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Some semi-closed or completely abandoned big sites found in cities which caused several 
urban problems in the vicinity of urban residential areas such as Environmental issues and 
visual pollutions of urban landscapes. Today Reclamation of this group of all kinds of urban 
landscapes with regard to their historical, identities and industrial heritage values is the major 
goal of planners, designers, and Landscape Architects. This article also emphasizes on this 
main goal.
The main issue of this research is how to reclaim post-industrial landscapes with the feature 
of enhancing the pleasant components as an effective factor in improving the quality of the 
place. Toward this goal by means of the analytical-descriptive research method and by using 
library and field research methods for data collection (i.e. interview with the expert elites) and 
international declarations of ICCOMOS and TICCIH, we extract the concepts relevant to post-
industrial Landscapes and the factors influencing the sense of Pleasure on citizens.
The proper recognition of the approaches and policies of reclamation of post-industrial sites, 
along with the proper use of the potential of post-industrial landscapes to increase citizens’ 
sense of pleasure, are the most important findings of this paper.
The results of this essay are macro policies which can lead to sustaining Pleasure in citizens 
at the reclamation of post-industrial landscape process. To narrow the subject, the mentioned 
policies were evaluated through asking elite interviewees. Finally, a comprehensive model 
is presented in order to Reclamation of post-industrial landscapes with an aim of improving 
Pleasure in urban landscapes.
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  چکیده

باعث بروز  ،یشهر یمسکون های ظهور کارخانجات متروکه، در مجاورت بافت
 ی،طیمح ستیشده است که از آن جمله معضالت ز نانیشهرنش یبرا یمشکالت
 ،یخیتار یها توجه به ارزش است. با یمناظر شهر یبصر های یو آلودگ یاجتماع
 یگروه از مناظر شهر نیا یایها، امروزه اح تیسا نیا یصنعت راثیو م یتیهو
 نیکه در ااست طراحان و معماران منظر  زان،ری اهداف برنامه نیتر از مهم یکی

  .قرار گرفته است دیکاهدف مورد ت نیتر یعنوان اصل به زینوشتار ن
 یبخش مسرت یها لفهوم تیتقو یژگیمناظر پساصنعت با و یایاح یچگونگ
. در است قیتحق نیا یله اصلامکان مس تیفیک یثر در ارتقاوم یعنوان عامل به
 یها و با استفاده از روش یفیتوص - یلیتحل قیتحق وشر قیراستا از طر نیا

(مصاحبه با نخبگان و ی دانیو م یا کتابخانه یها صورت اطالعات به یجمع آور
تیکی و  (ICOMOS) یالملل نیب یها هیانیب یبازخوان زینظران) و ن صاحب (TICCIH) ثر وم های هلفوم زیمرتبط با مناظر پساصنعت و ن میبه استخراج مفاه
  شهروندان پرداخته شده است. مسرتحس  تیدر تقو

 یها یتسا یو آبادساز میترم ا،یاح یها استیو س کردهایرو ح،یشناخت صح
 شیمناظر پساصنعت در افزا لیپساصنعت به همراه استفاده درست از پتانس

  است.مقاله  نیا یها افتهی نیتر احساس مسرت شهروندان از مهم
مناظر  یایتواند در اح یاست که م یکالن یها استیمقاله س نیحاصل از ا جینتا

موضوع،  قیتدق برای. شوددر شهروندان  یبخش مسرت تیپساصنعت به تقو
 تینها شده است. در یگذار پرسش از نخبگان ارزش قیطر مذکور از یها استیس
 یشهر مسرت در منظر شیمناظر پساصنعت با هدف افزا یایاحبرای جامع  یمدل
  .ه شده استیارا

  کیفیت زندگی شهری، منظر پساصنعت، مسرت، رضایت، شادی ها: کلیدواژه
  

  ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه
دهد عدم توجه به کیفیت منظر در بسیاری از  تحقیقات نشان می

شهرهای امروزی موجب شده است تا سالمت جسمی و روانی 
شدت دچار مخاطره و تزلزل شود؛ همین امر  انسان شهرنشین به

محرکی شده تا پژوهشگران با هدف ارتقای سالمت و بهداشت روان 
بازنگری مناظر شهری منظور  هایی به در جامعه به تدوین برنامه

بخشی" را در مناظر  از جمله کیفیت "مسرت کیفیاتیبپردازند و 
شهری مد نظر قرار دهند. اما از سوی دیگر بسیاری از مناظر 

کیفیت شهری در حقیقت مناظری آشفته، متراکم،  نامطلوب و بی
ناامن و اغلب فاقد عناصر طبیعی هستند که موجب اختالل در 

، افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، میزان کارآیی مغز
های  افزایش پرخاشگری و در بلندمدت موجب بروز انواع بیماری

شوند؛ از جمله این مناظر شهری  قلبی، فشارخون و غیره می
توان به مناظر  نامطلوب و رهاشده در شهرهای امروز، می

شهرهای "پساصنعت" اشاره کرد. این مناظر در نتیجه رشد و توسعه 
های اخیر پدید آمده و عدم توجه کیفی به آنها موجب  بزرگ در سال

بروز آثار مخرب بر منظر شهری شده است. بنابراین مناظر 
عنوان بخشی از مناظر شهری به حساب  پساصنعت در عصر کنونی به

آیند که در موارد بسیاری متروکه و غیرفعال بوده و انواع  می
اعی، کالبدی و غیره را برای شهرهای محیطی، اجتم معضالت زیست
این مناظر فرصت مناسبی برای طراحی و احیای با  اند. امروز رقم زده

اند که  رویکرد افزایش مسرت در منظر شهری را فراهم آورده
توانند به ارتقای کیفیت زندگی شهری کمک نمایند. از این رو در  می

ی شهری پرداخته های زندگ ادامه به معرفی و شناخت انواع کیفیت
های آن، به بررسی کیفیت مسرت و  و پس از معرفی شاخصه

  بخشی پرداخته خواهد شد. های سازنده مسرت مولفه
  

  قیروش تحق
  رو از نوع کاربردی بوده و از حیث ماهیت و  پژوهش پیش

روش شود.  تحلیلی محسوب می - روش، یک تحقیق توصیفی
ای و  به هر دو روش مطالعات کتابخانهاطالعات آوری  جمع

مشاهدات میدانی صورت گرفته است. فرآیند کلی پژوهش در چند 
منظور دستیابی به  بخش اول بهبخش کلی صورت گرفت. در 

طور کلی مبانی نظری مرتبط با پژوهش  مفاهیم پایه، تعاریف و به
ای (الکترونیکی و  به مطالعه و بررسی متون و اسناد کتابخانه

های زندگی شهری، احساس  غیرالکترونیکی) در حوزه کیفیت
رضایت، احساس شادی، احساس مسرت و عوامل موثر بر آنها، 

ای، مناظر پساصنعت،  های قهوه زمینهای متروکه شهری،  زمین
ها و اصول مرمت  های میراث صنعتی و روش میراث صنعتی، ارزش

تحلیل اطالعات و احیای مناظر پرداخته شده است. روش تجزیه و 
ای  از روش قیاسی و با استفاده از جداول و نمودارهای مقایسه

انجام شد؛ همچنین ارزیابی بخشی از این اطالعات از طریق 
آمده از  دست مصاحبه با نخبگان در زمینه معماری منظر به نتایج به

  این پژوهش انجامید.
  

  کیفیت زندگی شهری
ها، در واقع  توجهی از انسانبخش قابل  عنوان بستر زیست شهر، به
دهنده سبک زندگی ایشان و موثر در کیفیت زندگی آنها است.  شکل

وجودآمدن  یابد و هر دو موجب به شهر سالم با انسان سالم معنا می
منظور افزایش  ای سالم و پویا خواهند شد. بنابراین به جامعه

کیفیت مسرت در مناظر شهری الزم است ابتدا به مطالعه 
هایی از کیفیت زندگی شهری پرداخته شود که ایجاد  صهشاخ

  احساس مسرت در شهروندان را به دنبال دارد.
در ابتدا الزم است گفته شود که مفهوم کیفیت، عبارت است از 

 .[1]گذارد چگونگی یک شی که تاثیر عاطفی و عقالنی بر مخاطب می
ها برای  کند که همواره دو نوع مشخص از شاخصه بیان می الرن مک

های  سنجش کیفیت زندگی وجود دارند؛ نوع اول که شامل شاخصه
های ملموس محیط ساخته شده، محیط طبیعی  عینی بوده و جنبه

شوند و نوع دوم که  های اجتماعی و اقتصادی را شامل می و حوزه
گیری از حس رفاه  زههای ذهنی هستند و بیان قابل اندا شاخصه

 [2]شان است های خاص زندگی مندی آنها از جنبه افراد و رضایت
  .)۱(جدول 

های کیفیت زندگی شهری به دو  توان گفت شاخصه بنابراین می
های ذهنی  های عینی (واقعی یا کمی) و شاخصه دسته شاخصه

های عینی بر پایه  شوند. شاخصه (روانی یا کیفی) تقسیم می
های ثانویه بوده و در واقع عوامل اجتماعی و  قعی و دادهآمارهای وا

اقتصادی قابل سنجش برای انعکاس میزان تامین نیازهای انسانی 
شوند.  ها و آمار رسمی بررسی می هستند که با استفاده از گزارش

های ذهنی بر مسایل روانی، درک و تصور انسان متکی بوده  شاخصه
ا، که اصطالحًا بهزیستی ذهنی ها ر و سطح رضایت افراد و گروه

کنند. این شاخصه بر گزارش افراد از  نامند، ارزیابی می می
های مختلف زندگی مبتنی هستند  شان در مورد جنبه ادراکات
  ).۱(شکل 
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  [4]مرمت و نگهداری، سالمتی و ایمنی

  [3]امنیت عمومی، هزینه غذا، زندگی، استاندارد مسکن، ارتباطات، آموزش، سالمت عمومی، آرامش و سکون، جریان ترافیک، هوای تمیز  )١٩٩٣( صوفیان
برنامه پیشرفت و توسعه سازمان 

  [3]بزرگساالن، میانگین قدرت خریدسوادی  بینی زندگی، نسبت بی پیش  میالدی) ١٩٩٤ملل متحد (

  [3]درآمد ماهیانه برای هر شخص، توزیع درآمد، هزینه ماهیانه مواد غذایی  میالدی) ١٩٩٧( پروتا سینکو

  فریدمن
های محیطی (درصد مسکن استاندارد، کیفیت هوا، هزینه حمل و نقل خانواده)،  های اقتصادی (درآمد، ثروت و اشتغال)، شاخص شاخص

های آموزشی (کودکان و بزرگساالن در حال تحصیل و  سالمت (مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال، نرخ خودکشی)، شاخصشاخص 
 [5]های امنیت اجتماعی (دزدی و اعتیاد) های مشارکت و همیاری، شاخص مراکز آموزشی)، شاخص

شناسی  بودن، از نظر زیبایی ذهنی و شهرت خوب، فرصت خالقتامین کلیه نیازهای فیزیکی، ایمنی و امنیت و حفاظت، یک تصویر   مازلو
  [6]مطبوع

 [7]ای های زمینه های کارکردی، جنبه های انسانی، جنبه های فضایی، جنبه جنبه  بونایتو
  مسکن، اقتصاد، کار، منابع، محیط، بهداشت، یادگیری و مهارت، امنیت  )٢٠٠٨( جانسکیو  زیولووا

(تعلق مکانی، همبستگی اجتماعی، مشارکت)، اقتصادی (اشتغال، درآمد)، محیطی (امنیت، بهداشت)، کالبدی (کیفیت  اجتماعی  ظفرنیاو  احمدیان
  [8مسکن، تسهیالت)، فرهنگی (مذهب، آموزش

  [9]پذیری ها، اجتماع ها و فعالیت پیوستگی، آسایش و منظر (افزایش امنیت)، استفاده هم دسترسی و به PPSموسسه 
  [10]سیاسی - محیطی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی، زیست  )١٣٨٩و دیگران ( مالیی فرجی
  [11]روانی (رضایت، شادمانی، امنیت)، محیطی (مسکن، دسترسی به خدمات و امنیت محیطی)  الدینی سیف

  هیلدر براندفری
کننده حس  کننده و تقویت اجتماعی هدایتیافته و منظم، محیط  تامین نیازهای ساکنین، ایمنی و امنیت و حفاظت، از نظر بصری سامان

دادن فضای شخصی، دارای  بودن و شکل مکان، تصویر ذهنی مناسب، شهرت و اعتبار خوب، افزایش حس اعتماد و منزلت، فرصت خالق
  [6]شناسانه و از نظر کالبدی قابل تصور جنبه زیبایی

  

  
  [12]دهنده آن کیفیت زندگی و روابط شکل )١شکل 

  
های  دیدگاه ترین مهم از برخی ۱ جدول در موضوع، تدقیق منظور به

کیفیت  سازنده هایمولفه حوزه در نظران صاحب توسط شده عنوان
 های ذکرشده بررسی دیدگاه و مطالعه با است. شده آورده شهری زندگی

 های بندی شاخصه بر تقسیم مبنی الرن مکبر نظر  تاکید با و ۱ در جدول

 ۲ جدول ذهنی، و عینی های شاخصه گروه دو به زندگی کیفیت سازنده
  شود. می حاصل شهری کیفیت سنجش های شاخصه درباره

  
  احساس مسرت؛ رضایت توام با شادی

در فرهنگ فارسی معین، واژه "مسرت" به معنای شادمانی و 
نامه دهخدا "مسرت"  خوشی ذکر شده است؛ همچنین در لغت

و آسایش معنا شده است. در واقع  خوشی، شادیمترادف با سرور، 
اکتفا نکرده و مفهوم  مسرت، تنها بر ُبعد ظاهری مفهوم شادی

 ۲ین براساس جدول شود. بنابرا آسایش و رضایت را نیز در بر می
توان نتیجه گرفت احساس مسرت، به احساس رضایت توام با  می

تواند  شادی بسیار نزدیک است که در فضای شهری می
های  شناختی و متاثر از شاخصه های روان ای از مولفه زیرمجموعه

ذهنی کیفیت زندگی شهری به حساب آید. بنابراین الزم است تا 
به شناخت بیشتری از احساس رضایت  برای درک بهتر این کیفیت،

  .[12]) ۲ها پرداخته شود (شکل  و شادی در انسان

  
  ارتباط میان احساس رضایت، شادی و مسرت (ماخذ: نگارنده)) ۲شکل 

  
  احساس رضایت، شادی و مسرت

طور که گفته شد احساس مسّرت با میزان احساس  همانرضایت: 
در نظریه  مازلورضایت از زندگی در افراد در ارتباط است. 

مراتب نیازها (هرم مازلو)، مفهوم رضایت را مترادف با  سلسله
. وی معتقد [13]داند "ارضای نیازها، تامین نیازها یا رفع نیازها" می

است ارضای نیاز شامل حاالتی مانند نیرومندی، چاالکی، لذت و 
پاداش بوده و پس از ارضای یک سطح از نیازها، نیازهای سایر 

کنند و آنها خواهند بود که بر رفتار شخص  سطوح اهمیت پیدا می
مراتب برسیم.  یابند تا زمانی که به باالترین سطح سلسله تسلط می
نماید  گونه تعریف می مفهوم رضایت از زندگی را این نیز اینگلهارت

"احساس رضایت از بازتاب توازن میان آرزوهای شخصی و وضعیت 
  .[14]آید."  عینی فرد به وجود می

توان گفت رضایت از زندگی تا حد زیادی بسته به شرایط فردی  می
جتماعی بر افزایش یا کاهش آن بسیار موثر بوده؛ اما تاثیر عوامل ا
تواند فرد  وجودآورنده شرایطی است که می است. جامعه از سویی به

را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد و از سوی دیگر 
تواند به کنش متقابل و  ساز تحقق فضایی است که فرد می زمینه

و در نتیجه موجب  نوعانش پرداخته ارتباط با محیط پیرامون و هم
ایجاد آرامش، امنیت و اطمینان خاطر وی برای یک زندگی مناسب 
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شود. بنابراین رضایت از زندگی ترکیبی از شرایط فردی و اجتماعی 
  ).۲(جدول  [15]است

  
  های سنجش کیفیت زندگی شهری (ماخذ: نگارنده) شاخصه )٢جدول 

  های کیفیت زندگی شهری شاخصه
  (کمی یا بیرونی)های عینی  شاخصه

  اجتماعی

وسعت خدمات آموزشی، وسعت امکانات فرهنگ، وسعت 
امکانات تفریحی، وسعت امکانات بهداشتی و درمانی، 
امکان دسترسی به پلیس و نیروهای امدادرسان، نرخ 
جرم، میزان تحصیالت، میزان سواد، میزان مشارکت 

  عمومی، تراکم جمعیت

های شغلی  درآمد، میزان فرصتوضعیت مسکن، میزان   اقتصادی
  انداز های زندگی، میزان توانایی پس ایجادشده ،هزینه

  کالبدی - محیطی

وضعیت شبکه دفع فاضالب، وضعیت آب شرب در شهر، 
وضعیت پاکیزگی فضاهای شهری، نبود آلودگی (صوتی، 

هوا و غیره)، وضعیت خدمات در اماکن و فضاهای 
ه ارتباطی و عمومی، حفاظت از محیط، وضعیت شبک

های شهری، وضعیت  ها، وضعیت  معابر و دسترسی راه
ها، وضعیت جریان ترافیک، مصالح و تجهیزات  زیرساخت

کاررفته در بناها و فضاهای شهری، امکانات و خدمات  به
  ها و در طراحی حمل و نقل عمومی، تنوع در کاربری

  های ذهنی (کیفی یا درونی) شاخصه

  اجتماعی

خدمات آموزشی، مطلوبیت امکانات فرهنگی، مطلوبیت 
مطلوبیت امکانات تفریحی، مطلوبیت امکانات بهداشتی و 

درمانی، مطلوبیت اوقات فراغت، مطلوبیت میزان و 
کیفیت دسترسی به پلیس و نیروهای امداد رسانی، 

  مطلوبیت اعتماد و ارتباط با افراد جامعه

  اقتصادی

مطلوبیت میزان  های شغلی ایجادشده، مطلوبیت فرصت
درآمد، امید به آینده شغلی، مطلوبیت توزیع درآمد و 
های  ثروت، مطلوبیت وضعیت مسکن، مطلوبیت هزینه

  زندگی

  کالبدی - محیطی

مطلوبیت پاکیزگی اماکن و فضاهای شهری، مطلوبیت 
سکوت و آرامش، مطلوبیت عدم آلودگی (هوا و غیره)، 

مطلوبیت  مطلوبیت کیفیت خدمات در اماکن عمومی،
کیفیت آب، مطلوبیت وضعیت شبکه دفع فاضالب، 

های شهری، مطلوبیت  مطلوبیت ابعاد حفاظتی محیط
مسکن، مطلوبیت کیفیت ابنیه و مناظر شهری، مطلوبیت 
خدمات حمل و نقل عمومی، مطلوبیت شبکه ارتباطی و 

ها، مطلوبیت  ها، مطلوبیت وضعیت معابر و دسترسی راه
های شهری، مطلوبیت  ساختوضعیت تجهیزات و زیر

وضعیت ترافیک، مطلوبیت ابعاد خوانایی شهر، مطلوبیت 
ها و در طراحی فضاهای شهری،  میزان تنوع در کاربری
ها و عملکردهای مربوط به مرمت و  مطلوبیت سیاست

  نگهداری، مطلوبیت ایمنی

  شناختی روان

احساس رضایت، احساس شادمانی، احساس امنیت، 
بودن، احساس  ر گروهی، فرصت خالقداشتن روحیه کا

آرامش و راحتی، احساس تعلق خاطر، امید به آینده، 
  سالمتی

  
شود که رضایت  های مختلف این گونه استنباط می با بررسی دیدگاه

از زندگی به یک فرآیند قضاوتی و شناختی اشاره دارد که در آن 
ها ارزیابی  مالکای از  افراد، کیفیت زندگی خود را براساس مجموعه

ها دربرگیرنده نیازها در سطوح مختلف فردی  کنند؛ که این مالک می
و اجتماعی و در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، زیستی و غیره 

کنند و درواقع  هستند. نیازهای انسان پاسخ خود را در فضا پیدا می
کننده، ارتباط  بودن فضا از دید استفاده بخش مطلوب و رضایت
شدن نیازهای وی در سطوح و ابعاد مذکور دارد.  مستقیمی با برآورده

نیز کارآیی و مطلوبیت عملکردی فضا را  پاکزادطور که  همان
کند "منظور از کارآیی وجود عملکرد مناسب و  گونه تعریف می این

  .[1]) ۳کنندگان فضا است" (شکل  ایط مصرففراخور شر
  

  
مفهوم رضایت از زندگی: ارضای نیازها در سطوح فردی و اجتماعی و در  )۳شکل 

  ابعاد گوناگون افتصادی، سیاسی، زیستی و غیره (ماخذ: نگارنده)

  
عوامل بروز آن در انسان همواره از سوی  احساس شادی وشادی: 
طور کل  شناسان و به شناسان، روان شناسان، فالسفه، جامعه زبان

طور کلی  نظر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. به افراد صاحب
بودن و نیز همسو با رضایت  شادی را فاقد هیجانات و عواطف منفی

شود تا  ذهنی تعریف میاند که بیشتر با حاالت  از زندگی دانسته
  حوادث خارجی و بیرونی.

های مختلف در رابطه با مفهوم  شده در حوزه هیبرخی تعاریف ارا
  "شادی" به شرح زیر هستند:
دهنده آگاهی،  شادی افزایش شناسان: شادی از دیدگاه جامعه

گر روابط اجتماعی است و  خالقیت و فعالیت فرد بوده، تسهیل
  .[16]شود افزایش طول عمر میموجب حفظ سالمت و 

شادمانی همواره با خرسندی، خوشبینی، امید و اعتماد همراه 
عنوان یک کاتالیزور نقش  تواند به است. از این رو می

  .[17]ای در فرآیند توسعه جامعه و فرد داشته باشد کننده تسریع
ای فارسی است که در  واژه شادی واژه شناسان: شادی از دیدگاه زبان

ترین برابرهای آن شامل  رود. مهم معنای حاصل مصدری به کار می
بشاشت، مسرت،  شادمانی، خوشحالی، بهج، بهجت، استبهاج،

نشاط، طرب، ارتیاح، وجد، انبساط، سرور، فرح، سراء، مرحان، 
کروژ خوشدلی، رامش و نیز مقابل غم و اندوه، سوگ، تیمار، کروز و 

  .[18]و هستند
نشاط یا شادمانی مفهومی است که  شناسان: شادی از دیدگاه روان

مدت و لذت از کل زندگی است.  دربرگیرنده لذت آنی، لذت طوالنی
نشاط دارای سه جزء اساسی شامل هیجانات مثبت، رضایت از 

 .[19]زندگی و فقدان عواطف منفی است
طیفی از لذات مادی و شادی زیرمجموعه انفعاالت و منظور آن، 

معنوی است که با حالت خوشحالی و سرور یا دیگر هیجانات مثبت 
های  توان آن را از ابعاد اصلی تجربه و از ویژگی همراه است و می

شخصیتی به شمار آورد. به عبارتی دیگر شادی حالتی عاطفی است 
  .[20]که با حس کمال و تشخص به آدمی همراه باشد

ترین هدف زندگی رسیدن به شادی  مهم السفه:شادی از دیدگاه ف
است. چه انسان معتقد به اصول مذهبی باشد، چه نباشد و هر 

وجوی رسیدن به چیز  مذهبی که داشته باشد همه ما در جست
بهتری در زندگیمان هستیم؛ بنابراین حرکت و فعالیت ما به سوی 

  .[21]یافتن به شادی است دست
در زمینه شادی، بین شادی شناسان  دهند روان تحقیقات نشان می

مدت  شوند. شادی کوتاه مدت و بلندمدت تفاوت قایل می کوتاه
های خاص زمانی که تحت تاثیر  چیزی است که ما در موقعیت

کنیم و شادی بلندمدت  گیریم تجربه می احساسات مثبت قرار می
تر توصیف  تر و بنیادی تواند رضایت از زندگی به شکلی عمیق می
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  شوند. شود. این دو پدیده در دو بخش متفاوت مغز نیز تجربه می
توان احساس رضایت را شرط الزم برای رسیدن به شادی  بنابراین می

  ).۴و مسرت دانست (شکل 
های مختلف  با مطالعه مفهوم شادی براساس دیدگاه

بر احساس های موثر  شناختی و غیره مولفه شناختی، روان جامعه
محیطی  زیست -شادی در سه زیرگروه فردی، اجتماعی و طبیعی

های  تالش شده است تا مولفه ۳گیرند. در جدول  جای می
نظر، در این سه  های افراد صاحب شده از مطالعه دیدگاه آوری جمع

  بندی شود. زیرگروه دسته
رسد  حال با رجوع مجدد به مناظر شهری، چنین به نظر میمسرت: 
ر این فضاها احساس رضایت و شادی و پیامد آن مسرت، با که د

دستیابی به محیطی مطلوب و با کیفیت، ارتباط مستقیم دارد زیرا 
این مهم خود در کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارد. زمانی که 

کند شخص احساس گیرایی  تری را فراهم می محیط، شرایط مناسب
تری در آن محیط  نیو مطلوبیت کرده و تمایل دارد مدت طوال

های  بخش یا در گروی ویژگی های مسرت سپری نماید. مولفه

شخصیتی و فردی ما بوده، یا در تعامالت و ارتباطات ما با دیگر 
های محیط و فضاهای  افراد جامعه معنا پیدا کرده یا به ویژگی

  ).۴شهری بستگی دارند (جدول 
شادی، رضایت و  ارتباط و تاثیرپذیری میان سه کیفیت ۵در شکل 

  های سازنده هر یک ذکر شده است. مسرت و نیز مولفه
  

  
عنوان دو مولفه سازنده  ارتباط و پیوستگی میان شادی و رضایت به )۴شکل 

  احساس مسرت (ماخذ: نگارنده)

  
  های موثر بر احساس شادی مولفه )۳جدول 

  های موثر بر احساس شادی  مولفه  سال  نظر افراد صاحب
  محیطی زیست - طبیعی  اجتماعی  فردی

اندازهای طبیعی،  ارتباط با عناصر و چشم  -   -   ۱۳۹۲  [22]اسدپورو  فیضی
  وجود فضاهایی برای رفع نیازهای شهروندان

کارآمدی فردی، درآمد   ۱۳۹۰  [23]و همکاران ربانی
  اقتصادی

امکانات جامعه، های اجتماعی، رضایت از  سرمایه
میزان برخورداری از حقوق شهروندی، منزلت 

  اجتماعی، کارآمدی اجتماعی
 -  

جنسیت، درآمد اقتصادی،   ۱۳۸۹  [24]و همکاران شریفی
  موقعیت جغرافیایی محل زندگی  های فرهنگی، آینده شغلی شرکت در برنامه امید به آینده، رشته تحصیلی

و  هزارجریبی
  [25]افشان آستین

  امید به آینده، ارضای نیازها  ۱۳۸۸
مقبولیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، پایبندی به 

ها، اخالق عمومی، همبستگی اجتماعی و  ارزش
  امنیت اجتماعی

 -  

و  دوست نشاط
  [26]همکاران

۱۳۸۸  

بینی،  رضایت از زندگی، خوش
ورزش، رضایت شغلی، 

خداباوری، سالمت جسمی و 
  روانی

اجتماعی،  رضایت از خانواده، ارتباطات
  -   اجتماعی - های فرهنگی فعالیت

  محل سکونت  -   سن، جنس، رشته تحصیلی  ۱۳۸۲  [27]فکریو  ظهوری

و  میرشاه جعفری
  [28]همکاران

۱۳۸۱  
عزت نفس، شخصیت، 

اعتقادات مذهبی، رضایت 
  شغلی، سالمتی، جنسیت

های اجتماعی،  شرایط اقتصادی جامعه، سرمایه
  -   های اوقات فراغت فعالیت

  -   نوع حاکمیت و کیفیت دولت  -   ۲۰۱۱  [29]اوت جان

  موفقیت و رضایت شغلی  ۲۰۰۶  ]30[هادلر وهالر 
های  ها و مشارکت گیری روابط اجتماعی، جهت

اجتماعی، شرایط کالن اقتصادی برابر و عادالنه، 
  رفاه، دموکراسی سیاسی

 -  

  محیطی، ارتباط با طبیعت عوامل زیست  ارتباطات اجتماعیتسهیالت رفاهی و خدماتی،   هدفمندبودن، رشد شخصی  ۲۰۰۴  [31]کار

اعتقادات مذهبی، رضایت از   ۱۹۹۸  [32]آلواردو
  -   -   زندگی، سالمت روانی

  
  بخش (ماخذ: نگارنده) های مسرت مولفه )۴جدول 

  های فردی لفهوم
  احساس تعلق، بینی خوش، امید به آینده  عوامل احساسی
  ورزش، داری مذهب و دین  عوامل شناختی
  خانواده، شغل، مدآدر، هلاوضعیت ت، جنس، سن، ارضای نیازها  ای عوامل زمینه

  عزت نفس، امنیت فردی  روانی عوامل روحی و

مشارکت در فعالیت های، تعامالت و روابط اجتماعی، امنیت اجتماعی، فضای اخالق عمومی جامعه، احساس مقبولیت نزد دیگران  های اجتماعی لفهوم
  عدالت توزیعی، محرومیت نسبی، حاکمیت و دولت، عدالت اجتماعی، برخورداری از حقوق شهروندی، گروهی

،نظم، تنوع، وجود فضاهای مکث و توقف، بهداشت محیط، وجود فضاهای سبز و عناصر طبیعیی، موقعیت جغرافیای، آب و هوا  های محیطی لفهوم
  غنای حسی، عناصر خاص بصریوجود ، احساس تعلق به محیط، خوانایی، هویت، رنگ
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  ارتباط میان شادی، رضایت و مسرت (ماخذ: نگارنده) )۵ شکل

  
  منظر پساصنعت

ریزان آمریکای شمالی و  گذاران و برنامه سیاست ۱۹۸۰از اواسط دهه 
و  اروپا، توجه بیشتری به اقدامات طراحی برای ترویج توسعه پایدار

بهبود کیفیت زندگی در مناطق شهری کردند؛ از این رو یکی از 
های سیاسی گسترده در آمریکای شمالی و کانادا توسعه  حمایت

های مرکزی  ای" بود که اغلب هم در بخش های قهوه مجدد "زمین
های شهری  طور کلی زمین . به[33]مناطق شهری واقع شده بودند

های خاکستری،  دسته زمین متروکه براساس نوع کارکرد به سه
توان  شوند که مناظر پساصنعت را می ای و سبز تقسیم می قهوه
ای به حساب آورد.  با این تفاوت  های قهوه نوعی، از انواع زمین به

ای از  های قهوه که در مطالعه و بررسی مناظر پساصنعت به زمین
و های ذهنی و عینی منظر آنها  دید منظرسازی و توجه به ویژگی
عنوان میراث صنعتی پرداخته  ها به همچنین توجه به این مکان

ای، این  های قهوه شود؛ در حالی که در مباحث مربوط به زمین می
محیطی و  های زیست ها نه به لحاظ منظر، بلکه از لحاظ جنبه مکان
  جامانده حائز اهمیت هستند. های به آلودگی
انادا برای بیان اصطالحی در امریکا و کهای خاکستری:  زمین
شدن ملک یا زمین است.  شدگی، ورشکستگی و از رده خارج کهنه

ارزش پنهان این فضاها در تاسیسات از پیش موجود آنها (مانند 
های  های آب، گاز و فاضالب، تاسیسات الکتریکی و پی کشی لوله

دهد  دهندگان اجازه می محکم و غیره) نهفته است که به توسعه
های خود را در سایر امور توسعه مجموعه  مدتر سرمایهای کارآ گونه به

  .[34]مورد نظر اختصاص دهند
هایی را گویند که تا قبل از این توسعه  زمین های سبز: زمین
اند و ممکن است در نواحی روستایی یا شهری واقع شده و  نیافته

همچنین تحت استفاده کشاورزی یا طراحی مناظر شهری باشند. هر 
طور کلی جلوگیری از توسعه شهرها در این  ها به چند سیاست دولت

مانع این نوع توسعه توان  اراضی است اما در بسیاری موارد نمی
های سبز که تا قبل از این در حاشیه شهرها قرار داشتند  شد. زمین

اند و ممکن  دلیل رشد و توسعه شهر در داخل شهر قرار گرفته به
تری را برای شهرها در مقایسه با  است فرصت توسعه اقتصادی

دلیل  اند به های متروک که در مکان نامناسبی قرار گرفته زمین
  .[34]ها فراهم کنند بهتر به حمل و نقل و زیرساخت دسترسی
دفاع در دیکشنری  های متروک بی یا زمین ای: های قهوه زمین

عنوان قطعه زمینی که برای اهداف صنعتی توسعه پیدا  وبستر به
شده در آمده، تعریف صورت آلوده، متروکه و رها  کرده است و به

های  فیلد یا زمین رینشده است. این تعریف در تقابل با تعریف گ
سبز است که داللت بر زمینی دارد که قبًال توسعه پیدا نکرده یا آلوده 

ای در کانادا و امریکا توسط  های قهوه نشده است. ویژگی زمین
شرح ارایه شده  زیست ایاالت متحده بدین آژانس حفاظت از محیط

  است:
  اند. فته) تحت تاثیر کاربری سابق خود و اراضی اطراف قرار گر۱

  ) اغلب متروکه هستند.۲
  محیطی دارند. ) آلودگی زیست۳
  اند. یافته قرار گرفته بین مناطق شهری توسعه ۴
  ) نیاز مداخله برای استفاده مجدد از این اراضی وجود دارد.۵

مناظر پساصنعت بخش مهمی از تاریخ یک شهر را توصیف و 
هستند و  شاهدی بر تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر

سازند.  های مهمی را برای میراث شهری تفسیر و مستند می ارزش
در واقع این مناظر ورای ارزش مکانی و زیرساختی خود، شامل 
اطالعات عظیم و ارزشمند فرهنگی و تاریخی نیز هستند؛ بنابراین 

داشتن و حمایت از میراث صنعتی موجود جزء فرهنگ  زنده نگه
  .[35]شود جمعی ما محسوب می

کالبدی که در گروه  -های محیطی ، از جمله مولفه۲براساس جدول 
توان به  های ذهنی کیفیت زندگی شهری قرار دارند، می شاخصه

  عوامل زیر اشاره کرد:
  بودن اماکن و مناظر شهری ) مطلوبیت پاکیزگی و قابل استفاده۱
  های شهری ) مطلوبیت ابعاد حفاظتی از محیط۲
  اظر شهری) مطلوبیت کیفیت من۳
ها و عملکردهای مربوط به مرمت و نگهداری  ) مطلوبیت سیاست۴

  مناظر شهری
عنوان مناظر شهری ارزشمند و در عین  های پساصنعت به سایت

شدت نیازمند توجه و بازنگری در امر  حال متروکه و رها شده به
های محیطی هستند؛ زیرا در  حفاظت، نگهداری و ارتقای کیفیت

طور به نظر  ر وضعیت این مناظر در شهرها اینیک نگرش کلی ب
ها مورد  برده در اغلب این سایت های نام رسد که تمامی مولفه می

های کیفی زندگی  غفلت واقع شده و از این رو به لحاظ شاخص
شهری، این مناظر و مناطق مجاور آنها، در رتبه نامناسبی قرار دارند. 

های متنوعی از  ه، با استفادهیافت امروزه بسیاری از کشورهای توسعه
های صنعتی، آنها را به فضاهای مسکونی، اداری، فرهنگی  مجموعه

  .[36]کنند و نمایشگاهی تبدیل می
ویژه  فرد، به های صنعتی منحصر به در ایران به رغم وجود ساختمان

میراث معماری صنعتی دوران پهلوی که از بهترین و زیباترین 
در جهان هستند تخریب این دسته از های معماری صنعتی  نمونه

های  ابنیه بیشتر از حفاظت از آنها صورت گرفته و تنها نمونه
  .[37]اند معدودی احیا و تغییر کاربری داده شده

جامانده در شهرها،  های صنعتی به با توجه به اهمیت سایت
به بیان برخی  ۵عنوان میراث معماری صنعتی، در جدول  به

  ).۵حوزه پرداخته شده است (جدول ها در این  دیدگاه
های منابع میراثی و  همچنین براساس مطالعات در خصوص ارزش

، دکتر سر برنارد فیلدننظرانی مانند  های صاحب بندی دیدگاه جمع
های صادرشده توسط کمیته  و نیز بررسی بیانیه مهدی حجت
های میراث معماری صنعتی را براساس  توان ارزش می، ایکوموس

  دسته بندی کرد. ۶جدول 
  

  جایگاه مناظر پساصنعت در تقویت احساس مسرت شهروندان
محیطی و  های زیست امروزه معماران و طراحان منظر بر پتانسیل

شناسی مناظر پساصنعت که موجب توسعه مجدد فضاهای  زیبایی
توان به بهبود  شوند تاکید و تمرکز دارند، از این جمله می شهری می

ها،  محیطی، بازگرداندن شرایط طبیعی زیستگاه کیفیات زیست
سیمای شهر اشاره کرد. از سوی  های تفریحی و بهبود تقویت فرصت

های تاریخی، فرهنگی، عملکردی و هویتی  دیگر با توجه به ارزش
مانده در شهرها،  عنوان میراث صنعتی باقی های پساصنعت به سایت

شود. با  حفاظت از این مناظر نیز بسیار با اهمیت شمرده می
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یادآوری این نکته که الزمه ایجاد احساس مسرت در شهروندان، 
توان با  هایی در سطوح اجتماعی و محیطی است، می رعایت مولفه

ها و رعایت آنها در عملیات حفاظت و احیای  تاکید بر این مولفه
های میراث  های پساصنعت، عالوه بر حفظ هویت و ارزش سایت

صنعتی، موجبات تقویت احساس مسرت در شهروندان را نیز فراهم 
عنوان بستر و پتانسیلی در  ههای پساصنعت ب کرد. در واقع سایت

راستای تقویت احساس مسرت شهروندان وارد عمل شده و در این 
مسیر، هویت و میراث تاریخی و صنعتی خود را نیز از معرض 

  دهند. نابودی نجات می
  

  های عملیاتی گوناگون احیا و مرمت منظر روش
ها و  ها، تخریب طور کلی با توجه به میزان و انواع آلودگی به

های مورد بررسی،  اختالالت ایجادشده در محیط و نیز مقیاس زمین
عملیات متفاوتی برای مرمت و احیای مناظر شهری وجود دارد. 
پنج مفهوم اصلی در علم محیط زیست، مرتبط با فرآیند حل 

دیده شامل موارد زیر  های آسیب مشکالت مربوط به اکوسیستم
  هستند:

  (Rehabilitation)) بهسازی یا توانبخشی ۱
  (Regeneration)) بازآفرینی ۲
  (Restoration)سازی  ) ترمیم یا باز زنده۳
  (Healing)) التیام ۴
  [43] (Reclamation)) احیای اراضی، مرمت و آبادسازی ۵

هر یک از این واژگان دارای مفهوم ضمنی خاصی در 
های شهری بوده و بیانگر تلفیقی از علم و هنر در حل  اکوسیستم
شدت تحت تاثیر شهرسازی،  هایی است که به ت اکوسیستممشکال

منظور احیا و  اند. به صنعت، بالیای طبیعی و غیره آسیب دیده

هایی که پیشینه صنعتی  بازگرداندن شرایط زیست مطلوب به زمین
های جدی شده و ساختار  ها و آسیب داشته، دچار انواع آلودگی

ی اراضی، ترمیم و عملکردی آنها مختل شده است، روش "احیا
شود. این رویکرد اغلب مختص عملیاتی  آبادسازی" به کار برده می

های معدنی، مناظر  است که برای احیای معادن ازکارافتاده، سرزمین
رود. هدف  طور کلی مناظر پساصنعت به کار می متروکه صنعتی و به

هایی با پایداری بیشتر و  اصلی در این عملیات رسیدن به سرزمین
اشتن اثرات سوء کمتر است؛ در حالی که موجبات افزایش ارزش د

های  های زیستگاهی و بهبود و تقویت کیفیت پذیری و ارزش زیست
های بصری را نیز فراهم کنند. این روش شامل  زیستی و ویژگی

  ای است که در ادامه بدان پرداخته شده است. گانه اصول سه
  

پساصنعت با تاکید بر اصول احیا، ترمیم و آبادسازی مناظر 
  احساس مسرت شهروندان
های صادرشده توسط  ویژه روی بیانیه با توجه به مطالعات (به

توان رویکردهای طراحی مناظر  های تیکی و ایکوموس) می کمیته
پساصنعت با روش احیای اراضی، ترمیم و آبادسازی را به سه 

  بندی کرد: رویکرد زیر دسته
  های منظر صنعتی و تاریخی ویژگی ) حفاظت و ارتقای هویت و۱
  ) تقویت کارکرد اکولوژیکی۲
  ) تقویت کارکرد اجتماعی۳

های اتخاذشده در راستای احیای مناظر  ، سیاست۷در جدول 
)  ۴بخش (جدول  های مسرت پساصنعت، با توجه و تاکید بر مولفه

اولویت اهمیت در امر احیا و طبق  ذکر شده و به هر یک براساس
نفر از نخبگان در امر طراحی و معماری منظر  ۵۰اسانه  نظر کارشن

  امتیاز داده شده است.
  

  نظران (ماخذ: نگارنده) میراث معماری صنعتی از دیدگاه صاحب )۵جدول 
  دیدگاه  محقق  میراث معماری صنعتی

های عملی، معماری، اجتماعی یا تاریخی فرهنگ صنعت است که دارای ارزشمانده از  میراث معماری صنعتی شامل آثار باقی
شدن کشور که از دوره قاجار با صنایع نظامی آغاز شده بود در دوران باشد. ورود صنعت به ایران در دوره معاصر و پدیده صنعتی

  پیش از آن سابقه نداشت.پهلوی به اوج خود رسید و به همراه خود شکلی از معماری را وارد کشور کرد که تا 
  [38]حناچی

توان طبق آن به تمامی ماندن انتخاب کرده است و نمی این میراث بازتابی گزینشی است که تاریخ با گذر زمان آن را برای سالم
  [39]و همکاران گراهام  جوانب صنعتی جوامع در گذشته پی برد اما بهترین راه برای شناخت هر چه بهتر آن است.

مانده است و ما المللی، آن چیزی است که از صنعت گذشته باقی های بین های موسسه معماری صنعتی طبق بیانیهمیراث 
  [40]یونسکو  توانیم به طریقی در آینده از آن استفاده کنیم و به آینده انتقال دهیم. می

 [41]لوگونوو  کاسانالز  تکنولوژی، معماری یا علمی برخوردار است.مانده از فرهنگ صنعتی است که از ارزش تاریخی،  میراث صنعتی شامل موارد باقی
میراث صنعتی شامل بقایای فرهنگی صنعتی است که دارای ارزش تاریخی، تکنولوژیکی، اجتماعی، معماری و علمی هستند. این

هایی برای فرآیندهای صنعتی و سایتها، معادن،  ها، کارخانه ها، آسیاب آالت، کارگاه ها و ماشین ها شامل ساختمان مانده باقی
های مربوطه و نیز فضاهایی که برای پاالیش، انبارها، مخازن، تجهیزات تولید، انتقال و استفاده از انرژی و تمامی زیرساخت

  .[24]شده است های اجتماعی توسط کارکنان این صنایع استفاده می فعالیت

 [41] (TICCIH)منشور حفاظت از میراث صنعتی 
آالت مربوطه، اشیا یا مدارکی از فرآیندهای تولید ها، مناطق و مناظر، ماشین ها، ساختارها، مجموعه میراث صنعتی شامل سایت

های مربوط به حمل و نقل آنها های مربوطه و زیرساخت صنایع در گذشته و حال، استخراج مواد خام و تبدیل آنها به کاالها و انرژی
اطات عمیق میان محیط فرهنگی و طبیعی است. همچنین میراث صنعتی شامل ابعاد غیرعینی ماننداست که انعکاسی از ارتب

  فرهنگی نیز است. -های تکنیکی، چگونگی سازماندهی کار و کارگران و پیچیدگی میراث اجتماعی دانستنی

ها  المللی ابنیه و محوطه شورای بین (ICOMOS) [42]  

  
  (ماخذ: نگارنده)های میراث صنعتی  ارزش )٦جدول 

  میراث معماری صنعتی
  شناسانه، از نظر محیط طبیعی، از نظر محیط شهری، از نظر معماری و سبک ارزش هویت و اصالت، ارزش قدمت، ارزش باستان  های تاریخی ارزش
  از نظر اسنادی، از نظر نمادین، از نظر آداب و رسوم  های فرهنگی ارزش
  محیطی، مذهبی شناسانه، زیست اجتماعی، سیاسی، علمی، آموزشی، صنعتی، بوماقتصادی،   های عملکردی ارزش
  انگیزی انگیزی و اعجاب، از نظر خاطره از نظر زیباشناختی، از نظر شگفت  های احساسی و معنایی ارزش
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  ماخذ: نگارنده)بخشی ( مسرتهای پساصنعت با رویکرد افزایش  های احیا، ترمیم و آبادسازی سایت رویکردها و سیاست )٧جدول 

  اجتماعی  محیطی  امتیاز  بخش های مسرت لفهوم  های احیای مناظر پساصنعت سیاست
  تقویت کارکرد اکولوژیکی

              ها یابی مناسب فعالیت مکان
              طراحی هماهنگ با محیط

              طراحی با مواد و مصالح بومی
              های اکوتکنیک استفاده از روش

              احیا و بهسازی پوشش گیاهی
های سبز و کریدورهای منظرسازی طبیعی با استفاده از گیاهان بومی و ایجاد شبکه نسبتًا پیوسته از لکه

              های سبز سبز و با درنظرگرفتن رویکرد استراتژیک زیرساخت

های های احتمالی آب، خاک، هوا و صوت در این مناظر از طریق روش احیای محیطی بستر و کاهش آالینده
              غیرهاکولوژیک، مهندسی بیوشیمیایی و 

  تقویت کارکرد اجتماعی
              ایجاد تنوع در منظر

              تقویت حس مکان در منظرکردن محیط و  حداکثررساندن تجربه حسی افراد با خوانایی و قابل درک به
              های بصری در منظر صنعتی و تاریخی ارتقای کیفیت
              پذیر طراحی انعطاف

              های سنی متفاوت طراحی در جهت برآوردن نیازهای اقشار و گروه
              طراحی با هدف ارتقای امنیت، سالمتی، آسایش، شادی و شعف، سرزندگی و حیات در محدوده صنعتی

              مشارکت بازدیدکنندگان در امر طراحی
              استقرار تسهیالت گردشگری براییابی مناسب  مکان

              های مناسب ایجاد دسترسی
  های منظر صنعتی و تاریخی حفاظت و ارتقای هویت و ویژگی

              حفظ اصالت و هویت منظر
              منطقهها و فرهنگ  طراحی در جهت حفظ و احترام به سنت

              نظر شناسانه منظر مورد های زیبایی طراحی هماهنگ با ارزش
              های گذشته ها و الیه احیا و بهسازی فعالیت

              های گیاهی باارزش گذشته حفاظت از گونه
              است.نظر در یک دوره خاص  حفاظت از عناصر و مصالحی که مشخصه منظر مورد

              مسیرهایی ویژه جهت گردش در سایت و آشنایی با فضاهای تاریخی و صنعتی آنطراحی و ایجاد 
              شناخت توان نهفته منظر صنعتی و تاریخی

  
شده در راستای احیای  های تعیین براساس جدول باال سیاست

متخصصین) در مناظر پساصنعت که از باالترین اهمیت (از نظر 
شوند شامل موارد زیر  بخشی محسوب می افزایش کیفیت مسرت

  هستند:
  

  ) حفظ اصالت و هویت منظر پساصنعت١
  ها و فرهنگ منطقه ) طراحی در جهت حفظ و احترام به سنت٢
آب، خاک،  یاحتمال یها ندهیبستر و کاهش آال یطیمح یایاح) ۳

 یمهندس ک،یاکولوژ یها روش قیمناظر از طر نیهوا و صوت در ا
  غیرهو  ییایمیوشیب

  

های گیاهی با  ) احیا و بهسازی پوشش گیاهی و حفاظت از گونه٤
  ارزش موجود در سایت

) طراحی و ایجاد مسیرهایی ویژه برای گردش در سایت و آشنایی ٥
  با فضاهای تاریخی و صنعتی پیشین آن

 ) طراحی با هدف ارتقای امنیت، سالمتی، آسایش، شادی و٦
  شعف، سرزندگی و حیات در منظر پساصنعت

  مختلف سنی های گروه و اقشار نیازهای برآوردن جهت در طراحی )٧
  های بصری منظر پساصنعت ) ارتقای کیفیت٨
توان به کمبود منابع مطالعاتی  پژوهش حاضر می های محدودیت از

های اجراشده در زمینه احیای مناظر پساصنعت،  داخلی و نیز نمونه
های متروکه صنعتی در شهرهای  رغم وجود تعداد زیاد سایت علی

های خارجی نیز اغلب هویت صنعتی این  بزرگ اشاره کرد. در پروژه
شود در مطالعات آتی در  مناظر نادیده گرفته شده است. پیشنهاد می

این زمینه، در عین حفاظت از هویت و میراث صنعتی، رویکردهای 
  اظر بررسی شود.متفاوتی در احیای این من

  گیری نتیجه
  توان نتیجه  گرفته می های صورت براساس مطالعات و بررسی

مسرت در شهروندان، با دو مفهوم احساس تقویت احساس گرفت 
های ذهنی  ترین شاخصه رضایت و احساس شادی، که از اصلی
ارتباط بوده و همبستگی سازنده کیفیت زندگی شهری هستند، در 

دارد. دستیابی به احساس رضایت، در سطوح مختلف اجتماعی و 
ساز دستیابی به احساس شادی و به  فردی مطرح بوده و زمینه

از سوی دیگر  دنبال آن احساس مسرت در مناظر شهری خواهد بود.
جامانده در شهرها، تحت  های رهاشده و متروک صنعتی به زمین

اصنعت، پتانسیل تبدیل به مناظری فعال، پویا، عنوان اراضی پس
توان در راستای تقویت  شاد و با امنیت باال را دارا بوده و بنابراین می

احساس مسرت شهروندان در مناظر شهری، از احیای مناظر 
های  پساصنعت بهره برد. الزمه دستیابی به این مهم، اعمال برنامه

ها و  بود برخی کیفیتمدیریتی در راستایی است که هم به به
های پساصنعت منجر شده و هم  های محیطی در سایت مولفه

ها و هویت میراث صنعتی گذشته را  موجبات حفاظت از ارزش
فراهم سازد، که در غیر این صورت شاهد ادامه روند تنزل کیفیات 

های میراث  رفتن ارزش محیطی در این مناظر و انحطاط و ازبین
م بود. پس از تحلیل و ارزیابی مناظر صنعتی کشورمان خواهی

عنوان یکی  پساصنعت در سه بعد محیطی، معنایی و اجتماعی (به
از انواع مناظر شهری) نوبت به اعمال اصول و معیارهای مرمت و 
احیا، متناسب با مقیاس و نوع منظر شهری است که در خصوص 

" های پساصنعت از روش "احیای اراضی، ترمیم و آبادسازی سایت
"حفاظت  شود. سه رویکرد اصلی در روش منتخب شامل استفاده می
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های منظر صنعتی و تاریخی"، "تقویت  و ارتقای هویت و ویژگی
کارکرد اکولوژیکی" و "تقویت کارکرد اجتماعی" هستند. در این 

های تاثیرگذار در افزایش کیفیت مورد  مرحله با درنظرداشتن مولفه
های  ه و اعمال راهکارها و سیاستبخشی)، به ارای نظر (مسرت

شود. در صورت تحقق هدف  احیای مناظر پساصنعت پرداخته می
یعنی ارتقای حس مسرت شهروندان در بستر احیای منظر 

شده ادامه یافته و این امید وجود خواهد  پساصنعت، روند طی
داشت تا این مناظر ارزشمند از خطر نابودی نجات یابند. سیستم 

هادی، منبع سنجش موفقیت یا عدم موفقیت برنامه نظارتی پیشن
تواند بر روند انجام مراحل، نظارت داشته و  است که در هر مرحله می

درصورت نیاز نسبت به رفع مشکالت و اصالح روند کار اقدام نماید 
  ).۶(شکل 

  

  
  گیری (ماخذ: نگارنده) نتیجه )۶شکل 
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