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  چكيده

سالم شهر  است.در ديدگاه اسالم  ميزان موفقيت فضاهاي شهري با ميزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب

و اسايش  ابعادانساني زيست محيطي ،كالبدي، فرهنگي، اجتماعي،از جنبه هاي مختلف  شهرفقط زيبايي ظاهري نيست، بلكه 

مورد توجه قرار ميگيرد و شهر به حالتي از رشد و توسعه ميرسد كه محيطي پاك،زيبا وپايدار براي سكونت انسان بصري 

و بي  ،در واقع شهر سالم شهري براي تحقق انسان سالم است.رشد شتابان شهرنشيني طي چند دهه اخيرفراهم مي شود

مشكالت فراواني را براي شهر و شهروندان ايجاد نموده است كه در پي آن سالمت شهرها  توجهي به ابعاد كيفي زندگي انسان،

كه متغيرهاي  اروميه مي باشد شهرك ايثارفه هاي شهر سالم در ارزيابي مولاز تدوين اين مقاله هدف .را به خطر انداخته است

از قبيل حمل و نقل و شبكه معابر(كيفيت فضا،احساس ايمني و...)،كيفيت تسهيالت شهري (چراغ هاي روشنايي ،نيمكت 

باسازي و كيفيت محيط (الودگي منظر ،سرانه فضاي سبز،زي هاي استراحتگاهي)،كيفيت محيط اجتماعي (اموزش و سالمت)

ن مي آتعاريف و ويژگي هاي ، اي شهر سالم،اهميت شهر سالمارزيابي مولفه ه همچنين به.استفاده شدو آسايش بصري  شهر)

 شهرك ايثاربا يك نگاه جامع و استفاده از تكنيك هاي مختلف به مطالعه و بازشناسي خيابان هاي شهري در پردازيم و 

ات فضايي را براي توسعه روابط شهروندي در خيابان هاي شهر به طور خاص مي پردازيم و احتياجات و ملزوماروميه 

اروميه با وضعيت مطلوب واستاندارد هاي شهر سالم فاصله دارد ودر شهرك ايثار .بر طبق نتايج اين تحقيق شناسايي مي كنيم

عي شده است تا با استفاده از س لذا.احساس مي شود مردمبرخي زمينه ها نيز نياز به برنامه ريزي و مشاركت مسئولين و

شاخص هاي سالمت محيطي ،اجتماعي و همچنين شاخص هاي كيفيت محيط شهري ،كيفيت زندگي و محيط ساكنين 

قرار گرفته تا مشخص شود كه شهروندان در چه سطحي از كيفيت زندگي و محيط قرار و ارزيابي  شهر مورد سنجش

شناسايي و همچنين هروندان با ميزان مشاركت انان در امور شهري دارند،سپس رابطه سطح كيفيت محيط و زندگي ش

مولفه هاي مختلف اعم از مولفه هاي كالبدي و مولفه هاي اجتماعي و فردي و... به عنوان عاملي براي همبستگي بيشتر 

  ر مي گيرد.مورد بررسي و ارزيابي قرا اروميهشهرك ايثار در استفاده كنندگان در يك فضاي شهري در خيابان هاي 
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  شهر سالم. شهر سرزنده، شهر امن، فضاهاي شهري، شاخص هاي شهر سالم، : كليد واژه ها

  مقدمه

از جمله مسائلي هستند كه  لودگي صوتي و بصريآ نامناسب بودن راهها ، ،نامشخص  برنامه حمل و نقل شهري

سازماندهي  ست شهري را با تقويتمحيط زيهر شهري بايد به نحوي شايسته :  محيط زيست را تخريب مي كنند.

اجتماعي و اگاهي زيست محيطي مردم و از طريق مشاركت جوامع محلي در شناسايي نياز مردم به خدمات 

 تقويت وسايل رفاه حفاظت و نوسازي ساختمان هاي قديمي، ، فراهم كردن اقدامات زيربنايي شهري ، عمومي

به عالوه برنامه هاي به اصطالح فضاي سبز بايد فعال شود تا از  د.اماكن تاريخي و ساير اماكن فرهنگي بهبود بخش

فعاليت هاي انساني پايدار ايجاد شده فرصت هاي اشتغال رسمي و غير رسمي براي ساكنان كم درآمد شهرها 

  شود. فراهم

د مي شهروندان سالم كساني هستند كه به شهر به عنوان موجودي با هويت و نيز بخشي از ساختار هويتي خو

تامين ايمني شهر و بهبود  باداني شهر،آ ، نگرند كه مي توانند با مشاركت در مديريت و تصميم گيري شهري

شهر به عنوان محل زندگي انسان بايد ويژگي ها و  . محيط شهري ميزان اثربخشي بيشتري در شهر داشته باشند

   )١٢٢:١٣٨٢(علوي تبار، شرايط مناسب اسايش و رفاه او را داشته باشد

درصد از مردم كره زمين در شهرها  ٤٩شهرها بارزترين محيط زندگي انسان به شمار مي روند و هم اكنون حدود 

اما شهرها به عنوان محيط هايي كه بايد بستر كيفيت مطلوب براي زندگي انسان ها باشند،در  . زندگي مي كنند

 كيفيت زندگي انان دچار مشكل هستندبراورده كردن نيازهاي ساكنان خود و تاثيرگذاري مثبت در 

  (يغفوري،رفيعيان ).

گاهي زيست محيطي آهر شهر بايد به نحوي شايسته محيط زيست شهري را با تقويت سازماندهي اجتماعي و 

 فراهم كردن اقدامات زيربنايي ، مردم و از طريق مشاركت جوامع محلي در شناسايي نياز مردم به خدمات عمومي
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اماكن تاريخي و ساير اماكن  ، عمومي و حفاظت و نوسازي ساختمان هاي قديمي سايل رفاهتقويت و ، شهري

  . فرهنگي،بهبود بخشد

  بيان مسآله- ١

با تخريب محيط شهري و افزايش  هرها به ويژه در كشورهاي رو به توسعه طي دهه هاي اخيرـــــــبسياري از ش

. به همين سبب اين  سيع بين ساكنان خود روبرو بوده انددر مقياس و اقتصادي و... نابرابري هاي اجتماعي ،

به بعد با فقر شهري مواجه شده اند، و سطح زندگي و استاندارد هاي مربوط به محيط  ١٩٧٠شهرها از دهه ي 

اقدامات بهداشتي و برنامه  . )٢،١٣٨٩مشكل مواجه گرديد (نيك پي و حاتمي نژاد،زيست در بسياري از شهرها با 

برنامه ريزي شهري مدرن ريشه هايش در شهرهاي صنعتي غير كه ي دو متحد طبيعي هستند ريزي شهر

ب ، ضعف اقدامات بهداشتي و نبود آهمچون ضعف تهيه  مشكالت محلي، ؛ قرار دارد ١٩بهداشتي و ناسالم قرن 

  )،بارتون واتال٢٠٠٩،پي، ٣( . بود آوردهوجود را بنور و هواي كافي در مساكن شهري 

در بخش » كيفيت«ري توانايي اين را دارد كه به يك شهر سالم تبديل شود تنها در صورتي كه اوال راهبرد هر شه 

ميان  محيطي و...درايد كه براي تحقق اين هدف نياز به تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ، فرهنگي ، هاي اجتماعي

 . مديريت كالن در سطح ملي دست يابيممدت و بلند مدت و فرهنگ سازي و جلب مشاركت مردم است تا به يك 

 ، نتيجه آن كه باال بردن كيفيت خدمات دهي و نظارت و مديريت كيفيت در تمامي بخش هاي زندگي شهروندان

سبب ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه مردم و به تبع ان توسعه يافتگي جامعه و زمينه ساز دستيابي به اهداف مد نظر 

براي رسيدن به يك حالت ايده ال  . ر سالم و در پي آن توسعه پايدار مي گرددجهت رسيدن به شاخص هاي شه

  . شهري به خوبي عمل كند» مديريت«در شهرها الزم است

در اين كنفرانس  . برگزار شد ١٩٧٢بعد از اولين كنفرانس محيط زيست و توسعه در استكهلم سوئد كه در سال 

، نبود بهداشت و   گرسنگي ، ، سوء تغذيه يا گرفتار فقر، بيسواديبر اين واقعيت تاكيد شدكه دوسوم جمعيت دن

 ).١٣٨٥تخريب محيط زيست قرار دارد (زاهدي و نجفي،



شهرك ايثار  اروميه: موردي نمونه –شهرسالم  يمولفه ها يابيارز  
 

 

  

  اهداف تحقيق- ٢

  هدف كلي :

  اروميهشهر بررسي شاخص هاي شهر سالم در شهرك ايثار 

  اهداف اختصاصي:

  اروميهشهر بررسي ويژگي هاي فرهنگي شهرك ايثار 

  اروميهشهر اي اجتماعي شهرك ايثار بررسي ويژگي ه

  اروميهشهر بررسي مشكالت زيست محيطي شهرك ايثار 

  پرسش هاي تحقيق                    -٣

  اروميه از نظر شاخص هاي اجتماعي وضعيت مطلوبي دارد؟شهر ايا شهرك ايثار -

  د؟اروميه از نظر شاخص هاي زيست محيطي وضعيت مطلوبي دارشهر ايا شهرك ايثار -

  اروميه از نظر شاخص هاي فرهنگي وضعيت مطلوبي دارد؟شهر ايا شهرك ايثار -

  وضعيت مطلوبي دارد؟ حمل و نقل اروميه از نظر شاخص هايشهر ايا شهرك ايثار -

  ايا در شهر اروميه شاخص هاي كيفيت زندگي در وضعيت مطلوبي قرار دارد؟-

  مباني نظري-٤

در بسياري از رشته هاي  ، بعدي و با اهميت در زندگي جوامع امروزيكيفيت زندگي به عنوان مفهومي چند 

علمي از جمله برنامه ريزي شهري مورد توجه قرار گرفته است و در مباحث مرتبط با اين رشته كيفيت زندگي 

 ،اقتصادي  را مي توان در ابعاد كالن اجتماعي ، ها اين شاخص . در بر مي گيرد طيف وسيعي از شاخص ها را

 ، مسكن ، وضعيت اموزشي رفع و بهبود زيرساخت ها ، . طبقه بندي كرد زيست محيطي و فرهنگي ،مل و نقل ح
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  فضاي سبز كه بخش هايي از شاخص كيفيت زندگي شهري محسوب مي شوند و اين شاخص ها حمل و نقل ،

  ).٣٥،ص ١٣٩٠اليباف و همكاران،(قمي توانند كيفيت زندگي انسان ها در شهر را در تمام زوايا تحت تاثير قرار دهد

هر يك از انديشمندان  . امروزه مطالعات زيادي در سطح جهان پيرامون كيفيت زندگي شهري صورت گرفته است

به عنوان مثال الودگي اب و هوا ، مسكن  ( كيفيت زندگي را به سبك خود تعبير مي كند با توجه به نوع مطالعه ،

ديميتروس در سال  . موزشي را مورد توجه قرار مي دهندآمتي و دستاورد وبرخي مفاهيم از قبيل سال و فقر)

او در اين مطالعه بر  طبقه بندي شهرهاي كانادا بر اساس كيفيت زندگي شهري را مورد مطالعه قرار داد ، ١٩٨٨

  ).٣٥،ص ١٣٩٠مسكن شهري تاكيد داشت(قاليباف و همكاران،

به  متفاوت است. هاي سالم در كشور ها و منطقه هاي مختلف ،شاخص هاي مورد استفاده براي ارزيابي شهر 

:  عنوان مثال از جمله شهرهايي كه در زمينه اجراي پروژه شهر سالم به موفقيت چشم گيري دست يافته است

مهمترين شاخص هايي كه در اين شهر براي اجراي برنامه شهر سالم در نظر  :شهر تايپه پايتخت كشور تايوان

  .فرهنگ  –پايداري –حيات –امنيت  مي توان به موارد زير اشاره كرد: ، بودگرفته شده 

  سالمت فيزيكي . –اجتماعي  –اقتصادي –محيط فيزيكي  كره :پايتخت كشور  ) ju-jin( جو- شهر جين 

 ، ديحيات اقتصا ، اين ابعاد عبارتند از در نظر گرفته است.كيفيت زندگي شهري پنج بعد را براي  ):١٩٩٣تورنتو (

  ) ٧١،ص ١٣٨٨(لطفي، حمل و نقل و ايمني. ، بهداشت جامعه ، محيط زيست

براي تحليل ويژگي هاي شهر سالم در محدوده  زمينه ها و شاخص هاي كيفيت زندگي شهري در اين مقاله

كيفيت  ، كيفيت اقتصادي كيفيت حمل و نقل ، : بعد مي پردازد كه عبارت اند از ٥به  اروميه شهرك ايثار 

  . و كيفيت فرهنگي محيطيزيست كيفيت  ، جتماعيا

 »مرگ و حيات شهرهاي بزرگ امريكايي«روزنامه نگار و صاحبنظر برجسته مسايل شهري در كتاب  »جين جيكوبز«

نچه از يك شهر در آ به عقيده وي بر نقش فضاهاي عمومي شهري در ايجاد تعامالت اجتماعي تاكيد مي كند.

ن است كه افزايش نشست و آي عمومي شهر به ويژه خيابان ها و پياده روهاي ذهن بيشتر مي ماند فضاها
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بنابراين پياده رو ها بايد سرزنده باشند  .برخاست و امنيت پياده رو تاثير وارونه اي بر جدايي و تبعيض نژادي دارد

شتن خيابان بايد تعداد همچنين از نظر او براي سرزنده نگه دا تا بتوانند ساكنان بيشتري را به خود جلب كنند.

    ضمن اينكه تراكم باال را به تنهايي براي سرزندگي كافي حضور داشته باشد،ن آدر پياده روهاي  خاصي عابر،

  .به نقل از پاكزاد) ١٣٨٩(كاشاني جو، نمي داند

دگاه هاي دي به طور كلي درباره خلق يك فضاي عمومي موفق كه بتواند پذيراي افراد و گروه هاي مختلف باشد،

 ، كوپر ماركوس ، آلن جاكوبس ، يان گل مختلفي وجود دارد از جمله مي توان به ديدگاه هاي جين جيكوبز ،

ديدگاه هاي فوق در يك نظر اجمالي عواملي چون اختالط كاربري ها  البته در مجموع ، پيليارد اشاره كرد.دونالد ا

 ، راحتي كالبدي ;ضا را به طور خاص و عوامل ديگري چون و مراقبت از ف زيبايي بصري و نگهداري سرزندگي ، ،

تنوع و همگاني بودن فضا را  ، تناسب و خوانايي دسترسي مناسب و امنيت ، امكان نشستن و توقف كردن ،

ايجاد شهري با پروژه شهر سالم هدف  ازمهمترين عوامل تاثير گذار بر حضورپذيري و تعامالت اجتماعي دانسته اند.

شهر سالم عرصه ظهور سياست هاي  كافي و تامين حفظ وارتقا سطح سالمتي شهروندان ميباشد.بتا شرايط نس

درجهت تامين محيطي سالم براي رشد استعدادها وخالقيت ها وفضايي مناسب  هماهنگ اجرايي به دست مردم و

 ).١٣٨٩،٥(ضرابي و قنبري،جهت تامين سالمت شهروندان است

  

  شهر پايدار ، ر امنشه ، شهر زنده شهر سالم ،

به يك خواست عمومي و فوري تبديل شده است. اين  ، امن، پايدار و سالم شهرهاي زندهدستيابي به چشم انداز 

، دوچرخه سواران و به  با افزايش توجه به عابران پياده -، پايدار وسالم ،امن شهرهاي زنده - چهار هدف كليدي

ن با ايجاد و گسترش آشهري است كه در  شهر سالم ويت خواهد شد.طور كلي زندگي شهر،به طور قابل توجهي تق

محيطي فراهم  زيست محيطي و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود ، پيوسته شرايط فيزيكي و اجتماعي،

قابليت خود را  شود كه در اثر آن مردم جامعه ضمن حمايت يكديگر و مشاركت گروهي در انجام كليه امور زندگي،
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مدن جامعه اي سالم و آه حداكثر مي رسانند. شهر سالم با انسان هاي سالم معنا مي يابد و هردو موجب به وجود ب

پويا خواهند شد. شهرنشيني به عنوان يكي از عوامل مهم تاثير گذار بر سالمت فردي و اجتماعي شهروندان، 

گسترش پيوسته شرايط فيزيكي ، اجتماعي،  ن با ايجاد وآشهري را شهر سالم مي دانند كه در  محسوب مي شود.

ن مردم و جامعه آمحيطي فراهم شود تا در اثر  ، زيست محيطي و استفاده ي بهينه از منابع و امكانات موجود

ضمن حمايت يكديگر و مشاركت گروهي در انجام كليه امور زندگي قابليت خود را به حداكثر رسانند.(فقهي 

 ). ٢:١٣٨٩فرهمند،

دوچرخه سواري و حضور در  ، هنگامي افزايش مي يابد كه درصد بيشتري به پياده روي شهري زندهاد ظرفيت ايج

هنگامي افزايش مي يابد كه درصد بيشتري از مردم در  شهري امنظرفيت ايجاد  فضاهاي شهري جلب شوند.

بخش اعظم نظام درصورتي تقويت مي شود كه  شهر پايدار مد مي كنند.آفضاي شهري حضور دارند و رفت و 

انجام شود.يكي ديگر از جنبه هاي مهم پايداري اين است كه اگر  »حمل و نقل سبز« حمل و نقل ان به صورت

قطار شهري و مترو دسترسي داشته باشند  به صورت پياده و يا با دوچرخه با اتوبوس، كاربران با راحتي و امنيت،

 .جذابيت نظام حمل و نقل عمومي افزايش خواهد يافت

  

  شاخص ها و معيار هاي شهر سالم

شهر سالم داراي فضاي عمومي و چشم انداز شهري زيبا با الهام از فضاي سبز مناسب و تلفيقي از معماري بومي و 

فرهنگسراها،سينما،دانشگاه ها و...)  مدرن مي باشد.شهر بايد داراي امكانات فرهنگي و آموزشي (مانند كتابخانه ها ،

زمينه هاي الزم براي مشاركت و فعاليت  ات به طور عادالنه در اختيار عامه مردم قرار گيرد.باشد و اين امكان

  (زياري و جانبابانژاد). اجتماعي بانوان به طور عادالنه ايجاد شده باشد
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در حقيقت هم اكنون شاخص هاي كمي زيادي وجود دارند كه به عنوان يك اثر يا مولفه در تعريف شهر سالم و 

ن دسته از شاخص هاي آاز شاخص هاي كالسيك جهاني گرفته تا  ر جامعه مورد استفاده قرار مي گيرند.سالمت د

  محيطي و سازماني كه هريك از اين شاخص ها حاوي تعداد زيادي از متغيرها خواهند بود. اقتصادي،اجتماعي،

  ل موارد ذيل مي باشد:بخشي از شاخص هاي شهر سالم كه توسط سازمان جهاني بهداشت مطرح شده اند شام

نها آجلب مشاركت شهروندان به همكاري و همياري در روند زندگي  شهر تميز و ايمن ، امنيت براي شهروندان ،

تسهيل دسترسي به  تطبيق و سازگاري رفتار شهروندان بر زندگي سالم تر ، در امور بهداشت و محيط زيست ،

 حفظ ميراث فرهنگي شهروندان (ارجمندنيا) ، بهبود كيفيت خدمات بهداشتي ،سيستم دفع زباله

  نظريات صاحب نظران پيرامون شهر سالم

  عوامل موثر بر يك مكان عمومي موفق و پرجنب و جوش را اين چنين معرفي مي نمايد: :پاميرنظريه 

 جايگاه يك فضاي عمومي موفق بايستي به گونه اي باشد كه پذيراي جمع كثيري از افراد ، : موقعيت مكان -الف

  به عالوه در نزديكي  مراكز خرده فروشي باشد به گونه اي كه جاذب و توليد كننده فعاليت پياده گردد.

معي و رويداد ها اندازه يك فضاي عمومي موفق بايد به گونه اي باشد كه گنجايش تفريحات ج : اندازه مكان- ب

  نقدر بزرگ كه محصوريت فضا از بين رود.آرا داشته باشد ولي نه 

ايجاد يك فضاي زنده و دوستدار مردم هنگامي امكانپذير است كه اطراف ان مكان به  : برنامه ريزي مكان-ج

  رستوران ها و كافه ها احاطه شده باشد. وسيله مغازه هاي خرده فروشي،

به كار گيري (ب و مطابقت فعاليت ها افزايش دهدمكان بايد ظرفيت فضا را براي جذ طراحي يك طرح مكان:- د

  ).مبلمان مناسب و بسترسازي مطلوب براي افزايش سرزندگي فضا

در نتيجه  چهار شرط اساسي را براي خلق تنوع بارور در خيابان ها و نواحي شهري و :جيكوبزجين نظريه 

بارتند از: محدوده ترجيحا داراي بيش از دو كاركرد اصلي باشد ، غالب سرزندگي شهري مطرح نموده است كه ع
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بلوك ها كوتاه باشند ، منطقه تركيبي از ساختمان هايي با سن و شرايط متفاوت باشد ، تراكم فشرده كافي مردم 

  .سرزندگي را بوجود مي اورد صرف نظر از علت حضورشان وجود داشته باشد.در واقع به اعتقاد او تنوع،

امنيت را به عنوان اولين رده از نيازها به عنوان نيازهاي اساسي و اوليه  واضع ايده شهر سالم،  پروفسور لئونارد

  مي شمارد.

با توجه به ويژگي هايي كه هاوارد براي باغشهر خود بيان كرده است مي توان ان را به عنوان اولين  نظريه باغشهر: 

  داشتن طبيعت پاك وبه دور از الودگي زيست محيطي و سالم عنوان كرد.نظريه در دستيابي به شهر سالم با 

تئوري رشد هوشمند يك تئوري حمل و نقل و برنامه ريزي شهري است كه روي رشد در  نظريه رشد هوشمند:

حمل و نقل محور  داخل شهر تمركز مي كند و روي فشرده سازي شهر تاكيد دارد و طرفدار كاربري هاي فشرده ،

         تار پياده روي و دوچرخه سواري است.و دوس

 ن به طور پيوسته،آشهري است كه در  شهر سالم، ; از شهر سالم جامع ترين تعريف نظريه هنكوك ودوهل: 

محيط هاي فيزيكي و اجتماعي در حال بهبود و بسط منابع اجتماعي در ساختار خود هستند تا مردم قادر به 

هر شهري صرف نظر از وضعيت فعلي سالمتي خود،مي تواند شهري  ور زندگي نمايند.حمايت از يكديگر در كليه ام

ساختار و فرايندهاي الزم براي دستيابي به  نچه مورد نياز است فقط نوعي تعهد نسبت به بهداشت،آسالم باشد و 

 ).١٣٨٨،٣٤٢ن مي باشد(محمودي نژاد و ديگران:آ

  كيفيت هاي موثر بر محيط  و فضاي شهري 

،  غناي حسي،  تناسبات بصري،  انعطاف پذيري،  خوانايي،  گوناگوني،  نفوذ پذيري،  ماندگاري ، هويت،  اييزيب

  امنيت،  عدالت،  سرزندگي،  رنگ تعلق

  مولفه هاي موثر بر زيبايي شهر:

  نور: -



شهرك ايثار  اروميه: موردي نمونه –شهرسالم  يمولفه ها يابيارز  
 

مي عدم احساس ايمني و... ، عدم نورپردازي هاي مناسب موجب سلب اسايش محيطي،ايجاد الودگي بصري

گردد.داليل نورپردازي و روشنايي در شهرها عبارتند از:افزايش امنيت و ايمني شهروندان،افزايش زيبايي و جذابيت 

 و سرزندگي،تشخيص هويت اشياء و... 

 

  

 نما: -

نماي شهري بايد از ديد شهروندان به عنوان جزئي از فضاي شهري محسوب شده وهماهنگي ان با ساير اجزا و  

هر در ادراك محيطي و كالبدي شهر نقش موثري ايفا كند. استفاده از بالكن به عنوان انبار براي كل مجموعه ش

جبران كمبود فضا با انبوهي از زائدات،سيماي شهر را زشت و زننده نموده است.نماهاي شهري وسيله ارتباطات 

انها به مردم منتقل مي شود.در اجتماعي در شهر هستند به اين مفهوم كه اطالعات ارزشها و احساسات از طريق 

ايران عدم هماهنگي وبي توجهي به مسئله تجانس در نما موجب اشفتگي در سيماي شهر گشته است ولي در 

  پاريس حفظ خط پيوسته بناها موجب تقويت نماي خيابان گرديده است.

  رنگ: -

در يك بازار يا پياده راه  كن است.ايجاد تنوع و خلق شادي و نشاط در فضاهاي مناسب با كمك رنگ، به راحتي مم

عالئم راهنمايي و  نيز مي توان با افزايش تنوع رنگي و استفاده از رنگهاي شاد و تند به سرزندگي فضا افزود.

تابلوهاي راهنما و عناصر و جزئيات شهري در بسياري موارد داراي كدهاي رنگي اند كه  مبلمان شهري، رانندگي،

بناي مذهبي با تزئينات كاشي فيروزه  شاش پيام هاي بصري دريافت شده از محيط مي شود.ن ها موجب اغتآتغيير در

  اي رنگ درزمينه خاكي خود مي درخشد و خود را متمايز مي نمايد و موجب هويت بخشي به فضا مي گردد.

  مبلمان شهري: -
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اشناختي يك برنامه ريز وظيفه زيب نحوه طراحي مبلمان شهري نقش بسزايي در زيبايي فضاهاي شهري دارد.

به نحوي كه بيشترين لذت بصري را  ، شهري در درجه اول عبارت است از تعيين اندازه و جانمايي اين وسايل

نجا كه ممكن است بايد آيك اصل مفيدي كه كاميلوسيته مطرح كرده اين است كه اثاثيه خياباني تا  ايجاد كنند.

رامش و با آمان شهري با رنگهاي ماليم در محيط هاي شلوغ ايجاد مبل تابع شرايط فضايي پيرامون خود باشد.

مبلمان و بسترهاي مصنوع عامل تشويق  رنگهاي شاد در محيطهاي خنثي ايجاد تنوع و سرزندگي مي كند.

  محلي براي تفريح در عين تماس با طبيعت. ب،آمبلمان مناسب در كنار  شهروندان به مكث مي باشد،

  فضاي سبز: -

فضاي سبز شهري از  وگاهي نقش تفريحي را دارا ست. (زيباسازي) ز در برخي مواقع نقش تزئينيفضاي سب

  ديدگاه شهرسازي در برگيرنده بخشي از سيماي شهر است كه از انواع پوشش گياهي تشكيل شده است.

  محدوده مورد مطالعه        -٥ 

ه كه از نظر شاخص ها و مولفه هاي استانداردهاي محدوده مورد مطالعه اين تحقيق شهرك ايثار شهر اروميه بود

  شهر سالم مورد بررسي قرار گرفنه است 
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پروژه احداث آن جهت ساماندهي تراكم و  ٧٠شهرك ايثار در قسمت شمال غربي اروميه قرار داشته كه در دهه 

و اجتماعي مي  ترافيك شهر اروميه برنامه ريزي گرديد و در حال حاضر محل اسكان قشرهاي مختلف فرهنگي

  در اين شهرك پرداخته مي شود .باشد كه در اين تحقيق به بررسي عوامل موثر در شهر سالم 

  

  

  يافته هاي تحقيق-٦

به منظور ارزيابي و بررسي كيفيت زندگي در شهر اروميه از شاخص هايي براي بررسي كيفيت زندگي از قبيل 

در بسياري از  .استفاده شده است هيالت شهري و محيطي حمل ونقل ، تس اجتماعي ، فرهنگي ، زيست محيطي ،

مي توان جداول زيررا براي  كه شهرهاي سالم فاصله داردي شاخص ها و مولفه ها ي شهرك ايثار با استاندارد ها

  (استاندارهاي موجود) ارائه كرد: مقايسه وضعيت موجود شهرك ايثار با وضعيت مطلوب

  شاخص هاي زيست محيطي :

هترين  مواد الودگي در اين محله ، الودگي صوتي به دليل نزديكي به سنگ بري ها است . از ديگر يكي از م

ديگر مشكالت مطرح  و ازشاخص هاي زيست محيطي كه وضعيت مطلوبي در محله ندارد سرانه پايين فضاي سبز 

شي در اين محله با سرانه شده در اين زمينه كمبود سالن و مكان ورزشي بود كه سرانه مكان هاي تفريحي و ورز

به طور كلي مي توان گفت شهرك ايثار از نظر شاخص هاي زيست محيطي در  استاندارد اختالف زيادي دارد.

  وضعيت مطلوبي بسر نمي برد.

 وضع مطلوب
شهرک 
  ايثار

آلودگی صوتی 
 ندارد

آلودگی 
 صوتی دارد

آلودگی آب ، هوا 
 ، صوتی

٣٫٥ ١٢ 
سرانه سطح فضای 

 سبز
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٣٠ ١٠٠ 
دسترسی عموم به 

 فضای سبز

٠٫٥ ٢٫٥ 
سرانه مکان های 
 تفريحی و ورزشی

 حمل و نقل عمومی ندارد دارد

 جمع آوری زباله ٦٠ ١٠٠

 مشکالت محيطی دارد ندارد

  

  شاخص هاي اجتماعي  :

د معبر كمبود روشنايي معابر و عدم وجود تير چراغ برق در اكثر معابر و كوچه ها است.كمبود پاركينگ،وجود س

اشاره كرد.به طور كلي مي توان گفت شهرك ايثار از نظر شاخص هاي اجتماعي در و پياده روها  در خيابان ها

  وضعيت مطلوبي بسر نمي برد.

 وضع مطلوب
شهرک 
  ايثار

١٠٠ 
آلودگی 
 صوتی دارد

مشارکت در 
فعاليتهای 
 اجنماعی

 دارد وجود ندارد
ميزان جرم ، 
 جنايت ، دزدی

 دارد ندارد
سد معبر مغازه 

 داران

 روشنايی معابر ٤٠ ١٠٠

 کمبود پارکينگ دارد ندارد

 دارد ندارد
کمبود واحدهای 

 مخابراتی

 ندارد ندارد
کمبود پاسگاه 

 انتظامی
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  شاخص هاي فرهنگي  :

به طور كلي با توجه به شاخص هاي فرهنگي شهر سالم ، وضعيت شهرك ايثار از نظر شاخص هاي فرهنگي 

  ست.نيب مطلو

  

 وضع مطلوب
شهرک 
  ايثار

 وجود برنامه های فرهنگی ندارد دارد

٦٧ ٠ 
 -عدم آگاهی از برنامه های فرهنگی 

 شهرداری -اجنماعی 

 کم دارد
وجود مراکز فرهنگی نظير مسجد و 

...... 

 وجود امکانات اينترنتی کم دارد

 

  شاخص هاي حمل و نقل :

ل و نقل شهر سالم ، وضعيت شهرك ايثار از نظر شاخص هاي مربوطه به طور كلي با توجه به شاخص هاي حم

  مطلوب نيست.

شهرک  وضع مطلوب  
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 ايثار

 کم زياد
رضايتمندی شهروندان از 
 سيستم حمل و نقل عمومی

 کم زياد
ميزان رضايت از پياده 

روها از لجتظ کمی و کيفی 
 (حنس و عرض معابر پياده)

 عابرميزان رضايت از نظم م متوسط زياد
 ايمنی بهنگام پياده روی کم زياد

 خيلی کم زياد
کيفيت پياده رو ها برای 

 معلولين و سالمندان
 روشنايی معابر ٤٠ ١٠٠

  

  

  شاخص هاي محيطي :

 وضع مطلوب
شهرک 
  ايثار

تنوع خدمات ورزشی  ٢٠ ١٠٠

٦٥ ١٠٠ 
وضعيت خدمات 
 پارکهای شهری 

٢٠ ١٠٠ 
امکانات پارکهای 
شهر برای افراد 
معلول و سالخورده 

١٠ ١٠٠ 
تسهيالت ورزشی 
 برای معلولين 

٣٠ ١٠٠ 
ميزان وجود فضای 
سبز و توجه به 

 حفظ طبيعت

٤٠ ١٠٠ 
دسترسی به فضای 
مناسب جهت پياده 

 روی
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 نظم و زيبايی شهر ٣٠ ١٠٠

٢٠ ١٠٠ 
وجود سطل های 

 زباله

  

  نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات- ٧

ط سالم و بسترهاي مناسب اجتماعي، كالبدي و فرهنگي ،زيست محيطي و... سالمت شهر در گرو داشتن محي

ارتقاي كيفيت زندگي شهري و رفع مسائل است كه شهروندان پايه و اساس وسرمايه اصلي آن را تشكيل مي دهند.

متناسب  و اقدامات موثر و برنامه ريزي هدفمندالعه، نيازمند و مشكالت و توزيع عادالنه امكانات در شهر مورد مط

رعايت استاندارد شيب  در رودخانه ها و كناره هاي شهر، جلوگيري از ريختن زباله : با نيازهاي شهروندان چون

پاركهاي شهري توسعه فضاي سبز و ارتقاي كيفي  ، مناسب پياده روها و برخي كوچه هامعابر و كف سازي طولي 

، نور تقويت بصري نقاط ويژه و سالخورده،معلول ويژه افراد  لف اجتماعي از فضا بهمنظور استفاده گروه هاي مختبه 

برگزاري  انتخاب و طراحي مناسب مبلمان شهري معرف فرهنگ و هويت شهر، روشنايي در سطح شهر،پردازي و 

استفاده از  ،جاد شهري سالم و پايداركالس هاي اموزشي در زمينه شناخت حقوق و وظايف شهروندان به منظور اي

ابان هاي شهر توسط خود مردم ايجاد مديريت كوچه ها و خي روندان در طرح ها و برنامه هاي شهر،نظرات شه

  است.

  

  ارائه پيشنهادات :

  از جمله مهمترين مشكالت شهرك ايثار كه مديريت شهري بايد نسبت به حل انها اقدام نمايد به قرار ذيل است :

كمبود خدمات بهداشتي  ،كمبود پارك و فضاي سبز ، وجود كاربري هاي مزاحمي همچون سنگ بري ها و ...

  درماني قابل دسترس و ... .
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با توجه به سابقه نظري و تجربيات ساير كشور ها مي توان به موارد زير كه به بهبود وضعيت سالمت شهري شهرك ايثار 

  كمك مي كند اشاره كرد :

  نها.آسيب به آه درختان براي جلوگيري از بهاي سطحي و محصور كردن بدنآپوشيده كردن روي سيستم دفع - ١

بهاي سطحي شده و باعث آسفالت و بتن در كفسازي كه مانع نفوذ آكاهش استفاده از مصالح نفوذ ناپذير چون - ٢

الينده ها وسموم مي شوند و الويت دادن به مصالح نفوذ پذير و مصالح بازيافت شده چون شيشه آتشديد تجمع 

  اي بازيافتيهاي خرد شده و الستيك ه

   وري زباله به دور از انظار عمومي.آشغال در فواصل معين و تامين فضاي جمع آقرار دادن سطل هاي - ٣

افزايش پوشش  ،لودگي هاي صوتي و زيست محيطيآسرو شيراز براي كاهش  افرا، استفاده از درختان چنار،- ٤

مبلمان وكاشت درخت و پيچك در فزايش ارتقاء وضعيت فضاي سبز با اگياهي در خيابان هاي فرعي محلي و 

بنما و تبديل سطوح شيبدار به فضاي سبز پلكاني و ايجاد عناصر نشيمن آسطح محله و منظر سازي پارك با ايجاد 

  نآدر كنار 

   ايجاد تجاري هاي خرد در خيابان هاي فرعي محله به منظور افزايش امنيت و نظارت اجتماعي.- ٥

دوچرخه و در نتيجه ارتقاء سطح سالمتي  و استفاده از  از طريق حركت پياده ، تافزايش دسترسي به امكانا- ٦

  تقويت حس جمع گرايي.

لودگي هوا آافزايش دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي به منظور استفاده كمتر از اتومبيل و جلوگيري از - ٧

ومي مانند ميدان ها و پاركهاي ايجاد فضاهاي باز در محله همچون بوستان كودك و پارك محله و باز عم- ٨

  كوچك در خيابان ها.

  توسعه امكانات تفريحي به منظور استفاده جوانان و خانواده ها.- ٩

   عدم صدور مجوز به مرتفع سازي در كوچه هاي فرعي محله به دليل عرض كم خيابان ها.-١٠

  شنا نمودن ساكنين با معيارهاي شهر سالم.آ-١١
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  موزشي و سالن هاي ورزشي.آ،هاي فرهنگي ايجاد موسسات و كانون -١٢

  استفاده از نقاشي ديواري در پارك و مكان هاي مناسب به منظور زيباسازي بدنه ها.-١٣

  كاشي كاري گنبد مسجد حسينيه و نور پردازي مساجد و عناصر شاخص و تاريخي .-١٤

  نها از نظر مصالح و نما .آبهسازي بدنه ها و يكنواخت كردن -١٥

  . دن پياده روها با كف سازي مناسب پياده رويپهن ش-١٦

  

  

    : منابع

) شهرهاي پايدار در كشورهاي در حال توسعه . مركز تحقيقاتي شهرسازي و ١٣٨٣پاگ ، سدريك .( - ١

 معماري

 همايش ملي شهر سالم  –بررسي شاخص هاي شهرپايدار ")١٣٨٩نيك پي ، وحيد. حاتمي نژاد حسين( - ٢

  ١٣٨٦و روستاي سالم ، سومين همايش كشوري بهداشت محيط ، سال  ارجمندنيا ، اصغر ، شهرسالم - ٣

زياري ، كرامت اهللا ، جانبابانژاد ، محمد حسين ، ديدگاه ها و نظريات شهرسالم ، مجله شهرداريها ، شماره  - ٤

 ٩دوره  ٩٥

  ١٣٨٦، سال  ٥٥كوشيار ، گلرخ ، شاخص شناسي شهر پايدار ، مجله مديريت ، شماره  - ٥

  ١٥-٦) . ٩) . طراحي شهري : كيفيت محيط شهري ، مجله مديريت شهري ، (١٣٨١شاه (پاكزاد ، جهان - ٦

) ، مفهوم كيفيت زندگي شهري : تعاريف ، ابعاد و سنجش آن در برنامه ريزي ١٣٨٨لطفي ، صديقه ( - ٧

 شهري 

 ي. راهنماي طراحي فضاهاي شهري در ايران . تهران : وزارت مسكن و شهرساز ١٣٨٤پاكزاد ، جهانشاه  - ٨

شهرسازي ، واقعيات و تخيالت . ت : سيد محسن حبيبي . تهران : انتشارات  ١٣٧٥شواي ، فرانسواز  - ٩

 دانشگاه تهران

 . آفرينش نظريه معماري ، ت : عليرضا عيني فر . تهران : انتشارات دانشگاه تهران ١٣٨١لنگ ، جان  .  -١٠

اموريت نجات كره زمين بيشتر آشنا يا دستورالعمل م ٢١) : با دستور كار ١٣٨٨انجمن طبيعت ايران ( -١١

 ، سال ششم . ٢٠شويد . نشريه آويژه ، شماره 
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ديدگاههاي نوين در مديريت شهرهاي سالم تحليلي از ديدگاه جامعه ) : ١٣٧٩شيخي ، محمد تقي ( -١٢

 شناسي ، مجموعه مقاالت اولين همايش مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري ، انشارات شهرداري تبريز

 –يان گل : شهر انساني ، مترجمان : دكتر علي غفاري و ليال غفاري  ، موسسه علم معمار  كتاب -١٣

 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

  ٩٢نوبت اول  –انتشارات اول و آخر  –تحليل فضاهاي شهري : مريم و كاميبز رزقي  كتاب -١٤

  

                                                         


