د رصد   با  آنها  کمترين  و   )  %68/8(
د ارای مد رک تحصيلی ليسانس می باشند . از طرفی 
85/4%  شرکت کنند گان مد رکشان د يپلم و کمتر از 
د يپلم می باشد . از طرفي می توان نتيجه گرفت که 
بيشتر شرکت کنند گان با د رصد  فراوانی 75%  صاحب 
باشند . شرکت  تنها 25%  مستاجر می  و  بود ه  ملک 
تعد اد   به  حاضر  پژوهش  د ر  آزمون  مورد   کنند گان 
د و مجتمع  د ر هر  بطور مساوی  و همچنين  نفر   48
مسکونی امام رضا و امام خمينی مورد  سنجش قرار 
گرفته اند . جد ول شماره 2 شاخص های آماری مربوط 
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به مد ت اقامت د ر مجتمع و سن شرکت کنند گان را 
مورد  سنجش قرار می د هد .

با توجه به جد ول 2 می توان گفت که ميانگين مد ت 
اقامت ساکنين د ر هر د و مجتمع 4/12 سال و انحراف 
استاند ار آن نيز 2/32 سال می باشد . همچنين کمترين 
سابقه برابر يک سال و بيشترين سابقه 10 ساله می 
باشد . از طرفي ميانگين سن سرپرست خانوار د ر هر 
و  سال   39/33 خمينی  امام  و  رضا  امام  مجتمع  د و 
انحراف استاند ار آن نيز 5/23 سال می باشد . همچنين 

محد ود  سنی شرکت کنند گان 30 سال می باشد .
نوع  جنسيت،  بين  معناد اری  تفاوت  اول:  فرضیه 
مالکيت و نوع مجتمع مسکوني شرکت کنند گان د ر 

رابطه با حس د لبستگی به مکان وجود  د ارد .

نوع  جنسيت،  بين  معناد اری  تفاوت  صفر:  فرضیه 
مالکيت و نوع مجتمع مسکوني شرکت کنند گان د ر 

رابطه با حس د لبستگی به مکان وجود  ند ارد .
برای اثبات فرضيه فوق از آزمون غيرپارامتری تفاوت 
ويتنی  من  آزمون  نام  د وگروه (T) با  ميانگينهای 
استفاد ه شد ه است. جد ول شماره 3 به بررسی تفاوت 
برحسب  مکان  به  د لبستگی  حس  بين  معناد اری 

جنسيت شرکت کنند گان می پرد ازد .
با توجه به سطوح معناد اری و اينکه اين مقد ار بيشتر 
از 0/05 می باشد ، لذا تفاوت معناد اری بين جنسيت، 
نوع ماکيت و نوع مجتمع مسکوني شرکت کنند گان 
ند ارد .  وجود   مکان  به  د لبستگی  حس  با  رابطه  د ر 

بنابراين فرضيه صفر تائيد  می گرد د . 

8

ع مالكيت و نوع مجتمع توزيع فراواني شركت كنندگان برحسب جنسيت، ميزان تحصيالت، نو. 1جدول 
  .نگارندگان :منبع؛ مسكوني

  درصد تجمعي  درصد صحيح درصد فراواني زيرگروه  گروه
  1/52 1/52 1/52 25  مرد  جنسيت

  100 9/47 9/47 23  زن
  7/16 7/16 7/16 8 بي سواد  تحصيالت

  4/85 8/68 8/68 33  ديپلم
  100 6/14 6/14 7 ليسانس

  75  75 75 36  مالك  مالكيت
  100  25 25 12 مستاجر

  50  50 50 24 امام رضا  مجتمع
  100  50 50 24 امام خميني

  
بيشترين تعداد شركت % 1/52با توجه به جدول فوق مي توان نتيجه گرفت كه مردان با درصد فراواني 

همچنين بيشترين تعداد شركت كنندگان داراي مدرك تحصيلي ديپلم  .كنندگان و مابقي زنان مي باشند
% 4/85از طرفي . داراي مدرك تحصيلي ليسانس مي باشند% 6/14و كمترين آنها با درصد فراواني %) 8/68(

از طرفي مي توان نتيجه گرفت كه بيشتر شركت  .شركت كنندگان مدركشان ديپلم و كمتر از ديپلم مي باشد
كت كنندگان مورد آزمون شر .مستاجر مي باشند% 25صاحب ملك بوده و تنها % 75كنندگان با درصد فراواني 

نفر و همچنين بطور مساوي در هر دو مجتمع مسكوني امام رضا و امام خميني  48در پژوهش حاضر به تعداد 
شاخص هاي آماري مربوط به مدت اقامت در مجتمع و سن  2جدول شماره  .مورد سنجش قرار گرفته اند

 .شركت كنندگان را مورد سنجش قرار مي دهد
  

  .نگارندگان :منبع؛ فراواني شركت كنندگان برحسب مدت اقامت در مجتمع و سن توزيع. 2جدول 
  حداكثر  حداقل  واريانس  انحراف استاندارد  نما  ميانه  ميانگين  متغير

  10  1  38/5  32/2  3  3  12/4  مدت اقامت
  55  25  37/27  23/5  38  5/39  33/39  سن

  
سال و انحراف  12/4ساكنين در هر دو مجتمع  با توجه به جدول فوق مي توان گفت كه ميانگين مدت اقامت

ساله مي  10همچنين كمترين سابقه برابر يك سال و بيشترين سابقه . سال مي باشد 32/2استاندار آن نيز 
سال و انحراف  33/39از طرفي ميانگين سن سرپرست خانوار در هر دو مجتمع امام رضا و امام خميني  .باشد

  .سال مي باشد 30همچنين محدود سني شركت كنندگان . ي باشدسال م 23/5استاندار آن نيز 
تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع مالكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان در رابطه با  :فرضيه اول

  .حس دلبستگي به مكان وجود دارد
در رابطه با تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع مالكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان : فرضيه صفر

  .حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

8
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9

با نام آزمون من ويتني استفاده  (T)براي اثبات فرضيه فوق از آزمون غيرپارامتري تفاوت ميانگينهاي دوگروه 
به بررسي تفاوت معناداري بين حس دلبستگي به مكان برحسب جنسيت شركت  3جدول شماره  .شده است

 .كنندگان مي پردازد
  

  .نگارندگان :اخذم؛ اثبات تفاوت معناداري بين متغير وابسته با جنسيت .3جدول 
 شاخص هاي استنباطي                     

  متغيرها
  يو من ويتني

Mann-Whitney U 
  آماره
Z  

  سطح معناداري
Asymp. Sig. (2-tailed) 

  372/0  -894/0  246  جنسيت

  559/0  -584/0  5/192  نوع مالكيت

  189/0  -312/1  227  نوع مجتمع مسكوني

  
مي باشد، لذا تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع  05/0با توجه به سطوح معناداري و اينكه اين مقدار بيشتر از 

بنابراين . ماكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان وجود ندارد
  . گردد فرضيه صفر تائيد مي

حصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان تفاوت معناداري بين نوع مدرك ت :فرضيه دوم
  .وجود دارد

تفاوت معناداري بين نوع مدرك تحصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان : فرضيه صفر
  .وجود ندارد

استفاده شده  ANOVAبراي اثبات فرضيه فوق از آزمون تحليل واريانس يطرفه بين آزمودني با نام آزمون 
به بررسي تفاوت معناداري بين حس دلبستگي به مكان برحسب ميزان تحصيالت  4جدول شماره  .است

  .مسكوني شركت كنندگان مي پردازد
  .نگارندگان :اخذم؛ اثبات تفاوت معناداري بين متغير وابسته با ميزان تحصيالت .4جدول 

  درجه آزادي
df  

  آماره
F  

  سطح معناداري
Asymp. Sig. (2-tailed)  

  تيجهن

  رد فرضيه  539/0  627/0  2
  

مي باشد، لذا تفاوت معناداري بين نوع مدرك   05/0با توجه به سطح معناداري و اينكه اين مقدار بيشتر از 
 بنابراين فرضيه صفر اثبات مي. تحصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

فرهنگي و  اجتماعي، كه هيچ رابطه معناداري بين عوامل فردي، نتايج حاصل ازبررسي ها نشان داد. گردد
بنابراين سواالت مطرح شده در پرسش نامه ها به بررسي رابطه طرح .حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

 گرفتيم و نظر شاخص تاثيرگذار در 6براي طرح كالبدي . كالبدي و حس دلبستگي به مكان مي پردازد
:                                                        كه در زير به آن ها اشاره مي كنيم شاخصه ها مطرح كرديم، سواالت را بر اساس اين

  

جد ول 3. اثبات تفاوت معناد اری بین متغیر وابسته با جنسیت؛ ماخذ: نگارند گان.

جد ول 2. توزیع فراوانی شرکت کنند گان برحسب مد ت اقامت د ر مجتمع و سن؛ منبع: نگارند گان.

جد ول 1. توزیع فراوانی شرکت کنند گان برحسب جنسیت، میزان تحصیالت، نوع مالکیت و نوع مجتمع مسکوني؛ منبع: نگارند گان.
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مد رک  نوع  بين  معناد اری  تفاوت  د وم:  فرضیه 
تحصيلی شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی 

به مکان وجود  د ارد .
مد رک  نوع  بين  معناد اری  تفاوت  صفر:  فرضیه 
تحصيلی شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی 

به مکان وجود  ند ارد .
واريانس  تحليل  آزمون  از  فوق  فرضيه  اثبات  برای 
 ANOVA آزمون  نام  با  آزمود نی  بين  يطرفه 
استفاد ه شد ه است. جد ول شماره 4 به بررسی تفاوت 
معناد اری بين حس د لبستگی به مکان برحسب ميزان 

تحصيالت مسکونی شرکت کنند گان می پرد ازد .
با توجه به سطح معناد اری و اينکه اين مقد ار بيشتر از 
0/05 می باشد ، لذا تفاوت معناد اری بين نوع مد رک  
تحصيلی شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی 
اثبات  صفر  فرضيه  بنابراين  ند ارد .  وجود   مکان  به 
که  د اد   نشان  ها  ازبررسی  حاصل  نتايج  گرد د .  می 

اجتماعی،  فرد ی،  عوامل  بين  معناد اری  رابطه  هيچ 
ند ارد . وجود   مکان  به  د لبستگی  حس  و  فرهنگی 
به  ها  نامه  پرسش  د ر  شد ه  مطرح  سواالت  بنابراين 
بررسی رابطه طرح کالبد ی و حس د لبستگی به مکان 
تاثيرگذار  6 شاخص  کالبد ی  برای طرح  پرد ازد .  می 
د ر نظر گرفتيم و سواالت را بر اساس اين شاخصه ها 
مطرح کرد يم، که د ر زير به آن ها اشاره می کنيم:                                                                  
برای بررسی رابطه بين حس د لبستگی به مکان وشش 
شاخص معرفی شد ه طرح کالبد ی 50 پرسشنامه با20 
نمايد ،  تعيين  را  ما  اهد اف  مجموع  که  متنوع  سوال 
ميزان  کرد ن  مطرح  با  منظور  بد ين  گرد يد .  طراحی 
عالقه آزمون شوند گان به محل سکونت خود  و ميزان 
رضايت آنها از محل و همچنين تمايل به نقل مکان 
از محل سکونت فعلی خود  متغير حس د لبستگی به 

مکان را مورد  سنجش قرار د اد يم.
آشنايی  ميزان  از  اجتماعی  تعامالت  شاخص  برای 

10

 گرفتيم و نظر شاخص تاثيرگذار در 6براي طرح كالبدي . كالبدي و حس دلبستگي به مكان مي پردازد
:                                                                   كه در زير به آن ها اشاره مي كنيم شاخصه ها مطرح كرديم، سواالت را بر اساس اين

 

  
 .گاننگارند :ماخذ، عوامل طرح كالبدي. 2نمودار 

 20پرسشنامه با 50طرح كالبدي  براي بررسي رابطه بين حس دلبستگي به مكان وشش شاخص معرفي شده
مطرح كردن ميزان عالقه  بدين منظور با .طراحي گرديد تعيين نمايد، را سوال متنوع كه مجموع اهداف ما

محل  همچنين تمايل به نقل مكان از محل و از ميزان رضايت آنها آزمون شوندگان به محل سكونت خود و
. داديم مورد سنجش قرار سكونت فعلي خود متغير حس دلبستگي به مكان را

يكديگر سواالتي مطرح  نحوه ارتباط آنها با هم و ميزان آشنايي ساكنين با ت اجتماعي ازبراي شاخص تعامال
 مشاهداتي انجام شد و فضاهاي اجتماع پذير نحوه مبلمان فضاهاي اطراف مجتمع ها و از همينطور و شد

كيفيت فضاهاي داخلي نيز ميزان رضايت  هيالت وبراي متغيرهاي نوع تس .گرفت سپس مورد سنجش قرار
سايت مورد  در خدمات موجود امكانات رفاهي و چيدمان و نورگيري واحدها، اندازه واحدهاي آپارتماني، آنها از

 ورودي اصلي و پياده، قرارگيري دسترسي هاي سواره و نحوه دسترسي به مجتمع ها، .گرفت بررسي قرار
مطرح  نيز براي شاخصه هاي ديگر نوع مصالح بلوك ها رنگ و قرارگيري بلوك ها،نحوه  و چشم انداز فرعي،

. رسيديم مشاهدات به نتايج زير پرسشنامه ها وبررسي  نهايتا پس از گرفت، مورد سنجش قرار و شد
بين حس دلبستگي به مكان و متغيرهاي تعامالت اجتماعي، تسهيالت و امكانات رفاهي، نوع  :فرضيه سوم

. رابطه معناداري وجود دارد) متغيرهاي كالبدي(منظر  و ، سازماندهي، كيفيت فضاي داخلي و ديددسترسي
بين حس دلبستگي به مكان و متغيرهاي تعامالت اجتماعي، تسهيالت و امكانات رفاهي، نوع : فرضيه صفر

. اري وجود نداردرابطه معناد) متغيرهاي كالبدي(منظر  و دسترسي، سازماندهي، كيفيت فضاي داخلي و ديد
به  5جدول شماره  .براي اثبات فرضيه فوق از آزمون همبستگي غير پارامتري اسپيرمن استفاده شده است

بررسي ارتباط معناداري بين حس دلبستگي به مكان با متغيرهاي تعامالت اجتماعي، تسهيالت و امكانات 
 .نظر مي پردازدم و رفاهي، نوع دسترسي، سازماندهي، كيفيت فضاي داخلي و ديد

تسهيال ت و 
امكانات رفاهي                                                                          

كيفيت فضاهاي 
                            داخلي                                                    

 
نوع دسترسي 

                                                                                           

                                                                               تعامالت اجتماعي       

نوع سازماندهي 
عملكرديفضايي-

 
ديدومنظر

شاخصه هاي 
طرح كالبدي

جد ول 4. اثبات تفاوت معناد اری بین متغیر وابسته با میزان تحصیالت؛ ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 2. عوامل طرح کالبد ی، ماخذ: نگارند گان.
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با نام آزمون من ويتني استفاده  (T)براي اثبات فرضيه فوق از آزمون غيرپارامتري تفاوت ميانگينهاي دوگروه 
به بررسي تفاوت معناداري بين حس دلبستگي به مكان برحسب جنسيت شركت  3جدول شماره  .شده است

 .كنندگان مي پردازد
  

  .نگارندگان :اخذم؛ اثبات تفاوت معناداري بين متغير وابسته با جنسيت .3جدول 
 شاخص هاي استنباطي                     

  متغيرها
  يو من ويتني

Mann-Whitney U 
  آماره
Z  

  سطح معناداري
Asymp. Sig. (2-tailed) 

  372/0  -894/0  246  جنسيت

  559/0  -584/0  5/192  نوع مالكيت

  189/0  -312/1  227  نوع مجتمع مسكوني

  
مي باشد، لذا تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع  05/0با توجه به سطوح معناداري و اينكه اين مقدار بيشتر از 

بنابراين . ماكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان وجود ندارد
  . گردد فرضيه صفر تائيد مي

حصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان تفاوت معناداري بين نوع مدرك ت :فرضيه دوم
  .وجود دارد

تفاوت معناداري بين نوع مدرك تحصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان : فرضيه صفر
  .وجود ندارد

استفاده شده  ANOVAبراي اثبات فرضيه فوق از آزمون تحليل واريانس يطرفه بين آزمودني با نام آزمون 
به بررسي تفاوت معناداري بين حس دلبستگي به مكان برحسب ميزان تحصيالت  4جدول شماره  .است

  .مسكوني شركت كنندگان مي پردازد
  .نگارندگان :اخذم؛ اثبات تفاوت معناداري بين متغير وابسته با ميزان تحصيالت .4جدول 

  درجه آزادي
df  

  آماره
F  

  سطح معناداري
Asymp. Sig. (2-tailed)  

  تيجهن

  رد فرضيه  539/0  627/0  2
  

مي باشد، لذا تفاوت معناداري بين نوع مدرك   05/0با توجه به سطح معناداري و اينكه اين مقدار بيشتر از 
 بنابراين فرضيه صفر اثبات مي. تحصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

فرهنگي و  اجتماعي، كه هيچ رابطه معناداري بين عوامل فردي، نتايج حاصل ازبررسي ها نشان داد. گردد
بنابراين سواالت مطرح شده در پرسش نامه ها به بررسي رابطه طرح .حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

 گرفتيم و نظر شاخص تاثيرگذار در 6براي طرح كالبدي . كالبدي و حس دلبستگي به مكان مي پردازد
:                                                        كه در زير به آن ها اشاره مي كنيم شاخصه ها مطرح كرديم، سواالت را بر اساس اين
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ساکنين با هم و نحوه ارتباط آنها با يکد يگر سواالتی 
مطرح شد  و همينطور از نحوه مبلمان فضاهای اطراف 
مجتمع ها و فضاهای اجتماع پذير مشاهد اتی انجام 

شد  و سپس مورد  سنجش قرار گرفت. 
فضاهای  کيفيت  و  تسهيالت  نوع  متغيرهای  برای 
واحد های  اند ازه  از  آنها  رضايت  ميزان  نيز  د اخلی 
امکانات  و  چيد مان  واحد ها،  نورگيری  آپارتمانی، 
بررسی  مورد   سايت  د ر  موجود   خد مات  و  رفاهی 
قرار گرفت. نحوه د سترسی به مجتمع ها، قرارگيری 
د سترسی های سواره و پياد ه، ورود ی اصلی و فرعی، 
بلوک ها، رنگ و نوع  اند از و نحوه قرارگيری  چشم 
مصالح بلوک ها نيز برای شاخصه های د يگر مطرح 
شد  و مورد  سنجش قرار گرفت، نهايتا پس از بررسی 

پرسشنامه ها و مشاهد ات به نتايج زير رسيد يم.
و  مکان  به  د لبستگی  حس  بين  سوم:  فرضیه 
امکانات  و  تسهيالت  اجتماعی،  تعامالت  متغيرهای 
فضای  کيفيت  سازماند هی،  د سترسی،  نوع  رفاهی، 
رابطه  کالبد ی(  )متغيرهای  منظر  و  د يد   و  د اخلی 

معناد اری وجود  د ارد .
و  مکان  به  د لبستگی  حس  بين  صفر:  فرضیه 
امکانات  و  تسهيالت  اجتماعی،  تعامالت  متغيرهای 
فضای  کيفيت  سازماند هی،  د سترسی،  نوع  رفاهی، 
رابطه  کالبد ی(  )متغيرهای  منظر  و  د يد   و  د اخلی 

معناد اری وجود  ند ارد .
غير  همبستگی  آزمون  از  فوق  فرضيه  اثبات  برای 
پارامتری اسپيرمن استفاد ه شد ه است. جد ول شماره 
5 به بررسی ارتباط معناد اری بين حس د لبستگی به 
و  تسهيالت  اجتماعی،  تعامالت  متغيرهای  با  مکان 
کيفيت  سازماند هی،  د سترسی،  نوع  رفاهی،  امکانات 

فضای د اخلی و د يد  و منظر می پرد ازد .

نتیجه گیري و جمعبند ي
متغيرهای  با  وابسته  متغير  بين  همبستگی  ضريب 
مستقل به غير از متغير کيفيت فضای د اخلی مقد اری 
مثبت می باشد  که نشان می د هد  د ر صورت وجود  
رابطه معناد اری، با افزايش متغير وابسته متغير مستقل 
نيز افزايش می يابد . تنها متغيرهای نوع د سترسی و 
و   0/022 ترتيب  به  معناد اری  با سطح  منظر  و  د يد  
0/024 که کمتر از 0/05 می باشند  با متغير وابسته 
)حس د لبستگی به مکان( رابطه معناد اری د ارند . لذا 
با متغير حس  رابطه معناد اری  ساير متغيرهای د يگر 
د لبستگی به مکان ند اشته و نشان می هند  که نوع 
د سترسی و د يد  و منظر می تواند  عاملی تاثيرگذار د ر 
د اشته  را  مربوطه  مکان  به  د لبستگی  حس  افزايش 
باشد . برای تعامالت اجتماعی د ر اين پژوهش، فاصله 
فضاهای تعامل و ارتباط يا نشستن مورد  نظر، د ر حد  
همجواری  نظريه  مشورتی  اجتماعی-  های  فاصله 
ارتباط  د ر  که  نظرياتی  طبق  است.  ت.هال  اد وارد  
تاثير  رفتارها  اين  د ارد ،  وجود   اجتماعی  تعامالت  با 
فراوانی د ر حس د لبستگی به مکان د ارد ، اما مجتمع 
های مورد  مطالعه ما د ر يک محد ود ه فرهنگی خاصی 
د ر  اجتماعی  تعامالت  که  شد   مشاهد ه  و  شد ه  واقع 
تاثيرگذار  عامل  عنوان  به  بتوان  که  نيست  سطحی 
نتايج ما  فقط د يد  و منظر و  مطرح شود ، لذا اعتبار 

نوع د سترسی را د ر بر می گيرد .
به  نسبت  متفاوتی  های  ارزيابی  و  ها  حس  مرد م 
مجتمع های مسکونی خود  د ارند ، د اد ه های حاصل 
می  نشان  را  معناد اری  روابط  ميزان  پژوهش  اين  از 
می  د يد ه   5 شماره  جد ول  د ر  که  همانگونه  د هد ، 
منظرعناصری  و  د يد   و  د سترسی  نوع  عامل  و  شود  

11

 متغيرهاي مستقل                 
 منظر و ديد  كيفيت فضاي داخلي سازماندهي  نوع دسترسي تسهيالت و امكانات رفاهي  تعامالت اجتماعي  شاخص هاي آماري

  326/0  -101/0  108/0  329/0 214/0 001/0 ضريب همبستگي
  024/0  493/0  465/0  022/0 143/0 992/0 سطح معناداري

  
  

  نتيجه گيري و جمعبندي
ضريب همبستگي بين متغير وابسته با متغيرهاي مستقل به غير از متغير كيفيت فضاي داخلي مقداري مثبت 

وابسته متغير مستقل نيز افزايش  مي باشد كه نشان مي دهد در صورت وجود رابطه معناداري، با افزايش متغير
كه كمتر از  024/0و  022/0منظر با سطح معناداري به ترتيب  و تنها متغيرهاي نوع دسترسي و ديد .مي يابد

لذا ساير متغيرهاي ديگر  .رابطه معناداري دارند) حس دلبستگي به مكان(مي باشند با متغير وابسته  05/0
منظر مي  و گي به مكان نداشته و نشان مي هند كه نوع دسترسي و ديدرابطه معناداري با متغير حس دلبست

 براي تعامالت اجتماعي در .تواند عاملي تاثيرگذار در افزايش حس دلبستگي به مكان مربوطه را داشته باشد
مشورتي  -فاصله هاي اجتماعي حد در نشستن مورد نظر، ارتباط يا فاصله فضاهاي تعامل و ،اين پژوهش

 اين رفتارها تعامالت اجتماعي وجود دارد، ارتباط با طبق نظرياتي كه در .هال است.تد مجواري ادوارنظريه ه
يك محدوده فرهنگي  در مطالعه ما اما مجتمع هاي مورد حس دلبستگي به مكان دارد، فراواني در تاثير

 ان عامل تاثيرگذارسطحي نيست كه بتوان به عنو مشاهده شد كه تعامالت اجتماعي در خاصي واقع شده و
  .نوع دسترسي را در بر مي گيرد و منظر و فقط ديد نتايج ما  لذا اعتبار مطرح شود،

اين  داده هاي حاصل از دارند، ارزيابي هاي متفاوتي نسبت به مجتمع هاي مسكوني خود مردم حس ها و
عامل نوع  و دديده مي شو 5جدول شماره  همانگونه كه در نشان مي دهد، پژوهش ميزان روابط معناداري را

 و عالقه زيبا .ساكنين اين مجتمع ها دارند در هستند كه بيشترين تاثير رامنظرعناصري  و دسترسي و ديد
معمولي ترين جلوه هاي طبيعت مثل يك درخت يا يك  .قوي است مردم بسيار اكثر چشم انداز طبيعي در

نشان مي دهند كه تماشاي مناظر طبيعي فشار  پژوهش ها ،فضاي باز كوچك نيز مي تواند لذت بخش باشد
بسيار مورد توجه قرار مي  حيط وجود داشته باشد،م وقتي پوشش گياهي مناسبي در .كاهش مي دهد رواني را

 پيداكردن مسيرها در عدم سردرگمي در نحوه رسيدن به بلوك ها، پياده، تسهيل دردسترسي سواره و .گيرد
 .افزايش ميزان حس دلبستگي به مكان اثرگذار مي باشد در و دارد ميت قرارمجتمع هاي مسكوني نيز مورد اه

نتايج چنين پژوهش هايي ضمن افزودن به دانش برنامه ريزي و طراحي مجتمع هاي مسكوني به تدوين 
  .فراهم مي كند را امكان طراحي مسكن باكيفيت بهتر ضوابط طراحي مناسب تر كمك مي كند و

  
 منابع و ماخذ 

هنرهاي زيبا، تابستان  تبيين مدل دلبستگي به مكان و بررسي عناصر و ابعاد مختلف آن،) 1389( مريم ان،چرخچي
38،1388،37-48  

زمستان  هنرهاي زيبا، طراحي مجموعه هاي مسكوني، در محيطي موثر -عوامل انساني) 1379( عليرضا عيني فر،
8،1379،109-118  

جد ول 5. ارتباط بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش، منبع: نگارند گان.
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هستند  که بيشترين تاثير را د ر ساکنين اين مجتمع ها 
د ارند . عالقه زيبا و چشم اند از طبيعی د ر اکثر مرد م 
طبيعت  های  جلوه  ترين  معمولی  است.  قوی  بسيار 
می  نيز  کوچک  باز  فضای  يک  يا  د رخت  يک  مثل 
تواند  لذت بخش باشد ، پژوهش ها نشان می د هند  
که تماشای مناظر طبيعی فشار روانی را کاهش می 
د ر محيط وجود   مناسبی  گياهی  پوشش  وقتی  د هد . 
د اشته باشد ، بسيار مورد  توجه قرار می گيرد . تسهيل 
د رد سترسی سواره و پياد ه، نحوه رسيد ن به بلوک ها، 
عد م سرد رگمی د ر پيد اکرد ن مسيرها د ر مجتمع های 
مسکونی نيز مورد  اهميت قرار د ارد  و د ر افزايش ميزان 
حس د لبستگی به مکان اثرگذار می باشد . نتايج چنين 
برنامه ريزی  د انش  به  افزود ن  پژوهش هايی ضمن 
ضوابط  تد وين  به  مسکونی  های  مجتمع  طراحی  و 
طراحی  امکان  و  کند   می  تر کمک  مناسب  طراحی 

مسکن باکيفيت بهتر را فراهم می کند .

منابع و ماخذ 
به  د لبستگی  مد ل  تبيين   )1389( مريم  چرخچيان، 
ابعاد  مختلف آن، هنرهای  مکان و بررسی عناصر و 

زيبا، تابستان 48-38،1388،37
محيطي  انساني-  عوامل   )1379( عليرضا  فر،  عيني 
هنرهاي  مسکوني،  هاي  مجموعه  طراحي  د ر  موثر 

زيبا، زمستان 118-8،1379،109
طراحی  رابطه  تحليل   )1388( عليرضا  فر،  عيني 
زيبا،  هنرهاي  مسکوني،  محله  تجربه  و  کالبد ی 

زمستان 28-40،1388،19.
مکان  مفهوم حس   )1385( محمد  صاد ق   فالحت، 
تابستان  زيبا،  هنرهاي  آن،  د هند ه  شکل  عوامل  و 

66-26،1385،57
لنگ، جان )1386( آفرينش نظريه معماري، عليرضا 

عيني فر، د انشگاه تهران، چاپ سوم.

Ahrentzen, Sherry, Sherry. B(1992), 
‹Home as a workplace in the live of wom-
en›, In I. Altman & S, M, Low, Eds. Place 

Attachment, 
New York, Plenum, pp,113-138, 
Altman, I. (1993), ‹Dialectics, physical 
environments, and pers al relationships›, 
Communication Monographs, 60, pp.26-
34, Appleyard, 0.(1976), Livable urban 
streets: Managing auto traffic neighbour-
hoods, Washington DC, Government 
Printing Office. Bonaiuto, M» Aiello, A., 
Perugini, M., Bonnes, M. and Erco ni, 
A.P. (1999), ‹Multidimensional Environ-
ment quality and 
neighbourhood attachment›, Urban Envi-
ronment, 19, pp. 33 -352. 
Bonaiuto, M., Fornara, F. and Bonnes, 
M.(2002), ‹Indexes of perceived residen-
tial environment quality and neighbor-
hood attachment in urban environments: 
a confirmation study on e city of Rome›, 
Landscape and Urban Planning, 988, 
1-12. 
Bonnes, M., Secchiaroli, G. (1995), En-
vironmental Psychology A Psychosocial 
Introduction, London, Sage. 
Bricker. K.S. and Kerstetter, D.L. (2000), 
‹Level of specializati n and place attach-
ment: An exploratory study of whitewater 
recreationists›, Leisure Sciences, 22, pp. 
233-257. 
Brower, S. (1988), Design in Familiar 
Places: What Make Home Environments 
Looks Good, Praeger, New York. 
Brown, B.B. and Perkins, D.o. (1992), 
‹Disruptions in Plac Attachment›, In I. 
Altman and S. Low (Eds), Place Attach-
ment, New York, Plenum. 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

263

Brown, B.B. and Werner, C.M. 
(1985),›Social cohesive ess, territoriality 
and holiday decorations›, Environment 
and Behaviour, 27, pp. 539-565. 
Canter D. (1977), The Psycology of Place, 
London, The A hitectural Press Ltd. 
Chavis, D.M. and Pretty, G. (1999), ‹Sense 
of community: A vances in measurement 
and application›, Journal of Community 
Psychology, 27:6, pp. 635-642. 
Chawla, L. (1992), ‹Childhood place at-
tachments›, In I. AI man and S. Low 
(Eds.), Place Attachment, New York, Ple-
num 
Press, 63-86. 
Cohen, Y.S. and Shinar, A (1985), Neigh-
bourhoods and F iendship Networks, The 
University of Chicago, Chicago. Dovey, 
K., (1999), Framing places: Mediating 
power in bui form, London, Routledge 
Eisenhauer, B.W, Krannich, RS. and 
Blahna, D.J. (2000 ‹Attachments to spe-
cial places on public lands: An analysis 
of activities, reason for attachments, and 
community conn ctions›, Society and 
Natural Resources, 13, pp. 421-441. 
Ellaway, A, and Macintyre, S. (1996), 
‹Does where you Ii  predict health re-
lated behaviours?: A case study in Glas-
gow›, 
Health Bulletin, 54, pp. 443-446. 
Feldman, RM. (1990), ‹Settlement Iden-
tity: Psychological bonds with home 
places in a mobile SOCiety›, Environ-
ment and Behavior, 22, pp. 83-229. 
Fried, M. and Gleicher, P. (1961), ‹Some 

sources of satisf ction in an urban slum›, 
Journal of Environmental Planners, 27, 
305-315. 
Fried, M. (1963), ‹Grieving for a lost 
home›, In L. J. Duhl ( d.), The Urban 
Condition: People and Policy in the Me-
tropolis, 
New York, Simon and Schuster.  . 
Gifford, R (2002), Environmental Psy-
chology: Principles a d Practice, Canada, 
Optimal Books. 
Giuliani, MV and Feldman, R (1993), 
‹Place attachment i a developmental and 
cultural context›, Journal of Environmen-
tal Psychology, 13,pp. 267-274. 
Gobster, P.H., and Delgado, A (1993), 
‹Ethnicity and recre tion use in Chicago›s 
Lincoln park: In park user survey find-
ings›, USDA Forest Service General 
Technical Report, NE:16 , pp.75-81 
Green, R (1999), ‹Meaning and form in 
community percept on of town charac-
ter›, Journal of Environmental Psychol-
ogy, 19, pp.311-329. 
Halpern, D. (1995), Mental health and 
the built environme t: More than bricks 
and mortar?, London, Taylor and Francis. 
Hammitt, WE., Backlund, EA and Bix-
ler, RD. (2004), ‹Ex erience use history, 
place bonding and resource substitution 
of trout anglers during recreation engage-
ments›, Journalo Leisure Research, 36:3, 
pp. 356-378. 
Handal, P. Barling, P. and Morrissy, E. 
(1981), ‹Developm ts of perceived and 
preferred measures of physical and social 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

264

characteristics of the residential environ-
ment their relat nship and satisfaction›, 
Journal of Community Psychology, 9, 
pp.118-124. 
Harmon, D. (2006), ‹People, Places, and 
Parks: Proceedi gs of the 2005 George 
Wright Society›, Conference on Parks, 
Protected Areas, and Cultural Sites, Han-
cock, Michigan, USA 
Hashas, M. (2003), ‹Residents› Attach-
ment to New Urbanist versus Conven-
tional Suburban Developments›, PhID 
dissertation in Community and Environ-
mental design, North Carol in State Uni-
versity 
Hidalgo, M. C. & Hernandez, B. (2001), 
Place attachment Conceptual and empiri-
cal questions, Journal of environmental 
Psychology, 21, pp. 273-281. 
Hummon, D. (1990), Commonplaces: 
Community Idology nd Identity in Amer-
ican Culture, State University of New 
York Press, New York., 
Hummon, D. (1992), ‹Community attach-
ment: local senti ent and sense of place›, 
In I. Altman and S. Low (Eds), Place At-
tachment, New York, 



شماره 30 پاییز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

زمان پذیرش نهایي: 1391/3/8زمان د ریافت مقاله: 1390/8/18

تحلیل کیفیت زند گی د ر یک محیط روستا-شهری؛
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چکید ه
تحلیل و بررسی کیفیت زند گی د ر محیط زند گی نواحی روستا- شهری 
باشد .  می  روستايی  و  شهری  مطالعات  اد بیات  د ر  مهم  مسائل  از  يکی 
کیفیت زند گی د ر د و بعد  عینی و ذهنی مورد  توجه می باشد  ابعاد  عینی به 
معنی مشهود ات و ابعاد ی از زند گی ساکنین که عینیت د اشته و د اد ه های 
مورد  نیاز برای تحلیل اين جنبه از کیفیت زند گی قالبا برگرفته از د اد ه های 
ثانويه می باشد . د ر حالی که ابعاد  ذهنی کیفیت زند گی به معنی سنجش 
د رک و احساس افراد  ساکن از محیط زند گی و جنبه مرتبط با اين محیط 
می باشد  د ر اين راستا هد ف اصلی اين تحقیق تحلیل و بررسی کیفیت 
زند گی شهر سگزآباد  است تا به اين سوال که شهر شد ن اين نقطه تا چه 
حد  منجر به بهبود  کیفیت زند گی شهروند ان شد ه است. روش اين مقاله از 
انواع روش های توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد  که برای 
تحلیل و تشريح موضوع مورد  بررسی از روش های آماری د ر نرم افزار 
SPSS استفاد ه شد ه است. اين تحقیق از نظر هد ف کاربرد ی و توسعه 
ای است. د ر عین حال از د و شیوه مطالعات اسناد ی و مطالعات مید انی 
د ر قالب توزيع پرسشنامه، د اد ه های مورد  نیاز اين تحقیق گرد آوری شد ه 
به  روستا  اين  تبد يل  سگزآباد   شهر  ساکن  شهروند ان  مجموع  د ر  است. 
استاند ارد های  ارتقاء  اقد امی مثبت د ر جهت  را  نقطه شهری  عنوان يک 
خود  می د انند . به طور کلی نتايج حاکی از آن است که د ر محد ود ه مورد  
مطالعه نزد يک به 50 د رصد  از ساکنین نسبت به بهبود  کیفیت زند گی خود  

بعد  از شهر شد ن محل سکونتشان نظر مثبتی د ارند . 
واژگان کلید ی: کیفیت زند گی، ابعاد  و گويه، سگزآباد .

farajiamin55@yahoo.com  :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09378234721، رايانامه*

Analysis of quality of life in a rural - 
urban environment (case study: the 
Segzabad city)

Analysis and evaluation of quality of 
life in rural-urban living environment is 
one of the major problems in urban and 
rural studies literature. In this context the 
aim of this study is analyze of quality of 
life in the Segzabad city to answer this 
question that to what extent improved 
quality of life this point lead to has been 
citizens. Methods This article is descrip-
tive- analytical methods that to analysis 
and review of the studied subject was 
used statistical methods by SPSS soft-
ware. Needed data has been collected in 
this research with use of both methods in 
the form of documents and field studies. 
Finally the results suggest that nearly 50 
percent of the residents are getting posi-
tive comments to improve their quality of 
life after transform the Segzabad country 
to city place.
Key words: quality of life, dimensions 
and indices, Segzabad.
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مقد مه
ابعاد   امروزه شهرها به سرعت د ر حال د گرگونی د ر 
و  اجتماعی  اقتصاد ی،  ابعاد   ساير  و  کالبد ی  مختلف 
فرهنگی می باشند . همچنان که شهرهای موجود  روز 
د ر  روزانه  هستند ،  گسترش  و  رشد   حال  د ر  روز  به 
يابند   می  ظهور  جد يد ی  شهرهای  د نیا  نقاط  اقصی 
که د ر هر مکان و د ر هر فضای جغرافیايی معیار و 
مبنای خاصی د ر تعیین شهر بود ن آن ها مد نظر قرار 
انواع  از  د يگر  از هر شکل  بیش  آنچه  اما  گیرد .  می 
اشکال شهر شد ن مورد  توجه و بحث برانگیز است، 
برای  آن  د ر  که  است  سیاسی  تصمیمات  با  مرتبط 
شهرنشینی  استاند ارد   مختلف  ابعاد   نقاط  شد ن  شهر 
تصمیم  صرفا  و  نشد ه  گرفته  نظر  د ر  شهرگرايی  و 
سیاسی زمینه پید ايش شهری را فراهم می سازد . د ر 
ايران مبنای تعیین يک فضای جغرافیايی تحت عنوان 
شهر معیاری است که وزارت کشور آن را برابر با 10 
هزار نفر د ر نظر گرفته است. اما امروزه شاهد  پید ايش 
شهرهايی هستیم که د ر آنها معیارها و مبانی وزارت 
کشور چند ان موثر واقع نشد ه است و تنها تالش های 
د ست اند رکاران سیاسی بود ه که زمینه شهر شد ن و 
نمود ه  فراهم  نقاط  يک  د ر  را  شهرد اری  شد ن  د اير 
بلکه  نواحی  اين  سیاسی  نمايند گان  تنها  نه  است. 
مرد م ساکن د ر نواحی روستايی نیز تمايل و گرايش 
کمی  با  د ارند .  خود   روستای  شد ن  شهر  به  بسیاری 
تامل د ر اين فرايند  اين سوال مطرح می گرد د  که چه 
نیرويی منجر به کشش افراد  ساکن د ر نقاط روستايی 
آنها به شکل شهر  تبد يل شد ن محد ود ه زند گی  د ر 

می باشد .
توسعه  شکاف  مباحث  و  عد الت  با  مرتبط  اد بیات 
منطقه ای د ر ايران همواره از نابرابری توزيع امکانات 
و خد مات مختلف د ر بین مراکز حکومتی و پیرامون 
از يک سو و نواحی شهری و روستايی از سوی د يگر 
که  است  شد ه  پرد اخته  مساله  اين  به  و  کرد ه  بحث 
د ر  همواره  شهری،  نواحی  زاد گاه  عنوان  به  روستا 
محرومیت امکانات به سر برد ه و می برد  )نگاه کنید  
به: علینقی، 1378؛ عند لیب، 1379؛ معطوف، 1381؛ 

آنچه  د ر عین حال  موسوی، 1382؛ شايان، 1383(. 
د ر شرايط گذشته و امروز جوامع شهری و روستايی 
قابل بررسی و د رک است بد ين قرار بود ه که همواره 
اين  لذا  و  بود ه  توجهات  مرکز  د ر  شهری  نواحی 
ساکنین  که  ساخته  فراهم  را  زمینه  تاريخی  پیشینه 
يا  آمد ه،  د ست  به  فرصت  اولین  د ر  روستايی  نواحی 
و  امکانات  از  گیری  بهره  با هد ف  به شهر  را  روستا 
استاند ارد های شهری ترک گويند  و يا د ر تالش برای 
تبد يل روستای خود  به يک نقطه شهری بر آيند . د ر 
د اد ن  و  روستا  به  ايرانی  جامعه  فرهنگی  نگاه  عین 
لقب »د هاتی« به ساکنین روستا خود  به نحوی ابعاد  
و انگیزه شهر شد ن نقاط روستايی را توجیه می کند . 
فرهنگ  تاريخی  پشینه  د ر  را  موضوع  اين  توان  می 

ايران جستجو کرد  چنانکه مولوی می گويد :
 د ه مرو د ه مرد  را احمق کند 
مرد  حق را کافر مطلق کند 

تبد يل  تنها  ناصواب  فرهنگ  اين  از  رهايی  واقع  د ر 
تعد اد   رشد   است.  به شهرنشین  روستانشین  از  شد ن 
شهر   614 از   1385 تا   1375 د هه  د ر  شهری  نقاط 
به 1018 شهر نشاند هند ه افزايش 404 نقطه شهری 
جد يد  د ر طی يک د هه بود ه که هر ساله حد ود  40 
شهر و هر 9 روز يک شهر به وجود  آمد ه است. اين 
امر نه يک روند  طبیعی بلکه حاصل يک فرايند  غیر 
ايجاد  شد ه  د ولت  اراد ه حاکمیتی  با  بود ه که  طبیعی 
است )رهنمايی، 1388، ص 155(. اين تمايل به شهر 
شد ن، اين سوال را ايجاد  می کند  که آيا شهر شد ن 
اين نقاط د ر بهبود  کیفیت زند گی ساکنین تاثیر د ارد ؟ 
اين مقاله به د نبال پاسخگويی به اين سوال می باشد .

طرح مساله تحقیق
آنچه که د ر اين مقاله مورد  توجه و بحث قرار گرفته 
به  که  است  زند گی  کیفیت  موضوع  با  مرتبط  است 
تازگی د ر اد بیات د انشگاهی کشور مورد  بحث و تباد ل 
قالب  د ر  که  است  نتوانسته  حال  به  تا  و  است.  نظر 
برسد   گذاری  سیاست  سطح  به  کشور  های  برنامه 
زند گی  کیفیت  موضوع   .)1387 امید ی،  و  )غفاری 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

267

مختلف  مقیاس  د ر  و  مختلف  اشکال  و  ابعاد   د ر  که 
مورد   را  مسائلی  باشد   می  مطالعه  مورد   جغرافیايی 
و  زند گی  مطلوبیت  آن  د ر  که  د هد   می  قرار  توجه 
بحث  گونه  د ر محور هر  زند گی  از  احساس رضايت 
به کیفیت زند گی  است. د ر راستای مطالعات مربوط 
مطلويیت  رضايتمند ی،  عناوين،  با  د يگری  مطالعات 
مفاهیم  و  مکان  کیفیت  و  محیطی  کیفیت  زند گی، 
د يگری نیز وجود  د ارد  که د ارای همپوشانی با موضوع 
کیفیت زند گی می باشد . کیفیت زند گی مفهومی چند  
وجهی بود ه و ابعاد  متنوعی از زند گی انسان را د ر بر 
می گیرد  لذا تعريف جامع و يکد ستی از آن ارائه نشد ه 
است. گروهی از محققین کیفیت زند گی را به معنی 
تعريف  غیره  و  رضايتمند ی  بهزيستی،  عمومی،  رفاه 
کرد ه اند . به واسطه پیچید گی مفهومی کیفیت زند گی 
برای  نیز  جامعی  و  مشخص  چارچوب  حال  به  تا 
مطالعه اين موضوع د ر يک قاب کل گرايانه از سوی 
متخصصین علوم مختلف )علوم اجتماعی، جغرافیای 
شهری، شهرسازی، علوم پزشکی و غیره( ارائه نشد ه 

 .(Kamp et al, 2003:5) است
کیفیت زند گی د ر د و بعد  عینی1  و ذهنی2  قابل 
که   (Lee,2008:1206) باشد   می  بند ی  د سته 
زند گی  از  ابعاد ی  و  مشهود ات  معنی  به  عینی  ابعاد  
ساکنین که عینیت د اشته و د اد ه های مورد  نیاز برای 
تحلیل اين جنبه از کیفیت زند گی د ر بسیاری موارد  
که  حالی  د ر  باشد .  می  ثانويه  های  د اد ه  از  برگرفته 
ابعاد  ذهنی کیفیت زند گی به معنی سنجش د رک و 
احساس افراد  ساکن از محیط زند گی و جنبه مرتبط 
همکاران،  و  مالئی  )فرجی  باشد   می  محیط  اين  با 
ابزاری  توان  را می  زند گی  کیفیت  مطالعات   .)1389
ريزی  برنامه  های  استراتژی  چارچوب  تد وين  برای 
آن مسائل  بواسطه  و   (Lee, 2008:1207) د انست 
و مشکالت شهر و يا هر محد ود ه سکونتی د يگر را 
بازشناسی کرد  و د ر قالب علل نارضايتی ها و اولويت 
 Santos) کرد   شناسايی  را  بهتر  زند گی  برای  مرد م 

.(and Martins, 2007:413

با  را  زند گی  کیفیت  مختلف  علوم  متخصصین 
ابعاد  مختلف  د ر  و  و روش های مختلف  ها  د يد گاه 
از موضوعات مورد   اند . يکی  مورد  بررسی قرار د اد ه 
اثرات  بررسی  زند گی  کیفیت  با  ارتباط  د ر  تحقیق 
محیطی  اقتصاد ی،  اجتماعی،  مختلف  پارامترهای 
مالک(  )متغیر  متغیر  روی  بر  فرهنگی  سیاسی-  و 
کیفیت زند گی می باشد ؛ چنانکه می توان به مطالعات 
عنوان  تحت   ،)1387( نقوی  و  گروسی  د کتر سعید ه 
کرمان،  شهر  د ر  زند گی  کیفیت  و  اجتماعی  سرمايه 
سرمايه  متغیر  د و  بین  رابطه  آن  د ر  که  کرد   اشاره 
گرفته  قرار  بررسی  مورد   زند گی  کیفیت  و  اجتماعی 
است. د ر عین حال می توان به مطالعه د اس3 د ر سال 
2008 اشاره نمود  که د ر آن به بررسی اثرات محیط 
کیفیت  روی  بر  آن  با  مرتبط  ويژگی های  و  زند گی 
زند گی پرد اخته شد ه است. با توجه به اينکه کیفیت 
زند گی مفهومی چند  وجهی و گسترد ه می باشد  لذا 
قابلیت مطالعه آن د ر ابعاد  مختلف فراهم می باشد . د ر 
اين ارتباط يکی از مسائل مورد  توجه، تحلیل اثراتی 
است که شهر شد ن يک مکان روستايی می تواند  بر 
کیفیت زند گی ساکنین خود  د اشته باشد . د ر اين مقاله 
هد ف اصلی، سنجش و بررسی کیفیت زند گی د ر يک 
محیط روستا- شهری است. با توجه به هد ف اصلی 

اين مقاله سواالتی نیز به قرار زير مطرح می باشد ؛ 
زند گی  کیفیت  و  روستايی  نقطه  يک  شد ن  شهر   -

ساکنین آن تا چه حد  د ارای رابطه است؟
- آيا شهر شد ن يک نقطه روستايی منجر به ارتقاء 

سطوح کیفیت زند گی ساکنین آن می گرد د ؟ 
نواحی  زند گی  کیفیت  بهبود   د ر  اساسی  عوامل   -

روستايی پس از شهر شد ن چیست؟
- کد امیک از عوامل و شاخص های کیفیت زند گی 
وزن بیشتری را د ر بهبود  کیفیت زند گی پس از تبد يل 

روستا به شهر، از د يد گاه ساکنین د ارا می باشد ؟
به  پاسخگويی  و  تحقیق  هد ف  به  د ستیابی  برای 
تحقیق  روش  از  مقاله،  اين  د ر  شد ه  مطرح  سواالت 
اين  است.  شد ه  استفاد ه  همبستگی  نوع  از  توصیفی 
1. Objective
2. Subjective

3. Das
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از نظر هد ف کاربرد ی و توسعه ای می باشد .  مقاله 
از مطالعه مید انی جهت گرد آوری د اد ه ها و اطالعات 
و  هد ف  به  توجه  با  است.  شد ه  استفاد ه  نیاز،  مورد  
اين مقاله را می توان  سواالت مطرح شد ه فرضیات 

اين چنین د سته بند ی نمود :
- به نظر می رسد  میان تغییر ساختار تصمیم گیری و 
مد يريتی يک سکونتگاه )از مد يريت روستا به مد يريت 

شهر( و کیفیت زند گی ساکنین رابطه وجود  د ارد .
-  به نظر می رسد  که شاخص ها و عوامل محیطی 
ساکنین  نگاه  د ر  محیط  فیزيکی  ساختار  با  مرتبط  و 
د ارای وزن و ارزش بیشتری د ر بهبود  کیفیت زند گی 

می باشد .
برای ورود  به بحث اصلی مقاله ابتد ا سعی بر آن شد ه 
است تا کلیات مرتبط با کیفیت زند گی و مسائل مربوط 
به آن بررسی شد ه و ضمن تشريح روش شناسی و 
يافته های تحقیق، نتايج تحقیق د ر پايان ارائه شد ه 

است.

مبانی نظری
تعاریف

کیفیت  مفهوم  پیچید گی  زند گی:  1-کیفیت 
امیال،  انتظارات،  نیازها،  پیچید گی  با  مرتبط  زند گی، 
نگرش ها، باورها و به طور کلی مرتبط با پیچید گی 
کیفیت  از  کلی  تعريف  ارائه  هرچند   است.  بشر  نوع 
زند گی امری د شوار است اما می توان آن را تصور هر 
فرد  از زند گی خوب و تبلور اين تصور د ر محیط واقعی 
تعريف کرد  )شماعی و همکاران، 1390(. با توجه به 
زند گی،  از  انسان، د ر هر مرحله  طبیعت کمال طلب 
د ر تالش برای د ستیابی به کیفیت باالتری از زند گی 
بر  عالوه  زند گی  کیفیت  مفهوم  بنابراين  پس  است 

عد م جهانشمولی، امری نسبی نیز است. 
د ر رابطه با کیفیت زند گي تعاريف متعد د ي ارائه شد ه 
را   زند گي  کاتر (Cutter, 1985)کیفیت  مثاًل  است، 
و محیط  زند گي  از  يا رضايتمند ي  فرد ي  »شاد ماني 
به همراه نیازها و امیال و همچنین د يگر فاکتورهاي 
تعیین  را  نامحسوس که خرسند ي کلي  و  محسوس 

مي کند «،  تعريف مي کند . همچنین کیفیت زند گي 
»د ارابود ن منابع ضروري براي تامین نیازها، خواسته 
ها و امیال،  شرکت د ر فعالیت ها،  توانمند ي،  توسعه 
فرد ي، خود باوري و مقايسه رضايتمند ي بین خود  و 
 .( Bowling, 1997) است  شد ه  د يگران«،  تعريف 
کین يفیت زند گي را سنجش میزان توانايي شهروند ان 
مسکن،  بهد اشتي،  مراقبت-های  به  د ستیابي  براي 
کافي  آموزش  و  عمومي  امنیت  کود کان،  از   مراقبت 

و مناسب،  تعريف مي کند .
به  بهد اشت  جهاني  سازمان  از طرف  زند گي  کیفیت 
صورت زير تعريف شد ه است. اد ارک فرد ي از شرايط 
زند گي شان د ر ارتباط با فرهنگ و سیستم ارزشي که 
انتظارات،  با اهد اف،  ارتباط  د رآن زند گي کرد ه و د ر 
 van Kamp et) است  آنها  توجهات  و  استاند ارد ها 
بهد اشت  جهاني  سازمان  هاي  شاخص   .(al, 2003
سالمت  با  ارتباط  د ر  مفاهیم  از  گسترد ه  د سته  يک 
وابستگي،  روانشناسي، سطوح عد م  جسمي، وضعیت 
روابط اجتماعي، عقايد  فرد ي و ارتباط اين مسائل با 
  (WHO. خصوصیات محیط آرام را د ر بر مي گیرد

.)1999: 3
چنین  توان  می  زند گی،  کیفیت  تعاريف  به  توجه  با 
جمع بند ی نمود  که د ر تمامی تعاريف کیفیت زند گی 
عنوان محور  به  انسان  احساس رضايت  و  خرسند ی 
جغرافیای  مطالعات  د ر  باشد .  می  ها  بررسی  اصلی 
شهری از کیفیت زند گی )با توجه به د يد گاه سیستمی 
جغرافیا و با توجه به اينکه جغرافیا علم بررسی روابط 
از تیلور- متقابل بین انسان و محیط اوست )تعريف 

مراجعه شود  به شکويی، 1383(. بررسی ها و مطالعات 
محیط و انسان و اثرات و روابط بین اين د و د ر محور 
مباحث جغرافیای اجتماعی می باشد . لذا د ر اين مقاله 
را  زند گی  کیفیت  جغرافیايی،  د يد گاه  به  توجه  با  نیز 
بررسی و مطالعه محیط و انسان و روابط بین اين د و 
د ر رابطه استاند ارد های زند گی می توان تعريف نمود .

2-روستا- شهر: روستاشهر عبارت است از مکانی 
از  زند گی  شیوه  کمیت  و  کیفیت  د ر  د گرگونی  که 
روستانشینی به سوی شهرنشینی را مد  نظر د ارد  و د ر 
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عین حال به برخی از سنن روستايی نیز وفاد ار است 
عبارتی  به   .(Stohr and Taylor,1981: 543) 
از  د يگر روستا-شهر فضايی است که د ر آن حرکت 
کالبد  و فرهنگ روستايی د ر حالتی آمیخته با کالبد  و 
فرهنگ شهری قرار د اشته و می توان از آن به عنوان 
آمیختگی خصوصیات روستايی و شهری چه د ر کالبد  

و چه د ر فرهنگ ياد  کرد .

شاخص های کیفیت زند گی
هاي  شاخص  ارائه  د ر  پیشگامانه  اقد امات  نخستین 
جکسون  شهرد اري  مسئولین  توسط  زند گي  کیفیت 
 Bell and)  ويل4 و فلوريد ا5 د رسال 1986 انجام شد
Morse, 1999). محققان د ر قالب د و د سته شاخص 

ها به مطالعه کیفیت زند گی شهری می پرد ازند :
1. گروه هايی که به بررسی شاخص های عینی مثاًل 
مسکن، خصوصیات اقتصاد ی و اجتماعی و غیره می 

پرد ازند .
2. گروه هايی که شاخصهای ذهنی مثل رضايتمند ی، 
اشتیاق، انگیزه و اد راکات افراد  نسبت به محیط خود  
از شاخص ها  اين د و د سته  اما  را مطالعه می کنند . 
د ر مطالعات کیفیت زند گی شهری مکمل يکد يگرند  
 Angur et al,)  و می بايست توامان استفاد ه شوند
چند   محیط شهری  د ريک  ما  که  چرا   .(2007 :47
بعد ی زند گی می کنیم و لذا ضروری  است که کیفیت 
زند گی به طرق چند  بعد ی اند ازه گیری و ارزيابی شود  

 .(Henderson et al , 2000:38 )
د ر د هه گذشته تاکید   قابل توجهی به تفکیک میان 
شاخص های عینی با شاخص های ذهنی شد ه است. 
نمونه چنین مطالعه-ای را می توان د ر مد ل سنجش 
 Marans &)کوپر و  مارانز  مسکونی  رضايتمند ی 
برای  حال  هر  د ر  کرد .  مشاهد ه   (Couper 2000
مطالعه و بررسی د ر رابطه با کیفیت زند گی، شاخص 
اند ازه شاخص های ذهنی د ر  به  های عینی د رست 
اهمیت  محیط  های  شاخص  و  فرد   روابط  مطالعه 
هد ف  پژوهش،  های  شاخص  نوع  تعیین  د ر  د ارد . 

باز  را  اصلی  نقش  و  د اشته  اساسی  اهمیت  پژوهش 
می کند . شاخص های ذهنی اين امکان را به ما می 
د هد  که بد انیم که بر اساس نظر مرد م چه چیزی از 
اهمیت بااليی برخورد ار است. د ر عین حال شاخص 
های عینی ابعاد ی را ارائه می د هند  که به طور قابل 
زمینه  برنظرات مرد م موثر است و همچنین  توجهی 
می  فراهم  را  ذهنی  های  برای شاخص  ارزشگذاری 
انتخاب  د ر  نظر  مورد   اولیه  اصول  ترين  مهم  آورد . 

شاخص ها عبارتند  از:
 جامعیت )تحلیل تمام جوانب اجتماعی، اقتصاد ی و 
غیره(. عینیت )واقعی بود ه و توانايی ارائه نتايج علمی 
عناصر  ذکر  از  )اجتناب  استقالل  باشد (.  د اشته  را 
کارگیری  به  )قابلیت  سنجش  قابلیت  همپوش(. 
د ر تکنیک های مطالعاتی(. د سترسی )سهولت د ر 

. (Li et al:2009)گرد آوری د اد ه ها(. پویایی
د ر جد ول شماره 1، به مجموعه ای از شاخص های 
توسط  که  زند گی  کیفیت  سنجش  د ر  نظر  مورد  
محققین مختلف مطرح گرد يد ه، اشاره شد ه است. اين 
جد ول نشان می د هد  که محققین رشته های مختلف 
علمی هر يک بر مبنای تخصص، زمینه کاری و د ر 
چارچوب  د ر  را  زند گی  کیفیت  خود   عاليق  نهايت 

شاخص های خاصی مورد  مطالعه قرار می د هند .

ابعاد  کیفیت زند گی
از  مختلفی  ابعاد   زند گی  کیفیت  مطالعات  د ر 
خصوصیات انسان و محیط زند گی او مورد  توجه می 
باشد  که بر مبنای اين ابعاد  تعريف شد ه شاخص هايی 
می  کلی  نگاه  يک  د ر  گرد د .  می  تد وين  و  طراحی 
توان ابعاد  اصلی د ر مطالعه و سنجش کیفیت زند گی 
را د ر چارچوب مفاهیم کالبد ی- محیطی، اقتصاد ی، 
اجتماعی و سیاسی- فرهنگی مورد  توجه قرار د اد  که 
توان هر  زمینه و موضوع مورد  مطالعه می  به  بسته 
يا  را د ر قالب شاخص های عینی  ابعاد   يا تمام  يک 
ذهنی و يا مجموعه ای از شاخص های عینی و ذهنی 

مورد  مطالعه قرار د اد .

4. Jackson Ville
5. Florida
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  (shafer et al,همکاران و  شافر  که  مد لی  د ر 
 (2000ارائه می د هند . تصويری از نحوه ارتباط بین 
زند گی  وکیفیت  پايد اری  زند گی،  قابلیت  مفهوم  سه 
را نمايش می د هند . د ر اين مد ل قابلیت زند گی به 
عنوان نتیجه ارتباط بین ابعاد  فیزيکی واجتماعی مورد  
توجه قرار گرفته و پايد اری نیز نتیجه ارتباط بین ابعاد  
است.  گرد يد ه  مطرح  )طبیعی(  فیزيکی  و  اقتصاد ی 
ارتباط بین اين سه بعد  د ر نهايت پايد اری يا کیفیت 
زند گی تعريف می گرد د . يکی از نواقص مد ل شافر 
و  فرهنگی  ابعاد   گرفتن  ناد يد ه  واقع  د ر  همکاران  و 
سیاسی و قد رت اثرگذاری اين ابعاد  د ر کیفیت زند گی 

مرد م می باشد .
چهار  زند گی،  کیفیت  مفهوم  پیچید گی  به  توجه  با 
مفهوم رکن اساسی د ر کیفیت زند گی شهری را د ر بر 
می گیرد . اين چهار بعد  عبارتند از: پايد اری اقتصاد ی، 
پايد اری  و  محیطی  پايد اری  اجتماعی،  پايد اری 
فرهنگی- سیاسی که د ر شکل شماره 1 اين ابعاد  به 
همراه معیارها نمايش د اد ه شد ه است که می تواند  د ر 
ارائه گرد يد ه و فرموله بند ی  قالب شاخص های آن 

گرد د .

تئوری های کیفیت زند گی
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هاي ها و نظريهگذارد كه اين خود زمينه ظهور تئوريمحيط شهري در روند توسعه و تكامل خود روندهايي را به نمايش مي
در عرصه مطالعات كيفيت زندگي تئوريهاي متعددي مطرح . گرددهاي شهري مينويني در عرصه مطالعات سكونتگاه
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محیط شهری د ر روند  توسعه و تکامل خود  روند هايی 
ظهور  زمینه  خود   اين  که  گذارد   می  نمايش  به  را 
مطالعات  عرصه  د ر  نوينی  های  نظريه  و  ها  تئوری 
سکونتگاه های شهری می گرد د . د ر عرصه مطالعات 
گرد يد ه  مطرح  متعد د ی  تئوريهای  زند گی  کیفیت 
سیاست  رویکرد   به  توان  می  جمله  از  که  است 
شناختی-اد ارکی7  روان  د ید گاه   ، گذاران6 
تحقیق  رویکرد   و  تجربی8  نیمه  رویکرد   و 

تجربی ساکنان9 اشاره کرد  )ولد بیگی، 1388(. 
سیاست  د يد گاه  گذاران:  سیاست  د ید گاه   -1
بر  شهری  محیط  کیفیت  تعريف  و  د رک  بر  گذاران 
پايه د و رويکرد  متفاوت کارشناس محور10 و مخاطب 

محور11 قرار د ارد . 
رويکرد   اين  محور:  مخاطب  1-1-د ید گاه 
مخاطبین  محیطی  اد راک  متفاوت  سطوح  پايه  بر 
بر  که  عواملی  خصوص  د ر  مخاطبین  از  د ارد .  قرار 
و  شود   می  سوال  گذارد   می  اثر  شان  متقابل  روابط 
 :14) گرد د   می  استخراج  محیط  کیفیت  متغییرهای 

 . ( Van poll,1997
اين  د ر  محور:  کارشناس  د ید گاه   -2-1
د يد گاه نظرات کارشناسان مبنای تمامی بررسی ها و 
تصمیمات مربوطه قرار می گیرد  اين د يد گاه از ابعاد  

مختلفی مورد  نقد  قرار می گیرد . 
د ر  اد راکی:  شناختی-  روان  د ید گاه   -2
محیط  کیفیت  از  شخص  ارزيابی  نحوه  د يد گاه  اين 
ارتباط بین شخص و محیط  بر اساس  سکونتی اش 
توصیف می شود . بد ين ترتیب که ارتباط بین شخص 
و محیط توسط ويژگی های شخصی )همچون سن، 
مختلف  های  روش  اقتصاد ی،  اجتماعی-  وضعیت 
و  غیره(  و  روان شخصیتی  سازگاری، خصیصه های 
خصیصه-های محیط همچون ارزش های موجود  د ر 
تاثیر قرار گرفته  ارزشی آن، تحت  يا ظرفیت  محیط 
و همچنین د ر کنار د و عامل فوق، ويژگی های منتج 
نوعی  به  که  محیط  و  بین شخص  متقابل  اثرات  از 

برانگیزند ه تعامل بین فرد  و محیط پیرامونش است، 
منجر به ارزش پذيری شخص از محیط پیرامونی اش 

.(Ibid: 15)  می شود
با  مغايرت  د ر  تجربي:  نیمه  رویکرد هاي   -3
رويکرد  مبتني بر قضاوت کارشناسان، رويکرد  د يگري 
که به د نبال فهم مفاهیم و مولفه هاي کیفیت محیط 
و رضايت مند ي بد ون ارجاع به سیستم هاي از قبل 
رويکرد   اين  گیرد .  مي  قرار  باشد ،  مي  شد ه  متصور 
بر اد راکات ساکنان از کیفیت سکونتي و فرآيند هاي 
تجربي د ر جهت جمع آوري آيتم ها يا د سته بند ي 
آن ها به سمت ابعاد  کلي تر و معیارها، متمرکز مي 
شود  اما هر د و کار را با هم انجام نمي د هد . بنابراين 
مي توان آن ها را به عنوان مد لي نیمه تجربي د انست 

 .(Ibid: 15)
4- روش تحقیق تجربي ساکنین: اين روش 
را به نوعي مي توان تکامل يافته روش تحقیق نیمه 
تجربي د انست که تا حد ود  زياد ي معايب آن برطرف 
شد ه است. اين د يد گاه به مطالعاتي محد ود  مي شود  

که:
- ر روي اد راک کیفیت محیط سکونتي تمرکز د ارند . 
- د ر مطالعاتي که رضايت مند ي سکونتي به عنوان 

يک معیار ارزيابي غالب د ر نظر گرفته مي شود . 
- د ر مطالعاتي که محقق بي واسطه د ر سايت مورد  

نظر محل سکونت ساکنان حضور مي يابد . 
تعد اد   روي  بر  سکونتي  نواحي  که  موارد ي  د ر   -
با  مرتبط  احتمالي  سکونتي  هاي  ويژگي  از  زياد ي 
کیفیت محیط، ارزيابي مي شود . د ر اين مطالعات از 
مخاطبان خواسته مي شود  که شرايط سکونتي فعلي 
شان را بر روي يک مجموعه از ويژگي هاي کیفیت 
توسط پرسش نامه و يا مصاحبه رود ررو ارزيابي کنند   

.(Ibid: 18)
بر مبنای مطالعه صورت گرفته از مجموعه رويکرد های 
مطرح شد ه می توان گفت که رويکرد  مورد  توجه د ر 
اين مقاله مبتنی بر رويکرد  تجربی ساکنین است. به 
6. Policy Maker’s Perspective
7. Cognitive-Psychological Perspective8.
8. Semi-Empirical Approaches

9. Empirical Research Perspective 
10. Expert-based
11. Exposure-based 
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عبارتی د يگر د ر اين مقاله از ساکنین شهر سگزآباد  د ر 
قالب پرسشنامه خواسته شد ه است تا نظرات خود  را 
د ر ارتباط با بهبود  استاند ارد های کیفیت زند گی و ابعاد  
آن، بعد  از شهر شد ن محل سکونتشان بیان کنند . د ر 
عین حال اين تحقیق از مبانی د يد گاه سیاست گذاران 

نیز به نحوی د ر تنظیم پرسشنامه بهره گرفته است.

مد ل سنجش کیفیت زند گی
يک  د ر  را  عباراتی  ساختن  محد ود   زمینه  ها  مد ل 
د يگر  عبارتی  به  آورند .  می  فراهم  چهارچوب خاص 
موجود   های  کنش  از  ای  شد ه  ساد ه  شکل  مد ل 
د ر   .)7 ص  )مهرگان،1387،  است  واقعی  جهان  د ر 
ارتباط با کیفیت زند گی و ابعاد  مختلف آن مد ل های 
متعد د ی از سوی اند يشمند ان ارائه شد ه است که از 
شد ه  د اد ه  بسط  متابولیسم  مد ل  به  توان  می  جمله 
  (New man ,نیومن از  انسانی12  های  سکونتگاه 
1999(، اشاره نمود  که د ر آن سالمت د ر محور می 
 Cheung) توسط چنگ د يگری که  مد ل  د ر  باشد . 
1997). پیشنهاد  شد ه است، د ر ارتباط با ابعاد  زند گی 
خوب است. رضايتمند ی، از جمله مد ل های معروف 
د ر ارتباط با کیفیت زند گی می باشد  که از آن جمله 
و   (Van Poll 1997) پول  وان  مد ل  به  توان  می 

  (Van poll & Vanکمپ وان  و  پول  وان  مد ل 
توان  می  حال  عین  د ر  کرد .  اشاره   kamp 2001)
  (see:به انواع مختلف د يگری از مد ل ها نیز اشاره
 Marans & Mohai,1991 & Marans, 2003

.(& Pacione, 2003 & Rapley,2003: 196
د ر اين مقاله از آنجايیکه محور اصلی بحث، بررسی 
روستای  شد ن  شهر  که  است  اثراتی  سنجش  و 
د ر  و  است  د اشته  ساکنین  کیفیت  روی  بر  سگزآباد  
آن به بررسی رضايتمند ی ساکنین پرد اخته می شود  
و با توجه به اينکه رويکرد  تئوريک تحقیق مبتنی بر 
رويکرد  تحقیق تجربی ساکنین است لذا مد ل کمپبل 
اين  مبنای  عنوان  به   ،(Campbell et al, 1976)
سنجش  مد ل  اين  مبنای  است.  گرفته  قرار  تحقیق 
رضايتمند ی است. مد ل رضايتمند ی مد لی است که 
د ر آن ابعاد  گوناگون رضايتمند ی شامل رضايتمند ی 
گرفته  قرار  توجه  مورد   خانه  و  جامعه  شهر،  مکانی 
است. د ر مد ل پیشنهاد ی کمپبل و همکاران)1976(، 
آنچنان که د ر شکل شماره 3 نشان د اد ه شد ه است، 
ارزيابی  نحوه   ، زمینه13  که  د ارد   تاکید   نکته  اين  بر 
از شرايط و مشخصات افراد  د ر کیفیت زند گی موثر 
است. د ر اين مد ل منظور از زمینه همان شرايط عینی 
بر  است.  شهروند ان  زند گی  محیط  موجود   وضع  يا 

12. Extended Metabolism Model of human Settlement
13. Context

10

 
 Campbell, et al, 1976 : ، ماخذابعاد انساني و محيطي كيفيت زندگي .3شكل 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يق روش تحق
 هاي آماري دركه براي تحليل و تشريح موضوع مورد بررسي از روش بودهتحليلي  هاي توصيفي-روش اين مقاله روش

در عين حال از دو شيوه مطالعات اسنادي و مطالعات ميداني در قالب توزيع . استفاده شده است SPSSافزار نرم قالب
مي توان گفت اين مقاله از انواع مطالعات اكتشافي بوده كه . شده استهاي مورد نياز اين تحقيق گردآوري پرسشنامه، داده

در آن به كشف و بررسي ابعاد رضايتمندي زندگي پرداخته و در عين حال مي توان آن را نوعي مطالعه تبييني دانست كه در 
توان اين هدف نيز مي از نظر. آن رابطه علت و معلولي بين كيفيت زندگي و شهر شدن روستاي سگزآباد بررسي مي شود

۱۴Fايتحقيق را نوعي تحقيق توسعه

. مطرح نمود 15
در واقع شيوه  .در مطالعات اسنادي مهمترين منابع مورد استناد بررسي شده و در قالب مباني نظري ارائه گرديده است

پرسشنامه در  315عداد زندگي در شهر سگزآباد ت كيفيتبه منظور سنجش  .گردآوري داده ها در اين مقاله پيمايشي مي باشد
در پرسشنامه سعي بر آن شد تا سواالتي تدوين گردد كه  .توزيع گرديده است) محله باال و محله پايين(محله كالن 2قالب 

براي اين منظور از . در عين سادگي و قابليت فهم بتواند كيفيت زندگي و رضايتمندي ساكنين را مورد سنجش قرار دهد
مورد شامل مشخصات  10 دسوال بوده كه تعدا 30شامل  مجموع كل سواالت. اده گرديده استتايي استف 3طيف ليكرت 

. اي در نظر گرفته شودوع كاوش اصيل به منظور كسب دانش علمي و فني جديد كه براي آن كاربرد ويژههر ن 15
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1976 ,Campbell, et al  :شکل 3. ابعاد  انسانی و محیطی کیفیت زند گی، ماخذ
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اساس ابعاد  رضايتمند ی، کمپل و همکاران نشان می 
د رک  و  ارزيابی  نوع  انعکاس  رضايتمند ی  که  د هند  
اين  د ر هر مقیاس جغرافیايی است که  مرد م ساکن 

مساله نیز تحت تاثیر شرايط عینی محیط است.

روش تحقیق
بود ه  تحلیلی  توصیفی-  مقاله روش های  اين  روش 
از  بررسی  مورد   موضوع  تشريح  و  تحلیل  برای  که 
روش های آماری د ر قالب نرم افزار SPSS استفاد ه 
شد ه است. د ر عین حال از د و شیوه مطالعات اسناد ی 
د اد ه  پرسشنامه،  توزيع  قالب  د ر  مید انی  مطالعات  و 
های مورد  نیاز اين تحقیق گرد آوری شد ه است. می 
توان گفت اين مقاله از انواع مطالعات اکتشافی بود ه 
که د ر آن به کشف و بررسی ابعاد  رضايتمند ی زند گی 
پرد اخته و د ر عین حال می توان آن را نوعی مطالعه 
بین  معلولی  و  رابطه علت  آن  د ر  د انست که  تبیینی 
کیفیت زند گی و شهر شد ن روستای سگزآباد  بررسی 
را  تحقیق  اين  توان  نیز می  نظر هد ف  از  می شود . 

نوعی تحقیق توسعه ای14مطرح نمود .
استناد   مورد   منابع  مهمترين  اسناد ی  مطالعات  د ر 
گرد يد ه  ارائه  نظری  مبانی  قالب  د ر  و  شد ه  بررسی 
است. د ر واقع شیوه گرد آوری د اد ه ها د ر اين مقاله 
پیمايشی می باشد . به منظور سنجش کیفیت زند گی 
 2 قالب  د ر  پرسشنامه   315 تعد اد   سگزآباد   شهر  د ر 
محله کالن)محله باال و محله پايین( توزيع گرد يد ه 
است. د ر پرسشنامه سعی بر آن شد  تا سواالتی تد وين 
گرد د  که د ر عین ساد گی و قابلیت فهم بتواند  کیفیت 
زند گی و رضايتمند ی ساکنین را مورد  سنجش قرار 
د هد . برای اين منظور از طیف لیکرت 3 تايی استفاد ه 
گرد يد ه است. مجموع کل سواالت شامل 30 سوال 
و  فرد ی  مشخصات  شامل  مورد    10 تعد اد   که  بود ه 
توصیفات هر فرد  از کیفیت زند گی خود  به صورت باز 
طراحی شد ه و 20 مورد  نیز به صورت سواالت بسته 

بود ه است.
د ر اين مقاله سعی بر آن شد ه تا گويه های بی تفاوت 

مستقیما  گويه  گرد ند   حذف  آور  ابهام  و  ربط  بی  و 
لذا  است.  گرد يد ه  پخش  مقد ماتی  تحقیقات  از  پس 
بعد  از تد وين پرسشنامه مقد ماتی با هد ف ارتقاء کمی 
 pretest فرايند   پرسشنامه  )اعتبار(  کیفی  و  )روايی( 
حد اقل با 30 نمونه گرفته انجام شد ه و بعد  از بررسی 

آن گويه های ابهام انگیز حذف گرد يد ه است.
اعتبار  از روش  ابتد ا  اعتبار د رونی  به منظور سنجش 
شد ه  استفاد ه  پرسشنامه  اعتبار  افزايش  برای  محتوا 
است. د ر اين راستا با استفاد ه از مقیاس های آزمون 
شد ه د ر پژوهش های کیفیت زند گی و نظر خواهی از 
اساتید  و کارشناسان متخصص د ر اين زمینه گام اولیه 
شد ه  تد وين  پرسشنامه  سپس  است.  شد ه  برد اشته 
است  تکمیل شد ه  نهايی  و  مقد ماتی  مرحله  د و  طی 
و با بررسی پاسخ های به د ست آمد ه 30 پرسشنامه 
پرسشنامه  الزم،  آماری  محاسبات  انجام  و  مقد ماتی 

نهايی تد وين گرد يد .
حجم نمونه مورد  مطالعه د ر اين پژوهش به صورت 
احتمالی و بر اساس فرمول کوکران )حافظ نیا، 1387، 
مورد ،   315  ،  95/5 اطمینان  سطح  با   ،)138 ص 
بر  پرسشنامه  توزيع   .)1 )رابطه  است  شد ه  محاسبه 
پايین،  و  باال  محله  قالب  د ر  شهر  تقسیمات  اساس 
تفکیک  به  محله  هر  د ر  که  است.  گرفته  صورت 
زيرمحالت پرسشنامه به طور میانگین توزيع گرد يد ه 

است.
رابطه 1 
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مورد نيز به صورت سواالت بسته بوده  20فردي و توصيفات هر فرد از كيفيت زندگي خود به صورت باز طراحي شده و 
 .است

ذف گردند گويه مستقيما پس از تحقيقات در اين مقاله سعي بر آن شده تا گويه هاي بي تفاوت و بي ربط و ابهام آور ح
پرسشنامه ) اعتبار(و كيفي ) روايي(لذا بعد از تدوين پرسشنامه مقدماتي با هدف ارتقاء كمي . مقدماتي پخش گرديده است

 .نمونه گرفته انجام شده و بعد از بررسي آن گويه هاي ابهام انگيز حذف گرديده است 30حداقل با  pretestفرايند 
در اين راستا با . ر سنجش اعتبار دروني ابتدا از روش اعتبار محتوا براي افزايش اعتبار پرسشنامه استفاده شده استبه منظو

ساتيد و كارشناسان متخصص در اين استفاده از مقياس هاي آزمون شده در پژوهش هاي كيفيت زندگي و نظر خواهي از ا
تدوين شده طي دو مرحله مقدماتي و نهايي تكميل شده است و با سپس پرسشنامه . مينه گام اوليه برداشته شده استز

. پرسشنامه مقدماتي و انجام محاسبات آماري الزم، پرسشنامه نهايي تدوين گرديد 30بررسي پاسخ هاي به دست آمده 
، با )138 ، ص1387حافظ نيا، ( حجم نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش به صورت احتمالي و بر اساس فرمول كوكران

توزيع پرسشنامه بر اساس تقسيمات شهر در قالب محله باال ). 1 رابطه( مورد، محاسبه شده است 315،  5/95سطح اطمينان 
. كه در هر محله به تفكيك زيرمحالت پرسشنامه به طور ميانگين توزيع گرديده است. و پايين، صورت گرفته است

1رابطه 
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ها صعودي است براين اساس به كار رفته و در عين حال با توجه به اينكه جهت شاخص) ليكرت( گانه 3ف با توجه به طي
براي . باشدنشاندهنده كمترين حد مي 1نشاندهنده باالترين حد مطلوبيت و  3باشد كه در نوسان مي 3تا  1مقادير مدنظر از 

تحليل عاملي و نيز براي نشان دادن همبستگي بين شهر شدن از  عوامل اصلي تحقيق و شناساييبررسي و مطالعه موضوع 
. و كيفيت زندگي از همبستگي پيرسون استفاده شده است

 
تحقيق  ساختار

اينكه چارچوب مطالعاتي در تحقيقات كيفيت زندگي چيست يگي ديگر از ابهامات و مسائلي است كه بر پيچيدگي تحقيقات 
اينكه محيط زندگي در قالب يك سيستم و يا اكوسيستم است كه دو بخش محيط و اما توجه به . افزايدكيفيت زندگي مي

انسان با ويژگي هاي مرتبط با هر يك تشكيل دهنده كليت اين اكوسيستم است، تا حدي مي تواند در شناخت چارچوب 
ي تحقيق خود تعريف محققين مختلف در بررسي هاي كيفيت زندگي چارچوب خاصي را برا .مطالعه كيفيت زندگي موثر افتد

 ,Hardi(، هاردي)Camagni et al., 1998: 105(مي كنند كه از آن جمله مي توان به مطالعات كامانگي و همكارانش
اشاره كرد كه سه محيط فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي را به عنوان چارچوب ) Rinner, 2007: 912(و رينر) 2006:136

. اندكار تحقيقاتي خود تعريف كرده
چارچوب مورد نظر سعي در شناسايي و ايجاد ارتباط بين در اين مقاله توجه به بررسي ادبيات مرتبط با كيفيت زندگي،  با

وب مفهومي اثراتي را در اين چارچ). 4نيد به شكل شماره توجه ك( كيفيت زندگي و اثرات شهر شدن روستاي سگزآباد دارد
نين داشته باشد به عنوان نقطه شروع حركت و از پس شناخت عوامل كه مي تواند شهر شدن بر روي كيفيت زندگي ساك

.  اساسي كيفيت زندگي قرار دارد

د ر  و  رفته  کار  به  )لیکرت(  گانه  به طیف 3  توجه  با 
عین حال با توجه به اينکه جهت شاخص ها صعود ی 
است براين اساس مقاد ير مد نظر از 1 تا 3 د ر نوسان 
می باشد  که 3 نشاند هند ه باالترين حد  مطلوبیت و 
1 نشاند هند ه کمترين حد  می باشد . برای بررسی و 
از  تحقیق  اصلی  عوامل  شناسايی  و  موضوع  مطالعه 

14. هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب د انش علمي و فني جد يد  که براي آن کاربرد  ويژه اي د ر نظر گرفته شود .
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تحلیل عاملی و نیز برای نشان د اد ن همبستگی بین 
پیرسون  همبستگی  از  زند گی  کیفیت  و  شد ن  شهر 

استفاد ه شد ه است.

ساختار تحقیق
اينکه چارچوب مطالعاتی د ر تحقیقات کیفیت زند گی 
چیست يگی د يگر از ابهامات و مسائلی است که بر 
اما  افزايد .  می  زند گی  کیفیت  تحقیقات  پیچید گی 
سیستم  يک  قالب  د ر  زند گی  محیط  اينکه  به  توجه 
و يا اکوسیستم است که د و بخش محیط و انسان با 
ويژگی های مرتبط با هر يک تشکیل د هند ه کلیت اين 
اکوسیستم است، تا حد ی می تواند  د ر شناخت چارچوب 
مطالعه کیفیت زند گی موثر افتد . محققین مختلف د ر 
بررسی های کیفیت زند گی چارچوب خاصی را برای 
تحقیق خود  تعريف می کنند  که از آن جمله می توان 
 Camagni et)همکارانش و  کامانگی  مطالعات  به 
 (Hardi, 2006:136)هارد ی  ،(al., 1998: 105
سه  که  کرد   رينر (Rinner, 2007: 912)اشاره  و 
عنوان  به  را  اقتصاد ی  و  اجتماعی  فیزيکی،  محیط 

چارچوب کار تحقیقاتی خود  تعريف کرد ه اند .
زند گی،  کیفیت  با  مرتبط  اد بیات  بررسی  به  توجه  با 
د ر اين مقاله چارچوب مورد  نظر سعی د ر شناسايی و 
ايجاد  ارتباط بین کیفیت زند گی و اثرات شهر شد ن 
روستای سگزآباد  د ارد  )توجه کنید  به شکل شماره 4(. 
د ر اين چارچوب مفهومی اثراتی را که می تواند  شهر 
شد ن بر روی کیفیت زند گی ساکنین د اشته باشد  به 
از پس شناخت عوامل  و  نقطه شروع حرکت  عنوان 

اساسی کیفیت زند گی قرار د ارد . 
عنوان  به  شد ن  شهر  مفهومی،  چارچوب  اين  د ر 
فرايند ی تعريف می شود  که د ر پی آن کلیه تغییراتی 
د ر يک محیط با ساختار روستايی به موازات آن مورد  
ابعاد   از طرف د يگر  تحلیل و بررسی قرار می گیرد . 
عینی وضعیت موجود  شهر و ابعاد  ذهنی نیز قضاوتی 
است که ساکنین ارائه می د هند  که از آن به عنوان 
ياد  شد ه است. بررسی و تحلیل  اد راکات شهروند ان 
می  ارائه  زير  مفهومی  چارچوب  قالب  د ر  فرضیات 

گرد د  )شکل شماره 4(.
محد ود ه مورد  مطالعه

سگزآباد  يکی از شهرهای تاريخی استان قزوين است. 
اين شهر د ر بخش مرکزی شهرستان بوئین زهرا قرار 
د ارد . جمعیت اين شهر طبق سرشماری سال 1385، 
برابر با 4958 نفر بود ه است )مرکز آمار ايران، 1385(. 
عرض  38د قیقه  و  35د رجه  مختصات  د ر  شهر  اين 
شمالی و 49 د رجه و 3 د قیقه طول شرقی واقع شد ه 

است )سازمان جغرافیايی ارتش(.

یافته ها
سنجش رضایتمند ی د ر شهر سگزآباد 

شهر  د ر  رضايتمند ی  مطالعه  و  بررسی  منظور  به 
شد ه،  ساخته  محیط   3 قالب  د ر  ها  بررسی  سگزآباد  
انجام گرفته است.  محیط زند گی و محیط اجتماعی 
تحلیل های به عمل آمد ه د ر بعد  محیط ساخته شد ه 
د ر قالب 5 گويه صورت گرفته است و از شهروند ان 
خواسته شد ه است تا نظرات خود  را د ر رابطه با بهبود  
يا عد م بهبود  د ر ابعاد  پاکیزگی و نظافت شهر، کمیت 
و کیفیت آب، فضای سبز و پارک، جمع آوری زباله 
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شود كه در پي آن كليه تغييراتي در يك محيط با ساختار در اين چارچوب مفهومي، شهر شدن به عنوان فرايندي تعريف مي
ديگر ابعاد عيني وضعيت موجود شهر و ابعاد ذهني نيز  از طرف. گيردروستايي به موازات آن مورد تحليل و بررسي قرار مي

بررسي و تحليل فرضيات در  .دهند كه از آن به عنوان ادراكات شهروندان ياد شده استقضاوتي است كه ساكنين ارائه مي
 ).4 شكل شماره( قالب چارچوب مفهومي زير ارائه مي گردد

 
چارچوب مفهومي و عملياتي تحقيق  .4شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

محدوده مورد مطالعه 
جمعيت . زهرا قرار دارداين شهر در بخش مركزي شهرستان بوئين. سگزآباد يكي از شهرهاي تاريخي استان قزوين است

اين شهر در مختصات ). 1385 مركز آمار ايران،( استنفر بوده 4٫958، برابر با 1385اين شهر طبق سرشماري سال 
). سازمان جغرافيايي ارتش( دقيقه طول شرقي واقع شده است 3درجه و  49دقيقه عرض شمالي و 38درجه و 35

ها يافته
سنجش رضايتمندي در شهر سگزآباد 

حيط و م زندگيمحيط ساخته شده، محيط  3ب لاها در قدر شهر سگزآباد بررسيبه منظور بررسي و مطالعه رضايتمندي 
گويه صورت گرفته است و از  5در قالب  ساخته شده هاي به عمل آمده در بعد محيطتحليل. اجتماعي انجام گرفته است

شهروندان خواسته شده است تا نظرات خود را در رابطه با بهبود يا عدم بهبود در ابعاد پاكيزگي و نظافت شهر، كميت و 

عينيذهني

شناسايي عوامل اساسي در كيفيت زندگي

ذهني  ويژگيهاي

شهروندان  ادراكات

مقياس ليكرت

كيفيت زندگي ذهني

تحليل و ارزيابي

 يت زندگي ساكنينبررسي اثرات شهر شدن سگزآباد بر بهبود كيف

)رضايتمندي(ابعاد عيني محيط در قالب ذهني سنجش اثرات

شکل 4. چارچوب مفهومی و عملیاتی تحقیق
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توجه  با  نمايند .  نهايت وضعیت مسکن، مطرح  د ر  و 
شهروند ان  از  توجهی  قابل  بخش  تحقیق،  نتايج  به 
د ر رابطه با نظافت و پاکیزگی شهر و نیز جمع آوری 
زباله اظهار رضايت نمود ه و تبد يل روستای سگزآباد  
به شهر را د ر بهبود  موارد  مذکور مثبت ارزيابی نمود ه 
اند  )جد ول شماره 2(. با توجه به اعمال قوانین مربوط 
به کمیسیون ماد ه 100 که با استقرار شهرد اری نمود  
د ر  و ساز  د ر ساخت  نظارت  از طريق  يافته،  حقوقی 
رابطه با اعطای پروانه ساختمانی تا حد  بسیار زياد ی 
شد ن  شهر  از  پیش  تا  که  ساختمانی  استاند ارد های 
بررسی  از  پس  گرد د .  می  اعمال  نبود ،  توجه  مورد  
صورت گرفته که د ر قالب پرسشنامه صورت گرفت، 
نتايج نشان د اد  که بیش از 53 د رصد  شهروند ان نیز 

د ر اين رابطه نظر مثبتی د ارند  )جد ول شماره 2(. 
قرار  بررسی  مورد   گويه   4 زند گی  محیط  بررسی  د ر 
آموزشی  بهبود  وضعیت  با  رابطه  د ر  است که  گرفته 
نصف  به  نزد يک  شد ن  شهر  از  بعد   سگزآباد   شهر 
مثبتی  تغییر  که  بود ند   باور  اين  بر  نمونه  شهروند ان 
مد رسه  د و  د ارای  شهر  اين  است.  نگرفته  صورت 
و  د خترانه  صورت  به  راهنمايی  مد رسه  د و  ابتد ايی، 
پسرانه است د ر رابطه با د بیرستان تنها يک د بیرستان 

پسرانه به صورت مستقل بود ه و د بیرستان د خترانه به 
صورت د و شیفته با مد رسه راهنمايی مشترک است. 
د ر عین حال اين تعد اد  با شهر شد ن تغییری نکرد ه 

است )جد ول شماره 3(.
د ر  مثبتی  نگرش  شهروند ان  د رصد    50 از  بیش 
با  د ارند .  بهد اشتی  امکانات  وضعیت  بهبود   با  رابطه 
از شهر شد ن تعد اد  مطب ها د ر  اينکه بعد   توجه به 
شهر افزايش يافت همین عامل به عنوان يک فاکتور 
عینی )منظور بعد  فیزيکی يا بعد ی که نمود  فیزيکی 
د ارد ( بر قضاوت ذهنی شهروند ان تاثیر گذاشته است 

)جد ول شماره 3(.
با توجه به اينکه تنها عملکرد  شهرد اری د ر رابطه با 
فضای سبز و امکانات تفريحی شهر ايجاد  مید انی د ر 
ورود ی شهر با عنوان مید ان امام خمینی است که د ر 
ارتباطی  محور  يعنی  شهر  يک  د رجه  شريان  محور 
بوئین زهرا- تاکستان واقع شد ه و نیز تعد اد  معد ود ی 
فضای  سرانه  لذا  است  تفريحی  و  ورزشی  وسايل  از 
سبز )البته به جز فضاهای سبز مربوط به باغات که د ر 
اطراف شهر و د ر موارد ی د ر د اخل شهر قرار د ارد ( و 
فضای گذران اوقات فراغت بسیار محد ود  )0.5 متر( 
است. د ر اين راستا و با توجه به اهمیت شاخص تفريح 
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با توجه به نتايج تحقيق، بخش . مطرح نمايند و در نهايت وضعيت مسكن، هآوري زبالجمع ،كيفيت آب، فضاي سبز و پارك
آوري زباله اظهار رضايت نموده و تبديل روستاي قابل توجهي از شهروندان در رابطه با نظافت و پاكيزگي شهر و نيز جمع

توجه به اعمال قوانين مربوط به با  ).2 جدول شماره( اندمذكور مثبت ارزيابي نموده سگزآباد به شهر را در بهبود موارد
كه با استقرار شهرداري نمود حقوقي يافته، از طريق نظارت در ساخت و ساز در رابطه با اعطاي پروانه  100 سيون مادهيكم

پس از . گرددساختماني تا حد بسيار زيادي استانداردهاي ساختماني كه تا پيش از شهر شدن مورد توجه نبود، اعمال مي
درصد شهروندان نيز در اين  53ت گرفته كه در قالب پرسشنامه صورت گرفت، نتايج نشان داد كه بيش از بررسي صور

).  2 جدول شماره( رابطه نظر مثبتي دارند
 

از نظر ساكنين سگزآباد  ساخته شده درصد فراواني تاثير شهر شدن سگزآباد بر بهبود بعد كيفيت محيط .2جدول
هبود يافته ببي نظر بهبود نيافته گويه 
 1/69 9/9 21نظافت و پاكيزگي 

 4/49 2/6 4/44كميت و كيفيت آب 
 3/59 1/11 6/29فضاي سبز و پارك  

 1/74 1/11 8/14جمع آوري زباله 
 1/53 3/17 6/29وضعيت مسكن 

 
گزآباد بعد از در رابطه با بهبود وضعيت آموزشي شهر سگويه مورد بررسي قرار گرفته است كه  4در بررسي محيط زندگي 

اين شهر داراي دو . شهر شدن نزديك به نصف شهروندان نمونه بر اين باور بودند كه تغيير مثبتي صورت نگرفته است
مدرسه ابتدايي، دو مدرسه راهنمايي به صورت دخترانه و پسرانه است در رابطه با دبيرستان تنها يك دبيرستان پسرانه به 

در عين حال اين تعداد با . ترانه به صورت دو شيفته با مدرسه راهنمايي مشترك استصورت مستقل بوده و دبيرستان دخ
). 3 جدول شماره( شهر شدن تغييري نكرده است

 
از نظر ساكنين سگزآباد  زندگي محيط درصد فراواني تاثير شهر شدن سگزآباد بر بهبود وضعيت .3جدول

بهبود يافته بي نظر بهبود نيافته گويه 
 5/39 6/13 9/46ش وضعيت آموز

وضعيت امكانات 
بهداشتي 

8/35 6/13 6/50 

 1/32 5/23 4/44تفريح و فراغت 
 8/38 10 2/51حمل و نقل 

 
با توجه به اينكه بعد از شهر . درصد شهروندان نگرش مثبتي در رابطه با بهبود وضعيت امكانات بهداشتي دارند 50بيش از 

منظور بعد فيزيكي يا بعدي كه نمود ( همين عامل به عنوان يك فاكتور عيني ها در شهر افزايش يافتشدن تعداد مطب
). 3 جدول شماره( بر قضاوت ذهني شهروندان تاثير گذاشته است) فيزيكي دارد
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با توجه به نتايج تحقيق، بخش . مطرح نمايند و در نهايت وضعيت مسكن، هآوري زبالجمع ،كيفيت آب، فضاي سبز و پارك
آوري زباله اظهار رضايت نموده و تبديل روستاي قابل توجهي از شهروندان در رابطه با نظافت و پاكيزگي شهر و نيز جمع

توجه به اعمال قوانين مربوط به با  ).2 جدول شماره( اندمذكور مثبت ارزيابي نموده سگزآباد به شهر را در بهبود موارد
كه با استقرار شهرداري نمود حقوقي يافته، از طريق نظارت در ساخت و ساز در رابطه با اعطاي پروانه  100 سيون مادهيكم

پس از . گرددساختماني تا حد بسيار زيادي استانداردهاي ساختماني كه تا پيش از شهر شدن مورد توجه نبود، اعمال مي
درصد شهروندان نيز در اين  53ت گرفته كه در قالب پرسشنامه صورت گرفت، نتايج نشان داد كه بيش از بررسي صور

).  2 جدول شماره( رابطه نظر مثبتي دارند
 

از نظر ساكنين سگزآباد  ساخته شده درصد فراواني تاثير شهر شدن سگزآباد بر بهبود بعد كيفيت محيط .2جدول
هبود يافته ببي نظر بهبود نيافته گويه 
 1/69 9/9 21نظافت و پاكيزگي 

 4/49 2/6 4/44كميت و كيفيت آب 
 3/59 1/11 6/29فضاي سبز و پارك  

 1/74 1/11 8/14جمع آوري زباله 
 1/53 3/17 6/29وضعيت مسكن 

 
گزآباد بعد از در رابطه با بهبود وضعيت آموزشي شهر سگويه مورد بررسي قرار گرفته است كه  4در بررسي محيط زندگي 

اين شهر داراي دو . شهر شدن نزديك به نصف شهروندان نمونه بر اين باور بودند كه تغيير مثبتي صورت نگرفته است
مدرسه ابتدايي، دو مدرسه راهنمايي به صورت دخترانه و پسرانه است در رابطه با دبيرستان تنها يك دبيرستان پسرانه به 

در عين حال اين تعداد با . ترانه به صورت دو شيفته با مدرسه راهنمايي مشترك استصورت مستقل بوده و دبيرستان دخ
). 3 جدول شماره( شهر شدن تغييري نكرده است

 
از نظر ساكنين سگزآباد  زندگي محيط درصد فراواني تاثير شهر شدن سگزآباد بر بهبود وضعيت .3جدول

بهبود يافته بي نظر بهبود نيافته گويه 
 5/39 6/13 9/46ش وضعيت آموز

وضعيت امكانات 
بهداشتي 

8/35 6/13 6/50 

 1/32 5/23 4/44تفريح و فراغت 
 8/38 10 2/51حمل و نقل 

 
با توجه به اينكه بعد از شهر . درصد شهروندان نگرش مثبتي در رابطه با بهبود وضعيت امكانات بهداشتي دارند 50بيش از 

منظور بعد فيزيكي يا بعدي كه نمود ( همين عامل به عنوان يك فاكتور عيني ها در شهر افزايش يافتشدن تعداد مطب
). 3 جدول شماره( بر قضاوت ذهني شهروندان تاثير گذاشته است) فيزيكي دارد

جد ول2. د رصد  فراوانی تاثیر شهر شد ن سگزآباد  بر بهبود  بعد  کیفیت محیط ساخته شد ه از نظر ساکنین سگزآباد 

جد ول3. د رصد  فراوانی تاثیر شهر شد ن سگزآباد  بر بهبود  وضعیت محیط زند گی از نظر ساکنین سگزآباد 
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وضعیت  با  رابطه  د ر  شهروند ان  از  فراغت  اوقات  و 
آمد   به عمل  اوقات فراغت سواالتی  امکانات گذران 
اظهار  شوند گان  پرسش  از  45د رصد   به  نزد يک  که 
نارضايتی نمود ه و تنها 32.1 د رصد  نظر مثبتی د اشتند  

)جد ول شماره 3(. 
شکل  شهرد اری  استقرار  با  اگرچه  سگزآباد   شهر 
منظمی د ر ارتباط با سیستم حمل ونقل برون شهری 
که عمد تا د ر محور سگزآباد - بوئین زهرا فعالیت د ارد ، 
به خود  گرفته است اما هیچگونه تسهیالتی مبنی بر 
استقرار سامانه حمل  و نقل د رون شهری د يد ه نمی 
شود . د ر اين ارتباط نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه 
نیز نشان می د هد  که 51.2 د رصد  از ساکنین شهر 
شد ن سگزآباد  را د ر بهبود  حمل ونقل موثر نمی د انند  

)جد ول شماره 3(.
د ر  توجه  مورد   معیارهای  از  يکی  اينکه  به  توجه  با 
مطالعات کیفیت زند گی شهری بررسی ابعاد  اجتماعی 
و شناخت آن د ر شهر از سوی شهروند ان است لذا د ر 
اين تحقیق د ر قالب 7 گويه تحت عنوان احساس تعلق 

به محیط، بهبود  نحوه مشارکت عمرانی، نظرخواهی 
مرد می د ر فعالیت های عمرانی، میزان مشارکت د ر 
فعالیت های عمرانی، احساس امنیت، امید  به زند گی 
پرسید ه  سواالتی  شهروند ان  از  رضايت،  احساس  و 
)بهبود   د وم  های  گويه  مورد   د ر  ويژه  به  که  شد ه 
مرد می  سوم)نظرخواهی  و  عمرانی(  مشارکت  نحوه 
نظر منفی  اکثر شهروند ان  فعالیت های عمرانی(  د ر 
سگزآباد   روستای  شد ن  شهر  که  معتقد ند   د اشتند  

تغییرات چند انی را ايجاد  نکرد ه است )جد ول شماره 4(.

همبستگی بین شهر شد ن و کیفیت زند گی 
ساکنین

شد ن  شهر  بین  همبستگی  د رجه  د اد ن  نشان  برای 
شهر  د ر  زند گی  کیفیت  د رجه  و  سگزآباد   روستای 
 Spss ای  رايانه  ی  برنامه  از  استفاد ه  با  سگزآباد  
آمد   بد ست  فوق  متغیرهای  بین  پیرسون  همبستگی 
که میزان Sig د ر آن 0/001 شد ه که مطابق تفسیر 
رابطه   0/05 از  کمتر    Sig د ر  برنامه  اين  توصیفی 
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با توجه به اينكه تنها عملكرد شهرداري در رابطه با فضاي سبز و امكانات تفريحي شهر ايجاد ميداني در ورودي شهر با 
تاكستان واقع شده و  -ن امام خميني است كه در محور شريان درجه يك شهر يعني محور ارتباطي بوئين زهراعنوان ميدا

بز مربوط به باغات كه در سالبته به جز فضاهاي ( نيز تعداد معدودي از وسايل ورزشي و تفريحي است لذا سرانه فضاي سبز
در اين راستا . است) متر 0.5( غت بسيار محدوداگذران اوقات فرو فضاي ) اطراف شهر و در مواردي در داخل شهر قرار دارد

و با توجه به اهميت شاخص تفريح و اوقات فراغت از شهروندان در رابطه با وضعيت امكانات گذران اوقات فراغت سواالتي 
جدول ( بتي داشتنددرصد نظر مث 32.1درصد از پرسش شوندگان اظهار نارضايتي نموده و تنها 45به عمل آمد كه نزديك به 

  ). 3 شماره
ونقل برون شهري كه عمدتا در محور تباط با سيستم حملرشهر سگزآباد اگرچه با استقرار شهرداري شكل منظمي در ا

نقل درون  و بوئين زهرا فعاليت دارد، به خود گرفته است اما هيچگونه تسهيالتي مبني بر استقرار سامانه حمل -سگزآباد
درصد از ساكنين شهر شدن  51.2دهد كه در اين ارتباط نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه نيز نشان مي. دشوشهري ديده نمي

 ).3 جدول شماره( داننديونقل موثر نمسگزآباد را در بهبود حمل
ر د اجتماعي و شناخت آنبا توجه به اينكه يكي از معيارهاي مورد توجه در مطالعات كيفيت زندگي شهري بررسي ابعاد 

گويه تحت عنوان احساس تعلق به محيط، بهبود نحوه مشاركت  7شهر از سوي شهروندان است لذا در اين تحقيق در قالب 
، احساس امنيت، اميد به زندگي و هاي عمرانيميزان مشاركت در فعاليت ،هاي عمرانيعمراني، نظرخواهي مردمي در فعاليت

و ) بهبود نحوه مشاركت عمراني( هاي دومده كه به ويژه در مورد گويهاز شهروندان سواالتي پرسيده ش احساس رضايت،
اكثر شهروندان نظر منفي داشتند معتقدند كه شهر شدن روستاي سگزآباد ) هاي عمرانينظرخواهي مردمي در فعاليت(سوم

  ).4 جدول شماره( تغييرات چنداني را ايجاد نكرده است
  از نظر ساكنين سگزآباد محيط اجتماعيآباد بر بهبود بعد كيفيت درصد فراواني تاثير شهر شدن سگز .4جدول

  بهبود يافته بي نظر  بهبود نيافته گويه
  6/45  9/30  5/23  احساس تعلق به اجتماع

  7/24  6/29  7/45  بهبود نحوه مشاركت عمراني
  3/12  3/17  4/70  هاي عمرانينظرخواهي مردمي در فعاليت
  3/43  5/18  1/48  رانيهاي عمميزان مشاركت در فعاليت

  1/53  16  9/30 احساس امنيت
  9/51  6/29  5/18  اميد به زندگي

  6/59  8/14  6/29  احساس رضايت
 

  همبستگي بين شهر شدن و كيفيت زندگي ساكنين
با استفاده از درجه كيفيت زندگي در شهر سگزآباد  و زآبادسگ شدن روستاي شهربراي نشان دادن درجه همبستگي بين 

شده كه مطابق  001/0در آن  Sigهمبستگي پيرسون بين متغيرهاي فوق بدست آمد كه ميزان  Spssاي ي رايانهبرنامه 
، بنابراين اين رابطه رابطه بي معني است 05/0بيشتر از رابطه معنادار و  05/0كمتر از   Sigتفسير توصيفي اين برنامه در 

 Value. كنداست كه شدت اين رابطه را تعيين مي   Valueرنامه هاي اين باز طرف ديگر يكي از خروجي. معنادار است
  .بدست آمده است كه با توجه به عالمت مثبت در عدد حاصله رابطه ميان اين دو متغير مستقيم است 0.103در اين رابطه 
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  همبستگي شهر شدن سگزآباد و اثرات آن بر كيفيت زندگي .5جدول 
Symmetric Measures 

Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,٠٠١, ٥٤٨,- ١٧٤, ١٠٣ (c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,٨٦٢, ١٧٥,- ١٨٩, ٠٣٣(c) 

N of Valid Cases ٣٠    
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation

  
  شناسايي ابعاد كيفيت زندگي در شهر سگزآباد

. در اين مقاله براي شناخت ابعاد اساسي در كيفيت زندگي ساكنين شهر سگزآباد از روش تحليل عاملي استفاده شده است
آوري شده است كه مرتبط با رضايتمندي ساكنين از كيفيت دمتغير مورد بررسي و گر 16ب هاي اوليه اين تحقيق در قالداده

 0.000 و سطح معناداري آزمون بارتلت 0.734برابر با  KMOدهد كه ارزش ها نشان مينتايج بررسي .باشدزندگي مي
  .دباشنها براي انجام تحليل عاملي مناسب مياست كه بر اين اساس مي توان گفت داده

 61.243عامل در مجموع  8كه اين . عامل تعيين شده است 8و اسكري پالت در مجموع ) 1باالتر از ( بر اساس معيار ويژه
  :توان عوامل را به قرار زير دسته بندي كردمي 6با توجه به جدول شماره . درصد از كل واريانس را تبيين كرده است

باشــد بــه عبــارتي ديگــر    شــده مــي  عامــل نخســت مربــوط بــه محــيط ســاخته     : عامــل نخســت −
ــر شــاخص  ــا را ب ــي  بيشــترين باره ــرو محــيط ســاخته شــده نشــان م ــا  . دهــدهــاي قلم ــن عامــل ب ــذا اي ل

  .باشدمي كيفيت محيطيعنوان 
هــاي عامــل دوم تنهــا شــامل شــاخص مســكن مــي باشــد كــه مــرتبط بــا شــاخص          : عامــل دوم−

  .ودمطرح نم كيفيت مسكنتوان آنرا كه مي. محيط ساخته شده است
عامـــل ســـوم بيشـــترين بـــار را بـــر روي شـــاخص آمـــوزش از محـــيط زنـــدگي نشـــان  :عامـــل ســـوم−

  .باشدمييت آموزش كيفاين عامل تحت عنوان . دهدمي
ــارم − ــل چه ــي    : عام ــدگي دارا م ــيط زن ــر روي مح ــار را ب ــترين ب ــل بيش ــن عام ــداي ــ. باش ــل  ل ــن عام ذا اي

  .مي باشد كيفيت امكانات بهداشتيتحت عنوان عامل 
ــ− ــل پـ ــوع    : نجمعامـ ــت از مجمـ ــريح و فراغـ ــاخص تفـ ــار را روي شـ ــتري بـ ــز بيشـ ــنجم نيـ ــل پـ عامـ

ــوان       ــت عن ــذا تح ــدگي دارد ل ــيط زن ــاي مح ــاخص ه ــريح و فراغــت  ش نامگــذاري  كيفيــت تف
  .گرددمي

ايــن عامــل مــرتبط بــا محــيط زنــدگي بــوده و بيشــترين بــار را بــر روي شــاخص           : عامــل ششــم −
  .گرددنامگذاري مي نقلكيفيت حمل و حمل و نقل دارد لذا تحت عنوان 

ايــن . هــاي محــيط اجتمــاعي دارد  ايــن عامــل بيشــترين بارهــا را بــر روي شــاخص     : عامــل هفــتم −
  .شودناميده مي كيفيت مشاركتعامل تحت عنوان 

جد ول 5. همبستگی شهر شد ن سگزآباد  و اثرات آن بر کیفیت زند گی

جد ول4. د رصد  فراوانی تاثیر شهر شد ن سگزآباد  بر بهبود  بعد  کیفیت محیط اجتماعی از نظر ساکنین سگزآباد 
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معناد ار و بیشتر از 0/05 رابطه بی معنی است، بنابراين 
اين رابطه معناد ار است. از طرف د يگر يکی از خروجی 
های اين برنامه Value   است که شد ت اين رابطه را 
تعیین می کند . Value د ر اين رابطه 0.103 بد ست 
آمد ه است که با توجه به عالمت مثبت د ر عد د  حاصله 

رابطه میان اين د و متغیر مستقیم است.

شهر  د ر  زند گی  کیفیت  ابعاد   شناسایی 
سگزآباد 

کیفیت  د ر  اساسی  ابعاد   شناخت  برای  مقاله  اين  د ر 
زند گی ساکنین شهر سگزآباد  از روش تحلیل عاملی 

د ر  تحقیق  اين  اولیه  های  د اد ه  است.  شد ه  استفاد ه 
بررسی و گرد آوری شد ه است  قالب 16 متغیر مورد  
زند گی  کیفیت  از  ساکنین  رضايتمند ی  با  مرتبط  که 
می باشد . نتايج بررسی ها نشان می د هد  که ارزش 
آزمون  معناد اری  سطح  و   0.734 با  برابر   KMO
بارتلت 0.000 است که بر اين اساس می توان گفت 
د اد ه ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب می باشند .

بر اساس معیار ويژه )باالتر از 1( و اسکری پالت د ر 
مجموع 8 عامل تعیین شد ه است. که اين 8 عامل د ر 
مجموع 61.243 د رصد  از کل واريانس را تبیین کرد ه 
است. با توجه به جد ول شماره 6 می توان عوامل را 

17

هاي كيفيت زندگي در شهر سگزآباد بارهاي عاملي براي معرف .6جدول 
ها عاملمتغيرها 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        0.653گي رضايت از نظافت و پاكيزه

 0.701كميت و كيفيت آب رضايت از 
 0.598فضاي سبز و پارك رضايت از 

 0.823جمع آوري زباله رضايت از 
 0.643 وضعيت مسكن از رضايت 

 0.512 وضعيت آموزش رضايت از 
وضعيت امكانات رضايت از 

بهداشتي 
 0.719 

 0.503 تفريح و فراغت رضايت از 
 0.576 حمل و نقل رضايت از 

 0.823 احساس تعلق به اجتماع 
 0.509بهبود نحوه مشاركت عمراني 

-واهي مردمي در فعاليتنظرخ
هاي عمراني 

0.517 

هاي ميزان مشاركت در فعاليت
عمراني 

0.511 

 0.738 احساس امنيت 
 0.687اميد به زندگي 

 0.702احساس رضايت 
 10.117 11.87 6.430 4.365 8.615 6.160 5.101 15.012مقدار ويژه 

 12.512 12.871 6.999 6.032 7.853 6.980 6.657 14.924(%) واريانس
 61.243(%) مجموع واريانس تبيين شده

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

 
سنجش رضاتمندي از ابعاد كيفيت زندگي در شهر سگزآباد 

نجي از شهروندان شهر سگزآباد مورد در قالب نظرس تعيين شدهنهايي ميانگيني از ابعاد بندي در نهايت به عنوان جمع
تبديل سگزآباد به يك نقطه شهري در بهبود كيفيت زندگي شهروندان آن  چه اندازه گرفته تا نشان داده شود بررسي قرار

فردي بيشترين رضايتمندي را از  ستيدر اين بررسي ابعادي چون كيفيت محيط، كيفيت مشاركت و بهزي. موثر بوده است

جد ول 6. بارهای عاملی برای معرف های کیفیت زند گی د ر شهر سگزآباد 
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به قرار زير د سته بند ی کرد :
محیط  به  مربوط  نخست  عامل  نخست:  عامل   -
ساخته شد ه می باشد  به عبارتی د يگر بیشترين بارها 
نشان  شد ه  ساخته  محیط  قلمرو  های  بر شاخص  را 
می د هد . لذا اين عامل با عنوان کیفیت محیطی می 

باشد .
- عامل د وم: عامل د وم تنها شامل شاخص مسکن 
ساخته  محیط  های  شاخص  با  مرتبط  که  باشد   می 
مطرح  مسکن  کیفیت  آنرا  توان  می  که  است.  شد ه 

نمود .
روی  بر  را  بار  بیشترين  سوم  عامل  سوم:  عامل   -
شاخص آموزش از محیط زند گی نشان می د هد . اين 

عامل تحت عنوان کیفیت آموزش می باشد .
روی  بر  را  بار  بیشترين  عامل  اين  چهارم:  عامل   -
تحت  عامل  اين  لذا  باشد .  می  د ارا  زند گی  محیط 

عنوان عامل کیفیت امکانات بهد اشتی می باشد .
را روی  بار  بیشتری  نیز  پنجم  پنجم: عامل  - عامل 
های  شاخص  مجموع  از  فراغت  و  تفريح  شاخص 
محیط زند گی د ارد  لذا تحت عنوان کیفیت تفريح و 

فراغت نامگذاری می گرد د .
- عامل ششم: اين عامل مرتبط با محیط زند گی بود ه 
و بیشترين بار را بر روی شاخص حمل و نقل د ارد  لذا 
تحت عنوان کیفیت حمل و نقل نامگذاری می گرد د .

بر روی  را  بارها  بیشترين  اين عامل  - عامل هفتم: 

شاخص های محیط اجتماعی د ارد . اين عامل تحت 
عنوان کیفیت مشارکت نامید ه می شود .

روی  بر  را  بار  بیتشرين  عامل  اين  هشتم:  عامل   -
عامل  اين  د ارد .  اجتماعی  محیط  های  شاخص 

بهزيستی فرد ی نامگذاری می گرد د .

ابعاد  کیفیت زند گی  از  سنجش رضاتمند ی 
د ر شهر سگزآباد 

از  میانگینی  نهايی  بند ی  جمع  عنوان  به  نهايت  د ر 
شهروند ان  از  نظرسنجی  قالب  د ر  شد ه  تعیین  ابعاد  
شهر سگزآباد  مورد  بررسی قرار گرفته تا نشان د اد ه 
شود  چه اند ازه تبد يل سگزآباد  به يک نقطه شهری د ر 
بهبود  کیفیت زند گی شهروند ان آن موثر بود ه است. 
کیفیت  محیط،  کیفیت  چون  ابعاد ی  بررسی  اين  د ر 
رضايتمند ی  بیشترين  فرد ی  بهزيستی  و  مشارکت 
د ر عین  اند .  د اشته  به همراه  از سوی شهروند ان  را 
حال ابعاد ی چون کیفیت حمل ونقل، کیفیت تفريح 
و فراغت و کیفیت آموزش از د يد  شهروند ان چند ان 
مطلوب نبود ه است )جد ول شماره 7(. برای د رک بهتر 
نتايج ارائه شد ه از نمود ار شماره 1 برای نشان د اد ن 
با  است.  شد ه  استفاد ه  زند گی  کیفیت  ابعاد   میانگین 
توجه به د رصد  میانگین مربوط به کیفیت زند گی کلی 
)48.80د رصد ( می توان گفت که ارزيابی شهروند ان 
د ر ارتباط با تاثیر شهر شد ن سگزآباد  بر کیفیت زند گی 

18

ونقل، كيفيت تفريح و فراغت و كيفيت آموزش از در عين حال ابعادي چون كيفيت حمل. اندي شهروندان به همراه داشتهسو
براي نشان  1 براي درك بهتر نتايج ارائه شده از نمودار شماره). 7 جدول شماره( ديد شهروندان چندان مطلوب نبوده است

) درصد48.80( با توجه به درصد ميانگين مربوط به كيفيت زندگي كلي. يانگين ابعاد كيفيت زندگي استفاده شده استدادن م
 50نزديك به ( توان گفت كه ارزيابي شهروندان در ارتباط با تاثير شهر شدن سگزآباد بر كيفيت زندگي آنها تا حد زياديمي

. مثبت است )درصد
ستاندارد ابعاد كيفيت زندگي از نظر ساكنين سگزآباد ميانگين و انحراف ا .7جدول

انحراف استاندارد ميانگين ابعاد كيفيت زندگي 
 32/3 46/13كيفيت محيط 

 18/1 93/2كيفيت آموزش 
 07/1 23/3كيفيت مسكن 

 04/3 69/10كيفيت مشاركت 
 23/1 12/3كيفيت امكانات بهداشتي 

 23/1 79/2كيفيت تفريح و فراغت 
 90/2 93/9ي فردي بهزيست

 29/1 75/2كيفيت حمل و نقل 
 20/11 80/48كيفيت زندگي كلي 

 
 
 

ميانگين ابعاد كيفيت زندگي از نظر ساكنين سگزآباد  .1نمودار 

 
 

براي پاسخگويي به اين پرسش كه كدام ابعاد كيفيت زندگي بيشترين تاثير علّي را بر كيفيت زندگي كلي در ناحيه مورد 
. خالصه شده است  8شماره  از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتايج مربوط به آن در جدول مطالعه دارد

 

جد ول7. میانگین و انحراف استاند ارد  ابعاد  کیفیت زند گی از نظر ساکنین سگزآباد 
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آنها تا حد  زياد ی )نزد يک به 50 د رصد ( مثبت است.
برای پاسخگويی به اين پرسش که کد ام ابعاد  کیفیت 
زند گی بیشترين تاثیر علّی را بر کیفیت زند گی کلی 
همبستگی  ضريب  از  د ارد   مطالعه  مورد   ناحیه  د ر 
پیرسون استفاد ه شد ه است که نتايج مربوط به آن د ر 

جد ول شماره 8  خالصه شد ه است.
جد ول 8 نشان می د هد  که تمام ابعاد  کیفیت زند گی با 
کیفیت زند گی کلی همبستگی معناد ار و مثبت باالی 
د ارند  که باالترين همبستگی مربوط به کیفیت محیط 
فراغت  و  تفريح  به  مربوط  ترين همبستگی  پايین  و 
است. بد ين معنی که بهترين پیش بینی کنند ه برای 
بینی  کیفیت زند گی کلی کیفیت محیط است، پیش 
از:  کنند ه بعد ی به ترتیب قد رت پیش بینی عبارتند  

بهزيستی فرد ی، کیفیت مشارکت، امکانات بهد اشتی، 
کیفیت حمل و نقل، کیفیت مسکن، کیفیت آموزش 

و تفريح و فراغت. 

نتیجه گیری و جمعبند ي
کیفیت زند گی به عنوان مفهومی چند  بعد ی امروزه به 
معنی فراهم بود ن مطلوب های مورد  نظر شهروند ان 
است که اين مفهوم د ر کنش متقابل میان ويژگی های 
اقتصاد ی  و  فرهنگی  اجتماعی-  کالبد ی،  محیطی- 
های  محیط  شود .  می  حاصل  فرد ی  خصوصیات  با 
مختلف جغرافیايی با ويژگی های مختلف اجتماعی- 
فرهنگی و اقتصاد ی ابعاد  و مفاهیم متفاوتی از کیفیت 
زند گی را متباد ر می سازد . د ر بسیاری موارد  زند گی 

18

ونقل، كيفيت تفريح و فراغت و كيفيت آموزش از در عين حال ابعادي چون كيفيت حمل. اندي شهروندان به همراه داشتهسو
براي نشان  1 براي درك بهتر نتايج ارائه شده از نمودار شماره). 7 جدول شماره( ديد شهروندان چندان مطلوب نبوده است

) درصد48.80( با توجه به درصد ميانگين مربوط به كيفيت زندگي كلي. يانگين ابعاد كيفيت زندگي استفاده شده استدادن م
 50نزديك به ( توان گفت كه ارزيابي شهروندان در ارتباط با تاثير شهر شدن سگزآباد بر كيفيت زندگي آنها تا حد زياديمي

. مثبت است )درصد
ستاندارد ابعاد كيفيت زندگي از نظر ساكنين سگزآباد ميانگين و انحراف ا .7جدول

انحراف استاندارد ميانگين ابعاد كيفيت زندگي 
 32/3 46/13كيفيت محيط 

 18/1 93/2كيفيت آموزش 
 07/1 23/3كيفيت مسكن 

 04/3 69/10كيفيت مشاركت 
 23/1 12/3كيفيت امكانات بهداشتي 

 23/1 79/2كيفيت تفريح و فراغت 
 90/2 93/9ي فردي بهزيست

 29/1 75/2كيفيت حمل و نقل 
 20/11 80/48كيفيت زندگي كلي 

 
 
 

ميانگين ابعاد كيفيت زندگي از نظر ساكنين سگزآباد  .1نمودار 

 
 

براي پاسخگويي به اين پرسش كه كدام ابعاد كيفيت زندگي بيشترين تاثير علّي را بر كيفيت زندگي كلي در ناحيه مورد 
. خالصه شده است  8شماره  از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتايج مربوط به آن در جدول مطالعه دارد

 

19

ماتريس همبستگي ابعاد كيفيت زندگي و كيفيت زندگي كلي  .8جدول
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        -  كيفيت محيط. 1
       -  36/0** كيفيت آموزش. 2
      -  26/0* 51/0** كيفيت مسكن. 3
     -  38/0** 43/0** 58/0** كيفيت مشاركت. 4
    -  51/0** 39/0** 29/0** 62/0** امكانات بهداشتي. 5
   -  30/0** 40/0** 13/0 09/0 17/0 تفريح و فراغت. 6
  -  18/0 59/0** 54/0** 38/0** 29/0** 67/0** بهزيستي فردي. 7
 -  53/0** 27/0* 52/0** 42/0** 31/0** 14 52/0** كيفيت حمل و نقل. 8
-  66/0** 82/0** 41/0** 74/0** 81/0** 58/0** 49/0** 86/0** كيفيت زندگي كلي. 9

05/0<P  *= ،01/0<P  **=
 

نشان مي دهد كه تمام ابعاد كيفيت زندگي با كيفيت زندگي كلي همبستگي معنادار و مثبت باالي دارند كه  8جدول 
بدين معني كه بهترين . وط به كيفيت محيط و پايين ترين همبستگي مربوط به تفريح و فراغت استباالترين همبستگي مرب

پيش بيني كننده براي كيفيت زندگي كلي كيفيت محيط است، پيش بيني كننده بعدي به ترتيب قدرت پيش بيني عبارتند 
يفيت مسكن، كيفيت آموزش و تفريح و بهزيستي فردي، كيفيت مشاركت، امكانات بهداشتي، كيفيت حمل و نقل، ك: از

.  فراغت
 

 و جمعبندي گيرينتيجه
هاي مورد نظر شهروندان است كه اين كيفيت زندگي به عنوان مفهومي چند بعدي امروزه به معني فراهم بودن مطلوب

حاصل  فرهنگي و اقتصادي با خصوصيات فردي كالبدي، اجتماعي- هاي محيطي-مفهوم در كنش متقابل ميان ويژگي
فرهنگي و اقتصادي ابعاد و مفاهيم متفاوتي از  هاي مختلف اجتماعي-هاي مختلف جغرافيايي با ويژگيمحيط. شودمي

در بسياري موارد زندگي در نواحي روستايي به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته كه توزيع . سازدكيفيت زندگي را متبادر مي
زندگي شهري ابعاد كمتري از كيفيت زندگي چه در بعد عيني و چه در بعد ذهني را  امكانات در حالت برابر نيست، نسبت به

مندي از امكاناتي اقبال مردم براي شهر شدن روستاي محل زندگي خود تا حد بسياري مرتبط با بهره. گذاردبه نمايش مي
آيا شهروندان به طور كلي در  ن سوال كهبراي پاسخگويي به اي .اندهرهاز نواحي روستايي كشور از آن بي باست كه بسياري 

 آيا شهر شدن اين نقاط در بهبود كيفيت زندگي ساكنين تاثير دارد؟به عبارتي ديگر  ارزيابي خود اين اقدام را مثبت مي دانند؟
نشان مي دهد كه در مجموع شهروندان تبديل سگزآباد به عنوان يك نقطه شهري را  7و نيز جدول شماره  5شكل شماره 

 .اقدامي مثبت در جهت ارتقاء استانداردهاي خود مي دانند
 
 

نمود ار 1. میانگین ابعاد  کیفیت زند گی از نظر ساکنین سگزآباد 

جد ول8. ماتریس همبستگی ابعاد  کیفیت زند گی و کیفیت زند گی کلی
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د ر نواحی روستايی به ويژه د ر کشورهای توسعه نیافته 
به  نسبت  نیست،  برابر  حالت  د ر  امکانات  توزيع  که 
چه  زند گی  کیفیت  از  کمتری  ابعاد   شهری  زند گی 
می  نمايش  به  را  ذهنی  بعد   د ر  چه  و  عینی  بعد   د ر 
محل  روستای  شد ن  شهر  برای  مرد م  اقبال  گذارد . 
از  مند ی  بهره  با  مرتبط  بسیاری  تا حد   زند گی خود  
نواحی روستايی کشور  از  بسیاری  امکاناتی است که 
از آن بی بهره اند . برای پاسخگويی به اين سوال که 
آيا شهروند ان به طور کلی د ر ارزيابی خود  اين اقد ام 
شد ن  آيا شهر  د يگر  عبارتی  به  د انند ؟  می  مثبت  را 
اين نقاط د ر بهبود  کیفیت زند گی ساکنین تاثیر د ارد ؟ 
شکل شماره 5 و نیز جد ول شماره 7 نشان می د هد  
به عنوان  تبد يل سگزآباد   د ر مجموع شهروند ان  که 
ارتقاء  جهت  د ر  مثبت  اقد امی  را  شهری  نقطه  يک 

استاند ارد های خود  می د انند .
بر اساس آنچه که د ر شکل شماره 5 ارائه شد ه، شد ت 
به د نبال تبد يل روستای  اثر تحوالت کیفیت محیط 
سگزآباد  به شهر با 13.46 د رصد  بیش از ساير ابعاد  
است. د ر عین حال تبد يل شد ن روستای سگزآباد  به 
شهر کمترين اثر را بر روی کیفیت حمل و نقل با 2.75 
د رصد ، د اشته است. توجه به اين نکته ضروری است 
که د ر بسیاری موارد  فعالیت های عمرانی شهرد اری 
ها بیش از فعالیت های فرهنگی و ساير فعالیت های 

شهرد اری مورد  توجه و قضاوت شهروند ان قرار می 
گیرد . د ر اين میان کیفیت مشارکت با 10.69 د ر صد ، 
با  مسکن  کیفیت  صد ،  د ر   9.93 با  فرد ی  بهزيستی 
 3.12 با  بهد اشتی  امکانات  کیفیت  د رصد ،   3.23
د رصد ، کیفیت آموزش با 2.93 د رصد ، کیفیت گذران 
اوقات فراغت با 2.79، د ر رد ه های بعد ی قرار د ارند .

از آن است که د ر  نتايج تحقیق حاکی  به طور کلی 
محد ود ه مورد  مطالعه نزد يک به 50د رصد  از ساکنین 
نسبت به بهبود  کیفیت زند گی خود  بعد  از شهر شد ن 
حال  عین  د ر  د ارند .  مثبتی  نظر  سکونتشان  محل 
ابعاد  کالبد ی و يا بهبود  د ر ابعاد  کالبد ی شهر از د يد  
شهروند ان تفاوت بارزی با شرايط پیش از شهر شد ن 
را د اشته است. با توجه به يافته های مربوط به بخش 
قالب  د ر  که  زند گی  کیفیت  و  شد ن  شهر  هبستگی 
جد ول شماره 5 ارائه شد ه است می توان به اين سوال 
که شهر شد ن يک نقطه روستايی و کیفیت زند گی 
ساکنین آن تا چه حد  د ارای رابطه است؟ پاسخ گفت. 
بر مبنای آنچه که د ر جد ول شماره 6 ارائه شد ه است 
می توان د ر پاسخ به اين سوال که، عوامل اساسی د ر 
بهبود  کیفیت زند گی نواحی روستايی پس از شهر شد ن 
چیست؟ گفت که د ر محد ود ه مورد  مطالعه اين مقاله 
مجموع 8 عامل به عنوان عوامل اساسی د ر بررسی 
های کیفیت زند گی می باشد . د ر عین حال با توجه 
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ارائه شده، شدت اثر تحوالت كيفيت محيط به دنبال تبديل روستاي سگزآباد به شهر  5نچه كه در شكل شماره بر اساس آ

در عين حال تبديل شدن روستاي سگزآباد به شهر كمترين اثر را بر روي كيفيت . صد بيش از ساير ابعاد استدر 13.46با 
توجه به اين نكته ضروري است كه در بسياري موارد فعاليت هاي عمراني . داشته استدرصد،  2.75با  حمل و نقل

در . مورد توجه و قضاوت شهروندان قرار مي گيرد شهرداري ها بيش از فعاليت هاي فرهنگي و ساير فعاليت هاي شهرداري
درصد، كيفيت امكانات  3.23در صد، كيفيت مسكن با  9.93در صد، بهزيستي فردي با  10.69اين ميان كيفيت مشاركت با 

. د، در رده هاي بعدي قرار دارن2.79درصد، كيفيت گذران اوقات فراغت با  2.93درصد، كيفيت آموزش با  3.12بهداشتي با 
درصد از ساكنين نسبت به بهبود 50حاكي از آن است كه در محدوده مورد مطالعه نزديك به  تحقيق به طور كلي نتايج

در عين حال ابعاد كالبدي و يا بهبود در ابعاد كالبدي . كيفيت زندگي خود بعد از شهر شدن محل سكونتشان نظر مثبتي دارند
هاي مربوط به بخش با توجه به يافته .يط پيش از شهر شدن را داشته استشهر از ديد شهروندان تفاوت بارزي با شرا

ارائه شده است مي توان به اين سوال كه شهر شدن يك  5هبستگي شهر شدن و كيفيت زندگي كه در قالب جدول شماره 
.  نقطه روستايي و كيفيت زندگي ساكنين آن تا چه حد داراي رابطه است؟ پاسخ گفت

ارائه شده است مي توان در پاسخ به اين سوال كه، عوامل اساسي در بهبود كيفيت  6ه در جدول شماره بر مبناي آنچه ك
عامل به عنوان  8زندگي نواحي روستايي پس از شهر شدن چيست؟ گفت كه در محدوده مورد مطالعه اين مقاله مجموع 

در پاسخ به سوال ديگر نيز  8به جدول شماره  در عين حال با توجه. باشدهاي كيفيت زندگي ميعوامل اساسي در بررسي
كداميك از عوامل و شاخص هاي كيفيت زندگي وزن بيشتري را در بهبود كيفيت زندگي پس از تبديل  اين مقاله يعني،

مي توان گفت كيفيت محيطي بيشترين وزن را داشته و عوامل ديگر به  روستا به شهر، از ديدگاه ساكنين دارا مي باشد؟

شهر شدن

13.46

2.93

3.23

10.69

3.12

2.79

9.93

2.75

كيفيت محيط

كيفيت آموزش

كيفيت مسكن

كيفيت مشاركت

كيفيت امكانات بهداشتي

كيفيت گذران اوقات فراغت

بهزيستي فردي

لكيفيت حمل و نق

كيفيت 
زندگي 

كلي
48.80

مستقلمتغير  شدت اثرات ابعاد برآيند متغير وابسته

شکل 5. اثرات شهر شد ن سگزآباد  بر کیفیت زند گی شهروند ان؛ ماخذ: نگارند گان.
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اين  نیز د ر پاسخ به سوال د يگر  به جد ول شماره 8 
مقاله يعنی، کد امیک از عوامل و شاخص های کیفیت 
زند گی وزن بیشتری را د ر بهبود  کیفیت زند گی پس 
از د يد گاه ساکنین د ارا می  از تبد يل روستا به شهر، 
باشد ؟ می توان گفت کیفیت محیطی بیشترين وزن 
بهزيستی  شامل:  ترتیب  به  د يگر  عوامل  و  د اشته  را 
کیفیت  بهد اشتی،  امکانات  مشارکت،  کیفیت  فرد ی، 
حمل و نقل، کیفیت مسکن، کیفیت آموزش و تفريح 

و فراغت می گرد ند . 
با توجه به نتايج به د ست آمد ه د ر نمونه مورد  مطالعه 
می توان گفت که شهر شد ن يک نقطه روستايی از 
آنجايی که زمینه ايجاد  امکانات را فراهم می سازد  و 
با توجه به اينکه از منظر روانشناختی تا حد  بسیاری 
شهر شد ن يک نقطه روستايی زمینه تصاحب مفهوم 
برای  را  د هاتی(  عبارت  از  گريز  شد ه)برای  شهری 
شهروند ان فراهم می سازد ، د ر بهبود  کیفیت زند گی 
موثر است. لوئیز ورث د ر سال 1938 از شهرنشینی به 
عنوان شیوه خاصی از زند گی ياد  نمود 15 . د ر حالی که 
امروزه ارتقاء استاند ارد های کیفیت زند گی د ر نواحی 
تمايلی  تنها  نه  يافته،  توسعه  روستايی د ر کشورهای 
د ر تغییر روستا به شهر نشان نمی د هد  بلکه فرايند ی 
که د ر سیکل مطالعات شهرنشینی از آن تحت عنوان 
رخ  کشورها  اين  د ر  شود 17   می  ياد   شهرگريزی16 
ارتقاء  برای  ها  گذاری  واقع سرمايه  د ر  است.  نمود ه 
کیفیت زند گی د ر نواحی شهری به حد ی بود ه است 
که تعريف لوئیز ورث برای تمايز شهر و روستا را بی 

اثر کرد ه است.
به عنوان نتیجه گیری نهايی از يافته های اين تحقیق 
می توان گفت د ر واقع از آنجايیکه تخصیص بود جه 
معیار  با  متناسب  کشور  د ر  رفاهی  و  عمرانی  های 
جمعیتی  مبنای  و  بود ن(  روستا  يا  و  مد يريتی)شهر 
ابزاری  واقع  د ر  توان گفت شهر شد ن  لذا می  است 
برای ارتقاء سطوح کیفیت زند گی قلمد اد  می کرد د . 
که د ر کنار مزايای گفته شد ه برای ساکنین می تواند  

برای کشور و تعاد ل منطقه ای تولید  و مصرف اثرات 
منفی د اشته باشد .

راهکارها و پیشنهاد ات
ارتقاء  د ر  مستقل  متغیر  يا  و  پارامتر  تنها  شهر شد ن 
کیفیت زند گی ساکنین د ر نواحی روستايی تبد يل شد ه 
اقد ام، پیشنهاد ات  اين  به شهر نیست بلکه به د نبال 
زير د ر جهت ارتقاء هر چه بیشتر استاند ارد های زند گی 

اين نواحی پیشنهاد  می گرد د :
- افزايش د سترسی و زيرساخت های مرتبط

- ايجاد  پارک ها و فضاهای گذران اوقات فراغت د ر 
محور جاد ه رود ک به عنوان فضای د ر د سترس

- د ر نظر گرفتن کلینیک های تخصصی د رمانی و نیز 
مطب ها و د اروخانه ها

- ارتقاء کیفیت آموزشی د ر قالب افزايش امکانات
- ايجاد  سازوکارهای ارتقاء کیفیت مسکن
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ارزیابی و سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زند گی شهری؛
 مطالعه مورد ی: شهر کاشان
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چکید ه
كيفيت زند گي از جمله مسائل مهمي است كه ابتد ا با گسترش همه جانبه 
فناوري و فرايند  صنعتي شد ن د ر كشورهاي غربي مورد  توجه اند يشمند ان 
قرار گرفت و روز به روز بر مطالعات د ر اين زمينه افزود ه شد ه و اين مهم 
به د ليل اهميت روز افزون مطالعات كيفيت زند گي د ر پايش سياست هاي 
برنامه ريزي  ابزاري كارآمد  د ر مد يريت و  عمومي و نقش آن به عنوان 
شهري است. يكي از ابعاد  مطالعات كيفيت زند گي مربوط به شاخص هاي 
ذهني آن مي باشد  كه د ر اين بعد  از مطالعات  كيفيت زند گي مي تواند  
ميزان تجمعي از سطح رضايت د ر قلمروهاي مختلف زند گي باشد . هد ف 
مطالعه حاضر سنجش كيفيت زند گي د ر شهر كاشان با استفاد ه از شاخص 
اقتصاد ي،  قلمرو  قالب سه  د ر  اين شاخص ها  باشد  كه  هاي ذهني مي 
كالبد ي – زيست محيطي و فرهنگي – اجتماعي تد وين و مورد  ارزيابي 
قرار مي گيرند . روش تحقيق به صورت توصيفي – تحليلي و پيمايشي 
مي باشد . همچنين جامعه آماري د ر اين پژوهش ساكنان شهر كاشان مي 
باشند  كه به صورت تصاد في و با استفاد ه از جد ول كرجي و مورگان 300 
انتخاب و پرسش نامه بين آنها توزيع شد ه است. به همين جهت  نمونه 
د ر اين پژوهش جهت د ستيابي به قضاوتي صحيح، از 19 شاخص د ر سه 
قلمرو اقتصاد ، كالبد ي – زيست محيطي و فرهنگي – اجتماعي استفاد ه 
مولفه هاي  اكثر  آنست كه  از  از تحقيق حاكي  نتايج حاصل  است.  شد ه 
بيشتر  واقع  د ر  د هد   مي  نشان  را  معناد اري  رابطه   %99 سطح  تا  ذهني 
زند گي خود  رضايت  كيفيت  از  زياد ي  نسبتا  تا حد   كاشان  ساكنان شهر 
د ارند . براي بررسي رابطه بين وضعيت اجتماعي – اقتصاد ي شهروند ان و 
ميزان رضايتمند ي از مولفه هاي ذهني كيفيت زند گي، از آزمون رگرسيون 
نتايج بد ست آمد ه نشان د هند ه رابطه  چند متغيره استفاد ه شد ه است كه 
متغير  عنوان  )به  اجتماعي شهروند ان    - اقتصاد ي  بين وضعيت  معناد ار 
مستقل( و ميزان رضايتمند ي آنها از مولفه هاي ذهني زند گي )به عنوان 

متغير وابسته( مي باشد .
واژگان کلید ي: شاخص هاي ذهني، كيفيت زند گي، شهر كاشان.
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Evaluation and Analysis of Mental Indicators of Urban 
Quality of Life 
(Case Study: Kashan City)

Quality of life is among the significant issues that was first 
paid attention to by the scholars with the widespread develop-
ment of technology and industrialization process in Western 
countries and the studies in this regard has been increased and 
this significant issues is due to increasing importance of the 
studies performed in the field of quality of life in the monitor-
ing of general policy and its role as an efficient tool in urban 
planning and management. One of the dimensions of the stud-
ies in the field of quality of life is related to its mental indica-
tor, considering this dimension of the studies in quality of life, 
it can be accumulation of satisfaction in various areas of life. 
This study aims to evaluate quality of life in Kashan city using 
mental indicators which these indicators have been developed 
and analyzed in the framework of three economic, physical-
environmental and social-cultural realms. The research meth-
od is a descriptive-analytical and survey one. Also, the sta-
tistical community in this study is Kashan city residents who 
300 samples have been selected at random using Kerji and 
Mourgan Table and a questionnaire has been scattered among 
them. Therefore, to achieve a correct judgment, 19 indicators 
in three economic, physical-environmental and social-cultural 
realms have been used in this study. The results obtained from 
this study indicate that mental components show a significant 
relationship up to 99% level which most residents of Kashan 
city have a relative satisfaction about their quality of life. To 
examine the relationship between resident’s economic-social 
conditions and their satisfaction of mental component of qual-
ity of life, multivariate regression test has been used, by which 
the obtained results showed a significant relationship between 
citizen’s economic-social conditions (as the independent vari-
able) and their satisfaction with the mental life components (as 
the independent variable). 
Keywords:  mental indicators, quality of life, Kashan city.
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1- مقد مه
رشد  شهري د ر قرن بيستم سهم جمعيت شهرنشين 
را به شد ت افزايش د اد  و شهرنشيني را به شيوه غالب 
خود   شهرنشيني  و  شهر  اگرچه  كرد .  تبد يل  زند گي 
يكي از مهم ترين شاخص هاي رفاه و توسعه اجتماعي 
اقتصاد ي محسوب مي شود ، رشد  شتابان آن مي  و 
تواند  سرانه برخورد اري از بسياري امكانات اجتماعي و 
اقتصاد ي را كاهش د هد  و از اين طريق پيامد هاي آن 
به صورت كاهش سطح كيفيت زند گي د ر عرصه هاي 
مختلف شهري نمايان شود ؛ لذا مقوله كيفيت زند گي 
از جمله نخستين محورهاي مطالعاتي بود   شهري1  
مورد    1930 از  تد ريج  به  رشد  شهري،  با  همراه  كه 
)علي  گرفت  قرار  شهري  مسائل  متخصصان  توجه 
مفهومي  زند گي،  كيفيت   .)122 1389، ص  اكبري، 
پيچيد ه و چند  بعد ي است كه تحت تأثير مولفه هايي 
اجتماعي  و  فرد ي  هاي  ارزش  مكان،  و  زمان  چون 
افراد   براي  گوناگوني  معاني  رو  اين  از  و  د ارد ،  قرار 
آن  برخي  است.  مترتب  آن  بر  و گروه هاي مختلف 
را به عنوان قابليتي زيست پذيري يك ناحيه، برخي 
د يگر به عنوان اند ازه اي براي ميزان جذابيت و برخي 
به عنوان رفاه عمومي، بهزيستی اجتماعي، شاد كامي، 
اند   تعبير كرد ه  اين د ست  از  موارد ي  و  رضايتمند ي 
)Epley and Menon, 2008(؛ بنابراين كيفيت 
زند گي، واژه اي پيچيد ه د ر ارتباط با شرايط و وضعيت 
جمعيت، د ر يك ناحيه است. د ر بر گيرند ه ابعاد  رواني 
شاد ماني  رضايت،  همچون  هايي  شاخص  كه  است 
د ر  ميگيرد  )شاخص هاي ذهني(؛  بر  د ر  را  امنيت  و 
مي  ناميد ه  نيز  اجتماعي  هاي  رضايت  موارد ،  برخي 

شود  )سيف الد يني، 1381، ص 375(.
زند گي  كيفيت  مطالعه  براي  گوناگوني  هاي  روش 
اين  با  است.  شد ه  گرفته  كار  به  شهري  نواحي  د ر 
وجود  كمپ و همكارانش د ر سال 2003 معتقد ند  كه 
تاكنون چارچوب جامعي براي مطالعه كيفيت زند گي 
به صورت يكپارچه و كل گرايانه و متكي بر شاخص 
 kamp et( هاي مكاني و اجتماعي ارائه نشد ه است

al, 2003: 5(. با اين حال د ر مطالعات اخير، كيفيت 
زند گي به د و روش اند ازه گيري مي شود . روش اول، 
زند گي  براي سنجش كيفيت  را  شاخص هاي عيني 
عيني،  هاي  شاخص  د هد .  مي  قرار  استفاد ه  مورد  
سنجش  قابل  اقتصاد ي  و  اجتماعي  هاي  شاخص 
هستند   انساني  نيازهاي  تأمين  ميزان  انعكاس  براي 
كه با استفاد ه از گزارش ها و آمار رسمي بررسي مي 
ملموس  و  ظاهري  وضعيت  ها  شاخص  اين  شوند . 
از شاخص  اين روش  را نشان مي د هند . د ر  زند گي 
پيشرفت  شاخص  د اخلي،  ناخالص  توليد   مانند   هايي 
توسعه  شاخص  و  اجتماعي  سالمت  شاخص  اصلي، 
انساني براي مقايسه هاي ملي و بين المللي استفاد ه 

مي شود .
د ارند كه  قرار  ذهني  هاي  شاخص  د وم،  روش  د ر 
اصطالحا  كه  را-  ها  گروه  و  افراد   رضايت  سطح 
كنند   مي  ارزيابي  مي شود -  ناميد ه  ذهني  بهزيستي 
شاخص  اين   )268  :2007  ,Costanza et al(
اد راكات شان د ر مورد   از  افراد   بر گزارش  ها مبتني 
جنبه هاي مختلف زند گي است. اين شاخص ها كه 
مكمل متغيرهاي اجتماعي، اقتصاد ي و محيطي اند ، 
عيني  وضعيت  از  را  افراد   هاي  ارزشيابي  و  اد راكات 
از  ذهني  هاي  د هد . شاخص  مي  نمايش  زند گيشان 
از  ساكنين  رضايت  و  ها  ارزيابي  اد راكات،  پيمايش 
شاخص  حاليكه  د ر  آيند ،  مي  بد ست  زند گي شهري 
هستند   مشاهد ه  قابل  حقايق  به  مربوط  عيني  هاي 
)خاد م  آيند   بد ست مي  ثانويه  د اد ه هاي  از  غالبًا  كه 

الحسيني و همكاران، 1389، ص 46(.
توجه به مفهوم بعد  ذهني، يكي از د يد گاه هايي است 
كه د ر تحقيقات مربوط به كيفيت زند گي به كار برد ه 
مي شود . اين رويكرد  كه به رويكرد  آمريكايي كيقيت 
زند گي معروف است، د ر مقابل رويكرد  اسكاند يناوي 
د ر كشور  تحقيقاتي كه  بيشتر  د ر  است.  مطرح شد ه 
است،  شد ه  انجام  زند گي  كيفيت  مورد   د ر  آمريكا 
زند گيشان  از  افراد   ذهني  تجارب  به  بيشتر  محققان 
اند .  تأكيد  كرد ه  بر معرف هاي ذهني  توجه كرد ه و 

1. Urban Quality of Life
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روانشناس  به  توان  مي  رويكرد   اين  بر  اثرگذاران  از 
اجتماعي د بليو، آي توماس اشاره كرد . د ر اين رويكرد  
رضايتمند ي و خوشبختي به عنوان معرف هاي اصلي 

سنجش ياد  مي شوند  )عظيمي، 1389، ص 55(.

2- مواد  و روش ها
مورد   محد ود ه  د ر  زند گي  كيفيت  سنجش  روش 
مطالعه يك روش توصيفي - پيمايشي است. بنابراين 
د ر  نظري  الگوهاي  اسناد ي  مطالعات  از  استفاد ه  با 
ذهني  كيفيت  سنجش  معيارهاي  تعيين  راستاي 
ذهني  كيفيت  ارزيابي  جهت  الگويي  ارائه  و  زند گي 
كيفيت  به  مربوط  مفاهيم  نواحي شهري،  د ر  زند گي 
زند گي د ر نواحي شهري مطالعه مي شود . و د ر اد امه 
هاي  ويزگي  شناخت  و  ميد اني  مطالعات  انجام  با 
مي  آوري  نياز جمع  مورد   هاي  د اد ه  مناطق شهري 
مطالعات  بر  مبتني  اطالعات  گرد آوري  روش  شوند . 

مي  ميد اني  و  محتوا-  تحليل  شيوه  اي-  كتابخانه 
باشد  و براي جمع آوري اطالعات اوليه پيمايش نمونه 
د ر شهر كاشان انجام شد ه و تعد اد  نمونه با استفاد ه 
تعيين  مطالعه  مورد   جامه  حجم  و  كوكران  روش  از 
شد ه است. اطالعات ميد اني بيشتر از روش مشاهد ه و 
تهيه پرسشنامه و جمع آوري اطالعات از سطح منطقه 
مورد  مطالعه بود ه و د ر پرسشنامه ها از طيف ليكرت 

استفاد ه شد ه است .                                                                   
با  پرسشنامه،  طريق  از  شد ه  آوري  جمع  هاي  د اد ه 
قبيل  از  آن  آماري  هاي  روش  و   SPSS افزار  نرم 
سنجش  براي  متغيره  چند   رگرسيون  اسكوئر،  كاي 
كيفيت ذهني زند گي مورد  تجزيه و تحليل قرار گرفته 
صورت  به  تحقيق  اين  د ر  برد اري  نمونه  شيوه  اند . 
تصاد في، تعد اد  حجم نمونه با توجه به حجم منطقه 
و  از روش كرجي  استفاد ه  با  و  جمعيت شهر كاشان 
مورد   هاي  شاخص  بود .  خواهند   نفر   300 مورگان 

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي ذهني كيفيت زندگي شهريشاخص .1جدول 

 

دارند و شاخص هاي رضايت از زندگي كه وضعيت بهزيستي جامعه را به صورت شاخص هاي ذهني بيان مي 
ها بر اساس پايش و كنترل روش محاسبه اين شاخص. كنندگيري ميميزان رضايت رواني از زندگي را اندازه

غفاري و ديگران، (گيرد رواني جامعه و بر پايه تغييرات در كيفيت زندگي صورت مي  -هاي اجتماعيموقعيت
 ).69 ، ص1388

به . شناختي باشداقتصادي و جمعيت فاكتورهاي فردي، اجتماعي-توان متأثر از كيفيت ذهني زندگي افراد مي
طور كلي عوامل چندي در ارزيابي ميزان رضايت شهروندان از شاخص هاي ذهني آنها تأثير دارد كه اين عوامل 

ها به هر حال هركدام از اين شاخص .غيرهاه اجتماعي شخص، جنسيت، سن و ميزان تحصيالت، پايگ: عبارتند از
دهند، زيرا مفروضات هركدام درباره تركيب عوامل كيفيت زندگي فيت زندگي تصويري خاص ارائه مياز كي

: هاي زير باشدهاي كيفيت زندگي بايد داراي ويژگيروي هم رفته، شاخص. متفاوت است
ها در همه سطوح فردي، به سياستگذاران عمومي براي توسعه و ارزيابي برنامه -1

؛ ني، كشوري و بين المللي كمك كننداستاخانوادگي، اجتماعي، 

ابعاد  شاخص هاي مورد استفاده  

رضايت از وضعيت اقتصادي /  رضايت از شغل  -
رضايت از توزيع ثروت و درآمد  -
رضايت از هزينه هاي زندگي  -
قدرت خريد  -
 احساس موفقيت در شغل -

 اقتصادي
ي 

هن
ي ذ

ها
ص 

اخ
ش

احساس شادماني   -
احساس امنيت و آرامش  -
رضايت از رابطه اجتماعي  -
رضايت از احترام درخانواده  -
اميد به آينده  -
رضايت از اعتماد عمومي  -
 مشاركت عمومي -

 فرهنگي –اجتماعي 

رضايت از محله مسكوني  -
ها  رضايت از وضعيت خيابان -
رضايت از وضعيت ترافيك  -
رضايت از حمل و نقل عمومي  -
رضايت از فضاي سبز  -
 رضايت از بهداشت محيط -

 كالبدي زيست محيطي

جد ول 1. شاخص هاي ذهني کیفیت زند گي شهري؛ ماخذ: نگارند گان.
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چند   د ر  توان  مي  را  زند گي  ارتقاء سطح  د ر  ارزيابي 
زيست  و  سياسي  اجتماعي،  اقتصاد ي،  شامل:  حوزه 
كيفيت  بنابراين،  د اد .  قرار  مطالعه  مورد   محيطي 
زند گي شهري معمواًل هم توسط شاخص هاي ذهني 
و با استفاد ه از پيمايش هايي براي جمع آوري اد راكات 
از زند گي شهري  ذهني و ميزان رضايت شهروند ان 
ارزيابي مي شود  و هم توسط شاخص هاي عيني و با 
استفاد ه از د اد ه هاي ثانويه و وزن د هي به هر شاخص 
 . (McCrea, & et al: 2006: 1)د ر محيط شهري
كه د ر اين تحقيق به بررسي شاخص هاي ذهني د ر 
قالب سه بعد  اقتصاد ي، كالبد ي – زيست محيطي و 

اجتماعي - فرهنگي پرد اخته مي شود .
شاخص هاي رضايت از زند گي كه وضعيت بهزيستي 
جامعه را به صورت شاخص هاي ذهني بيان مي د ارند  
و ميزان رضايت رواني از زند گي را اند ازه گيري مي 
كنند . روش محاسبه اين شاخص ها بر اساس پايش 
و  جامعه  رواني   - اجتماعي  هاي  موقعيت  كنترل  و 
زند گي صورت مي گيرد   د ر كيفيت  تغييرات  پايه  بر 

)غفاري و د يگران، 1388، ص 69(.
كيفيت ذهني زند گي افراد  مي توان متأثر از فاكتورهاي 
فرد ي، اجتماعي- اقتصاد ي و جمعيت شناختي باشد . 
به طور كلي عوامل چند ي د ر ارزيابي ميزان رضايت 
د ارد   تأثير  آنها  ذهني  هاي  شاخص  از  شهروند ان 
پايگاه  تحصيالت،  ميزان  از:  عبارتند   عوامل  اين  كه 
اجتماعي شخص، جنسيت، سن و غيره. به هر حال 
هركد ام از اين شاخص ها از كيفيت زند گي تصويري 
خاص ارائه مي د هند ، زيرا مفروضات هركد ام د رباره 
تركيب عوامل كيفيت زند گي متفاوت است. روي هم 
رفته، شاخص هاي كيفيت زند گي بايد  د اراي ويژگي 

هاي زير باشد :
ارزيابي  و  توسعه  براي  عمومي  سياستگذاران  به   -1
برنامه ها د ر همه سطوح فرد ي، خانواد گي، اجتماعي، 

استاني، كشوري و بين المللي كمك كنند ؛
و  نظارت  امكان  زماني،  هاي  سري  مبناي  بر   -2
كنترل د ر د وره هاي زماني مختلف را د اشته باشند ؛ 
اينكه  ارزيابي  د ر  براي سياست عمومي  اين موضوع 

براي گروه هاي هد ف چه اوضاع و شرايطي د ر حال 
آيند ه بسيار مهم  بيني  براي پيش  نيز  بهبود  است و 

است؛
3- د اراي پايايي، اعتبار و حساسيت باشند ؛

4- بر مبناي نظريه اي مناسب تهيه و تد وين شد ه 
باشند ؛

اطالعات  سازي  ساد ه  به  و  باشند   د رك  قابل   -5
پيچيد ه كمك كنند ؛ و

د اشته  پذيري  انعطاف  تغيير،  حال  د ر  جامعه  د ر   -6
. (Malkina Pykh, 2007) باشند

3- مبانی نظری تحقیق
كيفيت زند گي از جمله مسائل مهمي است كه ابتد ا با 
گسترش همه جانبه فناوري و فرايند  صنعتي شد ن د ر 
كشورهاي غربي مورد  توجه اند يشمند ان قرار گرفت. 
را  خود   كه  شد ن  صنعتي  فرايند   روزافزون  گسترش 
كمي  بعد   د ر  متنوع  خد مات  و  كاالها  انبوه  توليد   با 
نشان مي د هد ، مشكالت زياد ي براي بشر مد رن به 
جمعيت،  افزايش  با  همگام  حقيقت،  د ر  آورد .  همراه 
و  امكانات  ها،  سرمايه  صنايع،  تمركز  و  شهرنشيني 
خد مات شهري رشد  كرد ه و شهرهاي بزرگ به كالن 
شهرهاي كنوني تبد يل شد ه اند  و مشكالت د شوار و 
پيچيد ه اي پد يد  آمد . از جمله اين مشكالت مي توان 
به پد يد ه آلود گي هوا و تخريب محيط زيست اشاره 
كرد  كه با اضافه شد ن فشارها و استرس هاي رواني، 
صد مات جبران ناپذيري به بشر وارد  كرد ه است. به 
صاحب  و  د انشمند ان  از  بسياري  توجه  د ليل  همين 
نظران به مفهوم كيفيت زند گي معطوف شد  تا از اين 
طريق تالش هايي د ر راستاي ارتقاء شرايط زند گي و 
بهبود  بخشيد ن به بعد  كمي زند گي بشر صورت گيرد  

)خوراسگاني و د يگران، 1386، ص 68(.
كه  است  هايي  واژه  از  زند گي  كيفيت  كلي  بطور 
به  مرد م  اگرچه  ند ارد ؛  يكساني  و  مشخص  تعريف 
شكل غريزي معناي آن را به راحتي د رك نمي كنند ، 
ليكن همانگونه كه اشاره گرد يد  اين مفهوم براي آنها 
اند ازه  يكسان نيست. از آنجا كه مانند  ساير متغيرها 
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لي مفهومي براي نشان دادن چگونگي برآورده شدن نيازهاي انساني و هم چنين معياري براي ادراك اصطالح ك
. ابعاد مختلف زندگي است ها ازرضايت و عدم رضايت افراد و گروه

 
 ؛زندگي از ديدگاه اكولوژي انساني مدل عوامل سهيم در كيفيت .1شكل 

 .Van Kamp and et al, 2003: 11: مآخذ
-روش اول، شاخص: اندشناسي عمده متمركز بودهتحقيقات و مطالعات اخير كيفيت زندگي بر دو روش اينرو از

را براي انعكاس ميزان برآورده شدن نيازهاي انساني بكار ) ابعاد عيني(هاي اجتماعي، اقتصادي قابل سنجش 
ات شخصي افراد از تجارب را براساس گزارش) ابعاد ذهني(و روش دوم سطوح شادكامي و رضايتمندي  گيردمي

. شوددهد، كه بهزيستي ذهني ناميده ميزندگي نشان مي
، درك افراد از موفقيت خود در زندگي از WHOQOL(۴F1( بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني كيفيت زندگي

پس . است هايشانكنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولويتنظر فرهنگ، سيستم ارزشي كه در آن زندگي مي
هاي مختلف زندگي موضوعي كامالً ذهني بوده و توسط ديگران قابل مشاهده نيست و بر درك افراد از جنبه

.                 استوار است
سازد و با استفاده از كيفيت زندگي در ابعاد ذهني، ادراك و ارزيابي افراد را از وضعيت زندگي خود منعكس مي

در . باشدگيري ميهاي مختلفي قابل اندازهكيفيت ذهني زندگي به روش. شودي ميگيرهاي ذهني اندازهشاخص
تواند ميزان تجمعي از سطح رضايت در قلمروهاي مختلف زندگي ها، كيفيت زندگي ميروشترينيكي از مهم

                                                             
۱- World Health Organization Quality Of Life

گيري آن مستلزم وجود  تعريف جامع و مشخصي از 
تعريف  تا  است  شد ه  تالش  همواره  بود ،  خواهد   آن 
محققين  از  بعضي  گرد د .  ارائه  آن  براي  مناسبي 
از  بعد   چند ين  توامًا  كه  صورتي  د ر  تنها  معتقد اند  
سالمتي سنجيد ه شود  مي توان آن را كيفيت زند گي 
ناميد . اغلب صاحب نظران د ر اين زمينه توافق د ارند  
كه كيفت زند گي، حقايق مثبت و منفي زند گي را د ر 
از  د ارد .  بعد   چند   و  گيرد   مي  نظر  د ر  يكد يگر  كنار 
طرفي آن را يك مفهوم ذهني2 و پويا3 قلمد اد    مي 
بايد  توسط خود   معنا كه حتمًا  اين  به  نمايند . ذهني 
تعيين  فرد  جايگزين  نه  و  او  نظر  اساس  بر  شخص، 
گرد د  و پويا يعني د ر طي زمان تغيير خواهد  كرد  و لذا 
ضروري است د ر د وره اي از زمان اند ازه گيري كرد  

)نجات، 1387، ص 58(.
براي تبيين مقهوم كيفيت زند گي مد لي توسط شيفر 
و همكارانش د ر سال 2000 ميالد ي ارائه گرد يد . د ر 
اين مد ل بر سه قلمرو اجتماع، محيط و اقتصاد  تأكيد  
شد ه است. مزيت اين مد ل اين است كه تقابل بين 
قلمروها صريحًا معين گرد يد ه و تصويري از مفاهيم 
ارتباط  د ر  پايد اري  و  زند گي  كيفيت  پذيري،  زيست 
 Van Kamp( متقابل با همد يگر بيان گرد يد ه است
كيفيت  د يگر،  سوي  از   .(and et al, 2003: 11
برای  مفهومی  كلی  اصطالح  يك  عنوان  به  زند گی 
نشان د اد ن چگونگی برآورد ه شد ن نيازهای انسانی و 
هم چنين معياری برای اد راك رضايت و عد م رضايت 

افراد  و گروه ها از ابعاد  مختلف زند گی است.
 از اينرو تحقيقات و مطالعات اخير كيفيت زند گی بر 
د و روش شناسی عمد ه متمركز بود ه اند : روش اول، 
شاخص های اجتماعی، اقتصاد ی قابل سنجش )ابعاد  
عيني( را برای انعكاس ميزان برآورد ه شد ن نيازهای 
انسانی بكار می گيرد  و روش د وم سطوح شاد كامی 
گزارشات  براساس  را  ذهني(  )ابعاد   رضايتمند ی  و 
از تجارب زند گی نشان می د هد ، كه  افراد   شخصی 

بهزيستی ذهنی ناميد ه می شود .
بنا به تعريف سازمان بهد اشت جهاني كيفيت زند گي 

د ر  خود   موفقيت  از  افراد   د رك   ،  (WHOQOL)4

آن  د ر  كه  ارزشي  سيستم  فرهنگ،  نظر  از  زند گي 
و  استاند ارد ها  انتظارات،  اهد اف،  كنند ،  مي  زند گي 
ذهني  كاماًل  موضوعي  پس  است.  هايشان  اولويت 
بود ه و توسط د يگران قابل مشاهد ه نيست و بر د رك 
افراد  از جنبه هاي مختلف زند گي استوار است.                

كيفيت زند گي د ر ابعاد  ذهني، اد راك و ارزيابي افراد  را 
از وضعيت زند گي خود  منعكس مي سازد  و با استفاد ه 
از شاخص هاي ذهني اند ازه گيري مي شود . كيفيت 
اند ازه  قابل  مختلفي  هاي  روش  به  زند گي  ذهني 
گيري مي باشد . د ر يكي از مهم ترين روشها، كيفيت 
زند گي مي تواند  ميزان تجمعي از سطح رضايت د ر 
قلمروهاي مختلف زند گي باشد . بر اساس اين روش 
زند گي به قلمروهاي مختلفي تقسيم شد ه و تركيب 
كيفيت  قلمروها،  از  هريك  از  حاصل  رضايت  ميزان 
كلي زند گي را نشان مي د هد  )خاد م الحسيني، 1389، 

ص 50(.
همانطور كه گفته شد ، كيفيت زند گي به عنوان يك 
مفهوم ذهني مبتني بر ارزش ها و تمايالت فرد ي د ر 
ارتباط با ميزان رضايتمند ي از زند گي د ر نظر گرفته 
به  زند گي«  از  »رضايت  د يگر  بيان  به  است.  شد ه 
قرار  تأكيد   مورد   زند گي  كيفيت  اصلي  مؤلفه  عنوان 
مي گيرد . د ر اين خصوص چهار نوع رضايت از زند گي 

2. Subjective
3. Dynamic

4. World Health Organization Quality Of Life

شکل 1. مد ل عوامل سهیم د ر کیفیت زند گي از د ید گاه اکولوژي انساني؛
Van Kamp and et al, 2003: 11:مآخذ 
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وجود  د ارد :
1-  رضایت ناشي از د اشتن5 كه متأثر از ميزان 

برخورد اري افراد  از امكانات مي باشد ؛
به  معطوف  كه  ارتباط6  از  ناشي  رضایت   -2

روابط اجتماعي است؛
3- رضایت ناشي از بود ن7 ، پند اشت فرد  نسبت 
بر  د اللت  كه  خود   كيستي  از  تعريف  و  خويشتن  به 
خود   مقابل  د ر  خود   زند گي  بر  كنترل  و  معناد اري 

بيگانگي د ارد ؛
بيشتر  اقد ام و عمل8 كه  از  رضایت ناشي   -4
معطوف به چگونگي زمان د ر اختيار د ر قالب اوقات 

فراغت مي شود  )غفاري و د يگران، 1388، ص 5(.
رضايت  مثابه  به  را  زند گي  كيفيت  نيز   )1985( كاتر 
فرد  از زند گي و محيط پيراموني تعريف مي كند  كه 
ساير  و  زند گي  سبك  ترجيحات  ها،  خواست  نيازها، 
عوامل ملموس و غيرملموسي را كه بر بهزيستي همه 

جانبه فرد  تأثير د ارند ، د ر بر مي گيرند .

4- پیشینۀ تحقیق
عمد تًا  شهري  زند گي  كيفيت  مطالعات  و  ها  تئوري 
سنتي  متون  د ر  و  اند   گرفته  نشأت  غربي  جوامع  از 
همواره از سرانه توليد  ناخالص د اخلي (GDP )9 به 
عنوان يگانه سنجش قابل اعتماد  بهزيستي و توسعه 
اقتصاد ي استفاد ه مي شد ه است اما وفاق چشمگيري 

د ر اين زمينه وجود  د اشت كه با افزايش توليد  ناخالص 
د اخلي الزامًا كيفيت زند گي مرد م ارتقاء پيد ا نمي كند  

)خوارزمي، 1387، ص 2(.
مطالعات و تحقيقات زياد ی د ر زمينه سنجش كيفيت 
زند گی د ر ايران و جهان انجام گرفته است. بسياری 
از اين تحقيقات از نظر شاخص های مورد  بررسی و 
زمينه های اصلی با هم متفاوت می باشند . د ر جد ول 
2 به ذكر تعد اد ی از اين مطالعات پرد اخته شد ه است:

5- محد ود ۀ مورد  مطالعه
شهر كاشان با مساحت 8561 هكتار د ر ناحيه مركزی 
ايران قرار گرفته است كه از يك سو پشت به كوهستان 
و از سوی د يگر روی به د شت كوير د ارد . ارتفاع آن از 
سطح د ريا 945 متر بود ه و د ارای مختصات جغرافيايی 
51 د رجه و 27 د قيقه طول شرقی و 33 د رجه و 59 
د قيقه عرض شمالی می باشد . شهر كاشان از نظر آب 
و خشك محسوب  گرم  مناطق  جزء  تا حد ی  هوا  و 
شد ه و تقريبًا د ارای آب و هوای د و فصلی )تابستان و 
زمستان( می باشد . د ر فصل تابستان د ما از 40 د رجه 
سانتيگراد  هم تجاوز نمود ه و د ر زمستان نيز معمواًل 
سرمای خشك و سوزانی حاكم است. كاشان د ر 235 
كيلومتری جنوب پايتخت و د ر 250 كيلومتری شمال 
شهر اصفهان د ر مسير اتوبان قم اصفهان قرار د ارد . 
همچنين شهر كاشان به د و منطقه شهري تقسيم مي شود  

ك از بر اساس اين روش زندگي به قلمروهاي مختلفي تقسيم شده و تركيب ميزان رضايت حاصل از هري. باشد
 ).50 ، ص1389خادم الحسيني، (دهد قلمروها، كيفيت كلي زندگي را نشان مي

 

 

 

 

 
 
 
 

 ، هاي رضايت در قلمروهاي مختلف زندگيلفهؤكيفيت ذهني زندگي به عنوان تركيبي از م .2شكل 
 Pacione, 2003: 24  :ماخذ

ها و تمايالت فردي در ارتباط با ارزشهمانطور كه گفته شد، كيفيت زندگي به عنوان يك مفهوم ذهني مبتني بر 
به عنوان مؤلفه اصلي » رضايت از زندگي«به بيان ديگر . ر گرفته شده استميزان رضايتمندي از زندگي در نظ
: در اين خصوص چهار نوع رضايت از زندگي وجود دارد. گيردكيفيت زندگي مورد تأكيد قرار مي

۵Fرضايت ناشي از داشتن  -1

باشد؛ كه متأثر از ميزان برخورداري افراد از امكانات مي 1
۶Fرضايت ناشي از ارتباط -2

كه معطوف به روابط اجتماعي است؛  2
۷Fرضايت ناشي از بودن -3

، پنداشت فرد نسبت به خويشتن و تعريف از كيستي خود كه داللت بر معناداري 3
و كنترل بر زندگي خود در مقابل خود بيگانگي دارد؛ 

۸Fايت ناشي از اقدام و عملرض -4

كه بيشتر معطوف به چگونگي زمان در اختيار در قالب اوقات فراغت  4
). 5 ، ص1388غفاري و ديگران، (شود مي

كند كه نيازها، نيز كيفيت زندگي را به مثابه رضايت فرد از زندگي و محيط پيراموني تعريف مي) 1985(كاتر 
وامل ملموس و غيرملموسي را كه بر بهزيستي همه جانبه فرد تأثير ها، ترجيحات سبك زندگي و ساير عخواست

. گيرنددارند، در بر مي
 

تحقيق  ةپيشين -4

                                                             
۱- Having
۲- Relating
۳- Being
٤- Action 

                   s 
 
 

D1                        D2              
D3…. Dn   

 
                                         

d1       d2….. d3      d1     d2….d3 

 
s : كيفيت كلي زندگي
 :𝐷𝐷𝐷𝐷1….𝑛𝑛𝑛𝑛  تا  1رضايت از قلمروn 
 :𝑑𝑑𝑑𝑑1….𝑛𝑛𝑛𝑛  رضايت از زيرقلمروهاي
 nتا 1

Pacione, 2003: 24    :شکل 2. کیفیت ذهني زند گي به عنوان ترکیبي از مؤلفه هاي رضایت د ر قلمروهاي مختلف زند گي،  ماخذ

5. Having
6. Relating
7. Being

8. Action
9. Gross Domestic Production
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كه د ر جد ول 3 به معرفي اين د و منطقه پرد اخته مي شود :
6- نتایج و بحث

كيفيت ذهني زند گي مي تواند  ميزان تجمعي از سطح 
رضايت د ر قلمروهاي مختلف زند گي باشد . بر اساس 
اين روش، زند گي به قلمروهاي مختلفي )اقتصاد ي، 

فرهنگي(  اجتماعي-  و  محيطي  زيست  كالبد ي- 
تقسيم شد ه و تركيب ميزان رضايت حاصل از هريك 
د هد .  مي  نشان  را  زند گي  كلي  كيفيت  قلمروها،  از 
اند ازه گيري سطح  به  ابتد ا  اين پژوهش  بنابراين د ر 
رضايتمند ي شهروند ان د ر بعد  ذهني كيفيت زند گي 

نتیجه گیری سال عنوان تحقیق محقق رد یف

توجه به جایگاه مهم سالمند ان به عنوان مرکز ثقل شبکه های 
تعیین  د ر  اجتماعی  سرمایه  باالی  سطح  د ارند گان  و  اجتماعی 

و ارزیابی صحیح سطح کیفیت زند گی مورد  تأکید  قرار گیرند .
2005

و  فضایی  متقابل  های  کنش 
اجتماعی کیفیت زند گی و سرمایه 

اجتماعی د ر ژاپن

Jan blake and 
Bushits 1

ارتباطات میان مرد م،  بر اساس تحلیل خصیصه های اجتماعی 
مراود ات بین شهروند ان و نهاد های عمومی و اعتماد  اجتماعی 
و  خوشبختی  احساس  د رباره  را  مفید ی  اطالعات  توان  می 

تند رستی به د ست آورد .

2006 بین  ارتباط  پیرامون  تحلیلی 
سرمایه اجتماعی و کیفیت زند گی

Marian 
Franco 2

این مطالعه، رویکرد  پایین به باال را پیشنهاد  می کند  که محیط 
خارجی را با اد راک افراد  از محیط زند گیشان ترکیب می کند . 2008 سنجش  برای  مفهومی  چارچوب 

کیفیت زند گی شهری Dus 3

مهمترین عامل، کاهش نابرابری های ناحیه ای است. 1379 سنجش توسعه انسانی  سازمان مد یریت و برنامه
ریزی کشور 4

سطح سرمایه اجتماعی د ر د سترس با سطح کیفیت زند گی ارتباط 
معنی د اری د ارد  و ارتباط این د و متغیر تابعی از سطح محله است. 1387 سرمایه اجتماعی و کیفیت زند گی 

شهروند ان سعید  گروسی و همکاران 5

نواحی مختلف شهری ایران د ارای شکاف بارزی از منظر کیفیت 
زند گی هستند . 1389 د ر  زند گی  کیفیت  ابعاد   تحلیل 

نواحی شهری ایران
 کرامت هلل زیاری و

همکاران 6

را  شهروند ان  متوسط  رضایتمند ی  سطح  آمد ه  د ست  به  نتایج 
نشان می د هد . 1389 سنجش کیفیت ذهنی زند گی د ر 

شهر نورآباد  لرستان
 احمد  خاد م الحسینی و

همکارن 7

افراد ي که رضایتمند ي بیشتري از کیفیت محیط کالبد ي خود  
د اشته اند ، از میزان سرمایه اجتماعي باالتري برخورد ار بود ه اند  88

بر  اجتماعي  هاي  سرمایه  تاثیر 
زند گي ساکنان محالت   کیفیت  

شهری
8 الهام غیاثوند

تفاوت معناد اري د ر کیفیت زند گي پاسخگویان با سطوح مختلف 
سطح تحصیالت، مالکیت مسکن، د رآمد ، وضعیت شغلي و سن 

وجود  د ارد .
88 بررسي توسعه و سنجش شاخص 

هاي کیفیت زند گي شهري محمد رضا رضوانی 9

از نظر شهروند ان وضعیت د سترسي به امکانات و خد مات شهري 
د ر مناطق مختلف این شهر مناسب است ولي مشکالت شهري 
د ر اکثر مناطق شهري از نظر شهروند ان قابل توجه است، این 
آبگرفتگي معابر و روانابهاي  به  اول مربوط  مشکالت د ر د رجه 
ناشي از بارش بود ه و خطر تصاد ف و بوي تعفن د پوي زباله نیز 

د ر رتبه هاي بعد ي قرار د ارند 

85
کیفیت  هاي  شاخص  سنجش 
زند گي د ر شهر از نظر شهروند ان 

د ر گنبد  قابوس
جاجرمی و همکاران 10

جد ول 2. تحقیقات انجام گرفته د ر زمینه کیفیت زند گی

جد ول 3. معرفی محد ود ه مورد  مطالعه؛ مآخذ: شهرد اري کاشان، 1390.

ػشٗبي  دسخ٠ ػبٛشيِشاد ١ٖ سدبٝص ٛ٘ٞدٟ ٝ دس صٗؼشبٙ ٛيض ٗؼ٘ٞالً 40دس كلْ سبثؼشبٙ دٗب اص . ثبؿذٗي( صٗؼشبٙ
ًئٞٗششي ؿ٘بّ ؿ٢ش اكل٢بٙ  250ًئٞٗششي خٜٞة دبيشخز ٝ دس  235ًبؿبٙ دس . ٛي حبًٖ اػزخـي ٝ ػٞصا

ؿٞد ٠ً دس صيش ث٠ ١٘چٜيٚ ؿ٢ش ًبؿبٙ ث٠ دٝ ٜٗغو٠ ؿ٢شي سوؼيٖ ٗي. اسٞثبٙ هٖ اكل٢بٙ هشاس داسد دس ٗؼيش
: ؿٞدٗؼشكي ايٚ دٝ ٜٗغو٠ دشداخش٠ ٗي

 .1390 ،ؿ٢شداسي ًبؿبٙ: ٗأخز؛ ٗؼشكي ٗحذٝدٟ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ .3خذّٝ 

     
 
 

 
 

 
 
 
 
وتایج ي بحث  -6

ثش اػبع ايٚ . سٞاٛذ ٗيضاٙ سد٘ؼي اص ػغح سضبيز دس هٔ٘ش١ٝبي ٗخشٔق صٛذُي ثبؿذًيليز ر١ٜي صٛذُي ٗي
سوؼيٖ ؿذٟ ٝ ( كش١ِٜي -صيؼز ٗحيغي ٝ اخش٘بػي -اهشلبدي، ًبٓجذي)سٝؽ، صٛذُي ث٠ هٔ٘ش١ٝبي ٗخشٔلي 

١ٝؾ ثٜبثشايٚ دس ايٚ دظ. د١ذسشًيت ٗيضاٙ سضبيز حبكْ اص ١شيي اص هٔ٘ش١ٝب، ًيليز ًٔي صٛذُي سا ٛـبٙ ٗي
ُيشي ػغح سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ دس ثؼذ ر١ٜي ًيليز صٛذُي دشداخش٠، ػذغ ػٞاْٗ ٗإثش ثش آٙ اثشذا ث٠ اٛذاصٟ

. ُيشٛذٗٞسد ثشسػي ٝ سدضي٠ ٝ سحٔيْ هشاس ٗي
 

سشاًٖ خ٘ؼيز دسكذ ( ٛلش) خ٘ؼيزدسكذ ( ١ٌشبس) ٗؼبحز 
 5/44 52 160000 42 3590 1ٜٗغو٠ 
 1/30 48 150000 58 4971 2ٜٗغو٠ 

 2/36 100 310000 100 8561ًْ ؿ٢ش 

س متغی تعذاد ومًوٍ ضشیب کای اسكًئش آصادی dfدسجٍ  معىاداسی sigضشیب 

 سضبيز اص ٗح٠ٔ ٗؼٌٞٛي - 300 55.008 4 .002

 سضبيز اص ٝضؼيز خيبثبٙ ١ب - 300 90.126 4 .003

 سضبيز اص ٝضؼيز سشاكيي - 300 1.441 4 .165

 سضبيز اص حْ٘ ٝ ٛوْ ػ٘ٞٗي - 300 1.327 4 .000

 سضبيز اص كضبي ػجض - 300 44.378 4 .001

 سضبيز اص ث٢ذاؿز ٗحيظ - 300 1.047 3 .004
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و  بررسي  مورد   آن  بر  مؤثر  عوامل  سپس  پرد اخته، 
تجزيه و تحليل قرار مي گيرند .

از  شهروند ان  رضایتمند ي  میزان    -1  -6
قلمروهاي مختلف زند گي شهري

از قلمروهاي  همانطور كه پيش تر مطرح شد ، يكي 
اقتصاد ي  بعد   زند گي،  ذهني  كيفيت  بررسي  مورد  
است كه مؤلفه هاي مورد  بررسي براي اخذ بعد  ذهني 
 6 اقتصاد ي،  بعد   د ر  گويه   6 شامل  زند گي،  كيفيت 
گويه د ر بعد  كالبد ي- زيست محيطي و 7 گويه د ر 
بعد  فرهنگي- اجتماعي مي باشد  كه د ر قالب طيف 5 
مقياسي ليكرت از رضايتمند ي بسيار زياد  تا بسيار كم 
بيان شد ه است. د ر اين پژوهش براي بررسي ميزان 
كيفيت  اقتصاد ي  قلمرو  از  شهروند ان  رضايتمند ي 
  chi-squareذهني زند گي د ر شهر كاشان، از آزمون

قلمرو  د ر  است.  شد ه  استفاد ه   SPSS افزار  نرم  د ر 
رضايت  مؤلفه  به  مربوط  رضايت  باالترين  اقتصاد ي 
از وضعيت اقتصاد ي خانوار و رضايت از هزينه هاي 
براي هر  باشد  كه سطح معناد اري %99  زند گي مي 
و   (sig= 0,000 ( است  آمد ه  د ست  به  مؤلفه  د و 
به مؤلفه رضايت  كمترين سطح رضايتمند ي مربوط 
از شغل مي باشد  كه عد م معناد اري را نشان مي د هد   

.(sig=0,136(
ميزان  بررسي  از  آمد ه  بد ست  هاي  يافته  همچنين 
كالبد ي-  هاي  مؤلفه  از  شهروند ان  رضايتمند ي 
زيست محيطي نشان د هند ه زضايتمند ي آنها از گويه 
از وضعيت  رضايت  محله مسكوني،  از  رضايت  هاي 
خيابان ها، رضايت از فضاي سبز، رضايت از حمل و 
نقل عمومي و رضايت از بهد اشت محيط مي باشد . 
به گونه اي كه براي بيشتر مؤلفه ها سطح معناد اري 

میضان سضایتمىذی ضُشيوذان اص للمشيَای مختلف صوذگی ضُشی   -1 -6
٠ً  اػزسش ٗغشح ؿذ، يٌي اص هٔ٘ش١ٝبي ٗٞسد ثشسػي ًيليز ر١ٜي صٛذُي، ثؼذ اهشلبدي ١٘بٛغٞس ٠ً ديؾ

ُٞي٠ دس ثؼذ  6ُٞي٠ دس ثؼذ اهشلبدي،  ١6بي ٗٞسد ثشسػي ثشاي اخز ثؼذ ر١ٜي ًيليز صٛذُي، ؿبْٗ ٗإٓل٠
سر اص ٗويبػي ٓيي 5ثبؿذ ٠ً دس هبٓت عيق اخش٘بػي ٗي -ُٞي٠ دس ثؼذ كش١ِٜي 7صيؼز ٗحيغي ٝ  -ًبٓجذي

دس ايٚ دظ١ٝؾ ثشاي ثشسػي ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص  .سضبيشٜ٘ذي ثؼيبس صيبد سب ثؼيبس ًٖ ثيبٙ ؿذٟ اػز
اػشلبدٟ ؿذٟ  SPSSدس ٛشٕ اكضاس  chi-squareهٔ٘شٝ اهشلبدي ًيليز ر١ٜي صٛذُي دس ؿ٢ش ًبؿبٙ، اص آصٗٞٙ 

ر اص ٝضؼيز اهشلبدي خبٛٞاس ٝ سضبيز اص دس هٔ٘شٝ اهشلبدي ثبالسشيٚ سضبيز ٗشثٞط ث٠ ٗإٓل٠ سضبي. اػز
ٝ (  =0.000sig)ثشاي ١ش دٝ ٗإٓل٠ ث٠ دػز آٗذٟ اػز % 99ثبؿذ ٠ً ػغح ٗؼٜبداسي ١بي صٛذُي ٗي١ضي٠ٜ

د١ذ ثبؿذ ٠ً ػذٕ ٗؼٜبداسي سا ٛـبٙ ٗيً٘ششيٚ ػغح سضبيشٜ٘ذي ٗشثٞط ث٠ ٗإٓل٠ سضبيز اص ؿـْ ٗي
(0.136sig=  .)

 
 
 

 
 
 

 chi-Squareسٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص ٗٞٓل٠ ١بي اهشلبدي ثب اػشلبدٟ اص آصٗٞٙ ثشسػي ٗيضاٙ سضبي .4خذّٝ 
 

 
 

ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص هٔ٘شٝ اهشلبدي صٛذُي  .1ٛ٘ٞداس 
 

 
 

 

 

 

 

س متغی تعذاد ومًوٍ ضشیب کای اسكًئش آصادی dfدسجٍ  معىاداسی sigضشیب 

 سضبيز اص ؿـْ - 300 1.115 2 .136

 سضبيز اص ٝضؼيز اهشلبدي خبٛٞاس - 300 85.150 2 .002

 دسآٗذ ثشٝر ٝسضبيز اص سٞصيغ  - 300 1.910 3 0.003

 سضبيز اص ١ضي٠ٜ ١بي صٛذُي - 300 1.214 3 .000

 هذسر خشيذ - 300 1.212 3 .011

 احؼبع ٗٞكويز دس ؿـْ - 300 1.193 3 .001

- شغلازرضايت

- خانٌاراقتصاديًضعيتازرضايت

- درآمدًثرًتتٌزيعازرضايت

- زندگيىايىسينوازرضايت

- خريدقدرت

- درشغلمٌفقيتاحساش

میضان سضایتمىذی ضُشيوذان اص للمشيَای مختلف صوذگی ضُشی   -1 -6
٠ً  اػزسش ٗغشح ؿذ، يٌي اص هٔ٘ش١ٝبي ٗٞسد ثشسػي ًيليز ر١ٜي صٛذُي، ثؼذ اهشلبدي ١٘بٛغٞس ٠ً ديؾ

ُٞي٠ دس ثؼذ  6ُٞي٠ دس ثؼذ اهشلبدي،  ١6بي ٗٞسد ثشسػي ثشاي اخز ثؼذ ر١ٜي ًيليز صٛذُي، ؿبْٗ ٗإٓل٠
سر اص ٗويبػي ٓيي 5ثبؿذ ٠ً دس هبٓت عيق اخش٘بػي ٗي -ُٞي٠ دس ثؼذ كش١ِٜي 7صيؼز ٗحيغي ٝ  -ًبٓجذي

دس ايٚ دظ١ٝؾ ثشاي ثشسػي ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص  .سضبيشٜ٘ذي ثؼيبس صيبد سب ثؼيبس ًٖ ثيبٙ ؿذٟ اػز
اػشلبدٟ ؿذٟ  SPSSدس ٛشٕ اكضاس  chi-squareهٔ٘شٝ اهشلبدي ًيليز ر١ٜي صٛذُي دس ؿ٢ش ًبؿبٙ، اص آصٗٞٙ 

ر اص ٝضؼيز اهشلبدي خبٛٞاس ٝ سضبيز اص دس هٔ٘شٝ اهشلبدي ثبالسشيٚ سضبيز ٗشثٞط ث٠ ٗإٓل٠ سضبي. اػز
ٝ (  =0.000sig)ثشاي ١ش دٝ ٗإٓل٠ ث٠ دػز آٗذٟ اػز % 99ثبؿذ ٠ً ػغح ٗؼٜبداسي ١بي صٛذُي ٗي١ضي٠ٜ

د١ذ ثبؿذ ٠ً ػذٕ ٗؼٜبداسي سا ٛـبٙ ٗيً٘ششيٚ ػغح سضبيشٜ٘ذي ٗشثٞط ث٠ ٗإٓل٠ سضبيز اص ؿـْ ٗي
(0.136sig=  .)

 
 
 

 
 
 

 chi-Squareسٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص ٗٞٓل٠ ١بي اهشلبدي ثب اػشلبدٟ اص آصٗٞٙ ثشسػي ٗيضاٙ سضبي .4خذّٝ 
 

 
 

ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص هٔ٘شٝ اهشلبدي صٛذُي  .1ٛ٘ٞداس 
 

 
 

 

 

 

 

س متغی تعذاد ومًوٍ ضشیب کای اسكًئش آصادی dfدسجٍ  معىاداسی sigضشیب 

 سضبيز اص ؿـْ - 300 1.115 2 .136

 سضبيز اص ٝضؼيز اهشلبدي خبٛٞاس - 300 85.150 2 .002

 دسآٗذ ثشٝر ٝسضبيز اص سٞصيغ  - 300 1.910 3 0.003

 سضبيز اص ١ضي٠ٜ ١بي صٛذُي - 300 1.214 3 .000

 هذسر خشيذ - 300 1.212 3 .011

 احؼبع ٗٞكويز دس ؿـْ - 300 1.193 3 .001

- شغلازرضايت

- خانٌاراقتصاديًضعيتازرضايت

- درآمدًثرًتتٌزيعازرضايت

- زندگيىايىسينوازرضايت

- خريدقدرت

- درشغلمٌفقيتاحساش

نمود ار 1. میزان رضایتمند ي شهروند ان از قلمرو اقتصاد ي زند گي

chi-Square جد ول 4. بررسي میزان رضایتمند ي شهروند ان از مولفه هاي اقتصاد ي با استفاد ه از آزمون

متغیر



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

293

chi-Square جد ول 5. بررسي میزان رضایتمند ي شهروند ان از مولفه هاي کالبد ي- زیست محیطي با استفاد ه از آزمون

99% بد ست آمد ه است )sig= 0,000). فقط د ر مورد  
گويه رضايت از وضعيت ترافيك، رضايت شهروند ان 
د ر سطح پاييني قرار د ارد  و عد م معناد اري را نشان 

.(sig= 0,165(  مي د هد
د هند ه  نشان   ،6 شمارۀ  جد ول  د ر  مند رج  اطالعات 

رضايتمند ي نسبتًا باالي شهروند ان از بسياري از گويه 
هاي اجتماعي- فرهنگي مي باشد  به گونه اي كه براي 
بسياري از اين گويه ها )رضايت از احساس شاد ماني، 
رضايت از احترام د ر خانواد ه، اميد  به آيند ه، رضايت 
از اعتماد  عمومي( سطح معناد اري 99% حاصل شد ه 

 

 
١بي د١ٜذٟ صضبيشٜ٘ذي آ٢ٛب اص ُٞي٠صيؼز ٗحيغي ٛـبٙ -١بي ًبٓجذيؿ٢شٝٛذاٙ اص ٗإٓل١٠بي ثذػز آٗذٟ اص ثشسػي ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ١٘چٜيٚ يبكش٠

ث٠ ٠ُٛٞ . ثبؿذ١ب، سضبيز اص كضبي ػجض، سضبيز اص حْ٘ ٝ ٛوْ ػ٘ٞٗي ٝ سضبيز اص ث٢ذاؿز ٗحيظ ٗيسضبيز اص ٗح٠ٔ ٗؼٌٞٛي، سضبيز اص ٝضؼيز خيبثبٙ
كوظ دس ٗٞسد ُٞي٠ سضبيز اص ٝضؼيز سشاكيي، سضبيز ؿ٢شٝٛذاٙ دس ػغح (. =0.000sig)ػز آٗذٟ اػز ثذ% ١99ب ػغح ٗؼٜبداسي اي ٠ً ثشاي ثيـشش ٗإٓل٠

(. =0.165sig)د١ذ دبييٜي هشاس داسد ٝ ػذٕ ٗؼٜبداسي سا ٛـبٙ ٗي
 

 chi-Squareصيؼز ٗحيغي ثب اػشلبدٟ اص آصٗٞٙ  -ثشسػي ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص ٗٞٓل٠ ١بي ًبٓجذي .5خذّٝ 

 

صيؼز ٗحيغي صٛذُي  -ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص هٔ٘شٝ ًبٓجذي .2ٛ٘ٞداس 

 

 

 

 

 

 

 

 
١بي ، ٛـبٙ د١ٜذٟ سضبيشٜ٘ذي ٛؼجشبً ثبالي ؿ٢شٝٛذاٙ اص ثؼيبسي اص ُٞي6٠اعالػبر ٜٗذسج دس خذّٝ ؿ٘بس٣ 

، سضبيز اص سضبيز اص احؼبع ؿبدٗبٛي)١ب ٠ً ثشاي ثؼيبسي اص ايٚ ُٞي٠اي ثبؿذ ث٠ ٠ُٛٞكش١ِٜي ٗي -اخش٘بػي
ٝ دس ( =0.000sig)حبكْ ؿذٟ % 99ػغح ٗؼٜبداسي ( احششإ دس خبٛٞادٟ، اٗيذ ث٠ آيٜذٟ، سضبيز اص اػش٘بد ػ٘ٞٗي

ٗؼٜبداس اػز ٝ كوظ دس ٗٞسد ٗإٓل٠ % 95ٜٗذي ١بي احؼبع اٜٗيز ٝ آساٗؾ، ٗـبسًز ػ٘ٞٗي سضبيزٗٞسد ٗإٓل٠
(. =0.384sig)سضبيز اص ساثغ٠ اخش٘بػي ساثغ٠ ٗؼٜبداس ث٠ دػز ٛيبٗذٟ اػز 

 

 

 

 

 

- مسكٌنيمحلوازرضايت

- ىاخيابانًضعيتازرضايت

- ترافيكًضعيتازرضايت

- عمٌمينقلًحملازرضايت

- سبسفضايازرضايت

- محيطبيداشتازرضايت

نمود ار 2. میزان رضایتمند ي شهروند ان از قلمرو کالبد ي- زیست محیطي زند گي

chi-Square جد ول 6. بررسي میزان رضایتمند ي شهروند ان از مولفه هاي فرهنگي - اجتماعي با استفاد ه از آزمون

-chiاخش٘بػي ثب اػشلبدٟ اص آصٗٞٙ  -ثشسػي ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص ٗٞٓل٠ ١بي كش١ِٜي  .6خذّٝ 
Square 

 

اخش٘بػي صٛذُي  -ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص هٔ٘شٝ كش١ِٜي  .3ٛ٘ٞداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشسسی عًامل مؤثش بش سضایتمىذی رَىی ضُشيوذان -2 -7
١بي ر١ٜي ًيليز اهشلبدي ؿ٢شٝٛذاٙ ٝ ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي اص ٗإٓل٠ -ثشاي ثشسػي ساثغ٠ ثيٚ ٝضؼيز اخش٘بػي 

د١ٜذ٣ ساثغ٠ ٗؼٜبداس ثيٚ ٛشبيح ثذػز آٗذٟ ٛـبٙ ٗشـيشٟ اػشلبدٟ ؿذٟ اػز ٠ً سُشػيٞٙ چٜذ صٛذُي، اص آصٗٞٙ
ي ١بي ر١ٚآ٢ٛب اص ٗإٓل٠ ٝ ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي( اٙ ٗشـييش ٗؼشوْث٠ ػٜٞ)اخش٘بػي ؿ٢شٝٛذاٙ   -ر اهشلبدي ٝضؼي

ثذيٚ ٗؼٜي ٠ً ثيٚ ٗيضاٙ سحليالر ٝ ػغح سضبيشٜ٘ذي سلبٝر ٝ ثيٚ  ؛ثبؿذٗي( ث٠ ػٜٞاٙ ٗشـييش ٝاثؼش٠)صٛذُي 
چ٠ ػٚ ٝ ٗيضاٙ دسآٗذ اكضايؾ يبثذ، ػغح سضبيشٜ٘ذي ٛيض  ػٚ ٝ دسآٗذ ٝ سضبيشٜ٘ذي ساثغ٠ ٝخٞد داسد ٠ً ١ش

س متغی تعذاد ومًوٍ اسكًئشضشیب کای  آصادی dfدسجٍ  معىاداسی sigضشیب 

 احساس ضادماوی  - 300 1.817 3 .000

 احساس امىیت ي آسامص  - 300 1.993 4 .018

 سضایت اص احتشام دس خاوًادٌ  - 300 1.404 3 .002

امیذ بٍ آیىذٌ   - 300 1.137 3 .008

 سضایت اص سابطٍ اجتماعی  - 300 2.186 4 .384

 اص اعتماد عمًمیسضایت   - 300 1.035 3 .004

 مطاسکت عمًمی  - 300 1.179 4 .017

- شادمانياحساشازرضايت

- آرامشًامنيتاحساش

- خانٌادهدراحترامازرضايت

- آيندهبواميد

- اجتماعيرابطوازرضايت

- عمٌمياعتمادازرضايت

- عمٌميمشاركت

ػشٗبي  دسخ٠ ػبٛشيِشاد ١ٖ سدبٝص ٛ٘ٞدٟ ٝ دس صٗؼشبٙ ٛيض ٗؼ٘ٞالً 40دس كلْ سبثؼشبٙ دٗب اص . ثبؿذٗي( صٗؼشبٙ
ًئٞٗششي ؿ٘بّ ؿ٢ش اكل٢بٙ  250ًئٞٗششي خٜٞة دبيشخز ٝ دس  235ًبؿبٙ دس . ٛي حبًٖ اػزخـي ٝ ػٞصا

ؿٞد ٠ً دس صيش ث٠ ١٘چٜيٚ ؿ٢ش ًبؿبٙ ث٠ دٝ ٜٗغو٠ ؿ٢شي سوؼيٖ ٗي. اسٞثبٙ هٖ اكل٢بٙ هشاس داسد دس ٗؼيش
: ؿٞدٗؼشكي ايٚ دٝ ٜٗغو٠ دشداخش٠ ٗي

 .1390 ،ؿ٢شداسي ًبؿبٙ: ٗأخز؛ ٗؼشكي ٗحذٝدٟ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ .3خذّٝ 

     
 
 

 
 

 
 
 
 
وتایج ي بحث  -6

ثش اػبع ايٚ . سٞاٛذ ٗيضاٙ سد٘ؼي اص ػغح سضبيز دس هٔ٘ش١ٝبي ٗخشٔق صٛذُي ثبؿذًيليز ر١ٜي صٛذُي ٗي
سوؼيٖ ؿذٟ ٝ ( كش١ِٜي -صيؼز ٗحيغي ٝ اخش٘بػي -اهشلبدي، ًبٓجذي)سٝؽ، صٛذُي ث٠ هٔ٘ش١ٝبي ٗخشٔلي 

١ٝؾ ثٜبثشايٚ دس ايٚ دظ. د١ذسشًيت ٗيضاٙ سضبيز حبكْ اص ١شيي اص هٔ٘ش١ٝب، ًيليز ًٔي صٛذُي سا ٛـبٙ ٗي
ُيشي ػغح سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ دس ثؼذ ر١ٜي ًيليز صٛذُي دشداخش٠، ػذغ ػٞاْٗ ٗإثش ثش آٙ اثشذا ث٠ اٛذاصٟ

. ُيشٛذٗٞسد ثشسػي ٝ سدضي٠ ٝ سحٔيْ هشاس ٗي
 

سشاًٖ خ٘ؼيز دسكذ ( ٛلش) خ٘ؼيزدسكذ ( ١ٌشبس) ٗؼبحز 
 5/44 52 160000 42 3590 1ٜٗغو٠ 
 1/30 48 150000 58 4971 2ٜٗغو٠ 

 2/36 100 310000 100 8561ًْ ؿ٢ش 

س متغی تعذاد ومًوٍ ضشیب کای اسكًئش آصادی dfدسجٍ  معىاداسی sigضشیب 

 سضبيز اص ٗح٠ٔ ٗؼٌٞٛي - 300 55.008 4 .002

 سضبيز اص ٝضؼيز خيبثبٙ ١ب - 300 90.126 4 .003

 سضبيز اص ٝضؼيز سشاكيي - 300 1.441 4 .165

 سضبيز اص حْ٘ ٝ ٛوْ ػ٘ٞٗي - 300 1.327 4 .000

 سضبيز اص كضبي ػجض - 300 44.378 4 .001

 سضبيز اص ث٢ذاؿز ٗحيظ - 300 1.047 3 .004

متغیر
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)sig=0,000( و د ر مورد  مؤلفه هاي احساس امنيت و 
آرامش، مشاركت عمومي رضايت مند ي 95% معناد ار 
است و فقط د ر مورد  مؤلفه رضايت از رابطه اجتماعي 

.)sig=0,384( رابطه معناد ار به د ست نيامد ه است

7- 2- بررسي عوامل مؤثر بر رضایتمند ي 
ذهني شهروند ان

براي بررسي رابطه بين وضعيت اجتماعي - اقتصاد ي 
شهروند ان و ميزان رضايتمند ي از مؤلفه هاي ذهني 
كيفيت زند گي، از آزمون رگرسيون چند  متغيره استفاد ه 
شد ه است كه نتايج بد ست آمد ه نشان د هند ۀ رابطه 
معناد ار بين وضعيت اقتصاد ي -  اجتماعي شهروند ان 
)به عنوان متغيير مستقل( و ميزان رضايتمند ي آنها از 
مؤلفه هاي ذهني زند گي )به عنوان متغيير وابسته( مي 
باشد ؛ بد ين معني كه بين ميزان تحصيالت و سطح 
رضايتمند ي تفاوت و بين سن و د رآمد  و رضايتمند ي 
رابطه وجود  د ارد  كه هر چه سن و ميزان د رآمد  افزايش 
يابد  )سطح  افزايش مي  نيز  يابد ، سطح رضايتمند ي 

بالعكس هرچه ميزان تحصيالت  و  معناد اري %99(. 
افزايش يابد  ميزان رضايتمند ي كاهش خواهد  يافت. 
بد ين معنا كه با افزايش سطح تحصيالت شهروند ان 
بر ميزان استفاد ه از رسانه هاي ارتباطي نظير ماهواره، 
اينترنت، روزنامه و غيره افزود ه خواهد  شد  و موجب 
ارائه  خد مات  از  شهروند ان  انتظارات  سطح  افزايش 
شهر  كنند ه  مد يريت  هاي  سازمان  سوي  از  شد ه 
خواهد  شد . همچنين با افزايش سن، بر ميزان رضايت 
افزود ه خواهد  شد   از سازمان هاي مزبور  شهروند ان 
كه اين تفاوت نمايانگر اين واقعيت است كه د ر سنين 
افزود ه  جوان  شهروند ان  انتظارات  سطح  بر  جواني 

خواهد  شد .

8- نتیجه گیري و جمعبند ي
است  بعد ي  و چند   پيچيد ه  مفهومي  زند گي،  كيفيت 
كه تحت تأثير مؤلفه هايي چون زمان و مكان، ارزش 
هاي فرد ي و اجتماعي قرار د ارد ، و از اين رو معاني 
آن  بر  مختلف  هاي  گروه  و  افراد   براي  گوناگوني 

-chiاخش٘بػي ثب اػشلبدٟ اص آصٗٞٙ  -ثشسػي ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص ٗٞٓل٠ ١بي كش١ِٜي  .6خذّٝ 
Square 

 

اخش٘بػي صٛذُي  -ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ؿ٢شٝٛذاٙ اص هٔ٘شٝ كش١ِٜي  .3ٛ٘ٞداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشسسی عًامل مؤثش بش سضایتمىذی رَىی ضُشيوذان -2 -7
١بي ر١ٜي ًيليز اهشلبدي ؿ٢شٝٛذاٙ ٝ ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي اص ٗإٓل٠ -ثشاي ثشسػي ساثغ٠ ثيٚ ٝضؼيز اخش٘بػي 

د١ٜذ٣ ساثغ٠ ٗؼٜبداس ثيٚ ٛشبيح ثذػز آٗذٟ ٛـبٙ ٗشـيشٟ اػشلبدٟ ؿذٟ اػز ٠ً سُشػيٞٙ چٜذ صٛذُي، اص آصٗٞٙ
ي ١بي ر١ٚآ٢ٛب اص ٗإٓل٠ ٝ ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي( اٙ ٗشـييش ٗؼشوْث٠ ػٜٞ)اخش٘بػي ؿ٢شٝٛذاٙ   -ر اهشلبدي ٝضؼي

ثذيٚ ٗؼٜي ٠ً ثيٚ ٗيضاٙ سحليالر ٝ ػغح سضبيشٜ٘ذي سلبٝر ٝ ثيٚ  ؛ثبؿذٗي( ث٠ ػٜٞاٙ ٗشـييش ٝاثؼش٠)صٛذُي 
چ٠ ػٚ ٝ ٗيضاٙ دسآٗذ اكضايؾ يبثذ، ػغح سضبيشٜ٘ذي ٛيض  ػٚ ٝ دسآٗذ ٝ سضبيشٜ٘ذي ساثغ٠ ٝخٞد داسد ٠ً ١ش

س متغی تعذاد ومًوٍ اسكًئشضشیب کای  آصادی dfدسجٍ  معىاداسی sigضشیب 

 احساس ضادماوی  - 300 1.817 3 .000

 احساس امىیت ي آسامص  - 300 1.993 4 .018

 سضایت اص احتشام دس خاوًادٌ  - 300 1.404 3 .002

امیذ بٍ آیىذٌ   - 300 1.137 3 .008

 سضایت اص سابطٍ اجتماعی  - 300 2.186 4 .384

 اص اعتماد عمًمیسضایت   - 300 1.035 3 .004

 مطاسکت عمًمی  - 300 1.179 4 .017

- شادمانياحساشازرضايت

- آرامشًامنيتاحساش

- خانٌادهدراحترامازرضايت

- آيندهبواميد

- اجتماعيرابطوازرضايت

- عمٌمياعتمادازرضايت

- عمٌميمشاركت

نمود ار 3. میزان رضایتمند ي شهروند ان از قلمرو فرهنگي - اجتماعي زند گي

سحليالر اكضايؾ يبثذ ٗيضاٙ سضبيشٜ٘ذي ًب١ؾ ٝ ثبٓؼٌغ ١شچ٠ ٗيضاٙ (. %99ػغح ٗؼٜبداسي ) يبثذاكضايؾ ٗي
١بي اسسجبعي ٛظيش ثذيٚ ٗؼٜب ٠ً ثب اكضايؾ ػغح سحليالر ؿ٢شٝٛذاٙ ثش ٗيضاٙ اػشلبدٟ اص سػب٠ٛ. خٞا١ذ يبكز

اكضٝدٟ خٞا١ذ ؿذ ٝ ٗٞخت اكضايؾ ػغح اٛشظبسار ؿ٢شٝٛذاٙ اص خذٗبر اسائ٠  ؿيشٟٗب١ٞاسٟ، ايٜششٛز، سٝصٛب٠ٗ ٝ 
١٘چٜيٚ ثب اكضايؾ ػٚ، ثش ٗيضاٙ سضبيز ؿ٢شٝٛذاٙ . ١بي ٗذيشيز ًٜٜذٟ ؿ٢ش خٞا١ذ ؿذٙؿذٟ اص ػٞي ػبصٗب

-ػبصٗبٙ اص 
ٗضثٞس  ١بي 
خٞا١ذ ؿذ  اكضٝدٟ 
سلبٝر  ٠ً ايٚ 
ايٚ  ٛ٘بيبِٛش 

اػز ٠ً  ٝاهؼيز 
. دس ػٜيٚ خٞاٛي ثش ػغح اٛشظبسار ؿ٢شٝٛذاٙ خٞاٙ اكضٝدٟ خٞا١ذ ؿذ

 
 
 
 

ٝ ٗيضاٙ  ؿ٢شٝٛذاٙ اهشلبدي -ػٜدؾ ساثغ٠ ثيٚ ٝضؼيز اخش٘بػيآصٗٞٙ سُشػيٞٙ چٜذٗشـيشٟ ثشاي  .7خذّٝ 
ثؼذ ًيلي صٛذُي سضبيشٜ٘ذي اص 

 

 ي جمعبىذی وتیجٍ گیشی -8
صٛذُي، ٗل٢ٞٗي ديچيذٟ ٝ چٜذ ثؼذي اػز ٠ً سحز سأثيش ٗإٓل٠ ١بيي چٞٙ صٗبٙ ٝ ٌٗبٙ، اسصؽ ١بي ًيليز 

ثشخي . ١بي ٗخشٔق ثش آٙ ٗششست اػزكشدي ٝ اخش٘بػي هشاس داسد، ٝ اص ايٚ سٝ ٗؼبٛي ُٞٛبُٞٛي ثشاي اكشاد ٝ ُشٟٝ
ٟ اي ثشاي ٗيضاٙ خزاثيز ٝ ثشخي ث٠ دزيشي يي ٛبحي٠، ثشخي ديِش ث٠ ػٜٞاٙ اٛذاصآٙ سا ث٠ ػٜٞاٙ هبثٔيز صيؼز

ثٜبثشايٚ . اٛذػٜٞاٙ سكبٟ ػ٘ٞٗي، ث٢ضيؼشي اخش٘بػي، ؿبدًبٗي، سضبيشٜ٘ذي ٝ ٗٞاسدي اص ايٚ دػز سؼجيش ًشدٟ
دس ثش ُيشٛذٟ اثؼبد . اي ديچيذٟ دس اسسجبط ثب ؿشايظ ٝ ٝضؼيز خ٘ؼيز، دس يي ٛبحي٠ اػزًيليز صٛذُي، ٝاطٟ

دس (. ١بي ر١ٜيؿبخق)ُيشد  ٝٙ سضبيز، ؿبدٗبٛي ٝ اٜٗيز سا دس ثش ٗيسٝاٛي اػز ٠ً ؿبخق ١بيي ١٘چ
١بيي اػز ٠ً دس سٞخ٠ ث٠ ٗل٢ٕٞ ثؼذ ر١ٜي، يٌي اص ديذُبٟ. ؿٞد١بي اخش٘بػي ٛيض ٛبٗيذٟ ٗيثشخي ٗٞاسد، سضبيز

ُي ايٚ سٝيٌشد ٠ً ث٠ سٝيٌشد آٗشيٌبيي ًيويز صٛذ. ؿٞدسحويوبر ٗشثٞط ث٠ ًيليز صٛذُي ث٠ ًبس ثشدٟ ٗي
.  ٗؼشٝف اػز، دس ٗوبثْ سٝيٌشد اػٌبٛذيٜبٝي ٗغشح ؿذٟ اػز

سشيٚ سٝؽ ١ب، ًيليز دس يٌي اص ٢ٖٗ. ثبؿذُيشي ٗي١بي ٗخشٔلي هبثْ اٛذاصًٟيليز ر١ٜي صٛذُي ث٠ سٝؽ
ثش اػبع ايٚ سٝؽ صٛذُي ث٠ . سٞاٛذ ٗيضاٙ سد٘ؼي اص ػغح سضبيز دس هٔ٘ش١ٝبي ٗخشٔق صٛذُي ثبؿذصٛذُي ٗي

خشٔلي سوؼيٖ ؿذٟ ٝ سشًيت ٗيضاٙ سضبيز حبكْ اص ١شيي اص هٔ٘ش١ٝب، ًيليز ًٔي صٛذُي سا ٛـبٙ هٔ٘ش١ٝبي ٕ
صيؼز ٗحيغي ٝ  -٠ً دس ايٚ سحوين ث٠ ثشسػي ؿبخق ١بي ر١ٜي دس هبٓت ػ٠ ثؼذ اهشلبدي، ًبٓجذي ٗي د١ذ 
 6صٛذُي، ؿبْٗ ١بي ٗٞسد ثشسػي ثشاي اخز ثؼذ ر١ٜي ًيليز ٗإٓل٠. كش١ِٜي دشداخش٠ ؿذٟ اػز -اخش٘بػي 

sig t Beta Std.b B متغیش 

 سه 0.002 0.004 0.027 0.434 0.003

 تحصیالت 0.009 0.030 0.018 0.290 0.645

 دسآمذ -7.206 0.000 -0.263 -4.33 0.004

جد ول 7. آزمون رگرسیون چند متغیره براي سنجش رابطه بین وضعیت اجتماعي- اقتصاد ي شهروند ان و میزان رضایتمند ي از بعد  کیفي زند گي
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زيست  قابليت  عنوان  به  را  آن  برخي  است.  مترتب 
اي  اند ازه  عنوان  به  د يگر  برخي  ناحيه،  يك  پذيري 
براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه عمومي، 
بهزيستي اجتماعي، شاد كامي، رضايتمند ي و موارد ي 
از اين د ست تعبير كرد ه اند . بنابراين كيفيت زند گي، 
واژه اي پيچيد ه د ر ارتباط با شرايط و وضعيت جمعيت، 
د ر يك ناحيه است. د ر بر گيرند ه ابعاد  رواني است كه 
شاخص هايي همچون رضايت، شاد ماني و امنيت را 
د ر بر مي گيرد  )شاخص هاي ذهني(. د ر برخي موارد ، 
رضايت هاي اجتماعي نيز ناميد ه مي شود . توجه به 
مفهوم بعد  ذهني، يكي از د يد گاه هايي است كه د ر 
مي  برد ه  كار  به  زند گي  كيفيت  به  مربوط  تحقيقات 
كيقيت  آمريكايي  رويكرد   به  كه  رويكرد   اين  شود . 
زند گي معروف است، د ر مقابل رويكرد  اسكاند يناوي 

مطرح شد ه است. 
قابل  مختلفي  هاي  روش  به  زند گي  ذهني  كيفيت 
ترين روش  از مهم  باشد . د ر يكي  اند ازه گيري مي 
ها، كيفيت زند گي مي-تواند  ميزان تجمعي از سطح 
رضايت د ر قلمروهاي مختلف زند گي باشد . بر اساس 
اين روش زند گي به قلمروهاي مختلفي تقسيم شد ه 
و تركيب ميزان رضايت حاصل از هريك از قلمروها، 
اين  د ر  كه  د هد   مي  نشان  را  زند گي  كلي  كيفيت 
قالب سه  د ر  بررسي شاخص هاي ذهني  به  تحقيق 
بعد  اقتصاد ي، كالبد ي - زيست محيطي و اجتماعي 
مورد   هاي  مؤلفه  است.  شد ه  پرد اخته  فرهنگي   -
شامل  زند گي،  كيفيت  ذهني  بعد   اخذ  براي  بررسي 
6 گويه د ر بعد  اقتصاد ي، 6 گويه د ر بعد  كالبد ي - 
زيست محيطي و 7 گويه د ر بعد  فرهنگي - اجتماعي 
از  ليكرت  مقياسي   5 طيف  قالب  د ر  كه  باشد   مي 

رضايتمند ي بسيار زياد  تا بسيار كم بيان شد ه است.
نتايج مربوط به رضايت از قلمروهاي سه گانه محيط 
فيزيكي، اقتصاد ي و اجتماعي د ر شهر كاشان نشان مي 
د هد  كه پايين ترين ميزان رضايت مربوط به رضايت 
از شغل، وضعيت ترافيك و رضايت از رابطه اجتماعي 
است و بيشترين سطح رضايت مربوط به رضايت از 
احساس  محيط،  بهد اشت  خانوار،  اقتصاد ي  وضعيت 

مي-باشد .  جامعه  د ر  امنيت  احساس  و  شاد ماني 
اجتماعي  وضعيت  بين  رابطه  بررسي  براي  همچنين 
- اقتصاد ي شهروند ان و ميزان رضايتمند ي از مؤلفه 
از آزمون رگرسيون چند   هاي ذهني كيفيت زند گي، 
متغيره استفاد ه شد ه است كه بين ميزان تحصيالت 
و  د رآمد   و  سن  بين  و  تفاوت  رضايتمند ي  سطح  و 
رضايتمند ي رابطه وجود  د ارد  كه هرچه سن و ميزان 
افزايش  نيز  رضايتمند ي  سطح  يابد ،  افزايش  د رآمد  
هرچه  بالعكس  و   .)%99 معناد اري  )سطح  مي-يابد  
رضايتمند ي  ميزان  يابد   افزايش  تحصيالت  ميزان 

كاهش خواهد  يافت.

منابع و مآخذ
ا، )1385( سنجش شاخص  1- جاجرمي، ك، كلته، 
د ر  شهروند ان  نظر  از  شهر  د ر  زند گي  كيفيت  هاي 

گنبد  قابوس، جغرافيا و توسعه.
م.ح،  ستاري،  ح،  منصوريان،  ا،  الحسيني،  خاد م   -2
نواحي  د ر  زند گي  ذهني  كيفت  سنجش   )1389(
شهري، فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي، شماره 

.3
3- خوراسگاني، ع، كيانپور، م، )1386( مد ل پيشنهاد ي 
براي سنجش كيفيت زند گي اصفهان، مجله د انشكد ه 

اد بيات و علوم انساني، شماره 58 و 59.
4- خورارزمي، ش، )1387( كيفيت زند گي و الزامات 
علوم  رساني  اطالع  پايگاه  ايران،  د ر  د يجيتال  عصر 

ارتباطات د ر ايران.
سنجش  و  توسعه  بررسي   )1388( م،  رضواني،   -5
شاخص هاي كيفيت زند گي شهري د ر شهر نورآباد  
منطقه  و  شهري  هاي  پژوهش  و  مطالعات  لرستان، 

اي، سال اول، شماره د وم.
6- زياري، ك، )1389(، تحليل ابعاد  كيفيت زند گي 
ريزي  برنامه  و  پژوهش  ايران،  شهري  نواحي  د ر 

شهري، سال اول، شماره د وم.
7- سيف الد يني، ف، )1381( فرهنگ واژگان برنامه 
ريزي شهري و منطقه اي، چاپ د وم، د انشگاه شيراز.

8- علي اكبري، ا، اميني، م، )1389( كيفيت زند گي 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

296

رفاه  پژوهشي  علمي  فصلنامه  ايران،  د ر  شهري 
اجتماعي، شماره 36.

9- عظيمي، آ، )1389( ابعاد  و شاخص هاي كيفيت 
زند گي شهري، فصلنامه شوراها، شماره 55.

زند گي  كيفيت   )1388( ر،  اميد ي،  غ،  غفاري،   -10
شاخص توسعه اجتماعي، نشر شيرازه.

11- غياثوند ، ا، )1388( تاثير سرمايه هاي اجتماعي 
فصلنامه  ساكنان محالت شهري،  زند گي  كيفيت  بر 

مهند س مشاور، شماره 45.
كرماني،  شيما، ص،  ا،   اصغرپور،  و  م  نوغاني،   -12
با  رابطه آن  م، )1387( كيفيت زند گي شهروند ان و 
سرمايه اجتماعي د ر شهر مشهد ، مجله علوم اجتماعي 
فرد وسي  د انشگاه  انساني  علوم  و  اد بيات  د انشكد ه 

مشهد .
اند ازه  و  زند گي  كيفيت   )1387( س،  نجات،   -13

گيري آن، مجله تخصصي اپيد ميولوژي، شماره 2.

14- Costanza, R. (2007), Quality of: An 
approach integrating opportunities, hu-
man needs, and subjective well-being, 
Ecological Economics.
15- Epley, D. & Menon, M (2008). A 
Method of Assembling Cross-sectional 
Indicators into a Community Quality of 
Life, Soc Indic Res, 281-296
16-Kamp, I. K, Van Leidelmeijer, K 
(2003). Marsman, G. and de Hollander, 
A. Urban environmental quality and hu-
man well – being: Towards a conceptual 
framework and demarcation of concepts: 
a literature study, Landscape and Urban 
Planning. NO 65
17- Malkina-Pykh, Irina G(2007). and 
Pykh, Yuri A. “ Quality of Life indica-
tor at different scales: theoretical back-
ground”. Ecological Indicators. No 228.

18- McCrea, R., Shyy, T.K. and Stimson, 
R., (2006), What is the Strenght of the 
Link Between Objective and Subjective 
Indicators of Urban Quality of Life.
19- Pacione, M., (2003), Urban environ-
mental quality and human wellbeing-a 
social geographical perspective, Land-
scape and Urban Planning.
20- Van Kamp, Irene and et al,( 2003) “ 
Urban Environmental Quality and Hu-
man well-being Toward a Conceptual 
Framework and Demarcation of con-
cepts: a Literature study” Landscape and 
Urban Planning 65.



شماره 30 پاییز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

زمان پذیرش نهایي: 1390/12/2زمان د ریافت مقاله: 1390/4/21

پیشنهاد اتی د ر خصوص نحوه قیمت گذاری خد مات مراکز معاینه فنی خود رو

محمود  کرمرود ی* - کارشناس ارشد  راه و ترابری، د انشکد ه عمران، د انشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
حامد  امینی شیرازی- کارشناس ارشد  حمل و نقل، د انشکد ه عمران، د انشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکید ه
به منظور قیمت گذاری هر خد ماتی ابتد ا الزم است منافع 
و هزینه هایی که آن خد مات برای جامعه و گرد انند گان 
آن  قیمت  سپس   و  گیرد   قرار  برسی  مورد   د ارد ،  آن 
خد مات مشخص گرد د  . د ر راستای بهبود  خد مات حمل 
خود رو  فنی  معاینه  مراکز  احد اث  کشور،  هر  د ر  نقل  و 
د ارای فواید ی همچون افزایش ایمنی خود روها، صرفه 
جویی د ر مصرف انرژی و بهبود  شرایط زیست محیطی 
سطح  ارتقاء  باعث  خود   نوبه  به  و  د اشته  د نبال  به  را 
رضایتمند ی عمومی می گرد د . د ر این راستا الزم است 
این منافع د ر تقابل با هزینه ها مورد  برسی قرار گیرند . 
با توجه به نامناسب بود ن نرخ این خد مات د ر کشور و 
عد م بهره وری مناسب خد مات معاینه فنی  د ر جامعه، 
قیمت گذاری  د ر  موثر  ابتد ا شاخص های  مقاله  این  د ر 
مراکز معاینه فنی د ر د و بخش منافع و هزینه های ناشی 
د ر  و  شد ه  معرفی  خود رو  فنی  معاینه  مراکز  احد اث  از 
برای  ها  هزینه  و  منافع  شاخص های  از  یک  هر  اد امه 
سال پایه و افق طرح محاسبه می شود  و مد لی د ینامیکی 
و  د ارند گان خود رو  پرد اخت  به  تمایل  میزان  اساس  بر 
قیمت تعاد لی خد مات معاینه فنی برای سالهای  1388 
برای  روش  این  د ر  گرد د .  می  پیشنهاد   سال 1398  تا 
برآورد  میزان قیمت تعاد لی خد مات معاینه فنی خود رو 

از منحنی تقاضای د ارند گان خود رو استفاد ه می شود .
فنی  معاینه  مراکز  قیمت گذاری،  کلید ی:  واژگان 

خود رو، شاخص هزینه و فاید ه.

M_karamroudi@yahoo.com  :نویسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 02144836368  ، رایانامه *

Pricing the services of Vehicle Technical Examination Centers

In order to price every service, first, the profits and the expenses 
which that service has for the society and the service providers, 
should be considered and then the service price can be decided on. 
Regarding the transportation service improvement in every country, 
opening Vehicle Technical Examination Centers has some advantag-
es as increasing vehicle safety, economizing on use of energy, and 
improving environmental conditions, and as a result it increases pub-
lic sense of satisfaction. Having this taken into account ,these advan-
tages need to be considered in compare with the expenses .Regarding 
the fact that the price of these services in the country is not suitable 
and technical examination services are not efficient enough in the 
society, in this article, first, effective indices of pricing in Technical 
Examination Centers is introduced in two parts involving profits and 
the expenses originating from opening Vehicle Technical Examina-
tion Centers, and following that, each index (profits and expenses)
is calculated for the base year and the plan period ,and a dynamic 
model is suggested according to the tendency of the vehicle owners 
to pay and the balanced price of the technical examination services 
for the years of 1388 to 1398 .In this method, the curve of vehicle 
owners’ request is used to estimate the amount of balanced price of 
the vehicle technical examination services .
Key words: Vehicle Technical Examination Centers, expense and 
profit index
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1- مقد مه
است  الزم  ابتد ا  خد ماتی  هر  قیمت گذاری  منظور  به 
و  جامعه  برای  خد مات  آن  که  هزینه هایی  و  منافع 
قرار گیرد   بررسی  به همراه د ارند ، مورد   گرد انند گان 
و سپس با توجه به منافع و هزینه های مذکور، قیمت 
آن خد مات مشخص گرد د  . راه اند ازی و احد اث مراکز 
معاینه فنی خود رو هزینه باالیی را د ر بر د ارد ، که از 
آن جمله می توان هزینه سرمایه گذاری برای ساخت 
ساختمان، هزینه  ماشین آالت مورد  نیاز مرکز، هزینه 
برای د ارایی های  حقوق و د ستمزد ، سرمایه گذاری 

مرکز و هزینه های استهالک را بر شمرد . 
د ر راستای ارزیابی اقتصاد ی، الزم است هزینه ها و 
فاید ه ها اند ازه گیری شوند . منظور از تحلیل هزینه و 
فاید ه اند ازه گیری و کمی کرد ن تمامی اثرات ممکن 
احد اث مراکز معاینه فنی خود رو بر روی تمامی افراد  
اثرات  همچنین  است.  مکان ها  و  زمان ها  تمامی  د ر 
این هزینه ها و فاید ه ها با گذشت زمان متفاوت بود ه و 
تغییر می نماید . بر این اساس د ر این مطالعه سال پایه 
1388 و افق طرح 10 سال د یگر، سال1398 د ر نظر 
گرفته می شود . د ر این مقاله ابتد ا شاخص های موثر 
د ر قیمت گذاری مراکز معاینه فنی د ر د و بخش منافع 
و هزینه های ناشی از احد اث مراکز معاینه فنی خود رو 
اد امه  د ر  می گرد د .  ارائه  آنها  تعریف  و  شد ه  معرفی 
هر یک از شاخص های منافع و هزینه ها برای سال 
پایه و افق طرح محاسبه می شود  و مد لی بر اساس 
قیمت  خود رو،  د ارند گان  پرد اخت  به  تمایل  میزان 
تعاد لی خد مات معاینه فنی مشخص خواهد  شد . د ر 
تعاد لی خد مات  برآورد  میزان قیمت  برای  این روش 
معاینه فنی خود رو از منحنی تقاضای د ارند گان خود رو 

استفاد ه خواهد  شد .

2- تعریف شاخص های قیمت گذاری
خود رو  فنی  معاینه  مراکز  قیمت گذاری  شاخص های 
د ر این قسمت د ر د و بخش تعریف خواهد  شد . بخش 
اول مربوط به شاخص هایی است که به عنوان منافع 
شمار  به  خود رو  فنی  معاینه  مراکز  اجرای  از  ناشی 

می آیند  و بخش د وم مربوط به شاخص هایی هستند  
که به عنوان هزینه های احد اث و اجرای مراکز معاینه 
فنی خود رو محسوب می شوند . د ر اد امه هر یک از 

این د و د سته شاخص معرفی و مورد  بررسی قرار می گیرند .

2-1- شاخص های مربوط به منافع ناشی 
از اجرای مراکز معاینه فنی خود رو

معاینه فنی خود روها به واسطه تاثیری که بر کاهش 
تصاد فات  کاهش  و  ایمنی  افزایش  هوا،  آلود گی 
ای  ویژه  اهمیت  از  د ارد ،  سوخت  مصرف  کاهش  و 
و  هوا  آلود گی  مسئله  طرفی  از  می باشد .  برخورد ار 
مهم  های  چالش  از  یکی  عنوان  به  زیست  محیط 
کاهش  د ر  سعی  کشوری  هر  و  بود ه  مطرح  جهانی 
آلود گی هوا و سا      لم سازی محیط د ارد . از جنبه د یگر 
با توجه به آنکه روزانه میلیون ها لیتر سوخت د ر کشور 
وارد اتی  به صورت  آن  از  و قسمتی  مصرف می شود  
است، لذا استفاد ه از راهکارهایی که منجر به کاهش 
د ر  شایانی  کمک  می تواند   گرد د ،  سوخت  مصرف 
بهبود  اقتصاد  کشور نماید  ]2و3[. د ر اد امه هر یک از 
موارد  و شاخص های برشمرد ه د ر فوق، که به عنوان 
شاخص های مربوط به منافع اجرای مراکز معاینه فنی 

خود رومی باشد ، به اختصار توضیح د اد ه  می شود .

2-1-1- افزایش ایمنی
مشخص  کشور  د ر  گرفته  صورت  بررسی های  طی 
تصاد فات  از  د رصد    30 حد ود   که  است  گرد ید ه 
جاد ه ای و د رون شهری به علت نقص فنی خود روها و 
فرسود گی آنها رخ می هد . از طرف د یگر طی تحقیقاتی 
تعیین گرد ید ه که 20 د رصد  از این تصاد فات که به 
علت نقص فنی خود روها می باشد ، نقص هایی هستند  
که مورد  توجه د ر انجام معاینات فنی بود ه است و با 

انجام معاینه فنی می توان آنها را رفع نمود  ]1[.
د ر محاسبه هزینه تصاد فات مشکل اساسی مربوط به 
هزینه های غیر مستقیم تصاد فات است، این هزینه ها 
رفتن  د ست  از  انسان ها،  جان  رفتن  د ست  از  شامل 
توانایی کار و تولید  د ر جامعه، هزینه جراحات روانی، 
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غم و غصه، آثار اقتصاد ی مربوط به تبعات فرهنگی و 
اجتماعی تصاد فات مانند  از هم پاشید گی خانواد ه ها، 
همچنین  و  فرزند ان  د ر  تربیتی  بروزناهنجاری های 
هزینه اتالف وقت های گوناگون وابسته به آنها است. 
فوتی،  تصاد فات  د سته  سه  د ر  می توان  را  تصاد فات 
کاهش  از  ناشی  سود   گنجاند .  خسارتی  و  جرحی 
ازای  )به  خود رو  فنی  معاینه  انجام  اثر  د ر  تصاد فات 
انواع  تفکیک  به   ،1388 سال  د ر  وسیله  نقلیه(  هر 
به  مجموع  و  خسارتی  و  جرحی  فوتی،  تصاد فات 
ترتیب 152/88، 11/4، 9/65 و 173/67 میلیون ریال 
طور  به   .]3[ می باشد   آنها  وقوع  احتمال  به  توجه  با 
کلی با انجام معاینه فنی خود رو د ر هر وسیله  نقلیه د ر 
مجموع173/67  میلیون ریال هزینه تصاد فات را د ر 

سال 1388 کاهش می یابد .

2-1-2- کاهش مصرف سوخت
د ر  آمد ه  عمل  به  آزمایشهای  و  تحقیقات  اساس  بر 
کشور، هر وسیله  نقلیه سواری پس از تنظیم موتور به 
منظور انجام معاینه فنی، 12 د رصد  از مصرف سوخت 
ماه   3 مد ت  به  حد اقل  و  می نماید   پید ا  کاهش  آن 
تنظیم موتور د ر کاهش مصرف سوخت وسیله موثر 
خواهد  بود . از طرف د یگر بر اساس آمار انتشار یافته 
به طور متوسط  نقل و سوخت،  و  توسط ستاد  حمل 
مصرف  بنزین  لیتر   8 روز  د ر  سبک  هرخود روی 
می نماید  ]1[. براین اساس میزان مصرف سوخت هر 
لیتر به  برابر720  وسیله  نقلیه سبک د ر طول 3 ماه، 
د ست می آید ، که د ر صورت انجام معاینه فنی، میزان 
مصرف سوخت آن د ر طول این د وره د ر حد ود  86/4 
لیتر کاهش پید ا خواهد  کرد  ]4[. میزان صرفه جویی 
هزینه سوخت د ر صورت انجام معاینه فنی توسط هر 
با  583.200  وسیله نقلیه د ر طول سال 1388، برابر 

ریال  برآورد  شد ه است. ]2و5[

2-1-3- کاهش آلود گی هوا
آلود گی  کاهش  از  ناشی  منافع  محاسبه  منظور  به 
است.  شد ه  استفاد ه  اجتماعی  هزینه  مفهوم  از  هوا 

تخریب  اثرات  که  است  هزینه ای  اجتماعی،  هزینه 
کنند ه یا سوء یک آالیند ه بر محصوالت کشاورزی، 
می  برآورد   را  انسان  سالمت  و  مواد   ها،  اکوسیستم 
تفکیک  به  انرژی  اجتماعی بخش  نماید . هزینه های 
گازهای CO و HC د ر د ر سال 1386 به ترتیب 1/5 
و 1/68 میلیون ریال بر تن تعیین شد ه است ]1[. با د ر 
نظرگرفتن تورم 16 د رصد ، هزینه های اجتماعی برای 
هر تن گازهای فوق به ترتیب برای سال 1388، 2 
و 2/26 میلیون ریال برتن به د ست می آید . همچنین 
مختلف  های  آالیند ه  سالیانه  غلظت  میزان  متوسط 
برای شهر تهران د ر سال 1388 برای آالیند ه های 
CO  و HC به ترتیب 1284 و 116 هزار تن برآورد  
هزینه گازهای  مذکور،  ارقام  به  توجه  با  است.  شد ه 
CO و HC د ر شهر تهران د ر سال 1388 به ترتیب 
گشته  برآورد   ریال  میلیون   262160 و   2568000
است. بنابر مطالب فوق، منافع ناشی از انجام معاینه 
افزایش  )شامل  وسیله  نقلیه  هر  برای  خود رو  فنی 
ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلود گی هوا( 

برابر 174/672 میلیون ریال تخمین زد ه شد ه است.

هزینه های  به  مربوط  شاخص های   -2-2
اجرای مراکز معاینه فنی خود رو

به منظور احد اث و راه اند ازی مراکز معاینه فنی خود رو، 
می شود .  تحمیل  سیستم  گرد انند گان  به  هزینه هایی 
د ر  زمین  متفاوت  هزینه  به  توجه  با  قسمت  این  د ر 
نقاط مختلف کشور، از این هزینه صرف نظر می گرد د  
و فرض می شود  که زمین به صورت رایگان به منظور 
احد اث مراکز معاینه فنی خود رو، د ر اختیار قرار گیرد . 
این هزینه ها د ر این قسمت برای سال 1388 محاسبه 
راه اند ازی  و  احد اث  از  ناشی  هزینه های  است.  شد ه 
و  حقوق  هزینه  شامل  خود رو،  فنی  معاینه  مراکز 
د ستمزد ، هزینه ماشین آالت د اخل مرکز معاینه فنی، 
هزینه  ساختمان،  ساخت  برای  سرمایه گذاری  هزینه 
هزینه ها  سایر  و  د ارایی ها  سایر  برای  سرمایه گذاری 
می باشد  ]2و6[. به منظور محاسبه هزینه های احد اث 
و راه اند ازی مراکز معاینه فنی خود رو، عملکرد  مالی 
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تعد اد ی از مراکز معاینه فنی خود رو شامل مرکز معاینه 
فنی بیهقی، مرکز معاینه فنی سراج، مرکز معاینه فنی 
الغد یر، مرکز معاینه فنی شکوفه و مرکز معاینه فنی 
میانگین  براساس  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد   نیایش 
هزینه های هر خط این مراکز، هزینه هر یک از موارد  
د ر  است.  گرد ید ه  محاسبه   1388 سال  برای  مربوط 
اد امه هر یک از موارد  و شاخص های فوق، به اختصار 

توضیح د اد ه می شود  ]2و7[.

2-2-1- هزینه حقوق و د ستمزد 
و  اجرا  به  مربوط  که  هزینه ای  شاخص های  از  یکی 
هزینه  می باشد ،  خود رو  فنی  معاینه  مراکز  راه اند ازی 
خود رو  فنی  معاینه  مراکز  پرسنل  د ستمزد   و  حقوق 
است. به طور متوسط، د ر هر خط 8 نفر فعال هستند . 
خط  هر  برای  پرسنل  ماهیانه  د ستمزد   و  حقوق 
مراکز معاینه فنی برای سال 1388، به طور متوسط 
71.884.891 ریال برآورد  شد ه است، که این مقد ار 
د ر طول  سال برای یک خط مرکز معاینه فنی خود رو 
به طور متوسط 862.618.692 ریال حاصل می گرد د . 
از طرف د یگر ظرفیت یک خط معاینه فنی خود روی 
وسیله  سه  که  صورتی  د ر  سال  یک  طی  د ر  سبک 
د هد ،  قرار  معاینه  مورد   همزمان  صورت  به  را   نقلیه 
20880 وسیله  نقلیه است. لذا با توجه به موارد  مذکور 
هزینه حقوق پرسنل به ازای هر وسیله  نقلیه که مورد  
آزمایش قرار می گیرد  د ر طول سال برای سال 1388 

برابر 41313 ریال تخمین زد ه شد ه است.

2-2-2- هزینه ماشین آالت
به منظور راه اند ازی مراکز معاینه فنی خود رو و انجام 
احتیاج  آالتی  ماشین  وسیله  نقلیه،  روی  بر  آزمایش 
فنی  معاینه  مراکز  از  تعد اد ی  بررسی  با  می باشد . 
این  خط  هر  برای  که  آالتی  ماشین  قیمت  خود رو، 
طور  به  سال 1380،  د ر  است،  خرید اری شد ه  مرکز 
متوسط برابر 393.500.000 ریال بود ه که با د ر نظر 
گرفتن میزان افزایش قیمت د الر حد  فاصل سال های 
1380 و 1388، قیمت ماشین آالت هر خط مکانیزه 

ریال   493.596.563  ،1388 سال  د ر  فنی  معاینه 
برآورد  گشته است. با توجه به مطالعاتی که به عنوان 
طرح خصوصی سازی مراکز معاینه فنی خود رو انجام 
خصوصی  برای  سرمایه  بازگشت  د وره  است،  شد ه 
نظر  د ر  سال   2/6 خود رو،  فنی  معاینه  مراکز  سازی 
گرفته شد ه است ]1[، لذا براساس این مطلب قیمت 
ماشین آالت هر خط معاینه فنی با لحاظ نمود ن د وره 
حاصل  ریال   189.844.831 سال،  هر  د ر  بازگشت 
برآورد  می شود  )بر اساس محاسبات سال 1388(. با 
د ر نظر گرفتن این مسئله که یک خط مکانیزه معاینه 
فنی خود روی سبک د ر طی یکسال د ر صورتی که 
سه وسیله نقلیه را به صورت همزمان مورد  معاینه فنی 
لذا  است،  وسیله نقلیه  آن 20880  د هد ، ظرفیت  قرار 
با لحاظ  ازای هر وسیله نقلیه  به  هزینه ماشین آالت 
نمود ن این د وره بازگشت، 9092 ریال به د ست آمد ه 

است ]2و7[. 

2-2-3- سرمایه گذاری برای ساخت ساختمان
فنی  معاینه  مراکز  اند ازی  راه  و  احد اث  منظور  به 
خود رو، الزم است برای ساخت ساختمان مرکز، هزینه 
معاینه  مراکز  از  تعد اد ی  بررسی  با  شود .  صرف  ای 
فنی خود رو، هزینه ساخت ساختمان به ازای هر خط 
این مراکز د  ر سال 1380، برابر 581.333.333 ریال 
تورم  نرخ  گرفتن  نظر  د  ر  با  که  است  شد  ه  حاصل 
برای هر خط  این هزینه د  ر سال 1388،  د  ر کشور، 
شود  .  می  زد   ه  تخمین  ریال   1.905.851.856 برابر 
همچنین هزینه سرمایه گذاری برای ساخت ساختمان 
با  وسیله نقلیه  هر  ازای  به  خود  رو  فنی  معاینه  مرکز 
لحاظ نمود   ن د  وره بازگشت، 35106 ریال حاصل د ر 
سال پایه مطالعه )1388( برآورد  گرد ید ه است ]2و7[. 

2-2-4- سرمایه گذاری برای سایر د ارایی ها
هر  ازای  به  د ارایی ها  سایر  برای  سرمایه گذاری 
بازگشت،  د وره  نمود ن  لحاظ  با  فنی  معاینه  خط 
پایه  سال  د ر  د ست  به  ریال  سالیانه101.084.460 
نظر  د ر  با  لذا  است؛  گرد ید ه  برآورد    )1388( مطالعه 
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فنی  معاینه  مکانیزه  این مطلب که یک خط  گرفتن 
سه  که  د ر صورتی  یکسال  طی  د ر  سبک  خود روی 
فنی  معاینه  مورد   به صورت همزمان  را  وسیله  نقلیه 
است،  نقلیه  وسیله    20880 آن  ظرفیت  د هد ،  قرار 
مرکز  د ارایی های  سایر  برای  سرمایه گذاری  هزینه 
با لحاظ  ازای هر وسیله  نقلیه  به  معاینه فنی خود رو 
محاسبه  حاصل  ریال   4841 بازگشت،  د وره  نمود ن 

شد ه است ]2و7[. 

2-2-5- سایر هزینه ها
توسط  خد مات  ارائه  و  راه اند ازی  استفاد ه،  طی  د ر 
با هزینه های د یگری  آنها  مراکز معاینه فنی خود رو، 
نیز مواجه می باشند ، که د ر این قسمت به عنوان سایر 
هزینه  شامل  هزینه ها  این  است.  شد ه  ذکر  هزینه ها 
استهالک  صند وق،  کسری  نرم افزار،  پیمانکاری، 
اثاثیه  استهالک  و  ماشین آالت  استهالک  ساختمان، 
می باشند . قیمت سایر هزینه ها به ازای هر خط معاینه 
سال،  هر  د ر  بازگشت  د وره  نمود ن  لحاظ  با  فنی 
نظر  د ر  با  است.  شد ه  محاسبه  ریال   283.499.710
فنی  معاینه  مکانیزه  این مطلب که یک خط  گرفتن 
خود روی سبک د ر طول یکسال د ر صورتی که سه 
فنی  معاینه  مورد   به صورت همزمان  را  نقلیه  وسیله  
قرار د هد ، ظرفیت آن 20880 وسیله  نقلیه است. لذا 
ازای  به  خود رو  فنی  معاینه  مرکز  هزینه های  سایر 
بازگشت،  د وره  این  نمود ن  لحاظ  با  وسیله نقلیه  هر 
13578 ریال حاصل می گرد د  ]2و7[. بر اساس موارد  
و  احد اث  هزینه  مجموع  قبل،  قسمت  د ر  شد ه  ارائه 
وسیله  هر  برای  خود رو  فنی  معاینه  مراکز  راه اند ازی 
د ر  بد ون  ریال،  برابر 103930  د ر سال 1388  نقلیه 

نظر گرفتن هزینه مالکیت زمین می شود .

3- مد ل قیمت گذاری خد مات مراکز معاینه 
فنی خود رو 

معاینه  خد مات  قیمت گذاری  روش  قسمت  این  د ر 
فنی خود روها مورد  بررسی قرار خواهد  گرفت. د ر این 
خصوص بر اساس میزان تمایل به پرد اخت د ارند گان 

مشخص  فنی  معاینه  خد مات  تعاد لی  قیمت  خود رو، 
میزان قیمت  برآورد   برای  این روش  د ر  خواهد  شد . 
تعاد لی خد مات معاینه فنی خود رو از منحنی تقاضای 
د ارند گان خود رو استفاد ه می شود . هد ف اصلی د ر این 
مد ل بیشینه سازی سود  سیستم می باشد  تا بتوان با 
استفاد ه از سود  حاصل، خد مات مناسبتر و بهتری را 
د ارند گان  تقاضای  منحنی  برآورد   جهت  نمود .  ارائه 
خود رو د ر این مطالعات اطالعات مورد  نظر جمع آوری 
گرد ید . بد ین منظور پرسشنامه ای تهیه گرد ید  و د ر 
نقاط مختلف شهر توزیع شد . با استفاد ه از این آمارها 
میزان تمایل به پرد اخت د ارند گان خود رو محاسبه و 
آماربرد اری  شد .  خواهد   ارائه  مربوطه  ریاضی  رابطه 
گرفت  انجام  بنزین  پمپ  پنج  د ر  خصوص  این  د ر 
گرفتند .  قرار  پرسش  مورد   رانند ه   80 مجموع  د ر  و 
انتخاب  ای  بگونه  نظر  مورد   نقاط  تا  گرد ید   تالش 
شوند  که د ر چهار طرف شهر پراکند ه باشند . این نقاط 
قرنی، چهارراه  گیشا، شهید   بنزین های  پمپ  شامل 
این  سوم  تا  اول  هستند .سئواالت  خرمشهر  و  لشگر 
پرسشنامه کلی می باشند  و برخی اطالعات عمومی را 
د ر خصوص د ارند گان خود رو جمع آوری می نمایند . 
خود رو  قیمت  افزایش  با  تا  رود   می  انتظار  طبیعتًا 
این موضوع  یابد   افزایش  پرد اخت  برای  افراد   تمایل 
عاملی را برای کنترل میزان د قت پاسخها د ر اختیار 
مشاور قرار می د هد . از طرف د یگر با استفاد ه از این 
سئواالت می توان میزان سرپیچی و یا فرمانبرد اری 
د ارند گان خود رو را از قوانین سنجید . هد ف د یگری 
که د ر سئواالت اولیه مد  نظر قرار گرفته است بررسی 
به  کنند گان  استفاد ه  مراجعه  عد م  علل  ترین  اصلی 
محل های ارائه خد مات است. د ر سئوال چهارم هد ف 
رانند گان  که  است  هزینه ای  حد اکثر  آورد ن  بد ست 
حاضرند  بابت انجام معاینه فنی پرد اخت نمایند . یعنی 
با استفاد ه از این مقد ار می توان فهمید  که با افزایش 
را  خود   تمایل  افراد   د رصد   چند   خد مات  این  قیمت 
مشابه  می د هند .  د ست  از  فنی  معاینه  انجام  برای 
همین موضوع برای زمان صرف شد ه د ر صف و کل 
هر  است.  شد ه  انجام  سیستم  د ر  شد ه  صرف  زمان 
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چند  از این د و پارامتر برای مد لسازی استفاد ه نشد ه 
است ولی اطالعات ارزشمند ی را د ر خصوص نحوه 
رفتار د ارند گان خود رو د ر اختیار قرار می د هد . د ر اد امه 
این بخش ابتد ا منحنی تقاضای سفر بر اساس میزان 
هزینه سیستم برآورد  می شود . سپس د ر بخش بعد ی 
حساسیت رانند گان نسبت به کل زمان انتظار و زمان 
سیستم مورد  ارزیابی قرار خواهد  گرفت و د ر پایان نیز 

مد ل قیمت گذاری سیستم ارائه خواهد  شد .

3-1- برآورد  منحنی تقاضای خد مات معاینه فنی
د ر این مطالعه منحنی تجمعی حد اکثر هزینه ای که 
رانند گان حاضر به پرد اخت آن هستند  مورد  بررسی 
تجمعی  نمود ار   ،1 شماره  نمود ار  است.  گرفته  قرار 
است که عد م تمابل حد اکثر هزینه ای که رانند گان 
مایل به پرد اخت آن هستند  را نشان می د هد . مشاهد ه 
میزان  که  تومان    8000 قیمت  از  پس  که  می شود  
است،  کنونی  شرایط  د ر  فنی  معاینه  خد مات  هزینه 
ناگهانی و شد ید ی می نماید . د ر بررسی  اُفت  نمود ار 

این پد ید ه ذکر د و نکته ضروری می باشد : 
تومان  پرسشنامه 8000  اولین گزینه  آنجا که  از   -1
پرد اخت  به  تمایل  که  افراد   از  بسیاری  است،  بود ه 
آن  انتخاب  برای  ای  اند  گزینه  د اشته  مبالغ کمتری 

مبلغ ند اشته اند .
این  با  مواجهه  د ر  د هند گان  پاسخ  از  بسیاری   -2
را  ممکن  مقد ار  کمترین  اعالم  به  تصمیم  پرسشها 
گرفته اند  تا بد ین طریق بتوانند  بر روی کاهش قیمت 

آن تاثیر بگذارند .
با توجه به موارد  عنوان شد ه د ر این مقاله جهت برآورد  
از  این د سته  از  منحنی تقاضای خد مات معاینه فنی 

تعیین  برای  واقع  د ر  رانند گان صرف نظر شد ه است. 
نرخ تغییرات تقاضا معاینه فنی با قیمت آن این د سته 
از رانند گان به عنوان د اد ه پرت از جامعه آماری خارج 
شد ه اند . با توجه به نکات عنوان شد ه د ر فوق منحنی 
بد ست   )1( رابطه  از  استفاد ه  با  فنی  معاینه  تقاضای 

آمد ه است: 
 

۵ 
 

طبيعتاً انتظار . و برخي اطالعات عمومي را در خصوص دارندگان خودرو جمع آوري مي نمايند باشندميپرسشنامه كلي اول تا سوم اين 
مي رود تا با افزايش قيمت خودرو تمايل افراد براي پرداخت افزايش يابد اين موضوع عاملي را براي كنترل ميزان دقت پاسخها در 

از طرف ديگر با استفاده از اين سئواالت مي توان ميزان سرپيچي و يا فرمانبرداري دارندگان خودرو را از . دهدمياختيار مشاور قرار 
ترين علل عدم مراجعه استفاده كنندگان به هدف ديگري كه در سئواالت اوليه مد نظر قرار گرفته است بررسي اصلي .قوانين سنجيد

است كه رانندگان حاضرند بابت انجام معاينه فني  ايهزينهدف بدست آوردن حداكثر در سئوال چهارم ه .هاي ارائه خدمات استمحل
توان فهميد كه با افزايش قيمت اين خدمات چند درصد افراد تمايل خود را براي انجام يعني با استفاده از اين مقدار مي. پرداخت نمايند

. ف شده در صف و كل زمان صرف شده در سيستم انجام شده استمشابه همين موضوع براي زمان صر .دهندميمعاينه فني از دست 
براي مدلسازي استفاده نشده است ولي اطالعات ارزشمندي را در خصوص نحوه رفتار دارندگان خودرو در پارامتر چند از اين دو  هر

سپس در بخش بعدي . شودبرآورد ميدر ادامه اين بخش ابتدا منحني تقاضاي سفر بر اساس ميزان هزينه سيستم . دهدمياختيار قرار 
سيستم  گذاريقيمتحساسيت رانندگان نسبت به كل زمان انتظار و زمان سيستم مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و در پايان نيز مدل 

. ارائه خواهد شد
 

 برآورد منحني تقاضاي خدمات معاينه فني-3-1

شماره نمودار . حاضر به پرداخت آن هستند مورد بررسي قرار گرفته استاي كه رانندگان در اين مطالعه منحني تجمعي حداكثر هزينه
شود مشاهده مي. دهدرا نشان مياست كه عدم تمابل حداكثر هزينه اي كه رانندگان مايل به پرداخت آن هستند  نمودار تجمعي ،1

. نمايدفت ناگهاني و شديدي مينمودار اُ تومان كه ميزان هزينه خدمات معاينه فني در شرايط كنوني است،  8000كه پس از قيمت 
  :باشددر بررسي اين پديده ذكر دو نكته ضروري مي

تومان بوده است، بسياري از افراد كه تمايل به پرداخت  8000از آنجا كه اولين گزينه پرسشنامه -1
 .مبالغ كمتري داشته اند گزينه اي براي انتخاب آن مبلغ نداشته اند

گان در مواجهه با اين پرسشها تصميم به اعالم كمترين مقدار ممكن را بسياري از پاسخ دهند-2
 .گرفته اند تا بدين طريق بتوانند بر روي كاهش قيمت آن تاثير بگذارند

 .نگارندگان: ؛ ماخذ))تومان1000( هزينه پرداختي(نمودار تجمعي عدم تمايل به پرداخت رانندگان مورد مصاحبه   .1نمودار 

 
نظر شده جهت برآورد منحني تقاضاي خدمات معاينه فني از اين دسته از رانندگان صرف مقالهارد عنوان شده در اين با توجه به مو

در واقع براي تعيين نرخ تغييرات تقاضا معاينه فني با قيمت آن اين دسته از رانندگان به عنوان داده پرت از جامعه آماري خارج . است
  :بدست آمده است )1(ن شده در فوق منحني تقاضاي معاينه فني با استفاده از رابطه با توجه به نكات عنوا. شده اند

 
 .است) تومان1000( ينه پرداختيهز priceو دار تقاضاي معاينه فني قم  pكه در آن 

)1 (  

 price و  فنی  معاینه  تقاضای  مقد ار    p آن  د ر  که 
هزینه پرد اختی )1000تومان( است.

نمود ار  شماره 2 میزان تطابق منحنی برازش شد ه و 
د اد ه های واقعی مشاهد ه شد ه را نشان می د هد . این 
نمود ار نشان د هند ه میزان د قت مناسب مد ل می باشد . 
با توجه به بررسی صورت گرفته، ضریب تعیین برابر 
با 0/731 بد ست آمد ه است. نمود ار  شماره 3 نشان 
فنی خود رو  معاینه  بین هزینه خد مات  رابطه  د هند ه 
و تقاضای آن می باشد . همانگونه که انتظار می رود  
این نمود ار یک نمود ار S شکل می باشد . د ر مطالعات 
تقاضا معموال انتظار می رود  که شکل منحنی تقاضا 

S شکل باشد . 

۶ 
 

ان دهنده ميزان اين نمودار نش. دهدميهاي واقعي مشاهده شده را نشان و داده ميزان تطابق منحني برازش شده 2شماره  نمودار 
نشان  3شماره  نمودار  .استآمده بدست  731/0با توجه به بررسي صورت گرفته، ضريب تعيين برابر با  .باشدميدقت مناسب مدل 

شكل  Sهمانگونه كه انتظار مي رود اين نمودار يك نمودار . باشدميدهنده رابطه بين هزينه خدمات معاينه فني خودرو و تقاضاي آن 
.  شكل باشد Sدر مطالعات تقاضا معموال انتظار مي رود كه شكل منحني تقاضا  .باشدمي

 
 .نگارندگان: ماخذ؛ هزينه پرداختي ؛ميزان تطابق مدل و مشاهدات .2نمودار 

 
 .نگارندگان: ماخذ ؛منحني انحراف تقاضا معاينه فني و افزايش قيمت  .3نمودار 

 

 
 

 انتظار در صف و زمان كل سيستم برآورد ميزان حساسيت رانندگان به زمان-3-2

در رابطه با ميزان حساسيت رانندگان به زمان انتظار صف و زمان كل سيستم، روش بكارگرفته شده در اين مطالعات نيز همانند روش 
توان گفت  بدين ترتيب كه تغييرات تقاضا با اين دو زمان مورد بررسي قرار گرفته است و به نوعي مي. باشدميبرآورد منحني تقاضا 

در واقع براي برآورد منحني تقاضاي خدمات نسبت به اين دو زمان از دسته . كه منحني تقاضا نسبت به اين دو زمان برآورد شده است
مدل تقاضاي رانندگان با تغيير زمان انتظار در صف مطابق  .اول زماني كه معموال باصطالح محدوده شده هستند استفاده نشده است

  :باشدمي )2(رابطه 

 
 .در صف كاربران مي باشد) دقيقه( تغيير زمان انتظار  waiteميزان تقاضاي مورد استفاده از خدمات معاينه فني و  pكه در آن 

اين مدل نيز داراي دقت  بر اين اساس،. باشندمي يكديگردهنده ميزان تطابق نقاط مشاهده شده و مدل با نشان 4شماره  نمودار
  .ها از اطالعات حاصل از آن استفاده نمودتوان براي برخي از تحليلو مي اشدبميقابل قبولي 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق مدل و مشاهدات در رابطه با حساسيت رانندگان به زمان انتظار .4نمودار 
 

)2 (  

۶ 
 

ان دهنده ميزان اين نمودار نش. دهدميهاي واقعي مشاهده شده را نشان و داده ميزان تطابق منحني برازش شده 2شماره  نمودار 
نشان  3شماره  نمودار  .استآمده بدست  731/0با توجه به بررسي صورت گرفته، ضريب تعيين برابر با  .باشدميدقت مناسب مدل 

شكل  Sهمانگونه كه انتظار مي رود اين نمودار يك نمودار . باشدميدهنده رابطه بين هزينه خدمات معاينه فني خودرو و تقاضاي آن 
.  شكل باشد Sدر مطالعات تقاضا معموال انتظار مي رود كه شكل منحني تقاضا  .باشدمي

 
 .نگارندگان: ماخذ؛ هزينه پرداختي ؛ميزان تطابق مدل و مشاهدات .2نمودار 

 
 .نگارندگان: ماخذ ؛منحني انحراف تقاضا معاينه فني و افزايش قيمت  .3نمودار 

 

 
 

 انتظار در صف و زمان كل سيستم برآورد ميزان حساسيت رانندگان به زمان-3-2

در رابطه با ميزان حساسيت رانندگان به زمان انتظار صف و زمان كل سيستم، روش بكارگرفته شده در اين مطالعات نيز همانند روش 
توان گفت  بدين ترتيب كه تغييرات تقاضا با اين دو زمان مورد بررسي قرار گرفته است و به نوعي مي. باشدميبرآورد منحني تقاضا 

در واقع براي برآورد منحني تقاضاي خدمات نسبت به اين دو زمان از دسته . كه منحني تقاضا نسبت به اين دو زمان برآورد شده است
مدل تقاضاي رانندگان با تغيير زمان انتظار در صف مطابق  .اول زماني كه معموال باصطالح محدوده شده هستند استفاده نشده است

  :باشدمي )2(رابطه 

 
 .در صف كاربران مي باشد) دقيقه( تغيير زمان انتظار  waiteميزان تقاضاي مورد استفاده از خدمات معاينه فني و  pكه در آن 

اين مدل نيز داراي دقت  بر اين اساس،. باشندمي يكديگردهنده ميزان تطابق نقاط مشاهده شده و مدل با نشان 4شماره  نمودار
  .ها از اطالعات حاصل از آن استفاده نمودتوان براي برخي از تحليلو مي اشدبميقابل قبولي 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق مدل و مشاهدات در رابطه با حساسيت رانندگان به زمان انتظار .4نمودار 
 

)2 (  ۵ 
 

طبيعتاً انتظار . و برخي اطالعات عمومي را در خصوص دارندگان خودرو جمع آوري مي نمايند باشندميپرسشنامه كلي اول تا سوم اين 
مي رود تا با افزايش قيمت خودرو تمايل افراد براي پرداخت افزايش يابد اين موضوع عاملي را براي كنترل ميزان دقت پاسخها در 

از طرف ديگر با استفاده از اين سئواالت مي توان ميزان سرپيچي و يا فرمانبرداري دارندگان خودرو را از . دهدمياختيار مشاور قرار 
ترين علل عدم مراجعه استفاده كنندگان به هدف ديگري كه در سئواالت اوليه مد نظر قرار گرفته است بررسي اصلي .قوانين سنجيد

است كه رانندگان حاضرند بابت انجام معاينه فني  ايهزينهدف بدست آوردن حداكثر در سئوال چهارم ه .هاي ارائه خدمات استمحل
توان فهميد كه با افزايش قيمت اين خدمات چند درصد افراد تمايل خود را براي انجام يعني با استفاده از اين مقدار مي. پرداخت نمايند

. ف شده در صف و كل زمان صرف شده در سيستم انجام شده استمشابه همين موضوع براي زمان صر .دهندميمعاينه فني از دست 
براي مدلسازي استفاده نشده است ولي اطالعات ارزشمندي را در خصوص نحوه رفتار دارندگان خودرو در پارامتر چند از اين دو  هر

سپس در بخش بعدي . شودبرآورد ميدر ادامه اين بخش ابتدا منحني تقاضاي سفر بر اساس ميزان هزينه سيستم . دهدمياختيار قرار 
سيستم  گذاريقيمتحساسيت رانندگان نسبت به كل زمان انتظار و زمان سيستم مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و در پايان نيز مدل 

. ارائه خواهد شد
 

 برآورد منحني تقاضاي خدمات معاينه فني-3-1

شماره نمودار . حاضر به پرداخت آن هستند مورد بررسي قرار گرفته استاي كه رانندگان در اين مطالعه منحني تجمعي حداكثر هزينه
شود مشاهده مي. دهدرا نشان مياست كه عدم تمابل حداكثر هزينه اي كه رانندگان مايل به پرداخت آن هستند  نمودار تجمعي ،1

. نمايدفت ناگهاني و شديدي مينمودار اُ تومان كه ميزان هزينه خدمات معاينه فني در شرايط كنوني است،  8000كه پس از قيمت 
  :باشددر بررسي اين پديده ذكر دو نكته ضروري مي

تومان بوده است، بسياري از افراد كه تمايل به پرداخت  8000از آنجا كه اولين گزينه پرسشنامه -1
 .مبالغ كمتري داشته اند گزينه اي براي انتخاب آن مبلغ نداشته اند

گان در مواجهه با اين پرسشها تصميم به اعالم كمترين مقدار ممكن را بسياري از پاسخ دهند-2
 .گرفته اند تا بدين طريق بتوانند بر روي كاهش قيمت آن تاثير بگذارند

 .نگارندگان: ؛ ماخذ))تومان1000( هزينه پرداختي(نمودار تجمعي عدم تمايل به پرداخت رانندگان مورد مصاحبه   .1نمودار 

 
نظر شده جهت برآورد منحني تقاضاي خدمات معاينه فني از اين دسته از رانندگان صرف مقالهارد عنوان شده در اين با توجه به مو

در واقع براي تعيين نرخ تغييرات تقاضا معاينه فني با قيمت آن اين دسته از رانندگان به عنوان داده پرت از جامعه آماري خارج . است
  :بدست آمده است )1(ن شده در فوق منحني تقاضاي معاينه فني با استفاده از رابطه با توجه به نكات عنوا. شده اند

 
 .است) تومان1000( ينه پرداختيهز priceو دار تقاضاي معاينه فني قم  pكه در آن 

)1 (  

 نمود ار 1.  نمود ار تجمعی عد م تمایل به پرد اخت رانند گان مورد 
مصاحبه )هزینه پرد اختی )0001تومان((؛ ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 2. میزان تطابق مد ل و مشاهد ات؛ هزینه پرد اختی؛ ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 3.  منحنی انحراف تقاضا معاینه فنی و افزایش قیمت؛ ماخذ: نگارند گان.
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3-2- برآورد  میزان حساسیت رانند گان به 
زمان انتظار د ر صف و زمان کل سیستم

د ر رابطه با میزان حساسیت رانند گان به زمان انتظار 
بکارگرفته شد ه د ر  صف و زمان کل سیستم، روش 
نیز همانند  روش برآورد  منحنی تقاضا  این مطالعات 
د و  این  با  تقاضا  تغییرات  که  ترتیب  بد ین  می باشد . 
نوعی می  به  و  است  قرار گرفته  بررسی  مورد   زمان 
توان گفت که منحنی تقاضا نسبت به این د و زمان 
برآورد  شد ه است. د ر واقع برای برآورد  منحنی تقاضای 
خد مات نسبت به این د و زمان از د سته اول زمانی که 
معموال باصطالح محد ود ه شد ه هستند  استفاد ه نشد ه 
است. مد ل تقاضای رانند گان با تغییر زمان انتظار د ر 

صف مطابق رابطه )2( می باشد : 
 

۶ 
 

ان دهنده ميزان اين نمودار نش. دهدميهاي واقعي مشاهده شده را نشان و داده ميزان تطابق منحني برازش شده 2شماره  نمودار 
نشان  3شماره  نمودار  .استآمده بدست  731/0با توجه به بررسي صورت گرفته، ضريب تعيين برابر با  .باشدميدقت مناسب مدل 

شكل  Sهمانگونه كه انتظار مي رود اين نمودار يك نمودار . باشدميدهنده رابطه بين هزينه خدمات معاينه فني خودرو و تقاضاي آن 
.  شكل باشد Sدر مطالعات تقاضا معموال انتظار مي رود كه شكل منحني تقاضا  .باشدمي

 
 .نگارندگان: ماخذ؛ هزينه پرداختي ؛ميزان تطابق مدل و مشاهدات .2نمودار 

 
 .نگارندگان: ماخذ ؛منحني انحراف تقاضا معاينه فني و افزايش قيمت  .3نمودار 

 

 
 

 انتظار در صف و زمان كل سيستم برآورد ميزان حساسيت رانندگان به زمان-3-2

در رابطه با ميزان حساسيت رانندگان به زمان انتظار صف و زمان كل سيستم، روش بكارگرفته شده در اين مطالعات نيز همانند روش 
توان گفت  بدين ترتيب كه تغييرات تقاضا با اين دو زمان مورد بررسي قرار گرفته است و به نوعي مي. باشدميبرآورد منحني تقاضا 

در واقع براي برآورد منحني تقاضاي خدمات نسبت به اين دو زمان از دسته . كه منحني تقاضا نسبت به اين دو زمان برآورد شده است
مدل تقاضاي رانندگان با تغيير زمان انتظار در صف مطابق  .اول زماني كه معموال باصطالح محدوده شده هستند استفاده نشده است

  :باشدمي )2(رابطه 

 
 .در صف كاربران مي باشد) دقيقه( تغيير زمان انتظار  waiteميزان تقاضاي مورد استفاده از خدمات معاينه فني و  pكه در آن 

اين مدل نيز داراي دقت  بر اين اساس،. باشندمي يكديگردهنده ميزان تطابق نقاط مشاهده شده و مدل با نشان 4شماره  نمودار
  .ها از اطالعات حاصل از آن استفاده نمودتوان براي برخي از تحليلو مي اشدبميقابل قبولي 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق مدل و مشاهدات در رابطه با حساسيت رانندگان به زمان انتظار .4نمودار 
 

)2 (  

که د ر آن p میزان تقاضای مورد  استفاد ه از خد مات 
انتظار )د قیقه( د ر  معاینه فنی و waite  تغییر زمان 

صف کاربران می باشد .
نقاط  تطابق  میزان  نشان د هند ه   4 شماره  نمود ار 
این  بر  می باشند .  یکد یگر  با  مد ل  و  شد ه  مشاهد ه 
اساس، این مد ل نیز د ارای د قت قابل قبولی می باشد  
و می توان برای برخی از تحلیل ها از اطالعات حاصل 

از آن استفاد ه نمود . 

به  مربوط  شکل   S منحنی  نشان د هند ه   )5( نمود ار 
تقاضا خد مات معاینه فنی با تغییر میزان زمان انتظار 

د ر صف می باشد . می توان د ر این نمود ار به وضوح 
حساسیت رانند گان را به زمان انتظار د ر صف مشاهد ه 
نمود . بنظر می رسد  که د ر حد ود  زمان 5 و 10 د قیقه 
بیشترین تغییر د ر میزان تقاضا ایجاد  می گرد د . مد ل 
زمان کل  با  را  فنی  معاینه  تقاضا خد مات  رابطه  زیر 

سیستم نشان می د هد . 
 

۷ 
 

 
مي توان . باشدميزمان انتظار در صف شكل مربوط به تقاضا خدمات معاينه فني با تغيير ميزان  Sدهنده منحني نشان) 5(نمودار 

دقيقه  10و  5بنظر مي رسد كه در حدود زمان . در اين نمودار به وضوح حساسيت رانندگان را به زمان انتظار در صف مشاهده نمود
  .دهدمي مدل زير رابطه تقاضا خدمات معاينه فني را با زمان كل سيستم نشان .گرددميبيشترين تغيير در ميزان تقاضا ايجاد 

 
 .در صف كاربران مي باشد) دقيقه( تغيير زمان انتظار  waiteميزان تقاضاي مورد استفاده از خدمات معاينه فني و p كه در آن

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به زمان انتظار .5نمودار 

 
ها مشاهده شد كه رانندگان عدد يكساني را براي زمان انتظار در صف در رابطه با اين مدل بايد عنوان نمود كه در برخي از پرسشنامه 

اين در واقع بدين معني است كه اين افراد حاضر نيستند زماني را در سيستم سپري . بيشينه و كل زمان سيستم انتخاب نموده اند
راي كل سيستم در اين افراد به يك بازه در نتيجه در اين مطالعات زمان انتخاب شده ب. باشدمينمايند كه از نظر منطقي درست ن

نشان دهنده نمودار مشاهده و برآورد مدل تقاضا  )6(نمودار  .اين موضوع موجب افزايش دقت مدل شده است. جلوتر منتقل شده است
شكل تقاضا  Sمنحني . دهدميمدل ارائه شده تطابق مناسبي با داده هاي مشاهده شده نشان  شودميهمانگونه كه مشاهده . باشدمي

 .مشاهده نمود )7(نمودار را نيز مي توان در 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق برآورد و مشاهده در خصوص حساسيت به زمان معاينه فني .6نمودار 

 
 
 

)3 (  

که د ر آن pمیزان تقاضای مورد  استفاد ه از خد مات 
معاینه فنی و waite  تغییر زمان انتظار )د قیقه( د ر 

صف کاربران می باشد .

د ر رابطه با این مد ل باید  عنوان نمود  که د ر برخی از 
پرسشنامه ها مشاهد ه شد  که رانند گان عد د  یکسانی 
زمان  کل  و  بیشینه  صف  د ر  انتظار  زمان  برای  را 
معنی  بد ین  واقع  د ر  این  اند .  نمود ه  انتخاب  سیستم 
است که این افراد  حاضر نیستند  زمانی را د ر سیستم 
نمی باشد .  د رست  منطقی  نظر  از  که  نمایند   سپری 
برای  انتخاب شد ه  زمان  مطالعات  این  د ر  نتیجه  د ر 
منتقل  جلوتر  بازه  یک  به  افراد   این  د ر  سیستم  کل 
مد ل  د قت  افزایش  موجب  موضوع  این  است.  شد ه 
نمود ار مشاهد ه  د هند ه  نشان   )6( نمود ار  است.  شد ه 
و برآورد  مد ل تقاضا می باشد . همانگونه که مشاهد ه 
می شود  مد ل ارائه شد ه تطابق مناسبی با د اد ه های 
مشاهد ه شد ه نشان می د هد . منحنی S شکل تقاضا را 

 ۷نیز می توان د ر نمود ار )7( مشاهد ه نمود .
 

 
مي توان . باشدميزمان انتظار در صف شكل مربوط به تقاضا خدمات معاينه فني با تغيير ميزان  Sدهنده منحني نشان) 5(نمودار 

دقيقه  10و  5بنظر مي رسد كه در حدود زمان . در اين نمودار به وضوح حساسيت رانندگان را به زمان انتظار در صف مشاهده نمود
  .دهدمي مدل زير رابطه تقاضا خدمات معاينه فني را با زمان كل سيستم نشان .گرددميبيشترين تغيير در ميزان تقاضا ايجاد 

 
 .در صف كاربران مي باشد) دقيقه( تغيير زمان انتظار  waiteميزان تقاضاي مورد استفاده از خدمات معاينه فني و p كه در آن

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به زمان انتظار .5نمودار 

 
ها مشاهده شد كه رانندگان عدد يكساني را براي زمان انتظار در صف در رابطه با اين مدل بايد عنوان نمود كه در برخي از پرسشنامه 

اين در واقع بدين معني است كه اين افراد حاضر نيستند زماني را در سيستم سپري . بيشينه و كل زمان سيستم انتخاب نموده اند
راي كل سيستم در اين افراد به يك بازه در نتيجه در اين مطالعات زمان انتخاب شده ب. باشدمينمايند كه از نظر منطقي درست ن

نشان دهنده نمودار مشاهده و برآورد مدل تقاضا  )6(نمودار  .اين موضوع موجب افزايش دقت مدل شده است. جلوتر منتقل شده است
شكل تقاضا  Sمنحني . دهدميمدل ارائه شده تطابق مناسبي با داده هاي مشاهده شده نشان  شودميهمانگونه كه مشاهده . باشدمي

 .مشاهده نمود )7(نمودار را نيز مي توان در 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق برآورد و مشاهده در خصوص حساسيت به زمان معاينه فني .6نمودار 

 
 
 

)3 (  

 نمود ار 4. میزان تطابق مد ل و مشاهد ات د ر رابطه با حساسیت
رانند گان به زمان انتظار؛ ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 5. منحنی انحراف تقاضا نسبت به زمان انتظار؛ ماخذ: نگارند گان.

۷ 
 

 
مي توان . باشدميزمان انتظار در صف شكل مربوط به تقاضا خدمات معاينه فني با تغيير ميزان  Sدهنده منحني نشان) 5(نمودار 

دقيقه  10و  5بنظر مي رسد كه در حدود زمان . در اين نمودار به وضوح حساسيت رانندگان را به زمان انتظار در صف مشاهده نمود
  .دهدمي مدل زير رابطه تقاضا خدمات معاينه فني را با زمان كل سيستم نشان .گرددميبيشترين تغيير در ميزان تقاضا ايجاد 

 
 .در صف كاربران مي باشد) دقيقه( تغيير زمان انتظار  waiteميزان تقاضاي مورد استفاده از خدمات معاينه فني و p كه در آن

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به زمان انتظار .5نمودار 

 
ها مشاهده شد كه رانندگان عدد يكساني را براي زمان انتظار در صف در رابطه با اين مدل بايد عنوان نمود كه در برخي از پرسشنامه 

اين در واقع بدين معني است كه اين افراد حاضر نيستند زماني را در سيستم سپري . بيشينه و كل زمان سيستم انتخاب نموده اند
راي كل سيستم در اين افراد به يك بازه در نتيجه در اين مطالعات زمان انتخاب شده ب. باشدمينمايند كه از نظر منطقي درست ن

نشان دهنده نمودار مشاهده و برآورد مدل تقاضا  )6(نمودار  .اين موضوع موجب افزايش دقت مدل شده است. جلوتر منتقل شده است
شكل تقاضا  Sمنحني . دهدميمدل ارائه شده تطابق مناسبي با داده هاي مشاهده شده نشان  شودميهمانگونه كه مشاهده . باشدمي

 .مشاهده نمود )7(نمودار را نيز مي توان در 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق برآورد و مشاهده در خصوص حساسيت به زمان معاينه فني .6نمودار 

 
 
 

)3 (  
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3-3- مد ل قیمت گذاری بر اساس تابع تقاضا
د ر این بخش مد ل قیمت گذاری پیشنهاد ی بر اساس 
ارائه   1-3 بخش  د ر  شد ه  محاسبه  تقاضای  تابع 
ارائه   )4( رابطه  د ر  مد ل  این  کلی  ساختار  می شود . 

شد ه است: 
    
    

۸ 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به كل زمان معاينه فني .7نمودار 
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ساختار كلي اين مدل در . شودميارائه  1-3پيشنهادي بر اساس تابع تقاضاي محاسبه شده در بخش  گذاريقيمتدر اين بخش مدل 
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سازي كل درآمد حاصل از بطه ارائه شده در واقع با هدف بيشينهرا .قيمت تقاضا مي باشد p(x)ميزان تقاضا و   xكه در آن
براي حل مسئله . در اين رابطه فرض شده است كه سيستم نظارتي بر معاينه فني همانند وضع موجود باشد. خدمات معاينه فني است

تومان بدست آمده است  7500بر بر اساس اين مدل قيمت بهينه برا .استفاده شده است GAMSفوق در اين مطالعات از نرم افزار 
تومان كاهش در قيمت اين خدمات موجب افزايش  500بدين معني كه با توجه به تمايل رانندگان به پرداخت خدمات معاينه فني 

اين خصوصيت مدل ارائه شده . نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد، اكيدا مقعر بودن مدل است .گرددميسود 
هاي برخي از جواب) 8(نمودار  .كه جواب حاصل از مدل تنها داراي يك جواب باشد و يا بقولي جواب يگانه داشته باشد شودميجب مو

 .كه عدد بدست آمده در واقع در قله اين نمودار قرار دارد شودميمشاهده . دهدميممكن را نشان 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذي تقاضانمودار تابع هدف تعيين قيمت بر اساس منحن  .8نمودار 

 
قيمت  بهتر است كه قيمت كاهش يابد، نمايدميچند مدل پيشنهاد  با توجه به موارد عنوان شده در اين بخش بايد عنوان نمود كه  هر

قيمت ت اسبدون اعمال اجبار چنانچه در نظر باشد كه سود سيستم افزايش يابد بهتر  به عبارت ديگر،. ارائه خدمات تغيير ننمايد
  يا تنبيهي كاربران را به سوي انجام بازديدهاي معاينه غنني سوق داد  با روشهاي تشويقيولي چنانچه بتوان . خدمات تغيير ننمايد

.  مي توان از روش هاي ديگري براي تعيين قيمت استفاده نمود كه در بخش بعدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت
 
 اينه فني با توجه به تورممدل ديناميكي قيمت خدمات مع-3-4

)4 (  

 که د ر آنx  میزان تقاضا و p(x) قیمت تقاضا می 
باشد . رابطه ارائه شد ه د ر واقع با هد ف بیشینه سازی 
کل د رآمد  حاصل از خد مات معاینه فنی است. د ر این 
رابطه فرض شد ه است که سیستم نظارتی بر معاینه 
فنی همانند  وضع موجود  باشد . برای حل مسئله فوق 
د ر این مطالعات از نرم افزار GAMS استفاد ه شد ه 
 7500 برابر  بهینه  قیمت  مد ل  این  اساس  بر  است. 
با توجه به  تومان بد ست آمد ه است بد ین معنی که 
تمایل رانند گان به پرد اخت خد مات معاینه فنی 500 
تومان کاهش د ر قیمت این خد مات موجب افزایش 
سود  می گرد د . نکته د یگری که د ر این خصوص باید  
است.  مد ل  بود ن  مقعر  اکید ا  گیرد ،  قرار  توجه  مورد  
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که  می شود   موجب  شد ه  ارائه  مد ل  خصوصیت  این 
جواب حاصل از مد ل تنها د ارای یک جواب باشد  و 
یا بقولی جواب یگانه د اشته باشد . نمود ار )8( برخی از 
جواب های ممکن را نشان می د هد . مشاهد ه می شود  
که عد د  بد ست آمد ه د ر واقع د ر قله این نمود ار قرار د ارد . 
با توجه به موارد  عنوان شد ه د ر این بخش باید  عنوان 
نمود  که  هر چند  مد ل پیشنهاد  می نماید  که قیمت 
تغییر  خد مات  ارائه  قیمت  است  بهتر  یابد ،  کاهش 
چنانچه  اجبار  اعمال  بد ون  د یگر،  عبارت  به  ننماید . 
د ر نظر باشد  که سود  سیستم افزایش یابد  بهتر است 
با  بتوان  چنانچه  ولی  ننماید .  تغییر  خد مات  قیمت 
روشهای تشویقی یا تنبیهی کاربران را به سوی انجام 
بازد ید های معاینه غننی سوق د اد    می توان از روش 
های د یگری برای تعیین قیمت استفاد ه نمود  که د ر 

بخش بعد ی مورد  بررسی قرار خواهد  گرفت. 

معاینه  قیمت خد مات  د ینامیکی  3-4-مد ل 
فنی با توجه به تورم

معاینه  برای رسید ن هزینه  نیاز  مورد   قیمت  افزایش 
فنی به هزینه واقعی د ر این مطالعات ظرف مد ت 5 
به  تنها  این موضوع  است.  نظر گرفته شد ه  د ر  سال 
علت افزایش رضایتمند ی استفاد ه کنند گان بود ه است 
و د لیل د یگری از این نظر نمی توان برای آن متصور 
بود .یکی از اصلی ترین موارد ی که موجب د ینامیکی 
شد ن قیمت و تغییرات آن د ر زمان می گرد د ، بحث 
نرخ  تغییرات  د هند ه  نشان   9 نمود ار  باشد .  تورم می 
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مي توان . باشدميزمان انتظار در صف شكل مربوط به تقاضا خدمات معاينه فني با تغيير ميزان  Sدهنده منحني نشان) 5(نمودار 

دقيقه  10و  5بنظر مي رسد كه در حدود زمان . در اين نمودار به وضوح حساسيت رانندگان را به زمان انتظار در صف مشاهده نمود
  .دهدمي مدل زير رابطه تقاضا خدمات معاينه فني را با زمان كل سيستم نشان .گرددميبيشترين تغيير در ميزان تقاضا ايجاد 

 
 .در صف كاربران مي باشد) دقيقه( تغيير زمان انتظار  waiteميزان تقاضاي مورد استفاده از خدمات معاينه فني و p كه در آن

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به زمان انتظار .5نمودار 

 
ها مشاهده شد كه رانندگان عدد يكساني را براي زمان انتظار در صف در رابطه با اين مدل بايد عنوان نمود كه در برخي از پرسشنامه 

اين در واقع بدين معني است كه اين افراد حاضر نيستند زماني را در سيستم سپري . بيشينه و كل زمان سيستم انتخاب نموده اند
راي كل سيستم در اين افراد به يك بازه در نتيجه در اين مطالعات زمان انتخاب شده ب. باشدمينمايند كه از نظر منطقي درست ن

نشان دهنده نمودار مشاهده و برآورد مدل تقاضا  )6(نمودار  .اين موضوع موجب افزايش دقت مدل شده است. جلوتر منتقل شده است
شكل تقاضا  Sمنحني . دهدميمدل ارائه شده تطابق مناسبي با داده هاي مشاهده شده نشان  شودميهمانگونه كه مشاهده . باشدمي

 .مشاهده نمود )7(نمودار را نيز مي توان در 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق برآورد و مشاهده در خصوص حساسيت به زمان معاينه فني .6نمودار 

 
 
 

)3 (  

 نمود ار 6. میزان تطابق برآورد  و مشاهد ه د ر خصوص حساسیت به
زمان معاینه فنی؛ ماخذ: نگارند گان.

 نمود ار 7. منحنی انحراف تقاضا نسبت به کل زمان معاینه فنی؛
ماخذ: نگارند گان.

 نمود ار 8.  نمود ار تابع هد ف تعیین قیمت بر اساس منحنی تقاضا؛
ماخذ: نگارند گان.
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. سال در نظر گرفته شده است 5افزايش قيمت مورد نياز براي رسيدن هزينه معاينه فني به هزينه واقعي در اين مطالعات ظرف مدت 
نظر نمي توان براي آن متصور اين اين موضوع تنها به علت افزايش رضايتمندي استفاده كنندگان بوده است و دليل ديگري از 

 9نمودار . يكي از اصلي ترين مواردي كه موجب ديناميكي شدن قيمت و تغييرات آن در زمان مي گردد، بحث تورم مي باشد.بود
 .مي باشد 1386الي  1375نشان دهنده تغييرات نرخ تورم در كشور طي سالهاي 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذ1386الي  1375تغييرات نرخ تورم بين سالهاي  .9نمودار 
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 سال
بر اساس  اين نرخ تورم و با در نظر گرفتن اثر دريافت . درصد در نظر گرفته شده است 15اول ميزان تراكم بطور متوسط در روش 

. براي سالهاي مختلف بدست مي آيد 3سال اعداد موجود در جدول  5قيمت واقعي ظرف مدت 
 

ارائه مدل ديناميكي قيمت خدمات معاينه فني با توجه به تورم  .1جدول 
 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 سال

 47.2 41.1 35.7 31 27 23.5 19.4 15.9 12.9 10.3 8 )هزار تومان( قيمت

هزار (قيمت رند شده 
 )تومان

8 10.5 13 16 19.5 23.5 27 31 36 41 47 

           
در اين مدل ميزان هزينه . ه شده استدر نظر گرفت بينيپيشدر روش دوم تك تك هزينه و سود اداره و  استفاده كنندگان براي 

ميزان هزينه هاي اداره كنندگان را كه اصلي ترين عامل در تعيين  2 شماره جدول. پيش بيني شده است 1398كل سيستم در سال 
. نشان مي دهد 1398قيمت بوده است در سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تورم د ر کشور طی سالهای 1375 الی 1386 می باشد .
د ر روش اول میزان تراکم بطور متوسط 15 د رصد  د ر 
نظر گرفته شد ه است. بر اساس  این نرخ تورم و با 
د ر نظر گرفتن اثر د ریافت قیمت واقعی ظرف مد ت 5 
سال اعد اد  موجود  د ر جد ول 3 برای سالهای مختلف 

بد ست می آید .   
د ر روش د وم تک تک هزینه و سود  اد اره و  استفاد ه 
کنند گان برای پیش بینی د ر نظر گرفته شد ه است. 
د ر این مد ل میزان هزینه کل سیستم د ر سال 1398 
پیش بینی شد ه است. جد ول شماره 2 میزان هزینه 

 
 

 عایٌِ فٌی با تَجِ بِ تَرمهدل دیٌاهیکی قیوت خدهات م-3-4
. ؾبل زض ًػط گطفشِ قسُ اؾز 5افعايف لیوز هَضز ًیبظ ثطای ضؾیسى ّعيٌِ هؿبيٌِ فٌي ثِ ّعيٌِ ٍالؿي زض ايي هطبلؿبر غطف هسر 

ًػط ًوي سَاى ثطای آى هشهَض ايي ايي هَضَؼ سٌْب ثِ ؾلز افعايف ضضبيشوٌسی اؾشفبزُ وٌٌسگبى ثَزُ اؾز ٍ زلیل زيگطی اظ 
 9ًوَزاض . يىي اظ انلي سطيي هَاضزی وِ هَػت زيٌبهیىي قسى لیوز ٍ سغییطار آى زض ظهبى هي گطزز، ثحض سَضم هي ثبقس.ثَز

 .هي ثبقس 1386الي  1375ًكبى زٌّسُ سغییطار ًطخ سَضم زض وكَض طي ؾبلْبی 
 

 .ًگبضًسگبى: ؛ هبذص1386الي  1375سغییطار ًطخ سَضم ثیي ؾبلْبی  .9ًوَزاض 
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ثط اؾبؼ  ايي ًطخ سَضم ٍ ثب زض ًػط گطفشي اطط زضيبفز . زضنس زض ًػط گطفشِ قسُ اؾز 15اٍل هیعاى سطاون ثطَض هشَؾط  زض ضٍـ

. ثطای ؾبلْبی هرشلف ثسؾز هي آيس 3ؾبل اؾساز هَػَز زض ػسٍل  5لیوز ٍالؿي غطف هسر 
 

اضائِ هسل زيٌبهیىي لیوز ذسهبر هؿبيٌِ فٌي ثب سَػِ ثِ سَضم  .1ػسٍل 
 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 سال

 47.2 41.1 35.7 31 27 23.5 19.4 15.9 12.9 10.3 8 (ّشار تَهاى) قیوت

 47 41 36 31 27 23.5 19.5 16 13 10.5 8 (ّشار تَهاى)قیوت رًد ضدُ 

           
زض ايي هسل هیعاى ّعيٌِ . سِ قسُ اؾززض ًػط گطف ثیٌيدیفزض ضٍـ زٍم سه سه ّعيٌِ ٍ ؾَز ازاضُ ٍ  اؾشفبزُ وٌٌسگبى ثطای 

هیعاى ّعيٌِ ّبی ازاضُ وٌٌسگبى ضا وِ انلي سطيي ؾبهل زض سؿییي  2 قوبضُ ػسٍل. دیف ثیٌي قسُ اؾز 1398ول ؾیؿشن زض ؾبل 
. ًكبى هي زّس 1398لیوز ثَزُ اؾز زض ؾبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جد ول 2. مجموع هزینه اد اره کنند گان ناشی از انجام معاینه فنی د ر سال 1398؛ ماخذ: نگارند گان.

جد ول 1. ارائه مد ل د ینامیکی قیمت خد مات معاینه فنی با توجه به تورم

نمود ار 9. تغییرات نرخ تورم بین سالهای 1375 الی 1386؛ ماخذ: نگارند گان.

هزینه ریالیآیتم هزینه
182250هزینه حقوق و د ستمزد 

12069هزینه ماشین آالت

154869سرمایه گذاری برای ساخت ساختمان

21357سرمایه گذاری برای سایر د ارایی ها

سایر هزینه ها )شامل هزینه پیمانکاری، نرم افزار، کسری صند وق، استهالک 
ساختمان، استهالک ماشین آالت، استهالک اثاثیه(

59897

430442جمع هزینه ها
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های اد اره کنند گان را که اصلی ترین عامل د ر تعیین 
قیمت بود ه است د ر سال 1398 نشان می د هد .

با د ر نظر گرفتن میزان سود  مورد  نیاز اد اره کنند گان 
میزان قیمت انجام معاینه فنی خود رو های 61.5 هزار 
تومان می باشد . د ر مقایسه بین این د و روش الزم 
د وم  روش  از  حاصل  قیمت  میزان  که  است  ذکر  به 
فرضیات  البته  است.  اول  روش  از  بیشتر  مراتب  به 
استفاد ه شد ه د ر روش د وم منطقی تر و واقعگرایانه 

تر است.

4- نتیجه گیری و جمعبند ي
روش  د و  از  استفاد ه  با  مطالعات  این  د ر  نتیجه  د ر 
میزان قیمت خد مات معاینه فنی برآورد  شد ه است. د ر 
روش اول میزان قیمت این خد مات بر اساس تمایل 
به پرد اخت مرد م برآورد  گرد ید . د ر روش د وم میزان 
مد   کنند گان  اد اره  هزینه  و  کنند گان  استفاد ه  منافع 
نظر قرار گرفته است. د ر نهایت د ر این مطالعات برای 
پیشنهاد  شد ه  د وم  این خد مات روش  گذاری  قیمت 
است؛ ولی با د قت د ر این د و روش مشاهد ه می شود  
روش  د و  این  از  قیمتهای حاصل  بین  پنهانی  رابطه 
وجود  د ارد . قیمت بهینه روش اول 7500 تومان بود ه 
قیمت  گرفتن  نظر  د ر  تنها  با  د وم  روش  د ر  و  است 
سوخت )با فرض 100 تومان بجای حد ود  500 تومان( 
مشاهد ه می شود  که سود  استفاد ه کنند گان د ر حد ود  
10.5 هزار تومان خواهد  بود . با فرض اینکه استفاد ه 
هستند   متصور  خود   برای  سود   د رصد    30 کنند گان 
نتایجی همانند   نیز  اول  مشاهد ه می شود  که روش 
روش د وم د ر اختیار می گذارد ؛ یعنی با تقسیم نمود ن 
عد د  7.5 هزار تومان بر 0.7 )برای د ر نظر گرفتن سود  
استفاد ه کنند گان( به عد د ی بسیار نزد یک به روش 
د وم د ست خواهیم یافت. این موضوع ضمن تایید  د و 
روش د ر بیش گرفته شد ه د ر این مطالعات نشان می 
د هد  که با تغییر قیمت سوخت انتظار می رود  استفاد ه 
خد مات  برای  پرد اخت  به  بیشتری  تمایل  کنند گان 
روش  با  رابطه  د ر  د هند .  نشان  خود   از  فنی  معاینه 
د ینامیکی نیز د و روش پیشنهاد  شد ه است که با توجه 

واقعگرایانه  وجود   با  د وم  روش  زیاد   بسیار  هزینه  به 
تر بود ن آن روش اول به عنوان معیار قیمت گذاری 

برگزید ه شد ه است.
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بازنگری راهبرد ی حوزه خد مات شهری مد یریت محلی ایران با تاکید  بر پسماند  شهری؛ 
مطالعه مورد ی: کالنشهر مشهد 

محمد  رحیم رهنما - د انشیار گروه جغرافیا و برنامه ريزی شهری، د انشگاه فرد وسی مشهد ، مشهد ، ايران. 
خلیل اهلل کاظمی خیبری*- پژوهشگر د کتری جغرافیا و برنامه ريزی شهری، د انشگاه فرد وسی مشهد ، واحد  بین الملل، مشهد ، ايران.                

چکید ه
نگاه راهبرد ی د ر مد يريت يک انتخاب نیست که يک ضرورت است. 
اند يشی، همه جانبه نگری، واقع  اين نگاه، د اشتن د انش، ژرف  الزمه 
بینی و بلوغ مد يريتی است. مد يريت پروسه ای  است که پروژه هايی 
د ر  هستند .  آن  مقّوم  نگر  جانبه  همه  و  گرا  واقع  علمی،  مختّصات  با 
مد يريت شهری، نگاه سیستمی اصلی اجتناب ناپذير است. اد اره مطلوب 
شهرها و مخصوصًا کالن شهرها بد ون مد يريت يکپارچه شهری امکان 
پذير نمی باشد  و مد يريت يکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است 
که مولود  نگاه استراتژيک می باشد . نگاه سیستمی و مد يريت يکپارچه 
شهری تکلیفی است که واقعیت موجود  کالن شهری مثل مشهد  د ر 
ابعاد  گوناگون برگرد ن متولیان امور و مشخصًا مد يريت محلی مشهد  
مشهد ؛  شهری  مد يريت  حوزۀ  د ر  اساسی  مسائل  از  يکی  گذارد   می 
محد ود ه  گسترد گی  با  شهری  زيست  محیط  و  شهری  خد مات  حوزه 
موجود   محد ود   منابع  از  بهینه  استفاد ه  برای  است.  مشهد   کالنشهری 
و د ستیابی به اهد اف مد يريت شهری، اين مد يريت محلی طبیعتًا بايد  
از  که  استراتژيهايی  نمايد .  انتخاب  را  خود   خاص  استراتژيهای  بتواند  
يک سو د ر راستای چشم اند از مد يريت محلی مشهد  بود ه و از سوی 
پژوهش  اين  بود .  خواهد   محلی  مد يريت  ماموريتهای  از  منبعث  د يگر 
تاريخی-  تحلیل  و  ساختار گرايي  بر  روش شناسی  و  نظری  حیث  از 
تکوينی د ر سطح کالن و راهبرد ی استوار است که به روش مطالعات 
اسناد ی-کتابخانه ای و تحلیل کیفی د ر چند  محور و با هد ف د ستیابی 
به متد ولوژی برنامه ريزی راهبرد ی د ر مد يريت پسماند  شهری مشهد  
و  نیازها  شناخت  پژوهش  اين  های  يافته  اساس  بر  است.  شد ه  انجام 
اولويتهای شهروند ان مشهد ی )شهروند  مد اری( و ايجاد  محیط زيست 
سالم و پايد ار می بايست مبنا و مالک تصمیم سازيها و تصمیم گیريها 
که   باشد   مشهد   شهر  کالن  برای  ريزی  برنامه  و  سیاست-گذاری  د ر 

بد ون نگاه راهبرد ی و استراتژيک ممکن نمی باشد .
شهری،  پسماند   مد يريت  راهبرد ی،  ريزی  برنامه  کلید ي:  وا ژگان 

رويکرد  راهبرد ی، مد يريت محلی، روش شناسی راهبرد ی.

Kazemi.manager1@Gmail.com :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09151159068، رايانامه  *

Assessment of Types of Residential High Rise Buildings 
through their Impacts on Urban Image and Escape

Today, the growth of high rise buildings in most of metro-
politans is visible and also has left many impacts. The vast im-
pacts of these buildings on the town’s physic and space have 
been criticized by many scholars and specialists. Herewith, im-
pacts on the town’s physic and space is one of the main ones 
left, as their construction may lead to the rise or plunge of the 
quality of the town. In this regard, attention to the location, 
planning and design base on the rules and principles, coordina-
tion with neighboring and their fabric, creation of urban space 
in neighboring via combination of identity and active environ-
ment, and providing desirable image and escape, are among the 
remarkable issues in high rise buildings from the perspective 
of the quality of urban image and escape. This article, despite 
identifying different aspects of impacts of residential high rise 
buildings on urban image and escape, and introduction of cri-
teria and sub criteria, studies the types of residential high rise 
buildings in the new fabric of City of Mashhad (using analysis 
method of AHP). The results of the study are clarifying the dif-
ferent impacts of samples of residential high rise buildings on 
urban escape and image of Mashhad and negligence of differ-
ent dimensions of urban image and escape in location finding, 
planning, construction and maintenance of them. Although it is 
determined that type of partial and diversified high rise build-
ings (Half High Rise) in comparison to the coherent and intense 
high rise buildings (Half High Rise) are of better contexts to 
leave positive impacts on urban image and escape. At the end, 
and according to the findings of the study, holistic principles 
and rules of programming, planning and construction of high 
rise buildings so as to the uplift of urban escape and image are 
proposed.
Key words: Types of High Rise Buildings, Urban Escape and 
Image, Assessment, AHP Method
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1- مقد مه
از  يکی  جمعیت،  افزايش  و  نشینی  گسترش شهر  با 
مد يريت  فعالیت  اعظم  بخش  که  مهمی  موضوعات 
موضوع  است  د اد ه  اختصاص  خود   به  را  محلی 
مد يريت بهینه پسماند های تولید ی می باشد . امروزه 
و  د رآمد   سطح  افزايش  شهرنشینی،  سريع  رشد   با 
د ر  اجتماعی  و  اقتصاد ی  سريع  رشد   و  جامعه  رفاه 
پسماند ،  میزان  و  کمیت  افزايش  بر  عالوه  کشورها 
تغییر الگوی مصرف منجر به افزايش کیفیت پسماند  
تولید  شد ه گرد يد ه است. نگرانی های حاصل از اد امه 
اين وضعیت بايد  همه اقشار بويژه مد يريت محلی را 
د ارد .  وا  مخاطرات  اين  با  مقابله  منظور  به  تفکر  به 
مختلف  مراحل  با  ارتباط  د ر  رسانی  آگاهی  ضرورت 
اين موضوع و توجه مد يريت محلی به عنوان متولیان 
مد يريت پسماند  از يک سو و کمبود  منابع آموزشی - 
کاربرد ی د ر اين زمینه از سوی د يگر، تد وين مطالب 
می  را  زمینه  اين  د ر  فراوانی  علمی  های  گزارش  و 
طلبد  ) برنامه ريزی استراتژيک شورای اسالمی شهر 

تهران، 1385(.
کالن شهر مشهد  نیز از مشکالت و مسايل عد يد ۀ بی 
شماری رنج می برد  که اين مشکالت د ر حوزه های 
گوناگونی اعم از اقتصاد ی، اجتماعی، فرهنگی، زيست 
محیطی و غیره قابل طرح می باشند . يکی از مسائل 
اساسی د ر حوزۀ مد يريت شهری مشهد ؛ تامین محیط 
با گسترد گی مشهد   اد ارۀ شهری  برای  زيستی سالم 
است. واقعیت اينست که بسیاری از مسائل د يگر شهر 
بُعد  مرتبط می  اين  با  به صورت مستقیم  نیز  مشهد  
باشند . البته بايد  به اين واقعیت ويژه نیز توجه نمود  که 
امروزه بحث پسماند  بسیار گسترد ه شد ه و از زوايای 
مختلفی از قبیل مسائل بهد اشتی و زيست محیطی، 
اقتصاد ی، فنی و مهند سی، تجاری و بازاريابی، ايمنی 
و حفاظت و غیره مورد  توجه قرار گرفته است که علت 
از  تولید  پسماند  و محد ود يت د فع  افزايش کمی  آن 
يک طرف و تنوع پسماند ها از طرف د يگر می باشد  

)مراد ي مسیحي، 1381(.
د ر نهايت بايد   به اين نکته اشاره نمود  که مد يريت 

ای  برنامه  با  که  د ارد   را  آن  قانونی  پتانسیل  محلی 
جامع و مد ون به ابعاد  خد مات رسانی د ر شهر مشهد  
د ر  سازد .  برطرف  را  مشهد   شهر  مسائل  و  پرد اخته 
مباحث  و  مسايل  شهر،  د ر  رسانی  خد مات  خصوص 
گوناگونی را می توان از نقطه نظر وظايف و اختیارات 
اين  عمد ۀ  که  د ارد   قرار  توجه  مورد   محلی  مد يريت 
مباحث را می توان د ر 6 د ستۀ زير تقسیم بند ی نمود :

الف: زباله شهری؛
ب: فاضالب شهری؛

پ: بهد اشت شهری؛
ت: فضای سبز شهری؛

ج: خد مات شهری و رضایت شهروند ان؛ و
د : ساماند هی فرهنگ مصرف.

شکل  اساسی  سئوال  اين  به  پاسخ  د ر  پژوهش  اين 
گرفته که؛ آيا برنامه ريزی استراتژيک را می توان به 
هرچه  های  فعالیت  د ر جهت  نوين  راهبرد ی  عنوان 
نمود ؟  معرفی  کالنشهرها  د ر  شهری  خد مات  بهتر 
اولیه نشان می د هد  که د اليل مختلفی،  بررسی های 
از جمله ساختار مد يريت بخشی و تفرق عملکرد ی، 
تفرق سیاسی، فقد ان مطالعات الزم، اهد اف کوتاه مد ت 
و تجريد ی و نبود  خواست و اراد ه فراگیر موجب عد م 
تحقق برنامه ريزی، اقد ام عملی و د ر نتیجه مد يريت 

يکپارچه شهری شد ه است.

2- روش پژوهش
بر  روش شناسی  و  نظری  حیث  از  پژوهش  اين 
ساختار گرايي و تحلیل تاريخی- تکوينی استوار است. 
ساخت از مجموعه اي عناصر مرتبط تشکیل مي گرد د . 
د ر علوم اجتماعی، ساخت غالبًا ترکیب و سازوکارهاي 

ضرورت آگاهي رساني در ارتباط با مراحل . داردات وا رمنظور مقابله با اين مخاط را به تفكر به بويژه مديريت محلي
 -از يك سو و كمبود منابع آموزشي  ريت محلي به عنوان متوليان مديريت پسماندمختلف اين موضوع و توجه مدي

برنامه ريزي (  فراواني در اين زمينه را مي طلبدكاربردي در اين زمينه از سوي ديگر، تدوين مطالب و گزارش هاي علمي 
. )1385استراتژيك شوراي اسالمي شهر تهران، 

هاي گوناگوني اعم از برد كه اين مشكالت در حوزهشماري رنج ميل عديدة بياز مشكالت و مساي نيز كالن شهر مشهد
يكي از مسائل اساسي در حوزة مديريت شهري  .باشنداقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و غيره قابل طرح مي

اري از مسائل ديگر واقعيت اينست كه بسي. است مشهدبراي ادارة شهري با گستردگي  محيط زيستي سالممشهد؛ تامين 
امروزه بحث البته بايد به اين واقعيت ويژه نيز توجه نمود كه . باشندبا اين بعد مرتبط مي نيز به صورت مستقيم مشهدشهر 
دي، فني و مهندسي، مختلفي از قبيل مسائل بهداشتي و زيست محيطي، اقتصا اند بسيار گسترده شده و از زوايايپسم

ني و حفاظت و غيره مورد توجه قرار گرفته است كه علت آن افزايش كمي توليد پسماند و يابي، ايمتجاري و بازار
. )1381 ،مرادي مسيحي( محدوديت دفع از يك طرف و تنوع پسماندها از طرف ديگر مي باشد

ع و مدون به ابعاد اي جامپتانسيل قانوني آن را دارد كه با برنامه در نهايت بايد  به اين نكته اشاره نمود كه مديريت محلي
، مسايل و دمات رساني در شهرخدر خصوص  .را برطرف سازد ل شهر مشهدپرداخته و مسائ در شهر مشهد خدمات رساني

مورد توجه قرار دارد كه عمدة اين مباحث را  مديريت محليتوان از نقطه نظر وظايف و اختيارات مباحث گوناگوني را مي
: دي نمودبندستة زير تقسيم 6توان در مي

؛ زباله شهري: الف
؛ فاضالب شهري: ب
؛ بهداشت شهري: پ
؛ فضاي سبز شهري: ت
؛ و خدمات شهري و رضايت شهروندان: ج
. ساماندهي فرهنگ مصرف: د

آيا برنامه ريزي استراتژيك را مي توان به عنوان راهبردي اين پژوهش در پاسخ به اين سئوال اساسي شكل گرفته كه؛ 
دهد كه هاي اوليه نشان مي؟ بررسيمعرفي نمود خدمات شهري در كالنشهرها ت هاي هرچه بهترفعاليدر جهت نوين 

مدت اهداف كوتاه فقدان مطالعات الزم، تفرق سياسي، داليل مختلفي، از جمله ساختار مديريت بخشي و تفرق عملكردي،
مديريت يكپارچه شهري  و در نتيجهم عملي ريزي، اقداموجب عدم تحقق برنامهي و نبود خواست و اراده فراگير و تجريد

. شده است
 

روش پژوهش  -2
اي ساخت از مجموعه. تكويني استوار است گرايي و تحليل تاريخي-شناسي بر ساختاراين پژوهش از حيث نظري و روش

راي ظواهر ساخت غالباً تركيب و سازوكارهاي پايدار موجود در ودر علوم اجتماعي، . گرددعناصر مرتبط تشكيل مي
.  هاستپديده

. 1385نگارنده ترسيم بر اساس گزارش برنامه ريزي راهبردي، : ماخذ؛ روش شناسي پژوهش .1-2تصوير 
 

 
 تصویر 2-1. روش شناسی پژوهش؛ ماخذ: نگارند ه ترسیم بر

اساس گزارش برنامه ریزی راهبرد ی، 5831.
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پايد ار موجود  د ر وراي ظواهر پد يد ه هاست. 
تحلیل ساختاری به بررسی و تبیین ترکیب و روابط 
آنها  بر  حاکم  قانونمند ی های  و  نظام   يک  اجزاء 
شناخت  به  تکوينی  تاريخی-  تحلیل  می پرد ازد . 
و  زمانی  تبیین  و  علّی  روابط  کشف  يا  و  عمومی 
مکانی سیر )مراحل( تحوالت ساختاری و عملکرد ی 
فضايي  و  طبیعی  اقتصاد ی،  اجتماعی،  سیاسی،  ابعاد  

پد يد ه ها منتهی می گرد د . 
د ر تحقیق حاضر، چه د ر عنوان و چه د ر فرآيند  انجام 
طرح، بر استراتژيک بود ن آن تاکید  شد ه است. رويکرد  
استراتژيک د ر برنامه ريزی، تفاوت های عمد ه ای با 
و  شناسايي  بر  تاکید   که  د ارد   سنتی  جامع  رويکرد  

تحلیل مسايل اصلي و مقوله اجرا از آن جمله اند .

3- ابعاد  خد مات شهری کالنشهر مشهد 
 3-1-  وضعیت زباله شهری 

يکی از مسائل مهم د ر زند گی شهری، د فع مطلوب 
راهکارهای  از  يکی  است.  شد ه  تولید   های  زباله 
زباله  کرد ن  پراکند ه  و  رقیق  امر؛  اين  برای  ابد اعی 
زباله  تولید ی  حجم  افزايش  با  اما  است.  بود ه  ها 
ضايعات،  د فع  مقرهای  ايجاد   و  وجود   های شهری، 
از جمع  ناشی  امروزه مسائل  است.  گرد يد ه  ضروری 
آوری، حمل و نقل و د فع بهد اشتی زباله د يگر مشکل 
يک شهر  و يا يک کشور نیست، زيرا ايجاد  آلود گی 
د ر خاک، هوا و آب می تواند  به صورت يک معضل 
برون مرزی جلوه و عمل کند . برابر اطالعات آماری 
سازمان بهد اشت جهانی، پیش بینی می شود  تا سال 
2025 میزان تولید  زباله د ر جهان، 4 تا 5 برابر میزان 
کنونی افزايش يابد . همچنین بیش از د و میلیارد  نفر 
از مرد م جهان، د سترسی به تسهیالت اولیۀ بهد اشتی 
به  رو  شهرهای  جمعیت  از  نیمی  و  د اشت  نخواهند  
توسعه، فاقد  خد مات جمع آوری و د فع مطلوب مواد  
زايد  خواهند  بود . د ر اين سالها حد ود  5/2 میلیون نفر 
از  اند ،  پنج سال  زير  میلیون کود ک  که شامل چهار 
بیماريهای ناشی از د فع ناد رست زباله  جان خود  را از 

د ست خواهند  د اد .
رضا  امام  مطهر  حرم  زائرين  جمعیت،  افزايش  روند  
)ع(، توسعۀ بی رويۀ شهر، فزونی فعالیتهای تجاری و 
تمرکز واحد های صنعتی و اد اری د ر شهر مشهد  سبب 
افزايش تولید  زباله گرد يد ه که اين نیز تأثیرات مخربی 
گذاشته  برجای  مشهد   د ر  زيست  محیط  کیفیت  بر 
د ر  زباله  تولید   سرانه  د هند   می  نشان  آمارها  است. 
مشهد  تا حد ی کمتر از سرانه ملی )626 گرم د ر برابر 
700 گرم سطح ملی( اما حد ود  2برابر سرانه جهانی 
)300 تا 400 گرم( است. د فع ناد رست زباله، محیط 
زند گی، خاک، آب و هوا را د ر معرض آلود گی شد يد  
قرار می د هد  و باعث جلب و تکثیر حشرات و جانوران 
موزی و انتشار انواع میکروب ها، قارچ ها، ويروسها و 

انگلها می گرد د . )شهرد اری مشهد ، 1389(
نتايج آنالیز فیزيکی زبالۀ شهر مشهد  د ر خالل سالهای 
از  72-1370 نشان می د هد  که بیش از 70 د رصد  
مواد  متشکلۀ زباله، مواد  آلی قابل تبد يل به کمپوست 
از آن کاغذ، مقوا، پالستیک، شیشه،  باشد . پس  می 
های ساختمانی،  نخاله  استخوان،  فلزات،  منسوجات، 
چوب و الستیک عمد ه مواد ی می باشند  که د ر زباله 
های خانگی شهر مشهد  موجود ند . )شهرد اری مشهد ، 

)1389

3-1-1- انهد ام زباله
د ر زمینۀ جمع آوری و انهد ام زباله ها، مد يريت محلی 
بايد  يک کار کارشناسی بسیار د قیق و وسیعی انجام 
غیر  بسیار  وضعیت  از  تنها  نه  را  مسئله  اين  تا  د هد  
بهد اشتی جمع و سوزاند ن و يا د فن سنتی که نیازمند  
صرف هزينۀ سرسام آوری است، خارج گرد اند ، بلکه 
آن را از طريق بازيافت و نیز تبد يل به کود شیمیايی، 
به يک منبع د رآمد  قابل توجه تبد يل نمايد . د ر اين 
محیط  سازمان  هماهنگی  به  شد يد   نیاز  خصوص 
زيست به منظور ساماند هی سیستم جمع آوری زباله 
های خانگی، بیمارستانی و صنعتی شهر تهران با ساير 

ارگانهای ذی ربط وجود  د ارد  )مهد يزاد ه، 1382(.
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3-2- فاضالب شهری
مشهد   شهر  شهری،  فاضالب  سیستم  زمینۀ  د ر 
نیازمند  تصمیم گیری جد ی برای حل مشکل فقد ان 
سیستم تصفیۀ فاضالب شهری و تخلیۀ فاضالب د ر 
چاههای جاذب، آبهای سطحی و يا هد ايت به اراضی 
کشاورزی جنوب شهر که اينها همه مخاطرات جد ی 
باشیم )شهرد اری مشهد ،  زيست محیطی د ارند ، می 

.)1389
فاضالب شهری يکی از 10 مشکل عمد ۀ شهروند ان 
مناطق  د ر  شهروند ان  از  بسیاری  و  است  مشهد ی 
جنوب مشهد  بخصوص د ر مناطق 6، 7، 8 از آلود گی 
فاضالب شهری رنج می برند . مد ير عامل شرکت آب 
و فاضالب شهر مشهد  معتقد  است که شبکۀ قد يمی 
مقاوم  توان  نمی  موجود   اعتبارات  با  را  مشهد   آب 
سازی کرد  و 70 د رصد  آب مصرفی مشهد  روزانه به 

فاضالب تبد يل می گرد د .

3- 3-  بهد اشت شهری
حوزۀ  د ر  مسئولین  که  مسائلی  ترين  اصلی  از  يکی 
خد مات شهری با آن مواجهند ، تأمین بهد اشت شهر 
می_ باشد . د اشتن کوچه ها، خیابانها و شهری زيبا، 
تمیز و پاکیزه حق مسلم همۀ شهروند ان است. وجود  
موانع تحقق چنین هد فی  از  زا يکی  بیماری  عوامل 
است که بهد اشت و سالمت شهر را تهد يد  می کند . 
کنند ۀ  تهد يد   مهم  عوامل  جمله  از  موذی  حیوانات 
سالمت و پاکیزگی شهر به حساب می آيند . طبیعی 
شهری  مد يريت  د ر  کالن  اهد اف  تحقق  که  است 
باشد   می  و شهر  تأمین سالمتی شهروند ان  گرو  د ر 
)برنامه ريزی استراتژيک شورای اسالمی شهر تهران، 

.)1385
د ر  را  و وسیعی  بهد اشت شهری جنبه های مختلف 
بر می گیرد . هوای پاک، آب سالم، غذای سالم، د فع 
صحیح زباله، زهکشی آبهای سطحی، د فع فاضالب 
و مبارزه با حیوانات موذی از جملۀ مسائل مربوط به 
بهد اشت شهری می باشند . ايجاد  اختالل د ر هر کد ام 
بهد اشت  شد ن  تهد يد   سبب  تواند   می  موارد   اين  از 

شهر و د ر نتیجه سالمت شهروند ان گرد د .
و  بهد اشت شهر  کنند ۀ  تهد يد   عناصر  از  د يگر  يکی 
است. حرکت شهر مشهد   فعالیتهای صنعتی  محیط؛ 
د ر مسیر صنعتی شد ن، سبب تولید  زباله ها و آاليند ه 
بهد اشت  تواند   می  که  امری  گرد يد ه،  صنعتی  های 
محیط و شهر را با مخاطرۀ جد ی روبرو سازد . همچنین 
به د رون  فعالیتهای صنعتی  از  ريختن پسآب حاصل 
منابع آبی، سبب آلود ه سازی آبها و نیز طبیعت بیرون 
و د رون شهر می شود  و ضربات جبران ناپذيری را به 
بهد اشت شهر و شهروند ان وارد  می آورد . اينها همه 
مؤکد  اين واقعیت تلخ است که شهر مشهد  د ر معرض 
آسیبهای جد ی شهری قرار د ارد  و باالخص د ر زمینۀ 
خد مات شهری توجه علمی و بهد اشتی متولیان امر را 

طلب می کند  )شهرد اری مشهد ، 1389(.
شهر  بهد اشت  رساند ن  و  شهر  سالمت  تأمین  برای 
مبارزه  نخست  گام  د ر  است  الزم  مطلوب  سطح  به 
کرد   آغاز  موذی  حیوانات  بر ضد   پیگیر  و  علمی  ای 
پشه  و  مگس  جمله  از  حشرات  رساند .  انجام  به  و 
می  بیماريها  از  متعد د ی  انواع  انتقال  عامل  جمله  از 
باشند . سوسک حمام نیز می تواند  بیماريهای مهلکی 
و  شد يد   های  مسمومیت_  خونی،  اسهال  همچون 
حتی وبا و فلج اطفال را ايجاد  نمايد . موريانه، موش، 
گربه و سگهای ولگرد  همه و همه می توانند  آسیبهای 
شد يد  و جد ی به بهد اشت شهر و سالمت شهروند ان 
وارد  آورند . مقابله با اين حیوانات موذی نیازمند  برنامه 
است  که الزم  است  رسمی  مد يريت  و  علمی  ريزی 
مد يريت محلی د ر اين خصوص توجه کافی و الزم را 

مبذول نمايد  )سعید نیا، 1382، ص 12ـ10(.

3- 4- فضای سبز
گسترش  و  مشهد   شهر  رويۀ  بی  و  سريع  رشد  
باغات  تبد يل  موجب  شهر،  د ر  مشاغل  و  تکنولوژی 
و فضای سبز اطراف مشهد  به کاربريهای اقتصاد ی 
و مسکونی گرد يد ه و مشهد  را به يکی از آلود ه ترين 

شهرهای ايران و خاورمیانه تبد يل کرد ه است.
شرايط  به  توجه  با  سبز  فضای  سرانۀ  استاند ارد های 
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شهری  های  سیاستگذاری  و  شهری  بافت  اقلیمی، 
باشد . اگرچه سرانۀ فضای  و منطقه ای متفاوت می 
سبز مشهد  د ر سالهای گذشته بسیار کم و بحران زا 
بود ه است، اما د ر چند  سالۀ اخیر تالش قابل توجهی 
برای افزايش فضای سبز د ر اين شهر انجام گرد يد ه 
است. تعیین استاند ارد ی قابل تعمیم به همۀ مناطق 
د ر زمینۀ میزان فضای سبز وجود  ند ارد . با اين همه 
استاند ارد  بین المللی سرانۀ فضای سبز شهری 15 تا 
50 متر مربع است، د ر حالیکه سرانۀ متعارف فضای 
سبز شهری د ر شهرهای ايران، بین 7 تا 12 متر مربع 

می باشد  )شهرد اری مشهد ، 1389(.
امروزه د ر برنامۀ توسعۀ شهری، تعبیۀ فضاهای سبز و 
احد اث پارک از مسائل مهم به شمار می رود . فضای 
سبز محد ود ه ای است که سطح و فضای غالب آن را 

پوشش گیاهی د ر برگرفته است.
حوزه  چهار  د ر  را  سبز  فضای  عملکرد   کلی  طور  به 

بررسی می نمايند : 
سبز  فضاهای  شامل  فضاهای سبز عمومی:   -1
شهری و پارکها که عملکرد  اجتماعی د ارند  و از آنها 
برای اوقات فراغت، تفريح، بازی کود کان و فعالیتهای 
)سعید نیا،  کنند   می  استفاد ه  اجتماعی  فرهنگی- 

1382، ص 10ـ8(.
2- فضاهای سبز نیمه عمومی: فضاهای سبزی 
محد ود ترند ؛  عمومی،  سبز  فضاهای  به  نسبت  که 
د ولتی  اد ارات  بیمارستانها،  باز  های  محوطه  شامل 
)برنامه ريزی استراتژيک شورای اسالمی شهر تهران، 

.)1385
د ر  که  خیابانها:  و  معابر  سبز  فضاهای   -3
و  رو  پیاد ه  مسیرهای  فاصل  حد   از  باريکی  حاشیۀ 
سواره رو وجود  د ارند  و يا د ر وسط بلوارهای شهری و 
يا د ر فضاهای نسبتًا کوچک مید انها و يا د ر زمینهای 
ص   ،1382 )سعید نیا،  خیابانها  و  بزرگراهها  پیرامون 

10ـ8(.
4- فضاهای سبز خصوصی: شامل باغها و باغچه 
مالک خصوصی  و  د ر شهر که صاحب  موجود   های 
د ارند  )برنامه ريزی استراتژيک شورای اسالمی شهر 

تهران، 1385(.
همان  سبز،  فضای  از  مراد   که  پید است  ناگفته  البته 
فضاهای سبز عمومی می باشد  که کارکرد  اجتماعی 
د ارند  و د ر سرانه و استاند ارد  فضای سبز محاسبه می 

گرد ند  )سعید نیا، 1382(.
از سويی د يگر؛ گسترش جغرافیايی شهرها که ناشی 
از افزايش جمعیت است، همچنین نوع زند گی امروزی 
را  شهروند ان  نیاز  است،  تنش  و  هیجان  با  توأم  که 
امر  اين  و  د اد ه  افزايش  فراغت  اوقات  گذران  برای 
تقاضا برای گسترش فضای سبز و ايجاد  پارک ها و 
بوستانها را به د نبال د اشته است. فضای سبز آثار مثبت 
د يگری نیز د ارند  که از اين جمله اند : تولید  اکسیژن، 
انواع  جذب  مضر،  موجود ات  کنند گی  نابود   خاصیت 
مواد آلود ه کنند ۀ هوا، خاصیت کاهش  و  ذرات معلق 
آلود گی صوتی، برقراری توازن اکولوژيکی د ر محیط، 
ايجاد   محیطی،  شرايط  کنند گی  تعد يل  خاصیت 
تفرج  تفريح و  برقرار کنند ۀ آسايش و  امن،  محیطی 
]و تقويت ارتباطات اجتماعی و انسانی[ )برنامه ريزی 
استراتژيک شورای اسالمی شهر تهران، 1385(. توجه 
سالم  د ر  تواند   می  مهم  امر  اين  به  محلی  مد يريت 
سازی شهر نقشی اساسی د اشته باشد ، باالخص اينکه 
است  نمود ه  تقبیح  را  د رختان  رويۀ  بی  قطع  قانون، 

)برايسون، جان، ام، 1369(.

3-5- ساماند هی فرهنگ مصرف
قابل  تأثیر  خانگی  کاالهای  از  مصرف  میزان  و  نوع 
زيست  محیط  سالمت  حفظ  يا  تخريب  د ر  توجهی 
به  اين حوزه  د ارد . ساماند هی مصرف شهروند ان د ر 
همراه مصرف منابع عمومی از مسائل مهم مد يريت 
شهر می باشد  که الزم است متولیان امر به آن توجه 
طور  به  محیطی  زيست  مشکالت  بزرگترين  نمايند . 
شود   می  مربوط  انرژی  مصرف  و  تولید   به  مستقیم 
مانند  هوای آلود ه به د ود  شهرها، باران اسید ی، گرم 
شد ن کرۀ زمین و هزاران مشکل د يگر. د ی اکسید  
محیط  برای  که  است  گازهايی  از  يکی  فقط  کربن 
زيست ضرر د ارد . گازهای د يگری نیز که از مصرف 
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گوگرد ،  اکسید   د ی  مانند   آيند   می  وجود   به  انرژی 
مستقیم  اثر  ازن  و  کربن  منواکسید   نیتروژن،  اکسید  
بزرگ  شهرهای  هوای  د ر  اثر  اين  د ارند .  بیشتری 
د يد ه و تنفس می شوند . يخچال های جد يد  ساالنه 
از ورود  بیش از 8 کیلوگرم د ی اسید  گوگرد  به محیط 
 زيست، که عامل اصلی باران اسید ی است، جلوگیری 

می کند . 
وسايلی که د ر مصرف انرژی صرفه جويی می کنند ، 
نیز کمابیش جلوگیری می  زيست  آلود گی محیط  از 
تن  میلیون  بشر ساالنه 20  د ر سرتاسر جهان  کنند . 
گاز د ی اکسید  کربن را وارد  جو می کند  )4 تن به ازاء 
هر نفر(. اياالت  متحد ه مسئول 25% کل اين آلود گی 
)5 میلیون تن د ر سال( است )برنامه ريزی استراتژيک 

شورای اسالمی شهر تهران، 1385(.
خانه  د ر  انرژی  جويی  صرفه  مورد   د ر  که  هنگامی 
توجه  آن  آشکار  مصارف  به  عمومًا  اند يشیم،  می  ها 
می کنیم، مانند : گرمايش، سرمايش، گرم کرد ن آب، 
متفرقۀ  مصارف  ها  خانه  اغلب  د ر  غیره.  و  يخچال 
انرژی ناد يد ه گرفته می شوند ، موارد ی مانند : تشک 
برقی، پمپ چاه آب، سیستم تصفیۀ استخر، گرمکن 
موتور و حتی آکواريوم ماهیان مناطق گرمسیری. اگر 
مصرف اين لوازم را مجموعًا د ر سطح کشور حساب 
کنیم، بسیار قابل مالحظه است، يعنی د ر حد ود  14 

د رصد  کل انرژی مصرفی خانه ها.
د ر بهینه سازی مصرف انرژی خانگی، استفاد ۀ متعاد ل 
از اين وسايل نقش مهمی د ارد . تلويزيونهای قد يمی 
برقی  تشکهای  کنند .  می  استفاد ه  بیشتری  انرژی 
چاه،  پمپهای  د هند .  می  افزايش  را  انرژی  مصرف 
وسايل  جمله  از  جوش  موتور  برق،  موتور  برقی،  پتو 
پرمصرف انرژی می باشند . يخچالهای قد يمی گاه تا 
انرژی مصرف می  چند  برابر يخچالهای مد ل جد يد  
کنند  و مواد  آاليند ه تولید  می نمايند . توجه به همین 
نکات و آموزش شهروند ان د ر رابطه با مصرف باالی 
را  توجه همگان  تواند   می  وسايل  اين  توسط  انرژی 
نسبت به میزان استفاد ه از آنها معطوف نمايد  و باعث 

تجد يد  نظر د ر مبانی مصرف از اين وسايل گرد د 1. 

ریزی  برنامه  الزامات  و  یافته ها  تحلیل   -4
استراتژیک خد مات شهری

4-1- حوزه استراتژیک و کالن استراتژی ها
با توجه به گزارشات ارائه شد ه، چالش های پیش روی 
مد يريت محلی مشهد  د ر حوزه خد مات شهری مورد  
مذکور  بند ی های حوزه  تقسیم  گرفت.  قرار  بررسی 
د ر نتیجه تحلیل ابعاد  مختلف ساختاری و عملکرد ی 
همین  نتیجه  د ر  و  آمد   د ست  به  مشهد   شهرد اری 
تقسیم بند ی، اساس تهیه و تد وين کالن استراتژی 

1. ويلسون، الکس و موريل، جان )1380( راهنمای صرفه جويی د ر مصرف انرژی خانگی. تهران: شرکت انتشارات فنی ايران. ترجمۀ پريسا کاوه، ص 
-11 1 و 236 – 227. 

استراتژی هاکالن استراتژی هاحوزه

حوزه 
خد مات شهری

الف- توجه به پاکیزگی، سرسبزی و 
زیبایی فضای شهر

1-برنامه ریزی جهت توسعه فضای سبز و تقویت ریه های 
تنفسی شهر مشهد 

2-بکارگیری روش های مطلوب و کارآمد  برای پاکسازی معابر

ب- ساماند هی به وضعیت د فع 
زباله و سیستم فاضالب شهری

3- د فع مطلوب زباله ها و فراهم نمود ن امکان هر چه بیشتر 
بازیافت زباله

4-تسریع ساماند هی سیستم فاضالب شهری.

5-برنامه ریزی د ر جهت بهبود  فرهنگ مصرف گروههای پ- ساماند هی مصرف شهروند ان
شهری خاصه جوانان، د ر رابطه با منابع شهری.

جد ول 4-1. استراتژی های خد مات شهری مد یریت محلی؛ ماخذ: یافته های پژوهش.
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بنا  را  مشهد   شهرد اری  شهری  خد مات  حوزه  های 
را  ها  استراتژی  کالن  تا  د اشت  آن  بر  را  ما  و  نهاد  
د رقالب خد مات شهری و با تاکید  بر پسماند  شهری 

ارائه نمايیم.
د ر اين قسمت کالن استراتژی ها و استراتژی ها  د ر 

يک شمای کلی و د ر جد ول ارائه می گرد د .

بر  برگزید ه  های  استراتژی  شرح   -2-4
اساس حوزه های تحلیلی

 د ر اين قسمت استراتژی های برگزيد ه  د ر مباحث 
است.  شد ه  ارائه  جد ولی  قالب  د ر  شهری  خد مات 
يعنی  استراتژی  هر  با  مرتبط  اهد اف  جد ول  اين  د ر 
تا  يا  کامل  بطور  استراتژی  آن  اجرای  با  که  اهد افی 

جد ول 4-2. استراتژی اول؛ ماخذ: یافته های پژوهش.

جد ول 4-3. استراتژی د وم؛ ماخذ: یافته های پژوهش.

اؾشطاسػ٢ والٖ ٚض وبُٔ ٤ب سب حسٚز٢ ٔحمك ٣ٔ قٛز ٚ ٔطسجظ ثب ٞط اؾشطاسػ٢ ٤ق٣ٙ اٞساف٣ وٝ ثب اػطا٢ آٖ اؾشطاسػ٢ ثظ
. اض زاضزلط٢ ٞب٢ ثطٌع٤سٜ ٕٞطاٜ ثب قٕبضٜ ٞب زض ضز٤ف اَٚ سب ؾْٛ ػسَٚ ٔطسجظ اؾشطاسػ

 
. ٤بفشٝ ٞب٢ دػٚٞف: اؾشطاسػ٢ اَٚ؛ ٔبذص. 2-4ػسَٚ 

 توجه ته پاکیشگی، سزسثشی و سیثایی فضای ضهز( الف)کالى استزاتضی 
 ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ػٟز سٛؾقٝ فضب٢ ؾجع ٚ سم٤ٛز ض٤ٝ ٞب٢ سٙفؿ٣ قٟط ٔكٟس 1استزاتضی 

. ٚ ؾبِٓ ثط دب٤ٝ آضٔبٟ٘ب٢ ٤ه ػبٔقٝ اؾال٣ٔفطاٞٓ ؾبظ٢ قطا٤ظ، ثؿشطٞب ٚ ظ٥ٔٙٝ ٞب٢ سحمك قٟط أٗ، آثبز  - هذف
زضن ف٥ٕك اظ ٥٘بظٞب٢ قٟطٚ٘ساٖ ٚسٛظ٤ـ فبزال٘ٝ فطنز ٞب ٚ أىب٘بر قٟط٢ ٥ٔبٖ ٕٞٝ قٟطٚ٘ساٖ  -

 
ضزح استزاتضی 

 

 .زضذشبٖ ٚ فضب٢ ؾجع ٘مك٣ اؾبؾ٣ زض ؾبِٓ ؾبظ٢ ٔح٥ظ ظ٤ؿز قٟط٢ زاض٘س
ؽطف٥ز ضقس ػٕق٥ز، سطزز ذٛزضٚ سب چٙس ثطاثط . سٙفؿ٣ قٟط ٚ س٥ِٛسوٙٙسٜ اوؿ٥ػٖ ضا زاض٘س فضب ٞب٢ ؾجع حىٓ ض٤ٝ ٞب٢

ط ظ٤ؿز ؾجت آِٛزٜ ؾبظ٢ ٞٛا٢ ، ٚػٛز ذٛزضٚٞب٢ دطٔهطف غ٥طاؾشب٘ساضز ٚ فقب٥ِز نٙب٤ـ آال٤ٙسٜ ٔح٣ػبزٜ ٞب٢ ٔكٟس
ضب٢ ؾجع ٚ سٛؾقٝ آٖ ٘مف ٣ٕٟٔ ٚ وٕجٛز اوؿ٥ػٖ ٚ ثطٚظ ا٘ٛاؿ ث٥ٕبض٢ ٞب٢ سٙفؽ ٚ ذ٣٘ٛ ٣ٔ قٛز سٛػٝ ثٝ ف ٔكٟس

. زض ض فـ ا٤ٗ ٔقضالر ٚ ث٥ٕبض٢ ٞب زاضز

تزناهه های عولیاتی 

قطل٣  -ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ زض ضاؾشب٢ سٛؾقٝ ػٍُٙ ٞب ثبالذم زض ٔٙبعك غطث٣ قٟط ثس٥ُِ ػٟز ٚظـ ثبز ٞب٢ غطث٣ -1
اٖ ٞب ٚ وٙبض ػبزٜ ٞب ٚ ثرهٛل الساْ زض ضاؾشب٢ سٛؾقٝ فضب٢ ٞب٢ ؾجع زضٖٚ قٟط ،اظػّٕٝ زضٖٚ ثّٛاض ٞب ٥ٔس -2

 .سك٤ٛك قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ا٤ؼبز فضب٢ ؾجع ٚ زضذشىبض٢ زض ذب٘ٝ ٞب٢ ذٛز
 ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب ثب٘ه ٞب زض ضاؾشب٢ زض اذش٥بض ٌصاقشٗ سؿ٥ٟالر ٤ٚػٜ ثطا٢ سٛؾقٝ ثبغبر زض حبق٥ٝ قٟط -3
 ٢ ؾجع ٚ ٘بثٛز٢ ػٍُٙ ٞب ٚ زضذشبٖ٘ؾبضر ثط ؾبذز ٚ ؾبظ ٞب٢ قٟط٢ ثطا٢ ػ٥ٌّٛط٢ اظ سرط٤ت فضبٞب -4

 
 

. ٤بفشٝ ٞب٢ دػٚٞف: اؾشطاسػ٢ زْٚ؛ ٔبذص. 3-4ػسَٚ 
، سزسثشی و سیثایی فضای ضهز توجه ته پاکیشگی( الف)کالى استزاتضی 
 ثىبض ٥ٌط٢ ضٚـ ٞب٢ ٔغّٛة ٚ وبضآٔس ثطا٢ دبوؿبظ٢ ٔقبثط 2استزاتضی 

. ٘ٝ ٞب٢ سحمك قٟط أٗ، آثبز ٚ ؾبِٓ ثط دب٤ٝ آضٔبٟ٘ب٢ ٤ه ػبٔقٝ اؾال٣ٔفطاٞٓ ؾبظ٢ قطا٤ظ، ثؿشطٞب ٚ ظ٣ٔ - هذف
زضن ف٥ٕك اظ ٥٘بظٞب٢ قٟطٚ٘ساٖ ٚسٛظ٤ـ فبزال٘ٝ فطنز ٞب ٚ أىب٘بر قٟط٢ ٥ٔبٖ ٕٞٝ قٟطٚ٘ساٖ  -

 
ضزح استزاتضی 

 

فبثط زض ثؿ٥بض٢ اظ ؾغح ْ. ، د٥بزٜ ضٚ ٞب ٚ ٌصضٌبٜ ٞب ٔقٕٛال اظ ٘ؾبفز ٔغّٛة ثطذٛضزاض ٣ٕ٘ ثبقٙسٔكٟسٔقبثط قٟط
، اػٙبؼ زؾشفطٚقبٖ ٤ب ٔغبظٜ زض ثطذ٣ اظ ٔقبثط. آوٙسٜ اؾز، ٘ربِٝ ي زضذشبٖ، ٔهبِح ؾبذشٕب٣٘، ظثبِٝٔٙبعك اظ ثط

ا٤ٟٙب ٕٞٝ ٔقبثط قٟط٢ ضا وظ٥ف ٚ ث٣ ٘ؾبفز ٣ٔ ٕ٘ب٤ب٘س ِٚصا الظْ اؾز ثطا٢ . زاضاٖ ػٟز فطٚـ اؾشمطاض ٤بفشٝ ا٘س
. دبوؿبظ٢ ا٤ٗ ٔقبثط الساْ قٛز

 
تزناهه های عولیاتی 

الساْ ثطا٢ دبوؿبظ٢ ٔقبثط اظ زؾشفطٚقبٖ زض سٕبْ ؾغح قٟط ٚ ا٘شمبَ زؾشفطٚقبٖ ثٝ ٔىب٣٘ ٤ٚػٜ ٕٞچٖٛ ثبظاض ٞب٢  -
غطفٝ زاض 

ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ثطا٢ ٕٔٙٛؿ وطزٖ ض٤رشٗ ٔهبِح ؾبذشٕب٣٘ زض ٔقبثط ٚ ػط٤ٕٝ وطزٖ ٔشرّفبٖ  -
ضفّٕىطز ٘ؾبفش٣ ضفشٍطاٖ ٔقبثط  الساْ زض ضاؾشب٢ ٘ؾبضر ٞط چٝ وبضآٔس سط ة -
ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ثطا٢ ٕٔٙٛؿ وطزٖ اؾشمطاض اػٙبؼ ٔغبظٜ زاضاٖ زض ٔقبثط ٚ د٥بزٜ ضٚ ٞب  ٚ ثرهٛل ػط٤ٕٝ وطزٖ ٔغبظٜ  -

 . زاضا٣٘ وٝ ٔقجط ٔمبثُ ٔغبظٜ ذٛز ضا ثب ا٘ج٣ٞٛ اظ ظثبِٝ ٔطسجظ ثب قغُ ذٛز وظ٥ف ٚ آِٛزٜ ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس
 

 
 
 

اؾشطاسػ٢ والٖ ٚض وبُٔ ٤ب سب حسٚز٢ ٔحمك ٣ٔ قٛز ٚ ٔطسجظ ثب ٞط اؾشطاسػ٢ ٤ق٣ٙ اٞساف٣ وٝ ثب اػطا٢ آٖ اؾشطاسػ٢ ثظ
. اض زاضزلط٢ ٞب٢ ثطٌع٤سٜ ٕٞطاٜ ثب قٕبضٜ ٞب زض ضز٤ف اَٚ سب ؾْٛ ػسَٚ ٔطسجظ اؾشطاسػ

 
. ٤بفشٝ ٞب٢ دػٚٞف: اؾشطاسػ٢ اَٚ؛ ٔبذص. 2-4ػسَٚ 

 توجه ته پاکیشگی، سزسثشی و سیثایی فضای ضهز( الف)کالى استزاتضی 
 ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ػٟز سٛؾقٝ فضب٢ ؾجع ٚ سم٤ٛز ض٤ٝ ٞب٢ سٙفؿ٣ قٟط ٔكٟس 1استزاتضی 

. ٚ ؾبِٓ ثط دب٤ٝ آضٔبٟ٘ب٢ ٤ه ػبٔقٝ اؾال٣ٔفطاٞٓ ؾبظ٢ قطا٤ظ، ثؿشطٞب ٚ ظ٥ٔٙٝ ٞب٢ سحمك قٟط أٗ، آثبز  - هذف
زضن ف٥ٕك اظ ٥٘بظٞب٢ قٟطٚ٘ساٖ ٚسٛظ٤ـ فبزال٘ٝ فطنز ٞب ٚ أىب٘بر قٟط٢ ٥ٔبٖ ٕٞٝ قٟطٚ٘ساٖ  -

 
ضزح استزاتضی 

 

 .زضذشبٖ ٚ فضب٢ ؾجع ٘مك٣ اؾبؾ٣ زض ؾبِٓ ؾبظ٢ ٔح٥ظ ظ٤ؿز قٟط٢ زاض٘س
ؽطف٥ز ضقس ػٕق٥ز، سطزز ذٛزضٚ سب چٙس ثطاثط . سٙفؿ٣ قٟط ٚ س٥ِٛسوٙٙسٜ اوؿ٥ػٖ ضا زاض٘س فضب ٞب٢ ؾجع حىٓ ض٤ٝ ٞب٢

ط ظ٤ؿز ؾجت آِٛزٜ ؾبظ٢ ٞٛا٢ ، ٚػٛز ذٛزضٚٞب٢ دطٔهطف غ٥طاؾشب٘ساضز ٚ فقب٥ِز نٙب٤ـ آال٤ٙسٜ ٔح٣ػبزٜ ٞب٢ ٔكٟس
ضب٢ ؾجع ٚ سٛؾقٝ آٖ ٘مف ٣ٕٟٔ ٚ وٕجٛز اوؿ٥ػٖ ٚ ثطٚظ ا٘ٛاؿ ث٥ٕبض٢ ٞب٢ سٙفؽ ٚ ذ٣٘ٛ ٣ٔ قٛز سٛػٝ ثٝ ف ٔكٟس

. زض ض فـ ا٤ٗ ٔقضالر ٚ ث٥ٕبض٢ ٞب زاضز

تزناهه های عولیاتی 

قطل٣  -ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ زض ضاؾشب٢ سٛؾقٝ ػٍُٙ ٞب ثبالذم زض ٔٙبعك غطث٣ قٟط ثس٥ُِ ػٟز ٚظـ ثبز ٞب٢ غطث٣ -1
اٖ ٞب ٚ وٙبض ػبزٜ ٞب ٚ ثرهٛل الساْ زض ضاؾشب٢ سٛؾقٝ فضب٢ ٞب٢ ؾجع زضٖٚ قٟط ،اظػّٕٝ زضٖٚ ثّٛاض ٞب ٥ٔس -2

 .سك٤ٛك قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ا٤ؼبز فضب٢ ؾجع ٚ زضذشىبض٢ زض ذب٘ٝ ٞب٢ ذٛز
 ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب ثب٘ه ٞب زض ضاؾشب٢ زض اذش٥بض ٌصاقشٗ سؿ٥ٟالر ٤ٚػٜ ثطا٢ سٛؾقٝ ثبغبر زض حبق٥ٝ قٟط -3
 ٢ ؾجع ٚ ٘بثٛز٢ ػٍُٙ ٞب ٚ زضذشبٖ٘ؾبضر ثط ؾبذز ٚ ؾبظ ٞب٢ قٟط٢ ثطا٢ ػ٥ٌّٛط٢ اظ سرط٤ت فضبٞب -4

 
 

. ٤بفشٝ ٞب٢ دػٚٞف: اؾشطاسػ٢ زْٚ؛ ٔبذص. 3-4ػسَٚ 
، سزسثشی و سیثایی فضای ضهز توجه ته پاکیشگی( الف)کالى استزاتضی 
 ثىبض ٥ٌط٢ ضٚـ ٞب٢ ٔغّٛة ٚ وبضآٔس ثطا٢ دبوؿبظ٢ ٔقبثط 2استزاتضی 

. ٘ٝ ٞب٢ سحمك قٟط أٗ، آثبز ٚ ؾبِٓ ثط دب٤ٝ آضٔبٟ٘ب٢ ٤ه ػبٔقٝ اؾال٣ٔفطاٞٓ ؾبظ٢ قطا٤ظ، ثؿشطٞب ٚ ظ٣ٔ - هذف
زضن ف٥ٕك اظ ٥٘بظٞب٢ قٟطٚ٘ساٖ ٚسٛظ٤ـ فبزال٘ٝ فطنز ٞب ٚ أىب٘بر قٟط٢ ٥ٔبٖ ٕٞٝ قٟطٚ٘ساٖ  -

 
ضزح استزاتضی 

 

فبثط زض ثؿ٥بض٢ اظ ؾغح ْ. ، د٥بزٜ ضٚ ٞب ٚ ٌصضٌبٜ ٞب ٔقٕٛال اظ ٘ؾبفز ٔغّٛة ثطذٛضزاض ٣ٕ٘ ثبقٙسٔكٟسٔقبثط قٟط
، اػٙبؼ زؾشفطٚقبٖ ٤ب ٔغبظٜ زض ثطذ٣ اظ ٔقبثط. آوٙسٜ اؾز، ٘ربِٝ ي زضذشبٖ، ٔهبِح ؾبذشٕب٣٘، ظثبِٝٔٙبعك اظ ثط

ا٤ٟٙب ٕٞٝ ٔقبثط قٟط٢ ضا وظ٥ف ٚ ث٣ ٘ؾبفز ٣ٔ ٕ٘ب٤ب٘س ِٚصا الظْ اؾز ثطا٢ . زاضاٖ ػٟز فطٚـ اؾشمطاض ٤بفشٝ ا٘س
. دبوؿبظ٢ ا٤ٗ ٔقبثط الساْ قٛز

 
تزناهه های عولیاتی 

الساْ ثطا٢ دبوؿبظ٢ ٔقبثط اظ زؾشفطٚقبٖ زض سٕبْ ؾغح قٟط ٚ ا٘شمبَ زؾشفطٚقبٖ ثٝ ٔىب٣٘ ٤ٚػٜ ٕٞچٖٛ ثبظاض ٞب٢  -
غطفٝ زاض 

ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ثطا٢ ٕٔٙٛؿ وطزٖ ض٤رشٗ ٔهبِح ؾبذشٕب٣٘ زض ٔقبثط ٚ ػط٤ٕٝ وطزٖ ٔشرّفبٖ  -
ضفّٕىطز ٘ؾبفش٣ ضفشٍطاٖ ٔقبثط  الساْ زض ضاؾشب٢ ٘ؾبضر ٞط چٝ وبضآٔس سط ة -
ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ثطا٢ ٕٔٙٛؿ وطزٖ اؾشمطاض اػٙبؼ ٔغبظٜ زاضاٖ زض ٔقبثط ٚ د٥بزٜ ضٚ ٞب  ٚ ثرهٛل ػط٤ٕٝ وطزٖ ٔغبظٜ  -

 . زاضا٣٘ وٝ ٔقجط ٔمبثُ ٔغبظٜ ذٛز ضا ثب ا٘ج٣ٞٛ اظ ظثبِٝ ٔطسجظ ثب قغُ ذٛز وظ٥ف ٚ آِٛزٜ ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس
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جد ول 4-4. استراتژی سوم؛ ماخذ: یافته های پژوهش.

جد ول 4-5. استراتژی چهارم؛ ماخذ: یافته های پژوهش.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ٤بفشٝ ٞب٢ دػٚٞف: اؾشطاسػ٢ ؾْٛ؛ ٔبذص. 4-4ػسَٚ 
ساهانذهی ته وضعیت دفع ستاله ها و سیستن فاضالب ضهزی ( ب)کالى استزاتضی 
 زفـ ٔغّٛة ظثبِٝ ٞب ٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىبٖ ٞط چٝ ث٥كشط ثبظ٤بفز ظثبِٝ 3استزاتضی

. ض دب٤ٝ آضٔبٟ٘ب٢ ٤ه ػبٔقٝ اؾال٣ٔفطاٞٓ ؾبظ٢ قطا٤ظ، ثؿشطٞب ٚ ظ٥ٔٙٝ ٞب٢ سحمك قٟط أٗ، آثبز ٚ ؾبِٓ ة  - هذف
. زضن ف٥ٕك اظ ٥٘بظٞب٢ قٟطٚ٘ساٖ ٚ سٛظ٤ـ فبزال٘ٝ فطنشٟب ٚ أىب٘بر قٟط٢ ٥ٔبٖ ٕٞٝ ٌطٟٚٞب٢ قٟطٚ٘س -

 
ضزح استزاتضی 

 

ضٚثٝ افعا٤ف  ا٤ٗ ٥ٔعاٖ ثب سٛػٝ ثٝ ضقس ػٕق٥ز ٔكٟس.س٥ِٛس ٣ٔ قٛز ٔكٟسٞعاضسٗ ظثبِٝ زض قٟط 1900ضٚظا٘ٝ ث٥ف اظ 
ٞب٢ ؾٙش٣ ٔطؾْٛ زفٗ ٤ب ؾٛظا٘سٖ ظثبِٝ ؾجت آِٛز٣ٌ ٞٛا ٚ ٔح٥ظ ظ٤ؿز ٣ٔ ٌطزز ٚ حش٣ ٣ٔ سٛا٘س ثٝ ضٚـ . اؾز

زض وبضذب٘ٝ ٞب٢ وٕذٛؾز ثبظ٤بفز ٣ٔ ٌطزز،  ٔمساض٢اظ ا٤ٗ ٔمساض سٟٙب . آؾ٥ت ٞب٢ ػس٢ ٚاضز آٚضز ٔكٟسٔٙبثـ آة 
ثٝ ٥ٕٞٗ فّز ؾبٔب٘س٣ٞ ٘ؾبْ زفـ ظثبِٝ، . زاضز زضحب٣ِ وٝ أىبٖ ثبظ٤بفز ثبِمٜٛ ٔمساض ث٥كشط٢ اظ ا٤ٗ حؼٓ ظثبِٝ ٚػٛز

دط٥ٞع اظ ضٚـ ٞب٢ ؾٙش٣ آِٛزٜ وٙٙسٜ ٔح٥ظ ظ٤ؿز ضا زض ا٤ٗ ضاثغٝ ٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىبٖ ثبظ٤بفز ٞطچٝ ث٥كشط ٔٛاز 
. ظثبِٝ وٝ ثٝ فٙٛاٖ عال٢ وظ٥ف سّم٣ ٣ٔ قٛز، ضطٚض٢ ٣ٔ ٕ٘ب٤س

 
تزناهه های عولیاتی 

ظثبِٝ ٞب٢ ذكه ٚ سط زض ٥ٔبٖ قٟطٚ٘ساٖ اظ عط٤ك سك٤ٛك، آٔٛظـ ٚ زض اذش٥بض ٟ٘بز٤ٙٝ ؾبظ٢ فطًٞٙ ػساؾبظ٢  -1
. ٌصاقشٗ أىب٘بر ضا٤ٍبٖ ثٝ ٔطزْ زض ا٤ٗ ضاثغٝ

. ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ثطا٢ احساص وبضذب٘ٝ ٞب٢ ٞطچٝ ث٥كشط وٕذٛؾز ثطا٢ ثبظ٤بفز ظثبِٝ ٞب -2
. ا٢ د٥كطفشٝ ثٝ وبض ٣ٔ ضٚزالساْ زض ضاؾشب٢ اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٞب٢ ػس٤س زفـ ظثبِٝ وٝ زض وكٛضٜ -3
 اؾشفبزٜ اظ ٔكبٚض ٤ب قطوز ٞب٢ ٔشرهم ذبضػ٣ زض ظ٥ٔٙٝ زفـ ٔغّٛة ظثبِٝ   -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. ٤بفشٝ ٞب٢ دػٚٞف: اؾشطاسػ٢ چٟبضْ؛ ٔبذص. 5-4ػسَٚ 
ساهانذهی ته وضعیت دفع ستاله ها و سیستن فاضالب ضهزی ( ب)کالى استزاتضی 

ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط٢  سؿط٤ـ ؾبٔب٘س٣ٞ 4استزاتضی

. فطاٞٓ ؾبظ٢ قطا٤ظ، ثؿشطٞب ٚ ظ٥ٔٙٝ ٞب٢ سحمك قٟط أٗ، آثبز ٚ ؾبِٓ ثط دب٤ٝ آضٔبٟ٘ب٢ ٤ه ػبٔقٝ اؾال٣ٔ  - هذف
. زضن ف٥ٕك اظ ٥٘بظٞب٢ قٟطٚ٘ساٖ ٚ سٛظ٤ـ فبزال٘ٝ فطنشٟب ٚ أىب٘بر قٟط٢ ٥ٔبٖ ٕٞٝ ٌطٟٚٞب٢ قٟطٚ٘س  -

 
ضزح استزاتضی 

 

ٚفسٜ ٚ ٚف٥سٞب٢ ٔمبٔبر ش٤طثظ زض ضاؾشب٢ ؾبٔب٘س٣ٞ ا٤ٗ . ضالة قٟط٢ ثطذٛضزاض ٥٘ؿزٞٙٛظ اظ ؾ٥ؿشٓ فب ٔكٟس
، زِٚز اظ اذشهبل ثٛزػٝ ثطا٢ ا٤ٗ ٟٔٓ 85حش٣ زض ؾبَ . ؾ٥ؿشٓ ٞٙٛظ زض ٔؿ٥ط حم٥م٣ ذٛز لطاض ٍ٘طفشٝ اؾز

ثطا٢ سر٥ّٝ  ؾجت ثطٚظ ٔكىالر ثؿ٥بض، سح٥ُٕ ٞع٤ٙٝ ٔكٟس٘جٛز ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط٢ زض . ذٛززاض٢ ٚضظ٤سٜ اؾز
. ٣ٔ قٛز غ٥طٜزضنس اظ آة ٔهطف٣ ضٚظا٘ٝ ٚ فسْ ثبظ٤بفز ا٤ٗ آة ٚ  80چبٜ ٞب٢ فبضالة، ٘بثٛز٢ 

 
تزناهه های عولیاتی 

ػٟز قٙبذز ٚ ضفـ ٔٛا٘ـ د٥ف ض٢ٚ  ثب قطوز آة ٚ فبضالة اؾشبٖ ذطاؾبٖ ضض٢ٛ ٕٞفىط٢ ٚ ٕٞىبض٢ -1
. ٌؿشطـ ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط٢

. اذشهبل ثٛزػٝ الظْ ثطا٢ سؿط٤ـ ٚ سى٥ُٕ دطٚغٜ فبضالة قٟط٢ افٕبَ ٘ؾط ثٝ زِٚز ثطا٢ -2
. الساْ ثطا٢ ِغٛ دطٚا٘ٝ ؾبذز اظ أبو٣ٙ وٝ فبلس ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط٢ ٣ٔ ثبقٙس  -3
 .اؾشفبزٜ اظ سؼطثٝ ٔشرههبٖ ذبضػ٣ زض ظ٥ٔٙٝ ا٤ؼبز، سٛؾقٝ ٚ ٘حٜٛ ٍٟ٘ساض٢ اظ ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط٢  -4
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مرتبط  استراتژی  کالن  و  شود   می  محقق  حد ود ی 
استراتژی های برگزيد ه همراه با شماره ها د ر رد يف 

اول تا سوم جد ول قرار د ارد .
SWOT 4-3- شرح استراتژی ها د ر قالب جد ول

استراتژی  د سته  آن  شامل  ترکیبی  های  استراتژی 
هايی است که بصورت ترکیبی يا تلفیقی و يا اتخاذ 
توامان چند  تصمیم استراتژيک، به مورد  اجرا گذاشته 
های  استراتژی  گرد يد   بیان  که  همانطور  شوند .  می 
پیشنهاد ی د ر تحقیق حاضر بر اساس  روش تجزيه 
و تحلیل SWOT ارائه شد ه است. اين روش، مد ل 
نظام  شکل  به  که  است  مفید ی  و  مختصر  تحلیلی 
يافته هر يک از عوامل قوت و ضعف و فرصت ها و 
تهد يد ها را شناسايی کرد ه و استراتژی های متناسب 
با موقعیت کنونی حرفه مورد  بررسی را منعکس می 

سازد .

4-4- انتخاب شاخصهای سنجش و پایش 
برنامه عملیاتی

 همانطوريکه د ر مقاله به آن اشاره شد ه است، تحقق 
می  که  است  الزاماتی  وجود   به  وابسته  استرتژيها 

بايست آنها را ايجاد  و لحاظ نمود . الزامات؛ مقد مات و 
شرط الزم پیاد ه کرد ن استراتژيها می باشند . 

ارائه  استراتژيهای  الزامات  قسمت،  اين  د ر  اينک  و 
شد ه د ر حوزه خد مات شهری مطرح  می گرد ند : 

غربی شهر  مناطق  د ر  باالخص  ها  جنگل  توسعۀ   -
بد لیل جهت باد  های غربی- شرقی مشهد .

- اختصاص بود جه و برنامه ريزی مالی و انسانی بر 
اساس آمار تولید ی زباله د ر شهر

- اختصاص بود جه ای ملی و استانی مازاد  بر اساس 
شهر)بود جه  د ر  زباله  میزان  ماهیانه  بند ی  تقسیم 

زيارت(
- توسعۀ فضای سبز د رون شهر، ازجمله د رون بلوارها، 

مید ان ها و کنار جاد ه ها. 
مباد له  ايستگاههای  و  زباله  های  سطل  افزايش   -
پسماند های خشک از مبد ا د ر نواحی مرکزی شهر به 

جهت ساماند هی زباله.
- افزايش میزان بود جه د ر بخش های مرکزی شهر 
و منطقه ثامن و با د ر نظر گرفتن میزان تولید  زباله 

د ر اين مناطق.
شهرد اری  عمومی  روابط  نقش  افزايش   - 

جد ول 4-6. استراتژی پنجم؛ ماخذ: یافته های پژوهش.

برنامه ریزی د ر جهت بهبود  فرهنگ مصرف گروههای شهری خاصه جوانان، د ر رابطه با منابع شهریکالن استراتژی )پ(

ساماند هی مصرف شهروند اناستراتژی5

-  فراهم سازی شرایط، بسترها و زمینه های تحقق شهر امن، آباد  و سالم بر پایه آرمانهای یک جامعه اسالمی.هد ف
-  د رک عمیق از نیازهای شهروند ان و توزیع عاد النه فرصتها و امکانات شهری میان همه گروههای شهروند .

مشهد  کالن شهری با منابع و امکانات فراوان و جمعیتی بسیار زیاد  می باشد . بخش قابل توجهی از امکانات اقتصاد ی، شرح استراتژی
صنعتی، آموزشی، بانکی، تجاری، د رمانی، فرهنگی، هنری د ر آن متمرکز گرد ید ه است. چگونگی استفاد ه از این 

امکانات و منابع با توجه به باال بود ن جمعیت و محد ود  بود ن منابع نقشی تعیین کنند ه د ر ارتقاء سطح زند گی د ر این 
شهر د ارد . به همین خاطر، ساماند هی فرهنگ مصرف امری ضروری و حیاتی می نماید 

1- برنامه ریزی د ر راستای ارائۀ الگوهای صحیح و متعاد ل مصرف از طریق رسانه های جمعی. برنامه های عملیاتی
2- گنجاند ن د روسی د ر کتب د بستان د ر رابطه با لزوم رعایت تعاد ل د ر مصرف.

3- برنامه ریزی د ر جهت تقویت رفتار مسئوالنۀ شهروند ان د ر تنظیم رابطه آنها با منابع حیاتی شهری همچون آب، 
برق و گاز.

4- اقد ام د ر راستای سازماند هی برنامه هایی آموزشی د ر مد ارس برای اصالح الگوی غیر متعاد ل مصرف کود کان و 
نوجوانان با استفاد ه از روانشناسان و جامعه شناسان.

5- اقد ام د ر جهت باال برد ن بینش مراقبت از محیط زیست، فضای سبز و پرهیز از روشهای آلود ه کنند ۀ هوا و محیط 
از طریق بیلبورد های تبلیغاتی، رسانه ها و مد ارس.
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 .٤بفشٝ ٞب٢ دػٚٞف: ٔبذص؛ ذسٔبر قٟط٢ ٔس٤ط٤ز ٔح٣ّزض اثقبز  SWOT .6-4ػسَٚ 
 Tسٟس٤سار  Oفزصت ها  اهذاف کیفی

 
 
 
 
 
 

اذش٥بض ٚضـ ٔمطضار ثطا٢ ظ٥ٔٗ ٞب٢ غ٥ط  -
. ٔحهٛض ٚ ثسٖٚ اؾشفبز٠ قٟط٢

ْ ٞب٢ أىبٖ ؾبٔبٖ ثرك٥سٖ ثٝ ؾ٥ؿز -
. سإؾ٥ؿبر قٟط٢ ثب ٚضـ ٔمطضار ٚ ٘ؾبضر ثط آٖ

ثب أىبٖ ٌؿشطـ حٛظ٠ ٚؽب٤ف ٚ اذش٥بضار  -
اظ عط٤ك قٛضا٢  ٢ اؾال٣ٔ قٟطقٛضاٞبٕٞىبض٢ 

. فب٣ِ اؾشبٖ ٞب
زض ثطلطاض٢  ٔس٤ط٤ز ٔح٣ّدشب٘ؿ٥ُ ٔٙبؾت  -

ا٤ط زؾشٍبٟٞب٢ اػطا٣٤ ٕٞب٣ٍٙٞ ٚ ٕٞىبض٢ ثب ؼ
. زض قٟط

وبف٣ ػٟز سم٤ٛز  زض اذش٥بض زاقشٗ أىب٘بر -
فطًٞٙ اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثـ ٚ حفؼ ٔح٥ظ ظ٤ؿز 

 .قٟط٢ زض ٥ٔبٖ قٟطٚ٘ساٖ

، غ٥ط اؾشب٘ساضز ثٛزٖ ٔقضُ آِٛز٣ٌ ٞٛا٢ ٔكٟس -
ذٛزضٚٞب٢ س٥ِٛس زاذُ ٚ ؾٛء ٔس٤ط٤ز زض ثرف 

. ؾٛذز
ا٘ٛاؿ آِٛز٣ٌ نٛس٣ زض قٟط ٘بق٣ اظ ف٥ّٕبر  -

.... ؾبذشٕب٣٘، ٔبق٥ٟٙب٢ ثّٙسٌٛزاض ٚ 
اَ نٙب٤ـ آال٤ٙسٜ ٚ ٔعاحٓ ثٝ ذبضع اظ فسْ ا٘شك -

. ٔحسٚز٠ قٟط
فسْ ؾبٔب٘س٣ٞ ؾ٥ؿشٓ سهف١٥ فبضالة قٟط٢ ٚ  -

. سٟس٤س شذب٤ط آة ظ٤ط ظ٣ٙ٥ٔ
فسْ اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟب٢ ف٣ّٕ ضٚا٘كٙبؾ٣  -

اػشٕبف٣ ثطا٢ سإط٥طٌصاض٢ ثط ا٢ٍِٛ ٔهطف 
. قٟطٚ٘ساٖ

زض ظ١ٙ٥ٔ اعالؿ ضؾب٣٘ ٘بوبف٣ ثٝ قٟطٚ٘ساٖ  -
. ؿ قٟط ٔكٟسٔحسٚز٤ز ٔٙبة

 .زضنس٢ س٥ِٛس ظثبِٝ زض ٔكٟس 5ضقس ؾبال١٘ حسٚز  -
 S-Tراهثزدهای  S-Oراهثزدهای  Sنقاط قوت 

زض ذهٛل سىط٤ٓ  ٢ اؾال٣ٔ قٟطٔهٛث١ قٛضا -
. ٢ ٔكٟساضثبة ضػٛؿ زض قٟطزاض

ذهٛل سإ٥ٔٗ، احساص ٚ  ٚؽ٥فٝ ٔس٤ط٤ز ٔح٣ّ زض -
. ٍٟ٘ساض٢ ؾط٤ٚؽ ٞب٢ ثٟساقش٣ زض قٟط

و٥ف٥ز ذسٔبر ضؾب٣٘ قٟط٢ اظ عط٤ك ثبال ضفشٗ  -
. ضٚـ ٞب٢ ػس٤س ٘ؾ٥ط ٔىب٥٘عاؾ٥ٖٛ

نسٚض ٔؼٛظ اذص سؿ٥ٟالر ػٟز اػطا٢ دطٚغٜ  -
. ٞب٢ ؾبظٔبٖ ثبظ٤بفز ٚ سجس٤ُ ٔٛاز ثٝ قٟطزاض٢

١ٔ اػطا٣٤ ٚ ٘ح٠ٛ ٥٤ٗ ٘بآاِعاْ قٟطزاض٢ ثٝ س١٥ٟ  -
ٚنَٛ ثٟب٢ ذسٔبر قٟطزاض٢ زض ؾبٔب٘س٣ٞ ثٝ زفـ 

. ؾبذشٕب٣٘ضب٤قبر ٚ ٘ربِٝ ٞب٢ 

ٚ سم٤ٛز ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ػٟز سٛؾق١ فضب٢ ؾجع  -
ض٤ٝ ٞب٢ سٙفؿ٣ قٟط ٔكٟس 

ثىبض٥ٌط٢ ضٚـ ٞب٢ ٔغّٛة ٚ وبضآٔس ثطا٢  -
. دبوؿبظ٢ ٔقبثط

الساْ ثطا٢ زفـ ٔغّٛة ظثبِٝ ٞب ٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ  -
آٔٛظـ ٚ  أىبٖ ٞط چٝ ث٥كشط ثبظ٤بفز ظثبِٝ

. قٟطٚ٘س٢

 T-Wدهای راهثز   O-Wراهثزدهای  Wنقاط ضعف 
زض ٔس٤ط٤ز ظ٤ؿز  ٔس٤ط٤ز ٔح٣ّ٘مف ٔٙفقُ  -

. ٔح٥غ٣ زض قٟط  ٚ سٛؾق١ آٖ
ثٝ ٔؿئ١ّ اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟب٢  دطزاذشٗ قٟطزاض٢ -

٤ٛ٘ٗ ػٕـ آٚض٢ ٚ اٟ٘ساْ ظثبِٝ ػٟز ػ٥ٌّٛط٢ اظ 
آِٛز٣ٌ ٞب٢ ٔح٥غ٣ ٚ زضآٔس ثٛزٖ زفـ ٔٙبؾت 

. ظثبِٝ
فسْ سٛػٝ قٛضا ثٝ سرط٤ت ػٍّٟٙب، ثبغبر ٚ  -

. ؾجع زض ثطذ٣ ٘مبط قٟط فضب٢
 .ٔغّٛة ٘جٛزٖ ٘ؾبفز ثؿ٥بض٢ اظ ٔقبثط فٕس٢ قٟط -
سٛػٝ ٘بوبف٣ قٛضا ثٝ ٔؿبئُ سٟس٤س وٙٙس٠ ثٟساقز  -

ٚ ؾالٔز قٟط ٘ؾ٥ط ضفب٤ز ٘ىطزٖ ضٛاثظ ثٟساقش٣ٙ 
زض ا٘جبضٞب٢ ٔٛاز غصا٣٤، حُٕ وبال اظ ثٙبزض آِٚس٠ 

وكٛض ثٝ سٟطا١٘ ؾبذشٗ أبوٗ ف٣ٕٔٛ ٚ ٔؿى٣٘ٛ 
زٖٚ ؾ٥ؿشٓ شفـ ظثبِٝ ٚ فبضالة ٚػٛز ػس٤س ة

ؾبذشٕبٟ٘ب٢ ٔشطٚوٝ ٚ ا٘جبقشٗ اق٥ب٢ ث٣ ٔهطف زض 
.... آٟ٘ب ٚ 

ؾبٔب٘س٣ٞ ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط ٔكٟس سؿط٤ـ  -
ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ زض ػٟز ثٟجٛز فطًٞٙ ٔهطف  -

وطٟٚٞب٢ قٟط٢ ذبنٝ ػٛا٘بٖ زض ضاثغٝ ثب ٔٙبثـ 
. قٟط٢

٢ اٞف آِٛزيثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثطا٢ ن -
. نٛس٣ زض ؾغح قٟط ٔكٟس

ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ثطا٢ حُ ٔقضُ آِٛز٣ٌ ٞٛا٢  -52
. ٔٙبثـ آث٣ قٟط ثب سٛػٝ ثٝ ٔحسٚز٤ز ٔكٟسقٟط 

جد ول SWOT .6-4 د ر ابعاد  خد مات شهری مد یریت محلی؛ ماخذ: یافته های پژوهش.
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به  مرد م  آگاهی  و  آموزش  د ر  جمعی  های  رسانه  و 
جهت فرهنگ سازی.

- تخفیف د ر عوارض نوسازی واحد های مسکونی و 
تجاری برای مناطقی که سرانه زباله کمتری د ارند .

- جابجايی و تفکیک، ذخیره سازی و پرد ازش پسماند  
د ر مبد ا

- تفکیک، پرد ازش و تغییر و تبد يل پسماند 
- تعطیلی، احیا و بازسازی محل های د فن

- فعالیتهای اصالحی د ر محلهای د فع غیر فعال
 - ماشینی سازی سیستم جمع آوری و د فع 

- نظارت بر ساخت و ساز های شهری برای جلوگیری 
از تخريب فضاهای سبز و نابود ی جنگل ها و د رختان.

- اقد ام برای پاکسازی معابر از د ستفروشان د ر تمام 
ويژه  مکانی  به  د ستفروشان  انتقال  و  شهر  سطح 

همچون بازارهای غرفه د ار. 
- ممنوع کرد ن ريختن مصالح ساختمانی د ر معابر. 

- نظارت هر چه کارآمد  تر برعملکرد  نظافتی رفتگران 
معابر.  

- ممنوع کرد ن استقرار اجناس مغازه د اران د ر معابر 
و پیاد ه رو ها.

- نهاد ينه سازی فرهنگ جد اسازی زباله های خشک 
و تر د ر میان شهروند ان از طريق تشويق، آموزش و 
اين  د ر  مرد م  به  رايگان  امکانات  گذاشتن  اختیار  د ر 

رابطه. 
- احد اث کارخانه های هرچه بیشتر کمپوست برای 

بازيافت زباله ها. 
شورای  مجلس  و  مرکزی  د ولت  نقش  افزايش   -
اسالمی د ر مد يريت پسماند  شهری با اعمال قوانینی 

جد يد  و پیشگیرانه
د ر  که  زباله  د فع  جد يد   های  روش  از  استفاد ه   -

کشورهای پیشرفته به کار می رود .
- اختصاص بود جۀ الزم برای تسريع و تکمیل پروژۀ 

فاضالب شهری مشهد . 
-نظارت و پی گیری نسبت به تکمیل هرچه سريع تر 

سیستم فاضالب شهر. 
-لغو پروانۀ ساخت اماکنی که فاقد  سیستم فاضالب 

می باشند .
از طريق  الگوهای صحیح و متعاد ل مصرف  ارائۀ   -

رسانه های جمعی. 
- مگنت و جد ا سازی الکترو مکانیکی

- گنجاند ن د روسی د ر کتب د بستان د ر رابطه با لزوم 
رعايت تعاد ل د ر مصرف.

- تقويت رفتار مسئوالنۀ شهروند ان د ر تنظیم رابطه 
آنها با منابع حیاتی شهری همچون آب، برق و گاز.      

- سازماند هی برنامه هايی آموزشی د ر مد ارس برای 
اصالح الگوی غیر متعاد ل مصرف کود کان و نوجوانان 

با استفاد ه از روانشناسان و جامعه شناسان. 
از محیط زيست، فضای  باال برد ن بینش مراقبت   -
سبز و پرهیز از روشهای آلود ه کنند ۀ هوا و محیط از 

طريق بیلبورد های تبلیغاتی، رسانه ها و مد ارس.
-  انتقال تد ريجی صنايع مزاحمی که باعث آلود گی 
صوتی می شوند  به خارج از محالت مسکونی شهر. 

- اعمال تد ابیر تنبیهی نسبت به پرمصرف کنند گان 
آب و تشويق برای کم مصرف کنند گان آب. 

- اتخاذ روشهای مد رن بازيافت زباله برای پرهیز از 
د فن زباله که به آلود ه سازی منابع زيرزمینی آب منجر 

می گرد د .
- جلوگیری از مهاجرت های بی رويه به شهر مشهد . 
- گنجاند ن برنامه هايی آموزشی  د ر رسانه ها میان 

شهروند ان.
- پذيرش و اجرای سیاست هاي خريد ي که موجب 
اقالم  از  شد ه  ساخته  کاالهای  براي  بازار  تقاضاي 

بازيافتی می گرد ند .
-  بهره گیری از  تجربیات شرکت هايي که کاهش 
از مبد ا، استفاد ه مجد د ، بازيافت و کمپوست را ترويج 

و اجرا مي کنند .
- حمايت از بازارهای محلی برای مواد  استفاد ه مجد د  

شد ه و تغییر شکل يافته
د و  هر  بوسیله  توسعه  و  تحقیقات  نمود ن  تسهیل   -

بخش عمومی و خصوصی
د ر  گذاری  سرمايه  منظور  به  مالی  منابع  تامین    -
بازيافت  مواد   از  استفاد ه  کمپوست،  بازيافت،  زمینه 
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شد ه و تولید  سوخت و انرژی از پسماند 

5- نتیجه گیری و جمعبند ي
مشهد  کالنشهری است د ارای پتانسیل های بسیاری 
خود   د ر  ساکن  جمعیت  کنند ۀ  اد اره  بايست  می  که 
باشد . شهری با اين پتانسیل که محور فرهنگی کشور 
محسوب می شود ، هنگامی می تواند  سطح مطلوبی 
از  که  آورد   فراهم  شهروند انش  برای  را  زند گی  از 
منظر زيست محیطی سالم باشد . اد ارۀ يک شهر چند  
میلیونی مانند  مشهد ، بد ون شناخت نیازهای اعضای 
نیازها  اولويت بند ی  نیازها و  جامعه و سلسله مراتب 
شهر  که  حالیست  د ر  اين  بود .  نخواهد   پذير  امکان 
چند   د ر طی  ايران،  فرهنگی  مرکز  عنوان  به  مشهد  
به  و  يافته  چشمگیری  توسعۀ  و  رشد   گذشته  د هۀ 
يکی از کالن شهرهای خاورمیانه و حتی جهان مبد ل 
گرد يد ه است. اين شهر همچون همۀ کالن شهرهای 
ای  عد يد ه  مشکالت  با  توسعه،  حال  د ر  کشورهای 
معضالت  اين  موارد ،  برخی  د ر  که  روبه-روست 
و  شوند   می  ارزيابی  خطرناک  بسیار  و  تهد يد کنند ه 
حتی حیات سالم شهروند ان را مورد  تهد يد  قرار می 
د هند . اين امر، وظیفۀ مد يريت محلی را د ر مد يريت 
اين شهر بسیار خطیر می سازد . يک مد يريت محلی 
مرد م  حیاتی  نیازهای  تواند   می  متخصص  و  فعال 
پاسخگويی  راستای  د ر  و  د هد   تشخیص  را  شهر  و 
مناسب به آنها از طريق سیاستگذاری، نظارت و برنامه 
ريزی راهبرد ی، زمینه ساز اقد امات کارآمد  د ر جهت 
بهبود  وضعیت مشهد  از نظر زيست محیطی می باشد . 
مد يريت کالن شهری همچون مشهد ، با اين سرعت 
رشد  و توسعۀ اين شهر، نیازمند  د رکی جامع نگرانه و 
صحیح از موقعیت ها، منابع ماد ی و چه بايد  کرد ها 
الزم  اينکار،  برای  باشد .  می  مناسب  استراتژيهای  و 
است مد يريت محلی با رويکرد ی آسیب شناسانه، اهَم 
معضالت  و  بنیاد ين  مشکالت  و  ای  ريشه  د رد های 
را  مرد م  اصلی  نیازهای  مشهد ،  د ر  زند گی  خطرناک 
کشف و با کالبد  شکافی کارشناسانه  د قیق و تحلیل 
د ر  مناسب  راهکارهای  ارائۀ  برای  را  زمینه  علمی، 

جهت بهبود  اين معضالت مهیا نمايند . 

منابع و ماخذ
- جمال الد ين طیبی و د يگران )1384( برنامه ريزی 

استراتژيک، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول.
 )1386( مشهد   شهرد اري  و  د انشگاهي  جهاد    -
بررسي آثار اقتصاد ي، اجتماعي گسترش فضاي سبز 

شهر مشهد  و تأثیر آن بر مد يريت شهري
برنامه ريزي  فرآيند    )1369( ام  جان.  برايسون،   -
غیرانتقاعي.  و  د ولتي  سازمانهاي  براي  استراتژيک 
مترجم: عباس منوريان. جلد  10. تهران: مرکز آموزش 

مد يريت د ولتي.
بیلو پاتريک و همکاران )1376( راهنماي اجرايي   -
شريفي  منصور  مترجم:  استراتژيک.  برنامه ريزي 
شهر  برنامه ريزي  و  مطالعات  د فتر  تهران:  کلويي. 
و  پاريس  شهرهاي  به  سفر  گزارش   )1371( تهران. 

آمسترد ام.
مد يريت  و  ريزي  برنامه   )1381( کريس  پارس،    -
ترجمه  تجربي،  چالشهاي  و  نظري  مسايل  شهري: 
سید  محمود  نجاتي حسیني، تهران: انتشارات سازمان 

شهرد اري هاي کشور.
- حسین پور، سید  علی، شمشیر بند ، مصطفی )1389( 
فرآيند   د ر  شهری  باز  فضاهای  کاهش  روند   بررسی 
 ) تهران  : کالن شهر  توسعه شهری)مطالعه مورد ی 

فصلنامه آرمانشهر شماره 5.
- حسین پور، سید  علی )1390( پايان نامه کارشناسی 
شهری  يکپارچه  مد يريت  ايجاد   موانع  تحلیل  ارشد ، 
با تاکید  بر نقش نهاد های حکومتی )مطالعه مورد ی: 

کالن شهر تهران (، تربیت مد رس تهران.
 )1390( مجتبی  رفیعیان،  علی،  سید   پور،  حسین   -
حکمروانی خوب شهری از منظر نظريات شهرسازی، 
طحان-  معماری  و  شهرسازی  تخصصی  انتشارات  

هله.
 )1390( مجتبی  رفیعیان،  علی،  سید   پور،  حسین   -
انتشارات   شهری،  مد يريت  فضا،  شهر،  نظريه، 

تخصصی شهرسازی و معماری طحان- هله.
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- حسین پور، سید  علی، هاشمی، سید  مناف، رفیعیان، 
د ر  شهری  مد يريت  های  سیاست   )1390( مجتبی 
فراتحلیلی    – راهبرد ی  )رويکرد   کشورهای مختلف 

يک پارچگی شهری(، انتشارات طحان- هله.
راهنماي  سبز  کتاب   )1382( احمد   نیا،  سعید    -
سازمان  انتشارات  شهري،  مد يريت  ها-  شهرد اري 

شهرد اريها و د هیاري هاي کشور، تهران.
طرح  محتواي  و  مفاهیم   )1382( احمد   سعید نیا،   -
هاي ساختاري / راهبرد ي. آباد ي. سال سیزد هم. ش 

.39
برنامه:  کتاب  مستند ات   )1374( تهران  - شهرد اري 
طرح برنامه ريزي استراتژيک. تهران: انتشارات مرکز 

مطالعات و برنامه ريزي 
الد ين و ملکي، محمد رضا )1382(  - طبیبي، جمال 
شهرد اري1374-1380.  استراتژيک  برنامه ريزي 
کیفي  سیاستهاي  و  اهد اف  تعیین  نهايي.  گزارش 

کالن.
ريزي  برنامه   )1381( واراز  مسیحي،  مراد ي   -
استراتژيک د ر کالن شهرها، تهران: شرکت پرد ازش 

و برنامه ريزي شهري، چاپ اول.
برنامه ريزي  - مهد يزاد ه، جواد  و همکاران )1382( 
جهاني  اخیر  )تجربیات  شهري  توسعه  راهبرد ي 
انتشارات  شوراي  تهران:  ايران(،  د ر  آن  جايگاه  و 
مسکن  وزارت  معماري  و  شهرسازي  معاونت  حوزه 

وشهرسازي، چاپ اول.
- موسسه فرهنگی پژوهشی کاوش نو )1385( برنامه 
ريزی استراتژيک شورای اسالمی شهر تهران، شورای 

اسالمی شهر تهران.
- هاشمی، سید  مناف، حسین پور، سید  علی )1389( 
مناطق  گرد شگرپذيری  اثرات  بررسی  و  بازبینی 
زمینه  بر  تاکید   با  فراتحلیلی  رويکرد   د ر  روستايی 
مد يريت  فصلنامه  گرد شگری،   صنعت  گسترش 

شهری شماره 26.
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