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  تحليل مدل ضريب تكاثر در توسعه صنعت گردشگري
  در استان آذربايجان شرقي 

   ** رامين رضايي شهابي - * مهين نسترن

  
  

  چكيده
برخوردار  اي ميان عوامل رشد و توسعه اقتصادي كشورهاشكي نيست كه صنعت گردشگري در دنياي امروز از جايگاه ويژه

 ميليارد دالر، باالترين درآمد حاصل از گردشگري را به خود اختصاص داده است و 6ك به دهد آمريكا با نزديآمار نشان مي. است
صنعت توريسم به عنوان يك عامل اقتصادي عمده و بسيار  .هاي بعدي قرار دارندنسه در رتبهپس از آن كشورهاي اسپانيا و فرا

االمكان از عوامل موثر در كاهش شود كه حتيي فراوان ميهاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و به اين علت سعموثر در سال
از جمله مزايايي كه . جريان توريسم جلوگيري به عمل آمده و امكانات الزم جهت رشد و توسعه جهانگردي در كشور فراهم شود

از مراكز تمركز و ثقل توريسم پول و جمعيت را . صنعت توريسم از نقطه نظر اقتصادي دارد، گستردگي زمينه اشتغال در آن است
كشاند و به لحاظ اين كه پول توريست نيز همچون خود او در هاي متنوع ميصنعتي به سوي روستاها و مناطق طبيعي با جاذبه

بار در سال دست به دست  10تا  3حال حركت و جريان است، هر واحد پول توريست بر حسب درجه رشد اقتصادي كشورها از 
  صنعت توريسم در سطح . شودكشور ميزبان مي وريسم موجب به وجود آمدن بازده مضاعف در اقتصادگردد، لذا صنعت تمي
  توان گفت يكي از اقتصادهاي جايگزين اقتصاد نفت، صنعت توريسم مي. المللي و در كشور ما در حال توسعه سريع استبين
 ريزي از هم اكنون براي فردادر اين زمينه نيازمند برنامه ولي فعاليت گشايدباشد كه باب بسيار مناسبي را براي توسعه ميمي

هاي سحرانگيز اين اند به همراه زيباييگستره استان آذربايجان شرقي پراكنده تاريخي كه در هاي معماري باستاني وگنجينه .است
 يري استان آذربايجان شرقي درقرارگ .خارجي به وجود آورده است هاي داخلي واي ارزشمند براي جذب توريستاستان مجموعه

كشورهاي آسياي ميانه، برخورداري از منطقه  شرقي، طبيعت زيباي منطقه، همجواري باآسياي-جاده ابريشم و مسير اروپا مسير
توريستي داراي اهميت  مسقف جهان موقعيت استان را از نظر سرپوشيده و ترين بازاربزرگ تجاري جلفا و برخورداري از آزاد
  طبيعي  اهميت تاريخي و سطح استان حاكي از جاذبه طبيعي در 258 جاذبه شناخته شده و 533 .ني نموده استفراوا

مين أبه ت حالي است كه امكانات گردشگري موجود به تنهايي قادر اين در .باشدشرقي به عنوان يك قطب توريستي ميآذربايجان
 .اين زمينه مواجه است اي درههاي عديدچالش استان آذربايجان شرقي با استان نيست و ها دربه افزايش توريست نيازهاي رو

مشاهده  پرسشگري، هاي مصاحبه،يوهش از روش قياسي بوده و تكيه بر استنباطي با تحليلي، -اين مقاله توصيفي روش تحقيق در
  در اين مقاله ابتدا انواع  .ختلفي بوده استنرم افزارهاي م استفاده از هاي مرتبط وسازمان اطالعات ادارات و آمار و تكيه بر و

يزي توريسم معرفي گرديده و سپس با توجه به اهميت درآمدزايي توريسم به مدل ضريب رههاي مورد استفاده در برناممدل
 رقي شدهشهاي استان آذربايجانتوجه به آمار هتل تكاثر اقتصادي باتكاثري توريسم پرداخته شده است و سعي در ارائه ضريب

  .است
  
  

  :واژگان كليدي
 .ريزي، ضريب تكاثر، مدلصنعت توريسم، برنامه

  
                                                                                    Email:Dr-nastaran1@yahoo.comاستاديار گروه شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان* 

                                                                ، دانشگاه هنر اصفهانشهريريزي برنامهارشد  يكارشناس**

21/12/1387: تاريخ دريافت   
8/2/1388: تاريخ پذيرش نهايي   
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  تحليل مدل ضريب تكاثر در توسعه صنعت گردشگري
  8-1: صفحات مقاله 

  طرح مساله  .1
يكي از اقتصادهاي جايگزين اقتصاد نفت،  ؛المللي و در كشور ما در حال توسعه سريع استصنعت توريسم در سطح بين

هايي ها و مدلاين كار نيازمند دسترسي به روش. گشايده ميباشد كه باب بسيار مناسبي را براي توسعصنعت توريسم مي
سال گذشته بسيار  40ها در طبيعت و حجم صنعت توريسم و مسافرت. ريزي را تسهيل نمايداست كه بتواند كار برنامه

هاي ترين صنعت جهان درآمده و درآمداكنون در دهه پاياني سده بيستم، توريسم به صورت بزرگ. متحول گشته است
باشد و به نظر اتومبيل و صنايع شيميايي مي حاصل از آن بيش از چند صد ميليارد دالر است كه بيشتر از صنايع نفت،

هر گونه  .ترين صنعت صادراتي جهان خواهد شداي است كه تا پايان اين قرن بزرگرسد الگوي رشد آن به گونهمي
محلي استوار  اي ومنطقه كه بر شرايط و اوضاع و احوال خاص ملي،ريزي توسعه صنعت توريسم نيازمند آن است برنامه

 . باشدريزي مياي براي تحليل و برنامههاي پيشرفتهباشد كه خود مستلزم دسترسي به مدل

  روش تحقيق  .2
چنين هم .باشداستنباطي، با استفاده از مدل ضريب تكاثر مي-مقاله مبتني بر روش تحليلي روش مورد استفاده در اين

هاي خصوص مبحث مورد بررسي از ديگر روشآوري آمار و اطالعات الزم دراي و پيمايشي نيز در جمعروش كتابخانه
  .مورد استفاده در اين مقاله است

ريزي صنعت توريسم هاي متعددي جهت برنامهريزان صنعت توريسم از مدلمحققان و برنامههاي مورد استفاده مدل
                             ::                                                                      باشدكه تعدادي از آنها به شرح زير مي دكنناستفاده مي

                                                     )از قانون جاذبه نيوتن اقتباس شده است اين مدلاصل (مدل جاذبه  -1
براي سفرهاي تفريحي و گذراندن اوقات فراغت   Campbell مدل -2  

مدل -Miossec 3 در مورد فضاي توريستي   
منطقه  دودر مورد جريان توريست بين   Mariot 4- مدل    
هاي درون شهري و برون شهري توريستي در مورد جريان  Pearce 5- مدل  

Britton 6- اي ازم در اقتصاد حاشيهمدل بسته توريس  
Plog 7 - ريزي توريسم ازهاي تكاملي در صنعت و برنامهمدل  

Lund gren 8- اي فضايي ازمقصد و سلسله مرتبه –أهاي مبدمدل  
Defert 9- مدل شاخص تابع سفر از  

مدل محاسبه تمايل به سفر و فراواني آن -10  
مدل ضريب تكاثر اقتصادي توريسم -11  

ه صنعت توريسم در كشورهاي در حال توسعه و به خصوص كشور ما نبود آمار و اطالعات ضروري از مشكالت عمد
شرقي خذ شده راجع به توريسم استان آذربايجانأبا توجه به آمار و اطالعات كم . باشدها ميبراي استفاده در اين مدل

           .)144:1374غازي،( ن مقاله شده استسعي در استفاده از مدل ضريب تكاثر اقتصادي توريسم در اي االمكانحتي

  ضريب تكاثري توريسم. 3
اين ضريب نشت درآمد توريسم به بيرون از . باشدگيري اثرات اقتصادي مطلوب توريسم ميضريب تكاثر توريسم اندازه

به عنوان . كندان ميگيري كرده و به صورت نسبت بيساختار اقتصاد و آثار غيرمستقيم ايجاد شده در اقتصاد را اندازه
در اقتصادهاي بزرگ كه متنوع و گسترده هستند  .درصد است 2تا  4/0مثال ضريب تكاثر درآمدي در بيشتر موارد بين 

دارند اين و در اقتصادهايي كه از تنوع كمتري برخور استدرصد  2تا  5/1بين  ب تكاثر درآمد در باالترين حدضري
نيازمند وارد كردن بسياري از كاالها  كه ضريب تكاثر پائيني دارند، ين اقتصادهاييچن. باشدمي درصد 5/0حدود  ضريب

  .از كشور باالتر خواهد بود خروج نقدينگيبوده و در نتيجه 
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شود كه اولي ضريب افزايش درآمد نام دارد و ديگري ضريب فزاينده اشاره مي در محاسبات اقتصادي توريسم به دو
ضريب افزايش درآمد در توريسم سبب افزايش ثروت و ضريب افزايش اشتغال سبب  .است ضريب افزايش اشتغال

  .)154:  1379 داس ويل، راجر،( شودرساني ميخاصه در بخش ساختمان و خدمات افزايش مشاغل،
  شرقيتقسيمات سياسي استان آذربايجان :1شكل

  
                                                                            نكاتي درباره اثر تكاثري                                    

شود، افزايش هر دالر جديد در يك اقتصاد معيشتي، از جمله اقتصادي كه در يك منطقه كمتر توسعه يافته مشاهده مي
ن ترتيب بخـش اعظـم پـول    است، بدي "ميل شديدي به واردات"اثر تكاثري نامحسوس خواهد داشت اين اقتصاد داراي 

اي همچـون  در اقتصاد توسـعه يافتـه  . شودمورد نظر قبل از آن كه اثرات تكاثري داشته باشد، از عرصه اقتصاد خارج مي
دالرهاي حاصل از گردشگري، پيش از آن كه به طور كامـل مصـرف    اقتصاد كشور كانادا، ميزان اين نشت اندك است و

) 1(شـماره  در جـدول  ) 5/2يعني اثـر تكـاثري بـه ميـزان     ( .دالر خواهند داشت 5/2 شوند، اثر محركي در حدود ايجاد
  ايـن كشـورها را   . تكـاثري درآمـد حاصـله از گردشـگري بـراي تعـدادي از كشـورها نشـان داده شـده اسـت           ضريب اثر

  بنـدي كـرد   طبقـه ها بـه واردات گردشـگري   ها به واردات كاالها و خدمات و ميل آنتوان مطابق ميزان وابستگي آنمي
                                                               .)148:  1379بول، آدريان، ( 

  ضريب تكاثري درآمد گردشگري :1جدول 
 مبدأ ضريب تكاثر درآمدي شخصي مبدأ ضريب تكاثر درآمدي شخصي

10/1 96/1 ايرلند شمالي   تركيه 
64/0 73/1 ايسلند   بريتانيا 
02/1 72/1 هنگ كنگ   جمهوري ايرلند 
20/1 23/1 جمهوري دومينيكن   مصر 
14/1 23/1 قبرس   جامائيكا 

Feletcher , 1993 : 669  ماخذ :  
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  تحليل مدل ضريب تكاثر در توسعه صنعت گردشگري
  8-1: صفحات مقاله 

  توريسم مخارج اثرتكاثري .4
هايي كه هاي دولتي، پولگذاري، مخارج يا كمكاعم از سرمايه(پول جديد به هر شكلي كه وارد اقتصاد يك كشور شود 

، نه يك بار بلكه چندين بار در تحريك و )فرستند و يا مخارج گردشگرييهايشان مكارگران از خارج به نزد خانواده
اثر "شود و اين هماندر داخل كشور صرف مخارج گوناگون مي افتد زيرا مجددًاجان بخشيدن به اقتصاد موثر مي

  .است "تكاثر
گذاري ود ناشي از سرمايهكان معتقد بودند رشد اقتصادي كه خ.ك.جان مينارد كينز، اقتصاددان مشهور انگليسي و ر

به . شودافزايش صادرات موجب وارد شدن پول به داخل كشور مي. تواند ايجاد اشتغال و درآمد نمايددر آينده مي است،
كينز صادرات . شودلحاظ اقتصادي، درآمد حاصل از جهانگردان خارجي براي هر كشوري در حكم صادرات محسوب مي

ثير اين تزريق أشود تدانست، تزريقي كه موجب افزايش رشد اقتصادي ميبه اقتصاد ميرا در حكم تزريق خون و حيات 
ترتيب پول جديد در اقتصاد باقي خواهد ماند، زيرا همواره در آن بدين. شوداز طريق افزايش مخارج داخلي نمايان مي

ا و واردات، به زودي ارزش محرك هانداز، مالياتبخشي از اين پول به واسطه نشت آن به شكل پس. مصرف خواهد شد
اندازهايي كه پس. شودهرچه ميزان اين نشت بيشتر باشد، از ميزان تكاثري آن كاسته مي. خود را از دست خواهد داد

ها نيز مادامي كه ماليات. گذاري مجدد نشوند، موجب كاهش تقاضاي كاالها و خدمات خواهند شدبالفاصله سرمايه
واردات در حكم نشت پول در . لف نشوند، از كارايي اقتصادي پول جديد خواهند كاستصرف مخارج مخت مجدداً

كينز معتقد بود كه رشد . شود، زيرا پول پرداختي بابت واردات، محرك اقتصاد داخلي نخواهد بودمي اقتصاد قلمداد
  .)152: 1379بول،آدريان،( ر باشدشد كه ميزان تزريق پول به اقتصاد از ميزان نشت آن بيشتاقتصادي زماني حاصل خواهد 

: كنندحاميان صنعت گردشگري منافع اقتصادي حاصل از آن را در بياني ساده اين گونه مطرح مي: اثر تكاثري اشتغال
جدول  در .شده، درآمدهاي مالياتي و استقرار نهادهايي جديد هاي دالري، حقوق و دستمزد، مشاغل ايجادكل دريافت

منعكس شده است كه  1989هاي مسافرتي اياالت متحده در سال ده از سوي مركز بررسي دادهمطالعه انجام ش) 2(
در يكي از مطالعات اخير انجام شده  .باشدگردشگر در هر روز به اياالت متحده مي 100ساليانه ورود  نشان دهنده اثر

 41گذاري در گردشگري دالر سرمايه 80000در مورد آثار اقتصادي گردشگري در مكزيك نشان داده شده كه در ازاي 
  شغل بيش از  26گذاري در صنعت نفت و شغل بيش از همان ميزان سرمايه 25يعني  .شودمي شغل ايجاد

   .)Μ.Ε.Βονδ ανδ ϑ.Ρ.Λαδμαν,1972:37( گذاري در توليد محصوالت فلزيسرمايه
  متحده گردشگر اضافي در روز بر جامعه اياالت 100اثرساليانه ورود  :2 جدول

 اثر مستقيم آثاركلي

 .ارائه خدمات به بازديدكنندگان خرده فروشي و دالر 1570000 .صنايع اقتصادي مختلف دالر دريافتي در 2990000
  

      .دستمزد حقوق و دالر 327000 .دستمزد دالرحقوق و 575000
خانوار به  53ضافي براي ي اكه درآمدها شغل جديد 66

 .هم كردفرا نفر 139 تعداد
 23اضافي براي  صنعت مسافرت كه درآمد شغل جديد در 29

             .نفر فراهم كرد 60خانوار به تعداد 
محلي كه براي تامين  ايالتي و درآمد دالر 217000
 .كردكودك دبستاني كفايت مي 53 مايحتاج

ايالتي كه براي تامين  مالياتي محلي و درآمد دالر 134000
  .كردكودك دبستاني كفايت مي  33مايحتاج 

   .خرده فروشي براي ارائه خدمات يا نهاد جديد 2استقرار   .خرده فروشي براي ارائه خدمات يا جديد نهاد 5 استقرار
M.E.Bond and J.R.Ladman,1972:48 

گردشگر در  100داده شده است، اثر ورود ساليانه  نشان) 3(شماره درگزارش توسعه مسافرت در كنتاكي كه در جدول 
شغلي كه به واسطه  100در بريتانيا برآورد شده است كه در ازاي هر. روز بر متوسط جامعه كنتاكي محاسبه شده است

                                                   .گرددطور غير مستقيم ايجاد ميشغل به  4الي  3 شود،ايجاد مي گردشگري مستقيماً
  

  

  : ماخذ
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  گردشگر اضافي در روز بر جامعه كنتاكي 100اثرساليانه ورود  :3جدول
 اثرمستقيم آثاركلي

.هاي اقتصاديهاي بنگاهدريافت دالر 7867781  
. خرده  دالرفروش صنايع خدماتي و 1006670 

 فروشي

. شغل جديد 56ايجاد دستمزدي و درآمد دالر 592513  
 در شغل جديد 36 دستمزدي و درآمد دالر 299668

.صنعت مسافرت  

ايالتي كه براي تامين  يافتي ماليات محلي ورد دالر 125276
.كردكودك دبستاني كفايت مي 66 مايحتاج  

  هاي ايالتي ودريافتي بابت ماليات دالر 70898
.محلي كه  كودك دبستاني  37براي تامين مايحتاج 

كردكفايت مي  

.نفر 102 افزايش جمعيت به ميزان  . نفر 65افزايش جمعيت به ميزان   
.جديد خانوار 27  .ارجديد خانو 24   

. هاي بانكيسپرده افزايش در دالر 149000  .هاي بانكيسپرده افزايش در دالر 84000   

.عرصه اقتصادي فعال در جديد نهاد 4استقرار  .خدمات براي خرده فروشي و جديد نهاد 2استقرار   

M.E.Bond and J.R.Ladman,1972: 50 
به صورت نسبت برآورد      (شود كل فروش يا توليدي كه به دنبال مخارج اوليه ايجاد مي: توليد ضريب تكاثري فروش و 

كند در مرحله دالري كه يك گردشگر براي يك وعده غذا هزينه مي 100بدين ترتيب از  .كندگيري مياندازه) شودمي
دالر  25در مرحله سوم  شود وبراي لباس هزينه مي - خارج از دستمزدش -ت رستوراندالر توسط پيش خدم 50دوم 

دالري كه در ابتدا  100دالر نسبت به  175كل مبلغ  .شودهاي بزرگ خرج ميديگر توسط لباس فروش در فروشگاه
  .است 75/1هزينه شده داراي ضريب تكاثري برابر با 

ر بوده و رابطه بين مخارج گردشگري و تغييرات تبعي درآمد را به شكل زير تتا حدي پيچيده: ضريب تكاثري درآمد
  :             كندمي محاسبه

درصد مخارج گردشگري باقيمانده در منطقه پس از تعديل                                         كه در آن   = A 

.شودميدمات محلي هزينه درصدي از درآمد شهروندان كه براي كاالها و خ  = B 
.شودايجاد مي) بعد از تعديل(درصدي از مخارج شهروندان كه به عنوان درآمد محلي   = C 

درصد درآمد به طور محلي  60درصد مخارج گردشگري بعد از تعديل در مرحله اول، باقي بماند و  50بنابراين اگر 
  :تكاثري درآمد برابر خواهد بود با  درصد درآمد محلي باشد، آنگاه ضريب 40هزينه شود و 

  
هاي اضافي گردشگري عبارت است از نسبت اشتغال مستقيم و ثانويه ايجاد شده به وسيله هزينه: ضريب تكاثري اشتغال

شغل افزايش يابد، ضريب  120شغل جديد در صنعت گردشگري به  100تنها براي اشتغال مستقيم، بنابراين، اگر 
  .)59 -60:  1378لي،جان،(شد خواهد  ي برابرتكاثر

  شرقيضريب تكاثري توريسم در استان آذربايجان مدل استخراج .5
شرقي با توجه به آمار و ارقام موجود از فاكتور تعداد درجه دست آوردن ضريب تكاثر اقتصادي استان آذربايجانبراي به

توجه به كيفيت  با استان زياد باشد، هاي با درجه باال دركه هرچه تعداد هتلها استفاده شده است به اين معنا هتل
هاي بيشتري جذب خواهند شد، مدت اقامت توريست رفاه بيشتر آرامش و ها ومطلوب خدمات ارائه شده به توريست

  .    سود بيشتري ايجاد خواهد شد تر خواهد بود اين بدين معناست كه درآمد وگردشگر طوالني

  : ماخذ
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  تحليل مدل ضريب تكاثر در توسعه صنعت گردشگري
  8-1: صفحات مقاله 

حال  هتل در4(حال احداث  هاي دربا احتساب هتل 1386سال درشرقي هاي استان آذربايجاناطالعات مربوط به هتل
 هتل عدد4 تاره،س4 هتل عدد1 ستاره، 5هتل  عدد1 هتل در استان آذربايجان شرقي بوده است كه 26 تعداد) احداث

  . باشدستاره مي1هتل عدد9 ستاره و2هتل عدد7 ستاره،3
  

  هاي استان آذربايجان شرقيهتل داخلي استفاده كننده از گردشگران خارجي و :4 جدول
)ماه اول6( 1386  سال 1383 1384 1385 

 توريست داخلي 113563 116984 107029 4992
 توريست خارجي 11657 13263 11387 1025

  1386فرهنگي وگردشگري آذربايجان شرقي سازمان ميراث

 ستاره، 3هتل عدد4ستاره،  5هتل عدد1شرقي بوده كه از اين تعدادتل در استان آذربايجانه 21تعداد1383در سال 
  .باشدستاره مي 1هتل عدد9 ستاره و 2هتل عدد7

 عدد4 ستاره،4هتل عدد1 ستاره، 5هتل عدد1 شرقي بوده است كهاستان آذربايجان هتل در 22تعداد 1384درسال
  .باشدستاره مي 1تله عدد9 ستاره و 2هتل عدد7 ستاره، 3هتل
 عدد4 ستاره،4هتل عدد1 ستاره، 5هتل عدد1 شرقي بوده است كهاستان آذربايجان هتل در 22تعداد 1385 سال در

      .)1386سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري آذربايجان شرقي،( باشدستاره مي1هتل عدد9 ستاره و2هتل عدد7 ستاره، 3هتل

  شرقيآذربايجانمدل ضريب تكاثر توريسم در استان 
هاي استان درضريب تكاثر به كاربرد، ابتدا ميانگين درجه هتل اي كه بتوان آن رادست آوردن يك ضريب درجهبراي به

  :                                                                                       آوريمرا به دست مي
1386 سال شرقي دراستان آذربايجان در ادرجه آنه وتعداد هتل  :5 جدول  

 ميانگين
 اهر
 هنر
 ابوذر
ك

 باتي
سولمازميان

ه
 

 مهمان سراي جلفا
مهمان

سراي سراب
 

 كوثر
 ارك

 مرواريد
 پارك ملت تبريز

 پارك
 ايران
 نگين

 گلشن راز
 سينا
س

 قد
 آذربايجان

 مهمان سراي مرند
 الله بناب

 درياي مراغه
 شرفخانه
 دريا

ش
 گستر
 تبريز

 ائل گلي
 هتل

56 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 

 درجه

1386سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري آذربايجان شرقي،  

  
  هاي در حال احداث در استانهتل :6جدول

 هتل باتيك ابوذر هنر اهر

 درجه 2 4 3 3
  1386وگردشگري آذربايجان شرقي، سازمان ميراث فرهنگي                                          

   
  

d = هاي مورد نظر جمع ضريب تكاثري سال  
n = هاي درحال احداثهتل  
M = هالتميانگين درجه ه  
G = باالترين درجه هتل 
T=  ضريب تكاثري هرسال 
F = تعداد هتل 

:ماخذ

 :ماخذ

:ماخذ
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:                              1383لدرساميانگين درجه هتل  
  

  .باشد 1تا  0كنيم تا مخرج فرمول ضريب تكاثر عددي بين را تقسيم بر باالترين درجه هتل مي 90/1
T=  

 

:                          1384درسالميانگين درجه هتل   
          

  .باشد 1تا  0كنيم تا مخرج فرمول ضريب تكاثر عددي بين درجه هتل مي را تقسيم بر باالترين 2
T=  

:                            1385درسالميانگين درجه هتل   
         

.شدبا 1تا  0كنيم تا مخرج فرمول ضريب تكاثر عددي بين را تقسيم بر باالترين درجه هتل مي 2  
T=  

 

:             1386درسالميانگين درجه هتل   
                         

  .باشد 1تا  0كنيم تا مخرج فرمول ضريب تكاثر عددي بين را تقسيم بر باالترين درجه هتل مي 2.15
T=  

n =  
n : هتل موجود بوده  26 هتل موجود جمعاً 22لذا با احتساب  .باشدبرداري ميهتل جديد آماده بهره 4، 1386درسال
  .   به دست آيد 1تا 0ها تقسيم نموده تا عددي بين هتل جديد را بر مجموع تعداد هتل 4

يشتري بر درآمد نتيجه اثر تكاثري ب هاي بيشتري جذب خواهد شد و درهاي جديد بيشتر باشد توريستقدر هتلهرچه
شرقي ما ابتدا ميانگين درجه هاي استان آذربايجانبراي به دست آوردن ضريب تكاثري درجه هتل، ملي خواهد گذاشت

حاصل آن را بر بزرگترين درجه هتل تقسيم نموده تا عددي بين  هاي استان را در هر چهار سال به دست آورده وهتل
  .گذاريمريب تكاثري ميبه دست آيد و در مخرج فرمول ض 1تا  0

   
 
d =  
 

=  
  

ثير أبرابر در توليد ناخالص ملي ت 2.22كند به عدد به دست آمده مقدار پولي كه يك توريست در هتل خرج مي با توجه
  .  خواهد گذاشت
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  تحليل مدل ضريب تكاثر در توسعه صنعت گردشگري
  8-1: صفحات مقاله 

  بنديمعج
شمار و قرار گرفتن در مسير ارتباطي اروپا و جاده ابريشـم  طق و آثار توريستي بيشرقي با دارا بودن منااستان آذربايجان

اهميـت ايـن    .جواري با كشورهاي تازه استقالل يافته از موقعيت استراتژيكي مهمي در منطقه برخـوردار اسـت  و نيز هم
هـاي  رآمد سرشاري كه توريسـت د. موضوع در مقايسه با ساير مناطق ايران در ارتباط با صنعت توريسم بسيار مهم است

بـا   .سـازد ريزي هدفمند و اصولي را جهت توسعه توريسـم ضـروري مـي   لزوم برنامه ،تواند ايجاد كندوارده به منطقه مي
تمركز شديد امكانات و تجهيـزات توريسـتي در    شرقي وتوجه به گستردگي مناطق توريستي در سطح استان آذربايجان

  توانـد بـه سـوي    هـاي اقتصـادي اسـتان مـي    هـاي اسـتان سياسـت   ت در سـاير شهرسـتان  مركز استان و كمبود امكانـا 
با توجه به آمـار موجـود در    .تجهيزات رفاهي و خدماتي به ساير نقاط استان باشد ،تخصيص امكانات تمركزگرايي وعدم

هتل  19استان بوده و هاي هتل در شهرستان 7شرقي هتل در سطح استان آذربايجان 26هاي استان از كل زمينه هتل
  هـاي اسـتان نشـان    در شهر تبريز واقع شده است كه اين موضوع كمبود شديد امكانات اقامتي و رفاهي را در شهرستان

كيفيـت مطلـوبي بـراي ارائـه خـدمات بـه        هاي موجود استان نيز از كيفيت پاييني برخوردار بوده وبيشتر هتل .دهدمي
تواند به توسعه هرچـه بيشـتر صـنعت توريسـم در     هكارهاي ارائه شده در اين مقاله ميرا .هاي خارجي را ندارندتوريست

  . شرقي كمك كنداستان آذربايجان
  پيشنهادات 

                     .مناطق مرزي با استعداد باالي جذب توريست ها در سطح استان بويژه درافزايش تعداد هتل -
داران استان از سوي استان و تخصيص امكانات و تسهيالت ويژه به هتلهاي موجود در سطح افزايش كيفيت هتل -

                                                                                                             .مسئولين
             .يگذاري در صنعت توريسم و هتلدارجلب مشاركت بخش خصوصي در سطح استان براي سرمايه -
ها، تسهيالت و امكانات توريستي در مناطق توريستي استان از طريق راهكارهاي تقويت زيرساخت توسعه، تجهيز و -

            .هاي مالياتي و اعطاي اعتبارات بلندمدت و كم بهرهويژه از جمله وضع معافيت
     .استان داراي پتانسيل باالي گردشگري مها و تجهيزات خدماتي و رفاهي در مناطق محروايجاد زير ساخت -

  :منابع
  .هاي فرهنگيدفتر پژوهش تهران، محمد اعرابي و داود ايزدي، "مديريت جهانگردي") 1379(داس ويل، راجر 

  .تهران"راسركشورس هايخانهفيت مهمانرطرح آمارگيري از ظ" )1382( آذربايجان شرقياستان گردشگري  وسازمان ميراث فرهنگي 
شركت چاپ  تهران، السادات صالحي امين،الدين افتخاري و معصومهعبدالرضا ركن "گردشگري و توسعه در جهان سوم") 1387(لي، جان 

  .و نشر بازرگاني
      .موسسه فرهنگي آينده پويان تهران، علي اعظم محمد بيگي، "اقتصاد سفر و جهانگردي" )1379( بول، آدريان

  
 Fletcher,J (1993) ''Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies'' Annals of Tourism: Research. New York, 
Van Nostrand Reinhold. 
Goeldner,Charles (1990) ''Tourism Principles, Practices, Philosophies'' New  York, John Wiley and sons. 
Madrid (1992) ''World  Tourism Organization" New  York, Nebraska Journal of  Economics and  Business. 
 M.E.Bond and J.R.Ladman (1972) ''Tourism: A Strategy for Development'' Nebraska Journal of Economics and 
Business. 
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  
  ***سميه زنديه -**مژگان رسولي -*نيا وحيده ابراهيم

 

  چكيده
هاي اصلي ساخت  در اين راستا يكي از جنبه. ريزي شهري است دستيابي به الگوي بهينه زيست در شهرها از اهداف برنامه

ريزي كاربرد زمين شهري تمام جوانب در برنامه. ن شهري استريزي كاربرد زمي هاي شهري، برنامه شهرها مبتني بر برنامه
دو اصل توسعه پايدار و ارتقاء كيفيت  ةگيرند كه بر پاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي زمين، مزايا و مضرات مورد بررسي قرار مي

تدوين معيارها و  ،اسازگارها، جلوگيري از تداخل كاربردهاي ندتوزيع متعادل كاربر :زندگي در پي دستيابي به اهدافي چون
اي، ريزي شهري و منطقههاي كمي در برنامهروش ةميالدي، با توسع 1960 ةاز ده. آن است استانداردهاي كاربرد زمين و جز

 ةبودند كاربرد بسياري در حرف اي منتج شدههاي نظري جداگانههاي كاربردي تخصيص كاربرد زمين، كه هريك از رهيافت مدل
زمين را سامان  از ها و كاربرد آن بتوانند استفاده بهينهريزان شهري با آگاهي كامل از اين مدلزي شهري يافتند تا برنامهريبرنامه

سازي  هاي زيادي پيرامون مدلهاي اخير، مطالعات و پژوهش ها به ويژه در سالبه علت گستردگي و پيچيدگي اين مدل. بخشند
ها كه تغييرات گذشته  اي از رهيافت طيف گسترده ةها با ارائ ها و امكانات كاربردي آنمدل كاربرد زمين، روشن نمودن پيشينه

  .نمايند، صورت گرفته است سازي مي كاربرد زمين را تحليل و تشريح كرده و تغييرات ممكن آتي را شبيه
. صيص كاربرد زمين شهري را ارائه نمايدهاي مورد استفاده در تغيير و تخ ها و مدل در اين راستا اين نوشتار تالش دارد، روش

هاي متداول در زمينه تخصيص و تغيير كاربرد  بنابراين در جهت دستيابي به اين هدف در ابتدا به صورت اجمالي به معرفي روش
ين شهري پردازد و در ادامه سه گونه مدل كه به عنوان ابزاري براي درك بهتر فرايند تخصيص و تغيير كاربرد زم زمين شهري مي

هاي تخصيص كاربرد زمين، مدل: اين سه گونه عبارتند از. نمايد دهد، معرفي مي روند را تا آنجا كه اين نوشتار فرصت ميبه كار مي
هاي تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند و مدل سازي الگوي پايدار كاربرد زمين مبتني بر اهداف چندگانه هاي بهينهمدل

   .مركزي
نمايد و تأثير مستقيم  هاي طبيعي و انساني را به يكديگر متصل مي زمين فرايندي پويا و پيچيده است كه سيستم تخصيص كاربرد
  هاي مدل سازي، بهينه فنون ،Cellular Automataهاي اين دسته مدل ترين مدلمهم. هاي انساني داردبر تمام فعاليت

  ها بر اساس اصول اقتصادي و ميانكنش فضايي عمل اين مدل. تندهاي چندكنشگر هس سازي مبتني بر قوانين و مدلشبيه
سازي الگوي پايدار كاربرد زمين مبتني بر اهداف چندگانه، بر پايه سطح توسعه تراكم واحد همسايگي،  هاي بهينهمدل .كنندمي

اربرد زمين به شكل پيوسته و زا و همسازي كاربرد زمين را از طريق نياز به تخصيص كقيود در نظر گرفته شده توسعه درون
همسازي كاربرد زمين واحدهاي همسايگي و  ، توسعه دروني واين مدل تداخل اهداف توسعه فضاهاي باز. دهدفشرده ترويج مي

  .دهدهزينه فاصله از نواحي شهري را كاهش مي
تمن است و به جاي تخصيص اشتغال ساختار مدل الوري و پو ههاي تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند مركزي بهنگام شدمدل

در . شوند هاي مدلسازي حمل و نقل تلقي ميبنديبندي متفاوتي ارائه نموده است كه بعنوان كاربرد ويژه دستهاوليه و ثانويه دسته
هاي تخصيص كاربرد زمين و اين مدل تخصيص كاربرد زمين با دسترسي به حمل و نقل همگاني در آميخته است و تركيب مدل

  . ل براي مناطق چند مركزي صورت گرفته استقن ريزي حمل وهاي برنامه مدل
   
  :اژگان كليديو

  .ريزي كاربرد زمين، تخصيص كاربرد زمين، الگوي پايدار كاربرد زمين برنامه
Email: v_e_nia@yahoo.com  *هشتيباي دانشگاه شهيدي و منطقهريزي شهردانشجوي كارشناسي ارشد برنامه 
Email:mozhgan.rasouli@gmail.com  ** بهشتيدانشگاه شهيدايريزي شهري و منطقهبرنامه دانشجوي كارشناسي ارشد  
Email:somayeh.zandieh@gmail.com  *** دانشگاه شهيد بهشتيايريزي شهري و منطقهبرنامه دانشجوي كارشناسي ارشد 

15/1/1387: تاريخ دريافت   
26/3/1388: تاريخ پذيرش نهايي   
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 

  مقدمه
حفاظت زمـين،   ،توزيع ،، به چگونگي استفادهاست ريزي كاربرد زمين شهري، به مثابه آمايش زمين شهري روزه برنامهام

ريزي شـهري اسـت    ها و كاركردهاي شهري بر اساس نياز جامعه شهري و هسته برنامه فضايي فعاليت ،ساماندهي مكاني
نظران كاربرد زمين شهري،  چاپين از پيشكسوتان و صاحب. نمايد يابي مي بندي و مكان كه انواع استفاده از زمين را دسته

ريزي كاربرد زمين شهري را نحوه تقسيم و تخصيص و مكان بهينـه بـراي مصـارف و كاربردهـاي متنـوع زنـدگي        برنامه
به بيان ديگر منظور از نظام كاربرد زمين شهري، مشخص كردن نوع مصـرف زمـين در شـهر، هـدايت     . نمايدتعريف مي

   هـاي شـهري اسـت    هـا بـا يكـديگر و بـا سيسـتم      هـا و چگـونگي انطبـاق آن    ساماندهي فضايي شـهر، تعيـين سـاخت   
 .)1381زياري، (

. گيرند در كاربرد زمين شهري تمام جوانب اجتماعي، اقتصادي، محيطي زمين، مزايا و مضرات مورد بررسي قرار مي
ند، تا بتوانند استفاده بهينه د زمين شهري آگاهي كامل داشته باشرهاي كارب ريزان شهري بايستي از الگوها و مدل برنامه

  .از زمين را سامان بخشند

  هاي تخصيص كاربرد زمين  مدل  .1
هايي  هاي موجود و رهيافت يش مدلاآر ر رشته كاربرد زمين، بدليل گسترةعدم توجه كافي به توسعه كاربردهاي مفيد د

  .هاي كاربرد است ريات بنياني و روشظيده است و پيچيدگي نسبي نمتفاوت كه از سوي متخصصين ارائه گرد
ها و امكانات  آن ةسازي كاربرد زمين و روشن نمودن پيشين هاي اخير پيرامون مدل ها در سال در اين ميان تالش

نمايند و  ها كه تغييرات گذشته كاربرد زمين تحليل و تشريح مي اي از رهيافت طيف گسترده ةها با ارائ كاربردي آن
  .نمايند، صورت گرفته است سازي مي تغييرات ممكن آتي را شبيه

  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و روش پيشينه بكارگيري مدل -1-1
در مدل الوري اشتغال پايه . توسعه يافتند 1960در دهه  1يص كاربرد زمين ابتدا توسط الوريصخهاي كاربردي ت مدل

ريزي  هاي برنامه كاربرد زمين را و مدلهاي تخصيص  دلنيز م 2تمانوپ .شود رفته ميبعنوان نيرو محركه رشد، در نظر گ
بسياري از چنين . اند حمل و نقل را با يكديگر آميخته است كه در تعداد بسياري از نواحي كالن شهري بكار گرفته شده

  .(Marshal & Law, 2004) اندهاي اصلي بوده هايي شامل گسترش مدل كوشش

  هاي تخصيص كاربرد زمين ژگي مدلوي -2-1
هاي طبيعي و انساني را به يكديگر متصل  تخصيص و تغيير در كاربرد زمين فرايندي پويا و پيچيده است كه سيستم

سازد و بدينسان مستقيماً در ارتباط با بسياري مسائل زيست  آب و اتمسفر وارد مي ،نمايد و تأثير مستقيم بر خاك مي
رات آب و يتغيير كاربرد زمين و انواع تخصيص كاربرد زمين از عوامل مهم در چرخه تغي. گيرد يمحيطي جهاني قرار م

هوايي است و ارتباط بين اين دو متقابل است، تغيير در كاربرد زمين احتماالً بر آب و هوا تأثيرگذار است و همچنين 
  .تغييرات آب و هوا بر كاربرد آتي زمين مؤثر است

ربرد و انواع تخصيص كاربرد زمين در درك فرايندهاي ممتد شهرنشيني كمك كننده است و سازي تغيير كا مدل
گذاران در خصوص شرايط آتي ممكن، تحت سناريوهاي متفاوت،  سازي سياست همچنين بعنوان يك ارزش در آگاه

نتايج تغيير كاربرد زمين هاي تخصيص كاربرد زمين بعنوان ابزار پشتيبان تحليل داليل و بنابراين مدل. شود مي ردهشم
  .شوند تعريف مي

يكي از مهمترين تمايزات  .توان اين گونه برشمرد سازد، مي هاي مدلسازي معمول را متفاوت مي هايي كه رهيافت ويژگي
هاي ايستا مستقيماً وضعيت را در مقطع  مدل. گيرد هاي پويا قرار مي شود به ايستا بودن كه در برابر مدلمربوط مي

كنند، كه هر گام  هاي زماني بينابيني كار مي هاي پويا با گام تعيين شده محاسبه مي نمايند، در حالي كه مدل زماني
اي ممكن را  پويا، توسعه سازي بنابراين مدل. ها به شكلي پي در پي باشد تواند نقطه آغاز براي محاسبه ساير وضعيت مي

هاي  پذيري را جهت تكرار توسعه سازد و همچنين امكان را فراهم مي تري گيرد و رفتار غني دربرمي سازي شبيه طي دوره
  .(Koomen & Stillwell, 2007) نمايد فضايي واقعي آماده مي
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هاي انتقال از  مدل. تعريف گردند تواند با كار پيرامون مقوالت انتقال و تخصيص هاي تغيير كاربرد زمين مي ويژگي
هاي تخصيص  مدل .نمايد سازي مي ديگر كاربرد زمين شبيه ةغيير ممكن را در گونشوند و ت كاربرد زمين موجود آغاز مي

كاربرد زمين موجود . دهند از يك سو يك گونه خاص كاربرد زمين را به يك مكان بر اساس خصوصيات آن تخصيص مي
اين رهيافت . واهد شداحتماالً يكي از عوامل مؤثر بر خصوصيات مكاني است، اما لزوماً در كاربرد آتي زمين حفظ نخ

هايي كه از تأكيد  از ديدگاه نظري تفاوت روشني بين مدل. شود سازي، اساساً با يك نقشه خالي شروع مي براي شبيه
بسياري از . ها بر كاربرد زمين است، وجود دارد هايي كه تمركز اصلي آن شوند و مدل مستقيم بر كاربرد زمين شروع مي

. نمايدسازي مي برد زمين تمركز داشته و فقط وضعيت آن را در يك مكان معين شبيهها به شكل خالص بر كار مدل
گيرند و تالش دارند رفتار آنان را درك نمايند در اين  ها كاربران زمين را بعنوان نقطه شروع در نظر مي ساير رهيافت

  ).همان( شودين بكارگرفته ميها براي استنتاج تغييرات كاربرد زم خاص و گروه هاي فضايي راستا توصيف تصميم
هاي  رهيافت. و هم احتمالي باشند) قطعي(كننده  سازي تغييرات كاربرد زمين شايد هم تعيين ها براي شبيه رهيافت

هاي احتمالي، احتمال روي دادن تغييرات كاربرد  گيرند، در حالي كه رهيافت قطعي روابط را علت و معلولي بكار مي
 هاي بخشي و يكپارچه مدلتمايز بعدي بين . است ها معرفي عنصر نامعلومي اساس اين رهيافت .زمين را در نظر دارند

و اين بخش را توصيف ...)  و مسكن، اشتغال(تمركز دارند  هاي بخشي بر يك بخش از سيستم كاربرد زمين مدل. است
و سيستم كاربرد زمين را بعنوان يك  گيرند ها را در نظر مي هاي يكپارچه روابط متقابل بين ساير بخش مدل. كنند مي
  .نمايند جامع و هم وابسته مبتني بر سيستم تلقي مي ةمقول

  سازي تخصيص كاربرد زمين هاي مدل نظريات و روش -3-1
ها بر تعداد محدودي نظريات و  هاي گوناگون وجود دارند، اما بيشتر آن سازي كاربرد آتي زمين به شكل هاي شبيه مدل
ها بكارگرفته  ارند، براي نمونه، نظريات اقتصادي اغلب براي توضيح الگوهاي كاربرد زمين و پويايي آنها قرار د روش
  .گردد در ادامه معرفي چند روش و مدل در زمينه تخصيص كاربرد زمين ارائه مي. شوند مي

  اصول اقتصادي -1-3-1
از آن جا كه عرضه زمين ثابت است،  :نخست. شود بعنوان يك دارايي ويژه اقتصادي تلقي مي زمين ،داليل زياديهب

به همراه بافت يگانه خود در مفهوم كيفيت (هر قطعه از زمين  :دوم .اي بر آن حاكم است روابط عرضه و تقاضاي ويژه
. كاربرد زمين در يك مكان معين بر پيرامون خود تأثيرگذار است :سوم .مكان ثابتي دارد) خاك، دسترسي به تسهيالت

خوانند اغلب  مي اين تأثير كه اقتصاددانان آن را تأثيرات بيروني كاربرد زمين. ايد منفي و شايد مثبت باشدتأثير ش
در تركيب عرضه محدود و ناهمگوني زمين تأثيرات بيروني كاربرد زمين و نتايج  .دهد مداخله دولت را افزايش مي

ي مختلفي براي كاركردهاي مختلف زمين نيز ارائه ها شود كه قيمت مداخله دولت در بيانيه بازار زمين بيان مي
  .گردد مي

است  3و فون تانن نظريه ريكاردو  ،ريات اقتصادي در طول زمان تغيير كرده است؛ از اولين نظرياتظتمركز بر زمين در ن
هستند و در زيادي هنوز معتبر  ةاين نظريات تا انداز. اند كه اساس قيمت زمين و نظريات كاربرد زمين را شكل داده

خصوص قيمت زمين در مفهوم تفاوت در حاصلخيزي خاك و به در ريكاردو. شوند هاي موجود بكارگرفته مي پژوهش
تانن بر تأثير فاصله و هزينه حمل و نقل تمركز دارد و الگوهاي فون. كند خصوص كيفيت خاك صحبت ميبياني كلي در

انگاشت مهم ديگري كه در ارتباط با علم اقتصاد است و در  .دهدكاربرد زمين و قيمت زمين را بر آن اساس شرح مي
آن چه در اين نظريه مطرح است . انتخاب ناهمبسته است ةشود، نظري تشريح الگوهاي كاربرد زمين بكار گرفته مي

ساير هاي ممكن از سوي اشخاص است كه بستگي به تسهيالتي دارد كه آن گزينه در مقايسه با  احتمال انتخاب گزينه
خصوص بكارگيري اين نظريه در كاربرد زمين شهري احتمال انتخاب گونه معين كاربرد در. سازد ها فراهم مي گزينه

زمين در يك مكان معين بر اساس تسهيالتي است كه آن مكان براي آن گونه كاربرد خاص در ارتباط با ساير تسهيالت 
تواند مناسبت  تسهيالت مكان مي  (Koomen & Stillwell,2007).آورد ممكن در مقايسه با كاربردهاي ديگر فراهم مي

اي از عوامل متفاوت تواند توسط طيف گسترده مناسبت مكان براي كاربرد خاص مي. براي كاربرد معين را تغيير دهد
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 
ل ساير جوانب مهم كه مؤثر بر مناسبت مكان هستند؛ شام. اين امر به مناسبت كالبدي اشاره دارد. تشريح شود

يا رواج (نمايد  كاربرد زمين را محدود ميمعين  ةهاي فضايي است كه گون دسترسي به تسهيالت مرتبط و يا خط و مشي
تواند بعنوان پيشنهاد قيمت تفسير شود، با اين همه شود و مي مناسبت توسط كاربران بالقوه ارزيابي مي). دهد مي

  .دهد رين قيمت را پيشنهاد ميبرد باالت كاربري كه باالترين نفع را از مكان مي

  ميانكنش فضايي -2-3-1
ميانكنش فضايي در متن . سازي ميانكنش فضايي قرار دارند هاي كاربرد زمين بر اساس نظريه مدل گروه كالسيك مدل

ساس بر اين ا. فرايندهاي انساني، اشاره دارد ةنتيج جغرافيايي جاي دارد كه به هر گونه جابجايي در فضا در -اجتماعي
هاي كاربرد زمين شهري، بر اساس دو مدل جاذبه در  مدل ةتوان مدل الوري را بعنوان اولين مدل در زمينه توسع مي

هاي اشتغال ثابت شكل گرفته  اولين مدل در ارتباط با توزيع جمعيت در نواحي مسكوني، بر اساس مكان. نظر آورد
مدل الوري . دهد اساس تقاضاي تعيين شده جديد تخصيص ميدومين مدل جاذبه كاربردهاي خرده فروشي را بر . است

يات را هم ئهاي كاربرد زمين سطح باالتري از جز مدل. شود همگن شهري بكار برده مي ه شكلي فضايي در سطوح پهنةب
هاي ميانكنش فضايي بر  خصوص مدلها در مرتبط پژوهش  گونه. در تفكيك فضايي و هم در اصول تخصيص دارا هستند

در مركزيت اين رهيافت اين پيش فرض جاي دارد كه كاربرد . انكنش بين كاربرد زمين و حمل و نقل متمركز هستندمي
در واقع تقاضاي حمل و نقل به وضعيت  )1( زمين از سوي شبكه زيرساخت در دسترس تأثيرپذير است و بر عكس

   (Koomen & Stillwell, 2007).  اوت كاربرد زمين بستگي داردفهاي مت فضايي گونه

   Cellular Automata (CA)مدل -3-3-1
فضايي، بر اساس قوانين ساده تصميم   برداري فرايندهاي پيچيدهبرگرفته از علم رياضيات كه براي نسخه CAهاي  روش

هاي محيط پيرامون  دهد كه تأثيرپذير از سوي سلول را نشان مي) كاركرد(هر سلول يك وضعيت معين . كنند عمل مي
سازي  در مدل CAكاربرد . درجه و سمت و سوي ميانكنش بين كاركردها توسط قوانين تغيير تعريف شده است. تاس

ريزي توسعه شهري و  ريزي كاربرد زمين و برنامه سازي فرم شهري، رشد شهري و برنامه جغرافيايي در جهت مدل
محيط پيرامون كه به شكلي تجربي ثابت شده سازي، ميانكنش مكاني با  بعد قوي اين رهيافت شبيه. اي است منطقه

در . است 4»پديداري« ةبخش اصلي رهيافت ميانكنش محلي مقول. است كه نيرويي مهم در تغيير كاربرد زمين است
ها بر گرفته شده  كه از رفتار جمعي هر سلول مؤثر بر ساير سلول. اين پديده به الگوهاي جهاني اشاره دارد CA ايهمدل
بيني پيش شود و اگر غيرممكن نباشد به سازي منجر ميدل با رفتاري غني همراه است كه به نتايج شبيهاين م. است

  .شود منجر مي
براي نمونه در رابطه با . شود بكارگرفته مي CAهاي  بعالوه اطالعات مبتني بر مكان در ايجاد قوانين تغيير در مدل

بنابراين اين مدل فراتر از تمركز بر ميانكنش فضايي . ر سلولهاي خط و مشي درون ه مناسبت كالبدي يا محدوديت
روابط نظري كمتري با فرايند   CAهاي كالسيك مدل. كند هاي واقعي، حركت مي سازي جهت دستيابي به شبيه

هاي ساير  نوين همچنين بخش CAپس كاربرد . شود سازي داشتند كه منجر به تغييرات در كاربرد زمين ميتصميم
اين  از ويژگي. )2( يرات كاربرد زمين را بدست آورديتر تغ سازي هر چه واقعي هاي فكري را يكپارچه نموده تا شبيه انتظام

تواند به  كه مي) چون تغيير كاربرد كشاورزي به مسكوني(رهيافت تغييرات پي در پي كاربرد زمين شناخته شده است 
تواند بعنوان غيرمحتمل توصيف شود و مي) كشاورزي هعتي بصن(شكلي واضح محتمل باشد در حالي كه ساير تغييرات 

مورد ديگر در . دهد هاي احتمالي تغيير مي سلول وضعيت خود را با توجه به چنين تخمين. يا در بعضي موارد غيرممكن
م در براي نمونه تغييرات عظي ،)3( ، قيود پيرامون سطوح باالتر استCAكنترل رفتار ميانكنش فضايي سلول در مدل 

   (Koomen & Stillwell, 2007).  اي مدل ميانكنش فضايي اجرا شود تواند در سطوح منطقه كاربرد زمين كه مي

  سازي فنون بهينه -4-3-1
 بندي عددي سازي رياضي چون برنامه با بكارگيري فنون بهينه. است 5سازي سازي، فنون بهينه هاي مدل يكي از رهيافت

. نمايد اي از شرايط اوليه معيارها و متغيرهاي تصميم محاسبه مي مجموعه هزمين را با ارائ كاربرد  وضعيت بهينه 6خطي،
براي يك گروه خاص از تصميم سازان ) مثل بيشينه نمودن سود(ترين كاربرد آن كمك به بهينه نمودن يك هدف ساده
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هاي بهينه را براي اهداف  توانند راه حل ميبندي رياضي نيز وجود دارند كه اما فنون برنامه. است) مثل توسعه دهندگان(
هاي بهينه محدوده، مبتني بر اهداف  خصوص وضعيتگذاران كه دراين امر براي سياست. متفاوت و واگرا تعيين كنند

 .)همان( نمايند، جالب است متفاوت و متضاد خط و مشي عمل مي

  7سازي مبتني بر قوانينهاي شبيهمدل -3-1- 5

هاي علوم فيزيك  اين رهيافت به طور كلي در رشته. برداري از فرايندهايي آشناست سازي نسخه شبيه عنصر مركزي اين
كه هستند   برداري از فرايندهاييها در جهت نسخه اين مدل. نمايد يعمل م GISشود و اغلب در تركيب با  استفاده مي

 :مثل باشند؛مي اين موارد فرايندهاي طبيعيتوانند توسط قوانين كمي و مشخص مبتني بر مكان تشريح شوند و  مي
  . فرسايش خاك و پويايي منظر

هاي  از نمونه. اين رهيافت نيز در مطالعات مبتني بر علوم اجتماعي و علمي مثل تغييرات كاربرد زمين بكار رفته است
ها اين است كه به  ين مدلا ةنمون. است »?What if« و سيستم 8مدل آينده شهري كاليفرنيا :ها شامل كاربرد اين مدل
پذير، براي  اين خصوصيات انعطاف. كند، بكار گيرند تا قوانين تصميم را كه رفتار آنان را هدايت مي دهند كاربر اجازه مي

ها را براي ابزار سازي نمايند و سپس آن آورند كه نتايج تصميمات فضايي را شبيه ها اين امكان را فراهم مي مدل
  .مفيد گردانند يزير پشتيبان برنامه

هاي سناريوهاي توسعه مسكوني را براي شهرهايي كه بر اساس تغييرات خط و مشي  مدل آينده شهري كاليفرنيا گزينه
بيني رشد جمعيت بر پايه روندهاي گذشته پيش. نمايد سازي ميمشخص قرار دارند، در سطوح مختلف دولتي، شبيه

توسعه يابد، بر اساس تقاضا و توسعه قوانين و انگيزه مشخص كاربر مشخص  گيرد و منافع هر قطعه زمين اگر صورت مي
هاي فضايي تعريف شده از سوي كاربر و قوانين رشد و عوامل بعنوان ابزار تصويري است كه داده »?What if« .شود مي

ين مناسبت زمين و تخصيص كاربرد زمين را در نظر دارد و به پس از بررسي و تحليل و تعي ةمؤثر در انتخاب گزين
  .)همان( دهد توجه بر تقاضا، فرايند تخصيص را صورت مي

  9هاي چندكنشگر مدل -6-3-1
خصوص كنشگران و يا ها در انگاشت كليدي در اين مدل. ها هستند سازي و ميانكنش از عناصر اصلي اين مدلتصميم
ها در كند كه توسط ارتباطات و ميانكنش كنشگران را بعنوان خود مختاران معرفي مي 10،پيكر. سازان است تصميم

خودمختاري بدين . سازند گيري، رفتار خود را با محيط خود مربوط مي  محيط پيراموني سهيم هستند و با تصميم
هاي  مدلدر . معناست كه عاملين اعمال خود و وضعيت دروني را تحت كنترل دارند تا به اهداف خود دست يابند

شود نسبت به محيط خود و اعمال گيرند كه موجب مي ن شكل عاملين راهبردي پيش ميتري در حداقل چندكنشگر
  .ساير عاملين واكنش نشان دهند

انگارند كه كنشگران  ها چنين مي اين مدل. گيرد انتخاب عقالني، را بكار مي ةريظسازي، نهاي تصميم ترين مدلپيشرفته
به هر حال بسيار دشوار است كه . هاي تحليلي دارند يرند و قابليتگ به طور كامل آگاه هستند، تصميمات بلندمدت مي

هاي پيچيده  ل بايد در نظر آورد كه مد. سازي مرتبط با تغييرات كاربرد زمين تركيب نمودها را با فرايند تصميماين مدل
كار  و متفاوت فضايي و ساز هايبعلت وابستگي. سازي كاربرد زمين بكارگرفته شوندتواند براي شبيه سازي آيا مي تصميم

ها در اين مدل. پسخورند، به طور مجازي براي يك عامل غيرممكن است تا نتايج ممكن را از عمل خود در نظر آورد
ميانكنش بين فرايندهاي (كند  سيستم طبيعي را تشريح مي CAمدل . كارآمدتر خواهند بود CAهاي تركيب با مدل

  .كند را توصيف مي) انتخاب رفتار عاملين(بخش انساني را  چند كنشگر هاي مدلدر حالي كه ) اكولوژيكي

 CLUE-sسازي تغيير پويا كاربرد زمين، مدل شبيه .2
ابزاري براي درك بهتر فرايندهاي تغيير معين در الگوي فضايي كاربرد زمين و ، مدل تغيير كاربرد زمين و اثرات آن

در  CLUE-sسازي  چارچوب مدل. اي استاي زمين، در مقياس منطقهاكتشاف تغييرات در آينده ممكن در كاربرده
هاي روشن فضايي، روابط بين شناسي آن تحليلروش. چاپ شد 1996دانشگاه واگنينگن توسعه يافت و اولين بار در 
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 
اريو سازي پويايي كه در جستجوي تغييرات در كاربرد زمين تحت شرايط سنكاربرد زمين و عوامل آن را به فن شبيه

  .دهد است، اتصال مي
سازي پوياي الگوهاي فضايي تغيير كاربرد زمين، در واكنش به تغييرات از پيش شبيه ةسازي بر پاي چارچوب مدل

سازي را  طرح عملكردي چارچوب مدل) 1( شكل. هاي مختلف است تعريف شده در تقاضا براي زمين، از سوي بخش
  .دهدنشان مي

  هر مكان ارجحترين كاربرد زمـين را بـر اسـاس تركيـب مناسـبت مكـان و مزيـت رقـابتي          در هر گام زماني مدل براي
البته اگر ارجحترين گونـه  . كندشود، تعيين ميهاي زمين تلقي ميهاي متفاوت كاربرد زمين كه عملكرد نيازمنديگونه

هـاي فضـايي و سـاير    و مشـي  اسـت و يـا بعلـت خـط     كاربرد زمين نياز به تغيير كاربرد داشته باشـد و اگـر غيرواقعـي   
  .ها مجوز تغيير را ندارد گونه كاربرد زمين ارجح بعدي انتخاب خواهد شدمحدوديت

  هـا در محـدوده مطالعـه، تقاضـاي انبوهـه بـراي كـاربرد زمـين بـا          بعد از تخصيص كاربرد زمين ارجح به تمامي مكـان 
  سـتي تخصـيص داده نشـده اسـت مزيـت رقـابتي       اگـر تقاضـا بـه در   . گرددهاي تخصيص داده شده مقايسه ميمحدوده

انـد بيشـترين   شوند به طريقي كه كاربردهـاي زمـين كـه مـورد تقاضـا نبـوده      هاي متفاوت كاربرد زمين تعديل ميگونه
كـار   ايـن رونـد  . يابنـد كاربردهاي زمين بيش از حد ارائه شده نيز كمترين ارجحيت را مـي . آورندارجحيت را بدست مي

تغييرات در تقاضـا مربـوط بـه     ةمحاسب. اضا برابر محدوده تخصيص داده شده گرددتقگردد تا زماني كه يمكرراً تكرار م
يابي تا مدلسازي چند  تواند بر اساس فنون متفاوت در طيفي از روند ساده بروناست و مي CLUE-sچارچوب مدلسازي 

هـاي  سـازي گونـه  اوت كاربرد دارد و در شبيههاي متفبراي مقياس CLUE-sلگوريتم مدل ا .بخشي پيشرفته جاي گيرد
وضعيت واقعي مدل به نمونـه مـورد مطالعـه و فراينـدهاي     . شود متفاوت خط سير تغييرات كاربرد سيستم بكار برده مي

تشخيص ارجحيـت ويـژه مكـان در هـر نمونـه مـوردي       . ها و اطالعات در دسترس بستگي داردداده ،تغيير كاربرد زمين
روش زيـر تعريـف    چهـار مكان ارجحيت ويژه توسط انتخاب يا تركيـب   .(Verbung & Overman, 2007)متفاوت است 

   .)1شكل ( شود مي
چنانچه كمبود در اطالعات تعيين كننده تغيير كاربرد زمين وجود دارد و اگر مقياس كاربرد باالتر از مقياس درك  -1

هاي متفاوت هاي تجربي براي تخمين ويژگيتحليل. شونديهاي تجربي استفاده مفرايند تغيير كاربرد زمين است، روش
براي تعيين مناسبت مكان براي گونه كاربرد زمين مشخص، . چون وضعيت خاك و دسترسي ،شودمكان استفاده مي

هاي عددي شوند و روابط از طريق فرمولهاي ممكن بر اساس نظريه يا دانش مطالعه محدوده انتخاب مي تعيين كننده
  .يابند ميكميت 

تشخيص تجربي مكان . شودمكان ارجح جديد محاسبه مي) بهبود دسترسي(ها با تغيير ارزش يكي از تعيين كننده
شود كه آن روابط بر اساس الگوي كاربرد زمين در طول شود و چنين وانمود ميارجح لزوماً منجر به روابط سببي نمي

  .مانندسازي معتبر باقي ميدوره شبيه
  هاي تجربي هاي كاربرد زمين، تحليلهاي ارجح گونههاي مكانچه با اطالعات بيشتر در مورد تعيين كنندهچنان -2

بايد ارجحيت اين قوانين تصميم مي. تواند توسط قوانين تصميم جايگزين شوند، كه بازتابي از دانش فرايند هستندمي
تصادي وان كاركرد پيشينه كاربرد زمين، شرايط مكان اقهاي متفاوت كاربرد زمين براي هر مكان را بعنمربوط گونه
  .، تعيين نماينداجتماعي آن

روندهايي در مشخص ة تواند نتيجاين مي. دهدداده كاربرد زمين اغلب روابط همبستگي خودكار فضايي را نشان مي -3
. اربرد زمين مسكوني باشدنمودن عواملي چون ساختار تصرف زمين يا فرايندهاي فضايي چون انباشت تأثيرات در ك

تواند توسط تشكيل كاركردهاي واحد همسايگي بعنوان تعين كننده مكان ارجح، ارائه هاي فضايي در مدل مي ميانكنش
همچون بسياري ) بندي شدههدرج(ارتباط بين مكان ارجح و تركيب واحد همسايگي هم از سوي قوانين تصميم . گردد

هاي ارجح بايد در هر گام زماني از تحليل، مكان. گيرد هاي آماري، صورت مي و هم توسط تحليل CAهاي  از مدل
  .بهنگام شوند تا پاسخگوي تغييرات ساختار كاربرد باشند

. گردد خصوص مكان ارجح تلقي ميمهمي در ةسرانجام، كاربرد زمين موجود در بيشتر مواقع عامل تعيين كنند -4
توانند براي نمونه نواحي مسكوني نمي. ساير تغييرات نيز تقريباً برگشت ناپذيرند تغييرات زمين اغلب هزينه بر هستند و
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شوند تا پاسخگوي تغييرات ها بهنگام ميسازي، اين ارجحيتشبيه در طول. به نواحي كشاورزي تغيير كاربرد دهند
 ).همان(د مشابه در كاربرد زمين باشن

بر اساس ارجحيت كاربر مدل و دانش و جزء  چهارسازي توسط تركيب اين مكان ارجح نهايي مورد استفاده در شبيه
اين امر چارچوب . تواند متفاوت باشداين تركيب براي هر گونه كاربرد زمين مي. گيردداده در دسترس صورت مي

تجربي يا  مدل آماري ،CAها يا بعنوان مدل  بندي مدلشود كه دستهنمايد و موجب ميپذير مي مدلسازي را انعطاف
  .سازي پويا صورت گيردمدل شبيه

تواند در خصوص مناسبت روابط تجربي بين عوامل مكان و كاربرد زمين، قوانين واحد كاربر مي  CLUE-sبا وجود مدل
هاي ارجحيت مكان بر گرفته از فرايند تغيير كاربرد مشاهده شده و يا نظري، تصميم  همسايگي و يا استفاده از نقشه

تر ارزيابي يكپارچه ةكان تركيب روند كارهاي متفاوت براي تخصيص زمين، در چارچوب مدلسازي، و اجازام. گيرد
. هاي شهري را خطاب قرار دهد، وجود داردتواند به شكلي روشن، رقابت بين كاربرد زمينپويايي كاربرد زمين را كه مي

هاي سيستم كاربرد پيچيدگي ةين شفافيت مدل و ارائآميز خواهد بود كه تعادلي بكاربرد چنين مدلي زماني موفقيت
  .زمين بدست آيد

  
  CLUE-sعملكرد چارچوب مدلسازي  :1شكل 

  
  
 

                                                                                                                                      
  
  
  
  
  
   

  
                                                                                                                                          

  
  
  
  
  

  اگر نا برابر است، مي بايد مزيت رقابتي بهنگام گردد                                     
  
  

  رد زمين مبتني بر اهداف چندگانهسازي الگوي پايدار كارب مدل بهينه .4
هاي خارج شهر،  كاربردي بودن، حركت رشد شهري به سوي محدودهالگوهاي موجود كاربرد زمين با تراكم پايين، تك

گوياي راهبردهاي توسعه كاربرد زمين به شكلي كارآمد، جهت تعادل بخشيدن به شرايط اقتصادي و حفاظت محيط 
  .زيست و برابري اجتماعي هستند

 خير

 tكاربرد زمين

انتخاب كاربرد زمين با 
 بيشترين ارجحيت

بررسي امكان 
 پذيري تغيير

خصيص آيا محدوده ت
 يافته برابر تقاضاست؟

 t+1كاربرد زمين 

 ارجحيت مكان خاص

 مزيت رقابتي

خط مشي فضايي و
هامحدوديت

 ماتريس تغيير

هاي تغييرنيازمندي  

كاربرد زمين موجود
 و كشساني تغيير

تحليل تجربي
الگوي كاربرد زمين 
 و خصوصيات مكان

قوانين تصميم در
ارتباط با ارجحيت 

 مكان

تأثير كاربرد زمين
 در واحد همسايگي
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 
بر پايه سطح توسعه تراكم واحد همسايگي، قيود در نظر گرفته شده  11،سازي مبتني بر اهداف چندگانهمدل بهينه

  زا و همسازي كاربرد زمين را از طريق نياز به تخصيص كاربرد زمين به شكل پيوسته و فشرده ترويج توسعه درون
كاربرد زمين واحدهاي همسايگي و  و همسازي 12ونيتوسعه در اين مدل تداخل اهداف توسعه فضاهاي باز. دهدمي

  .(Ligmann, Church & Jakowski, 2004) دهدهزينه فاصله از نواحي شهري را كاهش مي

  الگوهاي پايدار كاربرد زمين  -1-4
. ندآيهاي موجود شهري نمايشگاهي از الگوهاي ناكارآمد هستند كه مسأله اصلي توسعه پايدار به شمار ميكاربرد زمين

تراكم پايين مسكوني، پراكندگي و توسعه سريع فضاهاي باز در شهرها بدون توجه به باز توسعه نواحي رو به انحطاط 
اند، تمامي بر اي در شهرها اتفاق افتادهدرون شهري و كاربردهاي زمين كه به شكلي تك و منفرد به صورت وصله پينه

يي منجر به افزايش جدايي اقتصادي و قومي، پسرفت محيط زيست و چنين روندها. اندفرم موجود شهرها چيره گشته
  .هاي كشاورزي و فرسايش ميراث معماري جوامع شده استكاهش زمين

در نتيجه، اهميت . انرژي مصرف به تنظيمات كاربرد زمين بستگي دارد% 70دهد كه بيش از  تحقيقات نشان مي
  هاي تجربي مدل اين مدل حاصل نتايج و يافته. گرفته شودتواند دست كم تخصيص كاربرد زمين پايدار، نمي

كه توسط طبيعت متضاد در تخمين فعاليت شهري . ريزي كاربرد زمين پايدار است سازي فضايي براي برنامهبهينه
زا، تعادل مدل تخصيص كاربرد زمين پايدار با اهداف چندگانه توسعه يافته است كه توسعه درون. بدست آمده است

دهد و كند و دسترسي به نواحي شهري را ترويج ميدهاي كاربرد زمين در واحدهاي همسايگي را پشتيباني ميتضا
نوپايي مدل در رواج قيود پيوستگي و . دهدهاي توسعه نيافته و بازتوسعه را نيز صورت ميبين حفاظت از زمين ةمبادل

سازد كه ارزش حداقل تراكم توسعه واحد ر را وادار مياين قيود كارب. فشردگي كاربرد زمين واحدهاي همسايگي است
  . همسايگي را مشخص سازد

شناسي بالقوه و كارايي را جهت تواند روشاين مدل همراه سيستم اطالعات جغرافيايي و تحليل فضايي و مدلسازي مي
هري پايدار بعنوان يك مدل ريزي كاربرد زمين فراهم سازد در نتيجه اين امر تخصيص كاربرد زمين شخدمت به برنامه

كند نمايد و تغييراتي را معرفي ميشود كه الگوي شهري موجود را تشخيص داده و ارزيابي مي هنجارين برشمرده مي
كه همسازي و همجواري كاربردهاي زمين در واحد همسايگي و توسعه دروني و باز توسعه قابل دفاع از ديدگاه سياسي 

  ).همان( گيرد را در نظر مي

  سازي براي تخصيص كاربرد زمينفنون بهينه -2-4
 چنين فنوني اجازة. شناخته شده استبراي مشكالت فضايي به شكل وسيعي  سازي بعنوان ابزار هنجارينكارايي بهينه

.  آورند تري نيستند، فراهم ميدادهاي بدست آمده در سطح پايينتحليل سناريو چندگانه را زماني كه نتايج و برون
دهد و شامل توزيع سازي فضايي را مورد قياس قرار ميهاي بهينهاز مدل ايهكالت تخصيص كاربرد زمين زيرمجموعمش

  .مد پيرامون قطعات زمين جهت تعيين تقاضا، حفظ قيود كالبدي، اقتصادي، محيطي و اجتماعي استآهاي كارفعاليت
ـ  هاي فضايي مـي هايي كه شامل تخصيص فعاليتمدل هـاي   اي از رشـته گسـترده  ةه نيسـتند و حـول دامنـ   شـوند، يگان

يـابي تسـهيالت و تملـك اراضـي قـرار      اي، مديريت جنگلداري، بازسازي قطعات زمين، مكـان ريزي شهري منطقه رنامهب
انـد و دو  بندي رياضـي اسـت كـه متغيرهـا اغلـب دوگانـه      هاي تخصيص كاربرد زمين شامل برنامهبيشتر مدل. اند گرفته

  كنند كه آيا فعاليت خاص به قطعه زمين مشخص تخصيص داده شود يا خير؟مي م را ارائهانتخاب تصمي
ها معموالً كامالً نواحي بدون مدل. هاي تخصيص، نبود الگوهاي كاربرد زمين موجود استكمبود اصلي بيشتر مدل

اين امر پيش ) هيافت انقالبير( كه هر تخصيص فعاليتي براي زمين تحت نظر جديد است دهند، چراتوسعه را تغيير مي
  ريزي شهري است كه توسط درگيري وسيع در تعديل وضعيت موجود ارائه فرض غيرموجه و ناپذيرفتني در برنامه

بايد توانايي ارائه راه حل مي) انتقال در وضعيت موجود ،افزودن، رها كردن(ريزي اراضي توسعه نيافته  در برنامه. شودمي
افزايد و يا كند و تسهيالت ويژه را يا ميد داشته باشد كه بخشي از آنچه وجود دارد را حفظ ميبراي وضعيت جديد وجو

  .  كندهاي بهتر جابجا مي به مكان
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به نظر . هاي توسعه نيافته ساخته شده استريزي زميناين مدل از تخصيص كاربرد زمين شهري پايدار بر اساس برنامه
دهد مدل مقياس ايي موجود كه به شكلي واضح پايداري شهري را مخاطب قرار ميسازي فضرسد تنها مدل بهينه مي

بندي چون نواحي مسكوني شهري روستايي، تجاري، صنعتي، تفريحي و  اين مدل اختيارهاي پهنه. اي است منطقه
  .دهداي را در طول زمان تخصيص مي كاربرد ويژه بر پايه فرافكني جمعيت منطقه

تباط متقابل نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي مدل و كاهش گمراهي از چنين آماجي پايداري از طريق ار
بندي واحدهاي فضايي از تخصيص كاربرد مسكوني را در جهت گروه يهاياين مدل بخش. شودمورد خطاب واقع مي

ا به واحدهاي فضايي ريزدانه هايي ر بنديه شده است، كه چنين پهنهتآميخ CAنمايد و بيشتر با مدل محلي  توليد مي
اي  مقياس منطقهدهد، در حالي كه مدل هاي پايداري در مقياس محلي تخصيص ميبر اساس چندين معيار و سنجه

دهد و همچنين از ديدگاه و مفهوم تنوع از گام مشخصي را به سوي مدلسازي تخصيص كاربرد زمين پايدار ارائه مي
اي است و چنين خصوصيات فضايي احتماالً تنها از طريق آميخته كه مدل منطقهجوانب پايداري فضايي و بدين علت 

  .كارآمد استآيد نا بدست مي CAشدن غيرمستقيم با مدل 
  دسته،  سهبه ) پيوسته و ناپيوسته(در مدل تخصيص كاربرد زمين شهري پايدار، قيود تخصيص كاربرد زمين موجود 

  15.بندي  بر اساس همجواريخوشه 14،فشردگي بر اساس لبه 13،بكهپيوستگي بر اساس ش: اندبندي شدهدسته
ها را در پرسش حصول اطمينان گراف ةهاي گوناگون، نظريقيود پيرامون پيوستگي بر اساس شبكه بسياري از انگاشت

. ودشه ميها ارائقوس ةها بوسيلها و همجواري آنها بعنوان گرهكه مكاندر حالي. بردالگوي زمين پيوسته بكار مي
فشردگي بر اساس لبه نيز نسبت و يا محصول توسعه پيرامون طول به سمت معيار معين از مجموعه نواحي توسعه را 

از كاربرد زمين پيرامون هايي را گير است كه خوشهضربه كزادر واقع تنوع چنين رهيافتي قيود مر. نمايدمي سازي بهينه
هاي آيد كه از انگاشت هايي پديد ميبندي بر اساس همجواري از فرمولوشهخ. گير ايجاد نموده استضربههاي  پهنه

  .كندمستقيم توپولوژيكي مربوط به واحدهاي فضايي استفاده مي
  اند؛هدف مناسب جهت تدوين مدل انتخاب شده چهاردر مدل مبتني بر اهداف چندگانه، براي تخصيص كاربرد زمين، 

  .دهدز توسعه و امكانات كارآمد زمين شهري را رواج ميجديد، اين مقوله با ةكاهش توسع -
با وجود تنوع اهميت بين اهداف . دهدكاهش باز توسعه، اين امر تنها تغييرات فضايي قابل دفاع اقتصادي را رواج مي -

  . مبادله بين توسعه جديد و باز توسعه وجود دارد ةيك و دو، اجاز
 جاد كيفيت محيط شهري يا نمايد برايه همجوار، اين مسأله كمك ميكاهش ناهمسازي كاربردهاي تخصيص يافت -
  .خصوص دسترسي عمل نمايدكاهش فاصله بين نواحي توسعه يافته، بعنوان فضاهاي درشت دانه به شكلي برابر در -

  عالئم مدل تخصيص كاربرد زمين شهري پايدار -3-4
اين مدل . ن چنان كه كاربرد زمين در هر سلول همگن استها توسعه يافته است آاي منظم از سلولمدل براي شبكه

  :برد و چندين پيش فرض را به شرح زير در نظر داردانگاشت واحد همسايگي را بكار مي
  هاي كاربرد زمين توسعه نيافته، مجموعه هاي كاربرد زمين، گونهها در ناحيه مورد مطالعه، گونه تعداد كل سلول

هايي كه داراي كاربرد زمين هستند،  هاي كاربرد اراضي موجود، تعداد سلولافته، سلولهاي اراضي توسعه نيسلول
اند و هاي واحد همسايگي كه بعد از تخصيص توسعه يافتهتخمين نياز به كاربرد زمين و كمترين تعداد مورد نياز سلول

ن ديگر تغيير نمايد و يا اگر كاربرد با در نظر گرفتن متغيرهايي چون؛ اگر زمين توسعه نيافته در يك مكان به مكا
يك رابطه شامل متغيرها و در نظر داشتن پيش  ةموجود در يك مكان به مكان ديگر تغيير نمايد و در نهايت با ارائ

  .(Ligmann, Church & Jakowski, 2004) گيرد هاي ارائه شده، مدل را در جهت تخصيص كاربرد زمين بكار ميفرض

  ص كاربرد زمين شهري پايدارتوصيف مدل تخصي -4-4
مدل باز . گيرد زا صورت ميدر اين مدل از تخصيص كاربرد زمين، جستجو براي رواج فشردگي و پيوستگي توسعه درون

براي هر . نمايدتوسعه را در هر جا كه به شكل سياسي قابل دفاع باشد و از لحاظ اقتصادي پاسخگو، پشتيباني مي
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 
پس احتماالً فشردگي . جا كه امكان دارد به ساير كاربردهاي همساز نزديك باشدايد تا آنكاربرد زمين مكان جديد آن ب

  .آيند و كاربرد مختلط همزمان بدست مي
  دو هدف اول در بكارگيري مدل، اجازه تبادل ارزيابي بين كاهش حفظ زمين توسعه نيافته و كاهش باز توسعه را 

توان فشردگي را رواج داد و هم رشد را گسترش و م بين اين اهداف، هم ميبنابراين با تخصيص متغيرهاي مه. دهندمي
از طريق كاهش باز توسعه در جستجوي كاهش تغيير در كاربرد زمين شهري موجود گام برداشته . پراكنده نمود

نگاشت تسهيالت ا هدف سوم بر گرفته از. اي كه همراه با دليل باشد امكان پذير است بنابراين تنها بازتوسعه. شود مي
دهد و با تخصيص سازگاري رفاه، ناهمسازي توسعه و بازتوسعه بين يك قطعه زمين و واحد همسايگي آن را كاهش مي

اين هدف كاربردهاي همجوار مختلط را ) تجاري –مسكوني و مسكوني –مسكوني(هاي متفاوت برابر براي كاربرد زمين
  ).همان( دهدبه قطعه زمين توسعه يافته موجود كاهش مي هدف آخر فاصله توسعه جديد را. دهدصورت مي

  ارزيابي مدل تخصيص كاربرد زمين شهري پايدار -4- 5
  :شودهاي زير مطرح ميدر جهت ارزيابي مدل پرسش

 تحت چه شرايطي الگو كاربرد زمين فشرده و پيوسته است؟ -

  يص را با كاربدهاي زمين موجود موجب هاي زمين جديدالتخصدچه شرايطي حفظ و نگهداري همسازي كاربر -
 شود؟مي

 شود چيست؟باز توسعه كه توسط مدل تجويز مي ةدرج -

تحليل . اگرچه نتايج تخصيص كاربرد زمين توسط اين مدل قابل پذيرش است اما مدل نقاط ضعفي را نيز داراست
كه الگوي بدست آمده از اين مدل پايدار نمايد  حساسيت كه با اهداف مختلف صورت گرفته است اين مسأله را ثابت مي

استفاده از . تواند بعنوان منفعت در نظر گرفته شود و يا از يك سو بعنوان يك نقطه ضعفاين امر از يك سو مي. است
هايي از سناريوهاي هاي ذينفع اجازه دهد كه از بين مجموعهبايد به گروهسازي فضايي مي فنون مولد چون بهينه

  ريزي در يك مدل رياضي معرفي اهداف برنامه ةاز آن جا كه هم. ها را انتخاب نمايد اوت با هم گزينهمناسب و متف
ريزي را كه كمتر تعريف گيرند ساير اهداف برنامههايي كه در نظر ميبايد با گزينه سازان ميشوند، پس تصميمنمي
يرد كه آيا يك واحد همسايگي توسعه يافته است يا خير و گاين مدل تنها در نظر مي. دهند اند را تا حدي ارائه ميشده

هايي از سطح سازگاري بايد اين امر با پيش تعريفانگارد و ميسازگاري كاربرد زمين در واحد همسايگي را ناديده مي
نمايد كاربردهاي همجوار همساز براي تخصيص كاربرد زمين به جاي كاهش صرف هدف ناسازگاري كه تضمين نمي

  .(Ligmann, Church & Jakowski, 2004) تند، بهبود يابدهس

  مدل تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند مركزي .5
. ريزان كاربرد زمين در يك رهيافت پايين به باال توسعه يافته استپيشگويي كاربرد زمين به شكل سنتي از سوي برنامه

كه از  16هاي دلفي روش. يابد يص مينقل تخص ول كاربرد زمين آتي به شكل دستي به هر پهنه تحليل از شبكه حم
  .شودشود تا زماني كه به يك همرايي برسند نيز در اين راستا استفاده ميتفكر گروه متخصصين تشكيل مي

شوند، نخست فرايندي بسيار طوالني است زماني بسياري از مشكالت اساسي پديدار مي زمين در روش تخصيص كاربرد
ها دشوار است، سوم شود، دوم دستيابي به يك انسجام در پيشگويييك پهنه به كاربرده ميكه براي ساختاردهي 

اي غيرواقعي باشد براي مثال اغلب ناسازگاري بين قهطپيشگويي نهايي پايين به باالي ممكن است كه در سطح من
ها در پاسخ به زي پيشگويياي براي بهنگام سافرافكني اشتغال و مسكن آينده وجود دارد، چهارم هيچ راه ساده

  .اي در حال تغيير وجود نداردهوضعيت
 هاي سناريو و ها پاسخ دهد بعد از توسعه مدل، تحليل تواند به تمامي كاستي هاي تخصيص كاربرد زمين ميمدل

ر هايي به شكل دروني سازگاچنين پيشگويي. توانند تدوين و توليد شوندهاي بهنگام شده به سرعت مي پيشگويي
هاي كاربرد اي تعادل يابند و شامل تأثيرات بهبود شبكه حمل و نقل و سياستتوانند به شكلي منطقههستند و مي
، اين پرسشي است كه ابعاد »هاي تخصيص كاربرد زمين براي تمام مناطق مناسب هستند؟آيا مدل« .زمين باشند

ز مسائل محتوايي كه شامل افزايش چند مركزي گيرد؛ مالحظات اقتصادي و سياسي و بسياري اچندي را دربرمي
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هاي تخصيص كاربرد زمين مناطق تك چنين بحث شده است كه بهترين مناطق براي كاربرد مدل. مناطق شهري است
هاي كنترل اند بلكه قادرند پيشگوييمركزي هستند چرا  كه چنين نواحي نه تنها با تعداد كمي اثرات بيروني مواجه

روشن است كه پيشگويي كاربرد زمين در مناطق چند مركزي نسبت به مناطق  .ل مناسب فراهم سازندمنطقه را به شك
هاي دستي  تخصيص كاربرد زمين در تر خواهد شد اگر روشتر است به هر حال بسيار پيچيدهمركزي بسيار پيچيدهتك

  .(Marshall & Law, 2004) اين زمينه بكار گرفته شوند

  ص كاربرد زمين در مناطق چند مركزيتوصيف مدل تخصي -1-5
صورت گرفته است  1990اي در دههساختار مدل الوري و پوتمن است كه براي رشد نواحي حومه شدةاين مدل بهنگام 

هاي بنديبندي متفاوتي ارائه نموده است كه بعنوان كاربرد ويژه دستهو به جاي تخصيص اشتغال اوليه و ثانويه دسته
به جاي مكان سكونت كه براي محل كار  . خرده فروشي، تجاري، صنعتي :شوند، چون ل تلقي ميمدلسازي حمل و نق

دسترسي كلي به . دسترسي كلي به تمامي نواحي صورت گرفته است ةكارگر تعريف شده است، انتخاب مكان بر پاي
اثرات تنظيم توسعه  .گونه اي است كه تخصيص كاربرد زمين با دسترسي به حمل و نقل همگاني در آميخته است

      .)2شكل ( شودسازي مي كاربرد زمين به شكلي واضح در ساختار مدل يكپارچه
  

 مدل كلي تخصيص كاربرد زمين :2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بندي تحليل حمل و نقل با كمك ها در سطح پهنهتوسعه بالقوه بر اساس قيود كالبدي و انتظام يافته است كه در پروژه
  :گيرد و فرايند كلي آن بدين شكل استيستم اطالعات جغرافيايي صورت ميس
  بندي نواحيبندي تحليل حمل و نقل با پهنههمپوشاني پهنه -1
  همپوشاني نتايج با پوشش كاربرد زمين موجود -2
  همپوشاني نتايج با پوشش خاك و شيب -3
  زمين محافظت شده ةهمپوشاني نتايج با الي -4
  وسعه بالقوهت ةمحاسب -5
  بندي توسعه بالقوه براي پهنه بندي تحليل حمل و نقلجمع -6

در هر پروژه تأكيد بر دسترسي بكار رفته در مدل تخصيص كاربرد زمين و دسترسي بكار گرفته در مدل حمل و نقل 
  ده صورت خصوص توليدات دسترسي كلي و كاربرد زمين بالقوه باقي مانتخصيص نسبتاً در. بايد صورت گيردمي
  يكي از . تغييرات تاريخي در الگوهاي فعاليت است ةتخمين عوامل مدل تخصيص كاربرد زمين بر پاي. گيردمي

هاي تاريخي توسط جزييات جغرافيايي مشابه بعنوان ها توسعه مناسب دادههاي بزرگ در گسترش اين مدلچالش
  :هاي مدل شامل موارد زير هستندگذاري فعاليتهاي سال جاري است در اين راستا ارزشداده

 هاي تاريخي در طول دوره تخمينخروجي مدل با داده ةمقايس -

 مرور خروجي مدل توسط متخصصين محلي -

 آزمايشات حساسيت -

بندي قيود كالبدي پهنه  

 كاربرد زمين بالقوه باقي مانده

 مجموعه كنترل هاي آتي منطقه

 تخصيص كاربرد زمين

 مدل حمل و نقل

 كاربرد زمين موجود
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 
هاي توليد نمايد؟ اين امر زماني كه داده آزمايش مهم مدل در اين است كه آيا قادر است رفتار تاريخي را باز

پذير متأسفانه هميشه امكان. يابدهاي تخمين زده، هستند، بيش از پيش قوت ميفاوت با مجموعه دادهارزشگذاري، مت
 ةارائ. بنابراين دو مورد ديگر ارزشگذاري نيز مهم خواهد بود. هايي مستقل ايجاد شودنبوده است كه مجموعه داده

هاي آن حاصل ها و خروجيتا رضايتمندي از مدلنمايد ريزان محلي، جهت مرور كمك ميهاي آتي به برنامهپيشگويي
 عيتدر واق. مفيد خواهند بود هاي حساسيت نيزتحليل. كند كه خطاهاي داده را آشكار سازد شود و كمك مي

هاي حساسيت، براي آزمايش اهميت پسخوراند مدل تخصيص كاربرد زمين در جهت تقاضاي آتي حمل و نقل،  تحليل
  ساختار 

و مقصد را در پاسخ به  أنمايد كه مبدرفتار را نيز مدل مي. تواند شامل چندين گام و پسخوراند باشديابند كه ميمي
دهد، براي نمونه اگر يك جاده جديد، سفر صورت مي تغييرات در سطوح خدمات حمل و نقل به شكل يك جورگشت

  .(Marshall & Law, 2004) دبه يك مركز خريد را سرعت بخشد، بسيار احتمال دارد كه اين سفر صورت گير

  كاربرد مدل تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند مركزي -2-5
ل براي مناطق چند مركزي در اين مدل قن ريزي حمل وهاي برنامه هاي تخصيص كاربرد زمين و مدلتركيب مدل

ين در بسياري مدلسازي هنجار. است آنچه اهميت دارد تركيب مدلسازي هنجارين و تجويزي. صورت گرفته است
ود و زماني كه آينده شنواحي شهري براي ارزيابي كاربرد حمل و نقل و سناريوهاي گزينه كاربرد زمين استفاده مي

توان به اين آينده مطلوب چگونه مي«شود مدل تجويزي وارد عرصه ميدان شده و به پرسش مهم مطلوب يافت مي
كارا » ...گذاري براي حمل و نقل همگاني و بندي سرمايهن پهنهها چوچه تركيبي از خط و مشي«و يا » دست يافت

ناحيه . اين مدل جهت پيشگويي رشد درون نواحي بين مراكز تأسيس شده كارا خواهد بود .دهدخواهد بود؟ پاسخ مي
حي رشد بيشتر در بين نواحي خواهد بود كه در بين نوا. تواند باشدمدل شده شامل چندين نواحي شهري كوچك مي

يابي ناتوان است براي پيشگويي چنين اثراتي مدل تخصيص كاربرد زمين تر واقع هستند و زماني كه روند برونقديمي
  .شودپديدار مي

تواند جوانب چندي را بر شمرد؛ توانايي تنظيم مجموعه اي ميريزان محلي و منطقهمدل در جهت رضايتمندي برنامه
اين امر به كنترل وسيعي بر تخصيص كاربرد زمين و كاستن . تنظيم درصد رشد هاي بيشينه و كمينه رشد ياكنترل
تر كه مجموعه كنترل بصورت منفرد نامناسب اين جنبه از كار براي مناطق وسيع. شودريزان منجر مي هاي برنامه نگراني

  .است نيز مفيد واقع خواهد شد
هاي كاربردي توليد پيشگويي كاربرد اند در واقع روشههاي تخصيص كاربرد زمين به اهداف مدل دستيابي داشتمدل

هاي توانند پيشگوييسازي شوند و همچنين ميتوانند بهنگامزمين كه به شكل دروني همساز هستند به راحتي مي
ها كه برگرفته از منافع امروز هستند، پيرامون كاربرد زمين را صورت دهند كه البته نسبت به طيف كامل خط و مشي

ها، بهبود حمل و نقل همگاني، مديريت تقاضاي حمل و نقل، قوانين كاربرد زمين، حساسيت نشان هون بهبود بزرگراچ
  .دهد مي

دارد جايي كه  بيشتري اما بويژه براي نواحي چند مركزي كاربرد .ها براي نواحي شهري تك مركزي كاراستاين مدل
تواند بر نواحي كه تأثيرات دشوار است و همچنين مدل مي هاي شهريهاي سنتي در حومهكاربرد پيشگويي روش

  . يابند، مؤثر واقع شودبيروني مرزهاي مشخص شده اهميت مي
توانند با ها به شكلي مؤثر مياين مدل. هاي تخصيص كاربرد زمين تجويزي در پي پيشگويي آينده هستندمدل

در مدل تشريح شده نقش مدل . رند به كار گرفته شوندمدلسازي هنجارين كه نتايج آتي كاربرد زمين را بدست دا
هاي حمل و نقل و كاربرد زمين است كه به يك آينده مطلوب دست خط مشي ةتجويزي كاربرد زمين نگاه به مجموع

  .يابندمي
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  بنديجمع
فاظت زمين، ح ،توزيع ،ريزي كاربرد زمين شهري، به مثابه آمايش زمين شهري، به چگونگي استفاده امروزه برنامه

ريزي  ها و كاركردهاي شهري بر اساس خواست و نياز جامعه شهري و هسته برنامه فضايي فعاليت ،ساماندهي مكاني
يابد نحوه چه در اين زمينه اهميت مي آن. نمايد يابي مي بندي و مكان شهري است كه انواع استفاده از زمين را دسته
به بيان ديگر منظور از نظام . نمايدو كاربردهاي متنوع زندگي تعريف ميتقسيم و تخصيص و مكان بهينه براي مصارف 

ها و  كاربرد زمين شهري، مشخص كردن نوع مصرف زمين در شهر، هدايت ساماندهي فضايي شهر، تعيين ساخت
 .هاي شهري است ها با يكديگر و با سيستم چگونگي انطباق آن

ريزان شهري در جهت سامان بخشيدن به استفاده  زمين شهري براي برنامههاي كاربرد  بنابراين آگاهي از الگوها و مدل
  .رود بهينه از زمين امري ضروري بشمار مي

هاي مورد استفاده در تغيير و تخصيص كاربرد زمين  ها و مدل در اين راستا اين نوشتار در پي معرفي اجمالي روش
هاي متداول در زمينه تخصيص و  ا به صورت اجمالي روشدر جهت دستيابي به اين هدف در ابتد. شهري ارائه گرديد

ها و نظريات  با بيان پيشينه بكارگيري اين مدل -مدلسازي تخصيص كاربرد زمين شهري– تغيير كاربرد زمين شهري
گردند و در ادامه معرفي سه مدل، شبيه سازي تغيير پويا كاربرد زمين شهري، مدل  ها  معرفي مي اي ساخت مدل پايه
سازي الگوي پايدار كاربرد زمين مبتني بر اهداف چندگانه و مدل تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند مركزي،  نهبهي

دهد،  بعنوان ابزارهايي براي درك بهتر فرايند تخصيص و تغيير كاربرد زمين شهري، تا آنجا كه اين نوشتار فرصت مي
  .گردد ارائه مي

تجريدي از جهان واقع كه  اند و آن ارائه ها در پيش گرفته دلاست كه اين مها مشهود است هدفي  آنچه در تمامي مدل
براي . هاي كالبدي و فضايي مد نظر است تر سيستم  هاي تخصيص كاربرد زمين شهري بيان هر چه ساده همانا در مدل

توسعه يافته  هاي ريزي كاربرد زمين، دستيابي به الگوي بهينه زيست، بكارگيري مدلمحقق نمودن هدف برنامه
آيد، راهي  پس آنچنان كه از شواهد بر مي. تواند كارا باشد ها مي تخصيص زمين با در نظر داشتن بستر بكارگيري آن

ريزي از  هاي كارامد پيرامون تخصيص كاربرد زمين شهري در فرايند برنامه طوالني در جهت توسعه و بكارگيري مدل
 .  ريزان در پيش است سوي برنامه

Archive of SID

www.SID.ir

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

www.SID.ir
https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


                                                                                                                                                                                                22   
  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 
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  هاي ساماندهي مراكز تجاري ها و سياست الگويابي روش
  

 ***مريم فراهاني -**محمد رضا بمانيان -*احمد صالحي واسكسي

 
  
  

  چكيده
ها به علت حجم باالي اين بافت. دهندهاي شهري را شكل ميمراكز تجاري به عنوان قلب اقتصادي شهرها بخش مهمي از بافت

لذا بررسي نحوه عملكرد اين بخش از . گذارندنها در عملكرد شهر تأثير قابل توجهي بر جاي ميهاي انساني جاري در آفعاليت
اين مراكز به طور معمول در مركز شهرها و محل تقاطع . اي برخوردار استفضاهاي شهري در مطالعات شهري از سابقه ديرينه

هاي ياد شده فوق، لزوم  ويژگي. دهند تشكيل مي ادي شهر راگيرند و از لحاظ عملكردي نيز قلب اقتص هاي اصلي شهر شكل مي راه
 .كندهاي مختلف اين فضاهاي شهري را مطرح مي تدقيق مطالعات در ابعاد و جنبه

توان مطرح نمود اما سوالي  گونه فضاها ميهاي گوناگوني را براي ساماندهي اين هاي مختلف مراكز تجاري، سياست با بررسي جنبه
هاي مناسب ساماندهي مراكز تجاري گوناگون را شناسايي  توان سياست شود اين است كه چگونه مي مطرح مي كه در اين قسمت

  نمود؟
سپس با شناخت . گردند هاي مختلف بافت مراكز تجاري بررسي مي ، گونهدر تحقيق حاضر با بررسي ابعاد مختلف فضاهاي شهري

هاي ساماندهي مراكز تجاري بررسي و شناسايي  قي شهرهاي مختلف، سياستهاي نيازمند الگوي ساماندهي و با بررسي تطبي بافت
  .گردد هاي ساماندهي مراكز تجاري مختلف ارائه مي شده و در نهايت با اتخاذ الگويي مناسب نحوه تعيين سياست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :واژگان كليدي
CBD، ت شناسي مداخله در بافروش ،ساماندهي ،شناسي بافتگونه ،مركز تجاري  

  

  

  

 E-mail: ahmadsalehi2@yahoo.com                                                                                                        ارشد شهرسازي  يكارشناس*
 :Bemanian@modares.ac.ir E-mail                                                          تربيت مدرس استاديار گروه معماري، دانشكده هنر دانشگاه  **

 :maryam_arche_type@yahoo.com  E-mail                            ، دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرسشهري طراحي و ارشد معمارييكارشناس***

21/2/1388: تاريخ دريافت   
11/4/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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  اريهاي ساماندهي مراكز تج ها و سياست الگويابي روش

  30-23: صفحات مقاله 

  مقدمه
گردند و به همين مي ، به مرور زمان دچار فرسودگي و تخريب و عناصر انسان ساخت فضاهاي شهري هاي شهري بافت

از . باشد مي دليل پايدار نگهداشتن كالبدهاي شهري نيازمند مداخالتي در جهت اصالح و بهسازي وضع موجود 
در مفهوم عملكردي خود  CBD. ها هستند1CBD، باشنديازمند توجه و ساماندهي ميي كه نمهمترين فضاهاي شهر

. قتصادي شهر استا-كه در برگيرنده بافت كالبدي شامل بازار و مراكز اداري باشد مي شامل هسته تجاري يا بازار شهر 
گيري تدريجي آنها در داخل هاي شهري نشانگر شكلملكردي مراكز مذكور در داخل بافتبررسي ساختار كالبدي و ع

هاي مذكور محسوب لي مشكالت كالبدي و عملكردي بافتباشد و همين امر نيز عامل اصهاي اوليه شهرها ميبافت
هاي  ريزي توسعه از پيش تدوين شده اين مراكز از يك سو و قرارگيري آنها در گرههبدين معني كه عدم برنام. گرددمي

اين  .آورند مي مشكالت فراواني را در فعاليت شهر پديد  ،كالبدي شديد با ساختار شهريستگي شهري و ايجاد يك واب
   .يابد مي نمود بيشتري  ،در مركز آنها قرار گرفته CBDمشكل در شهرهاي شعاعي يا تك مركزي كه 

امـا   .گيرنـد  مـي  ار هاي جامع مورد تأكيد قـر  طرح درسازي و افزايش حيات اقتصادي مركز شهرها به طور مكرر زنده باز
ها با توجه به ساختار كلي خود و عدم تمركز كافي به حل مشكالت مراكز تجاري هيچگاه پاسـخگوي نيـاز    اينگونه طرح

هـاي مداخلـه    هاي موضعي با سياسـت ، تعريف طرحند لذا جهت ساماندهي مراكز تجاريا ساماندهي مراكز تجاري نبوده
تـوان   شـود ايـن اسـت كـه چگونـه مـي       سوالي كه در اين قسـمت مطـرح مـي    .باشد مناسب و مطالعه شده ضروري مي

در تحقيق حاضر بـا بررسـي ابعـاد مختلـف      خاص را شناسايي نمود؟ CBDهاي مناسب جهت ساماندهي يك  سياست
هـاي نيازمنـد الگـوي     سپس بـا شـناخت بافـت   . گردند هاي مختلف بافت مراكز تجاري بررسي مي ، گونهفضاهاي شهري

هاي ساماندهي مراكز تجـاري بررسـي و شناسـايي شـده و در      ، سياستو با بررسي تطبيقي شهرهاي مختلف ساماندهي
  .گردد هاي ساماندهي مراكز تجاري مختلف ارائه مي نهايت با اتخاذ الگويي مناسب نحوه تعيين سياست

  آن اجزاء عملكردي و ساختارو  CBDمفهوم  .1
CBD  مخفف واژهCentral Business District اين واژه بـه معنـي مركـز تجـاري شـهر بـوده و در مفهـوم        . باشد مي

  هـا،  ز خـرده فروشـي  گيـرد كـه شـامل عناصـر مختلفـي اعـم ا      يك بافت و فضاي شـهري را در بـر مـي   عملكردي خود 
ـ   مي... هاي مالي و بانكي و هاي مختلف، اماكن اداري،كاربريفروشگاه   ين سـاير عناصـر شـهري بـه طـور      باشـد كـه در ب
الزم بـه  . هاي مالي و تجاري بر ساير عملكردهاي فضا غلبـه دارد اي كه عملكرد كاربرياند به گونه اي جاي گرفتهفشرده

، شـبكه  هـاي مسـكوني  ي معمول فضاهاي شـهري نظيـر كـاربري   ها توجه به عناصر كاركردCBDذكر است در بررسي 
از اين فضا در مكالمـات عامـه مـردم امريكـا بـا عنـوان       . باشدياي برخوردار ماز اهميت ويژه... ضاهاي عمومي و ، فمعابر

Downtown شود نام برده مي (Wikipedia,2009) . ترتيب با تعريف بدينCBD  به عنوان مركز تجاري شهر و فضاي
 اما نكته مهمي كـه . گردد مي هويت اصلي اينگونه فضاها مشخص شهري كه عملكرد عمده اقتصادي در آن جريان دارد، 

 هـا CBDاء عملكـردي و سـاختاري   زاجـ ، شـناخت  اي برخوردار است ي از اهميت ويژهدر بررسي و شناخت مراكز تجار
 .دهنـد  را تشكيل مي مراكز تجاريمجموعه اجزاء و عواملي هستند كه  مراكز تجارياجزاء عملكردي و ساختار  .باشد مي

 :تقسيم نمودتوان  را به چهار دسته مي بندي كلي اين اجزاءدر يك دسته
   تـوان  بنـابراين مـي  . گـردد  هـا تشـكيل مـي    فروشـي خـرده مجموعـه  از اجتمـاع   مركز تجـاري هر : ها خرده فروشي -الف

  . مراكز تجاري شناختمهمترين بخش  را ها فروشيخرده
نقليه، شبكه ها و وسايل  توجه به تغييرات حاصل در تكنولوژي و استفاده روزافزون از ماشين امروزه با :شبكه معابر -ب

نيز از اين امر  مراكز تجاريگرديده است و  تبديل هاي مراجعه مردم يكي از مهمترين اجزاء بازارها و محل به معابر
  . مستثني نيستند

باشند كه فضاهاي مسكوني را نيز ها بخشي از بافت شهري ميCBDهمانطور كه اشاره شد  :فضاهاي مسكوني -ج
به نوعي عامل   ،كز تجاري به عنوان يك فضاي زندگيمرا وه بر كمك به حفظ هويت اين كاربري عال. شوند شامل مي

د حس تعلق به محيط گردد به طوري كه با تقويت اين بعد عملكردي فضا و ايجا حفاظت و كنترل فضا نيز محسوب مي
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افزود و نوعي كنترل توان عالوه بر باال بردن امنيت محيط بر عوامل حفاظت فضاي شهري نيز  ، ميدر بين ساكنين
  .دروني براي فضا ايجاد نمود

، باشد هاي جاري در آن فضا مي ، كاربريهريگذار بر هر فضاي شاز عوامل تأثير :هاي گوناگون جاري در فضا كاربري -د
ان ها كه به طور معمول در مراكز تجاري به عنو از مهمترين اين كاربري... ، خدماتي و اعم از كاربري اداري، آموزشي

را مركز  CBD، كاربري اداري فضا است به طوري كه در برخي موارد كند ردهاي اصلي فضا ايفاي نقش مييكي از عملك
  .نماينداداري شهر معرفي مي -اري تج

  CBDنظري گذرا بر مشكالت و معضالت جاري در  .2
شود كه عمده مشكالت جاري  ا مطرح ميهه مراكز در عملكردهاي شهري دارند، اين سوالگونبا توجه به اهميتي كه اين

د و چه نكاتي را مد باشند؟ در جهت رفع اين مشكالت چگونه بايد عمل نمودر فضاهاي مذكور شامل چه مواردي مي
   ؟نظر قرار داد

هاي مشخص توان مشكالت مراكز فوق را در تيپدر مراكز تجاري شهرهاي مختلف مي با نگاهي گذرا به مشكالت جاري
، بحـث افـول عملكردهـاي جـاري در     خورددر مراكز تجاري مختلف به چشم مي ندي نمود از جمله مشكالتي كهبدسته

  و در مركـز تجـاري    ناتينگهـام به عنـوان مثـال ايـن مشـكل در شـهر      . باشدر تغيير نيازهاي جوامع انساني ميفضا در اث
رور زمان و يا حـوادث طبيعـي و غيرطبيعـي    اثر مگوني بافت كالبدي شهرها در تخريب و دگر. ايجاد گرديد ماركتليس

همچنـين مشـكالت موجـود در    . گرددبعد كالبد ايجاد مي باشد كه درنيز از جمله مشكالتي مي... له و زلز ،مانند جنگ
شـكالت قابـل   بافت كالبدي مراكز تجاري سنتي به علت عدم پاسخگويي كالبد به نيازهاي امروزين فضـا از مهمتـرين م  

هاي نامناسب نظير آنچه كه در بافت بازار اصفهان و همدان گيريباشد كه گاهي اوقات تصميمهاي تجاري ميتوجه فضا
مراكـز   از طـرف ديگـر افـول   . گـذارد ملكرد اين فضاهاي شهري به جاي مـي ناپذيري را بر ع، آثار جبرانه وقوع پيوستب

تـرين  تـوان بـه عنـوان متـداول    روزي را مين شهرهاي امگيري مراكز جديد به ويژه در كالاقتصادي قديمي در اثر شكل
باشـد  ناخت دقيق علل وقوع اين مسائل مـي جهت حل مشكالت فوق نياز به ش. مشكالت اين گونه فضاها به شمار آورد
  .باشدصر و ابعاد مراكز تجاري ميسر نميكه اين امر نيز جز با شناخت كامل عنا

  شناسي بافت مراكز مذكوري در مراكز تجاري بر اساس گونهيابي علل و عوامل معضالت جارريشه .3
شود ه به آنها اجزاء عملكردي گفته ميگيرند ك همانطور كه بيان شد مراكز تجاري از مجموعه اجزا و عواملي شكل مي

. دهند هاي مختلفي در فضا قرار گيرند و بافت مراكز تجاري را تشكيل اما خود اين اجزاء ممكن است در حاالت و شكل
ت مداخله باشند و سياس ها در چند دسته عمده قابل تقسيم مي اين بافت: شود اين است كه سوالي كه مطرح ميحال 

  ؟مناسب هر دسته كدام است
 :گيرد كه عبارتند از ، هر فضاي شهري از دو بعد اصلي شكل ميهاي ارائه شده توسط صاحب نظرانبنديمطابق دسته

باشد كه از آن به عنوان فرم نيز ياد  شامل مجموعه ساختارهاي فيزيكي موجود در مكان ميكالبد . كالبد و فعاليت
با توجه به . دهد شود و فعاليت شامل كليه عملكردهاي جاري در فضا است كه به ساختار كالبدي مجموعه جان مي مي

  يازمند مداخله و اصالح، از گردد در بازشناسي انواع مختلف مراكز تجاري ن اين امر در مطالعه حاضر تالش مي
  .شناسي بافت مبتني بر اين دو بعد و تلفيق حاالت مختلف آنها استفاده شودگونه

 .، كالبد تاريخيكالبد فرسوده، كالبد غيرفرسوده: ريم كه عبارتند ازخو در اين روش با سه دسته كالبد بر مي
مراكز تجاري فعال، مراكز تجاري : توان در نظر گرفت در دو حالت مي همچنين از لحاظ فعاليتي نيز مراكز تجاري را

  .دچار ركود فعاليتي و يا در معرض تهديد
 1در جدول . يابيم هاي زير در زمينه بافت مراكز تجاري دست مي حال با تلفيق حاالت مختلف كالبد و فعاليت به گونه

  .)1386صالحي، ( در مقابل آن ذكر شده استهاي مختلف بافت مراكز تجاري و راهكارهاي مداخله مناسب هر يك  گونه
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  اريهاي ساماندهي مراكز تج ها و سياست الگويابي روش

  30-23: صفحات مقاله 

  
  
  
   

  
  

  بررسي الگوي ساماندهي .4
ور كـه در جـدول فـوق    همـانط . باشـند  باشد كه نيازمند الگوي سـاماندهي مـي   بحث اصلي ما در مورد مراكز تجاري مي

بـدي مناسـب باشـد    شـود كـه داراي ارزش كال   الگوي ساماندهي براي مراكز تجاري در نظر گرفته مي  ،شود مالحظه مي
اينگونه فضاها ممكـن  . يعني كالبد فرسوده و ناكارآمد نبوده و از لحاظ فعاليتي نيز مجموعه دچار ركود فعاليتي نيستند

شـوند   ها مشـاهده مـي   گونه بافتترين مشكالتي كه در اين هاي مختلفي دچار مشكل باشند از جمله عمده است از جنبه
  :عبارتند از

 .CBDزاي ساختاري ضعف برخي از اج -
  .هاي ناسازگار با يكديگر ها و در كنار هم واقع شدن فعاليت عدم ساماندهي فعاليت -
  .هاي جاري در فضا عدم هماهنگي و همخواني كالبد با فعاليت -
 .ها تازدياد ابعاد فعاليتي جاري در فضا و ايجاد تداخل فعاليتي و عدم توان پاسخگويي كالبد به حجم باالي فعالي -
  .ايجاد اختالل در ساختار كالبدي و شبكه حمل و نقل شهري -

تعريفي كه براي اين الگو . شود براي رفع مشكالت ذكر شده فوق از الگوي مداخله ساماندهي استفاده گردد پيشنهاد مي
ر سطح فضاهاي تعريف روابط فضايي د تعريف يك سازمان مجدد در سطح محدوده و باز: باشد عبارت است از مدنظر مي

اساس ساماندهي بر . فعاليتي در سطح محدوده -به يك هماهنگي و سازگاري كالبدي شهري به منظور دستيابي
 .)1386صالحي، ( استفاده بهينه از امكانات موجود در فضا و اصالح روابط اجزاي فضا مبتني است

  بررسي تجربيات كشورهاي ديگر در زمينه ساماندهي مراكز تجاري .5
، تجربيات دو پروژه اجرا شده ه در زمينه ساماندهي مراكز تجارير اين بخش جهت آشنايي بيشتر با تجربيات گذشتد

  .گيرد در شهرهاي كنكسويل ايالت تنسي و شهر ديترويت ايالت ميشيگان آمريكا مورد بررسي قرار مي

  :2ساماندهي مركز تجاري شهر كنكسويل -1- 5
 17300حدود  2005جمعيت اين شهر در سال . باشد اياالت متحده آمريكا واقع مي 3شهر كنكسويل در ايالت تنسي

ها و ، سياستجه به هدف كالن در نظر گرفته شدهشهر كنكسويل و با تو CBDدر طرح بهبود وضعيت . نفر بوده است
 :پردازيم در زير به بررسي آنها ميراهبردهايي مد نظر قرار گرفتند كه 

، پرتحرك و گردد لب تجاري و فرهنگي منطقه مي، تبديل به قكنكسويل پس از اجراي طرحشهر  CBD: 4هدف كالن
  .، خريد و سكونتمحل اجتماع و قدم زدن افراد، با عملكردهاي تفريح و سرگرمي، كار ،الفع

كه در زير به آنها  هايي را مدنظر قرار دادند ريزان و مديران شهر كنكسويل جهت دستيابي به اهداف فوق سياست برنامه
  :شود اشاره مي

هاي جاري در مركز تجاري و در  ش فعاليتياي پرتحرك و قابل زندگي از طريق افزاتبديل مركز تجاري به منطقه -1
  .، اشتغال و سكونتاجتماعي، فرهنگي، دولتي، تفريحي، خريد: شاملهايي  كنار هم قرار دادن فعاليت

هاي قديمي از طريق اعمال اريخي از طريق تشويق استفاده مجدد از ساختمانبهبود فضاهاي طبيعي و اماكن ت -2
  .هايي نظير كاهش ماليات مشوق

  هاي مختلف بافت مراكز تجاري و راهكارهاي مداخله مناسب هر يك گونه: 1جدول
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، هنري و آموزشي در سطح منطقه و ايجاد گيتقويت بعد اجتماعي فضا با تبديل مركز تجاري به يك مركز فرهن -3
  .هاي عمومي شهر ليتماندني براي فعا ه يادهاي باي از فضاهاي عمومي با المان مجموعه

  .ها و نمادهاي مركز تجاري تقويت شاخص -4
  .CBDتشويق سكونت در بخش  -5
ــا اســتفاده از  CBDهــاي تجــاري  گــذاري و ارتقــاي ظرفيــتســرمايه -6 ــزايش  يــك ســري محــركب   هــا جهــت اف

  .هاي شغلي در سطح منطقه گذاري در بخش تجاري و حمايت از فرصتسرمايه
  .ها ري به عنوان يك مركز خدمات دولتي در تعامل با ساير كاربريارتقاي مركز تجا -7
  .طراحي يك فضاي پياده در مركز تجاري با فضاهاي عمومي مناسب -8
، به صورتي كه حمل و نقل كاال و مسافر به راحتي صورت گيرد و تسهيالت ايجاد يك سيستم حمل و نقل مناسب -9

 ).Haslam, Bill، 2005( م گرددالزم براي پارك وسايل نقليه نيز فراه

  5شهر ديترويت CBDساماندهي  -2- 5
اين شهر با جمعيتي بالغ بر . باشد كه در اياالت متحده آمريكا واقع است مي 6شهر ديترويت از شهرهاي ايالت ميشيگان

ارات را در سطح مركز شهر ديترويت بيشترين تراكم اد. شود نفر به عنوان مركز ايالت ميشيگان شناخته مي 950,000
قاضي و رئيس دادگاه و وجود دادگاه فدرال در آن به عنوان مركز  120همچنين با فعاليت بيش از . باشد ايالت دارا مي

هايي كه براي ساماندهي اين مركز تجاري در نظر گرفته شده است اشاره  در زير به سياست. باشد قضايي نيز مطرح مي
  .كنيم مي
  هاي خصوصي در سطح محدوده و شركت يتوسعه ادارات دولت -1
  ها فروشيسعه و بهبود وضعيت خردهتو -2
  ايجاد يك طرح طراحي شهري مناسب براي مركز تجاري  -3
 رويهاي مخصوص پيادهطراحي گذرگاه -4
، برپا ها ازهيت نماي ظاهري و ويترين مغهاي مركز تجاري از طريق بهبود كيفروي در خيابانايجاد عالقه براي پياده -5

  ها ها در سطح خيابان ا كردن كافهها و برپهاي هنري در امتداد خيابانكردن گالري
  از باز  معماري از فضاها از طريق تشويق مردم و ادارات بر حفظ كيفيت معماري و استقبال -حفاظت تاريخي -6

 سازي بناهاي فرسودهزنده
  ساماندهي سيستم حمل و نقل -7
  ها در مركز تجاري وضعيت پاركينگ ساماندهي -8
 توسعه توريسم و توسعه ابعاد فرهنگي محيط  -9

  تشويق اسكان در بخش مركزي شهر و بهبود فضاهاي همسايگي -10
  :از جمله CBDاعمال سياست حفاظت عمومي از  -11

  سوزيگيري جرايم و وقوع آتششكل كنترل دقيق به منظور جلوگيري از •
  ها و وسايل امنيتي خرين تكنولوژياي استفاده از آتشويق سازندگان بر •
  CBDسوزي به ساكنانتشهاي پيشگيري از آ ، مهار آتش و همچنين تكنيكهاي تخليهآموزش روش •

  
  
  
  
  
  
  
  

 شهر ديترويت  CBD:2تصوير                                       مركز تجاري شهر كنكسويل  :  1تصوير

2008 ،www.ci.detroit.mi.us 
 : ماخذ
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  اريهاي ساماندهي مراكز تج ها و سياست الگويابي روش

  30-23: صفحات مقاله 

  هاي ساماندهي به كار گرفته شده در مراكز تجاري  بررسي تطبيقي سياست -3- 5
در ايـن  . گيـرد  در مراكز تجاري مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار مـي     هاي گوناگوني  شود سياست همانطور كه مشاهده مي

هاي عمده  ، سياستي چند نمونه ديگر از مراكز تجاريهاي ساماندهي و بررس بندي سياستقسمت سعي داريم با دسته
  .استفاده شده در ساماندهي مراكز تجاري را بررسي نماييم

 ،)www.ci.detroit.mi.us،2007 (ديترويـت  ، )Haslam & Bill،2005 ( در اين راستا مراكز تجاري شـهرهاي كنكسـويل  
 10لونگمونـت  ،)www.bristoltn.org،2007 ( 9بريسـتول  ،)1379معلمـي، ( 8ناتينگهام ،)Davis & Brooks،2002( 7بالتيمور

)2007،www.ci.longmont.co.us(، 11ســـــــنفورد )1995،Dewan,Terrence( 12و ليـــــــون )2007 ،www.lyons-

colorado.com( م مشـخص  هاي ساماندهي به كار گرفته شده در هركـدا  و سياست گرفتندرد بررسي و مقايسه قرار امو
هـاي   ، از سياسـت ت موجود در فضاي شهري مد نظـر خـود  برخي از شهرهاي مورد بررسي با توجه به مشكال. گرديدند

هـاي موجـود سـعي نمودنـد در راسـتاي       كارگيري اكثر سياسـت  خاصي به طور ويژه بهره بردند و برخي ديگر نيز با به 
 هاي به كار گرفته شده در شهرهاي مختلف مشـخص  سياست 2 شماره در جدول. ساماندهي مراكز تجاري اقدام نمايند

، تنها هااتي مختلف تعيين شده و اين سياستهاي مطالعهاي فوق با بررسي نمونهالزم به ذكر است سياست. شده است
، بازسـازي،  هاي الگوهاي ديگر مبتني بر نوسـازي باشد و از بررسي سياستهاي مبتني بر الگوي ساماندهي ميسياست

 .پرهيز شده است... سازي و ز زندهبا
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

مراكز ها مطرح شده عموميت بيشتري در ساماندهي  شود تعدادي از سياست مشاهده مي 1شماره همانطور كه در نمودار
 لذا از نكات مهم. روها روي و اصالح پيادهارتقاي سيماي بصري مركز تجاري، ترويج پياده: تجاري دارند كه عبارتند از

روي در  سازي محيط و همچنين ترويج پيادهارتقاي سيماي بصري و زيباهاي  قابل استنتاج نمودار فوق اهميت سياست
هاي به كار گرفته شده در امر ساماندهي مراكز وح مشخص است عمده سياستبه وض. باشد فضاهاي مراكز تجاري مي

هاي فضا هاي فضا با اصالح روابط اجزاء و عملكردي ظرفيتاز امكانات موجود و ارتقاتجاري در راستاي استفاده بهينه 
ندهي و هاي ساماتبندي و شناخت سياسه به اين امر كمك شاياني به دستهاند كه توجمورد استفاده قرارگرفته

  .هاي فوق مي نمايدپارامترهاي موثر در سياست

  هاي ساماندهي مناسب مراكز تجاري مختلف الگويابي سياست . 6
سوالي كه در اين قسمت مطرح . هاي مختلفي براي ساماندهي مراكز تجاري وجود دارد ، سياستور كه بررسي شدهمانط

  ؟خاص را شناسايي و اتخاذ نمود CBDهاي مناسب جهت ساماندهي يك  توان سياست شود اين است كه چگونه مي مي
گردد بر اساس بررسي مشكالت  د ميهاي مناسب ساماندهي مراكز تجاري پيشنها الگويي كه جهت تعيين سياست

آوري مجموعه معدر اين راستا از يك سو به ج. باشد هاي ساماندهي مي موجود در مراكز تجاري و انطباق آنها با سياست
هاي ساماندهي و الگوي مداخله هر كدام تعيين  ها پرداخته شد و از سوي ديگر سياستCBDمشكالت موجود در 

  .گردد ، ارتباط دو سوي اين معادله برقرار ميهايي تحت عنوان پارامترهاي شناختامترحال با تعيين پار. گرديد

 هاي ساماندهي به كار گرفته شده در مراكز تجاريبررسي سياست:  2جدول 
هاي  بررسي ميزان استفاده از سياست:  1نمودار 

 هاي مطالعه شده ساماندهي مطرح شده در نمونه
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پارامترهاي فوق مجموعه اطالعاتي هستند كه قبل از اجراي هرگونه مداخله جهت ساماندهي مراكز تجاري بايد مورد 
ين فضاها كالت عمده موجود در ااين پارامترها بر اساس بررسي اجزاي ساختاري مراكز تجاري و مش. بررسي قرار گيرند

هاي  پارامترهاي بررسي و سياست. اند آوري و تعيين شدههاي موردي شهرهاي مختلف جمعو بر اساس مطالعه نمونه
  .ارائه گرديده است 3 شماره ساماندهي مرتبط در جدول

  پارامترهاي نيازمند بررسي جهت ساماندهي مراكز تجاري:  3جدول 

  بنديجمع
، نحوه ش از هرگونه اقدامي در اين فضاهابه اهميتي كه مراكز تجاري در عملكردهاي شهري دارند بايد پيبا توجه 

اي  ي از اهميت ويژهنكته مهمي كه در بررسي و شناخت مراكز تجار. مداخله و آثار و نتايج ناشي از آن را بررسي نمود
 مراكز تجارياجزاء عملكردي و ساختار  .شدبا مي هاCBDاء عملكردي و ساختاري زاج، شناخت برخوردار است

گيرد  اما اين اجزا خود از دو بعد اصلي شكل مي. دهند را تشكيل مي مراكز تجاريمجموعه اجزاء و عواملي هستند كه 
كز تجاري نيازمند گردد در بازشناسي انواع مختلف مرا با توجه به اين امر پيشنهاد مي. كه عبارتند از كالبد و فعاليت

  .شناسي بافت مبتني بر اين دو بعد و تلفيق حاالت مختلف آنها استفاده شودخله و اصالح، از گونهمدا
شود  باشد و اين الگو براي مراكز تجاري در نظر گرفته مي ي ميهيكي از الگوهاي مداخله در مراكز تجاري الگوي ساماند

گونه فضاها ممكن اين. عه دچار ركود فعاليتي نباشدكه داراي ارزش كالبدي مناسب بوده و از لحاظ فعاليتي نيز مجمو
شود براي رفع آنها از الگوي مداخله ساماندهي استفاده  هاي مختلفي دچار مشكل باشند كه پيشنهاد مي است از جنبه

 هاي مختلف ساماندهي مراكز تجاري كه تا توان سياست در اين راستا با استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر مي. گردد
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  اريهاي ساماندهي مراكز تج ها و سياست الگويابي روش

  30-23: صفحات مقاله 

ها عموميت بيشتري در  اند را شناسايي نمود اما در اين ميان تعدادي از سياست به حال مورد استفاده قرار گرفته
با . روها روي و اصالح پيادهارتقاي سيماي بصري مركز تجاري، ترويج پياده: دارند كه عبارتند ازساماندهي مراكز تجاري 

اكز تجاري، تالش گزاران در ساماندهي مرهاي سياست ها و تالش دغدغه مترينيابيم از مه نگاهي به اين مسئله در مي
هاي  اريگذ كه اين امر بايد در سياست. باشد دهي به فضا و اجتماعي كردن اين فضاهاي شهري ميدر راستاي هويت

  .ولين مورد توجه ويژه قرار گيردئمس
گردد بر اساس بررسي مشكالت  مختلف ارائه مي هاي مناسب ساماندهي مراكز تجاري راهكاري كه جهت تعيين سياست

گردد با بررسي  در اين راستا پيشنهاد مي. هاي ساماندهي مبتني است موجود در مراكز تجاري و انطباق آنها با سياست
هاي ساماندهي  ، ارتباطي منطقي بين مشكالت موجود در فضا و سياستهايي تحت عنوان پارامترهاي شناختپارامتر

 .هاي مناسب ساماندهي مركز تجاري مد نظر اتخاذ گردد ري برقرار گردد و در نهايت سياستمراكز تجا

  منابع
   .دانشگاه تهران تهران، "تحليل فضاهاي شهري") 1375(بحريني، سيد حسن 

.دانشگاه تهرانتهران،  "مرمت شهري" )1381(حبيبي، سيد محسن و مقصودي، مليحه   
.دانش آفرين تهران، "مكان ساماندهي" )1382(شيراني، حسين   

  .دانشگاه تهرانتهران،  "بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا") 1384(شماعي، علي و پوراحمد، احمد 
نامه كارشناسي پايان"شهرها) CBD(فعاليتي مركز تجاري - هاي ساماندهي كالبديشيوه بررسي") 1386(صالحي واسكسي، احمد  

 .اه تربيت مدرسدانشگ تهران، ،ارشد
.دانشگاه تهرانتهران،  "سازي بناها و شهرهاي تاريخيباز زنده" )1365( فالمكي، محمدمنصور   
.شماره اول "هفت شهر" ) 1379(هاي صنعتي و تجاري  محلهمعلمي، بهرام، احياي   

 
Davis , Brooks (2002) "Downtown Baltimore Revitalization Plan" Brooks Davis & Holly Mattei & Kyle Rauch , 
 at: www.co.fairfield.oh.us /rpc/downtown_plans/Baltimore. 
Dewan , Terrence " Recommended Improvement Strategies Downtown Sanford Market Study Sanford CDBG 
Quality Main Street Project" at:http:// www.sanfordmaine.org. 
Haslam , Bill,(2005) "Downtown Improvement Strategy Public Review Draft"  at:www.cityofknoxville.org 
/downtown /disreport.pdf. 
Shields ، Martin (2001) "Revitalization Guide for Small Downtowns"  at: http://srdc.msstate.edu/cred/02conf 
/session2 /shields.ppt. 
Shields Martin  (9 April ، 2001) "A Manual for Small Downtowns"  Pennsylvania, The Pennsylvania State 
University at: www. � noxville.areaconnect.com/statistics.htm. 
the City of Bristol Tennessee (1995) "Downtown Improvement Concept Plan" at : www.bristoltn.org 
Central Business District , at: www.ci.longmont.co.us/planning/lacp/pdfs/central.pdf. 
 

  
 :ها نوشت پي

                                                 
1.Central Business District 
2. Knoxville 
3. Tennessee 
4.Goals 
5. Detroit 
6. Michigan 
7  . Baltimore 
8. Nottingham 
9. Bristol 
10. Longmont 
11. Sanford 
12. Lyon 
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  هاي پيشگيري از جرممروري بر مناقشات نظري پيرامون امنيت و روش
   * الهام سوري

  چكيده
توان گفت، وجود محيطي امن بـراي  در واقع مي. كيفيت مطلوب در طراحي شهري است ترين عوامل سازندهامنيت يكي از مهم

  هـاي نـاامن، سـاير   هـاي ناشـي از مكـان   محـيط و نگرانـي  امنـي در  احساس نا. باشدزندگي از ضروريات و نيازهاي اصلي انسان مي
امنيـت  . پذير نخواهد بودهاي انساني را تحت شعاع قرار داده و امور اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و غيره به درستي انجامفعاليت 

يت موجب كاهش اسـتفاده  كمبود امنيت، احساس خطر و ترس از جرم و جنا. گرددهاي آنها بر ميبه حفاظت از اشخاص و دارايي
 تـوان گفـت، ايجـاد احسـاس امنيـت و ايمنـي الزمـه       بنابراين مي. گرددهاي شهري ميهاي همگاني و عدم كارايي محيطاز عرصه

رود و بـدون  ترين عوامل پايـداري فضـاهاي شـهري بـه شـمار مـي      احساس امنيت يكي از اصلي.  باشدموفقيت طراحي شهري مي
از اينرو دانش طراحي شـهري خـود را   . تعامالت اجتماعي شهروندان نخواهد بود شهري عرصه حضور و احساس امنيت هيچ فضاي

  .داندملزم به برقراري اين كيفيت كليدي در فضاهاي شهري مي
باشـد و ايـن   ها مقدم بر درمـان آنهـا مـي   گونه كه در مسئله بهداشت و درمان اجتماعات انساني موضوع پيشگيري از بيماريهمان

گونه است يعني جلـوگيري و پيشـگيري   اي پذيرفته شده است، در خصوص جرائم شهري نيز بدينمطلب به عنوان يك اصل ريشه
هاي قضايي و انتظامي يك كشور طي سلسـله اقـداماتي پـر    كردن از وقوع جرايم مقدم بر تمامي اقداماتي است كه دولت و دستگاه

  .زات و تنبيه كننددهند تا فرد مجرم را مجاهزينه انجام مي
رويكرد نخست، رويكرد غيرمكاني است كه به كـاهش و  . پردزان رايج استبه طور كلي دو رويكرد پيشگيري از جرم در ميان نظريه

هاي اخالقي، بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعـه،  هاي شخصي ارتكاب جرم از طريق آموزشيا از بين بردن انگيزه
رويكرد ديگر رويكـرد مكـاني   . اين رويكرد در برخي منابع رويكرد اجتماعي نيز ناميده شده است. جريمه  اشاره دارد وضع قوانين و

  هـايي خـاص در مكـاني مشـخص     تر كردن امكان ارتكاب جـرم بوسـيله كـاربرد تكنيـك    است كه هدف اصلي آن سخت) موضعي(
 . باشدمي

پردازان هر رويكرد را نيز مورد بررسي اين دو رويكرد، اختالفات موجود بين نظريه اين مقاله ضمن بررسي مناقشات نظري پيرامون 
هاي پيشـگيري از جـرم  و همچنـين علـت     پردازان پيرامون امنيت و روشبندي آراي اين نظريهدر پايان نيز به جمع. دهدقرار مي

  . اساسي اين مناقشات و اختالف نظرها پرداخته شده است
تـوان گفـت از طريـق طراحـي     مـي  "ارتقاي احساس امنيت"هاي صورت گرفته پيرامون پردازيتوجه به تمام نظريهبه طور كلي با 

نخسـت  : البته در اين راستا دو نكته مهم حائز اهميت اسـت . توان جرائم را در فضاهاي شهري كاهش دادكالبدي تا حد زيادي مي
  زمـان و مكمـل هـم بـوده، روابـط      هـا هـم  شوند، بلكـه ايـن كيفيـت   اد نميهاي طراحي شهري به تنهايي ظاهر و ايجآنكه، كيفيت

هاي طراحي شهري مانند احساس تعلق است كه اي با هم دارند و ايجاد احساس امنيت در فضا نيازمند ارتقاي ساير كيفيتپيچيده
  . حضور شهروندان را در فضا تشويق نمايد

. گيري از جرم به درك عميق زمينه محلـي نيـاز دارد  و تكنيك مناسب براي پيشاز سوي ديگر بايد در نظر داشت كه اتخاذ روش 
در مكاني خلوت و به اصطالح سوت و كور ممكن است ايجاد سرزندگي براي جلب افراد، نظارت طبيعي آنها و كاهش امكان وقـوع  

محيط شده و با افزايش امكـان ارتكـاب   جرم مفيد به نظر رسد، ولي اين سرزندگي اگر از حد خاصي تجاوز نمايد، موجب آشفتگي 
  .    دهدجرم امنيت را كاهش مي

  

  :اژگان كليديو
  پيشگيري از جرم، رويكرد مكاني، رويكرد غيرمكاني هايامنيت، روش

  
 Email: elham.souri@gmail.com                                 دانشجوي طراحي شهري دانشگاه شهيد بهشتي                                                    * 
  

25/1/1388: تاريخ دريافت   
15/3/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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  هاي پيشگيري از جرممروري بر مناقشات نظري پيرامون امنيت و روش
  38-31: صفحات مقاله 

  مقدمه
هر دو در عربي  2و ايمني 1گرچه امنيت. ترس بودن استاي عربي از ريشه امن و به معني راحت، آسوده و بيامنيت واژه

اي امنيت مفهومي اجتماعي است و كاربرد آن نيز به گونه .اند، اما معناي آنها را نبايد با هم اشتباه كرداز يك ريشه
كند و ايمني به معني دوري از خطر و در سالمت زيستن است و كاربرد آن مرتبط با شهر، جامعه و جمع معني پيدا مي

صل و از آنجا كه ورود به بحث تفاوت ميان امنيت و ايمني براي خود نياز به مطالعه و پژوهش مف. عمدتاً فردي است
عنوان يك احساس فرض شده و لذا، امنيت در اين مقاله به  .باشدي اين مقاله ميمستقلي دارد كه خارج از وظيفه

  . گرددايمني شرايطي عيني يك محيط سالم و بدون خطر براي ساكنين تلقي مي
  اس امنيـت هـيچ فضـاي    آيد و بدون احسترين عوامل پايداري فضاهاي شهري به شمار مياحساس امنيت يكي از اصلي

از آنجا كه در دانش طراحـي شـهري توجـه بـه ايجـاد      . عرصه حضور و تعامالت اجتماعي شهروندان نخواهد بود ،شهري
شود و حس امنيت رابطه مسـتقيمي بـا پيشـگيري از جـرم و     اي مهم براي طراحان شهري تلقي ميحس امنيت وظيفه

  هـاي مختلـف آن را مـورد نقـد قـرار      اين زمينه اظهار نظر كرده و جنبـه  پردازان بسياري درجنايت دارد، تاكنون نظريه
  .اندداده

  آيـا بـا تمهيـدات كالبـدي     "به دنبال پاسخگويي بـه ايـن پرسـش اسـت كـه       اين مقاله با بررسي آراي اين صاحبنظران
  .  "هاي شهري كاهش داد؟توان جرائم را در محيطمي
  چيست؟امنيت . 1

اهميت موضوع امنيت در زندگي انسـان  . كيفيت مطلوب در طراحي شهري است ةن عوامل سازندتريامنيت يكي از مهم
پرداز مشهور امريكايي آن را در كنار ساير نيازهـاي فيزيولوژيـك انسـان ماننـد غـذا،      تا جايي است كه جان لنگ، نظريه

ود محيطي امن براي زندگي از ضروريات و توان گفت، وجدر واقع مي ).52: 1380گلكار، (كند سرپناه و بهداشت مطرح مي
هاي انساني هاي ناامن، ساير فعاليتهاي ناشي از مكانامني در محيط و نگرانياحساس نا. باشدنيازهاي اصلي انسان مي

هـاي  ناهنجاري. را تحت شعاع قرار داده و امور اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و غيره به درستي انجام پذير نخواهد بود
پيوندد از جمله مـوارد اصـلي نـاامني    هاي شهري به وقوع مياجتماعي و جرائم كه از سوي عاملين و مجرمين در محيط

كننده امنيت شهرها و در نتيجه مختل نمودن حضور مردم در فضـاها و تعـامالت اجتمـاعي آنهـا     محيط زندگي و سلب
  ناخواسته، چه در مـواقعي كـه درون منـازل خـود بـه سـر       كنند، خواسته و يا مردمي كه در شهرها زندگي مي. باشد مي
  هـاي عمـومي هسـتند بـا پديـده وقـوع جـرم و        برند و چه در هنگـامي كـه در محـيط خـارج از خانـه و در عرصـه      مي

حشـمتي،  (كنـد  رو بوده و خطر وقوع جرم همواره يك شهروند را تهديد ميهاي اجتماعي به طور احتمالي روبهناهنجاري
1384 :84(. 

كمبود امنيت، احساس خطر . گرددهاي آنها بر ميهمانطور كه كرمونا اشاره دارد، امنيت به حفاظت از اشخاص و دارايي
. گـردد هـاي شـهري مـي   هاي همگـاني و عـدم كـارايي محـيط    و ترس از جرم و جنايت موجب كاهش استفاده از عرصه

.  )Carmona, 2003: 119(باشـد  موفقيت طراحي شهري مـي  توان گفت، ايجاد احساس امنيت و ايمني الزمهمي بنابراين
 .باشدبر اين اساس يكي از وظايف اصلي طراحي شهري ايجاد بستري امن و ايمن براي حضور مردم مي

باشد و ها مقدم بر درمان آنها ميهمانگونه كه در مسئله بهداشت و درمان اجتماعات انساني موضوع پيشگيري از بيماري
يعنـي   .اي پذيرفته شده است، در خصـوص جـرائم شـهري نيـز بـدين گونـه اسـت       ه عنوان يك اصل ريشهاين مطلب ب

هـاي قضـايي و انتظـامي    جلوگيري و پيشگيري كردن از وقوع جرايم مقدم بر تمامي اقداماتي است كه دولت و دسـتگاه 
 ). 84: 1384حشمتي، (تنبيه كنند دهند تا فرد مجرم را مجازات و يك كشور طي سلسله اقداماتي پرهزينه انجام مي

  رويكردهاي پيشگيري از جرم و مناقشات بين آنها. 2
   اي اسـت كـه پـس از وقـوع جـرم انجـام      همانطور كه عنوان شد، پيشگيري از وقوع جرم مقدم بر تمام اقدامات پرهزينه

اند و در برخي موارد نيز تجربيات پردازان بسياري در خصوص پيشگيري از جرم اظهار نظر نمودهتاكنون نظريه. گيردمي
  . اندآورده نظري خود را به صورت عملي در مكاني مشخص به اجرا در
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قابل دو رويكرد اصلي پيشگيري از جرمت: 1نمودار 

توان گفت دو نوع رويكرد اصلي براي پيشگيري از هاي مطرح شده توسط اين انديشمندان به طور كلي ميبر اساس ايده
  :جرم وجود دارد
هـاي شخصـي ارتكـاب جـرم از طريـق      ش و يا از بين بـردن انگيـزه  است كه به كاه 3رويكرد غيرمكانيرويكرد نخست، 

   هــاي اخالقــي، بهبــود وضــعيت اجتمــاعي، اقتصــادي و فرهنگــي جامعــه، وضــع قــوانين و جريمــه اشــاره داردآمــوزش
)Carmona, 2003: 120.( نيز ناميده شده است  4اين رويكرد در برخي منابع رويكرد اجتماعي)Coupland, 1997: 182 .(

رويكـرد  رويكـرد ديگـر   . انـد هاي علوم انساني تخصص داشـته در زمينه 5پردازان اين رويكرد مانند ويلسون و مارييهنظر
هايي خاص در مكاني كاربرد تكنيكتر كردن امكان ارتكاب جرم بوسيله است كه هدف اصلي آن سخت )موضعي(مكاني 

دهند كه ماننـد وود، آنجـل،   رويكرد را كساني تشكيل ميپردازان اين نظريه ).Carmona, 2003: 120(باشد مي مشخص
نيومن و هيلير در زمينه معماري و طراحي شهري فعاليت داشته و يا اينكه مانند جيكوبز بر اسـاس تجربيـات خـود در    

  .   انداين زمينه اظهار نظر نموده
دهـد، رويكـرد   توضـيح مـي   6اب خودهمانطور كه كالرك در كت. توجه اصلي رويكرد مكاني به فرصت ارتكاب جرم است

  .پردازد كه موجبات كاهش فرصت ارتكاب جرم را فراهم سازدپيشگيري از جرم مكاني به تغييرات محيطي مي
رسد كه بر اين اساس به نظر مي. دارد تا عمل جرم تأكيدتوان گفت اين رويكرد بيشتر بر زمينه ارتكاب جرم بنابراين مي

، بلكـه تنهـا كـافي اسـت     گـردد شـود، شناسـايي   وجب انگيزش افراد در جهت ارتكاب جرم ميالزم نيست دقيقاً آنچه م
هاي اجتمـاعي،  اين رويكرد، در واقع، زمينه. هايي براي ارتكاب جرم وجود داردتشخيص داده شود، در برخي افراد انگيزه

  :دهداهش فرصت ارتكاب جرم ارائه مينوع راهبرد براي ك چهارفيزيكي و روانشناختي ارتكاب جرم را شناسايي كرده و 
  يش امكان مشاهده جرم و جنايتافزا -1
  افزايش خطر ارتكاب جرم -2
  هاي ارتكاب جرمكاهش منفعت -3
  ).Clarke, 1997(هاي ارتكاب جرم از بين بردن بهانه -4

را كه به بـاور وي بـا از بـين    داند، چكرمونا از نظر تئوري رويكرد نخست را برخوردي موثرتر با مسئله جرم و جنايت مي
اي وجود ندارد، جرمـي  هاي ارتكاب جرم، در صورت فراهم بودن زمينه و امكان ارتكاب آن، از آنجا كه انگيزهبردن انگيزه

هـاي  تـر وآمـوزش  اما از آنجا كه تحقق اهداف اين رويكرد نيازمند زمـان بيشـتر، تمهيـدات جـامع    . گيردنيز صورت نمي
شوند، رويكرد ديگر يعني از بين بردن فرصت ارتكاب جرم بسياري است كه به سختي محقق مي... و اجتماعي، فرهنگي 
بدي سر و كـار  كالكاني به علت آنكه با تمهيداتي غيرالبته الزم به ذكر است، رويكرد غير م. تر استدر عمل توجيه شده
اصـلي طراحـي شـهري در     ةا توجـه بـه وظيفـ   ب). Carmona, 2003: 121(كار طراحي شهري است  دارد، خارج از حوزه

هاي كاهش فرصت ارتكاب جرم در ادبيات اين رشته بايست اذعان داشت كه تكنيكپذيري اهداف رويكرد دوم ميتحقق
  . پيشرفت بسياري داشته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خارج از حوزه فعاليت طراحي شهري در حوزه فعاليت طراحي شهري  

  مكانيويكرد پيشگيري از جرم غيرر
هاي ارتكاب جرم با از بين بردن و يا كاهش انگيزه

ييرات غو ت... هاي اجتماعي، فرهنگي و آموزش
  ساختاري در جامعه

عدم وقوع جرم با فـراهم بـودن زمينـه و    : نقطه قوت  
   امكان ارتكاب جرم
بســيار در محــيط  نيازمنــد تغييــرات: نقطــه ضــعف

ــي و   ــاعي، اقتصــادي، فرهنگ ــودن ...  (اجتم ــايين ب پ
  )پذيريتحقق

  رويكرد پيشگيري از جرم مكاني
از بين بردن و يا كاهش امكان ارتكاب جرم با تغيير در 

كالبد محيط شهري و تشويق مردم به استفاده از 
  فضاهاي شهري 

تحقـق پـذيري بـاال، زمـان اجـراي كـم،       : نقطه قوت
  تمهيدات قابل مشاهده

اي با مسـئله جـرم نـدارد،    برخورد ريشه: نقطه ضعف
احتمـال  . رودهاي آن از بـين نمـي  عمل جرم و انگيزه

  .ها باقي استن در ساير مكانوقوع آ
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  هاي پيشگيري از جرممروري بر مناقشات نظري پيرامون امنيت و روش
  38-31: صفحات مقاله 

اط بـا پيشـگيري از جـرم از طريـق     پردازان بسياري در ارتبدر راستاي اهداف اين مقاله و با توجه به آنكه تاكنون نظريه
هاي انديشمندان رويكرد مكاني يا موضعي و اختالفات بين اند، در ادامه به بررسي ايدهطراحي محيطي اظهار نظر نموده
  .مكاني به صورت موردي بررسي شده استن پيروان اين رويكرد و رويكرد غيرآنها پرداخته و مناقشات نظري بي

هاي خـود بـه   تين افرادي است كه به ارتباط بين محيط كالبدي و جرم پي برد، او در بررسياز جمله نخس) 1961(وود 
هاي مسكوني عمومي از ارتباطات و تماس شهروندان هاي مجتمعهاي كالبدي طرحچگونه ويژگي"اين نتيجه رسيد كه 

  در محيط هستند، جلـوگيري   هاي كنترل و مراقبت اجتماعي غيررسميهاي مسكوني كه از عمده هستهساكن در بلوك
بسـط داد و بـر صـورتي از    هـا  در مكـان راهبردهايي را براي طرح مباحث مربوط به امنيت  او). Wood,1961( "نمايدمي

 .راهبردهاي او هيچگاه به اجرا در نيامد البته .كرد تأكيدرا حمايت كند،  )رسميغير( طراحي كه توانايي نظارت طبيعي
را بـه   "7مرگ و زندگي در شهرهاي بـزرگ امريكـا  "كتاب معروف خود ) 1961(، جين جيكوبز هاي وودمتعاقب بررسي

رشته تحرير درآورد و به طرزي ماهرانه، بر اساس تجربيات شخصي خود در شهر بوستون، روابط جرم و طراحي كالبدي 
هـاي آن احسـاس   نـي در خيابـان  موفقيت محالت اين است كه امنيت و ايم از نظر او الزمة. ي را بيان نمودمحيط زندگ

فقـدان سـرزندگي در    شـهري داشـت و كـاهش امنيـت را نتيجـه      او توجه خاصي به خيابان به عنوان يك فضـاي . شود
  :كندمعرفي مي بر اين اساس، جيكوبز سه عامل را براي ايجاد سرزندگي در خيابان. دانستمي هاخيابان

  ) هاروشن بودن سلسله مراتب و آستانه(ومي تمايز روشن بين فضاهاي خصوصي و عمايجاد ـ 1
 )چشمان خيابان(ـ امكان مراقبت بصري روي خيابان 2
  ).Jacobs, 1961() تشويق مردم به استفاده از فضا در تمام اوقات( هاي كافي در بدنه خيابانـ ايجاد جاذبه3

است و با خيابان محلـي  ... تجاري، مسكوني و  البته الزم به ذكر است كه منظور او از خيابان، خياباني مختلط با كاربري
  . و صرفاً مسكوني تفاوت دارد

بر اهميـت محـيط كالبـدي بـراي پيشـگيري از جـرم        تأكيدكه همواره ) 1969(توان از آنجل پردازان مياز ديگر نظريه
ـ   «او معتقد بود . داشت، نام برد ه محـل و انجـام   بوسيلة مشخص كردن حدود مالكيت، كاهش و يا افـزايش دسترسـي ب

تـوان  گيرد مـي اقداماتي درخصوص نظارت و مراقبت شهروندان و پليس، كه از طريق طراحي محيط كالبدي صورت مي
به اعتقاد آنجل ارتكاب جـرم ارتبـاطي معكـوس بـا شـدت فعاليـت در       . »بر روي كاهش جرائم تأثير مستقيمي گذاشت

زيـرا تنـوع   پذيري بيشـتري نسـبت بـه جـرم و جنايـت دارنـد،       هاي تجاري به شكل نواري، آسيبخيابان دارد و محيط
تجاري مانند سكونت و كنترل اجتماعي ناشي از آن را رقيق نموده و به خـاطر رجـوع غيرقابـل كنتـرل     هاي غيرفعاليت

 ). Angel, 1968(سازد تر ميارتكاب جرم خياباني را براي مجرمين آسانافراد زيادي به آن محدوده 
  ارائـه گرديـده بـود، بـه وسـيله      ) 1969(و آنجـل  ) 1961(، جيكـوبز  )1961(اي كـه توسـط وود    ليه سـاده هاي اونظريه
  .تكامل يافت) 1972(پرداز اين مبحث يعني اسكار نيومن ترين نظريهمعروف

جـين   مطالعات و تحقيقات اسكار نيومن بر روي يك كار كامالً آماري و تحليلي در شهر نيويورك انجام شده  و نظريات
هـاي تجـاري   او معتقد است برعكس نظريات اعالم شده جين جيكـوبز، خيابـان  . جيكوبز را مورد ارزيابي قرار داده است

كـه بـر روي انـدازه و ارتفـاع انـواع       او بر اساس كار سيستماتيك و آمـاري . آوردجرائم زيادي را هم با خود به همراه مي
اين نتيجه رسيد كه ارتباط مستقيمي ميان افـزايش تعـداد طبقـات و افـزايش     ها و ميزان جرائم انجام داد، به ساختمان

هاي زير شش طبقه جـرائم  ها از يك سو و از سوي ديگر افزايش جرائم وجود دارد و براي مثال در ساختماناندازه پروژه
  .دهدطبقه رخ مي 6هاي بيش از كمتري نسبت به ساختمان

به زعـم او،  . اندپوشيده شده مورد طراحي راهروها و كريدورهايي است كه از دو طرف هاي اسكار نيومن دراز ديگر يافته
هـاي زيـاد مسـتعد ارتكـاب جـرائم و خرابكـاري       هاي بـا ورودي هاي بزرگ و ساختمانگونه فضاهاي داخلي در پروژهاين

  ). Newman, 1996( هستند
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  تقابل رويكردهاي جيكوبز، نيومن و آنجل در رويكرد موضعي: 2نمودار 

  
  
  
  
  

هـاي مسـكوني   پردازد كه با افزايش نرخ جرم و جنايت در بلوكنيومن بر اساس مطالعات خود به معرفي سه فاكتور مي
ايـن  . هـاي فـرار  ه راهفضا و قابليت دسترسي ب غريبگي ساكنين با هم، كمبود نظارت ساكنين بر: ارتباط مستقيمي دارد

بـر  . سازند كه به صورت پنهاني اقدام به ارتكاب جرم نموده و به سادگي از صحنه فـرار كننـد  عوامل مجرمين را قادر مي
را براي تعريـف قلمروهـا چـه بـه صـورت       اين اساس او مفهوم فضاي قابل دفاع را مطرح نموده و يك سري از ساز و كار

دهـد تـا از آن طريـق هـر فضـا تحـت كنتـرل        و بهبود امكان نظارت بر فضا ارائه مـي  واقعي و چه به صورت سمبوليك
  ).Newman, 1973( ساكنانش درآيد

است، با انتقـاداتي از سـوي ديگـر پژوهشـگران خصوصـاً پيـروان رويكـرد         البته نظريات نيومن با تمام ارزشي كه داشته
اسكار نيومن در تئوري خود براي پيشـگيري از كـاهش جـرائم    ترين آنها اين است كه كه عمده 8غيرمكاني روبرو گشته

نيومن به علت اينكه تـوجهي بـه   . شهري عامل طراحي را مطلق پنداشته و به عوامل ديگر پيشگيري اشاره ننموده است
هاي مجاور ننموده است نيـز مـورد انتقـاد    هاي مسكوني و تأثير محلههاي اجتماعي ساكنين در مجتمعچگونگي ويژگي

  .است قرار گرفته
تـري بـراي   يكي از منتقدان او ويلسون و همكاران او بودند كه به اعتقاد آنها وضعيت اجتماعي ساكنين عامـل بازدارنـده  

بـه  ) 1981( 9مـري . هاي معرفـي شـده توسـط نيـومن    لفهؤارتكاب جرم است تا اندازه و ارتفاع ساختمان و حتي ديگر م
اي كه واجد خصوصيات فضاي قابل دفاع بـوده ولـي   مكاني، با مطالعه پروژههاي غيرلحعنوان يكي ديگر از مروجين راه

 "نژادي -گسيختگي قومياز هم"ري كه آن را پيوندد، به عامل مهم ديگهمچنان آمار بااليي از جرائم در آن به وقوع مي
است شرايطي را ايجاد كند كه جـرم   گرچه طرح كالبدي قادر"او به نكته حساسي اشاره نمود و آن اينكه . بردناميد، پي

كننـده حضـور فعـال و مشـاركت سـاكنين و      تواند تضـمين در كنترل اجتماعي شهروندان و ساكنين درآيد، وليكن نمي
  ).Murry, 1994( "شهروندان باشد

  )غير مكاني(و  رويكرد اجتماعي ) موضعي(تقابل رويكرد نيومن : 3نمودار 
  
  
  
  
  
  

آنهـا   ةترين ايداصلي. نيومن دارد نقاط مشترك بسياري با ايده 10"م از طريق طراحي محيطيگيري از جرپيش"رويكرد 
كاهش امكانات وقـوع جـرم، احسـاس امنيـت را      توان محيط فيزيكي را طوري طراحي نمود كه بوسيلهاين است كه مي

: گيري از جـرم ارائـه نمـوده اسـت    اصل را براي پيشـ  چهاراين رويكرد به طور كلي ). Carmona,2003:122( افزايش داد
تشويق شهروندان به استفاده از فضاهاي شهري، كنترل دسترسي و از بين بـردن عوامـل   ايجاد امكان مراقبت و نظارت، 

  ).Taylor, Harrell, 1961( تحريك آميز در محيط
  اي فضـايي بسـيار جهـت    هـ دارد كه ايجـاد محـدوديت  به عنوان يكي از پيروان رويكرد موضعي بيان مي) 1996(هيلير 
بـه  . شـوند رغم ايجاد احساس امنيت، بيشتر مانع حركت طبيعي و راحت مردم در فضا ميگيري از وقوع جرم عليپيش

او در مطالعـات خـود   . آورداعتقاد او حضور طبيعي مردم در فضا است كه امنيت را براي فضاهاي شهري به ارمغـان مـي  

 جيكوبز نيومن و آنجل
  تجاري جرائم زيادي با خود به همراه دارند  خيابان شودسرزندگي خيابان موجب افزايش امنيت مي

-افراد، خود به صورت طبيعي فضا را كنترل مي:ادله
  .كنند

  بر اساس تجربيات شخصي در بوستون: شواهد

ها در فضا امكان ل رقيق شدن فعاليتدليبه :ادله
   .تر استارتكاب جرم آسان

  بر اساس مطالعات آماري در شهرهاي مختلف: شواهد

 نيومن  ويلسون و همكاران و مري
با رعايت اصـول فضـاي قابـل دفـاع در طراحـي و

 فراهم نمـودن امكـان مراقبـت شـهروندان از فضـا      
  . توان امنيت را افزايش دادمي

تـري  جتماعي سـاكنين عامـل بازدارنـده   وضعيت ا
  .براي ارتكاب جرم است تا اصول فضاي قابل دفاع

بر اساس مطالعات آماري در چند شهر: شواهد
  بر اساس مطالعات آماري : شواهد  امريكايي
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  هاي پيشگيري از جرممروري بر مناقشات نظري پيرامون امنيت و روش
  38-31: صفحات مقاله 

ه اين نتيجه رسيد كـه ايجـاد فضـاهايي بـا هويـت و شخصـيت متمـايز حضـور         و حركت ب 11پيرامون پيكربندي فضايي
  ). Hillier, 1996( دهدعالقمند مردم در فضاها و احساس امنيت ناشي از آن را افزايش مي

پيوندي فضاها و ميزان جـرم و جنايـت قائـل    هم ةمعكوسي ميان درج ةادعا دارد كه هيلير رابط 12كرمونا در كتاب خود
 يابيم كه اين برداشت كرمونا به علت مطلـق انديشـي  آن در مي هيلير و مطالعه كه با رجوع به مقالهدر حالي. شده است

در فضـاهاي شـهري    13پيونـدي هـم : كنـد كرمونا نادرست بوده و همانطور كه هيلير در آخرين پژوهش خود مطرح مـي 
ب افزايش نظارت شهروندان شده و ميـزان جـرم را   از يك سو احتمال دارد موج: ممكن است دو اثر متفاوت داشته باشد

كاهش دهد و از سوي ديگر ممكن است به دليل قابليت دسترسي بيش از اندازه فضـا، پتانسـيل وقـوع جـرم را فـراهم      
باشد ميزان  هركجا اين فرهنگ وجود داشته. است 14اصلي در ايجاد امنيت وجود فرهنگ اسكان ةبه اعتقاد او نكت. سازد

     ).Hillier, 2007: 477(يابد ز كاهش ميجرائم ني
اي كه طرفدار حضور مردم و نظـارت  بين راهبردهاي طراحانه هاي اساسيضقبدين ترتيب همانطور كه مشاهده شد، تنا

طبيعي آنها جهت اطمينان از امنيت هستند و راهبردهايي كه دسترسي و نفوذپذيري را براي كاهش امكان وقـوع جـرم   
  .   د وجود داردكننمحدود مي

  تقابل رويكردهاي هيلير و موافقان كنترل و محدوديت دسترسي: 4نمودار 
  
  
  
  
  
  

نخسـت،  . اسـت  اصلي مورد انتقاد قرار گرفته شگيري از جرم موضعي در دو زمينهتوان گفت، رويكرد پيبه طور كلي مي
. هـاي كالبـدي  رل و نظارت بر فضا و محـدوديت وسواس يا توجه بيش از حد اين رويكرد در ايجاد امنيت با افزايش كنت

قابل رسوخ مانند سنگر به خود در چنين شرايطي فضاها حالتي غير كندعنوان مي 15همانطور كه ديويس در كتاب خود
  نمايند كه در آن ساكنين عادي نيز با احساس تحت كنترل بـودن آرامـش خـود را از دسـت     گرفته و جوي را ايجاد مي

 ). Davis, 1990(دهند كنندگان بالقوه از فضا را فراري ميس و حال فضايي، با وجود امن بودن، استفادهاين ح. دهندمي

كه با كاهش فرصت ارتكـاب جـرم در يـك    ) رويكرد موضعي(دومين انتقاد، در واقع اعالم كمبودي است، درون گروهي  
جابجـايي  (شـود  ان بـه مكـان ديگـر جابجـا     عمل جرم از يك مكـ : نوع جابجايي صورت گيرد 5 پنج مكان، ممكن است

، روش انجـام  )جابجايي هـدف (، هدف ارتكاب جرم تغيير كند )جابجايي زماني(، زمان وقوع جرم عوض شود )جغرافيايي
  )جابجايي نوع جرم(و نوع جرم با نوعي ديگر جايگزين شود ) جابجايي تاكتيكي(جرم عوض شود 

)Felson and Clarke, 1998: 25 .(  
محور ممكن است مقطعي و زودگذر دارند كه راهكارهاي رويكرد مكانين اساس برخي از اعضاي اين گروه اذعان ميبر ا

  .رودهاي فوق هرگز از بين نميبوده و امكان وقوع هر يك از جابجايي
  انتقادات وارده بر رويكرد موضعي به طور كلي: 5نمودار 

  
  
  

   
  
  

 ...، نيومن وCPTED  هيلير

هاي فرار ازـ محدود نمودن دسترسي و كنترل راه
  .از جرم است گيريهاي پيشترين روشمهم

 بر اساس مطالعات آماري: شواهد
 بر اساس مطالعات آماري و : شواهد

   Space Syntaxتحليل 

ـ محدوديت بيش از حد مانع حركت آزادانه مردم 
  .شوددر فضا مي

ترين عامل عـدم وقـوع   ـ فرهنگ شهرنشيني مهم
  .جرم است

  انتقادات 
هـاي  با افزايش كنترل و نظارت بـر فضـا و محـدوديت   ـ 1

  .يابدامكان حضور شهروندان در فضا كاهش مي كالبدي
راهبردهاي اين رويكرد مقطعي و زودگذر بوده و ـ در واقع 2

-هاي فوق هرگز از بين نمـي امكان وقوع هر يك از جابجايي
  .رود

رويكرد پيشگيري از جرم
محدود نمودن امكان ارتكاب جرم با تمهيدات

  كالبدي در مكان مشخص

  انتقادات 
هاي كالبدي دوديتـ  با افزايش كنترل و نظارت بر فضا و مح1

  .يابدامكان حضور شهروندان در فضا كاهش مي
ـ در واقع راهبردهاي اين رويكرد مقطعـي و زودگـذر بـوده و    2

  .رودهاي فوق هرگز از بين نميامكان وقوع هر يك از جابجايي

 رويكرد پيشگيري از جرم موضعي
محدود نمودن امكان ارتكاب جرم با تمهيدات

  خصكالبدي در مكان مش
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  بنديجمع

د مكاني و رويكر) مكانيغير(ز جرم، يعني رويكرد اجتماعي هود بين دو رويكرد اصلي پيشگيري ابا توجه به مناقشات مش
شـود، در واقـع ايـن دو    رغم تناقضي كه با نگاهي سطحي بين اين دو رويكرد مشـاهده مـي  توان گفت علي، مي)موضعي(

  . باشندرويكرد مكمل هم مي
اي بـا مسـئله جـرم و    برخورد ريشه) غيرمكاني(سد، رويكرد اجتماعي رهمانطور كه عنوان شد، از نظر تئوري به نظر مي

اما از آنجا كه تحقق اهداف ايـن  . دارد تأكيدهاي جرم در جامعه ها و ريشهاز بين بردن انگيزه ايجنايت دارد، چرا كه بر
تـوان بـراي   اسـت و نمـي  بسـياري  ... هاي اجتماعي، فرهنگي و آموزش تر ورويكرد نيازمند زمان بيشتر، تمهيدات جامع

انديشي در رابطه با مسائل و معضـالت  هاي صرفاً دراز مدت ماند و به چارهحلريزي و راهپيشگيري از جرم منتظر برنامه
زمان نياز به توجه و به كارگيري رويكـرد دوم يعنـي از   ملموس و موضعي نپرداخت، در عمل براي حل مسائل عاجل هم

  . باشدبا تمهيدات كالبدي نيز مي بين بردن فرصت ارتكاب جرم
كليه منتقدان رويكرد موضعي تنها از موضع غيرمكاني يا اجتماعي به مسأله پيشـگيري از جـرم نگريسـته و بـه دنبـال      

مكاني يا اجتماعي موجه اعالم شده توسط اعضاي رويكرد غير هايهرچند انتقادات و كاستي. اندتوجيه رويكرد خود بوده
  رسـد و  آنچه در ايـن ميـان ضـروري بـه نظـر مـي      . انجامدرويكرد ديگر مي تقاد از بيرون به نوعي تخطئهباشد ولي انمي
  .هاي درون گروهي جهت رفع نقاط ضعف و اعتالي رويكرد موضعي استزمان صورت پذيرد، نقد كاستي بايست هممي

تـوان گفـت از طريـق    مـي  "اي احسـاس امنيـت  ارتق"هاي صورت گرفته پيرامون پردازيدر واقع، با توجه به تمام نظريه
البته در ايـن راسـتا دو نكتـه مهـم حـائز      . توان جرائم را در فضاهاي شهري كاهش دادطراحي كالبدي تا حد زيادي مي

زمان و  ها همشوند، بلكه اين كيفيتهاي طراحي شهري به تنهايي ظاهر و ايجاد نمينخست آنكه، كيفيت: اهميت است
هـاي طراحـي   اي با هم دارند و ايجاد احساس امنيت در فضا نيازمند ارتقاي ساير كيفيت، روابط پيچيدهمكمل هم بوده

  . شهري مانند احساس تعلق است كه حضور شهروندان را در فضا تشويق نمايد
حلـي  گيري از جرم به درك عميق زمينه ماز سوي ديگر بايد در نظر داشت كه اتخاذ روش و تكنيك مناسب براي پيش

در مكاني خلوت و به اصطالح سوت و كور ممكن است ايجاد سرزندگي براي جلب افراد، نظارت طبيعي آنها و . نياز دارد
كاهش امكان وقوع جرم مفيد به نظر رسد، ولي اين سرزندگي اگر از حد خاصي تجاوز نمايد، موجـب آشـفتگي محـيط    

  .   دهدشده و با افزايش امكان ارتكاب جرم امنيت را كاهش مي
  منابع

: 41پژوهشي صفه، شـماره  -فصلنامه علمي "هابهنجاريتأثير طراحي شهري بر پيشگيري و كاهش جرائم و نا") 1384(حشمتي، محمد 
65- 38.  

  .82 -89: 32پژوهشي صفه، شماره -فصلنامه علمي "ي كيفيت طراحي شهريهاي سازندهمولفه") 1380(گلكار، كورش 
  

Angel, S (1968) "Discouraging Crime through City Planning" Berkeley, University of California. 
Carmona, M., Heath, T., Taner, O. and Tiesdell, S (2003) "Public Places, Urban Spaces" Oxford, Architectural 
Press. 
Clarke, R.V.G (1997) "Situational Crime Prevention: Successful Case Studies" 2nd edition, New York, Harrow & 
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Coupland, A (1997) "Reclaiming the City, Mixed Use Development" Oxford, Alden Press.  
Davis, M (1990) "City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles" London, Verso. 
Felson, M. and Clarke, R.V. (1998) "Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention" 
Police Research Series Paper 98, London, Home Office: 17-32. 
Hillier, B. and Sahbaz, O (2007) "High Resolution of Crime Patterns in Urban Street Networks" London, 
University of College: 451- 478. 
Hillier, B (1996) "Space Is the Machine" Cambridge, Cambridge University Press. 
Jacobs, J (1961) "The Life and Death of Great American Cities" New York, Random house. 
Jeffery, C.R (1971)"Crime Prevention Through Environmental Design" CA: sage, Beverly Hills. 
 Murry, C (1994) "The Physical Environment" In Crime, edited by Wilson j.Q and petersilia, j. sanfrancisco, CA:  
Institute for Contemporary Studies.  
Newman, O (1972) "Defensible Space: People and Design in the Violent City'' New York, Macmillan. 
Newman, O (1996) "Creating Defensible Space" New York: Macmillan. Washington, D.C, U.S. Department of 
Housing and Urban Development.  
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  هاي پيشگيري از جرممروري بر مناقشات نظري پيرامون امنيت و روش
  38-31: صفحات مقاله 

 Taylor, R.B. and Harrell, A.v (1996) "Physical Environment and Crime" National Institute of Justice Research 
Report. Washington, D.C, US. Department of justice.  
Wood, E (1961) "Housing Design, A Social Theory" New York, Citizens, Housing and Planning Counsel of New 
York. 

  :هانوشتيپ
                                                 
1. Security 
2. Safety 
3. Dispositional approach  
4. Social approach 
5. Wilson (1992), Murry (1994) 
6. Situational Crime Prevention, 1997 
7. The Life and Death of Great American Cities, 1961 

ساير نظريات رويكرد مكاني نيز وارد است، ولي به علت اهميت نيومن و تاريخ ساز هرچند انتقاداتي كه به نظريات نيومن وارد شده است به  - 8
   .بودن او، مخاطب اغلب انتقادات اين شخص است

9. Murry, 1994 
10. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
11.  Spatial Configuration 
12. Urban Places, Public Spaces 
13. Integration 

  استفاده نموده است كه به طور معمـول بـراي فرهنـگ سـكونت بـه كـار بـرده         Residential Cultureهيلير در اين رابطه از اصطالح  - 14
باشـد كـه بـه معنـاي عمقـي اسـت كـه فرهنـگ         توان دريافت كه منظور هيلير از اين واژه فرهنـگ اسـكان مـي   مل ميأولي با كمي ت. شودمي

   .هري بر ذهنيت ساكنين ريشه دوانده استيكجانشيني و تمدن ش
15. City of Quartz (1990)  
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   جويانه در نوسازي و بهسازيرويكرد مشاركت
 هاي فرسوده شهريبافت

  
   ** سايه فريدطهراني - * الميرا ضرابي

  چكيده
  ها به طور عمده اين بافت. اندگير شهرها شدههاي فرسوده شهري از جمله مهمترين معضالتي هستند كه گيربانامروزه بافت

اين . اندها درآمدهملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون مشكالت و نارساييهايي از شهر هستند كه از چرخه تكابخش
توانند در فرايند توسعه هاي نهان بسياري برخودارند كه اگر به فعليت برسند ميها و قابليتها از ظرفيتدرحاليست كه اين بافت

هاي فرسوده شهري از اهداف اصلي نوسازي سازي بافتاز اين رو توسعه نوسازي و به. شهر به عنوان نيروي محرك استفاده شوند
هاي متمادي براي برطرف نمودن اين معضالت راهكارهاي بسياري پيش روي مسئولين شهري طي سال .شهرها قرار گرفته است

نگرفتن خواست  نظر هاي صرفاً طراحانه و درهاي صرفاً كالبدي، گرايشاما اين رويكردها عمدت به دليل نگرش. قرار گرفته است
  كيفيت زندگي صورت  ءبا توجه به اينكه نوسازي شهرها در جهت ارتقا. ا با شكست مواجه شدندها، عمدتًساكنين اين بافت

آنجا كه مردم  شهر مدنظر قرار گرفته شود و از) اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي(گيرد الزم است كليه ابعاد كالبدي و غيركالبدي مي
هاي شهري اهميت به سزايي هاي شهري هستند، توجه به خواست و نيازهاي آنها در طرحو ذينفعان اصلي طرحكنندگان استفاده

ها، گيرنده و مجريان طرحهاي دولتي، مقامات تصميمامروزه ارگان. سازدها نيز هموار ميپذيري اين طرحقدارد و راه را براي تحق
هاي فرسوده و تاريخي، نقش اصلي را در مشاركت مردم در امور شهر به ويژه بافت اند كه حضور وهمگي به اين موضوع واقف شده

ها موثر است، بلكه از طريق درگير نمودن مردم با اين امر نه تنها در تحقق اين پروژه. نمايندها ايفا ميپذيري اين طرحتحقق
فاده نموده و آنان را نسبت به محل سكونت خود حساس است) مالي و نيروي انساني(هاي مردمي محيط زندگي خود، از انواع كمك

اين مقاله . شودها تضمين ميبدين ترتيب مردم خود را در برابر سكونتگاه خود مسئول دانسته و پايداري اين طرح. نمايدمي
هاي بهسازي بافتهاي نوسازي و پذيري پروژهدرصدد است با ارائه فرايندي منتخب با رويكردي مشاركتي، گامي در جهت تحقق

هاي فرسوده در اين راستا مقاله حاضر به تبيين اهميت موضوع مشاركت در امر بهسازي و نوسازي بافت. فرسوده شهري بردارد
ساختار اصلي  . پرداخته و سعي در عملياتي نمودن آن با استفاده از فرايند مشاركتي منتخب، در حوزه دانش طراحي شهري دارد

. بخش اول، با عنوان مباني نظري، دربرگيرنده تعاريف، تاريخچه و معرفي سطوح مشاركت است: شودتشكيل ميمقاله از سه بخش 
فرايند «بخش دوم، تحت عنوان مشاركت در عمل، ضمن بيان مزاياي مشاركت، به معرفي فرايندهاي مشاركتي پرداخته و 

ي شهري معرفي نموده است و ابزارهاي مشاركتي را در اين را به عنوان فرايند منتخب در حوزه دانش طراح» همكاري پايدار
اين مقاله اين . در تبت مورد بررسي قرار گرفته شده استر بخش سوم، نمونه موردي شهر له در نهايت د. نمايدفرايند بررسي مي

نموده و به تشريح فرايند هاي موفق در خصوص اجراي يك فرايند مشاركتي بافت فرسوده معرفي شهر را به عنوان يكي از نمونه
با  با توجه به مطالعات انجام شده، فرايند همكاري پايدار. پردازدمشاركتي همكاري پايدار در نوسازي بافت فرسوده اين شهر مي

متخصين و فرايندي مشاركتي كه اين فرايند، به عنوان . به صورت يك چرخه طراحي شده است، هدف پايداري زيست محيطي
نوسازي و بهسازي  هايريزان شهري در تحقق پروژهتواند راهگشاي طراحان و برنامهمي مراحل آن حضور دارند،امي مردم، در تم

  .هاي فرسوده باشدبافت

  
  :واژگان كليدي

  .هاي فرسوده، مشاركت، فرايند مشاركتي، فرايند همكاري پايداربافت
  
  
   Email:e_z_62@yahoo.com                                                                                    دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري* 

                                                                                                     Email:sayeh_f_t@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري**
         

10/2/1388: تاريخ دريافت   
30/3/1388:ي تاريخ پذيرش نهاي  
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 هاي فرسوده شهريجويانه در نوسازي و بهسازي بافترويكرد مشاركت
  46-39: صفحات مقاله 

  مقدمه
هايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون هاي فرسوده، به طور عمده بخشبافت

گام ها، قدرت و سرعت الزم براي همساز درون اين بافتاز آنجا كه نيروهاي متحول. اندها درآمدهمشكالت و نارسايي
روز از گردونه توسعه بهگرا را در پيش گرفته و روزهاي شهر را دارا نبوده لذا حركتي واپسكردن خود با ساير بخش

هاي مسئول هاي گذشته در جهت مقابله با پديده فرسودگي، نهادها و سازمانطي سال. گردندپوياي شهر دور مي
هايي در بخش هاي موضعي و موضوعي اقدام به انجام فعاليتو پروژهها كنترل و هدايت توسعه شهر، در قالب تهيه طرح

اي از اين گونه اقدامات، تاكنون موفق به حصول نتايج كامل و مطلوبي اند، ليكن بخش عمدههاي فرسوده نمودهبافت
   .نگرديده است

  و مؤثر در پيشبرد اهداف و  ناپذيرامروزه به اثبات رسيده است كه حضور مردم در تمامي طول پروژه، امري انكار
هاي فرسوده، لذا اين مقاله با تبيين اهميت موضوع مشاركت در امر بهسازي و نوسازي بافت. باشدآن ميپذيري تحقق

سعي در عملياتي نمودن آن و معرفي فرايندهاي كار مشاركتي داشته و در اين جهت به معرفي يك نمونه موردي 
  .خواهد پرداخت

  مباني نظري 
  بافت فرسوده .1

هايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون مشكالت هاي فرسوده عمدتاً بخشبافت
گردد كه عناصر ظهور اين مشكل به زماني باز مي. اندهاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي درآمدهو نارسايي

ا دچار فرسودگي شده باشد و سرعت تحول و پويايي آنها، با آنچه كه نياز و سازنده شهر يعني كالبد، فعاليت و معن
ها، قدرت و سرعت الزم براي ساز درون اين بافتاز آنجا كه نيروهاي متحول. خواست شهرهاي امروزي است مغاير باشد

گرا را در پيش گرفته و روز پسها اجباراً حركتي والذا اين بافت ،هاي شهر را دارا نبودههمگام كردن خود با ساير بخش
  .گردندبه روز از گردونه توسعه پوياي شهر دور مي

  مشاركت .2
 ).Oxford advanced dictionary، (1995شدن و شركت نمودن در يك فعاليت استمشاركت در لغت به معناي درگير

انگيزد تا ست كه آنان را برميهاي گروهي اذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت درگيري«مشاركت  ،در تعريفي ديگر
آيد كه درگير شدن، ياري دادن و از اين تعاريف چنين بر مي. »براي دستيابي به اهداف گروهي، يكديگر را ياري دهند

  .)15 :1379،علوي تبار( باشندمسئوليت، سه ركن اصلي مشاركت مي
شود و توسعه سريع و مطرح مي... يريتي و هاي اجتماعي، اقتصادي، مداين مفهوم كليدي، امروزه در كليه زمينه

گي و پيچيدگي ابعاد زندگي مدرن، فراتر از داند، گسترروزافزون آن، مديون اين حقيقت است كه دولتمردان درك كرده
از آنجا كه مشاركت در حوزه شهرسازي و طراحي شهري، فرايندي . توانايي ايشان براي شناسايي و غلبه بر آن است

رسد كه استفاده از لذا به نظر مي(Cowan, 2005).  نمايدمردم را در ارتباط با تغييرات شهر، دخيل مي است كه عموم
باشد و  انعكاس اين امر در حوزه مرمت شهري، اتكاء به آن در تمامي جوانب زندگي شهري، يكي از كليدهاي توسعه مي
  .هاي فرسوده خواهد بودو نوسازي بافت همياري مردم و استفاده از رويكرد مشاركت جويانه در بهسازي

  هاي فرسوده شهريتاريخچه مشاركت در نوسازي و بهسازي بافت .3
بحث مشاركت عمومي در نوسازي و بهسازي شهري براي اولين بار در اواخر قرن نوزدهم توسط پاتريك گدس در 

  . دان مورد توجه قرار نگرفتآن زمان، چنريزي ا به دليل خشكي نظام برنامهام. انگلستان مطرح گرديد
آرتور ، همزمان. كرد، ارائه نمودبندي خود را كه سطوح مشاركت را معرفي ميدسته 1،، شري ارنشتاين1969در سال 

را براي دولت انگلستان تهيه نمود كه طبق اين گزارش، » ريزيمردم و برنامه« گزارشي تحت عنوان 2اسكفينگتون
پذير كننده خواست مردم باشد و اين امر تنها در صورت مشاركت آنان امكانيد منعكسريزي باعنوان گرديد برنامه
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. مطرح نمود» ها و پيشنهادات مردمعمل به اشتراك گذاشتن، تدوين سياست«اين گزارش، مشاركت را به عنوان . است
نمودند، اين حرفه خود قلمداد ميريزان كه اين گزارش را تهديدي براي در اين زمان، با وجود مخالفت برخي از برنامه

ريزي به عنوان يك فرايند عام بودند، رقم دادن برنامهنويني را براي كساني كه خواهان نشان مشيگزارش توانست خط
  ها و پيشنهادات توسعه دخالت دادندرو اسكفينگتون صادقانه عموم مردم را در طرحريزان دنبالهزند و برنامه

1966:485-607) ،Columbia law.(  
ريزي انگلستان و كرد مكانيزمي الزم براي سيستم برنامه، مشخص شد آنچه كه اسكفينگتون مطرح مي1970در دهه 

ريزي بر اساس هاي  برنامهدر نتيجه سيستم. ساير كشورها است تا مشاركت عموم بتواند به طور موثر و وسيع اجرا گردد
 ).همان( ريزي استفاده گرديدهاي آموزشي براي مشاركت مردم در برنامهمنظريات اسكفينگتون تغيير يافت و سيست

هاي امروزي، در با رشد و گسترش روز افزون اين مفهوم، به كارگيري مشاركت مردمي در نوسازي و بهسازي به شيوه
  .مندان استفاده گرديداوج گرفت و در اين راستا از تسهيلگران و ساير حرفه 1990دهه 

  مشاركتسطوح  .4
مشاركت مردمي امري تحميلي نيست كه از پايين به باال صورت گيرد بلكه بايد شرايطي فراهم شود كه مردم با ارتباط 

قابل ذكر است  ).60: 1379توسلي، ( يابندگيري پروژه حضور روشن و آگاهانه اما در يك چارچوب قانونمند در جريان شكل
قانوني و فرهنگي  هاي اجتماعي،شاركت مردم در جوامع مختلف بسته به زمينهدادن و ميزان استفاده از منحوه دخالت
بندي را آنچنان ترين دستهشناخته شده. اين موضوع توسط نويسندگان متعددي بررسي گرديده است ،باشدمتفاوت مي

  .وده استارائه نم) 1نمودار (با نام نردبان مشاركت شهروندي  1969كه ذكر شد، شري ارنشتاين در سال  
  است كه از عدم  بندي مفهوميبندي، درجهاصل مهم در اين دسته

  اسـاس   ايـن  بـر . رين نـوع مشـاركت تـداوم دارد   كاملت تا مشاركت
هـاي شـهري را   توان انواع رويكردهاي دخالت مـردم در پـروژه  مي

  :بازشناسي نمود
اين مشاركت در واقع مشاركت محسوب : محروميت از مشاركت

 تأميننيت اصلي، نه . بلكه ادعاي داشتن مشاركت است. شودنمي
علت اصلي توسل به . منافع كارفرما است تأمينمنافع مردم، بلكه 

مشاركت، كسب مشروعيت براي طرح و كاهش مقاومت مردم در 
  .مقابل آن و در نتيجه سهولت اجراي طرح است

منافع  تأميننيت اصلي در اين نوع مشاركت : مشاركت جزئي
دم تا جايي است كه با منافع دولت و كارفرمايان تضاد پيدا مر

توانند بر نظر و مخالفت دارند، اما نميمردم حق اظهار. نكند
هاي خود را اجراي نظراتشان نظارت داشته باشند و اعمال خواسته

ها مشاركت ابزاري براي بهبود كيفيت طرح. پيگيري نمايند
مدتاً از پايين به باال بوده و از جريان اطالعات، ع. شودقلمداد مي

  .شودها استفاده مياعتبار مالي طرح تأمينمشاركت مردم در 
مشاركت عالوه بر آنكه ابزاري براي . حداكثر منافع مردم و جلب رضايت عموم است تأميننيت اصلي، : قدرت شهروندي

. كري، اجتماعي و مدني شهروندان استشود، خود به عنوان هدفي در جهت رشد فها قلمداد ميبهبود كيفيت طرح
گذاري مشاركت نموده، عالوه بر آن حق اظهارنظر، اعتراض و مخالفت با طرح، گيري و هدفشهروندان در تصميم

 ).24: 1384حبيبي، ( هايشان را نيز دارندهمچنين توانايي نظارت بر اجراي خواسته

  

  قدرت شهروندان

  

  

  مشاركت جزئي

  
  

 محروميت از مشاركت

  كنترل توسط شهروندان

  ايندگينيروي نم

  مشاركت

  تسكين بخشي

  مشاوره دوسويه

  اطالع رساني

  درماني 

 عوام فريبي

   نردبان مشاركت ارنشتاين: 1نمودار 

Arnstein,1969 ماخذ:
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 هاي فرسوده شهريجويانه در نوسازي و بهسازي بافترويكرد مشاركت
  46-39: صفحات مقاله 

  مشاركت در عمل
  داليل اهميت موضوع .1

هاي فرسوده شهري را به مرحله هاي نوسازي و بهسازي در بافتامري است كه پروژه 3شاركت مردمياستفاده از م
 و گيرانتصميم ،سازانتصميم ،كنندگانتوان در غالب سه گروه استفادهمزاياي آن را مي ،نمايدتحقق نزديكتر مي
  :مجريان بررسي نمود

 :كنندگانمزايايي براي استفاده •
  در قدرت و به دست گرفتن كنترل روند بهسازي و نوسازي در بافتسهيم شدن مردم  -
  هاي عمومي ساكنين بافت به لحاظ اجتماعي و حقوقيافزايش سطح آگاهي -
 محيط زندگيايجاد حس مسئوليت اجتماعي و تعلق به  -
  هاگيريفرهنگي مردم ساكن درون بافت فرسوده در تصميم -هاي اجتماعيدخالت ارزش -
  بافت اقدامات انجام گرفته دروناز  آنهاو حفاظت و نگهداري ساكنين ايش حس تعلق افز -
  هاي اجتماعي محليتقويت شبكه -
 ايجاد عالقه و اعتماد مردم براي توسعه و پيشرفت  -
 )1تصوير ( ساكنان محليتقويت همبستگي اجتماعي و روحيه همكاري و همدلي  -
   فرسوده ا به ساكنين اصلي بافتهبازگرداندن مستقيم منافع طرح -
 :گيرانسازان و تصميممزايايي براي تصميم •
  هاي نوسازي و بهسازي شهريها و برنامهباالرفتن كيفيت طرح -
  گيري جمعيتر به لحاظ تصميمتر و منطقياتخاذ تصميمات درست -
 افت فرسودههاي بريزان و طراحان نسبت به معضالت و تواناييافزايش شناخت برنامه -
  ها و مناغشاتكاهش درگيري-
 :مزايايي براي مجريان •
  هاي نوسازي و بهسازي شهريكاهش هزينه و زمان اجراي طرح -
  اقدام در بافت فرسودهگسترش امكانات و منابع مالي مورد نياز -
 هاي منفي نسبت به آنالعملها به وسيله مردم و عدم عكسپذيرش طرح-
   پيشبرد اقداماتني مورد نياز جهت ازدياد نيروي انسا-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 هاي شهريمشاركت مردم در طرح:1تصوير
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  فرايند عمل مشاركتي .2
اند كه تمام و يا بخشي از مراحل يك پروژه، شامل هاي بسياري پيشنهاد گرديدهبه منظور انجام عمل مشاركتي، فرايند

  ):1384باغباني، ( گيرندمراحل پيش طراحي، طراحي و اجرا را در بر مي
4فرايند عام

  
كيد آن در آگـاه نمـودن مـردم و در صـورت لـزوم، اسـتفاده از       أو طراحي كاربرد دارد و ت پيش طراحيدر مرحله  صرفاً

 .يردگتنها توسط گروهي به نمايندگي از مردم انجام مي ،مشاركت .اطالعات آنان است

5فرايند كارگاهي
  

آوري سـازي، همكـاري، انتقـال دانـش، جمـع     شناخت وضعيت، تصميم( گردددر ابتدا هدف از كار گروهي مشخص مي 
 .گيردف شكل مياهدا نوعو سپس فرايند بر اساس  )...ها و ايده

 فرايند آزمايشگاهي
برداران پروژه مشخص نيستند به كار در مواردي كه امكان حضور در محل پروژه وجود ندارد و يا در مواردي كه بهره

يك جانبه جلوگيري گيري عمل مشاركت را شبيه سازي نمايد و از تصميم تا حدي قادر است تحقق داين فراين. رودمي
  .كند

6فرايند شارت
   

يند، مدت زمان كم آن است كه حصول نتيجه را به سرعت تحقق بخشيده ولي از توجه همه آمهمترين نكته در اين فر
  .(Barton, 2003) اهدكجانبه به جزئيات مي

  )الكساندر( 7فرايند مولد
برداران آن، در نتيجه صرف زمان و نيرو جهت آموزش و هدايت مردمي است در ارتباط مستقيم با سايت و بهره فرايندي

 .الزم است

  8فرايند همكاري پايدار
حضور . گام است كه با هدف پايداري زيست محيطي و به صورت يك چرخه طراحي شده استدر برگيرنده هفت

   .)2نمودار( باشدميهاي آن از ويژگي متخصين و مردم، در تمامي طول فرايند

  فرايند مشاركتي منتخب .3
رسد كه فرايند يبه نظر م ،)1382:112بحريني، ( بر اساس مقايسه فرايندهاي ذكر شده با فرايند رايج در طراحي شهري

  :يردگدر بر مي همكاري پايدار، انطباق بيشتري با آن داشته و تمامي مراحل سه گانه پيش طراحي، طراحي و اجرا را
  

  چپ، مراحل اصلي فرايند طراحي شهري - راست، مراحل فرايند همكاري پايدار: 2نمودار 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 

به دست گرفتن ابتكار عمل              
  تعريف ديدگاهي مشترك

  ادراك موقعيت
  هاتوسعه ايده

  اي سازمان يافتهتوافق روي برنامه
 اجرا

  درس آموختن

 پيش طراحي

 طراحي

 اجرا

  شناخت −
  تعيين اهداف كالن −
  تعيين اهداف عملياتي −
  هاحلتدوين راه −
  هاحلارزيابي راه −
  انتخاب و تصويب طرح −
 اجرا و پايش −
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 هاي فرسوده شهريجويانه در نوسازي و بهسازي بافترويكرد مشاركت
  46-39: صفحات مقاله 

هاي فرسوده هاي نوسازي و بهسازي در بافتتواند به عنوان فرايند مشاركتي منتخب، در انجام پروژهلذا اين فرايند مي
  :گرددين منظور مراحل آن به تشريح ذكر ميبد ،)2نمودار(شهري مورد استفاده قرار گيرد 

. باشدمي به معناي ابتكار شروع پروژه توسط مردم،گروه يا سازماني محلي و يا دولتي: به دست گرفتن ابتكار عمل-1
  .باشداحساس نياز، وجود خالقيت و همچنين قدرت و توان مطرح كردن آن خواسته، از ضروريات شروع پروژه مي

چه كساني از پروژه مورد نظر تاثير : كهبه معناي روشن كردن همه ابعاد مسئله نظير اين: ي مشتركتعريف ديدگاه-2
  ها و سازمان د؟ روند انجام پروژه چگونه است؟گيرچه سازمان يا گروهي مديريت پروژه را بر عهده ميپذيرند؟ مي

  نحوه مشاركت ساكنين چگونه است؟ ها چيست؟مسئوليت هر يك از گروه هاي درگير چه كساني هستند؟گروه
مردم، اجتماع، (به معناي پيمايش سريع اما سيستماتيك همه سطوح تحليل مكان به لحاظ پايداري : ادراك موقعيت-3

آنچه . شوداين كار با در نظر گرفتن نيازها و منابع محل، در سطوح مختلف انجام مي. باشدمي) ها، مكان، منابعفعاليت
  .به طوري كه همه موضوعات را مدنظر قرار دهد. ع و فراگير بودن آن استاهميت دارد جام

ها با توجه به ها و ارزيابي آنهاي مختلف، پرورش ايدهبه معناي فراهم آوردن شرايطي براي خلق ايده: هاتوسعه ايده-4
را هموار  روو مشكالت پيش در تمام اين مسير متخصص نقش راهنما را ايفا كرده، مسائل. باشدمعيارهاي پايداري مي

  .كندمي
براي اين كار بايد ابتدا . باشداي مشترك ميبه معناي رسيدن به طرح يا برنامه: اي سازمان يافتهتوافق روي برنامه-5

  .روي جوانب طرح به توافق رسيد
  . مختلف، متفاوت خواهد بودهاي اجرا در شرايط مكانيزم. باشدبه معناي عملي كردن و تحقق برنامه يا طرح مي: اجرا-6
نظارت . باشدآموزي از هر مرحله از طريق ارزيابي آن و نظارت بر انجام درست آن ميبه معناي درس: درس آموختن-7

  .كندهاي بعدي كمك ميدر طول فرايند و ارزيابي پس از انجام آن به اتخاذ روش درست در طول فرايند و در پروژه

  ابزارهاي مشاركتي
نجام يك فرايند كار مشاركتي در ا
متنوعي بهره توان از ابزارهاي مي

توانند در اين ابزارها مي. جست
رساني، كسب اطالعات، جهت اطالع

ارتباطات گروهي و مجازي، در هر 
سه مرحله پيش طراحي، طراحي و 

  ).3نمودار( اجرا  به كار روند
  نمونه موردي

در جهت بررسي كارايي فرايند 
هاي دار در انجام پروژههمكاري پاي

هاي نوسازي و بهسازي در بافت
فرسوده شهري، نمونه موردي شهر 

الداخ از اياالت . شوددر ايالت الداخ تبت واقع شده و مركز اين ايالت محسوب مي "له"شهر :گرددتبت ارائه مي 9له
ارزش است و داراي بافت با شدهمحسوب ميباستاني تبت است كه بخشي از كاشمر هند در اواسط قرن نوزدهم 

نفر سكنه دارد، كه تعداد اين سكنه در فصول  25000 "له"شهر . باشدتاريخي، باالخص در بخش مركزي مي
تعداد زيادي از مردم هندوستان نيز براي يافتن  يابد زيرا عالوه بر حضور گردشگر،گردشگري نظير تابستان افزايش مي

شود، معاش مردم محسوب مي تأميناز آنجا كه گردشگري در اين شهر منبع اصلي . نمايندكار به اين شهر مراجعت مي
ها، از جمله مسائل مهمي است كه مردم و مسئولين همواره با آن امكانات الزم براي آن تأمينلذا جذب گردشگران و 

  .)2تصوير (. درگير بودند

ابزارهاي مشاركتي: 3نمودار   
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داشت تا طرح بر آن  2001مسائل مهمي بود كه مسئولين را در سال عالوه بر اين مسئله، فرسودگي بافت شهر از جمله 
در اين شهر فرسودگي بافت در هر سه بخش كالبدي، . دستور كار خود قرار دهند را در  "له"مرمت و بهسازي شهر 

آن  زا بود، لذا مسئولين برعملكردي و تصوير ذهني وجود داشت و اختالط و تنوع قومي در اين شهر به شدت مشكل
بدين ترتيب طرح . شدند تا در طرح مرمت و بهسازي شهر از مشاركت مستقيم مردم در كليه مراحل استفاده نمايند

اين فرايند كه شامل هر سه مرحله اصلي فرايند . مرمت و بهسازي بافت در قالب فرايندي در هشت گام آغاز گرديد
   10.ير استباشد به قرار زمي) پيش طراحي، طراحي و اجرا(مشاركتي 
  )ادراك موقعيت -به دست گرفتن ابتكار عمل(معرفي مشكالت : مرحله اول

ديگري كه مردم و مسئولين با آن درگير بودند،  عالوه بر كمبود امكانات گردشگري و فرسودگي بافت، مشكالت عمده
ي كه داراي مالكيت زمين كيفيت پايين زندگي، عدم فعاليت دولت در بخش قديمي شهر، فقير بودن مردم: عبارتند از

هاي سنتي كه نبودند، از دست رفتن هويت فرهنگي به دليل مهاجرت و تغييرات سريع اقتصادي، از دست رفتن مهارت
 .به دليل اقتصاد مدرن مورد استفاده قرار نگرفتند و غيره

  )ادراك موقعيت -به دست گرفتن ابتكار عمل(تجزيه و تحليل مشكالت : مرحله دوم
هاي الزم حلار گرفت و از مردم براي ارائه راهمرحله مشكالت شناسايي شده مورد بررسي دقيق كارشناسان قر در اين

  .بر اين اساس همچنين موقعيت شهر به لحاظ مشكالت مختلف مورد سنجش قرار گرفت. سنجي به عمل آمدنظر
  )ديدگاهي مشتركتعريف (هاي مختلف ها و گروهبررسي مناغشات ميان سازمان: مرحله سوم

  . ها دعوت به همكاري صورت گرفتشناسايي شده و از كليه آن )…قومي، اقليتي و(هاي مختلف در اين مرحله گروه
  )هاتوسعه ايده(مشخص نمودن استراتژي كار :  مرحله چهارم

  :هاي زير در دستور كار قرار گرفتندپس از بررسي و تجزيه تحليل مشكالت استراتژي
 50هاي الزم، طراحي مدلي كه حداقل هاي مختلف دولتي به منظور ايجاد زيرساختهاي الزم با بدنهنگيانجام هماه

استفاده از نيروها / كشي مناسبساخت حمام با سيستم زه/ ساخت خانه: هاي ساكنان را بر طرف سازددرصد نيازمندي
برنامه آموزشي، انتخاب مدل بازسازي شهر، ايجاد ، شروع يك ...روشنايي منازل و معابر و تأمين/ هاي محليو مهارت

 .ها در آيندهيك مركز محلي براي تجمع مردم و  ادامه پروژه
  )اي سازمان يافتهتوافق روي برنامه(هاي الزم گروه متشكل از افراد داراي مهارتتنظيم هسته : مرحله پنجم

دادند، در تحقق طرح هاي الزم تشكيل ميداراي مهارتهاي كارگر از آنجا كه بخش وسيعي از جمعيت اين شهر را گروه
اما به دليل اينكه بسياري از . هاي زنان استفاده گرددهاي محلي به ويژه مهارتسعي بر آن شد كه از اين مهارت

هاي تخصصي ويژه بود، از مهندسان و متخصصان نيز در عمليات ها نيازمند گروهها نظير احداث زيرساختفعاليت
هاي آموزشي براي آموزش هاي الزم نيز از طريق تشكيل كارگاهدر ادامه آموزش. يي و طراحي نيز استفاده گرديداجرا

  . اندازي شدمردم راه
  )اجرا(طراحي و تهيه مدل بازسازي و احيا : مرحله ششم

با كمبود  هاي سطحي و زهكشي بود و شهرهاي شهر، دفع آبزيرساخت تأميناز آنجا كه مهمترين مسئله در 
رو گرديد، در اين مرحله مهندسان مدلي را براي بازسازي و احيا پيشنهاد دادند كشي روبهتكنولوژي زهكشي و خيابان
  .كه در دستور كار قرار گرفت

 مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح: 2تصوير 

www.pps.com        ماخذ : 
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 هاي فرسوده شهريجويانه در نوسازي و بهسازي بافترويكرد مشاركت
  46-39: صفحات مقاله 

  )اجرا(اجراي طرح : مرحله هفتم
ورد نظارت و ارزيابي قرار در اجراي طرح، از نيروهاي محلي و به ويژه زنان استفاده گرديد و طرح از طريق كارشناسان م

  .ها، كه نيازمند نيروهاي متخصص بود، از افراد متخصص استفاده گرديدبه منظور اجراي زيرساخت. گرفت
 )درس آموختن(ها و نتايج  يات فعاليتئبيان جز: مرحله هشتم

  ها و در كارگاه هاي سنيها، استفاده از تكنولوژي ساخت مناسب و پايدار، شركت تمامي گروهاصالح زيرساخت
ها و افزايش نقش زنان در ساخت و ساز، تقويت هويت فرهنگي، احياي هاي آموزشي به منظور ارتقاي مهارتكالس

هاي گروهي، هاي قديمي، ايجاد مركز اجتماعات محلي براي مالقاتسنتي، بازسازي برخي خانه هايمجدد مهارت
ها در آينده، از بين رفتن فاصله ميان اجتماعات مذهبي و قومي يتكارهاي فرهنگي و آموزشي به منظور ادامه فعال

  .مختلف و ارتقاي شرايط زندگي

  بنديجمع
هاي جويانه در روند نوسازي و بهسازي بافتبر اساس مطالعه انجام شده، به منظور عملياتي نمودن رويكرد مشاركت

مع كه دربرگيرنده تمامي مراحل پيش طراحي، طراحي و توان از فرايند همكاري پايدار به عنوان روشي جافرسوده مي
اند و قابليت اي عمومي مطرح شدهالزم به ذكر است كه مراحل ذكر گرديده در اين فرايند، به گونه. اجراست بهره جست
موضوعي و  هايقابل ذكر است كه اين امر نيازمند بررسي ،باشندهاي نوسازي و بهسازي را دارا ميانطباق با انواع پروژه

  .گنجدباشد كه در اين مجال نميمتمركز مي
  :منابع       

 تهران،گامي به سوي پايداري محيطي،  "مشاركت مردم در ساماندهي محيط كالبدي" )1384( باغباني، مريم و محمد گنجي، مهتاب
   .دانشگاه شهيد بهشتي
 .هراندانشگاه ت ،تهران "فرايند طراحي شهري" )1382(بحريني، سيد حسين

 .شركت عمران و بهسازي شهري وزارت مسكن و شهرسازي،تهران،  "طراحي شهري خيابان كارگر" )1379( توسلي، محمود
   .دانشگاه تهران ،تهران "مرمت شهري") 1381( حبيبي، سيد محسن و مقصودي، مليحه

مجله هنرهاي  "نظري در شرايط ايرانشهرسازي مشاركتي؛ كاوشي " )1384زمستان ( حبيبي، سيد محسن و سعيدي رضواني، هادي
  .24شماره  زيبا،

   .هاي كشورسازمان شهرداريتهران،  ")جلد اول(بررسي الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها ") 1379( عليرضا، علوي تبار
 
Hugh Barton, Marcus Grant (2003) " Richard Guise, Shaping neighborhoods" London, Spon press.  
Michael H. Lang (March, 1987) "Citizen participation in urban planning: Planner attitudes, administrative 
frameworks", Volume 14, Number2, Springer Netherlands 
Pennsylvania State University (Jun 30, 2009) "Urban Design Directory", Pennsylvania, Urban Design Group press. 

  
  :هانوشتيپ

                                                 
1. Sherry Arnstien 
2. (Arthur Skeffington) 

  باشدمنظور، سطح مشاركت واقعي مي.  3
4 . General Process 
5. workshop Process 
6. Charrette Process  
7. Generative Sequence 
8.  Sustainable Collaborative approach 
9. Leh 

به دست گرفتن ابتكار عمل، تعريف ديدگاهي (گانه فرايند همكاري پايدار توان در قالب مراحل هفتاحل را ميقابل ذكر است كه اين مر .10
  .  قرار داد) يافته، اجرا و درس آموختن اي سازمانها، توافق روي برنامهشترك، ادراك موقعيت، توسعه ايدهم
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  

  * **محسن سلسله -*علي سلسله
  

  

  چكيده
منظور از هويت، . اي در شهرسازي است انگيزترين مباحث نظري و حرفهترين و بحث مسأله هويت شهري اصوالً يكي از پيچيده

. باشددر زبان انگليسي مي Identityشود و معادل  مي پاسخي است كه به پرسش در خصوص كيستي يا چيستي موجودات داده
اي كه دغدغه هويت  شود تنها پديده گفته مي. باشد در واقع، هويت آن حقيقت وجودي است كه شخص يا شيء از آن برخوردار مي

يگر فرد با حضور و رشد از سوي د. گردد كه خود را به واسطة آن تبيين كند انسان همواره به دنبال ابزاري مي. دارد، انسان است
گردد بلكه با گرفتن  يافتن در جمع، عالوه بر آن كه داراي هويت شخصي يعني نام، منزلت اجتماعي و روابط شخصي با ديگران مي

اصوالً هويت يك پديده، امري انتزاعي و منفك از ساير . يابد شود، هويت جمعي مي عناصر مشتركي كه فرهنگ خوانده مي
با اهل : اي از جمله مثالً هويت شهر با همه موضوعات مرتبط با شهر و با موضوعات عديده. با آن پديده نيستموضوعات مرتبط 

و  رفتار و فرهنگشان،، شان ها و الگوهاي زندگيرها و اعتقاداتشان، شيوة زيست مردم، نوع ارتباطشان با ساير جوامع، آرمانوشهر، با
طراحان و سياستمداران و مديران شهر نيز  .)1386نقي زاده،( غيرقابل تفكيك است شان مرتبط وبينينوع تفكر و جهان با

مشي كنند و مردم را به آن شيوه فراخوانند و خط توانند بر پايه مباني نظري بيگانه طرح و برنامه تهيه كنند و به شيوه بيگانه نمي
هاي حيات  هنگامي كه تمركز اصلي بر جنبه. ي داشته باشددر عين حال توقع داشته باشند كه شهر هويت زيباي ايراني و اسالم

آثار انساني رواج يابد، وقتي مد و  قرار گيرد، وقتي معيارها و الگوهاي اصلي، ظرف تمدن بيگانه باشد، وقتي تفاخر و نمايش خود در
فضا و كالبد حاصل، چيزي جز  توان انتظار داشت كهروي و تعادل را بگيرند، آنگاه نميمصرف و اسراف جاي قناعت و ميانه

 هاي هويت پرسش اصلي پژوهش به چيستي نقش هويت و امر زيبا و چگونگي استفاده از سرمايه. پاسخگويي به اين رفتارها باشد
گردد و هدف اصلي پژوهش شناخت هويت از ابعاد گوناگون و بررسي تأثير در جهت بهسازي شهرها باز مي) اسالمي، ايراني(

باشد و واكاوي علل زشتي شهرهاي مدرن سرزمين ايران، از ديگر اهداف اين كردي نمودن آن در زيباسازي شهرها ميبخشي و كار
  .پژوهش است

  
  
  
  
  

  :كليدي واژگان
  .هويت اسالمي هويت ايراني، زيبايي، شهر،

  
  
  
  

 Email: ubtin@yahoo.com                                                                               دانشجوي كارشناسي ارشد شهرسازي دانشگاه علـم و صـنعت ايـران   * 
                                                     Email: mohsen.selseleh@yahoo.comدانشجوي دكتري تخصصي ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي ** 

15/4/1388: تاريخ دريافت   
18/5/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

  دمهمق
با مرور و گردشي اجمالي و مقدماتي در فضاهاي شهري معاصر و مداقه در آنچه كه از كليت، اجزاء، منظر و سيماي آنها 

و با مروري بر آنچه كه در مراكز  ها و منظرهاي مختلفبه همراه نگرشي به شهر از جايگاه شود،احساس و ادراك مي
سوال اول اين است  :شونددو سوال اساسي به ذهن انسان متبادر مي گذرد،اي و اجرايي و مديريتي ميآموزشي و حرفه

هايي براي زيباسازي، در حتي با حضور سازمان ،متعددهاي كه در عين وجود و فعاليت مراكز علمي و هنري و آموزش
ع و بر مرتبة بسياري از شهرها، به خصوص در شهرهاي بزرگ چرا شهرها همچنان زشت هستند و هر روز نيز بر انوا

غم حضور مؤسسات فوق به همراه تشكيالت عريض و طويلي رسوال دوم اين است كه علي ؛شود هايشان افزوده ميزشتي
هاي آثار تاريخي و اظهار عالقه به آنها، در با عنوان سازمان ميراث فرهنگي به همراه آگاهي مردم و متخصصين از ارزش

  كيد قريب به اتفاق أتر از گذشته است و عليرغم تتر و پيشرفتهپيچيدهعين دسترسي به فناوري روز كه بسيار 
هويتي آنها اند، كه همگان از بي هويت شدهدر آثار انساني، چرا شهرها آن چنان بي» هويت«ندركاران برجايگاه ادست
معيارها و مراتب آن و همچنين توان از معناي ادراك و  البته قبل از همه اينها نيز، مي گويند و از آن شكايت دارند؟مي

ها،  اصوالً اين زشتي .رابطة آن با زيبايي و هويت آثار انسان ساخت و از جمله زيبايي و هويت شهر و معماري سوال كرد
نتيجه عدم آشنايي پديد آوردندگان فضاها و عناصرشهري با مفهوم زيبايي در كنار رواج سلطة روحيه سوداگري و 

ريزي، هاي شهري از جمله آموزش، طراحي، برنامه ديگرايانه مأخوذ از بيگانه بر بسياري از فعاليتسيطره تفكر و روش ما
  . ها است سازها، رفتارهاي فردي، اجتماعي و استحاله مفاهيم و ارزش ساخت و

. آن باور ندارندشناسند و گروهي به  بسياري از آنها معيارها و مصاديق زيبايي در تفكر و فرهنگ اسالمي و ايراني را نمي
) آن هم با اصول و معيارهاي خودي(شناسانه دانند كه شهر را بايد از ابتدا با معيارها و براساس اصول زيباييآنها نمي

ها پديد آيند، رشد كنند، خود را به جاي زيبايي معرفي و نه اين كه اجازه داد زشتي. طراحي و آن را زيبا خلق كرد
اهل شهر ريشه بدوانند، روح و اخالق و نگرش مردم را تخريب كنند، به عنوان معياري  مطرح كنند، در جان و روح

هاي غير قابل انكار درآيند و  مطلوب مطرح شوند، بسياري از مردم از آنها پيروي كند به زغم برخي افراد بعنوان واقعيت
ام شود كه اين اقدامات نيز عموماً فاقد مباني پديد آمده، اقد» زشتي«ها، براي زيبا كردن اين  آنگاه، پس از تثبيت زشتي

ها و الگوها و مصاديق  اشكال اصلي ديگر، آموزش و ترويج تعريف و نمونه). 3ص ،1386نقي زاده،( نظري متقني هستند
اين روند، عالوه بر اين كه سبب مهجور . بيني غيرتوحيدي استزيبايي از منظر بيگانه و غير ايراني و مبتني بر جهان

 .منجر خواهد شد) در تميز و تمايل به زيبايي(شود، به تغيير تدريجي ذائقه ايراني  اندن تعريف ايراني زيبايي ميم
  . پردازد و از اين رهگذر  راهكار  ارائه خواهد دادپژوهشگر در اين مقاله به بررسي و تدقيق اين مسائل مي

  اهداف تحقيق .1
  ايراني ي وهاي اسالم ك سرمايه اصيل با ريشهي شناخت و تبيين امر هويت به عنوان) الف
  و زيبايي (object beauty)بررسي مفهوم امر زيبا ) ب
  بازشناسي عوامل موثر در زيباسازي شهرهاي موجود و در حال ساخت ) ج
  اسالمي در امر زيبايي شهرها  و ثيربخشي و كاربردي هويت ايرانيأبررسي ت) د

  بيان مسأله .2
هايي ت كه در عين وجود و فعاليت مراكز علمي و هنري و آموزشي متعدد و حتي با حضور سازمانسوال اول اين اس

براي زيباسازي در بسياري از شهرها، به خصوص در شهرهاي بزرگ، چرا شهرها همچنان زشت هستند و هر روز نيز بر 
  شود؟ هايشان افزوده ميرتبة زشتيمانواع و 

توان از آن به عنوان ابزاري براي زيبا كردن  ر زيبايي شهرها چيست؟ چگونه مينقش و عملكرد هويت د: سوال دوم
  شهرها استفاده نمود؟ 
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  هويت. 3

اين گوهر را چه فرد و چه جامعه . ام هويت گوهري است كه من با آن منم و زنده: در يك تعبير زيبا چنين آمده است
دمندي كه امروز از ها و تجارب با ارزش سو ها، انديشه ارتعلوم و فنون، مه. اند در يك بستر تاريخي به دست آورده

در تحليل نهايي، از اجزاي هويت ما خواهند شد و رمز و راز بقاي خودي در همين است،  همانگونه  ند،گير ديگران مي
و عناصر هاي ملي  هاي توليد، آيين كشورداري و خيلي از چيزهاي ديگر كه امروز از مؤلفهكه خط، زبان، لباس، روش

دانيم، در گذر و گشتار تاريخي خويش و در اثناي داد و ستد و مبادله با ديگران به  هويت و متعلقات فرهنگ خويش مي
مندي از ميراث و دستاوردهاي  ها از نظر بهره ترين سرزميندر كشور ما كه يكي از غني .)72فراستخواه، (ايم  دست آورده

با توجه به اين  ؛باشد در سطح جهاني مي، زي و معماري ويژه و شناخته شدهفرهنگي است و از نمودهاي آن شهرسا
داريم،  انديشيم و از گذشته خود چگونه بهره برمي خواهيم و به فردا چگونه مي مطلب كه زندگي امروز خود را چگونه مي

ويت گذشته و امروزين  لذا نيازمنديم كه ه. ساختن شهرها و توليد عناصر معماري از حساسيت خاصي برخوردار است
  ).195ص ،1383 گر،زرب(اين دو را بازشناسيم و آن را تقويت نماييم 

. باشند، به نحوي كه هركدام نقش اساسي در تشكيل هويت بر عهده دارنديو محيط، هويت ساز زندگي انسان م فرهنگ
  ن، هويت محيط را تشكيل از ديگر سو مي توان ديد كه فصل مشترك هويت انساني محيط و هويت فرهنگي انسا

                                      ).1 نمودار( دهدمي
  محيط و نسبت آنها با هويت فرهنگ، ارتباط انسان، : 1 نمودار
    

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1386،330زاده، نقي                                                     
عربي و (هويت حاكي از جايگاه واال، ارزشمند و معنوي اين لغت در زبان اصلي آن  مروري بر معاني مذكور براي واژه

 هستند» هستي و وجود«و معناي بعدي آن » ذات باري تعالي«اولين معناي مذكور براي هويت . است) سپس فارسي
و همين معني ميان هويت عبارت است از تشخيص «: مرحوم دهخدا نيز در معاني هويت آورده است). 4، ج1375معين، (

گردد و گاه بر ماهيت با تشخيص اطالق  هويت گاه بر وجود خارجي اطالق مي. حكيمان و متلكمان مشهور است
   .)1378دهخدا، (گردد كه عبارت است از حقيقت جزئيه  مي

    انواع و مراتب هويت انسان .4
يكي هويت واقعي فرد آن گونه كه هست و ديگـري   :توان مورد مداقه قرار داداز منظر هر فرد هويت را به دو صورت مي

تـوان فـرض كـرد و آن     نوع سوم از هويـت را نيـز مـي   . شود نماياند يا با آن شناخته مي هويت او آن گونه كه خود را مي
در توضيح هويت آرماني قابـل   .توان آنرا هويت آرماني ناميد هويتي است كه انسان تمايل دارد به آن شناخته شود و مي

 انسان

 محيط فرهنگ

»محيط» «هويت«  

 هويت انساني محيط هويت فرهنگي انسان

:ماخذ هويت فرهنگي محيط
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

هاي غايـات آرمـاني و اهـداف اصـلي      هاي فرهنگي و ويژگيهاي آن، از اصول فكري و ارزش كر است كه صفات و بارزهذ
كند و انسان مي در راه تحصيل آن عمل  شوند، انسان ميل وصول به آن را داشته و زندگي و الگوهاي انسان استخراج مي

هـاي   طبيعي است كه با توجه به منبع و مرجع صفات و بارزه. انددبه معرفي و ترويج آن پرداخته و خود را واجد آن مي
هويت آرمانيِ جوامع و افراد مختلف، متفاوت و حتي گـاهي  ) هاي حيات و الگوهابيني، فرهنگ، آرمانجهان(اين هويت 

  ).  306،ص1386نقي زاده،( كند متضاد جلوه مي
هويت شخصي، هويت . شوند بندي مينوع هويت اصلي طبقهها در سه گروه اصلي يا سه به طور كلي همه انواع هويت
هويت شخصي انسان به مراتب هويت طبيعي و هويت اكتسابي . انسان) يا روحاني(شخصيتي و هويت معنوي 

اثر گذار است كه انسان در ايجاد آنها ... در هويت طبيعي عوامل متعددي از قبيل پدر و مادر و تبار و نژاد و. گردد برمي
شوند و يا  شود كه يا به طور عام توسط انسان تحصيل مي ها اطالق ميهويت اكتسابي به آن دسته ويژگي. نداردنقشي 

هويت شخصيتي به وجوه فكري و  ).مثل محل زندگي( اند يا قابل تغيير هستند اين كه توسط خود او تغييركرده
مختلف هم نوعش كه مقصد و اهداف مشتركي دارند قابل هاي پردازد و عمدتاً در رابطة انسان با گروه فرهنگي انسان مي

هويت فرهنگي، هويت اجتماعي، هويت   :هويت شخصيتي انسان داراي مراتبي است كه عمدتاً عبارتند از. تعريف است
  .خانوادگي، هويت ملي، هويت مذهبي

باشد و عامل اصلي تمايز او هين ميترين وجه هويتي انسان از نظر متألهويت روحاني و معنوي انسان، بارزترين و اصلي
ثيري كه بر انواع ديگر هويت به ويژه هويت شخصيت انسان دارد از أموجودات عالم هستي است و به دليل ت  با همة

طي وجود دارد كه نكته مهم اين است كه بين هويت انسان و هويت آثار او ارتبا .جايگاه واال و ارجمندي برخودار است
توان در  با عنايت به جايگاه و ارزش هويت روحاني، آن را مي. يا تضعيف كنندة هويت انسان خواهد بود اين ارتباط مقوم

  ).308- 309 :1386نقي زاده،( قرار داد»  هويت شيطاني«و » هويت الهي«دو سوي 

  هويت آثار انساني .5 
ط زندگي، شهر و معماري نيز روشن هاي مفهومي هويت در آنچه آمد، وضعيت آثار انساني و از جمله محيبا بررسي

اگر الگو، الگويي بيگانه است كه بر پاية تفكر غير الهي شكل گرفته و مروج و مبلغ شيوة زيست شيطان مĤبانه . گردد مي
نمايند،  ر ميداهاي الهي را خدشههايي شكل گرفته كه اصول و ارزش است، اگر كالبد و فضاي حاصل بر پاية ضد ارزش

سوق جامعه به سمت  كنند و اگر كالبد محيط عامل گرايش و هايي را به جامعه القا ميارزشفضا، ضداگر محيط و 
توان گفت كه هويت شهر به هويت  ها و عبوديت الهي باشند، مياي از تفكر و زيست باشد كه در تقابل با ارزش شيوه

هاي الهي و مروج زندگي گرفته بر پاية ارزش دهد و بالعكس اگر الگو، الگويي انساني و شكل شيطاني تمايل نشان مي
 تفكر و زيست باشد كه همسو و مقوماي از  هاي الهي و عامل هدايت جامعه به روي شيوهاي از ارزش انساني و جلوه

، 2 شماره نمودار ).315 :همان( ناميد) يا متمايل به هويت الهي(توان هويت شهر را هويتي الهي  هاي الهي باشد، ميارزش
 . باشدهويت شيطاني و تبعات هركدام مي ،هاي كلي هويت الهيدهنده جلوهنشان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

سانهويت شيطاني ان  

هاي شيطانيارزشتبعيت و تظاهر ضد  

  نفي تكبر
 ديگران

 ظاهربيني كثرت

 هويت الهي انسان

 تبعيت و جلوة اصول الهي

 وحدتاصول الهي عبوديت تواضع

)311،ص1386نقي زاده،( ها و تظاهرات دو وجه اصلي هويتي انسانهجلو: 2 نمودار  

1386،311زاده، نقي    : ماخذ
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 ،»جامعه«  ،»خويشتن«توان در طبقات چهارگانه  عناصر اصلي موجود در محيط زندگي و مرتبط با انسان را مي

شود كه ارتباطات و  بيان روشن ميبا اين  ).124 :الف 1384نقي زاده،( بندي نموددسته» مصنوع انسان«و » طبيعت« 
به اين ترتيب فرهنگ . هاي خاص خود را خواهد داشت بيني ويژگياين چهار قلمرو در قالب هر جهان همچنين تعريف

) عالمان و هنرمندان(هايي است كه مالك عمل پديد آورندگان آثار انساني جامعه يكي از مهمترين منابع اصول و ارزش
يكي از . اي هستند كه به آنها معتقد است جامعه  ها به انحاء مختلف، عوامل هويت بخشارزشاين اصول و . هستند

پس، مالحظه وجوه فرهنگي در . شهر است ها در معماري وها، تظاهر و جلوة اين اصول و ارزش مهمترين اين زمينه
به عنوان ايجاد (واجد آن فرهنگ معماري و شهرسازي، موجد كيفيتي در محيط است كه بيانگر وجهي از هويت جامعه 

هايي از نشان دهنده نمونه 2و  1هاي شمارهوير اتص). 330 :1386نقي زاده،محمد،(باشد  مي) كنندة آن كالبد و فضاي خاص
اگر مباني فكري و : توان گفتبنابراين مي .باشند و هويت اسالمي در آنها نمود داردكالبد شهرهاي اسالمي تاريخي مي

دهنده فضا و مباني طراحي از بيگانگان اخذ شده و به طور مستقيم مالك عمل ن شيوه زيست و اصول شكلبه تبع آ
بيني و اما اگر تعامالت با ساير جوامع در پرتو جهان. به تدريج استحاله هويتي و فرهنگي رخ خواهد داد قرار گيرند،

  ).3تصوير شماره (و  )3شماره  نمودار( اهد داشتفرهنگ خودي رخ دهد، تثبيت و تقويت هويت ايراني را در پي خو
  
  

                               
                   

            
  
  

      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
اي، اين  به داليل عديده. متقابلي بر يكديگر دارند تأثيرشهرسازي،  /و معماري) هاي فرهنگيارزش(نابراين فرهنگ ب
به اجمال . باشد گذارند بسيار پيچيده و قابل توجه مي معماري و شهرسازي بر فرهنگ مي ثيري كهأثيرات به ويژه تأت

ثير مستقيمي أهاي انسان و در نتيجه بر روند خلق فضا تتوان گفت كه اوالً فرهنگ جامعه بر شيوة زيست و فعاليت مي
شهرسازي و محيط و فضاي / عماريتا جايي كه غالب محققين و حتي كساني كه سعي در دگرگوني و استحاله م. دارد

ثيرات أشهرسازي ت ورزند و ثانياً معماري و كيد ميأها دارند، در وهله اول به دگرگوني فرهنگي جامعه تزندگي ملت
در عصر حاضر به . ها با يكديگر و در نتيجه بر فرهنگ جامعه دارند وسيعي بر زندگي و شيوه زيست و ارتباط انسان

دهد، توجه لط مباحثي كه رخ ميغو مباني نظري معماري و شهرسازي و همچنين به داليل  جهت پنهان بودن اصول
اي خاص از معماري و شهرسازي،  ثير معماري و شهرسازي بر فرهنگ و استحاله فرهنگ جامعه در اثر رواج شيوهأبه ت

هويتي است كه اين هويت نشان واجد ) معماري شهر(توان گفت كه محيط  در اين مورد مي. اي يافته است اهميت ويژه
  :از مفاهيم و مقوالتي دارد كه اهم آن به قرار زير هستند

  . باشندهاي حاكم بر جامعه ميهويت محيط مصنوع  بيانگر ارزش -

اجدنمونه هايي از سيطره معنوي مس: 1تصوير  

و عناصر مذهبي بر كالبد شهرهاي تاريخي   نمونه اي از مساكن تاريخي:2تصوير 
 

هويت بيگانههايي از تكرار معماري بينمونه: 3تصوير  

1386:501نقي زاده، 499: 1386نقي زاده،1386:503نقي زاده،    :ماخذ : ماخذ  : ماخذ
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

بودن به آن تمايل داشته و خويش را در صورت  لهايي است كه جامعه به متصهويت محيط مصنوع بيانگر ارزش -
 . پندارد ها، در مسير كمال و ترقي ميآن ارزشو رعايت  واجد بودن

 . هاي محيط مصنوع بيانگر هويتي هستند كه جامعه تمايل دارد به آن هويت شناخته شود ويژگي -
 . كند اي هستند كه آن محيط را پديد آورده و در آن زيست مي هاي محيط مصنوع بيانگر هويت جامعه يژگيو -
خواهند براي  مي) ريزان و مديران شهرطراحان، برنامه(اي  باشند كه عدههويتي مي هاي محيط مصنوع بيانگر ويژگي -

  .جامعه به وجود آورند
 تثبيت يا استحاله فرهنگ ايراني: 3 نمودار

  
 
 
 
 
 

 
                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1386،455زاده،نقي                                                                                       

 
توان وقتي دانست كه آثار انسان و از جمله شهر، بر پايه اصولي شكل گرفته و هويتي  بر اين اساس بهترين حالت را مي 

  مباني فرهنگي مأخوذ از  را دارا باشند كه آن اصول منبعث از فرهنگ جامعه بوده و هويت حاصله مبين اصول و
از داشتن چنين هويتي خرسند باشد و   عين حال، جامعه با آگاهي كامل به اين ارتباطات، بوده و دربيني جامعه جهان

   ).331-332: همان(به آن مباهات كند 
             

  
  
  
  
  
  

  
  

هااسالمي در ميانه ميدان -عناصر فاقد هويت ايرانيهايي از نمونه: 4تصوير               

509: 1386نقي زاده،  

استحالة هويتي جامعة 
 ايراني

تقويت و تثبيت هويت جامعة ايراني
 ايراني

مباني فكري بيگانه 
)تاثير پذيري(  

تعليم اسالم و فرهنگ
 ايراني

هاشيوة زيست، ابزار، روش  

اصول شكل دهندة فضا و 
 ويژگي آنها

صول شكل دهندة فضا وا
 ويژگي آنها

ريزي برايمباني طراحي و برنامه
) مأخوذ از اسالم(ايرانيان   

ريزي براي  مباني طراحي و برنامه
) مأخوذ از تفكر بيگانه(ايرانيان   

 : ماخذ

 : ماخذ
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 مفهوم هويت در شهرسازي از نظر محققين .6

منطقي بين فرد و محيط حاصل شده كند كه ارتباط طبيعي و  به عقيده الكساندر، هويت در محيط فرهنگي تجلي مي
اش ارتباط و احساس تعلق خاطر به وجود وي معتقد است كه بين فرد و محيط زندگي .(Alexander,1977)باشد 

هاي ديگر را  توان درك تمايز آن نسبت به محيط ،مگر آن كه قادر به شناخت عميق و تشخيص آن باشد  نخواهد آمد،
  . هاي انجام يافته در آن محيط بدهد زماني و به چه صورت، پاسخ مناسبي به كشش نيز داشته باشد و بداند در چه

خوانايي (هاي كوچك و بزرگي است كه باعث بازشناختن يك مكان  والتر بور، نيز عقيده دارد هويت همان تفاوت
عني اجتناب از خاص بودن هر محيط به م. آورد شود و حس دلبستگي و حساسيت به محيط را به وجود مي مي) محيط

ها نيز  در شكل و نحوه قرارگيري فضاها، در طرز دسترسي به فضاها و در كاربري .يكنواختي، وجود تنوع و جذابيت است
ولف نيز معتقد است كه هويت در محيط نتيجه ارتباطات مقابل سه جزء  ).1383:197بذرگر،( بايد وجود داشته باشد مي

  : كند است كه در داخل يك مجموعه عمل مي
  در محيط) هاسمبل(تركيب ظاهري و كالبدي نماها  -
 هاي قابل مشاهده در محيط علمكردها و فعاليت -
   .)همان(در محيط ) هاسمبل(مفاهيم نمادها  -
هاي شهري از طريق به  هويت را توجه به شخصيت فردي هر محيط و پرهيز از يكنواختي و مشابهت در محيط» كالن«

ها و جيكوبز نيز هويت را در رابطه با فعاليت ).1377:78كالن، ( كند هاي خاص هر محيط تعريف مي ژگيجلوه درآوردن وي
تر  تر، قابل زندگيوي معتقد است شهرها امن. كند ريزي شهري تعريف مي هاي شهري از ديدگاه برنامه زندگي در خيابان

  هاي مختلف اختصاص داده شونداي از فعاليتدههايشان به تركيب پيچيشوند چنانچه خيابان تر ميو پرجاذبه
):851969 Jacobs,.(  

كند و يا در تعريف هويت محيط مصنوع، راپاپورت هويت را خصوصيتي از محيط كه در شرايط مختلف تغيير نمي
گر آورد و عناصر شهري را از يكديخصوصيتي كه موجبات قابليت تميز و تشخيص عنصري را از عنصر ديگر فراهم مي

لينچ در كتاب شكل خوب شهر، هويت را به  . (Rapoport,1990:153)،)98: 1382بنتلي ،( كند سازد، تعريف مي متمايز مي
تواند يك مكان را به عنوان مكاني هويت يعني حدي كه شخص مي :كند معني مكان تعريف مي: معناي بسيار ساده

 منحصر به فرد داشته باشد اي كه شخصيتي مشخص و گونهبه  ،ها مورد شناسايي قرار دهدمتمايز از ساير مكان
   ).105: 1376لينچ،(

معنا بودن شهرها به عنوان يك معضل هويتي و بيبينيم كه يكنواختي، يكسان بودن و بي با مطالعه متون شهرسازي مي
  . از جانب انديشمندان اين عرصه به دفعات طرح گرديده و مورد توجه قرارگرفته است

 (aesthetic object)يي، امر زيبا زيبا .7
واژه استتيك را نخستين بار الكساندر باو مگارتن در قرن هجدهم به معناي شناخت حاصل از راه حواس، يعني همان 

. او بعدها از اين واژه در اشاره به ادارك زيبايي به كمك حواس، به ويژه در هنر بهره جست. معرفت حسي به كار برد
دامنه اين . شناسي در هر دو عرصة هنر و طبيعت به آن جاني تازه بخشيدين واژه در احكام زيباييكانت با كاربرد ا

ها، كه در  ها يا ارزيابياكنون اين واژه را تنها در توصيف داوري. تر شده استمفهوم در ادوار متأخر بار ديگر گسترده
. سازند گيرند و ديگر آن را به زيبايي صرف محدود نمي يها، تجربه و لذت يا ارزش نيز به كار مها، نگرش مورد ويژگي

توان از طبيعت نيز دركي  اكنون مي: قلمرو امر زيبا ديگر از مرز حس التذاذ زيبايي شناختي آثار هنري گذشته است
ي آثار هاي مرتبط با آن راهي طوالني براي فهم چگونگي ارزياب انه داشت، اما فهم ماهيت اين ادراك و ويژگيسزيباشنا

  .رويمان گشوده استهنري و علت ارزش آنها پيش
و   (Aesthetic features)شناختي هاي زيبايي ، ويژگي(Aesthetic attitude)شناختي نگرش زيبايي :مفاهيم 

توان نگرش را چون امري كه الزاماً يا طبيعتاً در  مثالً مي. شناختي داراي تعاريف مرتبط با يكديگرندتجربه زيبايي
توان تجربه زيبايي شناختي را حاصل ادراك  ها يا ايجاد اين تجربه موثر است، توصيف كرد يا مي شناخت ويژگي
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

ها را محتواي تجربه زيبايي  توان ويژگي مي همچنين. ها يا نتيجه آنچه نگرش، بايد به آن دست يابد دانست ويژگي
  ). 1999گلدمن،(شناختي يا هدف اين نگرش تعريف كرد 

ساموئل هاچسون از محققان برجسته مفهوم زيبايي در قرن هجدهم در كتاب خود تحت عنوان تحقيق در باب زيبايي، 
بريم چيست؟ وي در پاسخ به ز زيبايي مينظم، هماهنگي و طرح، در پي پاسخ به اين سوال است كه منشأ لذتي كه ما ا

كند تا شيء و توجه به درك اين نكته است كه اين پرسش تا وقتي كه ما  اين پرسش، نگاه ما را معطوف به بيننده مي
رسد كه منشأ لذت از زيبايي هم در شيء زيرا به نظر مي. ماندپاسخ باقي ميكنيم بيتوجه خود را بر اشياء متمركز مي

تر مطرح  بر اين اساس هاچسون آن پرسش را به شكل پرسشي مركب از دو پرسش ساده. هم در وجود مااست و 
كند، اول اين كه منبع لذت زيبايي در وجود ما چيست؟ دوم، منبع اين لذت در اشياء چيست؟ پاسخ وي به پرسش  مي

م، پاسخ وي به پرسش دوم اين است كه برياز اشياء لذت مي» حس دروني«مندي از  اول اين است كه ما به سبب بهره
در درك مفهوم زيبايي توجه به  .)1999تسلي،(كنند  ، براي ما لذت ايجاد مي»وحدت در كثرت«اشياي زيبا به موجب 
  .»شود كند و آنچه درك مي درك ميآنچه  «العاده حائز اهميت است مدرِك و مدرك فوق

  شناسي و اسالم زيبايي. 8
هاي ظاهري عموماً  زيبايي. ن و به ويژه در بين مسلمانان، اصالت و حقانيت با زيبايي الهي و معنوي استدر ميان متألهي

غزالي بر اين اعتقاد است كه عالم علوي حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است . شوند زينت ناميده مي
و حسن و تناسب كه در اين عالم محسوس  نمودگاري است از جمال آن عالم، چه هر جمال. و هر چه متناسب است

مطالعه آثار عرفاي مسلمان حكايت از آن دارد كه زيبايي خالق عشق «. است، همه ثمره جمال و حسن آن عالم است
است و عشق ثمره تماس با زيبايي و عشق بايد هادي انسان به كمال باشد، كه اگر چنين نشد نه آن عشق، عشق است 

ا عشق ارتباطي بر اين اساس زيبايي ب. اند ايي است، بلكه هر دو، مجازي و اوهامي از عشق و زيباييو نه آن زيبايي، زيب
به اين معني كه اگر چه كه مراتب مختلف زيبايي با موضوعاتي همچون هنر، نيكي، . قابل برگشت دارندبنيادين و غير

اي است كه  ترين مرتبة زيبايي، مرتبهد، اما عاليشو تعادل، تناسب، لذت و امثالهم همراه و حتي گاهي مترادف فرض مي
   .)5تصوير ( با عشق همراه باشد

  
  

  
  
  
  

  عوامل موثر در خلق و ظهور زيبايي .9
توان عوامل متنوعي را در خلق زيبايي موثر دانست كه اين عوامل در دو گروه بيني و فرهنگ، ميبا عنايت به جهان
گروهي كه در  و بيني و فرهنگ مورد مطالعه باشندكه ممكن است خاص جهان گروهي: بندي هستنداصلي قابل دسته

بيني و فرهنگ و تمدني معنا و در هر جهان مشترك هستند، اما طبيعتاً ها،ها و تمدنها و فرهنگبينينهمه جها
در  "ليث در مسيحيتتث"و  "توحيد در تفكر اسالمي"توان به به عنوان نمونه مي. تفسير و جلوه خاص خود را دارند

عناوين معرفي اين زيبايي را تحت  و ظهور گيريگذار و موثر بر شكلتأثيرتوان عوامل اصلي مي .گروه اول اشاره نمود
  .)276 - 286 :1386نقي زاده،( ها، لذت و مظلوميت، فرهنگ، هويت، ذوق، كمال عشق، معنويت، نمادها، نشانه :نمود

هايي از سيطره و سلطه كالبدي و فيزيكي عناصر معنوي بر شهر و كالبد آن نمونه: 5تصوير   

 : ماخذ  1386،500زاده،نقي 
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  شهر زيبا .10

اصلي اين است كه چرا شهر، بايد زيبا باشد؟ بر اين اساس زيبايي يعني چه؟ و در چه عناصر و فضاهاي  يكي از مطالعات
صوري، (ها است كه هر يك از وجوه مختلف شهري زيبايي اهميت بيشتري دارد؟ زيبايي يكي از نيازهاي اصلي انسان

ود را دارند و هر كسي نيز به نوعي در پي هاي مختلف زندگي جايگاه و مصداق ويژه خ تخآن در سا) معقول، معنوي
متشكل از عناصر، اجزاء، فضاها، عملكردها و قوانين حاكم به انضمام روابط جاري (شهرها . تحصيل و ادراك زيبايي است

هاي انساني هستند،  ها و آثار انساني بر كره زمين كه ظرف فعاليت به عنوان بزرگترين مجموعه) در شهر و هويت آن
هاي متنوع زيبايي را به انسان القاء كنند و اصوالً هر چقدر و هرگونه كه شهر و محيط زندگي  نند و بايد جلوهتوا مي

تواند به آرامش و سعادت و تعادل اهل خويش بتواند مراتب زيبايي را به ساكنين خويش القا كند، به همان نسبت مي
اصوالً فضاي شهري، فضايي است «تر نمايد، اين نظر كه ملمدد رساند و مشكالت جاري زندگي را براي آنان قابل تح

توان فضاي شهري دانست، مگر آن كه هر فضايي در شهر را نمي«يا به عبارت ديگر ) 1375كرير، (» كه واجد زيبايي باشد
ين منظر، از ا. گر رابطه شهر و زيبايي هستندتبيين) 3 :1372توسلي ( شناسي شكل گرفته باشدبراساس قواعد زيبايي

: شناسانه در ايجاد آن دخالت داشته باشند و اين يعنيفضاي شهري، فضايي است كه زيبا باشد و معيارهاي زيبايي
بيني و طبيعي است كه با پذيرش اين نظريه، نبايد جهان. مترادف بودن طراحي شهر با خلق فضاي زيباي شهري

بيني است كه معيارهاي ، مغفول نهاد و در حقيقت اين جهانخواهد بود» شناسيقواعد زيبايي«تفكري را كه بنياد 
بنابراين تقليد از . هاي مختلف را متمايز خواهد نمودزيبايي فضاي شهر را سامان خواهد داد و فضاهاي شهري در تمدن

وند ايجاد محيط در ر ).1381نقي زاده، (ساز از خود بيگانگي و بحران هويت خواهد شد شناسي ديگران زمينهقواعد زيبايي
  : و فضاي زيبا در شهر توجه به نكات زير به عنوان اساس كار ضرورت دارد

   .)،ب1384زاده،  نقي(بايد توجه كرد كه مفاهيمي چون زينت و تزئين و آرايش، جايگزين زيبايي نشوند  •
بود و ساير مراتب زيبايي را زيبا، نبايد تنها بر زيبايي صوري متمركز ) فضا و محيط(در زيباسازي شهر يا ايجاد شهر  •

در حقيقت مجموعة مراتب زيبايي يك شهر بايد عالوه بر ادارك حسي انسان و ابزار اين ادراك، ساير . مغفول نهاد
قواي مدركة او را نيز متأثر نموده و در واقع، عالوه بر ادراك حسي، ادراكات رواني و معقوي و باطني انسان نيز بايد 

 . نسان القاء كنندزيبايي شهر را به ا
باشد و به تعبير ديگر » با هويت«و به عبارت ساده ) بيني جامعهبرآمده از فرهنگ و جهان(زيبايي بايد بومي و ملي  •

هويتش با هويت جامعه هماهنگ باشد تا جامعه بهتر بتواند آن را درك و با آن رابطه برقرار كرده و در اثر تماس با 
يا (بزرگترين اشكال تكرار و تقليد الگوهاي زيبايي مأخوذ از الگوهاي بيگانه . ايدآن احساس هويت و استقالل نم

 . ، ايجاد بحران هويت و از خود بيگانگي و احساس حقارت در جامعه است)هاي خلق شده با معيارهاي اجنبي زيبايي
مديران و اهل شهر باشند  وريزان  معيارهاي مراتب مختلف زيبايي بايد در دسترس و مورد شناخت طراحان و برنامه •

مرتبط تا امكان ارزيابي زيبايي و تعيين مرتبه آن و همچنين شناسايي ساحتي از حيات انسان كه زيبايي، ما بازاء و 
 .)293تا  280، ص86زاده،  نقي( با آن است وجود داشته باشد

تزئينـات بسـيار ابتـدايي و     شـهر از طريـق برخـي   » زيباسـازي «موضوع بسيار مهمي كه امروزه رايج است، موضوع  •
ظاهري است، تا جايي كه حتي تابلوهاي بزرگ تبليغاتي كه مروج مصرف و در بسياري موارد مبلغ فرهنگ بيگانه و 

در ايـن مقولـه بايـد    . گيـرد  حتي اهانت به فرهنگ بومي هستند نيز در قلمرو زيباسازي شهر مورد استفاده قرار مـي 
تا سپس ناچار به زيباسـازي آن  . دريزي و ساخته شوداد كه شهر زشت طراحي، برنامهتوجه كرد كه اوالً نبايد اجازه 

آنهـا   هـا را شـناخت و در امحـا    ثانياً در زيباسازي شهر بايد زشـتي . و به تعبيري آرايش و بزك كردن آن مجبور شد
. در بدو امـر ادراك نشـوند  ها را به نحوي استتار كرد كه همت گماشت تا شهر زيبا شود، نه اين كه به طريقي زشتي

هاي قابل توجه در زشت كردن شهرها همانگونه كه ياد شد، وجود انواع تابلوها و تصاوير تبليغاتي اسـت كـه    از نمونه
معنويـت و   اينها نه تنها با اهداف انساني در تضاد بـوده و . سزايي در تقليل كيفيت محيط و زيبايي آن دارندثير بهأت

هاي فرهنگـي  ارزش نمايند، كه اين شيوه جاري در تبليغاتمي نگ انساني را به شدت تهديدهاي متعالي فرهارزش
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

هـا و اصـولي   ارزش. كند اند، نابود مي جامعه را كه قرنها حافظ هويت جامعه و عامل استقالل و خودكفايي ملتي بوده
  .)همان( ...گري، احتراز از خودنمايي وچون قناعت، بومي

  ر ادراك زيبايي شهرعوامل موثر ب .11
يكي عوامل ادراكي در زمان ادراك را، مد نظر دارد و ديگري . دو مكتب فكري براي درك زيبايي قابل تعريف هستند

با توجه به منابع دريافت اطالعات انسان، با . داند غيرادراكي، مثل فرهنگ، دانش علمي و الگو ها را موثر مي عوامل
گيرند و با عنايت به ادراكات بيني و فرهنگش سرچشمه ميهاي انسان كه از جهانآل ملحوظ داشتن آرمان و ايده

به عبارت ديگر، عواملي قابل طرح هستند كه . توان عواملي را به عنوان عوامل ادراك زيبايي معرفي نمود انسان، مي
شناسند و در هر  زيبايي ميدرك هاي متفاوت، آن عوامل را به عنوان عامل هايي با تفكر، فرهنگ، محيط و آرمان انسان

برخي عوامل موثر بر ادراك . آورند آنها را عامل زيبا بودن يك پديده به شمار مي) با شدت و ضعف متفاوت(صورت 
وحدت، تجرد، حيات، تناسب، رنگ، حس كمال، ارتباط با تاريخ، كمال مطلوب، ارضاي نيازها،  :زيبايي شهر عبارتند از
گذاري، توجه به كليت، اقناع ادراكات حسي، نماد و نشانه ها، ممارست، كرامت انسان، ارزشزشر تخيل ناظر، تعصبات،

  ).293-302: همان(ها  و رمز و معنا، تازگي و طراوات، سليقه، شلوغي و ازدحام، آگاهي دادن، بري بودن از زشتي

  مراتب هويت معماري و شهر .12
توان هويتي قائل شد، كه اين هويت ضمن آن كه  هر اثر انساني ديگر، ميبراي شهر و محيط زندگي انسان نيز، همانند 

هويت تاريخي، هويت فرهنگي، هويت عملكردي، هويت . باشد منبعث از تفكر و هويت انساني است، مقوم آن نيز مي
  ).350-362 :همان( كالبدي، هويت طبيعي، هويت ديني، هويت انساني

  هاي هويتي شهر عوامل و نشانه .13
هاي هويتي توان به عنوان نشانهبا توجه به جميع جهات مربوط به انواع و مراتب هويت، عوامل و عناصر متنوعي را مي

بندي قابل طبقه "محتوا"و  "شكل"هاي هويتي شهر در دو گروه اصلي مؤلفه: ر يا عنصر معماري نام برديك شه
  باطن، پيدا و پنهان، كالبدي و معنايي، عيني و ذهني را ظاهر و  :هاي ديگري از جملههستند، كه البته نامگذاري

 تميزي، جمعيت، تعداد، اندازه، توان از نشانه،مي) هاي شكليبارزه( در گروه اول. توان براي اين دو گروه برگزيدمي
 تاريخ، معني، موضوعاتي چون نمادها،) هاي محتواييبارزه( در گروه دوم. نام برد مانند آنشلوغي و  عملكرد، آلودگي،

  ). 351- 361: 1386نقي پور،( قابل ذكر هستند... پاكي و  زيبايي، رفتار، عملكرد، فرهنگ مردم،

  بحران هويت .14
هايش و يا بحران هويت كه در واقع به تقابل بين هويت موجود و هويت مورد نظر ايشان يا بين هويت انسان و آرمان

ها و شود، موضوعي است كه در طول تاريخ، انسان باشد مربوط مي گوي وي مياي كه ال بين هويت انسان و هويت جامعه
ها نسبت به هويت واقعي علت اصلي بحران هويت را در تزلزل انسان. اند جوامع مختلف كم و بيش با آن مواجه بوده

تيجه طبيعي و ناگزير اين بحران ن. شود توان جستجو كرد كه طبيعتاً از تزلزل اعتقادات و باورها ناشي مي خويش مي
اين غفلت و اين بحران، بدان حد براي انسانيت انسان خطرناك و فاجعه آميز تشخيص . غفلت از بعد معنوي حيات است

بهتر است  "اي را كه حتي خود اعتقادي به اخالق و معنويات ندارند، بر آن داشته است تا بگويند اند كه عده داده شده
  . "عه ترويج كنيم، اگر چه خود اعتقادي به آن نداريماخالقيات و مذهب را در جام

شود، در واقع، به تقابل هويت يك پديده، با هويت مورد نظر يا  هويتي نيز تعبير ميبحران هويت كه گاهي از آن به بي
هاي شهر» هويتيبي«پور، از نظر برخي صاحبنظران شهرسازي نظير دكتر نقي .هويت مطلوب از آن پديده اشاره دارد

هويتي شهرهاي بزرگي چون تهران ناشي از مدرن كردن كالبد شهر قبل از مدرن كردن ساختار ايراني و به ويژه بي
شهرهاي ايران، ناهماهنگي كالبد » هويتيبي«به عبارت ديگر علت اصلي . )5و 4تصاوير( اقماري و اداري شهر بوده است

هاي فرهنگي، با شيوه زيست، با غربي هستند، با اصول و ارزش انههاي معاصر كه تقليدي ناقص از الگوهاي بيگ توسعه
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بحران هويت شهر را بايد با بحران هويت انساني به ويژه با بحران . هاي شهري تاريخي استتاريخ و هويت ملي و با بافت

  .)364- 368 :همان(هويت اهل شهر متناسب دانست 
  
  
  
  

                       
  

                            
  
  
  
  
  
  
  

  

  بنديجمع
  و مظروف در دامن زدن به مسأله توان چنين نتيجه گرفت كه عدم هماهنگي ظرف  ، ميشده با عنايت به مباحث گفته 

ها عبارتند  برخي داليل اين زشتي. كند هويتي و نتيجتاً زشتي شهرهاي بزرگ كشورمان، نقش بسيار مهمي بازي ميبي
  : از

  گرا آوردندگان فضاها و عناصر شهري با مفهوم اصيل زيبايي و شهرسازي اسالمي و بومعدم آشنايي پديد  
 هاي شهري رواج سلطه روحيه سوداگري و سيطره تفكر و روش ماديگرايانه مأخوذ از بيگانه بر بسياري از فعاليت 

عات مرتبط با آن پديده امري انتزاعي و منفك از ساير موضو» هويت يك پديده«نكته قابل ذكر آن است كه اصوال 
با اهل شهر، با باورها و : اي از جمله موضوعات عديده هويت شهر، با همه موضوعات مرتبط با شهر و با نيست، مثالً

شان، با رفتار و ها و الگوهاي زندگيساير جوامع، با آرمان اعتقاداتشان، با شيوه زيست مردم، با نوع ارتباطاتشان با
 به اين ترتيب،. شان و با بسياري موضوعات ديگر مرتبط و غيرقابل تفكيك است بينير و جهانفرهنگشان، با نوع فك

اي زندگي كنند و توقع داشته باشند شهر و متعلقاتشان هويتي متمايز با هويت آن شيوه  توانند به شيوهمردم نمي
ريزان و برنامه طراحان و. داشته باشندن شيوه زيست مناسب است را آزيست يا هويتي متمايز با هويت فضايي كه براي 

كنند  تعيينمشي خطتوانند بر پايه مباني نظري بيگانه، طرح و برنامه تهيه كنند و به شيوه بيگانه مديران شهر نيز نمي
 .اسالمي داشته باشد و مردم را به آن شيوه فرا خوانند و در عين حال توقع داشته باشند كه شهر هويت زيباي ايراني و

وقتي معيارها . ها حاكم باشدكه سوداگري بر بسياري از فعاليت وقتي قرار باشد كه به شيوه بيگانگان زيست شود، وقتي
و الگوهاي اصلي، ظرف تمدن بيگانه باشد، وقتي تفاخر و نمايش خود، در آثار انساني رواج يابد، وقتي مد و مصرف و 

رند، هنگامي كه تمركز اصلي بر جنبه مادي حيات  قرار گيرد، آنگاه روي و تعادل را بگياسراف جاي قناعت و ميانه
ترديد بازگشت بي .)75پور، نقي( توان انتظار داشت كه فضا و كالبد حاصل چيزي جز پاسخگويي به اين رفتارها باشد نمي

و زادبوم، هدايتگر ريزي و طراحي و توجه به خاستگاه ها، بازيابي خود و هويت خويش در ابزارهاي برنامه به ريشه
  ).4 نمودار( خواهد بود شهرهاي ما به سوي زيبايي

هايي از معماري تقليدي و ظهور بحران هويتنمونه: 6تصوير  هايي از سيطره عناصر غيرمعنوي بر كالبد شهرنمونه: 7تصوير    
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

  
  

    
                                                    

  
  
  
  
  

                    
  

  منابع
شيراز،  ،ساخت شهري: اولجلد ؛ مجموعة مقاالت همايش مسايل شهرسازي ايران "بازشناسي هويت شهري" )1383( گر، محمدرضازرب

   .دانشگاه شيراز
 .ايران دانشگاه علم و صنعت تهران، ر،مصطفي بهزادف "هدهاي پاسخ محيط") 1382( بنتلي، اي ين و ديگران

 .فرهنگستان هنر تهران، ،دانشنامه زيبايي شناسي، مجموعه مقاالت "تجربه گرايي") 1385(تسلي، جيمز 
 .وزارت مسكن و شهرسازي تهران، ،اولجلد" و فضاهاي مسكوني در ايران هاي طراحي شهراصول و روش" )1365( توسلي، محمود

 .دانشگاه تهران ،تهران "لغت نامه دهخدا" )1378( دهخدا، علي اكبر
 .نشريه ايران فردا، سال اول، شماره پنجم "ملي در پارادوكس هاي هويت و اقتباسأت" فراستخواه،مقصود

 .دانشگاه شيراز شيراز، ،اولجلد  ؛مجموعه مقاالت همايش مسايل شهرسازي ايران"ريابعاد هويت شه" )1383(فرجامي، محمدرضا 
 .آگاه تهران، منوچهر طبيبيان،" منظر شهري") 1377( كالن،گوردون

 .جهاد دانشگاهي تهران،خسرو هاشمي نژاد،  "فضاي شهري") 1375(كرير،راب 
 .فرهنگستان هنر  تهران، ،امه زيبايي شناسيمجموعه مقاالت كتاب دانشن "امر زيبا " )1385( گلدمن، آلن

 .تحقيقات شهرسازي و معماري ايران مركز مطالعات و تهران، "كندوكاري در تعريف طراحي شهري") 1378( گلكار، كورش
 .دانشگاه تهران تهران،ن بحريني، حسي "ئوري شكل خوب شهرت ") 1376( لينچ،كوين
 .ندانشگاه تهرا تهران،زيني، منوچهر م "سيماي شهر" )1372( لينچ، كوين

 .اميركبير تهران، "فرهنگ معين") 1385 ( معين، محمد
مجموعه مقاالت سومين  "ها و اصول حاكم بر معماري اسالميهاي معماري وارداتي با ارزشتقابل سبك") 1375( زاده، محمد نقي

  .وزارت مسكن وشهرسازي  تهران، هاي توسعه مسكن در ايران،سمينار سياست
 .تابستان ،7مجله هنرهاي زيبا شماره  "رابطه هويت سنت معماري ايراني با مدرنيسم و نوگرايي" )ب 1379(زاده، محمد نقي
  .واحد علوم و تحقيقات تهران، "زيست در فرهنگ و شهرهاي ايرانيجايگاه طبيعت و محيط") الف 1384( زاده، محمدنقي
 .، تابستان11هنرهاي زيبا، شماره  مجله "هاي فرهنگيماري و شهر بر ارزشثير معأت" )الف 1381( زاده، محمدنقي
 .ان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهانسازماصفهان،  ")در پرتو اسالمي(ادراك زيبايي و هويت شهر " )1386( محمد  زاده،نقي
  .مانياصفهان،  "شهر و معماري اسالمي" )1387( محمد  زاده،نقي

 .هنرمند تهران،  "زيباشناسي در هنر و طبيعت") 1363( وزيري، علينقي
 .راهيان ،اصفهان "معماري وشهرسازي اسالمي") الف 85(نقي زاده، محمد 

 .راهيان ،اصفهان "ليفيأتجليات عيني و ت مباني هنر ديني در فرهنگ اسالمي ") ب 85( محمدنقي زاده، 
  .كبيرامير تهران، جلد چهارم، "فرهنگ معين") 1375(معين،محمد 

 تهران، مجموعه مقاالت نوشتارهايي درباره توسعه شهري پايدار، ،كيانوش ذاكر حقيقي "بومي كردن فضاي شهري") 1384( هايدن، دوالرس
 .اتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماريمركز مطالع

  .نشر مركز تهران، بيتا ،شاهپور اعتماد "پرسش از تكنولوژي"هايدگر، مارتين 
  

Alexander, C.; S. Ishakawa and M.Silverstein (1977) "A Pattern Language – Towns, Buildings, Construction" 
NewYork, Oxford University Press.            
Jacobs, Jane (1969) "The Death and Life of Great American Cities" New York, Vintage Rapoport.  
Amos (1990) "The Meaning of the Built Environment" Revised  Tucson, University of Arizona Press. 

231: 1386قي زاده،ن  

هويت شهري : 4نمودار  

معنوي و مادي انسان از هستي از جمله شهر و اجزاء آن ادراك
)عناصر، مناظر، فضاها، عملكردها و معاني(  

 ادراك هويت

 زيبايي و مراتب و معيارهاي آن
زيبايي معنوي، زيبايي معقول، زيبايي محسوس، معناي نشانه اي، آشنا (

ان، بودن، معنويت، ماديت، خوانايي، شفافيت، خودستايي، بستگي با انس
...)رابطه با انسان، تاريخ، فرهنگ، وضوح، همساني، وحدت و  

شهر و فضاي مناسب و مطلوب زيست انسان 
) عوامل تأثير گذار بر ادراك انسان، منبعث از هويت و زيبايي (  

 ادراك زيبايي

 هويت و مراتب و مصاديق آن
لهاي هويت الهي، اصول مذهبي، ارزشهاي فرهنگي، تعادلهاي حسي، تعاد(

معنوي و روحاني، آرامش، امنيت، پاكي، هماهنگي، تقارن، تنوع، بداعت، 
...)تازگي، حيات، طراوت، لذت، شادي، بهجت، حيا، خصوصيت، وحدت و  

 : ماخذ
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منظرحياط بازمدارس معماريگرايشات  و مروري بر نظريات  
  

   ** رزاقي اصل سينا -* محسن فيضي

  

  چكيده
آزمايشگاه و ورزشـگاه   هاي اجتماعات،  ترين صورت با سالن هاي درس است كه در كامل تصور غالب موجود از مدرسه، تنها كالس

انگاشته و تمام توجهات معطوف بـه فضـاي    ناديده  اًياط و يا باغچه عمومدر اين تصوير فضاي باز اطراف شامل ح. تلفيق شده است
هاي كـاربردي بـا هـدف ارتقـاء     در ايران نمونه مطالعات و پروژه . ماند پنهان در آن بالقوه باقي مي ارزشمنددروني است، لذا سرمايه 

تجهيـز مـدارس    كه توسط سـازمان نوسـازي و  آموزان به جز چند مورد جزئي كيفيت حياط باز مدارس در خدمت يادگيري دانش
دانش معماري منظر با استناد  –اين راستا از حرفه اي موجود، دربا توجه به خأل دانشي و حرفه .كشور انجام شده است، وجود ندارد

در تبيـين و   زيباشناختي در امر ارتقاء كيفيـات محيطـي فضـاهاي بـاز،     محيطي، اجتماعي واش به ابعاد زيستجانبه به توجه همه
 .استخراج رويكردها كمك گرفته خواهد شد

رويكردهاي معماري منظر در برخورد با فضاهاي باز مدارس در جهت تقويت نقش اين  ها ونظريه مروري برهدف اين تحقيق 
با موضوع حياط  ادبيات جهاني مرتبط كليه متون وبه اين منظور در ابتدا  براي حصول . آموزش كودكان است فضاها در يادگيري و

دهد كه عمده نتايج اين پژوهش نشان مي .نقش معماري منظر در ارتقاء كيفيت آموزشي آن بررسي شده است مدارس و باز
ريزي، اين رويكردها به پنج جنبه طراحي، مديريت، برنامه .گرايشات مطرح به دوازده دسته كلي قابل تقسيم هستند رويكردها و

هاي درس بيروني، توجه به اهميت معيارهاي كيفي از قبيل مديريت منظر براي كالس طراحي و .دارندنگهداري اشاره  كنترل و
ساخت حياط  سبز حياط مدارس، فرايند جامع طرح و و حياط مدارس، طراحي پايدار سالمتي در امنيت، حس مكان و ايمني و

طراحي فضاهاي  حياط مدارس، يادگيري از طريق بازي و منطبق با فضاي و پنهان ،هاي آموزشي رسمي، غيررسميمدارس، برنامه
مشاركت  مصنوع حياط مدارس، مديريت منظر طبيعي و حفاظت و شده حياط مدارس، اجرامنظرسازي شده هاي بازي، نمونه

ران نقش معما ها وبررسي شرايط، ويژگي، هاي دانشگاهيمحوطه حياط مدارس و هاي جامع منظرها در طرح مدارس، طرحبچه
اصول طراحي حياط بيروني مدارس در مناطق خاص، به عنوان  ها ونهايت دستورالعمل در تسهيالت آموزشي و ايجاد در منظر

  .طراحي منظر حياط باز مدارس مطرحند و الزامات مهمترين گرايشات
مبناي  سپس بر. گيردادبيات جهاني حول محوريت آموزش و طراحي منظر حياط مدارس مورد بررسي قرار مي ،دربخش اول

گرايشات طراحي  بندي مهمترين رويكردها وهاي اجرا شده از طرح منظر حياط مدارس به دستهبررسي جامعي از ادبيات و نمونه
   .مقاله ارائه خواهد شدهاي گيري از مطالب و يافتهدر انتها نيز نتيجه .شودمنظر در اين فضاها پرداخته مي

  
  
  

  :واژگان كليدي
  حياط مدرسه منظر، حياط باز مدارس، آموزش بيروني، يادگيري بيروني، منظر معماري
  

   Email: mfaizi@iust.ac.ir                                                              دانشگاه علم و صنعت ايران معماريگروه ،دانشيارمعماري منظر* 
                                                       Email:sina-razzaghi@iust.ac.ir صنعت ايران اه علم وگروه معماري دانشگ،معماري ادكترپژوهشگر ** 

20/2/1388: تاريخ دريافت   
30/3/1388:تاريخ پذيرش نهايي   

Archive of SID

www.SID.ir

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

www.SID.ir
https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


  
60  

 

  مروري بر نظريات وگرايشات معماري منظرحياط باز مدارس
  66-59: صفحات مقاله 

  مقدمه
  هـاي درس اسـت كـه در    طراحان مدرسه، تنها كـالس  گيران، مديران وريزان، تصميمغالب موجود در ميان برنامه تصور
هـاي پوشـيده شـده بـا     حيـاط . فضاي ورزشي تلفيق شده اسـت  شگاه وهاي اجتماعات، آزمايترين صورت با سالنكامل

هاي فيزيكي، تصويري است كه در تمامي مدارس فعاليت تجهيزات محدود براي بازي و آسفالت به همراه برخي عناصر و
بـاز   موضـوع فضـاي   به آن توجهي نشده است، مانده و در اين تصوير آنچه از نظر دور .خوردكشور كمابيش به چشم مي

آمـوزش محيطـي در   "آغاز توجهات جدي به ايـن مقولـه يعنـي     اين درحالي است كه بيش از دو دهه از .است 1مدارس
آموزان سطوح مختلف به ويـژه مقـاطع ابتـدايي، در برخـي     آموزش دانش در فرايندهاي يادگيري و 2"فضاي باز مدارس

كيفيـت فضـاهاي    تجارب اين كشورها در خصوص بهبود .ردگذاستراليا مي كشورهاي جهان از جمله آمريكا، انگلستان و
مسـتقيمي بـا افـزايش كيفيـات      كه ارتقاء كيفيت يادگيري كودكان، ارتبـاط مثبـت و   دهدباز بيروني مدارس نشان مي
بازنگري در نحوه برخـورد بـا    از اينرو فضاي باز مدارس واجد سرمايه پنهان آموزشي بوده و .محيطي حياط مدارس دارد

متخصصـان آموزشـي    بسته مدارس، موضوعي است كه هم اكنون ذهن بسـياري از دولتمـردان و   حي فضاهاي باز وطرا
  .كشورهاي سراسر دنيا را به خود معطوف ساخته است

 ). (Tyas,1998استفاده از حياط مدارس براي اهداف يادگيري وجود دارد مندي در حال رشدي در مورد توسعه وعالقه
تواند پيرامون آن، مي سطح شهر و دانش معماري منظر با هدف ارتقاء كيفيت فضاهاي باز بيروني در-هدر اين ميان حرف

معماري منظر با  .توانمندسازي حياط باز مدارس ايفا نمايد اي را در تجديد حيات وسازنده مهم و نقش بسيار
كارا در فضاهاي بيروني  نشاط، سرزنده وهاي بامحيطي سعي در ايجاد محيط رويكردهاي زيبايي شناسانه، اجتماعي و

 يا نيمه عمومي در بسياري از مصاديق و حياط مدارس به عنوان بخش مهمي از فضاهاي باز بيروني خصوصي و .دارد
محالت پيراموني بوده و تعاملي هدفمند را با آنها برقرار  ارتباط نزديكي با واحدهاي همسايگي و تجارب موفق جهاني در

زمينه صحه  هاي مبتني بر اقليم وهاي تأثيرگذار، بر لزوم طراحيمولفه اين موضوع در كنار ساير رويكردها و. كرده است
اين  موجود در خأل .دروسي در آموزش مطرحند كه در فضاهاي بيروني شكل بهتري از لحاظ يادگيري دارند. گذاردمي

  .ن استفقدان توجه به نقش موثر حياط مدارس در آموزش كودكازمينه 
اصلي در  از نقشي محوري و حيات مدني در سطح شهرها از سويي ديگر فضاهاي باز شهري به عنوان بستر تعامالت و

ها هستند كه به دليل در اين خصوص در سطح شهرها اين تنها پارك. آموزش محيطي كودكان برخوردارند يادگيري و
  . كنندرا دنبال مي 3»بازي يادگيري از طريق«وجود فضاهاي بازي در آنها، رويكرد 

  ادبيات جهاني مرور .1
  يادگيري بيروني -1-1

  :انددهند كه در مورد يادگيري كودكان در فضاهاي باز رويكردهاي اصلي زير مطرح شدهها نشان ميپژوهش
  4هاي بازيرويكرد يادگيري از طريق زمين -1
            5رويكرد يادگيري از طريق منظر -2
 6گراتجربه يادگيري -3
  7گرايادگيري جامعه -4
  8گرايادگيري محيط -5
   9راگيادگيري مكان -6
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موضوعاتي از قبيـل   دهد كه مفاهيم وهاي انجام شده برروي موضوع آموزش بيروني در حياط مدارس نشان ميپژوهش

 .اندمدارس مورد بررسي قرار گرفته در حياطگياهان  وجغرافيا ، انگليسي، تاريخنحوه يادگيري علوم، رياضيات، هنر، زبان
  ).Hare, 1996, keaney, 1993, Rhydderch, 1993, Thomas, 1992 & Dean, 1999( )1شكل(

 اي از قبيل توسعه پايدار،مدرسه مرتبط با شرايط جامعه محلي هر مرور سوابق فقدان بررسي مفاهيم تخصصي و
معيارهاي  و عواملاز طرفي . دهدرا نشان مي ري هستندرفتا هاي شناختي وتوسعه ها وكارگروهي كه جزو مهارت

هايي را تحميل نموده است كه چه بسا كاربردي در جهان محدوديت پروژه پژوهشي و فرهنگي مطرح در هر اجتماعي و
  ).Takahashi,1999( اي قابل تغيير باشدجامعه با توجه به شرايط هر
هاي بسياري هاي درس بيروني، پژوهشيادگيري در كالس ط مدارس وافزون افزايش سبزينگي حيا نظر به اشتياق روز

ها تأثيرات بهبود حياط يك حوزه از پژوهش .باشدحال انجام مي در ها از حدود دو دهه پيش آغاز شده ودر اين حوزه
كند كه مي در اين حوزه مشخص) 2004(تحليل ديمنت  تجزيه و .اندكودكان را بررسي كرده مدارس بر افراد جوان و

اجتماعي، بازي،  ها، رشد رفتاري واي از مطالعات كه تأثير حياط سبز مدارس را برروي پيشرفت تحصيلي بچهدامنه
ها را هاي اجتماعي بچهعمل ها، رفتارها واي ديگر از پژوهشحوزه .كرده است بررسيايمني  آگاهي محيطي، سالمتي و

  ).Rickinson,2004(در حياط مدارس مطالعه كرده است 
 :باشدمرور ادبيات مرتبط با طراحي حياط باز مدارس حاكي از كمبود پرداختن به اين موضوع در حوزه هاي زير مي

  )& Rickinson,2004 Chillman:2005(توجه صرف به مدارس ابتدايي  روي مدارس راهنمايي و فقدان كار بر -
  )Rickinson,2004( مدارسهاي جامع در فرايند بهبود طراحي حياط كمبود بينش-

  مشــاركتي باشــد  نگــر، پايــدار و كنــد كــه توســعه حيــاط مــدارس نيــاز دارد تــا كــل       لوكــاس مطــرح مــي  
)Skamp & Bergman,2001.( جانسونامجولي )فراينـد   هـا، كيفيـات و  ارزش: طراحي براي يادگيري"در كتاب ) 2000

  :هايركتاباي مطرح دبا توجه به سه رويكرد پايه "تقويت منظرمدارس
  )1997( يادگيري طبيعي، تاريخ زندگي يك حياط مدرسه محيطي -1
  ) 1997(ها خلق محيط بيروني براي بچه: مناظر براي يادگيري -2
  )1994( برنامه درسي پنهان حياط مدارس: هاي ويژه، مردم ويژهمكان -3

پـنج آيـتم اصـلي شـكل دهنـده       ر طراحـي و تجربه، شش كيفيت محيطي د با رويكرد معماري منظر به پيشنهاد چهار
  :پردازددر فضاهاي آموزشي مي شخصيت منظر

  حس مكان شخصي شده/ هاي ايجاد تغييرفرصت/ هاي فراوانانتخاب/ غني هيجانات متنوع و: تجارب
زيبـايي  كيفيـت  / پـذيري انعطـاف / هاي متنـوع اندازه/ خوانا پيچيده و تصور/ اتصاالت/ طبيعي نظام فرهنگي و: كيفيات
  شناسانه

  .)2شكل( هاي تفسيريويژگي/ فرهنگي بيانات هنري و/ پايداري/ هاباغ /رويه زندگي: هاي اصليتم

  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
  www.schoolyards.org 

شناخت گياهانيادگيري و:1شكل  
 توسط كودكان از طريق فضاي بازمحلي

سه راهنماييطراحي منظرحياط باز مدر:2شكل
هاي آموزشي وتفريحي كودكانبه منظور تقويت جنبه

 : ماخذ
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  مروري بر نظريات وگرايشات معماري منظرحياط باز مدارس
  66-59: صفحات مقاله 

  حياط بازمدارس طراحي منظر  -2-1
  :دهدبراي حياط مدارس با رويكرد معماري منظر ارائه مي 1999جديد در سال  تاكاهاشي نانسي دو دستوركار

) outdoor(شكل دادن به فضاي بيروني  تعريف بستر وبه مفهوم : درس بيروني يهاوزشي به عنوان كالسمناظرآم -1
  .باشدهاي آموزشي كودكان در مدارس ميبراي برگزاري فعاليت

در اين محور وي از مناظر بيروني به عنوان منابع واجد استعداد براي آموزش : مناظر آموزشي به عنوان منابع آموزش -2
  .شودهاي آموزشي مدارس يادآور ميلزوم توجه جدي به آنها را در البالي برنامه يادگيري نام برده و و

  :سازدنكات زير را مطرح مي 10نانسي در مورد طراحي منظر آموزشي
   .هادانشناسان، طبيعتها، گياهمعماران منظر، اكولوژيست: لزوم تشكيل يك تيم همكاري جديد متشكل از -3
  زوم تهيه طرح جامع منظر آموزشي ل -4

وي همچنين مهمترين مالحظات طراحانه در پيش رو جامعه جهاني در مورد برخورد با موضوع حياط مدارس را به قرار 
  :داردزير اعالم مي

  قلب مدرسه بجاي ساختمان آن منظر به عنوان مركز و -1
  تركيب حياط مدرسه با برنامه آموزشي -2
  خاطره انگيز دني وايجاد هويت مان -3
  اي وسايتبكارگيري اكولوژي منطقه -4
  تطابق با الگوهاي بومي -5
  بررسي الگوهاي طراحي منظر -6
 هاها با آينده بچهادغام خواسته -7

يـادگيري را اعـالم    شش ويژگي حياط مدرسه با كيفيت باالي آموزشي و 2001مركز توسعه آموزشي بوستون در سال 
  :كرد

  ردي عملك چند -1
  فرايند طراحي جامع -2
  هاي محلي همكاري با سازمان -3
  تلفيق با برنامه آموزشي مدرسه -4
  تداوم استفاده -5
  پايداري -6

غالب  .كودكان وجود دارد رشد منابع اندكي در مورد اطالعات كيفي از تأثير واقعي حياط مدارس بر روي يادگيري و
فوايد كاربرد حياط مدارس به عنوان محيط آموزشي  اند در مورد ارزش وكردهروي اين موضوع كار پژوهشگران كه بر

منطقي اثبات  اعتقاد را به صورت علمي و هيچ كس اين باور و كه بر مبناي تجارب شخصيشان است و يقين دارند
ط مثبت ميان اند، به وجود ارتباهاي يادگيري پرداختهگيري خروجيبرخي از مطالعات كه به اندازه .نكرده است

  هاي يادگيري اصالح شده در حوزه مهارتي سنتي اذعان خروجي افتد ويادگيري كه در خارج از كالس اتفاق مي
  ).Liberman & Hoody, 2000( اندداشته

اما . اندهاي درسي پيشنهاد شدهشوند كه در مورد باغ آرايي يا برنامهاغلب سوابق، راهنماي طراحي مفصلي را شامل مي
 از ديدگاه و مخصوص دارند و هاي ويژه وكه تمايل به پيشنهادات براي زمينه جامع هستند چرا ن راهنماها كمتراي

  ).Npps, 2000, Rivkin, 1997 & Titman, 1994( بهره هستندجامع طراحي منظر بي گر ونكل رويكرد
رابـرت   »هـاي آموزشـي  روانشناسي محيط«تحت عنوان  "مباني روانشناسي محيط اصول و"در مبحث يازدهم از كتاب 

 :وي برخي عوامل مورد تأكيد در فضاهاي آموزشي را نظير .طراحي محيطي پرداخته است به مسأله يادگيري و گيفورد،
  هايي چنـد در تـأثير عوامـل فـوق اشـاره      نتايج آزمايش مبلمان به طور خالصه بيان و صدا، نور، ازدحام، حرارت و و سر
به طور كلي در بحث روانشناسي فضاهاي آموزشي، مطالعـات  . دهدبندي خاصي ارائه نميكند اما در اين زمينه دستهمي
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خورد كه بيشتر به دنبال مشخص هاي خاص پژوهشگران به چشم ميبا گرايش بعضاً هاي متفاوت واي در زمينهگسترده

چنانكه به طور مثال عمده توجه باركر به مسأله اندازه  .باشدمي كردن بخشي از تأثير يك عامل خاص در اينگونه فضاها
گيـري از ايـن   بهره لذا در بررسي عوامل يادشده و .يا سامر در زمينه انتخاب جايگاه در كالس درس بوده است مدرسه و
يگر، كاسـتن  از سوي د از يك سو و) به عنوان بستر رفتار(محيطي  ها، توجه به خصوصيات فرهنگي، اجتماعي وآزمايش

  ).1386نيا،كامل(رفتاري مشخص، مورد توجه بوده است  آزمايش عوامل محيطي و متغيرهاي مزاحم و
 هـاي علـوم رفتـاري و   حـوزه  هـا و نويسـنده بـا اشـاره بـه جريـان      "هاي يادگيريزبان طراحي محيط دستور"در كتاب 

مدرسـه  "ري مـدرن، مفـاهيمي همچـون    نيـز بررسـي آن در معمـا    روانشناسي محيط در طراحي فضـاهاي آموزشـي و  
نظريات مطـرح در طـي سـه دهـه      كه از جمله مهمترين رويكردها و را "مدرسه باز"و "مدرسه بدون ديوار"، "اجتماعي

موردي مفاهيم مرتبط با حيـاط   وي سعي در انتقال جزئي و .سازدباشند، مطرح مياخير در حوزه فضاهاي آموزشي مي
سـاختمان مدرسـه    هـاي درس بسـته و  هاي آموزشي باالخص كالسبحث وي طراحي محيط اما عمده .باز مدارس دارد

بـا   "تـاب درسـي مقـدماتي طراحـي مدرسـه     ك"نويسنده ) 1996( »گري هابلر«در فصل چهارم از كتاب، از قول  .است
  :داردساخت اينگونه بيان مي فرايند طراحي و )ب ريزي مدارس وفرايند برنامه )تفكيك الف

  
  :ريزي مدرسهد برنامهفراين •
  در جريان قرار گرفتن -1
  تحقيق -2
  ليست نيازهاي ضروري -3
  تعريف برنامه ساختماني -4
  امتحان كردن انتخاب -5
  هامحدودكردن انتخاب -6
  ارائه طرح  -7
  :فرايند طراحي و ساخت •
  نويسي برنامه -1
  طراحي شماتيك -2
  توسعه طرح -3
  هاي سازهمالك -4
  طرح تصويب -5
  مناقصه و مذاكره -6
  ساخت -7

  

سـايت بـه طـور     توجهي به فرايند معماري منظـر  شود بحث پيرامون طرح كلي مدرسه است وهمانطور كه مشاهده مي
 .مجزا ندارد

  منظر معماريرويكردهاي  بندي گرايشات ودسته .2
معماري منظر  موجود در حوزه طراحي واسناد  ها وموضوعات مطرح در مقاالت، پژوهش عمده گرايشات، رويكردها و

  :باشندبندي ميحياط باز مدارس به قرار زير قابل دسته
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  مروري بر نظريات وگرايشات معماري منظرحياط باز مدارس
  66-59: صفحات مقاله 

  هاي درس بيروني مديريت منظر براي كالس مالحظات طراحي و -1-2
كنترل اين  مديريت و تيتمن مسأله نحوه طراحي و پس از مطرح نمودن تئوري كالس درس بيروني توسط تاكاهاشي و 

  گردداهميت در سطح جهاني محسوب مي با نوان يكي از موضوعات كليدي وفضاها به ع
(Billimore,1999, Takahashi,1999, Johnson,2000, Weaver,2000, Rickinson et.al,2005 & Stine,1997). 

  توجه به اهميت معيارهاي كيفي در ارتقاء كيفيت آموزش -2-2
 در تأثير و اشاره به بررسي نقش و هاي موردوجه به اهميت جنبهپژوهشي با ت مقاالت علمي و انبوهي از گزارشات و

راهنمايي  در حياط باز مدارس ابتدايي و ايمني يي از قبيل حس مكان، سالمت، امنيت ونهايت چگونگي تقويت معيارها
  ).ASLA,2004, Lindholm,1995,Tampa,2005,Kollie,2003 & Peters,1999(اند پرداخته

  سبز حياط مدارس و طراحي پايدار -3-2
مدارس نيز از اين  زيست محيطي در سراسر جهان، حياط باز هاي پايداري وافزون ديدگاه با توجه به اهميت روز 

  دهدزيادي را به خود اختصاص مي وشتارهاي بسيارن جنبش مستثني نبوده و
 (TDSB, 2004, EcoSchoolDesign, 2006, Milshtein, 2007, Del Monte, 2006 & Higgins, 1996).   

  ساخت حياط مدارس  لزوم توجه به فرايند جامع طرح و -4-2
  مدارس  نگهداري حياط باز ريزي، مديريت، كنترل وتوجه به فرايندي جامع كه در آن كليه محورهاي طراحي، برنامه

  باشدمطالعات بنيادين مي ها وپژوهش انجام اي است كه نيازمندبيني شده باشد، مسألهپيش
.)Boston Schoolyard Initiative, 2000 & Takahashi, 1999(  

  پنهان منطبق با فضاي حياط مدارس  هاي آموزشي رسمي، غيررسمي ومحتواي برنامه -2- 5
لزوم طراحي آموزشي  غيررسمي در حياط باز مدارس بر هاي آموزشي پنهان وپرداز اصلي برنامهتيتمن به عنوان نظريه 

  تأكيد ... تيمي و موزش كارآغيررسمي همچون آموزش از طبيعت،  هاي درسي پنهان وس براي برنامهحياط بازمدار
  ).Titman,1994(ورزد مي

   طراحي فضاهاي بازي يادگيري از طريق بازي و - 6-2
  :اندپردازان به ارائه دو نظريه پرداختهدراين ارتباط نظريه

هـا وكاركردهـايي كـه در    هايي را براي دستيابي بـه مهـارت  بازي فرصت: ينظريه آماده شدن براي دوران بزرگسال) الف 
اي منحصر به فرد اسـت  بر پايه اين نظريه، بازي در دوران كودكي پديده. آوردهنگام بزرگسالي ضروري است، فراهم مي

  . (Groos, 1901 , Practice for aduihood)گرددذهني كودكان مي هاي جسمي ومنجر به رشد ظرفيت و
انجام فعاليت  بستن اشياء و راهي است براي به كار محرك تفكر خيالي و بازي مشوق و: فرهنگي -نظريه اجتماعي) ب

 .كندقوانين اجتماعي كمك مي هاي افراد در اجتماع وذهني از نقشبازي به شناخت .سمبوليك اي نمادين وبه شيوه
 (Vygotsky, 1978, Sociocultural theory)  است... مادر و ،مثل دكتر هاي اجتماعياين شناخت از طريق ايفاي نقش شخصيت

alone & Tranter, 2003, Rickinson & Dillon, 2004, Moore et.al,1993 & Moore et.al,1992).(  

  ارزيابي نمونه هاي اجراشده طرح حياط مدارس منظرسازي شده  بررسي و -7-2
 مدارس منظرسازي شده و هاي از حياط بازساله با ساخت نمونه نگلستان هردر ا» يادگيري از طريق مناظر«موسسه  

  پردازددر اين حوزه مي اصول صحيح طراحي منظر هاي پژوهشي به بيان تجربيات وسپس ارزيابي آنها در قالب پروژه
 (DFES,2007& American School & University,2001). 

  (Lee, 2007& Dymnet, 2004)ها در طرح مدارس از مشاركت بچه هاييارائه نمونه توجه و -2- 8

  مصنوع حياط مدارس  مديريت منظر طبيعي و حفاظت و -9-2
(Esselburn, 2006, Bice,1999, Edgerton,2007, Milshtein,2004 & Sorensen,2000) 
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 اصول طراحي حياط بيروني مدارس در مناطق خاص ها ودستورالعمل -2- 10

)PEB,2005, Iltus and Steinhagen, 2003& Dober, 2000(  

  هاي دانشگاهي محوطه حياط مدارس و هاي جامع منظرمعرفي طرح -11-2
)Loreto, 1999, KOLTS, 2005,American School and University, 2007& Sechler, 2007(  

  نقش معماران منظر در ايجاد تسهيالت آموزشي ها وبررسي شرايط، ويژگي -12-2
)Hale, 2002, Edgerton, 2003 & Wike,2006(. 

  بنديجمع
توجهي به منظرسازي مدارس در سطح جهاني باالخص كشورهاي در حال توسعه حاكي از بي بررسي شرايط حياط باز

  حالي است كه  اين در. باشدها مييادگيري در بچه هاي آموزشي واين فضاها و نقش موثر آنها در ارتقاء فعاليت
انگلستان متوجه اين موضوع  نجام شده بسياري در كشورهايي همچون استراليا، آمريكا وهاي موردي انمونه ها وپژوهش
  .)Stine:1997( اندحياط مدارس گزارش داده معماري منظر تر آن را در طراحي ولزوم پرداختن به ابعاد جامع بوده و

مدارس به  حياط باز ي منظرگرايشات مطرح در حوزه طراح دهد كه عمده رويكردها ونتايج اين پژوهش نشان مي
هاي درس بيروني، توجه به اهميت مديريت منظر براي كالس طراحي و :دوازده دسته كلي قابل تقسيم هستند

سبز حياط مدارس،  و حياط مدارس، طراحي پايدار سالمتي در امنيت، حس مكان و معيارهاي كيفي از قبيل ايمني و
پنهان منطبق با فضاي حياط  هاي آموزشي رسمي، غيررسمي ونامهساخت حياط مدارس، بر فرايند جامع طرح و

 شده طرح حياط مدارس، اجرامنظرسازي شده هاي طراحي فضاهاي بازي، نمونه مدارس، يادگيري از طريق بازي و
حياط  ها در طرح مدارس، طرح جامع منظرمشاركت بچه مصنوع حياط مدارس، مديريت منظر طبيعي و حفاظت و
 در در ايجاد تسهيالت آموزشي و نقش معماران منظر ها وبررسي شرايط، ويژگي، هاي دانشگاهيحوطهم مدارس و

 و الزامات اصول طراحي حياط بيروني مدارس در مناطق خاص، به عنوان مهمترين گرايشات ها ونهايت دستورالعمل
  .طراحي منظر حياط باز مدارس مطرحند

  منابع
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  مروري بر نظريات وگرايشات معماري منظرحياط باز مدارس
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  :هانوشتپي
                                                 
1.School Grounds 
2. Outdoor Learning in Schoolyards 
3. Play-based Learning 
4. Learning through Playgrounds 
5. Learning through Landscapes      
6. Experience-based learning 
7. Community-based learning 
8. Environment-based learning 
9. Place-based learning 
10. Educational Landscape 
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   فضاهاي آموزشي كودكان  پيمايش در تبيين اصول طراحي

  
 ****مينو شفايي -*** بهرام صالح -**فرهنگ مظفر  - *عبدالحميد نقره كار

  

 چكيده
از اينرو شناخت دقيق موضوع به . سازدپذير ميهاي تحقيق متفاوتي را امكانتنوع موضوعات معماري، استفاده از روش

در پژوهش حاضر، انتخاب روش تحقيقي كه بتوان به كمك آن به اصول طراحي . كندسب كمك ميانتخاب روش تحقيق منا
ساله  با رويكرد ارتقاء خالقيت آنان در ايران راه برد، مستلزم آشنايي با هر  6تا  3 فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي كودكان

  .باشدمي) ر حوزه هاي  خالقيت و كودكاند(و سامانه انساني ) در فضاهاي آموزشي( هاي معمارييك از سامانه
هاي مربوط و نيز تعدد هاي موجود در روند ارزيابي خالقيت به وسيله آزمونهاي خاص مطالعه كودكان، محدوديتشيوه

در اين شيوه محقق، موضوع مورد بررسي را به . كندـ تبييني را  طلب ميگرها در حوزه خالقيت، شيوه تحقيق توصيفيمداخله
) زمينه يابي(هاي تحقيق توصيفي، تحقيق پيمايشي يكي از شيوه. نمايدقت مشاهده نموده و مشاهدات خود را توصيف ميد

ها به وسيله پرسشنامه يا مصاحبه، با روش تحليل آوري دادهدر اين روش، پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه و جمع. است
 .گرددبر اساس ارتباط متغيرهاي مذكور، مدلي فرضي پيشنهاد مي. آيددست ميترين متغيرهاي موثر در تحقيق به عوامل مهم

توان بر اساس مدل حاصل استخراج هاي طراحي را ميپس از تأييد درستي مدل پيشنهادي به وسيله محاسبات آماري، تكنيك
به صورت تصاوير قابل درك  هاي طراحي حاصل، توسط معماراندر تحقيق حاضر پس از انجام مراحل مذكور، تكنيك. نمود

سنجي در صورتي كه نگرش. سنجي شدساله در مورد تصاوير نگرش 6تا 3براي كودكان اسكيس شده و يكبار نيز از كودكان 
به طور خالصه مقاله حاضر، . توان به تبيين اصول طراحي در موضوع مذكور پرداختكودكان نيز، مدل فرضي را تأييد كند، مي

ـ اكتشافي  براي دستيابي به اصول طراحي فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي توضيح روش تحقيق پيمايشيتالشي است جهت 
  . كودكان با رويكرد ارتقاء خالقيت آنان در ايران

  
  
  
  
  
  
  
  

  : گان كليديواژ
  .، خالقيت، كودكان)يابيزمينه( آموزشي، روش تحقيق پيمايشيفضاي

  
  
  Email: a_noghrekar@iust.ac.ir                                                                                      نعت ايراندانشگاه علم و صمعماري،  استاديار* 

  Email: f.mozaffar@aui.ac.ir                                                                                        دانشگاه علم و صنعت ايرانمعماري،  استاديار** 
                                                                           Email:bahramsaleh@gmail.comشهيد رجايي دانشگاه معماري،  استاديار ***
                                                                Email:minooshafaie@yahoo.com معماري، دانشگاه علم و صنعت ايران يادكترپژوهشگر * ***

18/4/1388: تاريخ دريافت   
18/5/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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 فضاهاي آموزشي كودكان   پيمايش در تبيين اصول طراحي
  74-67صفحات مقاله 

  مقدمه
متفاوت  شود تا در پژوهش در مورد موضوعات معماري با مطالب ذاتاًكمي معماري باعث مي-ويژگي دوگانه كيفي

   هاي تحقيق مواجهاي از شيوهتنوع و تفاوت موضوعات، ما را با طيف گسترده .)1384، وانگ و گروت( خورد كنيمبر
) هاي كميسامانه(هاي رياضي ها و مدلهاي معماري بسته به ويژگي موضوع، گاه با تكيه بر فرمولپژوهش. سازدمي

   .)1384، گروت و وانگ( شودانجام مي) ي كيفيهاسامانه(ها و متون نظري و گاه با استناد بر رساله
هاي تحقيق، ممكن است موجب انتخاب شيوه تحقيق نامناسب و پيچيدگي امر شيوه تنوع و تعدد موضوعات و

توان شيوه و ابزار مناسبي براي پژوهش انتخاب رسد با شناخت دقيق موضوع تحقيق ميبه نظر مي .تحقيق شود
  :پردازيمهاي مرتبط با موضوع مير با موضوع، به بررسي حوزهتي آشنايي عميقدر پژوهش حاضر، برا .نمود

  هاي مرتبطحوزه .1
بهتر . و خالقيت مرتبط است) روانشناسي رشد( كودكان ،)فضاهاي آموزشي(پژوهش حاضر، با سه حوزه معماري 

  ر ادامه به بررسي هر يك هاي مذكور، با شيوه خاص خود مورد مطالعه قرار گيرد كه داست هر يك از حوزه
  :شودپرداخته مي

   معماري -1-1
هاي كالبدي، عملكردي و ساختاري اي دانست كه خود متشكل از سامانهسامانه توان ابرسيستم يا ابرمعماري را مي

 سامانه .منظور از سامانه كالبدي كليه عوامل مربوط به شكل، فيزيك و ظاهر معماري است .)1384كار،نقره( است
سامانه ساختاري نيز مسايل مربوط به سازه و  .كيد داردأعملكردي، بركاركرد و شيوه كاربري فضاهاي معماري ت

الزامات طراحي سازه و لزوم  هاي اقتصادي،در پژوهش حاضر، به دليل محدوديت. گرددساختار معماري را شامل مي
هاي كالبدي و اما تغيير نسبي سامانه. ري ايجاد كردتوان دخل و تصرفي در سامانه ساختاسازي آن، كمتر ميمقاوم

در صورتيكه كليه مسايل مرتبط با انسان را نيز سيستمي با نام سامانه انساني در نظر  .عملكردي امكان پذير است
  :شودنيز در اين سامانه بررسي مي هاي كودك و خالقيت رابگيريم، حوزه

  كودك  -1-2
و بيان كودكان، متفاوت از نحوه فهم، درك و بيان بزرگساالن است، هنگام تحقيق با توجه به آنكه شيوه ادراك 

هاي معمول مطالعه سود جست و در موضوعاتي از اين دست، توان از شيوهنمي پيرامون موضوعات مرتبط با كودكان
ها رفتار رخي بررسيدر ب .تواند موثر باشدهاي خاص مطالعه ميهاي شخصيتي و سني كودكان، شيوهبه دليل ويژگي

يا  ها تكاليفدر آزمايشگاه غالباً .شودهاي واقعي زندگي مثل خانه يا مدرسه مشاهده ميموقعيت در) كودك(
 هاي قابل مقايسه با يكديگرتوان در محيطهاي كودكان مختلف را ميشود به طوريكه واكنشمي هايي ايجادموقعيت

هاي البته آزمون .شودهايي داده ميگاهي به آنها آزمون .كننداحبه ميگاهي اوقات با كودكان مص .مشاهده كرد
   ).1370ياسايي، پاول هنري ماسن و ديگران،( كودكان تصويري است

ياسايي، (هاي شناخت كودك است روشگردد نيز يكي از هايي كه توسط مربي يا ولي كودك تكميل ميپرسشنامه
  .در اين تحقيق از همين شيوه براي مطالعه كودكان استفاده شده استكه  ).1370پاول هنري ماسن و ديگران،

  خالقيت  -1-3
از سويي بسياري از . توان مدعي شناخت دقيق و همه جانبه آن شداي است كه نميخالقيت حوزه گسترده

و فقط آثار  ابي نيستگيري يا ارزياند كه خالقيت قابل اندازهپردازان حوزه خالقيت بر اين عقيدهروانشناسان و نظريه
  .(Taylor Batty Mark, 2006)آموزان قابل ارزيابي است كه آن نيز حاصل فرايند خالقيت است دانش

. بندي كردتوان آن را در چهار كيفيت تقسيمگروهي نيز معتقدند با وجود پيچيدگي خالقيت، براي ارزيابي آن مي
    (Balchin M,Tom,2005 & Ferry Susan T.,2003):اين چهار دسته عبارتند از

  .گيردهاي شخصيتي او را در بر ميليه عوامل مربوط به شخصيت فرد خالق و ويژگيك :شخص خالق -الف
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  . باشدشامل مراحل مختلف از ادراك تا خلق اثر هنري مي: فرايند خالقيت ـب
  .آيدكيفيت اثري است كه در نتيجه فرايند خالقيت به دست مي: محصول خالقيت ـج
  .ثير مثبت دارداست كه بر روند خالقيت تأ ١شامل عوامل محيطي: محيط ـد

اما از آنجا كه فرايند خالقيت، يك  اندهاي ارزيابي خالقيت تنظيم شدهو روش٢هابندي، تستبر اساس همين تقسيم
هاي متعدد از مراحل يريگفرايند ادراكي پيچيده است، يك ارزيابي جامع و فراگير از تفكر خالق، نيازمند اندازه

نبوه عوامل محيطي، عملكرد، ثيرات اأهاي فرد و كليه عناصر مرتبط با خالقيت مثل تادراك، انگيزش، عاليق، گرايش
  .(Feldhusen,John F.,& Enggoh,Ban,1995 and Proctor ,Romina M.J. & Burnett, Paul C .,2004) مانند آن است محصول خالق و ارائة

هاي مذكور، متناسب با زيرا اكثر تست .رسدهاي خالقيت عملي به نظر نمياضر، استفاده از تستدر پژوهش ح
ديگر آنكه با فرض تناسب ساختار  .اندها و هنجارهاي اجتماعي كودكان ايراني طراحي نشدهپيشينه فرهنگي و ارزش

استعدادهاي  اي ديگري مانند هوش،گرهمداخله هاي ارزيابي خالقيت با هنجارهاي فرهنگي ايران،مفهومي تست
توان مانند آن در روند خالقيت موثر است و نمي هاي فردي، روابط جاري در خانواده، نظام آموزشي وويژگي ذاتي،

  .ثيرگذار بوده استأدر روند خالقيت كودك ت) فضاي معماري( مطمئن بود كه تنها تغييرات محيط فيزيكي
بوده تا بتوان پس از صرف زمان  1:1هاي آموزشي در مقياس ار به تغيير محيطاز سوي ديگر، در اين روش،  ناچ 

هاي تغيير يافته، خالقيت آنان را دوباره ارزيابي نمود و نتيجه را با نتيجه طوالني جهت حضور كودكان در محيط
ينه بسيار و  وجود پيداست كه اين روش به دليل صرف زمان طوالني، هز .ها پيش از تغييرات فضا مقايسه كردتست

  .مناسب نيست گرهايي كه پيشتر ذكر شد،مداخله
اند وتمي گيري را انجام دهد،تواند با استفاده از ابزار، عمل اندازهدر شرايطي كه محقق نمي ٣،از نظر دكتر جان بست

ز بنا به داليل مذكور از در اين تحقيق ني ).1387دالور،(ف روابط بين متغيرها استفاده كند از مشاهده دقيق براي توصي
اكتشافي است كه در  -٤يابيتوصيف روابط ميان متغيرها استفاده شده است و روش تحقيق روش پيمايشي زمينه

  :پردازيمادامه به شرح آن مي

  )زمينه يابي( روش تحقيق پيمايشي .2 
  ).1387دالور،( نگاه كردن استدورتر يا از باال  و به معني جستجو كردن  Surveyيابي معادل واژه التينزمينه

شود تا به هاست كه در آن از يك گروه خاص از افراد، خواسته ميآوري دادهيابي يك روش جمعتحقيق زمينه
گيرد آن است كه محقق از گروه بزرگي از كاري كه در اين تحقيق صورت مي .هاي خاص پاسخ دهندتعدادي سوال

   ).1387همان،( پرسدهايي در مورد يك موضوع ميمردم سوال
. هاي مختلف اطالعات جمع آوري شدهها به منظور معنا دادن به جنبهيابي عبارتست از مشاهده پديدهدر واقع، زمينه

  :اين شيوه تحقيق شامل دو مرحله اصلي است
  مشاهده دقيق و نزديك پارامترهاي مورد پژوهش در جامعه آماري ـ الف
  ).1386عظمتي،( دادن به آنچه مشاهده شده استجمع آوري اطالعات و معنا ـ  ب

با روش استدالل استقرايي و با استفاده از تحليل  آوري اطالعات،اكتشافي، پس از جمع -در روش تحقيق پيمايشي 
توان اما با تركيب فرضيات، نمي .اين عوامل فرضيه ساز هستند .آوريمعوامل، عوامل تاثيرگذار و مهم را به دست مي

توان مدلسازي را جايگزين اما مي .شوددرصد از عوامل تبيين مي 30 اين روش، در حدود ساخت زيرا درتئوري 
پردازي گرها مانع از تئوريدر موضوعات وابسته به علوم انساني، پيچيدگي انسان و تعدد مداخله اصوالً. تئوري نمود

تفاوت مدل و تئوري در  .اندها شدهجايگزين تئوريها سال اخير، در علوم انساني مدل 20است و به همين دليل در 
توصيفي دارد، چگونگي  - در تحقيق پيمايشي، جنبه تبييني ٥تئوري تبيين علي دارد اما مدل .شيوه تبيين آن است
  .تواند سنگ بناي يك تئوري باشدكند و ميمي روابط متغيرها را بيان

  يابياهداف زمينه -2-1
  :يابي مد نظر است كه عبارتند ازدر تحقيق زمينهبه طور كلي سه هدف عمده 
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  .ها و چگونگي يك پديده در جامعه آماريتوصيف، يعني بررسي ويژگي - الف
يا تفسير عوامل با استفاده از كلمات،  تبيين كه عبارتست از برقراري يك رابطه دروني بين متغيرهاي مختلف و - ب

  .رندبه شكلي كه ديگران آن را درك كنند و بپذي
ق اصلي مورد اي به وسيله طرح تحقيبيني نشدهدهد كه در حين تحقيق عوامل پيشكشف، زماني رخ مي - ج

  ).1387دالور،( گيردبررسي قرار مي

  يابيمراحل تحقيق زمينه -2-2
  :يابي عبارتست ازمراحل شيوه زمينه

پرسشنامه  قت تعريف كند تا بتواند در تهيهدر اين مرحله محقق بايد اهداف خود را به د: تعريف مساله -الف -2-2
از جدول  براي اين كار معموالً ).1387دالور،( شود را حداقل به يكي از اهداف مرتبط كندهر سوالي كه پرسيده مي

، اهداف پژوهش خود را در يك ستون و مفاهيمي را كه مورد در اين جدول محقق. شودمحتوا  استفاده مي ـ هدف
هاي جدول حاصل بايد يك پرسش طراحي كند كه به ازاي هر يك از خانه. دهدپرسش است، در يك سطر قرار مي

  .هم شامل هدف و هم محتواي مربوط به آن خانه باشد
قعي يا فرضي از افراد، وقايع يا اشياء است جامعه آماري شامل تمام اعضاي يك مجموعه وا :تعريف جامعه -ب -2-2

مورد مطالعه  و آنچه در تحقيق، )1383گال و ديگران،(ها تعميم دهيم هاي پژوهشي خود را به آنخواهيم يافتهكه مي
   ).1387دالور،( ناميمگيرد عنصر تحليل يا واحد تحليل ميقرار مي

شود تا آن عناصر مورد توصيف قرار بگيرند، آوري ميجمع ندهاي تحليل از تمام افرادي كه واحد تحليل هستداده
   .)همان( شوند تا بتوان از آن، استنباطي در مورد جامعه داشتبندي ميها جمعتوصيف

انتخاب واحد تحليل بايد با دقت صورت گيرد زيرا در صورتيكه واحد تحليل در مورد موضوع پژوهش حساس و داراي 
ها و كمترين ميزان خطا  به وان اميدوار بود كه در برداشت نمونه،  ميزان بااليي از پاسختاطالعات كافي باشد مي

  .)همان( دست آيد
توان از پرسشنامه با اجراي آوري اطالعات مييابي، براي جمعدر روش زمينه: آوري اطالعاتروش جمع - ج -2-2

استفاده از پرسشنامه با اجراي  .)همان( استفاده نمودرو يا تلفني  مستقيم يا به وسيله پست و يا از مصاحبه رودر
گيري تصادفي و به دست آوردن مستقيم با توجه به كوتاهي زمان صرف شده، در بر داشتن هزينه كم، امكان نمونه

  .تر استها كاربرديها از ساير روشميزان باالي پاسخ

  هاي تحقيق در تبيين اصول طراحيگام .3
  :پردازيميك مي ش حاضر، شامل مراحل زير است كه به بررسي هرشيوه تحقيق در پژوه

هاي هاي مورد بررسي در تحقيق حاضر، شامل سامانه انساني و سامانهسامانه :هاشناخت تحليلي سامانه -3-1 
ر هاي انساني و معماري الزم به نظهاي سامانهدر اين مرحله تهيه فهرست صفات و ويژگي. كالبدي و عملكردي است

  . رسدمي
تخيل و كنجكاوي بررسي  مانند انگيزش، ابتكار، ٦در اين تحقيق در سامانه انساني كاراكترهاي مربوط به خالقيت

در سامانه عملكردي، تغييرپذيري چيدمان و عملكردها مورد بررسي قرار گرفت و در سامانه كالبدي، تغييرات . شد
  .انند آن بررسي گرديدعناصر طبيعي و م فيزيكي مانند رنگ، نور، شكل،

هاي خاص ادراكي و بياني كودكان، در مرحله اول از نگرش سنجي مربيان به دليل ويژگي :انتخاب نمونه -3-2 
سسات ؤطور تصادفي مبه براي انتخاب تصادفي واحدهاي تحليل، از مناطق مختلف استان اصفهان، .ها استفاده شدآن

سابقه تجربي و تحصيالت مرتبط «و يا  »سابقه تجربي كار با كودك«انتخاب، عامل  .هايي انتخاب شدندو مهد كودك
  .  در نظر گرفته شد» با كودك

Archive of SID

www.SID.ir

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

www.SID.ir
https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


    71        

سواالت بايد خوانا بوده، داراي  .سواالت يك پرسشنامه از حساسيت زيادي برخوردار است :تهيه پرسشنامه -3-3
كه سواالت تا چه حد موضوع مورد تحقيق را مورد منظور از ميزان روايي آن است  .روايي و پايايي قابل توجهي باشد

منظور از ميزان پايايي آن است كه اگر آزمون دوباره تكرار شود، نتايج دو مرحله چقدر به هم  .دهندپرسش قرار مي
  . شودمحتوا استفاده مي –به همين منظور از جدول هدف   ).1382گال و ديگران،( نزديك است

هاي انساني و معماري در سطر و ستون هاي مربوط به هر يك از سامانهمل موثر يا ويژگيبراي تنظيم اين جدول، عوا
هاي جدول در محل تقاطع هر سطر و ستون، حداقل يك در خانه .)1جدول (محتوا قرار گرفت ـ  اصلي جدول هدف

در تحقيق حاضر، . نمودسوال  طراحي شد كه ضمن پرسش در مورد محتواي مورد نظر، اهداف را نيز ارزيابي مي
   .طراحي شد ٧شيوه تست لكرتو به  محتواي  حاصلـ  سواالت بر اساس جدول هدف

  
  

  محتوا_جدول هدف: 1جدول شماره 
 سامانه انساني

شناختي –عوامل عاطفي   عوامل شناختي 

  هدف افزايش ابتكار افزايش كنجكاوي افزايش انگيزش افزايش تخيل
 محتوا

2و6 3 1  عملكرد انعطاف پذيري  سامانه  
 تغييرپذيري چيدمان 12 14 11 13 عملكردي

45و37 42و41و40  39و44  38و43   
پذيري و تغييرپذيريانعطاف

 عناصر طبيعي مثل آب و گياه
سامانه 
 كالبدي

48و32و26 47و35و31و25  49و30و27  46و33و28   تغييرپذيري رنگ 
26و21 25و24  27و22  28و23   تغييرپذيري نور 

 تغييرپذيري شكل 18 19 17 20
 تغييرپذيري يا تنوع مصالح 33 30 31 32

  
وسيله  مصاحبه با تعدادي به هنگام اجراي آزمون، براي اطمينان از دقت و اعتبار آزمون، به :اجراي آزمون -3-4

سواالت  ٨ خپاسـبا طراحي سواالت باز. شودمياز افراد، از گويايي و قابليت فهم سواالت پرسشنامه اطمينان حاصل 
پرسشنامه اصالح شده در مرحله مقدماتي براي . نفر نگرش سنجي شد 12در اين مرحله از . پرسشنامه اصالح شد

پس از تحليل . ها، موسسات آموزشي و كمك آموزشي استان اصفهان اجرا شداز مربيان مهدكودك نفر 40
  . نفر از مربيان اجرا شد 220سشنامه اصلي با  هاي حاصل، سواالت نامناسب حذف گرديد و در نهايت، پرپرسشنامه

د گذاري به صورت داده وارها بعد از ارزشدر اين مرحله، پاسخ: SPPSافراز تحليل عوامل به كمك نرم -3-5
در اين تحقيق عوامل  .به شيوه تحليلي انتخاب شد رسيد،تر به نظر ميشد و از بين عوامل، تعدادي كه مهمسيستم 

  :ند ازمذكور عبارت
  انعطاف پذيري عملكردها .3عامل، مشاركت كودك ـ بازي. 2عامل، هاي طبيعي محيطمحرك .1عامل
  كنجكاوي. 5عامل، تخيل و خيال پردازي .4عامل

  ).1مدل ( بر اساس ارتباط فرضي ميان عوامل، مدلي فرضي طراحي شد: طراحي مدل -3-6
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متغير وابسته  4متغيرهاي ميانجي و عامل 5 و2،3متغير مستقل و عوامل 1عامل رسد كه، به نظر ميمطابق مدل
 را مورد تحليل و بررسي قرار آماري، ارتباط متغيرهابراي اطمينان از درستي مدل پيشنهادي بايد با محاسبات  .است
  . داد

  .آيدمتغيرها به دست ميارتباط  AMOSدر اين مرحله با استفاده از نرم افزار  :انجام محاسبات آماري - 3-7

هاي طراحي توان ارتباط متغيرها را به صورت تكنيكبر اساس مدل مي :هاي طراحياستخراج تكنيك -3-8
  .تعريف كرد

هاي تحقيق را مورد ارزيابي براي آنكه بتوانيم يافته: هاي طراحي به تصوير توسط معمارانتبديل تكنيك -3-9
به همين جهت در اين مرحله، از گروهي از معماران . پرسشنامه تصويري استفاده كردتوان از كودكان قرار دهيم، مي
  .هاي به دست آمده را به صورت اشكال ساده اسكيس كنندخواسته شد تا تكنيك

ساله را از تصاوير به  6 در اين گام از تحقيق، نگرش كودكان :نظرخواهي از كودكان در مورد تصاوير -3-10
  . سنجيمله قبل ميدست آمده در مرح

توان اصول طراحي سنجي كودكان ميبر اساس آمار حاصل از نگرش :استنتاج و تبيين اصول طراحي -3-11
كيفي -همان گونه كه ذكر گرديد ويژگي دوگانه كمي .ساله ايراني را تبيين نمود 6تا  3فضاهاي مرتبط با كودكان 

هاي ديگري ممكن است شيوه .ماري منحصر به يك روش باشدحقيق در موضوعات معتمعماري مانع از آن است كه 
شيوه تحقيق  .فضاهاي مختص كودكان كارآمد باشد نيز در تبيين اصول طراحي مبتني بر ارتقاء خالقيت در

هاي تحقيق پيرامون اين موضوع است كه داليل استفاده از آن پيمايشي كه در مقاله حاضر بيان شد نيز يكي از شيوه
  . بيان گرديد به تفصيل

١۶١/٠  

١٨۴/٠  

2عامل  
  5عامل 

  3عامل

١٣۶/٠  

۵۶٠/٠  

١٨۴/٠  
٣٠٧/٠  

 4عامل

1عامل  

٣٢۶/٠  
۵١٩/٠  

١۴١/٠  

  مدل فرضي ارتباط متغيرها: 1مدل شماره 
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  بنديمعج
توان از آن استفاده هاي معماري، ميتبييني است كه در پژوهش -اي توصيفياكتشافي شيوه -روش تحقيق پيمايشي

ها به وسيله پرسشنامه يا مصاحبه، با روش هآوري داددر شيوه مذكور، پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه و جمع .نمود
بر اساس ارتباط متغيرهاي مذكور، مدلي فرضي  .آيديرهاي موثر در تحقيق به دست ميترين متغتحليل عوامل، مهم

توان هاي طراحي را ميييد درستي مدل پيشنهادي به وسيله محاسبات آماري، تكنيكأپس از ت .گرددپيشنهاد مي
ماران خواسته شد تا ها از تعدادي معدر تحقيق حاضر، پس از استخراج تكنيك. بر اساس مدل حاصل استخراج نمود

هايي كه در نگرش سنجي تكنيك .ساله قرار گرفت 6ها مورد ارزيابي كودكان اسكيس .ها را اسكيس كنندتكنيك
ساله با  6تا  3ه عنوان اصول طراحي فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي كودكان بتوان ييد شوند را ميأكودكان ت

  .  اج نمودرويكرد ارتقاء خالقيت آنان در ايران، استنت
   

  منابع
 .اپ سومنشر مركز، چ ،كرج مهشيد ياسايي، "رشد و شخصيت كودك") 1370( هنري ماسن و ديگران پاول

 .نشر ويرايش، چاپ چهارمتهران،  "روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي") 1387( علي الور،د
احمدرضا جلداول،  "كيفي در علوم تربيتي و روانشناسيهاي تحقيق كمي و روش" )1382( گال، مرديت، بورگ والتر و گال جويس

  .دانشگاه شهيد بهشتي تهران، ،متس نصر و ديگران،
   .دانشگاه تهران تهران، فر،عيني عليرضا "هاي تحقيق در معماريروش" )1384( ديويد ليندا  و وانگ، گروت،

دانشگاه علم و تهران، دكترا، رساله  "خالقيت كودكان هاي شهري مبتني بر ارتقاءاصول طراحي پارك") 1386( ظمتي، حميدرضاع
   .صنعت ايران

 .84ـ85صنعت ايران،  دانشگاه علم وتهران،  "حكمت هنر اسالمي"نقره كار، عبدالحميد 
 
Feldhusen,Jhn,F.& Enggoh,Ban (1995) "Assessing and Accessing Creativity: An Integrative Review of Theory 
Research and Developmet" Creativity Research Journal,Vol.8,No.3,231247ـ  
Ferry,Susan,T. (2003) "CreativityAssessment" at:http://www.acsu.buffalo.edu/~stferry, 
Proctor ,Romina M.J. & Burnett ,Paul C.(2004) "Measuring Cognitive and Dispositional Characteristics of 
Creativity in Elementory Students" Creativity Research Journal,vol.16,No.4,421429ـ, 
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 فضاهاي آموزشي كودكان   پيمايش در تبيين اصول طراحي
  74-67صفحات مقاله 

  هانوشتپي
شود غرافيايي، محيط فيزيكي، محيط اجتماعي و مانند آن را شامل ميجاي است كه محيط فرهنگي، محيط گسترده رمحيط حوزه بسيا .1

  .تماعي و روابط انساني استاما در اينجا منظور از عوامل محيطي ، محيط اج
هاي هاي تفكر واگرا، تستتست: بندي نمودتوان آنها را به اين صورت دستهبسياري براي ارزيابي خالقيت موجود است كه مي هايتست .2

هاي تست نديببر اساس اين تقسيم .هاي ارزيابي شخصيتهاي ارزيابي شخصي، تستهاي ارزيابي محصول هنري، تستتفكر همگرا، تست
هاي سنجش شخصيت فرد ، تستAتست خالقيت گيلفورد، تست تورنس، تست  : هايي چونهتوان از نموناند كه ميبسياري ايجاد شده
 SCWTو تست   Ink Boltتتس ،SSEC، تست TATتصويري، تست  -هاي طراحي، تستMBTIتست  ACLهاي خالق، پرسشنامه

  .نام برد 
3 .Best John 
4 .Survey Research  

 .شودناشي از تحقيق آزمايشي باشد و روابط ساختاري مدل، حاصل يك نظام علي باشد، مدل علي شده و به تئوري نزديك مي اگر مدل، .5
  . توصيفي است اما اگر مدل از تحقيق پيمايشي به دست آمده باشد،

پذيري، انعطاف، سياليت و ابهام پذيري،ريسك .ق حاضر استبيش از چهار عامل ذكر شده در تحقي فاكتورهاي دخيل در فرايند خالقيت،. 6
اند بسط و مانند آن از جمله فاكتورهاي موثر در خالقيت هستند اما در اين تحقيق از ميان موارد مذكور، فاكتورهايي مورد بررسي قرارگرفته

  . رسد در ارتباط مستقيم با عوامل فيزيكي محيط پيرامونندمي كه به نظر
مورد » مخالفم كامالً«و » مخالفم« ،»موافقم« ،»موافقم كامالً«پاسخي است كه با چهار پاسخ  ـ ليكرت ،مجموعه سواالت بستهتست  .7

  .گيردارزيابي قرار مي
يين پاسخ، سوالي است كه پاسخ دهنده در توضيح پاسخ آن كامال آزاد است و مجبور به انتخاب گزينه هاي از پيش تع ـمنظور از سوال باز .8

 .شده نيست
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  سطح كيفي زندگي سالمندان ءگيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقابهره

  
   **سميرا اسدي بوالوردي  -* هاشم هاشم نژاد

  

  چكيده
رفتن جمعيت سالمندان  و ولد در جوامع، باال كاهش مرگ و مير و همچنين كاهش آمار زاد ،هاي پزشكيبا توجه به پيشرفت
ريزي دقيقي در جوانب مختلف بايست براي مواجهه با رشد جمعيت در اين قشر، آمادگي و برنامهيلذا م. باشدحقيقتي نزديك مي

حضور سالمند در خانه و . باشدفضاي معماري و شهرسازي يكي از مهمترين عناصر در ارتباط با زندگي سالمند مي. منظور شود
هاي جسمي و بايست شامل در نظر گرفتن محدوديتخگويي مياين پاس. اشدبجامعه مستلزم جوابگويي اوليه به نيازهاي وي مي

بايد زندگي سالمندان و روحيات آنان به دقت  ،مندي سالمند از خدمات و جامعهبهرهحداكثر براي . شرايط روحي اين عزيزان باشد
باشد كه رسيدن به رهايي ميهاي اين دوران از جمله فاكتونيازها و ويژگي ،شرايط جسمي و روحي سالمند. تجزيه و تحليل گردد

  .سازداين منظور را ميسر مي
يكي از اقشار محتاج حمايت در جامعه . شودنتيجه اجتماع را موجب ميدر  ،مت فردالتوجه به نيازهاي انسان در هر دوره س

  و رعايت شود، بلكهن، تثبيت يدر معماري نه تنها بايد اصول و استانداردهاي خاص براي اين قشر تبي. باشندسالمندان مي
توان در نظر ترين راهي است كه ميخانه سالمندان اولين و ساده. ايست الگوي فضايي مختص به اين افراد را تعريف نمودبمي

هاي اوليه اين فضا از الگوي زندگي عادي سالمند و همچنين قبول اين حقيقت كه باعث افزايش اما به دليل فاصلة ويژگي. گرفت
كه براي زندگي سالمندان در غرب ارائه و اجرا است الگوي ديگري دهكده سالمندي  باشد،خاص اين دوران مي هايافسردگي

  .گرديده است
شان در آن زندگي توانند به تنهايي يا همراه با خانوادههايي براي سالمندان طراحي شده است كه سالمندان ميدر اين الگو، مسكن

ها و اما با توجه به ويژگي .باشدموجود مياز سالمند در مجاورت و همسايگي مسكن سالمندان مورد ني خدمات اوليه و. كنند
روحيات اين قشر، تعريف الگويي كه سالمند را در كنار حفظ زندگي عادي، در خانه اميدها و خاطراتش، در نيازهاي روحي و 

  . باشدجسمي ايشان مرتفع سازد، ضروري مي
هاي قبلي بتواند جايگزين شيوه  سالمند را تعريف كند و جسمي شرايط روحي و فضاي جديدي منطبق برنياز به الگويي كه لذا 

هاي گوناگوني در جهان غرب پيشنهاد حلبراي پاسخگويي به اين نياز راه .باشدروحيه سالمند شود ضروري مي ءدر جهت ارتقا
توان تعريف كرد كه اين فضا به عنوان را مي هنهاي روزاجاي آن اقامتگاه و به تسگرديده، كه در ايران مورد استفاده قرار نگرديده ا

بودن،  س مفيدتنها شامل پاسخگويي به نيازهاي اين افراد باشد، بلكه در ايجاد حفراغتگاه روزانه سالمندان استفاده شود و نه
استفاده از اين مكان از اختيار برخوردار است و  سالمند در. روحيه سالمند اثرگذار خواهد بود ءافزايش اميد به زندگي و ارتقا

نفس ايشان و ايجاد صحبتي با هم سن و ساالن، حفظ عزتنيازهايي همچون فضاهاي مناسب براي ورزش و تفريح سالمند، هم
، مشاوره و هاي مورد نياز در زندگي سالمنديشرايطي براي خود استقاللي در حين گذراندن اوقات فراغت، آموزش هنرها و تكنيك

  .باشدرا دارا مي... 
  
  

  :واژگان كليدي
  كيفيت زندگي ءارتقا، اميد به زندگي، اقامتگاه روزانه ،تفرجگاه، سالمند

  
  دانشيار گروه معماري، دانشكده معماري و شهرساري، دانشگاه علم و صنعت ايران* 

  E-mail: sasadi_1361@yahoo.com                      ه علم و صنعت ايراندانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگا** 

10/2/1388: تاريخ دريافت   
30/3/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

  قدمهم
در  سالمندان، .كندخاص آن سن را تجربه مي هايو ذوقها توان ،روحيات ،، عواطفهازنيا ها در تمامي سنينانسان

ليل ايجاد شوند كه به دميديل به جاي لذت از زندگي، استراحت و تفريح به افرادي تبنشستگي ز بازجامعه بعد ا
شدن دچار افسردگي روحي گرديده و اين امر تأثير زيادي در طول عمر مفيد آنها و پايين  احساس ناكارآمدي و طرد

اينگونه افراد به دليل عدم احساس پذيرش در خانواده خودشان و . آمدن اميد به زندگي در جامعه خواهد داشت
ها در كنار افرادي كه به لحاظ روحي در وضع ود را يا در خلوت و يا در پاركخ نداشتن معاشرت مناسب اوقات

  . كنندسپري مي ،از خودشان نيستندتري مناسب
توانند تفريحات خاصي را كه متناسب با باشند و ميبسياري از سالمندان بخوبي قادر به انجام امور شخصي خود مي

با توجه به اينكه بسياري از . د داشته باشند و همديگر را بفهمندبا هم سن و ساالن خو ،استسن و روحياتشان 
 روزانه نياز به مركزي با اقامت موقت براي پاسخگويي به نيازهاي ،سالمندان توانايي انجام بسياري از امور را دارند

  .شودمي هاي تفريحي، رفاهي، ورزشي احساسسالمندان با كاربري
اسب با جسم و روحيات خويش هستند اگر اين فضا براي آنها ايجاد نگردد و نتوانند از سالمندان نيازمند فضاهايي متن

از طرفي بسياري از سالمندان . ردندگپاسخي متناسب نيازهايشان را دريافت نمايند دچار افسردگي مي ،محيط
گرفتن امتيازاتي خاص وابستگي خاصي به محيط زندگي خود دارند و حاضر نيستند كه خانه خاطرات خود را به اميد 

دارند و از همه مهمتر به ياد خاطرات خود را زنده نگه مي ،كنندترك بكنند، چون در آن محيط احساس تعلق مي
كردن آنان از جامعه و حصار كشيدن به دور  جداداليل رواني بهتر است در ميان مردم و مانند مردم زندگي كنند و 

تواند به اندازه زندگي در خانه خاطرات و غرورها و افتخارات آنان انات هم نميمحيط زندگي آنان حتي با بهترين امك
زندگي باشد و با هر امكاناتي كه در نظر بگيريم نيز محيط  واجد ارزشكه احساس حكومت و تعلق به آن را دارند 

خاص سالمندان و همچنين به  ايهزبا توجه به نيالذا  ؛دهدها حس جدايي از خانواده را ميايزوله شده سالمندان به آن
اقامت كوتاه  گذاريفو آن ايجاد مركزي است كه با هد بيان شدهانزوا نكشيدن اين قشر تعريف جديدي از مسئله 

افراد ن برد و ايروحيه سالمندان حس اميد به زندگي آنها را براي حضور در جامعه باال مي كردنمدت و تفريحي با تازه 
  .)1تصوير( سازديرا سرزنده و شاداب م

  سالمند 
  عريف سالمندت .1

رفيع ( اندسالگي را آغاز پيري تعيين نموده 70تا  65درجامعه ايران سن 
. توان براي سالخوردگي سن مشخصي قائـل شـد  اما نمي .)17: 1380،زاده 

  رسـند احسـاس پيـري    سـالگي مـي   45چرا كه برخي هنگامي كـه بـه   
خـود را بـا    سـالگي  65بـاالتر از   كنند، حـال آنكـه بعضـي ديگـر در    مي

تغييرات سني وفق داده و با خانواده و جامعه نيز رابطه خود را بـه نحـو   
كـاهش قـواي روانـي و     ،پيـري  .)1378، لنكرانـي ( كننـد احسن حفظ مـي 

  .دهدجسمي است كه در اثر گذشت زمان روي مي
به عبارت ديگر پيري به معناي واقعي . در كشورهاي مختلف با توجه به شرايط فرهنگي متفاوت است تعريف پيري

  . وجود ندارد، احساس پيري يك مسئله دروني و رواني است كه در افراد مختلف متفاوت است
 :ان به شرح زير تقسيم بندي كردتودر اين دوران سالخوردگان را مي

  . اندتوانند فكر كنند ولي قواي جسمي خود را از دست دادهسالمنداني كه مي -1
 .اندهخود را توأماً از دست داد فكريو سالمنداني كه قواي جسمي  -2
  )1364، شاملو(. »دارند خوراز جسم و فكر فعالي بر سالمنداني كه -3

  :توان به شرح زير تقسيم بندي كردگانه باال ميسه هاي وهنيازهاي سالمندان را در گر

www. senior Center Travel Office.htm 

   سالمندانسالمت روح و جسم  ،شادابي: 1تصوير شماره 

 : ماخذ
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  )1373، شعاري نژاد(احتياجات عاطفي  -1
  )1377، ملكشاهي چگيني( احتياجات معيشتي -2
  )1998، استوراتث( احتياج به تفريح -3
  )1381، زارعي( احتياج به شركت در زندگي اجتماعي -4
  )1386، دريابر( امنيت -5

  المندان در ايرانآمار جمعيت س.2
باشد، كشورهاي داراي جمعيت  %4كشورهاي داراي جمعيت جوان كشورهايي هستند كه نسبت سالخوردگان آنها زير 

باشد و كشورهاي داراي جمعيت سالخورده، كشورهايي هستند كه  %6تا  %4بزرگسال، نسبت سالخوردگان آن بين 
  .)International population، (2000يا بيشتر باشد%7نسبت جمعيت سالمند آنها 

ساله و بيشتر در جمعيت كل كشور  65كاهش سطح باروري موجب باال رفتن شمار سالمندان  و افزايش اميد به زندگي
طي سه دهة گذشته درصد سالمندان مرد نسبت به . و گرايش ساخت جمعيتي از ساخت جوان به بزرگسال شده است

  .)1385، مشايخي(درصد سالمندان روستايي افزايش يافته است  سالمندان زن رو به كاهش بوده است و
تواند از بروز ، يكي از مهمترين اقداماتي است كه ميآتيهاي بيني براي سالاز اين رو توجه به نيازهاي اين قشر و پيش

   .بحران در شرايط خاص جلوگيري كند

  مركز اقامتي روزانه سالمندان .3
  1لمندانتعريف سراي روزانه سا -1-3

آموزشي و فرهنگي سالمندان را همراه با خدمات روزانه مناسب در  ،توانند نيازهاي بهداشتي، اجتماعياين مراكز مي
  .جوامع محلي با توجه به درك الگوهاي جمعيتي در محل و چگونگي تغيير اين الگوها تأمين نمايند

هـاي  رود، طيف وسـيعي از خـدمات در زمينـه   ند به كار ميدر ارتباط با افراد سالم» خدمات روزانه«هنگامي كه عنوان 
  هـاي روزانـه و   در منـزل خـود سـالمند و مراكـز مراقبـت      مسـتقر هاي اجتمـاعي گرفتـه، تـا خـدمات     متنوع، از باشگاه

  بـه  » خـدمات مراقبتـي روزانـه   «در ارتباط بـا هـدف اصـلي ايـن طـرح، عنـوان       . گيرديدر برم هاي روزانه رابيمارستان
  :باشد گردد، كه در يك مجموعه مشخص و داراي مشخصات زيرهايي اطالق ميتمراقب

 .گروهي باشد -1
 .بيرون از منزل فرد باشد -2
 .ساعت در روز باز باشد 4حداقل براي  -3
 .)1380رفيع زاده، ( توسط مراقبين داوطلب يا استخدامي اداره شود -4

هاي هاي گوناگون سالمندان به بخشزاين مراكز با توجه به نيا. تمراقبت روزانه اس ، خدماتوظايف عمده اين مراكز
  :مختلف قابل تقسيم است

 .سازدپذير ميهاي اجتماعي اساسي را امكانفعاليت :مراكز اجتماعي روزانه -1
 .نمايدهاي شخصي را نيز تأمين ميهاي اجتماعي، فعاليتعالوه بر فعاليت :مراكز مراقبتي روزانه -2
 .هاي پزشكي محدود استگيرندة مراقبتهاي توانبخشي و در بركننده درمانتأمين :توانبخشي مركز -3
كننده مراقبت براي سالمنداني است كه داراي مشكالت سالمت ذهني تأمين :روزانه سالمندان هايبيمارستان -4

 .هستند
ز سالمنداني را كه از مشكالت سالمت ذهني رنج مراقبت اتوانند مينه تنها  :هاي گوناگونمراكز روزانه با مسئوليت -5

  .ندباشمي هاي جسمي دارند نيز مناسببرند تأمين كنند، بلكه براي افرادي كه ناتوانيمي
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

  لزوم وجود مراكز روزانه سالمندان در ايران -2-3
خود، اسباب افسردگي آنان را ها به دليل نداشتن وقت و غفلت از بزرگان به دليل تغيير در روند زندگي، امروزه خانواده

 چوييو سيندي 2كيمرلجرج. سازندفراهم مي
اولين دليل را . كنددو دليل اساسي براي توجه به اين مراكز بيان مي3

  ريزي براي اين هجوم جمعيت از نكات مهمي است، كه داند كه برنامهانفجار جمعيت سالمند در عصر حاضر مي
را وادار باشد كه آنها مي هاي باالي خدمات سالمتي در جوامع سالمندانليل دوم هزينهو د شودن توجه ه آبايست بمي

دهند به طور مستقل زندگي كنند و حاضر به از طرفي در جوامع امروز سالمندان ترجيح مي. كندنشيني ميبه خانه
. پشت در براي آنان فراهم گشتهترنت و رساندن مايحتاجشان تا نخدمات از طريق اي. زندگي با فرزندان خود نيستند

مراقبت و درمان مؤثر  ،باشد كه براي ترقي اين جريان در اهدافنه نيز يكي از اين خدمات مكمل ميوجود مراكز روزا
  .)Kimmerle، (2007 باشدمي

  :شودنهاد اين سراي موقت چنين بيان مينظر در پيشاهداف مد
  .كندو از كار افتادگي را از آنان دور مياحساس طرد شدگي  ،اهميت بخشي به سالمندان -
سالمت جسم و روح اين افراد كمك بسزايي ء در ارتقا ،هاي جسمي و روحي سالمندتوانايي بايجاد تفريحات مناس -

 .دارد
امكان معاينات و آزمايشات در يك مركز تفريحي و رفاهي عالوه بر باال بردن سطح سالمت سالمندان از مشكالت و  -

 .كاهداي سالمندان ميبرمعاينات اين آزمايشات و  انجام ،يهاسختي
 .بخشدصحبتي و تفريح و نشاط در يك مركز براي سالمندان كه كمتر امكان سفر دارند به روحيه آنها نشاط ميهم -
 .انجامدكيفيت زندگي اين عزيزان مي ءبه ارتقا ،وجود مددكارهاي مناسب و كافي در حل مشكالت سالمندان -
نمايد از افسردگي سالمند را عالقمند به ثبت نام در آن ميمات ارزان و رايگان و فضايي كه جذابيت آن سالمند خد -

 .سازدمي مفيد در جامعهكاهد و آن را تبديل به فردي مي

 هاي روزانه سالمنديهاي معمول در مجموعهفعاليت -3-3
حدي بستگي به  ز اهميت است، تائتباطي تنگاتنگ دارد و حااي كه با مراقبت پزشكي روزانه، ارهاي زنجيرهفعاليت

 يشتر از بعدها در صبح بها، ميزان فعاليتدر بسياري از مجموعه. دارد سالمندان ميزان نيروي جسماني و فضاي زيست
قت هاي باقيمانده روز به واغلب بخش. فعال بودن در صبح است كننده تمايل سالمندان بهظهر است كه منعكس از

ها و و اگر مناسب باشد بين وقت درمان ها استعموالً بعد از زمان انجام فعاليتيابد، كه ماستراحت تخصيص مي
  .شودمي ها انجامتوانبخشي

  :بندي نمودتوان به صورت زير تقسيمگردد، ميهاي روزانه فراهم مير مجموعهها و خدماتي را كه دبه طور كلي، فعاليت
 سطح كيفي زندگي ءقاو ارت همشاور -1
 هاي شخصيمراقبت -2
 هاي ارزيابي و توانبخشيدرمان -3
 هاي پرستاري و در دسترس بودن پزشك مراقبت -4
 )1380رفيع زاده، ( هاي اداري و كارمنديفعاليت -5
  هاي اقامتي براي متقاضيان شهرستاني به طور موقت موقعيت -6
 هاي هوازي ورزش فضاهاي روباز براي تجهيزات تفريحي و -7
 هاي و تفريحات سرپوشيده فضاهاي مناسب براي ورزش -8
 ...مراكز خود اشتغالي از جمله گلخانه، كارگاه صنايع دستي و كارگاه نقاشي و  -9

 هاي سرپوشيده و بازرستوران درطبخ غذا  -10
 هاي فرهنگي و مذهبي فعاليت -11
 هاي آموزشيكالس-12
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 سالمندان مانند آرايشگاه و مراكز خريد سالمندانخدمات براي  زمراك -13

هاي ذكر شده، نسبت به شرايط محلي متفاوت است ولي به طور كلي بستگي به عوامل زير گستردگي و نوع فعاليت
  :دارد

 .كنندگانهداشتي و مراقبت اجتماعي استفادهنيازهاي مراقبت ب -
 .كنندگان ترجيحات استفادهعاليق و  -
 .اصلي مجموعهاهداف  -
 .ريزي مراقبت عمومي مشخص گرديده استگان به نحوي كه در فرآيند برنامههاي فراهم آورندمسئوليت -
 .توان آنها را در مكان ديگري انجام دادهاي نقاهتي كه ميبيل دستشويي، لباسشويي يا مراقبتهايي از قفعاليت -
 .شودها ايجاد ميمانكه توسط محل و مجموعه ساختهاي جسماني محدوديت -
 .شوديي كه توسط مالك مجموعه ايجاد ميهامحدوديت -
  .)1380، همان(ها تمايالت آينده فعاليت -

هاي اوليه سايت براي طراحي از اهميت بااليي نظر گرفته شده اين پروژه پتانسيلبراي پاسخگويي به اهداف در 
آب و هواي  :آرامش سايت، مطلوبيت فيزيكي فضا مانند :ايد مرتفع سازدجمله نيازهايي را كه سايت ب از. برخوردار است

  .قابل پرورش و تنوع فضايي است ،مناسب
    فضاهاي مورد نياز جهت مرتفع كردن نيازهاي روزانه سالمند

  ، فعال تفريح ، گردش :توانند مؤثر باشند عبارتند از مي  سالمندان  رواني  بهداشت  به  بخشيدن جهت بهبود  كه  هاييفعاليت
 . رفاهي  و ايجاد امكانات  صحبت  هم  داشتن ، خانوادگي  از محيط گرم  برخورداري ، بودن

  جاهـاي   بـه   بـا رفـتن    سـالمندان  . اسـت   از زنـدگي   اي در هر دوره بشر  اساسي  از نيازهاي  يكي  تفريح : و تفريح  گردشـ 
انديشـند و تـا حـد     مـي   حـال   زمان  شوند و فقط به مي  خارج  فكر گذشته ازمناظر زيبا   هوا و ديدن و  آب  خوش ،ديدني
  .كنند  خود را فراموش  هاي توانند ناراحتي مي  زيادي

  و فعاليت  سرگرمي. شود نمي غافلگير  از پيري  است  و بدني  ذهني  اشتغال  داراي اًئمدا  كه  فردي اصوالً :بودن  فعالـ 
 سر  با آن  جواني  در ايام  نوعي  به  سالمندان  كه  كارهايي  به  پرداختن. شود مي  در سالمندان  نفس  بهاعتماد   تقويت  موجب

را   تواند آنان مي ...و  ، تدريس هنري  ، كارهاي خطاطي ، ، نقاشي گياه  پرورش :مانند  بوده آنها  اند و مورد عالقه كار داشته و
  توانند با انجام مي  امور مذهبي  به  سالمندان  خاص  گرايش  به  با توجه  همچنين ؛كنددور   بيهودگي و  پوچي  از احساس

  .كنند  خود را فراهم رواني  آرامش  موجبات  آن  روز خود به -شبانه  از اوقات  بخشي  دادن  اختصاص و  ديني  فرايض
و   در كنار فرزندان  بايد تا حد امكان  سالمندان  بطور كلي:  همصحبت  و داشتن  خانوادگي  از محيط گرم  برخورداريـ 
  احترام  عقايد آنان  و به شود  نظرخواهي  ها از آنانيريگشوند، درتصميم  محسوب  خانواده  بزرگ و كنند  ها زندگي نوه

 .شود  گذاشته
 حقوق  ندارند، افزايش  مالي  شتوانهپ  كه  سالمنداني  براي  مناسب  مسكوني  هاي مجتمع  ساختن:  رفاهي  ايجاد امكانات ـ
  امكان  ، همچنين توانبخشي  از خدمات  استفاده  و امكان  درماني  بهداشتي  هاي بيمه  به  ، توجه تورم  به  با توجه  بازنشستگي 

كنند   اقامت  در آن  كم  بتوانند با هزينه  سالمندان  كه  و مراكزي  تفريحي  هايسينماها و مكان ها، از موزه  رايگان  استفاده
  .شوند مي  محسوب  رفاهي  امكانات  از جمله

ه خويش زندگي رو مكاني كه بتواند همة اين نيازها را برطرف كند و در عين حال سالمند بتواند در كنار خانواد اين از
 ،د با بهترين امكاناتتواناين مكان مي. نام بردآن تواند مركزي باشد كه به صورت مهدهاي سالمندان از كند مي
مناسب  هيزات و تسهيالت الزم براي ورزشتج ؛سالمندان و ناتوانان حركتي ساخته شودمخصوص هاي استاندارد

  .را نيز فراهم آورد شانسن
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

  سالمند احتياجات عاطفي -نياز به فضاهاي گردهمايي و اجتماع سالمند و مركز مشاوره -1-4
شـعاري  ( يابـد رود، نيازها نيز افزايش مـي ان ترتيبي كه سن افراد باالتر ميه و به هماحتياجات عاطفي همواره وجود داشت

ن ايجـاد فضـايي كـه بتوانـد ارتبـاط مـؤثر بـي        ،هايي كه محل نشستن و استراحت باشـد در نظر گرفتن سالن .)1373، نژاد
به اين معني كه با ايجـاد  . ماشا باشدتواند شامل سالن نشستن و تاين فضاها مي. باشدسالمندان ايجاد نمايد ضروري مي

يش سالمندان را كه بسـيار  هاي سرمايش و گرمااي كه بتواند نيازكه در آن طبيعت به صورت مهار شدهفضاهاي متنوع 
تواند بهترين صداي آب، زمزمة پرندگان مي. دنشو باشد تأمين نمايد، به داخل اين فضاهاي اجتماعي كشيدهحساس مي

. كنـد فضا كمك شاياني به اين موضوع مـي  از اين رو تميز و زيبا بودن. هاي جديد باشدو ايجاد ارتباط فضا براي آرامش
   .)3تصوير( باشدمي اد يك فضاي مناسب براي سالمندهاي ايجوح از مهمترين ويژگينورپردازي و جنسيت سط ،رنگ

  

  

  
   

  

  

براي فيزيوتراپي و دماتي، فضاهايي در نظر گرفتن فضاهاي استراحتگاهي، فضاهاي رفاهي، خ -2-4
 سالمند احتياجات معيشتي -معاينات اوليه

. بايد سبك، قابل هضم باشد غذاي سالمند .شود، مسكن و بهداشت ميشامل خوراك، پوشاكاحتياجات معيشتي 
شامل مطالعه كتاب و ) ردبا توجه به سواد و روحيات خاص هر ف(بهترين تفريحات پيشنهادي براي سالمندان 

، نشستن روي نيمكت دوستان، تماشاي فيلم، خريد از بوفه ي سبز، معاشرت و گفتگو با، گشت و گذار در فضاروزنامه
در ضمن . باشددن موسيقي ميبخصوص تماشاي كودكان هنگام بازي و شني عبور و مرور مردم ،ماشاي خيابانت و

 انهاي سبك تأثير بسيار خوبي در روحيه سالمندبازي و كنسرت ،ي، جشنتعبادالعاده مثل مراسم هاي فوقبرنامه
  . بردساس يكنواختي روزها را از بين مياحدارد و 

هـاي  خـدماتي از قبيـل آرايشـگاه و غرفـه     تـوان گذراند مياكثر روز خود را در اين محيط مي همچنين چون سالمند
كننـد را  همچنين اگر خود صنايع دستي دارند به آنجا جهـت فـروش عرضـه     ؛تجاري كه مايحتاج آنان را محيا سازد

اي باشد كه سالمند بتواند به طور مستقل از آن استفاده فضاهاي خدماتي بايد به گونه .گرددد ميداشته باشد، پيشنها
  .)4تصوير( كند

براي زنان و مردان به صورت مجزا وجـود داشـته   ا بايد وسايل حمام در اين گونه فضاه
همچنين وسايل شستشو و خشك كردن به راحتي در اختيار باشـد و دسترسـي   . دباش

حمام براي كساني . اشدخل حمام نيز براي مواقع ضروري بايد از بيرون نيز ميسر ببه دا
ـ  كه ناتواني اي طراحـي شـود كـه قابليـت اسـتفادة      ههاي جسمي نيز دارند بايد بـه گون

 مستقل از آن را داشته باشند، اين موضوع براي عزت نفس سالمند بسيار ضروري است
.(Kimmerle, 2007)  

 4فضاي اجتماع و گردهمايي روزانه سالمندان :2تصوير 

در ساحل شمالي، پالن  ILپالن همكف مركز اقامت روزانه سالمندان :3تصوير
ها دهد درصد باالي فضاها به فضاهاي اجتماعي و نشيمناين مجموعه نشان مي

 اختصاص يافته

www4.uwm.edu, October 2006   

اتاق سالمند دو نفره :4تصوير  

  109: 1380رفيع زاده، 

 : ماخذ

:ماخذ
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  محل مناسب قرارگيري در حمام: 6تصوير     تصوير ابعاد مناسب حمام بدون وان: 5وير تص             

  
  
  

  
  
  
  

                                                                          
، وجـود پزشـك  . در مركز روزانه سالمندان، تدابير توانبخشي و درماني جهت ارائه خدمات بـه سـاكنين ضـروري اسـت    

بنـابراين  . فيزيوتراپيست، مددكار اجتماعي، كارشناس مواد غذايي و پرستاران در تمام مدت براي سالمندان الزم اسـت 
  گــرددهــاي ســالمندان پيشــنهاد مــيائــه ايــن خــدمات در طبقــه همكــف خانــه وجــود فضــاهاي مناســب جهــت ار

.(Kimmerle, 2007)  
، »ر اتاقكيحمام چها«، يك )m 6 ×4 حدوداً(استخر نرمش  متشكل از يك »محوطه آبي«زيوتراپي شامل يك بخش في

، استفاده در اين قسمت. باشدهاي جانبي ميو همچنين اتاقهاي استنشاق، يك حمام ماساژ ، اتاق»حمام پروانه«يك 
  . ، از اهميت بااليي برخوردار استهايي كه لغزنده نيستاشياز ك

شك و تر مشخص هاي خبندي بين قسمتدر دسترس بوده و تقسيمذيرش اصلي اين بخش بايد از طريق يك قسمت پ
از افرادي كه  سرويس بهداشتي، هاتعويض لباس مخصوص آقايان و خانم هايطرح، شامل اتاق هاي اضافياتاق. باشد
هاي قهاي انتظار، اتاهاي استراحت، محلكاركنان و بيماران، اتاق سرويس بهداشتي، كنندچرخدار استفاده ميي صندل

ي يك سالن ورزشي در نظر گرفته اغلب در بخش فيزيوتراپ. باشدهاي تأسيسات و استخر نرمش ميها، اتاقنظافتچي
به دليل دماي داخلي . ته و كف آن نيز قابل ارتجاع باشدداش m 00/3اين سالن بايد ارتفاعي به ميزان حداقل . شودمي

هاي آل است كه اتاقايده .بيني نمودت فيزيكي ساختماني را پيش، بايد مشكال)درجه C 30 -28(باال در اين سالن 
  .)2007، نويفرت (واقع شود  )ند از نورگيرهاي سقفي وارد گردددر جايي كه نور طبيعي بتوا(تراپي در طبقه زير زمين فيزيو

. دهدمي ارائه بوفه به سالمندان خدماتدر اين مجموعه رستوران اصلي و 
خـدمات غـذايي    ئهارا. شدبامي اي مجهز و بزرگآشپزخانه رستوران داراي
شمار زيادي از افراد در اين گونـه فضـاهاي جمعـي نيازمنـد      گروهي براي

و ) DP(هـا  ازش الكترونيـك داده جـويي در كـار، پـرد   مكانيزاسيون صرفه
ريـزي  از برنامـه (، »ريزي شـده آشپزخانه برنامه«ني واحدهاي اتوماتيك يع

تهيـه غـذا   . اسـت ) رك كاال و توزيع غذا و شستن ظـروف تداغذا گرفته تا 
يزهاي م. نفر جاي ميز و ظروف متفاوت است 1000تا  800براي بيش از 

-10تصوير( شوندا، يا بخار يا برق گرم ميسازي و محل سرو كردن غذآماده
  .)2007، همان( در نظر گرفته شود c 60دماي سطح ميز بايد   ).7

  
  

   

 
 
 
 

109: 1380رفيع زاده،   

  1385ارنست،

 )توليد به صورت خطي(صندلي60-100آشپزخانه خاص رستوران با:9تصوير

آشپزخانة خاص: 8تصوير 
  صندلي 60 -100رستوران با 

)طقهتوليد به صورت يك من(

سازماندهي  :10تصوير 
 )نويفرت(اساسي آشپزخانه 

 : ماخذ

 شپزخانه بزرگ براي تمام مجموعهآ :7تصوير 

lavaseniorcenter.community.officelive.com, May 2006
 : ماخذ

 : ماخذ
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بـه   احتيـاج   -هـاي كوتـاه مـدت   هاي آموزشـي و امكانـات بـراي اقامـت    لن اجتماعات و كالسسا -3-4
  شركت در زندگي اجتماعي

هاي جسماني نيز ند و عالوه بر آن دچار ناراحتينكداني وجود دارد كه تنها زندگي ميبيشتر در ميان سالمن ،افسردگي
هاي ناشي از تنهايي زندگي آنها مهيا شود تا افسردگي مناسب و بهتري براي از اين رو ضروري است كه محيط. هستند

خوبي  هاي اجتماعي حضور دارند و از روابط اجتماعي نسبتاًاني كه عليرغم سن باال در فعاليتسالمند. كاهش يابد
  . شوندهاي رواني كمتر دچار ميهاي مختلف به ويژه بيماريردارند، به بيماريبرخو

كار نه تنها پاسخگويي . باشدبراي گذراندن عمر در كهنسالي مي كار سبك بهترين وسيله. ، كار استمسئله مهم ديگر
  تواند پاسخگوي مندان ميالمندان است بلكه با مديريت صحيح، نتايج كار سالبه يك نياز واقعي در ارتباط با س

در اين . شودهاي خود اشتغالي پيشنهاد مياز اين رو در اين اقامتگاه كارگاه. هاي زيادي از نيازهاي جامعه باشدقسمت
ها، ها گلخانهگيرد از جمله آنتقاضا در اختيار سالمند قرار مي اي كه در صورتهاي شاداب كنندهها فعاليتكارگاه

   هاي تجاري در همين مجتع ها در صورت دادن نتيجه در غرفهباشد، اين فعاليتصنايع دستي مي كارگاه سفال و
تواند در همين مجموعه به فروش برسد تا نتيجه كار خويش را نيز ببينند و احساس مفيد بودن و استفاده مفيد از مي
هايي كه دانند و مكانز آن چه كه مييس توسط سالمندان اهايي جهت تدرهمچنين كالس. ندگي را تجربه كنندز

  .)12تصوير( ت ثبت خاطرات طراحي شده باشدجه
  

  جايگاه نشستن 175سرسراي اصلي با داشتن  :12تصوير                                                 

  

   
lavaseniorcenter.community.officelive.com, May 2006 

  هاي پرستاريو در نظر گرفتن فضايي براي معالجات اتفاقي و پزشك معالج و اتاق امنيت -4-4
روحي و جسمي دارد و بايد در طراحي فضاهاي مرتبط با سالمند اين مسئله مورد توجه قرار سالمند احتياج به امنيت 

معالجه  در موقع ضرورت به كمكش خواهند شتافت و يا در موقع بيماري سريع مطمئن گردد كه سالمند بايد. گيرد
ين اتاق بايستي داراي درهاي ا .گذارد آرامش دارد و مورد آزار قرار نخواهد گرفتو در فضايي كه پا مي خواهد شد

مترمربع در نظر  18شود كه مساحت اتاق معاينه حدود متر باشد و پيشنهاد ميسانتي 120دولنگه با مجموع پهناي 
  .)1380، رفيع زاده(گرفته شود 

ر براي وجود فضايي مختص. رودث احتمالي ناشي از كهولت باال ميضريب حواد ،در اين مجموعه به دليل باال بودن سن
باشد، بايد داراي پاركينگي مجهز به اما از آن جا كه مكان مختصر مي. رسدمر و پزشك معالج ضروري به نظر مياين ا

  . آمبوالنس براي انتقال به بيمارستان در مواقع الزم باشد

  هاي مناسب ورزشي براي سالمندورزش و مكان -5-4
، رورزش باعـث افـزايش طـول عمـ    . تر اسـت ورزش در دورة جواني مهمانجام فعاليت و ورزش در افراد سالمند حتي از 

بهتر  ها، كاهش فشار خون، افزايش اثر داروهاي ضد فشارخون، كنترلكاهش خطر زمين خوردن و شكستگي استخوان
هش درد ها باعث كاورزش در اكثر بيماري. گردد مي... هاي ريوي وو بيماري) نوع غيروابسته به انسولين(بيماري ديابت 

  .تري بهره برد تر و مستقل تر، شادابتوان از زندگي سالم در دورة سالمندي با ورزش مي. شود مي

  1مركز روزانه سالمندان الوا: 11تصوير 

:ماخذ
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ورزش منحصر به نيروي جسم نيست بلكه بطور مستقيم و غير مستقيم در سالمت روح و روان و تعادل شخصيت 

  .باشدي براي تكامل فرهنگي شهر موثر ميرواني و آمادگ
هاي بدنسازي را مشابه با آنچه براي جوانان طراحي شده است دنبال كرده توانند از لحاظ اصول برنامهمي افراد سالمند

بكار ) و باال با هزينه انرژي متوسط(هاي ورزشي توافق كلي وجود دارد كه فعاليت .و با آن سازگاري حاصل كنند
 هايي كه بصورتاسكي استقامتي و فعاليت قايقراني، سواري،وچرخهد شنا، دويدن، مانند هاي بدنگيرنده تمام اندام
تنفسي به  بسكتبال و هندبال بهترين نتايج را براي آمادگي قلبي، واليبال، فوتبال، :مانندگيرند، گروهي انجام مي

  .آوردارمغان مي
در نظر ... پنگ و پينگ ،هايي همچون واليباليا سرپوشيده مناسبي براي ورزش هاي روبازلذا در اين مجموعه سالن

  پيشنهاد . توان بهره بردسواري ميروي و دوچرخهايجاد مسيرهاي متنوع براي پياده همچنين از. شودگرفته مي
هاي توقف براي نشستن و استراحت مكان ،و احساس خستگي در حين مسير گردد به دليل كهولت سن اين افرادمي

در . كندمند احساس نشاط و شادابي عرضه ميهاي آبي به سالتقراني و فعاليقاي. همراه با بوفه و منظر زيبا ايجاد شود
هاي آبي و در غير اين صورت فيزيوتراپي. مودگيري نتوان از اين ورزش نشاط بخش بهرهصورت امكانات محيطي مي

  . توان استفاده نمودها ميدرمانيآب
ثير أها تبولينگ، بيليارد و بيشتر نرمشتري هستند مانند گلف، هايي كه داراي هزينه انرژي پاييناز سوي ديگر فعاليت

ه مستلزم قدرت انفجار و هوازي كوع غيرنهاي كوتاه مدت از د، همچنين فعاليتكمتري در ايجاد آمادگي جسماني دارن
يد هايي با دكانتوان مبه همين منظور مي. ثر واقع شوندتوانند در ايجاد حس شادابي در سالمند مؤمي ؛باشدسرعت مي

  .استفاده نمود... و شطرنج و  دهوازي مانند بيليارهاي غيرمناسب و تهويه مناسب جهت بازي

  نكات مهم در طراحي فضاي مركز روزانه براي سالمند  .5
  دهي حركتيسازمان -5 -1

احتياج  هاي حركتيروضوح ساختار در مسيبا دهي دارند كه سازماندر مركز سالمندي مكرراً اعالم ميسالمندان، 
دهي متفاوتي براي پيش گرفتن مسيرها وجود دارد، سالمند وقتي كه با مسيرهاي اتفاقي از آنجايي سازمان. دارند
مسير در  ريز پيشرفته، نمايش امتدادچند پيشنهاد اساسي شامل برنامه. كندكنند احساس ناراحتي ميرد ميبرخو

يك از عناصر موجود در  دادن مكان هر لمند و يك نقشه براي نمايشير سافضاهاي مختلف مجموعه، وضوح در مس
دهي ساختاري و طراحي با دسترسي تصادفي كامالً مترود گشته عدم وضوح سازمان .(Wolf, 1993) باشدمجموعه مي

   .باشداي ميي اصلي مجموعه، راهكار كمك دهندهكردن فضاهااستفاده از عالئم براي مشخص. است
كننـده در  علـت آن تعـداد افـراد شـركت    . دهـد هاي سازماندهي شده جواب مـي ي اتفاقي بهتر از دسترسيهادسترسي

هاي اتفاقي نيـز  كردن دسترسي يعني در پيدا. نتيجه متفاوت است يابدوقتي تعداد افراد افزايش مي. شندباجموعه ميم
بايد توجه داشت، فاصله بيش ه براي سالمندان در طراحي يك مجموع . (Reich & Borun, 2001)باشدسالمند توانا مي

. هـاي حركتـي دارنـد   ويژه بـراي سـالمنداني كـه محـدوديت     به. تواند داشته باشدمي، اثر منفي بر روي سالمند از حد
هـا  ند براي حركت و نشستن بروي صندلينزديكي فواصل عناصر در مجموعه كمك فراواني به توانايي حركتي در سالم

     (Fiske & Wendy, 1997). كندها مييتو ديگر محدود
امنيت كليد  كنند، آزادي حركات جسماني و حسرا در اين مركز سپري مياز آنجايي كه سالمندان كل روز خود 

ضاهاي حركتي در داخل براي ايجاد ف. دهي كندمحيط بايد حركت سالمند را سازمان. باشدموفقيت اين مراكز مي
 ، يك راهرو پهن اضافي براي راه رفتنVNA’s ADCدر پروژة . باشدهواي بد بسيار مهم ميجسماني در  هايفعاليت

 84-91كه به جاي ارتفاع  باشدمتر روي كف تمام شده ميسانتي 104ها بلندي نرده. در مسير آن طراحي شده است
ي وزن خود را روي آن بياندازد و باشد كه سالمند بتواند در مواقع ضرورگرديده و اين موضوع از اين رو ميپيشنهاد 

معمول هاي نمونه از پهناي بيشتري نسبت به ،تهاي محافظ حركهمچنين نرده. استراحت كوتاهي كندبتواند 
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تر بتواند در مواقع ضروري ر به خاطر آن است كه سالمند راحتباشد كه اين امها صاف ميبرخوردارند و روي اين نرده
  (Kimmerle, 2007). و استراحت نمايد روي آن با آرنج تكيه كند

  نورپردازي مناسب -2-5
  نور طبيعي) الف

تا نور به  دهدي سرتاسري از كف تا سقف اجازه ميهاپنجره. ها بسيار حايز اهميت استتنظيم نور در اطراف پنجره
هايي كه ا نسبت به پنجرهيوارههاي تعبيه شده در قسمت باالي دهاي كوچك نفوذ كند و پنجرهمقدار بيشتري در اتاق

ها هم از جهت ايجاد ارتباط پنجره. كنندوح افقي بيشتري را نور افشاني ميتر ديوار قرار دارند، سطهاي پاييندر قسمت
ديد آفتاب در روز به طور البته الزم است تا نور ش. بسيار اهميت دارند ،بصري و هم به عنوان يك منبع نور روزانه

. ها و يا نصب سايبان در فضاي بيروني انجام گيردتواند توسط پردهشود كه اين كاهش نور مي نترلاي كماهرانه
راحتي از سطح  ها جلوگيري و به سالمند كمك شود تا بتواند بهتا از كنتراست زياد نورها و رنگ همچنين الزم است
ش يرون نگريستن براي سالمندان نوعي آرامها به بيرون نگاه كند، زيرا نشستن و از پنجره به بآزاد و شفاف پنجره

هاي زندگي در اين حالت، به خاطرات همه سال دهد كهشود و به آنان فرصت ميروحي است كه همه روزه تكرار مي
  .مشغولي استشان برگردند آنها را در ذهنشان مرور كنند كه اين خود، نوعي دلگذشته

  نور مصنوعي) ب
بنابراين، منابع نوري هميشه بايستي داراي روكش . يد نور بايستي جلوگيري نموددر هنگام شب، از كنتراست شد

در صورت امكان طراحي . باشدجسماني و رواني سالمند ضروري مي نور روز نيز براي سالمتي .)1380رفيع زاده، (باشند 
مند در هنگامي كه تمايل هايي براي نشستن سالمند فراهم شده باشد و سالغچه در محوطه باز كه در آن نيمكتبا

  .گردداز اين فضا لذت ببرد، پيشنهاد  ميدارد بتواند 
  نوعي در اين مركز، بخصوص در به طور كلي مقدار نور مص. نور طبيعي خورشيد بايد تا حد ممكن وارد ساختمان شود

رمستقيم و منعكس شده بهترين نورهاي غي. يكنواخت و در مقدار باالتري باشدها بايد به صورت هاي اجراي برنامهاتاق
 هاي فلورسنت نسبت به نورهايتمام طيف نورهاي المپ. باشدوليد نور محيطي هموار و يكدست ميگزينه براي ت

ژي بلكه نه تنها به دليل ذخيره انر. باشندتر براي سالمندان ميهاي هالوژن مناسبو المپ) هاي معموليالمپ(گداخته 
گردد كه بروي وسايل مورد استفاده طيف زرد براي نورها پيشنهاد مي ،كنندگان ته رنگهبه خاطر پيرچشمي استفاد
رد نياز را به هاي ميز، اين است كه نور اضافي مووظيفه نورپردازي مانند المپ. رددب گصسالمند به صورت ثابت ن

  (Kimmerle, 2007). كنندة موضعي فراهم نمايدوسيله نورهاي روشن
نور طبيعي خورشيد باعث . ندكالمند در خواندن و تشخيص بازي ميمهمي در راحتي و توانايي س نورپردازي نقش

ها بسيار در هاي نمايشگاهن نورپردازي برروي اشياء و تابلوبراي سالمندا. شودشكالتي بوسيلة خيرگي و بازتاب ميم
هاي آن اثر مثبتي دارد و مشكل خاصي رچسبافزايش نور براي تمام تابلوها و ب .كنده و درك آن كمك ميديدن نوشت

    .(Reich& Borun, 2001) شودنمي فزايش نور براي سالمند ايجاددر اين ا
نشيمن بايد ره اتاقپنج. ها توجه نموداد افق ديد بهتر به ارتفاع پنجرهبايست براي ايجهمچنين عالوه بر تنظيم نور مي

بر روي صندلي راحتي لميده است بتواند به راحتي فضاي بيرون را تماشا اي طراحي شود تا شخص سالمند كه به گونه
 30دازه نيز سانتيمتر نباشد و حداقل اين ان 95ها از زمين بيش از ارتفاع كف پنجره«اس الزم است كه كند و بر اين اس

ا شخص سالمند به هنگامي كه اي باشد تارتفاع پنجره از كف بايد به گونهدر اتاق خواب،  .»گرددمي سانتيمتر پيشنهاد
 60ها بايد حداكثر اين گونه پنجره. بيرون را ببيند بر روي تختخواب در حال استراحت است به راحتي بتواند فضاي

همچنين تختخواب بايستي به نحوي در اتاق قرار گيرد كه نور از پهلو به آن . سانتيمتر از كف اتاق فاصله داشته باشد
سانتيمتر در نظر گرفت تا مدت  70توان ، ارتفاع پنجره از كف اتاق را ميدر اتاق غذا خوري. ا باالبتابد نه از پائين ي

 . زماني كه شخص سالمند بر روي صندلي و پشت ميز غذا خوري نشسته است بتواند فضاي بيرون را ببيند
سانتيمتر در  200تا  96بين  توانده موقعيت ايستاده شخص دارد كه ميدر حمام و آشپزخانه، سطح ديد بستگي ب«

باشد و  سانتيمتر 60ها، عرض هر واحد پنجره حداكثر تر پنجرهشدن آسانبهتر است جهت گشوده« .»نظر گرفته شود
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قوامي، ( »سانتيمتر باالتر از كف زمين قرار گيرد 120تا  90گردد كه بين ها نيز توصيه ميدر مورد دستگيره و پنجره

1373(.  
  هاي تكميلي براي طراحي داخليپرداخت -4-5
اما به صورت . تواند متفاوت باشدمي اناهداف كلي هر مركز روزانه سالمندهيدات و تجهيزات در اين مراكز نسبت به تم

نندگان و ديگر براي گروه كيكي براي عموم استفاده. بربگيرد بايست دو گونه فضا را درمتوسط اين مركز حداقل مي
بايست ديد مستقيم به فضاها داشته باشد و اين مطلب بر مجموعه مي مديريت. ا شرايط خاصكنندگان باستفاده

اي باشد كه فضاي اصلي ايي اين مجموعه بهتر است به گونهريزي فضگذارد، برنامهملكرد كاركنان و پرستاران اثر ميع
ت براي گروه كوچك ضايي است كه تنظيماريزي فخالف اين موضوع، در برنامه. دهد را در ديد و مديريت مجموعه قرار

تواند همزمان مناسب كل براي دو گروه يا بيشتر نيز ميتر طراحي شود و اين ششود و در آن اتاق بايد كشيدهارائه مي
توانند به سرعت در زمان بدينسان كارمندان و پرستاران ميكند، گروه نسبت به ديگري مستقل عمل ميباشد و هر 

  .ه حاضر باشندضروري در صحن
اي را در حالت افراد ايجاد كند مخصوصاً براي سالخوردگاني كه احتياج دارند تمام تواند اثرات ويژهداخلي مي طراحي

هاي سرد و خشك اداري امري ش و استرس براي سالمندان در محيطتشوي. روز خود را در محيطي ناآشنا سپري كنند
جي كه رن. بايد براي ايجاد جو مثبت در اين مركز فراهم گردد» خانهند مان«گرم و امن،  ،جو شاداب. رايج است

داخلي طراحي . شوددقيقه فضا برايشان جديد تلقي مي كنند اين است كه هر چندسالمندان آلزايمري تحمل مي
كمك  راموشيتواند به كاهش استرس اين افراد، بعد از هر بار برگشت از حالت فپردازي مناسب ميامش دهنده و نورآر

  .كند
. چندين دستورالعمل براي خلق تركيبات رنگ در فضاي داخلي اين مجموعه، مطابق با بيماران آلزايمري وجود دارد

رنگي متفاوت باشند و هاي هم طيف در كنار يكديگر، حتي اگر در پررنگي و كمبراي مثال اجتناب از استفاده رنگ
هاي روشن از طيف سبزآبي، سبز، ، ارغواني و قرمز در تضاد با رنگي، بنفشهاي آبهاي تيره از طيف رنگانتخاب رنگ

رنگي  ديگر دستورالعمل مهم در تركيب. يكديگر اجتناب شود هاي روشن باهمچنين از استفاده رنگ. و نارنجيزرد 
  زي باعث نورپردااز آنجايي كه . باشدرسند، ميردن جايي كه ديوار و كف به هم ميكايجاد كنتراست واضح و معني

همچنين . فاده شودهاي فلوروسنت تمام طيف استتفاوت به نظر برسد، بايد از المپهاي استفاده شده مشود رنگمي
آن نيز در اين محيط  تواند استفاده ازبخشد و ميس شادابي و انرژي را به انسان ميهاي گرف حاستفاده از رنگ
  (Kimmerle, 2007). اثربخش باشد

هاي سقف نبايد البته رنگ. آميزي شوندا رنگ روشن رنگبها ها بايستي ديوارها و سقفدن اتاقتر شوشنبراي ر
    آميزي نمود، بلكه بايستي از ق خواب را نبايد با رنگ سفيد رنگانعكاس زيادي ايجاد نمايند و ترجيحاً سقف اتا

ها بايد از براي انتخاب كفپوش اتاق. اشنداليم داشته بهاي مديوارها نيز بهتر است رنگ. ه شودهاي مات استفادرنگ
     همچنين فرش و  .)1380رفيع زاده، ( هاي بسيار روشن و تيره پرهيز شود تا انعكاس نور كمتري ايجاد گرددرنگ

شود از لحاظ صوتي نيز وضعيت بهتري ايجاد بخشد و باعث ميشتري مييبه فضا گرما و صميمت ب ،ضاكردن فموكت
 توان تمام مجموعهبه جز بوفه و رستوران مي. نمايدخوردن ايجاد ميتري را در هنگام زمينمنهمچنين محيط ا. ودش

  .گرددارند براي اين مجموعه پيشنهاد ميهايي كه قابليت تعويض و شستشو دنمونه موكت. را موكت و فرش نمود
  كه سالمندان دچار ضعف بينايي  از آنجا. ا استفاده نگرددهها و نقشحد ممكن بايد ساده باشد و از رنگسازي تا كف
هاي رنگي و اختالف توانند بين كنتراستمتعدد آنان را سردرگم كرده و نمي يهاها و رنگباشند استفاده از نقشمي

 .دهدتمال خطر را براي آنان افزايش ميارتفاعي تمايز قايل شوند و امكان اح
سالمندان از كمبود   . شوديك ضرورت براي سالمندان گزارش ميها به عنوان به نشستگاهحث طراحي اغلب احتياج در ب

سالمندان به  (Majewski, 1987). نمايندها اظهار ناراحتي ميفضاهاي تفريحي از جمله نمايشگاه هاي نشستن درمكان
 )ر كوتاههاي بسيابراي نشستن(اي بدون پشتي و دسته، هنيمكت: سه نوع صندلي در فضاهاي عمومي نياز دارند
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

حدودة هايي براي استراحت در خارج از ممنفعل مانند نمايشگاه و نشستگاههايي براي استراحت در فضاهاي نيمكت
   (Fiske & Wendy, 1997). انداين فضاها استقبال بيشتري نموده هاي بدون دسته و پشت درسالمندان از نيمكت. فعاليت

. اشدبرچگي فضاهاي استراحت در طراحي ميدست آمده راز طراحي براي افراد سالمند ايجاد يكپا با توجه به نتايج به
تا در صورت وجود تعداد بيشتر . بايست فضاي مناسبي براي نشستن در نظر گرفته شوددر انتهاي هر فضاي حركتي مي
هاي راحتي و دنج ان بهتر است از مبلدر اين مك. ها مكان نشستن وجود داشته باشدافراد سالمند، براي تمامي آن

  .استفاده شود
  :باشدتوان در نظر گرفت از اين قبيل ميها ميات ديگري كه در طراحي اين مجموعهنك
 هاي چرخدارگ براي نگهداري و جاي دادن صندليانباري بزر -
 جانبي در هر فضاي برنامه روزانه انباري اضافي و فضاهاي -
لين در هر فضاي برنامه روزانه براي استفاده سالمندان ناتوان بدون كمك گرفتن از كاركنان دستشويي مخصوص معلو -

 مجموعه
 اجتناب از ايجاد خيرگي در سالمندهايي براي پنجره براي متعادل ساختن نور و استفاده از كركره يا در پوش -
 . داشته باشند هاسطح ديوار و روي انعكاس نور را در كف مانند فرش ناستفاده از سطوحي كه كمتري -
ها و فضاهاي مورد استفاده و فضاهاي غذا خوردن كه قابليت تميز شدن بااليي استفاده از سطوحي در دستشويي -

  (Kimmerle, 2007). داشته باشند

 كليات -6-5
حـات مناسـب سـن    ين مركز جهت تفرياي هر روز صبح سالمندان را به اهاي تنظيم شدهتواند با سرويساين سايت مي

حت روزانـه در فضـايي آرام و   هـايي جهـت اسـترا   يتئبراي متقاضيان شهرستاني و سـو  مدتسكونت كوتاه. ها بياوردآن
صـحبت و   محلي مناسـبب بـراي  وي اتومبيل و استرس شهري سبز به دور از هياه هاي آب و بخش در كنار زونآرامش

اين مركز بايد داراي شرايط كيفي بسيار بااليي باشد كه بتواند . كندين در كنار فضاهاي متنوع ايجاد مگفتمان سالمندا
ــود ج      ــه خ ــالمندان را ب ــر س ــي نظ ــامتي تفريح ــز اق ــك مرك ــوان ي ــه عن ــي    ب ــه طراح ــه معقول ــن ب ــد و اي ــب كن   ل

  .انجامدمي
، درماني، باال بردن اميد به زندگي به وسيله ايجاد نشاط و سالمت در اقامتگاه موقتي كه از لحاظ تفريحي، ورزشي

  .مخصوص سالمندان و در باالترين كيفيت باشد هدف اصلي اين طراحي است

     4در جهان هاي مشابهنمونه .6

برنده جايزه تركيب زندگي سالمندان،  6اين پروژه كه معمار آن كداماديسنو همراه با الري 5،دهكده سالمندي پينل -
س هاي بزرگ انگليسي براي ايجاد حيك شكل شبيه به خانه. شدجنون ساكنان داراي آلزايمر و  ،مركز روزانه سالمندان

  در يك خانه خانوادگي را ايفا  هاي كوچكتري كنار آن ساخته شده كه نقش همسايگيبودن و ساختمان خانه
مخصوص  سطح باالتر. است در اين ساختمان از شيب زمين استفاده شده و ساختمان در دو سطح ساخته شده. كندمي
هر واحد داراي ورودي مجزا . ستاجعان مركز روزانه و سطح زيرين شامل سالمندان داراي بيماري آلزايمر و جنون امر
تا  باشد،عه مياي عمومي براي كل مجموباشد، كه شامل آشپزخانهتر ميمركزي خدمات در طبقة پايينهستة . باشدمي

 يابد، بنابراين كاركنان،بين هر سه عملكرد تمركز مي عمودياين گردش . يابدپذيرايي گسترش مي ،طبقة زيرين
از آنجا كه حفظ مجزا . تواند به صورت كارآمد نزديك تسهيالت داخلي حركت كندآشپزخانه، و فضاي رختشويخانه مي

  . باشده صورت يكسان ميبودن و امنيت بين انواع مختلف از ساكنين ب
  ، امنيـت را بـراي سـاكنان ايجـاد    درهاي باز و بسـته شـونده زمـاني    و دهنده بيسيمي، سيستم هشدارA/Dدر اقامتگاه 

  شـود و مسـيرهاي   انـد تقسـيم مـي   ي كه به دور حيـاط مركـزي گـرد آمـده    ترهاي كوچكبه خانه  A/Dواحد. كندمي
رنجي در امتداد يك راهـرو شـط   هادر اين مجموعه، اتاق .روي در داخل و خارج ساختمان در نظر گرفته شده استپياده
ستراحت قرار داده شده، كه با نورهـاي  هاي معمولي و امتر به مكاني كوچك براي مالقات 150اند و هر بندي شدهدسته
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تسهيالت كمكي براي خواب، اقامتگاه مجزا  92واحد،  72اين مجموعه شامل  .اي نورپردازي شده استكننده لكهروشن

كـز سـالمندي روزانـه داراي آشـپزخانه مركـزي بـراي كـل مجموعـه و         مر. براي افرادي كه آلزايمـر و يـا جنـون دارنـد    
مسـاحت آن  . سـت ه اشـد  2001برنده جـايزة ملـي در سـال    اين بنا . باشديخانه، محوطه سازي، و پاركينگ ميرختشو

 پايان يافت 2001ال در ساين مجموعه ، باشدمي درجه شيب 5/3طبقه  و محوطه آن داراي  3در  ،فوت مربع 52،000
  ).15تا  12صاوير ت(
  

  ورودي مجموعه سالمندان: 13تصوير    هاي اقامتگاه ساكنان آلزايمري يكي از حياط: 12تصوير
      

  
  

    
  

                                         
  

  A/Dنشيمن اجتماع روزانه مركز : 15تصوير               A/Dناهارخوري  :14تصوير                
  
  
  
  
  

  
  
  

ن شامل حياطي با طراحي اين ساختما 8 از كارهاي گروه معماري كرستاك 7راچستر  ADCخانه جوئيش از باغچه 
  ويق تش ،ي را در يك محيط امن و تجهيز شدهباشد كه حركت افراد و گردش فضايانگيز ميحصار چيني اعجاب

هاي اصلي و داراي يك موقعيت ي فعاليته تعبيه شده كه شامل فضاهايي در مجاورت اين حياط ويژمكان. كندمي
كه به است سالمتي  ،همترين بخش فضاي خدماتم .باشدر يك از متقاضيان خدمات خصوصي ميمركزي براي ه

فضاهاي ديگر شامل البي و . نام كنندگان طراحي شده استاساس شأن و مرتبت ثبت  صورت فضايي خصوصي بر
  .باشدنام و بخش پشتيباني كارمندان مي بخش ثبت ،رمانيكار د ،پذيرش، بخش اداري، ورزش درماني

ـ مـرتبط شـد   جديد با خانـه موجـود جـوئيش    تسهيالت اين در  وده ب
بينـي شـده جمعيـت مسـن، خانـه جـوئيش       پيش واكنش به افزايش

ثبت نـام كننـده مسـن خـدمات تسـهيالتي روزانـه        50راچستر براي 
خـدمات روزانـه    امكـان ثبـت نـام برنامـه     65. توسعه داده شده است

ديگر پـروژة   .سالمند براي تقاضاهاي جاري و آينده طراحي شده است
 خانه گروه هريتيج ،اين گروه

ـ . باشدمي9 خـدمت   راياين خانه جديد ب
تـر و  مسـن  هاي و افـراد هاي ناتوانينامهذهني و آيين ماندگانبه عقب
  . لزايمر طراحي شده استبا بيماري آافرادي 

هاي سازماني، بازبيني، اسناد قرارداد، هماهنگيطراحي پيشرفته، كدهاي  :ي شده در اين پروژه شاملگذارخدمات هدف
. باشـد باز و با قابليـت تغييرپـذيري مـي    ايده طراحي داراي پالني. باشدايت و مهندسي در رابطه با هدف ميبازديد از س

 خارج بناي خانه با سنگ احاطـه شـده اسـت   . ه استهاي سقفي نمايان شدهاي كليساها با پنجرهفداخل آن مانند سق
  . )18الي  16تصاوير (

www.MAYERSARCHITECTURE.com

www.crestukgroup.com

 ADC راچستر ورودي خانه جوئيش از باغچه : 16تصوير 
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  خانه گروه هريتيج :18تصوير           پالن طبقة همكف خانه گروه هريتيج       :17 تصوير

  
  
  
  
  
  
  
 

 .باشدمي 12معمار آن مك كروميك. باشدمي11 در ال پاسو 10اين پروژه با نام مركز خدمات سالمتي سالمندان بينويور
هاي جديدي كه شامل تمام خدمات و تسهيالت براي سالمندان بوسيله مركز نامهاين مركز شامل نوسازي به منظور بر

آموزش  ،داروخانه ،همچنين در خود يك كلينيك. باشدخدمات مهارتي روزانه سالمندان ميروزانه قانونمند و واحد 
دستورات رژيم غذايي و دسترسي به خدمات اجتماعي را  درماني،گفتار كاري،  ،ايحرفه ،فيزيكي ،حفظ سالمت روحي

  .جاي داده است
هـاي  در تپـه 13 اين پروژه با نام مركز سـالمتي و احسـان سـابان   

   15معمــار آن اســميت گــروپ. باشــدمــي 14جنگلــي كــاليفرني
دار بازنشستگي است اين پروژه بخشي از خدمات ادامه. باشدمي

ز يك مركز نيكوكـاري و مركـز   كه سيماي ساختماني متشكل ا
ايـن مكـان   . باشـد مي وه اتاق اجتماعات در فضاي بازآبي و بعال

 ،شـامل اجمـاع زمـين خشـك و آبـي      و اسـت  برنامة پيشگامي
براي ارتقـاي سـطح زنـدگي     كهباشد ميفيزيوتراپي و بدنسازي 

اين پروژه در سطوحي از خـدمات در داخـل   . طراحي شده است
 يابـد راي پذيرايي سالمندان امتـداد مـي  بفضاي باز تا يك محل 

  .)19تصوير(

    :بنديجمع 
وظيفه و  ،سالمند از امور كاري خويش باز نشسته شد زمانيكه -

اكارآمـدي  افسردگي ناشـي از ن . مسئوليت مازادي برعهده ندارد
رود، لـذا يكـي از مهمتـرين اهـداف     تهديدي بزرگ به شمار مي

شخصـيت   رشـد ي بـراي  ، ايجـاد محيطـ  هاپرورش اينگونه فضـا 
درد دل و گـوش   ،سالمندان نيـاز بـه صـحبت   . باشدسالمند مي

توان بـه نفـع سـالمندان و تقويـت     از اين مسئله مي. ارندشنوا د
  .روحيه آنها بهره برد و آنها را تبديل به كتاب يا نمايشنامه نمود

  
  
  .كندد و ناكارآمدي مضاعف مير حس كمبوهاي مناسب براي سالمندان آنان را دچاعدم رعايت استاندارد -

و تا تحقق آن  باشدسياري ميهايي در گوشه گوشة شهر و خانه مستلزم زمان بجا كه ايجاد چنين استاندارداز آن
خود وجود  اي براي اين افراد، براي گذراندن اوقات زندگيبايد حداقل فضاهاي استاندارد شدهطلبد مقدمات فراواني مي

www.crestukgroup.com 

  خدمات سالمتيسرسراي مركز : 19تصوير
 سالمندان بينويور

www.aia.org, January 18, 2008  
 ورودي مركز سالمتي و احسان سابان: 20تصوير
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استفاده در يك مجموعه باشد كه بدليل سهولت ها، بازار، مسجد و غيره ميها شامل تفرجگاهاناين مك. داشته باشد

  . شوندگردآوري مي
اين رو ايجاد فضاهايي  از. سالمندان احتياج دارند در جامعه حضور و تفريحات خاص سن خود را داشته باشند -
 يا فضاهايي كه امكان صحبت و درد ديگران بگذارند، هاي آموزشي كه بتوانند تجارب خود را در اختياركالس چونمه

هاي خود اشتغالي كه همچنين كارگاه ، وشانهساخت نمايشنامه زندگينام ،ز جانب ايشان و ثبت خاطراتشاندل ا
 .زا داشته باشددرآمدكارهاي دستي  از بتوانند

لذا اين افـراد  . ي حضور سالمندان را در خود نداردهاي الزم براها استانداردها و حتي خانهها، پاركروها، خيابانپياده -
ساخت فضاهاي مختص سالمندان كه امكانات تفريحي و رفاهي . حتي اگر مايل به تفريح باشند، از امكانات آن محرومند

نشسـتن و   بـراي  ييروي كـه جـا  پيـاده  بـه منظـور  مطابق با استانداردهاي سالمند را دارا باشد، فضاهاي خاص سالمند 
 . احت را فراهم كنداستر

فضاهايي با آرامش كامل كه بتوانند حس شادابي را . فضاي تفريحي كه به گرمايش و سرمايش آن توجه شده باشد -
هايي رو به مناظر زيبا براي هاي سبك همراه با موسيقي شاد و فضابدهد، همچون فضاهاي نرمش و ورزش مندلبه سا
  . رسدضروري به نظر مي... نگ و پنك و يهاي سبك همچون شطرنج، پها و ورزشبازي

اقشار ديگر جامعه از اهميت  سالمندان از لحاظ مراقبت و آزمايشات ساده پزشكي براي بررسي سالمت نسبت به -
راه با خانواده نيز گاهاً اين معاينات را ندان همملها كمتر معاينات منظم دارند و ساسالمندان تن. اي برخوردارندويژه

فضاهايي براي فيزيوتراپي  گرفتن معاينات مرتب و فراهم ساختنو رفاهي با در نظردر اين فضا تفريحي . نددهانجام مي
نين فضايي در اين مركز در چهمچنين وجود . مند را فراهم ساختلتوان فضايي جهت بهبود حال ساو هيپوتراپي مي

 . باشدگام بروز حوادث ناگهاني ضروري ميهن
براي هاي سالمندان در اين فضا كه گروه. ي خود دارنددرد دل و ارتباط با گروه سن ،هم صحبتيسالمندان احتياج به  -

ايجاد فضاهايي براي نشستن و . دنشواين ارتباط و هم صحبتي فراهم مي د به راحتينكننام ميگذراندن روز خود ثبت
وان بهترين مكان را تب به مناظر زيبا ميبا ديد خوبخش، در فضاهاي بسته امشگپ در فضاي آزاد در كنار مناظر آر

 . صحبتي براي ايشان فراهم آوردبراي فرصت هم
 اي براي حل مشكالت روزمره سالمندان، براي جلوگيري از افسردگي ايشان و حتي بررسيايجاد فضاهاي مشاوره -

 . تأثير قرار بدهد اين فضا نبايد شادابي محيط را تحت. باشدمي مشكالت آنان براي اقدامات ويژه ضروري
هاي بسيار مناسب عرضه قيمت با و برخوردار باشد هاي دولتييارانهخدمات عرضه شده در اين مجموعه بايد از  -

ندان در هنگام لمطراحي شود تا ساطوري مندان باشد بايد لي تجاري كه مرتبط با فضاي تفرجگاه سااگردد، فضاه
نين نيازهاي چه ،اري حركت كنند و عرضه كاالهاي سالمندان ديگراستراحت و لذت از فضا بتوانند در فضاي تج

 . صت ديگري را به راحتي اين محيط نخواهد يافتركه سالمند توان و ف شخصي و خانة خود را تهيه كنند چرا
ز ها گاهاً ان موضوع اين نمايشنامهتوامي. ايش، فيلم اختصاص خواهد يافتدر اين مجموعه فضاهايي براي اجراي نم -

زندگينامة همين سالمندان استفاده شود به همين منظور بخشي براي ثبت خاطرات و زندگينامه سالمندان خواهد شد 
 . توان به سالمندان كمك كنداز لحاظ مالي نيز مي ،خاطرات براي نشركه در صورت پذيرش اين 

اسـتانداردهاي مربـوط بـه    . باشـد  بايست از لحاظ رفاهي در بهترين وجه براي سـالمندان طراحـي شـده   اين فضا مي -
، ديد، سرمايش و گرمـايش همـه   اندازه و ابعاد، نور. شده باشداستراحت، نشيمنگاهي به خوبي رعايت  ،فضاهاي حركتي

بخش و تسكين دهنـده روح  آرامش تواندمي ايجاد فضايي شاداب همراه با موسيقي. در كمك به رفاه حال سالمند باشد
 . ايشان باشد

، خريد ، تفريح و شادابي را هاي ورزشي، مذهبياي روزانه سالمند از قبيل فعاليتهلي فضايي كه تمام نيازبه طور ك -
مجزا بهره به همراه داشته باشد و سالمند بتواند در كنار فضاي خانوادگي و شخصي خود از اين محيط به عنوان فضايي 

 .دباشبگيرد الزم و ضروري مي
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 بررسي تاريخچه ورودي
       ∗پيوند دوستي مطلق

 چكيده
 ،تواند جبر اقتصادياين جبر مي. كنديا دور مي مخاطبان را از معماري سنتي جدا و جبري كه معماران و كند،گذر زمان جبر را وارد مي 

و معماري  هنر .فوق  بر اثر گذر زمان است در تمامي موارد به هر حال موجوديت جبر. يا سياسي باشد تكنولوژيك و فرهنگي، ،اجتماعي
ناگسستني با فرهنگ، الگوهاي رفتاري ثابت و    ،اي است و پيوندي استوارهميشه و در همه حال تابع اصول و ضوابط معين و شناخته شده

  وره محسوب انعكاسي از فرهنگ و هنر آن د ،هاي معماري هر دورهبه همين دليل است كه سبك .هاي جامعه داردو ارزش
و اين تغييرات الزمه  پيوندد متناسب استهاي زندگي به وقوع ميشود، همچنانكه تغييرات در معماري با تغييراتي كه در ساير عرصهمي

  . معماري پويا و زنده است تا بتواند نيازهاي جديد انسان را پاسخگو باشد
هاي گوناگون يشين استوار است و به همين علت است كه  بين سبكهاي پهاي سبكها و سنتهر سبك جديد معماري بر اصول، روش

هاي اين نزديكي اصول و روش .رسداي محكم وجود دارد به طوري كه مرزبندي در بين آنها دشوار به نظر ميمعماري در گذشته رابطه
باشد كه با اندك تغييرات در د جامعه ميت گرفته از فرهنگ، سنن و الگوهاي رفتاري مشابه افراأهاي مختلف نشدر بين سبك يمعمار
هاي جديد باعث به وجود آمدن سبك يبه علت پاسخگويي به نيازها هاي جديد زندگي و فرهنگ مردم كه ريشه در زمان دارد،شيوه

ه را درك آن قومي موفق است كه نيازهاي معماري جامع بايد گفت كه زمان هميشه در حركت است ودر نتيجه . است شدهمعماري مي
بررسي ميزان اهميت طراحي ورودي در آرامش زندگي انسان در محيط  مقالههدف در اين . كند و زمان و مكان جامعه خود را بشناسد

اين كه چگونه . تواند بر محيط كالبدي اطراف خود داشته باشدي است كه اين فضا ميتأثيرآنچه در ورودي مهم است . باشداش ميزندگي
تواند به خلق محيطي مطلوب و دستيابي به اصول ارزشمند در طراحي مسكن بيانجامد، هدف اين پژوهش ري ورودي ميگينحوه شكل

در نماي شهري، زيبايي،  تأثيرنحوه دسترسي، : مسائلي از قبيل. ورودي در مسكن مفاهيم بسياري را به دنبال خواهد داشت. باشدمي
پذير در مفهوم ورودي در تأثيرگذار و تأثيري، ديد، دعوت كنندگي و مسئله مهم فرهنگ كه امنيت، حريم، آسايش اقليمي، آرامش محيط

لذا هدف، طراحي ورودي يك بنا به عنوان پيش فضا با در نظر داشتن تمام مفاهيم باال . طراحي مسكن و محيط مسكوني مطلوب است
  .براي دستيابي به معناي مطلوبيت است

تر براي تحليل بهتر و دقيق ،باشد كه براي محدود كردن موضوعايران مي چون يك جامعه در محدوده كشوربررسي مسئله تحقيق براي ي
اي براي مطالعات بعدي و نيز دربردارنده مفاهيم كلي براي بررسي پرداخته شده تا اين مفاهيم زمينهچند مورد در بستر طرح به بررسي 

هاي هاي فرهنگي مردم ايران است كه در منابع و معمارياين پژوهش بيشتر تكيه بر اسناد و نشانه بزار تحقيقاتي ما درااز . ساير موارد باشد
گيري از مطالعات ميداني بهره شود چون اساس تحقيقات ما نگرش فرهنگي جامعه است، ابزار ما آمارها و اسناد فرهنگي،گذشته ديده مي
) توصيفي –تحليلي(ر نهايت روش تحقيق در اين تهيه اين گزارش پژوهشي، روشي توان گفت دلذا مي. باشدشناسي ميفرهنگي، مردم

راه ما براي  .باشدهايي از معماري سنتي گذشته ايران مي ها و بررسي پيشينه نمونهاست كه به تحليل فضاهاي طراحي شده براي ورودي
هاي معاصر را در خود جا دهد و تكنولوژي و روش بايديراني معماري سنتي و احل بسياري از مشكالت معماري معاصر ايران اين است كه 

كيفيت معماري امروز كه از مسائل مهم و  لذا براي ارتقاء. هاي زندگي امروزي همراه شود با تپش عبارت ديگر به و نياز امروز را بر طرف كند
توان تاريخ تواند راهگشا باشد و مير زندگي امروز، ميقابل بحث در معماري معاصر است، توجه به اساس معماري سنتي و تطبيق آن با بست

هايي كه هاي تاريخي و سبكاين فصل به بررسي دوره با توجه به اين امر، در. اي مفيد در رسيدن به اين مهم دانستو مطالعه آن را وسيله
  . شودپرداخته ميها ظهور يافتند در اين دوره

  واژگان كليدي
  ، ايران معاصر)قبل و بعد از اسالم(، معماري ايران، )باستان و معاصر(در، معماري غرب  ورودي: هاي كليدي واژه

  

                                                 
  Email:MB-1341@yahoo.com                                      دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه علم و صنعت ايران∗

12/2/1388: تاريخ دريافت   
30/3/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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  بررسي تاريخچه ورودي
  104-91: صفحات مقاله 

  مقدمه

توان به تأمين و نظارت بر هاي كالبدي ورودي مياز نقش. باشدهاي كالبدي و كاركردي ميهر ورودي داراي نقش
  .كنندگي نام بردندگي يا دعوتپذيري، تشخص و خوانايي، پذيرگري، نفوذپذيري، تبديلارتباط، كنترل

گيري ورودي به عنوان يكي از عناصر مهم و مؤثر در معرفي افكار و نظريات دوران مربوط به خود است و شكل 
براي كمك  .گيردمتناسب، هماهنگ و پيوسته با امكانات، اهداف عملكردي و تفكرات دوره مربوط به خود شكل مي

هاي كهن، مرجع مطالعات ما در معماري بناهاي بازمانده از دوره. گذشتگان نام برد توان از آثاربه طراحي ورودي مي
گيري از آنچه در شكل. باشداجتماعي، فرهنگي و كاربردي مي بررسي روند تغييرات ورودي از لحاظ كالبدي،

مذهب، نظام طقه، توان اوضاع طبيعي و اجتماعي منهاي مختلف مؤثر بوده، ميها و سبكفضاهاي ورودي در تمدن
  .را نام برد.. . اجتماعي و فرهنگي و

ها در طراحي بناها هاي معماري ايران قديم، نقش مهمي در رسيدن به كيفيت مطلوب وروديگيري از آموزهبهره
-جايگاه ورودي در فرآيند طراحي بناها در ادوار مختلف تاريخي در كشورمان به وضوح به چشم مي. خواهد داشت

- رودي بناهاي ايراني در طي دوران پرفراز و نشيب خود، تحوالت چشمگيري داشته است، اما داراي ويژگيو. خورد
در هر صورت، استفاده از منبع . هاي تاريخي تغييراتي به خود ديده استهاي خاصي است و در هر يك از دوره

  .  تأثير نيستبهاي تاريخ معماري كشورمان در بهبود وضعيت ورودي بناهاي معاصر بيگران

  تاريخچه معماري غرب .1
  معماري يونان باستان -1 -1

-هايي در بر مييك حجم بزرگ كه دورتا دور  آن را ستون. وار بوده استمعماري باستاني يونان، معماري مجسمه
. شوديبرده مبا توجه به پالن معماري معابد، به فرم شكل ورودي پي. گيرد و داراي يك فضاي اصلي مركزي است

كند و در عين حال توسط حجم خالي داخلش يك ورودي شكل جلوخاني را براي ورود به بنا تعريف مي اين فرم
  . نمايدعقب نشسته را تعريف مي

- ها در دورهتعداد و تناسبات متعدد اين ستون. شده استها با تعدادي ستون در مقابل تقويت و تأكيد مياين ورودي
ها ها، شيارها و سر ستونتزئينات ستون .كردندهاي متفاوتي را در ناظر ايجاد مييونان احساسمتوالي معماري هاي 

   .)2و1تصاوير ( دهي به ورودي در معماري يونان موثر بوده استها همگي در شكلو پايه ستون
  

  هاي معابد يونانيپالن: 2صوير معبد آكروپليس، يونان                                                    ت: 1تصوير 
                                                                                                                                            

                   
  

  
 
 
 
 
 
1342:210آشنايي با معماري جهان،   : ماخذ : ماخذ  166: 1375 فرم، فضا، نظم،   
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  معماري روم  -1-2
هـا را بـه   اند اين فنون و ايـده آنها توانسته. اري يونان را به ارث برده استهاي هنري معماين معماري بسياري از ايده

صورت كه در معماري خـود بيشـتر نسـبت بـه موضـوعات فضـايي و مفهـوم        بدين. خواهند تغيير دهندنحوي كه مي
  . اندحركت در فضا توجه كرده

نمونه بسيار . ا مادر متصل شده استورودي در معماري رومي به صورت يك بخش الحاقي است كه به فرم اصلي ي
اين . باشد كه در آن رواق ورودي به شكل مستطيل به دايره اصلي الحاق شده استبارز آن معبد پانتئون روم مي

هاي ها همانند معماري يونان و نيز به كار بردن سنتورياستفاده از ستون. پذيردپيوستگي بر مبناي تقارن صورت مي
امروزه در . شودو تزئينات بر روي آنها اجزاء مهمي از ورودي بناهاي رومي محسوب مي مثلث شكل در ورودي

  .خوردهاي بزرگ و مهم استفاده از اين اجزاء در ورودي به چشم ميبسياري از عمارت
 .هاي طولي اين بناهاي مستطيل شكل قرار داده شده استدر باسيليكاهاي رومي مدخل ورودي در يكي از ضلع

ورودي اين باسيليكاها در معماري صدر مسيحيت در راستاي طول در يكي از اضالع عرضي يعني در امتداد  بعدها
  .شودمحور حركتي قرار داده مي

-مت يك دهليز سرگشاده يا نوعي حوضاين عال. اي بودندصهخداراي عالمت مش) دوموس(هاي اعياني رومي خانه
. هاي خانه قرار داشتندبوده و در اطراف آن اتاق سقف مركز بنا بدونخانه بود كه داخل ورودي مستصيل شكلي در 

ها در مسير رسيدن به ورودي به طور كلي در معماري يونان و روم باستان وجود پله )خانه درونگرا با فضاي تقسيم(
  .   دهدبنا ميگيرد و اهميت بيشتري به شود، ورودي باالتر قرار ميباعث ايجاد يك سطح برآمده از كف زمين مي

  : هاي طراحي شده به سبك كالسيك در يونان و روم باستانهاي كلي وروديويژگي
                                  داراي هماهنگي و سادگي  -
                                    به كارگيري اصل تقارن  -
  يكدستي عناصر وحدت و -
  بر اساس منطق و مطابق با واقعيت -
  )4و3تصاوير ( آرامش در طراحي وضوح و -

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  معماري گوتيك  -3 -1
- ها و مفصلنفي ديوارها، برداشتن پوسته. شوددر معماري گوتيك نوعي تداوم فضايي بين داخل و خارج ديده مي

سطوح است و اين اين معماري داراي شفافيت " :زوي معتقد است. هاي اين معماري استبندي از جمله ويژگي
در اين سبك از معماري ورودي در راستاي  ."گاهي براي نزديك شدن به پيوستگي فضايي بين بيرون و درون است

آور ارتفاع سرگيجه. هاي گوتيك استعموديت و شفافيت از ويژگي ورودي. گرفتهمحور طولي بناهاي كشيده قرار مي
ها در نماي بندها و طاقيهمچنين پشت .كندناظر تداعي مي جالل و هيبت را در ذهن ،با آن تناسبات، شكوه

 پالن معبد پالنتئون روم: 4تصوير 

258: 1342ي جهان،آشنايي با معمار  

نماي معبد پانتئون، روم:3تصوير  
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  بررسي تاريخچه ورودي
  104-91: صفحات مقاله 

گوتيك حس هاي سردر نقش و نگارهاي نوك تيز و نقش بر جسته ها وپيكر تراشي. وجود داردهاي گوتيك ورودي
ر هاي زيتوان در غالب واژهها در اين دوره را ميهاي وروديبه طور كلي ويژگي. كنندروحاني و عظمت را منتقل مي

     :بيان كرد
  داراي كيفيت قائم  - 
  چند عنصري بودن    -
  شامل عناصر كماني و پر تحرك -
  استفاده از مبالغه و انحراف از واقع -
)5تصوير ( متنوع -

  دوره رنسانس   -1-4
ان نيست كه در تملـك انسـان اسـت،    مساخت"در اين دوره بر خالف زمان گوتيك 

كند و رمز بنا را نيز به تملـك خـود در   انون ساده ميبلكه انسان است كه با درك ق
هـاي ايـن دوره   نقشه. معماري رنسانس بر اساس نقطه مركزي بوده است ."آوردمي

طاق و گنبد بر قسمت  ،طراحي) صليب يوناني يا رومي(كل چهارگوش به ش عموماً
محو شدن جهت خطي در اين معمـاري بـه چشـم    . شده استمركزي آن بسته مي

به عنـوان مثـال   . ها بوده استگيري ورودي نيز بر اساس اين ويژگيخورد شكلمي
هاي عصـر رنسـانس   كه از معروفترين ويال )،آندرئا پاالديو1550-1554(در ويال روتوندا 

هـا در چهـار   تك رواقاست، چهار نما همانند رواق ورودي طراحي شده است و تك
ر از سطح زمين قرار گرفته و تعدادي جهت بنا در حكم سكويي بوده است كه بلندت

هـاي دوران باسـتان منبـع    ها و رومييوناني. كرده استپله اين ارتباط را ميسر مي
رنسانس و يا نوزايش يك معنـا بيشـتر نداشـته و آن احيـاء      .اندالهام اين دوره بوده

   ).6تصوير( هاي كالسيك استدوباره سنت
  : ي دوران كالسيك خصوصياتي از قبيلهابنابراين عالوه بر خصوصيات ورودي

  وار بودن انسان -
  )طراحي سه بعدي(استفاده از فن پرسپكتيو در طراحي  -
  .توان متذكر شدرا نيز مي بازي با سايه روشن -

   معماري باروك -5 -1
باروك آزادي از قوانين قراردادي مانند هندسه مسطحه، سكون، تقارن و نيز از 

تاب خوردن ديوارها در نماي ورودي براي . داخل و خارج است تضاد بين فضاي
اصر هاي ظريف و عنرا با استفاده از منحني ايجاد فضايي جديد، حس نشاط

ويالي بادئر اثر پاالديو نمونه بارزي از . آوردهماهنگ موجي در ناظر پديد مي
طراحي  هايديهاي وروحال به بيان تعدادي از ويژگي. معماري اين دوره است

  :شودشده در اين دوره پرداخته مي
  تحرك بسيار -
  درخشش و رنگارنگي -
  گيري از نقوش پراكنده و متنوع در وروديبهره -
  ها در راستاي افق و قائم در محدوده ورودياستفاده از عناصر كماني و منحني -
  ).7تصوير( آميز و دور از واقعوجود عناصر مبالغه  -

نماي بيروني از ورودي :  5صوير ت
 كليساي سنت شاپل

335: 1342آشنايي با معماري جهان،  

 1552- 70ويال روتوندا، آندره پاالديو، : 6تصوير

335: 1342آشنايي با معماري جهان،  

 ويالي بادئر، اثر پاالديو: 7تصوير 

 :ماخذ

 : ماخذ
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  معماري مدرن  -1-6
  :گيرده خود ميبتلف خآستانه ورودي به عنوان يك مكان، در بردارنده سه نقش است كه درجات م

  گرانقش استفاده -
  نقش محافظتي  -
  نقش معناشناختي  -

در بناهاي دوران كالسيك نقش معناشناختي و محافظتي در ورودي بسيار پراهميت بوده، بدين معنا كه اعتقادات، 
به عنوان مثال آستانه ورودي كالسيك . تري داشته استگيري ورودي نقش پررنگشكلتشريفات و مذهب در 

وجود . شدندهاي پليد را مانع ميمتوليان خاص خود را داشته، مانند خدايان و ارواحي كه ورود شياطين و قدرت
  .ن اصل استاي ديگر از ايها در اطراف ورودي نيز نشانهها و پيكر تراشيمجسمه صور پرستش خدايان،

معماري مدرن بر اساس . گرا يا عملكردي بيشتر مد نظر قرار گرفته استولي در معماري مدرن جنبه استفاده
هايي با گيري وروديانعكاس اين نگرش در طراحي ورودي منجر به شكل. گيردخواست اجتماعي اكثريت شكل مي

شده، افيت بوده و يا از اعتقادات مذهبي الهام گرفته ميتزئينات بسيار زياد كه نشانه اشر. گرددجنبه عملكردي مي
، مكاني براي ورودي در معماري كالسيك مهار كردن گشودگي در ساختار ديوارهاي باربر. خوردكمتر به چشم مي

ا رفته است، اما در معماري مدرن بكند و منبعي براي نور و هوا به شمار ميعبور، چيزي كه منظره بيرون را قاب مي
رود، وري از فناوري جديد براي تحقق ارتباط درون و بيرون بنا، وابستگي بين ساختار و بازشو از بين ميبهره

  . شودشود و فضا آزاد ميباربر مربوط نمي ربه ساختا جايگيري ورودي ديگر الزاماً
  سادگي و وحدت طرح - 
  منظم و تكراري استفاده از عناصر متقارن، -
  ويانه و عملكردگراطراحي صرفه ج -
  )8تصوير ( يكدست و واضح -

  پست مدرن معماري  -1-7
  بر اساس انديشه معماران مدرن، مدرنيسم به تدريج بـه يـك سـبك    

معماري پست مدرن . شكندشود كه مرزها را ميالمللي تبديل ميبين
در تقابل با معمـاري مـدرن، شـكل بنـا و اجـزاي آن را تـابع عوامـل        

ونتوري به عنـوان آغـازگر ايـن     .داندگي و اقليمي مياجتماعي، فرهن
به عنوان ابزاري براي مخالفـت بـا مدرنيسـم     سبك از طراحي خانه و

  .استفاده كرد
و توجه به خواست انسان، فرهنگ و اقليم شكل ) معماري مسكوني انگليسي(هاي تاريخي نه با توجه به نمونهاين خا 

  . گرفته است
، اهميت اين اين خانه به وجود آورده است، ابزار زني قوسي شكل روي نعل درگاه ورودي اي براياو ورودي ساده

. شوداي محسوب ميكند نيز عامل تأكيد كنندهدهد، گشودگي بااليي كه قوس را قطع ميورودي را افزايش مي
  . اندورودي و دودكش شومينه در راستاي يك محور قرار گرفته

وار و بر انسان ك ورودي گرم و دعوت كننده، كامالًنوان الگوي معماري پست مدرن، يبه طور كل اين خانه به ع
  . اساس نيازهاي انساني و محيطي شكل گرفته است كه همان هدف اين سبك است

  1949لوكوربوزيه، خانه دكتر كروچت، الپالتا، آرژانتين، :8تصوير

 : ماخذ   259: 1375فرم، فضا، نظم،
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  : براي ورودي در اين سبك مي توان موارد زير را مطرح كرد

  ساده  -
  مطابق با واقع   -
  گرا زمينه -
  كننده  آرام و دعوت - 
  گراانسان -

  سبك ارگانيك  -1-8
. باشـد هايي كه از نظر خواستگاه داراي تضادهايي با معماري مدرن است، معماري به سبك ارگانيك ميديگر سبك از

در اينجا نقش محافظتي ورودي منسوخ گرديده و . معماري ارگانيك ارزش ديگري را براي آستانه ورودي در نظر دارد
  . طبيعت و مسكن مد نظر و مورد جستجو است همبستگي بين

اين هدف در . اي صميمي بين انسان و ساختمان و طبيعت استورودي از ديد معماران سبك ارگانيك آستانه
در اين نوع طراحي تداخل فضاي . خوردلويدرايت از معماران معروف اين سبك به چشم ميهاي فرنكطراحي خانه

- از بيرون به درون، به نحوي است كه شخص وقتي به آن چيزي كه ورودي ناميده ميداخل و خارج و روند حركت 
اين ورودي مفصلي است . است رسد، در واقع براي اين كه بفهمد در درون است يا بيرون خودبخود دير شدهشود مي
-كنج ايجاد مي اهي اوقات ورودي درگ. اي جدا نشدني ميان طبيعت و فضاي دروني خانه ايجاد مي كندكه رابطه

  . شود، در اين حالت پيوستگي بيشتري را بين درون و بيرون القاء مي كند
  سادگي  -
  مطابقت با طبيعت -
  گرازمينه -
-ويژگي  سه بعدي و تركيب شده با محيط نيز از -

  ).   10تصوير( ها استهاي اين ورودي

  

  تاريخچه معماري ايران .2
  ايران باستان -2-1

ايـن شـش سـبك بـر     . اندشناسي معماري ايراني، معماري ايران را در شش شيوه بررسي كردهدر سبك مرحوم پيرنيا
پارسي و پارتي پيش از اسالم، خراساني، رازي، آذري و اصـفهاني از پـس   : انداستگاهشان چنين ناميده شدهوساس خا

  .شودپرداخته ميجداگانه ها به طور هاي ورودي در اين شيوهدر اين بخش به بررسي ويژگي. از اسالم

  پيش از پارسي  -2-2
كردند كه معماري هايي نه چندان شناخته شده در ايران زندگي ميها و ملتيان به ايران، تيرهئتا پيش از كوچ آريا

نري هاي مهم معماري و هها با ويژگيتپه زاغه از مراكز مهم استقرار آن. )40: 1384پيرنيا، (اند اي داشتهپيش رفته
ها با توجه به جهت يابي محل ورودي اين خانهمكان. مده استآخانه به دست  21در مجموعه زاغه حدود . بوده است

بادهاي دائمي اين منطقه بوده، بدين معني كه ورودي در جهتي قرار داشته كه مانع نفوذ باد به درون فضاي اين 
  ). 11تصوير ( ها شودخانه

 101: 1375فرم، فضا، نظم،

خانه كافمن: 10تصوير  

   262: 1375فرم، فضا، نظم،

خانه مادر ونتوري، چست نات هيل، پنسيلوانيا،:9تصوير

 :ماخذ

: ماخذ
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فقط يك خانه با ورودي غربي يافت شده كه در مقابل در ورودي آن براي احتراز از نفوذ بادهاي سرد، يك بادشكن 

ها شهر مركز تمدن ايالمي. هاي قبل از پارسي، تمدن ايالمي بوده استيكي ديگر از تمدن. اي ساخته شده بودچينه
ن آهاي ماري معابد و نيايشگاهعبررسي اين دوره به بررسي م براي. ر ساله داشته استاهز جشوش بود كه تاريخ پن

هاي ارزشمند معماري ايالمي نيايشگاه يا زيگورات چغازنبيل در نزديكي شوش است يكي از بازمانده .شودپرداخته مي
  ).44: 1384پيرنيا، (پيش از ميالد برجاي مانده است  1250كه از 

شدند، براي نمونه هيچ يك اصل از طريق مورب نه مستقيم وارد معابد خود ميرسد كه ايالميان به عنوان به نظر مي
كه اين امر توهين به  رود، چرابه طرف معبد زيگورات نمي يك از هفت دروازه چغازنبيل و هيچ يك از مسيرها مستقيماً

. شدعي سگ محافظت ميي شير، گاو نر و نواههورودي معابد ايالم به وسيله مجسم. شده استاين معابد تلقي مي
در شكل زير كه مربوط به يك مهر متعلق به هزاره سوم . ها ابعاد عظيمي داشته باشداحتياجي نبود كه اين مجسمه

كه  شودديده ميرا  در اين معبد دو چارچوب در بلند. قبل از ميالد است، معبدي از ايالم قديم نشان داده شده است
گرفته است و در سمت راست ممكن است فقط يك ن در ورودي مورد استفاده قرار ميفقط درِ سمت چپي عمالً به عنوا

  : توان به موارد زير اشاره كرداز نظر انطباق با اقليم و طبيعت منطقه از بعد كالبدي مي ).13و  12تصوير ( در ظاهري باشد
  . كرده استتاب محافظت مييك پرده ني در مقابل ورودي وجود دارد كه از فضاي داخل در مقابل نور آف -
. شودها درون معبد روشن و تهويه ميشود كه به وسيله آنو سقف ديده مي هاي مربع شكل ميان دريك دسته پنجره -

دهي به فضاي ورودي سابقه بسيار طوالني در تمدن و توان گفت كه توجه به نحوه قرارگيري و شكلبنابراين مي
   .معماري ايران دارد

          
  
  
  
  
  

  
  
  شيوه پارسي -2-3

  از . با همكاري هنرمندان مختلف بناهاي بسياري ساخته شده است) هاي هخامنشيدوره(در معماري ايران باستان 
) بويژه در تخت جمشيد و شوش( حفظ درونگرايي. توان به معماري تخت جمشيد اشاره كردهاي بارز آن مينمونه

گرفته و تعداد زيادي پله به تختگاه قرار مي ها روي سكو وها بوده، ساختمانگيري ورودياساس طراحي و شكل

  طرح معبد ايالم قديم بر روي يك مهر:13تصوير طرح بازسازي معبد چغازنبيل:12تصوير 

  خانه هاي تپه زاغه :11تصوير

  42- 41 :1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

  49- 46: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

:ماخذ
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  بررسي تاريخچه ورودي
  104-91: صفحات مقاله 

هاي بزرگ و دهانه هاي بسيار زيادهاي بسيار بلند در آستانه ورودي و پلهشده، استفاده از ستونورودي بنا منتهي مي
 . هاي بسيار با شكوه و عظيم ايجاد كرده استو بلند، ورودي

به نقل ( هاها و پتكانهگيري از زغرهو سردرها با بهره هاها، درگاهها، آرايش ستونتون و سر ستونگيري از پايه سبهره
ساخت آفتابگير و سايبان در جاهاي ضروري از جمله . خورددر فضاهاي ورودي اين دوران به چشم مي) از پيرنيا
  .ها نشان از توجه به مسائل اقليمي داردورودي
نمونه اين الگوبرداري، ساختمان كعبه زرتشت . انداند كه در معماري پارسي ساخته شدهز بناها بودهاي اها گونهكالوه

ورودي و درگاه آن بلندتر از كف زمين است و  كهدر نقش رستم است كه اين ساختماني است چهارگوشه و سنگي 
ورودي از سطح زمين نشانگر اهميت و  باالتر قرار گرفتن .گرفته استزيادي پله صورت مي دسترسي به آن با تعداد

  .عظمت بنا بوده است
هاي زيبا ها و كنگرهبراي ورودي به مجموعه تخت جمشيد، پلكان بزرگ در ورودي با آرايش تارمي با نقش برجسته 

 در تمامي موارد. اي متناسب با كل مجوعه استاين ورودي با شكوه نماد و مقدمه. خوردو دروازه ملل به چشم مي
و  14تصوير ( هايي از توجه معماري در سبك پارسي به مقوله مهم ورودي در ساخت بناها در آن دوران استباال مثال

15.(  
 

 
 

                                                                                                      
  

  
  
  

  شيوه پارتي    -2-4
ترين قديمي. هاي اشكاني، ساساني و صدر اسالم پديدار شده استسبك پارتي پس از حمله اسكندر به ايران در دوره

نسا از . آباد امروزي استها كه تاكنون يافت شده در نسا يا پارتانيسا است كه در نزديكي عشقمحل سكونت پارت
ورود به اين ارگ از . وچكي بنا شده، تشكيل شده استيك شهر سفلي و يك ارگ كه بيرون از حصار شهر روي تپه ك

اين امر به دليل حفظ امنيت و امر مهم . گرفتطريق پاگردهايي كه در پي ديوارهاي گرد شهر قرار داشت، صورت مي
آمد مجبور بود از اطراف پلكان صعود كند و هر لشكر مهاجمي كه در صدد حمله به اين ارگ برمي. دفاع بوده است

  .گرفتتش مداوم قرار ميآ زير
ها نيز به همين اندازه حالت تجربي ورودي. دادندهاي مختلف ساختماني را مورد آزمايش قرار ميمعماران نسا فرم

بارزترين ويژگي نوآوري و ميراث معماري  .شددار ميهاي ستونها و وروديهاي ساده، هشتيداشت و شامل ورودي
-استفاده از ايوان در فضاي ورودي در بسياري از بناهاي دوره پارتي به چشم مي. استپارتي، ايوان و ميانسرا بوده 

اين . اق كسري از بناهاي مهم شيوه پارتي استايوان مدائن يا ط .اي از اين بناهاستآتشكده فيروزآباد نمونه. خورد
بوده، يك ورودي با عرض ) متر 25.30(گز  24دهانه اين ايوان كه حدود . ايوان به عنوان فضاي ورودي بنا بوده است

  . كرده استبسيار زياد ايجاد مي
 .رسدكه ايوان اصلي همان ورودي كاخ است كه با تعدادي پله به درگاه مي شودديده ميدر نقشه كاخ سروستان نيز 

به صورت  ها و كوردرها در نماي جبهه ورودي بناهاگيري از كنگرهدر مجموع ساخت ايوان در فضاي ورودي، بهره
گيري از ايوان و ميانسرا، از اصول به كارگرفته شده در قرينه، توجه به اصل درونگرايي در سلسله مراتب ورود با بهره

  ). 17و  16تصوير ( طراحي فضاي ورودي در سبك پارتي است
                                   

 پلكان بزرگ ورودي، كاخ تخت جمشيد: 14تصوير نقش رستم،كعبه زرتشت: 15تصوير

1384:84،رانشناسي اسالمي ايسبك  63: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك  : ماخذ : ماخذ 
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  ايران بعد از اسالم .3
  شيوه خراساني -3-1

هايي با هشتي، رعايت سلسله بعد از ورود اسالم به ايران با تأكيد به درونگرايي و محرميت در اين دوران، ورودي
ي معماري اين شيوه است كه هاواري و سادگي بسيار از ويژگيصفت مردم. شده استها طراحي ميمراتب و حريم

اش، مثالي از اين مسجد پيغمبر با ورودي و ساخت بسيار ساده. شوددر ساخت فضاهاي ورودي آن نيز ديده مي
هاي بعدي، بلندشدن سردر مساجد و مدارس به عنوان بناهاي مهم، تزئينات به اما به مرور زمان در شيوه. نمونه است

مسجد تاريخانه . ها جاي خود را به سادگي داددر آن... ها و سازيها، گره، كاربنديهاگچبري :كار گرفته شده مانند
  . هاي اصيل اين دوره استدامغان از نمونه

هاي جالب اين مسجد، نقش درهاي يكي از ويژگي. دهداين تصوير ورودي قديمي و ساده اين مسجد را نشان مي
خواسته يادگاري از درهاي رود، معمار مسجد مياشته شده و گمان ميساساني است كه با گچ بر روي ديوار شرقي نگ

در . رد، چون ساخت درهاي آراسته و مجلل در اين دوره معمول نبوده استازيباي كهن براي آيندگان بر جاي گذ
  ).18تصوير( اصلي مسجد، اكنون در كنار مناره آن است و چندان كهن نيست

  
  
  
  
  
  

  شيوه رازي -3-2
شيوه . بويه، سلجوقيان، اتابكان و خوارزمشاهيان ادامه پيدا كردهاي آلزيار شروع شد و در زمانه از زمان آلاين شيو

. باشدهاي پيش را به بهترين گونه دارا ميهاي خوب شيوهرازي چهارمين شيوه معماري ايران است كه همه ويژگي
در يك . شودخراساني در اين سبك با هم پديدار مي نغزكاري شيوه پارسي، شكوه شيوه پارتي و ريزه كاري شيوه

واري و سادگي شيوه خراساني جاي خود را به تجلل و هاي مردمفرآيند و در يك دوره طوالني به تدريج صفت
بلند شدن سردر بناها در فضاي ورودي و به كار گيري تزئيناتي از قبيل گچبري و . هاي پركار و آراسته دادورودي

چهار ايواني شدن مساجد و به ساخت ايوان اصلي در راستاي . خوردي معقلي در اين دوره به چشم ميهاآجركاري
هاي اين دوره هاي وروديفضاي ورودي، به كارگيري هشتي و گنبد بر روي آن در فضاي ورودي مسجد از ويژگي

  .امه داشته استهاي قبل تا اين دوره همچنان ادتوجه به محرميت و سلسله مراتب از شيوه. است

پالن و نماي ورودي كاخ : 17تصوير
ا

نقشه كاخ فيروزآباد: 16تصوير  

  124-1384:123،شناسي اسالمي ايرانسبك
 1384:112،شناسي اسالمي ايرانسبك

  مسجد جامع  فهرج، برش، : 18تصوير

 1384:138،سالمي ايرانشناسي اسبك

:ماخذ
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  بررسي تاريخچه ورودي
  104-91: صفحات مقاله 

  

  شيوه آذري  -3 -3
  از . اين شيوه در دوره هالكو و تيمور در ايران شكل گرفت

  :هاي مهم فضاي ورودي در اين دورهويژگي
- استفاده از هندسه متنوع در طراحي فضاهاي ورودي اندازه -

در اين زمان سردر . بوده است هاي بسيار بزرگ سردر ورودي
كاري كاشي .اصلي بسيار بلند بوده استمساجد به نسبت بناي 

به عنوان تزئين سردر ورودي بناها به خصوص مساجد و 
  .مدارس، رواج بيشتري داشته است

  شيوه اصفهاني  -3-4 
ايــن شــيوه آخــرين شــيوه معمــاري ايرانــي اســت و در دوران 

هاي صفوي، افشـاري، قاجـاري و زنديـه متـداول بـوده      سلسله
ك آذربايجـان، امـا مهـد پـرورش آن     خواستگاه اين سـب . است

يكي از آثار ارزنده كه از اين دوره بـر جـاي   . اصفهان بوده است
. هـاي اطـراف آن اسـت   مانده، ميدان نقش جهان و سـاختمان 

مسجد امام، يكي از زيباترين مسجدهاي ايران است كه در اين 
  ). 23و  22تصوير ( ميدان قرار دارد

محـور ميـدان اسـت، امـا      فضاي ورودي اين مسجد در راستاي
اي محور مسجد رو به قبله چرخيده، ميان اين دو محـور زاويـه  

است كه معمار به نحوي در هشـتي ورودي بـه آن پاسـخ داده    
اي معمار ايوان شمالي مسجد در پشت هشتي را به گونـه . است

ديد ولـي   وان مسجد راتچرخانده است كه از هشتي ورودي مي
داالن  ن شد، بلكـه بايـد از يكـي از دو   توان يكراست وارد آنمي

  .گرداگرد ايوان به ميانسراي مسجد رسيد
به نحو غيرمستقيم به  چرخشاين چرخش در مسير ورودي و 

هاي مختلف درون مسجد در بسياري از بناهاي ديگر در دوران
  . نيز ديده شده است

پس از بررسي نحوه ورود و مسير دسترسي . ستاهللا يكي ديگر از شاهكارهاي معماري در اين دوره الطفمسجد شيخ
نشستگي از بر ميدان سردر ورودي اين دو مسجد، داراي كمي عقب. خوردبه درون آن نيز همين فرآيند به چشم مي

  . باشداي براي ورود به مسجد مياست، فضاي شكل گرفته يك پيش فضاست كه به عنوان مقدمه
 
  

 
  
  
  
  
  

  اهللا، ميدان نقش جهان، اصفهانلطفمسجد شيخ:23مسجد امام  تصوير                                   تصوير: 22تصوير                   

300-1384:294،شناسي اسالمي ايرانسبك  

 طرحي از ايوان اصلي مسجد زواره: 19تصوير

   197: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

 ارس بسطام: 20تصوير

   230: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

  طراحي از سردر رفيع و بلند مسجد جامع يزد: 23تصوير

   237: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك
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قرار . چهل ستون، رايج شد هاي تازه ساز ماننددر جلوي كاخ) دارهاي ستونايوان(ده از ستاوندها در اين دوره استفا
  . بخشيداي ميهاي اصفهان شكوه ويژهدار در ورودي به كاخدادن يك ايوان ستون

 
                                                                          
  
  

  
  
  

ا به وي پيشرفت و بهبود وضعيت اين فضاهنه به تدريج در دوره دوم شيوه اصفهاني يعني زمان قاجاريان و پهلمتأسفا
ايرانيان در اين دوره با آغاز روابط فرهنگي با غرب، در  .انحطاط داد دليل تقليد از معماري غرب جاي خود را به زوال و

ها به دودري تبديل دريه عنوان مثال در زمان قاجاريان، سهب. فرهنگ و تمدن غربي دچار خود باختگي شدند برابر
اين رو  معماران گذشته به اين منطق رسيده بودند كه نماي يك اتاق نبايد در برابر تابش آفتاب صبح باشد، از( .شدند

ها و ميان درگاه دريدري و پنجآوردند، مانند سهبدين معني كه چند درگاه در آن مي. كردندنماي اتاق را چند دري مي
  ). انداختها سايه ميكشيدند كه روي آنيك تيغه نازك مي

اي اريب ساخته شدند كه در نتيجه آفتاب مستقيماً به ها بودند، به گونههاي نازك كه عمود بر درگاهبندها يا تيغهتابش
  . ها از ميان رفتشدند و نيز تناسب آنميها در هنگام تابش مانند كوره گرم از اين رو اتاق. تابيدها و اتاق ميدرگاه

هاي فرنگي، سنتوري، بالكن، نرده و پلـه در محـور سـاختمان نشـان از     دايره، سقف شيبدار، ستوناستفاده از قوس نيم 
مورد . اي ديگر از اين انحطاط استهاي غربي نشانهكاخ در داخل ساختمان نيز پلكان عريض سه طرفه مانند. تقليد دارد

اي با سـبكي تلفيقـي ايجـاد    همه اين موارد ورودي. توان استفاده از عنصر ساعت باالي سردر ورودي نام بردر را ميديگ
  . كند كه از اهداف اصلي خود فاصله گرفته استمي

    :توان به سه نوع تقسيم كردهاي اين دوره را ميزاده وروديسلطان
  سنتي  -
  نيمه سنتي -
  جديد -

هاي هاي شكلي فضاي ورودي كه پيش از اين در تهران و برخي از شهرعناصر اصلي يكي از تركيب :هاي سنتيورودي
يك قوس جناغي شكل براي پوشش دهانه، دو سكو در دو سوي : گرفتند، عبارت بودند ازر مورد استفاده قرار ميديگ

 ز آجري در دو طرف دهانه ورودي كههاي فلزي و دو جرها و كوبهدر، يك در چوبي دو لنگه مستطيل شكل با گل ميخ
در بيشتر موارد جرزها و رخبام باالي فضاي ورودي يك قاب مستطيل . گرفتندها قرار ميهاي قوس بر روي آنپايه

هاي آورند كه درون آن با نقشهاي قوس دهانه، پديد ميشكل و دو سطح لچكي واقع در ميان اضالع مستطيل و خط
  .شدآجري يا كاشي تزئين مي

براي پوشاندن دهانه ) پالن سنتر(» يك پرگاري«يا » دور تمام«هاي در دوره قاجار قوس :هاي نيمه سنتيورودي
سو ساخته  در برخي از اين فضاها، سكوهايي در دو . ها يا دهانه فضاهاي ورودي رواج گرفتها و درگاهبسياري از حجره

كوها سطح كافي براي نشستن نداشتند و تنها براي ايجاد تركيب اما گاهي اين س. آمدشد كه به كار نشستن ميمي
 در بعضي از فضاهاي ورودي با سفال و. مواردي هم وجود دارد كه فاقد سكو هستند. شدندشكلي و فضايي ساخته مي

اجرا  و متنوعي طراحي و ويژه روي كتيبه سردر نقش و نگارهاي پر كارآجرهاي مهري روي جرزها و ساير سطوح فضا به
ها بين سه تا و ارتفاع آن متر بود، اما عرض آنها بين سه تا چهار متردر حدود نيم ها معموالًعمق اين ورودي. شدمي

  . چهار و نيم متر بوده است

   314: 1384،رانشناسي اسالمي ايسبك

 كاخ آينه، اصفهان:24تصوير
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  بررسي تاريخچه ورودي

  104-91: صفحات مقاله 

 ،اروپا، متأثر از معماري روسيه هاي شكلي غيرسنتي، كه غالباًدر اواخر دوره قاجار كاربرد تركيب :هاي جديدورودي
ها و بناهاي متعلق به اروپاييان بود، رواج يافت خارجيان به ايران و ايرانيان به اروپا و به ويژه احداث سفارتخانهمسافرت 

هاي سنتوري، سنتوري شكسته و كالهخودي كه به صورت ساده يا همراه با نقوش متنوع اسليمي، گره مانند انواع شكل
  . شدندسازي آجري و كاشي كاري آراسته مي

جرزهاي ساده و فاقد تزئينات پركار بودند  رفتند و غالباًزئينات و نقوش در بيشتر موارد در سردر بناها به كار مياين ت
- گاهي نيز از تركيب ستون و نيم. شدن جرزها از سفال و آجر مهري استفاده مييمگر در موارد استثنائي كه براي تزئي

-ئيني در هر سوي ورودي استفاده ميهاي تزشكل  و ساير عناصر و هاي متنوع، به صورت منفرد يا زوجستون با شكل
  . كردند

الملل تقليدي و متأثر از نفوذ سبك بين ري حال حاضر ايران به شكلي كامالًطراحي ورودي در معما :ايران معاصر
- منطقه مي ظر گرفتن اقليم و فرهنگهايي بدون در نگيري وروديگيرد كه منجر به شكلمعماري مدرن صورت مي

  . شود
بدون هيچ هدف عملكردي به جاي . .. ها توجه به استفاده از عناصري مانند ستون، سنتوري ودر معماري اين ورودي

توجهي به نماي شهري و فقر ارزش عدم ارتباط و هماهنگي بصري، بي. گيردتوجه به مفهوم اساسي فضا صورت مي
  .ستهاي معاصر امعماري از ديگر خصوصيات ورودي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي كهن، مرجع مطالعات ما در بررسي روند تغييرات ورودي از لحاظ كالبدي،معماري بناهاي بازمانده از دوره
هاي مختلف مؤثر ها و سبكگيري فضاهاي ورودي در تمدناز آنچه در شكل. باشداجتماعي، فرهنگي و كاربردي مي

  . را نام برد... فرهنگي و  ،طقه، مذهب، نظام اجتماعيتوان اوضاع طبيعي و اجتماعي منبوده، مي
فضاهاي . گرايي بوده استشود، بر پايه فلسفه اومانيستي يا انسانمعماري يونان كه مهد تولد هنر غرب محسوب مي

ايي براي ههايي در جلو و پلهها و ستوناند و همراه با سنتوريوار بنا بودهورودي در بناهاي آن در ادامه شكل مجسمه
  . گرفتندارتباط به سطح باالتر با تأكيد بر خطوط افقي شكل مي

ها به مرور به خواستگاه هنري البته رومي. هنر رومي به واقع انتشار دهنده و نگهدارنده ميراث هنر يوناني بوده است
 ددانيهمانطور كه مي ،بودندها با شكوه و جالل هاي ساخته شده توسط روميبناها و بالتبع ورودي .خويش دست يافتند

تغييرات فضاي ورودي در معماري رومي عالوه بر موارد باال، . هاي معماري رومي بوده استعظمت و فضامندي از ويژگي
در دوره گوتيك . بوده است... ها يا سنتوري و الحاق اين فضا به بناهاي اصلي و تغييراتي در تناسبات و تزئينات ستون

ها، بلند و ورودي. گرفتوستگي بين بيرون و درون در طراحي فضاهاي ورودي، مبناي كار قرار ميتداوم فضايي، پي
  . باشكوه و به همراه پيكرتراشي و نقش و نگارهاي نوك تيز و با تأكيد بر خطوط قائم بودند

  ايوان شمالي مسجد سپهساالر ساعت باالي سردر: 26تصوير   سردر عمارت قصر ياقوت:25تصوير 

 : ماخذ   99،118: 1382، معماري دارالخالفه ناصري
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وارتر اسبات انسانپس از آن در دوره رنسانس كه دوره اهميت انسان است، در ساخت بناها و نيز فضاهاي ورودي، تن
 اما در. خورده استها در اين دوره به چشم ميبه كارگيري اصل تقارن و مركزگرايي نيز در طراحي ورودي. بوده است

ها و عناصر موجي استفاده از منحني. بوده است ...ادامه، دوره باروك دوره آزادي از اصول مركزگرايي، تقارن، هندسه و 
  . به كرات ديده شده استها در اين سبك در ورودي

  حال درعين، ...پس از گذر از اين دوران و رسيدن به معماري مدرن، توجه به اصل اقتصاد، عملكردگرايي، تقارن و 
مسائل مذهبي و  ،معناگرايي. توجهي به مسائل اقليمي و فرهنگي هر منطقه در طراحي فضاهاي ورودي ديده شدبي

  . ها زدها از دست داد و فناوري حرف اول را در ساخت انواع بنا و اجزاي آنورودياعتقادي اهميت خود را در طراحي 
هايي مانند معماري پست مدرن و ارگانيك به اصالح معيارهاي معماري مدرن المللي مدرن، سبكبعد از سبك بين

يكي از معيارها  )پست مدرنارگانيك و (و نيز طبيعت و اقليم ) پست مدرن(ها توجه به فرهنگ در اين سبك. پرداختند
  . براي طراحي فضاهاي ورودي در بناها گرديد

  بنديجمع
گيري ورودي به عنوان يكي از عناصر مهم و مؤثر در معرفي افكار و نظريات دوران مربوط همانطور كه بررسي شد، شكل

 .گيردمربوط به خود شكل ميپيوسته با امكانات، اهداف عملكردي و تفكرات دوره  ،به خود است و متناسب، هماهنگ
 ها در معماري ايراناخالقيات، انديشه و عقيده نسل ،طبيعت اقليمي ايران و آداب و رسوم، مراسم مذهبي، روحيه

و  توان دريافتميما نه تنها در بناهاي عظيم، بلكه در ابنيه و آثار كوچك هم اين انعكاس را . انعكاس واضحي دارد
جايگاه ورودي در فرآيند طراحي اين بناها در ادوار مختلف تاريخي در كشورمان به وضوح به ، شدهمانگونه كه بررسي 

ورودي بناهاي ايراني در طي دوران پرفراز و نشيب خود، تحوالت چشمگيري داشته است، اما داراي . خوردچشم مي
هاي باشكوه نمونه آن ورودي. هاي تاريخي تغييراتي به خود ديده استهاي خاصي است و در هر يك از دورهويژگي

- توجه به حل مسائل اقليمي و درون. ها به صورت منطقي در كنار هم قرار گرفته بودندعصر پارسي است كه عناصر آن
ها در آستانه ورودي و استفاده از ستون. گرايي در طراحي و ساخت فضاهاي ورودي اين دوره امري بديهي بوده است

هاي عصر پارسي هاي كالبدي وروديشد، از ويژگيبنا كه معموالً بر روي سكويي ساخته ميهايي براي رسيدن به پله
  . است

ايوان . باشداي را به خود ديده است كه همانا به كارگيري ايوان در فضاي ورودي ميورودي در شيوه پارتي تحول عمده
كرده ت كه در فرآيند ورود نقش مهمي بازي مياي بوده اساصلي در راستاي محور ورودي به عنوان پيش فضا يا مقدمه

  .است
پس از اسالم با الگو گرفتن از باورهاي اسالمي، فضاهاي ورودي مردم وارتر شدند، گرچه در شيوه پارتي نيز مردم واري 

  . ها بيشتر نمودار شدندو پرهيز از بيهودگي نمايان بود، ولي پس از اسالم اين ارزش
واري ها را شكوهمند ساختند و از مردمهاي ساختمانهاي آذري و رازي دوباره وروديشيوه پس از شيوه خراساني، در

شكوهمندي و رفعت سردر ورودي بناها در شيوه آذري بيشتر . شدند كه نمونه بارز آن سردر مسجد جامع يزد است دور
هاي اصفهاني، در شيوه. ته نشدندهاي شيوه آذري هرگز با كيفيت شيوه رازي ساخاز شيوه رازي است، اما ساختمان

اي هاي ارزندهولي در شيوه اصفهاني نمونه. آمدشدند بنابراين كيفيت پايين ميها با شتاب بيشتري ساخته ميساختمان
 همچنين. ها پرداخته شداهللا ساخته شدند كه به اهميت و كيفيت فضاهاي ورودي آنمانند مسجد امام و شيخ لطف

اي از بخشيد، نمونهها جالل و شكوه ميستون كه ستاوندهاي آنان در فضاي ورودي به اين كاخهلهايي مانند چكاخ
  . بناهاي دوره اصفهاني هستند

هاي مختلف در ايران، باورهاي مردم، سـاختمايه ايـدري يـا بـوم آورد،     به طور كلي در ساماندهي فضاي ورودي در دوره
اما به تدريج در اواخر دوره اصفهاني . رهيز از بيهودگي بسيار كارساز بوده استدانش فن ساختمان، توجه به تناسبات و پ

هـا، از  با نفوذ فرهنگ غرب، در معماري ايران نيز خودباختگي رخ داد و معماران براي ساخت بناهـا و بـالتبع ورودي آن  
مـاران كهـن مـا كـاربرد آن را     معيارهاي معماري گذشته ايران فاصله گرفتند و حتي عناصري را بـه كـار بردنـد كـه مع    
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دري در  به كارگيري سقف شيبدار بدون توجه به اقليم، حذف تابش بندها، تبديل سه دري بـه دو . دانستندنادرست مي
متأسـفانه ايـن رونـد انحطـاط     . انـد هاي فرنگي در فضاي ورودي از اين جملـه ها، استفاده از سنتوري و ستوناتاق درگاه

همواره شاهد كـاهش كيفيـت و ارزش فضـايي ورودي بناهـا در      توانميخورد و ن به چشم ميهمچنان در معماري ايرا
  . ودبكشور  اين معماري

   منابع
 .120مسكن و انقالب، شماره  "معماري ورودي در خانه هاي قديم ساري") 1386(برزگر، ماريا 

 .تهران، وزارت مسكن و شهرسازي ")مجلد اول و دو(اصول طراحي شهري و فضاهاي مسكوني ") 1375( توسلي، محمود

  .، سال نهم28صفه  "سالم معماري") 1387( پرچمي عراقي، مسعود

  .نشر سروش دانش  تهران، "سبك شناسي معماري ايراني") 1384( يرنيا، محمد كريم پ

 .تهران دانشگاه تهران، مزيني،" هاي زندگي جمعي و خصوصيعرصه") 1376(كريستف،  چرمايف، سرچ و الكساندر

  .آوراننشر فن  تهران، "آشنايي با معماري جهان") 1342(زارعي، محمد ابراهيم 

  .دفتر پژوهش هاي فرهنگي تهران، "هاي قديم تهرانفضاهاي ورودي خانه") 1371( سلطان زاده ، حسين

  .شهرداري تهران تهران، "فضاهاي ورودي در معماري سنتي ايران") 1372( سلطان زاده ، حسين

  .نشر پشوتن تهران، "سنت و تجدد در معماري معاصر تهران معماري دارالخالفه ناصري") 1382( قباديان، وحيد

  .سروش دانش تهران، "سيري در مباني نظري معماري") 1384( معماريان، غالمحسين
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  رهنموده -شناسيبازسازي مسكن روستايي پس از سانحه؛ آسيب 

  ***مهنوش شاهين راد -** مهدي بهرام پور -* علي اكبر تقوايي

  

  چكيده
هاي زيادي در چند دهه اخير از همزمان با وقوع حوادث و سوانح گوناگون در مناطق شهري و روستايي كشور تالش

ها در اين بين فارغ از كيفيت اين تالش. سازي اين مساكن انجام گرديده استي و مقاوممديران در جهت بازساز  مسئولين وسوي 
متأسفانه به طور كلي با . طلبد، از موضوع مساكن روستايي كمتر صحبت به ميان آمده استيمجالي ديگر م كه خود فرصت و

  آن بسيار سطحي و ابتدايي در نظر گرفته شود و موضوعات مختلف مربوط بهمسائل روستايي برخورد بنيادي و عميقي نمي
 گردد اين است كه متأسفانه به اصول و اي كه در بررسي روند بازسازي مساكن روستايي پس از سانحه مشاهده مينكته. شوندمي

روستا  هاي فرهنگي، اجتماعي، معيشتي و اقتصادي مردم آنمعيارهاي معماري بومي و سنتي و نيازهاي كالبدي منتج از ويژگي
چنانكه بايد در نظر داشت . اندتوجه كافي نشده است و مساكن ساخته شده از نيازهاي زندگي روزمره روستانشينان فاصله گرفته

  اي است كه حتي در روستاهاي نزديك به هم ممكن است كه زندگي روستايي و به تناسب، بستر كالبدي آن، نظام پيچيده
ه اين ترتيب بايد به اين سطح از آگاهي برسيم كه تنها با شناخت صحيح و كامل از مسائل ب. هاي بسياري داشته باشدتفاوت

هاي اجتماعي، اقتصادي، معيشتي، محيطي و كالبدي در يك مجموعه پيوستگي نظامهاي ناشي از به همروستايي و پيچيدگي
  .آن پرداختريزي فيزيكي يك روستا و واحدهاي سكونتي توان به برنامهكامل است كه مي

  تـرين و  متـداول  در ايـن ميـان، زلزلـه   . بـوده اسـت  ...) لغـزه و  زلزلـه، سـيل، زمـين   (، ايران صحنه وقوع سوانح طبيعي اهبراي قرن
هاي روستايي به عنوان نطفـه اصـلي نظـام    از سوي ديگر سكونتگاه. زندترين سانحه طبيعي است كه به اين كشور ضربه ميمخرب

، شـرايط آب و  هـاي اقتصـادي  دهند و بدليل محـدوديت قابل توجهي از مراكز سكونتگاهي را تشكيل مي سكونتگاهي كشور، بخش
بـا توجـه بـه مـوارد     . باشندپذيرتر ميهوايي، كمبود برخي مصالح و عدم توجه به مسائل فني، در برابر حوادث به ويژه زلزله آسيب

ي انساني ضروري است تا در شرايط وقوع بحران و سـانحه و پـس از آن   هامذكور،  نگرشي همه جانبه براي شناخت اين سكونتگاه
، در اين نوشتار ابتدا به شناخت عوامل ترتيببه اين. بتوان شرايطي را فراهم نمود كه پاسخگوي نيازهاي زندگي روستانشينان باشد

مهم در به وجـود آمـدن شـكل كلـي الگـوي      شود تا عوامل مادي و معنوي هاي روستايي پرداخته ميگيري سكونتگاهمؤثر بر شكل
بـا در   1هاي  بازسازي پس از سانحه، رهنمودهايي براي پروژه، سپس ضمن شناخت عوامل متأثر از وقوع سانحهمسكن تعيين شود

معمـاري  باشد كه توجه به تحليل موضوع فوق در اين نوشتار بيانگر اين موضوع مي. گرددنظر گرفتن عوامل تأثيرگذار پيشنهاد مي
هاي روسـتايي  گيري كالبد سكونتگاهبومي و سنتي هر منطقه و حتي هر روستا ضمن بررسي و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شكل

   .تواند منجر به خلق فضايي با كيفيت و متناسب با نيازهاي زندگي روستانشينان در چارچوب عوامل فوق گرددمي
  
  
  
  
  

  :واژگان كليدي
  اري بومي و سنتي روستايي،  بازسازي، سانحهمسكن روستايي، معم 

  
   E- mail: taghvaea@modares.ac.ir                                                                                    تربيت مدرس گروه شهرسازي دانشگاه  استاديار* 

                                                   E-mail: bahrampor@modares.ac.ir                                       شهري ريزيبرنامهارشد  يكارشناس** 

E–mail: shahinrad.m@gmail.com                                                                                                  ارشد طراحي شهري يكارشناس*** 

10/2/1388: تاريخ دريافت   
25/3/1388:تاريخ پذيرش نهايي   

Archive of SID

www.SID.ir

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

www.SID.ir
https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


     106  
 

  رهنمودها -بازسازي مسكن روستايي پس از سانحه ؛ آسيب شناسي
  112- 105: شماره صفحات مقاله 

 آن روستاي ماسوله بخشي از طبيعت بالفصل :1تصوير

  مقدمه
  ها، در اين ميان، زلزله .بوده است...) لغزه و زلزله، سيل، زمين(ها، ايران صحنه وقوع سوانح طبيعي براي قرن

 تا 1900هاي ، طي سالبه طور مثال« .زندضربه مي ترين سانحه طبيعي است كه به اين كشورترين و مخربمتداول
ها اين سرزمين جزو شش كشوري قرار داشته است كه دچار بيشترين تلفات انساني ناشي از وقوع زمين لرزه 2000

، مناطق روستايي در برابر حوادث )شهري و روستايي(هاي انساني گاهدر بين سكونت .)1385:9آيسان، ديويس، ( »بوده است
هاي سنتي ساخت و ساز با مصالح بومي بدون در نظر گرفتن شيوه استفاده از. باشندپذيرتر ميبه ويژه زلزله آسيب

هاي اقتصادي، شرايط آب و عالوه بر اين، محدوديت. هاي روستايي استپذيري خانهمسائل فني يكي از داليل آسيب
  . كنندهوايي و كمبود برخي مصالح، مردم را به ساخت بناهايي با كيفيت پايين  مجبور مي

در مناطق روستايي نشانگر آن است كه اين  3مسكن پس از سانحه 2ربيات گذشته كشور در امر بازسازيها در تجبررسي
-به طوري كه ساكنان، پس از مدتي زندگي در خانه. كنندگان آنها نبوده استها پاسخگوي تمام نيازهاي استفادهخانه

هايي را مطابق با نيازهايشان ل كرده و يا بخشهاي ساخته شده، تغييراتي در سازماندهي فضايي و عملكرد فضاها اعما
هاي ساخته شده را رها كرده و حتي در بسياري موارد ديده شده است كه روستائيان، خانه. اندبه ساختمان اضافه كرده

  .اندشان، براي خود بنا كردهاي با مصالح بومي متناسب با نيازها و شيوه زندگيمجدداً خانه
ريزان بايد معماري بومي و اين است كه طراحان و برنامه توان از اين تجربيات بدست آورداي كه ميبه اين ترتيب نتيجه

سنتي روستايي و عوامل تأثيرگذار بر آن را به خوبي بشناسند و با توجه به اختالالت كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و 
  .د شرايط زيست جامعه آسيب ديده، به كار گيرندو بهبو 4رواني ناشي از سوانح، بهترين راه حل را براي بازتواني

        سكونتگاه روستايي .1
سازمان فضايي  هاي روستايي است،شكيل دهنده بافتترين عنصر تمسكن عمده«

، استفاده از محيط و تأثير اقتصاد و نحوه استقرار و ساخت آن بيانگر كيفيت
 .)44: 1384يپي پور، سرت( »رهاي حاكم بر جامعه روستايي استها و هنجاسنت

گيري، جانمايي و ملزومات فضايي تفاوت شيوه زندگي شهري و روستايي بر شكل
معماري روستايي و بومي داراي خطوط ارتباطي « .گذاردها تأثير ميخانه

وقتي . ها و با زندگي روزمره آنهاستمستقيم، بالواسطه و محكمي با فرهنگ توده
رسند ولي ، به نظر ساده و ابتدايي ميشودبناها مي اقدام به مشاهده و مطالعه اين

اند كه همه هوش و واقع امر اين است كه اين بناها توسط مردمي ساخته شده
اند و از تمامي روابط موجود بين همه ظرفيتشان را براي ساختن آنها به كار گرفته

   .)1386:9زرگر، ( »اندخودشان در ساختن آنها استفاده كرده
ترتيب در طراحي مسكن براي مناطق روستايي، شناخت و درك درست عوامل مادي و معنوي مهم آن در به  به اين

هاي روستايي را مي توان در سه عوامل مؤثر بر معماري سكونتگاه. وجود آمدن شكل كلي الگوي مسكن ضروري است
  : گروه كلي در نظر گرفت

  عوامل فيزيكي ) الف 
  ي فرهنگ –عوامل اجتماعي ) ب
  عوامل اقتصادي) ج

  عوامل فيزيكي -1-1
فراواني يا كمبود مصالح خاص براي (اين عوامل، شامل مواردي چون سايت، شرايط آب و هوايي و مصالح در دسترس 

  . شودمي) ساخت و ساز
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هاي سنگي، روستاي كندوانهايي در دل كوهخانه : 2تصوير  

هـا در منـاطق   سـاختمان . دهـد هـاي روسـتايي را شـكل مـي    يكي از عوامل مهمي است كه سـكونتگاه  :سايت -1-1-1
توان آنها را  قسمتي از محيط بالفصلشان بشمار و منفك از يكديگر و اطرافشان نيستند بلكه مي ستايي، قطعات مجزارو

هـاي  انتها هستند و اين ويژگي آنها را از فرم بسته طـرح توان گفت، آنها در طبيعت اطرافشان بيبه بياني ديگر مي. آورد
اه روستايي، يك تصوير كامل و متناسب هيچگـاه بـا در نظـر گـرفتن يـك      در سكونتگ .)1تصوير ( سازدشهري متمايز مي

  .)69:همان(ساختمان منفرد و مجزا حاصل نمي شود 
 هاي روستايي و به طور كلي در معماري سنتي،هاي اساسي معماري در سكونتگاهيكي از ويژگي: آب و هوا -1-1-2

هاي اوليه انسان داشتن جان پناه و سرپناه يكي از دلمشغولياز آنجا كه . سازگاري آنها با شرايط آب و هوايي است
متغيرهايي كه معماري و عناصر آن را تحت . است، شرايط آب و هوايي عاملي تعيين كننده در شكل كلي مسكن دارد

  :دهند، عبارتند ازتأثير قرار مي
 باد •
 ميزان نزوالت جوي •
  5تابش و نور خورشيد •

بـرداري هوشـمندانه اهـالي از مـواد و مصـالح      هبهر« :مصالح در دسترس -1-1-3
گيري هـر چـه بيشـتر از آنهـا بـراي بـرآورد       تالش براي بهره ،موجود در دسترس
هـاي  اساس انديشه اين روسـتائيان كـاهش هزينـه   . شان استنيازهاي ساختماني

جا و استفاده از مصالح غيربـومي و  مربوط به ساختمان و پرهيز از حمل و نقل بي
سازي و ايجاد سـرپناه بـراي   ها و دوام مصالح بومي براي ساختمانقابليتافزايش 

به  .)163: همان( »ي استخانواده و فضاهاي مناسب براي محصوالت و عوامل توليد
اين ترتيب اينگونه مصالح، به حداقل تعمير و نگهداري نيـاز داشـته و مقاومـت و    

كيفيـت   بـه ارتقـاء   6و هـوايي، هـاي آب  آوردن در تـنش پايداري آنها عالوه بر تاب
  .)2تصوير ( كندبصري آنها نيز كمك مي

  فرهنگي –عوامل اجتماعي -1-2
عوامل . فرهنگي و شيوه زندگي ساكنان تأثير ژرفي بر طراحي واحد مسكوني و سكونتگاه دارد –هاي اجتماعيويژگي

ساختار و : گروه كلي قابل توصيف هستند دهند، در چهارهاي روستايي را شكل ميفرهنگي كه سكونتگاه –اجتماعي
  .و مذهب 7هااندازه خانواده، امنيت، عرصه

 از ديگر نكات مهمي كه به لحاظ اجتماعي در سـاختار فضـائي روسـتا مـنعكس مـي شـود،      «: ساختار خانواده -1-2-1
هـا بـه   برخـي خانوار  ؛استدو نوع ساختار خانواده در زندگي ساكنان، قابل تشخيص  .)149:همـان (» ساختار خانواده است

كنند، بدين معني كه فرزندان پس از ازدواج، از خانواده جدا شده و در مسكن ديگري سكني اي زندگي ميصورت هسته
اي دارد، فرزندان پس از ازدواج نيز در جمع خانواده باقي در حالت ديگر، كه ساختار خانواده تركيب گسترده. گزينندمي
ط، برخي فضاهاي خانه به صورت عمومي و مشترك و برخي از فضاها به صورت اختصاصـي مـورد   در اين شراي. مانندمي

هـا  به اين ترتيب، ساختار خانواده، ملزومات كيفي و اندازه خانواده ملزومات كمي مانند تعداد اتاق. گيرداستفاده قرار مي
ز يك خانواده در يك سكونتگاه روسـتايي زنـدگي   در حالتي كه بيش ا به طور مثال،. كندو يا اندازه خانه را مشخص مي

هاي يك خانه مسـتقل قابـل اسـتفاده بـراي     شوند كه هر يك از آنها ويژگياي سازمان داده ميها به گونه، اتاقكنندمي
  بـه صـورت مشـترك اسـتفاده     ... اي مستقل را دارا باشند و بخشي از فضاهاي خانـه ماننـد تنورخانـه، حيـاط و     خانواده

  .شوندمي
گروه نيازهاي اساسي يا اوليه  دونيازهاي انساني به   8،با توجه به مطالعات گسترده آبراهام مازلو :تأمين امنيت -1-2-2

در سلسله . گيرندترين قرار ميترين تا ضعيفو نيازهاي برتر قابل تقسيم بوده و در يك نظام سلسله مراتبي از قوي

Archive of SID

www.SID.ir

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

www.SID.ir
https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


     108  
 

  رهنمودها -بازسازي مسكن روستايي پس از سانحه ؛ آسيب شناسي
  112- 105: شماره صفحات مقاله 

  ها، روستاي ابيانه ها و محرميتيف عرصهتعر :3تصوير 

در ...) نياز به آب و غذا و (نيت، در گروه نيازهاي اوليه و پس از نيازهاي جسماني مراتب نيازها، نياز به ايمني و ام
  .)1385:57ي، مطلب(اولويت قرار دارد 

 هايبندي فضاها در محيط زندگي تمام جوامع، به صورتتقسيم: هاعرصه -1-2-3
اعي بندي فضايي، به نوعي رفتارها و قراردادهاي اجتمعرصه. شودمختلف ديده مي

ها توجه بسيار زيادي اند و در طراحي سكونتگاهمردم هستند كه تجسم كالبدي يافته
عامل  عالوه بر الگوهاي رفتاري و قراردادهاي اجتماعي، .)3تصوير( لبندطبه خود مي

ها، مسأله در بحث عرصه«مذهب نيز يكي از عوامل مهم تأثيرگذار است به طوريكه 
  .)1386:135زرگر، (» ريشه ديني داردمحرميت، به طور خاص، بيشتر 

 هاي روستايي را به شمارمذهب يك عامل اساسي مؤثر بر مجموعه :مذهب -1-2-4
  گيري خانه تأثير جهتاين عامل بر شكل، طرح، سازماندهي فضايي و . رودمي
گيرد به ترتيبي كه نمازگزار در در مواردي جهت خانه رو به قبله قرار مي«. گذاردمي
  .)117: همان(» گيرديمع برگزاري نماز در راستاي محور ساختمان و مثالً رو به حياط يا در امتداد محور اتاق قرار موق

  عوامل اقتصادي  -1-3
ريزي براي اين دهد، برنامهبرخالف واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، كه مكاني براي زندگي روزمره ساكنان ارائه مي

توان گفت، به طوري كه مي. هاي اجتماعي و اقتصادي ساكنان استتايي، تحت تأثير فعاليتها در مناطق روسساختمان
هر خانه روستايي اوالً يك واحد خودكفا است و ثانياً ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با نوع معيشت دارد لذا براي امور «

  .)104:همان (» كندتوزيع و مصرف، فضاهاي متعددي را طلب مي ،مربوط به توليد
گذارند، بلكه سازماندهي به اين ترتيب، عوامل اقتصادي نه تنها بر كيفيت ساخت و مصالح به كار گرفته شده تأثير مي

عوامل اقتصادي روستا را، در رابطه با فضاي كالبدي روستا، در «كنند فضايي و نوع فضاهاي مورد نياز را نيز تعيين مي
  :سه گروه مطرح كرد

فروش بالفاصله بعد از برداشت، انبار كردن محصول و فضاهاي : نوع محصوالت( 9هاي توليديا فعاليتنوع فعاليت ي -الف
   .)مربوط به آن

  ).مكانيزه كامل و فضاهاي مربوط به آن ،سنتي، نيمه مكانيزه(ابزار توليد  -ب
  .)1386:104زرگر، (» گذاري در بخش مسكنميزان درآمد با قدرت سرمايه -ج

ترين جويانهشود كه خواص اساسي يك خانه را در صرفهاي ساخته ميگر، خانه روستايي به سادگي به گونهاز سويي دي
توان در مصالحي كه جويي به معني جلوگيري از هدر رفتن را ميدر اين مناطق تأثير صرفه. روش ممكن جوابگو باشد

شوند و به اين اختماني از محيط اطراف انتخاب ميسبه طوريكه مصالح . شود، به خوبي مالحظه نمودبه كار گرفته مي
  .ترتيب هزينه انتقال كاهش يافته و همواره در دسترس هستند

براثر ارتباط بيشتر روسـتائيان بـا   «البته بررسي سير تحول معماري روستايي ايران، نشانگر آن است كه متأسفانه امروزه 
جايگزين شدن آجـر  . گذاردبر ساختار و شكل مسكن روستايي تأثير مي ايها و مصالح رايج در شهر تا اندازهشهر، شيوه

  بـراي پوشـاندن سـقف و اسـتفاده از در و     ) وگـوني  قيـر (به جاي خشت براي ساخت ديوار، رايج شـدن عـايق رطـوبتي    
يـر  هـايي از تغي هاي فلزي دست دوم كه از بناهاي تخريبي شهر جمع آوري شده است در نماي سـاختمان نمونـه  پنجره

اگر اين تحوالت را كه بدون هيچگونه پايه و اساس علمي ناشي  .)1386:82، حجت(» آيدتدريجي چهره روستا به شمار مي
اي ناخوشايند به منظر روستا بخشيده است، كنار بگذاريم در مسكن از خالء فرهنگي و علمي بوده و در اكثر موارد چهره

، تناسبات، مقياس و انطباق با شرايط درون و بيرون، همه و همـه  دت، ابعاشيوه ساخ ،طرح، تكنولوژي« سنتي روستايي
از ميزان تأثير و تقويت روابط انساني با امكانات و شرايط محيط طبيعي و الزاماتي حكايت دارد كه به صـورت تجربـي و   

  .)1384:44سرتيپي پور، ( »هايي در ساختار فضايي مسكن بروز يافته استدر طول زمان به صورت اصول، معيارها و كميت
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  سوانح .2         
حوادثي كه در اثر «. هاي اضطراري و بالياي طبيعي بسياري بوده استتاريخ ديرين اين آب و خاك شاهد وقوع وضعيت

آيد و خسارات را به يك مجموعه يـا جامعـه انسـاني    رخداد و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي
» شـود العـاده دارد، بحـران ناميـده مـي    نياز به اقدامات و عمليات اضطراري و فوق كه برطرف كردن آن .كندميتحميل 

  بندي كـه عمومـاً در ايـن زمينـه مطـرح      در تقسيم. بندي كردتوان از ابعاد گوناگون بحران را تقسيممي .)1383:4درابك، (
  : كنندسيم ميگردد، بحران را به دو گونه طبيعي و تكنيكال تقمي

    سيل، زلزله، طوفان : طبيعي
  )198، 197همان ( ....اي و جاده تروريسم، سوانح هوايي، ريلي،: كالتكني

پذير در قرارگيري كشور ايران در كمربند جهاني زلزله و وجود نقاط جمعيتي متراكم، ايران را به كشوري شديداً آسيب«
در اين ميان بعد . افتداتفاق مياي از اين سرزمين اي در گوشهبرابر زلزله تبديل نموده كه همه ساله شاهد وقوع فاجعه

  .)همان( »زا در اين كشور دانستتوان از وقايع بحراناز زلزله، سيل را مي
پذيري اين مساكن را دو رمان، آسيبهاي ساختماني در مساكن روستايي كشوبه علت عدم در نظر گرفتن آئين نامه

رساني اطالع سازي وتوان در عدم نظارت، عدم تالش در جهت فرهنگدليل اين موضوع را مي. چندان كرده است
مرگ و مير، صدمات جسماني «. نامناسب در جهت تشريح و تبيين اين موضوع و از همه مهمتر مشكل اقتصادي دانست

جايي و انتقال سريع جمعيت اثراتي جابه ،غذايي كاهش مواد ،عفوني و مسري، قحطي هايو روحي، خطر شيوع بيماري
 .(Gustin ,2004 :25)» دهندمدت روي ميهستند كه به طور معمول بعد از وقوع بالياي طبيعي در كوتاه

ها، حفظ زندگيسوانح، وقايعي غيرعادي، پيچيده و فراتر از ظرفيت منطقه در معرض خطر در پاسخگويي به آن براي 
  ها براي محافظت از اموال و پايداري اجتماعي، اكولوژي، اقتصادي و سياسي هستند و تأثيرات آنها ممكن است تا سال

رواني  ـفرهنگي، اقتصادي و روحي  ـاين تأثيرات تركيبي از فرايندهاي كالبدي، اجتماعي. آينده نيز باقي بماند هاينسل
  .(Dikmen , 2005 : 67-85) است

  جنبه كالبدي  -2-1
. شـوند شدگان و ارزش مالي خسارات مادي مورد ارزيابي قرار گرفتـه و گـزارش مـي   معموالً سوانح، در قالب تعداد كشته

اكثـر  . آوردتغييرات ايجاد شده در محيط فيزيكي، مشكالت متعددي را در زندگي جوامـع آسـيب ديـده بـه وجـود مـي      
   شوند كه ديگر قابل استفاده نيستند و بـدين ترتيـب گـروه زيـادي از مـردم     ي ميهاي متعددها دچار خسارتساختمان

تأكيـد بـر بازسـازي كالبـدي بـا هـدف       «در اين شـرايط  . يابدخانمان شده و نياز جامعه به تأمين سرپناه افزايش ميبي
ت و نتايج حاصـله نيـز   بازگشت به شرايط عادي امري ضروري و خواست قاطع مردم است، زيرا به آساني قابل رويت اس

  .)1385:14آيسان، ديويس، (» گيري استقابل اندازه

  فرهنگي - جنبه اجتماعي -2-2
اختالالت به وجود آمده در اين زمينه عموماً . شوندفرهنگي جوامع مي -سوانح باعث ايجاد اختالل در زندگي اجتماعي

  دهد معضالتي كه در اين زمينه در زندگي افراد رخ مي از جمله. تواند دائمي باشدغافلگير كننده و مهمتر از آن مي
، مشكالت مربوط به شغل و ...)به علت از دست دادن برخي از اعضا خانواده و (تغيير نقش افراد خانواده : توان بهمي

، غم )يجايبه واسطه مهاجرت و جابه(ها از هم ها و مشاركت اجتماعي، جدا شدن خانوادهكسب و كار، كاهش پشتيباني
هاي ساماندهي و بازسازي نبايد بنابراين، در برنامه«. اشاره كرد... از دست دادن نزديكترين و عزيزترين اعضاي خانواده و 

هايي كه محسوس است بپردازيم، بلكه بايد به طراحي چيزهايي كه فوراً قابل رويت نيستند، صرفاً به جايگزيني كاستي
  .)10:همان ( »نيز پرداخته شود

  جنبه اقتصادي  -2-3
هاي مسكوني و اداري، عمده مردم به دليل تخريب ساختمان. يك سانحه تأثيري مخرب بر زندگي اقتصادي جامعه دارد

خانمان و بيكار شده و نيازهاي جامعه به تأمين سرپناه، غذا، وسايل گرمايش، تجهيزات بهداشتي و بازسازي بي
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  رهنمودها -بازسازي مسكن روستايي پس از سانحه ؛ آسيب شناسي
  112- 105: شماره صفحات مقاله 

هاي اقتصادي، موانعي براي پرداختن به تمام اين نيازها به برخي موارد، ناتوانيدر . يابدسكونتگاه به شدت افزايش مي
  .شودتر و شديدتر ميوجود آورده و عواقب سانحه، سخت

  رواني -جنبه روحي  -2-4
نگراني، ترس،  ،هاي هيجاني مانند افسردگي، اضطراباثرات رواني ناشي از وقوع سوانح، معموالً به صورت واكنش

هاي انجام شده در مناطق آسيب ديده، عدم تمركز، در بررسي« يابدخشم و غضب نمود مي ،اندوه ،ناه، حزناحساس گ
اي اختالالت گوارشي در ساكنان گزارش شده نگراني دائمي و پاره ،ها، اضطراب، افزايش تكرار كابوساختالالت در خواب

به اين  .(Dikmen , 2005: 102)» ح، دير پا و ماندني هستندسوان نتايج نشانگر آن است كه متأسفانه اثرات رواني. است
در بسياري موارد، . در بازسازي مناطق آسيب ديده توجه به شرايط روحي و رواني قربانيان، ضروري است ،ترتيب

واهد هاي موقت و دائمي جديد نيز تأثيرات منفي بر اثرات رواني سوانح خمشكالت ناشي از كمبود امكانات در سكونتگاه
رواني  -هاي ناشي از وقوع سوانح، كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و روحيتوان گفت، كليه جنبهبه اين ترتيب مي .داشت

بازتواني اجتماعي، «متأسفانه، در بيشتر موارد، . اند و در ساختاري به هم پيوسته قرار دارندبه يكديگر پيوند خورده
هاي خيريه كمتر محسوس است و نهايتاً به عهده جامعه آسيب يا سازمان رواني، فرهنگي و حتي اقتصادي توسط دولت

  .)1385:14آيسان، ديويس، (» شودديده واگذار مي
هـاي مختلـف وقـوع سـانحه در     هاي روستايي و جنبهگيري معماري سكونتگاهتحليل و نقد عوامل مؤثر بر شكل ،تجزيه

تا بر پايه آنها، رهنمودهايي براي طراحي مسكن پـس از سـانحه در    زندگي مناطق آسيب ديده، به اين منظور انجام شد
  .مناطق روستايي به دست آيد

  رهنمودهاي طراحي براي مسكن پس از بحران در مناطق روستايي  .3
در فرايند بازسازي، بازتواني شرايط كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيش از سانحه در جامعه با استاندارد و 

پذير جامعه نمايان شده و به اين هاي آسيبدر اثر وقوع سانحه، بخش. به مراتب باالتر و بهتر از گذشته است كيفيتي
سازي آنها به منظور كاهش خطر و خسارات احتمالي آينده در منطقه مورد نظر، به ترتيب بازسازي فرصتي براي بهينه

  .رودشمار مي
و يا  1342از جمله بازسازي روستاهاي دشت قزوين پس از زلزله سال  تحقيق در تجربيات گذشته كشور،«متأسفانه 

هاي يا زلزله گلباف كرمان و از همه مهمتر، بازسازي و 1357هاي ناحيه طبس پس از زلزله سال بازسازي سكونتگاه
ن ساده و به بعد نشان داد كه طراحي و ساخت در روستاها كار چندا 1361زده استان خوزستان از سال مناطق جنگ

بايد با معماري سنتي منطقه و عوامل مؤثر برآن به خوبي ريز ميدر نتيجه، طراح و برنامه10.»اي نيستپا افتادهپيش
يك برنامه جامع ساماندهي و بازسازي بايد به «همچنين . هاي افراد محلي و بازماندگان آگاه باشنداولويت و آشنا

آيسان، (» أمان پاسخ دهد، در غير اين صورت، نتايج منفي به بار خواهد آمدنيازهاي كالبدي و روحي رواني جوامع تو
  .)1385:14ديويس، 
ريزي و هم در نحوه ساخت آنها، نهفته فقيت ساخت و سازها در مناطق روستايي آسيب ديده، هم در برنامهوعدم م
هاي جامع و كامل مانع از انجام بررسياي، در مدت زماني بسيار كوتاه، هاي لحظهگيريدر اين زمينه، تصميم. است

  .شودبراي طراحي متناسب با شيوه زندگي استفاده كنندگان مي
به منظور برآورده ساختن انتظارات و نيازهاي افراد ذينفع و طراحي واحد مسكوني مناسب براي سبك زندگي استفاده 

  : شوديكنندگان انجام مراحل زير پيشنهاد م
  پايه و پشتيبانجمع آوري اطالعات  -1
 هاهاي اصلي معماري و مشخصات اجرايي ساختمانتعيين ويژگي -2
 طراحي يك رويكرد سيستماتيك  -3
 هاتعيين نيازمندي -4
  طراحي واحد مسكوني  -5
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  .مطالعه و بررسي كامل بايد در منطقه در نظر گرفته شود :مرحله اول
هاي ساخت و ازماندهي فضايي، مصالح ساختماني، روشاطالعاتي شامل س: هاي مختلف مسكنشناخت گونه -1-1

  .آوري شودهاي سنتي در منطقه جمعساز به وسيله مشاهده و برداشت ساختمان
هاي روزمره افراد مورد نظر، ساختار خانوادگي، منبع اطالعاتي شامل فعاليت: مشخصات استفاده كنندگان -1-2

 .محلي قابل دستيابي است امرار معاش آنها كه از طريق مصاحبه با مردم
  اطالعات در اين زمينه به كمك منابع مرتبط و مشاهدات در منطقه حاصل : شرايط آب و هوايي منطقه -1-3

 . شودمي
صلي معماري مشخصات عملكردي و ا:  هاهاي اصلي معماري و مشخصات اجرايي ساختمانتبيين ويژگي: مرحله دوم

عالوه بر  .كنندگان وابسته استشناسي مسكن و مشخصات استفادهزمينه گونه آوري شده درمنطقه به اطالعات جمع
ها در مورد مصالح گيريها در منطقه، به طراح در تصميمآوري اطالعات مربوط به مشخصات اجرايي ساختمانآن جمع

  .اي و سازماندهي فضايي واحد مسكوني كمك شاياني خواهد كردساخت، سيستم سازه
در معرض خطر بودن يك منطقه در برابر سوانح لزوماً به اين معني :  طراحي يك رويكرد سيستماتيك: مرحله سوم

از سوي ديگر، طراحي واحدهاي مسكوني پيش از . خانمان خواهند شداي رخ خواهد داد و مردم بينيست كه زلزله
- ها، امكانذينفع و شرايط الزم و نيازمندي وقوع سانحه، به دليل جزئيات زياد اطالعات ناشناخته مربوط به تعداد افراد

هايي مجزا براي طراحي فضاها متناسب با تعداد استفاده ولي به كارگيري يك روش مدون شامل مدول. پذير نيست
اين . كردن زمان مورد نياز براي طراحي پس از وقوع سانحه، روشي مؤثر خواهد بودكنندگان، قبل از سانحه، براي كوتاه

در اين مرحله نكته حائز . ها، با يكديگر تركيب كردهاي ساختار مختلف خانوادهتوان متناسب با نيازمنديرا ميها مدول
هاي موجود در نيازهاي كمي و كيفي در مناطق مختلف كشور است و بايد از هرگونه برنامه و اهميت، توجه به تفاوت

  .كرداقدام يكسان در مناطق مختلف روستايي به جديت، پرهيز 
هاي از دست رفته در پس از وقوع سانحه، اطالعات درباره خسارات مالي و زندگي:  هاتعيين نيازمندي: مرحله چهارم
زماني كه اين اطالعات مستند و تحقيق و تفحص از آسيب ديدگان سانحه در منطقه انجام . شودآوري ميمنطقه جمع

واحدهاي مسكوني مطابق با نيازهاي مالكان و استفاده كنندگان نيز  آوري اطالعات مورد نياز براي طراحيشود، جمعمي
  .ممكن است
توان واحدهاي مسكوني براي يك منطقه آسيب با تكميل سه مرحله اول، مي:  طراحي واحد مسكوني :مرحله پنجم

حله اول، پيش از وقوع چنانچه سه مر. ديده را در زماني كوتاه و متناسب با نيازها و شيوه زندگي مردم آن طراحي نمود
در . توان در شرايط بحراني پس از وقوع سانحه، با سرعت مناسبي به طراحي واحدها پرداختسانحه كامل شوند، مي

  :مرحله طراحي، نكات زير حائز اهميت هستند
ت جامعه همانگونه پيش از اين ذكر شد، هدف از بازسازي بهبود شرايط زيس 11:مقاومت و پايداري در برابر سوانحـ 

در نتيجه واحدهاي ساخته شده پس از . زده با كيفيت و استانداردي به مراتب باالتر از شرايط گذشته استمصيبت
  .سانحه بايد كاهش خطر و خسارت در سوانح احتمالي آينده را در برداشته باشند

، هدر اين را. طلبدخت و ساز را ميخانمان، سرعت ساشرايط بحراني پس از وقوع سانحه و تعدد افراد بي: توليد سريعـ 
 .ها در تعيين سرعت ساخت و ساز مؤثر خواهند بودروش ساخت، مصالح ساختماني و سازمان فضايي خانه

هزينه  بنابراين،. ناتواني و مشكالت اقتصادي در يك جامعه ممكن است به سبب وقوع سوانح افزايش يابد: قيمت ارزانـ 
 .شوده يك عامل بسيار مهمي تبديل ميساخت خانه پس از يك سانحه ب

كنندگان كه در طول زمان قابل تغيير است، تطبيق توانند با نيازهاي استفادهپذير ميهاي انعطافطرح: پذيريانعطافـ 
طراحي . سال به يك خانواده گسترده تبديل شوند 10فرزند ممكن است در طي  3به طور مثال، يك خانواده با . يابند

وني به نحوي كه قابليت تطبيق با تغيير نياز هاي اين خانواده در طول زمان را داشته باشد، رضايت استفاده واحد مسك
 .كننده را در طوالني مدت در بردارد
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  رهنمودها -بازسازي مسكن روستايي پس از سانحه ؛ آسيب شناسي
  112- 105: شماره صفحات مقاله 

مشاركت  .شودراحت بودن شيوه ساخت خانه موجب مشاركت مالك در فرايند ساخت مي: راحت بودن شيوه ساختـ 
مشاركت مردم در «توان گفت، مي. شودو كاهش هزينه ساخت و ساز را موجب ميمالك، رضايت وي، بهبود روحيه 

اما چنانچه مشاركت . گردداين مسأله غالباً توسط مقامات، فرايندي زمان بر تلقي مي. ريزي بازسازي ضروري استبرنامه
شود، نتايج آنها به صرف مي هاي گوناگونواقعي به وقوع بپيوندد، به رغم زمان زيادي كه جهت تعيين ظرفيت سازمان

بازسازي سريع، بدون استفاده از نيروهاي مشاركتي مردم، اگرچه ممكن . اي قابل قبول و موفق خواهد بودطور گسترده
تواند باعث بروز تأخيراتي در فرايند دوباره سازي بناها به دليل وجود است در وهله نخست موفق به نظر آيد، ولي مي

  .)1385:54آيسان، ديويس، (» تفاوت گرددينيروهاي مخالف و ب

  بنديجمع
هاي مختلف، در برآورده ساختن نيازهاي معماري سنتي و بومي روستايي هر منطقه، حاصل همكاري افراد در طي نسل

مشترك مادي و معنوي و مطابق با سنن و قراردادهاي اجتماعي و فرهنگي رايج در ميان آنان است و به بهترين صورت 
  . زهاي محلي آنان را پاسخگوستنيا

در كشورمان، گوياي ... هاي بازسازي روستاهاي آسيب ديده از وقوع سوانحي چون زلزله، جنگ و متأسفانه بررسي پروژه
به طوري كه اكثراً آنها را مطابق . آن است كه واحدهاي طراحي شده، مطابق با نيازها و شيوه زندگي ساكنان نبوده است

به اين ترتيب بازنگري در شيوه طراحي واحدهاي مسكوني . اندشان تغيير داده و فضاهايي به آن افزودههايبا خواسته
به نحوي كه اطالعات پايه در مورد الگوي معماري، . رسدپس از سانحه در مناطق در معرض خطر ضروري به نظر مي

نوي و چگونگي تجسم كالبدي آنها در سكونتگاه هاي اقتصادي و كليه عناصر و عوامل مادي و معزندگي روزمره، فعاليت
   . روستايي، بايد مبناي طراحي واحدهاي مسكوني قرار گيرد

    منابع
 .چاپ دوم، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي عليرضا فالحي، "ريزي بازسازيمعماري و برنامه") 1385(ديويس آيسان؛ ياسمين؛ يان

 :هانوشتپي
                                                 
1.Post – disaster  
2.Reconstruction.  

و ) شامل كشاورزي(هاي محلي و احياي اقتصاد ، مرمت كامل خدمات و زيرساختب شدهبازسازي عبارت است از جايگزيني ساختارهاي تخري 
با بازسازي مي توان . گنجانده شود و در آن ابعاد كاهش خطرات با موارد تخفيف خطر ادغام شوندغيره كه بايد در برنامه هاي بلند مدت توسعه 

هاي موقتي به عنوان بخشي از تواند با جايگزيناين امر مي. سازي نمودبناهاي تخريب شده را عيناً در محل و شكل قبلي جايگزين و دوباره
  .بپذيردمقابله اضطراري يا در دوران ساماندهي انجام 

3.Disaster  
4.Recovery  

هاي طبيعي ، با توجه به حداقل و يا حداكثر تأثير عوامل ذكر شده، عناصـر و اجـزاء   در مناطق مختلف ايران براي استفاده حداكثر از انژري ـ5 
 ، نيمه باز و بسته، انتخاب مصالحاز، آرايش فضايي فضاهاي بانتخاب جهت مناسب جغرافيايي، سطوح بازشو: كنند از جملهعماري را انتخاب ميم

  ...، تراكم فضاها و ، رنگ مناسبمناسب
6.Climatic stresses 
7.Privacy 
8.Abraham Maslow 

هاي فصلي مهاجرت-6  صنايع دستي -5 شكار  -4 باغداري -3 دامداري -2شاورزي ك-1: گيرندغالباً روستائيان ايران از منابع اقتصادي زير بهره مي ـ 9
  .ائي، چوپانيپ، شباي مشاغل درون روستايي مثل حمامي، سلمانيپاره -8  وريداد و ستد و پيله -7  كارمزدياي انجام بر

  :نگاه كنيد به -10
  .مركز تحقيقات مسكن و ساختمان ،1362ارديبهشت  »زده، جلد اول، جنوب خراسان، تايبادبازسازي مناطق زلزله«
  .، مركز تحقيقات مسكن و ساختمان1365 »دوم، جنوب خراسان، گناباد، جلد زدهبازسازي مناطق زلزله«

11.Disaster resistance 
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   گيري چند معيارههاي تحليل تصميمشناسي مدلروش

   **مهدي اختركاوان -*اصغر محمد مرادي

  چكيده
ها، تحليل تر گزينهگيري توانمند، امكان انتخاب دقيقهاي تصميمهاي اخير با دستيابي به تجهيزات محاسباتي و سيستمدر دهه
  به  مربوط مباحث گرفتن شدت امروزه با. آنها بر هم فراهم شده استهاي كمي و كيفي موثر و بررسي اثرات متقابل مشخصه
  ها و اي و استفاده از نظريات گروهعلوم ميان رشته سمت به افزون روز گرايش از طرفي ديگر، و هاي چند معيارهگيريتصميم
گيري از آنها در حل مسائل هبهر و گيريهاي تحليل تصميمتكنيك توجه به لزوم هاي مختلف در حل مسائل پيچيده،تخصص

هاي مرمتي بناهاي تاريخي از اهميت بااليي برخوردار پيچيده موجود در زمينه معماري و از جمله مديريت و هدايت پايدار پروژه
رسد كليد بسياري از مشكالت در حل مسائل مربوط به معماري، مرمت و بازبكارگيري مجدد بناهاي تاريخي گرديده و به نظر مي

هاي هاي ساختماني و معماري، به دليل دخالت گروههاي مناسب در پروژهها و گزينهها، روشحلفرآيند ارزيابي و انتخاب راه. اشدب
زيست و اجتماع، بستر، محيط(گير و همچنين وجود روابط متقابل ميان ساختمان، فناوري و محيط پيرامونيشان مختلف تصميم

نظران، در نظر گرفتن عوامل معتدد و پيچيده نياز به بررسي نظريات متفاوت و گاهاً متضاد صاحبفرآيندي است پيچيده و ...) 
  لذا، به جهت ميان رشته بودن معماري و مرمت بناهاي تاريخي، اكثر . بررسي روابط متقابل ميان آنها دارد كمي و كيفي و

و كيفي مختلف قرار دارند، كه عموماً اين عوامل با يكديگر  نظريات متخصصين و عوامل كمي تأثيرهاي مرمت و احيا تحت پروژه
براي پيشگيري از . ناپذير استسازي مستلزم پرداخت هزينه خطا و بعضاً جبراناشتباه و عدم دقت در تصميم. در تعارض هستند
از اينرو، تحقيق . باشدمينه ميهاي قوي در اين زهاي گزاف آن، نياز به استفاده از تكنيكسازي و پرداخت هزينهخطا در تصميم

شناسي بندي و در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي موثر و روشهاي مختلف، دستهحاضر با هدف شناسايي تكنيك
بكارگيري سازگار  هاي مرمتي و بازگيري چند معياره به منظور بررسي و مديريت پايدار پروژههاي تحليل تصميمانواع تكنيك

معياره بررسي گرديده و حوزه كاربرد هر  گيري چندهاي تصميمدر اين پژوهش، انواع مدل. گردداريخي ايران معرفي ميبناهاي ت
هاي كمي و هاي ميان مشخصهها و تفاوتبررسي ويژگي: نتايج مورد انتظار از تحقيق حاضر عبارتند از. شوديك مشخص مي

هاي ذاتي هر هاي تحليل تصميم، بر اساس متدولوژي و ويژگيبندي انواع روشتهگيري، دسهاي تصميمكيفي، تحليل انواع محيط
  هاي تحقيقاتي در طي فرآيند پروژه هاي مناسبهاي كاربرد آنها و نهايتاً ارائه مدلي به منظور انتخاب تكنيكيك، تعيين حوزه

ها و قي معيارهاي كمي و كيفي، كه خود متكي بر مدلهاي ارزيابي تلفيسازي با استفاده از روشدر اين پژوهش، مدل. باشدمي
  .پذيردگيري چند معياره است انجام ميهاي تصميمتكنيك

  
  : واژگان كليدي

  4.هاي كمي و كيفيمشخصه 3،گيريتصميم 2،هاي تحليل تصميمتكنيك 1،شناسيروش
   

  

  
  E-mail: m_moradi@iust.ac.ir                                                                ، گروه شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايرانمرمتدانشيار * 

                   E-mail: m_kavan@iust.ac.irصنعت ايران                                   دانشگاه علم و دانشكده معماري و شهرسازي،دانشجوي دكتري ** 
         

22/2/1388: تاريخ دريافت   
31/4/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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 گيري چند معياره هاي تحليل تصميمشناسي مدلروش

  125-113: صفحات مقاله 

  قدمهم

ها، جهت اجرا، با توجه ترين پروژهها و انتخاب مناسبآوريها و فنگيري، ارزيابي صحيح روشتصميم لهمسأبا توجه به 
شرايط مختلف حفاظتي، اقتصادي، تكنولوژيكي، محيطي، اجتماعي و فرهنگي به منظور سازگار نمودن آنها با شرايط 

كاران سياستگذاران، معماران و مرمت گيران، مديران،معاصر يكي از مسائل مهمي است كه پيش روي تصميم
گيري و گروهي بودن آن در فرآيند ماهيت چند معياره بودن تصميم. باشدكشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي

روز،  تي چون فقدان اطالعات كامل و بههاي مناسب و همچنين، وجود مشكالآوريها و فنارزيابي و انتخاب سيستم
كاران كشورهاي در حال توسعه در درك مسائل محيطي، تكنولوژيكي و گيران، معماران و مرمتصميمكم تجربه بودن ت

ها اثر ات متقابل فاكتورهاي مختلف، بر ماهيت و توانايي درك اهميت عوامل و گزينهتأثيرآوري، عدم بررسي فن
  . هاي مناسب گرديده استوژيها و تكنولحلگذاشته و موجب پيچيدگي موضوع و ايجاد چالش در انتخاب راه

هاي تاريخي در دهه بكارگيري سازگار بناها و بافت وز كردن و بازر رو، با توجه به افزايش موج انتظارات در به نيا از
توان در بازبكارگيري بناهاي تاريخي ايران جوانب فرهنگي، چگونه مي: رسداخير، سئواالتي به شرح ذيل به ذهن مي

نظران اعي و تكنولوژيكي موجود در ايران و همچنين شرايط خاص بناهاي تاريخي و نظريات صاحباقتصادي، اجتم
ها در نظر گرفت؟ بر اساس چه فاكتورهاي كمي و ها و تكنولوژيحلها، راهترين پروژهمرتبط را در انتخاب مناسب

ي با نيازهاي مادي، معنوي و هويت فرهنگي ها را در هماهنگها و تكنولوژيها، روشترين پروژهتوان مناسبكيفي مي
بندي نمود؟ آيا در نظر گرفتن معيارهاي كمي كافي است و يا توجه به معيارهاي كيفي نيز جامعه انتخاب و دسته

توان در توان معيارهاي كمي و كيفي را با هم مقايسه و ارزيابي نمود؟ چگونه ميداراي اهميت است؟ با چه روشي مي
  هاي مناسب تمامي فاكتورهاي الزم را در نظر گرفت؟حلانتخاب راه

  ، )Zavadskas,2002(ها ها و محوطههاي چند معياره به جهت حل مشكالت ساختمانمحققين معاصر از تحليل

)Ustinovicius,2001 & Larichev,2001(، ها و ميزان كارآيي انرژي ها با توجه به هزينهسازي پوشش ساختمانبهينه
      ها و ارتقاء وضعيت بنا بر اساس ليستي از معيارها ارزيابي ساختمان ،)Azar,2001(ل فرآيند طراحي در طو

)Roulet, 2002(، هاي حرارتي و تهويه بناهاي جديد سازي طراحيبهينه)Wright, 2002  &  Blondeau, 2002( ، احياي
انتخاب  ،)Zavadskas, 2004(يه گذاري مناسب انتخاب مكانيزم سرما، )Zavadskas, 2007(بناهاي فرسوده روستايي 

بازسازي  ،)Vilutiene, 2003(سهولت مديريت ) Topcu, 2004 & Hatush, 1998(مناسب پيمانكار پروژه ساختمان، 
محققين . انداستفاده نموده... و  )Ustinovicius, 2000 & Larichev, 2003(هاي تاريخي شهرها مكان ها درساختمان

ي نيز از جمله زاوادسكاس، كاكالسكاس، كودريت، مالين، لپكوا، ويلوتين و همكارانشان يك روش ارزيابي نسبي و ليتوان
تا  1996هاي پيچيده چند معياره را جهت حل مشكالت مختلف چند صفتي و چند هدفي ساخت و ساز در طي سال

    ). Zavadskas, 2001 & Kvederyte, 2000 , Maliene, 2000 , Vilutiene, 2003(اند بكار برده 2004
هاي عملي زيادي حتي در كشورهاي حلهاي تاريخي و محلي نسبتاً جديد هستند و راهبا اينحال، مشكالت ساختمان

  .)Zavadskas, 2007( توسعه يافته اروپايي براي آنها وجود ندارد
  بندي و انتخاب يك يا چند گزينه از بين انواع رتبه هاي چند معياره ابزار مناسبي دررسد استفاده از تكنيكبه نظر مي

  بندي از ازاينرو در اين پژوهش، يك دسته. هاي تاريخي باشدهاي احياي بناها و بافتهاي مختلف در پروژهحلراه
-هاي چند شاخصه صورت گرفته و حوزهگيريگيري چند معياره بخصوص با رويكرد تصميمهاي مختلف تصميمتكنيك

بندي شناسي و دستهدر گزارش حاضر، به معرفي يك طرح تحقيقاتي در زمينه روش. گرددكاربرد آنها مشخص ميهاي 
اين . هاي مناسب پرداخته شده استآوريها و فنگيري و انتخاب سيستمسازي فرآيند تصميم هاي مدلانواع تكنيك

: مستخرج از رساله دكتري مولفين تحت عنوان "رهگيري چند معياهاي تحليل تصميمشناسي مدلروش"طرح با عنوان 
  .باشدمي "بكارگيري سازگار بناهاي تاريخي ايران راهكارهاي چند معياره باز"

تحقيق  مسألهمختصراً به ذكر رويكرد تحقيق پرداخته و بيان  ،در بخش اول. گزارش حاضر شامل سه بخش اصلي است
  انواع  ،در بخش دوم پژوهش. شودسوابق تحقيقات انجام شده نيز ميگردد، در اين بخش اشاره مختصري به شرح مي

هاي ذاتي هر يك بررسي گرديده و حوزه كاربرد آنها گيري چند معياره بر اساس متدولوژي و ويژگيهاي تصميممدل
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 مناسب گيري، مدلي به منظور انتخاب تكنيكبندي و نتيجهدر مقام جمع ،شود و در نهايت در بخش سوممشخص مي
  . گرددهاي تحقيقاتي ارائه ميدر طي فرآيند پروژه

اين . باشدمي گيري مختلفهاي تصميمبندي كلي تكنيكشناسي و دستهروش ،زم به ذكر است رويكرد پژوهش حاضرال
 پردازد و به منظور جلوگيري از طوالني شدن مطالب، توضيح فرآيند يكها ميهاي كلي روشتحقيق به شرح ويژگي
  .گرددباشد و به مقاالت بعد موكول ميلفين در اين مقاله نميؤتكنيك خاص، هدف م

  هاي مرمتيگيري و مديريت پروژهتصميم .1
. توانيم در يك موقعيت خاص تصميم بهتر را بگيريمهاي اصلي در علوم مهندسي آن است كه چگونه مييكي از چالش

  هاي سازي و روشريزي ديناميك، آزمون فرضي، كنترل انبارها، بهينهريزي خطي، برنامههايي مانند برنامهنظريه
هاي زيادي براي روش. اندهاي مناسب استفاده شدهحلراه به منظور دستيابي به) MCDM( گيري چند معيارهتصميم

 گيري چند معيارههاي تصميمچارچوب روش ).Hwang, 1981( حل مشكالت چند معياره تدوين گرديده است
)MCDM (هاي فوق در مقاالت بندي پيچيده روشطبقه. هاي پيچيده متغير استهاي ساده گرفته تا روشاز روش

  ).Zavadskas, 2001  & Triantaphyllou, 2000  , Hwang, 1981, Roy, 1996( بسياري ارائه گرديده است
هاي ذكر شده هيچ كدام از روش. اردبا اين وجود، هنوز هم مشكل انتخاب يك روش صحيح در موقعيت فرضي وجود د

به عبارتي، . شوندگيري در نظر گرفته نميهاي تصميمترين روش براي تمامي موقعيتبه عنوان بهترين و مناسب
گيري چند معياره به يك حالت خاص، به هدف تحقيق و بخصوص به دقت و قابليت اعتماد هاي تصميمبكارگيري روش

  .ها بستگي داردبه داده
هاي متناقض، ها و ساختارها، ارزشهاي معاصر در زمينه ساختمان و مهندسي با انواعي از پروسهگيريشكالت تصميمم

اي كه به علت وجود ارتباط بين متغيرهاي وابسته هاي مختلف ارتباط دارد، به گونهاي متضاد و محدوديتاهداف توسعه
           هاي چندگانه رفت و برگشتي استفاده نمود يلو مستقل در حل مشكالت ساختمان، الزم است از تحل

)Skitmore, 2003  & Drew, 2001 , Skitmore, 1998( .ها و هاي مختلف، ارزشگذاريهمچنين، تفاوت در سرمايه
اي كه چنانچه ما به دنبال گردد به گونهگيري ميهاي متفاوت موجب ايجاد پيچيدگي در فرآيند تصميمعالقه

  .حل مناسب براي حل مشكل بناهاي تاريخي باشيم، الزم است به صورت چند بعدي عمل نماييمي يك راهجستجو

  سازيهاي تصميمروش .2
  :بردگيري يكي از دو روش زير را به كار ميانسان عموماً جهت اجراي تصميم

 روش آزمون و خطا -1
 سازيروش مدل -2

ها را انتخاب كرده و كند بدين ترتيب كه يكي از گزينهاقعيت برخورد ميبا و  5گيرندهدر روش آزمون و خطا تصميم
اي ديگر كند، چنانچه خطاي تصميم زياد بوده و مشكالتي بروز كند تصميم را عوض كرده و گزينهنتيجه را مشاهده مي

  .كندرا انتخاب مي
  آنها بر يكديگر را مشخص  تأثيرآن و  سازي نموده، عناصرواقعي را مدل مسألهگيرنده سازي، تصميمدر روش مدل

در يك بررسي و اظهار نظر كلي گفته . پردازدواقعي مي مسألهبيني عملكرد نمايد و به تجزيه و تحليل مدل و پيشمي
استفاده از متخصصين . باشدسازي عموماً يك فرآيند بوده كه نيازمند كار كارشناسي متناسب نيز ميشود كه مدلمي

  :آيدسازي ضروري بوده و در مقابل، فوائد زير بدست ميدر امر مدل
 جويي در هزينهصرفه -1
 جويي در زمانصرفه -2
 استفاده در طراحي -3
 بيني رفتار و عملكرد سيستمپيش -4
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 گيري چند معياره هاي تحليل تصميمشناسي مدلروش

  125-113: صفحات مقاله 

 كمك به اهداف آموزشي-5
  .دهيمسازي را مورد بررسي قرار ميسازي، انواع مدلبا توجه به مزاياي مدل

  هامدلانواع  -1-2
ر د (Turban & Aronson, 1998) و توربن و آرنسون (Francisetal, 1992) جمله فرانسيس و همكارانافراد مختلفي از

  :دسته تقسيم نمود 4ها را به توان انواع مدلبندي نظرات آنها مياند كه با جمعاين زمينه اظهارنظر كرده
 هاي فيزيكيمدل •
 هاي شماتيكمدل •
 هاي مفهوميمدل •
 هاي رياضيدلم •

مانند نقشه يك ساختمان، ماكت يك محوطه بزرگ و . كنندواقعيت را در ابعادي كوچكتر ارائه مي 6هاي فيزيكيمدل
  ها مانند واقعيت رفتار كنند، اين مدلواقعيت را به صورت سمبليك يا شماتيك ارائه مي 7هاي شماتيكغيره؛ مدل

هاي سازماني، معرفي يك نقشه با مانند چارت. به واقعيت نزديك هستندهاي فيزيكي كمتر كنند و نسبت به مدلمي
روابط  9هاي رياضيشوند؛ مدلاي از مفاهيم و جمالت بيان ميبا مجموعه 8هاي مفهوميهاي مختلف و غيره؛ مدلرنگ

  .كنندعناصر را از طريق متغيرها و پارامترها بيان مي
  گيريفرآيند تصميممدل كلي : 1شكل 

 
  هاهاي حل مدلروش -2-2

گاهي اوقات . طلبدسازي يا تبديل مسائل به صورت مفاهيم و عبارات يك هنر است و حل آن نيز ذوق خاصي ميمدل
مدل نياز به بررسي و كند، اما گاهي حل ساخت مدل به تنهايي منجر به بهبود شده و حل بهينه يا مناسب را ارائه مي

  اي آماري، حل بهينه، هروش. توان جواب قابل قبولي براي مدل پيدا كردتعمق بيشتري دارد و به راحتي نمي
  .باشندها ميهاي حل مدلهاي ابتكاري از جمله روشسازي و روششبيه

  گيريهاي كالن در تصميممدل -3-2
پرداز بزرگ، سايمون، نظريه. باشداصلي مديريت مي ةگيري جوهريماز نظر بسياري از دانشمندان علم مديريت، تصم

گيري بنا به فرآيند تصميم. گيري را نشان دهدتواند اهميت تصميمداند و اين ميگيري ميمديريت را مترادف با تصميم
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  :تواند در سه مرحله خالصه گرددنظر جان ديويي، مي
 مشكل كجاست؟ -1
 ها كدامند؟حلراه -2
 حل كدام است؟بهترين راه -3

  .گيري را بصورت زير مورد بررسي قرار دهيمتر فرآيند تصميمتوانيم مراحل دقيقاگر اين نظر بسط يابد، مي

  10هاي تحليل تصميممدل -3-4
  :توان تقسيم نمودمي) 3شكل (هاي تحليل تصميم را به سه گروه اصلي مدل

 )Yoon, 1995( 11هاي چند معيارهسيستم -1
 )Turban, 1995( 12بان تصميميهاي پشتيستمس -2
  )Howard, 1984( 13هاي تك هدفيسيستم -3

  هاي چند معيارهسيستم .3
به طور كلي عناصر يك . توان مسائل چند معياره را به صورت يك سامانه در نظر گرفتجهت تبيين بيشتر موضوع مي
  :سامانه چند معياره عبارتند از

 :عناصر ورودي •
 .هاها و محدوديتسياست ،ترجيحات ،اهداف زير ،معيارها ،ليهدف ك ،هاگزينه

 :پردازشگرها •
 هاي چند معيارهتكنيك

 :عناصر خروجي •
 .هاهاي ارضاكننده و تحليل حساسيت جوابجواب ،هاي قابل قبولجواب ،هاي موثرجواب ،هاي مرجحجواب

  خت و آنها را به طور دقيق تعريف كرد و سپس به را به خوبي شنابراي تحليل يك سامانه چند معياره بايد عناصر آن 
  .دهيمعناصر يك سامانه چند معياره را نشان مي شماره دودر شكل . سازي و تجزيه و تحليل آن پرداختمدل

  عناصر يك سامانه چند معياره: 2شكل 

 
  گيري با معيارهاي چندگانهتصميم -3-1

گيري در حضور معيارهاي متفاوت و است كه به فرآيند تصميممبحثي  (MCDM)گيري با معيارهاي چندگانه تصميم
اي مفاهيم پاره ،MCDMي عليرغم گستردگي موارد استفاده. )(Colson, 1989 پردازدبعضاً متناقض با يكديگر مي

  .دهيماين خصوصيات مشترك را نشان مي 3وجود دارند كه در شكل  MCDMمشترك در تمامي مسائل 
هم باشند،  معيارها ممكن است در تعارض با. داراي اهداف چندگانه يا معيارهاي چندگانه باشد تواندمي مسألههر 

تواند گونه مسائل ميحل اين. گيري متفاوت نيز باشندهاي اندازهاهداف و معيارهاي متفاوت ممكن است داراي مقياس
  .هاي موجود باشديا به معناي طراحي بهترين جواب و يا انتخاب بهترين جواب از ميان جواب
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 گيري چند معياره هاي تحليل تصميمشناسي مدلروش

  125-113: صفحات مقاله 

  

  

  

  ارهگيري چند معيهاي تصميمخصوصيات مشترك انواع مدل: 3شكل 

ميمصتليلحتياهلدم
Decision Analysis Methods

يفدهكتيريگميمصتياهلدم
Single Objective Decision Making (SODM)

ميمصتنابيتشپياهمتسيس
Decision Support Systems (DSS)

هرايعمدنچيريگميمصتياهلدم
Multiple Criteria Decision Making (MCDM)

اههنيزگ
Alternatives

هصخاشدنچيريگميمصتياهلدم
Multiple Attribute Decision Making 

(MADM)

هفدهدنچيريگميمصتياهلدم
Multiple Objective Decision Making 

(MODM)

هناگدنچفادها
Objectives

هناگدنچياههصخاش
Criteria

اههصخاشياهنزو
Weights

كرتشمتايصوصخ

باختنا
يراذگتيولوا

يدنبهبتر

باختنااييحارط
Design or Decision

سايقميبياهدحاو
Ineommensurable Units

ندشيمكلباقفادهازاياهعومجم

هدشفيرعتياهتيدودحمزاياهعومجم

فادهانيبامتالدابتنييعتتهجيدنيآرف

كرتشمتايصوصخ

يحارط
Design

 
  گيري چند معيارهبندي كلي تصميمدسته -2-3

بندي كلي دسته شماره چهاردر شكل . كلي تقسيم نمود ةتوان به سه دستگيري چند معياره را ميهاي تصميممدل
  .دهيمگيري چند معياره را نشان ميتصميم

  گيري چند معيارهبندي كلي تصميمدسته :4شكل 

  
  هاي گسسته و پيوستهمدل -1-2-3

  اگر تعداد مجموعه . هاي چند معياره را از نظر تعداد گزينه به دو دسته گسسته و پيوسته تقسيم نمودتوان مدلمي
برخي  .(Korhonen et.al, 1992)ناميم چند معياره را گسسته مي مسألهقابل شمارش باشد،  (Fd)هاي قابل قبول جواب
اين نوع مسائل را به  (Zimmerman, 1996)و زيمرمن  (Whang & Yoon, 1981)لفين مانند هوانگ و يون ؤاز م

هاي قابل قبول اگر تعداد مجموعه جواب. اندنامگذاري كرده (MADM)گيري چند شاخصه هاي تصميماختصار مدل
(Fd)  ناميمياره را پيوسته ميچند مع مسألهغيرقابل شمارش باشد، در اين صورت .  

- با برخي استثنائات مانند برنامه(و همچنين زيمرمن اين نوع مسائل را  (Hwang & Masud, 1979)هوانگ و مسعود 
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  .اندناميده (MODM)گيري چند هدفه هاي تصميممدل) ريزي عدد صحيح

 MODMو  MADMگيري هاي تصميمانواع مدل -3-3
  :گيري چند معياره را به دو دسته اصلي ذيل تقسيم نمودهاي تصميمتوان مدلاز ديدگاه كلي مي

 14گيري چند هدفههاي تصميممدل -1
 15گيري چند شاخصههاي تصميممدل -2

هاي سيستم، اهداف متفاوت و نيز بايست بهترين آلترناتيو، بر اساس محدوديتگيري چند هدفه ميهاي تصميمدر مدل
توان گيري با اهداف چندگانه را ميمسائل تصميم. گيرنده براي اين اهداف طراحي گرددميممقدار مطلوب مورد نظر تص

  :به صورت كلي زير در نظر گرفت
max[f1(x),f2(x),…,fk(x)] )1 ( 

st: gi(x)≤0 (i=1,2,…,m) 

هر يك از  د كهباشميگيري چند شاخصه، با تعدادي از آلترناتيوهاي از پيش تعريف شده و محدود هاي تصميمدر مدل
گيرنده بر اساس بايد تصميمحال مي. كنندگيرنده را ارضا ميهاي مورد نظر تصميمآلترناتيوها، سطحي از مشخصه

  .ميزان و نوع اطالعات در دسترس از آلترناتيوها و معيارها، بهترين آلترناتيو را انتخاب نمايد
 MODMو  MADMمقايسه : 1جدول 

MCDM      
  MADM  MODM  موارد متفاوت       
  اهداف هاشاخص معيارها
  اندضعيف بيان شده اندصريح بيان شده اهداف
  اندضمني بيان شده اندصريح بيان شده هاشاخص

  مشخص كامالً غيرمشخص هامحدوديت
  تعداد نامحدود تعداد محدود، مشخص هاگزينه
  زياد كمDMتعامل با
  طراحي ارزيابي و انتخاب تفادهنحوه اس

  گيري چند شاخصهمفاهيم اساسي در تصميم -4-3
معيارها و  ،هاآرمان ،اهداف ،هامشخصه: گيري چند شاخصه عبارتند ازهاي تصميمپنج لغت اصلي در ادبيات مدل

  . گيريماتريس تصميم

  16هامشخصه -1-4-3
  گيرنده هاي تصميمهر آلترناتيو بسته به خواسته. لترناتيو باشدبايست در يك آمشخصه، عبارت است از خاصيتي كه مي

  .ها مرتبط باشدتواند با تعدادي از مشخصهمي

  17اهداف -2-4-3
. تفاوت هدف و آرمان نيز در همين نكته است. شودآن چيزي است كه تا دست يافتن نهايي به آن تعقيب مي ،هدف

  .مان ممكن است هرگز دست يافتني نباشدهدف بايد دست يافتني باشد، در حالي كه آر

  18آرمان-3-4-3
ممكن است به آرمان دست يافت، يا به آن نرسيد و يا حتي از . باشدمقداري است كه مطلوب يك خواسته مي ،آرمان

  .آن گذشت

  19معيار -4-4-3
  . معيار، پايه ارزيابي است. گيري موثر بودن استبه معناي اندازه ،معيار
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  125-113: صفحات مقاله 

  20گيريتصميمماتريس  -4-3- 5
؛ ماتريسي است Dيك ماتريس تصميم . توان بطور كامل، به فرم ماتريسي تعريف نمودچند شاخصه را مي مسألهيك 
m×n  كه درايهXij  آن نمايانگر ارزش مشخصهj ام براي آلترناتيوiآلترناتيو . ام استi ام را باAi  و مشخصهj ام را باXj 

  :توان نشان داده شودبه صورت زير نيز مي Ai, i=(1,2,…,m)در اين صورت، . دهندنمايش مي
Xi= (Xi1, Xi2, …, Xin) )2(  

  :و يا به صورت بردار ستوني زير
 Xj= (X1j, X2j, …, Xmj)T )3(  

هاي آن، باالترين و بهترين مقادير را آل، آن آلترناتيوي است كه تمامي مشخصهچند شاخصه آلترناتيو ايده مسألهدر 
  :دارا باشد

A*= (x*1,x*2,…,x*j,…,x*n)  )4 ( 

x*j= maxi Uj(xij)   i= 1,2,…,m  )5 (  
آل وجود خارجي ندارد، لذا تمام ، آلترناتيو ايدهMADMدر . باشدامين مشخصه ميj تابع ارزش  ةنشان دهند Uj)0(كه 

  .آل نزديك باشدتالش بر اين خواهد بود تا آلترناتيوي يافت شود كه تا حد امكان به اين آلترناتيو ايده
  گيري چند شاخصه از نظر پردازش اطالعاتهاي تصميمبندي انواع مدلدسته: 5شكل

  
  گيري چند شاخصهها در تصميمانواع مدل -3- 5

  همگي سعي دارند مشخص نمايند كه چگونه به كمك اطالعات  (MADM)گيري چند شاخصه هاي تصميمتكنيك
دو نوع برخورد عمده در پردازش . انتخاب نمود) گيرندهاز ديدگاه تصميم(توان بهترين آلترناتيو را ا، ميهمشخصه

 شماره پنجدر شكل ). تعاملي(هاي جبراني ؛ و مدل)تعامليغير(هاي غيرجبراني وجود دارد؛ مدل MADMاطالعات در 
ايم و به علت جلوگيري از ازدياد مطالب از ندي كردهببر اساس نوع پردازش اطالعات دسته را MADMهاي مختلف مدل

  .     كنيمنظر ميتوضيح هر يك به تنهايي صرف

  گيريهاي تصميممحيط -6-3
توان به سه دسته اصلي محيط تحت قطعيت، محيط تحت ريسك و محيط تحت عدم گيري را ميهاي تصميممحيط

از ديدگاه در دسترس  .دهدها را نشان مياز اين محيط هاي هر يكويژگي شماره شششكل . قطعيت تقسيم نمود
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ها، قطعيت و عدم قطعيت نشانگر دو نقطه غايي هستند، در حاليكه ريسك، يك موقعيت بينابيني را نشان بودن داده
 دهدمي

  گيريهاي تصميمانواع محيط: 6شكل  

  

 شاخصه هاي چندهاي حل مدلانواع روش - 7-3
را از نظر تعداد گزينه به دو دستة گسسته  (MCDM)هاي چند معياره توان مدلگونه كه گفته شد، به طور كلي ميهمان

(MADM)  و پيوسته(MODM) گيري هاي تصميمهاي حل مدلبندي كلي روشدر اين قسمت به دسته. تقسيم نمود
 ،دهيهاي بدون وزنروش: ازهاي چند شاخصه عبارتند لهاي حل مدانواع روش. پردازيممي) 7شكل (چند شاخصه 

  .هادهي روي گزينههاي وزندهي روي معيارها و روشهاي وزنروش
 دهيهاي وزنگيري چند معياره از نظر روشهاي تصميمانواع مدل: 7شكل 

  MADMهاي دهي مدلهاي بدون وزنروش -1-7-3

به عبارت . شودگيرنده مشخص نشده و فقط ماتريس تصميم بيان ميها هيچ نوع ترجيحي از طرف تصميمدر اين روش
گيرنده ترجيحي روي معيارها و يا ديگر معيارها و عملكرد هر گزينه بر روي معيارها مشخص است، اما از طرف تصميم

  . گرددآلترناتيوها بيان نمي

  MADMي  دهي روي معيارهاهاي وزنروش -2-7-3
  :هاي زير بيان گردددر اين روش، ترجيحات معيارها نسبت به هم مشخص است و ممكن است به يكي از صورت

 سطح استاندارد بر روي معيار •
 ترجيح معيارها به صورت كيفي •
  ترجيح معيارها به صورت كمي •

  MADMهاي دهي روي گزينههاي وزنروش -3- 3-7
شود و هدف تعيين بهترين گيرنده بيان ميتوسط تصميم) به صورت دو به دو( در اين روش، ترجيح بين آلترناتيوها
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  125-113: صفحات مقاله 

  .باشدآلترناتيو در كل مي

  هاي چند شاخصهها در مدلمشخصه -3- 8
  :گردندگيري چند شاخصه معموالً با دو نوع مشخصه تعريف ميهاي تصميمهر آلترناتيو در مدل

 هاي كميمشخصه •
  هاي كيفيمشخصه •

  . هاي كيفي و كمي ارائه شده استگيري مشخصههاي تبديل و اندازهانواع مقياس هشت شمارهدر شكل 
  گيري چند معيارههاي تصميمها در مدلمشخصه: 8شكل 

 
  را با هم مقايسه نمود؟ )كمي و كيفي( هاتوان اين دو نوع مشخصهسئوال مهم اين است كه چگونه مي

گيري چند هاي تصميمر دشوار است، اكثر مدلبسيا (Ratio)هاي كيفي به مقياس نسبي تبديل مشخصه از آنجا كه
  هاي كيفي به كمي استفاده براي تبديل مشخصه (Interval) ايو يا فاصله (Ordinal)هاي ترتيبي شاخصه از مقياس

   21اي استفاده از مقياس دو قطبيگيري يك شاخص كيفي با مقياس فاصلهيك روش عمومي در اندازه. كنندمي
  :اي است، به قرار زيرفاصله

  
باشد به طوري اي ميبر اساس يك مقياس ده نقطه) هاي با جنبه مثبتبه صورت فوق براي شاخص(گيري اين اندازه

. ن از شاخص مورد نظر استكننده مينيمم ارزش ممكن و ده مشخص كننده ماكزيمم ارزش ممككه صفر مشخص
  .همچنين نقطه وسط نيز نقطه شكست مقياس بين مساعدها و نامساعدها است

هاي با جنبه منفي به منظور هماهنگي در محاسبات به صورت ذيل گيري به طور مشابه براي شاخصاين مقياس اندازه
  :گرددتنظيم مي

  
هاي شوند، ضمناً ارزشهاي فوق كمتر مورد استفاده واقع ميهاي صفر و ده عمالً در مقياسشمورد توجه است كه ارز

  .برد كار هاي فوق بههاي واسطه از مقياستوان به عنوان ارزشرا مي 8و  6، 4، 2

 "ياس كردنمقبي"بايد از ) هاي گوناگونبه ازاي شاخص(گيري هاي مختلف اندازهشدن مقياسبه منظور قابل مقايسه
  يكي از طرق . شوندگيري ميبدون بعد اندازه) nij(هاي تبديل شده كه بدان طريق عناصر شاخصاستفاده نمود، 

گيري مفروض را بر نرم موجود از ماتريس تصميم) rij(در اين روش هر عنصر  .است "نرم"مقياس كردن استفاده از بي
  :م، يعنيكنيتقسيم مي) xjبه ازاي شاخص (ام jاز ستون 
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شده و مقايسه كلي آنها در نتيجه ) از بردار نظير(هاي ماتريس مفروض داراي واحد طول مشابه بدين طريق كليه ستون
نيز  "مقياسي فازيبي"و  "مقياس كردن خطيبي"هاي ديگري مانند مقياس كردن از روشبراي بي. گرددسهل مي

   . گردداستفاده مي
  گيري چند شاخصه از نظر نحوه كاربردهاي تصميماع مدلبندي انودسته: 9شكل 

هصخاشدنچيريگميمصتياهلدم
Multiple Attribute Decision Making (MADM)

اهصخاشدرومردتاعالطاطيحمدرومردتاعالطا تسينسرتسدردتاعالطا

طلستدتم
Dominance Method

هنانيبدب
Pessimestic

هنانيبشوخ
Optimestic

يسكامينيم
Minimax

سكاميسكام
Maximax

يبيترت
Ordinal Preference

يلصا
Cardinaly

درادناتساحطسرد
Standard

عماجشخبتياضردتم
Conjunctive Satisfying

صاخشخبتياضردتم
Dejuctive Satisfing Method

فارگوكيسكلدتم
Lexiograph

فذحدتم
Elimination Method

نيزوهداسعومجم
SAW

يبتارمهلسلسليلحت
AHP

TOPSIS

ELECTRE

HRM

WP

طوبرمتاعالطاهبيزاين
هصخشميدنبتيولواهب
دنرادناههنيزگواه

نيميسكام
Maximin

سكاميسكام
Maximax

دنراداههصخشمصوصخردتاعالطاهبيزاين

يبيترتدتم

DMهصخشميبسنتيولوايتسياب
زاونييعترگيدمههبتبسناراه

ديامنفيرعتشيپ

يهدنزواباههصخشمتيمها
  دوشيمصخشم

 گيري چند شاخصه از نظر نحوه كاربردهاي تصميمبندي انواع مدلدسته -9-3
   بندي ازاين دسته. توان به سه دسته اصلي تقسيم نمودكاربرد مي گيري چند شاخصه را از نظر نحوههاي تصميممدل

گونه اطالعاتي در طبق اين شكل اگر هيچ. مشخص شده است شماره نهگيري چند شاخصه در شكل هاي تصميمدلم
د در مورد محيط باشد، اگر اطالعات موجو. مورد شاخص در دسترس نباشد، بهتر است از روش تسلط استفاده شود

اگر . شودماكس پيشنهاد ميين و مينيمها اطالعاتي موجود نباشد، استفاده از روش ماكسيشاخص ةيعني دربار
اطالعات در مورد شاخص ارائه شده باشد، آنگاه اطالعات يا در سطح استاندارد است، يعني به ميزان قابل قبولي 

هاي ترتيبي يا هاي برخوردار از مقياسكند، كه در اين صورت ممكن است با دادهشاخص مربوطه و وزن آنها را بيان مي
  .يري شودگاصلي اندازه

  بندي جمع
اسبي در من هايابزاردهي آنها وزن هاي كمي و كيفي وچند معياره با اتخاذ انواع مشخصه گيريهاي تصميمتكنيك

هاي كيفي به كمي هاي متعددي براي ارزيابي و تبديل مشخصهها از روشاين تكنيك. دنباشگيري ميتحليل تصميم
هاي داراي جواب MADMهاي هاي غيرقابل شمارش و تكنيكاراي جوابد MODMهاي تكنيك .كنندمي استفاده

خاصي براي آن وجود  است و قائده MADM مسألهخود يك  MADMهاي انتخاب تكنيك. باشندشمارش ميقابل
  . توان مدل ذيل را مورد استفاده قرار دادانتخاب كلي مي ندارد، ولي به عنوان يك قاعده

هاي براي دستيابي به اين هدف روش. شودها، از قضاوت خبرگان استفاده مييابي به مشخصهبه منظور تعيين و دست
مولفين پژوهش حاضر در . اندتوسعه يافته... فكري، فكرنويسي، سينگتيكز، دلفي و هاي طوفانمتعددي مانند روش
  .ها خواهند پرداختبندي و تشريح اين روشمقاالت آتي به دسته
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  125-113: صفحات مقاله 
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