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 ي الگوي شکل شهري ی میزان سازگارمارزیابی ک سازي ومدل ارائه چارچوبی جهت
  GISاسالمی به کمک  - هاي کیفی شهر ایرانیلفهؤها و مبا شاخص

  
 *3قاسم جوادي ،2سیده شبناز اتحاد ،1وريعلی دانش

  بجنورد، خراسان شمالی، بجنورد. دانشگاه ،هنر دانشکده ،مهندسی شهرسازي گروه هیات علمی1

  تهران.دانشگاه عالمه طباطبایی،  ،ریزي شهريارشد برنامهدانشجوي کارشناسی2
 بجنورد، خراسان شمالی، بجنورد. دانشگاه ،فنی و مهندسی دانشکده ،نقشه برداري- مهندسی عمران گروه علمیهیات3

 25/4/97 ؛ تاریخ پذیرش:  21/1/97تاریخ دریافت:  

 چکیده
ریـزي و طراحـی   در برنامـه همـواره  هایی استوار اسـت کـه   اسالمی بر اصول و ارزش-گیري شهر ایرانیشکل

 تأثیرگـذار نوعـان خـویش   و با سـایر هم  محیطو بر روابط انسان با  دداراهمیت بسزایی  محیط زندگی مسلمانان
رسانی به او، یک راستا، تبعیت شهر از اصول و قواعدي در راستاي برآوردن نیازهاي انسان و خدمتدر این  .ستا

اسالمی نقشی -شهرسازي و معماري در راستاي تحقق شهر ایرانیتوجه به اصول  از این رو، ي ضروریست.مسئله
گیري ادبیات جدیدي موجب شکل اسالمی-مفهوم شهرهاي ایرانی توسعه گذشته سالیان یابد. در طولپررنگ می

لیکن آنچه اند، هاي کیفی بسنده کردهاست که عموماً به ذکر شاخص شده کشورو طراحی شهري  ریزيبرنامهدر 
-ایرانـی  شـهر  کیفـی  هـاي لفـه هاي کمی جهت ارزیابی مؤشاخص ي، ارائهمیباشدمفقوده مطرح  به عنوان حلقۀ

 حـل  در بـاال  تحلیـل  و تجزیـه  قابلیـت  بودن دارا علت به جغرافیایی اطالعات سامانۀ زمینه این اسالمی است. در
در لذا  تواند به عنوان ابزاري در جهت غلبه بر این محدودیت مورد استفاده قرار گیرد.می مکانی،پیچیده و  مسائل

هـا و  شـاخص  بـا  شـهري  شـکل  الگـوي  سـازگاري  میزان یکم ارزیابیسازي و مدلچارچوبی جهت  این پژوهش
 هـاي عـدالت  در روش پیشنهادي، شـاخص  .استگردیده ارائه GISاسالمی به کمک -هاي کیفی شهر ایرانیلفهمؤ

و در  مورد بررسـی قـرار گرفـت    دسترسی تأمین و انسانگرایی انسانی و مقیاس به توجه اجتماعی، عدالت فضایی،
 حـاکی بدست آمده  نتایجمدل ارائه شده براي چهار ناحیۀ مرکزي شهر بجنورد، پیاده سازي و اجرا گردید.  نهایت

شناسـایی   همچنـین  و پـذیر گیـري و مـدیریت  هـایی قابـل انـدازه   ئـه شـاخص  اار در مـدل پیشـنهادي   توانایی از
 ،مـدل پیشـنهادي  . باشـد مـی  شده، ارائه هايشاخص از کدام هر با رابطه در ناحیه هر هايتوانایی و هامحدودیت

تواند به عنوان ابزاري مناسـب در  و می اسالمی است-مفهوم شهر ایرانی سازي بهترگامی به جلو در راستاي پیاده
  قرار گیرد. شهري ریزان و طراحانگیران، برنامهتصمیماختیار 

  
  .بجنوردشهر  تجزیه و تحلیل مکانی، ،یکممدلسازي ، GISاسالمی، -شهر ایرانی :کلیدي هايهواژ

 
 1مقدمه

شهر در الگوي مبانی دینی اسالم از قـوانین مـدون   
ی در آن هیچ مـالك کمـ  و  شودشریعت اسالم اخذ می

که بلکه از نظر مبانی دینی هر جایی است، لحاظ نشده
و لحـاظ    ینـی ها بـر اسـاس عـدالت د   تعدادي از انسان

، شـهر نامیـده   زنـدگی کننـد   شدن منافع همـه مـردم  

                                                             
 avadi@ub.ac.irjhgنویسنده مسئول: *

هـاي  در آموزه ).70: 1389 (اخوت و همکاران، شودمی
نیازمنــد  ،»شــهر«و » شــهر اسـالمی «اسـالمی، ریشــه  

از آیـات قـرآن دریافـت     لعه و تفکر گسترده اسـت. مطا
شـهري   و که شـهر اسـالمی تقـدس زیـادي دارد     شده

است که در هر مذهبی شـهروندان را بـا فـراهم آوردن    
 کنـد حس برتر بودن انسان، به باورهاي مذهبی جذب 

ــاییزه،   ــجاعی و پ ــی  ).2015(ش ــهر ایران ــالمی -ش اس
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هاي مربوط به اصول و متشکل بر مبانی نظري و تئوري
ریـزي و  هایی است که باید در طراحـی و برنامـه  ارزش

انان رعایت شوند و بر روابـط  ایجاد محیط زندگی مسلم
انسان با محیط(طبیعی و مصنوعی) و با سایر همنوعان 

ریـزي،  هرگونه تصمیمی در برنامه .خویش حاکم باشند
طراحی و مدیریت شهري باید با موازین و اصول احکام 

(پورجعفر و همکـاران،   دین مبین اسالم هماهنگ باشد
اسالمی بودن براي شهر نشانگر این اسـت   ).17: 1394

هاي اسالمی گاه و یادآور ارزشکه این مکان باید تجلی
غنـی و   . ایرانـی بـودن نیـز سـابقه و پیشـینۀ     نیز باشد

پرمحتوایی از تجربیات هوشمند ایرانیان را با خـود بـه   
ع را نشـان  است و مصـداق مکـانی موضـو   همراه داشته

  ).77: 1393(بمانیان،  دهدمی
همچون موجـودي زنـده   شهر، محل زندگی انسان، 

اما در این بـین   گیرد،گذارد و از آن اثر میثر میبرآن ا
تبعیت شهر از اصول و قواعد در  ،موضوع داراي اهمیت

رسـانی بـه   راستاي برآوردن نیازهـاي انسـان و خـدمت   
اوست. حال که زندگانی و گذران روزگـار بـراي مـا در    

خـورد،  اسالم ناب رقـم مـی   کشوري با فرهنگ اصیل و
و خواسـتگاه   ایست شهرها که محل زندگی انسـان بمی

اسـالمی)  -ایرانـی ( فرهنگ ایرانی است، بر ایـن اصـول  
منطبق باشد. در اینجاست که اهمیت دانش شهرسازي 

شـود و در راسـتاي تحقـق شـهر     و معماري مطرح مـی 
شهر اسـالمی   لذا یابد؛اسالمی نقشی پررنگ می-یرانیا

کـه مفـاهیم    هاي دین اسالم استي قواعد و ارزشدارا
عــدالت، امنیــت، احســان، وحــدت و یکپــارچگی و     

سـازد و از سـوي   مفاهیمی از این دست را متجلی مـی 
دیگر شهر ایرانی، شهري است با فرهنگ اصـیل ایرانـی   

گرایـی و عـدالت   که در آن احساس تعلق، روحیه جمع
ن دو مفهوم، زند و ترکیب و تلفیق ایاجتماعی موج می

اسالمی سـاخته کـه درخـور    -شهري را با اصالت ایرانی
ه کارگیري شهروند ایرانی و فرهنگ غنی آن به همراه ب

ه حال تحقیقات فراوانـی در  تا ب .اصول دین اسالم است
از  اسـالمی و مفـاهیم مـرتبط بـا آن    -شهر ایرانی زمینۀ

اسـت، کـه برخـی از    هاي مختلف انجـام گرفتـه  دیدگاه
  هاي آنها عبارتند از:مهمترین

گیـري از مـتن قـرآن و    )، بـا بهـره  1389( زادهنقی
اصول دینی به بیان مبانی، ارکان، الگو، صفات و اصـول  
شهر اسـالمی پرداختـه و صـفات شـهر اسـالمی را بـه       

الهـی و صـفات   صورت تئوري در دو بخش صفات فعل 
در و در نهایت تعریفی عام از شهر اسـالمی  فعل انسان 

هـر شـهري کـه    « اسـت:  ین جملـه بیـان کـرده   قالب ا
اي اسالمی اسـت کـه   شود، به اندازهاسالمی نامیده می

ایی باشد که کالم هگاه مبانی اصول و ارزشبتواند جلوه
 ».اسـت اسالمی و الهی تعریف نمـوده  الهی براي جامعۀ

ر شــههــاي لفــه) بــه بررســی مؤ1389( مقــدمرضــایی
اسـت.  مشهد پرداخته شهر هاي توسعۀاسالمی در طرح

پــژوهش حــاکی از آن اســت کــه در بـــین     نتــایج  
هـاي شـهر   لفـه اندیشمندان ضمن نبود توافق دربارة مؤ

دارد.  هاي کالبـدي وجـود  لفهتاکید بر مؤتنها اسالمی، 
شـــاخص  چهـــاربـــه بررســـی  ) 1391( قاســـمی

محــــوري و گرایــــی، محلـــه مســـجدمحوري، درون 
-تحت عنوان اصول محوري شهر ایرانـی  گراییطبیعت

از اســت.  پرداختــهشــهر جدیــد هشــتگرد  دراســالمی 
حی و ایجـاد شـهرهاي جدیـد طـی     که مراحل طراآنجا

در صـورت  ، شـود بندي مشخص انجام مـی زمان برنامۀ
د نـ توانمـی  هـاي اسـالمی در آن،  اجراي اصول و ارزش
د. نتـایج  ناسالمی را محقق سـاز -نمایشی از شهر ایرانی

طراحی و احداث شهر جدید  در دهدپژوهش نشان می
 .اسـت  تـوجهی نشـده   بررسـی  اصول موردبه هشتگرد 

 )، بـه بررسـی و مقایسـۀ   1392چابک (يلطیفی و صفر
صـفهان و  اصول و قواعد جریان نوشهرگرایی و مکتـب ا 

شـهر ایرانـی    هـاي اصـلی  لفهها و بیان مؤتمایزهاي آن
و در نهایـت ارائـه معیارهـاي     اسالمی به صورت کیفـی 

پـورجعفر  اند. اسالمی پرداخته-اي با هویت ایرانیمحله
کننـد کـه   )، به این نکته اشـاره مـی  1394( و همکاران

برداري هاي شهر اسالمی به دو دسته قابل بهرهشاخص
ریـزي و  به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در برنامـه    

اشـاره بـه   گردد. لـذا، ضـمن   طراحی شهري تقسیم می
ممکـن بـراي    سـازي، الگـوي پیشـنهادي   نحوه شاخص

 و همکـاران  1نژادجمالی .استمحالت اسالمی ارائه شده
اصـــول و فرهنـــگ اســـالمی «در پـــژوهش  )،2012(

                                                             
1. Jamalinezhad 
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ــدگی در شــهرهاي      ــت زن ــود کیفی ــاربردي در بهب ک
 کـه مجموعـۀ   را مطـرح نمودنـد  ، ایـن نکتـه   »اسالمی

 تـرین ملمـوس  مسکونی، منطقۀ و شهرها، ها،شهرستان
اهـداف ایـن    .دهنـد می تشکیل را انسانی نمود فرهنگ

ــش  ــه بخ ــه در س ــدگی و   مطالع ــول زن ــایی اص شناس
شناسایی ایدئولوژي اسـالمی  ، ریزي شهري مدرنبرنامه

ریـزي شـهري و در   بر اساس قرآن در زنـدگی و برنامـه  
ریزي شهري اسالمی در ارتبـاط  نهایت شناسایی برنامه

. اسـتراتژي  شـود مطـرح مـی   پیشینبا دانش و شرایط 
، روش مطالعـــاتی ارزیـــابی پـــس از طـــرح پـــژوهش

را بر روي آثـار تـاریخی شـهرهاي     )POE( برداريبهره
  گیرد. بر می اسالمی در شهر اصفهان در

هاي محلـه در  پژوهشی دیگر، به بررسی ویژگی در
به ایـن ترتیـب کـه محلـه      ؛شهر اسالمی پرداخته شده

در شهر اسالمی است. در ایـن   یکی از عناصر ساختاري
ــالمی،  پـــژوهش ، در چنـــد نمونـــه از شـــهرهاي اسـ

هاي محله بررسی شده که برخی از این شـهرها  ویژگی
دمشق، بغـداد و شـهر فـاس در مـراکش اسـت. نتـایج       

هــاي اساســی را در زمینــه ویژگــی ش دو نکتــۀپــژوه
کـه  ایـن  -1کنـد:  مطرح مـی  محالت شهرهاي اسالمی

تواند به عنوان یک واحد اساسـی و کـاربردي   محله می
رسـانی را فـراهم سـازد    در شهر اسالمی، امکان خدمات

تواند به عنوان یک واحد اجتماعی، امکـان  محله می -2
ایجاد پیوند مذهبی، فرهنگی، نژادي و قومی در محلـه  

ــتاری( باشـــد ــاران، 1انسـ ــودلی .)2014 و همکـ  2چیـ
ثیرات فضـایی و  موضـوع تـأ  در پژوهش خود  )،2015(

مـورد بررسـی    هاي حضور مسلمانان را در ایتالیاویژگی
. از آنجا که، دین دوم مهـم در ایـن کشـور بـه     دادقرار 

ثیرات قابـل  ر بین مهاجران، دین اسالم است، تـأ ویژه د
خـورد.  اي در مورفولوژي شهري به چشـم مـی  مالحظه

ن در شـهرهاي  اصـلی از حضـور مسـلمانا    نشـانۀ چهار 
هـاي  وجود عبادتگاههـا، قصـابی   ایتالیا در این پژوهش

 ی مطـرح شـده  دگهاي تدفین و سبک زنـ حالل، مکان
است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است کـه حضـور   
مسلمانان در ایتالیا، داراي تاثیر قابل توجه بر فضـاهاي  
                                                             
1. Sattarin 
2. Chiodelli 

وجـه آن، تعـداد قابـل توجـه      ینترشهري است و مهم
 3حیـاتی و مـونیخی   پژوهش .ها(مساجد) استعبادتگاه

بررسی نقش معمـاري و فرهنـگ اسـالمی     به)، 2015(
و عالوه بر  استپرداختهگیري فضاهاي شهري در شکل

از جمله اصل برابـري   ن اصول حاکم بر شهر اسالمیبیا
همۀ افراد جامعه، اصـل احتـرام بـه مقدسـات و اصـل      

فضـاهاي   بـین  ، رابطـۀ ممنوعیت آزار رساندن دیگـران 
ثیر آنهـا بـر یکـدیگر را    شهري، معمـاري اسـالمی و تـأ   

)، 2015( 4شجاعی و پـاییزه  پژوهش در .کندمطرح می
شـهري   هـاي توسـعۀ  هدف، مقایسه و معرفی شـاخص 

کند که پاسـخ دهـد آیـا شـهر     پایدار است و تالش می
مشهود از شهر پایدار باشـد   تواند یک نمونۀاسالمی می

پایـدار،   یا خیـر؟ در ایـن راسـتا، اصـول کلـی توسـعۀ      
چارچوب نظري شهر پایدار و اصول شهر اسالمی ابتـدا  

اسـت. نتـایج پـژوهش نشـان     مورد مطالعه قرار گرفتـه 
اسـالمی   هاي ویژهاز اصول و ارزشدهد که استفاده می

 هـاي توسـعۀ  تواسته شهر اسالمی را به بحـث شـاخص  
  پایدار نزدیک کند. 

هـاي یـاد شـده نشـان     بررسـی تجـارب و پـژوهش   
اسـالمی و  -در اکثر موارد شهر ایرانیدهد که تقریباً می

 ط به آن به صورت کیفی مورد بررسی قرارمفاهیم مربو
-شـهر ایرانـی   هـاي لفـه تاکنون به بررسـی مؤ  وگرفته 

ی     هاسالمی بـ  و  پرداختـه نشـده  صـورت مکـانی و کمـ
یزي که در این میان به عنوان حلقۀ مفقـوده مطـرح   چ

ی جهـت ارزیـابی شـاخص     مـدلی ، ارائه است و هـا کمـ 
از طرفی  .باشدمیاسالمی -ایرانی شهر کیفی هايمولفه

باید گفت که براي کشوري که خـود را داراي فرهنـگ   
داند و از سوي دیگر بـه پیـروي   ایرانی می غنی و کامل

پردازد، ضروریسـت تـا   از احکام و اصول دین اسالم می
ریزي شهرهایش، منطبـق بـر   طراحی، مدیریت و برنامه

ی،  اصول و قوانین یادشده باشد و  اصوالً معیارهایی کمـ
پذیر براي رسـیدن بـه ایـن    گیري و مدیریتقابل اندازه

. در ایـن زمینـه سیسـتم    اشدب منظور در اختیار داشته
به علت دارا بودن قابلیت تجزیه و  5اطالعات جغرافیایی

                                                             
3. Hayaty and Monikhi 

4. Shojaee and Paeezeh 
5. Geographic Information System (GIS) 
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تواند بـه  مکانی میپیچیده و تحلیل باال در حل مسائل 
ــا مفــاهیم، تئــوري کــار گرفتــه و  شــود و تلفیــق آن ب

تواند کمک زیـادي  سازي شهري، میهاي مدلالگوریتم
  باشد.فهم درست این مفهوم داشته در توسعه و

سازي ارائه چارچوبی جهت مدل به لذا این پژوهش
 بـا  شـهري  شکل الگوي سازگاري میزان یکم و ارزیابی
اسـالمی،  -هـاي کیفـی شـهر ایرانـی    لفهها و مؤشاخص

عنوان ابزاري توانمند در مدیریت به GISو از  پردازدمی
 کنـد. مـی هاي مکـانی، اسـتفاده   و تجزیه و تحلیل داده

در ارزیـابی   ،ارائه شـدة ایـن پـژوهش   چارچوب اهمیت 
زیـابی وضـعیت   هاي تفصـیلی پیشـنهادي و یـا ار   طرح

ریـزي  شناخت از فرایند برنامه موجود شهرها در مرحلۀ
رو، از بـین  در تحقیق پـیش . کندپیدا می ، نمودشهري
اسـالمی در  -شهر ایرانـی  شده در زمینۀهاي بیانمولفه

آنها کـه شـامل    منابع و مراجع گوناگون، چهار مورد از
عدالت فضایی، عدالت اجتماعی، توجه به مقیاس انسان 

ــامین دسترســیو انســان ــی و ت ــاز گرای هــاي مــورد نی
ـ  باشد، از طریق مدلسازيمی واحدهاي مسکونی یکم ،

هـاي بررسـی   ، مولفهورد بررسی قرار گرفتند. در ادامهم
هاي مربوط بـه آنهـا و   سازيپژوهش، مدلاین شده در 

  .شدنتایج حاصل از هر یک به تفصیل بیان خواهد 
  

  مبانی نظريمفاهیم و 
-بـراي شـهر ایرانـی    با توجه به تعاریف ارائه شـده 

در نظـر   آنتـوان سـه رکـن اصـلی بـراي      ، میاسالمی
ء و تـرین جـز  ترین عنصـر و اصـلی  مهم انسان: گرفت:

اه او و گـ که شـهر زیسـت   شهر، انسان است پدیدآورندة
 در دو گروه اصلی شـهروند  هایش بوده و مکان فعالیت

بنـدي اسـت و   (یا اهل شهر) و مدیر شـهر قابـل طبقـه   
مقصود از مدیر شهر، همه کسانی هستند که به نحـوي  

ریــزي، در پدیدآمـدن، سـاخت، تحـوالت، اداره، برنامـه    
 تنطیم روابط و نظارت بر زندگی در شهر دخالت دارنـد 

 فقـط  شهراسـالمی  حقیقـت  در). 8: 1392زاده، (نقـی 
 عهـده  بـه  را نقـش  ترینبلکه انسان اصلی نیست کالبد
 و توحیدي بینیجهان عبارتی یا به فکري فضاي و دارد

 اسـت  اسالمی شهر کنندةتعریف عامل مهمترین ایمان،
لذا انسان در شـهر   )،5: 1392چابک، صفريو  (لطیفی

ــات    ــده و از جه ــم محســوب ش اســالمی عنصــري مه
که محیط زندگی اوست تأثیر  اند بر آنتوگوناگونی می

گیـرد. شـهر موجـودي زنـده     ثیر ببگذارد و نیز از آن تأ
 را بـرآورده و بـراي او   اند نیازهاي انسانبتواست و باید 

هاي رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهایش را ایجـاد     زمینه
هاي انسـان از جملـه   در واقع شهر باید با ویژگی نماید.

هــا و مســائلی کــه پــیش روي اوســت نیازهــا، توانــایی
رو مطــالبی همچــون، باشــد. از ایــنهمخــوانی داشــته

هـا و  عدالت، امنیـت، امکانـات، خـدمات، وجـود مکـان     
فضاها متناسب با شخصیت انسان در شهر و مواردي از 

 .گردداین قبیل مطرح می
پس از انسان، قـوانین و مقـررات و   مقررات:  قوانین و

ها و رفتار و اخالق اهل شـهر قـرار دارنـد    آداب و شیوه
شهر را بایکـدیگر، بـا    ياجزا رابطۀ اهل شهر و همۀکه 

در قلمروهـاي   ن و یا هستیهاي انساطبیعت، با ساخته
کننـد. ایـن   مختلف معنوي و مادي حیات تنطـیم مـی  

رفتاري و عملی انسـان   ی ووجه، وجه فرهنگی و اخالق
 دسـتوراتی  مطـابق واقع ). در 8: 1392زاده، (نقی است

 رفتـار  و عمـل  شـود، مـی ط اسالمی استنبا تعالیم از که
 شـهر  اهل گیرد. از جمله رفتارهايمی شکل مسلمانان
شـهروندان،   حقـوق  رعایـت  امنیـت،  عدالت، :عبارتند از

). 5: 1392ک، چابـ صـفري  و مشارکت (لطیفی و تعاون
(رکن  یافتن نیازها و امیال انساندر نتیجه براي تحقق 

ضـروري و   می)، وجود قـوانین و مقـررات  اول شهر اسال
در شـهر   رفتار انسان را این قوانین، شیوة که الزم است

ریـز، مـدیر و یـا شـهروند     اسالمی اعم از طراح، برنامـه 
کالبـد   اي با اجرا و رعایـت آن، گونهبه ؛نمایدتعریف می

  شد.   شهر اسالمی محقق خواهد
کالبد شهر اسـت کـه از آن    سومین رکن، کالبد شهر:

ثر از دو عامـل  کنیم. که متأتعبیر می “فضاي عینی”به 
دیگر به اضافه شرایط خاص محیطی، اقتصـادي، فنـی،   
علمی و هنري است. این وجه، وجه کالبدي اسـت کـه   

گــاه حاصــل عمــل انســانی و فضــاي رفتارهــا و تجلــی
ــت  ــاي اوس ــی باوره ــهر  کا). 8: 1392زاده، (نق ــد ش لب

کـارگیري قـوانین و مقـررات    اسالمی توسط انسان با به
کنندة اصـول شـهر   که تداعیشود و ضمن آنایجاد می

مناسب زنـدگی انسـان و فضـایی     ، محیطاسالمی است
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 نماید.براي فکر و اندیشه و همچنین عمل او فراهم می
اسالمی ایرانی، جـایی اسـت کـه بـا     درواقع کالبد شهر 

 اجراي قوانین و مقررات اسـالمی و توجـه بـه فرهنـگ    
من و ایرانـی را  ایرانی، شهر مناسب زیسـت انسـان مـؤ   

  آورد. وجود خواهدبه
(کالبـد) و   تواند بر سـاخت شـهر  واقع انسان میدر 

، در راسـتاي تحقـق   وانین و مقـررات) (قـ  مدیریت شهر
بت به دو رکن دیگر در اولویت و رأس شهر اسالمی نس

-سـه رکـن شـهر ایرانـی    توان می لذا توجه قرار گیرد؛
اسالمی و شاخص بودن انسان را در یک فضاي تعاملی، 

در نظـر  ، یري هـر رکـن از دیگـري   و با توجه به اثرپـذ 
اي اسـالمی اسـت   هر شهري به انـدازه  ).1(شکل گرفت

شده مدیریتو که ساخته » شهر اسالمی« که بتواند آن
و محل زیست اوست را متجلی و » انسان کامل«توسط 

  ).112: 1390تقوایی، و  (خدایی متجسد سازد

    

  
  )نگارندگان: انسان، عنصر غالب بر دو رکن دیگر (منبع اسالمی؛-ایرانی شهر رکن : سه1شکل 

  
  آنها با مرتبط تعاریف و اسالمی ایرانی شهر هايمؤلفه از برخی: 1 جدول

 تعریف هازیرمولفه مولفه

 عدالت

 اجتماعی
 1395(محمـدي حمیـدي،    ها، زندگی و شانس برابر در قالب معیارهاي نیاز، منفعت عمومی و استحقاقتحقق فرصت :

128.( 
  ).8: 1393(قلندریان و همکاران،  ت آناـاحش بین طبقـفاصلۀ فم عداقتصادي جامعه و  هايایجاد نظم بین بخش   اقتصادي
  )30: 1390(سلطانی، حق یکسان و برابر زنان و مردان در استفاده از فضاهاي شهري و حضور در آن   جنسیتی

  فضایی
  امکانات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و بهداشتی در میان منـاطق و نـواحی  استفاده از فضاها و توزیع مناسب و بهینه 

(نصیري هنده خاله،  شودکه مانع از رشد ناهماهنگ نواحی شهري و نابرابري فضایی می )15: 1392(کالنتري و همکاران، 
1397 :150.(  

مین تأ
  هادسترسی

 توسـلی،   هـاي قـدیمی و  مسـکونی   سـواره در بخـش  حرکت دسترسی هماهنگ از نظر اندازه شهري و طراحی شبکۀ)
  )29: ب1376

 )10: 1389(مشکات روحانی، خادمی،  ترین رکن فضاي او به عنوان مهمهازنیان و نسااتوجه به   مقیاس انسانی تناسبات

 امنیت
 اجتماعی

 اجتمـاعی، هویـت ملـی،    پذیرش براي تکامل الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، پیونـدهاي  توانایی محافظت و شرایط قابل
 )8: 1393(مذاهب) و رسوم اجتماعی(قلندریان و همکاران،  مذهبی

  )8: 1393(قلندریان و همکاران،  مصونیت فرهنگ فرد و جامعه از هر گونه تعرض و تهدید   فرهنگی

سلسله 
 مراتب

سلسله مراتب 
 ساختار فضایی

 هاي مسکونی و ها و مزارع در حواشی محلهپیرامون آن، باغهاي مسکونی در هر، محلهبندي اصلی در مرکز شاستخوان
 ).68: 1390(طبیبیان و همکاران،  سپس احاطه کل شهر با حصار

سلسله مراتب 
  محرمیت در فضا

 بست اختصاصی با یک هشتی، خصوصی به صورت یک بننیمه -عمومیفضاي خصوصی حیاط و عناصر آن، فضاي نیمه
  )68: 1390(طبیبیان و همکاران،  میدان فضاي عمومی به صورت گذر و

(مشکینی و  آشکارترین وجوه هویتی جامعه و شهر اسالمی، ایفاي نقش بنیادین از جنبه هویت ظاهري و از بعد معنوي   مسجد محوري
  ).18: 1393  مقدم،رضایی

 همسایگی
 جمعی، افـزایش ارتباطـات اجتمـاعی و    اي، باعث ایجاد رشد و پویایی واحد همسایگی داراي یک هویت جمعی و محله

 ).9: 1393(حسینی،  احساس همبستگی اجتماعی در شهر اسالمی
 ).8: 1393(مشکینی، رضایی مقدم،  ثمرة محرمیت و بارزترین مشخصۀ رعایت سلسله مراتب  گراییدرون
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 محوريطبیعت
  تر نسبت بـه  سمت شناختی بهتر و آگاهانهتماس با طبیعت و تفکر در آن، ایجاد احساس تذکر در انسان و رهنمون به

 ).29: 1394(مشکینی،  اصول اساسی اسالم

خصوصیات شـهرهاي   با توجه به مرور ادبیات در حوزة
 عنـوان هـاي زیـر را بـه   لفـه تـوان مؤ ایرانی اسالمی مـی 

شهر ایرانـی اسـالمی همـراه بـا     هاي ها و معیارشاخصه
  : )1(جدول  ها و تعاریف کلی ذکر نمودلفهزیرمؤ

  
  روش تحقیق

ارائه شده در این پژوهش جهت  ارچوب، چ2شکل 
 شکل الگوي سازگاري میزان کمی سازي و ارزیابیمدل

-هـاي کیفـی شـهر ایرانـی    لفهها و مؤشاخص با شهري
هـاي  لفـه گسترة وسیعی از مؤ .دهدمینشان را اسالمی 

 تاکنون شناسـایی و مطـرح شـده   ایرانی  -شهر اسالمی
آنها به صورت جـامع در   بررسی تمامی که، از آنجااست

براســاس هــدف  ، لــذاامکانپــذیر نبــوده ،ایــن پــژوهش
سـازي  یاي نـو در زمینـۀ کمـ   ه ایجاد تجربههش کپژو

بــه ، باتوجــه اســالمی اســت-هــاي شــهر ایرانــیمؤلفــه
ــدگان، تنهـــا     ــات الزم و در دســـترس نگارنـ اطالعـ

 مقیـاس  اجتمـاعی،  عدالت فضایی، عدالتهاي شاخص
 نیـاز  مـورد  هايدسترسی مینتأ و گراییانسان و انسان

مسکونی مورد توجـه و بررسـی قـرار گرفتـه      واحدهاي
  .است

  

  
هاي کیفی لفهها و مؤشاخص کمیِ سازي و ارزیابیجهت مدل وب مورد استفاده در این پژوهش: چارچ2شکل 

  (مأخذ: نویسندگان) اسالمی-شهر ایرانی
  

امکانــات  توزیــع مناســب و بهینــۀ: عــدالت فضــایی
اجتمــاعی، اقتصــادي، فرهنگــی و بهداشــتی در میــان  

ترین عوامل جلـوگیري از  مناطق و نواحی، یکی از مهم
یی مناسـب  ها و شـکاف توسـعه و توزیـع فضـا    نابرابري

سرزمین است. عدالت در شهر باید به  جمعیت در پهنۀ
دنبال تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خـدمات،  

بـالقوه و بالفعـل در شـهر، از بـین     هاي استفاده از توان
بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر و جلوگیري از به 

ترین عوامـل در  مهم. از هاي فقر باشدوجود آمدن زاغه
ریزي شهري، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و برنامه

تر عدالت فضایی است. در ایـن راسـتا،   به عبارتی کامل
ثر و جملـه عوامـل مـؤ   ا و خدمات شـهري، از  هکاربري

مفیدند که با پاسـخگویی بـه نیـاز جمعیتـی، افـزایش      
منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افـراد،  

تـر ابعـاد عـدالت فضـایی،     توانند با برقراري عادالنـه می
 عدالت اجتماعی و عـدالت اقتصـادي را برقـرار نماینـد    

 ).  15: 1392(کالنتري و همکاران، 
 در این تحقیق از شـاخص : يپذیرشاخص دسترسی

فضـایی   عـدالت  سـازي مدل منظور به پذیريدسترسی
در این شاخص ارزیابی به وسـیله  است. استفاده گردیده
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هــاي لحــاظ نمــودن همزمــان میــزان عرضــه کــاربري
ــط     ــده توس ــه ش ــاي ارائ ــزان تقاض ــکونی و می غیرمس

پـذیرد. در ایـن روش   هاي مسکونی انجـام مـی  کاربري
پذیري براسـاس فاصـله   که دسترسی فرض بر این است

 (واحـدهاي مسـکونی) و مقصـدها    بین رقباي مختلـف 
(واحدهاي غیرمسـکونی) و همچنـین جـذابیت نسـبی     

(براي مثال مساحت کاربري غیر مسکونی  مقصدهاست
تواند به عنوان میزان جذابیت یا تعداد کارمندان آن می

تعریف گردد). ظرفیـت عرضـه براسـاس مسـافتی کـه      
شود. هر چـه  دهی میکند، وزنننده باید سفر کمصرف
مرکز خدمات بیشتر باشد، تمایل کمتـري بـراي    فاصلۀ

کننده وجود خواهد داشت استفاده از آن توسط مصرف
تري از دسترسی را ایجاد خواهـد  و بنابراین سطح پایین

کـرد. تقاضــا بــراي خــدمات، بــه رقابــت بــین مصــرف  
ت اشاره دارد. طبـق  ها براي دریافت کاال یا خدمکننده

گیري ایـن شـاخص بـر اسـاس     دازهتعریف ارائه شده، ان
(جـوادي و همکــاران،   زیـر صــورت مـی پــذیرد   رابطـۀ 
1392 :74(:  

∑  1رابطه 
	

∑ 	i=AG  

مجمــوع دسترســی پــذیري کــاربري  ،iAG، کــه در آن
جـذابیت  ، 푗 ،퐴به کـاربري غیـر مسـکونی     푖مسکونی 

فاصـله، زمـان یـا    ، 푑یـا   푗 ،푑کاربري غیر مسکونی 
بــه کــاربري غیــر  푖هزینــه ســفر از کــاربري مســکونی 

푗 ،푑مسکونی  푑یا  	 تـابع مقاومـت ظـاهري بـر     ، 	
، 푛، پارامتر نزول فاصـله ، 훽	،اساس تابع معکوس فاصله

تعـداد  ، 푚و  هاي غیرمسکونی از یک نوعتعداد کاربري
  .است کاربریهاي مسکونی
ریـزي شـهري در چـارچوب    برنامـه عدالت اجتماعی: 

شهرهاي اسالمی خود را ملزم به توزیع عادالنه منابع و 
یابی داند. استقرار و مکانها در محیط مدنی میفعالیت

مناسب هر عنصر از فضاي شهري و ارتبـاط منطقـی و   
ریشـه در  مناسب آنها با یکـدیگر موضـوعی اسـت کـه     

مکانـات شـهري و   رعایت عدالت دارد. توزیـع عادالنـه ا  
ن آنها مورد مهـم دیگـري اسـت    امکان دسترسی ساکنا

زاده، (رحیمــی، نقــی کــه نشــانه عــدل در شــهر اســت
در جهت رسیدن تمامی سـاکنان شـهرها    ).14: 1395

بــه نیازهایشــان بــه صــورت یکســان، مبحــث عــدالت  
آیــد کــه اجتمــاعی در فضــاي شــهري بــه وجــود مــی

بعــات بســیار نــاگواري، همچــون تــوجهی بــه آن تبــی
ۀ نشینی و تراکم  بیش از حد یک منطقه، توسـع حاشیه

ــه شــهرها، خــالی از ســکنه یــک شــدن برخــی از جانب
و ها مسـئله  بازي زمین و دههاي شهري، بورسهمحدود

ــابراین،     ــت؛ بن ــد داش ــی خواه ــر را در پ ــکل دیگ مش
عی جـزء اساسـی   عـدالت اجتمـا   شناسایی آثـار مقولـۀ  

مطالعات شـهري محسـوب شـده و شـهر زمـانی شـهر       
زوایـاي آن را   شود که عدالت اجتماعی همۀسانی میان

). یکــی از 14: 1392، و همکــاران (کالنتــري بپوشــاند
توان در زمینه دسترسـی عادالنـه بـه    مواردي را که می

 هـا اسـت. سـرانۀ   ح نمود، توجه بـه سـرانه  خدمات مطر
که به طور متوسـط   است زمین، عبارت از مقدار زمینی

هاي شهر به هر نفر از جمعیـت آن  از هریک از کاربري
هـا چنـد عامـل بسـیار مهـم      رسد. درتعیین سـرانه می

دخالت دارند که عبارتند از: قیمت زمـین، نـوع درآمـد    
ــات گســترش شــهر، موقعیــت اقلیمــی و   مــردم، امکان

آداب و رسوم و امثـال  طبیعی محل، عوامل اجتماعی و 
 ).  149: 1391 (شیعه، این موارد

در ایـن  : خالص و سـرانه ناخـالص   شاخص سرانۀ
 بـه  ناخـالص  سـرانۀ  و خالص سرانۀ ،شاخصاز  پژوهش
ه اسـت.  شداستفاده  اجتماعی عدالت سازيمدل منظور

با این شـاخص، عملکـرد مـدیریت شـهر در تخصـیص      
طریـق  خدمات در سطح محـالت و نـواحی شـهري از    

ها در مقایسۀ وضع موجود با وضع مطلوب سرانۀ کابري
ــه، ناحیــه و ...  ســطوح ) سلســله مراتــب شــهري (محل

استانداردهاي موجـود در  از گردد. بااستفاده ارزیابی می
اسـتاندارد   هاي شهري، مقدار سرانۀکاربري مورد سرانۀ

هــر کــاربري بــا ســطح عملکــرد مشــخص در مقیــاس 
موجـود   با سرانۀ گردیده و شهري آن محاسبهمتناسب 

هاي مختلف شهري، مقایسـه و  براي آن کاربري در رده
). 1378 (حبیبی و مسـائلی،  گیردمورد ارزیابی قرار می

 محله یا ناحیه کـه بـه مقـدار سـرانۀ     بر این اساس، هر
ــوب اســتاندارد نزدیــک ــر باشــند، از وضــع مطل ــري ت ت

  برخوردار خواهند بود. 
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 خالص مساحت اراضی مسکونی حوزه مفهوم سرانۀ
(مترمربع) بـه جمعیـت سـاکن در آن حـوزه و سـرانه      

راضی ساخته شده یک شـهر یـا   ناخالص کل مساحت ا
(مترمربع) به جمعیـت سـاکن در آن    شهري یک حوزة

باشد. در بررسی از یک شهر که داراي شهر یا حوزه می
هـاي محـالت را   توان سـرانه محالت متعددي است، می

و در گـام   هاي مختلف محاسـبه نمـود  نواع کاربريدر ا
دسـت  هها بـ شهري را در انواع کاربري کل سرانۀ بعدي
  ).  57: 1392(زیاري،  آورد

انسـان  گرایـی:  توجه به مقیاس انسـانی و انسـان  
شود و فضا بایـد بـراي   ترین رکن فضا محسوب میمهم

: الـف 1376(توسـلی،   مقیاس انسانی بیابد ،استفاده وي
مقیاس انسانی اشاره به اندازه و پیکربندي عناصر . )27

هاي انسانی اي که با اندازه، نسبتدارد به گونه فیزیکی
اگر اندازة یک فضا . هاي انسان هماهنگ باشدو فعالیت
باشـد، گفتـه   پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته با اندازة

نـژاد و  (شـهابی  شود که فضـا مقیـاس انسـانی دارد   می
ي او هازنیان و نسااتوجه به  ).2: 1393 همکـــــــاران،

ار توجه قررد مومــــــی سالزي اشهرسادر مسلما باید 
ایی گرننسااست که وري این نکته ضراکر ذلبته د. اگیر
ــی سالات اتفکردر نظر رد مو ــی راگرننساابا م در یج ای

ن را نسابی، اغرگرایی ننسااست. وت امین متفاب زمغر
ا جانشین خدو او را هد دار میقرگی ندي زمبنار و محو
مـی،  سالایـی دینـی و ا  گرننساالیکن وند دامیمین زبر 

ــی را در نساي اهازتوجه به نیا ــینظر ن ي مبناد و گیرم
(مشکات روحـانی،   ستلی احق تعاد جون وهماگی ندز

 ).10: 1389خادمی، 
 از شــاخص در ایــن پــژوهش: شــاخص محصــوریت

دل  منظور به محصوریت اسـمقیـ  بـه  توجـه  سـازي مـ 
نظــر گرایـی اســتفاده گردیـده اســت.   انســان و انسـانی 

طراحان غربی بر این است که فضـاهاي بسـیار گشـاد،    
بسیار تنگ و خطی یکنواخت از مقیاس انسانی بـه دور  

هایی که در مورد شهرهاي قـدیمی غـرب   است. بررسی
دهـد کـه اگـر نسـبت ارتفـاع      صورت گرفته، نشان می

تجـاوز کنـد،    1:1ساختمان به عرض فضایی خطـی از  
ممکن است به ناظر نوعی احساس ترس از تنگـی فضـا   

کمتر باشد، نـاظر   1:2,5دست دهد و اگر این نسبت از 

کند که فضـا بـیش از انـدازه بـاز و گشـاد      احساس می
توان گفت فضـاي  است. به نظر طراحان غربی وقتی می

خارجی به نحو مطلوبی محصور شده که نسبت ارتفـاع  
(توسلی،  باشد 1:4تا  1:3، 1:2 ضاساختمان به عرض ف

  .)52: الف1376
هـا بـراي واحـدهاي مسـکونی:     ن دسترسیمیتأ

ریـزي  هـایی را پـی  طراحان ایرانی باید رفته رفته طرح
 هـاي کلیـه کـاربري   براي هادسترسی مینتأکه  نمایند

هـایی کـه مبتنـی بـر     . طـرح نمایدمسکونی را تسهیل 
مسـکونی(نمونه  هاي جمعی دور از واحـدهاي  پارکینگ

وخـو  گیرد، با خلقدر برخی از شهرهاي غربی) قرار می
اقتصـادي خـانواده   -و فرهنگ و شرایط ویژه اجتمـاعی 

 ).6: ب1376(توسلی،  ایرانی کمتر سازگار است
دسترسی در شهرهاي ایران باید،  در طراحی شبکۀ

از آن بخش از اطالعات غربی بهره گیریم که با مقیاس 
ر برخـی  باشد. به عبارت دیگقت داشتهشهر ایرانی مطاب

ســاختمانی دارد، -فنـی  از اطالعـات بیگانــه کـه جنبــۀ  
وبیش با تغییر و تبدیلی متناسـب بـا شـهر    تواند کممی

ایرانی پذیرفتـه شـود، امـا آنچـه کـه پایـه فرهنگـی و        
ی در شهر شهرسازي دارد، باید مبتنی بر مطالعات محل

شــهري و دسترســی در  ایرانــی باشــد. طراحــی شــبکۀ
هــاي مســـکونی در  هـــاي قــدیمی و بخـــش بخــش 

کـه  یشنهادي در شهرهاي ایران، درحالیهاي پگسترش
ها حرکـت سـواره را پاسـخگو باشـد،     باید از نظر اندازه

الزم است که با مقیاس کالبدي شهر و فضاهاي آن نیز 
  ).29: ب1376(توسلی،  نگی داشته باشدهماه

 از توانمی را شهر یک ارتباطی هايهو شبک هاراه
 بازتـاب کالبـدي   کـه  دانست آن هايویژگی ترینمهم

 بـه  نیـاز  بـر  هسـتند. عـالوه   دسترسـی  به نیاز مفهوم
 بـه  گـویی پاسـخ  بافـت بـراي   هـر  در بـاال  نفوذپذیري

 هـاي کـاربري  خصـوص  در سـاکنان،  کنـونی  نیازهاي
 به مناسب دسترسی اورژانس، مراکز خدمات و امدادي
 یـک جـز   درجـه  هايدسترسی و اصلی هايراهشبکۀ 

 یـا  بحـران  یـک  طـی  اسـت.  ضروري هايپیش شرط
 نقــش هــاي ارتبــاطیشــبکه اضــطراري، وضــعیت

 عملیـات  تسـریع  و هاانسان جان نجات در تريحیاتی
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 عهده بر را شهر به عادي حالت بازگرداندن و بازسازي
  ).41: 1392میرسعید قاضی،  و (تاجدینی دارند

ــذیريشــاخص   شــاخصدر ایــن تحقیــق از : نفوذپ
 هـا دسترسـی  مینتـأ  سـازي مدل منظور به نفوذپذیري

ــراي ــدهاي ب ــت.  مســکونی  واح ــده اس ــتفاده گردی اس
 تعـداد  بـه  همگـانی  فضاهاي از نظامی هر نفوذپذیري

 نقطـه  بـه  نقطـه  یک از عبور که براي ايبالقوه هايراه
 هـاي راه ایـن  دارد. بسـتگی  شـده  گرفته نظر در دیگر

 ایـن صـورت   غیر در باشند. دیدنی و شفاف بالقوه باید
 قبـل  کـه از  ببرنـد  سـود  آن از تواننـد می کسانی تنها

 دباشـن  داشـته  آشـنایی  مربوطـه  حـوزه  بـه  نسـبت 
 از کوچـک  هـاي همچنـین بلـوك   (نفوذپذیري بصري)،

 از فقـط  که مکانی به نسبت بیشتري دسترسی هايراه

 شـود مـی  برخوردار ،باشدهشد تشکیل بلوك بزرگ یک
 و بصـري  کالبـدي  جنبـه  دو هر (نفوذپذیري کالبدي).

 فضـاهاي شـبکۀ   کـه  دارد بسـتگی  ایـن  به نفوذپذیري
 ،(بنتلـی  کنـد مـی  بنديرا بلوك محیط چگونه عمومی
ــراي بررســی وضــعیت دسترســی 16: 1393 ــا از ). ب ه

تـوان اسـتفاده نمـود. براسـاس     ضریب نفوذپذیري مـی 
ضــریب نفوذپــذیري عبــارت اســت از حاصــل  ،تعریــف

هـاي اطـراف بلـوك    تقسیم مجموع نصف سطح خیابان
ساختمانی بر مساحت بلوك مورد نظر. درصـورتی کـه   

باشـــد، بلـــوك  %30ضـــریب نفوذپـــذیري کمتـــر از 
 )54: 1387(یـزدي و نظریـان،    نفوذناپذیر خواهد بـود 

  .  )3(شکل 

  

  
  ضریب  هاي اطراف براي محاسبۀك و خیاباننمایش بلو :3 شکل

   نفوذپذیري (منبع: نگارندگان)
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
دل ارائـه شـده در ایـن       به منظور اجراي عملـی مـ

هـاي مکـانی و توصـیفی در    بـا توجـه بـه داده   تحقیق، 
، مرکــز اســتان بجنــوردبافــت میــانی شــهر دســترس، 

بلوك شـهري   24 ناحیه و 4 که شامل خراسان شمالی،
هجـري   1390ي سرشـماري سـال   هـا بر اساس دادهو 

دارد، بـه عنـوان   نفـر  147678جمعیتی معادل  شمسی
ایـن شـهر، در    مـورد مطالعـه انتخـاب گردیـد.     منطقۀ

ــا  57,28محــدودة جغرافیــایی  طــول  درجــۀ 57,39ت
عرض جغرافیـایی   درجۀ 37,50تا  37,44 و جغرافیایی

کـه بـراي   ایـن ). با توجه بـه 4 (شکل استواقع گردیده
و از  شـده  هـا نهـاده  فرهنگ شهر بجنورد لقب گنجینۀ

ختلف و متنـوع  جمله معدود شهرهایی است که اقوام م
از فرهنگـی   بایسـت مـی بنابراین  را در خود جاي داده؛

سرشــار برخــوردار باشــد و اصــول ایــن فرهنــگ را در  
شهرسازي و معماري خود متجلی گردانـد و همچنـین   
بتواند الگویی بارز بـراي دیگـر شـهرها در ایـن زمینـه      
باشد(شهر ایرانی). از دیگر سو از شهر بجنورد از حیـث  
همسایگی با مشهد مقدس، با عنوان منزلگاه هفتم نیـز  

در این بـین شایسـته اسـت شـهري کـه      گردد. یاد می
دروازه ورود به پایتخت مذهبی کشورش است، منطبق 

لذا بـا   (شهر اسالمی)، هاي اسالم باشدگارهبر اصول و ان
 بـه عنـوان منطقـۀ    شـهر این توجه به موارد ذکر شده، 

  مورد مطالعه مورد توجه قرار گرفت. 
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  آن در هاکاربري و زمین قطعات پراکندگی چگونگی و مطالعه مورد منطقۀ مکانی موقعیت: 4 شکل

  
  بحث اصلی

هاي قبـل  در بخشبا توجه به توضیحات ارائه شده 
و همچنین برنامـه    ArcGIS .افزارو استفاده از نرم
و  Microsoft Visual Studio نویســی تحــت 

 ي در دسترس، نتایج زیر براي منطقـۀ هاهمچنین داده
 دست آمد.مورد مطالعه به

پـذیري بـه منظـور    استفاده از شاخص دسترسـی  -الف
با توجه به فرمول ارائه شـده   سازي عدالت فضایی:مدل

 پـذیري براي ایـن شـاخص در بخـش قبـل، دسترسـی     
ــاربري ــاربري    ک ــته ک ــار دس ــه چه ــکونی ب ــاي مس ه

هــاي فرهنگــی و اوقــات غیرمســکونی شــامل: کــاربري
فراغت، اداري و انتظـامی، تجـاري و خـدمات عمـومی     

توجـه   با نیز نرمال سازي نتایجشهري محاسبه گردید. 
  ت:صورت پذیرف 2 به رابطۀ

푋  2 رابطه = (푋 − 푋 )/(푋
− 푋 ) 

مقدار مـورد   ،푋،مقدار نرمال شده ،푋که در آن، 
کمترین مقـدار موجـود    ،푋 ،نظر براي نرمال سازي

 بیشترین مقدار موجـود در تحلیـل   ،푋و  در تحلیل
به این ترتیب مقـادیر دسترسـی بـین صـفر و      میباشد.

حـداکثر   هدهنـد گیرند که عدد یک، نشانک قرار میی
هـر پارسـل   نتایج حاصـل شـده بـراي     .دسترسی است

و نتـایج تجمعـی شـده بـراي هـر       5در شکل  مسکونی
آورده  2دول جدر در رابطه با هر دسته کاربري، ناحیه 

  شده است.
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هاي هاي مسکونی به کاربريپذیري کاربريقابلیت دسترسی -الف

  فرهنگی و اوقات فراغت
 

هاي هاي مسکونی به کاربريپذیري کاربريقابلیت دسترسی -ب
  اداري و انتظامی

 

    
هاي هاي مسکونی به کاربريپذیري کاربريقابلیت دسترسی - ج

 تجاري
هاي هاي مسکونی به کاربريپذیري کاربريقابلیت دسترسی -د

 خدمات عمومی شهري
  پذیري براي هر پارسل مسکونی: نتایج شاخص دسترسی5شکل 

  
  سازي عدالت فضاییپذیري هر ناحیه به منظور مدلنتایج شاخص دسترسی: 2جدول 

 ناحیه
به پذیريدسترسی  

هاي فرهنگی و کاربري
 اوقات فراغت

هاي اداري و کاربري
هاي تجاريکاربري انتظامی هاي خدمات عمومی کاربري 

 شهري
1 0,51 4,0  0,37 0,42 
2 0,45 0,32 0,4 0,36 
3 0,39 0,36 0,39 60,3  
4 0,53 0,39 0,36 0,4 

  نگارندگان: مأخذ
  
ناخـالص   استفاده از شاخص سرانه خالص و سـرانه  -ب

ــه منظــور  بــه منظــور مدلســازي عــدالت اجتمــاعی:  ب
حاسبه سرانه نرمال شده، سرانه وضع موجود م محاسبۀ

مطلـوب مسـتخرج از    گردیـده و بـا تقسـیم بـر سـرانۀ     
ــین صــفر و یــک (یــک  مســتندات موجــود،  عــددي ب

مـورد   بـراي منطقـۀ   وضـع بسـیار خـوب)   دهندة نشان
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اي هناحیـ که اگر در آید. توضیح اینتحلیل به دست می
مقدار سرانه بیش از مقدار مطلوب بـود، مقـدار نسـبت    

خواهد بـود. نتـایج    1داده شده براي سرانه نرمال برابر 
  ).3جدول د تحلیل حاصل گردید (زیر براي مور

  
  اجتماعی عدالت سازيمدل منظور به نرمال شده سرانه شاخص نتایج: 3جدول 

هناحی  جمعیت 

فضاي سبزفرهنگی و  آموزشی درمانی-بهداشتی   
(متر مربع) 1,02تا  1,20سرانه مطلوب  (متر مربع) 6-3سرانه مطلوب   (متر مربع) 0,40-0,25سرانه مطلوب    

وضع موجود 
 (متر مربع)

 سرانه وضع
 موجود 

سرانه 
نرمال 
 شده

وضع موجود 
 (متر  مربع)

 سرانه وضع
 موجود 

سرانه 
نرمال 
 شده

وضع 
موجود(متر  

 مربع)

 سرانه وضع
 موجود 

سرانه 
نرمال 
 شده

1 20451 33332 1,63 1 231617 11,33 1 47870 2,34 1 
2 26001 64987 2,50 1 68264 2,63 0,58 7604 0,29 0,89 
3 11758 19909 1,69 1 31353 2,67 0,59 75732 6,44 1 
4 19239 29450 1,53 1 92692 4,82 1 17409 0,90 1 

  1390 آمار ایران، مرکز ؛1378 مسائلی، و حبیبی نگارندگان؛: مأخذ
  
سازي استفاده از شاخص محصوریت به منظور مدل -ج

بـه منظـور    گرایـی: توجه بـه مقیـاس انسـانی و انسـان    
ــدل ــازيم ــۀ س ــه مولف ــه توج ــاس ب ــانی مقی  و انس
بـا توجـه بـه تعریـف      محصوریت شاخص ،گراییانسان

هاي خیابانهاي قبلی براي ن در بخشآارائه شده براي 
و نتـایج بـا توجـه بـه      هر بلوك محاسبه گردیداطراف 

  ).6(شکل  سازي گردیدندنرمال 2 رابطۀ

  

  
  مورد مطالعه. هاي منطقۀهاي اطراف بلوكخیابان محصوریت شاخص:  6 شکل

  
(وزن هر خیابـان معـادل    همچنین با تجمیع وزنی

دسـت  هب) نتایج شودمیطول آن خیابان در نظر گرفته 
هـاي اطـراف   خیابـان  محصـوریت  آمده بـراي شـاخص  

  زیر: به کمک رابطۀها، بلوك

푀  3رابطه  = ( 푀 ∗ 퐿 )/( 퐿 ) 

محصوریت نرمـال شـده    شاخص ،푀که در آن، 
محصوریت نرمال شده خیابـان   شاخص ،푀، هر ناحیه

iام ،퐿،  طول خیابانiو  ام푘، هاي متعلـق  تعداد خیابان
ع شده بـراي هـر ناحیـه    ینتایج تجم ،است به هر ناحیه
  .  )4جدول گردد (محاسبه می
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 گراییانسان و انسانی مقیاس به توجه سازيمدل منظور هر ناحیه به محصوریت نتایج شاخص: 4جدول 
محصوریت نرمال شده شاخص ناحیه  

1 0,24 
2 22,0  
3 0,17 
4 0,16 

  نگارندگان: مأخذ
  

سـازي  استفاده از شاخص نفوذپذیري به منظور مدل-د
بـه منظـور   ها براي واحدهاي مسکونی: تامین دسترسی

دل  بــراي هــادسترسـی  تــامین توجــه مولفـه  ســازيمـ 
بـا توجـه بـه     نفوذپـذیري  مسکونی، شاخص واحدهاي

قبلی، براي هر  هايتعریف ارائه شده براي آن در بخش
سـازي  نرمال 2و نتایج با توجه به رابطه  بلوك محاسبه

  ).7(شکل  گردیدند

  

  
   هادسترسی مینتأ سازيمدل منظور مورد مطالعه به هاي منطقۀبلوك نفوذپذیري شاخص:  7 شکل

  مسکونی واحدهاي براي
  

(وزن هــر بلــوك معــادل  همچنــین بــا تجمیــع وزنــی
شــود) نتــایج مســاحت آن بلــوك در نظــر گرفتــه مــی

و بـه کمـک    نفوذپـذیري  آمده بـراي شـاخص   دستهب
  رابطه زیر:

푁  4رابطه  = ( 푁 ∗ 퐴 )/( 퐴 ) 

نرمـال شـده    نفوذپذیري شاخص ،푁که در آن، 
 بلـوك نرمـال شـده    نفوذپذیري شاخص ،푁، هر ناحیه

iام ،퐴، بلوك  مساحتiو  ام푘 ، متعلق  هايبلوكتعداد
نتایج تجمیع شده بـراي هـر ناحیـه     ،است به هر ناحیه

  ).5(جدول  گردیدمحاسبه 
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  مسکونی واحدهاي براي هادسترسی تأمین سازيمدل منظور هر ناحیه به نفوذپذیري نتایج شاخص: 5جدول 
نرمال شده نفوذپذیري شاخص ناحیه  

1 12,0  
2 0,08 
3 0,14 
4 0,08 

  نگارندگان: مأخذ
  

ی  بررسـی نهـایی و ارزیـابی   به منظـور   میـزان  کمـ 
هـا و  شـاخص  مورد مطالعـه بـا   نواحی منطقۀ سازگاري

نمـودن   با لحـاظ اسالمی، -هاي کیفی شهر ایرانیلفهمؤ

لفیـق نتـایج   هـا و ت ارزش یکسان بـراي تمـام شـاخص   
سـت  د، بـه نواحی مورد مطالعه برايمربوطه، نتایج زیر 

  ).6آمد (جدول 
  
  اسالمی- هاي کیفی شهر ایرانیها و مؤلفهشاخص نواحی منطقۀ مورد مطالعه با سازگاري میزان کمی نتایج نهایی و ارزیابی: 6جدول 

 ناحیه

پذیري بهشاخص دسترسی نرمال شده شاخص سرانه   

 شاخص
 محصوریت

 شاخص
  نفوذپذیري

شاخص 
 نهایی

کاربریهاي فرهنگی
و  

 اوقات فراغت

کاربریهاي اداري و 
 انتظامی

 کاربریهاي تجاري

کاربریهاي خدمات 
 عمومی شهري

 آموزشی

فرهنگی و فضاي س
بز

 

بهداشتی
-

درمانی
 

1 0,51 0,4 0,37 0,42 1 1 1 0,24 0,12 0,45 
2 0,45 0,32 0,4 0,36 1 0,58 0,89 0,22 0,08 0,38 
3 0,39 0,36 0,39 0,36 1 0,59 1 0,17 0,14 0,39 
4 0,53 0,39 0,36 0,4 1 1 1 0,16 0,08 0,42 
  نگارندگان: مأخذ

 
 هاي در نظـر گرفتـه  شاخصو  6جدول با توجه به 

غربی مرکـز شـهر   شده، ناحیه یک که در قسمت شمال
عبـارت دیگـر   تـري دارد. بـه  دارد، وضعیت مطلوبقرار 

اسـالمی مـورد بررسـی    -هاي شهر ایرانیبرآیند شاخص
از مطالعـه،   نسـبت بـه سـایر نـواحی در منطقـۀ      آندر 

و این به معنی این اسـت  میزان باالتري برخوردار است 
اسـالمی بهتـر   -یم شـهر ایرانـی  که در این ناحیه مفـاه 

ناحیـه دو کـه در   همچنـین   اسـت،  سـازي شـده  پیاده
اسـت، در  غربـی مرکـز شـهر واقـع شـده     قسمت شمال

لوبی نسبت به سـایر نـواحی در منطقـۀ    شرایط غیر مط
  .قرار دارد مورد مطالعه

از منظر عدالت فضـایی  براساس نتایج بدست آمده، 
که اشاره به توزیع متعادل امکانـات و خـدمات شـهري    
دارد و بطور مشخص در ارتباط بـا شـاخص دسترسـی    

نسبت به سـایر   2هاي تجاري، ناحیه پذیري به کاربري
نواحی مورد مطالعه از وضعیت مطلوب تـري برخـوردار   

توان متـاثر از هـم پوشـانی    است که این موضوع را می

اي از محـدوده مـورد نظـر بـا پهنـه مرکـز       بخش عمده
هـاي تجـاري،   تجاري شهر و فضاهاي آن اعم از راسـته 

بـه   4ت. در مقابـل ناحیـه   بازارها و مراکز خریـد دانسـ  
ــدوده  ــوان مح ــوانعن ــر دوره زمــانی   اي ج ــر از نظ ت

ي مکانی از پهنه مرکز تجـاري  گیري و نیز فاصلهشکل
تري را نسبت به سایر نـواحی دارد.  شهر، شرایط ضعیف

هـاي اداري،  پـذیري بـه کـاربري   در رابطه با دسترسـی 
از بیشـترین دسترسـی بـه ایـن نـوع کـاربري        1ناحیه 
تـوان اسـتقرار   دار است که علت اصلی آن را مـی برخور

هاي اداري در این محـدوده متـاثر از   بسیاري از کاربري
هاي توسعه بندي عملکردي صورت گرفته در طرحپهنه

شهري بجنورد در ادوار گذشته دانست. در این پژوهش 
موضــوع عــدالت اجتمــاعی از طریــق بررســی شــاخص 

ر گرفـت کـه از ایـن    ها مورد ارزیابی قـرا سرانه کاربري
ــه  ــان بررســی مقول ــق امک ــراکم و  طری ــد ت ــایی مانن ه

سوداگري زمین فراهم میگردد. در این موضوع نـواحی  
اند که تا حدي متـاثر  وضعیت قابل قبولی داشته 4و  1
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تر ضـوابط و مقـررات شهرسـازي بـوده     از اجراي دقیق
است. در ارتباط با مقیاس انسانی و بـه طـور مشـخص    

بدترین شـرایط   4بهترین و ناحیه  1یه محصوریت، ناح
را نســبت بــه ســایر نــواحی دارا مــی باشــند. در مــورد 
شاخص نفوذپذیري، که موضوعی بسیار مهم در بحـث  

بندي شهر) و ارائه خدمات شبکه معابر اصلی (استخوان
 2به ویژه در مواقع اضطراري محسوب میگردد، نـواحی  

نسبت بـه   ترین وضعیتمطلوب 3بدترین و ناحیه  4و 
تـوان متـاثر از   دیگر نواحی را دارند که این مهم را مـی 

ي معابر، سلسله مراتب حاکم بـر آن  نوع ساختار شبکه
تلفیق نتـایج   درنهایت، و تعداد معابر هر ناحیه دانست.

نشـان   1هـا، بیشـترین امتیـاز را بـراي ناحیـه      شاخص
گیـري  دهد که با توجه سیر دگرگونی و نحوه شکلمی

هـاي  این ناحیه و هدایت آن بـر اسـاس طـرح    تدریجی
تـر ضـوابط و   توسعه شهري و متعاقب آن اجراي دقیـق 

اي دور از ذهن نیست و ایـن  مقررات شهرسازي، نتیجه
در جریان تبدیل بجنورد به  2در حالی است که ناحیه 

و بـدون   مرکز استان و در نتیجه رشد لجـام گسـیخته  
روستاهاي اطراف، کنترل ناشی از مهاجرت از شهرها و 

تري را در ارزیابی صورت گرفته نسبت شرایط نامطلوب
دهد، لـذا  به سایر نواحی مورد مطالعه از خود نشان می

نتایج حاصـل از ارزیـابی صـورت گرفتـه دور از انتظـار      
نبوده و به نوعی کـارآیی روش پیشـنهادي در ارزیـابی    

دهـد کـه در   را نشـان مـی   ي مـورد بررسـی  هاشاخص
واکاوي و اضر در قالب فضایی و مکانی مورد پژوهش ح

  قرار گرفت. تحلیل
  

  گیريبندي و نتیجهجمع
ســازي و در ایــن پــژوهش چــارچوبی جهــت مــدل

 اــب شهري لـشک الگوي سازگاري میزان کمی ارزیابی
اسـالمی بـه   -هاي کیفی شهر ایرانـی ها و مولفهشاخص
، هـاي شـاخص پژوهش  این در .گردید ارائه GISکمک 

ـــب وجهـــــت اجتمــاعی، عــدالت فضــایی، عــدالت  هـــ
 مورد هادسترسی تامین و گراییانسان و انسانی مقیاس

 توانـایی  از حـاکی  . نتـایج بررسی و ارزیابی قرار گرفـت 
گیـري  هایی قابل اندازهشاخص ئهاار در فوق سازيمدل

ــذیرو مــدیریت ــوده پ ــدمــی همچنــین و ب  میــزان توان

 هر با رابطه در را منطقه هر هايتوانایی و هامحدودیت
رسـد  مـی  بـه نظـر   .مشـخص نمایـد   هاشاخص از کدام

اطالعـات   ریزي شهري با سامانۀهاي برنامهلتلفیق مد
ــایی، ــی جغرافی ــعۀ  م ــه و توس ــه ارائ ــر ب ــت منج  بایس

هاي مختلـف  جدیدي براي تلفیق جنبه هايسازيمدل
ریـزي شـهري مبتنـی    برنامهدر واقع ریزي گردد. برنامه

هـاي تحلیلـی   مدل ، عالوه بر حمایت از توسعۀGISبر 
هـاي موجـود در   به رهـایی از محـدودیت  جدید، منجر 

هاي شهري مرسوم خواهد گردید که ما را قادر به مدل
ــه   ــاوراء مباحــث مطــرح در ده ــاي اندیشــیدن در م ه

ـ    گذشته، خواهد نمـود.   دل فـوق گـامی ب ه جلـو در  مـ
اسـالمی  -ر مفهـوم شـهر ایرانـی   زي بهتساراستاي پیاده
ــا ــت و ب ــتفاده از   اس ــه اس ــه ب ــت   GISتوج ــه قابلی ک

پذیري مناسبی در تجزیه و تحلیل و تلفیـق بـا   انعطاف
توانـد بـه عنـوان    ، مـی ریـزي دارد هاي برنامهلسایر مد

ریـزان و  گیران، برنامـه ابزاري مناسب در اختیار تصمیم
شـود، بـه   مالحظه میطور که همان طراحان قرار گیرد.

سـازي  کـارگیري مـدل فـوق در زمینـه بررسـی پیـاده      
اسالمی در شهر بجنـورد،  -هاي کیفی شهر ایرانیمولفه

در گرفتـه  سازي صـورت چه مدلاگربیانگر آن است که 
 میـزان  مناسـبی از  کمی تواند ارزیابی می این پژوهش

هاي لفهها و مؤشاخص با شهري شکل الگوي سازگاري
اشد، بـا ایـن وجـود،    داشته باسالمی -کیفی شهر ایرانی

آمده به معناي حل کامل ایـن مسـئله   دستموفقیت به
راستا یقات مختلف دیگري در ایننبوده و همچنان تحق

بایـد  هاي شهر اسالمی لفهبه ویژه در ارتباط با سایر مؤ
ــرا قــرار بگیــرد. در ادامــه پیشــنهادهایی مــد نظــر ي ب

، در ایـن پـژوهش   شدهبهبود مدل ارائه تحقیقات آتی و
در مدل ارائـه شـده، چهـار شـاخص     است. ارائه گردیده

 مقیـاس  بـه  توجـه  ی،ـــاجتماع عدالت فضایی، عدالت
 نیـاز  مورد هايدسترسی مینتأ و گراییانسان و انـانس

است. لحاظ مسکونی مورد بررسی قرار گرفته واحدهاي
میزان سـازگاري،  مکانی دیگر نظیر  هايشاخصنمودن 

ـ  تواند نتایج را بهبود بخشد.می دل یکی از کاربردهاي م
هـاي توسـعه و عمـران شـهري     ارزیابی طرحشده  ارائه

عملی از مدل فوق در ارزیابی میـزان   ا استفادةلذ است،
ه عنوان یک پیشنهاد مطـرح  ي فوق، بهاطرحمقبولیت 
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اسیت، با انجام تجزیه و تحلیل حسهمچنین،  گردد؛می
ــی ــۀ م ــه نتیج ــود ک ــوان مشــخص نم ــدل  ت ــایی م نه

به چه میزان در ارتباط با عدم حضـور یـک    پیشنهادي
  .ارزیابی نهایی حساس است سازيمدلشاخص در 
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