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مقدمه
 -یاجتماع یدر زندگ ینقش مهم خیدر طول تاری انسانی هستند که ها تیفعالبستر و محیط کالبدی  یشهر هایفضا

 مصادیق فضاهای شهریجمله از .هستند یشهر تحوالتو شهروندان ارتباط  تعامالت و و مرکز دارندساکنان  یاقتصاد

مراکز  نی. اکه معموالً در شهرهای اسالمی و همچنین شهرهای ایران نمود بیشتری دارد است یارتیزو فضاهای مراکز 

 سوییاز  که  یا گونه به؛ استدر رفت و برگشت و توسعه  حفاظت دگاهیدو د میان یشهر ةیند توسعاهمواره در فر

از  .دنباش یدرون ةتوسع یابر یبستر ندنتوا یم غیرهو  یتیهو ،یمذهب ،یاجتماع یها لیبا توجه به پتانسفضاهای زیارتی 

بر حفاظت  دیتأک ،است یو مذهب یفرهنگ یها ارزش شهروندان که مطابق با یبرا زیانگ و خاطره ینییمنظر آ ی دیگرسو

بیشتر مدنظر است، اما آنچه در  فضاهای زیارتی، شیگنجا شیو افزا افقی ةتوسعاما امروزه نیاز به  ،کند یم شتریها را ب آن

این توسعه اهمیت دارد، نوع برنامه و طرح توسعة این مراکز، فضاهای شهر، بافت پیرامونی آن و چگونگی اجرای آن است 

 (.Halafoff and Clarke, 2018: 4؛ 4016و هم اران،  زادگان عباس)

)س( در  4زاده زینب ی توسعة فضای زیارتگاهی در کشور، طرح توسعة فضای شهری حرم امامها طرحاز جمله 

اصفهان است که در شمال شرقی شهر و در محلة زینبیه )ارزنان قدیم( قرار گرفته است. این طرح که  شهر کالن

همراه مجموعة اطراف آن در  ، بهشود یمی ناکارآمد شهری در اصفهان محسوب ها حلهمی از طرح بازآفرینی ا رمجموعهیز

استان رسید. همچنین طرح حاضر براساس مستندات مربوط قصد دارد این  5به تصویب کمیسیون مادۀ  4011آذرماه  21

و  یآموزش-یفرهنگ قطب ( و همچنینجهان نقشفضای زیارتگاهی را به میدان سوم شهر اصفهان )بعد از میدان عتیق و 

 یتیتراکم جمعاز جمله  41کند و مش الت عمدۀ منطقة  لیتبدی الملل نیبدر سطح شهری تا  یمذهب یکانون گردشگر

 از یبرخوردار سطح را تا حد ام ان برطرف و موجبات افزایشمناسب  یباز شهر یخدمات و نبود فضا ةباال، کمبود سران

 یشهر منطقة نیتر محروم عنوان ی )بهشهردار 41منطقة  و زینبیه ةمحلی ساکنان راب ی راشهر خدمات و اجتماعی رفاه

 (.4010اصفهان( فراهم کند )حوزۀ مدیریت طرح توسعة آستانة مقدس حضرت زینب )س( بنت موسی بن جعفر )ع(، 

منظور  و به اجرا ریدر مسرا  ی این طرحرو شیپ یها شناخت چالش ی بزرگ، اهمیتها پروژهش ست و خطر باالی 

مشخص  روز کارآمد و به ییها کیها با ت ن از آن یریشگیو پ تمش ال ییشناساکمک  ، بهتر بهتر و سریع یبردار بهره

و  یفیک یروشاست که  2«از آن یناش تأثیراتو  ش ستحاالت  لیو تحل هیجزت»، ها کیت نکند. از جمله این  می

کاهش  ایمنظور حذف  حاالت آن است که به تأثیرات یابیو ارزش ستمیس کی یاجزا یها نقص ییدر شناسا ییاستقرا

 Bahrami et al., 2012; Baydar and) شود یاجرا م یبررس مورد ستمیها در س آن یاحتمال وقوع نقص و مستندساز

Saitou, 2001: 261-265). 

 یمنیا یابیارز نظورم بهاعتماد  تیقابل نامهندس ی،الدیم 4153 ةبار در دهرا برای نخستین  FMEA کیت ن

در  که یطور به ؛افتیسرعت گسترش  روش به نیو بعد از آن استفاده از ا کردند یگذار هیپا ینظام یها ستمیس

عطا و  ییاستفاده شد )آقا رباسیکن ورد و ا یماهایهواپ یمنیا یابیارز یبرا بیترت و فرانسه و به  ایآمر ۀمتحد االتیا
                                                           

ارزناان   یپنجم( در روستا ۀ)سد یابوالحسن عمر خیش ةاو بنا بر گفت فین جعفر )ع( است که مضجع شرب یاز دختران حضرت امام موس ی ی نبیضرت زح. 4
 ، قرار دارد.افتهیبر آن شهرت  هینبیاکنون به اصفهان متصل شده و نام ز که هم

2. Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMEA) 
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صنعت  نیدر ا FMEA یاجرا ۀزیفضا انگ -در صنعت هوا یمنیمسائل ا، 4163در سال  (.01: 4011، یافخم

 ییفضا یها انجام پروژه یناسا برا از سوی 4163سال  لیروش در اوا نیا (. (Chiozza and Ponzett, 2009: 16شد

 نیلمان از اکشور آ 4113 ةبعد از آن در ده یچند شد. استفادهابداع و  ،یریشگیو پ یمنیمسائل ا تیاهم لیدل خود به

با  «فورد» یخودروساز ةکارخان نیز 4113 ةدوم ده ةمیدر ن .خود کمک گرفت ییایمیو ش یا مسائل هسته یروش برا

و در علوم  ایدر سطح دن FMEA ةسبب رواج و توسع استفاده کرد و  ایروش در آمر نیاز ا QS-9000 ردوضع استاندا

 (.06: 4011، علیزاده) شد یدر صنعت خودروساز ویژه بهمختلف 

تازگی نیز کاربرد آن در  در ایران نیز این ت نیک در قالب صنایع گوناگون از حدود سه دهه پیش استفاده شد. به

شمسی مشخص  73ترین منابع توجه و فراگیرشدن این ت نیک در ایران از دهة  بهداشت و درمان فراگیر شده است. مهم

انجام دادند،  4014ی شهری نیز با پژوهشی که داوودپور و صبوری در سال ی و طراحزیر برنامهشد. در عرصة شهرسازی، 

است که از این ت نیک در  یحد در تجزیه و تحلیل خطرات به FMEA یتوانمندوارد عرصة شهرسازی شده است. 

استفاده  از وقوع حوادث یریشگیمنظور پ و نیروگاه اتمی به یمانند صنعت هوانورد اال،ب یرسان بیآس خطربا ی صنایع

منظور بهبود  درمانی نیز از آن به -بر صنایع، در مراکز بهداشتی وهالموجب شده است ع FMEAروش  یکارآمد .شود یم

مفید و البته  ها سازمان. امروزه این ت نیک برای همة پزش ی استفاده شود یخدمات اضطرار ةوضعیت ایمنی بیماران و ارائ

ها در  شود که به شناسایی و شمارش ضعف ای مهندسی کیفیت فعال محسوب میساده است. هنوز هم روش قدرتمندی بر

 (.Ashley et al., 2010: 347; Guimarães and Lapa, 2007: 21) پردازد یمفاز اولیة مفهومی تولید و فرایند 

ج این ت نیک در به روا با توجهکه اشاره شد، کاربرد این ت نیک در رشتة شهرسازی بسیار محدود است، اما  طور همان

سهم فراوانی در اجرای  تواند یمی احتمالی ها بیآسها و همچنین توانایی آن در کاهش خطرات و  سایر علوم و قوت

کمک ت نی ی معتبر پیش از اجرای  کند که به ی شهری داشته باشد. همچنین این ام ان را مهیا میها پروژه بهترهرچه 

کمک کند.  ها پروژهشناسایی شود و با حل این موارد به موفقیت هرچه بیشتر  اه آنی احتمالی ها چالشی شهری ها طرح

یک روش ارزیابی پیش از اجرا، موردی است که همچنان در عرصة شهرسازی مغفول  عنوان بهاستفاده از این ت نیک 

ی ساز نهینهادین ام ان زمینه و همچن نیدر ابوده است که استفاده از ت نیک مذکور را  بر آنمانده و سعی این پژوهش 

 ی شهری را بررسی کند.ها طرحآن در واحدهای مربوط به تهیة 

در ارتباط  فوقبا توجه به اهمیت طرح توسعة فضای حرم که پیش از این توضیح داده شد و همچنین با عنایت به کارایی 

رزیابی ریسک طرح توسعة فضای ، هدف این مقاله ا«از آن یناش تأثیراتو  ش ستحاالت  لیو تحل هیجزت» کیت نبا 

در فرایند اجرا و درنهایت هنگام استفادۀ  رو شیپی ها چالشمنظور شناخت مش الت و  زینب )س( به زاده امامشهری حرم 

در این  ارائه شود. ها آنی شده و پیشنهادهایی در ارتباط با بند تیاولوی احتمالی شناسایی و ها بیآستا  استشهروندان از آن 

نیز با  بعدهای ارزیابی مرور شده است. در گام  ها و مؤلفه ابتدا مبانی نظری و ادبیات موضوع برای استخراج سنجه راستا،

معرفی و با اصول و معیارهای شهرسازی هماهنگ شده است. در ادامه نیز  FMEA کیت نمعرفی محدودۀ پژوهش، 

جدول ت نیک مذکور ت میل شده است. ها  بندی آن ت اولویتو درنهای تأثیرات هریک ییشناسا ،مش الت یابیمنظور علت به

 شده است. ارائهس( بعد از اجرا ) نبیزیی برای بهبود وضعیت فضای شهری حرم مطهر حضرت شنهادهایپدر گام پایانی نیز 
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مدانینرری
خاصصور بهعا وارزیابیریسکصور بهارزیابی

با  شده نییو ضوابط تع ارهایمع، هادر چارچوب ارزش کند تا کمک می یشهر زیرو برنامه پژوهشگربه  یابییند ارزافر

را  دیمف یو راه ارهاطرح را بررسی  یریپذتحقق زانیشده در ابتدا م داده شنهادیپ یها طرح های و قوت ها ضعف یابیارز

یند اهای توسعه شهری در فرابی برنامهارزی رو نیاز اکند؛  ارائه یبعد یها یزیر تباهات در برنامهشاز ت رار ا یریجلوگ یبرا

ها یا سناریوهای برنامه به گانه و مشخصی دارد: نخست در انتخاب گزینه ریزی شهری کاربردهای سهبرنامه

 عمل رد یابیهای مم ن انتخاب کنند. دوم در ارزترین گزینه را از میان گزینهکند که مناسبگیرندگان کمک می تصمیم

 به برنامه یبازنگر و ینیکند. سوم در بازبیکمک م مداران استیبرنامه به س یو مجر نندهدکیتول یهاسازمان

 براساس ،کنند ییشناسا را نیشیپ یهابرنامه های و قوت ها کند تا ضعفیکمک م یشهر ةتوسع یهابرنامه دکنندگانیتول

 ،یآبادنجف یو صالح انای)آر کنند یریجلوگ یلقب یها ت برنامهمش ال ت رار از و دهند ارتقا را دیجد یهابرنامه ها آن

 .(Delsante: 2016: 9; Leach et al., 2017: 83 ؛4011

ها و  شناسایی خطرات و کنترل آن منزلة مفهومی برای مفهومی عام، ارزیابی ریسک به عنوان بهبر بحث ارزیابی  عالوه

فرایندها و ابزارهای مدیریتی محسوب  نیتر مهم، ی ی از پیامدهای ناشی از رخداد حوادث مرتبط با خطراتکاهش 

مدیریت ریسک  ة. برناماست یک پروژهبر خطرات  ریو کاهش تأث شود. ارزیابی ریسک شامل شناسایی، ارزیابی، پایش می

احتمال و  برساندزا را به حداقل  و استرس بر نهیت هز المش تواند یمدیریت ریسک مناسب م راهبردهایبا  حیصح

ریسک که شامل  نیتخم است: یشامل دو فاز اصل یندایریسک، فر ارزیابی 4بنا به نظر بوهمکاهش دهد. را  خسارت

نظارت ریسک ی زیر مدیریت ریسک، برنامه یزیر است و کنترل ریسک که مراحل برنامه یبند تیو اولو لی، تحلییشناسا

 نیتخم، عوامل ریسک ییشناسادارد: فت فاز مدیریت ریسک ه 2یرلی. به اعتقاد فشود یرا شامل م یو اقدامات اصالح

، نظارت بر عوامل ریسک، شده ییشناسا یها سکیتعدیل ر برای ییراه ارها ةارائ، آن ریتأث زانیاحتمال رخداد ریسک و م

 Pariyani and Reniers, 2018; Xu؛41: 4012)نیاکان،  بعد از بحران ایاحو  مدیریت بحرانی، یک طرح احتمال ةارائ

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

 فرایشهریوالزاما آن

 فعالیتی انسانی گروه یک آن همحض  بهکند، اما نمی مطرح را خاصی ویژگی هیچ تنهاییبه خویش موجود مفهوم در فضا

اساس،  این(. بر4014)حبیبی، « محلی برای تخیل و واقعیت»شود:  می پدیدار فضا نمادین یمعنا کنند، مطرح م انی در را

درنظر  را محتوا یا کالبدبر آن ه بنا  شود،می داده نسبت فضا به صفتی که یهنگام محتواست. و کالبد از یا مجموعه فضا

 قرار شهر حیطة در شهر فیزی ی کالبد بنا به یشهر یفضا برای مثال کند؛ می مشخص را فضا قلمرو یا حوزه باشد، داشته

 ةشهرها هستند که به هم یباز و عموم یاز فضاها یبخش یشهر یفضاها(. 50 :4076)معصومی اش وری،  گیردمی

م ان تبلور و  توان یرا م یشهر یفضا نیبنابرا؛ کنند تیداشته باشند و در آن فعال یدسترس ها به آن دنده یمردم اجازه م

                                                           
1. Boehm 

2. Fairly 
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و  تیو با فعال یابد میحضور  یشهر طیمح نی. انسان در ادارند یمتفاوت یرفتار یدانست که الگوها ییها تجمع انسان

 (.Hashim and Said, 2013: 289؛ 24: 2336 ،بالدزیت) بخشد یبه کالبد آن جان م یتعامالت اجتماع

ها، بناهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اداری، تجاری و مانند شود که از فعالیتق میالفضای شهری به ترکیبی اط

باشد. اگر  افتهی بصری سازمان یها ارزش با عتاًی، هماهنگ و واجد نظم و طبصورتی آراسته آن و عناصر و اجزای شهری به

در غیر این صورت تنها راهی خواهد بود  ؛گیردفضای شهری قرار می ۀشد، در زمرها با ویژگیخیابان یا میدانی واجد این 

و  خضیری عفراوی؛ Jalaladdini and Oktay, 2012برای عبور ماشین یا فل ه و تقاطعی برای دورزدن سواره )

 .(Tvassoli, 2013: 6به نقل از  74: 4011هم اران، 

و خشونت در  یو کاهش افسردگ یاجتماع یها بیاز آس یریشگیو پ یریجلوگ یدر شهرها برا یعموم یوجود فضاها

 ،یشهر یفضاها نیا که  آنجا . ازستین دهیپوش یشهر بر کس یاجتماع طیمح لیاست و نقش آن در تعد یجامعه ضرور

 ش،یآرامش، آسا یرا برا فضاییتوانند  یم ،باشند شتهدا تیچنانچه مطلوب، دنکن یم جادیا یاجتماع یزندگ یرا برا م انی

در  توان یدر شهرها را م یعموم یوجود فضاها یها تیدرواقع مز .دنشهروندان فراهم کن تیاستعدادها و بروز خالق یتجل

 تیترس از جرم و جنا، تأثیر بر کودکان و نوجوانان ،یو روان ی یزیثیر در سالمت فشهرها، تأ یبرا یارزش اقتصاد جادیا

مناسبات  یارتقا و عتیو اش ال طب یتنوع در زندگ جادیا ی،شهر یفضاها نیتحرک در درون و ب جادیا ،رمجکاهش و 

 ،یو اشرف ییرهنما؛ 424: 4015نژاد، یمحمودی دانست )مهم اجتماع یرخدادها برای یم ان ،یگیو همسا یاجتماع

 (.Liu et al., 2015: 518؛ Mehaffy et al., 2019: 5؛ 04-05: 4016

انجام داده است.  یعموم یها استفاده از عرصه ةیندر زم یعیوس های است که پژوهش یکسان یناز جمله نخست یتوا

ما » :گوید یدارد و م یتنگاتنگ ةرابطافراد و اجتماع  یزندگ یفیتبا ک یعموم یها در عرصه یاجتماع یاتاو معتقد است ح

 ینبر ا یتوا .«داریم یقاخال یتمسئول کنند، یلرا تسه یکه مشارکت و تعامالت اجتماع یکالبد یها خلق م ان یبرا

 یکه در آن احساس راحت کنند یاستفاده م ییها از فضاها . آنکنند یم مالاع خود یباور است که مردم نظر خود را با پاها

 با یدبا ی. به نظر او طراحگذارند یصورت آن را کنار م ینا یردر غ ؛داشته باشند رفت و آمده سهولت بتوانند در آن کنند و ب

 ,Whyte) یردصورت پذ ،مند هستند که به استفاده از فضا عالقه ای یوهاستفاده مردم از فضا و ش ۀنحو از کامل درکی

 یالتطور خاص به تسه است و به یعموم های عرصه در جاری عیاجتما یاتمعطوف به ح گل  یان های (. پژوهش1980

دارد.  یعموم یها معمول از عرصه ۀآن فراتر از استفاد یدر گسترش مرزها یو سع پردازد یم یعموم یدر فضاها یزندگ

 اجتماعی ایبرخورده میزان و محتوا کیفیت، بر مستقیمی یرثأت تواند ینم یکالبد یمسئله اعتقاد دارد که فضا ینبه ا یو

آغاز و  ةنقط ها ینمردم اثر بگذارند و ا یدنو شن ها یدنبر احتمال مالقات، د توانند یم یزانر اما معماران و برنامه ،بگذارد

از  ی یو اتفاقات جزء  ها یتاست که حضور مردم، فعال این یگرمهم د ة. مسئلستها یتفعال یرسا یبرا یا پشتوانه

 هستند یخرأمت پردازان یهاز نظر کار و هم اران .(Ghel, 1987: 15) شود یحسوب مم یعموم یها عرصه های یفیتک

که  دندان یرا م ان آسودن مردم م یعموم یفضاها آنان. اند پرداخته یعموم یها عرصه یکارکرد و طراح به بررسیکه 

 .(Carr et al., 1992) کند میروزمره فراهم  یزندگ یها از اضطراب ییرها یرا برا یفراغت
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ی و طراحی فضای شهری با زیر برنامه ةیدر سا تنها ی یک فضای شهری،ها تیمزو  به اهداف دنیرسبنابراین 

ی فضای شهری مناسب و ها مشخصهشناسایی ابعاد و  رو نیاز ا ؛است ریپذ ام انی از الزامات ا مجموعهگرفتن درنظر

ی ها تالشبا وجود اما  ،دارد ریان ارناپذتی فضای شهری اهمی ةریسک طرح توسعکردن  مشخصبرای الزامات آن 

ی مختلف و ها یژگیومتفاوت، به  نظران صاحبو ندارد وجود   فوقی ها مشخصهابعاد و بارۀ دری نظر اتفاقپذیرفته،  صورت

 ةدر پی مطالع معموالًی مرتبط با آن ها شاخصانتخاب  . همچنیناند داشتهمتنوعی برای فضای شهری مناسب اشاره 

 ,.Daniels et al., 2018; Hansen et al., 2017; Gulickx et al) ردیپذ یمقبلی صورت  هایی هو تجرب ها هینظر

2013.) 

مختصریازسیرتحولمفهو بازآفرینیشهری

 شود میهمراه  «ینیبازآفر»که از این پس با واژۀ  گرفتش ل  یجدید ی ردیرو یشهر ةدر ادبیات توسع 4113 ةاز ده

در  یزوال شهر فرسوده و روبه های هها و محل به بافت ینگرش اقتصاد ،هدهاین در (. 41: 4010 زاده، یصحو ایزدی )

 یمجدد شهر ة. درواقع توسعپذیرفتصورت  یمجدد شهر یها توسعه راهاز  و گرفتقرار  یکانون توجه سیاست شهر

 یها ، چارچوبیاجرایی و مالی نوساز یها سمیانرا مدنظر دارد، اما توجه به م  یو مداخالت کالبد یکماکان نگاه بازساز

از  یا ختهیمجدد، آم ةاین نگرش مرمت است. توسع یها یژگیاز و یقانونی و نگاه درآمدزایی به امر مرمت شهر -یحقوق

در  نفوذ یو ذ نفع یذ یها گروه ةمشارکت و دخالت همة است. مقول یو بازآفرینی در مرمت شهر ی، بهسازینگاه بازساز

 (.41: 4016، پور )حاجی شود یمهم قلمداد م یروی رد، امر این

که با نگاه به  یا نوعی روی رد مداخله ؛ور کار قرار گرفتستبا نگرش بازآفرینی در د یمرمت شهر ،4113 ةدر ده

رایط زندگی ش مختلف، به خلق هویتی جدید متناسب با یها تاریخی دوره یها تیهو یساز گذشته و بدون پاک

 13 ةغربی ش ل گرفت و در ده یبه این ترتیب سیاست بازآفرینی در کشورها (.همان) شدیاند یر مضعصر حامردمان 

 ، ازیبا گرایش صرف کالبدمحلی  یها دولتکه  یا گونه به ؛وجود آمد به« چالش شهرها»عنوان  با یدیسیاست جد

شد با مشارکت بخش خصوصی، بخش دولتی و محلی خواسته  یها اساس از دولت . براینکردندانتقاد  یاقدامات نوساز

: 4011 ،یارائه دهند )کالنتر یخود به دولت مرکز ةیبازآفرینی در ناح یها انجام پروژه یپیشنهادهایی برا ،داوطلبان

45.) 

با توجه به مورد نیز  تیدرنها شد.بر این مبنا، در این مطالعه، ادبیات نظری و تجربی مرتبط با فضای شهری مرور 

برای  4جدول  صورت بهسنجه  20(، استاصفهان  )س( نبیزاده ز رم امامعاتی پژوهش حاضر )که فضای شهری حمطال

 .شدزینب )س( انتخاب  زاده امامفضای شهری حرم  ةطرح توسعخطر ارزیابی 
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 یشهریفراتوسعهیابیارزابعاد.9جدول

پژوهشسنجهمؤلفهردیف

 کالبدی 4

 بناها تفاعار
 و هم ااران،  ؛ موقر26: 4011 هم اران، و وحدت
و  ی؛ انصااااار61: 4013 یناااای،؛ مع221: 4010

 43: 4011هم اران، 
Askarizad et al., 2017 

Manaugh and Kreider, 2013: 64 

 هاورودی تعداد

 ورزشی و فرهنگی آموزشی، سبز، فضاهای نگهداری و احداث

 یونقل عموم حمل هایایستگاه به نزدی ی

 دوچرخه و پیاده عابر ایمن دسترسی میزان

 هافعالیت و هاکاربری اختالط میزان

 اجتماعی 2

 ساکنان مشارکت سطح

 0: 4015 یی،؛ردا4011و هم اران،  یمحمد
 برخورد با ساکنان طرح توسعه ۀنحو

 نفعانذی و کارشناسان ارتباط

 شهری مبلمان وضعیت

 امنیت 0

؛ حجات،  73-61: 4012نژاد و هم ااران،   یمهدو شب در فضا نورپردازی وضعیت
و  یانصااار ؛051: 4016، یگاایب ی؛ قااورچ4017

: 4010؛ مااوقر و هم اااران،  1: 4011هم اااران، 
و  یااان؛ بمان4016 یااان،و قربان ی؛ پورمحمااد221

 401: 4011 ،نژاد یمحمود

 و مأموران یسنظارت پل میزان

 پارکینگ یتوضع

 فرار هایراه کاهش و ها یو خروج هایکنترل ورود

 اجتماعی نظارت و یریحضورپذ میزان

 اقتصادی 1

 یگی،؛ خسروب411: 4012 و هم اران، اصل ثقفی مردم یبرا یمسائل مال شفافیت
4015 

Dorcey et al., 1994 

 گذارییهسرما ۀنحو

 خصوصی گذارسرمایه جذب

 یریتیمد 5

 عناادلیب، و انصاااری؛ 4012 هم اااران، و کیااانی (مدخالنیتخصص کارشناسان طرح )ذ
4015 

Dalton et al., 2007 

 شهری مدیریت یندافر نوع

 برخورد با ساکنان ۀنحو و نفعان ذی مالی منافع به توجه

 زمان 6
: 4012 اصال،  ثقفای ؛ 4015 راد، شاعبانی  و توکلی شده مشخص یزمان ةطرح براساس برنام یاجرا

 اجرا بندی زمان جدول 414

پژوهشروش
در  2یشناس روشالگوی ( 2341) 4ی جانسون و کریستنسنبند دستهضمن این ه براساس  است.کاربردی  حاضر پژوهش

ز نخست برای تمرکز بر موضوع مورد نظر و جلوگیری ا ةکه در مرحل صورت نیبداست.  0این مقاله از نوع پژوهش مختلط

ی ها طرحمیان از همچنین  شد.ی پژوهش کیفی استفاده شناس روشالگوی از  1روش پژوهش موردپژوهیاز یی، گو یکل

 عنوان بهاصفهان  شهر کالن 41 ةاصفهان در منطق )س( نبیزاده ز امامفضای شهری  ةحاضر، طرح توسع ةتوسع

حرم  یشهر یفضا ةطرح توسع یابیارز) شده دوم نیز برای تبیین موضوع بررسی ةدر مرحل شد.موردپژوهی انتخاب 

تا بتوان  استفاده شدی پژوهش کمی شناس روشو الگوی  5(، از روش پژوهش غیرتجربی)س( اصفهان نبیزاده ز امام

                                                           
1. Johnson and Christensen, 2014 

2. Methodological paradigm 

زماان یاا متاوالی     صاورت هام   پژوهش کمی و کیفی باه  یها روشو  ها افتیره(، از انگاشت، Mixed research paradigmپژوهش مختلط ) الگویدر  .0
 (.Johnson and Christensen, 2014) شود میاستفاده 

 شاود  یما کیاد  أیات یک یاا چناد ماورد ت   ئ( ش لی از پژوهش کیفی است که در آن بر جزCase study research methodموردپژوهی ) پژوهشروش . 1
(Johnson and Christensen, 2014.) 

تغییرات سیساتماتیک یاک    تأثیرات ۀشد کنترل ۀمشاهد( روشی است که در آن با Non-Experimental research methodروش تحقیق غیرتجربی ) .5
 (.Johnson and Christensen, 2014) شود میان شناسایی روابط علی فراهم یا چند متغیر، ام 
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 یریشگیو پ تمش ال ییشناسا کمک بهتر  بهتر و سریع یبردار بهرهبرای را  اجرا ریدر مس ی این طرحرو شیپ یها چالش

 .کردمشخص  ها از آن

 .است شده  یآور جمع (پرسشنامهمیدانی )از نوع و  یبه روش اسنادنیز پژوهش حاضر  منظور به ازیموردناطالعات 

و طی  استفاده، ویرایش سوم( 4010)حرم مطهر حضرت زینب )س(  ةنخست از طرح جامع توسع ةدر وهل بدین منظور

 میدانی آوری اطالعات جمع دوم نیز ة. در وهلشدستخراج در ارتباط با موردپژوهی ا ها سنجهتحلیلی از متون وضعیت 

سطح مشارکت زمینه، طرح توسعه صورت گرفت. در این  ن و مدیرانایمتصد، کارشناسان پرسشنامه به ةارائ کمک به

جذب ی، گذار هیسرما ۀ، نحومردم یبرا یمسائل مال تیشفاف، نفعان یذ، ارتباط کارشناسان و آنانبرخورد با  ۀساکنان، نحو

طرح  یو اجرا نفعان یذیند مدیریت شهری، توجه به منافع مالی اخصوصی، تخصص کارشناسان، نوع فر گذار هیسرما

 که شد  یآور جمعن و افراد مسئول در این طرح اپرسشنامه به متخصص ةارائ کمک به شده مشخصزمانی  ةبراساس برنام

ن تولیت نفر(، مسئوال 7ن شرکت مشاور )اامل گروه مهندساعضای جامعه شهمة آماری از  ةبودن جامع کوچکدلیل  به

 نفر( بهره گرفته شد. 2 7نفر( و کارشناسان شهرداری ) 1حرم )

و  یفرهنگ ،یسبز، آموزش یفضاها یو نگهدار احداث، ها یورود تعداد، بناهاارتفاع ی ها سنجهی مربوط به ها داده

 ها یاختالط کاربر زانیم، و دوچرخه ادهیعابر پ منیا یدسترس زانیمی، ونقل عموم حمل یها ستگاهیبه ا ی ینزدی، ورزش

، نگیپارک تیوضع، و مأموران سینظارت پل زانیم، فضا در شب ینورپرداز تیوضعی، مبلمان شهر تیوضع، ها تیو فعال

نیز  اجرا یبند زمان جدولی، و نظارت اجتماع یریحضورپذ زانیم، فرار یها و کاهش راه ها یو خروج ها یورود کنترل

ی ها دادهنیز  تیدرنها ی شده است.آور جمع 4س( و از طریق تحلیل محتوا) نبیزحرم حضرت  ةبراساس اسناد طرح توسع

 ییها حل راهی و بند تیاولومشخص و « از آن یناش تأثیراتو  ش ستحاالت  لیو تحل هیجزت» کمک به آمده دست به

بهره گرفته که  2از گروه دلفی FMEAی فرم ت نیک ها ستونیل برخی از ت مبرای . همچنین شدارائه ها  آن بهبودبرای 

 زینبیه اصفهان ةو دانشجویان شهرسازی آگاه بر شرایط محلاستادان آماری پرسشنامه و تعدادی از  ةمنتخب جامعشد 

 از فضا وجود ندارد(. کنندگان استفادهام ان دریافت نظرات نشده است، دلیل این ه طرح مورد بررسی هنوز اجرا  به) بودند

FMEA از  یریو بر جلوگ استآن  ندیااز وقوع مش ل در محصول و فر یریشگیو پ ییشناسا یسامانمند برا یروش

 ,.Li et al؛ 1 :4071درموت و هم اران،  مکتمرکز دارد ) یمشتر تیرضا شیو افزا یمنیا شیو نقص، افزا بیبروز ع

 نیا. صنعت است ةشده در عرص و شناخته خطر تیریمطرح در مد یها ازجمله روش FMEA کیت ن (.998 :2017

 شنهادیپ ةو ارائ اه حلراه نیتر نهیهز کم افتنی زیو ن یاحتمال از وقوع مش الت یریشگیو پ هاخطا ییروش بر شناسا

از بروز  یریشگیپ کمک به ندیافر نانیاطم تیقابل شیافزا FMEAهدف  .دارد دیحل مش الت تأک برایزنده اس

مبتنی بر  FMEA، ت نیک یطورکل بهست. ها از آن ینامطلوب ناش یامدهایو کاهش پ ستمیس ۀشد ییشناسا یها نقص

                                                           
1. Content analysis 

2. Delphi method: متوالی یاا رانادهایی تاوبم باا      یها از پرسشنامه یا ست. این ت نیک به مجموعهها کیو پرکاربردترین ت ن نیتر جیت نیک دلفی جزء را
 (.4013و هم اران،  ی)بلوچت ن اسادنبال دستیابی به حداکثر توافق در میان گروهی از متخصص فردی، به یها اوتکاستن قض بابازخورد اشاره دارد که 
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که درنهایت، به تش یل جدول  ردیگ یصورت مرحله م 43کردن  طی کمک بهآن ی منظم و هدفمند بوده که اجرا ییندافر

 :Zhou and Stalhane, 2004؛ Shafiee et al., 2019: 2 ؛4014 )داوودپور و صبوری، شود یممنجر  FMEAیا فرم 

 :کند یمرا بیان  FMEAهای ت نیک  مزیت نیتر مهم 4نمودار  (.28-29

 

«ازآنیناشتأثیرا وشکستحاال  یوتحلهیجزت»کیتکنیهاتیمز.9نمودار

(Chang and Sun, 2009; Carbone and Tippett, 2004; Sankar and Prabhu, 2001؛9988:44،یعطاوافخمیی)آقا

کیفیت فضاها و رفع مش الت و  یدنبال ارتقا بهی و طراحی فضای شهری زیر برنامهآن  تبع بهدانش شهرسازی و 

مسائل کیفی کارشناسان کردن  و کمی مند قاعدهیند افردلیل  به FMEAت نیک  دیگر . از سویهاست آن ش ستعوامل 

. وجه تفاوت این ت نیک با سایر کند میکاهش خطرات و مش الت احتمالی رهنمون  رمنظو بهرا به نتایج کارا و عملی 

کردن  فراهمبرای ثبت نتایج تحلیل  و ها آنسازی  کمیی علل بروز مش الت و نیب شیپشهرسازی  ةی عرصها کیت ن

ت نیک صنعتی با  ی مفاهیم اینساز معادلبا  توان یم جهیدرنتحل مش الت در آینده است. منظور  بهمرجعی کامل 

. همچنین این ت نیک کردشهر و فضاهای شهری مهیا  ۀدر حوزرا ی از آن ور بهرهو مفاهیم شهرسازی ام ان  ها شاخص

و هنوز هستند که بالقوه  کند یمیک ت نیک کنشی )در مقابل واکنشی( ام ان شناسایی عوامل ش ستی را فراهم  منزلة به

)علیزاده،  دنده یموارد ام ان موفقیت و مقبولیت هر طرحی را پیش از اجرا افزایش این مهمة  .اند نشدهبالفعل تبدیل 

 (Khaiyum and Kumaraswamy, 2014: 681؛ 06: 4011

FMEAیندتکنیکافر

مش الت و  شتریب ییها ما را در شناساستون نیا لیکه ت م شود یم لیتش  ییها عناصر و ستون برخیاز  FMEAفرم 

ی این فرم به ترتیب شامل ها ستون .کند میها رهنمون  رفع آن برای یاقدامات اصالح جهیو درنت ها ن آ ۀندآور وجود بهعلل 

RPN و کشف احتمالی، جار یها کنترل، وخامت، تأثیرات، رخداد، علل، حالت خطا، عمل رد
)برآورد اولویت مش الت(  4

 .ده استشارائه  FMEA کیت نیند اشرح مختصری از فر 2. در نمودار است

                                                           
1. Risk Priority Number 
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«ازآنیناشتأثیرا وشکستحاال  یوتحلهیجزت»کیتکنیاصلیهارا .7نمودار

(Varmazyar and Rasoulzadeh, 2015؛9916وهمکاران،ییرای؛ب9914وهمکاران،یالمدوار؛9919،یصدورو)داوودپور

معرفیموردپژوهی
شهرداری اصفهان قرار گرفته  41 هدر منطق هینبیز همحل ۀدود)س( اصفهان در مح نبیزاده ز حرم امامفضای شهری 

 ةه تار و مداخل 41مستقیم با مساحت تقریبی  ةمداخل ۀحرم حضرت زینب )س( دارای یک محدود ةاست. طرح توسع

و های م مل آن ها و فعالیتحرم مطهر و ایجاد کاربری ةکه مربوط به توسع استه تار  03غیرمستقیم با مساحتی حدود 

 در اصفهان( س) زینب زاده امام حرم شهری فضای ةتوسع طرح است. 41 ةهای منطقجبران کمبود سرانههمچنین از 

 وقفه سال دو از پس درنهایت. ن رد کسب را الزم های موافقت که شد تهیه زاده امام حرم ۀمحدود برای تنها 4013 سال

 نسبی موافقت که شد ارائه محدوده برای جدیدی های طرح و هگرفت سر از جدی صورت به دوباره طرح این 4012 سال در

 های طرح نهایی بررسی با 4012 ماه آبان در طرح متولیان و کارفرما میان جلساتی طی از پس درنهایت .کرد کسب نیز را

 شد اگذارو حرم تولیت به اصفهان شهرداری سوی از زینب حضرت حرم ةتوسع طرحة نام تفاهم امضایدلیل  به شده ارائه

 کمیسیون تصویب به 4011 سال در نیز توسعه نهایی طرح. کند اقدام مشاور شرکت توسط طرح ةتهی به حرم تولیت تا

 .رسید اصفهان استان 5 ۀماد

قسمت جنوبی  که ی شده استنیب شیپمس ونی  ةپهن ۀطرح پیشنهادی در قسمت شمال و شرق محدود براساس

علمیه قرار گرفته است.  ۀزاده و حوز ، در بخش شمال غربی نیز حرم اماماستتجاری  ةزاده و پهن شامل فضای شهری امام

ستاره، زائرسرا، آموزشی و  0ستاره، هتل  5هتل مانند یی ها یکاربرشهری شامل  ۀی خدماتی در حوزها پروژههمچنین 
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ی شده است. موقعیت نیب شیپ 41 ةبخشی از کمبودهای منطق نیتأمتجاری و پارکینگ برای  -اداری ةخدماتی و مجموع

 مشخص شده است: 4 ةو طرح پیشنهادی در نقش

 

)س(اصفهاننبیزادهزحر اما مستقیموغیرمستقیمةمداخلةموقعیتمحدود.9شک   

عنوان  عنوان موردپژوهی این است که این طرح هنوز به حرم حضرت زینب به ةانتخاب طرح توسعدلیل ترین  مهم

 شده هیتههای ارزیابی ریسک برای بررسی طرح  توان از روشاجرایی نرسیده و به همین دلیل می ةلفضای شهری به مرح

که به موفقیت چندانی دست  است های مختلف شبیه به این پروژه در شهر اصفهاناستفاده کرد. دلیل دیگر وجود طرح

( که اهمیت 4012و سهراب،  4014زبردست و امامی، شرقی خیابان چهارباغ( ) ةع( و بدن) یعلاند )مانند میدان امام نیافته

های طرح ةعالوه تعدد تهی کند. بهحرم مطهر حضرت زینب )س( را قبل از اجرا دوچندان می ةبررسی و ارزیابی طرح توسع

ای و جذب گردشگران صورت مرکزیت منطقه انداز این طرح که به فضاهای مذهبی در کشور و همچنین چشم ةتوسع

 .دیافزا یمبر اهمیت بررسی این طرح  ،تاسمذهبی 

 یپژوهشهاافتهی

یارزیابیهاسنجهبررسیوضعیت

صورت  به روش میدانی )به شده یگردآوربراساس اطالعات  2شده در جدول  های معرفی وضعیت سنجه ،در این بخش

در  د. وضعیت هر سنجه نیزشبررسی  4ی موجود( براساس طیف لی رتها گزارشاسناد و  کمک به( و اسنادی )هپرسشنام

 .شدپنج سطح کامالً مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و کامالً نامناسب مشخص 

                                                           
1. Likert 
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 هاسنجهحیتوضوشرح.7جدول

زادهاما حر فرایدرسنجهبهمربوطتوضیحا  سنجه مؤلفه مربوطتصویر   
فرایوضعیت

زادهاما حر   

ی
کالدد



 ابناه ارتفاع

 برای ارتفاع متر 13 درنظرگرفتن و حرم برای ارتفاعی مناسب حریم حفظ
 مطهر حرم به 41 ةمنطق نقاط سایر از راهبردی دیدهای وجود حرم،

 موسی بنت( س) زینب حضرت مقدس ةآستان ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز)
 (.4010 ،(ع) جعفر بن

 

 مناسب کامالً

 هاورودی کیفیت
 ۀحوز) مناسب دید بدون و نشده تعریف و فرعی یها ورودی تعدادی دارای

 بن موسی بنت( س) زینب حضرت مقدس ةآستان ةتوسع طرح مدیریت
 (4010 ،(ع) جعفر

 

 مناسب

 سبز، فضاهای نگهداری و احداث
 ورزشی و فرهنگی آموزشی،

 های سرانه تأمین بر عالوه پیشنهادی، ةسران و سطوح جدول براساس
 مدیریت ۀحوز) است شده توجه هم ای منطقه ایه سرانه تأمین به محلی
 ،(ع) جعفر بن موسی بنت( س) زینب حضرت مقدسه آستانه توسعه طرح

4010) 
 

 مناسب کامالً

 هایایستگاه به نزدی ی
 عمومی ونقل حمل

 2 خط ایستگاه قرارگیری و اتوبوس ایستگاه با متری 033-233 ةفاصل
 حرم مجاورت در متر

 شهرداری ترافیک و ونقل حمل معاونت ،isfahantraffic.ir سایت)
 (اصفهان

 

 مناسب کامالً

 و پیاده عابر ایمن دسترسی میزان
 دوچرخه

 میان در پیاده صرفاً محور پیشنهاد پیشنهادی، معابر مناسب مراتب سلسله
 رخهدوچ ۀویژ مسیر پیشنهاد شهری، فضای و حرم فضای

 مقدس ةآستان ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز به ارجاع طریق از اسنادی)
 (4010 ،(ع) جعفر بن موسی بنت( س) زینب حضرت

 

 مناسب کامالً

 و ها کاربری اختالط میزان
 هافعالیت

 4.است 76/3 برابر ها کاربری اختالط برای شانون آنتروپی شاخص
 مقدسه آستانه توسعه طرح مدیریت حوزه به ارجاع طریق از اسنادی)

 (4010 ،(ع) جعفر بن موسی بنت( س) زینب حضرت
 مناسب 

ی
اجتماع

 

 ساکنان مشارکت سطح
 از رسانی اطالع همچنین و مصاحبه و پرسشنامه مشاوره؛ -رسانی اطالع
 مشارکت سطح ارنشتاین مشارکت نردبان براساس محلی دفتر طریق

 (پرسشنامه) شود می شامل را جزئی

 

 مناسب

 طرح ساکنان با برخورد نحوه
 توسعه

 (ت نوکرات) ساالر فن
 (پرسشنامه)

 نامناسب کامالً *

 نفعانذی و کارشناسان ارتباط
 کارشناسان با مستقیم ارتباط ام ان و توسعه طرح محل در دفتر وجود

 (پرسشنامه)

 

 مناسب کامالً

 شهری مبلمان وضعیت
 مبلمان به توجه بدون

 مقدس ةآستان ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز به اعارجکمک  به اسنادی)
 (4010 ،(ع) جعفر بن موسی بنت( س) زینب حضرت

 

 نامناسب کامالً



                                                           
ۀ دهناد  نشاان  نیاز  4مقادار   .بودن کاربری زمین است که کمتر پایادار اسات   دستکی ۀدهند تا یک است که عدد صفر نشان مقدار شاخص آنتروپی از صفر. 4

 .(Song et al., 2013)ط است که پایدارتر است تالحداکثر تنوع و اخ

http://isfahantraffic.ir/


 779...پیشگیریوح مشکال احتمالیمنروربهپیشازاجرایشهریفراةطرحتوسعارزیابی:پرورنوراییوخلی 

 هاسنجهحیتوضوشرح.7جدولادامة

زادهاما حر فرایدرسنجهبهمربوطتوضیحا  سنجه مؤلفه مربوطتصویر   
فرایوضعیت

زادهاما حر   

ت
امنی



 نظارت و پذیری حضور میزان
 اجتماعی

 آسایش به کافینا توجه  و میدان فضاسازی بدون) فضا فعال های لبه
 (س) زینب حضرت مقدس ةآستان ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز) (اقلیمی

 (4010 ،(ع) جعفر بن موسی بنت
 

 نامناسب

 شب در فضا نورپردازی

 تجهیزات طراحی و گرایی زمینه به توجه بدون) بصری رفاه تأمین
( س) زینب حضرت مقدس ةآستان ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز) (روشنایی

 (4010 ،(ع) جعفر بن موسی بنت

 

 نامناسب کامالً

 پلیس نظارت
 حضرت مقدس آستانه ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز) پلیس نظارت بدون

 (4010 ،(ع) جعفر بن موسی بنت( س) زینب
 نامناسب کامالً *

 پارکینگ وضعیت

 به یتوجه بی) طرح نیاز براساس و شده بینی پیش و بسته فضای
 (ندارد مناسب پارکینگ که حرم مجاورت در حوزه مانند عمده های کاربری

 موسی بنت( س) زینب حضرت مقدس ةآستان ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز)
 (4010 ،(ع) جعفر بن

 مناسب *

 و ها خروجی و هاورودی کنترل
 فرار های راه کاهش

 مقدسة آستان ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز) خروجی و ورودی نظارت بدون
 (4010 ،(ع) جعفر بن موسی بنت( س) زینب حضرت

 

 نامناسب کامالً

ی
صاد

اقت


 دممر برای مالی مسائل شفافیت
 در نهاآ مالی اطالعات ةارائ) اطالعات بودن پنهان و رسانی اطالع بدون

 .(است بوده گذار سرمایه جذب جهت در یا طرح های گزارش
 (پرسشنامه)

 نامناسب *

 گذاریسرمایه ۀنحو
عده برای پروژه سود انحصار و محدوده از خارج کالن گذار سرمایه جذب

 (اطالعاتی رانت) خاص ای
 (هپرسشنام)

 نامناسب کامالً *

 خصوصی گذارسرمایه جذب
 درصد 53-23 بین
 (پرسشنامه)

 متوسط *

ی
مدیریت



ذی) طرح کارشناسان تخصص
 (مدخالن

 عمران، معماری، شهرسازی،) نیاز مورد گوناگون های تخصص از استفاده
 ...(و اجتماعی علوم
 (پرسشنامه)

 مناسب کامالً *

 شهری مدیریت فرآیند نوع
 سنتی تمدیری
 (پرسشنامه)

 نامناسب کامالً *

 نفعان ذی مالی منافع به توجه
 (ت نوکرات) ساکنان راندن بیرون و ملک خرید

 (پرسشنامه)

 

 نامناسب کامالً

ن
زما



 ةبرنام براساس طرح یاجرا
 شده مشخص زمانی

 سال دو از بیش
 (پرسشنامه)

 نامناسب *

 اجرا بندی زمان جدول
 ةتوسع طرح مدیریت ۀحوز) هاپروژه تمام شامل ،اجرا بندی زمان جدول
 (4010 ،(ع) جعفر بن موسی بنت( س) زینب حضرت مقدس ةآستان

 هکتاری94زمانبندیاجراییمحدوده


سالپنجمسالچهار سالسو سالدو سالاول

آزادسازیها

A----

B1B2---

D1D2--

E1وE2E3E4--

ساخت

A1وA2A3---

-B1B2--

--D1D2-

E1E2E3E4-

C1C2وC3C4وC5-

E4وE3D2وD1وE2B2وB1وE1A3وA2وA1-بهرهبرداری

 
 

 مناسب کامالً
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 )س(نبیحر حرر زیشهریفرابندیوبررسیعملکردهایاولویت

فه برای هر مؤل شده استخراجی ها سنجهبراساس  )س( نبیحضرت زتحلیل فضای شهری حرم  ،در بخش قبل

فضای  آل دهیاتا حالت را ی که بیشترین فاصله ا مؤلفهبرای تعیین  لی رت صورت گرفت. گانه پنجمطابق با طیف 

نیز  0که در جدول  طور همانمنظور  سازی شود. بدین کمی 2الزم است وضعیت هر مؤلفه براساس جدول دارد، شهری 

و شده گرفته  درنظر 4و وضعیت کامالً نامناسب برابر  5ر ابتدا در طیف لی رت، وضعیت کامالً مناسب براب ،مشخص است

آن محاسبه  ازاتیمجموع امت متوسط کمک به امتیاز هر مؤلفه ینسب نیانگمی تیدرنهاسپس مجموع امتیاز هر مؤلفه و 

 .داردفضای شهری  آل دهیااز وضعیت  را ی بیشترین فاصلهنوع بهامنیت کمترین امتیاز و  ةاساس مؤلف شده است. براین

 هامؤلفهازیامتنیانگیم.9جدول

امتیازمجموعنسدیمتوس امتیازمجموعسنجهتعدادمؤلفه
 6/1 21 6 کالبدی
 7/2 44 1 اجتماعی
 1/4 1 5 امنیت
 2 6 0 اقتصادی
 0/2 7 0 مدیریتی
 5/0 7 2 زمان

FMEAتکمی فر 

تبدیل این مرکز زیارتی به کانون گردشگری مذهبی در برای زینب )س(  زاده امامرم ح ةبا عنایت به اهمیت طرح توسع

و  ها یژگیوبیان  همچنینشهرداری اصفهان و  41 ةزینبیه و منطق ةی و کاهش مش الت محلالملل نیبسطح ملی و 

طرح راه ارهایی با  پس از اجرای ،ها آنبرای حل مش الت احتمالی و پیشگیری از وقوع  باید FMEA ت نیک های قوت

تا را امنیت که بیشترین فاصله  ةبر مبنای مؤلف FMEAباید فرم ت نیک  به این منظورشود.  ارائهاولویت  ةتعیین درج

 .شودت میل  دارد شده در ارتباط با فضای شهری بررسی آل دهیافضای شهری 

برای  .موجود از طرح توسعه تهیه شد اه ی حاصل از پرسشنامه و تحلیل اسناد و گزارشها دادهاین فرم براساس 

و استادان آماری پرسشنامه و تعدادی از  ة، وخامت و احتمال کشف از گروه دلفی )منتخب جامعتأثیراتی رخداد، ها ستون

ی رخداد، وخامت ها ستونبا ضرب  تیدرنها .بهره گرفته شد 4اصفهان( ةزینبی ةدانشجویان شهرسازی آگاه بر شرایط محل

 برآورد اولویت علل مش الت تعیین شد. عنوان به RPN( مقدار 2کشف )براساس نمودار و احتمال 

 

 

 

                                                           
س( در زمان پژوهش حاضر و از سویی نیاز به تخصص در ت میل ایان فارم، از نظار سااکنان در     ) نبیز زاده امامدلیل اجرانشدن کامل طرح توسعة حرم  به .4

 ت میل این جدول استفاده نشده است.
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 FMEAکیتکنیاجرا.4جدول

 )س(ینتحر حرر زةتوسعطرحمشکال درسازیینهوکمیشگیریمنرورپبهFMEAیکتکنیریکارربه

 وخامت تأثیرا  رخداد عل  حالتخطا عملکرد
هایکنترل

 جاری

لاحتما
 کشف

RPN 

اصفهانینبزادهزحر اما یشهریفراةازطرحتوسعFMEAیکتکنیکنندراندراجرامشارکتتوصیف
 اصفهان(ةیندیزةمحلشرای برآراهشهرسازیدانشجویانواستادانازیحر وتعدادیتتولی،شرکتمشاور،شهردارنامتخصصازمتشک دلفی)رروه

 فضاااای و حااارم طراحاای 
 الزم امنیاات بایااد شااهری

 باا  را کننادگان  اساتفاده  برای
 ةمحلا  هاای زمیناه  به توجه

 فراهم کند. ینبیهز

 منظااور بااه کااه شااهری میاادان
 و اجتماااعی تعااامالت افاازایش

 احاداث  منطقاه  مرکاز  عناوان  به
اهاداف نخواهاد    ینبه ا ،شود می
 یااتامن یاادو در اثاار تهد یدرساا
و  یخااال ییعنااوان فضااا  بااه

 .کندیطردشده عمل م

 رپردازینو
 در فضا نامناسب

 شب
1 

 1 شبانه امنیت کاهش .4

 و کارشناسان
 مدیران طراحان،

 نمسئوال و
 طرح اجرای

43 

143 
زمان به فرم  هم توجه نبود .2

 یزاتو عمل رد تجه
 ینورپرداز

7 603 

 یبه هماهنگ یتوجه بی .0
 و روز در شده یدهعناصر د
 با شب در که عناصری
د نشومی هدید نورپردازی

و  یتحفظ هو برای)
 (ییخوانا

6 513 

 مناسبنا نظارت
 پلیس

6 

 زمان و فضا شدن فراهم .4
 مجرمان برای

1 
 و کارشناسان

 طرح، طراحان
 مسئول مدیران

 فضا،
 و مدیران
 اجرای نمسئوال

 طرح

1 

011 

ناهنجار  یرفتارها یشافزا .2
 و نامتعارف

1 011 

دهاستفا یلکاهش تما .0
 حضور برای کنندگان

 فضا در طوالنی
7 006 

 کنترل و نظارت
 هاورودی نامناسب

 هایخروجی و
راه وجود و فضا

 فرار های

5 

افراد در  یتکاهش امن .4
 یشهر یفضا

1 
 و کارشناسان

 طرح، طراحان
 مسئول مدیران

 فضا،
 و مدیران
 اجرای نمسئوال

 طرح

7 

045 

 یدخر یکاهش تقاضا برا .2
 یتجار یحدهاوا

1 213 

 اجتماعی نظارت
 اندک

1 

 و کارشناسان 1 هایناهنجار یشافزا .4
 طرح، طراحان
 مسئول مدیران

 فضا،
 و مدیران
 اجرای مسئولین
 طرح

43 

613 
 
613 
 

کاهش حضور زائران حرم  .2
 یشهر یدر فضا

1 

 و نقش شدن رنگ کم .0
 فضا در بانوان حضور

7 
563 

 فضاسازی
 ضعیف و نامناسب

 شهری فضای در
43 

 یشآسا نشدن تأمین .4
و کاهش  یمیاقل

 فضا پذیریحضور
1 

 و کارشناسان
 طرح، طراحان

 و مدیران
 اجرای نمسئوال

 طرح

43 

133 

 های پاتوق نگرفتن ش ل .2
 کاهش و فضا در فعال

 پویایی
1 133 

مشکال ةدشیبندهیناحوترسیمنمودارFMEAتفسیر

کمک  به FMEAیند انیازمند تفسیر فر ها شنهادیپگیری برای فضای شهری و رسیدن به اقدامات و شروع مقدمات تصمیم

 دالیل از هریک چون شد. مشخص موردنظر عمل رد خطای حالت FMEAبراساس جدول  هاست. RPNامتیازدهی 

 ها پیشنهاد و اقدامات ةارائ منظور به بندی اولویت و FMEA دینافر تفسیر، داشت دنبال به را مختلفی تأثیرات شده عنوان

 5 جدول صورت به RPN میانگین خطا حالت از ناشی علل از هریک برای پس ؛تسها RPN میانگین ةمحاسب نیازمند

 :است
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 RPNنیانگیم.7لجدو

خطاحالتعلت ردیف میانگین  RPN 
شب در فضا نامناسب ینورپرداز 4  663 
پلیس مناسبنا نظارت 2  061 
ورودی نامناسب کنترل و نظارت 0 خروجی و ها راه وجود و فضا های فرار های  217 
اندک اجتماعی نظارت 1  640 
شهری فضای در ضعیف و نامناسب فضاسازی 5  133 

 

دسته )شامل علل خطای پنج بندی آن را در قالب  ناحیهتوان می ،هاست RPNکه مربوط به مقادیر  5جدول براساس 

 :کردترسیم  0نمودار صورت  ( و بهقبول رقابلیغناچیز تا 

 

RPNبندیناحیه.9نمودار

و  شود یمتلقی  قبول رقابلیغفضاسازی ضعیف و نامناسب فضای شهری حرم از عوامل ش ست ، 0براساس نمودار 

ل باالی ش ست است. همچنین کنترل نامناسب نظارت اجتماعی اندک و نورپردازی نامناسب از جمله عوامل با احتما

بیشتر بر  با توجهبنابراین با عنایت به اولویت مش الت و  ؛ی استپوش چشم قابلی نوع بهی فرار ها راهو وجود  ها یورود

موارد تا هنگام اجرا این  شود یمراه ارهایی پرداخته  ةارائدر ادامه به  ،و دارای احتمال باال قبول رقابلیغحاالت ش ست 

را به  ها آن)شود جلوگیری  حد ام اندر این پژوهش پس از اجرا تا  شده یبررسو از بروز مش الت بگیرد مورد توجه قرار 

از این  ندهیدر آو کند را فراهم )س(  نتیحرم حضرت ز ةطرح توسعموفقیت و مقبولیت  نیز بستر تیدرنها .حداقل رساند(

 شهر اصفهان یاد شود. ةزینبی ةی مش الت محلساز نهیکمنی و گامی شایان در بازآفری عنوان بهطرح 
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اقداما پیشنهادیاجراییارائة

گرفته برای مش الت باید به ارائه  ی صورتبند تیاولو براساسو تفسیر آن  FMEAدنبال ت میل فرم  در این بخش به

 پرداخت: ها شنهادیپاقدامات و 

فضاسازی و تجهیز  ،در یک فضای شهری موفق ایشهری:اولویتاول؛فراسازینامناسبوضعیفدرفر

 شود: صورت زیر ارائه می به ییها شنهادیپبرای حل این مش ل  که یی استابتدافضا برای افزایش حضورپذیری امری 

و  یوگو، باز نشستن، گفت یمناسب برا یبه مبلمان شهر ها آن زیتجه کمک بههای مطلوب و فعال ایجاد پاتوق -

 ؛نما آب بز وس ی، فضایآبخوری(، خوان روزنامه ستگاهیا انندم)آموزش 

 ؛استفاده از عناصر طبیعی برای ایجاد سایه و آسایش اقلیمی -

 ؛برای پویایی فضا( نما آببرای مثال با ایجاد حوض و ) دانیمایجاد مرکز ثقل برای  -

 میدان و صحن حرم مطهر.و توجه به ی پارچگی فضای  سازی مناسب با استفاده از کف فضا کیتف  -

 شبینورپردازاولویتدو ؛ در نامناسبفرا نورپردازی فضا گامی مؤثر در افزایش کیفیت محیطی، :

 شود: صورت زیر ارائه می به ییها شنهادیپبرای حل این مش ل  که خوانایی و افزایش امنیت شبانه است

در طیف سبز و آبی باشد و  شده انتخابمنبع نوری  رنگ ،روشنایی و نورپردازی فضای شهریبرای  شود یمتوصیه  -

دلیل ایجاد حس  به کم اریف روشنایی بسالاختهای مجاور باید به حداقل برسد )از طرفی هم م انمیان نسبت روشنایی 

 و منابع نوری براساس کارکرد و موقعیت توجه شود. ها چراغهمچنین به فواصل نصب  .(شودی نواختی توصیه نمی

 ؛شبو خوانایی هنگام  یابی منظور تسهیل حس جهت به هاگنبد و گلدسته ۀردازی ویژنورپ -

 ی تف یک شود.ساز کفبهتر است فضا از طریق نوع  -

 شود: زیر ارائه می ییها شنهادیپبرای حل این مش ل  نرار اجتماعیاندک:اولویتسو ؛

 ؛فضای شهری و طراحی بازشوها به سمت شبانه یایفعال و پو یمایس جادیا -

 ؛روز در فضا نقاط روشن و فعال وجود داشته باشددر طول شبانه که ینحو به ؛لحاظ زمانی ازهای متنوع ساماندهی کاربری -

 ؛و نظارت کم دیدر مناطق باد تیجاذب جمع یها یکاربری نیگز م ان -

 شدن فضا. نظور فعالم های مشارکتی یا شرایطی برای واگذاری واحدهای تجاری بهاستفاده از روش -

 شود: زیر ارائه می یها شنهادیپبرای حل این مش ل  :سیمناسبپلنانرار اولویتچهار ؛

 ؛در شبویژه  ، بهدر فضا مأمورانزنی  به همراه گشت مأموراناستقرار  یم ان و محل مناسب برا ینیب شیپ -

 استفاده از دوربین برای کنترل فضا. -

نرار وکن برای هایفرار:هایفراووجودراههاوخروجیترلنامناسبورودیاولویتپنجم؛

 شود: زیر ارائه میی ها شنهادیپحل این مش ل 

 ؛ها در محیط خارجورودی کمک بهپیوستگی مناسب ورودی با خیابان و ایجاد ام ان رؤیت فضا و صحن  -

 ؛یرودجانبه بر و نظارت مستمر و همه جادیا نورپردازی مناسب ورودی و -

.گزینی عناصر جذاب مقابل ورودیم ان کمک بهایجاد حس کنج اوی برای شهروندان در خارج از فضا  -
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شنهادهایپةارائویریرجهینت
 ها آنپس از اجرا با  حاضرطرح  مم ن استیی است که ها چالشو  از مش الت یریجلوگهدف اصلی این پژوهش 

 یاحتمال یدهایمش الت و تهدو بگیرد الزم صورت  یها یو بررس یابیارز ،اقبل از اجر ؛ بنابراین بایدشود رو روبه

نخست با بررسی منابع معتبر و  ةدر وهل )س( نبیحرم حضرت ز ةطرح توسع ارتباط با در رو شیپپژوهش  .شود ییشناسا

 ةدر مرحل .شد و موفق استخراج آل دهیایک فضای شهری  شدۀ ی ارزیابیها سنجهشهرسازی  نظران صاحب های دیدگاه

سپس  .دشموردی بررسی  ةدر ارتباط با نمون ها سنجهوضعیت  ةپرسشناممانند یی ها روشبعد با بررسی اسناد موجود و 

با موردی پرداخته شد و در گام بعدی نیز  ةی ابعاد فضای شهری در ارتباط با نمونبند تیاولوطیف لی رت به  کمک به

 ،فضای شهری داشت آل دهیاتا حد را ی که بیشترین فاصله ا مؤلفه ،ز گروه دلفیی اریگ بهرهو  FMEAفرم  استفاده از

 شد. ارائهبندی و در پایان اقدامات اصالحی  علل ش ست آن اولویت شد. همچنین لیتحل

لحاظ ابعاد کالبدی، امنیت، اجتماعی، اقتصادی و  از آل دهیانتایج حاکی از آن است که ایجاد و توسعه یک فضای شهری 

)براساس طیف لی رت( مشخص  ها پرسشنامهمطابق اسناد و  ها سنجهپس از بررسی وضعیت  .ی استبررس قابلمدیریتی 

در ادامه نیز پس  .دارند آل دهیاو بیشترین فاصله را تا ایجاد فضای شهری   نیکمترترتیب  کالبدی و امنیت به های همؤلف ،شد

 دربارۀنظر میزان اهمیت برای اقدام( نتایج  بندی حاالت ش ست )از ویتاول و RPN ریتفس، براساس FMEAاز فرم ت نیک 

 ی شد:بند تیاولوزیر صورت  ( بهدارد آل دهیاتا فضای شهری را امنیت )که بیشترین فاصله  ةمؤلف

 اولویت اول: فضاسازی نامناسب و ضعیف در فضای شهری؛ .4 

 ؛نامناسب فضا در شب ینورپردازاولویت دوم:  .2 

 نظارت اجتماعی اندک؛ ولویت سوم:ا .0 

 ؛سیمناسب پلنانظارت اولویت چهارم:  .1 

 های فرار.های فضا و وجود راهها و خروجیاولویت پنجم: نظارت و کنترل نامناسب ورودی .5 

را حرم  یشهر یفضا اهداف و کارکرد ها مم ن است آن فوقموارد ی به توجه بیصورت  ، درطرح یبعد از اجرا

ی )ع( امام عل دانیمپروژۀ یی چون ها تجربه امروز با یکه در شهرها یاتفاق ایجاد کنند؛موفق نا ییو فضا نندک دیتهد

نیز براساس حاالت  تیدرنها .اند شدهکمتر استفاده  و نشده رفتهیمردم پذ از سویکه  ییهافضا ؛ یعنیدرک است کامالً قابل

 شد. ارائهکاهش مش الت پس از اجرا  منظور بهاین فضای شهری  اقدامات پیشنهادی برای بهبود ،امنیت ةمؤلفش ست 

از  ،زندگی اجتماعی شهروندان و حیات شهری است ۀدهند ش ل ،شهری ةیک فضای شهری که در عرص، در این پژوهش

فضای شهری صورت  بارۀدرپیش از این یی که ها پژوهشاین پژوهش یا سایر  ة. مقایسشدمنظر ابعاد مختلف بررسی 

ت یک فضای یامن ةی ایجاد یا توسعه فضای شهری توجه کمتری به مؤلفها طرح بیشتر کند یممشخص  است، تهگرف

 .دنکن یمفضاها را ایجاد  نبودن موفق ةکه زمین دنریگ یمد و غالباً با محوریت کالبدی و اقتصادی ش ل نشهری دار

ز وقوع واقعه است که نوآوری این پژوهش نیز مبتنی بر اصل پیشگیری قبل ا FMEAت نیک  ،که اشاره شد طور همان

کاهش مش الت این فضای  رب تأثیر فراوانی تواند یماست و  شدهدر استفاده از این ت نیک برای فضایی است که هنوز اجرا ن
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ژه و به اطالعات کافی افراد دخیل و مسئول در یک پرو با توجه دیگر، شهری و موفقیت آن پس از اجرا داشته باشد. از سوی

با استفاده از ت نیک  توان یمشهرسازی آگاه از پروژه(  نظران صاحبی از یک گروه دلفی )متش ل از ریگ بهرههمچنین 

FMEA که در پژوهش  طور همان کرد؛ بنابراینکمک شایانی  آل دهیافضای شهری به حد کردن  به نزدیک ،قبل از اجرا

ی ها طرح ةیا واحدهای مرتبط با تهی ها یشهرداردر  FMEAی با عنوان تیم باید ،نیز اشاره شده است داوودپور و صبوری

تأکید و پیشنهاد این پژوهش برخالف پژوهش مورد اشاره این است که فعالیت اصلی این تیم پیش  شود، اماشهری تش یل 

و  شدن به جذاب ها آنلل با عی مرتبط ها شنهادیپ ةارائشناسایی حاالت ش ست احتمالی و  کمک بهباشد تا  ها طرحاز اجرای 

ی شهرداری )با ایجاد فضاهایی کارا و ها تیفعالکمک کنند تا از این راه جلب اعتماد شهروندان به  ها طرحدن کر آل دهیا

و هم اری با شهرداری افزایش یابد. همچنین  ها پروژهتمایل شهروندان برای مشارکت در  جهیدرنتو  شودموفق( فراهم 

ی ارزیابی فضای ها مؤلفهصورت پذیرد تا  ،با فضایی که کارکردی غیر از مذهبی دارند مرتبطیی ها هشپژو شود یمپیشنهاد 

 گیرد.بی قرار طراحان شهرو  زانیر برنامهدر اختیار  FMEAت میل فرم برای عام  صورت بهشهری 
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منابا
 های سازمانی،سنجی پژوهشی در پژوهشضرورت نیاز(. 4013) ارفع بلوچی ، فاطمه و کارش ی، حسین و آهنچیان، محمدرضا

 .تهران دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری،

، «ها )نمونه: محلة خوب بخت( بودن طرح ی ارزیابی میزان مشارکتیبراالگویی نوین (. »4015انصاری، سمیه و علیرضا عندلیب )

 .47-5 ،6-4جهان، شمارۀ  پژوهشی نقش-فصلنامة علمی

های  نقش ترافیک بر زندگی اجتماعی در فضای باز مجموعه(. »4011ها ) چی زادی، احسان و پیمان پیله یدریانصاری، مجتبی، ح

 .46-5 ،5-4جهان، شمارۀ  پژوهشی نقش-، فصلنامة علمی«مس ونی

، 41، نشریه آبادی، دوره «حفاظت و توسعه شهری، دو روی رد م مل یا مغایر(. »4010) شیدزاده مهیصح و محمدسعید ی،زدیا

 24-42 ،10شماره پیاپی 

 بر دیتأکبا  ( یشهر توسعة یهابرنامه یاجرا از پس یابیارز یها روش یمعرف(. 4011آبادی )آریانا، اندیشه و مولود صالحی نجف

 ریزی شهر تهران.العات و برنامه، تهران: مرکز مط)تهران جامع طرح سند

 .16-01 ،61، نشریة مهندسی م انیک، شمارۀ «و تحلیل خرابی و آثار آن تجزیه (. »4011آقایی عطا، حسین و قاسم افخمی )

 نشر طحان. تهران: ،یشهر یطراح و تیامن. (4011نژاد ) بمانیان، محمدرضا و هادی محمودی

ای  ای شهر یزد بر مبنای شاخصه مطالعة تطبیقی مراکز محله(. »4016ا نقصان محمدی )بیضایی، میترا، ش یبا، امین و محمدرض

 .45-0 ،25، فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری، شمارۀ «FMEA آل با روی رد تحلیلی مرکز محلة ایده

تهران: نشر  ،یشهر یمعمو یدر فضاها یاجتماع ةیسرما و یشهر یطراح. (4011نژاد ) پورجعفر، محمدرضا و هادی محمودی

 .طحان

ی زمین در محالت شهر کاربری اختالط الگوارزیابی (. »4011آبادی )پورمحمدی، محمدرضا، صدر موسوی، میرستار و سعید حسین

 .50-01 ،22یی مناطق خشک، شمارۀ ایجغرافمطالعات  ،«سبزوار

ی اثرگذار بر کنترل ترس و م انهای  یی مؤلفهشناسای، هرشی فضاترس از جرم در (. »4016) انیقربان دیمهش و محمدرضا پورمحمدی،

 .413-477 ،41ۀ شمار شهر، آرمان یشهرساز و معماری، نشریة «ینظرهای  چارچوب ةیپای بر اجتماع تیامن شیافزا

نفرانس ک ،«و جهان رانیدر ا یشهر توسعة یها طرح یاجرا و هیته تجارب یبررس»(. 4015) رادیعبداهلل و رضا شعبان ،یتوکل

 دانش شانیاندفراز مؤسسةباستان و معاصر،  رانیدر ا ایو علوم جغراف یشهرساز ،یعمران، معمار یتخصص-یعلم ةساالن

 .تهران الملل، نیب

 ، ترجمة حسنعلی لقایی و فیروزه جدلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.محور انسان یشهرها(. 4015تیبالدز، فرانسیس )

های مؤثر در فرایند  بندی معیارها و شاخص شناسایی و اولویت(. »4012دست، اسفندیار و حمید ماجدی )ثقفی اصل، آرش، زبر

 .417-410 ،40شهر، شمارۀ  ، معماری و شهرسازی آرمان«های طراحی شهری در ایران پذیری پروژه تحقق

دورۀ زمانی بعد از جنگ جهانی اول تا آغاز ی )شهری مرمت  ردهایروی بر سیر تحول و ت وین ا مقدمه(. »4016ور، خلیل )پ حاجی

 .25-46 ،43و  1ی در زمینة شهرشناسی، شمارۀ ا فصلنامه، اندیشة ایرانشهر: «هزارۀ سوم(

 تهران: دانشگاه تهران.. تجارب و هاهینظر ف،یتعار: یشهر مرمت. (4014حبیبی، محسن )

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=92809


 789...پیشگیریوح مشکال احتمالیمنروربهپیشازاجرایشهریفراةطرحتوسعارزیابی:پرورنوراییوخلی 

 

 .تهران ،یشهر ییروشنا یالملل نیب شگاهینما و انسکنفر ،«یرانیا فرهنگ در یشهر ینورپرداز»(. 4017) یمهد حجت،

حرم مطهر  ةطرح جامع توسع(. 4010بن جعفر )ع( ) ی)س( بنت موس نبیحضرت ز ةمقدس ةآستان ةطرح توسع تیریمد حوزۀ

 ، اصفهان.دوم و اول جلد، )س( نبیحضرت ز

ی منظر شهری بر کیفیت زندگی ها مؤلفهیت نقش ارزیابی اهم(. »4015خداداد، مهدی، بیرانوندزاده، مریم و سبحانی، نوبخت )

 .51-10 ،6ی منظر شهر، شمارۀ ها پژوهش، دوفصلنامة «شهروندی )مطالعة موردی: شهر گرگان(

 المللی اقتصاد شهری، تهران.، همایش بین«گذاری مستقیم خارجی در توسعه شهرینقش سرمایه(. »4015خسروبیگی، رویا )

رو با تأکید بر افزایش  تدوین اح ام طراحی فضای پیاده(. »4011محمدابراهیم و ثریا م ی نیری ) خضیری عفراوی، ندا، مظهری،

 .71-61 ،45، فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری، شمارۀ «امنیت شهری )مطالعة موردی: بلوار گلستان شهر اهواز(

 .41-21 ،7، باغ نظر، شمارۀ «یجمع اتیحوامل مؤثر بر ی و ععمومی فضاها(. »4016) انیچرخچ میمری و دعبدالهادیسدانشپور، 

منظور پیشگیری و حل مش الت  در عرصة شهرسازی به FMEAکارگیری ت نیک  به(. »4014داوودپور، زهره و فرزانه صبوری )

 .416-425 ،43ریزی شهری، شمارۀ ، مجلة پژوهش و برنامه«فضاهای شهری )مطالعة موردی بوستان دانشجو(

 .0، صفحه 40نامة تهران زیبا، شمارۀ ، هفته«هایششهر، شهروندان و نیم ت(. »4015رها )ردایی، 

، «ی شهرعمومی فضاهای شهروندان از مند تیرضای مؤثر بر ارهایمعها و  ی شاخصبررس(. »4011یی )خدای و زهرا مجتب، انیعیرف

 .211-227 ،50راهبرد، شمارۀ  ةینشر

ی ساز راه ادهیپی ارتقای کیفیت محیط از طریق سنج ام ان(. »4013ار و مرضیه پورمحمدی )رفیعیان، مجتبی، صدیقی، اسفندی

ی، ا منطقهی شهری و ها پژوهشمطالعات و «. محورهای شهری )مطالعة موردی: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم(

 .56-14 ،44شمارۀ 

ی زیر برنامه دگاهیدی از مدنی جامعة ریگ ش لنقش آن در  ی شهر وعمومی فضاها(. »4016ی )اشرف وسفی و یمحمدتقرهنمایی، 

 .15-20 ،45و  41(، شمارۀ رانیایی ایجغرافی انجمن پژوهش-یعلم ةینشر) ایجغراف، «یشهر

پژوهشی عمران -تخصصی-ماهنامة علمی، «های شهری نوستالژی میدان(. »4012زمستانی بال انلو، معصومه و بشیر بیگی بابایی )

 .21-21 ،51هرسازی پیام مهندس، شمارۀ و معماری و ش

 ا،یجغراف یمل شیهما نیاول ،«داریپا توسعة  ردیرو با یباشناسیز منظر از یعباس چهارباغ محور یبررس»(. 4012سحر ) سهراب،

 .تهران ،ییهوا صنعت دانشگاه کومش، ستیزطیمح انجمن دار،یو توسعه پا یشهرساز

 .01-06 ،21نامة منظر، شمارۀ ویژه«. های مذهبی در شهرهای ایرانر، توسعة م انمنظر معنوی شه(. »4012عاشوری، علی )

 یورود یفضاها و نیمجاور و نیزائر یرفتارها متقابل راتیتأث»(. 4016) شمس آزادهو  هیراض رضازاده، ،یمصطف ،زادگان عباس

 اماکن مقدس، مشهد. شیهما نیاول ،«)ع( رضا امام حضرت حرم

 .01-06 ،45، شمارۀ ریتدب فروغ ةینشر، «آن( آثارو  ش ست لیتحلو  هیتجزی ها روش) FMEAی از ا دهیچ (. »4011) لیخلعلیزاده، 

، نشریة حقوق اسالمی، «یمس ون مناطق در جرم از یریشگیپ یبرا CPTED یکاربرد یراهبردها(. »4016) دیمج ،یگیب یقورچ

 .472-417 ،45شمارۀ 
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سازمان : تهران ،شهرها یخیتار بافت مرمت یزیر برنامه تجارب و فنون(. 4011پوراحمد ) داحم و نیحس آباد،لیخل یکالنتر

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

 و بودجه. ، تهران: انتشارات برنامه ایآس تجربة :ییروستا ةتوسع یابیارزش و نظارت. (4066) دیسعی، اجوریک

مقایسة تطبیقی روی رد مدیریت سنتی و جدید شهری در (. »4012سردری )نیا، غریب و فرضعلی ساالریکیانی، اکبر، فاضل

 .433-14 ،1شناسی شهری، شمارۀ  های بوم فصلنامة پژوهش ،«ایران

ی مشارکتی در شهرسازبخشی به  ی در سرعتلگریتسهنقش دفاتر (. »4012محمدی، کاوه، رضویان، محمدتقی و مظفر صرافی )

ای،  ی منطقهزیر برنامهپژوهشی -، فصلنامة علمی«ی تهران(شهردار 1ة ی )موردپژوهی: منطقشهرهای فرسودۀ  بافت

 .51-10 ،44شمارۀ 

محیطی و طراحی فضاهای شهری کاربست علاوم رفتااااری در طراحااای  روانشناسای مقالاه(. »4015) ناژاد، هاادیمحماودی

 .421-441 ،مشماره سی و چهار پیاااام مهندسی، ،«محااایط شاااهری

 RPN سةیو مقا FMEAبه روش  سکیر یابیارز». (4013) یبافق زادهیعیشف هیمهدو  یمجتب ،یمقدس ن،یمحمدحس ،یرالمدوا

 کار، یمنیا و بهداشت یسراسر شیهما نیهفتم ،«فوالد بافق میمستق یایدر پروژۀ اح یقبل و بعد از اقدامات اصالح

 .نیقزو تهران، یپزش  علوم دانشگاه شتبهدا دانش ده و نیقزو یپزش  علوم دانشگاه بهداشت دانش ده

 سرا. تهران: صومعه ،یامنطقه یزیربرنامه یمبان و اصول. (4076معصومی اش وری، حسن )

ترویجی منظر، -، مجلة علمی«ونقل عمومی ی حملها ستگاهیازندگی پیادۀ ایمن؛ دسترسی پیاده به (. »4013معینی، سید مهدی )

 .65-62 ،45 شمارۀ، 0دوره 

گیری،  شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در ش ل(. »4010، حمیدرضا، پورجعفر، محمدرضا، رنجبر، احسان و سیدرضا نصر )موقر

 .221-247 ،24شهر، شمارۀ  ، معماری و شهرسازی آرمان«های محلی در بافت تاریخی شهر نائین محتوا و ماهیت میدانچه

 یفیک یابیارز کیشهر یهادانیم ینورپرداز یارهایمع و اصول»(. 4012) ی مل ایمیکسمانه و  ،یریخب محمدجواد، نژاد،یمهدو

آرمان یو شهرساز یمعمار ران،یا یو نورپرداز ییروشنا شیهما نیمنتخب مقاالت اول نامةژهیو ،«تهران شهر یهادانیم

 .10-67 ،شهر

 .25-46 ،416جهان بیمه، شمارۀ  یها تازه، ماهنامة خبری آموزشی «مدیریت ریسک چیست؟(. »4012نیاکان، لیلی )

تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان در جهت ارتقای خوانش منظر (. »4011وحدت، سلمان، سجادزاده، حسن و مهرداد کریمی مشاور )

 .05-47 ،45، فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری، شمارۀ «فضاهای شهری

Abbaszadegan, M., Rezazadeh, R., & Shams, A. (2007). Interaction between the Behaviors of Pilgrims 

and Neighbors and the Entrance Spaces of the Shrine of Imam Reza (AS). The First Conference of 

Holy Places, Mashhad. (In Persian) 

Aghaii Ata, H., & Afkhami, Q. (2009). Breakdown Analysis and Its Effects. Journal of Mechanical 

Engineering, 18(64), 39-46. (In Persian) 

Alizadeh, Kh. (2005). Excerpts from FMEA (Methods of Failure Analysis and Its Effects). Forough 

Tadbir Magazine, 6(15), 36-38. (In Persian) 

Al-Madwari, M., Moghaddasi, M., & Shafieizadeh Bafghi, M. (2011). Risk Assessment by FMEA 

Method and Comparison of RPN Before and after Corrective Actions in Bafgh Steel Direct 

Reduction Project. 7th National Conference on Occupational Health and Safety, School of Health, 



 789...پیشگیریوح مشکال احتمالیمنروربهپیشازاجرایشهریفراةطرحتوسعارزیابی:پرورنوراییوخلی 

 

Qazvin University of Medical Sciences and School of Health, Tehran University of Medical 

Sciences, Qazvin. (In Persian) 

Ansari, M., Heidarizadi, E., & Pilechiha, P. (2015). The Role of Traffic on the Outdoor Social Life of 

Residential Complexes. Naghshjahan Scientific-Research Quarterly, (1-5), 5-16. (In Persian) 

Ansari, S., & Andalib, A. (2016). A New Model for Evaluating the Participation of Projects, Sample: 

Good Neighborhood. Naghshjahan Scientific-Research Quarterly, (1-6), 5-17. (In Persian) 

Arfaa Balouchi, F., Karshki, H. & Ahanchian, M.R. (2011). Necessity of Research Need Assessment in 

Organizational Researches, Second National Conference on Research and Technology 

Management, Tehran. (In Persian( 

Ariana, A., & Salehi Najafabadi, B. (2015). Introduction of Evaluation Methods after the Implementation 

of Urban Development Plans (With Emphasis on the Tehran Master Plan Document). Tehran: 

Center for Studies and Planning. (In Persian) 

Ashley, L., Armitage, G., Neary, M., & Hollingsworth G. (2010). A Practical Guide to Failure Mode and 

Effects Analysis in Health Care, Making the Most of the Team and Its Meetings. Joint Commis J 

Qual Patient Saf, 36(8), 342-351. 

Ashuri, A. (2013). The Spiritual Landscape of the City, the Development of Religious Places in the Cities 

of Iran. Manzar Special Issue, (24), 36-38. (In Persian) 

Askarizad, R., Safari, H., & Pourimanparast, M. (2017). The influence of organizing historical textures on 

citizenry satisfaction in the old texture neighbourhoods of Rasht. Table 7 VGA test of Rasht 

Municipality Square. Isovist VGA Test Visibility graph analysis R. Askarizad and H. Safari Cities 

101 (2020) 102687 14 Emerging Science Journal, 1(3), 118–128. 

Bahrami, M., Hadizadeh Bazzaz, Dd., & Sajjadi, M. (2012). Innovation and Improvements in Project 

Implementation and Management: Using FMEA Technique. Social and Behavioral Sciences, 41, 

418 – 425. 

Baydar, C. M., & Saitou K. (2001). Prediction and Diagnosis of Propagated Errors in Assembly Systems 

Using Virtual Factories. Journal of Computing and Information Science in Engineering, 1(3), 261-

265. 

Beizai, M., Shakiba, A., & Naqsan Mohammadi, M. (2017). Comparative Study of Yazd Neighborhood 

Centers Based on the Characteristics of the Ideal Neighborhood Center with FMEA Analytical 

Approach. Journal of Urban Studies, 25, 3-15. (In Persian) 

Bemanian, M., & Mahmoudinejad, H. (2010). Security and Urban Design. Tehran: Tahan Publishing. (In 

Persian) 

Bohem, B. W. (1991). Software Risk Management, Principles and Practices. IEEE Software, 8, 32-41. 

Carbone, T. A., & Tippett, D. D. (2004). Project Risk Management Using the Project Risk FMEA. 

Engineering Management Journal, 16(4), 28-35. 

Carr, S., Frances, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). Public Space. New York: Cambridge 

University press. 

Chang, D., & Sun, K. (2009). Applying DEA to Enhance Assessment Capability of FMEA. International 

Journal of Quality & Reliability Management, 26(6), 629-643. 

Chiozza ML & Ponzetti C. (2009). FMEA: A Model for Reducing Medical Errors. Clinical Chemistry; 

404(1): 75-8. 

Dalton, Dan., Hitt, Michael., Certo,. Trevis and Dalton, Catherine M.(2007) Chapter 1: The Fundamental 

Agency Problem and Its Mitigation',The Academy of Management Annals,1:1,1-64. 



9911زمستان،4،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش784

Daneshpour, S. A., & Charkhchian, M. (2007). Public Spaces and Factors Affecting Collective Life. 

Bagh-e Nazar, (7), 28-19. (In Persian) 

Daniels, B., Zaunbrecher, B. S., Paas, B., Ottermanns, R., Ziefle, M., & Ross-Nickoll, M. (2018). 

Assessment of Urban Green Space Structures and Their Quality from a Multidimensional 

Perspective. Science of The Total Environment, 615, 1364–1378. 

Davoodpour, Z., & Sabouri, F. (2012). Application of FMEA Technique in the Field of Urban Planning in 

order to Prevent and Solve the Problems of Urban Spaces (Case Study of Student Park). Journal of 

Urban Research and Planning, 3(10),125-146. (In Persian) 

Delsante, I. (2016). Urban Environment Quality Assessment Using a Methodology and Set of Indicators 

for Medium-Density Neighbourhoods: A Comparative Case Study of Lodi and Genoa. Journal of 

Built Environment, Porto Alegre,16(3), 7–22. 

Dorcey, A., Doney, L., & Rueggeberg, H. (1994). Public Involvement in Government Decision Making, 

Choosing the Right Model, BC Round Table on the Environment and the Economy, Publisher: 

[Victoria, B.C.]: British Columbia Round Table on the Environment and the Economy. 

Gehl, J. (1987). Life Between Buildings, Using Public Space (J. Koch, Trans). New York: Van Norstrand 

Reinhold. 

Gehl, J. (1987). Life between Buildings: Using Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold. 

Ghorchi Beigi, M. (2007). CPTED Practical Strategies for Crime Prevention in Residential Areas. Journal 

of Islamic Law, (15), 147-172. (In Persian) 

 Guimarães, A. C., & Lapa, C. M. (2007). Fuzzy Inference to Risk Assessment on Nuclear Engineering 

Systems. Applied Soft Computing, 7(1), 17-28. 

Gulickx, M. M. C., Verburg, P. H., Stoorvogel, J. J., Kok, K., & Veldkamp, A. (2013). Mapping 

Landscape Services (A Case Study in a Multifunctional Rural Landscape in the Netherlands). 

Ecological Indicators, 24, 273–283. 

Habibi, M. (2002). Urban Restoration: Definitions, Theories and Experiences. Tehran: University of 

Tehran. (In Persian) 

Hajipour, Kh. (2007). An Introduction to the Evolution of Urban Restoration Approaches (The Period 

after World War I to the Beginning of the Third Millennium). Iranshahr Thought: A Quarterly 

Journal in the Field of Urban Studies, 2(9-10), 16-25. (In Persian) 

Halafoff, A., & Clarke, M. (2018). Sacred Places and Sustainable Development. Religions, 9, 299. 

Hansen, R., Olafsson, A. S., van der Jagt, A. P. N., Rall, E., & Pauleit, S. (2017). Planning 

Multifunctional Green Infrastructure for Compact Cities, What Is the State of Practice? Ecological 

Indicators, 96. Part 2, 99-110. 

Hashim, M. S., & Said, I. (2013). Effectiveness of Wayfinding towards Spatial Space and Human 

Behavior in Theme Park. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 85(9), 282–295. 

Hojjat, M. (2008). Urban Lighting in Iranian Culture. International Conference and Exhibition of Urban 

Lighting, Tehran. (In Persian) 

Izadi Mohammad, M.S,. Sahizadeh, M. (2004). Urban Protection and Development, Two Complementary 

or Opposite Approaches. Quarterly Journal on Architeture & Urbanism Abadi, (14)43, 12-21, 12-

21. (In Persian) 

Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the 

Streets of Cypriot Towns. Social and Behavioral Sciences, 35, 664-674. 

https://fvkrfi6ejesuek7isxtetusltq--www-sid-ir.translate.goog/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=60797


 787...پیشگیریوح مشکال احتمالیمنروربهپیشازاجرایشهریفراةطرحتوسعارزیابی:پرورنوراییوخلی 

 

Kalantari Khalilabad, H., & Poorahmad, A. (2005). Techniques and Experiences of Planning the 

Restoration of the Historical Context of Cities. Tehran: University Jihad Publishing Organization. 

(In Persian) 

Khaiyum, S., & Kumaraswamy, Y. (2014) An Effective Method for the Identification of Potential Failure 

Modes of a System by Integrating FTA and FMEA. Advances in Intelligent Systems and 

Computing, 248, 679–686 

Khaziri Afravi, N., Mazhari, M., & Maki Nairi, S. (2015). Formulating the sidewalk design principles 

with emphasis on increased Urban Security (Case Study: Golestan Boulevard in Ahvaz), Journal 

of Urban Studies, (15), 69-79. (In Persian) 

Khodadad, M., Beiranvandzadeh, M. & Sobhani, N. (2016). Assessing the Importance of the Role of 

Urban Landscape Components on the Quality of Life of Citizens (Case Study: Gorgan). Bi-

Quarterly Journal of City Landscape Research, 3(6), 43-58. (In Persian) 

Khosro Beigi, R. (2016). The Role of Foreign Direct Investment in Urban Development, International 

Conference on Urban Economics, Tehran. (In Persian( 

Kiajouri, S. (1987). Monitoring and Evaluation of Rural Development: Asia Experience. Tehran: Planing 

and Budget Publications. (In Persian) 

Kiani, A., Fazelniya, Gh., & Salari sardari, F. (2013). Comparative Comparison Approach of Traditional 

and New Urban Management in Iran. Journal of Urban Ecology Research, 4(8), 81-100. (In 

Persian) 

Leach, J. M., Lee, S. E., Hunt, D. V., & Rogers, C. D. (2017). Improving City-Scale Measures of Livable 

Sustainability, a Study of Urban Measurement and Assessment through Application to the City of 

Birmingham, UK. Cities, 71, 80–87. 

Li, Z., Xiao, F., & Fei, L. (2017) An Evidential Failure Mode and Effects Analysis Using Linguistic 

Terms. Quality and Reliability Engineering International, 33(5), 993–1010. 

Liu, Y., Liu, X., Gao, S., Gong, L., Kang, C., Zhi, Y., ..., & Shi, L. (2015). Social Sensing: A New 

Approach to Understanding Our Socioeconomic Environments. Annals of the Association of 

American Geographers, 105(3), 512–530. 

Mahdavi Nejad, M., & Khabiri, S., & Maleki, K. (2013). New Lighting Technologies in Contemporary 

Iranian Architecture. Special Issue of the 1st Iran Lighting Desidn Conference Selected Articles, 

Armanshahr Architecture & Urban Development, 67-83. (In Persian) 

Mahmoudinejad, H,. (2006). Environmental Psychology and Urban Space Design Application of 

Behavioral Sciences in Urban Environment Design. Journal of Engineering Message 34, 118-129. 

(In Persian) 

Management area of the Holy Threshold Development Plan of Hazrat Zainab (PBUH) Bint Musa Ibn 

Jafar (AS). (2014). Comprehensive Plan for the Development of the Holy Shrine of Hazrat Zeinab 

(PBUH), Vol. 1 and 2. (In Persian) 

Manaugh, K & Kreider, T (2013). What Is Mixed Use? Presenting an Interaction Method for Measuring 

Land Use Mix. The Journal of Transport and Land Use, 6(1), 63-72. 

Masoumi Eshkevari, H. (1997). Principles and Bases of Regional Planning. Tehran: Soomehsara. (In 

Persian) 

Mehaffy, M. W., Elmlund, P., & Farrell, K. (2019). Implementing the New Urban Agenda: The Central 

Role of Public Space. Urban Design International, 24(1), 4-6. 

Moeini, S. M. (2011). Safe Pedestrian Life; Pedestrian Access to Public Transport Stations. Manzar 

Scientific-Extension Journal, 3(15), 62-65. (In Persian) 

https://fvkrfi6ejesuek7isxtetusltq--www-sid-ir.translate.goog/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=60797
https://fvkrfi6ejesuek7isxtetusltq--www-sid-ir.translate.goog/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7179


9911زمستان،4،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش786

Mohammadi, K., Razavian, M., & Sarrafi, M. (2013). The Role of Facilitation Offices in Accelerating 

Participatory Urban Planning in Dilapidated Urban Tissues (Case Study: District 9 of Tehran 

Municipality). Regional Planning Quarterly, 3(11), 43-54. (In Persian) 

Movaghar, H., PourJafar, M., Ranjbar, E., & Nasr, S. R. (2014). Identifying Factors Affecting on the 

Formation, Content and Nature of Local Squares in the Old Town of Naein, Iran. Armanshahr 

Architecture and Urban Planning, 21, 217-229. (In Persian) 

Niakan, L. (2013). What is Risk Management? World Insurance News Educational News Monthly, 186, 

16-25. (In Persian) 

Pariyani, A., & Reniers, G (2018). Risk Analysis in the Process Industries, State-of-the-Art and the 

Future. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 53, 1–2. 

PourJafar, M., & Mahmoudinejad. H. (2009). Urban design and Social Capital in Urban Public Spaces. 

Tehran: Tahan Publishing. (In Persian) 

Pourmohammadi, M., & Ghorbanian, M. (2017). Fear of Crime in Urban Spaces: Recognizing the 

Impressive and Operative Locational Components for Security Increment Based on Theoretical 

Approaches. Journal of Armanshahr Architecture and Urban Planning, 10(19), 177-190. (In 

Persian) 

PourMohammadi, M., Sadr Mousavi, M., & Hosseinabadi, S. (2015). Evaluation of Land Use Mixture in 

Neighborhoods of Sabzevar City. Geographical Studies of Arid Areas, 6(22), 34-53. (In Persian) 

Rafieian, M., & Khodaei, Z. (2009). The Study of Determining Indices and Criteria of Citizen’s 

Satisfaction with Urban Public Spaces. Journal of Strategy, 18(53), 227-248. (In Persian) 

Rafieian, M., Sedighi, E., & Pourmohammadi, M. (2011). The Possibility of Enhancing the Quality of the 

Environment by Walking Urban Axes (Case Study: The Axis of Eram Street in the Central Part of 

Qom). Urban Studies and Research Regional, (11), 41-56. (In Persian) 

Rahnamaei, M., & Ashrafi, Y. (2007). Public Spaces of the City and Its Role in the Formation of Civil 

Society from the Perspective of Urban Planning. Geography (Scientific-Research Journal of the 

Geographical Association of Iran), 5(14), 23-45. (In Persian) 

Redaei, R. (2016). The City, Its Citizens and Its Benches. Tehran Ziba Weekly, (13), 3. (In Persian) 

Saghafi Asl, A., & Zabrdast, E., & Majedi, H. (2013). Identification and Prioritization of Criteria and 

Indicators inImplementation of Iran’s Urban Design Projects. Armanshahr Architecture and Urban 

Planning, 13, 183-197. (In Persian) 

Sankar, N. R., & Prabhu, B. S. (2001). Modified Approach for Prioritization if Failure in a System Failure 

Mode and Effects Analysis. International Journal of Quality & Reliability Management, 18, 324-35. 

Shafiee, M., Enjema, E., & Kolios, A. (2019). An Integrated FTA-FMEA Model for Risk Analysis of 

Engineering Systems: A Case Study of Subsea Blowout Preventers. Applied  Sciences, 9(6), 1192. 

Sohrab, S. (2013). Study of Chaharbagh Abbasi Street from the perspective of aesthetics with the 

sustainable development approach. The First National Conference on Geography, Urban Planning 

and Sustainable Development, Koomesh Environment Association, University of Aviation 

Industry, Tehran. (In Persian) 

Song, Y., Merlin, L & Rodriguez, D. A (2013). Comparing Measures of Urban Land Use Mix. Computers 

Environment and Urban Systems 42:1–13. 

Tavakoli, A., & Shabani Rad, R. (2016). A Study of the Experiences of Preparing and Implementing 

Urban Development Plans in Iran and the World. Annual Scientific-Specialized Conference on 

Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Geography in Ancient and Contemporary 

Iran, Faraz Andishan Institute of International Knowledge, Tehran. (In Persian) 

https://www.researchgate.net/journal/0198-9715_Computers_Environment_and_Urban_Systems
https://www.researchgate.net/journal/0198-9715_Computers_Environment_and_Urban_Systems


 787...پیشگیریوح مشکال احتمالیمنروربهپیشازاجرایشهریفراةطرحتوسعارزیابی:پرورنوراییوخلی 

 

Tibalds, F. (2006). Making people-friendly towns (H. A. Laghaei and F. Jadali, Trans). Tehran: 

University of Tehran Press. (In Persian) 

Vahdat, S., Sajjadzadeh, H., & Karimi Moshaver, M. (2015). Conceptualizing the factors affecting of 

streetscape to promote the legibility of urban spaces (Case Studies: Hamedan inner city streets). 

Scientific and Research Quarterly of Urban Studies, 15, 17-35. (In Persian) 

Varmazyar, S., & Rasoulzadeh, Y. (2015). Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Technique: A 

Literature Review ARTICLEINFO. Scientific Journal of Review, 4(1), 1-6. 

Whyte, W, H. (1980). The Social Life of Small Urban Spaces. Tuxedo, Maryland: Printers II Inc. 

Xu, E., Leung, K., Morton, B., & Lee, J. (2015). An Integrated Environmental Risk Assessment and 

Management Framework for Enhancing the Sustainability of Marine Protected Areas: The Cape 

d’Aguilar Marine Reserve case study in Hong Kong. Science of the Total Environment, 505, 269–281. 

Zemestani Balkanloo, M., & Beigi Babaei, B. (2013). Nostalgia for Urban Squares. Scientific-

Specialized-Research Monthly of Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Payam 

Mohandes, 20(59), 28-29. (In Persian) 

Zhou, J., & Stalhane, T. (2004). Using FMEA for Early Robustness Analysis of Web-Based Systems. 

Proceedings of the 28th Annual International Computer Software and Applications Conference, 2, 

28-29. 


