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های مدلبا استفاده از  ی فضاهای شهری اثرگذار در هویت شهریبند تیاولو

 ) شهر بروجرد :موردی همطالع (چند معیاره
 1نوبخت سبحانی

 ایران، تهران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و عضو واحد علوم و تحقیقات شهری ریزی هدکتری جغرافیا و برنام

 مریم بیرانوندزاده
 تان، خرم آباد، ایرانجهاد دانشگاهی واحد لرس شهری و پژوهشگر ریزی هدانشجوی دکترا جغرافیا و برنام

 مصطفی شاهینی فر
 استادیار دانشگاه پیام نور

 دنیا معیری
 سنندج، ایران، اسالمی زادآدانشگاه واحد سنندج، ، دانش اموخته رشته معماری

 90/99/2901تاریخ صدور پذیرش:   90/21/2901تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
. رديگ يم عادات و هنر يك قوم در مكان جغرافيايي خاص شكل، اب و رسومآد، فرهنگي یها واسطه مؤلفهه هويت يك سرزمين ب

در ساخت كالبدی شهر به واسطه فضای ادراكي و نمادين آن حامل ميراث تاريخي و   فضاهای شهر عالوه بر جايگاه كليدی

 شهری یها طيلذا در مح .هويت و مدنيت شهری است، های محلي های مشترك جمعي فرهنگ دهنده ارزش فرهنگي جامعه و انتقال

 تواند يمي اين مسايل در شهرها سنج تياولو. گذارد يم ريتأثی در هويت شهری مؤثری ها عواملو فضاهای عمومي مسائل و 

ان بر هويت  ريتأثو اولويت باشد. هدف اين پژوهش بررسي فضاهای شهری و  ها مؤلفهتصميمات بهتری در جهت هم پوشاني همه 

( در شهر بروجرد پرداخته شده است. برای رسيدن به اين هدف آمار و اطالعات ANPی چند معيار )ها مدله از شهرها با استفاد

. نتايج باشد يمتحليلي با هدف كاربردی  -ی شد. روش تحقيق از نوع توصيفيآور جمعی مورد مطالعه از طريق پرسشنامه ها مؤلفه

خوانايي و معنايي در ، عناصر و تعامالت اجتماعي در جايگاه دوم، جايگاه اولدسترسي فيزيكي و بصری در  مؤلفهكه  دهد يمنشان 

ی در هويت ا سازندهاثرگذارترين در هويت شهری بروجرد هستند و نقش  و نيتر مهمجز  ها مؤلفهو اين  اند شدهجايگاه سوم واقع 

به بازآفريني اين فضاها  مجاورت بناهای تاريخيتفريحي و فرهنگي در ، های اقامتي ايجاد مجموعهمحدوده مورد مطالعه دارند. 

  .كند يمكمك 

 

 مدل تحلیل فرآیند شبکه.، توسعه پایدار، بروجرد، واژگان کلیدی: هویت شهری

 
                                                                                                                                                               

 n.sobhani65@gmail.com)نویسنده مسئول(  -2

mailto:n.sobhani65@gmail.com


 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  534

 مقدمه

که تمرکز جمعیتی نسبتاً پایداری را درون ، تحت نظر یک قدرت سیاسی مشخص ساخت انسانشهر زیستگاهی است 

تفکیکی کمابیش مشخص و ، آورد ای به وجود می های حرفه ژه بر اساس تخصصفضاهایی وی، دهد یمخود جای 

هویتی خاص را به مثابه حاصلی از  -کند و فرهنگی های کاری ایجاد می های مسکونی و بافت فزاینده میان بافت

، 2919، کند )فکوهی ی را حمل میشمار یبهای  آورد که درون خود خرده فرهنگ روابط درونی خویش پدید می

گیری و تغییرات ظاهری بافت و سیمای شهری و رشد و توسعه )گسترش فیزیکی( آن در  (. لزوماً شکل11 -10

رفاه اجتماعی و بهبود زندگی انسانی صورت ، سیاست شهری، گیری های تصمیم تبعیت از مجموعه عوامل مکانیزم

 (.4، 2912، )زنگنه گیری جدید در راستای عوامل فوق تحقق خواهد یافت خواهد گرفت و شکل

در ساخت کالبدی شهر به واسطه فضای ادراکی و نمادین آن حامل میراث   فضاهای شهر عالوه بر جایگاه کلیدی 

هویت و مدنیت شهری است. ، های محلی های مشترك جمعی فرهنگ دهنده ارزش تاریخی و فرهنگی جامعه و انتقال

، اش فیزیکی -یر است و همین عامل آن را بیش از جوانب کالبدی بنابراین؛ فضاهای شهر با راهبردی اجتماعی درگ

تحت شرایط مناسب قابل بازشناسی و تولید است و علت اجتماعی دارد )ساالری ، به یک پدیده اجتماعی مبدل کرده

 (.0، 2910، سردری

تنوع و ، پویایی ،یسرزندگباشد که در هویت شهری می مؤلفه، یکی از فاکتورهای اصلی پایداری فضاهای شهری

باشد همچنین ایجاد و ادراك حس هویت جمعی در فضاهای شهری موجب احترام خوانایی فضاهای شهری مؤثر می

های جمعی و مشارکت اجتماعی خواهد بود )ساالری ارتقاء مهارت، اطالعات، تبادل افکار، (نفس عزتبه خود )

های کالبدی محیط و ویژگی هوم هویت وابسته به نوع فعالیت(. بنابراین با توجه به نسبی بودن مف0، 2910، سردری

 باشد.و فضای شهری می

در  یهنجارها و روابط انسان، هاارزش بیانگر، جامعه تیهو ترین نشانهو اصلی نیترشاخص عنوان به، شهر تیهو

ریخی )نمادها( در فضاهای شهری از طریق آثار باستانی و تا 2بخشی. امروزه هویتشهری است ییفضا ساخت

، کالبدی و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانه هویت شهری بوده باارزشباشد. آثار باستانی و تاریخی  پذیر می امکان

باشد های تاریخی به عنوان یکی از ارکان هویتی شهری برای ادامه حیات شهرها ضروری میحفظ بافت، بنابراین

 (. 42-12، 2910، راد یابیافراسساالری سردری و ، )کیانی

دارای یک ارتباط فضائی یکپارچه و به هم ، ایران بروجرد به عنوان یکی از شهرهای با هویت شهری فضای   

 ی است. در این راستا پژوهش حاضر با اهدافی به شرح ذیل تدوین شده است.ا وستهیپ

  شهریبررسی و تحلیل وضع موجود فضاهای شهری بروجرد از نظر برخورداری از هویت 

 های هویت شهری بروجرد با استفاده از مدل ارزیابی شاخصANP  

 ارائه راهکارها و پیشنهادهای بومی و کاربردی در راستای برقراری هویت شهر بروجرد 

 
                                                                                                                                                               
1 . Identity 
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 مبانی نظری

  هویت-

 ی گوناگون قابل بررسیها دگاهیدهویت از  در واقع مفهوم، شناخت هویت مستلزم شناخت ابعاد حاکم بر آن است 

در مقابل جامعه ، دانند یمیکی از مشخصات شخصیت را احساس هویت  یشناس روانهویت از دیدگاه  است.

، دانند )گیدنزنمادی در خصوص هویت اعتقاد دارند و هویت را امری اجتماعی می شناسان به نظریه کنش متقابل

جهان  دربارهعمومی او  ی هویت فردی انسان و حاصل شناختها رساختیز(. هویت مکانی بخشی از 2014

 کند فیزیکی است که انسان در آن زندگی می

، روانی، فرهنگی، توان گفت؛ هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعیبنابراین می

زیستی و تاریخی همسان که به رسایی و ردایی بر ماهیت و ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای ، فلسفی

یک ظرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و  در گروه با یکدیگر داللت کند و این مفهوم را

-هویت را می ابعاد نیتر مهم(. 13-93: 2919، متمایز سازد)میرمقتدائی ها و افراد متعلق به آنآگاهانه از سایر گروه

 ( نشان داد.2توان مطابق شکل )

 
 حاكم بر هویت ابعاد نیتر مهم :1شكل 

 13-93: 2919، میرمقتدائی: منبع

 هویت شهری -

عادات و هنر یک قوم در مکان جغرافیایی خاص ، آداب و رسوم، فرهنگی یها واسطه مؤلفهه هویت یک سرزمین ب

پذیر است شهر اثر ماندگار تاریخی و در عین حال جغرافیایی و اجتماعی تکامل (.20 :2911، حبیب) ردیگ یم شکل

یابد و در مسیر زمان در فضای و نیروهای اقتصادی هویت می های ناظر بر جامعهبا تأثیر از ایدئولوژی و ارزشکه 

اقتصادی و اجتماعی ، زمانی، مکانی، شیوه مبادالت اقتصادی و اجتماعی پویایی فضایی برحسبجغرافیایی معینی 

کند )نوفل و دگرگون می وامع انسانی راج خود و حیات بخشد و سیمای برونی و فیزیکیخود را تداوم می

 (.31، 2911، همکاران

های شهری است. هویت شهر مفهومی است که در فرآیند انواع هویت مربوط به مکان نیتر مهمیکی از ، بر همین مبنا

که با نوعی سازگاری  هستندابزارهای فرهنگی مؤثری ، هاادراك سهل و ممتنع است. شهرها و اجزاء عناصر آن
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شود که افراد جامعه بتوانند فضایی خلق می، دهند. در این حالترفتار خود و جامعه را تشکیل می، صدا یباجتماعی 

 .(Schwarzmantel,2003)به نحو مطلوب هنجارها و رفتارهای خود را در آن سامان دهند 

خص و تعیین نمود )شکل های زیر وجه غالب را مشهویت بر اساس توان یمبرای شناسایی هویت غالب یک شهر 

1.) 

 
 ی شهریها تیهوانواع  :2شكل 
 Schwarzmantel,2003منبع: 

های شخصیت یک شهر همانند ی سازنده شخصیت آن را شناخت مؤلفهها مؤلفهبرای شناخت هویت یک شهر باید   

از طریق سه محیط تواند های شخصیتی انسان دارای دو بعد عینی یا کالبدی و ذهنی یا روحی است که میمؤلفه

چنانچه دارای صفات  ها مؤلفه(. متغیرهای هر یک از 9مصنوع و انسانی از همدیگر تفکیک گردد )شکل ، طبیعی

 (.2911، کنند )فروتناختصاصی و برجسته باشند نقش شاخص و معرفت هویتی را ایفا می

 
 شخصیت و هویت شهر سازندهعوامل  :3شكل 

 2911، : فروتنمنبع

بعضی از شهرها عالوه بر هویت  یک یا چند هویتی بودن شهرها است.، باحث مهم در زمینه هویت شهریاز دیگر م

دهی به سیمای سامان، بنابراین (.19-11، 2911، کنند )بهزادفرای از زمان هویتی جدید پیدا میخاص خود در برهه

شهری  با تحلیل جزئیات فضاهای و هماهنگی مطلوب ابنیه در فضاهای شهری سازوکارشهری از طریق ایجاد 

و  عملکردها، های مناطق و محالت و ارزیابی موقعیت محالت در شهر و شکل و ساختار آنمعرفی مشخصه، موجود
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-33: 2919، است )فرجامی ریپذ انجامتوان به شهرها هستی بخشید؛ سازند و میهایی که هویت را میانواع فعالیت

39 .) 

 عهمعرفی محدوده مورد مطال

شهر  این تیجمعاست.   قرار گرفته الخوریس زیدر شمال دشت حاصلخ نرایدر غرب ا یمیقد یبُروجـِرد از شهرها

ای شهر بروجرد سابقه، (2903، رانیمرکز آمار ابوده است ) تن194،001 برابر با 2903سال  یبر اساس سرشمار

 های ن سرزمین نقشی اساسی ایفا کرده است. بافتاقتصادی ای، فرهنگ، دیرینه دارد و همواره در حیات اجتماعی

شهر  ترین بناهای تاریخی و هویت بخش ترین و با ارزش قدیمی رندهیبرگ درهکتار  119تاریخی شهر بروجرد با 

 موقعیت مکانی شهر بروجرد آورده شده است. 2باشد. در نقشه بروجرد می

 : موقعیت مكانی شهر بروجرد1نقشه 
 2903، ایران: مرکز آمار منبع

 روش تحقیق

 مکانی مورد مطالعه شهر . محدودهتحلیلی و پیمایشی است -ی و روش بررسی آن توصیفیکاربرد نوع تحقیق

سپس عناصر ، در آغاز با استفاده از مبانی تئوریک به واکاوی مفهوم هویت در شهر پرداخته شده، باشد یم بروجرد

عناصر هویت بخش ، ANP ارهیمدل چند مع در ادامه با استفاده از هویت بخش شهر مورد مطالعه قرار گرفته است.

ی گردیدند. که بند رتبهفضاهای شهری بروجرد تفکیک و بر حسب میزان اهمیت هر یک از عناصر در هویت بخشی 

ی فضای کلیاز )دیدگاه شهروندان( با در نظر گرفتن هدف پژوهش و بررسی نوع موردنبرای دسترسی به اطالعات 
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گیری وضعی نامه )حجم نمونه( با استفاده از روش نمونه پرسش 199در مجموع ، خیابان و بازار(، )پارك شهری

 گیری تصادفی )احتمالی( مکانی در فضاهای شهری و مناطق مسکونی توزیع شد.ای( و نمونهی نقطه )نمونه

شهر تاریخی ، بخشی فضاهای شهریبه ارزیابی هویت 2 (ANP« )فرآیند تحلیل شبکه»در شیوه مبتنی بر ماتریس 

ی ها دگاهیدگذار در هویت شهری و حس تعلق مکانی مبتنی بر نظرات و بروجرد پرداخته شده و فضاهای شهری اثر

 قرار گرفته است. مدنظرها های چند معیاره )هویت( در تعیین اولویتشهروندان بر اساس شاخص

 بحث و نتایج

های ی در موقعیت جغرافیایی و اقلیمی دارای ویژگیریقرارگاریخی و همچنین به دلیل داشتن قدمت ت بروجرد شهر

ی تاریخی است که در بها گرانممتاز شهرنشینی است. همچنین به دلیل سابقه طوالنی سکونت در آن دارای بناهای 

اهد گرفت کنند. اما آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خوهویت بخشی به این شهر نقش اصلی را ایفا می

ها از دیدگاه ساکنان این شهر بندی این شاخصبر هویت بخشی به این شهر و همچنین رتبه مؤثرمجموع عوامل 

 آمده است. بروجرد سیاسی و اجتماعی شهر، تحوالت مهم تاریخی (2جدول ))شهروندان( است. در 
 سیاسی و اجتماعی شهر بروجرد، تحوالت مهم تاریخی (:1جدول )

 سیاسی و اجتماعی، تحوالت مهم تاریخی دوره تاریخی

 یساسان روزیبروجرد را به ف ایبروگرد  شدن شهر ساخته. ستا بزرگ برپا بوده یا بوده است و در آن آتشکده انیرانیا یاز مراکز شهر انیبروجرد در زمان ساسان ساسانیان

خوزستان  یبه شهرها یآباد فعل خرم اینهاوند و بروجرد و شاپور خواست  قیدوره همدان را از طر نیدر ا رانیا یاصل یا از راهه یکی(. روزگردی)پ دهند ینسبت م

 .ساخته استیشوشتر و اهواز مرتبط م، دزفول، مانند شوش

 چهارم-اول قرن

 اسالم( ی)ورودهجر

 آن یدشت جنوب ژهیو در منطقه بروجرد و به یفراوان یخیتار یاهدرآمده و حوادث و جنگ کیاستراتژ یبه بعد در زمره شهرها رانیزمان حمله اعراب به ااز 

 .شده استیتحت نام منطقه جبال شناخته م رانیغرب ا، رانیبر ا یاسالم یاست. در دوران حکومت خلفا وستهبه وقوع پی الخورسی

 یریقرارگ زیهمدان و ن اصفهان و نیشهر ب نیخاص ا تیموقع لیاست. به دل شده در آن ساخته یمتعدد یقرار و بناها یادیموردتوجه ز انیبروجرد در زمان سلجوق انیسلجوق

 ونیمعتقدند آرامگاه زوار یبرخ، است بودهقرن پنجم  یدیکل یاند و بروجرد از شهرهابه بروجرد داشته یتوجه خاص یترکان سلجوق، بغداد -بر سر راه اصفهان 

 .است یسلجوق ارقیسلطان برک محل دفن، زوارگان در شمال شهر بروجرد ای جانیزوار

 بروجرد. شهرویرانی کامل  مغول

که  شود یم دهیلر کوچک شن نیدوران به بعد نام سرزم نیکرده است.از ا کسانیدو شهر را با خاك  نیآباد حمله کرده وا به بروجرد و خرم مورتی 109در سال  تیموریان

 شده یحکومت مستقل و مقتدر اداره م کیقرن توسط اتابکان لرستان به عنوان  نیچند یاند لر کوچک برا مهم و بزرگ آن بوده یآباد هر دو شهرها و خرم بروجرد

 ادامه داشته است انیروند تا زمان صفو نیاست که ا

 توسعه مجدد شهر بروجرد صفویان

 http://www.borujerd.ir: منبع

ای است بروجرد نیز ت تاریخی شهر بروجرد دارای یک ارتباط فضائی یکپارچه و به هم پیوستهعناصر و اجزاء باف

 به موارد زیر اشاره نمود: توان یممانند دیگر شهرها از عناصر برخوردار بوده است که 

ی ارگ حکومتی و مراکز اجتماعی و فضاهای مسکون، حمام، مدرسه، مسجد جامع، بازار، دروازه، خندق، دیوار

ها وجود دارد که به ای از آنی اصلی و فرعی و حاشیه شهر که کماکان بخش عمدهها راهو  ی معابربند شبکهعناصر 

و شخصیت  که هر کدام جای و مرتبهدهد و ضمن آنبندی و چهارچوب اصلی شهر را تشکیل میعنوان استخوان

پردازند. همه با هم مجموعه نقش خود می و به انجام خاص خود را در سلسله مراتب فضاهای شهری حفظ کرده

. در مورد دهد یمنشان  تیبا هوپیوسته و ، آورند که شهر را از نظر فضائی یک واحد منسجمواحدی را پدید می

ی و نیمه خصوص مهین، فضاهای خصوصی توان یمی خوب بهسلسله مراتب فضاهای ارتباط دهنده بافت قدیم بروجرد 
                                                                                                                                                               
1. ANP =Analytic Network Process 

http://www.borujerd.ir/
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مؤثر در  یشهر یعناصر و فضاها 2ای یکپارچه مشاهده نمود. در جدول شمارهموعهعمومی و عمومی را در مج

 اند.معرفی گردیده شهر بروجرد یبخش تیهو
 (: عناصر و فضاهای شهری مؤثر در هویت بخشی شهر بروجرد2جدول شماره )

 http://www.borujerd.irمأخذ: 

 (: فضاهای شهری مورد مطالعه در محالت مختلف شهر بروجرد3جدول شماره )

 http://www.borujerd.irمأخذ: 

 ( هویت بخش فضاها و عناصر شهر بروجردNodeها و زیرگروه )گره یا نود (: خوشه4جدول شماره )
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش هایمنبع: یافته

 
 مبتنی بر هویت شهری بروجرد ANP: طرح كلی مدل 4شكل 

عناصر و فضاهای 

 شهری

 کارکرد  هامشخصات و ویژگی

ی عمومی ها یکاربرغربی شهر در محل دروازه سوزنی قرار گرفته است و در حال حاضر به  -در انتهای گذر شرقیارگ قاجاری شهر بروجرد  ارگ و بارو

 است. افتهی اختصاص

و در شرایط  درگذشتهنظامی  -دفاعی

 کنونی کارکرد تاریخی دارد.

 تجاری و نقش قبلی خود را حفظ کرده است.  شده واقعی اجتماعی و فرهنگی در قلب بافت تاریخ، ی اقتصادیا مجموعهبازار بروجرد به عنوان  بازار

 فرهنگی -مذهبی  ، مسجد قلعه، مسجد سلطانی، مسجد جامع مساجد

های تاریخی و خانه

 هاآرامگاه

 مذهبی -فرهنگی و امامزاده جعفر قاسم زاده امامو  خانه افتخاراالسالمخانه طباطبایی و ، خانه بیرجندی

 یخیتار یکاروانسرا

 

کارم سرا خوانده  یمحل شیمتعدد است که در گو یکاروانسراها، زار بزرگ بروجردبا گریتوجه د بخش جالب، بازارها کاروانسراها در کنار راسته

 اند. بوده یاقامت مهیو ن یتجار مهیاند که ن بوده یمراکز دیآ ی. کاروانسراها چنانچه از نامشان بر مشوند یم

در شرایط کنونی  درگذشتهتجاری 

 تاریخی

 عمومی آب انبار گذر مسجد میر.حمام سید بحرالعلوم و حمام قدیمی سیدها و  حمام

عناصر شاخص 

 طبیعی

 طبیعی تپه چغا، منطقه گلدشت

 نوع هویت بخشی  در شهر یریقرارگموقعیت  نام محالت فضای شهری مورد مطالعه

 هویت کالبدی و مصنوع بافت تاریخی بروجردمرکز شهر/  رازانیخچال و ، صوفیان، دودانگه بروجردبازار قدیمی 

 هویت کالبدی و مصنوع بافت تاریخی بروجردمرکز شهر/ ، شهر شرق رازانیخچال و ، صوفیان، دودانگه مسجد سلطانیو  مسجد جامع بروجرد، امام زاده جعفرمساجد 

 هویت کالبدی و مصنوع بافت تاریخی بروجردمرکز شهر/  رازانیخچال و ، صوفیان، دودانگه خانه افتخاراالسالمخانه طباطبایی و ، خانه بیرجندیهای تاریخی: خانه

 بیعی و پویاهویت ط منطقه گلدشت و میدان نواب تپه چغا، منطقه گلدشت تپه سبز باستانی مستقر در شهر به عنوان نماد و هویت شهر -فضای سبز -باغ -پارك -فضای طبیعی

 (Node)گره یا نود  رگروهیزگزینه /  معیار / خوشه )گروه( ردیف

 رفتار اجتماعی( دهنده شکلعناصر و تعامالت اجتماعی ) های زیباشناختیای شهری/ قابلیتعناصر کارکردی و محتوای فضاه 2

 ی و حافظه تاریخی( زهیانگمحتوای اجتماعی و محتوای فرهنگی )خاطره 

 عناصر اقتصادی

 برج(-تنوع محیطی و کارکردی )رنگ/نماد/عنصر= میدان

 های فیزیکیعناصر کالبدی و سیمای شهر/ ویژگی 1

 

 ت کالبدی )عناصر باستانی و کهن/ عناصر جدید و معاصر(هوی

 دسترسی فیزیکی و دسترسی بصری 

 ساختار/شکل/ ارتفاع( -خوانایی و معنایی )طراحی

 تفریح، شادابی، سرزندگی و نشاط، تصویر ذهنی مطلوب -ادراك درونی و بیرونی، قابلیت بصری کارکردها و عملکردها 9

http://www.borujerd.ir/
http://www.borujerd.ir/
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C_(%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C_(%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D9%88%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_(%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D9%88%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C_(%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D9%88%DB%8C)
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 های فضاهای شهری هویت بخش شهر بروجردتحلیل ویژگی

اختالط و ارتباط )پراکندگی و تجمع( و نظام تناوبی استقرار فضاهای شهری ، ی(وستگیپنظام ترکیب )یکپارچگی و 

 هویت بخش شهر

مصالح و اندازه و شکل فضاهای شهری در هویت بخشی و ، اریکیفیت و معم، های نمادین و بصریویژگی

 بوده است.  رگذاریتأثها بندی آناولویت

 
 ی بصری هویت بخش به شهر بروجردها شاخصی بند تیاولو: 5شكل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 ANPی چند معیاره ها مدلی ها شاخصروش وزن دهی به معیارها و 

 

آمده از عملیات  به دستو اطالعات  ها دادهی مدل تحلیل شبکه بر اساس خروجی ها شاخصوزن دهی به معیارها و 

ی عددی ا دامنهمدل تحلیل شبکه است که  میدانی در سطح شهر بروجرد صورت گرفته است و مبتنی بر طیف وزنی

. دهد یمرا نشان  در مدل تحلیل شبکه ها دادهنمونه از روش وزن دهی بر اساس  1. شکلگردد یمرا شامل  0تا  2از 

 انجام شده است. Super Decisions افزار نرمانجام عملیات پردازشی و تحلیلی پژوهش حاضر با استفاده از 

 ی در مقایسه با خوشه خوانایی و معنایی بر اساس مدل تحلیل شبكهباشناختیزی ها تیقابلدر خوشه عناصر كاركردی و  ها گرهی از روش وزن دهی ا نمونه: 6شكل

 های پژوهشبع: یافتهمن
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 ANPی و طراحی مدل ا شبكهحل مسایل -

بستگی داشته و تشکیل شبکه از یک قاعده خاصی پیروی  ساز مدلحل مسایل به کمک شبکه به مقدار زیادی به هنر 

 مسئلهبرای حل  توان ینمپیچیدگی خاص خود را داراست و یک فرمول کلی  مسئلهحل هر ، . با این وجودکند ینم

و  ها دادهوزنی و سوپر ماتریس حد بر اساس  سیسوپر ماتری از روش ا نمونه، اختصاص داد. در همین راستاشبکه 

 (1و  1)شکل شماره دهد یمی در مدل تحلیل شبکه را نشان شیمایپی ها یبررساطالعات حاصل از 

صل شده است که تعیین ی شبکه حالیتحلی ساز مدلی ها یخروجاز  ها شاخصشبکه تعامالت ابعاد و ، در این شکل

 .کند یممشخص  Super Decisions افزار نرمو نودها را در مدل  ها خوشهی ابعاد بند سطحروابط و 

 
 وزنی سیسوپر ماتری از روش ا نمونه: 6شكل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 حد سیسوپر ماتری از روش ا نمونه: 7شكل 

 های پژوهشمنبع: یافته
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 ی هویت شهری بروجردسنج تیاولومبتنی بر نتایج مدل تحلیل شبكه -

ی برجسته و عمده ها تیوضعکه در این قسمت برخی از  دهد یم ارائههر خوشه و کل مدل نتایج خاص خود را 

در ماتریس کاربرد بهینه  ها گروهمقایسه وضعیت  1در شکل شماره  که یطور به. گردد یمحاصل از اجرای مدل ارائه 

در  20999. در این مقایسه اهمیت و برتری گزینه قابلیت بصری با امتیاز نرمال شده دهد یمدر هویت شهری را نشان 

. عامل شادابی با امتیاز نرمال شده باشد یمجایگاه نخست واقع شده است که نشان از اهمیت و برتری این گزینه 

ونی و بیرونی با امتیاز نرمال شده ادراك در، 90911در جایگاه دوم قرار دارد. تفریح با امتیاز نرمال شده  90199

 است. شده انیب 90199گزینه سرزندگی و نشاط با امتیاز نرمال شده  تیدرنهاو  90919

 
 های پژوهشمنبع: یافته  در ماتریس كاركرد و عملكرد ها گروه: مقایسه وضعیت 8شكل 

است. تحلیل نتایج  شده ارائهل زیر زیرگروه به دو صورت عددی و گرافیکی در شک 21در  ها تیاولونتایج نهایی 

ی و مدیریت در ریگ میتصممنجر به ، و نودها ها خوشهسوپر دیسیژن بر اساس تحلیل  افزار نرمنهایی بر اساس 

با « دسترسی فیزیکی و بصری»نود ، بر اساس شکل زیر که یطور بهانتخاب راهبردهای هویت شهر بروجرد است. 

نود در هویت شهری فضاهای شهری  نیمؤثرترخوشه کالبدی و فیزیکی به عنوان  در 90492کسب امتیاز نرمال شده 

 ازلحاظی در جایگاه نخست واقع شده است. دومین نود بند تیاولو ازلحاظ، زیرگروه 21است و در بین  شده شناخته

ی و بصری با کسب اشاره کرد. که بعد از نود دسترسی فیزیک« عناصر و تعامالت اجتماعی»به  توان یمی بند تیاولو

در جایگاه دوم واقع شده و بیشتر اثرگذاری را روی هویت شهری بروجرد داشته است. سومین و 90949امتیاز 

به خوانایی و معنایی و تنوع محیطی و کارکردی اشاره کرد که به ترتیب با  توان یمچهارمین نود بر اساس شکل زیر 

ی نسبت به سایر نودها تر مناسبی فوق در جایگاه نودهاکه بعد از  ندا توانسته« 90111»و « 90101»کسب امتیازهای 

 قرار دارد.

 
 های پژوهشمنبع: یافته  ی عناصر هویت بخشبند تیاولو: 9شكل 
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 ها شنهادیپی و ریگ جهینت

تنوع و ، پویایی، یسرزندگباشد که در هویت شهری می مؤلفه، یکی از فاکتورهای اصلی پایداری فضاهای شهری

-و اصلی نیترشاخص عنوان بههای کالبدی محیط و فضای شهری . ویژگیباشد یمانایی فضاهای شهری مؤثر خو

 که یطور به. شهری است ییفضا در ساخت یهنجارها و روابط انسان، هاارزش بیانگر، جامعه تیهو ترین نشانه

باشد. این آثار در  پذیر می ها( امکانبخشی در فضاهای شهری از طریق آثار باستانی و تاریخی )نمادامروزه هویت

های تاریخی به عنوان یکی از ارکان هویتی شهری خود بهترین نشانه هویت شهری بوده و حفظ این آثار و بافت

ی هویت شهری از کاربست ها مؤلفهی سنج تیاولوباشد. در همین راستا برای برای ادامه حیات شهرها ضروری می

ی ها رشتهباعث شده تا ، ی که داردا گستردهی ها تیقابلاین مدل به دلیل کارایی و  است. شده استفاده ANPمدل 

کننده  منعکسی که مطالعات پیشین طور بهاستفاده کنند. ، مختلف علمی از این مدل بر حسب کاربرد فراوانی که دارد

و ... نیز  SWOT, GPانند ی مشهور سابق و موجود مها مدلهای فراتر با  در گام، این مطلب است که مدل مذکور

و نودها  ارهایرمعیغ، تعریف معیارها، (GISسیستم اطالعات جغرافیایی ) برخالفترکیب شود. این مدل  تواند یم

که رویکرد مجزا از دنیای اقلیدسی پیش روی ، دینما یمتبیین وضعیت شبکه حالت ماتریسی پیدا  منظور به

 .گذارد یمپژوهشگران و تصمیم گیران 

و  شوند یمی اصلی شناخته ها تیهوحمام و... به عنوان ، مساجد، ارگ، بازار، د عوامل زیادی مانندرهر بروجدر ش

از اهمیت بیشتری برخوردارند و سایر فضاهای ، یشناخت ییبایزهای همه این موارد به لحاظ معیارها و قابلیت

به وجود عناصر هویت بخشی  توان یمدر هویت بخشی به فضای شهر مذکور  مؤثرفرهنگی و مذهبی  -تاریخی

انواع فضاهای سبز اشاره کرد که به عنوان ، ی قدیمیها خانه، جعفر زاده اماممساجد ، وجود بازار قدیمی، چون

ی تجاری با نقش شهری و ها راستهبازار سنتی و اغلب ، . لذاشوند یمنمادهای اصلی در شهر مورد مطالعه شناخته 

به همراه مراکز مذهبی همچون مسجد جامع و امام و بقعه امامزاده جعفر و امامزاده قاسم حتی فرا شهری درون بافت 

 یها دسته از بخش شامل سه یطورکل بازار بروجرد بهاند. بیشترین نقش هویت بخش به شهر بروجرد را داشته

عی مؤثر در شرایط کنونی در ی طبیها مکان ازجملههمچنین  .یو مراکز جانب کاروانسراها، مختلف است: راسته بازارها

هستند.  توجه قابلکه به عنوان عناصر شاخص طبیعی  باشد یمشهر بروجرد تپه گردشگری چغا و منطقه گلدشت 

هایی ی تعیین موقعیت و عناصر هویت بخش شهر بروجرد با تأکید بر بافت تاریخی از مجموعه شاخصطورکل به

های درون موقعیت جغرافیایی بافت که درون شهر و نقش کاربریتوان به قابل تشخیص است که از آن جمله می

ی عمومی موجود در بافت باعث حفظ ها یکاربرنقش شهری اغلب ، از موقعیت مکانی نظر صرفبافت اشاره کرد. 

جایگاه بافت تاریخی شهر بروجرد به عنوان باالترین سطح در تقسیمات کالبدی شهر بروجرد شده است. بنابراین بر 

با کسب ، در خوشه کالبدی و فیزیکی« دسترسی فیزیکی و بصری»که نود  دهد یمنتایج نشان  ANPس مدل اسا

در جایگاه دوم و 90949با کسب امتیاز « عناصر و تعامالت اجتماعی»نود ، در جایگاه نخست 90492امتیاز نرمال شده 

ی و تنوع محیطی و کارکردی اشاره کرد که به به خوانایی و معنای توان یمسومین و چهارمین نود بر اساس شکل زیر 

ی نسبت به تر مناسبی فوق در جایگاه نودهاکه بعد از  اند توانسته« 90111»و « 90101»ترتیب با کسب امتیازهای 

 سایر نودها قرار دارد.
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 ها شنهادیپ

از شلوغی مناطق های قدیمی در سطح بافت تاریخی جهت کاهش تراکم و جلوگیری  *احیاء و بازسازی بازارچه 

 مرکزی بافت.

ی در طورکل بهها و  ی و ایجاد اشتغال در بازارچهدست عیصناضرر خصوصاً  ی کوچک و بیها کارگاه*تقویت و تشویق 

 ی مناسب.کارها راهبا ، بافت

فرهنگی و... مشروط به مرمت و حفاظت ، های اداری های تاریخی برای فعالیت *تشویق تغییر کاربردی ساختمان

 .ها آن

 های ناسازگار. توزیع متوازن خدمات شهری و کاستن از فعالیت

های قانونی و اجرایی برای تشکیل شهرداری ویژه منطقه تاریخی با وظایف و اعتبارات مناسب و  *تدارك پشتوانه

 رهنگی.اقتصاددانان و مهندسین معماری و ارتباط آن با سازمان میراث ف، شناس بهره بردن از متخصصین زبده جامعه

 *تهیه طرح بازنگری در طرح تفصیلی منطقه تاریخی بروجرد.

در بافت تاریخی حتی  وساز ساختسازی  های معماری مناسب و همگون به طور رایگان جهت فرهنگ *تهیه طرح

 .ها نیبنز پمپبرای 

اسب در های معماری بناهای جدیداالحداث خصوصی و دولتی و نماسازی همگون و متن *الزام در تهیه طرح

 محورهای تاریخی درجة یک و دو.

 .اند جاماندهو فضاهای شهری معرف سیمای تاریخی و هویتی که از گذشته بر   *مرمت و احیاء کلیه ابنیه

های ارزشمند تاریخی  تفریحی و فرهنگی در مجاورت بناها و مجموعه، پذیرایی، های مختلط اقامتی *ایجاد مجموعه

گردشگران و رونق اقتصادی از محل ، ها و اطراف امامزاده جعفر جهت رفاه ساکنین یو فرهنگی مثل محله طباطبای

 جذب توریست.

فضای بازی کودکان ، پارکینگ، جهانگردی، درمانی، ورزشی، فضای سبز، نظیر: آموزشی، *تزریق خدمات به بافت

 و...

 به عناصر اصلی. های دسترسی مناسب و تعریض برخی از گذرها با توجه به احترام راه جادیا*

 های بهسازی و نوسازی بافت تاریخی. های احیاء محالت و طرح *تهیه طرح

 منابع 
 انتشارات شهر.، تهران، چاپ اول، . هویت شهر نگاهی به هویت شهر تهران2911م. ، بهزادفر

 .11و  12شماره ، صفه، . هویت و این همانی با فضا2913ج. ، پاکزاد

 .9شماره ، سال دوم، نشریه هویت شهر، پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت .2911ف. و همکاران ، حبیب

دانشگاه تربیت ، رساله دکتری، . عوامل تأثیرگذار بر توسعه فیزیکی و ساخت اجتماعی فضایی شهر سبزوار2912ی . ، زنگنه چگنی

 مدرس تهران.

 پایان نامه کارشناسی ارشد، هینه فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویهارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد ب .2910. ف، ساالری سردری

 .دانشگاه زابل، به راهنمایی دکتر اکبر کیانی

 تهران.، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، ترجمه اسماعیل چاووشی، . نظم شهری2912شورت.ج. ر 
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 .چاپ اول، نشرنیکا، . پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری2912ن. ، عظیمی

 ساخت کالبدی شهر.، مجموعه مقاالت همایش مسایل شهرسازی، جلد اول، . ابعاد هویت شهری2919م . ، فرجامی

 پایگاه اطالع رسانی معماری و شهرسازی ایران، . شهرباهویت2911پ . ، فروتن

 انتشارات دانشگاه تبریز.، چاپ ششم، جغرافیا و شهرشناسی .2914ی. ، فرید

 نشر نی.، تهران، چاپ دوم، ن شناسی شهری. انسا2919ن. ، فکوهی

: ی)مطالعه مورد های تاریخی. بررسی هویت شهری در بهسازی و نوسازی بافت2910 م.، رادف. و افراسیابی، ساالری سردری، ا.، کیانی

 .99سال دهم شماره، مجله فضای جغرافیایی، (روزآبادیف -شهر گور

 .2903، ری نفوس و مسکننتایج عمومی سرشما 2903، مرکز آمار ایران

سازمان ، همدان، اولین همایش بین المللی برتر، مرجع مهندسی عمران، . عناصر هویت فرهنگی در شهر2913س .، ر. آیرملو، موثقی

 عمران و شهرداری های همدان.

 .29شماره ، نشریه هنرهای زیبا، . معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها2919م. ، میر مقتدایی

های موثر در هویت شهری )نمونه موردی محله جلفا در شهر . بررسی و ارزیابی شاخص2911م. ، و پورجعفر پ.، کلبادی، ع.، نوفل
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