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 چکيده
بستری به نام  بر رویتمامی ساختمان هایی که بشر برای عملکردهای مورد نیاز خود میسازنند 

و اطالع از ویژگی های آن زمین بنا می شود داشتن شناخت مناسب ، الزم وکافی از این بستر

موضوع مکان گزینی به طور کلی .آن آگاه میکندمعماران را به بخشی ازشرایط پروژه و نیازهای 

ذا اگر زمین ل.تاثیر گذار بلند مدت است وبه صورت طوالنی مدت ،تاثیر بر عملکرد مجموعه دارد 

خوب مکان یابی شود تاثیرات مثبت و نتیجه خوبی خواهد داشت و برعکس اگر به خوبی مکان یابی 

در حال حاضر یکی از مشکالت .نشودتاثیرات منفی آن زیاد و عملکرد مناسبی نخواهد داشت 

 مجتمع های.موجود در کشورمان استقرارنامناسب کاربریها از جمله مکان های فرهنگی است 

کاربری مهم برای ایجاد تعامل اجتماعی وشکل گیری مجتمع های زیستی شهری فرهنگی یکی از

در ایجاد  و و محل مناسبی برای برقراری تعامالت اجتماعی محسوب میشوند ونقش مهمی است 

زمانی این مجتمع ها به . ارتقا تعامالت وارتباط افراد با یکدیگر و همچنین زندگی اجتماعی آنها دارد

رسالت وجودی خود دست می یابند که در بستر مناسب شهری و منطقه ای قراربگیرند که بتواند 

از این رو مکان یابی مجتمع های فرهنگی اهمیت .کندنقش تعاملی وترکیبی در بافت شهررا ایفا

هدف پژوهش حاضر یافتن روابط بین کیفیتهای فضایی و مفاهیم اجتماعی از  .بسیار زیادی دارد

تعامالت اجتماعی در معماری وطراحی شهری باتوجه به عوامل تاثیر گذار و قوانین و جمله 

شاید کمکی هر .داخته شده است معیارهای موجود در مکان یابی مناسب مجتمع های فرهنگی پر

 .کوچک برای رشد فرهنگی کشورمان انجام داده باشیم  چند

 اجتماع پذیریالت اجتماعی ،مکان یابی ،مجتمع فرهنگی ، تعام :واژگان کليدي
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 2آنا بهمن یار ،1سروناز حسين رضوي

 ، دانشگاه آزاد قزوینپژو هشگر دکترای شهر سازی  1 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه آزاد پردیس 2 

 

 :نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول
  آنا بهمن یار

Ana.bahmanyar@yahoo.com 

 

با تاکيد  هنري فرهنگی  هاي کان یابی مجتمعممعيارهاي 

 تعامالت اجتماعی ءبر ارتقا
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 مقدمه        

مل انسانهای همجوار ،در جهتت نزدیکتتر کتردن آنتان بته      ک،توجه به محیط کالبدی بعنوان مدردوران معاصر با افزایش فرد گرایی      

یکریگر و جبران بخشی از تعامالت اجتماعی از دست رفته جاری در بناها و بافتهای معماری و شهری گذشته ،اهمیت بیشتتری یافتته   

ی استتفاده کننتدگان   اجتماع –فضایی معماری و روانی -است، اجتماع پذیری فضاهای عمومی با همنشینی مناسب عامل های کالبدی

. و رفتارهای بین فردی و فرافردی افزایش می یابتد   این اجتماع پذیری ،با همساختگی و سازگاری باال بین کالبد فضا. حاصل می آید 

رفتتار تعتاملی ستازنده در فضتا     کالبدی با یکدیگر،که منجتر بته شتکل گیتری      -همنشینی یا ترکیب خاص برخی از عامل های انسانی

 (1811صالحی نیا ،)ن هم ساختی را تقویت میکندمیشود،ای

آسایش وتعامل با همنوعان،در بستتر  انسان در سراسیمگی شهرهای امروز،به دنبال عرصه هایی با هویت ویژه هستند تا عالوه بر تامین 

استت کته شتهر و شتهر     رشد فزایندهابعاد شهری در طی دهه های اخیرموجب شده . پویایی اجتماعی به کمال متعالی خود نائل شوند

سازی معاصربا چالش های تازه ایی چون افزایش نا بهنجاریهای اجتماعی ،کمرنگ شدن هویتت وحتس تعلتج اجتمتاعی ودر مجمتوع      

از این نظر،استفاده و تخصیص فضاهای عمومی مسئله ایتی استت کته بایتد در     (1819،18عبداللهی،)کاهش کیفیت زندگی مواجه شود

 .انی که در شهر ها زندگی میکنند مورد بررسی قرارگیرد مطالعات زندگی روزانه کس

ه در توسعه نیروی انسانی نقش اساسی کمجتع های فرهنگی، یکی از ابرازهای اصلی توسعه فرهنگی در جوامع کنونی به شمار می روند

مینته تجهیتز مجموعته و ارتقتای     بر عهده دارند بی توجهی به مؤلفه های مکان یابی به هنگام ساخت آنها،تمامی تالشهای بعتدی در ز 

،در احداث مجتمع های فرهنگی همچون دیگر کاربریهای شهری باید اصول و ضوابط و  بنابراین.سطح خدمات را بی ثمر خواهد ساخت

ویژگتی هتای پتروژه    در بررسی موضوع مکان گزینی بطور کلی بحث پیرامون شتناخت  .استاندارد های مربوط به مکان یابی لحاظ شود

بیشترین کاربردالزامات مکان گزینی در پروژهایی خواهد بود .خواهد بود(رابطه ظرف و مظروف)عوامل مؤثر در مکان گزینی آن وسپس 

میباشند و برای پروژهای در دست اجرا و یا در حال بهره برداری فقط در زمینه توسعه آینده ویا در  که در حال مطالعه و طراحی اولیه 

در فرهنگسراهامعموال شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش .اکاربرد داردصورت تغییر کاربری آنه

 .فراهم می شود ..... پیشه ها و هنرهای گوناگون مانند نگار گری ،کوزه گری،عکاسی و

 :وقتی فضاهای فرهنگی ایجاد می شود توجه به دو نکته ضروری است

 محلهشرایط جغرافیایی و بومی  -1

 توجه به نیاز منطقه با در نظر گرفتن استانداردهای موجود -2

 :مکان یابی

مکان یابی عبارت است از تعیین جایگاه یک عملکرد در شهر یا روستا بتا توجته بته شترایط موجتود و معیارهتایی از قبیتل ستازگاری         

به این معیارها از میان فضاهایی که کیفیت کالبدی آن در این پروژه با توجه .،مطلوبیت،آسایش،کارایی ،سالمتی و استانداردهای ایمنی 

 (1891،39پورمحمدی،.)ها پیش از این تایید شده به مکان یابی می پردازیم 

این هدف میتوانتد هزینته حمتل و نقتل     .مکان یابی ، انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز به روشی است که هدفی خاص را بهینه کند

 (1892عادل و همکاران )باشد......،عرضه خدمات به مشتریان و

 

 :ا در قالب پنج اصل فرعی به صورت زیر تقسیم بندی کرده است رمولفه های مکان یابی  1811ر سال مختارپور در مقاله خود د

 (دسترسی ، مسافت ،توزیع جمعیت و همجواری با مراکز)مرکزیت  -1

 (سکونت، امنیت،همجواری باایستگاه های آتشنشانی)سازگاری  -2

 خدمات مجموعه ،امکانان رفاهی ،پارکینگ ،جلوه های بصری وگسترش آنی)اندازه  -8

 جهت یاب مجموعه -3

 وضعیت خاک -5
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 تعامالت اجتماعی
 

هر گاه عملی از شخصی سر زده که با پاسخ از .در لغت نامه دهخدا به معنای با یکدیگر داد و ستد کردن تعریف شده است  ل واژه تعام

در ایتن  . به این عمل متقابل دو سویه تعامل اجتماعی با کنش متقابل اجتمتاعی گفتته متی شتود      اصطالحاًسوی فرد دیگر همرا باشد 

 (1851آگبرن ونیمکوف،.)صورت میان این دو شخص یک رابطه اجتماعی برقرارمیگردد

پیرامون مفهوم تعامل اجتماعی آلتمن اینگونه بیان میکند که نظارت بر تعامل اجتماعی همواره مستلزم توجه به رابطه خلوت مطلتوب  

یعنی در حالتی که فرد به سطح دلخواه ختود از  ) با خلوت کسب شده است وقتی خلوت کسب شده با میزان خلوت مطلوب برابر باشد 

وقتی میزان خلتوت کستب شتده    .کم دست یابدمی توان گفت که فرد به حالت بهینه خلوت رسیده است تعامل اجتماعی چه زیاد چه 

ایتن  میزان تماس از حد مطلوب بیشتر است (یعنی میزان خلوت کسب شده بیش از حد کم است) کمتر از میزان خلوت مطلوب باشد 

هنگامی که میزان خلوت کسب شده بیشتر از میزان خلوت مطلوب موقعیت ها را عموماً تجاوز، تعرض به خلوت یا ازدحام قلمدادمیکنند

 (1812،82آلتمن )باشد شخص به بی حوصلگی ،تنهایی یا انزوا دچار کی شود

بین موجودات زنده رابطه ای اجتماعی وجود داردکه متعالی ترین شکل .بقاء با میزان حمایت یک موجود از موجود دیگر تقویت میشود 

انسان موجودی است اجتماعی و بسیاری از نیازهای او در جامعه و در تعامل با دیگر افراد تامین می شود و الجرم . آن ویژه انسان است

خشی از آنهادر ارتبتاط بتا تعتامالت اجتمتاعی استت و یتا بته نحتوی از طترف عوامتل اجتمتاعی نحتت             رفتارهایی مه از او سر میرند ب

تعامتل اجتمتاعی و   . تنهایی متفاوت از رفتاری خواهد بود گه در جمع از خود نشان میدهد  بطوریکه رفتار یک فرد در.تأثیرقرارمیگیرد 

کته ختود مستتلزم تعریتف رویتدادهاو      . برقراری ارتباط می تواند یک موضوع فیزیکی، یک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بین افتراد باشتد   

از طرفتی در محتیط   . ها در گروه ها و شبکه های اجتماعی است فعالیتهای متناسب ودر نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آن

شتاید بته ایتن دلیتل استت کته وظتایف و الزامتات         .هایی که تعامل اجتماعی قابل توجهی وجود دارد میزان جرم وجنایت پایین است 

ارتباطات قتانونی  ت گردهمایی ودر مقابل آن عدم فرص.اجتماعی روشنتر ، حمابت مردم از یکدیگر بیشتر و از خود بیگانگی کمتر است 

 (1892،8بهرامی )موجب افزایش آمار جرم وجنایت می شود زیرا احتمال حضور جوانان در فعالیتهای ضد اجتماعی را افزایش می دهد 

 

 فاکتورهاي مؤثر بر تعامالت اجتماعی

 
برابرراجهت ایجاد و برقراری کنش های اجتماعی القوه در مرحله نخست این فرصت ب های عمومی با دارا بودن ظرفیت هایدر واقع فضا

در مرحله بعد پس از انعقاد اولیته ی تعامتل اجتمتاعی ،تفتاوت هتای      .در اختیار کلیه شهروندان قرار می دهند (ولو شکننده و ناپایدار)

ایجتاد روابتط اجتمتاعی    خود زمینه ستاز  . موجود در سطوح اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی که پدید آورنده الگوهای رفتاری متنوع است

که در آن فرد به بیان خویش در ارتباط بتا دیگتری متی     حوزه ی عمومی را فضایی میداند(1811مسعودی .)منسجم وپایدارخواهد شد

جمع شدن اشخاص خصوصی گرد هم و بحث در مورد عالیج عمومی دانستته ،لتذا ایتن پدیتده اجتمتاعی      اوویژگی این حوزه را .پردازد

 (1898 قنبران،)س تمام شهروندان باشد بایستی در دستر

بنابر .شکل داده و بر اساس توقعات ، هنجارها و نقش های معین خود به آن می پردازد  منافع خود ، ارتباطات اجتماعی افراد بر اساس 

راستا حتی ممکن است ایرین ، عاملی قوی در تصمیم فرد برای ماندن در آن است در این این نحوه ی حضور فرد در مکان به همراه س

افراد در جستجوی مکان هایی که در آن ،افرادی با خصوصیات مشابه آنها به لحاظ طبقه ، قوم ،مذهب ،گروه اقتصادی ،الگوی زندگی ، 

ش امابا آنکه همگن بودن افراد مشوق مالقتات و افتزای  .تحصیالت ، در آمد ، نحوه ی تربیت کودکان و نژاد مشابه حضور دارند بشناسند 

ن ن حال مکان های اجتماعی غیتر همگت  تعامل با مکان های فیزیکی و اجتماعی و در نتیجه ارتقای دلبستگی به آن مکان است ،در عی

 (1898قنبران ،جعفری ،.)نیز فرصتی است تا افراد با هم بودن و تعامالت اجتماعی غنی و آزاد را تجربه کند 

طبج مدل کانترعوامل کالبدی بته واستطه کیفیتت    .د هویت ،حس مکان را تقویت میکنندویژگی های کالبدی با تسهیل فعالیتها و ایجا

طراحی ،معانی و فعالیتها را بهبود می بخشند وبا مرتفع ساختن نیازهای زیستی ،روانی و اجتماعی انسان باعث سلسله ایی از ادراکتات  

از مؤلفته هتای   ی کالبدی در طراحی مجتمع های فرهنگتی  توجه به ویژگی ها.،رضایت مندی و در نهایت ایجاد حس مکان می شوند 

یژگی های کالبدی محیط با ایجاد معانی و تامین فعالیت های خاص ،در ایجتاد حتس مکتان    و.یری این مکان عمومی است  اجتماع پذ

انجام فعالیت های فتردی و   تأمین این فعالیت ها از فضا با رضایتمندی از ویژگی های متغیر محیط مانند دما ،صدا و امکان.مؤثر است 
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شناخت و عاطفه نسبت به فضا با درک .تعامالت اجتماعی توسط عناصر ایستای محیط مانند ابعاد ،تناسبات و فرم ها به وجود می آیند 

 (1815فالحت .)معانی ،نمادها، زیبایی شناختی فرمی و معنایی فضا و هویت مندی با آن حاصل می شود

 

 اليت هاي جمعی در ارتقا تعامالت اجتماعینقش فضاهاي عمومی و فع
فضاهای عمومی به عنوان بخش هایی از محیط مصنوع می توانند به نیاز های اساسی استفاده کنندگان خود پاستخ دهنتد و بتا جلتب     

هتایی  شناخت ایتن فضتا هامستتلزم فعالیتت     (1811،219بیر وهیگینز )مردم به خود سبب ایجاد تعلج خاطر و سرزندگی محیط شوند 

 .است که درآنها صورت میگیرد 

 انجام شده در فضافعاليت انواع 
 فعالبت های ضروری اجباری، رفت و آمدهای روزانه

فعالیت هایی که تمایل بته آنهتا در شترایط محیطتی مستاعد صتورت       

 بازی کردن.میگیرد 

 فعالیت های انتخابی

فضتای   فعالیت هایی که بیش از هر چیز وابسته به خود و دیگتران در 

 صحبت کردن. عمومی اند 

 فعالیت های اجتماعی

 

الزمه تکامل تفکر انسانی گفتگو در حیطه و روابط اجتماعی است که فرد خودرا نه تنها در مقابل فردهایی بلکه در سیطره روابط میتان  

معانی می پردازد و هویتت ختودرا میستازد    فردها می آزماید وغالباً در تعامل با دیگران است که توانایی های خود را میشناسد به خلج 

 (1819تی وود)

تعامل بادیگران و اجتماعی شدن انسان به رشد فردو خالقیت در انسان کمک می کند تأثیرات متقابل انسانها در تکامل اجتماعی نقش 

 .بسزایی دارد 

 

 
 :  هنري مجتمع فرهنگی

 

کنندگان که معموالً دارای کتابخانه ، سینما، تماشاخانه ، موزه ، میدان هتای  فرهنگسرا مؤسسه ای برای فعالیت های فرهنگی مراجعه 

 (فرهنگستان معین .)ورزشی و اسکان های دیگر است 

دست آوردهای فرهنگی یک یکی از ابزارهای مهم توسعه فرهنگی ، سازمانهایی است که تحت عنوان فرهنگسرا به منظور حفظ و اشاعه 

 (1839مدرس پورنوری)ف آن رفع نیازهای فرهنگی مردم استجامعه تاسیس می شود و هد

 :پردازند و نهاد می( درونمایه)، محتوا (کیستی)شخصیت ئ گانه فرهنگسراها، برپایه شیوه فعالیت، به یکی از محورهای سه

 .ندفرهنگسراهای کودک، نوجوان، جوان، دانشجو، دختران، بانو، و سالم: محور عبارتند از فرهنگسراهای شخصیت

، ورزش، متاه  (اقوام)ها  اندیشه، قرآن، انقالب، فرهنگسرای مجازی، پایداری، هنر، ملل، قانون، تیره: فرهنگسراهای محتوامحور عبارتند از

 .ها، تندرستی، طبیعت، و فناوری اطالعات بهمن، کار، دانش

 .خانواده، مدرسه، و شهر: فرهنگسراهای نهادمحور عبارتند از

 

 هاي فرهنگیعملکرد مجتمع 

 
بر ای درک نقش بهتر مجتمع های فرهنگی در اعتالی فرهنگ جامعه ،باید کال این پدیده را شناخت و وظایف آن را مشخص کرد خانه 

در برخی از کشتورهاهدف اصتلی ایجتاد نتوعی     .سال قبل در ممالک مختلف به وجود آمده اند  31یا  51های فرهنگی ، به طور کلی از 

در برختی  . ه وجود آوردن فعالیتهای فرهنگی بود که وسیله ایی برای تجمع افراد جامعه به شمار میرفت باشگاه های تفریحات سالم و ب

باهدف ایجتاد نتوعی تمرکتز و هماهنگیتدر ترکیتب ایتن       از ممالک نیز تاسیس خانه های فرهنگی در محدوده سیاست های فرهنگی و 

 .فعالیتها بوده است 

 :ی را می توان در سه مهم خالصه کردبطورکلی هدف و اساس مجتمع های فرهنگ



 13 -86، ص 5331، زمستان  3مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 

نیز صرفآً نمی توان به سواد آموزی اطتالق کترد   دن این آموزش دا .خانه فرهنگ باید مکانی باشد که بتوان در آن آموزش داد -1

از جمله مسائل پیشگیری بهداشتی ، مستائل مربتوط بته    (بسته به نیاز منطقه و اجتماع مورد نظر ) بسیاری از مسائل زندگی

در جتایی دیگتر شتاید بتتوان ایتن      . مجتمع های فرهنگی طرح نمتود  را میتوان از بعد فرهنگی آن در ...ه بیشتر ساکنین ورفا

آموزش را در حد تخصصهای باالتر پیش برد ، بطوری که در بعضی از زمینه ها جبران نارسایی هتای آموزشتی را بکنتد و یتا     

 .هندمکمل آموزشهای باشد که در دستگاه های دیگر مید

توسعه و اشاعه فرهنگ ، بته صتورت عرضته و نمتایش  آن استت کتارگزاران فرهنگتی        : دومین نوع فعالیت خانه های فرهنگ -2

 .بایستی برنامه های خاص ترتیب دهند که مطابج سطح فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه مورد توسعه فرهنگی عرضه شود

آخرین نوع فعالیت در اینگونه خانه های فرهنگ ، انجام فعالیت هایی است که دارای جنبه خالقاتته و آفترینش باشتد یعنتی      -8

فوق میتوان در یافت که نکتات  با توجه به مسائل .افراد هنرمند و یا کودکان عرصه ایی برتی خالقیت هنری خود داشته باشد 

هنوز مطالعات مقدماتی بطرز کامل در . ر ،در مورد مجتمع های فرهنگی اعمال شود ذکر شده بایستی در حد باالتر و معقول ت

محل ها با توجه به ویژگی و خصایص انجام نشده و نیازها و امکانات منطقه ها به طور اصولی مورد شناسایی قرار نگرفته است 

 (1839مدرس پور نوری .)

 

 ماهيت تجمع پذیري فضاهاي فرهنگی
فضتاهای  (1:شتامل  دی ارائه شده توسط کارمونا و دیگران از قلمرو کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی فضاهای عمتومی  م بنبا توجه به تقسی

های فرهنگتی در دستته فضتاهای    کته فضتا  .فضاهای داخلی وخارجی نیمه عمومی استت  (8فضاهای عمومی داخلی (2عمومی خارجی 

فضاهای عمومی داخلی شامل کتابخانه . آنها از فضاهای عمومی داخلی چنین نوشته شده است  در تعریف.داخلی قرار میگیرند ی عموم

کارمونتا  )راشتامل میشتود   ... و تسهیالت رفت وآمد عمومی چون ایستگاه های اتوبوس ،قطار ،فرودگاه ها و.....ها،موزه ها ،تئاتر شهرها و

جموعه های فرهنگی در دسته بندی فضاهای عمتومی میتتوان بته شتناخت     با توجه به تعریف فوق و قرار گرفان م(1891،228ودیگران

در قلمرو عمومی . ابعاد اجتماعی این فضا از طریج تعمیم و باز نگری مبانی نظری مطرح شده در حوزه ی فضاهای عمومی دست یافت 

دلیل اصلی ایتن مستاله ایتن    .هستند  شهری الگو های تعامل شهری و قابلیت های فضایی معماری ساخته شده دارای اهمیت ویژه ایی

در فضتاهای  .است که میان تعامل اجتماعی و دلبستگی مردم به محیط های اجتماعی ساخته شده رابطته ایتی تنگاتنتگ وجتود دارد     

عمومی اجتماع پذیرتوفیج مالقات دست می دهد و این فضا ها مورد استفاده گروه های مختلفی هستند و به طور مستقیم در دسترس 

حیتات جمعتی فرصتتی    (.1811لنتگ  )رافند از همین رو مقرهایی هستند که به حیات و هویت جمعی تعلج دارند استفاده کنندگان اط

برای رها شدن از تنش ها ی زندگی روزمره،گذراندن اوقات فراقت ، تعامالت اجتمتاعی و گترد هتم آیتی افتراد در جامعته و همچنتین        

اجتماع پذیری در فضاها ی عمومی بر پایه نیاز متردم بته حتس تعلتج اجتمتاعی و      .د در فضاست بستری برای حضور و بیان آزادانه خو

 (1813،22دانشپوروچرخچیان )تعامل با یکدیگر قراردارد و این امر حمایت کننده یک فضای اجتماعی موفج است 

 

 
 

 شاخص ها و الگوهاي به کار گرفته شده در مکان یابی مجتمع هاي فرهنگی
جمعیت نیز عامل تعیین کننتده  .یت بیشتر در آن ساکن خواهد بود عهر چه تراکم مسکونی بیشتر باشد جم:مسکونی تراکم  -1

 .در احداث و ایجاد مراکز فرهنگی میباشد 

 .هر چه فاصله مراکز فرهنگی از پارک کمتر باشد گزینه مناسب تری است و کارایی آن بهتر می باشد :کاربری فضاهای سبز -2

از تراکم واحد ها در یک قسمت جلوگیری شود و این مراکزدر جاهای به وجود آید که تعداد :کز فرهنگی موجود کاربری مرا -8

 .آنها کم ویا اصال موجود نیست

که بته عنتوان اصتلی تترین     (راهنمایی،دبیرستان و آموزش عالی)همجواری ونزدیکی به مراکزآموزشی :وجود مراکز آموزشی  -3

 .نگی می باشد از شاخص های مهم در مکان یابی میباشد استفاده کنندگان مراکز فره

 (1819،31لطفی و دیگران،)یکی از شاخص ها به عنوان محور دسترسی تعریف گردیده است:شبکه معابر -5
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 پارامترهاي تأثير گذار در مکان یابی کاربریها

 
 (1932عادل و همکاران)معيارهاي اقتصادي (1)جدول 

 معیار نمونه کاربرد منابع

 

 

حتتتاجی حستتتین لتتتوو   

 2112همکاران،

 2118مازا رول و چو 

 1912جی هارولد الو 

 1891دریچانی و بهمنی 

 قیمت زمین بانک ، پست ،کارخانه های کوچک

 میزان در  آمد مردم دانشگاه ها،مراکز توزیع ،سوپرمارکتها

 وضعیت اقتصادی دانشگاه

 وضعیت بازار کارخانه ها،مراکز تهیه وتوزیع

 قیمت انرژی کارخانه ها و مراکز تولیدی

 تسهیالت دولتی کارخانه ها و مراکز تولیدی

 وضعیت سرمایه گذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی

 
 (1932عادل و همکاران)معيارهاي زیر ساختی(2)جدول 

 منابع نمونه کاربرد معیار

  شهر ، کارخانه ها منابع انرژی

 2118مازا رول و چو 

دریچتتتانی و بهمنتتتی  

1891 

ستتتتلطانی وزرگتتتتری 

2111 

 کارخانه ها و مراکز تولیدی پیشینه صنعت

 کارخانه ها،مراکز تهیه وتوزیع شبکه حمل و نقل

 کارخانه ها و مراکز تولیدی دسترسی به مواد اولیه

 کارخانه ها و مراکز تولیدی دسترسی به بازار فروش

 و بیمارستان ها بانک ها،کارخانه های کوچک رقیبان

 

 (1932عادل و همکاران)جمعيتی  (9)جدول 

 منابع نمونه کاربرد معیار

پتتتتتتور محمتتتتتتدی و  ....مدرسه،آتش نشانی و تراکم جمعیت

 1819همکاران

 1811رادفر

 1811نظریان وکریمی

 مدرسه. دانشگاه  میزان رشد جمیت

 .....مدرسه ،پست،بانکهاو شعاع عملکرد

 

 (1932عادل و همکاران)ویژگی هاي طبيعی و جغرافيایی (4)جدول 

 منابع نمونه کاربرد معيار

شتتتتتتتتریفی پتتتتتتتتور و  مدرسه ، پست ، کتابخانه پستی وبلندی

 1819همکاران

 1891دهقانی ومحمودی 

فرهادی گوگه و پر هیز کتار  

1811 

پتتتتتتتور محمتتتتتتتدی و  

 1819همکاران

 شهر ، کتابخانه (سیل وزلزله)تهدیدات 

 شهر ، کتابخانه اقلیم

 شهر ، کتابخانه جنس خاک

 مدرسه چشم انداز

 مدرسه، کتابخانه جهت تابش خورشید
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 (1932عادل و همکاران)معيارهاي شهر سازي  (5)جدول 

 منابع نمونه کاربرد معيار

  ..مدرسه،آتش نشانی،کتابخانه و تناسب با کاربریهای همجوار
 1891دهقانی ومحمودی 

و  پتتتتتتور محمتتتتتتدی 

 1819همکاران

فرهتتتتتتادی گوگتتتتتته  

 1811وپرهیزکار

 

 کارخانه ها،آتش نشانی،بیمارستان شبکه دسترسی

 دفترهای پست ، مدارس ،بیمارستان ها توسعه آینده شهر

 مدرسه،آتش نشانی مرکزیت

 مدرسه،بیمارستان،بانک ،سوپر مارکت آسان بودن دسترسی

 هاکتابخانه،بیمارستان،کارخانه  امکان توسعه

 

 

 عوامل مؤثردر ارزیابی معيارهاي مکان یابی و مطلوبيت کاربري مجتمع فرهنگی و هنري

 
با توجه بته عوامتل تتاثیر گتذار وجتداول      .ه در مکان یابی تاثیر گذار هستند یکی از مراحل مهم می باشد کاب عواملی خاسایی و انتشن

 .فرهنگی و هنری را می توان شامل موارد زیر دانست معیارهای مکان یابی ،عوامل موثر در مکان یابی مجتمع 

آسان بودن دسترسی وچگونگی دسترسی به خدمات شهری متورد نیتاز ستاکنان و دوری از کاربریهتای متزاحم و      :مرکزیت  -1

 (1891صابری و همکاران)ناسازگار از مولفه های مهم آسایش 

سایش و راحتی انسان ها به شمار می آینتد ، چترا کته بتر اثتر      فاصله وزمان ، عوامل مهم در انداره گیری میزان آ:آسایش )  -2

پور محمتدی  .)تامین آنها سهولت دسترسی به خدمات شهری که یکی از اهداف مهم برنامه ریزی شهری است میسر میشود

1812،98) 

در .شهری است میزان جمعیت هر مکان ،علمل مهمب برای بر آوردن نیاز های آنان به کارکردهای مختلف  :توزیع جمعیت  -8

 .حقیقت ، تعداد جمعیت ، مقیاس نیاز به هر کاربری را مشخص می کند 

 .مرکز فرهنگب باید در محلی احداث شود که کمترین فاصله را با مراکز و سازه های شهری داشته باشد  :بعد مسافت  -3

 حداث شوداتو صیه میشود مرکز فرهنگی  در کنار مراکز پر تجمع  :همجواری با مراکز پر تجمع  -5

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مکان یتابی مناستب کاربریهتا و جتدا ستازی کاربریهتای        :سازگاری  -3

مثال سعی می شود کاربریهایی که آلودگی هایی از قبیل دود،بو،صدا تولید می کند دور از منتاطج  .ناسازگار از یگدیگر است 

در مبحث سازگازی اولویت در همجواری نیزمطرح می (.1812،98پور محمدی،.)یابند مسکونی ،فرهنگی واجتماعی استقرار 

 .باشد که کدام کاربری ازاهمیت بیشتری در همجوار بودن با کاربری دیگر رادارا است 

 استاندارد های ایمنی و امنیت ، عامل دیگر در تعیین مکان کاربریهای شهری است :امنیت  -1

کاربریهای تجانس کاربریهای همجوار،یکی دیگر از معیارهای توزیع  (:مجاور  کابریهای )مجاور نها و فضاهای شهری ساختما. -1

از طرف دیگر ،کارکردهای عمومی . بدین صورت که کارکردها و کاربریهای مجاور نباید در تضاد با یکریگر باشد.شهری است 

 .پوشش مناسب را داشته باشدطوری طراحی شوند که تعامل عملکردی آنها  متجانس با یکدیگر باید

 .پیش بینی شود  باتوجه  به نوع مراجعان آن و نوع و کیفیت خدماتی که قرار است در آن ارائه شود ،فضای کافی :خدمات  -9

 .داشته باشد .... امکانات رفاهی الزام مثل سالن مطالعه ،سالن استراحت ،پارکینگ و...(:پارکینگ و)امکانات رفاهی  -11

جهت وزش باد نیز از معیارهایی است که در ساخت کاربریهای مختلف در نظر گرفته میشودو با توجه بته  :جهت مکان یابی  -11

به عنوان مثال ،در ساخت کشتارگاهها و مکان های دفع زباله ،برای ستازگاری آن بتا   .اهمیت آن متفاوت است  نوع کاربریها

 .کاربریها مجاور ،باید این معیاردر نظرگرفته شود 

در متون مربوط به کاربری اراضی ،این معیارنیز هم در طراحی داخلی و هم سازگاری آن با کاربری های  :خورشید  جهت نور -12

 .مجاور،در نظر گرفته می شود 

نما ومنظر هر کاربری ،برای سازگاری آن با کاربریهای مجاور ،ونیز ظاهر کاربری باید در مکان یابی در نظر گرفته  :نما ،منظر -18

 .شود
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برای دستیابی راحت تر و افزایش قابلیت دسترسی،باید مسیرهای منتهی به مکان در  :چگونگی شکل گرفتن راهها و مسیرها -13

 .نظر گرفته شود تا امکان استقاده راحت مراجعان را فراهم آورد 

دسترسی هتا بتا فاصتله و    نوع  درمولفه ی فاصله و زمان مهمترین مولفه هادر مکان یابی کاربری ها هستند:شبکه دسترسی  -15

 (1891صابری وهمکاران)زمان سنجیده می شوند این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب میشود

مطلوبیت و دلپذیری در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،یعنی تالش در جهت حفظ و نگهداری عوامل طبیعی : مطلوبیت  -13

 (18912،93پور محمدی ) ن را هها ،ساختمان هاو فضاهای شهری ،ایجاد فضاهای باز و دلپذیر ،چگونگی شکل گرفت

بررسی و ضعیت خاک در مکانی که قرار است بنا در آن ساخته شود از آن جهتت حتایز اهمیتت     :ساختار خاک یک منطقه  -11

 .است که با تعیین اجزای تشکیل دهنده خاک میتوان به راحتی میزان استحکام و تحمل پذیری آن را مشخص نمود 

وامل اصلی تعیین کننده مکات های کاربری ها در شهر ، الگوی قیمت زمین در شهر ی است به لحاظ این یکی از ع:کارایی  -11

بر اساس شیوه تحلیل هزینه و منفعتت   که هر کاربری از لحاظ اقتصادی وسرمایه گذاری و هزینه های متصور برآن است که

 (1812،93پورمحمدی .)معین میگردد 

شرایط اقلیمی منطقه،ضمن اینکه عامل مهمی در ساخت مکان است ، عامل مهمتی  ...(آب ،هوا،دما،رطوبت و):ی عوامل اقلیم -19

 .در جذب ماربران نیز می باشد 

این عامل جهت تأمین سالمت مراجعه کنندگان و جلوگیری از آسیب رسانی و آلودگی،اهمیتت  :شرایط محیطی و بهداشتی  -21

 .دارد

خطر و بالیتای طبیعتی   .از این کار به طور کلی حفاظت شهر در مقابل خطرهای احتمالی است  هدف :استانداردهای ایمنی  -21

مانند سیل ،زلزله، طو فان،آتشفشان وبالیای غیر طبیعی ،مانند همجواری منطقه صنعتی با منطقته مستکونی کته بتا اصتل      

پورمحمتدی  . )نیتی شهر را تضعیف میکند سازگاری مورد اشاره مغایرت دارد و سایر مواردی که به نحوی ظریب ایمنی و ام

1812،93) 
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 نتيجه گيري         

 

فضاهای عمومی باید به گونه ایی طراحی شوند که پاسخگوی نیازهای متنتوع گتروه   . فعالیت های انسان معلول نیاز های اوست          

حضور داشته باشتند زیترا افتراد    فضاهای عمومی این امکان را به مردم می دهند که نسل های مختلف با هم  های مختلف سنی باشند

 .مختلف به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی نیاز دارند 

یکی از مولفه های ترغیب کننده مراجعت افراد به مجتمع های فرهنگی به عنتوان یتک مکتان عمتومی استت      مقوله ی اجتماع پذیری 

بین افراد فراهم آورد و به کاهش آمتار جترم و جنایتت در     اجتماع پذیری فضا میتواند از موقعیتهایی را برای فعالیتهای جمعی مناسب

طوالنی مدت افتراد  کیفیت مناسب در فضاهای فرهنگی میتواند باعث دلبستگی مکانی برای فرد شود و امکان حضور. جامعه کمک کند

ی از طبیعتت و عوامتل طبیعتی    توجه به جنبه های زیبا شناختی فضا همگام با عملکردمطلوب و بهره گیر.را در این محیط فراهم آورد 

مجموعه فرهنگی های موفج دنیا نظیر مجموعه فرهنگی حیدر علی اف بتا  . میتواند از فاکتور های انگیزشی تعاملی بین فرد وفضا باشد

ستت  افزودن فضاهای متنوع وامکانات رفاهی برای مخاطبین و توجه به عملکرد مطلوب فضایی همگام با مقوله زیبا شناختی توانستته ا 

و هدف عمده و اصلی آن فراهم آوردن مکانی جاذب برای این مکان عمومی بوده است لذا  گامی مؤثر در ترغیب افراد به این فضا بردارد

توجه به کیفیت فضایی مجتمع های فرهنگی به عنوان شاخص فرهنگی جامعه می تواند گامی موثر در ارتقا ستطح فکتری و فرهنگتی    

 .ند که این شریان حیاتی شهری با توجه به پیشرفت فناوری های ارتباطی عصر جدید از حرکت باز نماند جامعه داشته باشدو کمک ک
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 چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات گستر ”جامعه شناسی“ (1851)ویلیام ،نیمکوف فرانسیس آگبرن  [1]

تهران ، انتشارات  “خلوت ، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام : محیط و رفتار اجتماعی  ”(1812)آلتمن ، ایروین [2]

 دانشگاه تهران 

 چاپ هفتم ، انتشارات هما ”نظریه های شخصیت”(1813)شولتز ،دوان سیدنی آلن  [8]

 1811 اول ،چاپ تهران ، شهری طراحی فرآیند س، ، بحرینی [3]

 1812 شهری اراضی کاربری ریزی ،برنامه ،م محمدی پور [5]

 23 شماره زیبا هنرهای نشریه( 1851) صادق ،محمد فالحت [3]

ارتقا تعامالت اجتماعی در میان ساکنان محله  عوامل مؤثربر ”(1898)قنبران ،عبدالحمید ، جعفری ،مرضیه  [1]

  35نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران ،شماره ”مسکونی و نمونه موردی ، محله درکه  تهران

ضرروت بازنگری بر نقش فرهنگسراها در توسعه فرهنگی ، علوم انسانی دانشگاه (1839)ور نوری ، صدیقه مدرس پ [1]

 (ص)الزهرا

مکان یابی پارک و فضاهای شهری با استفاده از (1891)صابری عظیم  ، ابوالفضل قنبری ، مریم حسن زاده  [9]

 (همکاران صابری و)AHPسیستم اطالعات جغرافیایی به روش ارزیابی چند معیاری

ارزیابی مراکز فرهنگی و ورزشی به جهت ( 1819)صادقی ،بابک برنجه دشتی رضا ، ایرانخواه سهیال ، حیدر لطفی [11]

 (لطفی و همکاران) تهران  11مطالعه موردی شهرداری منطقه  GISمکان یابی و احداث این مرکز با استفاده از 

 

 


