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 چکیده
 یرامونپ ییو روستا یو مناطق شهر شهری های حومه انداز چشم تغییر دالیل مهمترین از یکی بهدوم  یخانه ها پدیده امروزه،

و  آخرهفته تعطیالت ،بازنشستگی دوران برای گاهیفراغت، اوقات گذراندنمنظور به هاخانه این شده است. یلکالنشهرها تبد

 ینهشهر در زمجدایی وشدن یاخوشه ،پدیده این پیامدهای مهمترین از یکی .شوندیم یداریخر گذارییهسرما یبرا یگاه

و کسـب آرامـش به ساخت سکنه شهرها برای گذران اوقـات فراغـت  ،رونق شهرنشینی بادر ایران  .باشدمی یو اجتماع ییفضا

 الگویدوم در قالب  یهاخانه یریگنمونه بارز از شکل یکصدرا  یدجد شهرانـد. پرداخته شهرها اطراف مناطقدر  ویالیی مسکن

 ییفضا گزینیجداییسکونت و  یالگو این پیامدهایو  دالیل یبررس اینرو از .باشدیشده م یشیدهاند پیش از مسکن -باغ

 منظور به. باشدمی یفیتوص-یلیرویکرد حاکم بر این پژوهش، تحل .رسدمی نظر به ضروری مختلف ابعادآن از  از یناش یاجتماع

صدرا،  هایباغشهر یطرح سامانده یهاپرسشنامه یهاآمار و داده ینو همچن یاکتابخانه-اسنادی روش از اطالعات آوریجمع

 از ،شهری هایعرصه سایر به نسبتمحدوده باغشهرها  یوندیپهم یزانم و گزینیییجدا یاستفاده شده است. به منظور بررس

باغ  یهاز ته یاصل یزه، انگافراداز  یمیاز ن یشاست که ب ینهای تحقیق نیز بیانگر ایافته .است شدهاستفاده  گولر یسیروش ماتر

باغشهرها با  یوندیپهم یزانم یحاصل از بررس نتایجنمودند.  یانب یالتهفته و تعط یانپا یاممسکن را گذران اوقات فراغت در ا

بیشترین و از  %77.5 با زیستییطو مح یعیطب شاخص منظر از صدرا باغشهرهایاز آن است که  یشهر حاک یهاعرصه یرسا

و در  .هستند دارا صدرا شهر هایعرصه یررا با سا یکپارچگیو  یوندیپهم یزانمکمترین  %28.13با  یشاخص اقتصاد لحاظ

 .باشدمی %43.05 برابر شهری نقاط سایر به نسبت صدرا باغشهرهای برای ،هامحدوده این کلی پیوندیهم زانیم یتنها

 گزینیییجدا یاشدن  یبه قطب یشگرا و نامتعادل در شهر شدهاموزون و موجب ساخت نحاصله، باغشهرها  اطالعات براساس

آثـار مثبـت  کهباید توجه داشت  بنابراین باشد.می گسترش و رشد حال درشهر  یندر ا یساختار هاینجاریو ناه ییفضا

ریزی صحیح برنامه هبه شیو بایستمیهـای دوم به خودی خود به وقوع نخواهد پیوست و به منظور تحقق آن گردشـگری خانـه

 و مدیریت شود.
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 لهأبیان مس
 شهر پراکندگی است؛ شده نشینیحومه مثل هاییپدیده به امروز منجر یمشکالت و مسائل شهرها همچنین وشهرها  اندازهیب رشد

 افرادی توسط دوم، هایخانه اشغال به پدیده این شود؛می تشویق فصلی نشینیحومه پدیده کمک به آن، بیرونی مناطق سوی به
 انواع از فرار برای شهری نواحی ساکنان امروزه(؛ Pacione, 1984:183) شودمی اشغال است، شهرمبنا آنها( ی)اصل اول خانه که

 نخوردهدست و بکر و آرام نواحی در را خود وقت از ایپاره تا کوشندمی کند،می تهدید را هاآن که محیطی زیست هایآلودگی
 شهرها اطراف نواحی اخیر، هایدهه در که است هاییپدیده از دوم هایخانه شکل به فراغت اوقات گذران بنابراین کنند؛ سپری

 تراکم و بزرگ قطعات دارای عمدتاً شهرها حومه (.103 :1389 عنابستانی،) است داده قرار تاثیر تحت را شهرهاکالن خصوصاً
 دهندیاز مساکن آن مناطق را به خود اختصاص م یمیها تا نخانهنوع  ینتعداد ا ،از مناطق یکه در برخباشند یم کم جمعیتی

(Bidwell, 2004:1, Pacione, 1984:183)درصد جمعیت از انـواع  70بیش از  1992امریکا در سال  هدر ایاالت متحد ؛
 (.Sharpley, 2001:5اند )مند شدهبهره شهر از خارجتفریحـات 

استفاده از اوقات  یمردم را برا یالتتما یع و...نقل و ارتباطات سروحمل یستمو س یهنقل یلاز وسا یبشر، برخوردار یزندگ تحوالت
های دوم در کشورهای صنعتی به عنوان نوعی خانه (.Hall & Page, 2006:1) شکل داده است یفراغت خود در غالب گردشگر

 یط،دوم بر مح یهاخانه یامدهایپ (.Hall & Müller, 2004شوند )گذران اوقات فراغت، استراحت و سکونت موقت مطرح می
 یکالبد یتو توازن آنها با هو یدوم به هماهنگ یهاممکن است در ساخت خانه الًمث یرد؛گیرا در بر م یاز آثار مثبت تا منف یفیط

از همه  و ییاهپوشش گ یبو تخر یبصر یباییبا برهم زدن ز یبترت ینمبذول نشود و به ا یشهرها و روستاها توجه کاف اطراف
 یاباعث خوشه یتنها امر در ینا که (Smith, 1992:136وارد کند ) یبآس محیط یبه حس مکان ی،کالبد گزینیییمهمتر جدا

 (.Habib, 2011:365شود )یم ییفضا ینهزم شهر در ییجدا وشدن 
 برای است؛ یافته توسعه کمتر چه و یافته توسعه چه جوامع، تمام شهرهای بارز صفت جمعیتی مختلف هایگروه فضایی جدایی

)دانشپور،  باشدیم یاقتصاد-اجتماعی مشکالت از برخی تشدیدکننده بلکه پدیدآورنده تنها نه جدایی، این شهرها از بسیاری
 (.1388:68 یونسون،)است ندهست توصیف ورای که است گسترده قدری به شهرها در تفاوت و گزینیجدایی پیامدهای (.1381:37

 ,Romero et al) پردازدمی شهری متن در اجتماعی هایگروه بین جدایی به که دارد انسانی بعد یک واقع در گزینیجدایی

 روند در هاانگیزش مهمترین از یکی هنوز شهرنشینی، پیدایش از هاقرن گذشت با شهری گزینیجدایی بنابراین (.2012
  (.Nighn, 2012) باشدمی شهرها در اجتماعی مختلف هایگروه جداکردن و گیریشکل

های دوم( در در ایران نیز با رونق شهرنشینی سکنه شهرها برای گذران اوقـات فراغـت و کسـب آرامـش به ساخت ویال )خانه
یافته و ضروری است که آثار و پیامدهایی انـد. ایـن پدیـده در دو دهه اخیر با شتاب بیشتری گسترش پرداخته شهرها اطراف مناطق

 گذارد مورد بررسی قرار گرفته تا زمینه برای ساماندهی آن میسر شود.که برجای می
 قالب در دوم هایخانه یریگنمونه بارز از شکل یک یراز،از کالنشهر ش یلومتریک 15استان فارس و در فاصله  درصدرا  یدجد شهر

 ایناتصال  ی،سطح رفاه و استانداردهای زندگ یشافزا عمدتاًها گونه ینا یریگکه علت شکل ؛باشدیم شده اندیشیده یباغشهرها
عالقه به بازگشت  ینی،از شهرنش یز، عالقه به گر یرازبه کالنشهر ش یو سهولت در دسترس ایمنطقه یهای ارتباطبه شبکه ینواح

و گذران  یزندگ ینهبودن هز یینپا ی،انداز شخصگذاری و پسیهسرما آن، هپرسروصدای شهری و آلود یطو دوری از مح یعتبه طب
عوامل موجب شده تا  ینا باشد؛میو...  یروان یشو آرامش و آسا یرفاه ذهنبه  یابی، دستکالنشهرها اطرافاوقات فراغت در مناطق 

ها و هنجارهای با ارزشامر بتواند  ینا کهبرای گذران اوقات فراغت خود و خانواده باشند  ییدنبال فضا ها بهاز خانواده یگروه
 شیراز کالنشهر اطرفهای دوم در مناطق خانه یجادبه ا یاییو جغراف یتیتحرك جمع یناکه اساساً  ؛باشد یکترهمسان و نزد ،خانواده

دوم )در قالب باغشهر( در  یهاخانه یریگشکل یامدهایپ یپژوهش به دنبال بررس ینا ینبنابرا .منجر شده استصدرا  یدشهر جد و
 .باشدمی شهر عرصه سایر با هاپهنه این گزینیجدایی بر تحلیلی همچنینصدرا و  یدشهر جد

 یراتمنظور از تاث ینجاکه در ا باشدیم یزیکیف-کالبدی اثرات گردشگری، مقاصد در دوم هایخانه مهم پیامدهای و اثرات از یکی
و  یعروند، سر ینکه اگر ا گذارد؛یم یشهرها برجا یزیکیف-یدوم بر بافت کالبد یهاخانه یاست که گردشگر یراتیتاث ی،کالبد

 اییدهرا با مشکالت عد یشهر یستمس یجهو در نت یدنخواهد انجام یشهر یاز فضاها یمناسب یزیکیف یبباشد به ترک برنامهیب
 یدهپرداختن به پد لذا .باشدیم یشهر گزینیییجدا یده،پد ینا روییشمشکالت پ یناز مهمتر یکیکه  مواجه خواهد کرد.
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 یباال یزان. چراکه مرسدیبنظر م یضرور یاررا داشته باشد، بس یادیز یامدهایپ تواندیم ینکهبا توجه به ا یشهر هایگزینیییجدا
و خدمات  یشغل یهااز آن، از جمله کمبود فرصت یناش هاییتتمرکز فقر و محروم تواندیمختلف شهر م یدر نواح گزینیییجدا

و  یدنما یدرا به همراه دارد، تشد یتجرم و جنا یزانم یشهمچون افزا یامدهاییو... که خود به تبع آن پ یدشد هاییضتبع ی،عموم
و کار در  یکه جوامع کوچک از آن برخوردارند؛ زندگ شودیم یو احساسات یگیهمسا یوندهایباعث سست شدن پ یگراز طرف د
 .دهدمی افزایش را متقابل استثمارندارد، حس رقابت و  یوندینوع پ یچکه ه یتیکنار جمع

 و هاپتانسیل به توجه با همچنین شهری، جمعیت رشد و اخیر هایسال طی شهر این گسترش و رشد به توجه با شیراز کالنشهر در
 گیریشکل موجب که است گرفته شکل کالنشهر این اطراف در باغشهرهایی گذشته دهه در شهر، اطراف طبیعی هایجاذبه
 باغشهرهای ها،نمونه این از یکی .است شده فراغت اوقات گذران به مربوط هایفعالیت تشدید و مناطق این در دوم هایخانه

مختلف شهر وجود دارند؛ در حال حاضر  یهادر پهنه دوم هایخانه گیریشکل هدف با که باشدمی صدرا جدید شهر شده اندیشیده
 اقشار مرور به هستند، دوم هایخانه توسعه بستر که باغشهر این شهر وجود دارد؛ یندر محدوده ا یباغشهر قطعه 2000 حدود

 در را بسیاری تاثیرات تواندمی شهر، این در باغشهرها این توسعه و رشد ؛است کرده جذب خود به را شیراز جمعیت از مختلفی
و  یجاددوم و ارتباط آن با موضوع گذاران اوقات فراغت که منجر به ا یهاخانه یتبه ماه توجه با بگذارد؛ شهر بر مختلف هایزمینه

 ینبنابرا ی،و فرهنگ یاجتماع ی،مختلف اقتصاد هاییتتعامل تنگاتنگ با فعال یزدوم در شهرصدرا شده است و ن یهاگسترش خانه
و انسجام و  یشهر هایینیگزخصوصاً در بحث جدا شهر یکالبد یطبر مح یژهمتنوع و گسترده باشد و به و یاربس تواندیاثرات آن م

های دوم گیری خانهدر همین راستا در این پژوهش به دنبال آن هستیم که دالیل شکل .گذارد یرا برجا یقیاثرات عم یکالبد یوندپ
گزینی فضایی در شهر صدرا شده است؟ و اینکه میزان و پیامدهای آن چیست؟ و همچنین این پدیده تا چه حدی موجب جدایی

 هایخانه شناخت و بررسی بنابراینباشد؛ می های شهری در هر یک از ابعاد چه میزانهمپیوندی باغشهرها نسبت به سایر عرصه
 .رسدمی نظر به ضروری مختلف ابعاد از آن گزینیجدایی پیامدهای و دوم

 پژوهش نوآوری و بودن جدید
 یده،پد ینرشد اروبه روند بهبا توجه  یانجام شده، ول یادیدوم مطالعات نسبتاً ز یهاگسترش خانه یامدهایآثار و پ ینهدر زم هرچند

به  ینهزم ینا در داخلیمطالعات انجام شده  اکثر چراکهاست؛  یگریمطالعات مسمتر د یازمندعرصه ن ینکه هنوز ا رسدیبه نظر م
 قرار بررسی مورد را شهری هایحوزه اندکی خارجیپرداختند و مطالعات  ییروستا یهادوم بر سکونتگاه یهانقش و اثرات خانه

 هایخانه اثرات و نقش مطالعه در سعی مهم، این درك با تحقیق این لذا ،اندنموده یدوم را بررس یهاصرفاً موضوع خانه یاو  دادند
 را شهر هایعرصه سایر با فضایی گزینیییبر جدا یدهپد یناثر ا و صدرا یدجد شهر گسترش و رشد نحوه بر )در قالب باغشهر( مدو

 داشته است.

 ظریـن بانیـم

 دوم هایخانه •
 طریق از که است روستاها و شهرها اطراف طبیعی و بکر نواحی در ویژه به گسترش الگوهای از یکی دوم، هایخانه گردشگری

 (.Williams and Hall, 2000: 23) شودمی حاصل( یالتتعط یهاخانه یا ییالقی یها)خانه دوم هایخانه مالکیت گسترش

 و گالنت اند؛داشته وجود هم گذشته دوران در هاخانه این که درمیابیم گذشته به نگاهی با نیست، جدید و نو ایپدیده دوم هایخانه
 که ویال چندین ثروتمند رومیان مثال عنوان به کنند؛می معرفی باستان تاریخ در را هاخانه نوع این مالکیت از متعدی موارد دیگران

 نیز مصرباستان در آن از هایینمونه حتی و( Gallent et al, 2005: 18داشتند ) اختیاردر شدمی محسوب دوم خانه عنوان به
 استفاده فراغت اوقات گذران و شهری زندگی از فرار برای نخبگان توسط اغلب دوم هایخانه 18 قرن اوایل در. است شده مشاهده

 این اسکاندیناوی کشورهای سایر و سوئد مانند پیشرفته کشورهای در ویژه به جهان کشورهای اکثر در 1945 سال از و شدهمی
شکل توسعه  ینمهمتر یدنوع گردشگری شا ینا (.1390:149 همکاران، و فیروزنیا) است بوده برخوردار زیادی رونق از پدیده

اطراف کـالن شـهرها  یدر نواح یژهاز مناطق به و یاریدر بس یعاًکشور باشد که سر ییشهرها و روستا اطراف یگردشگری در نواح
 یـنــر اســت. در راسـتای اجوامــع معاص یاساســ یازهــایاز ن یکــیشدن اوقات فراغت به عنـوان  یداردر حال رشد است. پد
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 دیگران، و ییصیدااسـت ) یافتههای اوقات فراغت، گسترش و توسعه یوهاز ش یکـیبـه عنـوان  یـزن دوم هایخانه، امـر
1389:20.) 

و  کنیمیم یکه در آن زندگ یمکان یلغت به معنا در Homeشده است، که  تشکیل Second و Homeدوم از دو لغت  هایخانه
Second معنی را دوم هایخانه اصطالح واژه دو این ترکیب و است دومین و دوم زمان، از کوتاهی دوره ثانوی، معنای به لغت در 

 به ثانویه هایاقامتگاه یا دوم هایخانه. ندارد وجود واحد تعریفی دوم، هایخانه مورد در(. Crawley, 2000:265) دهدمی
 خوش روستاهای و شهرها اطراف نواحی در خود استراحت و فراغت اوقات گذران برای شهرها ساکنان که شودمی گفته هاییخانه
 رضوانی،) هستند معروف نیز هفته آخر و تعطیالت هایخانه ییالقی، هایخانه دوم، هایخانه نام به و بینندمی تدارك هوا و آب

در  (.410 :1374 درئو،) شودمی محسوب گردشگری و فراغت اوقات گذران و تفریح نوعی هاخانه نوع این در اقامت(. 60: 1386
مریکا تعداد آای که در در سطح جهان رخ داده اسـت. بـه  گونههای دوم های اخیر تحوالت چشمگیری در تعداد خانهطی سال

 :Benjamin, 2004درصد( افزایش یافته است )3,1واحـد ) 3578718درصـد( بـه 1,87واحـد  ) 1652546خانـه هـای دوم از 

واحد افـزایش  605000به بیش از  1992واحد بوده که در سال   4449000، 1973این رقم در کانادا بر اسـاس آمـار سـال  (.2
افـزایش یافتـه و  2009واحـد در سـال  245384به  2005واحد سال  229186های دوم از یافتـه اسـت. در انگلسـتان تعداد خانه

 (.Liam, 2010: 1-2درصد بوده است ) 2,6رشد ساالنه آن 

 فراغتی و تفریحی مقاصد برای سال از مدتی در و موقت طور به که اندکرده تعریف نیمساک را دوم هایخانه فارل، و دیویس
 موضوع که گفت توانمی اندداشته تاکید آن بر فوق تعاریف که دوم هایخانه از موقت استفاده ماهیت به توجه با شود؛می استفاده

 مطرح را هاخانه این از "یگردشگر" استفاده یا و هاخانه این "یتمالک" موضوع با رابطه در را تریکلی بحث دوم هایخانه
 آن دوم هایخانه مالکان"کرده است:  یفتعر یندوم را چن یهاخانه 2003در سال  لکسر (.Davies & Farrel, 1981)کندمی

 استفاده دیگر خصوصی هایاستفاده یا تعطیالت خانه عنوان به آن از و هستند دوم ملک یک صاحب که هستند افراد از  دسته
 از گاه است ممکن اگرچه شود؛نمی استفاده وقت تمام بصورت و هاآن دائم مسکن عنوان به رسمی شکل به امالك این کنند؛می
  دوم یهاخانه 2(INE) اسپانیا آمار ملی موسسه تعریف براساس (. ,2003Laxer) "گردد استفاده ممتد و طوالنی مدت به آن

نامنظم در طول سال مورد استفاده قرار  یامنظم  یهابا فاصله یا یاز سال به صورت فصل یتنها در قسمت"هستند که  یمساکن
باشند که  یمناطق شهر یادر حومه شهرها  توانندیم ینبنابرا شوند؛یافراد محسوب نم یو عاد یو در واقع مسکن معمول گیرندیم

 & Cabrerizo) "یرندمورد استفاده قرار گ یبه عنوان مساکن موقت یگرمواقع د یاها ها، آخرهفتهدر تابستان یالت،در طول تعط

Colas, 2007: 158.) در ساکن خانوارهای که است هاییخانه: آمده چنین دوم هایخانه مورد در انسانی، جغرافیای فرهنگ در 
 و دارند قرار روستاها و شهرها اطراف نواحی در هاخانه گونه این معموالً. کنندمی اجاره طوالنی مدت به یا و خریداری دیگر نقاط
 گویندمی نیز تعطیالت هایخانه و آخرهفته هایخانه هاآن به و شوندمی استفاده فراغت اوقات و تفریحی مقاصد برای

(Johnston, 1988: 423.) 
 مستعد مناطق در فراغت اوقات گذران قصد به که هستند هاییخانه دوم، هایخانه مبحث که گرفت نتیجه چنین توانمی تعاریف از

 نسبت مختلفی هایهدیدگا موضوع این به نسبت مختلف علوم که است ذکر قابل شوند؛می استفاده سال از نیمی در و شده ساخته
 .است شده اشاره آن به زیر جدول در که دارند موضوع این به

 دوم یهاخانه  یدهپد علوم مختلف نسبت به دیدگاه .1 جدول
دوم هایخانه به نسبت نگاه نوع و اهداف دیدگاه  

 .دارند نیاز اقامت زمان در ویالها صاحبان که خدماتی بررسی مردم، هایفعالیت انواع بررسی دوم، خانه تحرکات بررسی گردشگری
ایتوسعه  بررسی دوم، خانه اجاره یا خرید برای مالکین تصمیم مورد در موثر عوامل بررسی ها،خانه این از دوم هایخانه مالکین استفاده نحوه بررسی 

 .آن مانند و ایتوسعه آثار
 .طبیعی محیط بر دوم هایخانه تاثیرات بررسی محیطی

 .دوم هایخانه رشد هایمدل ارائه دوم، هایخانه توزیع و رشد خاص اشکال بررسی خاص، ناحیه یک در دوم هایخانه آینده جغرافیایی توزیع جغرافیایی
-شناختیروان

یکیاکولوژ  
 و دوم هایخانه خصوصیات بررسی و دوم خانه مسئله برابر در محلی مردم رفتار بررسی میزبان، جامعه بر دوم هایخانه تاثیرات بررسی
 .آنها مالکین

 Wang, 2006: 18  

 
2 Instituto Nacional de Estadistica (National Statistical Institute) 



 39 پور و همکارانحاجی – ...فضایی گزینیییجدا بردوم  یهاخانه تاثیر بررسی

گیری در اروپا آغاز شـده در سـال هـای اخیـر بـا شـتاب بیشتری ادامه دارد. این شکل 1940های دوم که از دهه گیری خانهشکل
و گسترش متأثر از دستیابی به درآمد کافی و داشـتن وقـت آزاد کافی از یک سو و رفتاری شدن گذران تعطیالت آخر هفته در 

. در واقع بهبود درآمد و الگوی رفتاری تعطیالت آخر هفتـه بـا بهبـود وسـایل است هاز سویی دیگر شد اغلب کشورهای جهـان
هـای خـویش را بـرای تحصیل خانه دوم دریابند، از جمله آنها حمل و نقل به ویژه خصوصی به افراد اجـازه داده اسـت کـه انگیـزه

انـدازهای گذاری پساسـتفاده از تفریحات سالم غیرشهری، یا اشتیاق به سرمایهتوان به انگیزه تبعیت از مـد، تمایـل بـه می
های دوم یک کاربرد عمومی و در حال افزایش از تملک خانه (.1373:161 فشارکی،شخصـی از طریـق خریـد ملک اشاره نمود )

است و بـه عنـوان یک استراتژی توسعه در بسیاری از مناطق  روستاها و شهرها هوایوآبخوش مناطق و شهر اطراففضای 
را  کالنشهرها و شهرها اطرافهای دوم ممکن است نواحی فـرض شـده اسـت. امـروزه عـده زیـادی نگرانند که افزایش خانه

کند اما هایی را ایجاد مینـواحی سـود ایننواحی است. این رشد برای  اینتهدید کند. افزایش آنها مانند یک شمشیر دولبه برای 
 & Kandel)دگـذارناگواری را هم بر جـای مـیپیامدهایی  شهرها اطراف کوچک شهرهای و روستا و شهرهاروی کاربری اراضی 

Brown, 2006: 277-280 ،)هخان یهحساب نشد یتموقع یاشود و به سبب طرح نامناسب یکم م یعیطب یطمح یباییز جمله از 
 همکاران، و دادورخانی) یندبیو تشابه با خود لطمه م یراز غ یزتما یعنی محیط یکالبد یتهو یابیارز یارمع ینمهمتر ،دوم

را در پی  ساکنان سایرنواحی به عنوان تفریحگـاه بـرای شهرنشـینان ثروتمنـد تغییـر افکـار  اینسازگاری باالی  (.1392:277
 (.Kandel & Brown, 2006: 277-280)اردد

 مختلف کشورهای در دوم هایخانه بررسی
قسمت  ینا دردوم،  یهاکشورها در برخورد با مبحث خانه یردوم و استفاده از تجارب سا یهابا خانه یشترب ییمنظور آشنا به

 شودمی بررسیآلمان و هند  یه،انگلستان، سوئد، ترک بریتانیا، یدوم در کشورها یهااز مطالعات انجام شده بر مبحث خانه اییدهچک
 نشان داده شده است. 2 جدول در که

 جهان یاز کشورها یدوم در برخ یهاخانه یتوضع یبررس  .2 جدول
دوم هایخانه وضعیت کشور  منبع 

 
 آلمـان

 .هستند دوم هایخانه مالک متوسط، درآمد با خانوارهای از بسیاری •
 .است خانوار درآمد میزان هاخانه نوع این مالکیت در دخیل عوامل ترینمهم از یکی •
. شهر از گریزان افراد -1: شوندمی تقسیم دسته سه به هدف به بنا کشور این در دوم هایخانه مالکان •

 هاخانه این از تعطیالت گذراندن منظور به افراد -3. یعتو استفاده از طب یحبه عنوان تفر یریگبهره-2
 .کنندمی استفاده

 
 
 

Dijst et al, 2004 

 نحوه کنترل همچنین و دولت سوی از مسکن رسمی واگذاری و کشور این در 1974 مسکن قانون پی در • انگلستان
 .شد کشور این در دوم هایخانه گیریشکل سبب اراضی کاربری واگذاری

 .است داده اختصاص خود به را انگلستان هایخانه کل ازدرصد 10 حدود هاخانه نوع این •

 
Gallent, 1997: 

402 
 
 

 .هستند دوم هایخانه رشد اصلی عوامل زمستانی هایشورز امکانات و طبیعی هایجاذبه • سـوئد
 .شوندمی شامل دوم هایخانه را سوئد هایخانه کل ازدرصد 20 حدود •

Muller, 2004: 
203 

 .است کرده ایجاد دوم خانه پدیده ظهور برای را زمینه، 1960 دهه اقتصادی هایپیشرفت • بریتانیا
 گیریشکل آن تبع به و بریتانیا مختلف شهرهای به مهاجرت گرفتن شدت نیز و افزوده ارزش ایجاد •

 .است کرده کمک دوم هایخانه بازار بیشتر هرچه رونق به ها،حومه

Gallent & 
Jones,2001 

 
 

 هـنـد

 در دوم هایخانه معامالت و فروش و خرید کشور، این در دوم هایخانه موضوع با ارتباط در رایج پدیده •
 .است افراد کار محل به نزدیک ولی دیگر شهرهایی

 .است داشته افزایشدرصد 50 از بیش 200-2007 هایسال طی کشور این در دوم هایخانه رشد •
 .اندشده خریداری تعطیالت در استفاده منظور به دوم، هایخانهدرصد 54 حدود •
 .اندشده خریداری مسکن بازار در گذاریسرمایه منظور به ها،خانه این ازدرصد 32 حدود •

 
 
 

Ranjit, 2007 

 زندگی،ك هزینه منحصربفرد، زیبایی محیطی، اجتماعی، اقتصادی، دالیل به دوم هایخانه خارجی ساکنان ترکیه
 دوران گذران برای دوم هایخانه مقصد عنوان به را کشور این... و گذاریسرمایه امنیت جرم، پایین نرخ

.کنندمی انتخاب خود بازنشستگی  

Görer et al, 2006 
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 نشینیحومه •
 ولی است؛ شده تغذیه تکنولوژی هاینوآوری و اقتصادی توسعه جمعیت، رشد چون عواملی توسط شهرنشینی همچون نشینیحومه
 مناطق سوی به شهر از افراد شدن رانده اصلی عامل واقع در. شودمی تعریف فوق موارد توسط پدیده این که گفت تواننمی

 دائم سکونت برای شهر پیرامون از نقاطی گزینش به وادار را افراد که کالنشهرهاست و شهرها شرایط از نارضایتی شهرها، پیرامونی
 مسکونی، عمدتاً شهر، ایحاشیه یا خارجی بخش به شهری حومه (.Caves, 2005:439) است کرده اقتصادی فعالیت یا موقت و
 هستند، وابسته  مرکزی تجاری بخش در اشتغال هایفرصت و خدمات به زیادی حدی تا که شهر یا شهرك یک از هاییبخش یا

به حرکت  ینینشحومه": کندیم یفتعر ینرا چن ینینششهر حومه المعارفیرهدر دا 3کِیوز (.122:1381 الدینی،سیف) شودمی گفته
تراکم و کم یرامونیپ یرشد و گسترش مناطق شهر یجهکه نت گرددیاز مرکز شهر اطالق م یرونو مشاغل به ب یشهر یخانوارها

از  یامدیپ توانیمدرن را م یهاحومه یخینظر تار زا یاست و حت یالدیم 20و  19که رشد شتابان آن مربوط به سده  باشد؛یم
 شهر، از خارج نواحی عناوین با نشینیحومه از مختلفی هایصورت تمرکزشهری عدم موضوع امروزه دانست. 4شدن یصنعت یدهپد

 (.Caves, 2005:438) است گرفته خود به را دوم هایخانه پهنه ای،لبه شهرهای حومه،
 شهرها تراکم کند،می خودنمایی هاحومه سمت به عزیمت موضوع تقویت در پیشرو عامل شکل به که آنچه نشینیحومه با رابطه در
. کالنشهرهاست در افراد روحی و جسمی هایخستگی همچنین و مالیات و اقتصاد لحاظ به زندگی بهای باالی میزان دیگری و

 بر عالوه و شده شهر مرکزی مناطق هایزمین ارزش در زیاد افزایش سبب شهر، مرکزی نقاط در مشاغل و افراد حد از بیش تمرکز
 عمومی تسهیالت و امکانات از اگرچه هاحومه مقابل در گردد؛می خدماتی و تجاری به مسکونی هایکاربری تبدیل موجب آن،

 نسبت تریپایین جرم و آلودگی میزان و کمتر جمعیت و بیشتر سرسبزی دارای مقابل، در ولی برخوردارند شهرها به نسبت کمتری
که  یاز زندگ یتجربه نوع یاست که توسط آن افراد فضا یراه ینینشدر واقع حومه (.Caves, 2005:438) باشندمی شهرها به
 کنندیمبه آن ندارند را تجربه  یاکه عالقه یطیفرار از شرا ینو همچن آورندیرا به دست م باشدیها مطلوب و مورد آرزو مآن یبرا
(Caves, 2005:439.) اطالعات، آزاد مبادله رفاه، جوامع سربرآوردن آزاد، مرزهای جمله از چندی هایپدیده اخیر، سالهای طی 

 برای کلی طور به و گردشگری برای برجسته جایگاهی ساززمینه همه و همه ،اطالعات فناوری ظهور ه،پرجاذب مقصدهای
 از مثبت ایپدیده عنوان به را گردشگرانه تحرك جایی تا اند،شده نوین جوامع  در فراغت اوقات گذران و تفریحی هایفعالیت
 (.Williams  & McIntyre, 2012) آورندمی شماربه مدرن زندگی

 رـشهـاغــب •
 دیگری مهم بحث به بایستمی گیرندمی قرار استفاده مورد فصلی شکل به که هاییحومه گسترش و نشینیحومه بحث کنار در

 باغشهرها ظهور همان پدیده این است؛ شده اراضی استفاده دیگر نوعی گیریشکل سبب نشینیحومه با آن تلفیق که داشت توجه
 این در که است؛ گرفته شکل شده اندیشیده باغشهرهای برمبنای صدرا شهرجدید در دوم هایخانه اصالت و ماهیت که باشدمی

 .کرد خواهیم بررسی خالصه بطور را باغشهرها آمد بوجود اصلی اهداف و تاریخچه قسمت
این تعریف را برای باغشهر پذیرفت: شهری که برای یک زندگی سالم و استوار  1919ریزی شهر در سال انجمن باغشهر و برنامه

کامل بسازد و نه بزرگتر، طراحی شده است. این شهر به وسیله یک کمربند زراعی ای که زندگی اجتماعی را در حد صنعت در اندازه
از آنکه هاوارد جنبش  یشپ 19در اواخر قرن  .شودها توسط یک اتحادیه عمومی )تعاونی( اداره میاحاطه شده است و تمامی زمین

ر برده شده بود؛ اما ایده هاوارد فراتر از آن بود و یک به کا یویوركو ن یوزلنداصطالح باغشهر در لندن، ن یندازد،باغشهر را راه ب
 Chris Gossop, 42nd ISoCaRP) کردمی ایجادریزی شده عمومی از مردم و صنعت را خارج از شهرها جنبش برنامه

Congress 2006.) 
، شکل گرفته بود. "پورت سان الیت"و  "شهرك سالتر"اندیشه هاوارد در پی برخی تجربیات عملی خصوصی شهرسازی همچون 

های شخصی و نیز با به کار گرفتن اصولی اطمینان بخش برای ذاریگهدف وی این بود که با تلفیق اصول تعاونی و سرمایه
فریند. پیشنهادهای او برای آگذاریهای ناسالم، مبتنی بر تفکرات عملگرایانه انگلیسی شهرهای جدیدی بیجلوگیری از سرمایه

 
3 Roger Caves 
4 Industrialization 
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توسط معمار انگلیسی جان  1827هایی است که یک نمونه آن در سال حلنیز متاثر از راه "شهرکهای روستا گونه"تاسیس 
 (.1381:31 مانیاگوالمپونیانی،بوناروتی پاپورث، ارائه شده بود )

را پشت سرگذاشته شده بود و او و  "مهندسی شهر"ت که دوران ای تعلق داشهای آرمانی نبود. او به دورهطرح هاوارد خالی از جنبه
های خود پردازی مربوط به شهر پرداخته بودند. او خود تاکید داشت که انسان نباید در طرحهم عصرانش به شور و هیجانی در نظریه

کی از آرزوهای شخصی، امکان گرا باشد، زیرا همیشه مشکالتی وجود دارند که در نتیجه آنها فقط بخش کوچبیش از حد واقع
بینی بینی کرد. پیشتوان پیشکنند. پس یک طرح بایستی عظیم متصور شود، زیرا که موفقیت کامل آن را نمیتحقق پیدا می

لیست که دست به اقدام و عمل میزند آاشتیاق، انرژی و پشتکار یک طراح ایده :میزان موفقیت یک طرح به سه عامل بستگی دارد
 (.1371:35 فسکی،اوسترو)

اذعان داشت که نظریه باغشهر هاوارد در پاسخ به نیازهای و کاستی های ناشی از تغییرات صنعتی جوامع  توانیم یتنها در
زیست مناسب برای انسان دانست که توان بر توجه آن به ایجاد محیطاست. بیشترین تاکید این نظریه را می همسکونی به وجود آمد

 ه فضای سبز و باز و دوری از آلودگی های متداول زندگی شهری محقق می گردد.با افزایش سران

 باغشهرها از شده اجرا هاینمونه بررسی •

 ورزیده مباردت آن ساخت به پیشنهادهایش شدن اجرایی برای هاوارد که است باغشهری اجتماعات نخستین از: ورثلچ باغشهر

 .شودمی یاد آن از باغشهری جوامع ترینموفق از یکی عنوان به امروزه و

 به جدید شهر یک عنوان به بعدها اگرچه رود؛می شمار به باغشهر انگاره اجرای راستای در هاوارد تجربه دومین: ولوین باغشهر

 .است کرده تغییر دولتی به خصوصی از آن مدیریتی رویکرد و است داده ادامه خود حیات

 استرالیا کشور پایتخت عنوان به ملبورن و سیدنی میان رقابت به دادن پایان برای و جدید شهر یک عنوان به: کانبرا باغشهر

 عنوان با هنوز روزی این از و نماید حفظ را خود سبز فضای باالی درصد است توانسته دهه چند گذشت از پس هنوز و شد برگزیده
 .یابدمی هویت باغشهری پایتخت

 رقم باغشهر انگاره در مطروحه اصول مبنای بر آن توسعه  تکوین که است مالزی کشور پایتخت شهر این: پوتراجایا باغشهر

 را پوتراجایا دلیل همین به و است مشهود شهر این در نیز هوشمند شهر نظریه ردپای باغشهرها، نظریه بر عالوه البته است؛ خورده
 .دانندمی مالزی کشور هوشمند باغشهر اولین

 این البته است؛ باغشهری هایپهنه آن هایمحله از تعدادی که آمریکاست متحده ایاالت کشور شهرهای از یکی: آیداهو شهر

 محورنقلوحمل توسعه نظریه به شهری ارتباطات مقوله در بخصوص توسعه و رشد ریزیبرنامه برای خود حیات ادام در شهر
(TOD )کندمی رجوع. 

 عنوان به همسایگی واحدهای طرح از شهرسازی، منابع در اینکه وجود با آمریکاست؛ متحده ایالت از بخشی هم رادبرن: رادبرن

 دلیل، همین به. شودمی مشاهده باغشهرها انگاره و رادبرن اصول میان زیادی تشابه اما شود؛می برده نام رادبرن گیریشکل الگوی
 .دانست باغشهری نمونه یک توانمی را رادبرن

 ینگذاشت که از ا یبرجا یریانکارناپذ یراتمتاخر پس از خود تاث هاییهاز نظر یاریبس یِ: انگاره باغشهر بر مبانسایدسی شهر

به  سایدیبوم شهر، شهر سالم و... اشاره کرد؛ س یدار،توسعه حمل و نقل محور، توسعه پا ی،به جنبش نوشهرساز توانیجمله م
 شود مشخص ترتیب بدین تا شودمی بررسی سنتی همسایگی واحدهای توسعه نظریه با مطابق گرفته شکل جدید شهر یکعنوان 
 .شودمی دنبال ترتیبی چه به متاخر هاینظریه در هاوارد باغشهرهای میراث

 یساختار-راهبردی طرح دنبال به که است بومهن طاهرآباد باغشهرها، ریزیبرنامه هاینمونه از یکی: بومهن طاهرآباد

 .یدگرد یهته یلوتپا یهااز نمونه یکیکشور، به عنوان  یباغشهرها

 یطو احداث شده است؛ حفظ شرا یابیمکان یاندر شهر کرج بدست دفتر فرمانفرمائ 50شهرك در دهه  ین: اکرج خانه شهرک

 در مردمیمشارکت  یطشرا یتو تثب یمحل یریتمد یطو حفظ شرا یاجتماع ینسب یکدستی یرکه خود تحت تاث یهاول یطیمح
 .است ایران هایمسکن باغ موفق هاینمونه از یکی شهرك این که است دالیلی از گیرد،می قرار مجموعه مدیریت

شده است که  یابیمکان یبه تازگ یاز باغشهرها یکی یافته،استقرار  ینقزو-کرج اتوبان حوالی در که آرین باغشهر: آرین باغشهر

 است. یپرمشغله شهر یزندگ یاهویمردم به گذران اوقات فراغت در خارج از ه یازبه ن ییهدف از آن پاسخگو
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شد  یابیمکان یانهمزمان با شهرك خانه کرج در اصفهان بدست شرکت فرمانفرمائ یباًتقر یزشهرك ن ین: ااصفهان خانه شهرک

 یهشهرك در ادامه روند توسعه خود نتوانست چهره اول ینقرار گرفته است؛ هر چند که ا یشهر یریتو احداث آن در دستور کار مد
 جلد پرداراز، مشاور مهندسین) است شده جایگزین بیشتر  ساختمانیآن با مساکن با تراکم  یهامسکن یهاو باغ یدخود را حفظ نما

 (.1395: 149-150 اول،

 شهری گزینیجدایی •
 اکولوژیکی هایمدل از جهانی مقیاس در دارد؛ شهری شناسیجامعه و جغرافیا در درازمدت بسیار ایزمینه گزینیجدایی
 گزینیجدایی در چندگانه عمیق مطالعات و یبجنو آفریقای آپارتاید رژیم گسترده ادبیات تا شیکاگو مکتب شهری شناسیجامعه

 محرومیت مختلف ابعاد توضیح و شناخت جهت ایگسترده طور به گزینیجدایی مفهوم اروپا، و متحدهایاالت در درآمدی سکونت
 معانی هریش گزینیجدایی (.Ruiz-Rivera & Van Lindert, 2016: 1) شودیاستفاده م یاجتماع-فضایی تمایزات و شهری

آن به  هاییبنددارد؛ دسته یبستگ یشانو فرهنگ یخیتار ینهکه به فرم و ساختار شهرها به اندازه زم دارد متفاوتی تاثیرات و
 دارد بستگی... و قومیت مهاجرت، مبدا نژاد، طبقه، درآمد، دمانن اجتماعی هایگروه بندیکالس یشده برا یرفتهپذ یارهایمع
(Clarrk, 1991.) است  یدرآمد یهاو گروه ینژاد ی،مذهب ی،جوامع قوم ینب ییمشکل و جدا یکبه عنوان  ینیگزییجدا
(Finney & Simpson, 2009:1480 .)یهادارا و ندار، گروه یانم یندهفزا یکبه تفک یاقتصاد-اجتماعی گزینیجدایی مفهوم 

 (.Julio, 2011: 494و کاهش اندازه طبقه متوسط اشاره دارد ) یدرآمد ی،قوم ی،مذهب
 این که اند،کرده گزینجدایی را خود ساکنین جوامع که هاستسال باشد؛نمی تازه پدیده یک جمعیتی هایگروه فضایی تمرکز
 اجتماعی و اقتصادی دالیل اغلب فضایی هایگزینیجدایی است؛ گرفته صورت اجتماعی و اقتصادی هایزمینه در بیشتر هاجدایی

 فضاهای در افراد مکانیابی از درکی بتواند که است گرفته قرار توجه مورد هدف این با کلی طور به گزینیجدایی مطالعه دارد؛
 (.Watts, 2007) کند ایجاد اجتماعی

 یک تواندیم ییدر شبکه فضا ییراتاست که تغ یدهرس یجهنت ینبه ا یشهر گزینیییجدا ینهخود در زم یقاتدر تحق 5دالتون کنروی
عالوه  گزینیییکه جدا دهدینشان م یو یندر شهرها داشته باشد؛ همچن گزینیییو جدا سازییکپارچه یقابل توجه بر الگو یرتاث
 یزن پردازند،یمختلف م هاییتر فعالمختلف به منظو یاستفاده از نواح یکه به چگونگ یزیکیمفهوم ف یک یمفهوم اجتماع یکبر 

 (.Vaughan, 2007دارد )
 بیان را گزینیجدایی نوع دو تا دهدمی اجازه وایت به باشند داشته متفاوتی معانی توانندمی هاجدایی یا هافاصله برخی اینکه مفهوم

 حالی در دهد،می قرار توجه مورد جمعیتی هایگروه بین را انفعال و فعل فقدان اجتماعی گزینیجدایی فضایی؛ و شناختیجامعه: کند
 یک اغلب گزینیجدایی وعن ینا کند؛یتمرکز م اهگروه بین فضایی و جغرافیایی گزینیجدایی بر فضایی  گزینیجدایی که

 (.White, 1983) بالعکس و دهد ارتقاء را اجتماعی فاصله تواندمی فیزیکی جدایی: دهندمی نمایش را باالیی همبستگی
 با هاگروه این تعامل و ایستا مسکونی فضای یک در اجتماعی هایگروه نابرابر توزیع بر متمرکز عمدتاً گزینیجدایی مطالعات
 توجه است، افراد سایر با اجتماعی متقابل هایکنش محدودیت نتیجه در که روانی، انزواگرایی به کمتر و اندداده قرار یکدیگر

است که  یشده از فاصله اجتماع ینهنهاد یشکم و ب یصورت ییجدا ی،جامعه شناس در (.Lee & Kwan, 2011: 468) کنندمی
 به اقتصادی و اجتماعی هایارزش اعطای ضمن هستند، کار تقسیم محصول که شهرها واقع در شود؛می ابراز فضابا جدا شدن در 

 که وقتی (.1383:76 فیالکوف،) اند؛کرده منعکس نیز مسکونی فضای آن تبع به و شهری فضای در را تقسیم این مختلف، مشاغل
 نخبگان و باال و متوسط طبقات مانند ممتاز جمعیتی هایگروه هم وجود بر تاکید شود،می اشاره گزینیجدایی به جامعه یک در

 شکل جامعه در را گروه یک حداقل باهم که پایین بادرآدمد جمعیت و یدی کارگران هم و( یو اجتماع یاقتصاد یاسی،)س مدیریتی
 به دسترسی در بهتری مزایای دارای معموالً باال درآمد هایگروه همچنین و باال سطح تحصیلی و شغلی هایگروه است؛ دهند،می

 & Spevec) کنندمی زندگی باالتری مسکن کیفیت با بهتری هایمکان در اغلب بنابراین هستند، عمومی شهری خدمات

Bogadi, 2009: 458.) 
 کالبد از مقصود (.White, 1983, 1008ها تمرکز دارد )گروه ینب یو کالبد فضایی گزینیجدایی بر جغرافیایی گزینیجدایی
متناجس  یزیکیعناصر ف ینو ا شودیبا آن مشخص م یشهر یتاست که اساس موجود یهمگن یزیکیف یهامجموعه ،شهری
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 جغرافیایی حدود و محیط وسعت، بیانگر که است شهر فضایی طرح(. 1357:115  ویلیام،هستند ) یرابطه خاص یبه هم دارانسبت 
 در (.1375:1 حبیبی،) شودمی پیاده فضا این بروی انسان توسط که است هاییفعالیت و شهری زمین از استفاده چگونگی و شهر

 عدالتیبی که است کرده ایجاد را شهری انحصاری نظم یک کننده، گمراه شهری هایسیاست با همزمان توسعه حال در کشورهای
 (.Rolnik & Saule, 2001) کندمی بازتاب را اجتماعی نابرابری و

 مناطق در حالیکه در دارد، اشاره شهر یک هایقسمت بعضی در خاص گروه یک حد از بیش حضور پدیده به گزینیجدایی واقع در
 هایگروه فضایی تمرکز با همیشه فضایی گزینیجدایی بنابراین(. Bolt et al, 2006) دارند کمی بسیار حضور گروه همان دیگر

 Meen) کندمی اشاره هابخش میان در محلی انجمن درون توزیع به گزینیجدایی دیگر عبارت به باشد؛می همراه خاص جمعیتی

et al, 2005.)  دهد و آنها را از یم یشآنها افزا یانتعصب را م یمختلف اجتماع یهاگروه ینفقدان رابطه مثبت ب ی،اجتماعدر بعد
 (.Sabatini, 2006; Fetiosa, 2010دارد )یدور نگه م یمشارکت اجتماع

 چالشی با را شهرها که کندمی تحمیل شهرها بر را شرایطی آن، هایویژگی و فضایی گزینیجدایی پیامدهای و نتایج کلی بطور
 یهاگروه گزینیییجدا یندهایشامل مطالعه فرآ یاجتماع-فضایی گزینیجدایی بررسی بنابراین .است ساخته مواجه اساسی
 گزینیییمنظر با مطالعه صرف جدا ینها است و از اآن یفیتو ک یزندگ یبر فضاها یندهافرآ ینا یرتاث ینمختلف و همچن یاجتماع

 (.Mehryar & Sabet, 2012: 2)کندمی پیدا تفاوت عمومی

 یوندیپو هم یـکپـارچگی انسجام، •
روزافزون شهرها باعث شده است شهرها به  همناطق شهری و جذب و توسع هل شهری و رشد امروزئمسا یو پیچیدگ یگستردگ

درصد از جمعیت جهان در  60به  یکنزد آتی هایسال طیشوند و  یلخدمات، تجارت، تولید، مصرف و سکونت تبد یمراکز اصل
 یــلبــه دل یکنونــ یطموضــوع انســجام در شــرا(. Asia Europe Forum, 2005:5خواهند کرد ) یشهرها زندگ

 ط آنهــا، بهالو اختـ یگوناگـون و تعاطـ یهـافرهنگ یبرخــورد و همجـوارارتباطــات،  یــشوعــات و افزانت یگســتردگ
 یعنــوان نمونــه در عرصـه جهانـ به. یــدآیبــه شــمار م یــزیرو برنامه یشــهر یاساســ یاز چالشهــا یکــیعنــوان 

 یهــامهاجرت یــله دلبــ بعــد بــه 1980 دهــه از رایــن-فرانکفــورت یــهناحدر  یـیتـوان بـه چالـش انسـجام فضایم
بزرگتـر و  یکل و مشـارکت در واحـد یکادغام شـدن در  یواژه در معنا ینا (.Salet, 2003:50) گســترده اشــاره کــرد

سـازمان دهنده  یندجامعـه شناسـان، فرآ یفتوان با اسـتناد به تعریانسـجام را م .رودیبـه کار مـ یگرد یـیزهایشـدن بـا چ یکـی
درواقع انســجام را  .(1386 توالیی،سـازد )یمرتبـط م یکدیگـرمنفـک را بـه  یـیفضا یدانسـت کـه واحدهـا یینظـم فضا

 ینشــود و ایم یفتعر یبندد و در ابعــاد مختلفیمختلف نقش م یهــابرشمرد که در ذهن افراد به گونه یذهن یتوان مفهومیم
اســت، ارتباط  یهآراء مختلف قابل تک یاندر م ینهزم ینکه در ا یاکرد. نکته یفعبارت تعر یکامکان وجود ندارد که آن را در 
شــود و انسجام یحاصل م یتحاصل از کل در واقع از انســجام درون کل یاتحاست.  یکپارچه یتمفهوم انسجام با بحث کل و کل

 (Alexander, 2005: 90-96کند )یآن را مشخص م یتاســت که شخص یتکل یک

در جهت  یـزچ ازحـد همراه اسـت کـه در آن، همه یشو انسـجام ب یـتسـازمند، بـا کل یمفهـوم شهرسـاز یـزبـه نظـر مامفـورد ن
 یکه شهرسـاز یدنمایم یدتأک یـنهمچن یاسـت؛ و یشـده و در تقابـل بـا منافع سـاده شـخص داده یلتشـک یاهداف عموم

را  یـیشـود و الگویمنجـر م یافتـهطـرح آگاهانـه، منسـجم و وحـدت  یـکبـودن نظـم آن، گاه بـه  یسـازمند، برخالف اتفاقـ
 یارسـطو، جهـان را به موجـود(. Mamford, 2009کـرده اسـت ) یـتهوشـمندانه، آن را هدا یهنظر یک یی،سـازد که گویم

کل  یککنند تا یکار م یگـریکدسـب خـود را دارد و همـه بـا کرده اسـت کـه در آن هر جز، مـکان و عملکرد منا یهزنده تشـب
 یکپارچگـیو  یـتمفهـوم مورد نظـر خود در مـورد کل ییـنتب یبـرا یزن ینـچل یـنکو (.Norton, 1994دهنـد ) یلواحد را تشـک

باشـد کـه آن را  یـیهایژگیو یدارا یـدزنـده اسـت، با یدهـد؛ بـه نظـر او اگـر شـهر، موجـودیاز شـهر سـازمند ارائـه م یمدلـ
 یامشـخص و انـدازه یاـتقل بـا محدودهمنسـجم، مـوزون و مس یموجود زنده، سـاختار یکسـازد؛ یم یزمتما ینماشـ یکاز 
طـور مشـخص وجـود  محـدوده آنها به ییناسـت کـه امـکان تع یکچنـان نزد آن یاجزا یونـدحال، پ یناسـت و درع یـنمع

 (.Lynch, 2001)  نـدارد

 یمرزها ی،شهر یو پراکندگ یافق ینیبه صورت شهرنش یرونو ب یرامونرشد در پ یاستو تجربه س یدپرشتاب دوره جد ینیشهرنش
و  یسطح دانش نظر یگشوده و به ارتقا یراموننسبت به پ یپردازدر توسعه مفهوم و مفهوم یاتازه یدد یهاو افق یدجد

شهرها به صورت  ییو گسترش فضا یشهر یکرده است. پراکندگ یانیکمک شا یراموننسبت به پ یعلم یشناسمعرفت
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از مادرشهرها و  یاریدر بس یران،موسوم است و دست کم در مورد ا یبه خورندگ که یرامونپ یاراض یمبه عرصه و حر یزاندادست
 یرامونکه در پ یدد ییتوان در شهرهایرا م یدهپد ینا یاصل یاگر چه شواهد بارز و بازتابها شود؛یم یدهد یابزرگ منطقه یشهرها

ت یالمتأثر از تما یشترکه ب یگردشگر یتقابل یدارا یرامونیپ یهاو حوزه یراشهریوجود دارد. مناطق پ یگردشگر یتهایآن جذاب
عمده  یهااز چالش یکی ین،مناطق، همچن یندارد. ا یراموندر مطالعات شهر و پ یایژهو یتو اهم یگاهاست، جا یتوسعه شهر

شهرها به عنوان  یرامونپ یدر نواح یکند، زندگیاشاره م یورتاست. چنانچه س یدیالم 21قرن  یشهر یزانرن و برنامهطراحا
 (.Sieverts, 2003:13آنها همساز و سازگار باشد ) یزیربا اصول برنامه یدبزرگ است که با یموجود شهرها یتواقع

به وجود آمده که  یگردشگر یدر قالب سفرها یرامونشهر و پ یانم یدیجد ییفضا یندهایاثرگذار و فرا یروهاین یر،اخ یدر سالها
به  ییبا اثرات فضا یادیکه در موارد ز یرون یناست. ا یگذران اوقات فراغت ساکنان شهر و گردشگری هیزاز انگ یعمدتاً ناش

نبوده و  یرامونیپ یهااثرگذار شهر بر عرصه یروهایدر زمره ن یناز ا یشهمراه بوده است، پ یرامونپ یطصورت عمده و انبوه در مح
 یکارکرد ییراتتغ ین،زم یکاربر ییراتناموزون، تغ یداشته است. ساخت و سازها یو مورد یمقطع ی،به صورت موضع یاثرگذار یا

 همجواری و زیستیهم هیجاست که در نت یادیبن یهایهمه از جمله دگرگون یرامونی،پ یهایطمح یو تحول ساختار یو عملکرد
شهرها و ساکنان  یازبرآوردن ن یبه طور خاص، برا ی،گردشگر یراشهریبه طور اعم، و پ یراشهری،پ یهامحیط با شهرها میان
هم  یزانشهرها، سنجش م گزینیییجدا یزانم یبررس یبرا یکاربرد یاز ابزارها یکی.به وجود آمده است ی،به گردشگر یشهر

بررسى شاخص  ینبنابرا .همپیوندى شهر ابزار مهمى در توصیف و درك چگونگى رفتار اجزاى شــهر اســت باشد؛یآن م یوندیپ
 .است شهری بین اتمطالعة جریان منظور بهوضع موجود  ازخوبى  هکننــد تحلیل همپیوندى

 پژوهش روش
 ارتباط در پژوهش و مساله با مواجهه روش دارد؛ را خود موضوع بامتناسب  یقروش تحق یکبه  یازن یاست هر پژوهش علم بدیهی

با  گزینیجدایی و دوم هایخانه یمبر مفاه یپژوهش مبتن ینا یعلم مبنای .است تحقیق ماهیت و ساختار با دوسویه و تنگاتنگ
و بر حسب طرح  یکاربرد-یبر حسب هدف، توسعه ا. رویکرد حاکم بر این پژوهش باشدیم یشهر یزیربر دانش برنامه یدتاک

 روش از اطالعات آوریجمع منظور به ؛است فارس استان در صدرا شهرجدید. فضای پژوهش باشدمی یفیتوص-یلیتحل یق،تحق
آمار و  یناستان فارس و همچن یامنطقه یهاشهر صدرا، طرح یلیطرح جامع و تفص یران،اعم از مرکز آمار ا یاکتابخانه-اسنادی

 .است شده استفاده پژوهش، موضوع با بودن مرتبط و بروز علت به ،6باغشهر صدرا یطرح سامانده یهاپرسشنامه یهاداده
 شهرهاغبامحدوده  یکپارچگی و یوندیپهم یزانم یبه عبارت یادوم  یهاخانه گزینییجدای بررسی منظور به یقتحق یندر ا ینهمچن
استفاده  گولر ماتریسی روش براساس زیرمعیارها، و معیارها به امتیازدهی منظور به یشهر یهاعرصه یربه سا نسبتدوم(  یها)خانه
ارائه شده و هـای نهـایی تحقیق ند محاسـبات کمـی در قالـب یافتـهیهـای مربوطـه انجـام گرفتـه و برآسـپس تحلیل .است شده

 گردیده است.ه ئی نهـایی تحقیق اریرگسپس بحث و نتیجه

 معرفی محدوده مورد مطالعه
 52، 24، 00 یاییطول جغراف ینب یرازشـهر شـ یهکتار در شـمال غرب 2048معادل  یبا وسعت ،صـدرا در استان فارس یدشـهر جد

از خط اســتوا قرار گرفته  یشــمال 29، 51، 00تا  29، 43، 16 یاییو عرض جغراف ینویچاز نصـف النهار گر یشـرق 52، 36، 05تا 
این شهر  یشرکت عمران مادرتخصص 1370به تصویب رسیده است که در سال  1369این شهر در سال  یاســت. طرح مکانیاب

که تا به امروز  هزار نفر درنظر گرفته شده بود 300حدود  یبرای صدرا جمعیت یجدید تاسیس شده است. در افق طرح مکانیاب
جان، شـهر از طرف شمال به ارتفاعات ملوس ینا یاییجغراف یتهزار نفر را در خود جای داده است. از لحاظ موقع 40حدود  یجمعیت

و از طرف غرب به ارتفاعات قالت  یرازش یماز سمت جنوب به حر یک،آب بار یاز طرف شرق تا جادة مرودشت و حوزة صنعت
 یلومتریک 15 ةاصفهان و در فاصل-یرازو ش یدانسپ-یرازش ینسبتاً مساوی از دو محور ارتباط ةدر فاصل نی. همچندشویمحدود م
 دوم، جلد راز،پردا مشاور مهندسین ،شهر صدرا یلیطرح تفص یمشاور شهر و خانه بازنگر ینقرار دارد )مهندس یرازشـهر شـ

 
توسط مهندسین مشاور پرداراز به کارفرمایی شرکت عمران شهر جدید صدرا تهیه و تدوین  1395طرح ساماندهی باغشهرهای شهر جدید صدرا، در سال   6

 شده است. 



 45 پور و همکارانحاجی – ...فضایی گزینیییجدا بردوم  یهاخانه تاثیر بررسی

 یجبوده است. نتا یرازاز شهر ش یخدمات یبانیپشـت ینو همچن یرازشـ یتجمع یزسـرر یرشبه وجود آمدن صـدرا پذ یلدل (.1395:1
 یزندگ یرازساکنان صـدرا قبالً در ش 60از % یشدهد که ب ینشان م 1388و  1383به دست آمده از دو مطالعه در سال های 

اند اکثراً از و سـاختمان سـازی کرده ینزم یدباغشهرها اقدام به خر ةدر پهنشصت درصد از افرادی که  یناز ا یاند. بخشکردهیم
هسـتند که در صـدرا و در باغشهرها اقدام به  یکسـان ینافراد جزء اول ینهستند. ا یرازمتوسط رو به باال و مرفه ش یاجتماع ةطبق

داشته باشد آب وهوای  یتجذاب یطبقه اجتماع ینای اکه باعث شـده شـهر صـدرا بر یاند. نقطه قوتساخت و ساز و سکونت کرده
مهاجرت به  یلدال ینترمهم ؛برند یقوت صدرا نام م ةاز آن به عنوان تنها نقط یزشهر صدرا ن یناز ساکن یاریخوب آن است که بس
 (.1395:82 ی،مازندران یو امکان تملک است )حائر یینو مسکن، اجاره بهای پا ینصدرا ارزان بودن زم

 
 . موقعیت قرارگیری و تقسیمات محدوده مورد مطالعه1شکل

 یافته ها و تحلیل پژوهش
نفر  72070به  1375نفر در سال  226آن از  یتبوده و جمع یشسال های گذشته همواره رو به افزا یصدرا ط یدشـهر جد یتجمع

شـهر  یتجمع ییراتدهد که همواره روند تغیصدرا نشان م یدشهر جد یتاست. مطالعه تحوالت جمع یدهرسـ 1394در سـال 
 یینبا درآمد پا ییشــهر صــدرا را گروه ها یناکثر ســاکن (.1394، یرانهمراه بوده است )مرکز آمار ا یبا نوسانات یصعودی بوده ول

آن دسته از گروه  یگرداده اند. از طرف د یلتشک ینیو آپارتمان نش ینیگ شـهرنشـو ناآشــنا بافرهن یدارو برخوردار از مشــاغل ناپا
کوتاه  یامبرای بهره بردن از آب وهوای مناسب شهر در ا یاو  یبرای اقامت دوران بازنشستگ یاکه شهر صدرا را  یهای اجتماع

مواجه کرده اسـت .  یدشـهر با ترد ینبه ا یدقوام جدخواهند کرد، با توجه به مهاجرت ا یاو آخر هفته انتخاب کرده و  یلمدت تعط
روی شـهر قرار داده اسـت .  یشپ یاجتماع یمحاصـل از هم جواری اقشـار کم درآمد و پردرآمد در صدرا معضل عظ یدوگانگ

 یناز مهم تر یکیشهر چه برنامه ای دارد  یندهبرای امروز و آ ی،دوگانگ ینبا ا یمثبت و منطق یاروییشهری در رو یریتمد ینکها
 یگاهدهد که جا ینقاط شهر به وضوح نشان م یرباغ مسـکن ها و سا یتیقوم یبترک یسهمقا ؛صدرا است یچالش های شهرشناس

او قات  برای گذاران یارا  ینواح ینبوده که ا یرازمرفه شهر ش یااز خانوارهای متوسـط و  یباغ مسکن ها متعلق به گروه یتیمالک
 (.1395:93مشاور پرداراز، جلد دوم،  یناند )مهندسیدهبرگز یر دوران بازنشـسـتگاقامت دائم د یاهفته و  یانپا یامفراغت در ا

 هاباغشهر مالکین یسبک زندگ

 باغشهر ساماندهی طرح در یاجتماع یمایشپ ید،های شهر جدباغ مسـکن ینمالک یندر ب یک زندگسـب ییجهت شـناسـا

باغ  یدهای خریزهو انگ یلدال ییدفمند به شناساه یبا طرح سواالت یدگرد یکه در آن سـع یرفتصـورت پذ صدرا شهرجدید
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مصـارف  ی،های فراغتیتاولو یکدیگر،ها با ها، روابط مالکان باغ مسکنمسـکن ها توسـط مالکان، نحوه اسـتفاده از باغ مسکن

 یسبک زندگ ییصدرا به منظور شناسا یدهای شـهر جدخانوارهای مالک باغ مسـکن یجتماعفضـاهای ا یتو مطلوب یفرهنگ

درصد( از  51,5) یمیاز ن یشباغ مسکن مورد سوال قرار گرفت که ب یهمالکان از ته یزهو انگ یلدل یدر پرسش .مالکان پرداخته شود

 یانب یالتهفته و تعط یانپا یامالخصوص در ایگذران اوقات فراغت علغ مسکن را با یهاز ته یاصل یزهو انگ یلدل یان،پاسـخگو

گذاری و عالقه  یهبه ســـرما یلداشتند. تمـا یانب یرا اسـتفاده دائم به عنوان منزل مسکون یدخر یزهانگ یزدرصـد ن 28,8نمودند. 

 .باغ مسکن ها اعالم گشتند یهته یلدرصـــد در رده های بعدی دال 7,6با  یکبه امور باغداری هر

 جدید شهر باغشهرهای محدوده در مالکان توسط مسکنباغ تهیه انگیزه و دالیل .3 جدول

مسکنباغ تهیه اصلی دلیل  درصد 

فراغت اوقات گذران  51.5 

گذاریسرمایه به تمایل  7.6 

باغداری امور به عالقه  7.6 

خانواده افراد گردآمدن برای محلی  1.5 

طبیعی اندازهایچشم کیفیت  3.0 

دائم مسکونی استفاده  28.8 

 100 مجموع

 1395پیمایش اجتماعی خانوار، مشاور پرداراز، 

 یالتاعالم داشـتند روزهای مطلوب اسـتفاده از باغ مسـکن توسط خانوار تعط یانوگدرصـد از پاسـخ 74,2الزم به ذکر اسـت 

 .نمودند یابیدرصـد اسـتفاده دائم از باغ مسکن خود را مطلوب ارز 12,1 ینباشـد و همچن یاخر هفته م یالتو تعط یرسـم

 صدرا جدید شهر باغشهرهای محدوده در مالکان توسط مسکنباغ از هفته ایام در استفاده مورد روزهای .4 جدول
هفته طول در باغشهرها از استفاده مورد روزهای  درصد 

رسمی تعطیالت و هفته آخر تعطیالت  74.2 

غیرتعطیل روزهای سایر  13.7 

دائم استفاده  12.1 

 100 مجموع

 1395پیمایش اجتماعی خانوار، مشاور پرداراز، 

 :یدنما یاستفاده از باغ مسکن ها در حال حاضر را به ما گوش زد م یوهدو ش یداسـتخراج گرد هایمایشپ ینا یجآنچه از نتا

 یاماز ا یباغ مســـکن ها نموده و بخشـ یدگذران اوقات فراعت اقدام به خر یزهعمـده ای از مـالکـان که با توجه به انگ یفط •

نظافت و ... اقدام  یاری،محل حاضـر شـده و به انجام مقدمات الزم برای اســتفاده از باغ مســکن ها همچون آب ینهفته را در ا

 در باغ مسکن خود باشند. یهمانانخانواده و م یرایهفته آماده و پذ یانپا یالتنموده تا در تعط

آب و هوا و عالقه به امور باغداری اقدام به اسـتفاده دائم از  یتافرادی هســـتند که بواســـطه فراغت از کار، مطلوب یگرد یفط •

 اند.ر محل حضور داشتهد راسال   یاما یشـتراغ مسـکن ها نموده و بب

 باغشهر در ساکن یطبقات اجتماع

 یصــورت گرفته حاک یاجتماع یمایشپ یجنتا ید،سـاکن در باغ مسـکن های شهر جد یطبقات و اقشـار اجتماع ییجهت شـناسـا

و طبقه  یندآ یســاکن در مجموعه باغ مســکن ها جزء طبقات ممتاز و متوسـط جامعه به شـمار م یااز آن اســت که طبقه ملک 

 :است یلبه شرح ذ یمایشپ یجنتا .ده استمجموعه به خود اختصاص دا یناندك در ا یکارگر سـهم
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درصـد  59,1اند. ( بودهیو خصوص یبخش دولت یرانجزء طبقه ممتاز )تجار بازاری و مد یبه لحاظ شغل یاندرصد از پاسخگو 36,4

به خود  یطبقه اجتماع ینســهم را در ا یشتریندرصـد ب 25,8با  یکارمندان دولت یانم یناند که از اجزء طبقه متوسـط بوده

 .مجموعه بوده است یندرصــد از مالک 4,5اند. ســهم طبقه کارگر تنها اختصــاص داده

 صدرا جدید شهر باغشهرهای محدوده در مسکنباغ مالکین شغلی طبقات .5 جدول

شغل براساس اجتماعی طبقات  درصد 
 
ممتاز طبقه  

بازاری تجار  25.8 
خصوصی و دولتی مدیران  10.6 

 36.4 جمع
 
 
 
متوسط طبقه  

 9.1 پزشک
 3.0 وکیل

دانشگاه استاد  3.0 
 25.8 کارمند
 6.1 معلم

 12.1 پیمارنکار
 59.1 جمع

 
کارگر طبقه  

دار خانه  1.5 
 3.0 کارگر
 4.5 جمع

 1395پیمایش اجتماعی خانوار، مشاور پرداراز، 

 بندی دانه نظام
 بندی نمود: یمتوان نظام دانه بندی باغ شهرها را در دو دسته عمده تقس یم

نداشته لذا عمده  ییارزش باال یاراض یمتشـده که ق یکتفک یکه در زمان 4تا  1مانند فازهای  یه( باغ شـهری های اول1

های قصـر قمشـه در پشـت باغ شــهر ینمترمربع صــورت گرفته اســت. هم چن 1000ها به صــورت قطعات باالی یکتفک

نموده دارای نظام  یداهمچون باغ تاالر و... اختصاص پ یراییهای پذ یتدر آن که به فعال یجدانشـگاه با توجه به کاربری های را

 باشد.یدانه بندی درشت دانه م

باغ شهرها در اطراف شـهر  هیدشده که ا یکتفک یبهاران، قصـر سـبز و... که در زمان یت،( باغ شـهرهای متأخر همچون اهل ب2

عمدتاً  یاراضـ ینهای صـورت گرفته در ا یکنموده است، لذا تفک یداپ یرشد قابل توجه یاراض یمتو ق یافتهصـدرا رونق  یدجد

 .یردجامعه هدف قرار گ یازهاین ییباشد تا بتواند پاسخگویمتر مربع م 1000 یرز

 
 موقعیت باغشهرها  نسبت به موقعیت شهر صدرا .2شکل

 



  97، پاییز 3، شماره 2دانش شهرسازی، دوره                                                                                                              48

 های شهر جدید صدرابا سایر عرصه باغشهرها پیوندی و یکپارچگی میزان هم
یکپارچگی مفهومی است که در متون نظری با مفاهیمی همچون وحدت، هماهنگی، همپیوندی، اتصال و پیوستگی قرابت مفهومی 

که اجزای آن در ارتباط با یکدیگرند. به طور خاص نیز بهترین نمونه یکپارچگی در همه  دارد. به طور عام شهر کلیتی یکپارچه است

ابعاد آن در بافتهای تاریخی شهرهای با رشد ارگانیک، بخصوص شهرهای با اقلیم گرم و خشک مانند یزد، نایین و اصفهان با بافت 

که یکپارچگی بافت قدیم مدلول عوامل مختلف  ان کردت. باید به این واقعیت اذعهمپیوند آنها ملموس و قابل مشاهده اس

دهد. پیوندی یک فضای شهری، میزان یکپارچگی آن را با کل شهر نشان میهم ؛اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و ... است

سنجش همپیوندی و به ارزیابی و قسمت  یندر ا بنابراین .پیوندی ابزار مهمی در درك چگونگی رفتار اجزای شهر استهم

 صدرا شهرموجود در  های. سنجش این موضوع که باغشهریمپردازدیکپارچگی باغشهرهای صدرا با سایر نقاط شهر جدید صدرا می

ترین توان اصلیها و وجوه متعدد و متنوع در تعامل و ارتباط است، مید و با آن از جنبهنکنتا چه میزان با شهر جدید صدرا کار می

پیوندی و همانطور که از ادبیات و متون نظری قابل برداشت است، بخش اعظم هم .ابی همپیوندی و یکپارچگی برشمردهدف ارزی

های شهری در همپیوندی و یکپارچگی نادیده یکپارچگی به ابعاد کالبدی وابسته است، اما این بدان معنا نیست که سایر زیرسیستم

، شناخت شهر به تفکیک بازشناسی ساختارهای شهرصدرا باغشهرهای ساماندهی طرح مطالعات دربا توجه به اینکه  گرفته شود. 

مدیریتی صورت -ها و حقوقیزیستی، جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، حمل و نقل و دسترسیطبیعی و محیط

ی معیارها به عنوان طرح ینا رئوس مطالعاتی از آن، بودن بروز همچنین و طرح این به استناد و تردقیق ارزیابی منظور بهپذیرفت، 

های متناظر با هر معیار سعی شده است، بیشترین و برای استخراج شاخص است؛ شده ستفادهاپیوندی و یکپارچگی ارزیابی هم

برخوردار باشند و در نهایت ها از جامعیت کافی نیز قرابت با اصول همپیوندی و یکپارچگی مدنظر باشد و از طرف دیگر شاخص

فرادست  یهاو مطالعات طرح باغشهر یطرح سامانده مرحله اول و دوم شناختها به استناد مطالعات اینکه امکان ارزیابی شاخص

 .فراهم باشد در خصوص شهر صدرا

 
 موقعیت باغشهرهای شهرجدید صدرا  .3شکل 

 

 پیوندیهم ارزیابی زیرمعیارهای و معیارها  .6 جدول

 زیرمعیارها معیار

زیستی محیط و طبیعی  
دما، جریان باد، رطوبت نسبی هوا، تابش آفتاب، پوشش گیاهی و سبزینگی  یزانبارش، م یزانم ین،زم شیب

محدوده، دید و منظر، وضعیت آلودگیهای بصری و صوتی در محدوده، تأثیرگذاری بر کاهش سطح ایستابی آبهای 
 .زیرزمینی

فرهنگی و اجتماعی جمعیتی،  
ساختار جنسی جمعیت، سطح تحصیالت، نوع سکونت )از منظر دایم و موقت(، میزان تعامالت اجتماعی با ساکنان 
مراکز زیستی پیرامون، امنیت اجتماعی، تفاوتها و تباینات قومی و فرهنگی، سبک زندگی )روابط مالکان باغ 

ای اجتماعی(، مطلوبیت فضاهای شهری مسکنها با یکدیگر، اولویتهای فراغتی، مصارف فرهنگی، مطلوبیت فضاه
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برای جامعه هدف )ساکنان باغشهرها در مقایسه با سایر ساکنان صدرا(، طبقات اجتماعی ساکن در فضا )قشربندی 
 .اجتماعی(، انگیزه سکونت در فضا

 اقتصادی

انگیزه خرید مسکن، گروههای شغلی ساکنان جامعه هدف )ساکنان باغشهرها در مقایسه با سایر ساکنان صدرا(، 
مالکیت زمین، وضعیت قیمت زمین، تعامل اقتصادی باغشهرها و شهر جدید صدرا، میزان استفاده از خدمات موجود 
در شهر جدید صدرا، میزان رونق فعالیتهای وابسته به بخش ساختمان )از جمله بنگاههای معامالت ملکی، مصالح 

 ی از سود اقتصادی منبعث از تغییر کاربری زمینمندفروشی، کارگران ساختمانی و...( ، بهره

 کالبدی

برخورداری از زیرساختهای اساسی )آب، برق و گاز(، برخورداری از خدمات اساسی و پشتیبان سکونت )نانوایی، 
سوپرمارکت، مدرسه، درمانگاه و...(، جاذبه گردشگری تفریحی برای سکونتگاههای مستقر در مجموعه شهری 

ساختمانی، الگوی تفکیک زمین، جذابیت و مطلوبیت سکونت در فضا، وجود اراضی بایر، وجود شیراز، تراکم 
کاربریهای انتفاعی، سکونت در فضا مبتنی بر ویژگیهای مشترك نظیر گروههای شغلی، سمت سازمانی و... ، 

های خدماتی، نهپیوستگی مراکز باغشهرها با مرکز شهر، محدود نبودن کاربری زمین به یک کاربری خاص، سرا
 .اندازهای جامعه، شب مردگی فضاتعیین کاربریها بر پایه اهداف عمومی و چشم

هادسترسی و نقل و حمل  
زیرساختهای ارتباطی، الگوی طراحی شبکه ارتباطی، برخورداری از سلسله مراتب شبکه دسترسی، پوشش و 

ن عالیم راهنمایی، مبلمان شهری، روشنایی، زیرسازی دسترسیها، بهرهمندی معابر از عناصر تکمیل کننده چو
 تابلوی نام معبر.

یریتیمد-حقوقی  

های معیوب مدیریتی، استقرار مدیریت محلی همچون تعاونیها، بروز نابسامانیهای فضایی به دلیل وجود چرخه
ساختمانی، سهم عوارض انجمنها، شورایاریها و ...، کنترل و نظارت مدیریت شهری بر محیط، میزان تخلفات 

ساختمانی از مجموع درآمدهای شهرداری، برخورداری از ضوابط متقن و کارآمد، بهرهمندی از مدیریت دوگانه 
 شرکت عمران و شهرداری

 پیوندیروش ماتریس گولر برای ارزیابی هم
، از شهر هایعرصه سایر با صدرا جدید شهر باغشهرهای پیوندیهم میزانسنجش  منظور بهپیشـتر نیـز اشـاره شـد،  که همانطور

ارهای مختلـف یمع ی متعـدد بـر اسـاسمدل در زمینه ارزیابی گزینه هـاهای مثبتی کـه ایـن ی گولر، به دلیل ویژگیمدل ماتریس

واحدهای کالبدی، طبیعی، پولی و  دارد، اسـتفاده شـده اسـت. روش ماتریسی گولر، اثرات و پیامدهای آلترناتیوها یا گزینـه ها را در

شوند. هر میمعیارهـا و گزینـه هـا هماننـد روش فهرست معیارها، به ترتیب در ردیـف و سـتون ارائـه  .گیـردنظر مـیزمـانی در 

شده، ردیف ماتریس، نمایانگر یک تاثیر و هر ستون، نمایانگر یک گزینه است. گزینه های مختلـف بر اساس معیارهای انتخاب 

. توان انواع اثرات کیفی و کمی را بـه کـار گرفـتمیبنابراین، با استفاده از مدل ماتریسی گـولر،  .گیرندمیمورد ارزیـابی قـرار 

 دهـد برای معیارهای مختلف، آنطور که مناسـب مـی دانـد، وزنی تعیین کندگیر اجـازه مـیهمچنین این ماتریس به تصمیم

معیارهای طبیعی و محیط زیستی، جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، حمل و نقل و  ینبنابرا (.1380:24)زبردست 

هر معیار سطرهای  های متناظر بادهند و به طور مشابه، شاخصستونهای جدول را تشکیل می ،مدیریتیها، حقوقی و دسترسی

چهار عددی است که در طیف همپیوندی بسیار پایین، همپیوندی پایین، مقیاس ارزیابی یک طیف . سازندجدول ارزیابی را می

 .کندهمپیوندی باال، همپیوندی بسیار باال تغییر می

 پیوندیهم ارزیابی و گیریاندازه مقیاس .7 جدول

 باال بسیار پیوندیهم باال پیوندیهم پایین پیوندیهم پایین بسیار پیوندیهم پیوندیهم میزان

 D C B A به حروف  نمایش

 4 3 2 1 عددی ارزش
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 سایر به نسبت صدرا باغشهر پیوندیهم زیرمعیارهای و معیارها ارزیابی .8 جدول

           معیار
 

هاشاخص     

 جمعیتی، طبیعی
 و اجتماعی
 فرهنگی

 و نقل و حمل کالبدی اقتصادی
 دسترسی

-حقوقی
یریتیمد  

زمین شیب  A      
بارش میزان  A      

دما میزان  A      
باد جریان  A      

هوا نسبی رطوبت  A      
آفتاب تابش  A      

محدوده سبزینگی و گیاهی پوشش  C      
منظر و دید  C      

محدوده در صوتی و بصری هایآلودگی وضعیت  C      
زیرزمینی هایآب ایستایی سطح بر تاثیرگذاری  D      

جمعیت جنسی ساختار   C     
تحصیالت سطح   C     

(موقت)دائم /  سکونت نوع   D     
پیرامون زیستی مراکز ساکنان با اجتماعی تعامالت میزان   D     

اجتماعی امنیت   C     
یو فرهنگ یقو تباینات و هاتفاوت   D     

 فراغتی، اولویتهای یکدیگر، با باغشهرها مالکان)روابط  زندگی سبک
(اجتماعی فضاهای مطلوبیت فرهنگی، مصارف  

 D     

 در باغشهر)ساکنان  هدف جامعه برای شهری فضاهای مطلوبیت
(ساکنان سایر با مقایسه  

 D     

(یاجتماع ی)قشربندساکن در فضا  یاجتماع طبقات   D     
فضا در سکونت انگیزه   D     

 با مقایسه در باغشهرها)ساکنان  هدف جامعه ساکنان شغلی هایگروه
(ساکنان سایر  

  D    

مسکن خرید انگیزه    D    
زمین مالکیت    D    

زمین قیمت وضعیت    D    
صدرا جدید شهر و باغشهرها اقتصادی تعامل    C    

صدرا جدید شهر در موجود خدمات از استفاده میزان    D    
ساختمان بخش به وابسته فعالیتهای رونق میزان    D    

زمین کاربری تغییر از منبعث اقتصادی سود از مندیبهره    D    
اساسی زیرساختهای از برخورداری     C   

سکونت پشتیبان و اساسی خدمات از برخورداری     D   
شیراز شهری مجموعه در مستقر هایسکونتگاه برای گردشگری جاذبه     C   

ساختمانی تراکم     D   
زمین تفکیک الگوی     D   

فضا در سکونت مطلوبیت و جذابیت     D   
بایر اراضی وجود     C   

انتفاعی های کاربری وجود     D   
مشترك هایویژگی بر مبتنی فضا در سکونت     C   

شهر مرکز با باغشهرها مراکز پیوستگی     D   
خاص کاربری یک به زمین کاربری نبودن محدود     D   

خدماتی هایسرانه     D   
جامعه یاندازهاو چشم عمومی اهداف پایه بر هاکاربری تعیین     D   

فضا مردگی شب     D   
ارتباطی زیرساختهای      D  

ارتباطی شبکه طراحی الگوی      C  
دسترسی شبکه مراتب سلسله از برخورداری      C  

هادسترسی زیرسازی و پوشش      D  
 روشنایی مبلمان، راهنمایی،کننده )عالئم  یلاز عناصر تکم مندیبهره

...(و  
    D  

مدیریتی معیوب چرخه وجود دلیل به فضایی هاینابسامانی بروز       B 
...و ها انجمن و تعاونیها همچون محلی مدیریت استقرار       B 

محیط بر شهری مدیریت نظارت و کنترل       C 
ساختمانی تخلفات میزان       D 

شهرداری درآمد مجموع از ساختمانی عوارض سهم       D 
کارآمد و متقن ضوابط از برخورداری       D 

(شهرداری و عمران)شرکت  دوگانه مدیریت از مندیبهره       A 
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 یوندیپمجموع هم توانیم یک،هر  یدر جدول فوق و ارزش عدد یشبه آن با توجه به نما شاخص هر یمقدار عدد یصتخص با
 تواندیمتفاوتند، مجموع محاسبه شده نم یکدیگربا  یارمتناظر با هر مع یهاکه تعداد شاخص ییرا محاسبه نمود؛ اما از آنجا یارهر مع

مفروض بر  یارهر مع یشینهب رویناز ا شد.با یکدیگربا  یسهدر مقا یارهامع یوندیپهم یزانقضاوت در مورد م یبرا یسنجه درست
را داشته باشند( محاسبه شده است، به  4 یارزش عدد یعنیباال ) یاربس یوندیپمجموعه آن هم یرز یهاشاخص یتمام ینکها

 .است شده محاسبه یوندیپهم یشینهاز ب یوندیپسهم مجموع هم یضرب شدند؛ و در گام بعد 4در عدد  یارهاتعداد مع یعبارت
 یریتیو مد یو شاخص حقوق %77,5 زیستییطو مح یعیطب شاخص منظر از صدرا باغشهرهای که است آن از حاکی محاسبه نتایج

 میزان بیشترین ترتیب به %28,13 با اقتصادی شاخص و %32,15 کالبدی، %32,5 جمعیتی،، %35 ی، حمل و نقل و دسترس53,57%
 یباغشهرها که به نوع یکل یوندیپمنظور محاسبه هم به .هستند دارا صدرا شهر هایعرصه سایر با را یکپارچگی و پیوندیهم
 مقدار این مطالعات، طبقکه  شودیمحاسبه م یوندیپهم یشینهاز ب یوندیپسهم مجموع هم آید،یبدست م یارهامع یتمام یندبرآ

 .باشدمی %43,05 برابر شهری نقاط سایر به نسبت صدرا باغشهرهای برای

 صدرا یدباغشهرها با شهر جد یکپارچگیو  یوندیپهم یابیارز یجنتا .9 جدول

 هاشاخص
 تعداد

 شاخص
 پیوندیهم درصد پیوندیهم کمینه پیوندیهم بیشینه پیوندیهم مجموع

 77,5% 10 40 31 10 زیستی محیط و طبیعی

 32,5% 10 40 13 10 فرهنگی اجتماعی، جمعیتی،

 28,13% 8 32 9 8 اقتصادی

 32,14% 14 56 18 14 کالبدی

 35% 5 20 7 5 دسترسی و نقل و حمل

 53,57% 7 28 15 7 مدیریتی و حقوقی

 43,05% 754 216 93 54 مجموع

 
 پیوندی و یکپارچگی باغشهرها با شهر جدید صدرانتایج ارزیابی هم . 4شکل

 متوسط سطح از اندکی صدرا شهر به نسبت در باغشهرها یکپارچگی و پیوندیهم حاضر حال در که است آن گویای بررسی این
 نشود، مبادرت صدرا جدید شهر با باغشهرها میان شکاف و فاصله این کاهش به ریزیبرنامه با نانچهچ و( %43,05) است ترپایین

در کنار  نشینیانمناطق اع یریگعمالً منجربه  شکل اتفاق ینکه ا شد؛ خواهد بیشتر و بیشتر زمان گذشت با شاخص این وضعیت
 .کنندیم یفارا ا یرازکالنشهر ش مهاجران منطقه فارس به سمت یپرتاب را برا ینقش سکو یو به عبارت شودیمناطق شهر م یرسا
 موجود، باغشهرهای هایمحدوده خصوص در ریزیبرنامه هایسیاست مهمترین که دهدمی نشان هایتحلیل این دیگر سوی از

 پیوندیهم از منظور که نماید؛ دنبال را هامجموعه دیریتیو م یدسترس کالبدی، اقتصادی، پیوندیهم افزایش هداف بایستمی
 نبود همچنین دارد؛ مدنظر را فعالیتی نظام موضوع و نبوده ساکنین اقتصادی و درآمدی شرایط تغییر معنی به اقتصادی بیشترِ

 ینا یشافزا یبرا بایستیبلکه م یست؛ها از کل شهر نمجموعه جدایی معنی به مدیریتی صددرصدی و کامل پیوندیهم
موفق در کشور مانند شهرك خانه در کرج،  یمثال تجربه باغشهرها یاقدام نمود؛ برا یمحل یریتمد یجادنسبت به ا یوندیپهم
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 یوندیپهم یشمحله و...( افزا یاریانجمن محله، شورا یره،مد یتامنا، هئ یت)هئ یمحل یریتاز مد یکه برخوردار دهدینشان م
 دارد. یبا کل شهر را در پ یریتیمد

 گیرینتیجه
 منظور به کالنشهرها و روستاها و شهرها اطرافستفاده از نواحی ا .استمعاصر  همهم دور یدهدوم از پد هایرشد و گسترش خانه

روری تبدیل شده است. فرهنگی و به عنوان یک نیاز ض هامروزه به عنوان یک پدید ،در آن هاییهخان تهیهن اوقات فراغت و گذرا

منتهی به این نواحی بیانگر این امر  شخصینواحی و مشاهده تعداد انبوه وسایل نقیله  اینبه طوریکه مشاهدات ایام تعطیالت در 

برخوردار  بسیاریاز رونق  یدهپد ینا پژوهش،مورد مطالعه  محدودهو  یراندر کشور ا یژهو بهدر اکثر کشورهای جهان  .باشدمی

 ةکه در پهن هستند شصت درصد از افرادی یناز ا یاند. بخشکردهیم یزندگ یرازساکنان صـدرا قبالً در ش 60از % یشب .است

 یطبقه اجتماع ینکه باعث شـده شـهر صـدرا برای ا یاند. نقطه قوتسـازی کردهو سـاختمان ینزم یدخرباغشهرها اقدام به 

 یقوت صدرا نام م ةاز آن به عنوان تنها نقط یزشهر صدرا ن یناز ساکن یاریداشته باشد آب وهوای خوب آن است که بس یتجذاب

در  یراز،به کالنشهر ش نزدیکی یلدل بهگردشگری اوقات فراغت و  گذرانهای دوم با هدف ساز خانه و ساختمنطقه  یندر ا .برند

به همراه  ،اقتصادی-فضایی و اجتماعی-های دوم پیامدهای متفاوت کالبدیخانه این قـرار دارد.بـاالیی از توسـعه  نسبتاًطح سـ

 یبه معنا ینیگزییدر واقع جدا است. شهر سطح در اجتماعی و فضایی گزینیجدایی آن یهاداشته که یکی از مهمترین بازتاب

 ی،اقتصاد یهاینهشدن شهر در زم یاباعث خوشه ینیگزییجداکه  ؛است یو زبان ینژاد ی،قوم ی،درآمد یهاگروه ینب ییجدا

 .شودیم یو فرهنگ یاجتماع

باغ مسکن را گذران  یهاز ته یاصل یزهو انگ یل، دلافراددرصد( از  51,5) یمیاز ن یشب است که ینا های تحقیق نیز بیانگریافته

را اسـتفاده دائم به عنوان  یدخر یزهانگ یزدرصـد ن 28,8نمودند.  یانب یالتهفته و تعط یانپا یامالخصوص در ایاوقات فراغت عل

درصـــد در رده های بعدی  7,6با  یکگذاری و عالقه به امور باغداری هر یهبه ســـرما یلداشتند. تمـا یانب یمنزل مسکون

 یالتتعط را مسـکن توسط خانوارروزهای مطلوب اسـتفاده از باغ درصـد  74,2 ینهمچن .باغ مسکن ها اعالم گشتند یهته یلدال

در  .نمودند یابیدرصـد اسـتفاده دائم از باغ مسکن خود را مطلوب ارز 12,1 ینو همچن نمودند اعالمت اخر هفته یالو تعط یرسـم

و  یبخش دولت یرانجزء طبقه ممتاز )تجار بازاری و مد یدرصد به لحاظ شغل 36,4 ساکن در باغشهرها، یخصوص طبقه اجتماع

 .مجموعه بوده است یندرصــد از مالک 4,5ســهم طبقه کارگر تنها اند و درصـد جزء طبقه متوسـط بوده 59,1اند. ( بودهیخصوص

صدرا از منظر شاخص  ایباغشهرهاز آن است که  یشهر حاک یهاعرصه یرباغشهرها با سا یوندیپهم یزانم یحاصل از بررس یجنتا

 ی، کالبد%32,5 یتی،، جمع%35 ی، حمل و نقل و دسترس%53,57 یریتیو مد یو شاخص حقوق %77,5 زیستییطو مح یعیطب

شهر صدرا دارا  یهاعرصه یررا با سا یکپارچگیو  یوندیپهم یزانم یشترینب یببه ترت %28,13با  یو شاخص اقتصاد 32,15%

 به نسبت صدرا باغشهرهای برای مطالعات، طبق ینقاط شهر یرها با سامحدوده ینا یکل یوندیپهم یزانم یتدر نها وهستند. 

 .باشدمی %43,05 برابر شهری نقاط سایر

 شهر این در دوم هایخانه عنوان به که صدرا شهر در موجود باغشهرهای که شودمی مشخص تحقیق، از حاصله اطالعات براساس

 یاشدن  یبه قطب یشاند؛ با توجه به مطالعات انجام شده، گراموجب ساخت ناموزون و نامتعادل در شهر شده کنند؛می عمل

آثـار مثبـت  کهباید توجه داشت  ینبنابرا .است گسترش و رشد حال درشهر  یندر ا یساختار هاینجاریو ناه ییفضا گزینیییجدا

گردشگری  بایستمیتحقق آن  منظور بههد پیوست و میزبان به خودی خود به وقوع نخوا هجامعهـای دوم بـر گردشـگری خانـه

 ریزی و مدیریت شود.صحیح برنامه هدوم به شیوهـای خانه

 :راهکارها ارائه ❖

بخشهای شهر صدرا( به  یرشهروندان )اعم از ساکنان باغشهرها و ساکنان سا یههای آموزش شهروندی برای کلبرگزاری دوره •

 .یکدیگرنگرشها نسبت به  یلجهت تعد یکدیگرو مشکالت  یلها، مسایژگیافراد با و یشترهرچه ب ییمنظور آشنا
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سازی بسترهای الزم آموزی و فراهمهای مهارتدوره یشافزا یقتوانمندسازی مردم و به تبع آن توانمندسازی محالت از طر •

خواهد نمود.  یلاست که توانمند شدن مردم روند توانمندسازی محالت را تسه یهیهای بالقوه. بدجهت بالفعل شدن توان

 .یدکمک نما یاجتماع یبخشتوانمدسازی قادر است به تعادل ینا ینهمچن

 ر صدرا.های دوم به منظور کسب درآمد شهعوارض سکونت از سوی مالکان خانه دریافت •

 با قیاس در افراد این «یاحتمال یتحس محروم»به منظور کاهش  یرباغشهریخدمات به ساکنان غ یو مناسب برخ ینهه بهئارا •

 خور در امکانات با تفریحی فضاهای افزایش(، یفیو ک ی)از نظر کم یعمومونقلحمل یستمبهبود س :مانند باغشهری ساکنان

 ...و انسانی شأن

با  یتباغشهرها و در نها یشوراها با شوراهای محل ینروابط ا یشافزا یزو ن و شورای محالت یاریشورا یریگتوجه به شکل  •

 شهر. یشورای اسالم

در  یو ارتباط کالبد یکپارچگیبه منظور  مهید مقررات و قوانین برای مالکان شهری به منظور پیروی از الگوی ساخت و سازت •

 سطح شهر.

 .فراغت اوقات گذران جهت ،شهر سطح در همگانیسبز  یفضاها یشافزا یقاز طر یطانسان و مح پیوند •

 نقاط شهر صدرا. یرهای شغلی افراد ساکن در ساهای دوم به منظور افزایش فرصتافزایش نقش افراد محلی در ساخت خانه •

 صدرا. یدمحالت شهر جد یدر سطح تمام و... تجاری درمانی، فرهنگی، آموزشی، زمینه در خدمات مناسب توزیع •

محالت در  یتجمع ییجاو جابه یتیها موجب نارضاکه کمبود و ضعف آن غیرباغشهر محالت در تاسیسات و امکانات گسترش •

 .شودیسطح شهر م

ارتباط مردم )باغشهری  یشافزا یزشهری و ن یتهو یریگبرای کل شهر، به منظور کمک به شکل یفضای عموم یک یفتعر •

 .یکدیگرو خارج از آن( با 

  مآخذمنـابع و 
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی : ، ترجمه: رجب پناهی، احمد پوراحمد، تهرانشهری هایفرهنگ و شهرها(. 1388) .استیونسون، دبورا

 شهرسازی و معماری.

مرکز تهران: ، ترجمه: الدن اعتضادی، ها تا منشور آتنسرچشمه ین:ازنخستمعاصر شهرسازی(. 1371)اوستروفسکی، واتسالف. 
 نشر دانشگاهی.

 انتشارات سمت.تهران: ، پیرامون و شهر هاینظریه(. 1389. )پاپلی یزدی، حسین و حسین رجبی سناجردی
 انتشارات امیرکبیر.تهران: ، منسجم شهر شکل(. 1386. )توالیی، نوین

 انتشارات دانشگاه تهران.تهران: ، شهر تا شار از(. 1375. )حبیبی، سیدمحسن

های دوم در تغییرات نقش گردشگری خانه(. 1392. )قدیری معصوم، مجتبی و عاشری، اسمعیل، زمانی، حمید ،دادورخانی، فضیله
 .277-299 (2) 4، ییروستا یپژوهشها الغ(،مطالعه موردی دهستان بزغان شهرستان ساوجب)فیزیکی نواحی روستایی -کالبدی

 .34-57، صص 29، صفه مجلهتحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها، مورد مطالعه: تهران، (. 1378. )دانشپور، زهره
 ، جلد دوم، ترجمه سیروس سهامی، تهران: نشر رایزن.انسانی جغرافیای(. 1374. )درئو، ماکس

 هایپژوهش. ر نواحی روستایی شمال استان تهرانهای دوم دتحلیل روند ایجاد و گسترش خانه(. 1382. )رضوانی، محمدرضا
 .59-73، 45، جغرافیایی

 انتشارات آییژ.. تهران: شهری ریزیبرنامه تخصصی زبان(. 1381. )الدینی، فرانکسیف
کارشناسی ارشد،  منتشرنشده نامه، پایانروستایی نواحی بر آن اثرات و دوم هایخانه گردشگری(. 1384. )نسب، زهراصالحی

 گروه جغرافیای انسانی.، جغرافیا، دانشکده دانشگاه تهران، هنرهای زیبا

های دوم بر توسعه منطقه باغ بهادران شهرستان تأثیر خانه(. 1389. )صدیقه کیانی ،نژادمحبوبه خسروی ،صیدایی، سید اسکندر
 .8-35(. 4) 1، ایمطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه .لنجان
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 : انتشارات دانشگاه پیام نور.، تهرانجغرافیای روستایی (.1373. )فشارکی، پریدخت
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