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 های عمومی شهری با رویکرد توسعه پایدار شهریراه در جادهطراحی پیاده
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 چکیده

ی شخصی و کاهش مصرف مواد به تعقیب بوجود آمدن آلودگی هوا، سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه
ی افزایش ریزی شهری در جهت احیای مقولهشکل گرفت، و به دنبال آن رویکرد طراحی و برنامهسوخت 

راه و پیاده مداری، این ها شکل گرفت. به همین دلیل و با توجه به اهمیت پیادهمداری در شهرقابلیت پیاده
در  راه پایدارت طراحی پیادهپژوهش انجام داده شده است. این رساله گرفته شده از تحقیقی می باشد که در جه

راه و نقش های شهری انجام پذیرفته است. در این پژوهش تالش بر این بوده که با توجه به اهمیت پیادهفضا
رویی در کیفیت زندگی شهروندان )درعوض با حضور اتومبیل و حرکت سواره که مخل ایمنی و امنیت می پیاده

های عمومی شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری راه در جادهی پیادهگردد( در قالب مفهومی تحت عنوان طراح
انجام یافته است. پس از مرور مفاهیم و نظریات دانشمندان حوزه طراحی شهری مرتبط، با بررسی نمونه مورد 

برخوردار نمی )خیابان انتیک فروشی کابل( که به لحاظ تجارتی قوی بوده و درعین حال از سرزندگی کافی 
باشد، به اثبات سواالت تحقیق پرداخته شده است. در نتیجه مدل مفهومی پژوهش که در واقع دربرگیرنده مدل 

راه می باشد، تدوین گردیده و در انتها پیشنهادات و طرحی های پیادهکلی عوامل اثر گذار بر سرزندگی در فضا
 فروشی صورت گرفته است. راه پایدار برای خیابان انتیکبرای ایجاد پیاده

 
 رویی، کابل، خیابان انتیک فروشراه، توسعه پایدار، پیادههای پیاده رو، پیادهمحیط :واژگان کلیدی
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  مقدمه
مشهود است و روزمره  های شهری تاثیرگذار بوده و کامالعصر ارتباطات و صنعتی شدن جوامع بر فضا

هایی که شاید با توجه به یک ها و طرحسازی هستیم، فرمهای متفاوتی در شهرها و طرحشاهد فرم
های جالب توجه یا تقلید سری شرایط و ضوابط و یا بدون توجه به شرایط خاص و صرفا به علت فرم

ها و معضالت که در زمینه حفظ و استفاده بهتر از انرژی ساخته می شوند. اما امروزه با توجه به کاستی
های عملکردی ما از های شهری و تغییر نیازچنین توجه به بهتر سازی فضابا آن مواجه هستیم و هم

 باشیم.  1سازی، باید بسوی تعریف و خلق بنا با عنوان توسعه پایدارشهر
توسعه پایدار بر خالف برداشت عمومی به استفاده از مصالح و تجهیزات مناسب در ساختمان محدود 

موثر است که  2های شهریاثیرات روانی آن نیز بر پایداری محیطنمی شود بلکه ادراک انسان از بنا و ت
های اجتماعی شناخته می شوند. های جدیدی شده که به عنوان رویکردمنجر به شکل گیری رویکرد

سازی دارد منجر به شکل گیری مفهومی جدید ها در کنار نگرشی که توسعه پایدار به شهراین رویکرد
اجتماعی در محیط شهری شده است. از این رو این پژوهش بر آن است تا با کاربردی به نام پایداری 

راه با رویکرد توسعه پایدار طراحی پیاده "با عنوان  3جمعی کردن مطالب ذکر شده در قالب فضای
ز با مفهوم توسعه پایدار بردارد. با آزاد گذاشتن برداشت افراد ا 4راهگامی در جهت ایجاد پیاده "شهری

است. در این  5راه پایدارراه، سعی در به وجود آوردن فضای پویا و در نهایت پیادهمفهوم پایداری پیاده
مسیر نقش ادراک انسانی و عوامل موثر بر ادراک از اهمیت ویژه برخوردار بوده و به مفاهیمی مانند 

در این پژوهش پس از جمع آوری و ... پرداخته خواهد شد.  6راه، توسعه پایدار، پایداری اجتماعیپیاده
ی و دست یافتن به چهارچوب نظری در اطالعات و مرور ادبیات موضوع به کمک مطالعات کتابخانه

های به دست آمده از طریق پرسشنامه و آنالیز سایت در فصل سوم فضل دوم به بررسی و تحلیل داده
یه نقشه های نهایی می پردازد. این پرداخته و در فصل چهارم پس از ترسیم چهارچوب طراحی به ارا

راه خواهد بود که در زمینه، نظر شهروندان توسط طرح برای تبدیل نمودن خیابان انتیک فروشی به پیاده
 پرسشنامه گرفته شده است.

                                                        
1 Sustainable development 

2 Urban spaces 

3 Public spaces 

4 Pedestrian creation 

5 Sustainable Pedestrian 

6 Social sustainability 
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 اهمیت و ضرورت تحقیق 

اجتماعی، سیاسی، ی را برای وقوع رویدادهای ها منحیث بخش از فضاهای شهری، عرصهپیاده راه
ایجاد خاطره و بیان احساسات جمعی بوجود می آورند. حرکت پیاده و حضور در فضاهای شهری، امروزه 
با وارد نمودن اتومبیل کمرنگ شده و احیای آن از این نظر حائز اهمیت می باشد که باعث افزایش 

شهری از سوی دیگر می  ارتباطات و برخوردهای اجتماعی از یک سو و موجب احیای شهر و فضاهای
و گذراندن  1آن و برقراری تعامالت اجتماعی ها را به خاطر امنیت و آرامشراهشود. شهروندان پیاده

ها و بر خالف بسیاری دیگر از و عدم وجود خودرو و آلودگی دوست دارند. به عالوه این 2اوقات فراغت
ه و دارای کارکردهای تفریحی متنوع و راه برای گذراندن اوقات فراغت بودفضاهای شهری، پیاده

یکی از  3مداریگوناگونی هستند که می توانند مردم را با هر سن و جنسی به خود جذب نماید. پیاده
های شهری بحساب میرود. در عین حال تا کنون در این زمینه در های اساسی و اصلی در محیطنیاز

های قابل توجه راهاکثر مردم به اهمیت داشتن پیادهافغانستان کاری صورت نگرفته و حتی میتوان گفت 
های عصر حاضر پی نبرده اند. بنآ، به همین دلیل رساله حاضر، تحت و در مطابقت به ضرورت انسان

 همین عنوان انتخاب گردیده است.   

 

 اهداف تحقیق 
 چنان راه دستیابی به میزان آسایش و امنیت برای شهروندان و همهدف از احداث پیاده

فراهم آوردن فضایی است مختارانه و پایدار به لحاظ اجتماعی، جهت گذراندن اوقات فراغت و عبور و 
 مرور عموم مردم.

 

 های تحقیق سوال
 های شهری تاثیر گذار باشد؟راهچگونه رویکرد پایدار میتواند در ایجاد پیاده .1

 راه پایدار شهری چیست؟های پیادهشاخصه .2

 های شهری چیست؟راهاجتماعی پیادههای ویژگی .3

                                                        
1 Social interactions 

2 Free time 

3 Walkability 
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راه انتیک راه پایدار شهری به ایجاد نظام پیادههای پیادهچگونه میتوان از طریق شاخصه .4
فروشی شهر کابل پرداخت؟

نظری مبانی و پیشین مطالعات
و مطالعاتسازی  راهپیاده مداری ومورد پیاده در که دانسته شد گذشته مرتبط، مطالعات بعد از بررسی

بگونه مثال دستور است. شده اشاره مطالعات این از به تعدادی ذیل دارد که در وجود بسیاری مبانی
جهان در میالدی 2000 سال از پیاده حرکت گسترش بود که بمنظور اقداماتی از یکی 211 پیاده
یک را رویپیاده بتوانند افراد آن در که است جهانی بوجود آوردن است. دیدگاه منشور، گرفته شکل
رویپیاده ارزش خصوصی و دولتی هاینهاد و هاسازمان آن در که جهانی بدانند. ایمن سفر یشیوه

یکدیگر کمک با و باشند قائل یویژه اهمیت پایدار و سالم جامعه برای باشند، داده تشخیص را
دیده رویپیاده برای افراد انتخاب مسیر در که را قانونی و اجتماعی فیزیکی، معمول هایمحدودیت

 .سازند  برطرف شود، را می
مدرن هایشهر در سفر شیوه این سهم افزایش و شهر در رویپیاده گسترش بمنظور دیگری حرکت

شکل 3وایت ویلیام نوشته  2کوچک شهری فضاهای در اجتماعی زندگی کتاب براساس امروزی

شکل 1975 سال در 4 همگانی فضاهای برای یپروژه عنوان حرکت که تحت این است. گرفته
داده انجام پروژه آمریکا ایالت 50 تمامی و کشور جهان 43 در و 5محله  3000 در کنون تا گرفت

ناحیه آن مردم که است به محیطی شهری فضاهای تبدیل آنها اصلی هایفعالیت از است. یکی
بیشترین که گروه این هایفعالیت از یپروژه بگذارند. نمایش به را خود محلی هایتوانایی بتوانند
 .است شهری هایخیابان هایویژگی و ابعاد تغییر دارد را راهپیاده با ارتباط
معابر به سواره ورود که است پیشرفته شهرهای در نوین ابتکارات جمله از موقت هایراهپیاده احداث

روی،پیاده نظیر هاییفعالیت جهت معابر این از شهروندان تا کند می ممنوع گونه موقت به را

1 Walk 21 

2 The Social Life in Small Urban Spaces

3 William (Holly)Whyte

4 Project for Public Spaces

5 Community
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-خیابان عنوان تحت امروزه مفهوم این کنند. استفاده اجتماعی هایسایر فعالیت و سواری دوچرخه

می دنیا مختلف نقاط در را باز هایخیابان از بسیاری هایشود. امروزه نمونه می شناخته 1باز های
می اختصاص دوچرخه و پیاده به رو سواره هفته سطح پایان در روزهای عموماً که کرد مشاهده توان
اجتماعی، تعامالت افزایش توان به می باز هایخیابان ایده برای شده معرفی مزایای جمله از یابد.

هایبرای فعالیت فرصتی عمومی فضاهای افزایش جهت شهری مدیران در تمایل و انگیزه ایجاد
 .کرد اشاره انتفاعی غیر هایسازمان ها،فروشی خرده هنری،
یکی شود. می بسته کار به و شده منتشر جهان سطح در هاراهپیاده طراحی مختلف هایالعمل دستور

حمل دیپارتمنت توسط پیاده عابر به مربوط هایساخت زیر راهنمای عنوان با هاالعمل این دستور از
نمی شهری عظیم هایراهپیاده طراحی به صرفاً راهنما این است. شده منتشر 2واشنگتن آمریکا ونقل

است. کرده اشاره پیاده عابر به مربوط فضاهای تمام به طراحی مربوط نکات به آن بر عالوه و پردازد
وسیله از استفاده عادت تغییر از کوچکی تنها بخش خوب طراحی که شده تاکید العمل دستور این در

خوبی به سازیفرهنگ و های آموزشیبرنامه طراحی بر عالوه اگر است. رویپیاده جای به شخصی
  .دارد  را افراد از محدودی تعداد جذب توانایی تنهایی به خوب راهپیاده یک نشود، اجرا

راه، بیستم، پیاده قرن دهد در می نشان همچنان راهپیاده ایجاد زمینه در المللی بین تجربیات بررسی
در پیاده خیابان بیستم، قرن میانی هایدهه از کرد. پیدا نمود اروپایی، شهرهای در بار اولین برای

برای و اتومبیل تسلط از شهرها تاریخی هایمحدوده ساختن خارج هدف اروپایی، با شهرهای
 درآمد. اجرا به و طرح اجتماعی، احیای حیات و کهن هایبافت از حفاظت

 انجام پژوهشروش 
در این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی که در آن روش از نظر مطالعات طراحی از گونه توصیفی 

راه پایدار  های پیادهی برای بررسی ویژگیاستفاده می شود در آن از دو شیوه مطالعاتی و کتاب خانه
شهری است پرداخته شده و همچنان در قسمت شناخت وضع موجود از مطالعات اسنادی و میدانی 
بهره گرفته شده. برای گرد آوری اطالعات از روش های مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی و 

ع و پرسشنامه استفاده مراجعه به ارگانها و ادارات مربوط، بررسی اسناد و مدارک آنان در رابطه با موضو
 شده است. 

راهانواع پیاده

1 Open Streets

2 Washington state department of transportation
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نمود: بندیدسته  گروهرا به لحاظ محدودیت حرکت سواره در سه  هاراهانواع پیاده  توانمی

آن شوند. وارد توانندنمی وجه هیچ بهکه وسایل نقلیه موتوری  هایراهپیاده  ✓
هستند. آن درکه حرکت وسایل نقلیه ملزم به رعایت محدودیت سرعت  هایراهپیاده  ✓
ماه به  یا و، هفته ازسال، روزهای خاصی روز شبانهخاصی از  ساعات درکه  هایراهپیاده  ✓

.شودمیحرکت به عابران پیاده اختصاص داده 
مقیاس  رعایت و گرفتمیقرار  شهرسازی درعنصر  ترین مهم عنوانبه گذشته عابر پیاده  شهرهای در

امروزه  متأسفانهاما  ؛شمارمی رفت به فضاها ارزیابی درمهمی معیار شهر،  سطوح وابعاد  تمام درانسانی 
بعد انسانی  به کمتررا فراهم آورده است که  شرایطی معاصر شهرهای درپیچیدگی زندگی 

.شهری توجه گردیده است آمد و شد الخصوصعلی

نظریات نظریه پردازان درمورد پیاده راهخالصه  :1 جدول

ف
دی

ر

مفاهیم کلیدی عنوان متن نظریهسالپردازهینظر

 صنعتی شهر1917تونی گارنیه1
عبورپیاده ها،  وهواییآبحفاظت 

 پیاده ها ازدرون فضاهای سبز

 معمارشهرک وشهرک ها1960اشپرای رگن2
پیاده روی ایجادکننده بیشترین

 بایک مکان شهریسطح تماس 

1968 الرنش هالپرین 3
ای برکیفیت،  مطالعهنیورک؛ 

ویژه ومعنای فضای بازدر  شخصیت
 طراحی شهری

اولویت حرکت پیاده درفضای 
روی –کیفیت پیاده  افزایششهری، 

طراحی شهرها 1968 ادموند بیکن 4
نظام های حرکتی عامل پیونددهنده 

پیوسته عامل  حرکتکل شهر، 
 تجربه فضا

تحلیل چیدمان فضا1996هیلییر5
ارتباط میان حرکت )عمدتاًپیاده( 

 ووضعیت فضاهای شهری

نوپیاده گرایی1999ای آرث مایکل6
تمرکز برکاهش یاحذف اتومبیل 

 درفضاهای شهری

 شهریهای های پیاده راهشاخص
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 هایمؤلفه وها شاخصباید دارای  ،که به محیطی پیاده مدار تبدیل شود یک محیط شهری برای آن
انگیز وزنده تبدیل  خاطره، ایمنکنندگان به فضای ممتاز،  فیزیکی خاص باشد که در ذهن استفاده
ایر کشورهای اند اما در س بندی مشخص نگردیده ها دستهگردد. در افغانستان تاکنون این شاخص

 .های سرزنده و پویا وجودهای مشخص برای پیاده راهجهان شاخص
 تمرکز شادی برای عابران پیاده ✓
 های مسکونیتراکم ✓
 مقیاس انسانی های بااندازه ✓
 های فعال و گوناگونفروشی خرده ✓
 ساعته 24 فعالیتسازی ترافیک، آرام ✓
 های باریکمحوطه ✓
 وهوا محافظت در برابر آب ✓
 های عریضپیاده راه ✓
 تجهیزات غیر مزاحم ✓
 نماهای اصلی فعال ساختمانی ✓
 های چرخشی متعادل و فواصل عبوریشعاع ✓
 جواریهم ✓
 های کم طولبلوک ✓
 منظر انتهاییردو ✓

 های تجاری مناسب بنا ✓

 
 : مؤلفه های تاثیرگذار برکیفیات پیاده راه 2جدول 

 

 هاکیفیات فضایی پیاده راهبر  تأثیرگذارهای مؤلفه ردیف

 سرزندگی 1
 تنوع کاربری

 های اوقات فراغتکاربری

 فضای نشستن و معاشرت

 قابلیت دسترسی به مکان به لحاظ بصری و کالبدی نفوذپذیری 2

 امکان درک افراد از فهم کالبدی الگوهای فعالیتی مکان خوانایی 3

 ایمنی 4
 هادید از مسیر به بدنه

 هازمان فعالیت کاربری

 وجود واحد مسکونی در طول محور
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 هاراه نیازهای اصلی پیاده

 پذیرد. ریزی، طراحی و نگهداری مسیرهای پیاده باید با توجه به عامل زیر انجام برنامه
               کوتاهی -                پیوستگی -
 ایمنی -         زیبایی و امنیت -
 راحتی -
 
 

 
 (Rafieyan et al., 2011:43)راهپیاده خصوص در جهان فکری تحوالت :3جدول 

 1940 دهه
 اروپا شهرهای در بار نخستین برای پیاده عابر ویژه فضاهای و نها خیابا ✓

 و روتردام شهرهای در بی ترافیک منطقه ایجاد در آزمایشی تجربه نخستین ✓
 استکهلم

 1950 دهه
 اروپا تمام در پیاده ناحیه ایجاد و ترافیک کردن محدود ✓

 اروپا، شهرهای کثر ا در تجاری و تاریخی نواحی به اتومبیل ورود ممنوعیت ✓

 عمومی، ایجاد خیابان های پیاده فضاهای احیای

 تا 1960 دهه

 کنون
 در اروپا در متحده، ایاالت مانند دنیا مختلف نقاط در همحور پیاد فضاهای ایجاد ✓

 هلند انگلستان، آلمان، کشورهای

 

 هاهای پیاده در شهراهداف ساماندهی فضا
ها نمی تواند با اهداف یکسان انجام گردد. در های پیاده در همه شهرریزی جهت ساماندهی فضابرنامه

این میان، عوامل گوناگون نقش ایفا می نمایند که حتی ممکن است از موردی به موردی دیگر با 
ریزی و طراحی پیاده به پنج گروه نظر برسند. در مجموع، اهداف راهبردی برنامهیکدیگر متناقص به 

 کلی زیر تقسیم می شوند:

تحرک رفت و آمد در مراکز شهری، تشویق استفاده از  بهبود مدیریت ترافیک: -الف ✓

 گونی در الگوی رفت و آمد، توسعه پارکینگهای عمومی و...وسایط حمل و نقل عمومی، دگر

-های پیاده یکی از ابزارها یا فضاساماندهی پیاده راه بهبود سیمای کالبدی شهر: -ب ✓

 دد.های موثر برای بهسازی سیما و منظر شهری محسبوب میگر

کاهش منابع آلودگی هوا و صدا، افزایش ایمنی  بهسازی محیط زیست شهری: -ج ✓

 توسعه فضای سبز و باز، کاهش تراکم و ازدحام، آرام سازی محله های مسکونی و ...
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ها یکی از عوامل موثر در رونق ساماندهی پیاده راه بهبود وضع خرید و خدمات: -د ✓

رسی آسان به خدمات جزیی ولی ضروری روزمره مراکز خرده فروشی سنتی و جدید و دست

 محسوب می شود.

ها زمینه ای برای باال بردن گسترش پیاده راه تقویت زندگی اجتماعی و فرهنگی: -ه ✓

 های شهری به حساب می آید. کیفیت زندگی اجتماعی و غنا بخشیدن به فضا

که ارتباطی شهر تابع بسیاری همچنین، ساماندهی حرکت پیاده بعنوان جزیی از کل نظام حرکت و شب
ریزی حرکت از عوامل اقلیمی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی است. که توجه به این عناصر در برنامه

پیاده در عرصه شهر ضروری می باشد. در هر حال، تمامی اهداف گوناگون ساماندهی حرکت پیاده در 
شهری برای شهروندان می باشد. یک موضوع با یکدیگر مشترک هستند و آن افزایش کیفیت محیط 

های پیاده در سطح مهمترین مطالعات الزم مرتبط با برنامه ریزی و طراحی مسیر 4در جدول شماره 
ها که در واقع زیر مجموعه ای از مطالعات طراحی شهری هستند به همراه جزییات مربوط، نشان شهر

  . داده شده اند
 

 ها های پیاده در سطح شهرریزی و طراحی مسیربرنامه: انواع مطالعات الزم جهت 4جدول 

 جزییات بررسی عنوان ردیف

 مطالعات کالبدی 1
نظام کاربری زمین، نظام حمل و نقل، نظام تاسیسات شهری، آمار کمی و کیفی 
حرکت پیاده، وضع ایمنی راه ها، سیما و منظر، اثاثه شهری، سرویسهای بهداشتی، 

 توانان و...وضع حرکت نا 

2 
مطالعات مهندسی 

 راه و شبکه
جزییات اجزایی، شبکه تاسیسات، مشکالت مهندسی و اجزایی، آبهای سطحی، 

 فضای سبز حاشیه ای و...

3 
اجتماعی  مطالعات
 فرهنگی

اشتغال و سفر های شهری، فرهنگ پیاده روی، شاخص های پیاده روی، حقوق و 
 پیاده راه ها و...مقررات پیاده راه ها، مدیریت 

4 
مطالعات زیست 

 محیطی
 اثرات اقلیمی در پیاده راه ها، آلودگی زیست محیطی، نقش پوشش گیاهی و...

 
 

 طراحی سطوح پیاده راه
های پیاده ها نسبت به مسیرکیفت مصالح رویه اگر عابر مدار باشد، تاثیر قابل توجهی بر واکنش پیاده

در فرد پیاده  دلیل استفاده شود که حسی از امنیتدارد. یک نوع خاص از مصالح می تواند تنها به این 
ها هیچ آسیبی متوجه او نخواهد شد. روشهای مختلفی که این ایجاد می کند. یعنی با عبور از این گذر
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ها و عالمت بلکه از طریق وسایلی ه تابلوخیابانها می توانند استفاده شوند، اگر ممکن باشد، باید نه بوسیل
که برای ساخت آنها بکار می رود، مشخص شوند. سطوح کف باید بر روی مقایس کامل محدوده های 

( تغییر در سطوح نباید از 1پیاده تاکید کنند و جهت مسیر ها و تقسیمات فضایی را آشکار سازند )نگاره 
اکید نماید. بخشهای باال رفته یک اثر رعب آور دارند و بین برود بلکه طراحی باید بر روی آنها ت

بخشهای پایین رفته موجب حسی از امنیت هستند. اگر تاکید بروی سطوح است، بخشهای مختلف 
 د هویت یک میدان را بدست آورد.مسیر می توانن

 
 
 

سازی  : کف1نگاره 
راه های پیاده محدوده

ابزاری جهت ایجاد 
خوانایی و جذابیت 

 حرکتی 

 
 
 

ها باشند دیگر بعنوان مانع محسوب نمی شوند. پلکانها باید راهه های خیابانی اگر همراه با شیبپله
های بکار ها کافی نیستند، به تجهیزات مکانیکی مجهز شوند. انواع الگوها برای پیادهراهه آنجاکه شیب

ها ساده تا زمین میتواند طیفی از آجر فرشها یا سنگ فرشها یا سنگ فرشرفته در پوشش سطح 
ترکیبات تصویر دار یا فرشی شکل ایجاد شده از مصالح مختلف را در بر گیرند. بخصوص اگر امکان 
دید از روی سطح فوقانی به محدوده پیاده وجود داشته باشد، طراحی کفسازی اهمیت پیدا می کند. 

ی همگن یا مخلوط دانه های سنگهای مصنوعی نوعی یکنواختی ماللت بار ایجاد می استفاده از ریگها
های کند. اسفالت خاکستری و سطوح بتنی تاثیر نا خوشایند بیشتری دارند. طراحی سطوح در محدوده

های لعاب دار که با ها و آجرپیاده باید رنگارنگ باشد ولی از زنندگی و زرق و برق اجتناب شود؛ کاشی
یفهای رنگی گرم و خوشایند ساخته می شوند همیشه در ایجاد فضایی راحت موثر هستند. سنگفرش ط

های طبیعی ها در نظر گرفته میشود. سنگفرشها و میدانبعنوان مصالحی کالسیک برای پوشش خیابان
 قدیمی حسی از استحکام ایجاد می کنند.

گوهای دیگر طراحی شود. می توان مانند یک پوشش کف می تواند با خطوط مستقیم و منحنی و یا ال
موسیقی خوب باشد: شما فکر میکنید که آنچه بعد پیش می آید را حدس زده اید ولی همچنان مرتبآ 

 از تنوع غیر منتظره آن شگفت زده می شوید. 
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محدوده های ها راه اصلی استفاده نمی کنند. اغلب شهراگر پیاده رو های کناری حفظ شوند پیاده
-های زیاد زمین بین سطوح مسیرمدیترانه بصورتی تاریخی فاقد جدول بوده اند. باید بر اختالف ارتفاع

های سواره بوسیله طراحی تاکید شود. موارد فنی همچنون کانالهای فاضالب، مدخل های پیاده و جاده
ها ده پارکینگها و مرزها، موانع و جدول راهنما، خطوط مشخص کننده محدومجرای فاضالب، بوالرد

های خاموش بکار می روند، توجه یکسانی می طلبد. یک همانند سطوح موجداری که بعنوان پلیس
روش ممکن برای طراحی سطوح که بصورتی فرآیند پمورد توجه قرار گرفته است، عالمت گذاری با 

 حروف، نقاشی و کشیدن خطوط و فضا هایی برای بازی )مثل شطرنج( می باشد. 
 
 
 

 : استفاده از نقاشی در کف2نگاره 
های پیاده عامل سازی محدوده
 جذب کودکان 

 
 

 
 
 

 هاتجهیزات و عناصر طراحی کالبدی پیاده راه
گرچه بر قراری ممنوعیت حرکت وسایل نقلیه موتوری شرط الزم برای ایجاد یک فضای شهری پیاده 

تنهایی کافی نبوده و فراهم نمودن تجهیزات مناسب در این مدار می باشد اما به هیچ وجه این اقدام به 
ها ضروری می باشد. آشکار است که تسهیالت در نظر گرفته شده باید متناسب با کارکرد و هدف مسیر

مورد انتظار از محدوده پیاده بوده و مقیاس انسانی و حس بودن در یک مکان دلنشین و خودمانی را 
ها، با توجه به گوناگونی و تنوع بسیار زیاد تجهیزات مورد استفاده در پیاده راهتقویت نمایند. در هر حال، 

نظر قرار دادن تمامی شرایط کالبدی، انتخاب و استفاده از هر نوع امکاناتی در یک محدوده باید با مد
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ بومی انجام پذیرفته و بر انسجام عملکردی و بصری محور بیفزایند. 
مطالعات مختلف نشانگر آن است که اضافه نمودن تجهیزات به یک پیاده راه نقشی بسیار مهم در 
جذب عابران و تشویق آنها به حرکت پیاده دارد. بر اساس دستور العمل وزارت مسکن در طراحی پیاده 

 ها اصول زیر باید مدنظر گرفته شود:راه

 رسی به وسایل حمل و نقل عمومی، پارکینگها...: جابجایی افراد و دستتوجه به جزییات عملکردی
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 ها و بار و...انتخاب نوع کفسازی جهت جدا سازی محل عبور پیاده توجه به جزییات ساختمانی:

 ها در شرایط اقلیمیبویژه از نظر نحوه تامین نیاز های پیاده توجه به میراث های معماری موجود:

 توجه به نسبت ارتفاع و عرض فضاو... توجه به مبانی طراحی فضا های شهری:

ها تمامی انواع وسایل رفاهی را برای خود فراهم کنند. برای مردم می خواهد قادر باشند در پیاده راه
مثال، پرسشنمامه ای که در شهر مونیخ توزیع شد نشان داد که دو سوم افراد مورد مطالعه تمایل به 

 ه بودند. موجودیت تمامی وسایل رفاهی در پیاده را

 

 ها براساس مبانی توسعه پایداراصول طراحی پیاده راه

 محله. توجه کافی به مکانیابی یک محدوده پیاده براساس حداکثر ارتباط با بافت :1

 ایجاد تسهیالت الزم در اطراف پیاده راه جهت جلوگیری از اخالل در حرکت سواره. :2
 محدوده پیاده و با رعایت اصل سازگاری.: به حداکثر رساندن تنوع کاربریها در 3

 توجه به مقیاس انسانی در کلیه مراحل مکانیابی و طراحی و در تمامی جزییات :4

 حداکثر استفاده از گیاهان، آب و عناصر و مصالح طبیعی در بهسازی و مبلمان پیشنهادی. :5

  های پیاده حول این ابنیه حفاظت از بناهای باارزش تاریخی در پیاده راه و یا توسعه محدوده :6

   پیاده توجه به چشم اندازهای طبیعی و مصنوعی و بویژه دورمنظر انتهایی در محدوده :7

 ها در محالت شکل گرفته تا مناطق شهری نوسازتمرکز بیشتر بر ایجاد و توسعه پیاده راه :8
 پیاده راه: استفاده از مواد و مصالح بومی و همساز با اقلیم در جزییات مصنوع 9

 طراحی اجزای محدوده پیاده جهت استفاده بهینه از نور طبیعی با توجه به نوع اقلیم :10

 اقلیم و تغییرات آن و بناهای همجوار و خط آسمان با های پیاده راه همساز: طراحی بدنه11
 توجه به زیرساختهای موجود با درنظر گرفتن توسعه های آتی و چشم اندازهای بصری :12

 توجه به الگوها و روشهای رایج ساخت و ساز در بافت موجود و پیرامونی پیاده راه :13

 رعایت نقطه نظرات اکثریت کاربران محدوده از طریق نظرسنجی و مشارکت دادن آنان :14

 

 ساحه مورد مطالعه
در که گاها با نام کوچه انتیک فروشی یا کوچه مرغ فروشی هم معروف است مرغا  )سرک( خیابان

ها، پر از انواع عطر ، در دو طرح سرککابلدر این قسمت شهر  مرکز شهر کابل واقع شده است.
های قالیچه اًی و مخصوصربها، کارهای هنها، اشیای قشنگ کمهای جواهرات فروشی، عتیقهمغازه

بازدیدکنندگان خارجی که در  برای به چشم می خورد. کوچه انتیک فروشی مشرقی استشمالی و 
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و همواره به عنوان یک نقطه پربازدید  یب افغانی هستند، جذاب بوده استعجیب و غر اجناسجستجوی 
 .ندارد همان مرغ است وجود ها می شود تنها چیزی که این جادههکننده و شلوغ محسوب می شود. اما 

رفت و آمد ترین خیابان انتیک فروشی در ناحیه چهارم شهر کابل موقعیت دارد. این خیابان یکی از پر 
ساحات شهر کابل بحساب میرود. در عین حال این خیابان یکی از ساحات مزدحم شهر کابل و همزمان 

های مشهور با تاریخچه پرجنب و جوش شهر می باشد. مشخصاً خیابان انتیک فروشی از جمله خیابان
کسانیکه پیاده هستند می سابقه می باشد. در حال حاضر این خیابان بروی ترافیک مسدود است و تنها 

 توانند از این خیابان استفاده نمایند. 
متری  500خیابان انتیک فروشی منتهی به ساحات مرکزی شهر کابل می باشد، پارک شهر نو در حدود 

های مخابراتی، ها، مراکز خرید، ساحات تفریحی، شرکتها، بانکاین خیابان موقعیت دارد، شفاخانه
غیره در نزدیکی این خیابان موقعیت دارند. طوری که از نام این خیابان پیداست، بیشتر ها و سفارت خانه

عتیقه فروشی کابل، یگانه جای برای خریداری اثرها  دارای کاربری فروش انتیک )عتیقه( است. خیابان
بها می باشد. های گران قیمت، جواهرات گرانهای سنتی، سنگقدیمی نظیر لباسو ابزارهای 

 رداری کابل[]شه

 در زمان تعطیلییابان انتیک فروشی کابل : خ3نگاره 

 

 خیابان انتیک فروشی فیزیکی –ویژگی کالبدی
این . مواجه بوده است معیاری و خارج از استاندارساخت و ساز غیرهای اخیر با روند شهر کابل در سال

خیابان انتیک فروشی نیز اتفاق این موارد در  گردیده است،های شهری مسئله سبب پدید آمدن چالش
های بروز مناسب، عدم هماهنگی با ساختمانهای اعمار شده دارای شکل و سیمای ناافتاده و ساختمان

، استفاده از مصالح کم دوامها میتوان، های ساختمانهای جهانی ساخته شده اند. از ویژگیو با استاندارد
  استاندارد نام برد. ) نگارنده(مناسب و غیر های نارنگ
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 یکی خیابان انتیک فروشی فیز -: ویژگی کالبدی4نگاره 

 

 شناسایی و بررسی مشکالت موجود در کوچه انتیک فروشی
بعد از مطالعات و بررسی که از نزدیک صورت گرفته، این کوچه هم مانند دیگر قسمت های شهر کابل 

 هر یک این مشکالت پرداخته میشود.  دارای مشکالت مشابه بوده که در زیر به
 : به علت تخریب بودن سطح پوشش سرک، مشکالت آلودگی هوا بوجود آمده است. 1
ها به منظور گذاشتن وسایل و یا ها در اطراف سرک و استفاده دکاکین از پیاده رو: قرار گرفتن دکان2

 ها.برآمدگی های کان
های سطحی در اطراف کوچه ها و تجمع آبجمعآوری زباله: عدم رسیدگی شهرداری کابل در قسمت 3

 که باعث بوجود آمدن امراض مختلف میشود.
 ها در محالت نا مناسب.: تجمع زباله4
 ها در پیاده رو ها.: پارک نمودن موتر5
 ها که برای عابرین حین پیاده روی خطر ساز می باشد.: تفاوت در سطح پیاده رو6

ها دارای کف یکسان و هم سطح نیست اهده می شود در اغلب نقاط پیاده راهطوری که در تصاویر مش
های موجود و از مواد متفاوت ساخته شده و از سویی دیگر مداخله دکاکین در پیاده راه یکی از چالش

دیگر در این کوچه می باشد. کم عرض بوده پیاده راه و غیر هم سطح بودن آنها را میتوان به عنوان 
ر برشمرد. روی همین دلیل عابرین در اکثر نقاط از جاده عمومی جهت عبور و مرور استفاده چالش دیگ
 می نمایند.
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 های رفتاری شهروندان در خیابان انتیک فروشیها و ویژگیمطالعه رفتار
 های مختلف قرار ذیل تقسیم می شوند:افرادی که در ساحه مورد مطالعه می باشند به دسته

 : مراجعه افراد به منظور خریداری عتیقه. 1
 های افغانی. : مراجعه مردم برای خریداری لباس2
 های ورزشی، و غیره.: رفت و برگشت مردم به مکاتب، دانشگاه های خصوصی، باشگاه3
 : مراجعه مردم به پارک تفریحی شهر نو. 4

 استفاده مردم از ساحه دخالت مستقیم می باشد.مواردی که در باال ذکر شده از بیشترین موارد 

 
 

  تحلیلجمع بندی و 
ها می باشد. نقاط قوت و ها و تهدیدبا در نظر داشت تحلیل سوات که شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت

ها جز عوامل درونی می باشد در حالی که فرصت ها و تهدید ها عوامل بیرونی می باشد. به ضعف
قوت و ضعف به دنبال راه حل های که بتواند نقاط ضعف را به قوت تبدیل کند مطرح کردن نقاط 

دست بیابیم طوری که در پاین بعضی از آنها  ذکر شده است. با در نظر داشت نقاط قوت و ضعف، 
ها یکی دیگری از مسایلی که مورد اهمیت و توجه می بایست باشد عبارت از عوامل ها و فرصتتهدید

زیست می باشد. در جدول سوات نیز باید در نظر گرفت تا بتوانیم طرح های اصالحی  اقلیمی و محیط
 پیشنهادی بهتری را ارایه نمایم.
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 جدول سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها

 نقاط قوت نقاط ضعف
عدم موجودیت پیاده رو های عریض و عدم موجودیت  شبکه آبرو 

 های سطحی و فاضالب.
 تراکم و فشردگی مراکز تجاری در داخل کوچه انتیک فروشی. 

 عبوری بودن آن برای رسیدن به حوزه های حاشیه ای.
آشفتگی و آلودگی تصویری به دلیل موجودیت لوحه های تجاری 
در نواحی اطراف آن و همچنان موجودیت لوحه های دکاکین به 

 اندازه ها و ابعاد متفاوت. 
 حاشیه ای.عدم موجودیت پارکینگ 

 عدم موجودیت مراکز جمع آوری زباله.

 قرار گیری در نقطه ای فعال شهر. 
نزدیکی آن به تمامی مراکز خریداری، بانک ها، 
تفریحگاه، خوابگاه های، سفارت ها، مراکز 

 عمده شهری. 
 نزدیکی به مراکز ارایه خدمات مالی و بانکی. 

 
 
 

 
 فرصت ها تهدید ها

مرج در صورت عدم به وجود آمدن هرج و 
 رسیدگی به جداره ها و لوحه های تبلیغاتی.

بروز مشکالت زیست محیطی در صورت عدم  
سازماندهی مسیر هدایت آبهای سطحی و 

 فاضالب.
 

 امکان ایجاد معابر پیاده رو و پارکینگ حاشیه ای و ضمنی. 
 امکان ایجاد فضای سبز سازگار با اقلیم.

ر برای افزایش عواید کسبه و مراکز بهره گیری از موقعیت بازار شه
 تجاری پیرامون.

 امکان تبدیل نمودن این کوچه به پیاده راه.
 امکان رد آب های سطحی آن و مناسب سازی جویچه های کناری.

امکان ایجاد فضای تفریحی در داخل و ایجاد چای خانه ها و کافه 
 ها در داخل کوچه.

امکان ایجاد فضای های یکسان و هم کف برای پیاده راه و زیبا 
 سازی آن با استفاده از مواد همگون. 

 

 حوزه مورد مطالعهویژگی های 
حوزه مداخله مستقیم )کوچه انتیک فروشی( با توجه به مطالعات انجام شده که در بخش های قبلی از 

عملکردی شهر کابل محسوب می شود و بنا به آنچه قبآل سمع و نظر گذشت، یکی از مراکز پویا و 
های خدماتی شهروندان، عملکرد مکمل برای حوزه بالفصل گفته شد به دلیل بسیاری اعم از رفع نیاز

و گذر از آن برای رسیدن به بازار و نقاط کلیدی شهر، پذیرای جمع بسیاری از شهروندان و مردم شهر 
صورت بالفعل در آن وجود  داشته و الزمه پرداختن به آن را می طلبد می باشد. گذر از مشکالت که ب

 عبارت اند از:
: عدم وجود فضای کافی جهت معبر پیاده رو و نوسان در گشودگی و تنگی معابر پیاده و همچنین 1

 آن. فقدان توالی و ایمنی کافی در
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سازی و یت نکردن اصول زیبا: تراکم و فشردگی زیاد در قرارگیری مراکز تجاری و خدماتی و رعا2
 ایجاد آلودگی و آشفتگی بصری بواسطه تابلو و جداره های آن.

: تراکم بیش از اندازه وسایط نقلیه در حوزه و فقدان پارکینگ و همچنین عدم ساماندهی پارکینگ 3
 حاشیه ای و هرج و مرج در آمد و شد وسایط نقلیه.

 استفاده از آن حتی در لبه های معابر.: فقدان فضای سبز در حوزه و عدم 4
 : فقدان طرح های ترافیکی و آرام سازی  معابر سواره بخصوص در ساعات اوج ترافیک.5

های شهری می باشد، اما به با توجه به اینکه، این حوزه دارای مشکالت دیگری از لحاظ طراحی فضا
اال ذکر شد خالصه می شود. لذا در نظر می رسد که عمده مشکالت با لفعل آن در مواردی که در ب

این مجموعه سعی می شود که کلیه طرح های پیشنهادی در قالب ضایطه و طرح نمایشی در حول 
 همین مسایل بده و به آنها رسید گی نماید.

: اگر چه اهمیت خیابان در طراحی شهری به طور فزآینده ای مورد توجه قرار گرفته اهداف طراحی

ب بدون چارچوب مفهمومی واضح و استواری به نظر می رسد. آنچه از نام خیابان در ها اغلاما خیابان
قدم اول به یاد هر کس می آید همان نقش بارز تردد و جابجایی یا یک راه عبوری است. در حالی که 
خیابان به عنوان یکی از عناصر مهم در شکل دهی فرم اصلی شهر، نماد فرهنگی و اجتماعی و بر قرار 

های شهری بوده و همواره مورد توجه شهر سازان و برنامه ریزان ده ارتباط فضایی و اتصال فعالیتکنن
 شهری قرار داشته است.

آسایش فزیکی و اقلیمی شفافیت کیفیت ساخت و طراحی دسترسی  کیفیات مورد نیاز خیابان:

 تباین پیاده مداری سرزندگی نفوذ پذیری خوانایی.
ریض بلوار فضایی بسیار مناسب برای مغازه ها ایجاد نموده و پوشش گیاهی و پیاده رو های پهن و ع 

مبلمان و نوار پردازی مناسب پیاده رو مقایس آن را تعدیل نموده است. درختان میان خط سواره و پیاده 
آرامش  خاطر را برای عابران پدید آورده و همچنین امکان نشستن در فضای بیرون با کاشت مناسب 

 ، سایبان و سایه و رنگ ارتقا یافته است.درختان

طرح پیشنهادی که برای کوچه انتیک فروشی ارایه شده است از  های طرح:ها و ویژگیراهبرد

 ها و خصوصیات زیر می باشد:نظر طراح، دارای عملکرد
 :  تعریض معابر پیاده رو و استاندارد سازی و افزایش ایمنی تردد؛1
 زی سطح پیاده رو برای آسایش بیشتر؛: رفع موانع و یکسان سا2
 های تبلیغاتی؛ها و بوردهای مغازههای بصری اعم از تابلو: افزایش کیفیات محیطی مانند رفع آلودگی3
 های از پیاده راه؛: استفاده از پوشش گیاهی مناسب و سازگار با اقلیم شهر در بعضی قسمت4
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ر قالب سطل زباله در فواصل استاندارد و مناسب در معابر ها دهای برای جمع آوری زباله: تعبیه مکان5
 پیاده؛ 

 ها؛ ها و عقب رفته گیها و پیش آمدگی: اصالح هندسی جداره6
 : رفع تجاوز قطعات به حریم پیاده اعم از رمپ و زینه؛ 7
 : تعریف لبه مناسب و یک دست؛8
 ریتم و تناسب در طراحی جداره و فضای موجود؛: استفاده از قوانین وحدت، نظم، تقارن و تعادل و 9

 ها در داخل کوچه برای سپری نمودن اوقات فراغت شهروندان؛ها و چای خانه: ایجاد قهوه خانه10
 های زیر زمینی فاضالب و رفع آلودگی موجود در این رابطه؛: هدایت آبهای سطحی بوسیله کانال11
 مگون برای پوشش سطح پیاده راه؛: یکسان سازی سطح و استفاده از مواد ه12
 : تبدیل نمودن کوچه به پیاده راه؛13

 وضعیت موجود: خیابان گل فروشی و انتیک رسته اصلی
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 سازی برای رسته اصلی خیابان انتیک فروشی و گل فروشیطرح پیشنهادی کف
به خیابان انتیک فروشی ها ها و ساحه سبز برای گذراندن اوقات فراغت مراجعه کنندهایجاد چای خانه

  و گل فروشی
 

 پیشنهادی برای رسته اصلی خیابان گل فروشی و انتیکهای طرح 
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 پالن طراحی قسمتی از خیابان انتیک فروشی  پالن طراحی

 
 پالن طراحی قسمتی از خیابان انتیک فروشی

 
 
 
 
 

 

 

 

 عرضی طراحی برای خیابان انتیک فرشیمقطع 
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 نتیجه گیری
با توجه به اهمیت واژه پایدار، و جدید بودن آن، طراحی خیابان انتیک فروشی صورت گرفته است. و 

های طراحی پایدار استفاده صورت گرفته است. طرح یاد شده در طرح آن از تمامی اصول و پرنسیب
راه پایدار تطبیق آن، خیابان انتیک فروشی و گل فروشی کابل به پیادهدارای اهمیت عالی بوده و با 

 مبدل خواهد شد. 
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 تحقیقی شهرسازی و مهندسی افغانستان –فصلنامه علمی 
 1399، تابستان 1، شماره1دوره

 2-21صص.
 

 ارزیابی کیفیت فضای شهری به اساس شاخص های لینچی 
 1(میدان دهمزنگ الی میدان دهبوری شهر کابل)نمونه موردی

 3سید علی اقبال دوکتور ،2*ساناز لیتکوهیدوکتور ،  1اجمل جالل
 شهرساز وزارت شهرسازی و اراضی انجینر، طراحی شهری ماستر-1

 دانشگاه پیام نور علمیعضوهیئت دکتری شهرسازی،  -2

 استاد پوهنتون و پژوهشگر مطالعات شهریدکتری شهرسازی،   -3

 

 چکیده 

کیفیت فضای شهری می تواند برای سرزندگی، معنی داری، خوانایی، عدالت، دسترسی  و نظارت و اختیار 
کیفی با -ویژگی های برای مهمترین نیازها است. در این پایان نامه روش تحقیق از شیوه کاربردی کمی

 اید. و تحلیل توصیفی و استنباطی از جنس متغیر های تحقیق بر اهداف این مسئله می افز

امر نتیجه این پژوهش می تواند در معنی داری  و سرزندگی با فهم واال بر ایجاد حس عدالت بیافزاید و 
کتابخانه ای، بررسی  های -تحلیلی و مبتنی بر  مطالعات اسنادی-روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی

امه بوده که محدوده مورد مطالعه میدانی، مراجعه مستقیم به سازمان های مربوط و استفاده از ابزار  پرسشن
را فضای عمومی،پارک  ،خیابان و میدان دهمزنگ الی دهبوری را تشکیل میدهد. بر این اساس، ابتدا 
مهمترین  مسائل میدان ها از لحاظ شاخص های لینچی بررسی با استفاده از منابع کتابخانه ای، مصاحبه 

ای متغییر تحلیل وارزیابی صورت گرفته و به معنی و پرسشنامه استخراج و سپس با توجه به ویژگی ه
میدان دهمزنگ الی )داری و خوانایی رسیده است. براین اساس با مقایسه نتایج متغیر های فضای عمومی

و در قسمت اولویت های دیگر می توان برای تعیین راهبردهای منظر کیفیت فضا های عمومی؛  (دهبوری
  ت. میادین در اولویت قرار گرفته اس

 

  کیفت فضایی، میدان ،دهمزنگ، دهبوری ،کابل فضای شهری، های کلیدی: واژه

 

 

                                                        
  نویسنده مسئول *
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 مقدمه  

با اینکه در کشور پر از درد و غم، اما با نشاط اجتماعی زندگی می کنیم،تعداد از شهر های افغانستان 
می  توان فاقد معیار های تعریف شده ی جهانی است که از آن جمله شهر کابل را شامل می شود و 

گفت که از میان همه مسائل کیفیت فضای شهری و کیفیت میادین نیز شامل می باشد. با این همه 
را در شهر و  (عدالت، خوانایی، معنی داری، سرزندگی، بررسی، نظارت و اختیار)شاخص های لینچی

بوری موقعیت های محوری دیگری آن  به وضوح دیده نمی شود که میدان دهمزنگ الی میدان ده
 با این کتگوری صدق می کند . 

 ترتیب بندی  های اساسی این بحث را می شود  در بیان مسئله و محیط فصول این پایان نامه دریافت.  

از طریق این بررسی ها به نتائج ملموسی خواهیم رسید که منجر به طرح سرزنده و خوانا خواهد شد 
 عنوان منابع و اجرای طرح های اجرایی کار گیرند. تا سکتور های شهری و محقیقین نیز بتوانند به 

با در نظر  داشت موافقات و استندردهای الزم به نیاز های جمعی خواهیم پرداخت و مورد های مهم 
 پیوند می دهیم.  (تمام شهروندان)را برای زنان، مردان، کودکان و فروشندگان و مراجعه کننده گان

 

 بیان مسأله 

به نامطلوب طراحی بناها، عمارمسکونی وغیر مسکونی به صورت مجزاوبی ارتباط امروزه درجهان، تجر
بامحیط پیرامونی خوددر بخش های ساخته شده ویا حاشیه شهر، به همه آن آشکار است. این مسله 
درواقع نتیجه طرحهای معماری صرفاً برپایه سلیقه شخصی معماران است که بدون پیروی از اصولی 

وهرچند که ممکین است برخی از ساختمان ها برای خودواجدارزش معماری باشند؛  واحد صورت گرفته
طراحی (1376دس محمودتوسلی:هن،م )اما درعمل به مجموعه ای ناهماهنگ وناجور بدل شده اند 

شهری رامیتوان تعاریف گوناگونی کرد  ،پروسه ساخت شهراست که اجزا و بخش های گوناگون محیط 
 آفرینش یک مکان،گردهم می آورد .را به منظور 

طراحی به عنوان نقطه عطف آن،پروسه خالق است که تکنیک های ویژه رشته های علمی مختلف 
را به کار می بندد تا محیط هایی زیبا ومناسب را بیافریند. بنابراین، طراحان شهری باید دارای قابلیت 

علمی مختلف را به منظور ایجاد چشم  های گوناگونی بوده و متخصصین و کار شناسان رشته های
 (.1388دکتر جهان شاه پاکزاد )اندازی منسجم و یکپارچه برای شهر یا جامعه محلی، گردهم آورد.

ارتقای کیفیت فضای شهری می تواند بر رویکرد حس تعلق خاطر شهروندان بی افزایید و نگاهی نو 
 ندردی را بر شهروندان نشان میدهد. او است

سریع کالبد شهر ها، موجب بروز بحران های مختلف در زندگی شهری  شهر نشینی وگسترشرشد 
بحران های شهر  1960نظیر مشکالت محیطی و نزول کیفیت محیط شهرها شده است. از اوایل دهه 

گسترده تر شده و به دنبال بروز و گسترش بحران در جنبه های مختلف زندگی شهری اعم از زیست 
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عی، کالبدی ،اقتصادی و ...یک آگاهی عمومی نسبت به مشکالت محیطی و نزول محیطی، اجتما
. (1.1997pall: van )کیفیت محیط شهر ها در مقیاس شهر و محالت مسکونی به وجود آمد

سلطانی درتحلیل نقش فضاها شهری دردستیابی به توسعه پایدار شهرها.ازپارادایم ارتباط به عنوان 
 فضاهای همگانی را نمود صرافی،  چنین هم(1390سلطانی ونامداریان)کندمبنای بررسی استفاده می

قدرت اجتماعی وضرورت پایداری شهری می داند ودرکنارارایه نظریه ای درزمینه خلق فضاهای 
همگانی شهری، درتالش برای برنامه ریزی وطراحی شهری ازطریق بازسازی وایجاد فضاهای 

تسهیل شرایط زیستی ودستیابی به توسعه پایدار شهری  همگانی ،شکل گیری اجتماعات شهری،
  (1391صرافی)است

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

اهمیت  این تحقیق در آن است که تا  هنوز با این عنوان در افغانستان هیچ تحقیقی صورت نگرفته 
است و می توان راه را برای تحقیق بیشتر در این مورد باز کرد و ساحه مورد مطالعه از ساحات خیلی 

ار می حساس و تاریخی است که برای شهر کابل ارزشمند است و هویت نسل های قبلی را به یادگ
 گذارد . 

شهرهای افغانستان هم بی تاثر از تخریب جنگ های داخلی، مشکالت اجتماعی، فرهنگی وکمبود 
اقتصاد، فاقد قوانین درست شهری وعدم تطبیق آن، اعمار خانه های خود سر، افزایش روز افزون 

ری اسالمی نفوس،آلوده گی های محیطی ،باقی نمانده است. نهادهای مسئول و در کل حکومت جمهو
افغانستان، درپی دریافت راحل ها ی برای این معضله اند.یکی از این راحل ها ارتقأکیفیت فضا های 

 شهری با هزینه کمتر می توان انجام داد. 

درین تحقیق، ضمن ارزیابی کیفیت فضأهای شهری محله میدان دهمزنگ الی دهبوری، با تاکید 
ق میتواندمحله متذکره را هویت رسمی داده، معضله ای برهمکاری مردم مدنظر می باشد.این تحقی

که ناشی از این پدیده به وجود آمده رفع گردیده باعث زیبای سیمای محله درکنار دومحله پالنی دیگر 
گردیده، و شامل برنامه های اقتصادی فرهنگی واجتماعی وباالخصوص تحت کنترول مدیران شهری 

 باشند. میگردد. هنوز بسیار اندک متوجه می

 

 اهداف تحقیق 

براساس اهمیت وضرورت بحث فضاهای عمومی شهری، هدف ازبررسی ومطالعه فضاهای عمومی 
رامی توان چنین بیان کرد:فضای  (نمونه موردی میدان دهمزنگ الی میدان دهبوری شهرکابل)شهری

هم جواری  شهری درمفهومی عام، ارتباط متقابل میان روابط ورفتارهاست. یعنی ضمن آنکه محل
هویت های فردی است، دریک زندگی شهری خودبه مثابه مهم ترین عامل احراز هویت بوده ورفتارها 
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وروابط انسانی تاثیرمی گذرد. عالوه براین فضای شهری، به عنوان یک فضای عمومی محل ظهور 
  وحیات بخشی اندیشه ها وخواست های فردی واجتماعی انسان ها است.

 

 فرضیات تحقیق 

 ین کیفییت فضای شهری و شاخص های لینچی رابطه معنی داری موجود است. ب -

  کیفیت فضای شهری ساحه مورد مطالعه از کیفیت فضای الزم برخوردار است. -

 

 روش تحقیق 

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت کیفی انجام خواهد شد.

پیمایشی  به منظور جمع آوری اطالعات و برقراری ارتباط بین  –در پژوهش حاضر  از روش تجربی 

ادبیات و سوابق موضوع تحقیق  مطالعات میدانی و  تبیینمتغییرها استفاده شده است. همچنین در 
  مطالعات کتابخانه ای گسترده ای بکار رفته است.

ص های موثر در ارتقأ به ارائه مدل تحلیلی پنج سطحی از شاخ پژوهشقابل یاد آوری است در این 
ارزیابی کیفیت فضای شهری به اساس شاخص های لینچی پرداخته شده  است. سپس پرسشنامه 
های طراحی شده میان تعدادی از خبرگان این حوزه متشکل از اساتید دانشگاهی  نماینده گان مردم 

ن شهرداری درشورای ملی  ریاست های مختلف دوایر دولتی حکومت محلی  شهرداری و کارمندا
اولویت   (اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها )توزیع می گردد. از سوی دیگر برای تحلیل داده ها 

بندی معیارها و زیر معیار ها و مقایسه میزان ارزیابی کیفیت فضای شهری به اساس شاخص های 
تکنیک تحلیل  لینچی ناحیه سوم شهرکابل میدان دهمزنی الی میدان دهبوری محدوده مطالعاتی از

سلسله مراتب فازی استفاده شده است. در این روش با تجزیه مسئله تصمیم گیری به معیارهای آن  
مدل تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی ساخته شده و اهمیت یا اولیت نسبی معیارهای تصمیم 

ات زوجی گیری با استفاده از مقایسه زوجی کیفی مشخص گردیده است. سپس ماتریس های مقایس
وارد شده است. همچنین برای ارزیابی معیار ها از روش  spss مولفه ها در نرم افزار صفحه گسترده 

 تحلیل گسترش یافته چانی استفاده شده است. 
 

 محدوده مورد مطالعه 

واقع  ناحیه سوم شهر کابل که درمیدان دهمزنگ الی میدان دهبوری محدوده مورد مطالعه تحقیق 
کیلومتر مربع،  5.95km2از نواحی شهر کابل می باشد،بامساحت ناحیه سوم که جز شده است. 
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هزار نفوس وهمچنان دارای ساحات میراث های فرهنگی، اداری ،تفریحی، اکادمیک،  225000
 اقتصادی و  زراعتی ، میباشد

که هنوز ساحات غیر پالنی و پالنی آن دقیق محاسبه نگردیده است ،که ساحه  ناحیه سوم شهر کابل
مبنای  میدان دهمزنگ الی دهبوری کابل هم بر میدان دهمزنگ الی میدان دهبوری شامل ان است.

پالن در  مالکین بلندمنزل ها از آن بدون برنامه ریزی و تحلیل  استوار است، و معضل سطح خورد
ن این محله از معضل های غیر رسمی استثنی نمانده گریبان گیر مشکالت بناً ساکنی دست ،

اقتصادی،اجتماعی،و فرهنگی، زیرساختی، شبکه های معابر غیراستندرد، مشکالت محیطی می باشند 
با این حال میدان دهمزنگ که ساحات مهم و حساس   (1394.مدیریت ناحیه سوم شهرداری کابل، )

ند از اولویت های جدی شهروندان دانسته می شود و در اطراف و محیط را به مرکز شهر وصل می ک
دور و نزدیک آن ساحات همچون، باغ وحش،  پارک های تفریحی،  ریاست عمومی ترافیک کابل، 
مرکز فرهنگی روسیه، سرک داراالمان ،قصر دارالمان، تعمیر شورای ملی، و ساحه کامپلکس اداری 

و محله های زاغه نشین و  4و 3ه کابل، محیط دهبوری، کارته حکومت، از سمت غرب آن دانشگا
غیره را می توان از ارزشمندی این ساحه اعالن کرد. در مجموع محل تظاهرات های تاریخی نیز 

 محسوب میگردد 
روی هم رفته میدان دهبوری نیز از استقامت مهمی برخوردار است، وصل کوته سنگی از جانب غرب 

و  مستقیم وصل ساختن سمت شرقی با میدان دهمزنگ  از سمت شمال شرقی  و وصل دانشگاه کابل
که حوزه مستقیم کاری را نیز نشان میدهد و سمت شمال  و جنوب را به ویژگی های کاربری خاص 
تبدیل می کند. بنابراین؛ رویکرد تحقیق در این دو میدان می تواند احیای دوباره ببخشد و کیفیت را 

 ارتقا ببخشد. 

 
 
 
 

اجتماع برای یک  :میدان دهمزنگ
مظاهره و دادخواهی به نام جنبش 

 1395روشنایی در سال 
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 پیشینه پژوهش 

مورفولوژی شهری جریانی عمده در مطالعه ی شکل شهر درجغرافیای شهری ست.واژه ی مورفولوژی 
شکل، فرم، ساختار  )، که کارش بررسی (1970فرهنگ کوچک آکسفورد ،()علم فرم)به این معنا ست:

است.  (یا شیوه ی مرتب شدن است، مخصوصآ به عنوان شی مورد مطالعه یا طبقه بندیخارجی 
نه تنها شکل وساختار  ). این واژه دربیولوژی برای بررسی(1970ضمیمه ی فرهنگ انگلیسی آکسفورد،)

استفاده می  (درگیاهان، جانوران ومیکروارگانیسم ها  ،که اندازه، شکل، ساختار ورابط میان اجزای شان
شود. هرچند برحسب نوع اش، با مطالعه ی کارکردهای ارگانیسم ها و اجزای شان، یعنی فیزیولوژی، 

اش رابطه ای نزدیک ومتقابل میان متضاد است انفکاک این دو، به گونه ای تصنعی ست که دلیل 
 (1984دائرة المعارف جدید بریتانیکا،)کارکرد وساختار ارگانیسم ها است.

مورفولوژی شهری بررسی نظام مند فرم، شکل، نقشه، ساختار وکارکردهای بافت مصنوعی شهرها،  
 ومنشا وشیوه ی تکامل این بافت درطول زمان است. 

لی اکولوژی انسانی در تحلیل مکانی وجستارعلوم اجتماعی بوده تحلیل اقتصادی سیاسی، رقیب اص
، رویکرد غالب تحلیل مکانی، با عدم اطمینان گسترده وفزآینده ای مواجه است .دراواخر دهه ی شصت

شد. در یافیند که الگوی ساده شده ی نظر یه ی نئوکالسیک دیگر نمی تواند توضیح دهنده ی 
توجه کوتاه بینانه اش به شرکت های )یشرفته ی صنعتی، باشد، با پیچیدگی تحول مکانی درجوامع پ

. (:1984.3مسی، ت)  (منفرد، در رقابت  کامل، و بی نقص وکور کورانه و تنها پاسخ گوی نیروهای بازار
آن الگو بیشتر الگوی ازدست دادن شغل ها وبسته شدن کارخانه ها بود تا رشد مناطق شهری، که 

ده بود ولی در، تعیین کیفیت های مکانی وروابط میان آن ها تاثیری  واضح درواقع بی توضیح مان
 داشت. 

  

 مبانی نظری 

 مفهوم منظر وسیمای شهر 

منظرشهری عبارت ازترکیبی ازآمیزه های فیزیکی، هندسی وطبیعی فضاهای شهری است که براساس 
رنگ ها با رعایت ظوابط کاربری فضا وبا استفاده ازذوق وهنرمعماری به اصول زیبا شناسی وتناسب 

 وجود می آید .
مصالحه ساختمانی، هندسه درفضاهای شهری هنرمعماری می تواند با استفاده ازسه عنصرفیزیک یا 

یا تجسم فضایی اشکال وطبیعت، یعنی بستری که شهرروی آن ساخته شده، منظری را ایجاد کند که 
شهری تاثیرزیبایی شناسانه ای بگذارد. به عبارتی دیگردرطراحی  بربیننده واستفاده کننده ازفضای

ها و ساخت وسازها منظرشهری سه عنصراصلی یعنی نوع مصالح ساختمانی، شکل هندسی بنا
 ونهادهای طبیعی نقش تعیین کننده ای دارند. 
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مراد ازمنظرشهری درطول تاریخ همیشه یکسان نبوده است، جغرافیدانان قدیمی منظرشهری را 
درمفهوم دیگری نیزبه کار می بردند، حمداهلل مستوفی، استخری، ابن حوقل ویا قوت حموی درمعرفی 

دازشهری به عنوان سواد شهریاد می کردند که منظور همان دورنمای ازشهرها ازمنظریا چشم انبعضی 
شهراست که به هنگام نزدیک شدن به آن ها نخستین تصویر را به بیننده القاء می کرد، درعین حال 
وجود برج و باور، حصار، دروازه ها، باغ ها وارگ ازدیگرعوامل تشکیل دهنده منظرشهری بودند که به 

داختند. منظر شهری به عنوان یک مقوله جدای ازمعماری وشهرسازی نیست اما توصیف آن ها می پر
درعین حال نه معماری است ونه شهرسازی، بلکه آمیزه ای ازهنردرکنارهم قراردادن اجزای شهراست 

  (1382:137رهنمایی ، )که می تواند به وسیله فردی بدون مهارت معماری وشهرسازی نیز انجام گیرد
نظر شهری تالیف گورن کالن ازجمله نخستین منابعی است که بحث منظرشهری کتاب گزیده م

رادرمحافل حرفه ای ایران مطرح کرده است. مترجم درمقدمه خود اذعان کرده است با وجوداینکه 
منظرشهری به دسترسی تعریف نشده اما چیزی فراتراز مجموع ساختمان ها وفضای غیر ساخته شده 

منظرشهری رابرای تبیین وایجادهمبستگی ونظم ساختاری به این اجزا است. درعین حال مفهوم 
ومحیط الزم می داند. این کتاب که دربرگیرنده گزیده ای ازمناظرشهری مختلف است، بیش ازاینکه 

علمی پدیده ها واجزای ساختاری شهربپردازد ازدیدی شاعرانه واحساسی، مناظر  به بیان علمی وریشه
. واقعیت این است که نگرش جامعه حرفه ای وعلمی (193:1382کالن،)ه است انتخابی رابررسی کرد

ایران به مقوله منظرشهری هنوز درآغاز کار خود است وبرای تعریف و تبیین جایگاه آن به وپژوهش 
وچالش های علمی بسیاری نیاز است. درمتون علم طراحی شهری، اصطالح سیمای 

، به کاربرده می شود. منظور (townscape)با منظر شهر ، به طورمعمول مترادف(cityscape)شهر
عبارت است ازتمام آنچه درسطوح افقی وعمودی شهردیده می شود  (یا منظرشهری)از منظرشهر

ودرمرحله نخست درک محیط شهری بدون هیچ گونه واکنش ذهنی است وبه عبارت دیگرهمچون 
که البته همزمان وغیرقابل تفکیک  )عکسبرداری صرف ذهن می باشد. حال آن که در مرحله دوم

تصویرنقش بسته ازمحیط شهری، درذهن با احساسات ،عواطف وافکار ناشی  (ازمرحله اول می باشد

image)مشاهده قرین می شود که به این مرحله، به عنوان تصویرذهنی شهر
 

city)  .داده شده است
 درنامگذاری تجربه عینی وذهنی فضاهای شهری اصطالحات دیگری نیزوجود دارد. 

 

 تئوری سیمای شهرلینچ 

 1918( شهرسازومعمار آمریکایی معاصردرسالKevin Andrew lynch )درولینچ کوین ان
آموخت وبه  (Wright Frank Lloyd)به دنیا آمد. اومعماری را از فرانک لوید رایت درشیکاگوآمریکا
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پرداخت  (Malt )تحصیل دررشته برنامه ریزی شهری در دانشگاه انیستیتو تکنولوژی ماساچوست
 فارغ التحصیل گردید .1947ودرسال

سپس آموختن رادرپژوهش های روانشناسی ونیزمردم شناسی ادامه داد، مسیرهایی که اورا به روشی 
را آغازکرد وبه موازات   MITYتدریس دردانشگاه  1948اوازسالنو درحل مسائل شهری راهبر شدند. 

آن به کسب تجربه حرفه ای دررشته شهرسازی به عنوان مشاوردرطرح های سامان دهی متعددی 
  پرداخت. (Boston)درآمریکا به ویژه درطرح دوباره سازی بستن

 

  :وگونه بندی آن درطراحی شهری فضا

فضاهای  "دریک تقسیم، فضاهای شهری را می توان براساس نحوه استفاده ازآن ها درسه دسته 
تقسیم بندی نمود که  "فضاهای عمومی "و  "فضاهای نیمه خصوصی/ نیمه عمومی  "،"خصوصی 

  درتعریف فضاهای مذکورچنین آمده است:

 

 های فضای شهری مولفه

 )محتوایا معنی"و "(form ) رم یا صورتف "به طورکلی فضای شهری واجد دوبخش اصلی
meaning )"  می باشد که فرم، همان کالبد آن است ومحتوا و معنی آن، حیات اجتماعی واتفاقاتی

   (30:1384مولوی،)است که درون فضاهای شهری رخ می دهد

 

  مبلمان شهری تعریف

وسایلی که همچون   بهبود بخشد.درمیان ساختمان ها وبناها، وسایلی نیاز است تا زندگی شهری را 
اثاث یک خانه، امکان زندگی را درفضایی میان رنگ وبتن وشیشه فراهم می آورد. دریک تعریف 
ساده، مبلمان شهری به مجموعه عناصری گفته می شود که درشهر وخیابان و درکل فضای بازنصب 

 شده اند وا ستفاده عمومی دارند .

بنابراین به دلیل ارتباط  تک تک شهروندان با مبلمان، آن ها وظیفه ومسولیت خطیری درحفظ 
ونگهداری آن تجهیزات دارند، مانند سلطل های زباله، حفاظ پیرامون درختان، نیمکت ها، کیوسک 

هرروزه مورد از عناصری ذکر شده که   80های تلفن، موانع وراه بندها و... در ادامه لیستی شامل حدود 
بدون توجه خاصی با آن ها سروکارداریم. دراین لیست همچنین سعی شده عناصری که در ایران ازآن 
استفاده می کنیم ولی درخارج ازکشور خیلی مرسوم نیست ویا درلیست تجهیزات شهری آن ها قرار 

 ندارد نیزاستفاده شود. 
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یا مبلمان  (Urban Furniture)بخشی ازاین تجهیزات درزبان انگلیسی تحت نام مبلمان شهری
 (Urban Elements )وبخش دیگرتحت نام عناصرشهری آمده است(Street Furniture)خیابانی 

ترجمه می کنیم که این ترجمه به طور  "مبلمان شهری  "که ما درفارسی تمام آن ها را تحت نام 
 قطعی باید درآینده ای بسیار نزدیک اصالح گردد. 

 

 یافته های پژوهش 

به نظر می رسد که احساس سرزندگی در میان ساکنین و مراجعه  :تحقیقیافته های  فرضیه 

 (R2=1,P<0.364)کنندگان این محل کم است 

رات خاصی را برای سرزندگی از طریق طرح میادین خوب در این ساحه که با این روایت می شود تغیی 
  و خیابان های که در خور شان ساکنان باشد تا آنچه را پیشنهاد داده اند به آن دست پیدا نمایند
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 نتیجه گیری 

در نتیجه به آنچه از پیشنه  تحقیق و تحلیل و ارزیابی صورت گرفت به نتیائج زیر دست می یابیم.    

کیفیت فضای شهری که نیاز مبرم شهروندان و حاضران در میادین است که مطابق به شاخص های 

ایی و لینچی که از شش ویژگی سه ویژگی آن را مورد پذیرش قرار داده اند که شامل سرزندگی، خوان

معنی داری است و در مورد عدالت،دسترسی و نظارت و اختیار کمتر توجه و توسط شهروندان پیشنهاد  

گردیده و مورد نیاز ندانسته اند. بدین ملحوظ کیفیت فضای شهری را از دید ساکنان این محل وعابران 

 ست. این دو میادین با توجه به متغیر ها پیوند داده و مورد توجه قرار گرفته ا

 

 

 هاپیشنهاد

و استفاده بهینه از ظرفیت های  میدانکیفیت ، افزایش اجرایی در راستای مقابله با موانع پیشنهادهای

 عبارتند از:  میدان دهمزنگ تا میدان دهبوریخیابان های متصل به در  موجود

 را باال ببرد   فضایی میدان ها استفاده از نشانه های مهم برای میادین که ویژگی های کیفیتی .1

فضای سبز و یا دیوار سبز در دو طرف خیابان و ساحه میادین دهمزنگ الی میدان  ایجاد کریدور .2

 برای سبز سازی و زیبا سازی محیطدهبوری 

 دارند با مقوله میدان های شهری  یآشناو متخصصین شهری که مدیران  مشاوره و همکاری با .3

 رسانی آخرین تجارب بین المللی در خصوص میدان های شهری. اطالع رسانی و به روز  .4

در نظر گرفتن نظریات شهروندان و لزوم توجه به نیازهای شهری پیرامون میدان دهمزنگ الی  .5

 میدان دهبوری
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  و ماخذ منابع

انتشارات   راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، تهران، موسسه چاپ و ،(1385)، جهان شاه پاکزاد، .1

 نشر پیام سیما.  شرکت طرح و

عرصه های زندگی جمعی وزندگی خصوصی، تهران، (1376) چرمابف، سرج والکساندر کریستفر  .2

 انتشارات دانشگاه تهران. 
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 تحقیقی شهرسازی و مهندسی افغانستان –فصلنامه علمی 

 1399، تابستان 1، شماره1دوره
 2-21صص.

 

 نقش محورهای پیاده در توسعه پایدار شهری

 مورد مطالعه

 3یاسداهلل موحددوکتور ، 2*انیچرخچ میمردوکتور  ،1یافضل زالرحمنیعز

 والیت کاپیسا محمودراقیشهر ، شاروال یشهر یطراح ماستر-1
 واحد بین الملل نور امیدانشگاه پ یعلم ئتیعضوهدکتری مهندسی،  -2

 دکتری مهندسی و تکنولوژی ساخت، مدرس دانشگاه -3
 

 دهیچک
 نهیتالش  در زم چیاز حد به حرکت سواره است و ه شیتوجه ب یامروزه در جوامع شهر یاز مشکالت جد یکی

راه ها یکی از عناصر ضروری  ادهیو مخصوصا پ یصورت نگرفته است. فضاها عموم ادهیپ یفضاها تیفیبهبود ک
. پیاده روی یکی از  درونشهرها به شمار می یو اساسی زندگی روزمره شهروندان و مهمترین بخش از فضا

 ی،فرهنگ ی،اقتصادیبوده و از جهت های مختلف اجتماع یترانسپورت در شهر ها یپایدارترین روشهای جابجا
 نهیبلند وقابل مالحظه در زم یها لیپوتانس ی. شهر کابل داراگرددیم یسبب توسعه پایدار شهر   یکیو فز

صور نگرفته است  یونه به لحاظ عمل ینه به لحاظ پژوهش نهیمز نیکار درخور توجه درا یبوده ول یمدار ادهیپ
 قیدر شهر کابل پرداخته وروش تحق داریتوسعه پا میدر پارادا یرا ه ها ادهیپ تیاهم نیتب ی. پژوهش حاضر برا

که  دهیگرد هیوتجز لیشده تحل یاطالعات جمع آور SPSS بوده وبا استفاده از نرم افزار یفیتوص یلیتحل
خوب نبوده وبا  تی...و در وضع تیامن ییخوانا ،یسرزندگ یاست که موولفه ها نیازا یحاک شوهپژ جهینت

 . دیدر شهر کابل مساعد خواهد گرد یداریتوسعه پا نهیزم یموولفه ها نیا یارتقا شیافزا

 
 تیوامن یی، خوانا یسرزندگ دار،یراه ها ، توسعه پا ادهیپ :یدیکل یها واژه
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 مسئله انیب
 دینما یم فایشهرهاوروند تکامل آنها ا داریپا یرا در جهت توسعه ا ینقش اساس ادهیعابر پ یرهایمس
 یوتئور اتیونظر شدندیاند نهیزم نیدرا یپردازان حوزه شهر هیونظر شمندانیاز اند اریجهت بس نیوازا
 .قابل مالحظه به جا گذاشتند یها

بخش  نیومهم تر یروزمره شهر یزندگ یواساس یاز عناصرضرور یکی یعموم یوعرصه ها فضاها
توانداز جنبه  یحمل ونقل بوده وم یروشها نیتر داریاز پا یکی یرو ادهیروند. پ یشهرها به شمارم

 داریسبب توسعه پا یاسیوس یاقتصاد ،یفرهنگ ،یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یمختلف کالبد یها
  .شهرهاگردد

 یارطوالنیبس یراه ها نقش مهم در توسعه شهر هادر سراسر جهان داشته واز زمانها ادهیپ یوازطرف
 .شهر قرار گرفته اند رانیدرمرکز توجه مد

 ادهیآن بر عابر پ یرگیو چ هینقل لیمعنا مسخر وساتمامکه شهرها به شودیم دهیدر حال حاضر د اما
و  یو مخاطرات جان هابیهمواره در معرض آس هاادهیقرارگرفته و پ یتوجهمورد کم یروادهیاند، پشده

ونقل حمل ستمیس زا یعنوان رکن)به یاز دوجنبه اصل ادهیپ گریدعبارتبرند. به یبه سرم یمال
 افتهین یتنها منزلت(، نه یاجتماع یرو درو یارتباطات برخوردها یبرا ییعنوان فضاو به یشهردرون

از  یستمیعنوان سحالت خود به نیتریبه عاد یدارد که حت یزیناچ گاهیحاضر جا است بلکه درزمان
 .ابدییم شدهمالیحقوق خودرا پا ادهیاست که پ گونهنینکرده است و ا دایپ یسهم زین یونقل شهرحمل
 .(1390:42گران،یو د انیعی) رف

 اسیاست که در مق مودهیرا پ شیشهرها مراحل تکامل خو گرید یهابخش ریها مانند ساراه ادهیپ
به  یمبتن یو در مرتبه بعد ادهیبر عبور عابر پ یها در وهله نخست مبتنگرفته و ابعاد آنشکل یانسان
 (1384:20گران،ی)محمد زاده و د  .دار بوده استو سائل چرخ یباربر واناتیوانتقال حنقل

 یحفاظت کاف روها،فقدانادهیمناسب پ یعدم طراح لیاز قب یروادهیوجود مشکالت عمده در پ لیدل به
 رد،وجودیپذیصورت م یموتور هینقل لیکه توسط وسا یدهایو تهد یدر مقابل عوامل جو ادهیاز عابر پ

استفاده از  وعدم روهاادهیمجاور معابر پ یهایکاربر ها،تجاوزابانیدر خ یصوت یهواوآلودگ یآلودگ
 ابانیخ یو طول یعرض یهامسافت یدر ط ادهیحرکت سواره و پ بیمنظور ترکمناسب به یهاطرح

 لیبسا شهروندان به دلدر شهردارند کاسته شده و چه یروادهیبه پ لیروز از تعداد افراد که تما،روزبه
کوتاه را  اریمسافات بس یکه حت دهندیم حیها روبر هستند،ترجبا آن ادهیپ ریکه در مس یاریخطرات بس

به حل مشکالت  زانیوتو جه مضاعف برنامه ر کیتراف شیامر باعث افزا نی. اندینما یط لیبا اتومب
 (1387:6ب،یو حب ی) احمد .است یونقل موتورحمل

 یکشورها باشدیدر غرب آغاز شد و در حال تکامل م یمدار ادهیپ یهاکه جنبش گونهنیهم
 یهاهمواره با چالش گزارد،کهیم نهیزم نیرا در شیخو یاول یهاانند افغانستان هنوز قدمم افتهینتوسعه
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 یهاقیو تشو بیعدم ترغ سو،کیاز  ییگرا لیاتومب شیروبه افزا ندیفرا باشد،یهم گام م یجد
 یمدار ادهیاست که پ دهیباعث گرد گرید یاز سو ادهیبلند بردن استفاده از معابر پ نهیمالحظه درزمقابل

درآمد جامعه که کم یهاهیسپرده شود، وتنها ال یدرشهرکابل به فراموش ژهیوافغانستان به یدر شهرها
 .زنندیم یروادهیدست به پ مواردرا نداشته در  یشخص یموترها دیاقتصاد چندان خوب ندارند وتوان خر

را  روادهیپ نهیزم تیفیراهاباک ادهیوعدم پ کیتراف ازحدشیتردد ب ونیلیم 6از  شیب تیکابل با جمع شهر
 نیردوایگیصورت نم یشهر یهاراه ادهیتوجه در قبال پ گونهچیبرده و اکنون ه نیشهروندان از ب یبرا

 یپژوهش حاضر سع درگردد. یمحسوب م یشهر داریوتوسعه پا یمدار ادهیپ نهیباعث عقب گرد در زم
 یها دهیاز پد یکیکه در افغانستان به عنوان  یشهر یداریراه ها در توسعه پا ادهیتا نقشه پ شودیم

 یهاراه ادهیپ تیگرفت،البته با شناخت کامل وضع یگرددبه برس یم یدر اذهان مردم تلق تیکم اهم
 از نمود، شنهادیها را پآن تیعمعقول و مناسب جهت بهتر ساختن وض فیآلترنات توانیشهر کابل م

 گریطرف د از و اقتصاد خانوارها در نهیبه و یرو ادهیشهروندان درجهت پ یبرا باشد قیتشو سو کی
 یمدار ادهیپ نهیدر زم ژهیبه و یدر حوزه شهر یودانشگاه یعلم یانجام پژوهش ها یرا برا نهیزم

 .دیمساعد نما

 

 قیتحق اهداف
 .نیکارته مامور یال یسنگ یکوت ریراه مس ادهیپ تیفیبرک رگزاریتاث یموولفه ها ییشناسا-1
 .یشهر داریدرجهت توسعه پا نیتا کارته مامور یسنگ یراه کوت ادهیجاذبه ها وعناصر مهم پ ییشناسا-2
شهروندان به عدم استفاده  بی،هوا وترغ یصوت یها یوکاهش آلودگ یرو ادهیشهروندان به پ قیتشو-3

 نیکارته مامور یال یسنگ یکوت رپلیبش ازحد ازسواره درمس
 

 قیتحق سواالت
شهر  داریچه نقش در توسعه پا یسنگ یکوت یال نیکارته مامور ریراه درمس ادهیپ یفیک یموولفه ها-1

 دارند؟ ریمس نیدرا
راه ها به  ادهیپ تیفیک یارتقا قیازطر نیکارته مامور یال یسنگ یرکوتیحضور مردم درمس شیافزا-2

  دارد؟ ریتاث داریتوسعه پا یباال زانیچه م
 تیفیبرک نیکارته مامور یال یسنگ یکوت ادهیپ ریمناسب جداره ها در مس یوطراح یاهیپوشش گ-3
 درآن خواهد افزود؟ یسرزندگ جادیراه ها وا ادهیپ

 قیتحق یها هیفرض
 :باشد یم ریپژوهش از قرار ز نیا یاصل یها هیفرض
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توسعه  یبلند باال زانیبه م یسنگ یکوت یال نیکارته مامور ریراه درمس ادهیپ یفیک یموولفه ها-1
 .باشد یگزار م ریتاث نیکارته مامور یال یسنگ یکوت ریشهر در مس داریپا
راه ها به  ادهیپ تیفیک یارتقا قیازطر نیکارته مامور یال یسنگ یرکوتیحضور مردم درمس شیافزا-2
 .دارد ریتاث داریتوسعه پا یبلند باال زانیم
 تیفیبرک نیکارته مامور یال یسنگ یکوت ادهیپ ریمناسب جداره ها در مس یوطراح یاهیپوشش گ-3
 .درآن خواهد افزود یسرزندگ جادیراه ها وا ادهیپ

 یشهر یداریتوسعه پا رامونیپ یاساس میمفاه
 

  داریتوسعه پا
به آن نگرسته شده است.  یمسئله جهان کیبه عنوان  ر،یاخ یاست که درسالها یمفهوم داریپا توسعه

 یرفاه همگان جادی، وا یاقتصاد تیاست که، ضمن بهبود وضع یچند بعد یانیجر ،یریداریپا ندیفرا
 .است وربه د یاجتماع یهایوناهنجار یکیواکولوژ یطیمح ستیتوام با عدالت اجتماع از آثار مخرب ز

 داریشهر پا یاز عناصر کالبد یاریمعروف شده است بس دیکه امروز بنام شهرساز جد نینو یساز شهر
واختالط  بی، ترک ادهیبر عابر پ دیعبارتند از: تاک یشهر نیچن یاجزا نیکرده است. مهمتر یرا معرف

. یعموم یبه عنوان عامل وحدتت بخش بناها وفضاها یاجتماع یبر عمل کردها دیها وتاک یکاربر
،  یرو ادهیپ تیدهد، اهداف قابل ینشان م دیجد یسنت یشهر یاز توسعه ها یاریهمان گونه که بس

 جادیمنطبق هستند. ا یطیمح ستیز یداریمشخصاً با اهدافف پا ایپو یمدن یوفضاها یانسان اسیمق
 یسنت یاز فضاها یاست. در برخ ستیمکان قابل ز کیاز یجز زین یفعال وزنده شهر یفضاها
 .شوند یم دهید یفعال زنده ا یفضاها نیچن یاورپا یاز شهرها یاریوبس رانیا یشهرها

 بیترک ،یتجار یها تیاز مردم وفعال یها تراکم مناسب تیها وفعال یاختالط کاربر ،یرو ادهیپ تیقابل
 تیفعال نیساز ا نهیرا به وجود آورده که خود زم یعموم یرو ادهیپ یها وفضاها تیاز فعال یمطبوع

مردم  یشهر دیجد یاز توسعه ها یاریاست . در بس یداریاز پا یبعد مهم زیهاست. حس مکان ن
 یوارزش تیگونه جذاب چیحاصل از توسعه، ه یفضاها رایزبه مکان ندارند.  یاحساس تعلق نیکمتر

بخش، الهام بخش ، به  یکند که تعال یم تیحما یشهر یاز کالبد والگو داریشهر پا کیندارند. 
 ختبا شنا داریشهر پا کیوتعلق باشد. عالوه برآن  یاحساس خاص همبستگ یودارا یخاطرسپردن

 .دینما یم تیوتقو جادیحس مکان را ا یمنطقه ا ستیز نهیوتوجه به زم
شهر است که با مد نظر قرار  دار،یشهر پا کیمفهوم است که  نیبه ا یداریپا یبه ابعاد اجتماع توجه

 گرید یسرپناه مناسب ومقرون به صرفه، بهداش ودرمان وارائه خدمات اصل ریدادن اهداف خاص نظ
. ادغام دآوردیباشد پد یاز بز هکار یوفعال که عار یامن ، انسان طیمح کیبه شهر وندان ، بتواند 

 .داراستیشهرپا کی یبارز وبرجسته  تیخصوص ،یطیمح ستیوز یمالحظات اجتماع
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 یطیمح ستیز یداریپا
 یوارزشمند در زندگ ریناپذ دیمنابع بخصوص، تجد تیریومد انتیص یبه معن یطیمح ستیز یداریپا

 یطبع راثیوم یستیآب ، هوا وخاک وحفاظت از تنوع ز یها یآلودگ دنیوبه حد اقل رسان یاجتماع
 ستیز طیمح یاصل یسالمت وکارکردها یتوان در تداوم ارتقا یرا م یبوم شناخت یداریباشد. پا یم

 تیریومد ستیز طینسبت مح یاسی/فرا مق یاسینگرش چند مق یدارینمود. اصل مهم در تفکر پا فیتعر
 تیهر فعال ف،یتعر یباشد. برمبنا یم طیاز مح یچشم انداز نیدر چارچوب چن یانسان یها تیفعال

 یماتفاق  یچند بوم سامانه اصل ای کی طهیانسان ساخت(. در ح طیساخت مح ری) نظیتوسعه انسان
وارتباط متعادل تمام ارکان  یستیبوم سامانه همز کیدر  یداریتداوم حالت پا ایو یافتد. الزمه برقرار

 .باشد یفراتر م طیو با مح گرید کیوعناصر آن با 
 

 یاجتماع یدرایپا
همه اقشار  یبرا یمساو یفرصت ها جادیبشر وا یاحرام به حقوق اساس یبه معن یاجتماع یداریپا 

جوامع  یفرهنگ یاجتماع اتیح تیوحفاظت وتقو ییبرفقرزدا دیعادالنه ثروت با تاک عیجامعه وتوز
 یم یاستثمار یها یمحتلف واجتناب از بهره کش یشناختن واحترام به فرهنگ ها تیوبه رسم یمحل

هر  یوبند فرهنگ اجتماع دیاست  همواره ق یضرور داریپا ندهیبه بار نشستن آ یکه برا یراتیباشد. تغ
باورها، سنت  اءیاح زیناهمسان ون یاجتماع  یالگوها وارزشها ینیوبازب رییباشد والزمه آن تغ یجامعه م

 یم یداریجامعه داشته وموافق ومنطبق با تفکر پا کی یخیاست که رشد دررهنگ تار یها والگوها
اقتصاد  نیجامعه است. هم چن یاصل یازهایدر رفع ن یقطع نیتضم ندیفرا نیقدم در ا نیباشد. نخست

 هیبه کمک دو اصل سرما یرشد اجتماع یداریپا ندیبه فرآ لیرا در ن یاجتماع یدانان نقش نظام ها
 .دهند یم حیتوض یاجتماع هیوسرما یانسان

 

 یاقتصاد یداریپا
 هیدر تمام سطوح جامعه وتوجه به توج ییوکارمروا یخلق رفاه وبهروز یبه معن یاقتصاد یداریپا 

آنان جهت حفظ  ییوتوانا یاقتصاد ربطیذ یساز وکارها وبنگاه ها تیوکفا یها تیفعال یتمام یاقتصاد
جامعه  متوازنرشد عادالنه و جادیتوان در ا یدراقتصاد را م یداریخود در بلند مدت است. پا ییوکارا
 ،یستیتک تک انسانها در طول زمان بدون وارد آوردن خدشه به منابع ز یبهره مند نیوتضم یانسان

 :باشد یم رییبه شرح ز دارینظام اقتصاد پا اتیاساس خصوص نینمود. بر ا فیتعر یوفرهنگ یعیطب
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ونه هدف  لهیبر ارزش ) اقتصاد دانان سبز، اقتصاد را وس ی، نظام مبتن یبوم شناخت تیبا حساس اقتصاد
، ارزش  یدگیچی، تنوع وپ یبر اقتصاد محل دیدانند( نظام عادالنه ، تاک یم داریبه توسعه پا لیدر جهت ن

  ینهادن به جامعه ، بهره ور
 

  داریونقل پا حمل
بردردارنده  ودر وستهیپ ا،یپو  کپارچهی یها ودستور العمل ها استیاز س یمجموعه ا داریونقل پا حمل

عادالنه واستفاده موثر از منابع جهت رفع  عیاست که توز یطیمح ستیوز ی، اجتماع یف اقتصاددااه
(  283 1392 یورصاف یجعفر یرا به همراه دارد )استاد یآت یحمل ونقل جامعه ونسل ها یازهاین

،  یاجتماع یجنبه ها هیگردد که به طور همه جانبه کل یم داریسامانه حمق ونقل پا یدرواقع زمان
همه  یازهایبه سفر ، تناسب با ن ازیرا مورد توجه قرار دهد . حد اقل ن یطیمح ستیوز یاقتصاد
استفاده  اقلوحد یطیمح ستیاثرات سوئ ز نیحل ونقل با کمتر یجامعه استفاده از روش ها یقشرها

 دهیمطرح  کرد داریپا یسامانه حل ونقل شهر کیمتفاوت  یبه عنوان جنبه ها یوانسان یاز منابع مال
 یمتمرکز م هینقل لیوسا یمردم به جا ییجابجا یسامانه بر رو نی( ا181: 1391وهمکاران، یضیاند.)ف

حمل  ستمیس کی ،یکل رگردد. به طو یم ندهیفزا کیهوا وتراف یشود که عمالً موجب کاهش آلودگ
 (haghshenas, 2015 104   ) .باشد ریز یها یژگیوِ یدرا دیبا داریونقل پا

روش مدوام، با توجه به  کیوحمل ونقل را در  یانسان و جامعه به دسترس یازهاین داریونقل پا حمل
 .کند نی، تام ینسل نیدر گرفتن عدالت ب نیوهم چن ستیز طیسالمت انسان و مح

حمل ونقل پشنهاد  وهیانتخاب ش یرا برا یها نیگزیسود آور بوده وجا یاز نظرمال دیبا داریونقل پا حمل
حد اقل استفاده ا زمنابع  یبرا یاستیس داریکند . حمل ونقل پا تیفعال ایکند ودر جهت اقتصاد پو

محدود  یداریپا هب دنیرا را در جهت رس ریپذ دیاستفاده از منابع تجد نیاست همچن ریناپذ یدیتجد
 .دهد یصدا را به کاهش م دیوتول نیکرده و استفاده از زم تیحما افتیاز باز تا،یکند ونها یم
 

 راه ادهیپ
 .گرددیها اشاره مآن نیتربه مهم نجایوجود دارد که در ا یمتعدد فیراه تعار ادهیپ درباره

عمدتاً به خاطر دارا بودن  ژهیو لیهستند که به دال یشهر یاز فضاها ییهابخش ادهیپ یهامحدوده
شده حرکت سواره بسته یروز کامالً بر روساعات شبانه یبخش ایخاص و در تمام  یهالیاز پتانس یبرخ

نه صرفاً  هاراه ادهی. اصل فلسفه وجود پابندییاختصاص م ادهیطور کل به حرکت عابران پو به
بلکه گسترش ارتباطات و  یو مسائل اقتصاد هایکاربر یبرخ تیتثب ،یو ارتباط یکیزیف یعملکردها
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مناطق ممکن است  نی. اباشدیم یدر عرصه عموم یانسان اسیمق جادیو ا یفرهنگ -یتعامالت اجتماع
 .شوندیم لیراه تبد ادهیپ هداده و ب یکاربر ریشده باشند که تغتردد عابران ساخته یاز همان ابتدا برا

است  طیانسان در مح ییجاشکل جابه نیتریو ضرور نیتریقدم ن،یتریعیطب ادهیحرکت پ طورکلبه
و  یو احساس شور و تحرک زندگ هاتیها، فعالمشاهده مکان یامکان برا نیترهنوز مهم یروادهیو پ

 تیدر ادراک هو یاساس تیاهم یدارا یروادهیاست. پ طینهفته در مح یهاها و جاذبهکشف ارزش
گام زدن  قیاز طر شتریاست. چهره شهر ب یطیمح یهاتیفیک افتیدر طیاحساس تعلق به مح ،ییفضا

 .شودیاحساس م یشهر یدر فضا
 گاهیتجل ادهیپ ری: مسشودیحوزه پرداخته م نیا شمندانیراه ازنظر اند ادهیاز پ یفیتعار انیبه ب نجایا در
 یشهر اتیو ح یشهروندان در زندگ یاجتماع یهاتیو فعال عیشهر و محل رخداد وقا یمدن اتیح

 یو فرهنگ یاجتماع یشدن زندگ تریتنها باعث غندرست و گسترش آن نه یطراح رونیاست. ازا
در جهت  یمعاصر، گام یدر شهرها یو مسائل حمل نقل شهر هایدگیچیبلکه با توجه به پ شود؛یم

 .دهدیسوق م یمحورانسان یسوو شهرها را به داردیو تردد برم کیحل معضالت ترا ف
 ،یفراغت ،یحیتفر ،یفرهنگ یهانهیها زممکان نیهاست. ااز مجموعه مغازه شیب یزیراه چ ادهیپ 

 د.آوریو نظرات جامعه را فراهم م دیعقا دگاه،یو تبادل د یمدن یزندگ ،یگردش
از  یسر کیباشد، بلکه  شدهیطراح ادهیعبور عابر پ یکه برا واریدو د نیب ستین یشکاف ادهیپ معبر

 .ردیگیو انتظار سرچشمه م یکه از کنجکاو "رونیب "درون" انیهاست، تفاوت ممجموع تفاوت
از کاربران شامل  یعیوس فیدوراز معابر سواره و طکه به ییهاعنوان راهبه توانیرا م ادهیپ یرهایمس

 ودیم.نم فیتعر کنند،یسواران و... از آن استفاده مدوندگان دوچرخه ن،یعابر 
بوده و  ادهیها تسلط کامل با عابر پهستند که در آن یحد نقش اجتماع نیبا باالتر یها، معابرراه ادهیپ

 ادهی. پشودیدر معبر استفاده م یجار یبه زندگ یدهسیمنظور سروتنها به یموتور هینقل لیاز وسا
و سالمت  یطیمح تیفیک ،یخصوص در ارتباط با اقتصاد شهربه یجمع تیفعال یها؛ ابزار براراه

 .اندیاجتماع
 یسوار یهالیو ورود اتومب طیدادن به مح یمنظور برترست که به یامنطقه ادهیمخصوص پ منطقه

 .شودیم میبه آن تنظ یموتور هینقل لیوسا ریورود سا کنندیها ممنوع مرا به آن
 

 قیتحق روش
 یاز بررس ازیمورد ن یاطالعات وداده ها یجمع آور یاست. برا یلتحلی – یفیحاضر از نوع توص قیتحق

 یراه ها ادهیپ یدهاینقاط ضعف، قوت، فرصت ها وتهد یدانیومطالعات م یو کتابخانه ا یاسناد یها
 یاستراتژوارائه  یها اففتهی لیوتحل هیتجز یپرداخته شده ، سپس برا نیکارته مامور یسنگ یکوت
) نقاط قوت وضعف( وعوامل  یمنظور عوامل داخل نیا یبه کاربرده شده است. برا  swot مدل یها
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 یارهایمع یبه وزن ده SPSS . با استفاده ازنرم افزاردی( محله مطالعه گرددهای) فرصت ها وتهد یخارج
ارائه راهبرد ها  به تیودر نها SWOT سیماتر لیوزن ها پرداخته وسپس به تکم نیانگیمودر نظر وم

 یسنگ یکوت ریمس ادهیپ ییفضا اتیفیبهبود ک یراهبرد یزیمناسب در جهت برنامه ر یها یواستراتژ
  .پرداخته شد نماموری کارته –

است، در آن ابعاد وموولفه  دهیاز پرسشنامه استفاده گرد یبهتر از نمونه مودر لیبه منظور تحل ازطرف
 یعناصر وموولفه ها نیومبلمان که از جمله مهم تر تیامن ،یرینفوذ پذ ئ،ی،خوانا یمانند سرزندگ یها
 .قرار گرفته است یباشد مورد برس یراه م ادهیپ تیفیووابسته به ک یمدار ادهیپ

را  یداخل یها طیاست که مح یراهبرد لیوتحل هیتجز یها کیتکن نیتر جیاز را یکیسوآت  کیتکن
 یژیاسترات نیتدو قیسازمان را ازطر یوخارج یداخل طیونحوه تعامل مح دهدیقرار م یمورد بررس

 ،یخارج طیومح دهدینقاط قوت وضعف را مورد توجه قرار م ،یداخل طیکند. مح یم یمناسب بر رس
 ییها یزیاقدامات وبرنامه ر ،یراهبرد لیکندو. تحل یم یاریها  دیرا درکشف فرصت ها وتهد مانساز

آن به حداکثر رساندن قوت ها وفرصت ها وبه حد اقل رساندن ضعف ها  جهیشود که نت یرا شامل م
ابزارها جهت انطباق نقاط قوت وضعف سازمان با فرصت ها  نیروش ازمهم تر نی. ادهاستیوتهد
عوامل درانتخاب  ییت شناساجه یکیستماتیس لیمدل، تحل نیآن است. ا یرو شیپ دهایدوته

، (W) ، نقاط ضعف(S) ی: نقاط قوت داخلراستیز یکند که شامل الگوها یمناسب ارائه م یژیاسترات
 .(T) یخارج یدهای، تهد(O) یخارج یفرصتها

 :نشان داده شده است 1-3پژوهش در شکل  ندیفرا
 

 

 بیان مسئله وسواالت اصلی پژوهش

دبیات ا

 موضوع

 

یا فته های 

 تحقیق

 

 پشنهادهای علمی وکاربردی
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  مورد مطالعه تیسا یخیتار سابقه

  نیکارته مامور یچهار راه یال یسنگ یکوت یراه ها ادهیپ ریمس
از محالت پر رفت وآمد در شهر کابل  یکی شدیم ادی دانیم سیرویبنام م یدر گذشته ها یسنگ یکوت

 یکیبنابر ازداحام تراف یکوته سنگ یدر افغانستان چهار اه یپس از آمدن حکومت اتخاب د،یایبه حساب م
 ریمس نیرا باهم وصل نموده است که ا نیوکارته مامور یدشت برچ ریمس یپل بزرگ هوا کیتوسط 

وخالف  نیجمع آمد معتاد یاز محالت مصون برا یکیبه  یشهر  قیدق یها یزیبنا برنبود برنامه ر
  .است دهیکاران مبدل گرد

 

 (IE)یوخارج یداخل سیماتر لیتحل 1-1-1
 IFE و EFE یها سیماتر نکهیوپس از ا دهایقوت ها، ضعف ها، فرصت ها وتهد ییاز شناسا پس

 ی. پاسخمیپرداز یم یداخل یعوامل خارج لیهمان تحل ای IE سیماتر لیانجام گرفت، اکنون به تحل
 ها یبا کدام گروه از استراتژ تیپرسش که،اولو نیاست درخور ا یدهد،پاسخ یم سیماتر نیکه ا

(WT, ST,WO, SO) سیباشد. درماتر یم IFEسیبدست آمد ودر ماتر1.84برابر  یی، نمره نها 
EFEسیبدست آمد. ماتر 1.38برابر با  یی، نمره نها IE شده است  لیهاتشک افتهی نیبراساس هم زین

 یها یدهد، متعلق به گروه استراتژ یرا نشان م نیکه محل تقاطع دوخط نقطه چ هی( ناح4-4)شکل 
 EFE محور مربوط به یرو EFE سیماتر ییشکل گرفته است. نخست جمع نمرات نها ادهد نیهم

  IEF سیماتر ینمرات نها نیانگیکشده شد. م IEF به موازات محور یمشخص شدوعمود برآن، خط

رسم  ی، خطEFE به موازات محور نیمحور وهم چن نیمشخص شد وعمود برا IEF محور یزروین
دوخط درآن به هم برخورد  نیکه ا هیدوخط دارد. ناح نیا برخورد ا نشان نیشد. محق تقاطع نقطه چ

باشد. مربع که بر  یم( WT)  ها گروه یدهد که همان استراتژ یرا نشان م یها یکرده اند،استراتژ
 یباشد که پهنا ودرزا یم  IFEو EFE سینمرات دو ماتر نیانگینمودار رسم شده است، براساس م یرو

 IFEوEFE یها سینمرات ماتر یها نیانگیازم کیهر یاست که برا یاریآن، براساس انحراف مع

  است که اگر نیا یایگو IE سیبدست امده است. ماتر
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 یریگ جهینت
 :پژوهش حاصل شد، عبارتند از نیاز مباحث ا یکه بطور کل یجینتا
 یسنگ یرکوتیدر مس شودیراه دانسته م ادهیراه ها،مبلمان وعناصر که الزمه پ ادهیپ یفعل تیوضع -1

 .باشد یمتفاوت م جیرا یقرار دارد وبا استاندردها نیپا یدر حد  نیکارته مامور یال
جاها مبلمان وجود نداشته  اریودر بس یتصادف یبه گونه ا یدرمنطقه مورد مطالعه عناصر شهر -2

 .بردارند یگرد ادهیوپ یمدار ادهیاست که شهروندان دست از پ دهیباعث گرد نیوا
 .سپرده شده است یدر محدوده مورد مطالعه به فراموش یدسترس یفاکتورها -3
هستند. عالوه  یمنیوا یطیمح ،ییفضا یدر شهر کابل عمدتاً فاقد ارزشها ابانهایخ یروها ادهیپ -4

درطبقه  ابانیبدنه  خ بیترک د،یایمسأله درشهر کابل به حساب م نیهوا که مهمتر یبرآلودگ
،  یکیتراف میمانند تابلو ها وعال یمبلمان شهر یریقرار گ رد،یگ یهمکف که مغازه ها رد برم

  .آب وجمع شدن زباله ها یهایجو یوپارک موتورها،آلودگ عبور
موجود، وهم چنان کم عرض بودن  یروها ادهیدر پ یوکف پوش یکف ساز تیفیبودن ک نیپا -5

 .باشد یرا درا م یباال اریشهروندان نقش بس یرو ادهیپ یروها باال ادهیپ
باشد ودرهنگام  یشهر کابل مناسب نم میدر محدوده مورد مطالعه باتوجه بااقل یف پوشهاک -6

 سازد یروان را دچار مشکل م ادهیزمستان  پ
مکانها شاهد  یرو ما دربرخ نیباشد. ازا یکفپوشها درمحدوده مورد مطالعه مناسب نم یرسازیز -7

 .میکفپوشها هست یفرو رفتگ
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استفاده از توانمدی هابرای 

 استفاده از فرصت ها

 ) موقعیت تحاجمی(

شرایط محیطی  بهبود

 بااستفاده ازتوانمندی ها

 )موقعیت محافظه کارانه(

بهبودسیستم های درونی 

 بااستفاده ازفرصت های بیرونی

 )موقعیت رقابتی(

 از پرهیز ضعف وکاهش نقاط 

 تهدید

 )موقعیت تدافعی(
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  هاشنهادیپ

  یکاربرد یپشنهادها 1-1-2
راه ها  ادهیپ تیفیبا استفاده از بلند بردن ک یسرزندگ شیوافزا یمدار ادهیپ تیفیک یبلند بردن ارتقا-1

 .نیکارته مامور یال یسنگ یکوت ریمس
 ادهیپ یبمنظور رونق بخش نیکارته مامور یال یسنگ یکوت یراه ها ادهیپ ریمبلمان در مس یباز طراح-2

  مختلف یشهروندان از هرسن وسال وگروه ها قیوتشو یمدار
راها در  ادهیمجاور پ یدر بافت ها یغاتیتبل یتابلوها یساز یاریومع ت،یهدا یتابلوها یسامان ده-3

 .گردد یم یبصر ییبایوز ییخوانا یکه باعث ارتقا  نیکارته مامور یال یسنگ یکوت ریمس
 . شهر کابل میراه هااز مواد مقاوم با توجه به وضع اقل ادهیمناسب پ یکف ساز-4
 . راه ادهیپ ریدر مس یشهر یزباله ها یبه منظور جمع آور نینقاط مع صیتشخ-5
  ،درختان، باغچه ها وسبزه زار یاهیپوشش گ جادیا-6
  راه از طرف شب ادهیپ یمنیا تیفیبه منظور بلند بردن ک ینورپرداز-7
 مدارن ادهیپ تیبه منظور بلند بردن امن ابانیخ ریدر مس یمحافظت یسرعت کاه ها ونوراها جادیا-8
 

 یپشنهادات پژوهش 1-1-3
  آن درشهر کابل یوالزمه ها یشهر یداریتوسعه پا نهیمطالعات جامع درزم-1
  یمدار ادهیفرهنگ پ جیوترو یشهر یراه ها ادهیپ یطراح نهیپژوهش در زم-2
  راه ها در افغانستان ادهیضوابط پ ژهیبه و یشهر یستندردها نیتدو نهیمطالعات در زم-3
 
 

 ومآخذ منابع
 طیمح تیفیارتقاءک سنجی(  امکان 1390) هیومرض یا،وپورمحمدی،اسفندیقیصد ،یان،مجتبیعیرف .1

شهرقم،فصلنامه  یآرام  بخش مرکز ابانمحورخی:مورد  یشهر یمحورها یراه ساز ادهیپ قیازطر
 .41-56 ازدهمیسوم شماره  ،سالیومنطقه ا یشهر هایمطالعات   وپژوهش  

مدرن در تخلفات  ی( نقش شهرساز1384) ،محمدرضایروزوپورمحمدی،فیمحمدزاده،رحمت؛جمال .2
 .17-26.کمیو ستیب با،شمارهءیز یهنرها هیز،نشریتبر  میبافت قد ادهیپ یکیتراف

علوم  ا،مجلهیدرآس ادهیپ دبرحرکتیباتأک یدارشهری( توسعه پا1387) ب،فرحیوحب حهی،ملیاحمد .3
 1-13دهم،شماره سوم. ست،دورهیز  طیمح یوفن آور
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 یمسکن وشهرساز ران،وزارتیدرا یشهر یفضاها یطراح یراهنما 1383پاکزاد،جهانشاه،  .4
 .یومعمار   یشهرساز یعال یشورا رخانهیدب یومعمار ی،معاونت شهرساز

 یوطراح یزیبرنامه ر ی،استاندردهای(،مکان هاومکان ساز1387)کا،یامر یشهرسازانجمن  .5
مهندسان مشاور  ،نشرجامعهیالنیم یبهزادفر،ساسان صالح یاعتماد،مصطف یتیگ ،ترجمهیشهر

 .رانیا
 .یوآرزو افالطون یدرضاپارسی:حمکا،مترجمیبزرگ امر یشهرها یمرگ وزندگ ن،یج کوب،یج .6
 یها طیومح یهمگان یعرصه ها یشهروندگرا:ارتقا ی،شهرساز1385 سیبالدز،فرانسیت .7

 نژاد،اصفهان،نشرخاک ی:محمداحمد،مترجمیشهر
 .1389 ،سالیکارکرد یهایژگیتاو یطراح یراه هاازمبان ادهیار،پیجو،خشا یکاشان .8
 ی، امکان سنج1394 ،یرامند یدرز رضایو عل یزیعز یمحمدمهد ن؛ی. شهاب الدیکرمانشاه .9

 نیآباد تهران، پانزدهم یدر ناز نیمدا ابانی: خیمطالعه مورد یراه در معابر شهر ادهیاحداث پ
 ک،یتهران، معاونت و سازمان حمل و نقل تراف ک،یحمل و نقل و تراف یمهندس یالملل نیکنفرانس ب

 تیراه ترب ادهی: پیشهرها نمونه مورد داریدر توسعه پا ادهیپ ی، نقش محور ها1389 م،ی. مریفرخ .10
 دار،یپا یتوسعه شهر یتهران، قطب علم دار،یپا یتوسعه شهر شیهما نینخست ز،یتبر

 یدر محورها یراه ساز ادهیپ ی، امکان سنج1392 ،یامام بایو فر یسمانه خوش د؛ی. حمیمحمد .11
 ،یمعمار یمل شیهما زد،ی یخی:محور مسجد جامع واقع در بافت تارینمونه مورد یشهر

 یمشهد، موسسه آموزش عال دار،یتا شهر پا یبوم یاز معمار تیبا محور داریو توسعه پا یشهرساز
 خاوران،

ها، سال سوم ،شماره  یشهردار گر،ماهنامهید ینگاه -راه جنت ادهی( پ1380رضا ) دی،وح یمیابراه .12
 (76-73ص) 29

راه، محرک توسعه دربافت کهن  ادهی(، پ1390) نیریآ ،یوجابر یوبهزادفر، مصطف ومرثیک ،یبیحب .13
ص  15منظر، شماره  یجیترو -ینقش محور استروگت درشهر کپنهاک، مجله علم یبررس یشهر

55-61  
 .تهران ،یدیانتشارات شه ران،یدرا یشهر یفضاها یطراح ی(، رهنما1390پاکزاد، جهانشاه ) .14
 یشهر یراه ها ادهیپ تیفیسنجش ک( »1391) هیسم یکاکاوند الهام، آهن ،یمهد دیهمدان س یدی .15

 کیحمل ونقل وتراف یکنفرانس مهندس نیازدهمی« به حمل ونقل انسان محور لین یدر راستا
 . رانیا
 ،یشهر یطهایومح یهمگان یشهروند گرا ارتقاء عرصه ها ی، شهرساز 1385س،یتبالدز، فرانس .16

 .نژاد، اصفهان، نشرخاک یمترجم محمد احمد
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انتشارات دانشگاه تهران؛  ان؛یبیترجمه: دکتر منوچهر     طب ؛یمنظرشهر دهیکالن، گوردن؛ گز .17
1390 

راه  ادهیپ تیفیک سهی(، سنجش وقا1391)یمهد ،ییآروز، رمضان زاده لبو ،یفیشر یپوراحمد، حاج .18
دانشگاه گلستان،  ،یفضا ییایجغراف شیآما فهت حوض ومقدم شهر تهران، مجله یدر محله ها

 .56-37سال دوم، شماره مسلسل ششم،صص 
 ،یوزارت مسکن وشهرساز رانیدرا یشهر یفضاها یطراح ی( راهنما1383پاکزاد جهانشاه، ) .19

 .یومعمار یشهرساز یعال یشورا رخانهیدب ،یومعمار یمعاونت شهرساز
 .6،یسنجش فضا، مجله آباد یفیک یارهای(. مع1382پاکزاد، جهانشاه ) .20
 1390انتشارات دانشگاه تهران؛  ان؛یبیترجمه دکترمنوچهر طب ؛یمنظر شهر دهیکالن، گوردون؛ گز .21
 یهزاره سوم، فصلنامه جستارها یدرشهرها ادهیپ یفضاها تی، اهم1389 ا،یجو، خشا یکاشان .22

  17-18. سال پنجم شماره یشهرساز
 یمحورها یراه ساز ادهیپ قیازطر طیمح تیفیارتقاء ک ی( امکان سنج1390وهمکاران ) ان،یعیرف .23

 ،یومنطقه ا یشهر یشهرقم. مطالعات وپژوهش ها یآرم بخش مرکز ابانیمورد: محورخ یشهر
(3 ،)11. 
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 تحقیقی شهرسازی و مهندسی افغانستان –فصلنامه علمی 
 1399، تابستان 1، شماره1دوره

 2-21صص.

 

 ارتقای فضاهای تفریحی با رویکرد باز طراحی مبلمان پارک های شهری
 نمونه موردی: پارک شهرنو کابل

 حمیده انصاری، *، حمید رضا عامری سیاهوی1یعبداالحد رحمان

 شاروالی کابلانجینر ی، شهر یطراح ماستر-1
 نور امیدانشگاه پ یعلم ئتیعضوهدکتری مهندسی،  -2

 پژوهشگر هنر، مدرس دانشگاه  -3
 

 چکیده 
ین آوردن آلودگی یپارک ها وفضاهای شهری از اهمیت جهانی  برخوردار بوده که همواره به منظور پا

گیرد، وبه برای حفاظت از پارک زیست محیطی، گزران اوقات فراغت مورد استفاده شهروندان قرار می 
هاوفضاهای شهری مرمت وبهسازی آنها از اولویت های مهم وقابل مالحظه مدیران وبرنامه ریزان 
شهری می باشد. پژوهش حاضر به منظور شناخت موولفه های  تاثیر گزار در زمینه بهسازی فضاهای 

ی به نیازها والویت های عمده تفریحی با رویکرد بازطراحی  مبلمان پارک های شهری وپاسخ گو
شهروندان درحوزه شهری استفاده از فضاها وپارک های شهری می باشد.  روش انجام این پژوهش  
به گونه ای تحلیلی وتوصیفی بوده واز تکنیک سوات استفاده گردیده است  روش جمع آوری اطالعات 

م رسیده اسیده است. یافته های این بااستفاده از مطالعات کتاب خانه ای، مشاهده، مصاحبه به انجا
تحقیق نشان می دهدکه پارک شهرنو کابل از نقطه نظر بازطرحی مبلمان وبرنامه ریزی هم خوانی 
نداشته وعناصر اساسی فضاها وپارک شهری به گونه ای تصادفی واتفاقی طراحی گردیده است، مولفه 

زی بررسی گردید وبه ودرنتیجه  پاسخ های های کیفی پارک مانند سرزندگی ، مبلمان، خوانای  وکفسا
 علمی برای سواالت اصلی وفرعی تحقیق ارائه نموده است.

 

 ارتقایی فضا ، مبلمان، بازطراحی، پارک شهر نو کابل واژه کلیدی: 

                                                        
1abdulahad.rahmani2018@ gmail.com  

 نویسنده مسئول *
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  مقدمه
در سراسر  ترین عناصر در ساختار شهرها به حساب آمده که از دیر بدین سواز اساسیپارک های شهری 

ن آوردن ینقش مهم را در جهت پای و اند گرفتهر ساکنان شهرها قرا ورد استفاده شهروندان وجهان م
امروزه  کنند.های شهری بازی میبهذافزایش جا و تنوع ایجاد سرزندگی و های زیست محیطی،آلودگی
اجتماعی شهروندان  مین نیازهای روانی وأآن است که فضای سبز شهری نقش قابل توجه در ت تصور بر
است. پارکهای شهری درزندگی انسانها داراهمیت بلند بوده، مسایل بهداشتی وکاهش آلودگی داشته 

آب هوا را جلوگیری می نماید.  پارک شهرنویکی ازپارکهای مهم شهرکابل به شمار می رودکه 
ازدیدبه عمل آورده باعث درموقیعت دیپلماتیک شهرقرارداشته، وبسیاری ازشهروندان کابل روزانه ازآن ب

 شادابی وگزران اوقات فراغت انهامیگردد.
قبل ازمیالددرمصرمورد استفاده قرار گرفت وپس ازآن  2200فضاهای سبزشهری اولین بار درسال 

درقرن نوزدهم فضاهای جدیدشهری باعث توسعه روزافزون شهرها، وروند روبه رشد شهرنشینی گردید. 
های تفریجی، فرهنگی وزیست محیطی می باشد. پارک شهرنو کابل پارکهای شهری دارای جنبه 

ازجمله فضاهای سبز وبسا رمهم پنداشته میشود که درزمان حکومت ظاهرشاه پادشاه وقت ساخته شده 
درحال حاضرازجمله شش پارک مهم شهری محسوب می گردد که  ازطرف شهرداری کابل مورد 

 بهسازی قرار گرفته است.
یافتن پاسخ های مطلوب، علمی وقناعت بخش در فراینده توسعه فضای های سبز  هدف ازین تحقیق

 با رویکرد بازطراحی مبلمان شهری می باشد که  شامل هدفهای اصلی وهدفهای فرعی می باشد. 
سواالت که در این پژوهش بکار رفته است، در تبانی آ نچه که در فرایند این مطالعه آماده است هم 
خوانی داشته وبا اهداف پژوهش هم خوانی داشته که پیرامون کف سازی وبازطراحی مبلمان شهری به 

 ویژه مبلمان مورد ضرورت در پارکهای شهری تمرکز نموده است.  
مورد توجه دولت مردان وسکتورهای از زمانهای طوالنی درافغانستان  شهری  هایهرچند توجه به پارک

شهری قرار داشته که ازآن جمله پارک شهرنو تاریخی ترین وبا سابقه ترین آن ها محسوب می گردد. 
این پارک مربوط ناحیه چهارم واقع شهرنوکابل موقیعت داشته که در حال حاضرازطرف شهرداری کابل 

 د.بهسازی می گر
 

 لهئطرح مس

کهای شهری ازجمله عناصر سازنده فرم شهر محسوب میگردد که درجهت زیبای وسرزندگی شهرها پار
که ، اقدام هایی است که به منظور بهبود کالبد بهسازی شامل سلسله نقش اساسی را بازی می نماید.
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.در واقع گیرد که د پذیردر کوتاه مدت صورت می  ، در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است
فرسودگی نسبی فضا از لحا عملکردی حادث شده باشد. بهسازی فرایندی است که طی آن می توان 

و با تغییر عملکرد و م تی نه چندان مطلوب موجود پرداخهامجموعه و بنا، به بهبود وضعیت فضا
 می کندسازمان فضایی مطلوبی را ایجاد ، معاصرسازی

جمله پارکهای اساسی ومرکزی شهر کابل محسوب میشود که درموقعیت ارک شهرنو یکی از پ
دیپلماتیک نشین شهرموقعیت داشته که نقش بسیار مهم را در جهت بلند بردن جاذبه شهری 
سرزندگی،گزراندن اوقات فراغت ایفامی نماید. پارکهای شهری همچو سایرفضاهای شهری دچار 

دربهسازی  ت محیط زیستی واجتماعی انهاتدوام یابد.فرسایش شده نیازبه مرمت میباشند تاخدما
نمونه مورردی بهسازی فضاهای تفریحی . پارکهای شهری باعث اولویت های شهروندان مطالعه شود

سفارت های کشورهای پارک شهر نو کابل میباشدمحل مذکو درقلب شهر قراردارد وهمچنان نزدیک
ازطراحی مینماید.درحال حاضر شش پارک درشهر کابل دوست درافغانستان است ایجاب به بهسازی وب

 ددرحالت بهسازی قراردارد ازانجمله پارک شهرنو شامل میباش
 

 سابقه و پیشینه تحقیق
پارک شهری به عنوان بخشی ازفضاهای عمومی درشهرها،مهیمی دررفع نیازهای انسانی ایفا 

ن یکی ازاجزای اصلی یک سیستم میکنندبسیاری ازنظرپردازآن شهری پارک های شهری رابه عنوا
درفضاهای شهری  شهری می دانند، زیردرکنار نقش کارگردی خود باعث افزایش اجتماع پزیری 

 .میشوند
شهری( ی شهر پرداخت  به این نتجه رسیده، فضای سبز )پارکها یمجنونیان درپژوهش خود به سیما

 ی حیاتی بخش انسان به شمار میرود.هاتمسمهم ترین سی از. دهدیتشیکل م را شهری سیما بخش از
هرچند توجه به پارک از زمانهای طوالنی درافغانستان بوده ودر ادوار مختلف پارکها در مرکز توجه 
دولت مردان بوده است اما درکشورما درمورد پارکهای تفریحی کدام تحقیق علمی ودانشگاهی تا اکنون 

یق علمی ودانشگاهی در این زمینه به اجرا درمیاید. انجام نشده است واین نخستین باریست که یک تحق
هرش به طول  1335درسال  که درزمان حکومت ظاهرشاه، پارک شهرنو میباشد،

درافغانستان  متر ساخته شده ازجلمه پارکهای شهری مهم  پایتخت به حساب میرود240متروعرض400
درحالت بهسازی قراردارد ازجمله پارک شهرنو پارکهای شهری زیاد اوجوداردتاحال چندین پارک شهری 

تفریحی موردتحقیق قرارمیگرد.  لذادرین پژوهش بهسازی وبازطراحی فضاهای .کابل نیز شامل میباشد

پارک شهرنو )بهسازی فضاهای تفریحی با رویکرد باز طراحی مبلمان پارکهای شهری نمونه موردی: 
 کابل(
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  اتفرضی

حی مبلمان پارک شهرنوکابل به اساس نیازهای جمعی نقش در نفوذ طراباز بسیارزیادبه میزان  -1
 پذیری تاثیر دارد..

 .بهسازی جداره های پارک شهرنوکابل باالی ایجاد سرزندگی تاثیر دارد زیادبه میزان  -2

 دارد.مکانهای مناسب برای خانواده ها درپارک شهرنو کابل باالی سرزندگی تاثیر کمبه میزان  -3

 

 نظری مبانی

 پارک های شهری م اساسییمفاه

 باالخره و فرهنگی ، تفرجی ، تفریحی های جنبه دارای که شهری رکهای: پاتعریف پارک      

 را شهر مختلف مناطق به دهی سرویس های جنبه و هستند سازی محیط سالم و محیطی زیست

 عموم و دارند اجتماعی ی بازده که هستند سبزی فضاهای عمومی سبز باشند. فضاهای می دارا

 و اجتماعی های گردهمایی و دوستان با مصاحبت و تفریح فراغت، اوقات گذران در آنها از مردم
 ، اند عمومی سبز فضاهای از بخشی شهری های کنند.پارک می استفاده اینها نظایر و فرهنگی

 مختلف مناطق به دهی خدمات جنبه محیطی، زیست و فرهنگی و تفریحی های جنبه بودن عالوه

  دارند نیز را شهر
 

 هاپارک نواعا 
پارک ها با حفظ مضمون خود بر حسب نوع استفاده، موقعیت یا ارزش، عناوین مختلفی پیدا کرده اند 

بندی آنها می توان تعدادی از آنها را نام برد. پارک عمومی، پارک شهر، پارک که بدون توجه به طبقه 
حومه، پارک ایالتی، پارک میان راه، پارک ملی، پارک ملی تاریخی، پارک ملی یادمان، پارک ملی 
نظامی، پارک ملی آثار تاریخی، پارک ملی حیات وحش، پارک نیمه ملی، پارک بین المللی، پارک 

 ارک طبیعی وغیرهجنگلی ملی، پ

 

 پارکها بندیطبقه
می شوندپارک شهری در مقیاس  تقسیم می شوند:گروه تقسیم گروه مقیاس ، منطقه شهری پارکهای

قرار گرفته و مساحتی کمتر از  "همسایگی"عبارت است از پارکی که در یک واحد :واحد همسایگی 
ساله باید بتوانداز دورترین نقطه واحد همسایگی  9نیم هکتار داشته باشد . طبق استاندارد، یک کودک 

     .تا پارک را با پای پیاده طی کند و درطول مسیر از خیابان شریانی و بزرگراه عبور نکند
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ای قرار دارد و مساحت آن حدود دو برابر محله"پارکی که در  : محلی مقیاس در شهری پارک

شود. هم چنین ارتباط پیاده برای مساحت پارک در مقیاس همسایگی )یک هکتار( است، گفته می
و طی ساله از دورترین نقطه محله تا پارک باید به حدود دو برابر معیار واحد همسایگی برسد  9کودک 

 .حلی عبور کندمسیر بتواند از خیابان کندروو شبکه دسترسی م

قرار داشته،  "مسکونی"شود که در یک منطقه به پارکی گفته می : ناحیه مقیاس در شهری پارک

 هکتار( در نظر گرفته شود. 8ناحیه )مساحت آن حداقل دو برابر اندازه حداکثر در مقیاس 

داشته، قرار  "مسکونی"شود که در یک منطقه به پارکی گفته می : ای منطقه شهری پارک

هکتار( در نظر گرفته شود . هم چنین  8مساحت آن حداقل دو برابر اندازه حداکثر در مقیاس ناحیه )
تواند از دورترین منطقه با وسیله نقلیه در مدت زمانی از یک چهارم طبق استاندارد، مراجعه کننده می

 رک یاد شده برساند.ساعت یا بیشتر، خود را به پا
 

 ارکهای شهریطبقه بندی پ  جدول:

 شعاع عملکرد مساحت نوع پارک
 همسایگی
 محله ای
 ناحیه ای

 منطقه ای

 منطقه ای-شهری

 فیصدهکتار5کمتراز
 هکتار2تا1
 هکتار4تا2
 هکتار10تا4

 هکتار10بیشتر

600 
 600تا400
 1200تا800

 2500تا1500
 دقیقه رانندگی30تا25

 
 شوند می تقسیم زیردسته های  به شکل نظر از ها پارک

 منظم های پارک -1

 نامنظم های پارک -2

 . مختلط های پارک -3

 . فانتزی پارکهای -4

 است منظم اشکال دارای پیداست آنها اسم از بطوریکه پارکها قسم این : منظم های پارک

 با خیابانها اطراف در کاشت طرز ، منظم هندسی اشکال نماهادارای آب  .دارد مستقیم خیابانهایو

 منظم اشکال دارای گلکاری سطوح ، یکنواخت و فواصل معین با اشجار .کند می جلوه خاصی نظم

 فرانسه میباشد. نوع پارک به پارکها قسم این .است هندسی
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آب  و منظم خیابانهای فاقد و بوده غیرمنظم اشکال دارای پارکها نوع ینا:  منظم غیر پارکهای

 می ه دید هندسی منظم غیر باشکال نماها آب و داشته قوس اشکال عموم بطور هستند نماهایی

 .هستند معروف انگلیسی بنوع پارکها قسم این .شود
 از آن قسمت یک یعنی قبلی قسمت دو از که است مخلوطی پارکها قسم ینا: مختلط های پارک

 قرار پارک وسط در یا منظم قسمت است شده تشکیل نامنظم از پارک دیگر قسمت و منظم پارک

 گیرد. می
 طرز به بسته دانست باید جدا سازی پارک کلی قوانین از را پارکها قسم این : فانتزی پارکهای

 منظور برای کدام هر پارکها قسم این شوند می ساخته مختلف مختلف مصالح انواع با آن از استفاده

 کدام هر پارکها قسم این شوند می ساخته مختلف سطح مصالح و شوند می گرفته نظر در خاصی

 . شوند می گرفته نظر در خاصی منظور برای
 :کرد تقسیم زیر شرحه ب توان می استفاده طرز نظر از را پارکها

 عمومی ارکهایپ .1

 کودکان پارکهای .2

 نمایشگاهها پارکهای .3

 نباتات پارکهای .4

 ورزشی و اسپورت پارکهای .5

 برای شده ریزی طرح مختلط و منظم غیر ، منظم اقسام عمومی پارکهای:  عمومی پارکهای

 و گردشگاهها و تفریح از نظر صرف اصوالً پارکها این فوائد . میشود ایجاد شهرها در عموم استفاده
 می افراد سالمتی حفظ به زیادی کمک و بوده موثر هوای شهرها و آب در مردم طبقات عموم برای

 .نماید
 باشد زیر های قسمت دارای باید معموالً پارکها قسم این
 سواره گردش برای وسیع خیابانهای -1

 پیاده گردش برای وسیع خیابانهای -2
 میهن نقاط در متعدد ورودی دربهای -3

 اتومبیل پارکینگ برای مناسب مکانهای -4

 عموم استفاده برای وسیع نماهای آب -5

 رانی قایق استفاده برای مصنوعی دریاچه -6

 شهر طبقات عموم استفاده برای مناسب رستوران -7
 عموم استفاده برای متعدد کاغذهای -8
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 شهر عادت و عرف مطابق ورزش مختلف زمینهای -9

 ها بچه سرگرمی برای کودکان باغ -10

 زمستان در نباتات حفظ برای متعدد های گلخانه -11

 گرمسیری نباتات کاشت برای وسیع های گرمخانه -12
 پارک اداری تشکیالت برای دفتر -13

 متعدد مختلفه انبارهای -14

 اهالی تابستان گذراندن برای جنگلکاری قسمت -15

 بارانی هوای در مردم حفظ برای سرپوشیده های قسمت -16

 آن امثال و موزیک باشگاه -17
 پارک مختلف نقاط در متعدد های شوئی دست -18

 مردم برای متعدد سرگرمیهای ایجاد برای مختلف مکانهای -19

 مناسب نقاط در مختلف های مجسمه نصب -20

 تفریح و گردش برای کاری چمن و گلکاری وسیع مناظر -21

 

 نقش واهمیت پارکهای شهری
پارکها و فضای سبز شهری از اهمیت راهبردی زیاد برای بهبود شرایط زیستی و جامعه شهری امروزی 
برخوردار اند و وجود چنین مکان ها درمحیط شهری عالوه بر عملکرد زیست محیطی نظیر پاک ه 

هبود شرایط میکرو کلیما موجب ارتقای شرایط اجتماعی فیلتر کردن باد ، کاهش آلودگی صوتی و ب
وروان شناختی ساکن شهری نیز می شود. قدم زدن در پارک ها باعث کاهش فشار عصبی و افزایش 
توان فکری افراد می شود و در عین حال موجبات شادابی و فعالیت بیشتر ساکنان شهری را فراهم و 

ند. بنا بر این ، در طراحی فضای سبز باید اهمیت بیشتری باآرمش و اعتدال رفتاری آنان کمک می ک
به دسترس بودن آن برای همه مردم قایل شد، چرا که همه مردم ساکن در شهر به چشم انداز های 
زیبا، هوای پاک، نور خورشید، پیاده روی های راحت و گردش روزانه نیازمند اند تنها دراین صورت 

 محالت شهری به وجود خواهد آورد.است که فضاهای زندگی سالمی در 
شکویی به نتجه رسید فضای سبز شهری به عنوان جز جاندار ساختمار مورفولوژیکی شهری، در پخش  

بیجان کالبد شهری ساخت یا بافت سیمای شهر را تشکیل می دهد، که بر جنبه های زیبا شناختی و 
ر تعریف لبه های شهری ، تفکیک اجتماعی شهر اثر گزار است. بر عالوه فضای سبز نقش مهم د

فضای شهری و آرایش شبکه راه ها بر عهده دارد. در حقیقت فضای سبز ،سیستم زنده و پویایی است 
که جهت نقش موثر در کاهش تراکم شهری، ایجاد مسیر های هدایتی ، تکمیل و بهبود کارکردکاربری 

تی شهر اهمیت دارد. شهر ها به های آموزشی ، فرهنگی، مسکونی و ذخیره زمین برای گسترش آ
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عنوان کانون های تمرکز، فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتواند پایه داری خود را تضمین کند، 
چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکرد های متآثر از سیستم های طبیعی ندارند. فضای سبز به عنوان 

ایفا می کند. البته منظور از بازدهی محیط  جز ضروری پیکره شهری نقش مهم را در متابولیسم ان
زیستی و اثر بر متابولیسم شهر اثرات ایکولوژیک و اجتماعی یک فضای سبز فعال است. فضای سبز 

 فعال، فضای سبز طراحی شده شهر خدمات کیفی خود را ارایه کند. 
زیبا سازی سیمای فضا های سبز فعال با ایجاد ایکو سیستم های فعال طبیعی در فضای سبز شهری، 

شهر ها و رفع نیاز های روانی  و جسمانی مردم به بهبود شرایط  زیست اقلیمی شهر و پایه داری محیط 
های شهری کمک شایانی توجهی می نماید. نقش بسیاری از مهم فضا سبزی شهری 

مع درساختاراکولوژیک واستخوان بندی شهرجهت دادن توسعه شهری ساخت سازها درقالب طراحی جا
باتوجه ارتباطات اکولوژیک بین فضاهای سبز وبافت شهری کمترمورد توجه قراگرفته است.فضاهای 
سبزمیتوانندبه عنوان یک محوری وحدت بخش برای طرح محیطی عمل میکند وتمام زمین های 
ساخته شده داخل محدوده شهری راشامل شوند،حتی مالکیت خصوصی داشته باشند برای تغیری سیما 

بز، چگونگی استفاده ان نقش آن درحمایت  تنوع زیستی نیاز مندی سیاست گذاری خاص فضای س

  .است

 

 تحقیق روش
 آوری جمع برای . است تحلیلی -توصیقی روش، نظر از و کاربردی ، هدف نظر حاضراز تحقیق

 به کتابخانهای،بخش در .است شده استفاده میدانی و کتابخانه هشیو دواز نیاز مورد اطالعات

 در و شده پرداخته آماری های سالنامه و گزارشات مقاالت، کتابها،ازتوصیفی اطالعات گردآوری

نظرمتخصان ومدیران شهری و مشاهده، دراوقات مختلیف طریق از اطالعات گردآوری میدانی، بخش
 گرفته است. قرار بررسی مورد

انجام گرفته است که بر طبق این تحلیل، چهار مبحث  (swotاین پژوهش بر اساس روش سوات)
 مهم نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و فرصتها در این مبنا مدنظر گرفته میشود.

 

 روش جمع آوری اطالعات

درین روش برای جمع آوری اطالعات اولیه به مطالعات  روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای :

دکتری، درگزارشات انترنتی)گوگل لعه کتاب، پایان نامه، رساله های طاطریق ماز اسنادی وکتاب خانه ای
 اسکوالر، ماسترجورنال ومقاالت ای اس ای(پایگاه های اطالعاتی مرتبط، استفاده گردیده است.
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ازانجا که ابزارگردآوری اطالعات درین تحقیق عبارت از: مصاحبه های  روش اصل مشاهده :

ی اطالعاتی میباشد مشاهده میدانی ومصاحبه وباکارشناسان، میدانی، مشاهدات، جدول،بانگ ها
 متخصصان، نخبگان درارتباط باموضوع تحقیق می توانددردست یافتن به هدف تحقیق موثرواقع گردد.

روش مصاحبه یکی اربهترین روش های تحقیق است.میتوانداطالعات موثقی را  روش مصاحبه  :

رین مصاحبه هاعبارت از:.مصاحبه بی ساختاری، نیمه ساختاری، رو بروبه منتخبان به دست آوردمعمول ت
ساختاری.انواع روش های مصاحبه به عنوان یک ابزاز جمع آوری دادهای، نقاط قوت وضعف  زیاد 

 وسوالت پژوهش تناسب دارد.دارند.روشی که برای مصاحبه انتخاب میشودباراهبردها، اهداف ،

 

 محله برسی )پارک شهرنو کابل(
پارک شهرنویکی ازمهم ترین پارک شهری کابل به شماررفته، درمرکز شهرکابل موقیعت داشته و 
درساحه دیپلوماتیک موجودبوده، درزمان حکومت ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستا به بهربرداری 
قرارگرفته، که تاحال حاضرازان موردی استفاده میباشد، این پارک مربوط ناحیه چهارم شهرکابل 

متراست ازطرف شرق به سرک  حاجی یعقوب  240متروعرض 400رنو کابل قراردارد، به طول درشه
وازطرف جنوب به سرک دانشگاه مشعل، اطرف ازشمال سرک  نمبراول انصاری ازطرف غرب به سرک 

 انصاری متصل است.

 بررسی شاخص مبلمان  (الف
ای شهری پنداشته میشود وبه منظور مبلمان از عناصر مهم وبنیادی در فضاهای شهری به ویژه پارکه

پاسخ گوی به نیازهای روز مره شهروندان استفاده وافر دارد. دراین بخش به منظور برسی وضعیت 
 موجود مبلمان پارک شهر نو کابل نیاز به سنجش شاخص های کالبدی مبلمان دراین پار ک می باشد.

 شیمنعدم مکان یابی دقیق مبلمان، ازجمله چوکی ها وفضاهای ن -1
 عدم جابجای دقیق درختان در پارک  -2
 نبود فضای سبز وتبدیل شدن آن به خاکدان  -3
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 بررسی شاخص سرزندگی  (ب
سرزندگی یکی از مسائل مهم در حوزه شهر سازی به شمار می رود ازآنجایکه پارکهای شهری میزبان 

 دراین زمینه محسوب می گردد.بلند مردم در اوقات فراغت می باشند وسرزندگی یکی از مسائل مهم 
 نبود فضای مناسب برای معاشرت وگزران اوقات فراغت -1
 نبود آبنماها جهت بلند بردن میزان طراوت وشادابی فضای پارک -2
 نبود پوشش گیاهی جهت بلند بردن کیفیت فضا در اوقات مختلف  -3
 عدم هم خوانی در طراحی وبرنامه ریزی عناصر اساسی پارک -4

 شاخص کف سازی در پیاده راه ها داخل پارک ج بررسی 
 کف سازی نامناسب بدلیل عدم نیاز سنجی برای گروه ها واقشار گوناگون -1

 تفاوت سطح درمسیر پیاده که منجربه بروز مشکالت درهنگام پیاده روی میشود. -2

 نامشخص بودن خطوط حرکت معلولین ومیوبین -3

 نبود پوشش گیاهی در جوار پیاده راه  -4

 نبود زیبایئ بصری در مسیر پیاده  -5

 
 
 
 
 

 

ACKU

http://www.jupa.urbancenter.af/


Error! No text of specified style in document..71 ■پژوهشیشهرسازیومهندسی–علمیمجله 

.afcenterurbanupa.j.www 

 بررسی شاخص خوانای در پارک شهرنو کابل -د
 آلودگی بش از حد تصویر بنا برحضور تابلوهای تبلیغات -1

 استفاده نادرست از فضاهای سبز داخل پارک -2

 محصوریت وموجودیت دیواری کور در دورا دور پارک -3

 پیادهنبود نظم در نصب موانع نصب شده در مسیر  -4

 

 ((SWOTتحلیل یک پارچه سوات 
مدل سوآت روشی است برای تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها وتهدیدها، وابزاری است برای 
تحلیل محیط های درونی وبیرونی که یک نگرش سیستمی به دست می دهد وپشتیبانی است برای 

دربر دارد وشامل عیب شناسی چگونگی تصمیم گیر.روش سوآت روش است که تفکر سیستماتیک را 
 .جامعی از عوامل مربوط به تولیدات جدید تکنولوژی، مدیریت وبرنامه ریزی می شود
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 (IE)تحلیل ماتریس َداخلی وخارجی
 IFEو  EFEپس از شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها وتهدیدها وپس از اینکه ماتریس های 

یا همان تحلیل عوامل خارجی داخلی می پردازیم. پاسخی  IEانجام گرفت، اکنون به تحلیل ماتریس 
که این ماتریس می دهد،پاسخی است درخور این پرسش که،اولویت با کدام گروه از استراتژی ها 

(WT, ST,WO, SO)  می باشد. درماتریسIFE بدست آمد ودر ماتریس 1.84، نمره نهایی برابرEFE ،
نیز براساس همین یافته هاتشکیل شده است )شکل  IEتریس بدست آمد. ما 1.38نمره نهایی برابر با 

4-3) 
 
ناحیه که محل تقاطع دوخط نقطه چین را نشان می دهد، متعلق به گروه استراتژی های همین داده  

مشخص  EFEروی محور مربوط به  EFEشکل گرفته است. نخست جمع نمرات نهایی ماتریس 
نیزروی   IEFکشده شد. میانگین نمرات نهای ماتریس  IEFشدوعمود برآن، خطی به موازات محور 

، خطی رسم شد. محق EFEمشخص شد وعمود یبراین محور وهم چنین به موازات محور  IEFمحور 
تقاطع نقطه چین نشان ا برخورد این دوخط دارد. ناحیه که این دوخط درآن به هم برخورد کرده 

0.4 

0.4 3 2 1 

3 

2 

1 

1.84 

1.38 

 دی هاناستفاده از توانم

 برای استفاده از فرصت ها

 تحاجمی() موقعیت 

  شرایط محیطی با بهبود

 استفاده ازتوانمندی ها

 )موقعیت محافظه کارانه(

بهبودسیستم های درونی 

 بااستفاده ازفرصت های بیرونی

 )موقعیت رقابتی(

 کاهش نقاط ضعف 

 تهدید از پرهیز و
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می باشد. مربع که بر روی  ( WT)استراتژی ها گروه اند،استراتژی های را نشان می دهد که همان 
می باشد که پهنا ودرزای آن،  IFEو EFEنمودار رسم شده است، براساس میانگین نمرات دوماتریس 

بدست  IFEوEFEبراساس انحراف معیاری است که برای هریک ازمیانگین های نمرات ماتریس های 
 گویای این است که اگر: IEامده است. ماتریس 

 

 ن استراتیژی ها یتعی

 دالیل انتخاب استراتژی استراتژی گروه

W
T

 

افزایش قابلیت های سرزندگی در پارک شهر نو کابل از  -1
با نیازهای روز طریق ارتقای باز طراحی مبلمان درتبانی 

 افزون شهروندان 
W6, W7,W10 T25,O19 

کف سازی با استفاده از مواد ومصالح مقاوم در تبانی با  -2
نیازهای پیاده مداری وهم خوانی با وضعیت جوی شهر 

کابل که ازیک سو با عث بلند رفتن فرهنگ استفاده پارک 
 شده وازطرف دیگرباعث پاین آمادن آلودگی هوا می گردد

W14, W17, 
W18 

 

 

افزایش پوشش گیاهی، درخت کاری وارتقای فضاهای سبز  -3
اوقات وایجاموقعیت مناسب برای نشستن فامل ها در 

 فراغت
W11,W12  

نصب چراغ ها، به منظور نور پردازی معیاری، نصب  -4
تابلوهای هدایت جهت ارتقای خوانای ودسترسی بیشتر 
وتوصیه به منظور ایجاد پارکنیگ های موقت ودایم در 

 پیرامون پارک شهر نو کابل

W8,W9,W13 
,W15,W16 

 

ST
 

دن بلند برارتقای تفکرفرهنک استفاده  ازپارک جهت  -5
 S1,S2 T26 کیفیت محیط وکاهش آلودگی هوا 

بهسازی جداره ها وجوی ها جهت ارتقای کیفیت پارک  -6
 S3,S4 T23,O20 شهر نو به منظور استفاده موثر ازآن
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    طرح پشنهادی دوبعدی

 
 

 

 ینتیجه گیری و جمع بند

پژوهـش حاضـر د ر راسـتای بررسـی وضعیـت موجـود  پارک شـهر نو در راسـتای تحقـق توسـعه  
پایـد ار شـهری از طریق باز طراحی مبلمان پرداخته است. د یـد گاه شـهروند ان مراجعه کننـد ه ،بـه 

جمله مسائل استند ارزیابـی نـوع مراجعـه، میـزان آسـیبهای اجتماعـی و شـاخصهای توسـعه پایـد ار از
که باالی آنها پرداخته شده است. کـه نتایـج بـه د سـت آمـد ه از پژوهش نشـان د اده که سرزندگی، 
باز طراحی مبلمان وبهسازی پارک شهر نوکابل می توان باالی حضور شهرواندان در اوقات فراغت به 

شود،  بنابرایـن ضـرورت است  تا  ویژه خانواده ها ی ساکن در همجواری این پارک موثیر ومفید تمام
 محیـط پارکهـا از جنبه هـای مختلـف متناسـب بـا اسـتفاد ه خانواد گی باشـد . 

 بطور خالصه می توان نتایج زیر را از این پژوهش بدست آورد
پارک شهر نو کابل بنا برموارد که در فرایند این پژوهش برسی گردید ازنطر طراحی وبرنامه ریزی  -1

شهری در موقعیت مناسب نبوده ودر حال حاضر برای استفاده شهروندان وساکنین منطقه مناسب 
 نبوده دچار چالش های وافر می باشد.

عناصر اساسی که الزمه پارک پنداشته میشود در طراحی وبرنامه ریزی آنها هیچ گونه نظارت  -2
 وجود نداشته وبه گونه تصادفی اعمار گردیده است.
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زندگی خوانایی وکف سازی در پارک شهر نو به گونه درست رعایت نشده ودرحال فکتور های سر -3
 حاضر این چالش ها موجود می باشد.

 

 شنهادات یپ 

 کاربردی های شنهادیپ
افزایش سرزندگی ازطریق بازطراحی مبلمان ودیگر عناصر اساسی پارک های شهری در پارک  -1

 وخانواده ها ساکن در محله.شهر نو کابل به منظور جذب افراد 
 کفسازی مناسب از مواد ومصالح مقاوم در تبانی با وضعیت جوی شهر کابل  -2
ارتقای پوشش های گیاهی وایجاد آبنماها در قسمت های مختلف پارک شهر نو کابل به منظور  -3

 بلند بردن ارتقای کیفیت محیط وجذابیت در خود پارک.
بلند بردن حس تعلق خاطر شهروندان ومشاهده رنگ امیزی قسمت های مختلف پارک جهت  -4

 کننده گان 
 ایجاد میدان های بازی برای کودکان وبزرگ ساالن  -5
 نور پردازی بهتر جهت بلند بردن امنیت پارک ازطرف شب  -6

 

 :منابع

،محدی:بیرجند،پژوهش تهران نتشارات دانشگاها( مرمت شهری 1388(حبیبی،س.م.مقصودی  .1
 .82-73،ص 10شماره  5محیط زیست،سال 

 1ص  52( نشریه پامیر،شماره،31/2/1396 (سرپرست شهرداری کابل .2

رفتاری،پشنهادبرای بهسازیپارکهای شهری،فصلنامه  الگوی( طراحی 1382امین زاده،ب،وافشا،د ) .3
 .31،شماره29محیط شناسی سال

زمان پارکها ( پیرامون پارکها،سبزتفرجگاههاه حوزه معاونت خدمات شهری سا1374مجنونیان )  .4
وفضای سبز شهری تهر ان موردی: کوهسنگی شهرمشهد پژوهش مطالعات علوم اجتماعی،دوره 

 .96-84، ص2،شماره2

( طراحی پارک شهری به اساسی تحلیل رابطه بین فرم وشهروسرزندگی موردی: 1371مهندسین ) .5
  29همت آباد، امایش محیطی،ص

 شارات موسه تحقیقات علوم انسانیواجتماعی( محیط زیست شهرتبریز:انت1358شکویی، حسین )  .6

( مباحث پیرامون پارک هاوفضای سبزوتفرجگاهها، سازمان پارک هاوفضای  1374مجنونیان )  .7
 سبزشهری  تهران .
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 ( مجموعه مباحث وروش های شهرسازی، محیط زیست            1371بهرام سلطانی،کامبیز، )   .8

 ( برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین، ترجمه دانشگاه تهران.1385یرآن.آر)      .9

( مبانی نظری طراحی شهری دانشگاه معماری وشهرسازی، دانشگاه شهید 1384کلیکا، کورش ) .10
 بهشتی

( سرشت استراتژیک برنامه ریزی ، مدیت شهری و فصلنامه مدیت شهری 1382سعید ، احمد ) .11
 13-4، ص14شماره 
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 تحقیقی شهرسازی و مهندسی افغانستان –فصلنامه علمی 
 1399، تابستان 1، شماره1دوره

 2-21صص.

 
 طراحی فضای باز مجموعه قصر داراالمان و تأثیرات آن بر هویت بخشی مکان

 دکتر اسداهلل موحدی ،*دکتر محمدعلی طبرساحجوب، محمد نسیم م
 انجینر شهرساز وزارت انکشاف دهاتی، شهر یطراح ماستر-1

 نور امیدانشگاه پ یعلم ئتیعضوهدکتری مهندسی،  -2
 دکتری مهندسی و تکنولوژی ساخت، مدرس دانشگاه -3

 

 چکیده:

بنایی احداث توان گفت هیچ  باز فضاهای باز در معماری و شهرسازی  مورد توجه بوده و می از دیر
قصر .گیری صحیح فضاهای باز آن نیز مدنظر معمار بوده است. نمیشده مگر آن که ساماندهی و شکل

اهلل خان ساخته شد، بعد از سپری  ی پادشاهی امان داراالمان که با اسلوب معماری اروپایی، در دوره
تحلیلی می –یفی این پژوهش توصشدن یک قرن هنوز هم از آثار ارزشمند معماری کشور ماست. 

باشدوباروش گردآوری اطالعات انجام گرفته است.در این تحقیق طبق بررسی که درخصوص فضای 
مقایسه ایی بین آنها شده است و  SWOTباز اطراف قصر داراالمان درنظر گرفته شده است باروش 

کاربرد فضاهای موارد زیادی برای اطراف قصر پیشنهاد گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که 
ه مراتب و حفاظت ا از طریق ایجاد حریم، سلسهری توسط بدنه هتأمین امنیت فضاهای شباز  باعث 

اجتماعی و ساخت و سازهای جدید  التافزایش تعامباغث  می شود و همچنین  ز شرایط آب و هواییا
ذران اوقات ت گره مندی از سطح قابل قبول امکانابهو نیز   آمیخته با هویت و الگوهای پایدار سنتی

برقراری پیوند کالبدی بین مساکن و بافتهای در ی و موجب ت شهرفراغت، عبور و مرور و سایر خدما
، ور کلی یکپارچگی بافت، هویت و خواناییبه ط .شهریبرگیرنده آنها و تاثیر مستقیم آن بر سیما و منظر 

همچنین نتایج فرضیه های  این مقاله نشان داد   .امنیت و زیبایی نتیجه مستقیم ترکیب بدنه هاست
که قصر داراالمان شهر کابل یک عنصر شاخص برای هویت بخشی مکان شهری کابل محسوب می 

استفاده از آن می تواند بار هویت بخشی به این شهر  شود و نیز فضای باز مجموعه قصر داراالمان و
را تقویت کند . همچنین اهمیت تاریخی قصر داراالمان این مکان را به عنوان یک عنصر شاخص 

 هویت بخش تبدیل کرده است. لذا فرضیه های این تحقیق تایید  گردید .

خی، قصر داراالمانطراحی فضای باز، هویت بخشی مکانی، بناهای تاریگانکلیدی:هواژ
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 :مقدمه

 شهری سکونتگاههای و اعم طور به انسانی سکونتگاههای توسعه به نیاز و انسانی جمعیت شمار افزایش
 دیگرسو از جمعیت این برای هویت با و زیست قابل فضاهایی ایجاد لزوم و سو یک از اخص طور به

 یزدانی،. )است شده اخیر های دهه طی در سکونتگاهی فضاهای قالب در هویت مبحث به توجه باعث

هر فضایی را در شهر  .طراحی شهری با کیفیت کالبدی و فضایی محیط سر و کار دارد. (1386 یاری

دمت ق .نمی توان فضای شهری دانست، مگر آنکه بر اساس قواعد زیبایی شناسی شکل گرفته باشد
ای می رسد، اما از لحاظ معنی و مفهوم به قدمت طراحی شهری به شکل گیری نخستین سکونتگاه ه

موضوع طراحی در جوار بافت های تاریخی از یک سو نیازمند شناخت انسان معاصر و  .معماری است
شیوه زندگی اوست و از سوی دیگر استانداردهاو ضوابط طراحی مشخصی را می طلبد که باید مورد 

 جوامع روی پیش های چالش و مسائل مهمترین از یکی هویتتوجه قرار گیرند. ازمیان عوامل نقش 
اسکان شهری میتواند  است. حاضر عصر سازی جهانی و شدن جهانی فرآیند طی در توسعه، حال در

منبع انکشاف باشد، که نه تنها به سادگی مشکلی است که باید حل وفصل شود. تبدیل اجتناب ناپذیر 

 .را درشکل فعلی و ساختارشهرهای عمده، ارایه مینماید اسکان شهری فرصت ها و چالشهایی داده شده
بنابر این توجه به عناصر شهری و هویت بخشی به مکان های شهری می تواند در پیوند بار تاریخی 
مکان ها و با ساکنان شهری مناسب باشد. کشور افغانستان به نسبت قدمت تاریخی سرزمینی خود 

ن در ادوار مختلف بوده است که کابلستان یا شهر کابل مدت دارای شهرهای بزرگ و صاحب نام و نشا
لذا . زیادی با این نام و نشان دارای ابهت و عظمت بزرگی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود 

هدف کلی این تحقیق شناسایی ارزش و اهمیت قصر داراالمان به عنوان یک عنصر شاخص شهری 
باز مجموعه  قصر داراالمان کابل و تاثیرات ان بر هویت بخشی طراحی فضای در کابل است و اینکه 

در احیا هویت شهری و سابقه تاریخی این شهر کمک خواهد کرد. همچنین شناسای عوامل  مکان
تاثیر گذار بر هویت شهری ، نقش عناصر شاخص شهری بر هویت بخشی مکان از دیگر اهداف این  

ش می خواهد به این سواالت پاسخ دهد که : طراحی فضای باز مقاله می باشند .  در حقیقت این پژوه
قصر داراالمان تا چه میزان می تواند در احیا هویت تاریخی شهر کابل کمک کند؟ و ایا طراحی فضای 
باز قصر داراالمان تاثیری در احیا هویت تاریخی شهر دارد؟ و  در نهایت چگونه می توان با طراحی 

 مکان کمک کرد؟فضای قصر به بار هویتی 
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 تحقیق مبانی نظری

 فضاهای باز شهری
ای از تمام  تواند از هر نظر کامل و مجموعه شهر به معنای کامل یک سیستم باز است. یعنی نمی

فضاهای شهری، تمرکزی رسمی بر روی  (. 1378بحرینی، )خود باشد م جهت ادامه حیاتالزعناصر 
پاکزاد، .)باشند های شهری دارد در حالی که فضاهای باز، غیر رسمی، طبیعی و پارک مانند می فعالیت
ت اجتماعی بوده است. فضاهای شهری مطلوب الفضای باز شهری از دیر باز تا کنون بستر تعام.( 1386

شند .نیاز های انسان در فضاهای شهر بر اساس الگوی با ، فضایی است که به نیاز های انسان پاسخ گو
عبارتند از : راحتی ، آسودگی ، حضور فعال و غیر فعال در فضا و پیچیدگی  وسلسله مراتب نیاز های مازل

 (.1383عباس زادگان، .)فضا (کشف)مطلوب 
 

 مفهوم هویت
ی به لحاظ روانشناختی هویت دو وجه آنتولوژیک واپیستمولوژیک به لحاظ فلسفی و یک وجه رفتار

دارد. وجه آنتولوژیک آن بودن به یک  شکل خاص و داشتن تمایز با عدم و یا دیگری است. این 
بودن دو قسمت نومن یاذات و فنومن یا پدیداری و رفتاری آن بر حسب برآورد ضرورت ها نیازها و 

یده را در طوالنی مدت خواست ها تاویل نمود. وجه روانشناختی الگوهای عملکردی متمایز یک پد
در رابطه با ضرورت های موجودانسانی جلوه گر می سازد و. در این وجه کاراکتر پدیده بر پایه وحدت 
و انسجام مجموعه رفتارهادر طول زمان در برابر تغییرات ظاهری ومقطعی به شکل هویت ان پدیده 

 شناخته می شود. 

 مانوضعیت موجود قصر داراال
خیابان های معاصر با به هم ریختگی فراوان اثاثیه و تجهیزاتش پدیده ای نسبتاً جدید صحنه  در قصر 

ظرف های پالستیکی و یکبار مصرف، فرهنگ دور ریختن خود ظرف و در نتیجه سطل های .  است

درابتدا این اجزای مختلف تجهیزات خیابانی  . زباله را به همراه آورد که در همه جا به چشم می خورد

اما با ظهور طرحهای  .یوه ای ناهماهنگ طراحی شدند. این وضع را تنوع مواد جدید وخیم تر کرد به ش
احیای شهری ؛ نظیر خیابانهای پیاده ،معابر ساحلی و نواحی تاریخی ، توجه بیشتری به اهمیت طراحی 

انی در هویت اثاثیه و تجهیزات خیاب. منظر خیابانی از جمله سنگ فرش و تجهیزات خیابانی معطوف شد
بخشیدن به یک مکان با ایجاد یا اصالح فضاهای شهری کمک مؤثری می کنند؛ برای مثال : با 
استفاده از آب نما می توان یک کانون ایجاد کرد و ورودی ها ولبه ها را از طریق مکان یابی درست 
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قلیه تیرک نصب می بمنظور ایجاد موانع، بر سر راه وسائط ن.تیرهای چراغ برق و درختان مشخص نمود
کنند. تیرک ها را می توان به جای جداول یا در ترکیب با آنها استفاده کرد. برای عدم آشفتگی خیابان 

همچنین میتوان از  . و جلوگیری از ایجاد موانع غیر الزم در آن،باید در مکان یابی تیرک ها دقت شود
ناطق پیاده رو یا پارکینگ، لوازم روشنایی تیرک های کم ارتفاع به عنوان صندلی استفاده کرد و در م

که در مجموعه فضای اطراف قصر این مورد رعایت نشده است.یک کم ارتفاع،روی آنها نصب کرد
عنصر تشکیل دهنده فضای شهری ، شهروندان می باشند . پس شناخت خصوصیات شهروندان در 

منطقه اطراف بری های فعلی در یک فضای شهری از اهمیت زیادی برخوردار است . با توجه به کار
و موقعیت آن در شهر کابل، تا حدودی می توان به خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و  قصر داراالمان 

سیاری از مراجعین نیز به صورت گذری برای رفتن به نقطه ب.پی برد این منطقهاقتصادی مراجعین به 
به گونه ای می باشد که در برخی ساعات . این رفت و آمد ازاین مکان عبور می کنند دیگری از شهر 

ی مسافرین نمی االیمل ونقل عمومی قادر به جوابگویی به حجم بحروز تاکسی های و سایر وسایل 
در زمان های مختلف متفاوت  منطقه اطراف قصرو خیابان های همجوار آنتراکم جمعیت در  باشند
 به و دلیل تراکم جمعیت نیز بخاطر کاربری های اطراف این مجموعه و همجواری آنها می باشد. است

 الایفا می کند و به شهر دسترسی دارد، تراکم جمعیتی عبوری بااین منطقه دلیل نقش دسترسی که 
به قصد بوس های زیادی که از مسیر عبور می کنند، همواره مسافران زیادی نیز  ملیمیباشد. با وجود 

می ایستند و مسافرکش های شخصی و تاکسی ها برای سوار خیابا نهاسوار شدن بر تاکسی در اطراف 

به دلیل عدم مدیریت صحیح برای ایستگاههای مناسبی .کردن مسافران کنار خیابان تجمع می کنند
بور هستند برای برای سوار وپیاده شدن مسافرین از موترها موجود نمی باشد و مسافرین و راننده ها مج

پیاده یا سوار شدن از کنار سرک عمومی استفاده نمایند و به دلیل ازدحام و حجم زیاد موترها این کار 

وجود  جاآنموترها درهمچنین پارکینگ مشخصی برای  .باعث بوجود امدن راه بندیهای زیادی می گردد

که در مجموعه .ک استفاده می کننداز سطح پیاده رو و سایر نقاط نامناسب برای پار الندارد و معمو
منطقه اطراف قصرتشکیل شده از قطعات خالی بافت فضای اطراف قصر این مورد رعایت نشده است. 

دنه ها عناصر عمودی محدود کننده فضا هستند که بیشترین اثر را در سیمای و قطعات تاریخی .ب

یکنواخت یا متنوع و ... باشند. در بدنه ها می توانند شفاف یا کدر،  .بصری یک فضای شهری دارند
این منطقه بعضی فضاها عناصر عمودی محدود کننده فضا درختان یا نرده و ستون ها هستند که در

منطقه با توجه به طرح بهسازی پیاده روها در شهرکابل که در  .درختان نقش بسزایی در این امر دارند
تابلوها و عالئم ترافیکی ، جدول به  سعی می شود در حال اجرا میباشد تا حد زیادی اطراف داراالمان

 نمایند توجهها ، سطل های زباله  و تقسیمات شهری 
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 روش تحقیق
شامل بررسی نوع روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها بوده و روش های تجزیه و تحلیل  بخش این 

نمایید. برای اتمام این فصل تحقیق مطالعه تفصیلی اسناد موجود، اسناد و راپور  تحقیق را بیان می
های معتبر ملی و بین المللی، گزارش شهری از وزارت محترم شهرسازی، شهرداری کابل ، شناخته 

ه از افراد محلی به نشر سپرده شده است و با توجه به چگونگی تحقق این اهداف به بررسی نقاط شد
قوت و ضعف پرداخته و در نهایت پیشنهاد هایی را با توجه به نتیجه گیری کلی و اثبات یا رد فرضیه 

ت و این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات عملی و بر اساس ماهی.های تحقیق ارائه می دهد

در تحقیق حاضر پس از طرح سؤال اصلی تحقیق و  .تحلیلی میباشد -روش از نوع تحقیقات توصیفی
عات مباحث نظری پرداخته شد، در مباحث نظری تعاریف، سیر التدوین فرضیه ها، به گردآوری اط

داده ت جهانی و نمونه ها بررسی شد . سپس منطقه مورد مطالع بررسی شد و التکوین، نظریه ها، تحو
موردی بررسی گردید، سپس داده  زم طبقه بندی گردید. بعداز آن وضع موجود نمونهالعات الها و اط

ها طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت فرضیه ها ارزیابی شد و پس از آن جمع 

و طبقه بندی  بعد از جمع آوری .بندی و نتیجه گیری به عمل آمد وپیشنهادات تحقیق مطرح گردید
عات وضع موجود، این داده ها با استفاده از تکنیک ها و روشهای آماری توصیفی مورد الآمار و اط

به تحلیل و و انالیز نتایج به دست  SWOT تجزیه و تحلیل قرار گرفت . سپس با استفاده ازجدول

به دو روش کتابخانه  حقیق تاین  عات به کار گرفته شده الروش و ابزار گردآوری اط . امده می پردازیم
روش کتابخانه ای با استفاده از فیش، جدول، نقشه وکروکی و ترکیبی ای و میدانی  صورت گرفته است 

محدوده انتخاب  .روش میدانی روش میدانی با استفاده از مصاحبه و مشاهده انجام گرفته استو از آنها 
االمان در شهر کابل می باشد که به عنوان شده این تحقیق سرک داراالن وفضای باز اطراف قصر در

یک مرکز توسعه تاریخی و مدرن در حال حاضر می باشد . جامعه تحقیق شهر کابل و بعد منطقه 
بعد از تدوین اطراف قصر داراالمان می باشد که شامل مردم محل و شهروندان و.. میباشد. در این مقاله 

هداف، به بررسی ادبیات ومبانی نظری مرتبط پرداخته ایده پژوهش وتعیین مسایل موردنظر وتدوین ا
)فضای اطراف زم،تحلیل مکانی و فضایی العات السپس با انتخاب مطالعه موردی وگردآوری اط

 د.تجزیه وتحلیل قرار می گیر مجموعه قصر داراالمان(مورد
 

 پروژه طراحی و بازسازی قصر داراالمان 
تا طرح بازسازی و طراحی جدید را آغاز نمایند.که اینجا به مشکالت عمده قصر داراالمان باعث شد 

 آنها اشاره می نماییم.
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 عوارض تخنیکی در سیستم سقف )چت( به دالیل بمبارد و زلزله -6

 سیستم ابرسانی به طور کامل عوارض دارد و باید مجددا طراحی و اعمار گردد -1
ایزوالزاسیون عوارض جدی دارد که باید مجددا طراحی و اصالح سیستم عایق بندی چت ها و  -2

 گردد.

 

سیستم عایق بندی اطراف قصر به دلیل -3
قدمت بسیار از بین رفته است به همین دلیل 

 نم و رطوبت قصر را تهدید می کند

زلزله اخیر صدماتی به استراکچر بنا وارد  -4
 حکم کاری گردد.کرده است که باید در بعضی از نقاط استراکچر م

به دلیل وجود نم و رطوبت در قصر بعضی از گچ کاری های، رسامی های و مینیاتورها از بین رفته  -5
 یا در حال از بین رفتن است که در اسرع وقت باید اصالح و اعمار گردد

  چهارچوب طراحی شهری کابل، برگرفته از منطقه مورد مطالعه تصاویر
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 یفرهنگ یها راثیم حفظوبااهداف 1394پروژه ترمیم و تحکیمات اساسی قصر داراالمان ازسال
 شروع به کار کرده است. ،هیامان دوران یمعمار هنر یایاح توریسم، وجذب جلب ،کشور یخیوتار

 

 :آزمون فرضیه ها

 :فرضیه اصلی
به نظر میرسد که قصر داراالمان شهر کابل یک عنصر فرضیه اصلی این تحقیق این بوده است که:

 شاخص برای هویت بخشی مکان شهری کابل محسوب می شود.

به نظر می رسدطراحی فضای باز مجموعه قصر داراالمان و استفاده از آن می فرضیه اول: -

 .تواند بار هویت بخشی به این شهر را تقویت کند

به نظر می رسد اهمیت تاریخی قصر داراالمان این مکان را به عنوان یک عنصر فرضیه دوم: -

 شاخص هویت بخش تبدیل کرده است.

یک فرد یا « تشخص»ای از صفات و مشخصاتی است که باعث مجموعه« هویت»از آنجایی که 
شود؛ شهر نیز به تبعیت از این معیار، شخصیت یافته و مستقل اجتماع از افراد و جوامع دیگر می

گردد. مقوله هویت به طورعام و هویت شهری به طور خاص از جمله مقوالتی است که به جهت می
ها دارد، حائز اهمیت فراوان است. علی رغم اهمیت د، اشیا، اجتماعات و مکاننقشی که در شناخت افرا

ای احساس می گردد شهرها این موضوع در دوران اخیر بحران هویت شهری به صورت نگران کننده
که اند؛ در حالیای برخوردار بودهو فضاهای شهری در گذشته از استقالل، شخصیت و هویت ویژه

های بلند، ای از ساختمانگیرد جز مجموعههای کنونی در ذهن عموم شکل میآنچه از اغلب شهر
ها نیست که در نتیجه آن، تعلق خاطر به این فضاها به مرور کمتر و کمتر خیابان ها، ادارات و پارک

های اخیر ساختن برای ساختن و نه لخصوص در سامی شود. در واقع باید گفت در دوره معاصر و به
برای زیستن مجالی را برای توجه به مقوالتی مهم و عمیق همچون هویت در شهرسازی و ساختن 

 معماری باقی نگذاشته است.

 قصر داراالمان به عنوان یک عنصر شاخص
مان یک قصر داراال .قصر داراالمان در جنوب غربی شهرکابل، در منطقه ی چهار دهی کابل قرار دارد

ه خصوص دیوار ها و پایه های آن از سنگ خشت، سمنت، چونه و این عمارت ب .اثر تاریخی میباشد
.وبه عنوان یک شاخص هویت بخش در آهن ساخته شده است و سبک آن قدیمی و باستانی می باشد

درخصوص فرضیه هاباید گفت که طراحی فضای باز اطراف قصرداراالمان نقش شهر کابل قرار دارد. 
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و همچنین یک عنصر تاریخی و شاخص می باشد که می عمده ایی در هویت بخشی این شهر دارد 
 توان از آن استفاده نمود

 

 تجزیه وتحلیل:
مهمترین نتایج و پیامد هایی که در اثرطراحی فضای باز اطراف قصرارائه شده است و تاثیرات بر شهر 

 در جهت افزایش کیفیت ها میگذاردعبارت است از:

وه بر الها، ع فناوریتوسعه قابل توجه وسائط نقلیه عمومی چون مترو و اتوبوس با استفاده از آخرین -
تأثیر محسوس کاهش اتومبیل در شهر و در نتیجه کاهش آلودگی، منجر به افزایش تردد پیاده 

 .شهروندان در شهر نیز شده است

وه بر افزایش الادین و پیاده راهها که عتوسعه مراکز متعدد شهری شامل خدمات تجاری و تفریحی، می-
 .قابل توجه فضای سبز منجر به حضور بیشتر مردم در فضای شهری شده است

بیانی -های نمایشی  م راهنما، مبلمان شهری، المانالئافزایش قابل توجه المانهای شهری شامل ع-
 .ع رسانی و افزایش دانش و بینش عمومیالجهت اط )تندیس ها و یادمان ها(

وه بر تأثیر قابل توجه به کیفیت هوای شهری الجنگلها در درون شهرها که ع - ها ش پارکافزای-
 .منجر به زیبایی بصری قابل توجهی شده است

 

 تجزیه وتحلیل اجتماعی اقتصادی :
در ساعات زیادی از روز، تراکم جمعیت نسبتاً مناسب است . اقشار و گروه ها اطراف مجموعه قصر در 

باعث شده است که عده  منطقهموقعیت این .می کنند  از اینجا عبوری سنی مختلف با اهداف متفاوت 
کنند و حضور آنان موقتی و عبوری باشد . به همین دلیل ایستگاه  حضورپیدا روزانه دراین منطقهزیادی 
وجود دارند که شهروندان به این ایستگاه ها ر فته و در آنجا می ایستند . این جایادی در این های ز

حضور هرچند کوتاه و موقتی نیز باعث آشنایی و صحبت دو نفر با هم می شود و می توان شاهد این 
وتر نیز ت اجتماعی و مکالمه شهروندان در ایستگاه های موتر بود که بیشتر آن ها به داخل مالتعام

اتفاق می افتد،  انجاکشیده می شود . مسئله دیگری که به دلیل حضور موقتی وعبوری شهروندان در
 ایستگاههای برایایستادن آن ها در کنار سرک برای سوار شدن بر تاکسی می باشد . به دلیل نبود 

ستند که این امر برای سوار شدن بر تاکسی می ای انتاکسی ها عده زیادی در کنار سرک و نزدیک به 
و همچنین وجود محل های زیادی برای نشستن  .در حرکت وسایل نقلیه می شود اللباعث اخت

می تواند باعث آسایش بیشتر شهروندان شده وامکان جمع شدن و صحبت  فضاهای سبز برای تفریح 
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و آشامیدن  دوستان را با هم فراهم آورد . همچنین از این محل های نشستن می توانند برای خوردن
  .نیز استفاده کنند. که این امر به  یک طرح مناسب و مدیریت صحیح فضا امکان پذیر می باشد

 

 تحلیل فرهنگ و هویت:
رویکـرد مـداوم بـه نوخـواهی و مدرنیسم زاییده نیازهای اجتماعی و اقدامات مقطعی و شتابزده است 

معماران (  1385است. )کیانی،  تغییرات عمده روبه رو ساختهو حوزه و محـدوده سـاختار سـنّتی را بـا 
قدیمی، بـر اتّصـال خود با تاریخ، تأکیدی فراوان داشتند و تـالش کردنـد تا تاریخی تصـویری را بـاز 

در اطراف مجموعه قصر داراالمان با وجود نگاه به گذشته مدرن نیز داشـتند آفرینـی نماینـد و در عـین
ی که در همجواری بااین بنای تاریخی می باشد طراحی فضاهای اطراف آن دارای اهمیت بناهای تاریخ

نیازهـا و کمبودهـای مـدیریتی و کالبـدی موجـود ویژه ای می باشد.در طراحی فضای اطراف نیز باید 
 منطقه حفظ شود.در محدوده 

 

 :تحلیل وضع کاربری زمین
را برای تبدیل شدن به یک  این منطقه، پتانسیل مجاورت قصروجود کابری های فرهنگی زیاد در  

سازگار باشند زیرا بایدبرده است . باید توجه کرد که این کاربری ها با فرهنگی بودن  االمرکزفرهنگی ب
، ایجاد یک فضای شهری مناسب  طراحی فضای باز اطراف مجموعه،وه برالهدف اصلی تحقیق ع

همچنین زیاد بودن برخی  . مناسب نیز می باشدوتفریحی تبدیل آن به یک مرکز فرهنگی و تجاری و
برای یک   کتابخانه وموزیمکاربری های درشت دانه که مدت کوتاهی از شبانه روز فعال هستند مانند 

از دیگر د. و هویت بخشی به مکان رانیز به همراه دار سرزندگی وایجاد، می باشدفضای شهری مناسب 
فضا  هویت بخشی پارکینگ می باشد. از فعالیت های مهمی که در  قصرم در نزدیکی الزکاربری های 

نیز موجب استقبال مردم تأثیر دارد کافه ها و آبمیوه فروشی ها و رستوران ها هستند . این کاربری ها 
گی این منطقه بسیار موثر می باشد.همچنین کاربری های اموزشی و دانشگاهها که برای ارتقای فرهن

البته باید توجه کرد که این کاربری ها نباید به حدی باشند که به مطلوبیت فضای شهری آسیب است.
 .وجود داشته باشند مجموعه برسانند، و بهتر است بیشتر در خارج فضای شهری و در نزدیکی آن

 

 :تحلیل مبلمان شهری
شهرداری کابل در حال اجرا می باشد، بررسی شده است مسئله مبلمان شهری در طرحی که توسط  

وقسمتی از این طرح مربوط به ساماندهی مبلمان شهری است . البته هنوز هیچ گونه عملی در این 
وجود  .شان در مورد ساماندهی مبلمان شهری چندان مشخص نیست مورد انجام نشده است و طرح

ACKU

http://www.jupa.urbancenter.af/


 یومهندسیشهرسازیپژوهش–یمجلةعلم ■86

.afcenterurbanupa.j.www 

مطلوبی در ذهن شهروندان در جهت ایجاد حس آرامش  مبلمان شهری مناسب و کارآمد می تواند تأثیر
و تعلق خاطر داشته باشد . همچنین طراحی هماهنگ عناصر مبلمان شهری با قدمت و تاریخچه 

طراحی و مکان قرار گیری  .فضاهای شهری می تواند در انسجام و نظم فضای شهر بسیار مؤثر باشد
اطراف مجموعه در .ه شهروندان از آن بستگی داردهریک از مبلمان شهری به کارایی و نحوه استفاد

 باید بانظم خاصی نظم خاصی در طراحی مبلمان های شهری دیده نمی شود . ایستگاه های موتر  قصر
ک ایستگاه موتر خوب باید دید خوبی به داشته باشندو ینصب می شنودموقعیت درست و شکل مناسب 
باشد . این ایستگاه ها باید از مردم در برابر شرایط  سواره داشته و سوار شدن به موتر ازآن راحت

نامناسب جوی حفاظت کند و در مسیر موازی با پیاده رو باشند تا با حرکت عابرین در پیاده تداخل پیدا 
سطل های زباله باید در کنار پیاده رو و دسترس عابرین باشند تا دسترسی به آن ها برای عابرین . نکند

سایر مبلمان های شهری نیز مانند تابلوها . ریختن زباله درون آن ها نیز آسان باشد پیاده راحت باشد و
ئم، صندوق ها، و ... باید به نحوی باشد که استفاده از آن ها راحت بوده و برای سایر شهروندان الو ع

 .ایجاد مشکل ننماید و مانعی برای حرکت و دید شهروندان نباشند

  

 SWOT ریزی راهبردی برنامه
طور  کارگیری آن در علم جغرافیا، به از جمله مباحثی است که از به SWOT ریزی راهبردی برنامه

ریزی راهبردی  گذرد. در برنامه طور اخص، مدت زیادی نمی ای، به ریزی شهری و ناحیه اعم، و برنامه
ترین تصمیم  راهبردیها، به اتخاذ بهترین و  ها و پروژه جوانب برنامه مهشود با سنجش ه سعی می

ای برای  یافته نظامه ریزی است که شیو ای از برنامه ریزی راهبردی درواقع گونه پرداخته شود. برنامه
دهی و رهنمود هر سیستم، کارکرد، و شناخت علل  ها و اجرای فعالیتها درخصوص شکل اخذ تصمیم

 شناخت تهدیدها و فرصت ابزاری برای SWOT تکنیک یا ماتریس.( 1386مرادی مسیحی )آن است 
های داخلی آن به منظور  ها و قوت های موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعف

سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیستم است. درواقع، این روش بهترین 
شود.  راهبردی استفاده میمه برنا ارائهتولید و  لههاست. این مدل بیشتر در مرح استراتژی برای سازمان

در این پژوهش نیز، سعی شده است با شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصتها، و تهدیدها، که همان 
راه حل های  راهبردهایی جهت تقویت و تکمیلئه به ارا منظرودیداطراف قصر داراالمان است.شناخت 

اه این مدل، یک استراتژی مناسب، از دیدگبرای فضای باز اطراف مجموعه قصر د اراالمان می پردازد.
رساند. برای این منظور،  ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعف

شود  پیوند داده می ( SO, WO, ST, WT) نقاط قوت، ضعف، فرصتها، و تهدیدها در چارچوب کلی
 ( 1391رضایی و همکاران )
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ایجاد وحدت بصری می کند و همچنین سرک اطراف قصرامتداد  وجود درختان فراوان درهمچنین 
باعث محصوریت فضا می گردند و البته دید مطلوبی را به عناصر طبیعی ایجاد می کند. البته حضور 

از مطلوبیت این دید کاسته است  فضای باز اطراف مجموعهموترهای فراوان و به خصوص کاستر ها در 
ای تبلیغاتی مغازه ها و الحاقات اضافی بدنه ها دید نامناسبی را ایجاد می . در پیاده رو ها نیز تابلوه

 .کنند
 swotقاط ضعف ،قوت،فرصت و تهدیدن (1-5جدول)

 (S)نقاط قوت (W)ضعف ها (O)فرصت ها (T)تهدید

نبودن زیر ساختهای 
 شهری

وجود تابلوهای راهنمای 
بخش های مختلف بازار در 

 بافت داخلی بازار

ازدحام و تردد افراد و برخورد 
 بیشتر با عوامل حمل ونقل

 

همجواری با سایر 
 مکان ها

 مثل انواع موزه ها و.

مساعد نبودن حضور 
 کودکان و نوجوانان

نظر مساعد برای 
 شهروندانحضور

عدم حضور کودکان و مسن 
 ها

حضور زیاد شهروندان 
 در محل

خطرات امنیتی در 
مکان های مزدحم 

  شهری
 

امکانات برای سازماندهی  
 دست فروشان برای کمک به

 فضا شهری هویت بخشی

بود ایستادگاههای موتر در کم
و استفاده  مجموعهاطراف 

مردم از کنار سرک برای سوار 
 و پیاده شدن به موتر

زیین پیاده روها و 
سرک ها توسط 

شهروندان در مناسبت 
 ها ملی و مذهبی

کاهش حرکت 
مستمر و اسان با 

توجه به شرایط در 
 پیاده روها

افزایش کاربریهای پذیرایی و 
تجاری سازگاربا مراکز 

فرهنگی مانند کافی شاب ها 
 و کتاب فروشی ها

وجود برخی از کاربریهای 
دولتی که تنها در ساعت 

 هستندمشخصی در روز فعال 

وجود کاربریهای 
 تاریخیفرهنگی و 

استفاده از فضا های 
برای مراکز باز 

تجاری و مسکونی و 
 دانشگاهها

وجود فضای مناسب برای 
تغییر فضای شهری با مدیریت 

 فضا و امکانات

عدم هماهنگی و تراکم بیش 
 از حد کاربریهای تجاری

جود کاربریهای و
تفریحی و فرهنگی در 

 مجموعه اطراف

نبود پارکینگ های 
مناسب و کافی برای 

دراطراف  شهروندان
 مجموعه

تمانهای امکان تبدیل ساخ
فرسوده به مراکز مسکونی و 

 فرهنگی

نبود واحدهای مسکونی 
 اطراف مجموعه در

وجود دو پارکینگ 
 شخصی در نزدیکی

استفاده از طرح نما 
کامپوزیت و بیگانه با 

فرهنگ و معماری 
 افغانی

امکان پیاده سازی و اجرای 
طرح پیاده روهها با 
 استاندارهای شهری

با کیفیت  یوجود ساختمانهای
 پایین در اطراف

دسترسی مناسب به 
 کل شهر
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 :معرفی الگوهایی در طراحی فضای باز
ل معماری خگویی به مشکالت کالبدی و مسائر جهت پاسالگوهای مؤثر در طراحی این فضاها د خیبر 

 :آنها عبارتند از

 : نوع فضاییت

ودداری ا خب را رعایت و از تکرار متوالی آنهترکیزم در الی ر وخالی باید تنوع فضایدر زنجیره فضاهای پ
واضحی را برای ساکنان فراهم آورده و از گیج شدن و عدم  یکرد. تا آدرس دهی و تصویر بصر

 .ل آیداکنان جلوگیری به عمتشخیص مکانی س

 :لسله مراتبس

فضا و میزان تب فضایی درهر قطعه فضای باز بین مساکن برای معرفی حریم این له مرارعایت سلس 
ت. سلسله مراتبی نظیرورودی ،فضای عبور و ا ضروری اسی بودن و در نهایت تامین امنیت آنهخصوص

 .د نظر می باشدمرور و فضای مکث و ... م

 ید و اشراف د

ا باید به نحوی باشد که میزان دید و اشراف واحدهای ته و فاصله بین آنهبسوه ترکیب توده های نح
 .ا به حداقل ممکن برساندمسکونی به یکدیگر ر

 :نور و سایه
م سایه اندازی تفاده از نور طبیعی برای واحدها و عدم جهت اسالزفضای باز باید تأمین کننده فاصله  

 .ساختمانها بر روی یکدیگر باشد

 :باد
ا و ت درختان و گیاهان مناسب در این فضاهن با کاشکالت مربوط به بادهای مزاحم را می توامش 

 ل کردت آنها به خارج از توده های مسکونی حهدای

 :صوت 
اد م ایجا و بازی کودکان و ... اولین اقدار صدای اتومبیلهرای جلوگیری از انتقال اصوات مزاحم نظیب

ن اصوات تفاده از درختان و بوته ها جهت جذب این اقدام اسفاصله با منبع صوت )فضای باز( و دومی
 .می باشد
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 :ر فضای باز مسکونیالگوهایی در طراحی اجزاء و عناصی معرف

 :پیاده روها
ی تند. طبق آیین نامه طراحی راه های شهرپیاده روها از مهمترین اجزاء فضاهای باز مسکونی هس 
ا ازی برخی نکات مهم در طراحی پیاده روهو شهر سدسترسی ها( وزارت مسکن  -یرهای پیادهمس)

 :عبارتند از
و در صورت یر را انتخاب می کنند کوتاهترین مس معموال نیر های دسترسی، زیرا عابراکوتاهی مس-
 .ا از وسط فضای سبز و مکانهای غیر مجاز می باشیمدم برآوردن این نیاز شاهد عبور آنهع
 . مسیرهای دسترسی بچه ها به مدارسمخصوصاً یمنی مسیرها، جدا بودن مسیر سواره از پیادها-

د می درص2زیب های تند.حداکثر شیب مجای و عدم کاربرد شرهای عبوریبودن مسطح راحتی و مس-
 (1378و مسکن،باشد.)مرکز تحقیقات ساختمان 

 25/1ط حداقل متر و در مناطق با تراکم متوس 5/1ل م حداقرض مفید پیاده رو در مناطق پر تراکع-
 (1375، ت. )سازمان برنامه و بودجهمتراس

 .و کاربرد رمپ در کنار پله برای استفاده معلولینتفاده از نرده، دستگیره یمنی پله ها با اسا-

ی گوناگون برای هدایت عابران در تقاطع ها و محلهای اتصال تفاده از کفسازیهای متفاوت با رنگهااس-
 معابر پیاده به معابر سواره

ر با ایجاد ایجاد تنوع در مسیت درختان و فضای سبز و ز کاشفاده اتاد زیبایی در پیاده روها با اسایج-
ه مسائل متهای مسیر جهت پاسخگویی بفضاهای مکث و حرکت و... یا مسقف نمودن بعضی از قس

 .اقلیمی نظیر سایه و بارندگی

 .تامین امنیت مسیرهای پیاده از طریق نصب چراغها و نور پردازی در شب-

 :سیرهای سوارهم
ن ت یا دور برگردان هستند چوخیابانهای حلقوی کوتاه و خیابانهای بن بسبهترین خیابانهای فرعی،  

ل ت ها و دور برگردانها محی کنند. همچنین بن بسی به منازل شخصی را فراهم مامن ترین دسترس
مناسبی برای توقف موقت ماشینهای شهرداری نظیر ماشینهای جمع زباله، آتش نشانی و ... محسوب 

 .می شوند

 :فضای سبز 
ه جامعه کونی شمرده می شود. امروزل دهنده فضای باز مسیکناصر تشبز یکی از مهمترین عفضای س

ت محیط د که فضاهای سبز عالوه بر تأمین بهداشن باورنان، روان شناسان و پزشکان برایشناس
 ده دارند.متی شهروندان به عهالمسکونی، نقشی مثبت در س
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وا، کاهش آلودگی ی هش آلودگی هاعبارتند از: کاه شهرهابز در ی سکارکردهای زیست محیطی فضا
، کنترل باد، زیبایی آفرینی، ید کربن، کنترل تشعشعات و بازتاب نورب دی اکسصدا، تولید اکسیژن، جذ

 (1385نوذری، )ایجاد سایه و چشم انداز و تلطیف هوا است. 
د و به شهری پیدا می کن له مراتبی گیرد، گرایش سلسبز وقتی در کالبد شهری قرار مفضای س

اخص س شتفاده از فضای سبز براسانحوه اس شود.معموالی های متفاوتی در سطح شهر تقسیم ممقیاس
و هری معین می شود )وزارت مسکن ه مراتب شفاصله و موقعیت آن همگام با سلسل

 .(3،ص1367شهرسازی،
ک حواس برای تحری .یی استتفاده از حس بویایی عالوه بر حس بینایکی از راههای جهت یابی اس

و رنگهای متفاوت استفاده ا عطر متفاوت، بافت برگها ز انواع درختان و گلها ببویایی و بینایی می توان ا
 .کرد

 :فضای بازی کودکان
های ن بخشم و روان کودکان است. بزرگتریی و بالندگی جسازی یکی از مهمترین عوامل در شکوفایب 

ر فضاهای باز مسکونی و در بیرون خانه صوت گیرد، زیرا اولین کودکان باید دبازی انفرادی و گروهی 
 . مکان برخورد مستقل کودک با جهان خارج از خانه است

بنابراین برنامه ریزی و طراحی فضای بازی در فضاهای باز مسکونی باید پاسخگوی نیازهای کودکان 
اندن مزاحمت د برای به حداقل رسگوناگون بازی بایطوح و نوجوانان باشد.در یک مجموعه، زمین ها و س

ی مکان یابی شوند. حریم اطراف فضای ر و صدا به واحدهای آپارتمانی به شکل مناسبل سناشی از انتقا
بازی می تواند تعریف شده و با درختچه هایی از محیط اطراف جدا شوند. زمین بازی باید در جایی واقع 

اختمانهای ت کند و در فواصل نزدیک به سطول روز نور و آفتاب بیشتری دریافن در شود که تا حد ممک
 .ه عبور از خیابان نداشته باشدتفاده از آن نیاز بی قرار گیرد و هیچ کودکی برای اسمسکون

 :محل های نشستن 
اقلیم و فضا. به اختصار باید گفت عمل نشستن فقط  :نشستن تحت تاثیر دو دسته شرایط خاص است

ی مطلوب و مناسب باشد و محلهای نشستن به مراتب با کل می گیرد که شرایط محیط بیرونیی شجا
 .داب می شونن انتخبت به محلهای سر پا ایستاددقت بیشتری نس

د ود دارند، بیشتر از نیمکتهایی که دیی پیرامون خاهدات نیمکتهایی که دید بهتری به فعالیتهاطبق مش
 .ی گیرنداستفاده قرار م ری به اطراف دارند موردکمت

 راد را تعریفع ارتباط اجتماعی افتن و چگونگی قرارگیری نیمکتها، نونابراین نحوه طراحی محل نشسب
خت که گرما و سرما ت و مصالح سح برای نیمکت، مصالح نرم مانند چوب اسمی کنند. بهترین مصال
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ت فاصله بین نیمکتها بیش بهتر اس .ناراحتی می کندالمندان ایجاد د مانند بتن برای سرا منتقل می کنن
 ر نباشد.مت 100از 
 

 :نتیجه گیری

شهر بزرگترین نماد تمدن بشری است که بشر آن را برای امنیت و آسایش خود بنا نموده است..پس 
سازی را تحت هرچند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است؛ لیکن فرآیند شهروند

تواند باعث تدوین معیارهایی مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان قرار داده و میتاثیر 
ترین ابعاد هویتی شهرها را شکل فضایی شهرها  نیز یکی از مهم-بافت کالبدی و ساختار مکانی .گردد
ماعی، اقتصادی تواند به شناخت بیشتر سایر ابعاد اجتها میدهد.از این رو شناخت این بخش از شهرمی

با وجود این، طراحی فضاهای شهری با تمامی تسهیالت و تجهیزات، محیط  و فرهنگی نیز بینجامد.
 افغانستان در شهرنشینی روند به نگاهی اگر آورد. مناسبی برای زندگی و فعالیت شهری فراهم می

ی بر اساس که در دوره های تاریخی مختلف شدت و ضعف زندگی شهر بینیم می داشته باشیم،
تحوالت مختلف در این کشور متفاوت بوده است. افغانستان به نسبت قدمت تاریخی سرزمینی خود 
دارای شهرهای بزرگ و صاحب نام و نشان در ادوار مختلف بوده است که کابلستان یا شهر کابل مدت 

می شود اما پس زیادی با این نام و نشان دارای ابهت و عظمت بزرگی در تاریخ این سرزمین محسوب 
و با شکل گیری یک نظام جدید پس طالبان روند شهر نشینی نه تنها در این شهر بلکه  2001از سال 

در اکثر مراکز والیات و شهرهای کالن کشور سرعتی بیش از حد را تجربه می کند. نتیجه این وضعیت 
شود. از طرفی توسعه شهرها ازدیاد نفوس شهرها و و انباشت و تمر کز جمعیت شهری در افغانستان می 

در پیرامون هسته های قدیمی سرعت بیشتری را تجربه می کند و شهرهای به سرعت در جهت کالن 
تر شدن پیش می رود. در این میان نقاط جدید شهری نیز به این شهرها افزوده می شود و بافت های 

از  قصر داراالمان  می شوند. قدیمی و سکونت گاههای پیرامون شهرها نیز در دل شهرهای کالن هضم
فاصله هشت کیلومتر به طرف جنوب غرب ه است. این ساختمان ب افغانستان بناهای تاریخی

 ساخته شده است اهلل خانامان که قبالً افشارتپه نام داشت، در زمان چهاردهی کابل در حوزه کابل شهر
هکتار در اطراف کاخ داراالمان می باشدکه از  315براساس طرح توسعه شهر کابل درمنطقه ای حدود 

ز لحاظ الهام بخشیدن به برنامه ریزی و تفسیر کمربند سبز تا کاخ تاج بیگ ادامه دارد. چشم انداز قصر ا
دولتی جزء مهمی از منطقه جدید تکمیل  آرمانهاو تقویت فرهنگ هویت افغانستان ومجتمع های اداری

 محسوب خواهد شد
 :ه شرح زیر می باشدای کاربرد فضاهای باز ببرخی مزای
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ز شرایط ه مراتب و حفاظت احریم، سلسا از طریق ایجاد هری توسط بدنه هتأمین امنیت فضاهای ش-1
  آب و هوایی

 . افزایش تعامالت اجتماعی و ساخت و سازهای جدید آمیخته با هویت و الگوهای پایدار سنتی-2 
 ی.ت شهرذران اوقات فراغت، عبور و مرور و سایر خدمات گره مندی از سطح قابل قبول امکانابه-3
بافتهای در برگیرنده آنها و تاثیر مستقیم آن بر سیما و منظر برقراری پیوند کالبدی بین مساکن و -4

، امنیت و زیبایی نتیجه مستقیم ترکیب بدنه ور کلی یکپارچگی بافت، هویت و خواناییبه ط .شهری
ت بلکه همه هاست و منظر شهری تنها مختص به فضاهای باز جداگانه ای مثل پارک، باغ و ... نیس

ه ک ری قابل مالحظه ای دارندت بصکونی و غیر مسکونی تأثیراای مسی باز بین توده هخرد فضاها
 .ه وجود می آوردق تظاهر بدنه ها، کلیت منظر یک شهر را بز طریتأکید بر آنها ا

 پیشنهادات 

مدیریت شهری بااختیارات تام در مباحث میراث فرهنگی ،تهیه برنامه های شهرسازی و توسعه -
 خصوصی ،استفاده ازحمایت دولت محلی و دولت مرکزی.،مشارکت بابخش عمومی و 

تخصصی طراحی فضای اطراف بافت و بناهای تاریخی و ترویج –اهمیت دادن به ابعاد علمی -

 و حرفه ای و شرکت های پیمانکاری.کاربردی در مراکز آموزش عالی ،فنی –آموزش های علمی 

مه ریزی هدفمند و برنامه اجرایی منبعث تنظیم سیاست های دراز مدت ،راهبردهای اجرایی ،برنا-
از شناخت مراکز شهرهای تاریخی ،قوانین تاثیر گذار و روشهای متداول و اولویت بندی بامبانی 

 حفظ بافت وبناهای باارزش تاریخی.
اضافه کردن فضا های تفریحی برای اطفال و نوجوانان مانند محل های بازی و سرگرمی در -

 تاریخی مجموعه نزدیکی و اطراف
 ازسازی ساختمانهای کهنه و فرسودهب-
 مجموعه تاریخی اطراففضای طرحی برای بازسازی و نوسازی مجتمع های مسکونی در -
 حذف فعالیت ها و کاربری های غیر همخوان و ناسازگار با ماهیت و شکل فضا-
 اضافه کردن کاربریهای مانند کافی شاپ ها و رستورانت ها-
 .ده استورزشی در فضای مورد نظر در نظر گرفته ش –مجتمع تفریحی  اضافه کردن-

 .در نظر گرفتن شیب مناسب و مدیریت آبهای باران و برف در فصول بارندگی وزمستان-
 رنظر گرفتن مسیر برای ولیچر و افراد دارای معلولیت جسمانید-
 .ر نظر گرفتن مسیر مشخص برای افراد دارای معلولیت دیدارید-
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وه الها، ع فناوریعه قابل توجه وسائط نقلیه عمومی چون مترو و اتوبوس با استفاده از آخرین توس-
بر تأثیر محسوس کاهش اتومبیل در شهر و در نتیجه کاهش آلودگی، منجر به افزایش تردد پیاده 

 .شهروندان در شهر نیز شده است

وه بر التفریحی، میادین و پیاده راهها که عتوسعه مراکز متعدد شهری شامل خدمات تجاری و -
 .افزایش قابل توجه فضای سبز منجر به حضور بیشتر مردم در فضای شهری شده است

-های نمایشی  م راهنما، مبلمان شهری، المانالئافزایش قابل توجه المانهای شهری شامل ع-
 .بینش عمومیع رسانی و افزایش دانش و الجهت اط بیانی )تندیس ها و یادمان ها(

وه بر تأثیر قابل توجه به کیفیت هوای شهری الجنگلها در درون شهرها که ع - ها ش پارکافزای-
 .منجر به زیبایی بصری قابل توجهی شده است

 

 طرح پیشنهادی فضای اطراف قصر داراالمان:
پیشنهاداتی برای طراحی طراحی فضای باز اطراف مجموعه قصر داراالمان خیلی دارای اهمیت است 

 فضای اطراف قصر، براساس طرح توسعه شهر کابل شده است که به شرح زیر می باشد:

 طرح توسعه مدرنیته:
برنامه چشم انداز متنوع داردجمعیت منطقه  امکانات رفاهی می پردازداین طرح به تکه های کشاورزی و

یک اصل کلیدی از چارچوب استفاده از جامعه است وبه فضای عمومی مانند مساجد ومدارس، که 
از بناهای  قصر داراالمانترویج نظارت بر قلمرو عمومی اشاره دارد. احساس مالکیت و

در  کابل فاصله هشت کیلومتر به طرف جنوب غرب شهره است. این ساختمان ب افغانستان تاریخی

 .ساخته شده است اهلل خانامان که قبالً افشارتپه نام داشت، در زمان چهاردهی کابل حوزه
نوع گوناگونی از نوع بالک شهری پیشنهاد شده است تا یک شکل پویا شهری ایجاد شود برای شرایط 
مختلف بازار قابل انعطاف است. طیف وسیعی از انواع بالک در باال نشان داده شده است بیشتر در 

 ی مربوطه قرار می گیرد. شماره گذاری به بالک های شهری اشاره دارد.دستورالعمل ها
 به جای قطعه، و مربوط به دستورالعمل نوع بالک های مختلف پیشنهاد شده است.

 بلوار قصر داراالمان:
درالگوی ساختار شهری بلواراز عناصر مهم قصر ساختمانها و فضاهای شهری در نظر گرفته شده است 
. شهر کابل از جمله شهرهای پایتخت دارای خیابان ها امکانات ،پارکها و آثار تاریخی می باشد که این 

ه است. چشم شهرراازجنبه های تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی ،نظامی ،سیاسی دارای اهمیت قرار داد
انداز طراحی قصر داراالمان تقریبا به صدسال می رسد پس باید به فرهنگ و میراث این شهر اهمیت 

 قائل شد و کابل را به سوی مدرنیته هدایت کرد 
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 بلوکهاو کریدور فضای اطراف قصر:
جموعه کریدرو قصر دارالمان و تبدیل آن به یک واحد متحد که شامل ترانزیت عمومی در داخل این م

قرار دارد و هر بخش ان از راهرو ها و بلوار ها تشکیل شده است که فرصت های جدید برای توسعه 
شهری و اجتماعی است.بازسازی و ساماندهی محله به توسعه نیز کمک می کند.همچنین در بخش 
 سرمایه گذاری ها دربخش حمل و نقل و برنامه های اجتماعی نیز می توان از زمین های اطراف

استفاده نمود.دربخش شمالی مشخصه های سیستم های طبیعی و چشم انداز ها مطرح گردیده است 
که شامل باغ وحش ،باغ ،پارک عمومی که در ادامه با رودخانه کابل ادغام می گردد که ادغام اینها 

لوک ترکیبی زیبایی از یک بلوک دارای محیط زیست ،فرهنگ و تفریح می باشد. شبکه خیابان ها و ب
ها در این بخش و اطراف قصریک فرم مدرن به فضای منطقه می دهد و دسترسی به محله های 
اطراف راتقویت می نماید.کاخ داراالمان با طراحی منظره جزء نماد های نمادین افغانستان در مختصات 

ه منطقه می باشد .همچنین تقویت زیر ساخت ها، حمل و نقل و ارتقای کیفیت محیطی باعث توسع
 منطقه می شود.

 ساختار فیزیکی موقعیت قصر:
موقعیت قصر در یک تپه ای واقع شده است که ارتفاع ان از زمین های اطراف بسیار باالتر بوده و قصر 
رابایک چشم انداز ویژه نسبت به اطراف ان مشرف قرار داده است .یک سالن جدید موسیقی 

ت حکومتی ،مجتمع های اموزشی و دانشگاهی ملی،کمپلکس اداری شامل وزارت خانه ها و ادارا
 مجموعه پارلمان و شورای ملی دراین طرح پیرامون قصر پیش بینی شده است.

 

 سیستم چشم انداز بهم پیوسته شهر کابل با فضای اطراف قصر:

 سیستم چشم انداز بهم پیوسته قصر:
خارج نمی شودبلکه به رودخانه کابل بر اساس یک مطالعه هیدرولوژیکی، آب باران مستقیما از منطقه 

و خیابان های همجوار منتهی می گردد.پوشش گیاهی ،چشم انداز و محیط زیست شهر به هدایت 
 جریان اب از طریق جریان اب از طریق رواناب وبلوار به رودخانه کابل هدایت می شود.

 

 :بازسازی جاده داراالمان

ها و بخش ها تشکیل شده است .دارای چشم انداز فرهنگی یک باغ سه کیلومتری دارد .از انواع محله 
و مدنی می باشد درحالی که امنیت زمین های عمومی را تامین می کند برای یک پارک جدید ،بازسازی 
محیطی و بازسازی استراتژیک آلی شهرک ها و باغ ها پیشنهاد شده است .در تقاطع بلوار یک پل 

 د.باشراهرو که نشانگربصری منطقه می 
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 منابع :

 ،فرآیند طراحی شهری،انتشارات دانشگاه تهران1382بحرینی،سیدحسین،-

 ،راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران ، شرکت طرح و نشر پیام سیما1385پاکزاد،جهانشاه،-

طراحی شهری  گونه شناسی رویه ها و طرح ها همراه با بیش از پنچاه مورد -1938لنگ، جان،-
؛ 1386حسین بحرینی ــ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، -خاص/تالیف جان لنگ؛ ترجمه 

 .1393چاپ پنجم: تاریخ انتشار:

؛ تهران: 2م. تئوری شکل شهر/ تالیف کوین لینچ؛ ترجمه حسین بحرینی. ویراست-1918لینچ، کوین، -
 .1394نتشار: . چاپ هفتم، تاریخ ا1381دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 

مرادی،محمد ،ترک زبان،شقایق،مقاله ضوابط طراحی معماری دربافت تاریخی،نشریه شهر ومعماری -
 1390،زمستان1بومی،شماره

 ، جغرافیایی اندیشه دوفصلنامه ، جغرافیا و شهر ، هویت ؛ ارسطو ، یاری و محمود ، امیری یزدانی-
 1386 تابستان ، اول ی شماره

 

 انگلیسی:منابع 
https://lastsecond.ir/news/windsor-castle- 

-https://www.google.com 

-https://www.eavar.com/fa/blog/2017/2/14/129420/alhambra-

facts-granada 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ 

https://chamedanmag.ir/ 
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 تحقیقی شهرسازی و مهندسی افغانستان –فصلنامه علمی 
 1399، تابستان 1، شماره1دوره

 2-21صص.

باز طراحی بافت های فرسوده شهری با رویکرد توانمندسازی و مشارکت 

 نمونه موردی: شهر کهنه کابل محله چنداول مردم

 2*حمید رضا عامری سیاهوی دوکتور 1احمدسمیر شاهسمندی

 واحدکابلطراحی شهری دانشگاه پیام نور،  ماستر-1

 دانشیار رشته طراحی شهری دانشگاه پیام نوردکتری شهرسازی، -2

 دهیچک

بازطراحی بافت های فرسوده بارویکرد توانمندسازی و مشارکت مردم یکی از موضوعات اساسی آن 
جلب مشارکت مردم میباشد که در بازطراحی بافت های شهری مطرح است. بنا در جریان توانمندسازی 

لب بافت های فرسوده و تهیه طرح های راهبردی و اصالحی در احیا و بازطراحی بافت فرسوده باید ج
مشارکت مردمی در تمام جهات، دولت تسهیالت و اقدامات را در جهت تشویق ساکنین به امر بهسازی 
و نوسازی بافت های فرسوده محل زندگی خود شان به اطالع همه برساند. بافت قدیمی و فرسوده 

تعداد هکتار است درشهر کابل تشکیل یافته است.  29شهر کهنه کابل محله چنداول که دربر گیرنده 
نفر میرسد و بعد خانوار نظر به تحقیق که  3500خانواده های ساکن در بافت قدیم و فرسوده برابر به 

نفر  6نفر و اوسط آن  16نفر وزیادترین  2دراین پایان نامه صورت گرفته است کمترین بعد خانوار 
یم شهر کهنه کابل میباشد .محله چنداول یکی از مهمترین محل تاریخی، فرهنگی و تجاری بافت قد

به شمار می آید. جهت بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم و احیاو بازطراحی بافت های فرسوده 
پرسشنامه در بین سرپرست خانواده ها توزیع گردید و نتایج حاصله نشان  147محل مذکور به تعداد 

ه چنداول بیشتر عوامل میدهد که مشارکت مردم در فرایند احیا و بازطراحی بافت های فرسوده محل
اقتصادی مانند وظیفه یا شغل ،درآمد، تعداد کارگران و اقدامات شهرداری مانند تسهیالت ارایه شده 

و پاسخگو بودن قوانین و خال قانونی تاثیر  (بروز بودن)اطالع رسانی و قوانین و مقرارت مانند ابدیت 
اول که ضرورت اولیه شان راه های مناسب گذار میباشد. و همچنان نظر به تقاضا ساکنین محله چند
 بود که در طرح پیشنهادی برای محله طرح گردیده است. 

 شهریبازطراحی ، مشارکت مردم، توانمندسازی بافت های فرسوده ،واژگان کلیدی: 

                                                        
1 samirshahsamandy@gmail.com   

 نویسنده مسئول*
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 مقدمه

در این اواخر رشد روز افزون شهر نشینی، مشکالت شهر نشینی بیش از هر زمان دیگری دامنگیر 
شهرهای کشور بخصوص شهر کابل گردیده اند. این مشکالت با تأثیر گذاری بر تمامی جنبه های 
شهر نشینی، روابط منطقی زندگی شهری را نابسامان می نمایند. مشکالت یاد شده ریشه های گوناگونی 

ز داشته و از جهات مختلف قابل بررسی است .یکی از جنبه های که هم علت و هم معلول بسیاری ا
معضالت شهری است. وجود شهر کهن در دل شهر امروزین است.مانند محله چنداول در مرکز شهر 
کابل که ماهیت ویژه شهر کهن و بافت های فرسوده شهری، هر گونه بی توجهی به آن را از جهات 
مختلف مردود می سازد.از این روست که از سالها پیش، بهسازی و نوسازی و بطور کلی مداخله در 

برنامه ریزی کشورهایی که دارای پیشینه ای  افتهای فرسوده شهرها به یکی از مسائل اساسی نظامب
از شهر نشینی بوده اند مبدل گردیده است. آنچه در عمل مشاهده می شود از روند تخریب تدریجی و 

بیات جهانی بالتکلیفی این بافتها حکایت دارد این پژوهش با جمع آوری دید گاه ها، اندیشه ها و تجر
از یک سو و نارسایی ها ومشکالت موجود سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و بازطراحی بافتهای کهن 
و فرسوده در کشور از سوی دیگر و بکارگیری روش مناسب برنامه ریزی و باز طراحی سعی در یافتن 

 و تدوین روش مناسب جهت مداخله در بافت های کهن و فرسوده  شهری میباشد. 
 

 طرح مسئله 

شهر کهنه کابل محله چنداول در ناحیه اول شهرداری در مرکز شهر کابل موقعیت دارد در جریان جنگ 
های داخلی بیشترین قسمت آن تخریب گردیده بود، اما بافت های قدیمی آن تا هنوز هم به شکل 

ور عام وبافت تاریخی بوده واز اهمیت خاص بر خوردار است. توجه به بافت های موجود شهری به ط
های تاریخی به طور خاص در جهان از پیشینه ای نسبتآ طوالنی بر خوردار است. وبه طور کلی دخالت 
در بافت های قدیمی همواره یکی از مسایل اساسی شهرهای قدیمی و شهر های که دارای هویت و 

ا ابعاد گوناگون روحیه خاص میباشد است. این امر متناسب با موقعیت، شرایط و نیازمندی های فض
کالبدی، اجتماعی، اقتصادی داشته است. در افغانستان این مسئله از سابقه ای طوالنی برخوردار نیست. 
و مراکز قدیمی اغلبآ روبه زوال ورکود قرار دارند. متاسفانه مسئولین امور شهرسازی واراضی، و شهرداری 

ی زیادی ندارند .ودر زمینه ساخت وسازها هاو مدیران شهری در کشور اکنون به این مسئله مهم توجه
در مناطق بافت تاریخی نظارتی چشمگیر به مشاهده نمیرسد. طوریکه از نزدیک مشاهده گردیده بافت 

 های کهن شهری تخریب میشوند بجای آنها مجتمع های مسکونی و پاساژ ساخته میشوند. 

ت که نوسازی و بهسازی امری دفعی و آنچه در مواجه با بافت های فرسوده حائز اهمیت است این اس
مقطعی نیست بلکه میبایست با تهیه طرح های جامع و تفصیلی و با روندی مستمر و دائم دراین حوزه 
وارد شد. و در کنار فعالیت های عمرانی و کالبدی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن نیز توجه 
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های قدیمی که باعث گردیده تا بافت های فرسوده عمده نمود. کم توجهی مدیریت شهری به بافت 
در جهاتی که تغیرات سریع یکی از ویژگی های آن است آنها را به تنگنای عدم قابلیت وعدم انطباق 
با نیاز های جدید گرفتار میسازد. به همین دلیل این بافت ها نه تنها جمعیت اصلی و بومی خود را از 

ار مهاجرین و اقشار کم درآمد که به دنبال ارزان ترین نقطه شهری دست داده اند بلکه به محل استقر
برای سکونت هستند تبدیل شده اند .چنانچه با توجه به گستردگی مسائل، بهترین گزینه برای بهبود 
محیط شهری بهرگیری از مشارکت مردمی است. محیط بافت فرسوده شهری که اکنون شگوفایی و 

مواجه ساخته و منجر به ناپدیداری اجتماعی گردیده است ابتدا در محدوده  تعالی انسانی را با خطر جدی
بافت و سپس در نقاط دیگر شهر گسترش میابد و با گذشت زمان این بافتها به عنوان نقاط مسئله دار 

 شهری محسوب میشوند.  

است، و جهت  با توجه به اینکه سطح قابل توجهی از افغانستان را بافت های کهن قدیمی تشکیل داده
جلوگیری از هدر رفتن منابع و استفاده بهینه از تاسیسات موجود وجلوگیری از رشد بی رویه شهر 
وتصرف منابع طبیعی واراضی کشاورزی جهت ساخت منازل مسکونی و تجاری الزم است تا برنامه ای 

کهن قدیمی مناسب و سنجیده، و طراحی مناسب جهت بهسازی، نوسازی وتوانمند سازی بافت های 
 با اصول و معیار های منطبق بر آن محله یا منطقه شهری ارائه گردد. 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

شهر کابل با توجه به بافت های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به عنوان پایتخت کشور تعین شده است. 
در افغانستان همچو سایر کشور ها بافت های فرسوده در شهر ها با مسائل چند بعدی و بسیار پیچیده 

ر شهر سازی مواجع اند. اما به دلیل وجود جنگ های طوالنی داخلی وهمچنین نو پا بودن وزارت امو
ومسکن در افغانستان توجهی به بافت فرسوده به اندازه کافی نشده است .اهمیت و ضرورت تحقیق در 
مورد توانمند سازی و مشارکت مردمدر فرایند احیا و باز طراحی بافتهای فرسوده شهری آن است که با 

ه حل این معضل را شناسایی علل پیدایش فرسودگی در بافت های شهری امکان سیاست گذاری و را
فراهم سازد و همچنان فرسودگی بافت ها رابطه مستقیمی به نامقاوم بودن آنها در برابر آفت های 

 طبیعی مانند زلزله دارد که در زمان وقوع این حوادث بیشترین خسارات را متقبل میشود. 

از مهم ترین دالیل برای انجام این تحقیق محله چنداول شهر کهنه کابل راانتخاب نمودم که برخی 
 که لزوم توجه به این محله را ضروری نشان میدهد عبارتند: 

جود کاربری های باارزش کالبدی و تاریخی که از یک طرف در انزوای کامل قرار دارند و ازسوی و-
  دیگر بواسطه استفاده های نا بجا در حال تخریب میباشد.

ی مناسب در راستای حضور اجتماعی ساکنان وجود فضاهای همگانی و فقدان فضا های شهرعدم -
  محله.
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  فت ارگانیک محله و عدم بهره گیری از یک شبکه دسترسی درون محله ای مناسب.با-

  هنجاری های اجتماعی در محله .نا-

  سوده گی های شدید کالبدی محله.فر-

و همچنان جلب مشارکت مردمی در اقدامات مربوط به احیا و توانمند سازی بافت های فرسوده از جمله 
 مهمترین موضوعاتی است که از سوی مسئولین و مدیران شهری باید مورد توجه قرار گیرد. 

کالبدی و شناخت علل -در این پژوهش سعی میشود که شاخص های کیفت فضای را از جنبه فضایی
مل فرسودگی و تحلیل میزان مشارکت مردمی در فرایند احیاو توانمند سازی بافت های فرسوده و عوا

در شهر کهنه کابل، محله چنداول بررسی نموده و در آخر به بیان راهکارها، راهبردها، پیشنهادهای 
 ند سازی بافت ها پرداخته میشود. اصالحی و طراحی  جهت توانم

 

 اهداف تحقیق   

هدف اصلی باز طراحی محله چنداول با توجه به توان بومی است به گونه ای حیات هدف اصلی: 

و همچنان در این تحقیق توانمندسازی و مشارکت  دوباره و متناسب با عملکرد های امروزی پیدا کند،
   مردم در فرایند احیا و بازطراحی بافتهای فرسوده شهر کهنه کابل محله چنداول میباشد.

 . های کالبدی بافت فرسوده شهری ناخت ویژگیش-

 . بافت فرسوده شهری ناسایی شاخص ها و متغیر های اصلی مشارکت مردم در احیاش-

 بر اساس هدف کلی، اهداف جزئی نیز مد نظر میباشد. اهداف فرعی: 

 . ناخت و روش های زنده کردن همه جانبه بافت هاش-

 . زی احیاء و بازطراحی بافت فرسوده شهریقش قوانین و مقررات مشارکت مردم در توانمندسان-

رائه راهکارها برای استفاده از مشارکت مردم در فرایند توانمندسازی احیا و باز طراحی بافتهای فرسوده ا-
  شهری.

 

 سواالت و فرضیات تحقیق 

گرچند این تحقیق مسئله محور است و مسئله باید از طریق طراحی حل گردد .نیاز به فرضیه نیست. 
چون بعد از تحقیق و طراحی پیشنهادهای مناسبتر جهت بهبود محله به اساس اسناد و تجربیات موجود 

در نظر ستجو میگردد. باآن هم چند سوال و فرضیه جدر ادبیات مداخله در بافت های فرسوده شهری 
   میگیریم.
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   سواالت اصلی:

عضالت اصلی بافت فرسوده مورد مطالعه جهت احیا و بازطراحی بارویکرد توانمندسازی چه ها .م1
 هستند؟ 

یژگی های اقتصادی، ساکنان محله چنداول چه تاثیری بر فرایندتوانمندسازی احیا و بازطراحی بافت .و2
 های فرسوده دارند؟ 

 سواالت فرعی: 

ام روش احیا و بازطراحی جهت توانمند سازی این محله مناسبتر است و بهترین راه در جهت .کد1
 مواجه شدن با فضا چیست؟ 

وانین و مقررات شهری در مشارکت دادن مردم در فرایند احیاء و بازطراحی  بافتهای فرسوده چی .ق2
 نقشی دارد؟ 

یا عملکرد مدیریت شهری موجود توانسته است که مشارکت مردم را در فرایند احیا و باز طراحی .آ3
 بافت فرسوده شهری را تسریح کند؟ 

 

   فرضیات اصلی: 

نظر میرسد بین ویژگی های اقتصادی ساکنان، محدوده مورد مطالعه از قبیل میزان درآمد، شغل .به 1
  طراحی بافتهای فرسوده شهری رابطه معنی داری وجود دارد. ومیزان مشارکت مردمی در احیا و باز

نظر میرسد که کمبود خدمات و امکانات شهری در بافت های قدیم ،سبب فرسودهگی بیشتر بافت .به 2
ها شده است، بازطراحی باایجاد فضای سبز و ایجاد کاربری های درون محله ای منجر به بهبود وضع 

 زندگی مردم میگردد.

 

 فرعی:   فرضیات

درد های مدرن اننظر میرسد محالت فرسوده و قدیمی شهر به علت عدم سازگاری کالبدی بااست.به 1
شهری توان ادامه حیات کالبدی را نداشته ودر صورت عدم دخالت سازمان یافته و برنامه ریزی شده 

  فرسوده تر و مسئله سازتر خواهند بود.

ر مورد احیا بافت فرسوده شهری وجود داشته باشد. نقش نظر میرسد قوانین و مقرراتی که د.به 2
  بازدارنده ای در مشارکت مردمی دارد.

نظر میرسد بین عملکرد مدیریت شهری و مشارکت مردمی در فرایند احیا و باز طراحی بافت .به 3
  فرسوده شهری رابطه معنی دار وجود دارد.
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 مفاهیم، مبانی، نظریات وپیشینه تحقیق

 ت و مفاهیم پایه اصطالحا

شهر به عنوان یک پدیده اجتماعی و انسانی، کالبدی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی هویت شهری: 

دارای هویت است. به عبارت دیگر هویت خصوصیتی است که یک شهر را از شهر دیگر یا یک محله 
یز افراد، شهر و و کوی را از محله و کوی دیگر متمایز میسازد و همین تمایز سبب انتصاب غرورآم

هویت به آن میشود. شهر را هنگامی میتوان دارای هویت و شخصیت دانست که دارای ویژگیهای 
اصولی، نظم و قانونمندی معینی مانند سلسله مراتب اصلی و فرعی در ساخت و سازمان شهر باشد و 

 نمایند.  هر یک از افراد ضمن داشتن شخصیت و هویت فردی نقش جمعی خود را به خوبی ایفا

مرکز شهر، بخشی از شهر است که در یک چارچوب بخش مرکزی شهر و تعین محدوده آن: 

مشخص و معین فضایی محدود شده و دارای نقش نمادین است. به طوری که مسائل، عناصر و 
قسمتهای مهم شهر را متشکل و مجتمع ساخته و به آنها وحدت و قوام میبخشد. مرکز شهر، نقطه 

است که محل وقوع، شکلگیری و تجمع مهمترین فعالیتهای شهری، خاطرات جمعی و  کانونی شهر
  (92:1376احمدی ،)تجلیگاه حضور مردم در شهر است 

بافت شهر، از نظر فیزیکی عبارت است از دانهبندی و درهمتنیدگی فضاها و عناصر بافت شهری: 

توپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوکها شهری که با توجه به ویژگیهای محیط طبیعی ،به ویژه 
 (5:1368توسلی ،)اند  و محلههای شهری به طور فشرده یا گسسته و با نظمی خاص جایگزین شده

بافت هر شهر، کمیتی پویا و در حال تغییر است که نحوه شکلگیری چگونگی رشد و گسترش شهر را 
نابراین با توجه به مراحل رشد و توسعه کالبدی ب (138:1375فرید ،)در طول زمان نمایان میسازد 

فضایی شهری تحت عوامل فوق، میتوان بافتهای گوناگون شهری را از همدیگر تشخیص داد .یعنی 
در طی مراحل زمانی مختلف، تغییر و تحوالتی در شهرها اتفاق میافتد که به همراه آن بافتهای تازهای 

 به دور بافتهای قبلی ایجاد میشود. 

بافت قدیم، بافتی است که گرداگرد هسته اولیه شهرها یا بافت تاریخی تنیده شده است. فت قدیم: با

پیچیده روابط کالبدی به یادگار مانده از نسلهای پیشین، نشاندهنده  هم بافت قدیم به عنوان شبکه به
 (426:1381دهقانی ،)نظام اجتماعی خاصی است که در قدیم وجود داشته است 

 بافت فرسوده شهری  های گونه

بافتهای فرسوده به سبب فرسودگی در کلیت با یکدیگر وجه مشترکی دارند اما به لحاظ ماهیتی و 
ویژگیهای خاصی که در سطح مناطق وجود دارد، با یکدیگر تفاوت پیدا میکنند. از این رو میتوان آنها 

برخوردار هستند. با توجه به را به قسمتهای متمایزی تقسیم کرد که از تجانس و همگنی بیشتری 
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مطالب مذکور و تفاوتهایی که در سطح بافتهای فرسوده وجود دارد، بافتهای فرسوده در سه دسته زیر 
 بندی میشوند:  طبقه

بافتهای فرسوده دارای میراث شهری ، بافتهایی هستند بافتهای فرسوده دارای میراث شهری: 

گذشته و جایگزین ناپذیر هستند که میتوانند در آگاهی جوامع از ارزشهای که دربرگیرنده آثار بجا مانده از 
حفظ این میراث شهری عالوه بر (62:1386حبیبی و همکاران ،)فرهنگی و گذشته خود کمک کنند

 برانگیختن غرور ملی و ایجاد حس هویت، کیفیت زندگی را نیز افزایش میدهد. 

ی فرسوده فاقد میراث شهری در محدوده قانونی بافتهابافتهای فرسوده فاقد میراث شهری: 

شهرها قرار دارند و دارای مالکیت رسمی و قانونیاند. اما از نظر برخورداری از ایمنی، استحکام و خدمات 
شهری دچار کمبود هستند. این بافتها یا در کالبدهای به جا مانده در دل بافتهای قدیمی قرار گرفتهاند، 

فرودست جامعه در زمینهای خالی درونشهری و برونشهری هستند که با گسترش  یا حاصل استقرار افراد
اند .بافتهای فرسوده فاقد میراث شهری علیرغم دارا بودن توانمندیهایی فراتر از  شهرها در آنها آمیخته

آنچه در حال حاضر پذیرای آن هستند، به سبب آن که از چرخه مؤثر حیات شهری خارج هستند از 
 ری برخوردارند. ارزش کمت

 : (سکونتگاههای غیررسمی)بافتهای فرسوده حاشیهای 
بافتهایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و  (سکونتگاههای غیررسمی)بافتهای حاشیهای 

کالنشهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفتهاند .این بافتها بیشتر به سبب 
متقاضیان سکونت در شهرها و هزینههای سکونت در آنها شکل میگیرند. عدم تناسب میان درآمد 

ساکنین این بافتها را گروههای کمدرآمد و مهاجران روستایی و تهیدست شهری تشکیل میدهند. این 
بافتهای خودرو که با سرعت ساخته شدهاند فاقد ایمنی، استحکام، امنیت اجتماعی، خدمات و 

 (62مان ،ه)زیرساختهای شهری میباشند

  

 ویژگیهای عمومی بافت فرسوده 

درصد ساختمانها در این گونه بافتها، دارای قدمتی بیش از  80بیش از عمر ابنیه یا ساختمان ها: 

سال اخیر ساخته شده باشند فاقد رعایت استانداردهای فنی هستند. به  50سال میباشند یا اگر در  50
گونه ای که غیر استاندارد بودن آنها از ظاهر ساختمان قابل تشخیص است. ابنیه این بافتها عمدتاً تاب 

 مقاومت در مقابل زلزله ای با شدت متوسط را ندارند. 

ساختمان های مسکونی واقع در این گونه بافتها عمدتاً ریزدانه بوده و مساحت عرصه آنها دانه بندی: 

 مترمربع میباشد.  200به طور متوسط کمتر از 
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مصالح به کار رفته در این گونه بافتها عمدتاً از انواع خشتی، خشت و آجر، چوب و یا نوع مصالح: 

 فاقد سیستم سازه ای هستند.  آجر و آهن بدون رعایت اتصاالت افقی و عمودی و

 اکثر ساختمان ها در بافتهای فرسوده یک یا دو طبقه هستند. تعداد طبقات: 

بافتهای فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند اکثراً از ساختاری وضعیت دسترسی: 

که اکثر معابر آن بن  نامنظم برخوردارند و دسترسیهای موجود در آنها عمدتاً پیاده رو است به گونه ای
 متر بوده و ضریب نفوذپذیری در آنها کم است.  6بست یا با عرض کمتر از 

 بافتهای فرسوده به لحاظ برخورداری وضعیت خدمات و زیرساختهای شهری: 

از خدمات، زیرساختها و فضاهای باز، سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی اند. مداخله در این گونه 
 جمیع و نوسازی خواهد بود. بافتها از نوع ت

 

 دالیل توجه به بافتهای فرسوده 

 1944تا  1889افغانستان در مسیر کمربند خط زلزله مدیترانه قرار دارد و به طور میانگین بین سالهای 
ریشتر رخ  7دو زلزله   2002تا  2000زلزله شدید رخ داده است.همچنین در سالهای اخیر بین سالهای 

ه به والیت های بدخشان و بامیان خسارات جبران ناپذیری وارد کرده است. در این داده؛ به نحوی ک
هایی را که در کشور رخ میدهد،  رابطه اکثر بافتهای فرسوده موجود در کشور توانایی مقابله با زلزله

عرض  کم ندارند. از آنجا که این بافتها عمدتاً در مراکز شهرها وجود دارد، به دلیل معابر بسیار کوچک و
،در هنگام وقوع حوادثی چون زمینلرزه، حتی امکان کمکرسانی نیز نخواهد بود. گذشته از آن تهدید 

های انسانی یک کشور محسوب میشوند،  جان میلیونها انسان که در این بافتها زندگی میکنند و سرمایه
به ما گوشزد میکند بزرگترین تهدید پیش روی ما است که هشدار پیشگیری قبل از وقوع فاجعه را 

  (1392حسینی،ضیا ،)

دولت در کالنشهرها با دو مشکل تأمین زمین برای ساخت مسکن و بافتهای فرسوده مواجه است. به 
کشور، نیازمند  (ناشی از ازدواج)دلیل کمبود مسکن مورد نیاز و افزایش خانوارهای ساکنین افغانستان 

ز بسیاری استفاده بهینه از منابع موجود در جهت افزایش عرضه مسکن است که تنها راهحل خروج ا
معضالت کالنشهرها، احیای بهینه بافتهای فرسوده شهری است. از دیگر راهکارهای تحقق سیاست 
توسعه درونشهری، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری است. همچنین هزینه آمادهسازی زمین 

 این هزینهدر ساخت شهرکهای اطراف ما در شهر بسیار زیاد است ولی در بافتهای فرسوده به مراتب 
سازی کاهش پیدا میکند  های آماده درصد هزینه 40ها نشان میدهد حداقل  ها کمتر است و بررسی

 (همان.)
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 تعریف مفهوم توانمندسازی  

توانمندسازی در مباحث مرتبط با اقتصادی توسعه تحت عنوان مفهوم که به زبان ساده به پروژه ها و 
آن ها عبارت است از افزایش توانایی عمومی ساکنان یک فرآیند هایی اشاره دارد که هدف کلیدی 

منطقه نسبتا ناتوان ،در خود اتکایی برای ارتقای وجوه مختلف شاخص های توسعه شهری .در تفکر 
شهرسازی و برنامه ریزی شهری توانمندسازی امر نسبتا جدیدی است که برآمده از برنامه ریزی پست 

عمل گرایی و عدم تمرکز در برنامه ریزی میباشد؛ لذا توانمند مدرنیسم است که مبتنی بر مشارکت، 

 (Walter ،2007)سازی برای شهروندان و شهر در تفکر برنامه ریزی پست مدرن توصیه میشود
 اصولی بر طرح های توانمندسازی حاکم است که میتوان انیگونه بدان اشاره نمود: 

بدون در گیری و مداخله فعال موثر و سارمان  شارکت یکی از عناصر اساسی توانمندسازی است و.م1
 یافته گروه هدف، توانمندسازی حاصل نخواهد شد. 

انمندسازی بیشتر یک فرایند است تا پروژه و محصول بنابراین بهتوانمندسازی باید به عنوان فرایند .تو2
ای الزم برای مستمر و پایدار نگریست که در جریانآن گروه های هدف به توانمندی ها و صالحیت ه

 افزایش کیفیتزندگی خود و محیط اطراف خود می رسند. 

 انمندسازی فرآیندی است حمایتی، در راستای رسیدن به توانمندسازی و خود کفایی مادی و معنوی. .تو3

 انمندسازی نیازمند توجه هم زمان به فرد، خانواده و اجتماع است . .تو4

میانی و کالن و در ابعاد مختلف فردی، روانشناختی، اجتماعی، انمند سازی باید در سه سطح خرد، .تو5
افرد یا )اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برنامه ریزی و اجرای شود. تقلیل توانمندسازی به سطح خرد 

و یک بعد خاص نتیجه بخش نخواهد بود. از این رو توانمندسازی به ویژه در سطوح میانی و  (خانواده
ر حکومت و سایر دست اندر کاران و ظرفیت سازی ها از طریق تبدیل ظرفیت کالن نیازمند دخالت موث

 است. (قانونی، نهادی وانسانی)های بالقوه به بالفعل و اصالحات ضروری 

خصوصی و به )آیند توانمندسازی با درگیری و مداخله و تسهیل گری ذی نفعان درونی و بیرونی .فر6
 (1394محل چالی ،)امکان پذیر است (ویژه سازمان های مردم نهاد

 

 مشارکت براساس چگونگی دخالت مردم  

می دراین نوع مشارکت مردم مستقیما درتصمیم گیری ها و برنامه ها دخالت مشارکت مستقیم: 

 کنند. مشارکت مستقیم درواقع نشانگر وجود دموکراسی در جامعه است . 

در این مشارکت مردم از طریق انتخاب نماینده وتشکیل شوراهای نمایندگی مشارکت غیر مستقیم: 

  (7: 1382عباسی،)درتصمیم گیری ها وبرنامه ریزی ها شرکت می کنند 
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 تعریف مشارکت شهروندان 

منابع و در استفاده عمومی به نام مختلفی نامیده شده است. مانند دخالت  مشارکت شهروندان در
 شهروندان، مشارکت اجتماعی یا تعهد شهروندی .   

آگاهانه رهیافتی  1ارائه شده اند، از جمله سانوف« واقعی»تعاریف متفاوتی برای مشارکت شهروندی 
ت شهروندی را  همکاری مردم با هم به بیشتر خود یارانه و توانمندی ساز در پیش گرفتند و مشارک

. آرنشتاین ( X،Sanoff : 2000 ) منظور دستیابی به چیزهایی که خود تعریف کرده اند می داند

،(Arnstein ،1969 )  از این پیشتر می رود و مشارکت شهروندی را دخالت اصیل می نامد و آن را
 توصیف می کند. « قدرت شهروندی»با مترادفهایی چون 

 

 شارکت شهری م

رویکرد های جدید مدیریت شهری در تالش برای مشارکت سازی شهروندی می باشد. پایه اصلی 
افراد و گروهای )اجرای پروژه توسعه شهری مشارکت همه جانبه یگان های سازنده جامعه شهری 

شرکت و حضور فعال، آگاهانه اداری و سازمان یافته و مؤثر یکان « مشارکت شهری»است.  (شهری
ه جامعه شهری یعنی افراد خانوارها، گروها، نهادها، سازمان ها وبخش های عمومی های سازند

وخصوصی شهری در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زندگی شهری برای نیل به اهداف 
جمعی جامعه شهری می باشد. شاید مهمتر این که می تواند سطح مشارکت مردم را در امور شهری 

 (31: 1380علوی تبار ،)شهر یا محله می باشدبازتاب کند، شورای 

 

 نظریه پردازان جهانی مرمت شهری

های مربوط به مرمت ابعاد گوناگونی را مورد بررسی قرار می دهد که در آن میان دو بعد فرهنگی  نظریه
های مربوط به  و اقتصادی، اساسی ترین ابعادی میباشند که در معاصرسازی اثر مؤثر میافتد. نظریه

مت در نیمه دوم قرن نوزدهم بوجود آمده که نظریه پردازی در این مورد تا کنون نیز ادامه دارد. آنچه مر
 های آنان است.  در زیر میآید برخی از نظریه پردازان و نظریه

لودوک معمار فرانسوی است که بعنوان یکی از فعالترین : (1814ـ  1879 )اوژن ویوله لودوک

مرمت کنندگان آثار تاریخی در جهان شناخته شده است .وی در کار مرمت به ابعاد اقتصادی و بهداشتی 
توجه داشت. شیوه اقدام لودوک در بنا، مجموعه یا بافت کهن، بهسازی، نوسازی و  (نور، هوا وغیره)

                                                        
1   Sanoff  
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ـ  35: 1390حبیبی و مقصودی )ه لودوک عمدتاً بازسازی شهری است بازسازی میباشد. روش مداخل
36) 

راسکین حقوقدان انگلیسی بود که با روی آوردن به هنر، ابتدا : (1818ـ  1900 )جان راسکین

به نقد فلسفه هنر پرداخت و سپس روی به فلسفه اجتماعی آورد. میتوان دستورالعملهای مورد توجه 
خالصه کرد. بدین « تبعیت از قوانین منظرسازی و سازمندی»و « مرمت دائمی»وی را در دومورد 

افتهای کهن، بهبود کالبد بدون دخالت مستقیم و بارز میباشد. شیوه ترتیب هدف وی از مداخله در ب
اقدام وی در بناها و بافتهای تاریخی، بهسازی است زیرا وی به مرمت محتاطانه تاریخی اعتقاد داشت. 

 . (36ـ  37همان )روش مداخله راسکین ،بیشتر برپایه روش حفاظتی ـ تزئینی بنا نهاده شده است 

هنر ساختن "سیت معمار اتریشی بود که مهمترین اثر وی کتاب : (1843ـ  1903 )کامیلو سیت

میباشد. وی شیفته زیبایی و هماهنگی فضای شهرهای تاریخی بود و در مقایسه  1889به سال  "شهرها
شهرهای جدید با شهرهای کهن معتقد بود که شهرهای جدید به علت نظم و ترتیب بیش از حد و 

آوردن فضاهایی با هویت خاص، نازیبا، بی تناسب و فاقد ارزش هنری هستند.  یکنواختی شان و بوجود
نظریههای مرمتی سیت شامل چهار نظریه عمده است. برپایه نظریات، اصول و دستورالعملهای مورد 
نظر سیت میتوان دریافت که هدف وی از مداخله در بناها، مجموعهها و بافتهای کهن، بهبود کارکرد 

کالبد بافت قدیم است. کاربری پیشنهادی وی ،کاربری ای است که بتواند سبب حیات  با احترام به
ـ تاریخی بافت شهر شود .شیوه اقدام، بهسازی و نوسازی است و کمتر در اقدامات سیت میتوان  کالبدی 
شیوه بازسازی را مشاهده کرد. روش مداخله سیت بیشتر بر پایه روش حفاظتی ـ تزئینی استوار است 

 . (39ـ  40مان : ه)

بنه ولو معمار، نظریه پرداز و تاریخ نویس ایتالیایی است که اعتقاد دارد : (1933 )لئوناردو بنه ولو

فرهنگ دوره رنسانس از ارزش تشکیالتی تاریخی در کلیه زمانهای گذشته برخوردار است. براساس 
هن، بهبود کالبد و شرایط زیست نظریه و اصول فوق میتوان دریافت که هدف وی از مداخله در بافت ک

ساکنان است. کاربری پیشنهادی وی، معاصرسازی و شیوه اقدام بازسازی است. روش مداخله وی 
 (41همان : )اصوال بر پایه روش حفاظتی ـ تزئینی بنا شده است 

است، نقاش، « شارل ادوارد ژانره»لوکوربوزیه که نام اصلی وی : (1887ـ  1965 )لوکوربوزیه

یکی از اعضای اصلی چهارمین کنگره  1928ر و شهرساز سوئیسی االصل میباشد. وی در سال معما
سیام بود. این کنگره سعی داشت تا اصولی را برای شهرسازی جدید تدوین کند. بهترین وسیله جهت 

های  ها، اصول و دستورالعمل . بر اساس نظریه(1378:15بحرینی ،)تدوین این اصول، منطقه بندی بود 
مورد نظر وی میتوان به این نتیجه رسید که هدف وی از مداخله در بافتهای شهری، بهبود کارکرد با 
تخریب کالبد میباشد. کاربری پیشنهادی بر پایه منطقه بندی است. منطقه بندی که بر اساس چهر 
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ازی است نه عملکرد اصلی مسکن، اوقات فراغت/ رفت و آمد و کار استوار است و شیوه اقدام ،بازس
 . (43ـ  44همان : )بهسازی و نوسازی. روش مداخله وی عمدتاً حفاظتی ـ بهداشتی است 

مامفورد مورخ امریکایی عالقمند به مسائل شهری ،از شاگردان و پیروان : (1895 )لوئیس مامفورد

. به چاپ رسید 1938است که در سال « فرهنگ شهرها»پاتریک گدس بود. مهمترین اثر وی کتاب 
وی اعتقاد داشت برای حل مسائل شهرها باید شناختی عمیق نسبت به مسائل شهر پیدا کرد و عدم 

ها شده  حومه مشکالت کنونی شهرها به طور واقعی و افزایش وسایل نقلیه منجر به گسترش درک
که  مامفورد میتوان به این نتیجه رسید ها، اصول و دستورالعملهای مورد توجه است. بر اساس نظریه

هدف وی از مداخله در بافتهای شهری، حفظ کالبد بافتهای تاریخی بر اساس شکل سازمند آن و پاسخ 
به نیازهای معاصر میباشد. کاربری پیشنهادی وی، همان کاربریهایی است که طرحهای آمایشی مطرح 

داخله وی بر ساخته اند و شیوه اقدام بهسازی و نوسازی است و کمتر به بازسازی توجه دارد. روش م
 پایه روش جامع مرمت شهری است. 

لینچ معمار و شهرساز امریکایی است که مهترین اثر وی کتاب : (1918ـ  1984 )کوین لینچ

به چاپ  1980میباشد که در سال « تئوری شکل خوب شهر»و آخرین اثر وی، کتاب « سیمای شهر»
 مری آیینی و دائمی میدانست. بر پایه نظریهرسید. لینچ به امر حفاظت بسیار توجه داشت و حفاظت را ا

های لینچ میتوان به این نتیجه رسید که هدف وی از مداخله در بافتهای کهن،  ها، اصول و دستورالعمل
ایجاد حس تداوم و خوانایی و سرزندگی در کالبد بافت قدیم میباشد. کاربری پیشنهادی وی بر اساس 

ست و شیوه اقدام بهسازی، نوسازی و بازسازی است. روش طراحی منظر شهر یا منطقه کالنشهری ا
 . (45همان : )مداخله وی، بر پایه روش جامع مرمت شهری است 

  سابقه و پیشینه تحقیق

در منابع  (با رویکرد توانمندسازی و مشارکت مردم  احیا و بازطراحی)گرچه مسائل بافتهای فرسوده
داخلی افغانستان موجود نبوده اما بعضی اقداماات صورت گرفته است که موردی وتا حدودی سلیقه ای 
میباشد. علی رغم اشتیاقی که در یافتن پاسخ به مشکالت بافتهای فرسوده و تاریخی وجود داشته است 

افت های فرسوده و تاریخی از این منظر یعنی انتخاب و ترجیع نوعی برنامه ریزی برای توانمندسازی ب
 در تحقیقات گذشته اقدام چشمگیری صورت نگرفته است. 

بابررسی تحقیقات یا پژوهش های انجام شده، چنین استنباط میشود که با وجود تالش در جهت ارائه 
راه حل در راستای رفع مشکالت بافت های تاریخی و فرسوده شهری عمومآ از زاویه ای خاص به این 

پرداخته شده است و معضالت در یک فرآیند کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی از موضوعات 
تحقییقات انجام شده تالش در جهت احیا، مرکز شهر را متوجه محالت مسکونی و رفع کمبود ها قرار 
داده اند و برخی دیگر از زاویه مرمت آثار تاریخی موجود در مرکز شهر ورسیدگی بر مباحث کیفیت 
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ندگی در آن پرداخته اند .در این تحقیق میتوان واز منابع خارجی و بین المللی از جمله کتاب ها ز
  ومقاالت چاپ شده در کشور ایران و سایر کشورهای دنیا در مورد بافت های فرسوده اشاره کرد.

دراین  ، نوسازی و بهسازی شهری، انتشارات سمت، چاپ دوم.(1386)فالمکی، محمد منصور

به شیوه های عملی اجرای پروژه های نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری در سطح  کتاب
  بین الملی و ملی از جمله نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم شهر مشهد اشاره شده است.

، بافت های تاریخی شهر تبریز، انتشارات (1385 )عمرانی، بهروز، اسماعیل سنگری، حسین

اب از دو زاویه تاریخی و معماری شهرسازی به شهر تبریز نگریسته است که به دراین کت سمیراتهران.
نگرش مولفین کتاب که یکی باستان شناس و دیگری معمار میباشد، مربوط میگرد.همچنین این کتاب 
شامل مباحث تاریخ، جغرافیا، اقلیم شناسی، باستان شناسی و معماری و شهرسازی تبریز بوده که هر 

  مباحث تاآن حد که بتواند مقصود کتاب را برساند استفاده شده است. کدام از این

، مشارکت پایدار مردمی در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده (1387 )حسین، سید جواد

  شهری، انتشارات سخن گستر مشهد.

  ، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران چاپ هشتم.(1395 )محسن حبیبی و ملیحه مقصودی

در شرایط  نظری کاوش مشارکتی؛ شهرسازی – حبیبی، سید محسن، سعیدی رضوانی، هادی

دراین مقاله با بررسی برخی از مهمترین نظریه های شهرسازی مشارکتی با توجه به شرایط ایران  ایران.
را تالش شده است تا به انگاره تلفیقی دست پیدا کرد. تا به وسیله آن، بتوان هم نظریه های مشارکتی

با یکدیگر مقایسه نمود و هم جایگاه کشور رادرزمینه شهر سازیمشارکتی مشخص کردوهمچنین سعی 
کرده است تا موقعیت طرح های شهرسازیکشور که به عنوان طرح های مشارکتی مطرح میشوند در 

 این نگاره تعین کند

در  .ها راهبرد و ها ضرورت تهران؛ شهری فرسوده های بافت نوسازی توسعه – عندلیب، علی رضا

این مقاله ضمن تعمق در علل فرسودهگی و پیامد های ناشی از آن، مجموعه اقدامات گذشته را فقد و 
با توجه وضعیت موجود بافت های فرسوده شهر، راهبردی های کالن سازمان نوسازی شهری تهران 

ر تحت عنوان مدیریت را به عنوان متوالی بافتهای فرسوده شهری معرفی می کند. ودر مقاالت دیگ
نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، که با پرداختن به الگو های مختلف مدیریت شهری و در دفاع 

 از انقالب اسالمی ایران را پیشنهاد می کند. 

در جریان بازطراحی بافتهای فرسوده با رویکرد توانمندسازی و مشارکت مردم که از جمله مهمترین 
سوی مسئولین و مدیران شهری باید مورد توجه قرار بگیرد توانمندسازی از نظر  موضوعاتی است که از

ساکنین و جلب مشارکت مردمی است. مردم باید با حقوق خود، یعنی داشتن مسکن مناسب ،امن و 
استفاده از خدمات شهری و امکانات زندگی امروزی آشنا باشند و در بافت فرسوده نیز بتواند از این حق 

ACKU

http://www.jupa.urbancenter.af/


 یومهندسیشهرسازیپژوهش–یمجلةعلم ■110

.afcenterurbanupa.j.www 

کنند. بنابراین در زمان تهیه طرحهای راهبردی و اصالحی در احیا و بازطراحی بافت های  استفاده
فرسوده باید با جلب مشارکت مردمی تمام تسهیالت و اقدامات دولت در جهت تشویق ساکنین به امر 

ور بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده محل زندگی خود به اطالع عموم برسد. به عبارتی ما نیازمند حض
 مشارکت شهروندان در بهسازی و بازسازی وبازطراحی بافتهای فرسوده با رویکرد توانمندسازی هستیم. 

 

 روش تحقیق  

پایه علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی روش تحقیق: 

گرچند این تحقیق مسئله محور است و مسئله  (1376مرتضی ،)مبتنی است که در آن علم به کار میرود.
باید از طریق طراحی حل گردد. نیاز به فرضیه نیست. چون بعد از تحقیق و طراحی پیشنهادهای مناسبتر 
جهت بهبود محله به اساس اسناد و تجربیات موجود در ادبیات مداخله در بافت های فرسوده شهری 

 جستجو میگردد. 

 

به طور کلی روش های توصیفی و تحلیلی برای انجام تحقیق را به  انواع روش انجام تحقیق:

  تکنیک های اسنادی یا بررسی اسناد، مصاحبه، مشاهده و مستند سازی تقسیم میکند.

در ابتدا از مطالعات سابقه تحقیق در این مورد آغاز گردید بعد از مراحل تحقیق در این پژوهش: 

رزیابی قرارگرفت سپس سواالت و فرضیه ها مطرح گردید. انتخاب موضوع، ضروریات تحقیق مودر ا
  که روش و اهداف تحقیق مشخص شد که باید نمونه موردی از نزدیک مشاهده صورت بیگیرد و

شیمای تحقیق  (1-3)همچنان پرسش نامه ها در بین ساکنین محله چنداول توضیع گردد که در شکل 
از کتاب ها،ژورنال ها، پایان نامه ها و سایر موارد از نمایش داده شده است که در تحقیق مطالعاتی، 

قبیل سایت های انتر نتی استفاده بعمل آمده است. در تحقیق میدانی، از بازدید فزیکی ساحه از کالبد 
ساختمان های موجود، راه ها، مراکز تجاری، تکیه خانه ها ،مساجد، مراکز صحی، مراکز ورزشی و غیره 

دیک مشاهده بعمل آمد و نسبت مشکالت امنیتی نتوانستیم که زیادتر از عکس در نمونه موردی از نز
های محل استفاد نمایم باوجود درخواست از مسئولین تکیه خانه عمومی چنداول اما اجازه عکس 
برداری داده نشد با آن هم سعی و تالش نمودیم که در این تحقیق از گزینه های بهتر استفاده کنم تا 

ق علمی بهتر به جامعه و مردم خویش ارایه کنم.و روش پرسشنامه هم در بین ساکنین باشد یک تحقی
پرسشنامه پاسخ دریافت گردید که در اینجا بعد از جمع آوری ارایه  147محله توضیع گردید که حدود 

پاسخ های پرسشنامه ها و مصاحبه ها انجام شده دراین تحقیق که از روش های توصیفی و تحلیلی 
ررسی قرار گرفته است. و در بخش میدانی از  روش های مشاهداتی از نمونه مورد مطالعه تحلیل مورد ب

 EXCEL ،SPSSوبررسی آن  توسط پروگرام ها مختلف صورت گرفته است کهاز جمله پروگرامهای 
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،GIS وRIVET ای جهت تحلیل، جمعبندی وطرحهای پیشنهادی صورت گرفته است که در فصل ه
 .تحریردرآمده استبعدی به رشته 

 
 روش تحقیق -1شکل 

  

 

 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

 بستر طرح 

 منطقه شناخت موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی و عوامل طبیعی شهر کابل: 

سال  200کابل عبارت از مجموعه ای از وادیهای سرسبز و شاداب و پر جمعیت است. کابل بیش از 
متری از سطح دریا و در بستر  1800است که پایتخت کشور افغانستان است. شهر کابل در ارتفاع 

 را کابل حصار که مانند تپه و پست کوههای درمیان منطقه این. دارد قرار شیرپنج –جنوبی دریا کابل 

 کابل دریا بستر و شیردروازه کوه شمالی دامنه بین کابل قدیمی شهر. است گرفته قرار میآورند، وجود به

  
  

  

  

  

  

  

  

 روش   تحقیق

 تحقیق   میدانی

 ها و     پرسشنامه  
   مصاحبه

     یا   ساحه بازدید
 مشاهداتی

   تحقیق

 مطالعاتی

 ها کتاب ،  ژورنال    
     پایان ،  ها نامه ها  

 وغیره

   تجزیه   و   تحلیل  
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 69دقیقه شمالی و طول  30درجه  34عرض در حاصلخیز وادیهای این میان در کابل شهر. دارد قرار
 دقیقه شرقی واقع شده است .  18درجه و 

کابل یکی از قدیمیترین شهرهای دنیاست. در کتاب مقدس ویدا به نام کبه سابقه تاریخی کابل: 

Kabha های اوستا از آن به نام کوبها  و در پارچهKobaha   یاد میشود .نویسندگان کالسیک یونانی

و کووا ثبت کرده و همچنان مردم فارس و ارستو این  Kophfsفس یا کو Kophenآن را کوفن 

 اند.   خوانده Khoaspesشهر را خوسپس 

 

  (محله چنداول کابل)مطالعه و شناخت ضوابط و مقررات و بررسی نمونه موردی 

محلهی چنداول از یک طرف محل زیست شخصیتهای واال و نیکنام، محله چنداول و موقعیت آن: 

سیاسی، فرهنگی، هنری ورزشی کشور محسوب میگردد، از طرف دیگر از دیرزمان بدین سو جامعهی 
 در اینجا سکونت داشتهاند . (ص)اهل تشیع و محبین اهل البیت پیامبراسالم 

نفر را در  3500اشد که جمعیتی حدود هکتار میب 29مساحت محله چنداول حدود اطالعات کلی: 

 خود جای داده است 

چنداول از لحاظ لغوی، یک واژهی ترکی است. طوریکه در لغتنامه دهخدا و فرهنگ وجه تسمیه: 

فوجی را  (از برهان)در لغت گروه و جماعتی را گویند که از لشکر براء  (چَ ،وُ)معین آمده است: چنداول 
های پیشرو  دسته)از دنبال لشکر حرکت میکند، به خالف هراول و قراول گویند که برای حفاظت لشکر 

 .  (افواج

ای از سربازان اطالق  بنابراین از نظر لغوی چنداول کلمهی ترکی است، که از لحاظ نظامی به قطعه
های دفاع از وطن و  های فوج در زمان لشکرکشی میگردد که جهت حفاظت از ارتش در عقب دسته

 استقالل در حرکت بودند، و به زبان دری فارسی عقبدار ارتش گفته میشود . 

قمری از طرف دولت امپراتوری اسالمی احمدشاه افغان، برای  1360به قول عزیزالدین وکیلی: در سال 
ظور شده و من (چنداول باشی)سربازان شیعیان افغان عنوان چنداوالن، و برای سرکردهی جمعیت آنها 

این نام بر ناحیهی چنداول کابل که مسکن قوم ولی محمدخان جوانشیر است تا اآلن باقی مانده است. 
ولی محمدخان چنداول باشی در خدمت حفظ امنیت در یکی از والیات شمال افغانستان به شهادت 

 رسید . 

سر بزرگ او گل محمدخان ی چنداول باشی از جانب دولت امپراتوری اسالمی احمد شاهی به پ و رتبه
اعطاء گردید . لهذا نظر به قولی که بیان گردید، چنداول یک واژه عسکری است و گذر چنداول به 
معنی مسکن چنداوالن میباشد که از عهد اعلیحضرت احمدشاه درانی در گوشهی شهر قدیم کابل سکنا 

 اند .  گزین گردیده
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نوان یک مکان مسکونی مشتق و تغییر یافته از کلمه اما به نظر اینجانب وجه تسمیهی چنداول به ع
چنداول که در ترکی به معنی طایفه، قبیله ،گروه، مردمان، قوم و جماعت میباشد، اشتقاق یافته. زیرا 

ی چنداول متعلق به یک ایل یا طایفه نامگذاری گردیده مانند: ایل جوانشیر، ایل  هر گذر و یا کوچه
  (1392فصل نامه چنداول کهن)، ایل کبرلو، ایل کله وغیره کرد، ایل شاهسمند، ایل خاف

 
 موقعیت محله چنداول در شهر کهنه کابل و مشخص کننده زمین های محله-2شکل 

 
 ARG GISبا استفاده از  1398منبع: پژوهشگر 

 

 نتایج توصیفی و تحلیلی تحقیق 

پرسشنامه بین شهروندان محله چنداول شهر کهنه کابل توزیع گردید، طوری که پرسشنامه  147تعداد 
ها توسط سرپرست خانوارها پاسخ ارایه گردیده است ،نتایج به دست آمده از پرسشنامه های توزیع شده، 

سال  80الی  31مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصله نشان می دهد  که اوسط سنی افراد از 
 88.9بوده که بیانگر کهولت سنی در سرپرست خانوارها در این محله می باشد. محل تولد اکثر آنها 

درصد فارغ صنف دوازدهم یا بکلوریا و بیشتر  74درصد محله چنداول شهر کابل بوده که از این تعداد 
باشد.  نفر می 6نفر و میانگین بعد خانوار  16نفر و حداکثر بعد خانوار  2از آن میباشند .حداقل بعد خانوار 

الی  31با توجه به اهمیت سابقه سکونت پاسخگویان، اوسط سابقه سکونت در محله چنداول تقریبااز 
درصد پاسخگویان شاغل بوده که این امر  70.4همچنین نشان می دهدکه سال می باشد، یافته ها  80

درصد دارای شغل  59.3بیانگر وضیعت مناسب اشتغال در محله مورد مطالعه می باشد از این شاغلین 

ACKU

http://www.jupa.urbancenter.af/


 یومهندسیشهرسازیپژوهش–یمجلةعلم ■114

.afcenterurbanupa.j.www 

درصد کارمند دولت میباشند که با چنبن وضیعتی میزان درآمد نیز در محله مورد نظر  11.1آزاد و 
افغانی در ماه می باشند.  20000الی  8000درصد آنها دارای درآمد  81.5که مناسب می باشد طوری

درضمن به دالیلی باشندگان محل از بیان درآمد حقیقی خود امتناع نموده ومبلغ پایین تر ازحد درآمد 
واقعی خود بیان می کردند .نقاط قوت بسیار خوب محله چنداول احساس تعلق باالی ساکنین به محله 

درصد آن در واحد های مسکونی  81.5درصد زمین های شخصی بوده که  100باشد، که حدودا خود می 
درصد در واحد های مسکونی کرایی و گروی زندگی میکنند. ودر قسمت نوسازی یافته  18.5شخصی و 

های بدست آمده گویای این واقیعت است که نوسازی کامل در محله چنداول از وضیعت چندان مناسبی 
درصد از سرپرست خانواده ها واحدهای مسکونی خود را نوسازی  37ار نمی باشد به گونه که تنها برخورد

کامل کردهاند، از مهمترین عوامل موثر در عدم تمایل افراد در بازطراحی واحدهای مسکونی، عدم 
از  درصد از ساکنین بیان داشته که نشانگر این واقیعت است که 100توانایی مالی آنها می باشد 

راهکارهای اصلی برای بازطراحی ،توانمندسازی مالی وهمچنان مشارکت ساکنین استفاده نشده است. 
از تحلیل نتایج بدست آمده که از میان شاخص های مورد نظر بهترین وضعیت متعلق به حس تعلق به 

ای اساسی درصد است. تجربه نشان داده است که یکی از فاکتوره 100محله می باشد که میانگین آن 
در زمینه بازطراحی با رویکرد توانمندسازی و مشارکت مردمی حس تعلق باال به محل سکونت می 

 باشد که محله مورد نظر از این نظر در سطح عالی قرار دارد. 

در مرحله بعدی تمایل همکاری با شهرداری قرار دارد. که در این میان تمایل همکاری با شهرداری از 
درصد از ساکنین خیلی زیاد اعتماد  37درصد برخوردار است. که حدودا  100یعنی  وضعیت مناسب تری

به شهرداری محله چنداول دارند این امر می تواند به مسئوالن شهرداری نوید بخش باشد که در صورت 
فراهم شدن سازو کارهای مناسب از طرف شهرداری محله چنداول شهر کهنه کابل از پتانسیل نسبتا 

در زمینه همکاری با شهرداری در جریان بازطراحی واحدهای مسکونی برخوردار است. در حالیکه باالیی 
درصد هیچ اقدام صورت نگرفته است و  70.4اقدامات شهرداری در بازطراحی واحد های مسکونی 

درصد  25.9درصد کم و  40.7همچنان توجه دولت در بازطراحی محله چنداول از نظر ساکنین در حدود 
درصد ساکنین  6.92لی کم بوده. که در زمینه عوامل تسریع در بازطراحی واحد های مسکونی حدودا خی

بیان کرده اند که مهترین عوامل تسریع کننده فرایند بازطراحی واحد های مسکونی همکاری دستگاه 
های دولتی است. همچنین مشاهده می شود که آگاهی از برنامه های شهرداری دربازطراحی واحدهای 

رداری در رابطه با مسکونی در سطح پایینی قرار دارد که این امر حاکی از اطالع رسانی ضعیف شه
برنامه های خود در جریان بازطراحی محله است طوریکه در اکثر موارد از تشویق ها و تخفیف های 

 شهرداری در زمینه بازطراحی واحدهای مسکونی، راه ها و اماکان عمومی اطالع کافی نداشتند. 

 
 

ACKU

http://www.jupa.urbancenter.af/


Error! No text of specified style in document..115 ■پژوهشیشهرسازیومهندسی–علمیمجله 

.afcenterurbanupa.j.www 

 
 در باز طراحی محله چنداولنمودار شاخص های تاثیر گذار بر توانمندسازی و مشارکت مردمی -3شکل 

 
پرسش که مطرح گردیده است که ایا از استراتیژی دولت در توانمند سازی و  1398نتایج تحقیق 

 درصد ناراضی استند.  63درصد آن راضی و  37مشارکت مردم راضی استید یا خیر؟ در پاسخ 

 

 کیفیت و قدامت ساختمان ها 

که تعداد زیادی بافت تخریبی و همچنین اثار تاریخی نیز بیشـــتر بناهای محله مرمتی میباشـــند 
مشاهده میشود. که قدامت این ساختمان ها از دید پاسخگویان این تحقیق چنین بیان شده است که 

سال قدامت دارد. الزم به ذکر است که در بخش طراحی و بازطراحی  80درصد آن بیشتر از  85.2
میتوانیم از بافتهای ناکار آمد مرمتی و تخریبی جهت تخریب، تجمیع و تغییر کاربری استفاده نماییم. 

  (3-4 )شکل

 نقشه ونمودار قدامت ساختمان های محله چنداول -3-4شکل 

 

 Arc GISت میدانی و با استفاده از برداش 1398منبع: پژوهشگر 
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 تعداد طبقات ساختمان ها  

طبقه نیز  2-4اکثر ساختمانهای محله یک و دو طبقه هستند و تعداد کمی ساختمانهای تازه ساخت 
مشاهده میشود که البته به سرعت در حال افزایش اند. که در تحقیق حاضر چنین استنباط گردیده، که 

 7.4درصد ساختمان ها دو طبقه،  70.4درصد ساختمان ها یک طبقه،  18.5نظر به تعداد پاسخگویان 
. همچنان تعداد اتاق درصد ساختمان ها بیشتر از سه طبقه میباشد 3.7درصد ساختمان ها سه طبقه و 

اتاق میباشد  2الی  1درصد آن   7.4ها که در ساختمان های این محله میباشد نظر به پاسخگویان 
اتاق میباشد.  6درصد بیشتر از  18.5اتاق و همچنان  6الی  5درصد  18.5اتاق ، 4الی  3درصد  55.6

  (5-4و  4-4 )شکل

 
 نمودار طبقات و تعداد اتاق های ساختمان های محله چنداول -4-4شکل 

 
 نقشه تعداد طبقات ساختمان های محله چنداول -4-5شکل 
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 Arc GISبا استفاده از برداشت میدانی و  1398منبع: پژوهشگر 

 جنس مصالح یا مواد ساختمانی استفاده شده در ساختمان های این محله  

حله با توجه به مشاهدات میدانی اغلب از اسکلتهای خشت و چوبی میباشد. مصالح به کار رفته در این م
نماهای ساختمانها نیز بیشتر نماهای خشتی و کاه گلی میباشد. همچنان در این تحقیق پاسخ های که 
در پرسشنامه ها ارایه گردیده است چنین دریافت میگردد، که درقسمت مواد ساختمانی استفاده شده در 

درصد از پاسخگویان بیان داشته اند که از مواد سنگ وخشت خام استفاده  70.4دیوار ها ، تهداب ها و
 (6-4)درصد از پاسخگویان استفاده از سنگ و خشت پخته را بیان داشته است .شکل  29.6شده و 

درصد آن از چوب و گل استفاده  74.1همچنان در پوشش این نوع ساختمان ها از نتایج بدست امد که 
درصد آهنگادر و خشت پخته استفاده شده  14.8درصد آهنگادر و تخته چوب استفاده شده ، 14.8شده ،

ایج بدست درصد از آهنکانکریت استفاده شده است. نمای بیرونی ساختمان های این محل از نت 3.7و 
درصد  3.7درصد خشت خام و  7.4درصد پلستر ، 33.3درصد گاهگل ، 55.6امده نشان میدهد که 

 خشت پخته میباشد. 

 
 نمودار های مواد ساختمانی تهداب ها و دیوار ها مواد پوشش و نمای بیروی ساختمان های محله چنداول-4-6شکل 

 

 1398منبع: نتایج تحقیق 
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 نظام کاربری و عناصر شاخص های اطراف محله  

. دارد وجود نیز تجاری و تجاری –اکثر واحدهای درون محله، مسکونی میباشند و واحدهای مسکونی 

های کاربری دیگر از. اند گرفته قرار اصلی معابر حاشیه در و محله اطراف در غیرمسکونی کاربریهای اکثر
موجود در درون محله میتوان به وجود مدارس متوسطه و مساجد و انبار اشاره کرد. مهمترین عنصر 

 شاخص نیز تکیه خانه چنداول میباشد. 

 
 نقشه کاربری وضع موجود و شاخص های اطراف محله همرا با تصاویر اطرف محله چنداول -4-7شکل 

 

 تحلیل و طرح های پیشنهادی 

 بررسی ویژگیهای محله 

اکثر واحدهای مسکونی درون محله از نظر تفکیک مناسب میباشد. که در این تحقیق نتایج بدست 
درصد  9.51متر مربع است  100درصد مساحت زمین های مسکونی کمتر از 6.29آمده نشان میدهد، که

  (8-4)مترمربع میباشد .شکل  200اقی بیشتر از مترمربع میباشد ،و متب 200زمین ها مسکونی 
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 نمودار مساحت زمین های مسکونی و نقشه توده و فضا محله چنداول -4-8شکل 

 

 1398منبع: نتایج تحقیق 

های دسترسی  همچنین با توجه به نقشه توده و فضا، ارگانیک بودن بافت محله و نامنظم بودن شبکه
که از نظم خاصی پیروی نمیکنند، به چشم میخورد. که باعث نفوذپذیری کم و مشکالت خدمات رسانی 

 شهری میشوند. 

 

 نفوذپذیری  

نفوذپذیری معابر در محله در برخی نقاط مناسب و در برخی معابر فرعی بسیار نامناسب میباشد. در این 
درصد 59.3درصد سرکهای ارتباطی باز و خامه و  40.7که تحقیق نتایج بدست آمده نشان دهنده آنست 

  (9-4)کوچه های تنگ و باریک میباشد .شکل 

 نمودار وضعیت مسیر راه خانه های محله همراه با تصاویر نفوز پزیری محله چنداول  -9-4شکل 

  
 1398منبع: نتایج تحقیق 
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 وضعیت زیست محیطی  

نارسائیهایی از قبیل کیفیت پایین سیستم دفع آبهای سطحی، از لحاظ زیست محیطی نیز محله با 
فاضالب و جمع آوری فاضالبهای خانگی مواجه است .همچنین کیفیت کف معابر نیز اکثرً نامناسب 

درصد از شبکه  63همچنان منابع عمده تامین آب آشامیدنی برای خانه ها که  (10-4 )میباشد. تصاویر
درصد  25.9درصد از بمبه دستی آب  استفاده میکنند و همچنان  11.1د ،آبرسانی دولتی استفاده میکنن

و تمام خانه های محل دسترسی کامل به شبکه (10-4 )از ساکنین از چاه آب استفاده  میکنند. نمودار
 برق دارند. 

 
 تصاویر مشکالت زیست محیطی محله چنداولنمودار منابع عمده تامین آب آشامیدنی برای خانه های و  -10-4شکل 

 
 1398منبع: نتایج تحقیق 

 
 نقاط قوت ها و ضعف ها در محله چنداول: 1جدول 

  (Strengths)نقاط قوت  (Threatsضعف)  

 ینامناسب غالب  واحدها تیفیبافت فر سوده ونامنا سب وک- 
   یمسکون

از  یبرخ نییسرانه پا -کم معابر  یرینامناسب و نفوذ پذ تیفیک -
 (  طیو پارکنگ وسا یسبز،  درمان ی)فضا هایکاربر

 دفع فاضالب   ستمیو نبود س یسطح یمشکالت دفع زباله وآبها -
 تیمحصور جادیها و  ا کوچه رنســـبت بدنه به کف د تیعدم رعا -
    ادیز

عنصـــر فرا  کیخا نه به  عنوان  هیوجود تک -
    یشهر

چون مسجد با   یعموم یوجود فضـــاها-
 مناسب در سطح محله  یپراکندگ

 اشتغال زا     یمحل عیوجود صـــ نا  -
حاکم بر کل  محله و بافت  یبافت مذهب-

از  یدر بخش یا رهیو عشـــ یقوم ،یســـنت
 محله 
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 نیب یمحله  عدم هماهنگ یها گوشه و کنج پنهان در کوچه
 شده و فرسوده    ینو ساز یساختمانها

و ا ماکن  ریبا یها نیزم لیساختمانها  تبد  یدر نما یعدم هماهنگ-
 تجمع زباله   یمخرو به به  محلها

 زنان محله  نیبخصوص در ب تیعدم احساس امن -
در دا خل مح له با عث شــده اســت  یحیعدم وجود م کان تفر -

 طیشرا-که افراد اوقات فراغت خود را در خارج از محله بگذرانند   
 از خانوارها در  محله    ینامناسب بعض یاقتصاد

   یمسکون یدر نواح یمحل ریغ ی هینقل  لیعبور وســــا -
 در محله    یکم معابر فرع ییروشنا -
 یمهم درون محله ا یاز گرهها یبرخ یرفتگآب گ-

 یخیتار زشبا ار  یمیقد یوجود بنا ها -
   یومشخص  بودن علت نامگذار یاصالت اسم  -
 شهر     یمحله به هسته  مرکز یکینزد-
مناســب به  خطوط حمل نقل  یدســترســ-

   یداخل شهر
 در  اطراف محل یوجود محور تجــار - 

 1398منبع: نتایج تحقیق

 
 فرصت ها و تهدید ها در محله چنداولمسئال نقاط : 2جدول 

  (Opportunities) فرصتها   (Threats) تهدیدات 

عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری ونگاه  
 سیستمی به محله 

عدم هماهنگی بین ســـازمانهای مختلف  
 درجهت انجام کارهای مشترک در محله

  عدم وجود چشـــم انداز پایدار برای محله   
 عدم حمایت مسؤوالن از صنایع بومی محله 

 محله فرسوده و سنتی بافت تخریب امکان 
  زلزله هنگام در انسانی تلفات وقوع و

جذب جمعیت سواره فراوان از سایر محالت  
  به دلیل وجود بازار اصلی

افزایش روزافزون اســــتفــاده از  
  خودروهای شخصی 

عدم رســـیدگی و نظارت الزم در مورد  
پوشش گیاهی معابر از سوی سازمانهای 

 زیربط 

ها به  از بین رفتن کف و آســفالت کوچه 
علت شرایط آب و هوایی نامساعد و پدیده 

  آب ماندگی 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تاریخی در داخل محله برای جذب گردشگرانوجود اماکن  

  وجود مسجد پل خشتی و اماکن تاریخی در اطراف محله 

 وجود بازارچه قدیمی در ضــلع شمال شرقی محله  

امکان اســـتفاده از زمینهای بــایر در جهــت رفع کمبود  
  کاربریهای مورد نیاز محله (فضای سبز، ورزشی وغیره) 

از مســاجد و فضـــاهای تاریخی محله امکان اســتفاده  
  درجهت افزایش تعامالت اجتماعی

امکان اســـتفاده از اماکن تــاریخی برای فعــالیــتهــای  
 فرهنگی و تاریخی 

  امکان افزایش میزان حس تعلق و هویت در محله  

 شبکه گذربندی مناسب در اطراف محله  
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 1398منبع: نتایج تحقیق 

 

 اکنین به بازطراحی محله چنداول و ضروریات اولیه آنها ستمایل 

درصد به  100در این تحقیق نتایج های بدست آمده نشان دهنده این است که ساکنین محل تمایل 
بازطراحی محله دارد. که این باعث میشود تا پرسش در مورد ضروریات اولیه ساکنین محله مطرح 

درصد بیان کردند که راه مناسب ضروریت اولیه شان  66.7داست. که پاسخگویان در مورد حدود گردی
درصد پارک تفریحی را بیان داشته است و  3.7درصد خواهان پارکنگ وسایط میباشد ، 22.2میباشد .

درصد آن بیان داشته که ساختمان های سابقه تخریب و دوباره خانه های جدید اعمار  7.4همچنان 
 گردد. روی این ملحوض راه مناسب ترجیح داده میشود که در این پروژه طرح گردیده است. 

 
 نمودار ضروریات اولیه ساکنین در بازطراحی محله چنداول -11-4شکل 

 
 1398منبع: نتایج تحقیق 

 

 های طراحی و تعریض معبر درون محله  حوزه 

با توجه به بررسی اطالعات جمع آوری شده از وضع موجود، نقشههای مرتبط با محله و جدول سوات 
که به دقت به ابعاد گوناگون محله پرداخته است ،برای بازطراحی محله سیاستهایی مطابق با جدول 

) چند حوزه طراحی را مشخص مینماییم .البته 12-4بدین منظور در ابتدا طبق شکل (سوات مطرح شد. 
این نکته قابل ذکر است که فضای جلوی تکیه خانه از گزینههای مناسب برای طراحی میباشد ولی با 
توجه به مشکالت درون محله ای سعی شده است تا محدودههای مشخصی از داخل بافت با توجه به 

نند کیفیت ساختمان و معابر موجود برای طراحی انتخاب گردند تا در زمینه بهبود محله از نقشههایی ما
لحاظ فضاهای شهری و کاربریهای مورد نیاز، مثمر و ثمر بخش واقع گردد.از دالیل انتخاب این گزینه 
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یا به عنوان پیشنهاد میتوان به نفوذ پذیری کم درون محله و عدم دسترسی موتر های کمک رسانی 
 امبوالنس ها در مواقع ایجاد بحران اشاره کرد . 

همچنین به علت وجود کاربریهای مسکونی در دو طرف معبر که اکثرا بافت تخریبی هستند، تعریض 
 معبر به راحتی میتواند صورت گیرد. 

 
 نقشه حوزه های طراحی محله و عریض ساختن معبر در محله چنداول -12-4شکل 

 

 محله و طراحی مقابل تکیه خانه طراحی مرکز   

انتخاب مرکز محله در این محل بنا به دالیلی همچون دسترسی مناسب به تمام بافت، عدم وجود 
 بناهای باارزش و وجود بناهای تخریبی و مرمتی از لحاظ کیفیت ساختمان ها میباشد . 

 شد:  کاربریهایی که در مرکز محله در نظر گرفته شده است به قرار ذیل میبا

 ها و کالسهای فرهنگی.  انه فرهنگ محله به منظور باال بردن سطح فرهنگی با اجرا برنامهخ-

 ربری درمانی برای تسهیل در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح محله. کا-

 ربریهای تجاری با توجه به نیاز ساکنین محله و هماهنگ با کاربریهای فرهنگی و درمانی.  کا-

یجاد فضای سبز جهت رفع کمبود سرانه وضع موجود و همچنین فضایی جهت تعامل اجتماعی ا-
 ساکنین محله. 

یجاد فضای ورزشی جهت رفع کمبود سرانه وضع موجود و همچنین محلی برای اوقات فراغت ا-
 وانان.  ج

به علت قدمت تاریخی این تکیه خانه و همچنین عدم وجود فضای عمومی در محله، این محل برای 
ایجاد فضایی با توجه به شخصیت تکیه خانه برای تعامالت اجتماعی مردم محل و همچنین شهر کابل 

 پیشنهاد داده شده است . 
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 یجاد گشایش در جلوی تکیه خانه ا-

 ه به این محدوده دم اجازه ورود سوارع-

 یجاد سنگفرش مناسب ا-

 یجاد کاربریهای فرهنگی ا-
 

 نقشه بازطراحی در مرکز محله و بازطراحی مقابل تکیه خانه محله چنداول -13-4شکل 

 

  نظریات مدیران و کارشناسان شهری در خصوص بافت های فرسوده

نظر مدیران شهری براساس قوانین ومقررات الزم به یادآوری است که با یک تعداد مدیران ارشد 
وکارشناسان شهرداری منطقه شهر کهنه کابل مصاحبه گردیده است، طوری که در جریان مصاحبه ها 

 . در خصوص قوانین ومقررات احیا بازطراحی بافتهای فرسوده صورت گرفته بود چنین نتایج آمده است

 وز بودن  قوانین  بر-

 وانین شفاف و عاری از ابهام ق-

 سخگو بودن قوانین موجود در مشارکت شهروندان پا-

 الء قانونی خ-

 مکان مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی  -

 یزان تأثیر قدرت قوانین بر فرایند احیا و بازطراحی م-

مناسب درخواست کرده اند که در طرح درصد راه های  66.7نظر به ضروریات اولیه پاسخگویان که 
 پیشنهادی راه مناسب طرح گردیده است. 

 

  نتیجه گیری، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات 
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شهر کابل به عنوان یکی از کالن شهرهای افغانستان وهمچنان پایتخت نیز میباشد از این قاعده 
کهنه کابل به خصوص محله چنداول  مستثنی نیست. با توجه به اهمیت مرکز شهر به دلیل وجود شهر

که دارای جا های تاریخی از جمله مساجد کهن و زیادت های مذهبی گستره بافت قدیمی وسعت زیاد 
و تمرکز باشندگان وسایر مردم از گذشته شاهد مداخالت متعددی بوده است . بنابراین در این تحقیق 

بافت فرسوده شهر کهنه کابل محله چنداول  با ریشه یابی مشکالت بافت های فرسوده  شهری از جمله
و بررسی عوامل موثر در توانمندسازی و مشارکت مردم در فرآیند احیا و بازطراحی واحدهای مسکونی 
سعی شده موانع مشارکت مردم در بازطراحی واحد های مسکونی شناسایی و راهکارهایی اجرایی برای 

اساس نتایجی به دست آمد که در ذیل به آنها اشاره می  از میان برداشتن این موانع داده شود بر این
 شود: 

همانطور که در این تحقیق آمده است، که بنا بر خواسته ها و پیشنهادات ساکنین، اگر بخواهیم روند 
 بازطراحی محله چنداول را سرعت ببخشیم، باید اقدامات زیر به ترتیب اولویت انجام شود: 

 ا ساکنین محله. مکاری دستگاههای دولتی به-1

 لب اعتماد ساکنین نسبت به دستگاههای دولتی. ج-2

 فزایش تسهیالت بانکی (قرضه). ا-3

 فزایش اطالع رسانی دستگاههای دولتی به ساکنین. ا-4

 جه دولت به بازطراحی محالت فرسوده است. تو-5

 

 آزمون فرضیات 

در راستای انجام تحقیق حاضر فرضیاتی مطرح شد که در این قسمت با توجه به یافتههای حاصل شده 
 به آزمون آنها میپردازیم: 

به نظر میرسد بین ویژگی های اقتصادی محدوده مورد مطالعه از قبیل ،میزان درآمد، و تعداد  -1
 شاغالن درمیزان مشارکت مردمی د ر احیاء بافتهای فرسوده شهری رابطه معناداری وجود دارد. 

ی جهت آزمون این فرضیه، یک رابطه معکوس بین درآمد سرپرست خانوار و میزان احیا واحدهای مسکون
وجود دارد. یعنی با افزایش میزان درآمد خانوار، نوسازی نیز کاهش یافته است. نکته قابل توجه این 
است که بین متغیر میزان درآمد خانوار همبستگی کاملی وجود ندارد. یعنی با افزایش میزان درآمد خانوار 

 و میزان مشارکت در  احیاء و بازطراحی واحدهای مسکونی کاهش مییابد. 

 ا توضیحات ارائه شده میتوان فرضیه اول را رد شده دانست. ب

میزان مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسوده  شهرداری وبه نظر می رسد بین عملکرد  -2
 محله چنداول شهر کابل رابطه وجود دارد. 
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ری به شهروندان به منظور آزمون این فرضیه عملکرد شهرداری را با دو متغیر میزان اطالعرسانی شهردا
در رابطه با احیاء بافتها و تسهیالت ارائه شده از طرف شهرداری(تراکم تشویقی، بخشودگی عوارض و 
غیره) را مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل استاستیکی نشان دهنده این واقعیت است که بین میزان آگاهی 

داری وجود دارد. بررسیهای صورت و میزان مشارکت مردم در بازطراحی واحدهای مسکونی رابطه معنی 
گرفته در رابطه با تسهیالت ارائه شده از طرف  شهرداری  در  جهت  نوسازی نشان می دهد که 

درصد از پاسخ دهندگان اظهار  70.4 شهرداری اقدام خاصی در این رابطه انجام نداده است. همچنانکه
بر عملکرد ضعیف شهرداری در این رابطه  داشتهاند که هیچ اقدامی صورت نگرفته است. و این تأییدی

 است  با توجه به توضیحات ارائه شده فرضیه دوم اثبات میشود.

به نظر میرسد قوانین و مقرراتی که در مورد احیا بافت فرسوده شهری وجود دارد ، نقش بازدارندهای -3
 در مشارکت مردمی دارد. پاسخگوی مشارکت مردمی نیست. 

که با کارشناسان و مدیران شهری در رابطه با قوانین و مقرراتی که در مورد احیا با توجه به مصاحبه  
بافت فرسوده شهری صورت گرفته است. از نظر آنها در خصوص شهر کهنه کابل مورد سئوال قرار 
گرفت. که تقریبا کمتراز نیم پاسخ دهندگان که کمتر از حد متوسط است اظهار داشتهاند که قوانین و 

موجود پاسخگوی مشارکت مردمی نیست. و این تأییدی بر نقش بازدارنده ای در مشارکت  مقرراتی
 مردمی دارد.  

 با توجه به توضیحات ارائه شده فرضیه سوم اثبات میشود. 

 

 پیشنهادات 

ز طراحی شهری، به ویژه در بافت های قدیمی بدون مشارکت فعال مردم امکان پذیر نیست، زیرا با-1
مستقیما با زندگی جاری مردم و تعلقات فرهنگی روحی و روانی آنها و در مواردی با تمام این اقدامات 

 سرمایه و زندگی ساکنان در بافتهای قدیمی سرو کار دارد. 

زطراحی بافتهای فرسوده شهری، باید عمدتا توسط مردم انجام شود و دولت باید با طراحی محیط با-2
فعالیت و اخاذ سیاست های تشویقی کنترول و مدیریتی زمینه های تحقق اهداف خود توسط مردم را 

 فراهم نماید. 

ارد کردن سیستم ولت با در نظر گرفتن سیاست های تشویقی برای مالکان بافت های فرسوده و ود-3
 بانکی کشور برای ارائه وام یا قرضه و تسهیالت می تواند بخشی از هزینه ها را تامین کند. 

کی از معضالت باز طراحی بافتهای فرسوده بحث مردمی آن است که بهترین شیوه برای کمک و ی-4
مزد کار دانست زیرا  تشویق به این افراد را اعطای وام یا قرضه های دراز مدت و کوتامدت با حد اقل

 بشترین افرادی که در بافت های فرسوده ساکن هستند، توانایی نوسازی و بازطراحی آنرا ندارند. 
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رصد تخفیف و بخشودگی عوارض و اعطای تسهیالت تشویقی و بانکی باید برای مناطقی که د-5
 بافت فرسوده بیشتری دارد و بناهای فرسوده تر هستند، افزایش یابد. 

 
 

 

 تصاویر از طرح های پیشنهادی  
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 تصاویر از محله مورد نظرهای پیشنهادی  طرح
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 تحقیقی شهرسازی و مهندسی افغانستان –فصلنامه علمی 
 1399، تابستان 1، شماره1دوره

 2-21صص.

 

راهکارهای ارتقاء طراحی شهری محیط های طبیعی به منظور افزایش مطالعه 

 گردشگری )نمونة موردی:  دره پغمان(

 3، دکتر اسداهلل موحدی*2، دکتر محمد علی طبرسا1عصمت اهلل سید

 ، مدرس پوهنتون دعوتماستر طراحی شهری -1
 ، رئیس دانشکده هنر و معماریاستادیار رشته طراحی شهری -2

 دانشگاهمدرس دکتری مهندسی و تکنالوژی ساخت،  -3

 

 چکیده:
امروزه گردشگری یکی از موضوعات موثر و مهم جوامع بشری به شمار می رود. باتوجه به تغیرات و 
توسعه زندگی بشر و یکنواختی محیط های شهری وکاری جوامع انسانی ایجاب می نماید تا محیط ها 

فراغت و رفع خستگی های کاری و محیط زیستی ایجاد شوند. به منظور سرگرمی و گذراندن اوقات 
این محیط ها رامی توانیم به ساحات گردشگردی نام گذاری کنیم و افراد را که از چنین بخش های 

 دیدن می کنند بنام گردشگردان یاد می شود.

توریستی  در این تحقیق سعی شده است که یکی از مناطقی که پتانسیل ایجاد یک منطقه گردشگری و
دارد را در نظر بگیریم و پتانسیل های موجود آن را بررسی کرده و ضعفها و کاستی های آنرا پیدا نموده 
و بعد از این بررسی ها طرحی مناسب برای افزایش گردشگری بخصوص طبیعت گردی در محیط های 

 طبیعی که جاذبه گردشگری دارند ایجاد نماییم.
موزون ومناسب در قسمت های مختلف برای افزایش گردشگردی  هدف اصلی تحقیق ایجاد ساحات 

در مناطق طبیعی و  ایجاد ساحات بازی اطفال، ساحات ازاد گردشگردی، پارکینگ ها عراده جات، 
بهسازی لبه های دریا، ساحات استراحتگاه ساحات غذا خوری وغیره درتحقیق  پرداخته شده 

غیرفعال فعلی موجود وتبدیل آن به نقاط فعال وجذاب  است.وهمچنان باید استفاده از کاربری های
 شود.
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مکان موردی تحقیق  ما قسمت از دره پغمان را تشکیل میدهد که درحال حاضر به حیث ساحه تفریحی 
مردم شهر کابل میباشد که به شکل اولیه ودست نخورده است.این تحقیق به اساس پرسش نامه ها 

ت گرفته است که با درنظر داشت مطالعات انها ازطریق برسی نقاط وبازدید میدانی وکتابخانه ای صور
نقاط قوت ضعف فرصت وتهدید را در نظر گرفته تحت تجزیه وتحلیل  (SWOT)جدول سوات 

قرارمیدهیم که بعدا به یافته های جدول سوات میتوانیم گراف میترس راتشکیل میدهیم که تمام ویژه 
تحلیل وهمبستگی ها SPSS  کی ها کالبدی مناطق  مختلف ساحه توسط برنامه های مختلف مانند

 ق پرداخته میشود.وارتباط بامتغیرها به تحقی

 گردشگری، محیط طبیعی ، دره پغمان ، ارتقاء طراحیواژگان کلیدی:
 

 مقدمه
گردشگری یکی از عناصر اصلی توسعه فوق العاده تحرکات مربوط به جا به جایی ها و سرگرمی ها 
است. کاهش مدت زمان کار، افزایش وقت سرگرمی ناشی از آن و بهبود شرایط جا به جایی فرآیندی 

مسافت  "ناخته شده از تقسیم حرکت های گردشگری است که با کوتاه شدن مدت اقامت و غالباش
های طی شده همراه است و جزء تفکیک ناپذیر در رشد تحرک و جا به جایی کوتاه مدت گردشگری 
گردیده است. بنابراین جاذبه های شهری نقشی مهم و محرک در پیدایی گردشگری شهری و توسعه 

بدیهی است مهمترین فضاهایی که در معرض دید و عبور گردشگران قرار می گیرند،  .ی کندآن ایفا م
فضاهای شهری هستند که از دیر باز جاذب ترین فضاها را تشکیل می دادند زیرا شهرها پیشرفته ترین 

شهری جهانگردی  ;و کامل ترین قرارگاه های انسان را تشکیل می دهند.)کازس، ژرژ وپوتییه، فرانسوار 
-10صص  2831ترجمه صالح الدین محالتی: انتشارات مرکز چاپ و نشر دانشگاه شهید بهشتی:  

12) 

منطقه تفرجگاهی پغمان یکی از مناطق گردشگری شهریان کابل و کل افغانستان با توجه به جاذبه  
مناسب  فرصتهای بسیار ;هایی که دارد و همچنین دره سر سبز و پر آب و هوای مطبوعی که دارد  

برای جذب گردشگران از تمام نقاط کابل و افغانستان و حتی از دیگر کشورها  را داراست، اما به رغم 
وجود جاذبه های گردشگری فراوان و علیرغم موقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی، وجود بسیاری از 

بین المللی، مسئله مواهب طبیعی و فرهنگی و انواع جاذبه های قابل عرضه به بازار های جهانگردی 
توریسم در این تفریحگاه  تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است. . با این وجود در پژوهش حاضر 
سعی خواهد شد به بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری پرداخته شود و نیز با ارائه 

  .را ارتقا دادراهکارهایی در جهت گردشگری پایدار بتوان کیفیت محیطی تفرجگاه پغمان 
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به طور کلی چهار بعد اساسی که نمایانگر ریخت کلی شهر و نیز نمایانگر هویت شهری می باشد،در 
 این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است:

 اکولوژیک-بعد اول: هویت محیطی
 فرهنگی-بعد دوم: هویت اجتماعی

 بعد سوم: هویت اقتصادی 
 فضایی-کالبدیبعد چهارم: هویت 

 

 مبانی نظری تحقیق

 سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده
طرح مطالعات جامع و ساماندهی گردگشگاههای تهران، مطالعات محیطی طبیعی، مهندسین مشاور 

 .1731زادبوم 

مهدوی و همکاران(  ؛ 1373مطالعات زیست محیطی تهران بزرگ، سازمان نوسازی شهر تهران)  
قتصادی زیست محیطی گردشگری بر توسعهی روستاهای دره کن و سلوقان پرداخته اثرات اجتماعی، ا

و از نظر آنان گردشگری سبب اشتغال زایی، باال رفتن قیمت زمین، کاهش مهاجرت و افزایش آلودگی 

 .های زیست محیطی در این ناحیه شده است

والی )ع((، مهدی معتمدمنش  طراحی و ساماندهی بافت سکونت گاهی درکه )محور میدان تا امام زاده
لیاقتی و همکاران ( ، به 1371پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران ) 

بررسی ویژگی ها و الگوهای فراغت در کالنشهر تهران پرداخته و از نظر آنها تفاوت آشکار میان 
د در مکان های مختلف شهری وجود متقاضیان از نظر جنسی و سنی جهت گذران اوقات فراغت خو

 دارد. در نهایت به ارائه راهکارهایی در زمینه مدیریت بهینه گردشگری می پردازد.
طراحی فضاهای گردشگری در دره های کوهستانی )نمونه موردی ارتفاعات درکه(، نیلوفر حسینی، 

 1711تهران  .دانشکده محیط زیست دانشگاه

،مجموعه مقاالت درباب طراحی شهری، مقاله طراحی شهری چیست،  1379پاکزاد ، جهانشاه ،  
 .79-73انتشارات شهیدی، تهران، صفحه 

 37،طراحی شهری تجمل یا ضرورت ، ماهنامه شهرداریها ،ضمیمه شماره  9733پاکزاد ، جهانشاه ، 
 93-1، صفحه  3،ویژه نامه شماره 

 .روری بر صنعت گردشگری ، دانشگاه تربیت معلم ، چاپ اول ، تهران، م 1379توالیی سیمین ، 

،ساخت شهر بر اساس مبانی هنری، ترجمه فریدون قریب ، انتشارات دانشگاه تهران 1379زیته ،کامیلو، 
 .،تهران
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 .،سیمای شهر ،ترجمه منوچهر مزینی،انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1377لینچ ،کوین، 

، دانشکده  73، مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری ،مجله صفحه شماره 1379گلکار ،کورش، 

 .معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

، اصل ارتباط در طراحی شهری ، نشریه هنرهای زیبا  1379بحرینی ، حسین ، بهناز امین زاده ، 

 .،تهران

 .کترونیکی و اطالع رسانی جهان رایانه تهران،فرهنگ آریان پور،نشرال 1379آریان پورکاشانی،منوچهر، 

 .،توسعه پایدار شهری (مجموعه مقاالت )،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 1379امین زاده ، بهناز، 

 33،تابستان  71،خیابانها می توانند باعث مرگ شهرها شوند،فصلنامه آبادی شماره  1379ایلیاد،دنالد، 

 

 تعاریف:

 اکولوژیک-محیطیهویت 

محیط طبیعی به عنوان بستر فعالیتهای انسانی، دارای یک ساختار سیستمی است. این نظام دارای 
اجزاء و عناصری است که با ویژگیهای کمی و کیفی خود ساختار محیطی را شکل می دهد. هر کدام 

یست محیطی را عملکردهای ز -این نقشها-از این اجزاء ایفاگر نقش معینی هستد که در مجموع 
بوجود می آورد. از طرفی کل این ساختار به صورت منسجم با ویژگیهای خود زمینه ها و بسترهای 
مختلفی را برای فعالیت انسان ایجاد می کند؛به عبارتی، نوع ساخت محیطی و عملکرد آن در مکانهای 

رفتارهای متفاوت)و مختلف و در مقیاسهای زمانی متفاوت باعث شکل گیری اشکال مختلف زندگی و 
به تبع خلق چشم اندازهای متفاوت( شده است. این ویژگی عاملی است تا در در هر گوشه ای از کره 

 زمین شکل خاصی از زندگی انسانی،جانوری و گیاهی حاکم باشد.

در واقع شکل گیری انواع مختلف سکونتگا ه های انسانی و فعالیتهای متنوع درمکانهای مختلف پاسخی 
 ملکردهای عناصر موجود در طبیعت است.به ع

به طور کلی با این رویکرد که شناخت هویت محیطی به عنوان بستر  فعالیت ها انسانی می تواند به 
درک و تحلیل بهتر اشکال مختلف زندگی و فعالیت های انسانی بینجامد،این بعد مورد بررسی و مطالعه 

بوط به ابعاد هویت محیطی، ضمن معرفی موقعیت گسترده قرار گرفته است لذا در بررسی های مر
اکولوژیک مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته اند  -جغرافیایی و طبیعی شهر، فاکتورهای مهم محیطی

 که مهمترین آنها عبارتند از :
 وضعیت توپوگرافی

 شبکۀ رودها و جریانات سطحی
 ویژگی های اقلیمی) شامل: بارش، دما، رطوبت، باد و غیره( 

 منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
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 ساختار زمین شناسی

 پوشش گیاهی و زندگی جانوری

منابع و جاذبه های طبیعی) این بخش در مقیاس های درون شهری و برون شهری به طور کامل مورد 
 بررسی قرار گرفته است(

 

 فرهنگی-هویت اجتماعی

ت. انسان همواره به دنبال   ابزاری گفته می شود تنها پدیده های که دغدغه هویت دارد، انسان اس 
میگردد که خود را به واسطۀ آن تبیین کند. بدیهی است که تبیین خویشتن به صورت متنوع از سایرین 
امکانپذیر نیست؛ چرا که هویت شخص بخشی از حوزة حیات اجتماعی است که فرد، خویش را با آن 

فتن در جمع عالوه بر آنکه دارای هویت شخصی؛ معرفی می نماید. از سوی دیگر فرد با حضور و رشد یا
یعنی نام، منزلت اجتماعی و روابط شخصی با دیگران میگردد،بلکه با گرفتن عناصر مشترکی که 

 فرهنگ خوانده می شود، هویت جمعی می یابد.

م گیری -علوم، فنون، مهارت ها، اندیشه ها و تجارب باارزش و سودمندی که از دیگران یا از گذشته می
و یا بدست می آوریم در تحلیل نهایی از اجزای هویت خواهند شد؛ همان گونه که خط، لباس، روشهای 
تولید، آداب و رسوم و عقاید، جشنها و اعیاد و بسیاری از چیزهای دیگر که از مولفه های ملی و عناصر 

نای  دادوستد و هویت و متعلقات فرهنگ خویش می دانیم در گذار و گشتار تاریخی خویش  و در اث
فرهنگی در راستای  -مبادله با دیگران به دست آورده ایم. بر این اساس توجه به هویت اجتماعی

شناخت  هویت واقعی جامعۀ شهری گریزناپذیر است. بنابراین، در این مجموعه به طور مفصل به آن 
 توجه شده است.

شاخص ها و ابعاد زیر مورد مطالعه و بررسی به طور کلی در بررسی های مرتبط با این بعد از هویت، 
 مبسوط قرار گرفته است:

جمعیت شناسی: در این قسمت ویژگی های کمی و کیفی جمعیت شامل تعداد جمعیت در دوره های 
زمانی، ترکیب سنی و جنسی ، وضعیت سواد و بهداشت، مهاجرت، خصوصیات خانوار  به همراه چشم 

 رار گرفته است.انداز جمعیتی شهر مورد بررسی ق
فرهنگ عامه؛ یکی از بخش های مهم این تحقیق را تشکیل می دهد. در واقع یکی از  ارکان اساسی 
وابعاد مهم هویت توجه به شاخص های فرهنگی، ریشه ها و فو لکلور و فرهنگ عامه می باشد. بر ین 

اخالق و روحیات، اساس در یک بستر زمانی ویژگی های فرهنگی شامل نژاد و گروه بندی قومی، 
ادبیات محلی، باورها، ترانه های محلی، امثال و حکم، ساختار زبان و گویش های محلی ، پوشش 
سنتی و لباس های محلی، ورزش های بومی، موسیقی، مشاهیر و شخصیت ها، جریانهای رسمی و 

تفریحی و ... ، جریان های مذهبی و آیینی و غیره پرداخته  –هنری  -ادبی -فرهنگی در ابعاد علمی
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شده است. ضمن اینکه توجه به گذشته نگری نیز در قالب مباحث تاریخ سیاسی و عمومی هر شهر به 
 نگارش در آمده است.

به طور کلی  در روش هویت شناسانه سازمان شهری، آنچه در مرکز توجه قرار می گیرد، شناخت انسان 
ن کوچک ترین  عضو تشکیل دهنده جامعه است. انسانی که هویت او در قالب بررسی و درک به عنوا

حاالت و عمل، او را در تعامل با سازمان فضایی اطراف قرار می دهد. این بخش درصدد درک ویژگی 
 های هویتی انسان هایی است که در شهرساکن شده اند.

 

 هویت اقتصادی

ای شهری فعالیت هایی است که توسط ساکنان آن از گذشته تا به یکی از ابعاد هویت بخش در فضاه
امروز پایه های اقتصاد شهری را تشکیل می دهد و جایگاه شهر را در سلسله مراتب سازمان فضایی 
شبکۀ سکونتگاهی و ارتباط آن را با سایر شهرها تعریف می کند. چه بسیارند برخی از فعالیت ها که به 

و یا شهر های خاصی و جود دارند و به یک مکان ویژه جغرافیایی اختصاص دارند طور ویژه در مکانها 
و به عنوان یکی از ارکان هویتی شهر یا مکان خود نمایی می کند. چه بسیارند که ویژگی های اقتصادی 
ریخت شبکه سکونتگاهی را نیز تعریف میکند. بنابراین توجه به این بعد از هویت شهری الزم و ضروری 

ت. از اینرو،در این بعد هویت اقتصادی شهرها  به طور عام و خاص در بستر زمانی مورد پژوهش اس
 قرار گرفته است.

 ابعاد مورد توجه در این راستا عبارتند از: 
 فعالیت های اقتصادی در بخش های سه گانه

 تصاد شهریجایگاه فعالیتهای جدید هم چون گردشگری، حمل و نقل و فعالیتهای بخش چهارم در اق
 فعالیت های سنتی و صنایع دستی شامل گیوه بافی، قالی بافی، جاجیم بافی، گلیم بافی و غیره 
 فعالیت های ویژه و یا بومی موجود در هر مکان یا شهر 

 

 فضایی-هویت کالبدی

هویت کالبدی آن عامل غالب هویتی است که بافت و ساختار و شکل شهر و ساخت اصلی به آن  
 ته است. از دیدگاه کوئین لینچ عناصر تصویر و هویت بخشی شهر عبارتند از :هویت وابس

 راهها و شبکه ارتباطی
 لبه ها 

 محله ها
 گره ها

 نشانه ها
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همان طور که گفته شد لینچ عناصر هویت بخش شهر را عمدتا در وجوه کالبدی می بیند. بنابراین، 
مهمترین ابعاد هویتی شهرها را شکل می دهد  فضایی شهرها  یکی از-بافت کالبدی و ساختار مکانی

زیرا شکل گیری  بافت کالبدی شهری متاثر از اندیشه ها ، عقاید، باورها، فعالیت ها و سطح فرهنگ 
جامعه می باشد. از اینرو شناخت این  بخش از شهر ها می تواند به شناخت بیشتر سایر ابعاد اجتماعی 

واقعیت آن است که بافت کالبدی امکان بازشناسی هویت شهری ، اقتصادی و فرهنگی نیز  بینجامد. 
 را به صورت بصری فراهم می کند و به همین دلیل از میان سایر ابعاد هویتی اهمیت بیشتری دارد.

در مجموعۀ در جستجوی هویت شهری، بافت کالبدی در دو بخش بافت جدید و قدیم مورد مطالعه  
یران بافت کالبدی قدیمی هر شهر نمودی از اصالت ،پیشینۀ تاریخی قرار داده شده است. در واقع در ا

و سابقه سکونت گزینی است که به وسیلۀ آن جامعه می تواند بسیاری از ویژگی های تاریخی و جایگاه  
واقعی  خود را باز شناسند.  به عبارتی، عاملی است که به وسیلۀ آن می توان الگوهای اصیل و بومی 

اخت و توسعۀ شهری و ساخت بناهای جدید را بر اساس آن و در ارتباط با آن شکل سکونت را بازشن
 داد. حال آنکه در جریان های توسعه ای این بخش به فراموشی سپرده شده و درحال اضمحالل است.

به همین دلیل، این بعد مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مهمترین ابعاد مورد توحه در این مجموعه در 
 هویت کالبدی بطور خالصه عبارتند از:بخش 

 شکل گیری شهر) سابقۀ سکونت گزینی و پیدایش شهر( و سیر تحول آن در گذر زمان
 ویژگی ها و ساختار کالبدی شهر

 عناصر سازندة بافت کالبدی  
 مکان های باستانی و قدیمی )آرامگاهها، آتشگاهها، امامزادهها، مدارس، پلها، گورستان ها، ، ساختمان

 ها، بناهاو غیره(

 ویژگی های دسترسی) شبکۀ مواصالتی و ارتباطی درون شهری و برون شهری(

 ویژگی های عملکردی عناصر و اجزاء سازنده بافت کالبدی شهر

 محالت قدیمی 
 محور های گردشگری و توریستی

 فضاهای باز و عمومی شهر

 شهری و غیرهنماهای شهری،  سبک و سیاق معماری و ساخت و سازهای 

تمامی ابعاد چهارگانه فوق ضمن ارائه توضیحات کافی همراهند با ارائه عکسها، تصاویر، نقشه ها و 
کروکی های مفصل که امکان ارتباط بهتری را برای خواننده  با آنچه که گفته شده را فراهم میکند. 

که در مورد هویت شهری  در واقع مطالعۀ این مجموعه هم چون فیلمی است که وقایع و هر آنچه را
 است ،به نمایش می گذارد
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 روش یا میتودولوژی
تحلیلی اسن که برای جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز از  –تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

بررسی های میدانی و اسناد کتابخانه ای و نموداری برای نشان دادن نقاط قوت و ضعف و فرصت و 
ساحه مورد نظر استفاده شده است و سپس این تجزیه و تحلیل ها با روش  تهدید های موجود در

 ( به کار می رود .  swot استراتژی مدل تحلیل سوات )

در آخر نیز ناط قوت و ضعف در این جدول مشخص شده 
و ماتریس آن ترسیم و راهکارها و راهبردهای مناسب 
برای برنامه ریزی بهبود کیفیت فضاهای مورد نظر 

 نهاد می گردد.پیش
به منظور بهتر و با کیفیت انجام شدن تحقیق مولفه هایی 
که در فصل دو مورد بررسی قرار گرفتند مانند راهکارهای 
اکولوژیکی و هایدرولوژیکی و محیط طبیعی و همچنین 
اجتماعی و اقتصادی در این تحلیل ها در نظر گرفته می 

برای  شود تا از این طریق بتوان راهکارهای مناسبی
طراحی و همچنین بهتر کردن موضوع و حذف تهدید ها 

و ضعفها و بیشتر نمودن فرصت ها و قوت ها بکار برد.زیرا تمام تحقیقات برای ایجاد یک زمینه برنامه 
ریزی برای افراد و سازمانها انجام می شود که آنها عملکرد بهتری و استراتژی بهتری باری کارها و 

 ندالگوهای خود اشته باش

 

 یافته های تحقیق

 معرفی محدوده:
کیلومتری غرب شهر کابل درقسمت اخر ولیسوالی پغمان موقعیت دارد ساحه مذکور  25دره پغمان در

توسط کوه های پغمان که سلسله کوه های هندوکش است قرار گرفته است.که دره مذکور به دره 
 غوربند والیت پروان منتهی میگردد.

دره دیگر بنام های دره راست و دره چپ تشکیل گردیده است که جاهای دیدنی دره پغمان از دو 
وزیبای زیاد دارد که میتوان سیاحین وگردشگران داخلی وخارجی را برای خود جذب اما یک سیری 
اقدامات وپیشنهادات میخواهد که در ساحه صورت گیرد تا تاثیرات متبت را باالی روند گردشگری 

 باندازاد
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النی بودن دره وعدم دسترسی به کل ساحه و منحصر بودن ساحه توسط کوه های موجود نظربه طو
دراطراف ساحه نبود قیمت ها ومعلومات اولیه از ساحه نمیتوانیم که تمام ساحه را تحت برسی ومطالعه 
همه جانبه قراردهیم.بناالزم دانستیم که محدوده خاص راتحت ارزیابی ومطالعه وبرسی قراردهم ویک 

سمت معین را بشکل نمونه انتخاب نمودیم که میتوانیم طرح ودیزاین ان را باالی قسمت های دیگر ق
 قابل تطبیق میباشد.

 گوگل ارث برگرفته ازتصویر عمومی ولسوالی پغمان 

پارک تفریحی دره پغمان دروسط کوه های پغمان موقعیت دارد که شروع دره ازقسمت قریه پراچی 
ان الی دره غوربند میباشد.دره پغمان درقسمت وسط به دو دره بنام دره راست شروع میشود وامتداد 

وچپ تقسیم میگردد.ساحه مورد نظر که برای طرحه انتخاب نمودیم در قسمت اغاز دره موقعیت دارد 
 که توسط جاده اسفالت بازار پغمان با ساحه مورد نظر وصل مینماید.

گردیده است ودریا ازقسمت وسط ساحه میگذرد که تابه ساحه توسط کوه ها از دو طرف منحصر     
حال دست نخورده به شکل طبیعی باقی مانده است.ساحه مذکور عالوه از ساحه تفریحی ساحه رهایشی 
اهالی منطقه نیز میباشد که این امر باعث اشتراک مردم دره درعرصه های رشد اقتصادی فرهنگی 

نیز باعث تداخل غیر مسلکی واستفاده غیر معیاری از منابع  واجتماعی ساحه گردیده است وازطرف دیگر
طبیعی در ساحه گردیده است مانند استفاده نادرست ازاب های سطحی برای شستشوی وسایل نقلیه 
دراب های دریا انداختن زباله ها درداخل دریا احداث کپه ها به منظور استراحت گاه های موقتی درداخل 

 دریا وغیره.
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استفاده نادرست اهالی منطقه از زمین های شخصی شان بشکل پراکنده وغیر معیاری برای پاکنیگ 
های وسایل نقلیه وغیره که باعث نابسامانی ها برای گردشگران وسیاحین وعدم خاطره جمعی انها در 

 ساحه میگردد.
اهالی منطقه بشکل نبود ساحات تجاری مناسب وامکانات خوب درجاهای مناسب که این امر هم توسط 

 غیرمنظم کنترول واداره میگردد.

 

 ش نامه اجتماعی پارک تفریحی دره پغمان:سروی پرس
سروی پرشش نامه از ساحه صورت گرفته نشان میده که اهالی منطقه ازایجاد ساحات سبز به منظور 

ایجاد ساحات تفریجکاه ها 
وتفریح خوشبین هستند 
مشروط بر اینکه ساحات 

اختالل  تفریح باعث
کارهای روزمره شان توسط 

 گردشگردان نگردد.

جواب این پرشش نامه ها 
نشان میدهد که مردم 
محل ازاحداث ساحات 
تفریحی وگردشگردی 

 راضی هستند بخاطرکه باعث ایجاد اشتغال رشد اقتصادی وشغل افزایی میکند. 90%

اهداف پزوهش استفاده شده است که پرشش ها دراین تحقیق ازگزینه های الزم برای رسیدن به 
ازجمله این نرم ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد در پروسه پرسش نامه ازنصاب حجم نمونه به تعداد 

نقر رعایت شده است همجنین دراین پزوهش افراد به صورت داوطلبانه بوده واین پرسش ها برای  60
مشتاق  %100مردم از  %90یشگردی بوده درحدود احداث پارک تفریحی دره پغمان بمنظور افزایش گرد

ومایل به احداث پارک ها ومحالت تفریحی بودن بخاطرکه ازیکطرف برای مردم برای سپری نمودن 
اوقات فراغت شان در ساحات سبز وازاد خوش کوار بوده میتواند وازطرف دیگربرای مردم محل امکانات 

 شغل کار را ایجاد میکند.
 %75اد چنین اماکن بر روح روان مردم خسته وجنگ زده ما تاثیرات مثبت بگذارد مردم از ایج 100%

مردم شاکی بودن که دولت برایشان کار ننموده وهجنان حاکی بودن که در زمان های قدیم گردشگردان 
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خارجی ازکشورهای اروپا وامریکا ازمناطق شان دیدن مینمودن اما حالی به دالیل امنیتی گردشگردان 
 نه مییایند چون دولت به این امر توجه الزم نکرده ونه می کند.  خارجی

مردم معتقد بودن که ایجاد پارک های باعث تراکم مردم میگردد ازعایدات خوب بهره مند میشوند  70%
 مردم شاکی بودن که زایرین ومردم شهر باعث الوده گی وتخریب مزارع شان میشوند. %85و

باعث صفای هوا ورشد زراعت شان میشود. پس قابل یاداوری است  ایجاد پارک های تفریحی 100%
که به این نتیجه میرسیم که نتیجه بدست امده ازپرسش ها نشان میدهد که مردم واهالی منطقه ازایجاد 
ساحات گردشگردی ازاد ومعیاری خرسند هستند که میتواند ازاین طریق گردشگردان به مناطق شان 

ه برای بهبود وضعیت اقتصادی شان بهر اعظمی نمایندوبرای فروش سرازیر شود وازاین وسیل
 محصوالت زراعتی وحیوانی شان بازار خوب خاهد بود.

مردم شاکی ازنبود امکانات اولیه در ساحه بودن مانند راه های مواصالتی اب اشامیدنی پاک  100% 
 برق وغیره خدمات 

 

 حث و نتیجه گیریب
وضعیت موجود در پارک تفریحی دره پغمان بمنظور چگونگی افزایش تحقیق هذا برای برسی وپزوهش 

 فرهنگ گردیشگردی صورت گرفت است.

درتحقیق موضوع گردشگردی محوری بوده وطرحه وپیشنهادات که صورت گرفته است بمنظور ایجاد 
سرزندگی واسایش برای گردشگردان وافزایش گردیشگردی میباشد.اساس این تحقیق را مطالعه وکشف 
مشکالت موجود درساحه ودریافت راه های مناسب ومطابق به وضعیت طبیعی منطقه تشکیل میدهد.که 
اوال ازچندین بار ازساحه وقسمت های مختلف ان بازدید صورت گرفته است وبا مراحعه به منابع مختلف 

 راه حل های مناسب برای ان دریافت گردیده است.
دشگردی در منطفه برخوردار میباشد که موجودیت منابع دره پغمان از پوتنسیل های خوب برای گر

طبیعی مناظرطبیعی کوه ها دامنه سبزکوها دریا جاری در تمام سال چشمه ها واب هوای مالیم که 
میتواند گردشگران را برای خود جلب نماید درصورت که یک سری اقدامات الزم وابتدایی جهت تامین 

راین تحقیق کوشش اعظمی صورت گرفته است که این رویکرد خدمات اولیه درساحه صورت گیرد.که د
ها را یک به یک مطالعه وپس ازان برای هریک ازان راه حل های مناسب تحت عنوان طرحه 
وپیشنهادات ارایه گردیده است.تا یک محیط مناسب وشاداب برای گردشگران ایجاد شود وباعث ایجاد 

 .خاطر انگیزی وحس تعلق برای گردشگران گردد
 بطور خالصه می توان نتایج زیرا ازاین پژوهش بدست اود.
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پارک تفریحی دره پغمان براساس مطالعه که صورت گرفت در موقعیت مناسب  درنزدیکی شهر -1
کابل قرار دارد.اما در حال حاضربرای استفاده گردیشگران وشهروندان مناسب نمیباشد وداری چالش ها 

 مشکالت فراوان میباشد.
فاقد عناصر اساسی که الزم پارک پنداشته میشود میباشد وهمه چیزهای ابتدایی که در محوطه -2

پارک موجود است خود به خود بوده وتوسط اهالی بشکل شخصی اعمار گردیده است واز ان استفاده 
 شخصی صورت میگیرد.

از نیازهای پروسه عوامل اساسی سرزندگی وشادابی در ساحه بشکل بسیار طبیعی بوده وهچ یکی -3
 گردشگردی را براورده کرده نمیتواند وبه همین خاطر گردشگران بسیار محدود ازساحه بازید مینمایند.

عدم توجه دولت مردان واشخاص سرمایه گذار به موضع گردشگردی باعث فراموشی فرهنگ -4
جنگ زده مانند  گردشگردی در کشور گردیده است.که این امر از یک سوی برای شهروندان کشورهای

افغانستان باعث ایجاد بیماری های روحی وروانی گردیده است وازطرف دیگر عایداتی که ازطریق 
 پروسه گردشگردی عاید حال  حکومت  میگردد محروم شده اند.
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 اهداف ارزش ها. -1
 حل مسایل موجود)مسایل ومشکالت(.-2
 محل هدف جهت بهبود دره پغمان.کمی وکیفی امکانات موجود در -3
 افزایش توان اقتصادی ساکنان در محل دره پغمان.-4
 بهبود شرایط اجتماعی فرهنگی ساحه دره پغمان.-5
 افزایش کمیت وکیفیت تسهیالت وخدمات عمومی در ساحه مذکور.-6
 بهبود وضعیت حمل ونقل وایجاد مسیر های مناسب رفت امد زایرین وگردشگردان.-7
 د تصویر ذهنی گردشگران ازساحه.بهبو-8
 تقویت وارتقا نقش بهسازی وتوانمند سازی ساحه. -9

 تنظیم منظره های عمومی دره پغمان.-10
 ایجاد فضاهای مناسب جهت استراحت به صورت نشیمن ونیمکت.-11
 فراهم نمودن فضاها جهت مکث وایجاد خاطر انگیزی.-12
 رفت وامد پیاده روها.ایجاد محورها ومسیرهای حرکتی جهت -13
 ایجاد منظرهای عمومی با کارکیری فضای سبز.فلورباکس وابنماها.-14
 تعبیه مبلمان وتجهیزات شهری مورد نیاز مانند نیمکت.سطل.زباله.ابخوری وغیره.-15
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 توجه به تناسبات بصری.-16
 ایجاد فضاهای جهت ورزشها ونرمش های روزانه وصبحگاهی.-17
 اها جهت سرزنده گی در تمام اوقات شبانه و روزایجاد وتعریف فض-18

 

 پیشنهادات کاربردی:

جابجای وافزایش عناصر اساسی سرزندگی  وشادابی از طریق طراحی وساماندهی در ساحه پارک -1
 تفریحی دره پغمان به منظور جلب وجذب گردشگران بیشتر به ساحه.

وغیره عناصر اساسی پارک واستفاده از مواد اعمار ساحات پیاده روها پارکینگ ها جاده ها کف ها -2
 مصالح مقاوم ودوام دار مطابق به شرایط جوی دره پغمان.

افزایش پوشش های گیاهی منطقه مطابق به شرایط موجود در ساحه وایجاد حوض های اب نماها -3
 در قسمت های مختلف به منظور ارتقای کیفیت محیطی پارک.

ام شب واحیای فرهنگ شب گشتی در شب ها ورنگ های مختلف در استفاده از نورپردازی در هنگ-4
 قسمت های مختلف برای بلند بردن حس تعلق و خاطر انگیزی  دربازدیدکننده گان.

 ایجاد میدان های برای اقشار مختلف جامعه بمنظور بازی ها اطفال نشست فامیل ها وغیره.-5

 

 پیشنهادات پژوهشی:
 در زمینه طراحی پارک دره پغمان بمنظور افزایش گردیشگردی درساحه.مطالعات وبرسی های جامع -1
 پژوهش ومطالعه در مورد جابجای عناصر اساسی پارک وتاثیرات ان باالی افزایش گردشگری. -2

 

 انالیز جدول سوات
Weighted 

score 
Rating Wheihted عوامل داخلی 

 1-2 2 
سنگچال وجود سنگ های کالن در 

 ساحه
1 

 ضعفها

 1-2 2 
نبود سرک پخته در داخل ساحه 

 وامکانات اولیه برق
2 

 1-2 1 
وجود هوتل های غیر معیاری در 

 ساحه
3 

 4 نبود جویچه ها اب در کنار موتر روها 2 1-2 

 1-2 1.5 
ضعیف بودن انتن دهی موبایل ها در 

 ساحه ونبود برق مناسب درساحه
5 
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 6 زمینافزایش قیمت های  2 1-2 

 1-2 1.5 
نبود پارکینک های مناسب برای 

 موترها
7 

 1-2 2 
نبود برق در ساحه باعث تاریک شدن 

 در هنگام شب گردیده است
8 

 1-2 1.5 
موجودیت دست فروشان به شکل 

 پراکنده درساحه
9 

 1-2 1.5 
موجودیت خانه های گلی درساحه 

 مورد نظر
10 

 1-2 2 

دریا توسط اب فرسایش لبه های 
نبود عالیم امنیتی وترافیکی در  دریا

 ساحه

11 

 12 نبود پوسته های امنیتی 2 1-2 1.75=21/12
 1 موقعیت خوب در مسیر دریا پغمان 4 2-4 

 قوت

 2-4 4 
وجود اثارتاریخی مانند زیارت ها 

 ومسجد پل باغ عمومی  طاق ظفر
2 

 2-4 2.5 
باالی موقعیت نزدیک قصر مرمرین 

 تپه پغمان
3 

 4 وجود باغ ها در اطراف محدوده 3 2-4 

 2-4 3 
وجود دو مسیر جداگانه به ساحه 

 مذکور
5 

 2-4 4 
وجود پالن سرک حلقوی ازنزدیک 

 ساحه مربوطه
6 

 2-4 4 
اب هوای سرد وخوش گوار درموسم 

 گرما
7 

 8 دسترسی نزدیک مردم محل 3 2-4 

 2-4 3 
مناسب به ساحه تجاری دسترسی 
 بازار پغمان

9 

 2-4 3.5 
نزدیک بودن به حوزه امنیتی ولسوالی 

 پغمان
10 

 11 نزدیک به ساحه باغ عمومی 3 2-4 

 12 وجود چشمه های فراوان 4 2-4 3.41=41/12
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 منابع یا مآخذ

 (1731همکاران ، راهکارهایی در زمینه مدیریت بهینه گردشگری می پردازد) لیاقتی و  -1

طراحی فضاهای گردشگری در دره های کوهستانی )نمونه موردی ارتفاعات درکه( نیلوفر حسینی،  -2

 1711تهران  .دانشکده محیط زیست دانشگاه

،مجموعه مقاالت درباب طراحی شهری، مقاله طراحی شهری چیست،  9731پاکزاد ، جهانشاه ،    -3

 73-.79.انتشارات شهیدی، تهران، صفحه

،طراحی شهری تجمل یا ضرورت ، ماهنامه شهرداریها ،ضمیمه شماره  9733کزاد ، جهانشاه ، پا -4
 93،صفحه  3،ویژه نامه شماره  37

 .، مروری بر صنعت گردشگری ، دانشگاه تربیت معلم ، چاپ اول ، تهران 9731توالیی سیمین ،  -5

ن قریب ، انتشارات دانشگاه ،ساخت شهر بر اساس مبانی هنری، ترجمه فریدو 9733زیته ،کامیلو،  -6

 .تهران ،تهران

 .،سیمای شهر ،ترجمه منوچهر مزینی،انتشارات دانشگاه تهران، تهران 9737لینچ ،کوین،  -7

،  73، مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری ،مجله صفحه شماره  9733گلکار ،کورش،  -8

 .دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

، اصل ارتباط در طراحی شهری ، نشریه هنرهای زیبا  9733بحرینی ، حسین ، بهناز امین زاده ،  -9

 .،تهران

،فرهنگ آریان پور،نشرالکترونیکی و اطالع رسانی جهان رایانه  9733آریان پورکاشانی،منوچهر،  -10

 .تهران

دانشگاه تهران ،توسعه پایدار شهری )مجموعه مقاالت (،انتشارات  9733امین زاده ، بهناز،  -11

 .،تهران

،تابستان  71،خیابانها می توانند باعث مرگ شهرها شوند،فصلنامه آبادی شماره  9733ایلیاد،دنالد،  -12
33 
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(؛ سنجش کیفیت محیط روستاهای گردشگری  1394اکبریان، سعیدرضا و شیخ بیگلو، رعنا)  -13
، تابستان 2، شماره 2ره شهرستان کرج؛ مجله پژوهشهای روستائی، دو. مطالعۀ موردی: بخش آسارا

 40، صص  9294

(؛ سیمای شهر، آنچه کوین لینچ از آن میفهمید، نشریه آبادی، شماره 1385. پاکزاد، جهانشاه)   -14
 25 22، صص  02

 (؛ مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری؛ تهران: انتشارات شهیدی.1385پاکزاد، جهانشاه)  -15

(؛ خوانش تاثیر ساماندهی  1388ی، علی رضا)پورجعفر، محمدرضا، تقوایی، علی اکبر، صادق -16
 محورهای بصری بر ارتقاء کیفیت

،  24محیط فضاهای عمومی شهری: خیابان آزادی تهران؛ دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره  -17
 20-75دوره پاییز و زمستان، صص 

 انتشارات پیام، تهران،  "شناخت گردشگری  "( 1388رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد)  -18

(؛ سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند  1392کاکاوند، الهام، براتی، ناصر و امین زاده، بهرام)  -19
و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری)مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر قزوین(؛ فصلنامه علمی 

 112-101، سال دهم، تابستان، صص 20پژوهشی باغ منظر، شماره 

؛بازشناسی هویت شهری،مجموعه مقاالت همایش مسایل شهرسازی،جلد اول، برزگر، محمد رضا -20
 1383ساخت کالبدی شهر،

فرجامی، محمدرضا؛ ابعاد هویت شهری، مجموعه مقاالت همایش مسایل شهرسازی،جلد اول،  -21
 1383ساخت کالبدی شهر،

گاه  عملکردی، دانش-شهری با تأکید بر تحوالت ساختاری-یاری، ارسطو؛ نقش پذیری روستا -22
 1385شهید بهشتی، دانشکدة علوم زمین،

 1383گل محمدی،احمد؛ جهانی شدن،فرهنگ،هویت؛ تهران، نشر نی، -23

 زمانی، احسان؛هویت شهری، حلقه ای گمشده؛  سایت همشهری آنالین -24

 مهاجر، آذر؛ فضای معنوی زندگی انسان ها؛ سایت همشهری آنالین -25

 شهری؛ سایت همشهری آنالینافالکی؛اسداهلل؛ معماری و شهرسازی در فضاهای  -26
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نامه ها، پایاندره( بازیابی منظر پایدار شهر تهران بر پایه رودـ1389هاشمی، آیدا،)آل -27
 ارشد منظر دانشگاه تهران، به راهنمایی سید امیر منصوری، تهرانکارشناسی

ات ( ، توسعه پایدار:مفهوم، ارزش و عمل، ترجمه سید علی بدری. تحقیق1376بارو، سی.جی،) -28
    43-67، صص 1، شماره 12جغرافیایی، سال 

 معاونت ، آباد دار دره رود ساماندهی و طراحی پروژه (،1384) همکاران و رضا محمد جعفر، پور -29

 تهران. شهرداری : کارفرما ، مدرس تربیت .دانشگاه  پژوهشی

سال اول، شماره های انتقالی در قرن بیستم، طبیعت و منابع، (، استراتژی1372زاکس، اینیاسی،) -30
 4 -17، صص 3

شناسی و فلسفه توسعه، ترجمه سید حمید نوحی، موسسه فرهنگی (، بوم1373زاکس، اینیاسی،) -31
 کیان

های مختلف، ترجمه ویکتوریا (، نگاهی به تعاریف توسعه پایدار از دیدگاه1375زاکس، اینیاسی،) -32
   2 -10، صص 3و  4جمالی، خبرنامه تخصصی متخصصان محیط زیست ایران، سال دوم، شماره 

(، ارائه الگوهای طراحی در مناطق رودکناری با رعایت اصول 1382شفیعی، بنفشه و دیگران ) -33
 1 -14، صص 32شناسی، شماره منظر، مجله محیطاکولوژی 

های حاشیه رودخانه، به راهنمایی احمد رضا (طراحی اکولوژیک پارک1385صالحی، مهرنوش ،) -34
 یاوری، رشته محیط زیست دانشگاه تهران.

 (، اقلیم و معماری، تهران، نشر خاک. 1376کسمایی، مرتضی،) -35

های ملی در بستر شناسی در توسعه پایدار، توسعه اقتصادی و حساب(، شاخص1376کهن، گوئل،) -36
 های بازرگانی. سبز، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش

 ، 53 شماره شانزدهم، سال آبادی،  فصلنامه شهری، منظر (،مفهوم1385) گلکار،کورش -37
 معماری.  و شهرسازی تحقیقاتی و مطالعاتی تهران، انتشارات مرکز ، 1385 زمستان

( طراحی منظر پایدار رودخانه خشک تبریز با تأکید بر احیای اکولوژیک 1386مجتهدی، بهار) -38
ارشد طراحی محیط دانشگاه تهران، به راهنمایی سید امیر نامه کارشناسیشبکه باغ های چایکنار، پایان

 منصوری.
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(، راهنمای آبگیری از رودخانه و 1389ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، )معاونت برنامه -39
 ، تهران 509حفاظت آن، نشریه 

های کنترل (، مبانی طراحی سازه1389ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، )معاونت برنامه -40
 ، تهران 417ها، نشریه ها و آبراههفرسایش در رودخانه

 ، آتک مشاور مهندسین : تهران ، طرح ساماندهی مسیل کن (،1377آتک ) مشاور هندسینم -41
 تهران

 مشاور مهندسین ، تهران یک منطقه جامع طرح مطالعات (،1375شهر ) بافت مشاور مهندسین -42

 تهران ، شهر بافت

نارسیس (، طراحی فضاهای شهری با محوریت توسعه پایدار، ترجمه 1381موگتین، کالیف ) -43
 الحجج.مالیوسف، مشهد، نشر ثامنسهرابی
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Study of strategies to promote urban design of natural 
environments in order to increase tourism (Paghman 

Canyong) 
Esmatullah Sayed, Dr. Mohammad Ali Tabarsa, Dr. Asadollah Movahedi 

 
 

 
 Abstract  

Today, tourism is one of the most important issues in human societies. Due 

to the changes and development of human life and the uniformity of urban 

and working environments of human societies, it is necessary to create 

environments for entertainment and leisure time and relieve work and 

environmental fatigue. These environments can be called tourist areas and 

people who visit such areas are called tourists. 

In this research, we have tried to consider one of the areas with the 

potential of creating a tourism and tourism area and investigate its existing 

potentials and find its weaknesses and shortcomings, and after these 

studies, we have created a suitable plan for increasing tourism, especially 

ecotourism in natural environments that have tourist attractions. 

The main purpose of this research is to create harmonious and appropriate 

areas in different parts to increase tourism in natural areas and create 

children's play areas, free tourism areas, parking lots, improving the edges 

of the sea, resort areas of dining areas, etc. in research. 

The location of our research is part of Paghman Canyon, which is currently 

a recreational area for the people of Kabul city, which is originally intact. 

Their studies have analysed the strengths of opportunity and risk by 

investigating the strengths of the SWOT table, which we can then look at 

the findings of the SWAT table. All physical features of different regions 

of the area are investigated by various programs such as SPSS analysis and 

correlations and relationships with the changes. 

 
Keywords:Recreational areas, Tourism, Leisure, Paghman,Kabul. 
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Redesigning the worn-out textures of a city with the 
approach of empowerment and participation of people (Old 

City of Chindawol) 

Ahmad Samir Shahsmandi, Dr. Hamid Reza Ameri Siahavi 
 

Abstract:  

Redesigning worn-out textures with the approach of empowerment and 

participation of people is one of the main issues that attract people's 

participation, which is discussed in redesigning urban textures. Therefore, 

during the empowerment of worn-out tissues and the preparation of 

strategic and corrective plans for the restoration and redesign of the worn-

out texture, the government should inform the public about the facilities 

and measures to encourage the residents to renovate and renovate the 

worn-out textures of their place of residence. The old and worn-out texture 

of Kohneh City of Kabul is a multi-first neighbourhood that includes 29 

hectares in Kabul city. The number of families living in the old and worn-

out texture is equal to 3500 people and the household size according to the 

research done in this thesis is the lowest household size of 2 people and 

the highest 16 people and the average of it is 6 people. In order to 

investigate the factors affecting public participation and rehabilitarization 

of worn-out textures of the site, 147 questionnaires were distributed among 

the head of families and the results show that people's participation in the 

process of restoration and redesign of worn-out textures of the 

neighbourhood affects most of the economic factors such as duty or 

occupation, income, number of workers and municipal measures such as 

provided information facilities and laws and regulations such as eternity 

(being up to time) and accountability of laws and legal vacuum. It is. And 

also, at the request of the residents of several first-time neighbourhoods, 

their initial necessity was the appropriate roads proposed for the 

neighbourhood.  

Keywords: Worn tissues, Public participation, Empowerment and redesign  
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Outdoor Design of Darulaman Palace Complex and its Effects 
Identification on Location 

Mohammad Nasim Mahjoob, Dr. Mohammad Ali Tabarsa, Dr. Asadollah Movahedi 
 

Abstract 

From ancient times open spaces in architecture and urbanization have been 

considered and it can be said that no building was erected unless the 

organization and proper formation of open spaces were also considered by 

the architect. Open spaces can be considered as part of the human 

environment that its proper design is important. This research is a 

descriptive-analytical study and was carried out with data gathering 

method. In this study, considering the open space around the Palace of 

Dar-allaman, a SWOT analysis has been compared and a lot has been 

suggested for the palace around the palace. The results of this study 

showed that the use of open spaces would ensure the security of urban 

spaces by bodies through the creation of privacy, hierarchy and protection 

of climatic conditions, as well as the increase of social interactions and 

new construction combined with identity and sustainable patterns, as well 

as enjoying an acceptable level of leisure facilities, travel and other urban 

services, and causing an association between buildings and tissues within 

them, and its direct impact on urban and urban landscape. In general, the 

integrity of texture, identity and legibility, security and beauty are the 

direct result of the combination of buildings, and urban landscape is not 

limited to separate open spaces such as the park, garden, etc., but all the 

small of open spaces between residential and non-residential masses have   

the considerable visibility impacts that emphasizing them through the 

appearance of bodies creates the overall vision of a city. Also, the results 

of the hypotheses of this paper showed that Palace of Kabul is a key 

element for the identity of the city of Kabul, and the open spaces of the 

Darulaman Palace and its use can enhance the identity of the city. The 

historic significance of the Palace has made this place a component of the 

identity of the sector. Therefore, the hypotheses of this research were 

confirmed. 

ACKU

http://www.jupa.urbancenter.af/


Error! No text of specified style in document..153 ■پژوهشیشهرسازیومهندسی–علمیمجله 

.afcenterurbanupa.j.www 

 

 
 

Upgrading recreational spaces with the redesign approach of 
urban park furniture (Kabul New City Park) 

AbduLahad Rahmani, Dr. Hamidreza Ameri Siahavi, Hamidah Ansari  
 

 
Abstract:  

 

Parks and urban spaces are of global importance that are always used by 

citizens in order to reduce environmental pollution, and restoration and 

improvement of urban parks is one of the most important priorities of 

urban planners and managers. The present study is to identify the 

influential components in the field of recreational spaces improvement 

with the approach of redesigning the furniture of urban parks and 

responding to the needs of the major citizens in the urban area, using urban 

spaces and parks.  The method of this study is analytical and descriptive 

and SWAT technique has been used to collect data using house studies, 

observation, and interviews. The findings of this study show that Kabul 

Shahr-e-No Park is not in sync with furniture redesign and planning point 

of view and the basic elements of spaces and urban parks have been 

designed randomly and accidentally, the quality components of the park 

such as vitality, furniture, readability and flooring were investigated and 

as a result, it provided scientific answers for the main and secondary 

questions of the research. 

 

 Keywords: Space Upgrade, Furniture, Redesign, Kabul New Town Park 
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Sustainable Urban The Role of Pedestrian Axes in 
Development 

Azizurahman Afzali, Dr. Rahim Charchian, Dr. Asadollah Mowahhedi   

 

 

 
Abstract:  

 

One of the serious problems in urban communities today is the excessive 

attention to the movement of riders and no efforts have been made to 

improve the quality of pedestrian spaces. Public spaces, especially 

pedestrians, are one of the essential elements of daily life of citizens and 

the most important part of urban spaces. Walking is one of the most stable 

methods of transportation in cities and in different social, economic, 

cultural and physical directions leads to sustainable urban development. 

Kabul city has high and considerable putnasils in the field of 

pedestrianism, but considerable work in this area has not been done in 

terms of research or practical. The present study has been conducted to 

explain the importance of pedestrians in the paradigm of sustainable 

development in Kabul city and the analytical research method is 

descriptive and using SPSS software, the collected data have been 

analysed and analysed, and the results of this study indicate that the 

components of vitality, readability of security ... And it is not in a good 

condition and by increasing the promotion of these components, the 

development of sustainability in Kabul city will be favorable 

 

Keywords: Pedestrians, Sustainable Development, Vitality, Readability 

and Security 
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Evaluation of urban space quality based on Lynch indicators 

(Dehmazang Square to Dehbouri Square in Kabul city) 
 Ajmal Jalal, Dr.Sanaz Litkohi, Dr. Sayed Ali Iqbal 

 
 

Abstract:  

  The quality of urban life can be essential for the sake of living 

meaningful, readable, accessible, decent, and empower to the most 

Important needs .in thesis, the research metrology adds qualities 

qualitative applied practices with descriptive and inferential analysis 

and the type of research variables adds to the goals of these problems. 

The result of this research can add to the sense of justice and high level 

of understanding in creating a sense of justice, and the research method 

in this research, descriptive, analytical and based on documentary 

study books, field surveys, direct extracts to relevant organization and 

using a questionnaire tool, the study area consist of public space, park, 

street and Demising Eli Debary square. Accordingly , firstly , the most 

important issues of the fields were extracted from lynch’s indictors 

using book references, interviews and questionnaire’s , and then , with 

regards to the analysis and evaluation have been made and have been 

meaningful and readable .accordingly , by comparing the result of 

general space variable (Demising failed to Debary) and in order 

priority areas , it is possible to determine the strategies that affect the 

quality of public spaces, fields are prioritized.   

  

keywords: 

 space, urban, quality, space, etc. in the square, the Kabul Dehmazang 

etc. Dehbori.  
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Designing pedestrians on urban public roads with the 
approach of sustainable urban development 

Mir Ahmad Lagha, Dr. Hadi Ivani, Mehdi Rahimi 
 

 

 

Abstract:  

 

Following the emergence of air pollution, a policy was formed to reduce 

the use of personal vehicles and reduce fuel consumption, followed by an 

urban design and planning approach to revive the concept of increasing 

pedestrian-orbital capability in cities. Therefore, due to the importance of 

pedestrians and pedestrians, this study was conducted. This treatise is a 

research that has been conducted to design sustainable pedestrians in urban 

spaces. In this research, considering the importance of pedestrians and the 

role of walking in the quality of life of citizens (instead with the presence 

of cars and riders that disrupt safety and security) in the form of a concept 

called pedestrian design on urban public roads with the approach of 

sustainable urban development has been done. After reviewing the 

concepts and theories of scientists in the field of urban design related to, 

by examining the case sample (Antique Street of Kabul) which is 

commercially strong and at the same time not having enough vitality, the 

research questions have been proved. As a result, the conceptual model of 

the research, which actually includes the general model of factors 

influencing vitality in the pedestrian spaces, has been developed and 

finally, suggestions and plans have been made to create a sustainable 

footing for antique street selling. 

 

Keywords 

 Sidewalk, Foot foot sidewalk, Sustainable Development, Walking 

Distance, Kabul, Antique Sales Street 
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