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 چکیده
 معایب ترین اساسی از یکی. باشد می نیز ای گسترده و متنوع معایب دارای فراوان، مزایای علیرغم امروزی انسان شهری زندگی

 چون شهرنشینی محصوالت با ناخواسته مواجهه اثر بر انسان روان آسایش و جسم آرامش خوردن هم بر امروزی، شهری زندگی

 فقدان شرایطی چنین در لذا. است ها شکنی قانون و گریزی قانون چون رفتاری های ناهنجاری هوا، آلودگی صوتی، آلودگی

 از شهری در محالت اجتماعی گسست و افسردگی انزوا، سکونتی، و شهری فضاهای در امنیت عدم مقابل در شهروندان ایمنی

 روانی و جسمی سالمت ساز - زمینه تواند می زمانی مسکونی نواحی و شهر طراحی. هستند محیطی و شهری مزمن بیماریهای

 ریزان برنامه و سو یک از محیطی بهداشت سالمتو متخصصین از مرکب کلگرا و ائتالفی دیدگاهی اساس بر که باشد شهروندان

 را زیانباری اثرات زیست، محیط زوال و نقلیه وسائل افزایش شهری، بیرویه توسعه. رسد انجام به دیگر سوی از طراحان و شهری

 حومه، و حاشیه شهری فضاهای. است کرده وارد شهروندان روانی -سالمتجسمی نتیجه در و شهر کالبدی-محیطی ساختار بر

 اغتشاش و نارضایتی بروز و اجتماعی شادابی و نشاط بودن پایین آن نتیجه که شده مرکزی و متن شهری فضاهای قربانی

 و معماری عمران، مهندسی صحیح بکارگیری نقشبرهمین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر  .است فضاها این در اجتماعی

 امنیت احساس میانتحلیلی می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد  -با روش توصیفی شهروندان روانی امنیت در شهری طراحی

 رویکردهای در شهری جرائم از پیشگیری و شهری امنیت افزایش برای فضا کالبدی درطراحی شهرسازان نقش و شهری فضای در

ارائه شده  شهری فضاهای در امنیت سطح ارتقا جهت در پیشنهاداتی ارائهبه  پژوهش این انتها در. ارتباط وجود دارد مختلف

 است.

 شهروندان روانی امنیت شهری، طراحی معماری، عمران، واژگان کلیدی: مهندسی
 
 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه
 در شهری فضاهای کارامدی در موثر عوامل ترین اساسی از یکی همچنین و بشر نیازهای ترین بنیادی از یکی همواره امنیت

 بروز از ناشی ناامنی ،احساس عمومی های مکان در مردم حضور کننده تهدید عوامل مهمترین از یکی. است بوده تاریخ طول

 زندگیشان محل از شهروندان نارضایتی و روزانه های فعالیت انجام در سرزندگی از مانع شهری فضای در ناامنی. فضاست در آنومی

 ریزی برنامه مانند هنری و علمی مختلف های رشته با که است کالبدی فضای دادن سازمان هنر از بخشی طراحی .شود می

 کار و سر اقتصاد و شناسی جامعه روانشناسی، نقل و حمل و ترافیک مهندسی فنی، مهندسی سازی، منظر و معماری شهری،

 اگر .است گسترده بسیار فعالیتش ی دامنه که بینیم می پس. کند می پیدا ارتباط نیز فرهنگ و سیاست با حال عین در و دارد

. کرد مشخص را شهری فعالیت ی حوزه بتوان بهتر شاید است سیاست عین ریزی برنامه که بپذیریم را کستل مانوئل ی گفته

 و ریزی برنامه و گسترده صورت به مهندسی منظر، معماری معماری، ی دهنده پیوند ی حلقه شهری، طراحی لوید جف نظر به

 و جوهر دنبال به ما باال تعاریف در .است برخوردار خود اعتبار از هم امروز که ای نظریه این. است شهری ریزی برنامه مخصوصا

. نیست جدیدی فعالیت شهری طراحی. شود می واقع مفید نیز ما ی جامعه شرایط در که چیزی هستیم شهری طراحی مفهوم

 گرفته، شکل نیز عمومی فضای بشر زندگی خصوصی فضای گرفتن شکل با اینکه بر مبنی داشته وجود قدیم از فراوانی های بحث

 فضای در و گذارد می بیرون خصوصی فضای از پا انسان آنکه محض به و باشند داشته رابطه هم با اند خواسته می ها انسان زیرا

 دهد می نشان شهری طراحی فعالیت گستردگی .شود می آغاز او کالبدی تاریخ در شهری طراحی حضور گیرد می قرار عمومی

 کار یک. پذیرد پایان یا شود شروع مشخصی طرح با که نیست پارک یک طراحی یا معماری طرح یک مانند فعالیت این که

 تاریخ طول در شهر فضایی سازمان از عنصری عنوان به میدان یک اما. یابد می خاتمه و شود می شروع جایی در معموال معماری

 شود، شروع باستان عهد از تواند می فضایی چنین. شود می عوض مدام یا و کند می تغییر شود، می دگرگون یابد، می تکون

 می ایجاب آینده بینی پیش دشواری .کند زندگی و فعالیت آن در بتواند هم امروز و ببیند را رنسانس گذارد، سر پشت را وسطی

 به و شود اصالح دهد، تطبیق ها گیری تصمیم و نوسانات و حرکات با را خود بتواند باشد، پذیر انعطاف شهری طراحی که کند

 که چه آن بیشتر. گذرد نمی آن عمر از سال 25 از بیش که هاست حرفه ترین جدید از یکی شهری طراحی .کند مدارا قولی

 یک شهری طراحی واقع در. است دیگر شغلی های حوزه دستاورد( مسکونی های بافت طراحی) کنند، می ارائه شهری طراحان

 .دارد مشاغل سایر به نسبت چندگانه رویکرد

 تحقیق پیشینه
 انجام کشور از خارج و داخل در بسیاری هایپژوهش آن، میزان بر مؤثر عوامل و اجتماعی مشارکت هایشاخص درزمینه

 پایگاه و درآمد تحصیالت، شغلی، وضعیت آنها در و هستند جملهآن از( 1395) میرزاپوری و فتحی پژوهش که است شده

 براساس اجتماعی مشارکت میزان درحقیقت،. اندشده محسوب موضوع این بر تأثیرگذار عوامل ازجمله اجتماعی - اقتصادی

 دیگر، مشابه پژوهش در. است متفاوت ایشان اجتماعی - اقتصادی پایگاه و درآمد میزان تحصیالت، میزان افراد، شغلی وضعیت

 از خود امر، این که است شده گرفته نظر در شهروندان اجتماعی مشارکت بر مؤثر عامل فرد، تأثیرگذاری و قدرت احساس

: 1394 کولیوند، و نقدی) پذیردمی تأثیر اکثریت فرهنگ با ادغام میزان و مکان به تعلق سن، تحصیالت، میزان چون هاییمؤلفه

 نهادی، اعتماد: است شده تأکید مشارکت میزان با هامتغیر این معنادار رابطه بر الدین،تاج و انصاری پژوهش در همچنین،(. 2-20

 و خراسانیمظلوم همچنین،(. 178-161: 1393 الدین،تاج و انصاری) سکونت زمان مدت و اجتماعی امنیت اجتماعی، رضایت

 سن،: دارند رابطه معناداری طوربه اجتماعی مشارکت با متغیرها این که اندکرده تأکید دیگری تحقیق در( 1391) همکاران

 مسئوالن عملکرد از رضایتمندی سیاسی، بیگانگی سیاسی، قدرت داشتن شهری، تعلق احساس درآمد، شغل، تحصیالت، جنس،

 بر مؤثر شرایط و عوامل( 1391) همکاران و شیانی پژوهش در. جمعی هایرسانه از استفاده و شهروندی حقوق احقاق شهری،

 شغل شهرنشینی، سابقه سن، جنسیت،) ایزمینه خصوصیات: اندشده بیان چنین شهری امور مدیریت در اجتماعی مشارکت

. ایمنطقه وضعیت و نهادی وضعیت خانوادگی، خصوصیات...( و تعلقات تعهدات، ها،نگرش ها،ارزش) شخصیتی نظام...( و



 

 را شهری امور در شهرکرد شهر شهروندان مشارکت بر مؤثر عوامل خود، پژوهش در نیز( 1391) چشمهدهفدائی و زادهحسین

 محققان همچنین،( شهرداری فعالیت نوع و اجتماعی اعتماد انگیزشی، هایسیاست شهروندان، رضایت: دانندمی موارد این شامل

 مشارکت با اجتماعی رابطه و اعتماد اقتصادی، انگیزه جمعی، خاطره چون متغیرهایی میان که دریافتند مرتبط پژوهش در

 سال در همکاران و رضادوست تحقیق در(. 158-115: 1391 شجاعی، و ادریسی) دارد وجود معناداری رابطه اجتماعی

 تأهل، وضعیت اشتغال، وضعیت هایمتغیر: اندشده معرفی صورت این به شهروندان اجتماعی مشارکت در مؤثر عوامل1388

 نقش» عنوان با پژوهشی کلی نتایج. انتخابات در شرکت و اجتماعی هایتشکل در عضویت شهری، خدمات از رضایت تحصیالت،

 هایفعالیت موارد، درصد60 در مردم دهدمی نشان «کرمانشاه مردم دیدگاه از اجتماعی امنیت ارتقاء در محلی مشارکت

 هاپژوهش سایر ر. د(Ghasemi et al., 2014:657-665) دانندمی تأثیرگذار محالت امنیت تأمین درزمینه را جویانهمشارکت

 هاگروه یافتگیسازمان میزان شهروندان، عمومی اطالعات میزان: متغیرهاست این شامل شهروندان، مشارکت بر مؤثر دیگر عوامل

 و شهروندی هایمسئولیت و حقوق از آگاهی و  شهروندان در مشارکتی هایفعالیت به باور عمق و جویانهمشارکت هایتشکل و

 مشارکت درزمینه مطالعات این نتایج بندیجمع در .(Kwena, 2013) شهر مدیریتی نظام در شهروندی مشارکت جایگاه

 اجتماعی مشارکت و امنیت بین رابطه پژوهشی کمتر مرتبط، هایپژوهش تنوع و تعدد باوجود که گفت باید شهروندان، اجتماعی

 .است کرده بندیرتبه و معرفی را اجتماعی مشارکت امر بر تأثیرگذار عوامل و بررسی را

 سالمت و شهری بیعتط
 نامطلوبی اثرات طبیعی، منابع زوال با همراه پراکنده و کینواخت شده هبندی منطق یهای کاربر با نشده، کنترل شهری توسعه

 محدوده هوای کیفیت و زیرزمینی سطحی و بهای آ شبکه و درختان ی، گیاه شهای پوش مانند ههای طبیعی سامان کارکرد بر

 زوال و اتومبیل ناشی از ههای د آالین تولید. است کرده مواجه خطر با را انسانی سالمت اجتماعات نتیجه در و داشته شهرها

الگوی . است جمله آن از نیز خیز حاصل کهای خا فرسایش و لزدایی و جنگ زراعی اراضی و باغات مانند طبیعی منابع تدریجی

 فلزات و دوده و جامد معلق ذرات مانند آالینده تولید مواد به اتومبیل به بیشتر هرچه وابستگی اساس بر شهری اراضی کاربری

 است جامعه عمومی سالمت الزمه که نشاط و شادابی نبود و اجتماعی گسست شرایطی چنین در. کند و می سرب مانند سنگین

 با شهری در فضاهای بیشتر خطرناک تصادفات که یدهد م نشان ای مقایسه یهای بررس .یکند م تهدید را شهری مناطق این

بیشترین  نتیجه در و شده مرکزی و متن شهری فضاهای قربانی حومه، حاشیه و شهری فضاهای.  دهند می رخ نامناسب طراحی

 نشاط بودن یین پا آن نتیجه که یشود م دیده شهری حاشیه فضاهای در اجتماعی تعلق عدم و امنیت عدم ناامنی، گسست، انزوا،

 تهای فعالی برای کمتری تهای فضاها فرص این در. فضاهاست این در اجتماعی اغتشاش و نارضایتی بروز اجتماعی و شادابی و

 و نوجوانان و کودکان برای ورزش و دوچرخه ایمن فضاهای و مسیرها و پیاده خرید مراکز در حضور و روی پیاده مانند کیی فیز

 سرماخوردگ مانند یها بیمار از بسیاری محیطی بهداشت علوم محققان اعتقاد به که است حالی در این. دارد وجود بزرگساالن

 کیی فیز فعالیت عدم یا باال خون فشار چاقی سیگار اندازه به ضعیف با درس زو مرگ و افسردگی سرطان قلبی حمالت یها

 سالمت برای آنها از بدتر حتی اجتماعی یا پیوندهای دیدگاه این در. دارند متقابل ارتباط مذهبی و خانوادگی اجتماعی و ارتباطات

 داوطلبانه های در گروه عضویت عدم و اجتماعی تپذیری مسئولی و تعهد عدم نظیر اجتماعی ضعیف دهای پیون. است مضر انسان

 یکزوفرنی، اس جنون، ی، روان اختالالت مخدر، مواد و الکلی مشروبات مانند مصرف سالمت بر زیانبار رفتارهای بروز در خیریه و

 شک نقطه اجتماعی ههای عرص و شهری فضاهای واقع در .است مؤثر خودکشی حتی و تصادفات قلب، نهای شریا گرفتگی

« بندی پکیره وقتی که کرد مشاهده 1961کتاب در کیوبز ج جین. شود می محسوب اجتماعی سرمایه»زندگی و لگیری مرگ

. ابدمیی کاهش جرم میزان وقوع رساند می حداکثر به را ساکنان بین رسمی غیر ارتباطات کیایی محالت آمر بزرگ شهرهای

 می بیشتری نشان رضایت و عالقه خود پیرامون کیی فیز محیط با ارتباط در و ومردم یگیرند م قرار بهتری نظارت تحت کودکان

 ارتباطات افزایش ههای شیو از کیی سبز فضاهای که وجود است داده نشان همکاران و سالیوان تحقیقات همچنین. دهند

 نگهداشت و حفظ در مشارکت و فضاهای سبز به دسترسی ترتیب این به. است های محل فضاهای در نشاط اجتماعی و غیررسمی

 برخی. است کمک کرده افراد روانی سالمت ارتقای و ساکنان میان قوی اجتماعی های و پیوند مناسبات لگیری شک به فضا آن



 

به .  دارند مخوانی ه جرم وقوع از پیشگیری منظور به محیطی اصول طراحی با شهری سالم و پیاده فضاهای طراحی اصول از

 شهر عمومی فضاهای کیفی ارتقای و های ترافکیی تقاطع در ه پیاد رهای مسی تداوم و ی خیابان یهای رپرداز نو مثال عنوان

 چون نکاتی به توجه همچنین .است مؤثر نیز شهری فضاهای ایمنی ارتقای در است توجه مورد رهای پیاده مسی طراحی در که

 .زیست محیط و بهسازی انسان و نوسازی و منظر معماری طراحی

 :عمومی رسالت
 وسیعی طیف و هنرمندان راه، مهندسان سبز، فضای طراحان شهرسازان، معماران، شهری، طراحان صنف گیری شکل با زمان هم

 فضاهای دهی شکل روند تغییر ها حوزه این رسالت واقع در. کردند اعالم «شهری طراحی» حوزه این به را خود وفاداری مشاغل از

 :از بودند عبارت ها حوزه این میان برانگیز چالش مباحث جمله از. بود پیرامونی

 .باشند ارتباط در هم بناها مکانی موقعیت با ها، ساختمان طراحی از سوای باید معماران( الف

 .باشند داشته ارتباط شهرها گسترش و توسعه فیزیکی شکل با باید هم شهرسازان( ب

 .یابند دست نظر مورد مناطق از درست فهم و بررسی به شهری طراحی فرآیند ابتدای در باید هم سبز فضای طراحان( ج

 سکونت برای چه) دلپذیر فضاهای ایجاد در خود های مهارت از ترافیکی، مباحث روی تمرکز جای به باید هم راه مهندسان( د

 می شمار به شهر یک شهروندان هویت از حساسی و مهم بسیار بخش شهری طراحی .کنند استفاده( صرف مشاهده برای چه و

 که شهری تا دادند ارائه را خود نبوغ متخصصانی چه و داشتند دسترس در امکاناتی چه اندیشند، می چگونه که معنا بدین. رود

 ارائه را شهر یک از ترکیبی تا دهیم می قرار یکدیگر کنار را عوامل این که زمانی. است شده ساخته کنیم می زندگی آن در

 نهادهای امکانات و تفکر شخصی، ی سلیقه فرهنگی، معیار. باشد می جامعه آن نگرش و فرهنگ گویای شهر سیمای نماییم،

 حداقل باید سو یک از شهری طراحی .است شهری طراحی بالطبع و شهری ظاهری نمای ی کننده تعیین کشور یک در اجتماعی

 جایگزین انتخاب امکان و تنوع دیگر سوی از و دهد قرار شهروندان کلیه اختیار در یکسان طور به را شهری امکانات و خدمات

 ولی باشد، می آن جامعیت و استانداردها یکنواختی مستلزم اول هدف .سازد فراهم جامعه مختلف های گروه برای را متفاوت

 .نماید می ایجاب را شهرسازی در ذیصالح افراد و متخصصان راهبردهای و تدابیر گیری کار به و استانداردها تنوع دوم هدف

 ها قشر طریق این از تا دارد رسمی تشکالت به نیاز جامعه، گیری تصمیم و ریزی برنامه فرایند کلی چارچوب در شهری طراحی

 به نهایتا که را طراحی های پیشنهاد و بپوشانند عمل ی جامه خود های آرمان و ها ارزش به نتواند جامعه فرهنگی های گروه و

 خواسته قشر هر از اگر .دهند ارائه بهتر آید، می در بناها حفظ و ساخت و بازسازی نوسازی، مرمت، شهری، گذاری سرمایه صورت

 الگوی و شهر سیمای زیبایی و هماهنگی تنوع، شهری، طراحی در کند بیان شهر نقش و شهر شکل مورد در را خود نظر تا شود

 گروهی هویت و فرهنگی های خواسته جمعی رفتارهای شهری طراحی حالت این در زیرا. آید می فراهم نحو بهترین به ها فعالیت

 در شدن سهیم و فضا از مشترک استفاده با پردازانه خیال طراحی که است این جا این در اصلی فرضیه. سازد می منعکس را

 را ها گروه بین بارز های تضاد از برخی تواند می زندگی های شیوه در تنوع و شهری عملکردهای به متعدد دسترسی و امکانات

 متخصصان و کمیاب منابع گیری کار به مستلزم و باشد می شهری ریزی برنامه از تر هزینه پر فعالیتی شهری طراحی .ببرد بین از

 عوامل و عملکردها که شود داده سوق جهاتی در شهری طراحی های فعالیت که است اهمیت حائز نکته این. است ماهر ای حرفه

 .باشد داشته شهر فرم و بافت و افراد کلی رفتار روی را تأثیر بیشترین شهری ی دهنده شکل

 مسکونی ساختمان یک ساختن برای مهندسی های تخصص
 این در بشر پیدایش اندازه به عمری سازی ساختمان صنعت و است بشر نیازهای ترین ابتدایی از یکی مناسب مسکن داشتن

 نقش که است کشور هر صنایع بزرگترین از یکی ساختمان ساخت صنعت نیز امروزی زمان در و اکنون هم. دارد خاکی کره

 سازه پایین عمر و طرف یک از جمعیت رشد دلیل به نیز ما کشور در .کند می فراهم کشور هر در اشتغال زمینه در را کلیدی

 به مسکن تامین مشکل که طوری به دارد، وجود به کشور در جدید های خانه ساخت به شدیدی نیاز دیگر، طرف از قبلی های



 

 ایجاد در را اصلی نقش اینکه به توجه با دیگر طرف از مسکن تولید صنعت. است شده تبدیل کشور اقتصاد چالشهای ابر از یکی

 به در را اصلی نقش صنعت این. کند کمک نیز کشور در اشتغال معضل پایدار و اساسی حل به تواند می دارد، کشور اشتغال

 .کنیم می مرور را صنعت این در درگیر تخصصی های رشته مقاله، این در که دارد مختلف های رشته در مهندسین کارگیری

 ساز و ساخت در معمار مهندس بکارگیری

 :معماری مهندسی -1
 استفاده دولتی بزرگ های پروژه یا و لوکس بسیار های پروژه طراحی در تنها معمار مهندسین از گذشته سال پانزده یا ده در

 مهندسین خدمات از استفاده دستمزد نسبت به مسکن و زمین قیمت آور سرسام افزایش به توجه با حاظر حال در اما ;شد می

 بنا طراحی برای معمار مهندس استخدام به نسبت اکنون هم خوب سازندگان مسکن، خریداران سلیقه تغییر همینطور و معمار

 از بنایی کار رو مصالح انتخاب و بنا معماری طراحی داخلی، دکوراسیون نما، طراحی مانند مواردی و قائلند زیادی بسیار اهمیت

 به نسبت دولتی نهادهای و مردم بیشتر حساسیت به باتوجه. شود می گرفته کمک معمار مهندسین از که است مواردی جمله

 بیشتر روز هر سازی ساختمان زمینه در معمار مهندسین نقش مردم، روزمره زندگی در معماری هنری و فرهنگی تاثیرات

 شود می احساس

 :عمران مهندسی -2
 25 حدود تا بدانید است جالب. است مسکن ساخت زمینه در مهندسی کاربردی رشته ترین اصلی عمران مهندسی رشته

 ساختمانهای دلیل همین به. نبود معمولی ساختمانهای ساخت در عمران مهندسی دانش از استفاده برای قانونی اجبار پیش، سال

 کشورهای در ساختمانها مفید عمر حالیکه در. شوند می شناخته ارزش بی و کلنگی ایران در ساخت سابقه سال 20 از بیش با

 کشته، هزاران گذاشتن جای به بر عالوه که کشور در شدید بسیار های زلزله به توجه با اما. است سال 70 از بیش پیشرفته

 اجرای و نظارت و طراحی برای عمران مهندسین از استفاده اجبار به را گذاران قانون کرده، ویران را کشور مناطق از بسیاری

 استخدام بدون( دورافتاده روستاهای در حتی) کشور در مسکونی سازه هیچ تقریبا اکنون هم. است داده سوق مسکن ساخت

 در اخیر زلزله در را( نیمه و نصفه چند هر) اقدامات این تاثیر. ندارد وجود برساخت نظارت و سازه طراحی جهت عمران مهندس

 .کرد مشاهده وضوح به توان می رودبار یا و طبس،بم در قبلی ها زلزله با آن خسارات و تلفات مقایسه و کرمانشاه

 سازی ساختمان در عمران مهندس بکارگیری
 :برق مهندسی -3

 در قدیمی ساختمانهای و شده اجباری اخیر دهه در نیز ساختمان الکتریکی تاسیسات روی برق مهندسی نظارت و طراحی

 تایید مورد برق مهندسین نظارت روی بر مهندسی نظام سازمان قانونی اجبار با ولی. ناکند خطر و بیکیفیت بسیار برق زمینه

 از استفاده ارتینگ، سیستم و ارت چاه ایجاد. هستیم ساختمان تاسیسات در ایمنی و کار کیفیت افزایش شاهد سازمان، این

 استخدام خوب مزایای از همه مناسب بار پخش در سیمها درست سایزینگ روشنایی، طراحی کنتور، از بعد جان محافظ کلیدهای

 بکارگیری در خریداران نیاز و تکنولوژی پیشرفت همینطور. است ساختمان الکتریکی تاسیسات در برق تاسیسات مهندس

 آسانسورهای دار، ریموت اتوماتیک دربهای مداربسته، دوربینهای حریق، اعالن سنسورهای مانند الکتریکی جدید سیستمهای

 بیشتر استفاده به نیز لوکس های خانه و کرده تبدیل جدید های خانه در معمولی امکانات به را تصویری های بازکن درب برقی،

 الکتریکی انرژی تولید قطعا نیز آینده در. اند آورده روی برودتی و حرارتی تاسیسات اتوماسیون جهت برق مهندسی دانش از

 .شد خواهد گیر همه مستقل صورت به بادی و خورشیدی انرژی تولید سیستمهای توسط ساختمان هر نیاز مورد

 :مکانیک تاسیسات مهندسی -4
 کاربردهای از همه برودتی و حرارتی سیستمهای ظرفیت تعیین و دودکشها، هوا، کانالهای گاز، فاضالب، آب، کشی لوله

 در مکانیکی تاسیسات مهندس استخدام در اجبار با خوشبختانه. است مدرن سازی ساختمان در مکانیک تاسیسات مهندسی

 کاهش و ساختمان نگهداری و تعمیر های هزینه کاهش و کیفیت افزایش شاهد موارد، این اجرای بر نظارت و طراحی های زمینه



 

 ساختمانهای ساخت در مکانیکی تاسیسات مهندسین از استفاده مثبت نکات از انرژی مصرف سازی بهینه کنار در تلفات و حوادث

 .است جدید

 :صنایع مهندسی -5

 به کشور ساختمان صنعت گرایش با ولی. نیست اجباری ساختمانی های شرکت در صنایع مهندس استخدام و گارگیری به

 همچنین اجرایی، و طراحی اکیپهای هماهنگی زمان، و منابع دقیق ریزی برنامه به مربوط مفاهیم کارگیری به لزوم و سازی انبوه

 پیمانکار بزرگ شرکتهای تا شده باعث دارد، زمان و هزینه کاهش در بزرگی نقش موارد این از کدام هر که مالی های پیشبینی

 .گمارند همت ساختمانی بزرگ های پروژه در صنایع مهندسین بکارگیری نسبت مشاور و

 :شیمی رشته -6
 افزودنیهای و مکملها انواع. است شده جدید ساختمانی مصالح در دانش این وسیع کاربری موجب شیمی دانش پیشرفت

 انواع دکوراسیون، در لمینت و کفپوش انواع مصنوعی، تزئینی سنگهای انواع رطوبتی، و حرارتی عایقهای انواع بتن، در شیمیایی

 تاسیسات، در پالستیکی الیه چند های لوله از استفاده سی، وی پی یو جدید های پنجره و درب مصنوعی، چوبی پوششهای

 کارشناس استخدام و شیمی علم کاربرد از ناشی همه .…و جدید فرموالسیون با رنگها گازها، انواع با پرشده دوجداره های شیشه

 .است ساختمانی مصالح صنعت در شیمی

 سالمت و شهری طبیعت
 نامطلوبی اثرات ، طبیعی منابع زوال با همراه وپراکنده یکنواخت شده بندی منطقه های کاربری با ، نشده کنترل شهری توسعه

 محدوده هوای وکیفیت وزیرزمینی سطحی های آب  شبکه و ،درختان گیاهی های پوشش مانند  طبیعی های سامانه کارکرد بر

 وزوال  اتومبیل از ناشی  های ه آالیند تولید.  است کرده مواجه خطر با را انسانی اجتماعات سالمت نتیجه در و داشته شهرها

 الگوی.است جمله آن از خیزنیز حاصل خاکهای وفرسایش زدایی وجنگل زراعی واراضی باغات مانند طبیعی منابع تدریجی

 وفلزات ودوده جامد معلق مانندذرات آالینده مواد تولید به اتومبیل به بیشتر هرچه وابستگی اساس بر شهری اراضی کاربری

 .کنند می هانفوذ خانه مانندرود ومحیطی اقلیمی منابع در که شود می منجر وپاالیشی نفتی وضایعات سرب مانند سنگین

 صورت به و شده منجر شهری درمنطقه گیاهی پوشش تدریجی زوال مانند اقلیمی نامطلوب تغییرات به شده یاد های آالینده

 کربن ومونوکسید نیتروژن اکسید مانند شیمیایی مواد خروج همچنین.دارند منفی اثرات شهروندان سالمت بر مستقیم غیر

 را فضاها ازاین واستفاده بیشترکرده شهری درمراکز را هوا آلودگی ها ازاتومبیل ناشی اکتیو رادیو سمی ومواد ها وهیدروکربون

 وگلو دهان مخاط التهاب شهری هوای آلودگی مدت کوتاه اثرات از .است کرده منتفی طبیعی فضاهای با شهروندان تعامل برای

 بیماری به مدت بلند در نیز شهری فضاهای آلوده هوای با مواجهه تکراروتداوم. است شده گزارش افراد تنفس کارکرد در واختالل

 حدی به تاثیرات این. شود می منجر مرگ وحتی قلبی های بیماری تشدید و تنفسی اختالل - مزمن برونشیت - ریوی های

 و بیماران فعالیت بلکه شود نمی توصیه شهری محیط در وفعالیت فیزیکی حضور تنها نه موارد بسیاری در که است جدی

 ها اتومبیل از ناشی صوتی آلودگی همچنین .شود می ارزیابی انگیز مخاطره آنان برای شهری فضای در کودکان و سالخوردگان

 تحقیقات برخی همچنین.شود می منجر مزمن های سردرد برخی وبروز مجاور فضاهای در کارایی کاهش به شهری فضاهای در

 بزرگراه مجاور مسکونی های مجتمع ساکنان ویژه به)  صوتی های آلودگی با مواجهه معرض در که کودکانی که دهند می نشان

 طبیعت شهری فضاهای که است حالی در این. باشند می مواجه مشکالتی با  روانی وسالمت ذهنی رشد نظر از گیرند می قرار( ها

 وکوچه ورزشی فضاهای ، سبز های وحومه ها ،کمربند همسایگی و ومحلی شهری های بوستان ،مناظرو ها انداز مانندچشم گرا،

 (2،8.)دارند قطعی تاثیری آنان سالمت در وبنابراین کرده ایجاد طبیعت با شهروندان ارتباط برای فرصتی همگی شهری های باغ

 روانی فشارهای کاهش برای را مناظرطبیعی بکرودیدن حضوردرطبیعت نوزدهم، قرن منظردر معماران از اولمستد الو فردریک

 وکند تند های وسواره پیاده برای مستقلی های مسیر نیویورک  مرکزی بوستان طرح در وی.کرد مطرح شهروندان روزانه زندگی

 خود حال به شهر با آن تضاد حفظ برای را بوستان  طبیعی ونظم بکر مشخصات شهر، مادر در بوستان ادغام وبا کرده طراحی



 

  شفابخش های وباغ وبوستانها پیاده های گذر جمله از شهری درفضاهای درختان و طبیعی های انداز چشم وجود. گذارد باقی

 ترافیک چون عواملی که است حالی در این.  نهد برجای شهروندان ذهنی قوای تمدید و روانی برآرامش مفیدی اثرات تواند می

 مشاجرات و فیزیکی خشونت وبروز اعصاب اختالل رانندگی ساعات افزایش وبا شود می منجر ذهنی کارکرد در اختالل به سنگین

 (4.)شود می زیادتر نیز تصادفات ومیزان لفظی

 می محسوب ومسکن ساختمان کیفیت ارزیابی معیارهای از یکی همواره وطبیعت باز فضاهای به بصری یا فیزیکی دسترسی

 وسبز اندازطبیعی وچشم داده طبیعی نوروتهویه به دسترسی امکان کنندگان استفاده به معماری طرح اگر اساس براین. شود

 طبیعی عناصر وترکیب پیوند. بود خواهد موثر کنندگان استفاده سالمت تامین در دهد قرار واستفاده دید درمعرض را  مناسبی

 درختان وجود مثال طور به. دارد کنندگان استفاده بر را روانی مثبت اثرات مصنوع ومحیط ساختمانها با گیاهی وپوشش آب مانند

 هایی پنجره وجود همچنین.  است بوده گذار تاثیر محلی های خشونت میزان کاهش در  مسکونی های مجتمع مجاور درفضاهای

.  است داده ارتقا  را درآمد کم کودکان شناختی بایرکارکرد اراضی با مقایسه در  سبز وفضای گیاهی پوشش به انداز چشم با

  بیماران، عمل از بعد های مراقبت به ونیاز روحیه ،بازسازی بهبودی که است دریافته پیشرفته پژوهشی در  اولریچ نام به محققی

 آجری دیوار یک به رو ای پنجره که  بیماری با مقایسه در باشد داشته سبز فضای به رو ای پنجره بیمار اتاق که شرایطی در

 (4،9.)است تر وسریع مطلوبتر بسیار  باشد داشته

 ساختمان طراحی رادر ها وپنجره ها نورگیر اهمیت که ها ساختمان درون به باز فضاهای طبیعی نور ورود اثرات از نظر صرف

 رسیده اثبات به مختلف مطالعات نیزدر روشنایی های المپ وبرخی تلوزیون نور نظیر  مصنوعی نور زیانبار اثرات دهد می نشان

 شده منجر رفتاری ومشکالت فیزیکی های فعالیت کاهش به مسکونی های برج در سکونت که دهند می نشان تحقیقات. است

 دریافته  وسیم لیندهیم. شود می منجر اجتماعی وانزوای عصبی اختالالت به و دارد دنبال به را کودکان تنفسی های وبیماری

 که درحالی  هستند مسکونی برجهای در زندگی منفی اثرات تاثیر تحت دیگران از بیش آنها ومادران سال 5 زیر کودکان که اند

 (4. )نمایند ارزیابی راحت را دربرجها زندگی است ممکن وکهنساالن جوانان

 سندرم اصطالح.است شده وشناخته شایع ای پدیده واداری کاری های محیط در ویژه به بیمار های ساختمان وجود امروزه

 کامال هوای کیفیت دارای که  هایی ساختمان ساکنان میان در  زیاد ضروری غیر های غیبت تشریح برای ساختمان بیماری

 مانند جسمی آسایش مسائل به آن طراحی توجهی وبی  ها ساختمان پیچیدگی از نظر صرف.است رفته کار به هستند ضعیف

 مونوکسید دود کارخانجات، آلودگی ، صوتی آلودگی نظیر شهری محیط آالینده منایع آن، ونظایر خورشید ونور وتهویه حرارت

 با شهروندان مداوم مواجهه به توجه با البته. شود ساختمان وارد تواند می نیز ها اتومبیل از تولیدی وسرب اکسیدکربن دی و

 با را خود ها آالینده این از بخشی ارادی غیر یا ارادی پذیرش با وافراد دهد می رخ محیطی سازگاری پدیده ، ها آالینده این

 نوع هر در ها آالینده از مزمنی یا حاد تجمع که دهد می رخ زمانی ساختمان خاص بیماری اما.کنندد می منطبق محیطی

 فتوکپی های دستگاه ، منزل واثاثیه اسباب  وبرخی سیگار دود بر عالوه.دهد می رخ مسکونی های ساختمان جمله از ساختمان

 این بنابر.شوند منجر بیمار ساختمان نشانگان بروز به است ممکن نیز دیجیتالی لوازم ودیگر ورایانه تلوزیون نمایشگر صفحه ،

 عالئم شیوع تواند می  ساختمان، هوای مداوم وتهویه انسان فیزیکی آسایش های معیار به توجه با ساختمان مناسب طراحی

 روزانه زندگی فضاهای در ویژه به ، ومسکن ساختمان در خورشید مستقیم نور دریافت همچنین.دهد کاهش را ساختمان بیماری

 تهویه سیستم با های ساختمان در بیماری عالئم که است آن دیگر مهم نکته.کند کمک ساختمان محیط بهداشت به  تواند می

 .است شده دیده طبیعی تهویه با های ساختمان از بیشتر مطبوع

 اجتماعی مشارکت مختلف سطوح و هاویژگی
 با اساساً مشارکت لحاظ، این از. دارد تأکید ریزیبرنامه فرایندهای و پیشنهادات بر مردم تأثیرگذاشتن بر مشارکت مضمون

 ارائه در صرفاً مشارکت،. شود شروع ریزیمهبرنا مراحل نخستین از باید و است متفاوت ریزانبرنامه کار شیوه از مردم کردنمطلع

 و مردم برای یادگیری فرصت کردنفراهم بلکه شود؛نمی خالصه آنان سازیمتقاعد و خوب روابط داشتن مردم، به اطالعات



 

 و دهدمی رخ جامعه کالن و میانی خرد، مختلف سطوح در اجتماعی انگیزش و مشارکت. است متقابل فعالیت به آنان تشویق

 اختیار، و قدرت میزان چون معیارهایی براساس. شودمی بندیتقسیم گوناگونی طوربه مختلف هایمالک برحسب همچنین،

 همین. شوندمی تقسیم محلی مشارکت و اجتماعی مشارکت سیاسی، مشارکت به مشارکت اصلی انواع فعالیت، قلمرو و مقیاس

 و جامعه و خود سرنوشت تعیین در دخالت برای گروهی و فردی هایفعالیت مختلف انواع برگیرنده در اجتماعی مشارکت دلیل،

 هایتشکل تشکیل درزمینه اجتماعی مشارکت درحقیقت،. است عمومی امور درباره گیریتصمیم فرایندهای بر تأثیرگذاشتن

 مشارکت آن، زمینه ترینتازه اما کند؛می ایفا نقش - کنندمی عمل مردم و حکومت میان واسطه مانند که ،غیردولتی اجتماعی

 الزامات از مشارکت این. است خود پیرامون شهری عمومی هایعرصه و هافضا زندگی، محیط اداره و اصالح ایجاد، در شهروندان

 نوع این. شوند تبدیل شهروند به و خارج شهرنشین فرد حالت از نشینانشهر که یابدمی تحقق زمانی و است شهری زندگی

 عاطفی و ذهنی درگیری و حضور به معطوف نخست سطح. شودمی مطرح سطح سه در و است مکان به معطوف امری مشارکت

 هایعرصه در... و سالمندان زنان، جوانان، کودکان، کارگران، کارمندان، چون سنی و اجتماعی مختلف هایگروه و شهروندان

 در شهروندان اجتماعی مطلوب تعامالت برقراری و رفتار بروز فعالیت، انجام توانایی شامل دوم سطح. است شهری عمومی

 در شهروندان مشارکت و مسئولیت پذیرش سوم، سطح و است خود پیرامون زندگی محیط و شهری عمومی هایعرصه

 مشارکت -1: گفت باید بنابراین،. گیردمی بر در را خود زندگی محیط و محله شهر، اداره و نظارت سازی،تصمیم گیری،تصمیم

 پذیریمسئولیت -3 است؛ مشارکت فرایند در مهم عنصری ابتکارات تشویق و انگیزه ایجاد -2 دارد؛ سیاسی ماهیت شهروندان

 اجتماعی متقابل پیوند و فعالیت تعامل، برقراری -3 است؛ ضروری مشارکت فرایند در گانکنندمشارکت داوطلبانه و آگاهانه

 کامل مشارکت -5 و آن همه نه ست، مشارکت فرایند از بخشی نظر، اظهار امکان و اطالعات تبادل -4 است؛ فرایند این از جزیی

 .است گیریتصمیم قدرت در شهروندان شدنسهیم معنای به

 نتیجه گیری:
با توجه به اینکه ساخت ساختمانهای جدید ضمن برطرف کردن مشکل مسکن خانواده ها، که از مشکالت اصلی مردم در ایران  

است، می تواند باعث بکارگیری وسیع نیروی متخصص و مهندسین کشور شود و آمار بیکاری را در جامعه مهندسی کشور به 

بانکها نیز نسبت به افزایش اعتبارات در زمینه ساخت مسکن همت بیشتری  شدت کاهش دهد. بنابراین انتظار می رود دولت و

 گمارند و شهرداریها نیز تسهیالت بیشتری را جهت نوسازی بافتهای فرسوده شهری و ساخت ساختمانهای جدید در نظر بگیرند.

 ل اشاره است:از راهکارهای ارتقای سالمت جسمی و روانی از طریق برنامه ریزی و طراحی موارد زیر قاب

( فعالیت فیزیکی وپیاده روی  الگویی از زندگی سالم شهری  است که وجود پیاده رو ها ، پیاده راه ها ، مراکز ومیادین  خرید 1

 پیاده و مسیر های  دوچرخه  زمینه ساز بروز آن است.

طبیعت گرایی ،طراحی   -نوین سنت گرایی –(الگوهای نوین شهرسازی وطراحی محالت مسکونی  مانند شهرسازی نوین 2 

براساس شبکه حمل ونقل عمومی وطراحی محالت پیاده گراازنگرش های  قابل توجه در ارتقای سالمت عمومی محسوب می 

شوند که بایستی متناسب با فضا وزمان مورد توجه قرار گیرند.درمقیاس محالت مسکونی ، کیفیت مناظروچشم اندازها،  وجود 

دگی روزمره ،  راحتی عاطفی وروانی افراد از حضور در خیابان، تداوم معابر وشبکه های پیاده وسواره ، مغازه هاوخدمات زن

دسترسی سریع وآسان به مقاصد مختلف محلی  وکیفیت فضاهای پیاده از دستمایه های طراحی برای ارتقای سالمت ساکنان 

 محسوب می شوند.

ر به ایجاد تنوع وتراکم فعالیت ها وافراد حاضر وفعال در فضاهای شهری می (الگوهای مختلط  ومتراکم کاربری اراضی منج3

شود. در این ارتباط توجه به فضاهای گم شده ورها شده وبال استفاده در فواصل توسعه های پراکنده شهری مفید است. الزم 

وجامعه گریزو بی روح ونشاط  ایجاد مسکونی  که فضاهایی فاقد مقیاس انسانی  -تجاری-است ازمنطقه بندی های مرسوم اداری

 می کنند پرهیز شود.



 

(توجه به موضوع امنیت وایمنی در  فضاهای شهری از طریق نورپردازی خیابانی  وبرنامه ریزی تداوم زندگی در فضاهای باز در 4

 ساعات خلوت مانند اواخر شب می تواند زمان حضور شهروندان را در این فضاها تمدید وتضمین نماید.

(ارتقای تعامالت اجتماعی وفرهنگ همسایگی از طریق تدابیرطراحی مناسب ازقبیل کاشت گیاهان ودرختان وطرح معماری 5

 منظردر حریم بالفصل همسایگی  واحد های مسکونی در ارتقای نشاط وپیوند های اجتماعی موثر است.

دنی واجتماعی شهروندان بوده واز طریق جلب ( طراحی فضاهای عمومی  ومدنی شهری که عرصه بروز افکار وتعامالت م6

مشارکت های عمومی شهروندان عالوه بر کمک به اداره جامعه به سالمت ونشاط وشادابی اجتماعی شهروندان نیز منجر می 

 شوند.

( طراحی فضاهای مطلوب از نظر زیبایی شناسی ومعماری ومنظر خیابانی که استفاده کنندگان از حضور در آن فضا حس 7

 عمومی مطلوبی داشته  وبه تداوم حضور در ان تشویق شوند.

( طراحی مجتمع های  سکونتی در ارتباط با مظاهر طبیعت وانرژی های تجدید پذیر که با تنوع وانعطاف پذیری  کافی  پذیرای 8

 ر دهد. حضور وفعالیت گروه های مختلفی از ساکنان بوده وعرصه های متنوع فعالیتی را در اختیار افراد قرا
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