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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییر طراحی شهری شهرها برای سالمت مطالعه موردی شهرشیراز  انجام شده است روش 

نفر از مجموعه مهندسین شهرسازی هر شیراز می باشد و  485تعداد اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بوده جامعه آماری 

نفر به صورت تصادفی انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد و مقادیر آلفای کرونباخ  124نمونه آماری تعداد 

بر سالمت روانی و  پرسشنامه دال بر تایید و نرمال بودن آن است.  نتایج نشان داد بین تغییر طراحی شهری شهر شیراز

جسمانی افراد رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین تغییر در طراحی مبلمان شهری بر سالمت فراد نیز رابطه معنادار بدست 

 امده است.

 

 تغییر، طراحی شهری، سالمت، شهرشیرازهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه:

ندگی شهری در آنها به وقوع می پیوندند خیابان ها میادین فضاهای شهری به مفهوم صحنه ای است که فعالیت های عمومی ز

و پارک های یک شهر فعالیت های انسانی را شکل می دهند این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و بی تحرک محل کار و 

یح در شهر را سکونت اجزاء اصلی و حیاتی یک شهر را تشکیل داده شبکه های حرکت مراکز ارتباطی و فضاهای عمومی و تفر

 تامین می کنند.

مشکالت و عوارض فزاینده ناشی از چاقی مفرط و کم تحرکی در جهان و ایران محققان را به چاره جویی در این زمینه انداخته 

است . دردورانی که محدودیت های زندگی مکانیکی به انسا ن اجازه در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ورزش را نمی دهد، 

در فضاهای شهری و به اهدافی همچون خرید و یا رفت و آمد، بهترین محل سرمایه گذاری برای فعالیت های پیاده روی 

فیزیکی است. از طرف دیگر تحقیقات نشان دهنده تاثیرات محیط ساخته شده بر میزان پیاده روی اشخاص است. بر این اساس 

ده روی در فضاهای شهری ایران بوده و در چند بخش صورت فضایی موثر بر میزان پیا-هدف تحقیق یافتن کیفیات کالبدی 

 گرفته است. 

شهر و فضاهای عمومی آن، نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان از طریق تأثیر بر سالمت جسمانی و روانی آ نها دارد. هم 

ها دامن می زند. پزشکان  اکنون معضل بسیاری از شهروندان، بیماری های غیر واگیری است که شرایط کالبدی شهرها بر آن

ظهور این بیماری ها را به دلیل تغییر شیوه زندگی به سوی کم تحرکی، تغذیه ناسالم، وابستگی به اتومبیل و در نتیجه اضافه 

تر وزن و چاقی افراد میدانند. فضاهای شهری موجود از یک سو با ایجاد موانع بسیار برای افراد پیاده، آ نها را به فعالیت بدنی کم

 سوق میدهند و از سوی دیگر امکان دسترسی آن ها را به مکان های عرضه تغذیه سالم محدود مینمایند. 

نتایج حاصل از بررسی تحقیقات موجود، به صورت چارچوب مفهومی پیشنهادی تبیین کننده رابطه بین ویژگی های کالبدی 

افراد بزرگسال ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد فضاهای شهری و چاقی، همچنین دو رفتار فعالیت بدنی و تغذیه 

که سالمت یکی از ابعاد بنیادی طراحی فضاهای شهری است. براساس چارچوب پیشنهادی، عوامل تأثیرگذار بر چاقی، ویژگی 

 نیت، الگوی شبکهمقصد، مسیر و محدوده، شامل اختالط کاربری، ایمنی و ام -های کالبدی از فضاهای شهری به مثابه مبداء

معابر، ویژگی های زیباشناختی و اقلیمی، و قابلیت دسترسی به انواع مقاصد فعالیت بدنی و فروشگاه های غذایی می باشند. 

 تحقیقاتی از این نوع می توانند پایه های اولیه انجام تحقیقات تجربی در کشور را فراهم نماید.

می و روانی، فضاهای شهری و مسکونی معاصر را تهدید می کند. فقدان ایمنی بحران سالمت وعدم ایمنی محیطی در ابعاد جس

شهروندان در مقابل تصادفات، عدم امنیت در فضاهای شهری وسکونتی, انزوا، افسردگی وگسست اجتماعی در محالت شهری 

ری ومحیطی هستند. ونیز وابستگی مفرط شهروندان به اتومبیل وکم تحرکی در اقشار مختلف از بیماری های مزمن شه

درچنین شرایطی اتخاذ رویکرد های نوین برنامه ریزی وطراحی محیط برای ارتقای سالمت محیطی شهروندان ضروری است. 

طراحی فضاهای بازومحالت شهری متناسب باآسایش وسالمت شهروندان  یکی ازاهداف طراحی شهری پایدار به شمار می رود 

گسترش زیادی داشته و ارائه راهنماها ومعیارهای طراحی برای  -کشورهای توسعه یافتهبه ویژه در -که در رسالهای اخیر

 آسایش، سالمت و ایمنی شهروندان ازنتایج چنین رویکردی بوده است.

بر این اساس طراحی  فضاهای باز وسبز محلی، برنامه ریزی فضاهای شهری پیاده، ایجادمحالت متراکم با کاربری های مختلط 

تجاری واداری،اجرای طرح های شهری میان افزا در فضاهای باز وبال استفاده، افزایش دسترسی فیزیکی وبصری مسکونی و

تفریحی در محله، کاهش  -اجتماعی و تجاری -ساکنان به طبیعت از طریق طراحی طبیعت گرا، ایجادفرصت های فرهنگی 

ت عمومی نظیر مدارس محله ای، توسعه شبکه حمل ونقل وابستگی زندگی شهری به اتومبیل از طریق تجهیز محالت به خدما

بین محلی و ارتقای کیفیت فضاهای جمعی در مراکز محلی متناسب با گروه های جمعیتی استفاده کننده از راهبردهای پایدار 

 برای ارتقای سالمت وایمنی عمومی در محیط شهری شناخته شده است. 

شهری واستفاده بیشترشهروندان نیز به ترویج وگسترش فعالیت فیزیکی و حمل  بدیهی است که افزایش کارایی محیط ومنظر

 نقل غیر موتوری نیز کمک خواهد کرد.
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 بازنگری پژوهش های پیشین

ها رویکردهای  رجبی، زهرا؛ فیضی توتکله، زهره؛ خاوری نصیر محله، علی؛ ضوابط و مقررات شهرسازی و منابع مالی شهرداری

 (254تا  221از  -صفحه  )جلد ششم( ) 77شماره  - 2411پاییز « یت و حسابداری پژوهشی نوین در مدیر

مجموعه تصمیمات مردم ساکن هر شهر، شکل آن شهر را می سازد. ولی شهر باید کنترل شود، چون زندگی شهر با هرج و مرج 

ی جوامع برای کنترل تصمیمات  ، همهو بدون سازوکارهای انتظام بخش و قابل اجرا رو به نابودی خواهد رفت. بر همین اساس

مردم و عملکرد صحیح و آسان، نیاز به قوانین و مقررات دارند تا بتوانند با اطمینان زندگی کنند، به کار خود بپردارند و بدانند 

ردم را که توان انتظار پیروی از این مقررات را داشت. ضوابط و مقررات شهرسازی، آن بخش از تصمیمات م که از دیگران هم می

که مفهوم عدالت را در طول زمان و همچنین در « ی پایدار توسعه»کند و  بازتاب فضایی و کالبدی دارد، کنترل و هدایت می

عنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع از ضوابط و مقررات قرار گیرد. اگر ضوابط و مقررات  تواند به عرض زمان در بردارد، می

ی پایدار، تدوین شود و به همان صورت نیز به اجرا  های توسعه منظور تحقق اهداف و آرمان ، بهشهرسازی، به نحو کارآمدی

ی پایدار خواهد بود. در این میان تنگناهای  های توسعه ی شکل گیری نوعی سکونتگاه )شهر(، با آرمان« تضمین کننده»درآید، 

های ناپایدار، آفت این نقش خواهد شد و موجب ناپایداری  شیوهمالی نظام مدیریت شهری و اتکای آن به تامین درآمد از طریق 

 شود. ی شهر می توسعه

دیزی جانی، غالمعلی؛ شمس الدینی، علی؛ نویسنده مسئول : رضایی، محمدرضا؛ باز تعریف و کاربست اصول و معیارهای 

 -، سال یازدهم 2411بهار « قه ای شهرگرایی جدید در راستای مالحظات بومی شهرها مجله : جغرافیا و برنامه ریزی منط

 ( 138تا  117از  -پژوهشی)صفحه -علمی 1شماره 

در جهت رفع مشکالت ناشی از فرسودگی و زوال مراکز شهری و گسترش افقی شهرها جنبش نوشهرگرایی بـه وجـود آمـد. 

با توجه به مشکالت و مسایل عدیده  تر است. نوشهرگرایی مجموعه ای از عوامل توسـعه ای بـرای ایجاد جوامع بهینه و جذاب

ای که از گسترش افقی و پراکنده شهر شیراز حادث شده است، استفاده از دیدگاه های نظری شهرگرایی جدی و نمونه های 

موفق اجرا شده در کشورهای توسعه یافته, میتواند در اصالح و ارایه الگوی بومی شهرسازی موثر باشد. هدف این مقاله باز 

و کاربست اصول و معیارهای شهرگرایی جدید در راستای مالحظات بومی شهر است. سوال اصلی مقاله این است که تعریف 

اصول و معیارهای نوشهر گرایی با توجه به مالحظات بومی و محلی چگونه قابل تبیین و باز تعریف است؟ روش انجام این مقاله 

برنامه ریزی و طراحی کالبدی احداث یک شهرک جدید بر اساس  توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که

 شهرگرایی جدید و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به آن براساس مالحظات بومی الگوی مناسبی برای شهرسازی به دست دهد.

ا تاکید بر زمینه گرایی بحریه، پروشا؛ طوفان، سحر؛ اکبری نامدار، شبنم؛ بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز ب

 ( 27تا  3از  -صفحه  13 ) ISCپژوهشی/-علمی 57شماره  - 2577بهار « مطالعات شهر ایرانی اسالمی 

داشته و   های هر فرهنگ تاکید ها و ویژگی عنوان رویکردی مهم در معماری، بر حفظ ردپای گذشته و تفاوت گرایی به زمینه

دارند و معماری سنتی   هایی غنی از فرهنگ و هویت گذشتگان را همراه کهن شهرها، نشانه  ریشه در هویت هر ملیت دارد. بافت

های محیطی و  ای است پربار از هماهنگی و همزیستی با ویژگی حال که نمونه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ درعین

که شهر با بازار آن معنا و مفهوم  ای آمد به گونه یشمار م ارزشهای مکانی. در شهرهای سنتی ایران، بازار عنصری بنیادین به

شهری کامل، قدمت، وسعت، تنوع عملکردی و ارزش معماری بسیار دارد. پژوهش  یافت. بازار تبریز نیز در قالب یک بلوک  می

گیری و  ، شکلیابی ای موثر بر بازار تبریز، در مقیاس شهری )مکان حاضر بر آن است تا به استخراج و تبیین عوامل زمینه

شوند که اوال، کدام  می  گونه تبیین گسترش( و معماری )پراکندگی کالبدی و کارکردی( بپردازد. بنابراین، سواالت پژوهش این

ای  اند؟ )مقیاس کالن( ثانیا، کدام عوامل زمینه ه گیری و گسترش بازار تبریز موثر بود یابی، نحوه شکل ای در مکان عوامل زمینه

اند؟ )مقیاس میانی(. روش تحقیق اتخاذ شده در این  های بازار تبریز موثر بوده گیری و پراکندگی عناصر و کاربری لدر نحوه شک

باشد که ازطریق مطالعه اسنادی، جستجو در کتب  پژوهش، روش تحقیق استنباطی مبتنی بر تحلیل محتوای مستندات می

های میدانی از وضع موجود،  ی قدیمی تبریز و بازار آن، نیز تحلیل یافتهها و عکسهای هوای ها، تحلیل نقشه تاریخی و سفرنامه
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گیری بازار، در مقیاس کالن شهری و  ای موثر بر شکل سعی در بازخوانی موضوع و حصول نتیجه دارد. استخراج عوامل زمینه

عه بازار تبریز و عناصر آن در طول گیری و توس دهد که شکل می برنامه معماری مرتبط با پراکندگی کالبدی و کارکردی، نشان 

ای  است. تاثیر شاخص زمینه تاثیر ساختار محیطی، فرهنگی، اجتماعی، حکومتی و اقتصادی شهر قرار داشته اعصار، تحت

تقاضا و نمود  -گیری مقوله نیاز، رابطه عرضه موقعیت جغرافیای سیاسی شهر و شاخص ساختار ارزشی اقتصادی بازار بر شکل

 است. ب کالبد بازار تبریز در مقیاس کالن و میانی اهمیت بیشتری داشتهآن در قال

نویسنده : شکیبا، پریا ویولت؛ طبیبیان، منوچهر؛ قدیمی قیداری، عباس؛ نویسنده مسئول : حبیبی، سید محسن؛ تبریز، 

 ISC ( 28پژوهشی/-علمی 48شماره  - 2577زمستان « مدرنیته و تأثیر آن بر شهرسازی مدرن ایران تاریخ اسالم و ایران 

 ( 118تا  282از  -صفحه 

آمدن آقامحمدخان قاجار و تشکیل حکومت واحد مرکزی قدرتمند، ایران وارد مرحلۀ جدیدی از حیات سیاسی و  با روی کار 

بریز در سال ای متفاوت ادامه یافت. تأسیس دارالسلطنۀ ت گونه  شاه به اجتماعی خود شد و این دوران با بر تخت نشستن فتحعلی

السلطنه را در مسیری  میرزای نایب فراهانی، عباس مقام  ق. با حضور وزرای بزرگی چون میرزا عیسی و میرزا ابوالقاسم قائم 2125

های سنگین از  تبدیل کند. شکست« طرح نو»دربار تهران، به کانونی برای « بساط کهنۀ»قرار داد که تبریز را در خارج از 

مقام بزرگ و جامعه به وجود آورد و چرایی سترگی را مطرح  میرزا و قائم اساسی و عمیقی را در ذهن عباس روسیه بحران فکری

تواند سرآغاز بیداری ایرانیان تلقی شود. همزمان با ایجاد تغییراتی در ارتش و تشکیل نظام جدید، تجددطلبی در  کرد که می

به شهر و شهرسازی کشیده شد و چهرۀ شهر تا حدی دگرگون شد. بعدها این تبریز تنها در اندیشه باقی نماند، بلکه گسترۀ آن 

تغییرات، تبدیل به الگویی برای اقدامات مشابه در تهران و سپس در برخی شهرهای ایران شد. نگارندگان این مقاله درصدد 

تبریز مادیت یافت و الگویی برای تغییرات باشند. تأثیرات این بازخوانی در شهر  خوانی مدرنیته در مکان دارالسلطنه تبریز می باز

نقطۀ شروع « مکتب تبریز»و « شیوه تبریزی»شهری در ایران عصر قاجار و پهلوی شد. اصول و مبانی شهرسازی نوگرا به 

یه متون و منابع و تجز گیری از  دگرگونی شهر و شهرسازی ایران شد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این ادعا با بهره

 ها براساس رویکرد توصیفی و تبیینی است. و تحلیل داده

شماره  - 2578پاییز « یوسفی، سوسن؛ بررسی نقش تفکیک و افراز در قوانین شهرسازی و آماده سازی اراضی مطالعات حقوق 

 ( 44تا  17از  -صفحه  ) 54

وسعه هایی که جهت شکل گیری سکونت ایجاد فضاهای سکونتی باکیفیت، پیشنیاز هر مجتمع زیستی محسوب می گردد. ت

گاه ها انجام می گیرد زمانی می توانند موفق باشند و به هدف غایی خود که دستیابی به کیفیت باالی زندگی است، دست یابند 

هم که از ابتدا طرح درستی برایشان تهیه شده و توسعه بر مبنای آن انجام و همسو با آن پیش رود. مسئله تفکیک و افراز از ا

مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهر و اجرای طرحهای شهری می باشد. در این مقاله سعی شده است تا 

تفکیک، افراز و روند شهرسازی و آماده سازی اراضی با مواد قانونی بیان شود و بر این اساس، ابتدا به منظور آشنایی بیشتر با 

بررسی قرار می گیرد و پس از آن به شناسایی و تحلیل ویژگی های تاثیرگذار بر طرح  موضوع چارچوب تئوریک مورد بحث و

 تفکیک و افراز اراضی پرداخته می شود.

 

 تعریف طراحی شهری:

طراحی بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ریزی شهری، 

هندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل و نقل روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد سر و کار دارد و در معماری و منظر سازی، م

 عین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می کند. پس می بینیم که دامنه ی فعالیتش بسیار گسترده است.

تر بتوان حوزه ی فعالیت شهری را مشخص اگر گفته ی مانوئل کستل را بپذیریم که برنامه ریزی عین سیاست است شاید به

کرد. به نظر جف لوید طراحی شهری، حلقه ی پیوند دهنده ی معماری، معماری منظر، مهندسی به صورت گسترده و برنامه 

 ریزی و مخصوصا برنامه ریزی شهری است. این نظریه ای که امروز هم از اعتبار خود برخوردار است.
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جوهر و مفهوم طراحی شهری هستیم چیزی که در شرایط جامعه ی ما نیز مفید واقع می شود.  در تعاریف باال ما به دنبال

طراحی شهری فعالیت جدیدی نیست. بحث های فراوانی از قدیم وجود داشته مبنی بر اینکه با شکل گرفتن فضای خصوصی 

بطه داشته باشند و به محض آنکه انسان پا از زندگی بشر فضای عمومی نیز شکل گرفته، زیرا انسان ها می خواسته اند با هم را

 فضای خصوصی بیرون می گذارد و در فضای عمومی قرار می گیرد حضور طراحی شهری در تاریخ کالبدی او آغاز می شود.

گستردگی فعالیت طراحی شهری نشان می دهد که این فعالیت مانند یک طرح معماری یا طراحی یک پارک نیست که با طرح 

روع شود یا پایان پذیرد. یک کار معماری معموال در جایی شروع می شود و خاتمه می یابد. اما یک میدان به عنوان مشخصی ش

عنصری از سازمان فضایی شهر در طول تاریخ تکون می یابد، دگرگون می شود، تغییر می کند و یا مدام عوض می شود. چنین 

را پشت سر گذارد، رنسانس را ببیند و امروز هم بتواند در آن فعالیت و فضایی می تواند از عهد باستان شروع شود، وسطی 

 زندگی کند.

 

 شاخص های سالمت شهری

گیرد که هفت مؤلفه  ها و مقاالت مورد استفاده قرار می های دیگر به صورت گسترده در نوشته واژه سالمت مانند بسیاری از واژه

 در باب معیارهای سالمتی به شرح ذیل ذکر است:

 سالمت فیزیکی: -

سالمت جسمی به معنای توانمند بودن در فعالیتهای  روزانه و حفظ انرژی همچنین آگاهی و پیشگیری از بیماریهای اپیدمی به 

 خصوص ایدز، هپاتیت و...

 سالمت ذهنی: -

 مهارت یادگیری و رشد فکری، تقویت تفکر خالق و خودآگاهی واقع بینانه

 سالمت عاطفی و هیجانی: -

 گیری درست و...( وانایی کنترل هیجانات به شکل مطلوب )کنترل برخی رفتارهای مخرب، کنترل خشم، مهارت تصمیمت

 سالمت محیط زیست: -

 ای و فضای مناسب پیرامون کار و زندگی سالمت محیط زندگی از نظر تنفسی، تغذیه

 سالمت اجتماعی:-

 بخش و آگاهی از مهارتهای مهم در زندگی تباط رضایتتوانایی تعامل با انسانها و محیط با هدف ایجاد ار 

 سالمت معنوی: -

 های رسیدن به آرامش باور به ارتباط و اتصال به خدا، توکل و داشتن معنا و هدف در زندگی و راه

 

 فرم ساختمان: 

توان  تمان میشکل ساختمان شامل ارتفاع، عرض و طول کلی آن یک عنصر اصلی طراحی است. از تغییرات در طراحی ساخ

های مختلف اما فضای داخلی یکسانی هستند. به عنوان مثال،  هایی استفاده کرد که دارای طرح دادن به سازه برای شکل

متر عمق دارد،  51متر عرض و  21تواند به عنوان یک ساختمان سه طبقه الغر که  متر مربع فضای کف می 2224ساختمانی با 

 متر عمق دارد، طراحی شود. 14متر عرض و  43قه چاق که یا به عنوان یک ساختمان یک طب
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 شکل ظاهری

های  شکل ظاهری ساختمان سبک معماری آن و سایر خصوصیات بیرونی آن است، مانند تابلوهای تبلیغاتی متصل یا آنتن 

 سقفی.

 مساحت زیربنا و محل قرارگیری:

د از زمین را اشغال کند و ساختمان در کجای محوطه قرار گیرد که مساحت زیربنا چند درص طراحی خوب شهری در نظر می 

های  ها در قسمت تواند باعث حفظ فضای باز شود و قرارگیری دقیق ساختمان گیرد. به حداقل رساندن سطح زیربنا می می

 های طبیعی کمک کند. تواند به حفظ ویژگی مختلف می

 

 عناصر كمکی: 

گیری عناصر جانبی مانند محوطه سازی، نورپردازی، پارکینگ و  ادن و شکلطراحی ساختمان و محوطه نیز شامل قرار د

 مسیرهای عبور است.

میدان تایمز یک مکان مهم فرهنگی در منهتن است، همچنین دارای یکی از باالترین میزان حضور ساالنه گردشگر از هر جاذبه 

 شود. میلیون نفر تخمین زده می 31گردشگری دیگری در جهان است که حدود 

شود  ها ایجاد می ها و محله های طراحی شهری برای خیابان ها در طرح ها و محوطه در برخی موارد، مشخصات طراحی ساختمان

های آنها،  ها و محوطه کند. مرحله بعدی پس از ساخت ساختمان که به جلوه و احساس متمایز دادن به کل منطقه کمک می

ها  هایی هستند که با یک مرز مشترک، معموالً خیابان ها و محوطه هایی از ساختمان های خیابانی است که گروه طراحی بلوک

 شود: طور معمول موارد زیر در نظرگرفته می های خیابان به اند. در طراحی بلوک احاطه شده

 

 اندازه بلوک: 

است. بیشتر الگوی شبکه خیابانی  شدهها بعد، از پیش تعیین  ها یا قرن ها برای دهه های خیابان در بعضی از مکان اندازه بلوک

های  کنند که الگوهای بلوک سال است که برقرار است. اما طراحان شهری معموالً این فرصت را پیدا می 111منهتن بیش از 

های خیابان را در مناطق موجود اصالح کنند.  خیابان را در مناطق تازه توسعه یافته طراحی کنند و همچنین الگوهای بلوک

کنند و احساس صمیمیت  روی کمک می های کوچک خیابان به خصوص در مناطق مسکونی به ایجاد یک مکان قابل پیاده کبلو

کنند اما برخی افراد  های بزرگتر را فراهم می های خیابانی بزرگ امکان توسعه ساختمان بخشند. بلوک ها می بیشتری به مکان

 و دوستانه نبودن دوست نداشته باشند. روی ممکن است آن را به دلیل قابلیت کم پیاده

 

 پوشش و جایگذاری:

روها(  ها )مانند پارکینگ یا پیاده ها و سایر بهسازی شود که چه مقدار از سطح برای ساختمان در طراحی یک بلوک تعیین می 

کنند و  اهم میهایی کمک کند که فضای بازتری را فر تواند به ایجاد مکان در نظر گرفته شود. طراحی خوب بلوک می

 کنند. های طبیعی را حفظ می ویژگی

 

 شکل ظاهری:

های بلوک بر یک شکل ظاهری  گیرد. برخی از طرح طراحی شهری همچنین نمای کلی معماری یک بلوک را در نظر می 

ها ممکن  حکند، در حالی که سایر طر ها تأکید دارند که به ایجاد هویت خاص برای بلوک کمک می یکنواخت در بین ساختمان

 های معماری مکمل را برای ایجاد جذابیت بصری بیشتر مخلوط کنند. است سبک
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 ها خیابان

های مختلفی انجام داد،  توان به روش ترین عنصر در طراحی یک خیابان ایجاد یک حس منحصر بفرد است. این کار را می مهم

ردازی، محوطه سازی، عالمت گذاری عابر پیاده و استفاده از فرش، تابلوها، نورپ به عنوان مثال استفاده از مصالح خاص، سنگ

های  های گیالس هر ساله توریست های متداول برای انجام این کار است. شکوفه سازی از جمله روش قطعات هنری مجسمه

 کند. بسیاری را به ژاپن جذب می

دو عملکرد جداگانه و حتی گاهی متضاد با یکدیگر ها دارای  برانگیز است زیرا خیابان های شهری یک کار چالش طراحی خیابان

بروید. از  Bبه نقطه  Aکنند از نقطه  ها مسیری برای حمل و نقل هستند که به شما کمک می هستند. از یک طرف، خیابان

تنوعی در روند. به دلیل این نقش دوگانه، در طراحی خیابان عناصر م ها مقصدی هستند که مردم به آنجا می طرف دیگر، خیابان

 شود، از جمله موارد زیر: نظر گرفته می

 

 جریان و چیدمان ترافیک:

هایی الزم است و سایر  گیرد که برای مدیریت جریان ترافیک خودروها در خیابان چه ویژگی چیدمان خیابان در نظر می 

 هایی نیاز دارند. های رخ داده در خیابان به چه ویژگی فعالیت

 

 شکل ظاهری: 

ها استفاده کرد. به عنوان مثال، یک سبک سازگار و  توان برای افزایش جذابیت بصری خیابان های مختلف طراحی می از ویژگی

تواند زیبایی یک خیابان را به خود جلب کند و به خیابان یک  های روشنایی یا کاشت درخت می متمایز برای تیرهای المپ

 ظاهر متمایز و قابل تشخیص دهد.

 

 ان: عناصر نمای خیاب

های  های گیاهان و حتی سطل ها، گلدان های برداشت دوچرخه، نیمکت ی، قفسههای اضافی خیابان مانند روشنایی تزئین ویژگی

شوند. طراحی نمای خیابان خوب به ترغیب استفاده  زباله از نظر برنامه ریزان شهری به عنوان عناصر فضای خیابان شناخته می

 برای خریداران و سایر بازدیدکنندگان دارند. کند که جذابیت بیشتری هایی را ایجاد می کند و خیابان رو کمک می افراد از پیاده

 

 ها و مناطق محله

باال، -طبق بسیاری از تحقیقات نظری و تجربیات عملی، ده معیار اصلی برای یک مسکن پایدار وجود دارد و مسکن سازی تراکم

ه صرفه بودن؛ امنیت؛ ارتفاع کم و دارای فضای باز مهمترین آن است. سایر عوامل عبارتند از: حریم خصوصی؛ مقرون ب

 پذیری؛ تطبیق پذیری؛ توسعه پذیری؛ اقتصادی؛ بهبود محیط. انعطاف

ها یا  گیری مناطق فرعی جذاب و با عملکرد خوب در داخل شهر مانند محله از طراحی شهری همچنین برای کمک به شکل

شود را  ها و مناطق طراحی شده استفاده می های زیر برخی از عناصر اصلی که برای محله شود. بخش مناطق تجاری استفاده می

 دهد: پوشش می

 

 الگوی خیابان:

کند و الگوی مسیرهای حمل و نقل را ایجاد  های خیابان را تعیین می الگوی خیابان در داخل یک محله شکل و اندازه بلوک 

یک محله همچنین به احساس دهد در داخل منطقه حرکت کنند. الگوی خیابان  کند که به مردم و خودروها اجازه می می

شکل ممکن است احساس -کند. به عنوان مثال، یک خیابان با الگوی شبکه ای مستطیل زیبایی شناختی کلی جامعه کمک می
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های کوتاه در محله ترغیب کند، در حالی که الگوی خیابانی که از  روی در مسافت گشودگی داشته باشد و مردم را به پیاده

تواند به ایجاد احساس حریم خصوصی و امنیت افراد کمک کند اما همچنین ممکن  کند، می ا استفاده میها و تنگناه بست بن

 روی منصرف کند. است افراد را به دلیل مسیرهای طوالنی از پیاده

 

 پوشش و جایگذاری: 

بد و چه مقدار باید به عنوان شود که چه مقدار از منطقه باید توسعه یا ها و مناطق همچنین در نظر گرفته می در طراحی محله

های مختلف زمین با  های طبیعی استفاده شود. تعیین مناطق توسعه همچنین به تعیین رابطه کاربری فضای باز و حفاظت

ها در نزدیکی مراکز خرید هستند یا دور؟(، تعیین تراکم ساختمانی در محله، و تعیین مناطق  یکدیگر )به عنوان مثال، خانه

 کند. دستکاری کمک میطبیعی بدون 

 

 ظاهر:

های ساختمانی طراحی شهری، یک محله ممکن است از ظاهر معماری نسبتاً یکنواختی بهره ببرد یا با ترکیب  مانند سایر بلوک 

 های معماری مکمل جذاب به نظر برسد. سبک
 

 روش تحقیق

 جامعه آماری تحقیق

اح شهرسازی شهر شیراز در مطالعه حاضر تشکیل می دهند. که جامعه آماری مورد پیمایش در این تحقیق را مهندسین طر

 نفر انتخاب گردید . 124نفر میباشد و نمونه آماری تعداد  485تعداد آنها 

 

 ابزارهای جمع آوری اطالعات

آن در ابزارجمع آوری اطالعات  مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی 

 مراحل مقدماتی تحقیق، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

 

 پرسشنامه تحقیق

در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شده است که ازسه بخش تشکیل شده،دربخش نخست،متغیر های 

نظیرسن، جنس، تحصیالت ومنطقه محل سکونت  و در بخش دوم به « نپاسخگویا»زمینه ای شامل ویژگیهای جمعیت نمونه

سئواالت مربوط به سالمت و تغییرات طراحی شهری به عنوان متغیر وابسته پژوهش پرداخته شده وبر اساس اطالعات جمع 

 .آوری شده، تاثیرمتغیرهای مستقل بر وابسته بررسی شد

 

 پایایی پرسشنامه

زار اندازه گیری که در این تحقیق مهمترین آن پرسشنامه است، پایایی آن است. پایایی یک یکی از مهمترین ویژگیهای اب

دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجش کمک می کند.  سنجه، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می

اه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوت

(. مفهوم یاد شده با این سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد در 143: 2578نتایج حاصل نزدیک به هم باشد )خاکی، 

شود که  برده می های مختلفی به کار دهد. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی، شیوه شرایط یکسان نتایج یکسان را به دست می

ها روش آلفای کرانباخ  است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازی گیری بکار میرود. برای محاسبه  ترین آن رایج

ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با 
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(. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها به کمک نرم 217: 2571ل، مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد )سرمد، استفاده از فرمو

 باشد. 7/1اندازه گیری شد. یک پرسشنامه هنگامی پایایی باالیی دارد که ضریب آلفای کرونباخ آن باالتر از  SPSSافزار 

فراد جامعه که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید و نفر از ا13پرسشنامه تحقیق حاضر به طور آزمایشی بر روی 

نفر  13برخی سؤاالت بدلیل مبهم بودن مورد تجدید نظر قرار گرفت. برای محاسبه پایایی پرسشنامه تدوین شده بعد از انتخاب 

شد و نشان می دهد  از جامعه آماری، پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد و سپس بر اساس آلفای کرونباخ تجزیه و تحلیل

 SPSS%، از سطح پایایی خوبی برخوردار است. در جدول زیر خروجی نرم افزار 81پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ در سطح 

 برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

 آلفای كرونباخ متغیر های تحقیق-1جدول

 مالحظات آلفای كرونباخ شماره سواالت اولیه متغیر ردیف

 تایید 773/1 11--27-21-23-24 یر در مبلمان شهریتغی 2

 تایید 777/1 12-11-2-25 ترمیم و بازسازی بافت فرسوده 1

 تایید 722/1 28-27-14-15 افزایش رویش روشنایی بر امنیت شهری 5

 

 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری تحقیق

و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی به منظور توصیف وضعیت جمعیت  ها از دو روش آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده

های  های پژوهش استفاده شده است. در این مرحله با استفاده از شاخص شناختی پاسخگویان و نیز تحلیل وضعیت کلی هر یک از مولفه

های آماری استنباطی  های پژوهش از آزمون ن فرضیهمرکزی و پراکندگی به تحلیل آنها پرداخته شده است. همچنین به منظور آزمو

استفاده شده است که تفصیل آنها در مقاله ارائه شده است. الزم به ذکر است ابزاری که برای انجام محاسبات در این تحقیق استفاده شده 

 باشد  میSPSS افزار  است نرم 

 

 تجزیه و تحلیل داده های آماری 

 یانپاسخگو جنسیت -2جدول 

 

 

 

 

 درصد پاسخگویان مرد بوده اند. 211بر اساس یافته ها 

 

 پاسخگویان سن میزان -3جدول 

 درصد فراوانی شاخص ها

 %211 124 مرد

 211 124 جمع

 درصد فراوانی شاخص ها

 1./75 1 سال 13تا 11

 %1/5 7 سال 51تا  11

 %7/23 54 سال 53تا  52

 %7/18 241 سال 41تا  51

 %8/7 12 سال 42 باالی
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 53تا  52% بین 23,7سال،  51تا  11% بین 5,1سال،  13تا  11% آزمودنی ها 75یافته های تحقیق حاکی از این است که 

ا شامل می سال به باال سن داشته اند که حجم افراد مورد بررسی ر 42% و کسانی که از 7,8سال،  41تا  51% بین 18,7سال، 

 % آزمونی ها سن خود را گزارش نکرده اند.2,4شدند همچنین 

 توزیع فراوانی  میزان سابقه كار -4جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% بین 2/18سال و  21تا  3%  بین 58سال و   3% کمتر از 2/17دهد به طوری که ضعیت سابقه کار را نشان میجدول فوق و

 سال سابقه داشته اند.  23% بیشتر از 8/1سال  همچنین  23تا 21

 

 یافته های آمار استنباطی 

 .یردپذ می انجام پژوهش سواالت به پاسخ اساس بر ها داده تحلیل پژوهش از بخش این در

 KS اسمیرنوف -آزمون کلموگروف از استفاده با پرسشنامه به مربوط داده های بودن نرمال فرض بررسی

 نرمال توزیع از شده آوری جمع که داده های شود مشخص باید ابتدا مقتضی آماری تکنیکهای از استفاده برای که جایی آن از

 از هریک مورد در اسمیرنوف  -کولموگوروف آزمون از حاصل تایجبررسی ن به مرحله این در نرمال، غیر یا است برخوردار

 .نماییم اتخاذ می را تحقیق فرضیات سقم و صحت بررسی برای مناسب آزمونهای حاصل، نتایج اساس و بر پردازیم می متغیرها

 H0داده های متغیر مربوطه دارای توزیع نرمال است:         

 H1نرمال نیست:        داده های متغیر مربوطه دارای توزیع

 متغیرها و ابعاد نوگرایی و تصورات قالبی جنسیتی بودن نرمال آزمون نتیجه -5جدول 

 نتیجه گیری تایید فرض سطح معنی داری ابعاد  

 نرمال است H1 15/1 تغییر در مبلمان شهری 

 نرمال است H1 12/1 ترمیم و بازسازی بافت فرسوده 

 نرمال است H1 11/1 بر امنیت شهری  افزایش رویش روشنایی

 

 P/Value=0/05از آن جایی که با توجه به نتایج جدول مقدار سطح معنی داری برای تمام ابعاد کوچکتر از مقدار خطای 

 است در نتیجه داده ها دارای توزیع نرمال بوده و برای تحلیل آن باید از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شود.

 

 %4/2 5 بی جواب

 %211 124 کل

 درصد فراوانی شاخص ها

 %2/17 38 سال 3کمتر از 

 %58 85 سال 21تا  3

 %2/18 11 سال 23تا  21

 %8/1 25 سال  23بیشتر از 

 %211 124 کل
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 فرضیه اصلی

 به نظر می رسد بین تغییر در مبلمان شهری  بر سالمت شهری شهروندان شیراز رابطه وجود دارد. -2

 ضریب همبستگی پیرسون بین بین تغییر در مبلمان شهری  بر سالمت شهری شهروندان شیراز-6جدول 

 آماره همبستگی ضریب همبستگی متغیر

 هروندان شیرازبین تغییر در مبلمان شهری  بر سالمت شهری ش

 528/1 ضریب پیرسون

 12/1 معناداری

 124 تعداد

 

بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی بین تغییر در مبلمان شهری  بر سالمت شهری شهروندان شیراز رابطه 

 % احتمال مورد تایید است. 77% می باشد. که فرضیه با 12معنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری 
r=0/318              Sig =0/01 

 فرضیات فرعی

 به نظر می رسد بین افزایش رویش روشنایی بر امنیت شهری بر سالمت شهری شهروندان شیراز رابطه وجود دارد. -2

پیرسون بین افزایش رویش روشنایی بر امنیت شهری بر سالمت شهری شهروندان  ضریب همبستگی-7جدول 

 شیراز

 آماره همبستگی ستگیضریب همب متغیر

 بین افزایش رویش روشنایی بر امنیت شهری بر سالمت شهری

 447/1 ضریب پیرسون

 11/1 معناداری

 124 تعداد

 

بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی بین افزایش رویش روشنایی بر امنیت شهری بر سالمت شهری شهروندان 

 % احتمال مورد تایید است. 78% می باشد. که فرضیه با 11ا سطح معناداری شیراز رابطه معنادار وجود دارد زیر
r=0/447              Sig =0/02 

 

 به نظر می رسد بین ترمیم و بازسازی بافت فرسوده بر سالمت شهری شهروندان شیراز رابطه وجود دارد. -2

 سوده بر سالمت شهری شهروندان شیرازضریب همبستگی پیرسون بین ترمیم و بازسازی بافت فر -8جدول 

 آماره همبستگی ضریب همبستگی متغیر

 بین ترمیم و بازسازی بافت فرسوده بر سالمت شهری شهروندان شیراز

 327/1 ضریب همبستگی

 12/1 معناداری

 124 تعداد

 

ده بر سالمت شهری شهروندان بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ترمیم و بازسازی بافت فرسو

 % احتمال مورد تایید است.   77% می باشد. که فرضیه با 12شیراز رابطه معنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری 

r=0/517              Sig =0/01 
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 تیجه گیرین

نه می اندیشند، طراحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می رود. بدین معنا که چگو

چه امکاناتی در دسترس داشتند و چه متخصصانی نبوغ خود را ارائه دادند تا شهری که در آن زندگی می کنیم ساخته شده 

است. زمانی که این عوامل را کنار یکدیگر قرار می دهیم تا ترکیبی از یک شهر را ارائه نماییم، سیمای شهر گویای فرهنگ و 

. معیار فرهنگی، سلیقه ی شخصی، تفکر و امکانات نهادهای اجتماعی در یک کشور تعیین کننده ی نگرش آن جامعه می باشد

 نمای ظاهری شهری و بالطبع طراحی شهری است. 

طراحی شهری از یک سو باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در اختیار کلیه شهروندان قرار دهد و از سوی 

 انتخاب جایگزین متفاوت را برای گروه های مختلف جامعه فراهم سازد. دیگر تنوع و امکان 

هدف اول مستلزم یکنواختی استانداردها و جامعیت آن می باشد، ولی هدف دوم تنوع استانداردها و به کار گیری تدابیر و 

کلی فرایند برنامه ریزی و  راهبردهای متخصصان و افراد ذیصالح در شهرسازی را ایجاب می نماید. طراحی شهری در چارچوب

تصمیم گیری جامعه، نیاز به تشکالت رسمی دارد تا از این طریق قشر ها و گروه های فرهنگی جامعه نتواند به ارزش ها و 

آرمان های خود جامه ی عمل بپوشانند و پیشنهاد های طراحی را که نهایتا به صورت سرمایه گذاری شهری، مرمت، نوسازی، 

ت و حفظ بناها در می آید، بهتر ارائه دهند. اگر از هر قشر خواسته شود تا نظر خود را در مورد شکل شهر و بازسازی و ساخ

نقش شهر بیان کند در طراحی شهری، تنوع، هماهنگی و زیبایی سیمای شهر و الگوی فعالیت ها به بهترین نحو فراهم می آید. 

ته های فرهنگی و هویت گروهی را منعکس می سازد. فرضیه اصلی در زیرا در این حالت طراحی شهری رفتارهای جمعی خواس

این جا این است که طراحی خیال پردازانه با استفاده مشترک از فضا و سهیم شدن در امکانات و دسترسی متعدد به 

 رد.عملکردهای شهری و تنوع در شیوه های زندگی می تواند برخی از تضاد های بارز بین گروه ها را از بین بب

طراحی شهری فعالیتی پر هزینه تر از برنامه ریزی شهری می باشد و مستلزم به کار گیری منابع کمیاب و متخصصان حرفه ای 

ماهر است. این نکته حائز اهمیت است که فعالیت های طراحی شهری در جهاتی سوق داده شود که عملکردها و عوامل شکل 

 ار کلی افراد و بافت و فرم شهر داشته باشد.دهنده ی شهری بیشترین تأثیر را روی رفت

 

 پیشنهادات

 : وسعت دید دادن به فضای شهری؛ استفاده از ابتکارهایی چند در تولید و بازتولید محیط های پیرامونی2

گی : طراحی فضاهای ساخته شده؛ از کل شهرها و حومه های آنها گرفته تا خیابان ها و میدان ها ارائه نظرات خود بر چگون1

 عمران و احیای شهرها

: تحقیق و تفحص پیرامون مناطق مورد نظر و ساکنان آنها در نظر گرفتن بافت فیزیکی، سیاسی، اقتصادی و روانشناسی 5

 حاکم بر آن مناطق

 : تحت تأثیر قرار دادن مردم با ابتکارات خود، کمک به آنها در اتخاذ تصمیم هایی مناسب و آموزش آنها جهت ایجاد مکان4

 های مطلوب

 : توسعه سیاست گذاری های نوین پیرامون ساخت و سازهای شهری3

 : مشاور گروهی؛ کمک به مردم برای بر عهده گرفتن نقش هایی پیرامون سازندگی و طراحی حومه ها1

 امپیوتری: ارائه تصاویر گرافیکی از طراحی های کلی و تکنیکی گرفته تا استفاده از آخرین دستاوردها در طراحی های ک7
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