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   Abstract     چکیده

 تيفيحفظ و بهبود ك ،یشهر یزيربرنامه نديفرآ يواصل هياز اهداف اول يکي

 طيمح تيفيك مياست. مفاه يزندگ تيفيك یتبع آن ارتقاو به یشهر طيمح

در سطح  یاقتصاد یبعدکي یتوسعه هيعل يكه درواقع كنش يزندگ تيفيو ك

در جهت  ياست، تالش یشهر اسيدر مق یصرفاً كالبد یو توسعه يمل

 نياست؛ بنابرا یشهر یزيربرنامه یدر عرصه يفيك یارهايبه مع يابيدست

 يابيو سنجش و ارز یشهر يزندگ تيفيموجود ك تيضرورت شناخت وضع

 یشهر یزيردر مباحث برنامه يمطالعات یهاجنبه نيتراز مهم يکي آن به

مشخص  فياست كه تعر ييهااز واژه ،یشهر يزندگ تيفيك است. شدهليتبد

درک  يراحتآن را به یمعنای زيصورت غرندارد؛ اگرچه مردم به يکسانيو 

 یريگاندازه ليدل ني. به همستين کسانيها آن یمفهوم برا ني، اما اكننديم

صورت جامع و مشخص است تا بتوان ابعاد مختلف آن را به يفيتعر آن مستلزم

 سنجش یارهايمع و هاشاخص ديبا نيقرارداد؛ بنابرا يشفاف موردبررس

 یارهايها و معشاخص ق،يتحق نيدر ا لذا گردند. نييافراد تع يزندگ تيفيك

سپس از ميان  و دياز متون مختلف استخراج گرد يزندگ تيفيك فيتعر ياصل

ی هابافتی مناسب ارزيابي كيفيت زندگي شهری در هاشاخص هاآن

ی هفرسودی هاشمي كه از محالت محلهی شهری انتخاب شد و در فرسوده

ی ده تهران است تحليل و بررسي شد. در پايان با توجه منطقهشهری واقع در 

ی هاجنبهی هاشمي از محلهمشخص گرديد كه  شدهانجامی هايبررسبه 

مختلفي همچون باال بودن و رواج يافتن جرم و بزه در ميان جوانان، كمبود 

و... با مشکل ي در شب ناامنمناسب،  تيفيباكفضاهای تفريحي و فراغتي 

 مواجه است و راهکارهای مناسب حل اين مسائل و مشکالت ارائه شد

 One of the primary goals of the urban planning process is to 
maintain and improve the quality of the urban environment 
and consequently improve the quality of life. The concepts 
of quality of the environment and quality of life, which is 
actually an action against one-dimensional economic 
development at the national level and purely physical 
development at the urban scale, is an effort to achieve 
quality criteria in the field of urban planning; Therefore, the 
necessity of knowing the current state of urban life quality 
and measuring and evaluating it has become one of the most 
important aspects of studies in urban planning issues. The 
quality of urban life is one of the terms that does not have a 
clear and uniform definition; Although people instinctively 
understand its meaning easily, it is not the same concept for 
them. For this reason, its measurement requires a 
comprehensive and specific definition so that its various 
dimensions can be examined in a transparent manner; 
Therefore, indicators and criteria for measuring people's 
quality of life should be determined. Therefore, in this 
research, the main indicators and criteria for defining the 
quality of life were extracted from various texts, and then 
among them, suitable indicators for evaluating the quality of 
urban life in dilapidated urban contexts were selected and 
analyzed in Hashemi neighborhood, which is one of the 
dilapidated urban neighborhoods located in 10 district of 
Tehran. In the end, according to the investigations, it was 
determined that Hashemi neighborhood is facing problems 
from various aspects such as the high and prevalence of 
crime and delinquency among young people, the lack of 
quality recreational and leisure spaces, insecurity at night, 
etc., and appropriate solutions are needed. Solutions to 
these issues and problems were presented. 

    كلمات كلیدي

ی كيفيت زندگي، محله هاشاخص، كيفيت زندگي شهری، فرسودهبافت 

 هاشمي

 Keywords   
Worn texture, quality of urban life, indicators of quality 
of life, Hashemi neighborhood 
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  مقدمه  -1

داشته  يستمدوم قرن ب يمهدر ن يشگرف يرنو كه تأث هایيشاز گرا يکي

 يميتوسعه است كه در قالب مفاه يفيو ك ياجتماع هایيهاست. نظر

است.  يافته ينيو ... نمود ع يرفاه اجتماع ي،زندگ يفيتهمچون ك

جهان قرار گرفت،  يقاتيو تحق يموردتوجه مجامع علم يممفاه ينا

با عنوان  يمختلف الملليينب هایيشو هما هارهكه كنگ یاگونهبه

 يبو ... برگزار و به تصو «يودر قالب اجالس ر یشهر يدارپاتوسعه »

در عرصه  هايييشهما ينچن یو حاصل برگزار يجه. نتيدرس يجهان

در  يفيو ك ياجتماع یهاو كاربرد شاخص يمرواج مفاه ي،جهان

را به  يزیربرنامه كهطوریبوده است. به یشهر يزیربرنامه يندفرآ

 يزندگ يفيتك یارتقا یبرا يدجد يارهایها و معشاخص یوجوجست

 سوق داده است. یشهر

ازلحاظ  يصنعت یيشرفتهپ یكشورها يشترب يالدیم 1۹60دهه  از

رو شدند. روبه ياریها و مسائل بسبا چالش يزندگ يفيتمباحث ك

 يجامعه انسان ی،ماد يزندگ يالتها و تسهرغم وفور كاالها، فرآوردهبه

 يبا مسائل بزرگ يشناسو جامعه يروانشناس ،يشناسبوم یهااز جنبه

 ي،اجتماع هایيبآس محيطي،يستز هایي. آلودگسترو بوده اروبه

كه  ياجتماع یهاشدن گروه ایيهحاش ي،زندگ یهافرصت ینابرابر

 يژهوبه شود،يشناخته م ياجتماع يتعنوان طرد و محرومامروزه به

براثر فقر و  یشهردرون يمهاجر، تحركات نزول یهادر گروه

از  ياریبس روينگرفته است. ازا يفزون يمتعدد اجتماع هایيسکر

مختلف به  یهانظران مسائل توسعه، در رشتهكارشناسان و صاحب

و  يشرفتهپ یدر كشورها یاقتصاد یرشد و توسعه یهاهدف يابيارز

توسعه و تناسب  ياجتماع یهاهدف يتپرداختند و بر اولو يصنعت

 [.1] يدندورز يدمردم تأك يزندگ يطو شرا يازهاخدمات با ن يفيتك

ها چالش گونهينرا عامل ا ينيتوسعه نامناسب شهرنش توانمي

و مسائل  يدر چند دهه گذشته ازدحام كل يعسر ينيدانست. شهرنش

 يردرا به همراه داشته است كه اگر موردتوجه قرار نگ محيطييستز

 ينكند؛ بنابرا يدشهرها را تهد يندهوسعه آرشد و ت يداریپا توانديم

 يو اجتماع یاقتصاد يزيکي،مختلف ف یهاسازان جنبه ياستس

را  يرگذارندتأث يزندگ يفيتاز آن را كه بر ك يناش ييراتتوسعه و تغ

 مورد مالحظه قرار دهند. يدبا

نامناسب  یهابافت يریگشکل ير،شهرها در چند دهه اخ يعسر رشد

در شهرها  يميقد یهاو خودرو را به همراه داشته است. بعالوه بافت

دچار  يزندگ يفيتها ازلحاظ كمکان يناند و اشدن رفتهرو به فرسوده

 يندر ا يزندگ يفيتارتقاء ك یبرا يزیراند. لذا برنامهشده يدافول شد

ها، بافت ينآنکه ما شاهد مداخله در ااست. حال يرناپذاجتناب اهبافت

و اكثر  يمساكنان هست يتمندیرضا یهابدون در نظر گرفتن جنبه

 ياءاح ياناند و در جربه خود گرفته یمداخله، جنبه كالبد یهاطرح

از  ي،و كم یكالبد یهانگاه يلبه دل یدار شهرمسئله یهابافت

 شده است. يكوتاه يسکونت هایيطمح يفيك هتوجهات الزم به جنب

بر  ييبه سزا يراتاست كه تأث یچندبعد يمفهوم يزندگ كيفيت

درواقع  يزندگ يفيتدارد. ك يمحدوده سکونت يکساكنان  يزندگ

با سطح  يزندگ یو اقتصاد ياجتماع يطي،مح يطشرا ينروابط ب

است؛  يطافراد و فکر و احساسات مردم در مورد آن شرا يتمندیرضا

 يزندگ يفيتدر نظر گرفتن هر دو نوع ك يزیردرروند برنامه ينبنابرا

ها، بدون در نظر بافت ينآنکه ما شاهد مداخله در ااست. حال یضرور

 یهاو اكثر طرح يمساكنان هست يتمندیرضا یهاگرفتن جنبه

 یهابافت ياءاح ياناند و در جربه خود گرفته یمداخله، جنبه كالبد

از توجهات الزم  ي،كمو  یكالبد یهانگاه يلبه دل یدار شهرمسئله

مالحظات  ينشده است. ا يكوتاه يسکونت هایيطمح يفيبه جنبه ك

 هایياستاهداف س ينتراز مهم يکي ي،زندگ يفيتجهت بهبود ك

است كه در  يتاهم یرو داراازآن يزندگ يفيتاست. بهبود ك يعموم

در جذب منابع  یمراكز شهر يریپذشهروندان، رقابت يازهاین ينتأم

 [.2] باشديم يمسه يزندگ انداردهایاست يگيریو پ

 يفرسوده شهر افتب -2

فرسوده  یهاكشور، بافت یشهر يريتو مد یشهرساز ياتادب در

« ناكارآمد»، «دارمسئله» یهابافت يلاز قب يگوناگون ينبا عناو یشهر

 ترينياز كل يکيموجب اند. بهشدهمطرح «یشهر يدارناپا»و 

 شودياز شهر اطالق م يبافت فرسوده، به بافتشده، ارائه هایيفتعر

 يطو ساكنان آن از شرا يافتهآن كاهش یشهروند یهاكه ارزش

 ياساس يازهایخاطر نداشته و ن يمنيو ا يتدر محل خود رضا يزندگ

 [.3] شوديها برآورده نمآن

از محدوده  ييهااز بافت فرسوده، عرصه يتلق ياكثر منابع تخصص در

 یعدم برخوردار ی،كالبد يفرسودگ يلشهرها هست كه به دل يقانون

 ی،شهر هایيرساختمناسب، كمبود خدمات و ز ياز شبکه دسترس

بوده  پذيريبآس محيطي،يستو ز يمعضالت اجتماع ی،مسائل اقتصاد

برخوردارند.  ينازل يو اجتماع اقتصادی يطي،مح ي،و از ارزش مکان

 یها، امکان نوسازو مالکين آن ينفقر ساكن يلها به دلبافت ينا

 یبرا ایيزهانگ يزن گذارانيهخود را نداشته و سرماخودبه

 ي،سکونت یهابا نزول ارزش يندر آن ندارند. همچن گذاریيهسرما

 يجامعه، فزون تاقشار فرودس يگزينيتبع آن جابه مهاجرت و به يلم

[. 4] دارد يرا در پ يبافت اجتماع ييرخود، تغ ينكه ا يافته

 يخي،: تاريبر اساس پنج نوع فرسودگ يفرسودگ یهاشاخص

 يفرسودگ یهاشاخص -یكالبد محيطي،يستز ی،اقتصاد ي،اجتماع

 .شونديم يمبه پنج گروه تقس يزن
 [5] یفرسودگ يهاشاخص 1 دولج

 شاخص انواع

 یبرداربهره رقابلينشده غشده و ثبتثبت يخيتار یهاارزش تاریخی

 یهایناهنجار ،یشهرموقت، مهاجرت درون و برون سکونت اجتماعی

 ياجتماع

 یديتول رينامعلوم، غ ،يفصل اشتغال اقتصادي

 آب، خاک، هوا، صوت، منظر يآلودگ یطیمحستیز

 یداريناپا ،یرينفوذناپذ ،يدانگزير كالبدي

 يشهر یزندگ كیفیت -3

صورت دو دوره به يستم،دوم قرن ب يمهاول و ن يمهدر ن ريزیبرنامه

تحت تأثير  يشترب يستمدوم قرن ب يمهدر ن يزیرشکل گرفت. برنامه

اساس  ينقرار داشت و بر ا ي،اجتماع ياسي،س هایيهو نظر يممفاه

اهداف و  يم،ها، مفاهدر روش يادیو بن يناچار به تحوالت اساس

نفس، ها چون عزتانسان يازهاین يرخود شد. توجه به سا یهاانگاره

و جز آن همراه با رشد  شناسييباييز ي،اجتماع یهاآموزش، معاشرت
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باعث شد  زيستيطمح يفيك یهاو توجه به جنبه یاقتصاد يعسر

 يجتدربه يالدیم 1۹60و  1۹۵0 یهادهه يطلبان در طاصالح

كنند. مخالفت با  ينگزيجا ياستاندارد زندگ یجارا به يزندگ يفيتك

فرسوده،  ينواح يایاح يخيتار يظ نواحتوسعه شهرها و توجه به حف

 یجاآن )به يفيك هایيژگيو و يسکونت هایيتبر قابل يدتأك

و توجه  يپول یهارفاه جدا از شاخص ی( و تالش برايكم هایيژگيو

در  يکردرو ييرتغ ينها ازجمله عوامل مؤثر در اخواسته يچندگانگ

 [.6]  در اروپا بود يژهوبه يالدیم 1۹60 يط

اوسبورن از  يلدو فابر ف یساموئل اوردو يکاييآمر اقتصاددانان

 ينگران يانب یرا برا يزندگ يفيتبودند كه اصطالح ك يكسان يننخست

 بوميستز يتبر وضع یرشد نامحدود اقتصاد يرخود از خطرات و تأث

 يالدی،م 1۹۸0، در دهه 1۹70بعد از دهه  [.7] استفاده كردند

ها آن يسهشهرها و مقا یبندجهت رتبه در يزندگ يفيتك تمطالعا

 يارهاييبا در نظر گرفتن مع يتانيابار دولت بر ينكرد. نخست يداادامه پ

مختلف(  یچون بهداشت، آموزش و اشتغال )با استفاده از جداول آمار

 يکاامر متحدهياالتازآن در اشهرها اقدام نمود. پس یبندبه رتبه

ساالنه شهرها انجام شد. بعد  یبندگزارش رتبه هيهجهت ت ياقدامات

با استفاده از  يزندگ يفيتمطالعات از ك يفو تعر 1۹۸0از سال 

 یرا برا يذهن یهاشاخص يجتدرمطالعات به يني،ع یهاشاخص

 طوركليبه [.۸] در كانون توجه قراردادند يزندگ يفيتك يریگاندازه

باهدف اصالح  «یشهر يزندگ يفيتك»گفت كه مفهوم  توانيم يزن

به توسعه  یو اقتصاد يو تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف كم

مفهوم  ينمطرح و موردتوجه قرار گرفت. درواقع ا یشهر يدارپا

و توسعه صرف  يمل ياسدر مق یبه توسعه صرف اقتصاد يپاسخ

ها و توجه به شاخص يدمؤ ينوعبود و به یشهر ياسدر مق یكالبد

 يزیردر عرصه برنامه يدارپا یو اقتصاد يفيك ،ياجتماع يارهایمع

 [.۹] است كاركردی–یكالبد یهاو در تعامل با شاخص یشهر

از  يبيباشد از ترك يممکن است احساس خوب یشهر يزندگ كيفيت

خاطره  يي،: خوانايلمکان از قب يتهو ياعوامل مرتبط با حس مکان 

مهم است،  ياربس ينجاكه در ا يزیچ يخي،و حس تعلق تار يجمع

شده ساخته يط( است كه ما با محي)احساس يعاطف يمارتباط مستق

روان  ينب يواكنش احساس ياما  ساساح يگردعبارتبه يم،اطراف دار

 ایشدهيرفتهپذ يفتعر[. 10] آن است ياصل یما و فرم محيط و اجزا

با توجه به اهداف  يوجود ندارد ول يزندگ يفيتك یدر متون برا

آورده شده است كه  ياتدر ادب يزندگ يفيتاز ك يمختلف يفتعار

واژه كيفيت » .آورده شده است 2ا در جدول شماره هاز آن يبرخ

قبيل زندگي از زندگي، بيشتر با محيط طبيعي و شرايط خارجي 

زيبايي شناسانه، تراكم ترافيک،  یهاآلودگي، كيفيت مسکن، جنبه

تأثير زيادی بر  رهاياين متغ .مرتبط است هانيشيوع جرم و مانند ا

سطح ارضای افراد از زندگي دارند، اما فقط جنبه محدودی از مجموعه 

كه ممکن است در فرايند زندگي ارزشمند باشد را  ييهاتيرضا

گرچه اجماع نظر در مورد تعريف كيفيت . [11] «گيرند يدربرم

ين زندگي وجود دارد اما يک تعريف ساده و عملي از كيفيت زندگي ا

 گريدعبارتبه .رضايت داشته باشند شانيافراد از زندگ»است كه 

 «شده استكيفيت زندگي از احساس رضايت كلي از زندگي گرفته

  :كنديسه رويکرد عمده درباره كيفيت زندگي اشاره م به هفاهي .[11]

است كه كيفيت زندگي به شرايط افراد مربوط  رويکرد اول,معتقد.1

  .باشديم

.اين  دانديم یرويکرد دوم,كيفيت زندگي را يک مفهوم چندبعد.2

 ريتأث نيچندگانه كيفيت زندگي و همچن یهارش به توصيف حوزهگن

 .پردازديم گريکديها در متقابل اين حوزه

سومين رويکرد,معتقد است كه كيفيت زندگي با دو نوع شاخص .3

فراد كمک ذهني به ا ی.جنبهشوديم یريگاندازه ينيعو ذهني 

 نيارائه كنند و ا شانيزندگ یهاتا تعريفي از هويت ,آرمان كنديم

 [.12] جنبه زماني باارزش است كه با شرايط عيني زندگي همراه شود

 
 [13]محققان مختلف  ازنظرتعاریف كیفیت زندگی  1دول ج

Foo 2000 
[14] 

 انيب ياز زندگ يكل تيعنوان رضارا به يزندگ تيفيك

 كنديم

Costanza 2007 

مورد هدف  یازهاين نيتأم زانيعنوان مرا به يزندگ تيفيك

 فيتعر ينيارتباط با ادراک مردم از رفاه د در انسان و

 .كنديم

Das 2008 
 [1۵] 

كه  يطيمح مردم و طيشرا یبد اي يرا خوب يزندگ تيفيك

 .دانديم كننديم يدر آن زندگ

Rogerson 1995 
[16] 

كرده و عناصر  یآوررا جمع نهيزم نيدر ا گريمطالعات د

وهوا آب ،يکيزيف طيرا مح يزندگ تيفيك فيدر تعر یديكل

بهداشت  نهيدرزم يو خدمات اجتماع تيجرم و جنا يآلودگ

 .كنديم انيب ليو تحص

Szalai 1980 

سطح ي. زندگ اتيخصوص يبخش تيرضا اي تيدرجه مز

با  يبخش تيرضا نيا ياز زندگ یتمنديرضا ،رفاه، يزندگ

 يادراک درون یفاكتورها اي(  يني)ع يرونيب یفاكتورها

 .شوديم يابي( ارزي)ذهن

WHO_QOL 
Group1999 

فرهنگ و  ريتحت تأث يدر زندگ تشيفرد از موقع ادراک

و  دهايدر ارتباط با اهداف استاندارها، ام يارزش یهاستميس

 هاينگران

Diener and Suh 
1997 

 ياز زندگ یتمنديرضا

Rsphel et al. 
1996 

ممکن در  یزهايچ نيتركه فرد از مهم يلذت زانيم

 .برديم اشيزندگ

Musschenga 
1997 

مثبت،  تياز عوامل لذت سطح ذهن يبيخوب ترك يزندگ

 يدر تحقق در برنامه زندگ تياز موفق يابيارز یتمنديرضا

 چارچوب نظري -4

كيفيت زندگي شهری ازنظر محققين مختلف  یهامعيارها و شاخص

 آورده شده است.  3شماره  در جدول
 

 [17] ي كیفیت زندگیهاشاخصمعیارها و  2 دولج

موردمطالعهمحقق یا   شدهگرفتهو معیارهاي به كار  هاشاخص 

Lui,1976 

   ،بهداشت عمومي و محيط-3 ،مسکن-2 ،آب و هوا-1

 ،تفريح-۸ ،هنر-7 ،آموزش-6 ،ونقلحمل-۵ ،جنايت-4

 اقتصاد-۹

Blomquistetal et 
al (1988) [۸1]  
Stover and Leven 
(1992) [۹1]  

درجه حرارت -3 ،ميزان رطوبت-2 ،ميزان بارندگي-1

سرعت -۵ ،سرد یدرجه حرارت روزها-4 ،گرم یروزها

-۹ ،جنايات وحشيانه-۸ ،ساحل-7 ،گرمای آفتاب-6 ،باد

مشاركت -11 ،دامنه ديد-10 ،سرانه معلم به دانشجو

-14 ،محل دفن زباله -13 ،بالتخليه فاض-12 ،موقتي

 رهيبرداشت ذخ یهامکان -1۵ ،البا سرمايه با یهامکان

 و دفع زباله

Sufian, 1993 
[20]  

-4، فضای زندگي-3 ،هزينه غذا-2 ،ايمني عمومي- 1

مت الس-7 ،آموزش-6 ،ارتباطات-۵ ،استاندارد مسکن

 اتميزی هو-10 ،جريان ترافيک- ۹ ،صلح-۸ ،عمومي

Human Dev Index 
[21]  

، ساالنبزرگ یسواديميزان ب-2 ،زندگي مورد انتظار-1

 متوسط قدرت خريد-3
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Physical QOL 
Index 
(ICQOL,1996) 

ميزان -3 ،زندگي مورد انتظار-2 ،كودكان ريوممرگ-1

 ساالنبزرگ یسواديب

Protassenko,1997 
هزينه -3 ،توزيع درآمد-2 ،درآمد ماهيانه هر فرد- 1

 ماهيانه غذا

 استانبول

 نوع مسکن، ها،چيدمان ساختمان) محيط فيزيکي-1

 (فريحي و ...ز، تفضای سب

قيمت  گستره خدمات آموزشي،)محيط اجتماعي -2

 (گستره و قيمت خدمات بهداشتي و... خدمات آموزشي،

فرصت پيدا كردن  هزينه زندگي،) اقتصادیمحيط -3

 ( ،هزينه تطبيق و...بخشتيشغل رضا

وسايل  وسايل ارتباطات،) ونقلارتباطات حمل-4

 ...(ونقل عمومي وحمل

 آمستردام

 اصلي: یعرصه ۸شاخص شرايط زندگي در 

 یهاتيفعال-4قدرت خريد -3متي الس 2مسکن -1

 یهاتيفعال-7مشاركت اجتماعي  -6تحرک -۵فراغتي 

 تعطيلي یهاتيفعال-۸ ورزشي

 

 كميته بحران جمعيت

-2امنيت عمومي -1 اجتماعي: یهابر شاخص ديتأك

-۵  ارتباطات-4فضای مسکوني -3خوراكي  ینهيهز

  آرامش عمومي-7بهداشت همگاني - 6 آموزش عمومي

 هوای سالم- ۹ونقل شهری حمل-۸

 گراند تراورس آمريکا

ونقل حمل-3محيط زيست طبيعي -2امنيت عمومي -1

-6دولت و نظام سياسي -۵بهداشت -4 رساختيو ز

-۸آموزش و پرورش -7 ي و مدنيالقاخ یهنجارها

 محيط اجتماعي-11تفريحات  -10فرهنگ -۹اقتصاد 

 انتاريوی كانادا
ودكان تحت پوشش حمايت از كودكان )ك اجتماعي– 1

 يطيمحستيز-4اقتصادی -3بهداشتي -2( و...

 سنگاپور
زمان به ابعاد عيني و ذهني كيفيت زندگي توجه هم

 شهری

 معیارهاي پژوهش در محدوده مطالعاتی -5

 [22]معیارهاي كیفیت زندگی در محالت فرسوده شهري  3 جدول

 معیار بعد سطح

 مسکن

 كالبدي

 نوع واحد مسکوني.1

 .ابعاد واحد مسکوني2

 هااتاق.تعداد و اندازه 3

 .تعداد واحدهای موجود در ساختمان4

 .ويژگي نما۵

 و روشني نور آفتاب.6

 اجتماعی
 .ميزان رضايت از همسايگان1

 .امنيت مسکن2

 اقتصادي
 .هزينه تعمير و نگهداری1

 .ميزان رهن و اجاره2

 محله

-كالبدي

-محیطی

 خدماتی

 .جذابيت محله برای زندگي1

 مناسب.دسترسي 2

 .ترافيک وسايل نقليه3

.دسترسي به امکانات و خدمات )آموزشي، فضای 4

ی آورجمعسبز، درماني، تسهيالت برای معلولين، 

 زباله، آسفالت معابر و...(

 ی مختلف )صدا، بو، هوا(هايآلودگ.نبود ۵

 .ديد و منظر مطلوب6

-اجتماعی

 امنیتی

 .ميزان ارتباط انساني1

 ی اجتماعيهاتيفعال.مشاركت در 2

 .ميزان جرم و جنايت3

 اقتصادي
 .متوسط قيمت زمين و مسکن1

 در محله وسازساخت.انگيزه برای 2

 معرفی محدوده پژوهش -6

و در  باشديم 10 محله هاشمي يکي از محالت ناحيه دو در منطقه

ابان ين محله از شمال به خيده است، ايواقع گرد 2 هيبخش غربي ناح

ابان جيحون، از شرق به بزرگراه يادگار و از يخ ، از غرب بهيهاشم

ی هاابانيخاين محله شامل  .گردديي مل منتهيابان كميجنوب به خ

شطرنجي اما بافتي ارگانيک است، و بيشتر بافت اين محله، در پهنه 

R122 باشديي مو مسکون.  

 37۵۸6برابر با ي تيجمعی هکتار دارا ۸6محله هاشمي با مساحت 

و  ۹۵ نفر زن در سال 1۸6۹1نفر مرد و  1۸۸۹۵اين تعداد  نفر كه از

 10 ت درينرخ رشد جمع. باشديم ۸۵ نفر در سال 3۹۸67تيجمع

درصد بوده و تراكم جمعيتي در هر هکتار برابر  -0,1 سال گذشته

هکتار از بافت محله،  ۵1است، بيش از  2,۸نفر و بعد خانوار برابر  43۵

پالک است. جمعيت اين  ۵731ل كه شام روديمفرسوده بشمار 

در محله هاشمي ي نفر است. نسبت جنس 32144بخش از محله 

 نفر، 710۵سال،  1۵-0 تيجمعی در آن براي ب سنيو ترك 101%

سال برابر  6۵ی ت بااليجمعی نفر و برا 2741۹ سال برابر با 16-64

جمعيت فعال در محله هاشمي  باال بودنكه بيانگر  .نفر است 3062 با

اين محله، ميانگين مساحت پالک  زدانهيراست. با توجه به بافت 

 14است و سرانه مسکوني برای هر نفر  مترمربع ۹۵مسکوني در آن 

متر از  3ي، مترمربع 17,1مترمربع بوده كه با توجه به استاندارد 

 است. ترنييپااستاندارد شهر تهران 

درصد  ۸۵,6۵ پالک و 6۸00 بودن بيش ازمحله هاشمي با دارا 

يک  عنوانبهی موجود در محله، هاپالکی مسکوني از كل هاپالک

پالک از  4۹1 و تنها شوديممحله با كاربری غالب مسکوني شناخته 

محدوده مربوط به كاربری تجاری و تجاری مختلط با مسکوني است 

شرايط . اردتعداد در اين محله وجود د ازنظركه در رتبه بعدی 

و كاربری غالب  باشديمی مجاور محله نيز به همين سان هامحله

سطح مسکوني در اين محله و محالت  . باال بودنمسکوني است هاآن

مجاور سبب مهاجرپذير بودن آن شده است و تراكم جمعيتي در اين 

 .محالت بسيار باالست

 

 
: مأخذر تهران و موقعیت محله هاشمی، تقسیمات اداري شه 1 ریتصو

 (1399)سازمان نوسازي شهر تهران، 
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 (1399)سازمان نوسازي شهر تهران،  :مأخذوضعیت كاربري،  2 ریتصو

 تحلیل -7

 مسکن -1-7

 میزان رضایت از همسایگان

همسايگي يک واژه و مفهوم ذهني و انتزاعي است. اين كلمه تنها 

محدود به يک تعداد بلوک اطراف يک و يا تعدادی واحد مسکوني يا 

 .ی همسايه آن استهاساختمان

 
  تایج پرسشنامه دفتر توسعه محلی،ن 4 دولج

 (1399: )سازمان نوسازي شهر تهران، مأخذ

 پرسش
درصد 

 موافق/ زیاد

درصد 

 مخالف/ كم

 %7۸,3 %21,7 ی هستنداعتمادقابلهمسايگان من افراد 

 %۸۸ %12 امانت دادن يا امانت گرفتن وسيله

 %۸7,۵ %12,۵ مشورت در كارها

 %۸۸,2 %11,۸ سپردن خانه هنگام ترک منزل

 ۵كه از نتايج پرسشنامه دفتر توسعه محلي جدول شماره  طورهمان

مشخص است، ميزان رضايت از همسايگان پايين بوده و بايد ارتقا 

 يابد.

 منیت مسکنا

نيازهای انسان در جامعه بشری  نيتریاديبننياز به امنيت، همواره از 

در  خصوصبهروانشناسي  ازنظر. مبحث امنيت روديمبه شمار 

ي رواني اهميت بسيار دارد. آرامش، شناسبيآسبهداشت رواني و در 

و نيل به همه  هاتيخالقرشد، شکوفايي انسان، بروز همه استعدادها و 

امروزه امنيت از  .ديآيمكماالت انساني در سايه امنيت به دست 

ی اجتماعي از هابيآسی كيفي زندگي در شهرها است. هاشاخص

 ازآنجاكه. رونديمای مختلف امنيت به شمار پيامده نيترمهم

ی شهری و هاینابهنجاری برای وقوع امؤلفهفضاهای شهری امروزی، 

ی كيفي هاجنبه، بررسي باشديمعدم وقوع امنيت در شهر  جهيدرنت

اجتماعي در داخل  ازلحاظكالبدی و چه  ازلحاظو كمي امنيت، چه 

به نظر ساكنان  توجه باهريک از فضاهای شهری امری ضروری است. 

در شب امنيت شبانه و امنيت مسکن پايين است و  نور كمبه دليل 

 .بودن همسايگان امنيت پايين است اعتمادرقابليغهمچنين به دليل 

 یزان رهن و اجارهم

 ساكنان محله به دليل قيمت %۵6طبق پرسشنامه دفتر توسعه محلي 

 .اندساكنمناسب مسکن در اين محله 

 محله -2-7

 جذابیت محله براي زندگی:
 

 ایج پرسشنامه دفتر توسعه محلی، نت 6جدول 

 (1399: )سازمان نوسازي شهر تهران، مأخذ

 پرسش
درصد 

 موافق/ زیاد

درصد 

 مخالف/ كم

محله  ينا هایياباندر كوچه و خ يوقت

 دارم ياحساس خوب زنميقدم م
43,1% ۵6,۹% 

خود را  يمحل زندگ توانستميم اگر

 رفتميمحله م يندهم، حتماً از ا ييرتغ
2۵,۵% 74,۵% 

، سازماني غيرانتفاعي كه (APA) ريزی آمريکاانجمن برنامه به عقيده

كند، جذابيت بصری يکي افزايش كيفيت محالت تالش مي منظوربه

 از معيارهای مهم يک محله خوب است. بر اساس استانداردهای

APAو معماری جذابي، مثل  ای است كه طراحي، محله خوب محله

يي از آثار هنرمندان هامجسمهيا  شدهمرمتهای قديمي حفظ و خانه

و خوشايند هستند.  بخشآرامی خوب هامحلهمحله، داشته باشد 

تميز  شانيهاابانيخبرانگيز است،  كنجکاوی هايشانويترين مغازه

ای كنندهی مجذوبهاسبزهاست و نورپردازی خوبي دارد، و درخت و 

كنند مهم است، ايجاد مي هاصهيخصی كه اين ایبصردارد. جذابيت 

كند كه در فضای محله گردش كنند، و دوباره زيرا مردم را ترغيب مي

ريختگي بصری در جداره  بهمبهبا توجه هم به آن برگردند.  چندبارهو 

تي اين تجاری و همچنين كالبد فرسوده و كمبود فضاهای سبز و فراغ

 %4۵شاخص در جايگاه پاييني قرار دارد. اما به دليل اينکه حدود 

سال در اين  1۵تا 10بين  هاآن %31,۵سال و 1۵ساكنان بيش از 

 شانيزندگو قديمي هستند حاضر نيستند محل  اندبودهمحله ساكن 

را تغيير دهند پس بايد جذابيت محله را باال برد. همچنين كيفيت بد 

و فقدان مبلمان شهری مناسب از جذابيت بصری  روهادهايپسنگفرش 

 محدوده كاسته است.

 سترسی مناسبد

شود به های خوب اين است راحت ميهای محلهيکي ديگر از ويژگي

های منظم و ای از خيابانها وارد يا ازشان خارج شد و شبکهآن

ارائه  شانيهامهمانبه ساكنين و  ونقلحملهای مختلف روش

 ونقلحملی،روادهيپی،سواردوچرخهكنند. در آن محله امکان مي

ی شخصي فراهم است. دسترسي هينقلعمومي و استفاده از وسيله 

برای يک محله  العادهفوقعمومي يک ويژگي  ونقلحملآسان به 

زياد در سبک زندگي و برنامه روزانه افراد  ريتأثو  ديآيم حساببه

ی هانيماشخانواده دارد. اين ويژگي باعث خواهد شد تا اهالي محله 

شخصي خود را كمتر بيرون بياورند كه هم در سالمت هوای منطقه 

و هم آلودگي صوتي كمتری در منطقه ايجاد خواهد  گذارديم ريتأث

در فاصله زماني نزديکي  دسترسي به شبکه مترو، محدوده ازنظر .شد

ايستگاه مترو نواب صفوی در  باشديمنسبت به دو ايستگاه مترو 

سمت شرقي محدوده و ايستگاه مترو آزادی در سمت شمال محدوده 
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با استفاده از ساير  تواننديمی كه ساكنين بافت اگونهبه، اندقرارگرفته

يقه به دق 10-1۵وسايل نقليه عمومي خود را در محدوده زماني 

عمومي با  ونقلحمل ٔ  نهيدرزمی موردنظر برسانند. هاستگاهيا

اتوبوس نيز مسيرهای تردد اين نوع از وسايل نقليه از شمال و جنوب 

ی از وسايل نقليه ريگبهره. در خصوص ندينمايممحدوده عبور 

با طي مسافت  تواننديمعمومي كوچک)تاكسي( نيز ساكنان بافت 

 شوند. مندبهرهی معابر پيرامون محدوده از اين امکان هالبهكمي در 

 نقلیه لیوسارافیک ت

ی مناسب داشته تا نيازی به استفاده هایكاربری امکانات و امحلهاگر 

، مراكز خريد، رستوران ،  بازارهااز اتومبيل شخصي نباشد و بتوان به 

ن با كنند همچنين نيازهای ساكني وآمدرفتبا پياده  …و   هاپارک

وجود ترافيک  .فراهم خواهد شد ترعيسری يک مسافت كوتاه روادهيپ

 عمدتاًشديد در محورهای اصلي از مشکالت محله هاشمي است كه 

.كمبود 3، هاابانيخ.عرض كم 2 ،هامغازه.سد معبر 1 به دليل:

روی دسترسي داشت در اين صورت شاهد  پاركينگ   اتفاق ميافتد.

با امنيت  تواننديماتومبيل كمتری در محله خواهيم بود و كودكان 

  هاابانيخبيشتر در 

 کانات و خدماتسترسی به امد
 

 ایج پرسشنامه دفتر توسعه محلی، نت 7 جدول

 (1399: )سازمان نوسازي شهر تهران، مأخذ

 پرسش
درصد 

 موافق

درصد 

 مخالف

 نيتأمنيازهای اساسي من در محله 

 :شوديم
6۵,3% 34,7% 

( كه 7ی محلي از ساكنان )جدول شماره توسعهطبق پرسش دفتر 

ساكنان موافق  %6۵ شوديمدر محله برطرف  شانياساسآيا نيازهای 

 :هاسرانهاما با توجه به جدول  اندبوده

مساحت .سرانه فضای سبز در اين محله كمبود وجود دارد و آن 1

 كمي كه موجود است)بوستان چناران و هاشمي( كيفيت پاييني دارد.

فضاهای فراغتي و فرهنگي مثل فرهنگسراها  و كمبود.وجود نداشتن 2

 و كتابخانه

 ي مختلف )صدا، بو، هوا(هایآلودگبود ن

ی برگزاريکي از مشکالت اين محله ازدياد موش است كه بايد با 

رعايت بهداشت و تفکيک زباله از  در خصوصی آموزشي هاكارگاه

ي متناسب با جمعيت محله از طرف رسانخدماتو همچنين  مبدأ

ی منظم و با برنامه آورجمعی زباله و هاسطلشهرداری مثل قرار دادن 

ترافيک  ليبه دلبا آن مقابله كرد. همچنين آلودگي صوتي و هوا  هاآن

ب آلودگي بصری باال در سطح محله و  وجود نماهای كثيف كه موج

 شده است.

 ید و منظر مطلوبد

ريختگي بصری در جداره تجاری و همچنين كالبد  بهمبهبا توجه 

 فرسوده در سطح مناسبي قرار ندارد.

 

 میزان ارتباط انسانی
 

  یج پرسشنامه دفتر توسعه محلی،نتا 5جدول 

 (1399: )سازمان نوسازي شهر تهران، مأخذ

 درصد كم درصد زیاد پرسش

در برگزاری اعياد و مراسم مذهبي در سطح 

 كنميممحله مشاركت 
7% ۹3% 

ی محلي مانند خيريه، بسيج، هاگروهدر 

 و... عضويت دارم الحسنهقرضصندوق 
7,2% ۹2,۸% 

كه از نتايج پرسشنامه دفتر توسعه محلي )جدول شماره  طورهمان

( مشخص است ميزان ارتباطات انساني در اين محله پايين است. به ۸

 حضورداشتهدليل وجود نداشتن فضاهای شهری كه ساكنان در آن 

 باشند امکان ارتباطات كالمي و چهره به چهره وجود ندارد.

 ي اجتماعیهاتیفعالشاركت در م

ی رهبری و بلوغ سازماني جامعه هاشاخصمشاركت امروزه يکي از 

مشاركت عالوه بر اينکه باعث موفقيت مردم  [.23] شوديممحسوب 

، اعتماد، شوديم مشانيخودتنظی خودگردان و هاتيفعالدر 

و دانش مردم را كه محصول نهايي مشاركت است افزايش  هامهارت

ت، مشاركت شهروندان در امور شهر ی مشاركنهيزم نيترتازه. دهديم

اين نوع مشاركت يکي از الزامات زندگي شهری است و هنگامي  .است

در مکاني به  صرفاًكه شهرنشينان از حالت فردی كه  ابدييمتحقق 

 .و به )شهروند( بدل شوند نديدرآ، كننديمنام شهر زندگي 
 

  دفتر توسعه محلی،یج پرسشنامه نتا 6 جدول

 (1399: )سازمان نوسازي شهر تهران، مأخذ

 پرسش
درصد 

 زیاد
 درصد كم

 صورتبهآماده هستم تا قسمتي از وقت خود را 

 داوطلبانه برای بهبود شهر اختصاص دهم
61,۹% 3۸,1% 

با ساكنين محلي برای برطرف كردن مشکالت 

 كنميممحل سکونت خود همکاری 
7% ۹3% 

از نتايج پرسشنامه دفتر توسعه محلي )جدول شماره همانطوركه 

 (مشخص است اين شاخص در وضعيت مناسبي قرار ندارد.۹

 یزان جرم و جنایتم

تا در محله حس آرامش و آسايش برقرار  شوديمنرخ جرم كم باعث 

يي هستند كه هر كس در محل زندگي هايژگيوشود. امنيت و آرامش 

كه  دهديمف در يک منطقه نشان خود نگران آن است و ميزان تخل

 نيترياصلآن ناحيه به چه ميزان برای زندگي مناسب است. يکي از 

وجود معتادين، دعوا و درگيری و مشکالت محله هاشمي سطح باالی 

 مواد مخدر است. دوفروشيخر
 )نگارنده(: مأخذ، هاآني شهیرمشکالت اخالقی محله و  7 دولج

 ریشه مشکالت

 نظارت عمومي ضعيف فساد اخالقي داخل پارک

نبودن جذابيت فرهنگي ، عملکرد ضعيف پليس وجود اراذل و اوباش

 و تفريحي

 نبودن جذابيت فرهنگي و تفريحي برای جوانان شيوع اعتياد در ميان جوانان

 ورودممنوعی هاكوچهتردد خودروها در  دعوا و درگيری

روشنايي كم معابر در ، عملکرد ضعيف پليس ی..(بربيجي، قاپفيكدزدی )

 شب
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 در محله وسازساختانگیزه براي 

 

 تایج پرسشنامه دفتر توسعه محلی، : ن8جدول 

 (1399: )سازمان نوسازي شهر تهران، مأخذ

 پرسش
درصد 

 موافق

درصد 

 مخالف

برای نوسازی ملک در اين محله هزينه 

 ، اينجا ارزش هزينه كردن نداردكنمينم
1,4% ۹۸,6% 

 %2۹,2 %70,۸ برايم اهميت اساسي دارد امخانهنوسازی 

( انگيزه 11محلي )جدول شماره  توسعهطبق نتايج پرسشنامه دفتر 

 در سطح مناسبي قرار دارد. وسازساختبرای 

 ي و تحلیل سواتبندمعج -8

 

 ()نگارندگان :مأخذ جدول سوات محله هاشمی، 9جدول 

 (Sنقاط قوت ) (Wنقاط ضعف )

 فرسودگي كالبدی -

وضعيت نامطلوب اعتماد ساكنان به  -

 نهادهای دولتي

پايين بودن سطح مشاركت ساكنان  -

 ی اجتماعيهاتيفعالدر 

كمبود خدمات رفاهي)ورزشي،  -

 تفريحي و...( فراغتي و

وجود نداشتن امکانات آموزشي  -

 مناسب )فرهنگسرا و...(

 دعوا و درگيری باال -

 انحراف جوانان به جرم و بزه -

 پايين بودن ميزان ارتباطات انساني -

 روشنايي كم در شب -

 ترافيک معابر اصلي -

 عرض كم معابر پياده -

كيفيت نامطلوب سنگفرش معابر  -

 پياده

 طلوب مبلمان شهریكيفيت نام -

 جو نامطلوب بوستان چناران جي -

 و متروكه ناامنوجود فضاهای  -

 آلودگي صوتي و محيطي -

 ازدياد موش -

 بافت دارای ساكنان قديمي -

باال بودن درصد جمعيت فعال در  -

 محله

موقعيت مناسب به لحاظ دسترسي  -

 به ساير نقاط شهر تهران

ی هاستگاهيادسترسي مناسب به  -

 عمومي ونقلحمل

 قيمت مناسب مسکن -
 

 

 (O) هافرصت (T) دهايتهد

 ی بافت در مقابل زلزلهريپذبيآس -

 خطر نشست زمين -

احتمال كاهش حس تعلق ساكنان  -

  به محله و تمايل به ترک آن

 امکان بازسازی بافت فرسوده -

ی هایكاربری زيربرنامهامکان  -

 متروكهی باير و هانيزمارزش افزا در 

 تمايل ساكنان محله به نوسازی -

 هاشنهادیپراهکارها و  -9

 موردراهکارهاي ارتقاء رضایت از همسایگان در محدوده 

 :مطالعه

o  باال بردن حضور  منظوربه تيفيباكايجاد فضاهای شهری

افزايش ميزان ارتباطات  منظوربهساكنان در اين فضاها 

چهره به چهره و كالمي و باال بردن سطح همبستگي 

 ساكنان

o ی آموزشي و يا تبليغات در خصوص هاكالسی برگزار

ي در نينشآپارتمانروابط همسايگي صحيح و فرهنگ 

 سطح محله

 

 :موردمطالعهراهکارهاي ارتقاء امنیت در محدوده 

o بهبود روشنايي معابر 

o  ي مثل سينما و رستوران كه چنين يهایكاربرايجاد

 حساببهعامالن اصلي حضور مردم در شب  ييهایكاربر

كه در ادامه خود امنيت را در محله برقرار  نديآيم

. اين امکانات برای جوانان و دانشجويان بسيار كنديم

 حضورداشتهتا شب در شهر  شوديمجذاب است و باعث 

 .كنديمباشند و منطقه را پويا 

o تفريحي مانند فرهنگسرا و -ايجاد فضاهای فرهنگي

ی آموزشي برای جوانان، هاكالسی برگزاركتابخانه و 

 منظوربههمچنين ايجاد و بهبود كيفيت فضاهای سبز 

 امنيت باال بردنی تفريح سالم و هانهيزمايجاد 

o ساماندهي فضاهای متروكه و مستعد جرم و بزه 

 

راي زندگی در محدوده راهکارهاي ارتقاء جذابیت محله ب

 :موردمطالعه

o  ي و فرهنگي مانند فرهنگسرا و فراغتی هایكاربرايجاد

 كتابخانه

o ايجاد و ارتقای كيفيت فضاهای سبز و باز شهری 

o  استفاده از عناصر طراحي جذاب و ماندگار جهت افزايش

 بودن محله زيانگخاطره

o  ی تجاری هاجداره ژهيوبه هاجدارهسامان دادن وضعيت 

o  روهاادهيپبهبود كيفيت سنگفرش 

o  ی اصليهاابانيخقرار دادن مبلمان شهری مناسب در 

 

راهکارهاي كاهش ترافیک وسایل نقلیه در محدوده 

 :موردمطالعه

o با دادن اخطار و جريمه هامغازهبرای سد معبر  شدنمانع 

o  ی هيحاشساماندهي وضعيت پارک وسايل نقليه در

 و در نظر گرفتن پاركينگ طبقاتي هاابانيخ

o  عمومي  ونقلحملترغيب ساكنان به استفاده از وسايل

و باال بردن  ونقلحملی هاستگاهيااز طريق افزايش 

 عمومي)اتوبوس و تاكسي( ونقلحملكيفيت وسايل 

o  ی بصری هاتيجذابو ايجاد  روهاادهيپساماندهي وضعيت

و ايجاد مسيرهای دوچرخه برای تشويق ساكنان به 

 ی برای تردد در داخل محدودهسواردوچرخهی و روادهيپ

 

راهکارهاي ارتقاء دسترسی به امکانات و خدمات در محدوده 

 :موردمطالعه

o  ايجاد فضاهای سبز و باز شهری )كه محله در آن كمبود

 دارد(
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o  فرهنگسرا و ايجاد فضاهای فراغتي و فرهنگي مثل

 كتابخانه
 

 :موردمطالعهراهکارهاي ارتقاء كیفیت بهداشت در محدوده 

o ي متناسب با جمعيت محله از طرف رسانخدمات

ی زباله و قرار دادن آورجمعشهرداری در خصوص 

 هاآنی منظم و با برنامه آورجمعی زباله و هاسطل

o افزايش كاشت درخت در محدوده 

o ش آلودگي بصریيي و نوسازی برای كاهنماشو 

 

 :موردمطالعهراهکارهاي ارتقاء كیفیت دید و منظر در محدوده 

o  تدوين ضابطه برای جلوگيری از اغتشاش بصری در نمای

 هاساختمان

o  ی تجاریهاجدارهساماندهي وضعيت 

o افزايش كاشت درخت در محدوده 

o  جذاب و ايجاد فضاهای مکث مقابل  هایكاربرطراحي

 هاآن

 

ء میزان ارتباطات انسانی در محدوده راهکارهاي ارتقا

 :موردمطالعه

o  ی مناسب جهت هاطيمحايجاد فضاهای سبز و

 گردهمايي ساكنان و افزايش سرزندگي

o ی فصلي يا ماهانه برای برقرار هاشگاهينمای برگزار

 ارتباطات بيشتر و افزايش سرزندگي
 

ي اجتماعی در هاتیفعالراهکارهاي ارتقاء سطح مشاركت در 

 :موردمطالعهمحدوده 

o ی ساكنان در خصوص حقوق و وظايف شهروندی سازآگاه 

o ی محليهامراسمو  هاجشنی برگزار 

o ی جلسات مختلف در خصوص مشکالت محله با برگزار

 ساكنين در مساجد و يا سرای محله

o  ی مختلف سني و هاگروهی مردمي از هاگروهتشکيل

 جنسي در سطح محله
 

راهکارهاي كاهش میزان جرم و جنایت در محدوده 

 :موردمطالعه

o ايجاد فضاهای ورزشي و زمين فوتبال برای جوانان 

o ی آموزشي مثل كامپيوتر، عکاسي و... هاكالسی برگزار

 در فرهنگسرا

o  يخوانشاهنامهی موسيقي و هاتيفعالانجام 

o افزايش نظارت  منظوربه هاپارکكردن  رينفوذپذ

 اجتماعي

o  با طراحي مناسب  هاپارکباال بردن ميزان حضور مردم در

 هاآن

o  بهبود روشنايي معابر و نورپردازی مناسب 
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