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مقدمه 
فضاهای شهری بستر و محیط کالبدی فعالیتهای انسانی هستند که در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی-
اقتصادی ساکنان دارند و مرکز تعامالت و ارتباط شهروندان و تحوالت شهری هستند .ازجمله مصادیق فضاهای شهری
مراکز و فضاهای زیارتی است که معموالً در شهرهای اسالمی و همچنین شهرهای ایران نمود بیشتری دارد .این مراکز
همواره در فرایند توسعة شهری میان دو دیدگاه حفاظت و توسعه در رفت و برگشت است؛ بهگونهای که از سویی
فضاهای زیارتی با توجه به پتانسیلهای اجتماعی ،مذهبی ،هویتی و غیره میتوانند بستری برای توسعة درونی باشند .از
سوی دیگر منظر آیینی و خاطرهانگیز برای شهروندان که مطابق با ارزشهای فرهنگی و مذهبی است ،تأکید بر حفاظت
آنها را بیشتر میکند ،اما امروزه نیاز به توسعة افقی و افزایش گنجایش فضاهای زیارتی ،بیشتر مدنظر است ،اما آنچه در
این توسعه اهمیت دارد ،نوع برنامه و طرح توسعة این مراکز ،فضاهای شهر ،بافت پیرامونی آن و چگونگی اجرای آن است
(عباسزادگان و هم اران4016 ،؛ .)Halafoff and Clarke, 2018: 4
از جمله طرحهای توسعة فضای زیارتگاهی در کشور ،طرح توسعة فضای شهری حرم امامزاده زینب( 4س) در
کالنشهر اصفهان است که در شمال شرقی شهر و در محلة زینبیه (ارزنان قدیم) قرار گرفته است .این طرح که
زیرمجموعهای از طرح بازآفرینی محلههای ناکارآمد شهری در اصفهان محسوب میشود ،بههمراه مجموعة اطراف آن در
 21آذرماه  4011به تصویب کمیسیون مادۀ  5استان رسید .همچنین طرح حاضر براساس مستندات مربوط قصد دارد این
فضای زیارتگاهی را به میدان سوم شهر اصفهان (بعد از میدان عتیق و نقشجهان) و همچنین قطب فرهنگی-آموزشی و
کانون گردشگری مذهبی در سطح شهری تا بینالمللی تبدیل کند و مش الت عمدۀ منطقة  41از جمله تراکم جمعیتی
باال ،کمبود سرانة خدمات و نبود فضای باز شهری مناسب را تا حد ام ان برطرف و موجبات افزایش سطح برخورداری از
رفاه اجتماعی و خدمات شهری را برای ساکنان محلة زینبیه و منطقة  41شهرداری (بهعنوان محرومترین منطقة شهری
اصفهان) فراهم کند (حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع).)4010 ،
ش ست و خطر باالی پروژههای بزرگ ،اهمیت شناخت چالشهای پیشروی این طرح را در مسیر اجرا و بهمنظور
بهرهبرداری بهتر و سریعتر ،بهکمک شناسایی مش الت و پیشگیری از آنها با ت نیکهایی کارآمد و بهروز مشخص
میکند .از جمله این ت نیکها« ،تجزیه و تحلیل حاالت ش ست و تأثیرات ناشی از آن» 2است که روشی کیفی و
استقرایی در شناسایی نقصهای اجزای یک سیستم و ارزشیابی تأثیرات حاالت آن است که بهمنظور حذف یا کاهش
احتمال وقوع نقص و مستندسازی آنها در سیستم مورد بررسی اجرا میشود ( Bahrami et al., 2012; Baydar and

.)Saitou, 2001: 261-265
ت نیک  FMEAرا برای نخستین بار در دهة  4153میالدی ،مهندسان قابلیت اعتماد بهمنظور ارزیابی ایمنی
سیستمهای نظامی پایهگذاری کردند و بعد از آن استفاده از این روش بهسرعت گسترش یافت؛ بهطوریکه در
ایاالتمتحدۀ آمری ا و فرانسه و بهترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کن ورد و ایرباس استفاده شد (آقایی عطا و
 .4حضرت زینب ی ی از دختران حضرت امام موسی بن جعفر (ع) است که مضجع شریف او بنا بر گفتة شیخ ابوالحسن عمری (سدۀ پنجم) در روستای ارزناان
که هماکنون به اصفهان متصل شده و نام زینبیه بر آن شهرت یافته ،قرار دارد.
)2. Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMEA
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افخمی .)01 :4011 ،در سال  ،4163مسائل ایمنی در صنعت هوا -فضا انگیزۀ اجرای  FMEAدر این صنعت
شد ) .)Chiozza and Ponzett, 2009: 16این روش در اوایل سال  4163از سوی ناسا برای انجام پروژههای فضایی
خود بهدلیل اهمیت مسائل ایمنی و پیشگیری ،ابداع و استفاده شد .چندی بعد از آن در دهة  4113کشور آلمان از این
روش برای مسائل هستهای و شیمیایی خود کمک گرفت .در نیمة دوم دهة  4113نیز کارخانة خودروسازی «فورد» با
وضع استاندارد  QS-9000از این روش در آمری ا استفاده کرد و سبب رواج و توسعة  FMEAدر سطح دنیا و در علوم
مختلف بهویژه در صنعت خودروسازی شد (علیزاده.)06 :4011 ،
در ایران نیز این ت نیک در قالب صنایع گوناگون از حدود سه دهه پیش استفاده شد .بهتازگی نیز کاربرد آن در
بهداشت و درمان فراگیر شده است .مهمترین منابع توجه و فراگیرشدن این ت نیک در ایران از دهة  73شمسی مشخص
شد .در عرصة شهرسازی ،برنامهریزی و طراحی شهری نیز با پژوهشی که داوودپور و صبوری در سال  4014انجام دادند،
وارد عرصة شهرسازی شده است .توانمندی  FMEAدر تجزیه و تحلیل خطرات بهحدی است که از این ت نیک در
صنایعی با خطر آسیبرسانی باال ،مانند صنعت هوانوردی و نیروگاه اتمی بهمنظور پیشگیری از وقوع حوادث استفاده
میشود .کارآمدی روش  FMEAموجب شده است عالوهبر صنایع ،در مراکز بهداشتی -درمانی نیز از آن بهمنظور بهبود
وضعیت ایمنی بیماران و ارائة خدمات اضطراری پزش ی استفاده شود .امروزه این ت نیک برای همة سازمانها مفید و البته
ساده است .هنوز هم روش قدرتمندی برای مهندسی کیفیت فعال محسوب میشود که به شناسایی و شمارش ضعفها در
فاز اولیة مفهومی تولید و فرایند میپردازد (.)Ashley et al., 2010: 347; Guimarães and Lapa, 2007: 21
همانطور که اشاره شد ،کاربرد این ت نیک در رشتة شهرسازی بسیار محدود است ،اما با توجه به رواج این ت نیک در
سایر علوم و قوتها و همچنین توانایی آن در کاهش خطرات و آسیبهای احتمالی میتواند سهم فراوانی در اجرای
هرچه بهتر پروژههای شهری داشته باشد .همچنین این ام ان را مهیا میکند که بهکمک ت نی ی معتبر پیش از اجرای
طرحهای شهری چالشهای احتمالی آنها شناسایی شود و با حل این موارد به موفقیت هرچه بیشتر پروژهها کمک کند.
استفاده از این ت نیک بهعنوان یک روش ارزیابی پیش از اجرا ،موردی است که همچنان در عرصة شهرسازی مغفول
مانده و سعی این پژوهش بر آن بوده است که استفاده از ت نیک مذکور را در این زمینه و همچنین ام ان نهادینهسازی
آن در واحدهای مربوط به تهیة طرحهای شهری را بررسی کند.
با توجه به اهمیت طرح توسعة فضای حرم که پیش از این توضیح داده شد و همچنین با عنایت به کارایی فوق در ارتباط
با ت نیک «تجزیه و تحلیل حاالت ش ست و تأثیرات ناشی از آن» ،هدف این مقاله ارزیابی ریسک طرح توسعة فضای
شهری حرم امامزاده زینب (س) بهمنظور شناخت مش الت و چالشهای پیشرو در فرایند اجرا و درنهایت هنگام استفادۀ
شهروندان از آن است تا آسیبهای احتمالی شناسایی و اولویتبندی شده و پیشنهادهایی در ارتباط با آنها ارائه شود .در این
راستا ،ابتدا مبانی نظری و ادبیات موضوع برای استخراج سنجهها و مؤلفههای ارزیابی مرور شده است .در گام بعد نیز با
معرفی محدودۀ پژوهش ،ت نیک  FMEAمعرفی و با اصول و معیارهای شهرسازی هماهنگ شده است .در ادامه نیز
بهمنظور علتیابی مش الت ،شناسایی تأثیرات هریک و درنهایت اولویتبندی آنها جدول ت نیک مذکور ت میل شده است.
در گام پایانی نیز پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت فضای شهری حرم مطهر حضرت زینب (س) بعد از اجرا ارائه شده است.
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مدانینرری 
بهصور خاص 
بهصور عا وارزیابیریسک 
ارزیابی 

فرایند ارزیابی به پژوهشگر و برنامهریز شهری کمک میکند تا در چارچوب ارزشها ،معیارها و ضوابط تعیینشده با
ارزیابی ضعفها و قوتهای طرحهای پیشنهاد دادهشده در ابتدا میزان تحققپذیری طرح را بررسی و راه ارهای مفید را
برای جلوگیری از ت رار اشتباهات در برنامهریزیهای بعدی ارائه کند؛ از اینرو ارزیابی برنامههای توسعه شهری در فرایند
برنامهریزی شهری کاربردهای سهگانه و مشخصی دارد :نخست در انتخاب گزینهها یا سناریوهای برنامه به
تصمیمگیرندگان کمک میکند که مناسبترین گزینه را از میان گزینههای مم ن انتخاب کنند .دوم در ارزیابی عمل رد
سازمانهای تولیدکننده و مجری برنامه به سیاستمداران کمک میکند .سوم در بازبینی و بازنگری برنامه به
تولیدکنندگان برنامههای توسعة شهری کمک میکند تا ضعفها و قوتهای برنامههای پیشین را شناسایی کنند ،براساس
آنها برنامههای جدید را ارتقا دهند و از ت رار مش الت برنامههای قبلی جلوگیری کنند (آریانا و صالحی نجفآبادی،
4011؛ .)Delsante: 2016: 9; Leach et al., 2017: 83

عالوهبر بحث ارزیابی بهعنوان مفهومی عام ،ارزیابی ریسک بهمنزلة مفهومی برای شناسایی خطرات و کنترل آنها و
کاهش پیامدهای ناشی از رخداد حوادث مرتبط با خطرات ،ی ی از مهمترین فرایندها و ابزارهای مدیریتی محسوب
میشود .ارزیابی ریسک شامل شناسایی ،ارزیابی ،پایش و کاهش تأثیر خطرات بر یک پروژه است .برنامة مدیریت ریسک
صحیح با راهبردهای مدیریت ریسک مناسب میتواند مش الت هزینهبر و استرسزا را به حداقل برساند و احتمال
خسارت را کاهش دهد .بنا به نظر بوهم 4ارزیابی ریسک ،فرایندی شامل دو فاز اصلی است :تخمین ریسک که شامل
شناسایی ،تحلیل و اولویتبندی است و کنترل ریسک که مراحل برنامهریزی مدیریت ریسک ،برنامهریزی نظارت ریسک
و اقدامات اصالحی را شامل میشود .به اعتقاد فیرلی 2مدیریت ریسک هفت فاز دارد :شناسایی عوامل ریسک ،تخمین
احتمال رخداد ریسک و میزان تأثیر آن ،ارائة راه ارهایی برای تعدیل ریسکهای شناساییشده ،نظارت بر عوامل ریسک،
ارائة یک طرح احتمالی ،مدیریت بحران و احیا بعد از بحران (نیاکان41 :4012 ،؛ Pariyani and Reniers, 2018; Xu

)et al., 2015: 273; Boehm, 1991: 35
فرایشهریوالزاما آن

فضا در مفهوم موجود خویش بهتنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمیکند ،اما بهمحض آن ه یک گروه انسانی فعالیتی
را در م انی مطرح کنند ،معنای نمادین فضا پدیدار میشود« :محلی برای تخیل و واقعیت» (حبیبی .)4014 ،برایناساس،
فضا مجموعهای از کالبد و محتواست .هنگامیکه صفتی به فضا نسبت داده میشود ،بنا بر آن ه کالبد یا محتوا را درنظر
داشته باشد ،حوزه یا قلمرو فضا را مشخص میکند؛ برای مثال فضای شهری بنا به کالبد فیزی ی شهر در حیطة شهر قرار
میگیرد (معصومی اش وری .)50 :4076 ،فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که به همة
مردم اجازه میدهند به آنها دسترسی داشته باشند و در آن فعالیت کنند؛ بنابراین فضای شهری را میتوان م ان تبلور و
1. Boehm
2. Fairly
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تجمع انسانهایی دانست که الگوهای رفتاری متفاوتی دارند .انسان در این محیط شهری حضور مییابد و با فعالیت و
تعامالت اجتماعی به کالبد آن جان میبخشد (تیبالدز24 :2336 ،؛ .)Hashim and Said, 2013: 289
فضای شهری به ترکیبی اطالق میشود که از فعالیتها ،بناهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اداری ،تجاری و مانند
آن و عناصر و اجزای شهری بهصورتی آراسته ،هماهنگ و واجد نظم و طبیعتاً با ارزشهای بصری سازمانیافته باشد .اگر
خیابان یا میدانی واجد این ویژگیها باشد ،در زمرۀ فضای شهری قرار میگیرد؛ در غیر این صورت تنها راهی خواهد بود
برای عبور ماشین یا فل ه و تقاطعی برای دورزدن سواره (Jalaladdini and Oktay, 2012؛ خضیری عفراوی و
هم اران 74 :4011 ،به نقل از .)Tvassoli, 2013: 6

وجود فضاهای عمومی در شهرها برای جلوگیری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش افسردگی و خشونت در
جامعه ضروری است و نقش آن در تعدیل محیط اجتماعی شهر بر کسی پوشیده نیست .از آنجا که این فضاهای شهری،
م انی را برای زندگی اجتماعی ایجاد میکنند ،چنانچه مطلوبیت داشته باشند ،میتوانند فضایی را برای آرامش ،آسایش،
تجلی استعدادها و بروز خالقیت شهروندان فراهم کنند .درواقع مزیتهای وجود فضاهای عمومی در شهرها را میتوان در
ایجاد ارزش اقتصادی برای شهرها ،تأثیر در سالمت فیزی ی و روانی ،تأثیر بر کودکان و نوجوانان ،ترس از جرم و جنایت
و کاهش جرم ،ایجاد تحرک در درون و بین فضاهای شهری ،ایجاد تنوع در زندگی و اش ال طبیعت و ارتقای مناسبات
اجتماعی و همسایگی ،م انی برای رخدادهای مهم اجتماعی دانست (محمودینژاد424 :4015 ،؛ رهنمایی و اشرفی،
05-04 :4016؛ Mehaffy et al., 2019: 5؛ .)Liu et al., 2015: 518
وایت از جمله نخستین کسانی است که پژوهشهای وسیعی در زمینة استفاده از عرصههای عمومی انجام داده است.
او معتقد است حیات اجتماعی در عرصههای عمومی با کیفیت زندگی افراد و اجتماع رابطة تنگاتنگی دارد و میگوید« :ما
برای خلق م انهای کالبدی که مشارکت و تعامالت اجتماعی را تسهیل کنند ،مسئولیت اخالقی داریم» .وایت بر این
باور است که مردم نظر خود را با پاهای خود اعالم میکنند .آنها از فضاهایی استفاده میکنند که در آن احساس راحتی
کنند و به سهولت بتوانند در آن رفت و آمد داشته باشند؛ در غیر این صورت آن را کنار میگذارند .به نظر او طراحی باید با
درکی کامل از نحوۀ استفاده مردم از فضا و شیوهای که به استفاده از فضا عالقهمند هستند ،صورت پذیرد ( Whyte,

 .)1980پژوهشهای یان گل معطوف به حیات اجتماعی جاری در عرصههای عمومی است و بهطور خاص به تسهیالت
زندگی در فضاهای عمومی میپردازد و سعی در گسترش مرزهای آن فراتر از استفادۀ معمول از عرصههای عمومی دارد.
وی به این مسئله اعتقاد دارد که فضای کالبدی نمیتواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت ،محتوا و میزان برخوردهای اجتماعی
بگذارد ،اما معماران و برنامهریزان میتوانند بر احتمال مالقات ،دیدنها و شنیدن مردم اثر بگذارند و اینها نقطة آغاز و
پشتوانهای برای سایر فعالیتهاست .مسئلة مهم دیگر این است که حضور مردم ،فعالیتها و اتفاقات جزء ی ی از
کیفیتهای عرصههای عمومی محسوب میشود ( .)Ghel, 1987: 15کار و هم اران از نظریهپردازان متأخری هستند
که به بررسی کارکرد و طراحی عرصههای عمومی پرداختهاند .آنان فضاهای عمومی را م ان آسودن مردم میدانند که
فراغتی را برای رهایی از اضطرابهای زندگی روزمره فراهم میکند (.)Carr et al., 1992
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بنابراین رسیدن به اهداف و مزیتهای یک فضای شهری ،تنها در سایة برنامهریزی و طراحی فضای شهری با
درنظرگرفتن مجموعهای از الزامات ام انپذیر است؛ از اینرو شناسایی ابعاد و مشخصههای فضای شهری مناسب و
الزامات آن برای مشخصکردن ریسک طرح توسعة فضای شهری اهمیتی ان ارناپذیر دارد ،اما با وجود تالشهای
صورتپذیرفته ،اتفاقنظری دربارۀ ابعاد و مشخصههای فوق وجود ندارد و صاحبنظران متفاوت ،به ویژگیهای مختلف و
متنوعی برای فضای شهری مناسب اشاره داشتهاند .همچنین انتخاب شاخصهای مرتبط با آن معموالً در پی مطالعة
نظریهها و تجربههایی قبلی صورت میپذیرد ( Daniels et al., 2018; Hansen et al., 2017; Gulickx et al.,

.)2013
مختصریازسیرتحولمفهو بازآفرینیشهری 

از دهة  4113در ادبیات توسعة شهری روی ردی جدیدی ش ل گرفت که از این پس با واژۀ «بازآفرینی» همراه میشود
(ایزدی و صحیزاده .)41 :4010 ،در این دهه ،نگرش اقتصادی به بافتها و محلههای فرسوده و روبهزوال شهری در
کانون توجه سیاست شهری قرار گرفت و از راه توسعههای مجدد شهری صورت پذیرفت .درواقع توسعة مجدد شهری
کماکان نگاه بازسازی و مداخالت کالبدی را مدنظر دارد ،اما توجه به م انیسمهای اجرایی و مالی نوسازی ،چارچوبهای
حقوقی -قانونی و نگاه درآمدزایی به امر مرمت شهری از ویژگیهای این نگرش مرمت است .توسعة مجدد ،آمیختهای از
نگاه بازسازی ،بهسازی و بازآفرینی در مرمت شهری است .مقولة مشارکت و دخالت همة گروههای ذینفع و ذینفوذ در
این روی رد ،امری مهم قلمداد میشود (حاجیپور.)41 :4016 ،
در دهة  ،4113مرمت شهری با نگرش بازآفرینی در دستور کار قرار گرفت؛ نوعی روی رد مداخلهای که با نگاه به
گذشته و بدون پاکسازی هویتهای تاریخی دورههای مختلف ،به خلق هویتی جدید متناسب با شرایط زندگی
مردمان عصر حاضر میاندیشد (همان) .به این ترتیب سیاست بازآفرینی در کشورهای غربی ش ل گرفت و در دهة 13
سیاست جدیدی با عنوان «چالش شهرها» بهوجود آمد؛ بهگونهای که دولتهای محلی با گرایش صرف کالبدی ،از
اقدامات نوسازی انتقاد کردند .براین اساس از دولتهای محلی خواسته شد با مشارکت بخش خصوصی ،بخش دولتی و
داوطلبان ،پیشنهادهایی برای انجام پروژههای بازآفرینی در ناحیة خود به دولت مرکزی ارائه دهند (کالنتری:4011 ،
.)45
بر این مبنا ،در این مطالعه ،ادبیات نظری و تجربی مرتبط با فضای شهری مرور شد .درنهایت نیز با توجه به مورد
مطالعاتی پژوهش حاضر (که فضای شهری حرم امامزاده زینب (س) اصفهان است) 20 ،سنجه بهصورت جدول  4برای
ارزیابی خطر طرح توسعة فضای شهری حرم امامزاده زینب (س) انتخاب شد.
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جدول.9ابعادارزیابیتوسعهفرایشهری
ردیف 

مؤلفه 

4

کالبدی

2

اجتماعی

0

امنیت

1

اقتصادی

5

مدیریتی

6

زمان

سنجه 
ارتفاع بناها
تعداد ورودیها
احداث و نگهداری فضاهای سبز ،آموزشی ،فرهنگی و ورزشی
نزدی ی به ایستگاههای حملونقل عمومی
میزان دسترسی ایمن عابر پیاده و دوچرخه
میزان اختالط کاربریها و فعالیتها
سطح مشارکت ساکنان
نحوۀ برخورد با ساکنان طرح توسعه
ارتباط کارشناسان و ذینفعان
وضعیت مبلمان شهری
وضعیت نورپردازی فضا در شب
میزان نظارت پلیس و مأموران
وضعیت پارکینگ
کنترل ورودیها و خروجیها و کاهش راههای فرار
میزان حضورپذیری و نظارت اجتماعی
شفافیت مسائل مالی برای مردم
نحوۀ سرمایهگذاری
جذب سرمایهگذار خصوصی
تخصص کارشناسان طرح (ذیمدخالن)
نوع فرایند مدیریت شهری
توجه به منافع مالی ذینفعان و نحوۀ برخورد با ساکنان
اجرای طرح براساس برنامة زمانی مشخصشده
جدول زمانبندی اجرا

پژوهش 
وحدت و هم اران26 :4011 ،؛ موقر و هم ااران،
221 :4010؛ معیناااای61 :4013 ،؛ انصاااااری و
هم اران43 :4011 ،
Askarizad et al., 2017
Manaugh and Kreider, 2013: 64

محمدی و هم اران4011 ،؛ردایی0 :4015 ،

مهدوینژاد و هم ااران73-61 :4012 ،؛ حجات،
4017؛ قااورچی بیگاای051 :4016 ،؛ انصاااری و
هم اااران1 :4011 ،؛ مااوقر و هم اااران:4010 ،
221؛ پورمحماادی و قربانیااان4016 ،؛ بمانیااان و
محمودینژاد401 :4011 ،
ثقفی اصل و هم اران411 :4012 ،؛ خسروبیگی،
4015
Dorcey et al., 1994

کیااانی و هم اااران4012 ،؛ انصاااری و عناادلیب،
4015
Dalton et al., 2007

توکلی و شاعبانیراد4015 ،؛ ثقفای اصال:4012 ،
414

روشپژوهش 
4

2

پژوهش حاضر کاربردی است .ضمن این ه براساس دستهبندی جانسون و کریستنسن ( )2341الگوی روششناسی در
این مقاله از نوع پژوهش مختلط 0است .بدینصورت که در مرحلة نخست برای تمرکز بر موضوع مورد نظر و جلوگیری از
کلیگویی ،از روش پژوهش موردپژوهی 1از الگوی روششناسی پژوهش کیفی استفاده شد .همچنین از میان طرحهای
توسعة حاضر ،طرح توسعة فضای شهری امامزاده زینب (س) اصفهان در منطقة  41کالنشهر اصفهان بهعنوان
موردپژوهی انتخاب شد .در مرحلة دوم نیز برای تبیین موضوع بررسیشده (ارزیابی طرح توسعة فضای شهری حرم
امامزاده زینب (س) اصفهان) ،از روش پژوهش غیرتجربی 5و الگوی روششناسی پژوهش کمی استفاده شد تا بتوان
1. Johnson and Christensen, 2014
2. Methodological paradigm

 .0در الگوی پژوهش مختلط ( ،)Mixed research paradigmاز انگاشت ،رهیافتها و روشهای پژوهش کمی و کیفی باهصاورت هامزماان یاا متاوالی
استفاده میشود (.)Johnson and Christensen, 2014
 .1روش پژوهش موردپژوهی ( )Case study research methodش لی از پژوهش کیفی است که در آن بر جزئیات یک یاا چناد ماورد تأکیاد مایشاود
(.)Johnson and Christensen, 2014
 .5روش تحقیق غیرتجربی ( )Non-Experimental research methodروشی است که در آن با مشاهدۀ کنترلشدۀ تأثیرات تغییرات سیساتماتیک یاک
یا چند متغیر ،ام ان شناسایی روابط علی فراهم میشود (.)Johnson and Christensen, 2014
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چالشهای پیشروی این طرح در مسیر اجرا را برای بهرهبرداری بهتر و سریعتر بهکمک شناسایی مش الت و پیشگیری
از آنها مشخص کرد.
اطالعات موردنیاز بهمنظور پژوهش حاضر نیز به روش اسنادی و میدانی (از نوع پرسشنامه) جمعآوری شده است.
بدین منظور در وهلة نخست از طرح جامع توسعة حرم مطهر حضرت زینب (س) ( ،4010ویرایش سوم) استفاده و طی
تحلیلی از متون وضعیت سنجهها در ارتباط با موردپژوهی استخراج شد .در وهلة دوم نیز جمعآوری اطالعات میدانی
بهکمک ارائة پرسشنامه به کارشناسان ،متصدیان و مدیران طرح توسعه صورت گرفت .در این زمینه ،سطح مشارکت
ساکنان ،نحوۀ برخورد با آنان ،ارتباط کارشناسان و ذینفعان ،شفافیت مسائل مالی برای مردم ،نحوۀ سرمایهگذاری ،جذب
سرمایهگذار خصوصی ،تخصص کارشناسان ،نوع فرایند مدیریت شهری ،توجه به منافع مالی ذینفعان و اجرای طرح
براساس برنامة زمانی مشخصشده بهکمک ارائة پرسشنامه به متخصصان و افراد مسئول در این طرح جمعآوری شد که
بهدلیل کوچکبودن جامعة آماری از همة اعضای جامعه شامل گروه مهندسان شرکت مشاور ( 7نفر) ،مسئوالن تولیت
حرم ( 1نفر) و کارشناسان شهرداری ( 2 7نفر) بهره گرفته شد.
دادههای مربوط به سنجههای ارتفاع بناها ،تعداد ورودیها ،احداث و نگهداری فضاهای سبز ،آموزشی ،فرهنگی و
ورزشی ،نزدی ی به ایستگاههای حملونقل عمومی ،میزان دسترسی ایمن عابر پیاده و دوچرخه ،میزان اختالط کاربریها
و فعالیتها ،وضعیت مبلمان شهری ،وضعیت نورپردازی فضا در شب ،میزان نظارت پلیس و مأموران ،وضعیت پارکینگ،
کنترل ورودیها و خروجیها و کاهش راههای فرار ،میزان حضورپذیری و نظارت اجتماعی ،جدول زمانبندی اجرا نیز
براساس اسناد طرح توسعة حرم حضرت زینب (س) و از طریق تحلیل محتوا 4جمعآوری شده است .درنهایت نیز دادههای
بهدستآمده بهکمک «تجزیه و تحلیل حاالت ش ست و تأثیرات ناشی از آن» مشخص و اولویتبندی و راهحلهایی
برای بهبود آنها ارائه شد .همچنین برای ت میل برخی از ستونهای فرم ت نیک  FMEAاز گروه دلفی 2که بهره گرفته
شد منتخب جامعة آماری پرسشنامه و تعدادی از استادان و دانشجویان شهرسازی آگاه بر شرایط محلة زینبیه اصفهان
بودند (بهدلیل این ه طرح مورد بررسی هنوز اجرا نشده است ،ام ان دریافت نظرات استفادهکنندگان از فضا وجود ندارد).
 FMEAروشی سامانمند برای شناسایی و پیشگیری از وقوع مش ل در محصول و فرایند آن است و بر جلوگیری از
بروز عیب و نقص ،افزایش ایمنی و افزایش رضایت مشتری تمرکز دارد (مک درموت و هم اران1 :4071 ،؛ Li et al.,

 .)2017: 998ت نیک  FMEAازجمله روشهای مطرح در مدیریت خطر و شناختهشده در عرصة صنعت است .این
روش بر شناسایی خطاها و پیشگیری از وقوع مش الت احتمالی و نیز یافتن کمهزینهترین راهحلها و ارائة پیشنهاد
سازنده برای حل مش الت تأکید دارد .هدف  FMEAافزایش قابلیت اطمینان فرایند بهکمک پیشگیری از بروز
نقصهای شناساییشدۀ سیستم و کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی از آنهاست .بهطورکلی ،ت نیک  FMEAمبتنی بر

1. Content analysis

 :Delphi method .2ت نیک دلفی جزء رایجترین و پرکاربردترین ت نیکهاست .این ت نیک به مجموعهای از پرسشنامههای متوالی یاا رانادهایی تاوبم باا
بازخورد اشاره دارد که با کاستن قضاوتهای فردی ،بهدنبال دستیابی به حداکثر توافق در میان گروهی از متخصصان است (بلوچی و هم اران.)4013 ،
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فرایندی منظم و هدفمند بوده که اجرای آن بهکمک طیکردن  43مرحله صورت میگیرد که درنهایت ،به تش یل جدول
یا فرم  FMEAمنجر میشود (داوودپور و صبوری4014 ،؛ Shafiee et al., 2019: 2؛ Zhou and Stalhane, 2004:

 .)28-29نمودار  4مهمترین مزیتهای ت نیک  FMEAرا بیان میکند:

تهایتکنیک«تجزیهوتحلی حاال شکستوتأثیرا ناشیازآن» 
نمودار.9مزی 
(آقاییعطاوافخمی44:9988،؛ )Chang and Sun, 2009; Carbone and Tippett, 2004; Sankar and Prabhu, 2001

دانش شهرسازی و بهتبع آن برنامهریزی و طراحی فضای شهری بهدنبال ارتقای کیفیت فضاها و رفع مش الت و
عوامل ش ست آنهاست .از سوی دیگر ت نیک  FMEAبهدلیل فرایند قاعدهمند و کمیکردن مسائل کیفی کارشناسان
را به نتایج کارا و عملی بهمنظور کاهش خطرات و مش الت احتمالی رهنمون میکند .وجه تفاوت این ت نیک با سایر
ت نیکهای عرصة شهرسازی پیشبینی علل بروز مش الت و کمیسازی آنها و ثبت نتایج تحلیل برای فراهمکردن
مرجعی کامل بهمنظور حل مش الت در آینده است .درنتیجه میتوان با معادلسازی مفاهیم این ت نیک صنعتی با
شاخصها و مفاهیم شهرسازی ام ان بهرهوری از آن را در حوزۀ شهر و فضاهای شهری مهیا کرد .همچنین این ت نیک
بهمنزلة یک ت نیک کنشی (در مقابل واکنشی) ام ان شناسایی عوامل ش ستی را فراهم میکند که بالقوه هستند و هنوز
بالفعل تبدیل نشدهاند .همة این موارد ام ان موفقیت و مقبولیت هر طرحی را پیش از اجرا افزایش میدهند (علیزاده،
06 :4011؛ )Khaiyum and Kumaraswamy, 2014: 681
فرایندتکنیک FMEA

فرم  FMEAاز برخی عناصر و ستونهایی تش یل میشود که ت میل این ستونها ما را در شناسایی بیشتر مش الت و
علل بهوجودآورندۀ آنها و درنتیجه اقدامات اصالحی برای رفع آنها رهنمون میکند .ستونهای این فرم به ترتیب شامل
عمل رد ،حالت خطا ،علل ،رخداد ،تأثیرات ،وخامت ،کنترلهای جاری ،احتمال کشف و ( 4RPNبرآورد اولویت مش الت)
است .در نمودار  2شرح مختصری از فرایند ت نیک  FMEAارائه شده است.
1. Risk Priority Number
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نمودار.7را هایاصلیتکنیک«تجزیهوتحلی حاال شکستوتأثیرا ناشیازآن» 
(داوودپوروصدوری9919،؛المدواریوهمکاران9914،؛بیراییوهمکاران9916،؛ )Varmazyar and Rasoulzadeh, 2015

معرفیموردپژوهی 
فضای شهری حرم امامزاده زینب (س) اصفهان در محدودۀ محله زینبیه در منطقه  41شهرداری اصفهان قرار گرفته
است .طرح توسعة حرم حضرت زینب (س) دارای یک محدودۀ مداخلة مستقیم با مساحت تقریبی  41ه تار و مداخلة
غیرمستقیم با مساحتی حدود  03ه تار است که مربوط به توسعة حرم مطهر و ایجاد کاربریها و فعالیتهای م مل آن و
از همچنین جبران کمبود سرانههای منطقة  41است .طرح توسعة فضای شهری حرم امامزاده زینب (س) اصفهان در
سال  4013تنها برای محدودۀ حرم امامزاده تهیه شد که موافقتهای الزم را کسب ن رد .درنهایت پس از دو سال وقفه
در سال  4012این طرح دوباره بهصورت جدی از سر گرفته و طرحهای جدیدی برای محدوده ارائه شد که موافقت نسبی
را نیز کسب کرد .درنهایت پس از طی جلساتی میان کارفرما و متولیان طرح در آبانماه  4012با بررسی نهایی طرحهای
ارائهشده بهدلیل امضای تفاهمنامة طرح توسعة حرم حضرت زینب از سوی شهرداری اصفهان به تولیت حرم واگذار شد
تا تولیت حرم به تهیة طرح توسط شرکت مشاور اقدام کند .طرح نهایی توسعه نیز در سال  4011به تصویب کمیسیون
مادۀ  5استان اصفهان رسید.
براساس طرح پیشنهادی در قسمت شمال و شرق محدودۀ پهنة مس ونی پیشبینی شده است که قسمت جنوبی
شامل فضای شهری امامزاده و پهنة تجاری است ،در بخش شمال غربی نیز حرم امامزاده و حوزۀ علمیه قرار گرفته است.
همچنین پروژههای خدماتی در حوزۀ شهری شامل کاربریهایی مانند هتل  5ستاره ،هتل  0ستاره ،زائرسرا ،آموزشی و
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خدماتی و مجموعة اداری -تجاری و پارکینگ برای تأمین بخشی از کمبودهای منطقة  41پیشبینی شده است .موقعیت
و طرح پیشنهادی در نقشة  4مشخص شده است:

شک .9موقعیتمحدودةمداخلةمستقیموغیرمستقیمحر اما زادهزینب(س)اصفهان

مهمترین دلیل انتخاب طرح توسعة حرم حضرت زینب بهعنوان موردپژوهی این است که این طرح هنوز بهعنوان
فضای شهری به مرحلة اجرایی نرسیده و به همین دلیل میتوان از روشهای ارزیابی ریسک برای بررسی طرح تهیهشده
استفاده کرد .دلیل دیگر وجود طرحهای مختلف شبیه به این پروژه در شهر اصفهان است که به موفقیت چندانی دست
نیافتهاند (مانند میدان امام علی (ع) و بدنة شرقی خیابان چهارباغ) (زبردست و امامی 4014 ،و سهراب )4012 ،که اهمیت
بررسی و ارزیابی طرح توسعة حرم مطهر حضرت زینب (س) را قبل از اجرا دوچندان میکند .بهعالوه تعدد تهیة طرحهای
توسعة فضاهای مذهبی در کشور و همچنین چشمانداز این طرح که بهصورت مرکزیت منطقهای و جذب گردشگران
مذهبی است ،بر اهمیت بررسی این طرح میافزاید.

افتههایپژوهش
ی 
سنجههایارزیابی 

بررسیوضعیت

در این بخش ،وضعیت سنجههای معرفیشده در جدول  2براساس اطالعات گردآوریشده به روش میدانی (بهصورت
پرسشنامه) و اسنادی (بهکمک اسناد و گزارشهای موجود) براساس طیف لی رت 4بررسی شد .وضعیت هر سنجه نیز در
پنج سطح کامالً مناسب ،مناسب ،متوسط ،نامناسب و کامالً نامناسب مشخص شد.
1. Likert
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کالددی 

مؤلفه

سنجهها

جدول.7شرحوتوضیح
تصویرمربوط

وضعیتفرای

سنجه

توضیحا مربوطبهسنجهدرفرایحر اما زاده

ارتفاع بناها

حفظ حریم مناسب ارتفاعی برای حرم و درنظرگرفتن  13متر ارتفاع برای
حرم ،وجود دیدهای راهبردی از سایر نقاط منطقة  41به حرم مطهر
(حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس حضرت زینب (س) بنت موسی
بن جعفر (ع).)4010 ،

کامالً مناسب

کیفیت ورودیها

دارای تعدادی ورودیهای فرعی و تعریفنشده و بدون دید مناسب (حوزۀ
مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس حضرت زینب (س) بنت موسی بن
جعفر (ع))4010 ،

مناسب

احداث و نگهداری فضاهای سبز،
آموزشی ،فرهنگی و ورزشی

براساس جدول سطوح و سرانة پیشنهادی ،عالوهبر تأمین سرانههای
محلی به تأمین سرانههای منطقهای هم توجه شده است (حوزۀ مدیریت
طرح توسعه آستانه مقدسه حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع)،
)4010

کامالً مناسب

نزدی ی به ایستگاههای
حملونقل عمومی

فاصلة  033-233متری با ایستگاه اتوبوس و قرارگیری ایستگاه خط 2
متر در مجاورت حرم
(سایت  ،isfahantraffic.irمعاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
اصفهان)

کامالً مناسب

میزان دسترسی ایمن عابر پیاده و
دوچرخه

سلسلهمراتب مناسب معابر پیشنهادی ،پیشنهاد محور صرفاً پیاده در میان
فضای حرم و فضای شهری ،پیشنهاد مسیر ویژۀ دوچرخه
(اسنادی از طریق ارجاع به حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس
حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع))4010 ،

کامالً مناسب

حر اما زاده

اجتماعی

4

میزان اختالط کاربریها و
فعالیتها

شاخص آنتروپی شانون برای اختالط کاربریها برابر  3/76است.
(اسنادی از طریق ارجاع به حوزه مدیریت طرح توسعه آستانه مقدسه
حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع))4010 ،

مناسب

سطح مشارکت ساکنان

اطالعرسانی -مشاوره؛ پرسشنامه و مصاحبه و همچنین اطالعرسانی از
طریق دفتر محلی براساس نردبان مشارکت ارنشتاین سطح مشارکت
جزئی را شامل میشود (پرسشنامه)

مناسب

نحوه برخورد با ساکنان طرح
توسعه

فنساالر (ت نوکرات)
(پرسشنامه)

ارتباط کارشناسان و ذینفعان

وجود دفتر در محل طرح توسعه و ام ان ارتباط مستقیم با کارشناسان
(پرسشنامه)

کامالً مناسب

وضعیت مبلمان شهری

بدون توجه به مبلمان
(اسنادی بهکمک ارجاع به حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس
حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع))4010 ،

کامالً نامناسب

*

کامالً نامناسب



 .4مقدار شاخص آنتروپی از صفر تا یک است که عدد صفر نشاندهندۀ یکدستبودن کاربری زمین است که کمتر پایادار اسات .مقادار  4نیاز نشااندهنادۀ
حداکثر تنوع و اختالط است که پایدارتر است ).(Song et al., 2013
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امنیت 

مؤلفه

ادامةجدول.7شرحوتوضیحسنجهها
سنجه

توضیحا مربوطبهسنجهدرفرایحر اما زاده

میزان حضور پذیری و نظارت
اجتماعی

لبههای فعال فضا (بدون فضاسازی میدان و توجه ناکافی به آسایش
اقلیمی) (حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس حضرت زینب (س)
بنت موسی بن جعفر (ع))4010 ،

نامناسب

نورپردازی فضا در شب

تأمین رفاه بصری (بدون توجه به زمینهگرایی و طراحی تجهیزات
روشنایی) (حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس حضرت زینب (س)
بنت موسی بن جعفر (ع))4010 ،

کامالً نامناسب

نظارت پلیس

وضعیت پارکینگ

کنترل ورودیها و خروجیها و
کاهش راههای فرار

شفافیت مسائل مالی برای مردم

اقتصادی 

نحوۀ سرمایهگذاری
جذب سرمایهگذار خصوصی
تخصص کارشناسان طرح (ذی
مدخالن)

مدیریتی 

وضعیتفرای

نوع فرآیند مدیریت شهری

تصویرمربوط

بدون نظارت پلیس (حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانه مقدس حضرت
زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع))4010 ،
فضای بسته و پیشبینیشده و براساس نیاز طرح (بیتوجهی به
کاربریهای عمده مانند حوزه در مجاورت حرم که پارکینگ مناسب ندارد)
(حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس حضرت زینب (س) بنت موسی
بن جعفر (ع))4010 ،

حر اما زاده

*

کامالً نامناسب

*

مناسب

بدون نظارت ورودی و خروجی (حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس
حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع))4010 ،

کامالً نامناسب

بدون اطالعرسانی و پنهانبودن اطالعات (ارائة اطالعات مالی آنها در
گزارشهای طرح یا در جهت جذب سرمایهگذار بوده است).
(پرسشنامه)
جذب سرمایهگذار کالن خارج از محدوده و انحصار سود پروژه برای عده
ای خاص (رانت اطالعاتی)
(پرسشنامه)
بین  53-23درصد
(پرسشنامه)
استفاده از تخصصهای گوناگون مورد نیاز (شهرسازی ،معماری ،عمران،
علوم اجتماعی و)...
(پرسشنامه)
مدیریت سنتی
(پرسشنامه)

توجه به منافع مالی ذینفعان

خرید ملک و بیرونراندن ساکنان (ت نوکرات)
(پرسشنامه)

اجرای طرح براساس برنامة
زمانی مشخصشده

بیش از دو سال
(پرسشنامه)

جدول زمانبندی اجرا

جدول زمانبندی اجرا ،شامل تمام پروژهها (حوزۀ مدیریت طرح توسعة
آستانة مقدس حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع))4010 ،

*

نامناسب

*

کامالً نامناسب

*

متوسط

*

کامالً مناسب

*

کامالً نامناسب

کامالً نامناسب

نامناسب

*

زمان 

زمانبندیاجراییمحدوده94هکتاری


سالچهار 

سالپنجم

-

-

-

-

B2

-

-

-

D2

-

-

E1وE2

E3

E4

-

-

A1وA2

A3

-

-

-

-

B1

B2

-

-

-

-

D1

D2

-

E1

E2

E3

E4

-

سالدو 

سالاول
A

آزادسازیها

ساخت

B1
D1

C1
بهرهبرداری

-

A1وA2وE1

سالسو 

C2وC3

C4وC5

-

A3وB1وE2

B2وD1وE3

D2وE4

کامالً مناسب
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اولویتبندیوبررسیعملکردهایفرایشهریحر حرر زینب(س)

در بخش قبل ،تحلیل فضای شهری حرم حضرت زینب (س) براساس سنجههای استخراجشده برای هر مؤلفه
مطابق با طیف پنجگانه لی رت صورت گرفت .برای تعیین مؤلفهای که بیشترین فاصله را تا حالت ایدهآل فضای
شهری دارد ،الزم است وضعیت هر مؤلفه براساس جدول  2کمیسازی شود .بدینمنظور همانطور که در جدول  0نیز
مشخص است ،ابتدا در طیف لی رت ،وضعیت کامالً مناسب برابر  5و وضعیت کامالً نامناسب برابر  4درنظر گرفته شده و
سپس مجموع امتیاز هر مؤلفه و درنهایت میانگین نسبی امتیاز هر مؤلفه بهکمک متوسط مجموع امتیازات آن محاسبه
شده است .برایناساس مؤلفة امنیت کمترین امتیاز و بهنوعی بیشترین فاصله را از وضعیت ایدهآل فضای شهری دارد.
مؤلفهها

جدول.9میانگینامتیاز

مؤلفه 
کالبدی
اجتماعی
امنیت
اقتصادی
مدیریتی
زمان

تعدادسنجه 
6
1
5
0
0
2

مجموعامتیاز 
21
44
1
6
7
7

متوس نسدیمجموعامتیاز 
1/6
2/7
4/1
2
2/0
0/5

تکمی فر  FMEA

با عنایت به اهمیت طرح توسعة حرم امامزاده زینب (س) برای تبدیل این مرکز زیارتی به کانون گردشگری مذهبی در
سطح ملی و بینالمللی و کاهش مش الت محلة زینبیه و منطقة  41شهرداری اصفهان و همچنین بیان ویژگیها و
قوتهای ت نیک  FMEAباید برای حل مش الت احتمالی و پیشگیری از وقوع آنها ،پس از اجرای طرح راه ارهایی با
تعیین درجة اولویت ارائه شود .به این منظور باید فرم ت نیک  FMEAبر مبنای مؤلفة امنیت که بیشترین فاصله را تا
فضای شهری ایدهآل در ارتباط با فضای شهری بررسیشده دارد ت میل شود.
این فرم براساس دادههای حاصل از پرسشنامه و تحلیل اسناد و گزارشها موجود از طرح توسعه تهیه شد .برای
ستونهای رخداد ،تأثیرات ،وخامت و احتمال کشف از گروه دلفی (منتخب جامعة آماری پرسشنامه و تعدادی از استادان و
دانشجویان شهرسازی آگاه بر شرایط محلة زینبیة اصفهان) 4بهره گرفته شد .درنهایت با ضرب ستونهای رخداد ،وخامت
و احتمال کشف (براساس نمودار  )2مقدار  RPNبهعنوان برآورد اولویت علل مش الت تعیین شد.

 .4بهدلیل اجرانشدن کامل طرح توسعة حرم امامزاده زینب ( س) در زمان پژوهش حاضر و از سویی نیاز به تخصص در ت میل ایان فارم ،از نظار سااکنان در
ت میل این جدول استفاده نشده است.
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جدول.4اجرایتکنیکFMEA
بهمنرورپیشگیریوکمینهسازیمشکال درطرحتوسعةحر حرر زینت(س)
بهکارریریتکنیک FMEA
احتمال
کنترلهای
وخامت
تأثیرا
رخداد
عل
حالتخطا
عملکرد
RPN
کشف
جاری
توصیفمشارکتکنندراندراجرایتکنیکFMEAازطرحتوسعةفرایشهریحر اما زادهزینباصفهان 
(رروهدلفیمتشک ازمتخصصانشرکتمشاور،شهرداری،تولیتحر وتعدادیازاستادانودانشجویانشهرسازیآراهبرشرای محلةزیندیةاصفهان)
143
1
 .4کاهش امنیت شبانه
 .2نبود توجه همزمان به فرم
603
7
و عمل رد تجهیزات
کارشناسان و
نورپردازی
نورپردازی
طراحان ،مدیران
 .0بیتوجهی به هماهنگی
43
1
نامناسب فضا در
و مسئوالن
عناصر دیدهشده در روز و
شب
اجرای طرح
عناصری که در شب با
513
6
نورپردازی دیده میشوند
(برای حفظ هویت و
خوانایی)
 .4فراهمشدن فضا و زمان
کارشناسان و
011
1
برای مجرمان
طراحان طرح،
مدیران مسئول
 .2افزایش رفتارهای ناهنجار
011
1
نظارت نامناسب
1
فضا،
و نامتعارف
6
پلیس
مدیران و
 .0کاهش تمایل استفاده
مسئوالن اجرای
میادان شااهری کااه بااهمنظااور
006
7
کنندگان برای حضور
طرح
طراحاای حااارم و فضاااای افاازایش تعااامالت اجتماااعی و
طوالنی در فضا
شااهری بایااد امنیاات الزم بهعناوان مرکاز منطقاه احاداث
کارشناسان و
 .4کاهش امنیت افراد در
045
1
طراحان طرح،
فضای شهری
برای اساتفادهکننادگان را باا میشود ،به این اهاداف نخواهاد نظارت و کنترل
مدیران مسئول
توجه به زمیناههاای محلاة رس اید و در اثاار تهدیااد امنیاات نامناسب ورودیها
بااهعنااوان فضااایی خااالی و
زینبیه فراهم کند.
7
فضا،
5
و خروجیهای
 .2کاهش تقاضا برای خرید
طردشده عمل میکند.
مدیران و
فضا و وجود راه
213
1
واحدهای تجاری
مسئوالن اجرای
های فرار
طرح
کارشناسان و
1
 .4افزایش ناهنجاریها
613
طراحان طرح،
 .2کاهش حضور زائران حرم
1
مدیران مسئول
در فضای شهری
613
نظارت اجتماعی
43
فضا،
1
اندک
مدیران و
 .0کمرنگشدن نقش و
7
مسئولین اجرای
حضور بانوان در فضا
563
طرح
 .4تأمیننشدن آسایش
کارشناسان و
133
1
اقلیمی و کاهش
طراحان طرح،
فضاسازی
حضورپذیری فضا
43
مدیران و
43
نامناسب و ضعیف
 .2ش لنگرفتن پاتوقهای
مسئوالن اجرای
در فضای شهری
133
1
فعال در فضا و کاهش
طرح
پویایی

یشدةمشکال
تفسیرFMEAوترسیمنمودارناحیهبند 



شروع مقدمات تصمیمگیری برای فضای شهری و رسیدن به اقدامات و پیشنهادها نیازمند تفسیر فرایند  FMEAبهکمک
امتیازدهی  RPNهاست .براساس جدول  FMEAحالت خطای عمل رد موردنظر مشخص شد .چون هریک از دالیل
عنوانشده تأثیرات مختلفی را بهدنبال داشت ،تفسیر فرایند  FMEAو اولویتبندی بهمنظور ارائة اقدامات و پیشنهادها
نیازمند محاسبة میانگین  RPNهاست؛ پس برای هریک از علل ناشی از حالت خطا میانگین  RPNبهصورت جدول 5
است:

776

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،4زمستان 9911


پژوهش

جدول.7میانگینRPN

ردیف
4
2
0
1
5

علتحالتخطا
نورپردازی نامناسب فضا در شب
نظارت نامناسب پلیس
های فرارهای فضا و وجود راهها و خروجینظارت و کنترل نامناسب ورودی
نظارت اجتماعی اندک
فضاسازی نامناسب و ضعیف در فضای شهری

RPNمیانگین
663
061
217
640
133

براساس جدول  5که مربوط به مقادیر  RPNهاست ،میتوان ناحیهبندی آن را در قالب پنج دسته (شامل علل خطای
ناچیز تا غیرقابلقبول) و بهصورت نمودار  0ترسیم کرد:

نمودار.9ناحیهبندی RPN
براساس نمودار  ،0فضاسازی ضعیف و نامناسب فضای شهری حرم از عوامل ش ست غیرقابلقبول تلقی میشود و
نظارت اجتماعی اندک و نورپردازی نامناسب از جمله عوامل با احتمال باالی ش ست است .همچنین کنترل نامناسب
ورودیها و وجود راههای فرار بهنوعی قابلچشمپوشی است؛ بنابراین با عنایت به اولویت مش الت و با توجه بیشتر بر
حاالت ش ست غیرقابلقبول و دارای احتمال باال ،در ادامه به ارائة راه ارهایی پرداخته میشود تا هنگام اجرا این موارد
مورد توجه قرار بگیرد و از بروز مش الت بررسیشده در این پژوهش پس از اجرا تا حد ام ان جلوگیری شود (آنها را به
حداقل رساند) .درنهایت نیز بستر موفقیت و مقبولیت طرح توسعة حرم حضرت زینت (س) را فراهم کند و در آینده از این
طرح بهعنوان گامی شایان در بازآفرینی و کمینهسازی مش الت محلة زینبیة شهر اصفهان یاد شود.

بهمنرورپیشگیریوح مشکال احتمالی...
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ارائةاقداما پیشنهادیاجرایی 

در این بخش بهدنبال ت میل فرم  FMEAو تفسیر آن براساس اولویتبندی صورتگرفته برای مش الت باید به ارائه
اقدامات و پیشنهادها پرداخت:
اولویتاول؛فراسازینامناسبوضعیفدرفرایشهری :در یک فضای شهری موفق ،فضاسازی و تجهیز
فضا برای افزایش حضورپذیری امری ابتدایی است که برای حل این مش ل پیشنهادهایی بهصورت زیر ارائه میشود:
 ایجاد پاتوقهای مطلوب و فعال بهکمک تجهیز آنها به مبلمان شهری مناسب برای نشستن ،گفتوگو ،بازی وآموزش (مانند ایستگاه روزنامهخوانی) ،آبخوری ،فضای سبز و آبنما؛
 استفاده از عناصر طبیعی برای ایجاد سایه و آسایش اقلیمی؛ ایجاد مرکز ثقل برای میدان (برای مثال با ایجاد حوض و آبنما برای پویایی فضا)؛ تف یک فضا با استفاده از کفسازی مناسب و توجه به ی پارچگی فضای میدان و صحن حرم مطهر.اولویت دو ؛ نورپردازی نامناسب فرا در شب :نورپردازی فضا گامی مؤثر در افزایش کیفیت محیطی،
خوانایی و افزایش امنیت شبانه است که برای حل این مش ل پیشنهادهایی بهصورت زیر ارائه میشود:
 توصیه میشود برای روشنایی و نورپردازی فضای شهری ،رنگ منبع نوری انتخابشده در طیف سبز و آبی باشد ونسبت روشنایی میان م انهای مجاور باید به حداقل برسد (از طرفی هم اختالف روشنایی بسیار کم بهدلیل ایجاد حس
ی نواختی توصیه نمیشود) .همچنین به فواصل نصب چراغها و منابع نوری براساس کارکرد و موقعیت توجه شود.
 نورپردازی ویژۀ گنبد و گلدستهها بهمنظور تسهیل حس جهتیابی و خوانایی هنگام شب؛ بهتر است فضا از طریق نوع کفسازی تف یک شود.اولویتسو ؛نرار اجتماعیاندک :برای حل این مش ل پیشنهادهایی زیر ارائه میشود:
 ایجاد سیمای فعال و پویای شبانه و طراحی بازشوها به سمت فضای شهری؛ ساماندهی کاربریهای متنوع از لحاظ زمانی؛ بهنحویکه در طول شبانهروز در فضا نقاط روشن و فعال وجود داشته باشد؛ م انگزینی کاربریهای جاذب جمعیت در مناطق بادید و نظارت کم؛ استفاده از روشهای مشارکتی یا شرایطی برای واگذاری واحدهای تجاری بهمنظور فعالشدن فضا.اولویتچهار ؛نرار نامناسبپلیس :برای حل این مش ل پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 پیشبینی م ان و محل مناسب برای استقرار مأموران به همراه گشتزنی مأموران در فضا ،بهویژه در شب؛ استفاده از دوربین برای کنترل فضا.اولویتپنجم؛نرار وکنترلنامناسبورودیهاوخروجیهایفراووجودراههایفرار:برای
حل این مش ل پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 پیوستگی مناسب ورودی با خیابان و ایجاد ام ان رؤیت فضا و صحن بهکمک ورودیها در محیط خارج؛ نورپردازی مناسب ورودی و ایجاد نظارت مستمر و همهجانبه بر ورودی؛ -ایجاد حس کنج اوی برای شهروندان در خارج از فضا بهکمک م انگزینی عناصر جذاب مقابل ورودی.
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جهریریوارائةپیشنهادها 
نتی 
هدف اصلی این پژوهش جلوگیری از مش الت و چالشهایی است که مم ن است طرح حاضر پس از اجرا با آنها
روبهرو شود؛ بنابراین باید قبل از اجرا ،ارزیابی و بررسیهای الزم صورت بگیرد و مش الت و تهدیدهای احتمالی
شناسایی شود .پژوهش پیشرو در ارتباط با طرح توسعة حرم حضرت زینب (س) در وهلة نخست با بررسی منابع معتبر و
دیدگاههای صاحبنظران شهرسازی سنجههای ارزیابیشدۀ یک فضای شهری ایدهآل و موفق استخراج شد .در مرحلة
بعد با بررسی اسناد موجود و روشهایی مانند پرسشنامة وضعیت سنجهها در ارتباط با نمونة موردی بررسی شد .سپس
بهکمک طیف لی رت به اولویتبندی ابعاد فضای شهری در ارتباط با نمونة موردی پرداخته شد و در گام بعدی نیز با
استفاده از فرم  FMEAو بهرهگیری از گروه دلفی ،مؤلفهای که بیشترین فاصله را تا حد ایدهآل فضای شهری داشت،
تحلیل شد .همچنین علل ش ست آن اولویتبندی و در پایان اقدامات اصالحی ارائه شد.
نتایج حاکی از آن است که ایجاد و توسعه یک فضای شهری ایدهآل از لحاظ ابعاد کالبدی ،امنیت ،اجتماعی ،اقتصادی و
مدیریتی قابلبررسی است .پس از بررسی وضعیت سنجهها مطابق اسناد و پرسشنامهها (براساس طیف لی رت) مشخص
شد ،مؤلفههای کالبدی و امنیت بهترتیب کمترین و بیشترین فاصله را تا ایجاد فضای شهری ایدهآل دارند .در ادامه نیز پس
از فرم ت نیک  ،FMEAبراساس تفسیر  RPNو اولویتبندی حاالت ش ست (از نظر میزان اهمیت برای اقدام) نتایج دربارۀ
مؤلفة امنیت (که بیشترین فاصله را تا فضای شهری ایدهآل دارد) بهصورت زیر اولویتبندی شد:
 .4اولویت اول :فضاسازی نامناسب و ضعیف در فضای شهری؛
 .2اولویت دوم :نورپردازی نامناسب فضا در شب؛
 .0اولویت سوم :نظارت اجتماعی اندک؛
 .1اولویت چهارم :نظارت نامناسب پلیس؛
 .5اولویت پنجم :نظارت و کنترل نامناسب ورودیها و خروجیهای فضا و وجود راههای فرار.
بعد از اجرای طرح ،در صورت بیتوجهی به موارد فوق مم ن است آنها اهداف و کارکرد فضای شهری حرم را
تهدید کنند و فضایی ناموفق ایجاد کنند؛ اتفاقی که در شهرهای امروز با تجربههایی چون پروژۀ میدان امام علی (ع)
کامالً قابلدرک است؛ یعنی فضاهایی که از سوی مردم پذیرفتهنشده و کمتر استفاده شدهاند .درنهایت نیز براساس حاالت
ش ست مؤلفة امنیت ،اقدامات پیشنهادی برای بهبود این فضای شهری بهمنظور کاهش مش الت پس از اجرا ارائه شد.
در این پژوهش ،یک فضای شهری که در عرصة شهری ،ش لدهندۀ زندگی اجتماعی شهروندان و حیات شهری است ،از
منظر ابعاد مختلف بررسی شد .مقایسة این پژوهش یا سایر پژوهشهایی که پیش از این دربارۀ فضای شهری صورت
گرفته است ،مشخص میکند بیشتر طرحهای ایجاد یا توسعه فضای شهری توجه کمتری به مؤلفة امنیت یک فضای
شهری دارند و غالباً با محوریت کالبدی و اقتصادی ش ل میگیرند که زمینة موفقنبودن فضاها را ایجاد میکنند.
همانطور که اشاره شد ،ت نیک  FMEAمبتنی بر اصل پیشگیری قبل از وقوع واقعه است که نوآوری این پژوهش نیز
در استفاده از این ت نیک برای فضایی است که هنوز اجرا نشده است و میتواند تأثیر فراوانی بر کاهش مش الت این فضای
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شهری و موفقیت آن پس از اجرا داشته باشد .از سوی دیگر ،با توجه به اطالعات کافی افراد دخیل و مسئول در یک پروژه و
همچنین بهرهگیری از یک گروه دلفی (متش ل از صاحبنظران شهرسازی آگاه از پروژه) میتوان با استفاده از ت نیک
 FMEAقبل از اجرا ،به نزدیککردن فضای شهری به حد ایدهآل کمک شایانی کرد؛ بنابراین همانطور که در پژوهش
داوودپور و صبوری نیز اشاره شده است ،باید تیمی با عنوان  FMEAدر شهرداریها یا واحدهای مرتبط با تهیة طرحهای
شهری تش یل شود ،اما تأکید و پیشنهاد این پژوهش برخالف پژوهش مورد اشاره این است که فعالیت اصلی این تیم پیش
از اجرای طرحها باشد تا بهکمک شناسایی حاالت ش ست احتمالی و ارائة پیشنهادهای مرتبط با علل آنها به جذابشدن و
ایدهآلکردن طرحها کمک کنند تا از این راه جلب اعتماد شهروندان به فعالیتهای شهرداری (با ایجاد فضاهایی کارا و
موفق) فراهم شود و درنتیجه تمایل شهروندان برای مشارکت در پروژهها و هم اری با شهرداری افزایش یابد .همچنین
پیشنهاد میشود پژوهشهایی مرتبط با فضایی که کارکردی غیر از مذهبی دارند ،صورت پذیرد تا مؤلفههای ارزیابی فضای
شهری بهصورت عام برای ت میل فرم  FMEAدر اختیار برنامهریزان و طراحان شهری قرار بگیرد.
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منابا 
ارفع بلوچی  ،فاطمه و کارش ی ،حسین و آهنچیان ،محمدرضا ( .)4013ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهشهای سازمانی،
دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری ،تهران.
انصاری ،سمیه و علیرضا عندلیب (« .)4015الگویی نوین برای ارزیابی میزان مشارکتیبودن طرحها (نمونه :محلة خوب بخت)»،
فصلنامة علمی-پژوهشی نقشجهان ،شمارۀ .47-5 ،6-4
انصاری ،مجتبی ،حیدریزادی ،احسان و پیمان پیلهچیها (« .)4011نقش ترافیک بر زندگی اجتماعی در فضای باز مجموعههای
مس ونی» ،فصلنامة علمی-پژوهشی نقشجهان ،شمارۀ .46-5 ،5-4
ایزدی ،محمدسعید و صحیزاده مهشید (« .)4010حفاظت و توسعه شهری ،دو روی رد م مل یا مغایر» ،نشریه آبادی ،دوره ،41
شماره پیاپی 24-42 ،10

آریانا ،اندیشه و مولود صالحی نجفآبادی ( .)4011معرفی روشهای ارزیابی پس از اجرای برنامههای توسعة شهری ) با تأکید بر
سند طرح جامع تهران( ،تهران :مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.
آقایی عطا ،حسین و قاسم افخمی (« .)4011تجزیه و تحلیل خرابی و آثار آن» ،نشریة مهندسی م انیک ،شمارۀ .16-01 ،61
بمانیان ،محمدرضا و هادی محمودینژاد ( .)4011امنیت و طراحی شهری ،تهران :نشر طحان.
بیضایی ،میترا ،ش یبا ،امین و محمدرضا نقصان محمدی (« .)4016مطالعة تطبیقی مراکز محلهای شهر یزد بر مبنای شاخصهای
مرکز محلة ایدهآل با روی رد تحلیلی  ،»FMEAفصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری ،شمارۀ .45-0 ،25
پورجعفر ،محمدرضا و هادی محمودینژاد ( .)4011طراحی شهری و سرمایة اجتماعی در فضاهای عمومی شهری ،تهران :نشر
طحان.

پورمحمدی ،محمدرضا ،صدر موسوی ،میرستار و سعید حسینآبادی (« .)4011ارزیابی الگوی اختالط کاربری زمین در محالت شهر
سبزوار» ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،شمارۀ .50-01 ،22
پورمحمدی ،محمدرضا و مهشید قربانیان (« .)4016ترس از جرم در فضای شهری ،شناسایی مؤلفههای م انی اثرگذار بر کنترل ترس و
افزایش امنیت اجتماعی بر پایة چارچوبهای نظری» ،نشریة معماری و شهرسازی آرمان شهر ،شمارۀ .413-477 ،41
توکلی ،عبداهلل و رضا شعبانیراد (« .)4015بررسی تجارب تهیه و اجرای طرحهای توسعة شهری در ایران و جهان» ،کنفرانس
ساالنة علمی-تخصصی عمران ،معماری ،شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر ،مؤسسة فرازاندیشان دانش
بینالملل ،تهران.
تیبالدز ،فرانسیس ( .)4015شهرهای انسانمحور ،ترجمة حسنعلی لقایی و فیروزه جدلی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ثقفی اصل ،آرش ،زبردست ،اسفندیار و حمید ماجدی (« .)4012شناسایی و اولویتبندی معیارها و شاخصهای مؤثر در فرایند
تحققپذیری پروژههای طراحی شهری در ایران» ،معماری و شهرسازی آرمانشهر ،شمارۀ .417-410 ،40
حاجیپور ،خلیل (« .)4016مقدمهای بر سیر تحول و ت وین روی ردهای مرمت شهری (دورۀ زمانی بعد از جنگ جهانی اول تا آغاز
هزارۀ سوم)» ،اندیشة ایرانشهر :فصلنامهای در زمینة شهرشناسی ،شمارۀ  1و .25-46 ،43
حبیبی ،محسن ( .)4014مرمت شهری :تعاریف ،نظریهها و تجارب .تهران :دانشگاه تهران.
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حجت ،مهدی (« .)4017نورپردازی شهری در فرهنگ ایرانی» ،کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی روشنایی شهری ،تهران.

حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدسة حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع) ( .)4010طرح جامع توسعة حرم مطهر
حضرت زینب (س) ،جلد اول و دوم ،اصفهان.
خداداد ،مهدی ،بیرانوندزاده ،مریم و سبحانی ،نوبخت (« .)4015ارزیابی اهمیت نقش مؤلفههای منظر شهری بر کیفیت زندگی
شهروندی (مطالعة موردی :شهر گرگان)» ،دوفصلنامة پژوهشهای منظر شهر ،شمارۀ .51-10 ،6
خسروبیگی ،رویا (« .)4015نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در توسعه شهری» ،همایش بینالمللی اقتصاد شهری ،تهران.
خضیری عفراوی ،ندا ،مظهری ،محمدابراهیم و ثریا م ی نیری (« .)4011تدوین اح ام طراحی فضای پیادهرو با تأکید بر افزایش
امنیت شهری (مطالعة موردی :بلوار گلستان شهر اهواز)» ،فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری ،شمارۀ .71-61 ،45
دانشپور ،سیدعبدالهادی و مریم چرخچیان (« .)4016فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی» ،باغ نظر ،شمارۀ .41-21 ،7
داوودپور ،زهره و فرزانه صبوری (« .)4014بهکارگیری ت نیک  FMEAدر عرصة شهرسازی بهمنظور پیشگیری و حل مش الت
فضاهای شهری (مطالعة موردی بوستان دانشجو)» ،مجلة پژوهش و برنامهریزی شهری ،شمارۀ .416-425 ،43
ردایی ،رها (« .)4015شهر ،شهروندان و نیم تهایش» ،هفتهنامة تهران زیبا ،شمارۀ  ،40صفحه .0
رفیعیان ،مجتبی و زهرا خدایی (« .)4011بررسی شاخصها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهر»،
نشریة راهبرد ،شمارۀ .211-227 ،50
رفیعیان ،مجتبی ،صدیقی ،اسفندیار و مرضیه پورمحمدی (« .)4013ام انسنجی ارتقای کیفیت محیط از طریق پیادهراهسازی
محورهای شهری (مطالعة موردی :محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم)» .مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای،
شمارۀ .56-14 ،44
رهنمایی ،محمدتقی و یوسف اشرفی (« .)4016فضاهای عمومی شهر و نقش آن در ش لگیری جامعة مدنی از دیدگاه برنامهریزی
شهری» ،جغرافیا (نشریة علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران) ،شمارۀ  41و .15-20 ،45
زمستانی بال انلو ،معصومه و بشیر بیگی بابایی (« .)4012نوستالژی میدانهای شهری» ،ماهنامة علمی-تخصصی-پژوهشی عمران
و معماری و شهرسازی پیام مهندس ،شمارۀ .21-21 ،51
سهراب ،سحر (« .)4012بررسی محور چهارباغ عباسی از منظر زیباشناسی با روی رد توسعة پایدار» ،اولین همایش ملی جغرافیا،
شهرسازی و توسعه پایدار ،انجمن محیطزیست کومش ،دانشگاه صنعت هوایی ،تهران.
عاشوری ،علی (« .)4012منظر معنوی شهر ،توسعة م انهای مذهبی در شهرهای ایران» .ویژهنامة منظر ،شمارۀ .01-06 ،21
عباسزادگان ،مصطفی ،رضازاده ،راضیه و آزاده شمس (« .)4016تأثیرات متقابل رفتارهای زائرین و مجاورین و فضاهای ورودی
حرم حضرت امام رضا (ع)» ،اولین همایش اماکن مقدس ،مشهد.
علیزاده ،خلیل (« .)4011چ یدهای از ( FMEAروشهای تجزیه و تحلیل ش ست و آثار آن)» ،نشریة فروغ تدبیر ،شمارۀ .01-06 ،45
قورچی بیگی ،مجید (« .)4016راهبردهای کاربردی  CPTEDبرای پیشگیری از جرم در مناطق مس ونی» ،نشریة حقوق اسالمی،
شمارۀ .472-417 ،45
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کالنتری خلیلآباد ،حسین و احمد پوراحمد ( .)4011فنون و تجارب برنامهریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ،تهران :سازمان
انتشارات جهاد دانشگاهی.
کیاجوری ،سعید ( .)4066نظارت و ارزشیابی توسعة روستایی :تجربة آسیا ،تهران :انتشارات برنامه و بودجه.
کیانی ،اکبر ،فاضلنیا ،غریب و فرضعلی ساالریسردری (« .)4012مقایسة تطبیقی روی رد مدیریت سنتی و جدید شهری در
ایران» ،فصلنامة پژوهشهای بومشناسی شهری ،شمارۀ .433-14 ،1
محمدی ،کاوه ،رضویان ،محمدتقی و مظفر صرافی (« .)4012نقش دفاتر تسهیلگری در سرعتبخشی به شهرسازی مشارکتی در
بافتهای فرسودۀ شهری (موردپژوهی :منطقة  1شهرداری تهران)» ،فصلنامة علمی-پژوهشی برنامهریزی منطقهای،
شمارۀ .51-10 ،44
محماودیناژاد ،هاادی (« .)4015مقالاه روانشناسای محیطی و طراحی فضاهای شهری کاربست علاوم رفتااااری در طراحااای
محااایط شاااهری» ،پیاااام مهندسی ،شماره سی و چهارم.421-441 ،
المدواری ،محمدحسین ،مقدسی ،مجتبی و مهدیه شفیعیزاده بافقی (« .)4013ارزیابی ریسک به روش  FMEAو مقایسة

RPN

قبل و بعد از اقدامات اصالحی در پروژۀ احیای مستقیم فوالد بافق» ،هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار،
دانش ده بهداشت دانشگاه علوم پزش ی قزوین و دانش ده بهداشت دانشگاه علوم پزش ی تهران ،قزوین.
معصومی اش وری ،حسن ( .)4076اصول و مبانی برنامهریزی منطقهای ،تهران :صومعهسرا.
معینی ،سید مهدی (« .)4013زندگی پیادۀ ایمن؛ دسترسی پیاده به ایستگاههای حملونقل عمومی» ،مجلة علمی-ترویجی منظر،
دوره  ،0شمارۀ .65-62 ،45
موقر ،حمیدرضا ،پورجعفر ،محمدرضا ،رنجبر ،احسان و سیدرضا نصر (« .)4010شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در ش لگیری،
محتوا و ماهیت میدانچههای محلی در بافت تاریخی شهر نائین» ،معماری و شهرسازی آرمانشهر ،شمارۀ .221-247 ،24
مهدوینژاد ،محمدجواد ،خبیری ،سمانه و کیمیا مل ی (« .)4012اصول و معیارهای نورپردازی میدانهای شهریک ارزیابی کیفی
میدانهای شهر تهران» ،ویژهنامة منتخب مقاالت اولین همایش روشنایی و نورپردازی ایران ،معماری و شهرسازی آرمان
شهر.10-67 ،
نیاکان ،لیلی (« .)4012مدیریت ریسک چیست؟» ،ماهنامة خبری آموزشی تازههای جهان بیمه ،شمارۀ .25-46 ،416
وحدت ،سلمان ،سجادزاده ،حسن و مهرداد کریمی مشاور (« .)4011تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان در جهت ارتقای خوانش منظر
فضاهای شهری» ،فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری ،شمارۀ .05-47 ،45
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