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 چکیده: 

رفع نیازهای انسانی و اجتماعی،ضمم  تعاممب  ما     جهتدر . تئاتراستتاثیرگذار جامعه و مبانی اساسی تئاتر از  ،جوامع توسعه یافتهدر       

فراگیمر  حساسات مردم می پردازد و کمارکرد  انگیزه ها و ا حقایق و  یان ، ا هنرآفرینی و خلق آثار نمایشی  ه جامعهاختارها و هنجارهای س

ن اسمت کمه تئماتر  مه عنموان      آ یان گر شواهد و تجارب هنرهای نمایشی در تاریخ  د.خود را  ه عنوان الگوی زندگی اجتماعی  روز می ده

ذیری و نظم و انضباط اجتمماعی  قانون پ کارآمد  رای تقویت تالشهای معیشتی و دفاعی و یا تحکیم مبانی حقوقی ،اجتماعی شدن، ا زاری

ترش سریع شهرنشینی  ا توجه  ه گس.قرار گرفته شده است ی  جامعهدر قالب نمایشهای متنوع،جذاب و آگاهی  خش مورد استفاده مسئول

ست.در چنی  فضایی توجمه  مه مولفمه    شده اروانی انسان ها  مشکالتموجب افزایش  ا استرس  زه زندگی همراه، امرووپیشرفت تکنولوژی

هنر تئاتر، فضای اجرا و تماشمای   ی  پیش نیازمهم ترد.هنجاری های اجتماعی می کاهنشاط اجتماعی از گرایش  ه نا و های سالمت روانی

نمایش می  اشد.  ا توجه  ه کمبود  سیار شدید فضاهای نمایشی خصوصا در شهرستان ها که معضب اصلی تئاتر می  اشمد،  ررسمی کممی    

معیمت پمیش   کمبود ای  فضاها  ا توجه  ه سرانه استاندارد  رای جمعیت فعلی نوشهر و ج و ارزیا ی فضاهای موجود نمایش در شهر نوشهر

 ما  . انجام گرفته اسمت  تطبیقی- ه روش کمی و تحلیلیای  تحقیق که ای  تحقیق قرار گرفته است.سال آینده، موضوع  25 ینی شده  رای 

متمر مر مع ممی     2000که  را ر  ت   رآورد شده است و مساحت موجود فضاهای نمایشی 46067 تخمینی فعلی نوشهر کهتوجه  ه جمعیت 

مترمر ع  رآورد شده است.  ا توجه  مه جمعیمت   21033.718، کمبود فعلی فضاهای نمایشی 0.5 نظر گرفت  سرانه استاندارد ر اشد، نیز  ا د

 31421.925تخمی  زده شده است،  رای رسیدن  ه سرانه اسمتاندارد  مه سماخت     66843که  (1419)سال آینده  25پیش  ینی شده  رای 

 مترمر ع فضای نمایشی نیاز است.

 : ارزیا ی کمبود،تحلیب کمی، فضاهای نمایشی، تئاتر، نوشهرن کلیدیواژگا

 

:مقدمه   

 داستان ها در  را ر مخاطبان یا تماشاگران می پمردازد.  نمودن ازاز هنرهای نمایشی است که  ه  نمایش یا تئاتر شاخه ای      

گوینمد. دراصمب    ممی « نممایش »کنند. در فارسی  مه تئماتر    ای است یونانی در لغت  ه معنای چیزی که  ه آن نگاه می تئاتر واژه
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مهمتری  فنمی کمه    تعریف دقیق تئاتر یعنی  یان مشکالت مردم ومسائب اجتماعی، سیاسی وفرهنگی یک جامعه  ه ز ان تئاترو

پرطرفدارتئاترمر وط  ه یونان  استان و رم در قبب از میالد مسیح می د.وتاریخچه رشته  اش دف   یان می اید درتئاتراستفاده شو

گویند سر چشمه آن از آیمی    اند می تئاتر یکی ازهنرهای هفتگانه است.کسانی که در اره  وجود آمدن تئاتر جستجو کرده اشد .

 [1].قلید حرکات و صدای حیوانات آغماز شمده اسمت   گویند تئاتر از رقص و حرکات ضر ی و ژیمناستیک و یا ت هاست. رخی می

تئماتر ایمران در   نخسمتی   است.  ز آیی  اسطوره و شعایر  رخاستهایران ا نمایش در.ای دراز دارد تر در ایران پیشینهتاریخ هنر تئا

طول کشید و هنوز نمیم  آشنایی ایران  ا تئاتر غر ی تا نهادی شدن تئاتر در حدود یک قرن شروع ز ا. ه کار کردآغاز شهر رشت 

در سمال  .قرن دیگر الزم  ود تا جامعه سنتی ایران تئاتر را  شناسد،  پمذیرد و خمود ز مانی مسمتقب و ایرانمی در تئماتر  یفکنمد       

قمری نخستی  مکان مستقب نمایش درایران  ه نام تئاتر ملی دایر شد.تا پیش از تاسمیس تئماتر ملمی انجمنهما و مراکمز      1329

گوناگون از تئاتر  رای پیشبرد هدفهای سیاسی و تبلیغاتی خود استفاده می کردنمد، امما تئماتر ملمی کمه       تحت عناوی مختلف 

ریاست آن را عبدالکریم خان محقق الدوله  ه عهده داشت امکانات و  ودجه خود را از محب خیریه آموزش و پرورش تامی  می 

ت های چند ساله تئاتر ملمی موجمب شمد کمه تئماتر همچمون هنمری        فعالیکرد و مستقال در اختیار نمایش و اجرا قرار می داد.

مستقب که حتی قادر است از نظر مالی خود را تامی  کند از طرف مقامات رسمی و مردم شمناخته شمود و شمو  و شموری در     

شمته تئماتر   میان مردم نسبت  ه تئاتر  رانگیخته شود.حتی عده ای از دانشجویان که  رای تحصیب  مه خمارر رفتمه  ودنمد در ر    

 [2]ریزی کردندتحصیب کردند و  ا دست های پر علمی و هنری  ه ایران  ازگشتند و  نای تئاتر نوی  را طرح 

مردمشمان را   دولت ها  رای تئاتر هزینه کرده تادولتی  رای  قای خود نیاز دارد. تئاتر هنری است که همواره  ه کمک های      

گذاری می کنند تا مردمشان را  ا اپرا و  ا تئاتر فرهیخته کنند. همه ای  هما  مه  هتمر شمدن     آنها سرمایه  ا فرهنگ آشنا کنند.

اش از  روحیه جامعه کمک می کند.تئاتر و نمایش رسانه ایست که میتواند تنها  ا شناخت صحیح قا لیتها واستعدادهای نهفتمه 

 مه طمور   . اشمد  جامعمه  یک ارزشی و قومی ٬پیامهای ملی ای تاثیرگذار  رای انتقال رسانه ٬طرف گروه تولید کننده یک نمایش

آمموزش و   مرون فکنمی و پماالیش روانمی، روان درممانی،      کارکردهای نمایش و تئاتر عبارتند از :سرگرمی و لذت آفرینمی،   کلی

عقایمد و   یادگیری، خلق و  یان تجارب عاطفی و احساسی،  یان مسائب فلسفی و اخالقی و سیاسی و اجتماعی، تبلیغ و تمروی  

.  گمذارد  تماثیر  نیمز  آن  مر  میتوانمد  ٬ اشمد  جامعمه  فرهنمگ  آیینه میتواند نمایش که همانگونه [3]نیز ارائه تجر ه زیباشناختی.

 ثا مت  نظمام  ٬است. در طمول تماریخ تئماتر   دقیق یک اجرای تئاتری توسط مخاطب مکان  مهمتری  عامب مؤثر اولیه در دریافت

پمس از  .اسمت  شمده  متحول و کرده تغییر همواره میشود اطال  صحنه ا عاد و نمایش سال  خود  ه حقیقت در که مکانی روا ط

علیمرغم  رخمی   همواره اهالی تئاتر ه دالیب گوناگون نسبت  ه عملکرد مدیران آن معترض  موده و از طمرف دیگمر    1357انقالب 

ای  کم توجهی منجر  ه انتخاب مدیران ضمعیف و نما    ا کم توجهی مسئولی  مواجه شده تا جایی که ، هنر تئاتر همواره شعارها

ر د.اسمت  شمده  دیگمر  مشکب هزاران و هنری رشته ای  افزاری سخت امکانات کمبود  ه جدی توجه عدم٬ اندک  ودجه٬کارآمد

داشته  اشمد و     قرار است ایران رتبه اول منطقه را  ه لحاظ اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و فرهنگی1404انداز ایران  سند چشم

 رای رسیدن  ه ای  آرمان توسعه فرهنگی پیش شرط است و توسعه فرهنگی هم نیازمند تعداد فضاهای مناسب فرهنگی کافی 

تر ایمران کمبمود فضماهای     تری  مشکالت تئا شاید یکی از مهم [4]. ه نسبت جمعیت است که تا آن جایگاه، فاصله زیادی داریم

ت. متاسفانه امروزه هیچ نسبت معقولی  ی  درخواست اجمرای نممایش و امکانمات موجمود  مرای      موجود  رای اجرای نمایش اس

مبمود  ک.تمر  موده اسمت    تر مورد غفلت واقع شده نپرداخت   مه زیر ناهمای تئما    اجرای نمایش نیست. یکی از دالیلی که حوزه تئا

همای   هاست حرف مشترک مسئوالن، هنرمندان و مخاطبان است و در میمان مسمائب و کاسمتی    هنری سال -فضاهای فرهنگی 



های مناسب سینما، تئاتر و موسیقی و فضاهای نمایشگاهی از ز ان آنان کمه فرهنمگ و    متعدد حوزه فرهنگ و هنر نیاز  ه سال 

همای   ها و فضاهای هنری  ه جمعیت از شاخصمه  نسبت تاالر.شود مندان تکرار میکنند و هنر هنر را سیاستگذاری و مدیریت می

اصلی توسعه فرهنگی در جامعه و از سوی دیگر عامب مهمی  رای توسعه است که در کشور ما ای  نسبت  ا استانداردها فاصمله  

شموند   التحصیب می ها فارغ له از دانشگاههای مختلف هرسا دارد. توسعه نامتوازن فضاهای هنری و هنرمندان فراوانی که در رشته

کند و  خشی از هنرمندان جوان  رای نمایش قا لیت و  پیوندند، کمبود فضاهای هنری را  یشتر آشکار می و  ه جامعه هنری می

ا و ریزی مدیران و مسمئوالن نیمز  مرای اختصماال تاالرهم      در ای  شرایط  رنامه.کنند توان هنری خود فرصت و امکانی پیدا نمی

گیرنمد. نبمود فضمای     شود تا جایی که گاهی هنرمندان رودرروی هم قرار می ها  ا چالش مواجه می ها  ه هنرمندان و گروه سال 

های موجود کار ردهای چندگانه پیدا کنند و در مواردی ای  امر پیاممدهای   هنری استاندارد کافی سبب شده که تاالرها و سال 

هما در نو مت اجمرا      رنمد و ممدت   ها از کمبود سال  رنم  ممی   های تئاتر  یشتر از دیگر حوزه روههنرمندان و گ.منفی داشته است

هستند و حمال کمه سماخت تئاترشمهر     های تئاتری  منظوره میز ان گروه هنری چند -های فرهنگی  ها مجتمع در استان.مانند می

 [5].رسد سامان می ها هم طرح شده  اید منتظرماند و دید کی  ه استاندر

همای  عضمی از شمهرها     تر است و تئاترهمایی در سموله   مشکب کمبود سال  استاندارد  رای تئاتر در شهرهای کوچک جدی      

کمبود سرانه فضاهای نمایشی از جمله مواردی است که در رأس مشکالت و معضالت تئماتر قمرار داشمته و    .شود ریزی می  رنامه

اقی مانده و هیچ عزممی نیمز  مرای رفمع آن و یما حمداقب تعمدیب کمردن آن وجمود          دارد؛ مشکلی که گویا همچنان  دون حب  

ای اغلب آثار نمایشی را  ه عهده  های دور وظیفه میز انی از اجراهای صحنه های نمایشی که  ه شکب سنتی و از سال ندارد.سال 

نیز  ه آنها اضمافه شمد، نمه اینکمه سمالنی       ها  ه کار خود ادامه دادند و البته ظرفیت جدیدی داشتند همچنان نیز طی ای  سال

جدید ایجاد شود،  لکه  ا تغییر کار ری فضاها و تبدیب شدن آنها  ه سال  نممایش ایم  اتفما  را داد؛  مه طمور مضمال فضمای        

هما  کمه امنیمت آن   های نمایشی تبدیب شدند های تو در توی زیرزمی  تئاتر شهر هر چند غیراستاندارد  ه سال  پارکینگ و داالن

رسمد،   های فرهنگ در محالت مختلف که چنمی   مه نظمر ممی     های نمایشی فرهنگسراها و خانه نظر از سال  صرفتامی  نیست.

سهمی در افزایش سرانه فضاهای نمایشی داشته  اشند، اما در عمب چنی  نیست و  ه دلیب مدیریت خارر از  دنمه ارشماد زیمر    

همای نمایشمی کمه     سایر سال اند. ها داشته فعب را طی ای  سالنمایشی موضعی مننظر شهرداری، در چرخه تولید و اجرای آثار 

وضمعیت سمرانه فضماهای    .دهد های تئاتری را نمی ارشاد در اختیار دارد محدود  وده و کفاف حجم تقاضاها از سوی افراد و گروه

سمازی کنمیم،  لکمه از آنچمه کمه  ضماعت        ظرفیتایم  ها نتوانسته نمایشی در شرایط  غرنجی قرار دارد و ما نه تنها طی ای  سال

 ا وجود کمبود سرانه فضماهای نمایشمی و ایم     .شود نیز نتوانستیم  ه نحو شایسته و مطلو ی استفاده کنیم تئاتری محسوب می

ی از توقع که  اید از حداقب امکانات حداکضر استفاده را کرد، اما سیاست نادرست مسئوالن موجب خرور فضا و امکانمات نمایشم  

ممدت  ما نوسمازی تاالرهمای       حران کمبود سرانه فضاهای نمایشی را  اید مرحله  ه مرحله و در کوتماه  . چرخه تولید شده است

های نمایشی  الاسمتفاده در نهادهمای فرهنگمی و در درازممدت  ما احمدا         مدت  ا استفاده از ظرفیت نمایشی فرسوده، در میان

 6][.های جدید نمایشی حب کرد مجموعه

 روش انجام تحقیق:

 وده که  ه صورت  رداشت میدانی یعنی  مر اسماس اطالعمات و داده    تطبیقی –ای  تحقیق  ه شکب کمی و از نوع تحلیلی       

های آماری گرفته شده از سازمان های ذیر ط و  ا توجه  ه جامعه و نمونه تحقیق مجموعه های نمایشی شهر، ه تعیمی  مقمدار   



، مرای توسمعه و توزیمع مناسمب     1419سطوح و سرانه مورد نیاز فضاهای ورزشی در حال حاضر و  رای  رنامه ریزی افمق طمرح   

 تراینگونه فضاها در شهر نوشهر مبادرت گردیده است.

 

:و محاسبات تحلیل  

 عکس]مازندران استان غر ی  خش شهرهای از[ ب:1شماره عکس]،شهر نوشهرمحدوده مورد مطالعه ای  پژوهش      

رار دارد. ق درجه شمالی  36.39وعرض  درجه شرقی51.30درطول جغرافیایی  است.ای  شهر از نظرموقعیت [ الف:1شماره

 ه شهرستان چالوس و از شر   ه  و از غرب ه رشته کوههای البرز،  ، از جنوبخزر دریای شهرستان نوشهر از شمال  ه

جمعیت ای  شهر مطا ق آخری  سرشماری )سال متر است. −2٫9متصب است. ارتفاع آن از سطح دریا شهرستان نور

 [7].ت  است  43378(،1390

 

                                         

      

[8] :ب(نقشه شهر نوشهر1:الف(نقشه استان مارندران و عکس شماره 1 عکس شماره  

 ا توجه  ه اطالعات گرفته شده از سازمان های مر وطه ،روند تغییرات جمعیت شهر نوشهر طی سال های       

  رو  ه افزایش می  اشد.1و متوسط رشد جمعیت در ای  شهر  ا توجه  ه جدول 1355-1390

 

[7] .1390تا سال  1355جمعیت از سال .سرشماری 1جدول   

 سال جمعیت

16263 1355 

28216 1365 

33040 1370 

35133 1375 

42175 1385 

43378 1390 
 ]  ایران آمار مرکز :ماخذ [ 1 شماره جدول

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1


ای  شهر  ه قرار ز اداره فرهنگ و ارشاد شهر نوشهر،عرصه و اعیان فضاهای نمایشی در  ا توجه  ه اطالعات  ه دست آمده ا      

اداره فرهنگ و ارشاد  ی نمایشی  ا مالکیتا( که در ای  جدول مساحت کب فضاه2زیر می  اشد.) ا توجه  ه جدول شماره 

مترمر ع  وده که مجموعا مساحتی  را ر  2200های نمایشی  ا مالکیت شهرداری نوشهر  مترمر ع و مساحت کب فضا2000

 ا توجه  ه عدم رعایت  فضای متعلق  ه شهرداری موجود سطح شهر وجود دارد.که البته شی در وضعمترمر ع فضای نمای 4200

 هره  رداری  موفق  ه دریافت مجوزریال 12500000000م اختصاال  یش از ضوا ط مر وطه ونیزمکان یا ی نادرست،علی رغ

کار ری پیش  ینی شده و مصوب ای  فضا ای  نکته نیز ضروری است که .ذکر[9]ن  الاستفاده  اقی مانده استهمچنانگردیده و

نفره در طبقه همکف ساختمان  80سال  سینمای  ی  المللی و کار ری اجرا شده سال  آمفی تئاتر ،جهت دریافت  ودجه

)جدول  .ئولی پاسخگوی ای  وضعیت نمی  اشدو هیچ مقام مسو خارر از دسترسی عموم می  اشدموجود شهرداری نوشهر 

ی  رو در از ااد ،سازمان تبلیغات و شهرداری هریک مسئولیت ای  وضع را  ه دیگری محول می کنند.اداره ارش(3شماره 

(2)جدول شماره ،تنها مساحت نمایشی اداره ارشاد در نظر گرفته شده است.محاسبات مر وط  ه سرانه  

 

[10] وضع موجود کاربری نمایشی در شهر نوشهر-3و 2جدول شماره   

2جدول شماره   

نمایشی  ا مالکیت اداره فرهنگ و ارشادمجموعه   

متر مر ع2000اداره فرهنگ و ارشاد=اراضی  ا ماکیت  مساحت  

ماخذ:سازمان ثبت اسناد نوشهر()2جدول شماره   

3جدول شماره   

 مجموعه نمایشی  ا مالکیت شهرداری

متر مر ع2200مساحت اراضی  ا مالکیت شهرداری=  

متر مر ع4200فرهنگ و ارشاد و شهرداری=مساحت کب اراضی اعم از مالکیت   

ماخذ:سازمان ثبت اسناد نوشهر()3جدول شماره  

 

از آن جایی که هدف ای  پژوهش  ررسی و یافت  مقدار کمبود مساحت در کار ری فضای فرهنگی در شهر نوشهر       

و سپس  ا توجه  ه مساحت وضع موجود و  ( 5و4)جداول شماره سال آینده تخمی  زد 25است،ا تدا  اید جمعیت را  رای 

سرانه استاندارد  رای ای  کار ری مشخص میزان کمبود مساحت  ه دست می آید و سپس راهکارهایی  رای جبران ای  کمبود 

  یان می شود:

  رای تخمی  جمعیت از دو روش استفاده شده است:

:(90-75.مدل رشد خطی )سال 1  

Pn=po+na   (1)                                                         [11]                         



𝑎 =
75 سال جمعیت−90 سال جمعیت

𝑛
  (2)                                               [11]                             Pn=جمعیت آینده 

     Po=جمعیت فعلی 

(:90-75 .مدل نمایی )سال2  

𝑝𝑛 = 𝑝𝑜(1 + 𝑟𝜋)𝑛            (3)                                                  [11] 

𝑟 = ( √
90 سال جمعیت

75 سال جمعیت
  

𝑛

− 1) 100      (4)                                        [11]                                                          

Pn=جمعیت آینده 

Po= فعلیجمعیت   

 

1394سال .محاسبه جمعیت 4دول ج  

پیش  ینی از جمعیت 

1394 

روش های پیش  ینی  نرا رشد

 جمعیت 

1390جمعیت سال  فرضیات   

 43378 فرض اول مدل رشد خطی  549.67 45576.68
 فرض دوم مدل نمایی 0.015 46067.436 

 

1419محاسبه جمعیت سال .5جدول   

پیش  ینی از جمعیت 

1419 

روش های پیش  ینی  نرا رشد

 جمعیت 

1394جمعیت سال  فرضیات  

 45576.68 فرض اول مدل رشد خطی 549.67 59318.43

 46067.436 فرض دوم مدل رشد نمایی 0.015 66843.85

 

نفر می  اشد و نیز  46067.436، 1394،تخمی  جمعیت  رای سال  1390تا  1375 ا توجه  ه روش رشد نمایی از سال       

نفر محاسبه شده است. 66843.85( ، 1419سال آینده ) 25جمعیت  رای تخمی    

  نا رای   ا توجه  ه :

متر 2000 را ر  ا (2ر)جدول شماره طبق مساحت کب وضع موجود کار ری نمایشی  ا مالکیت اداره فرهنگ و ارشاد شهر نوشه-

 مر ع.



)که  متر مر ع 2200 ا  است را ر (3)جدول شمارهشهرطبق مساحت کب وضع موجود کار ری نمایشی  ا مالکیت شهرداری نو-

 در محاسبات  ه حساب نیامده است.(

مترمر ع. 2000طبق مجموع مساحت کب وضع موجود کار ری نمایشی شهر نوشهر-  

[12] متر مر ع است. 0.5طبق استاندارد سرانه فضای فرهنگی  رای هر نفر  را ر -     

میلی مترمر ع. 44نوشهر  رای هر نفر  را ر است  ا طبق سرانه کار ری نمایشی شهر - -  

ت  است. 46067.436 را ر  ا 1394ت  و تخمی  جمعیت سال  66843.85که  را ر  ا1419و  ا تخمی  جمعیت سال   

 

در شهر نوشهر1394سرانه کار ری نمایشی در سال  =
مساحت کب کار ری نمایشی سال1394

جمعیت کب شهر نوشهر در سال1394
  

 

در شهر نوشهر1419سرانه کار ری نمایشی در سال  =
مساحت کب کار ری نمایشی سال1419

جمعیت کب شهر نوشهر در سال1419
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 کمبود سرانه های کاربری نمایشی در شهر نوشهر:

 سرانه کاربری های نمایشی شهر نوشهر

1394سرانه نمایشی سال   

2000  1394سرانه کل اماکن نمایشی 

46067.436
= 0.043 

 

1419سرانه نمایشی سال   

2000  1419سرانه کل اماکن نمایشی 

66843.85
= 0.03 

 



 

 1394 سالنمایشی  کار ری سرانه کمبود = نمایشی های کار ری استاندارد سرانه -نمایشی کار ری موجود وضع سرانه  

 

 1419 سالنمایشی  کار ری سرانه کمبود = نمایشی های کار ری استاندارد سرانه -نمایشی کار ری موجود وضع سرانه

 

 

 : ا توجه  ه فرمول های  اال داریم

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 :1419و  1394مساحت مورد نیاز کاربری نمایشی در شهر نوشهر در سال 

 1394مساحت نمایشی مورد نیاز سال =1394جمعیت سال  × استانداردهای سرانه نمایشی  

 1394مساحت نمایشی مورد نیاز سال =  46067.463 × 0.5=23033.718

 1419مساحت نمایشی مورد نیاز سال = 66843.85 × 0.5 =33421.925

 :1419و  1394کمبود مساحت مورد نیاز کاربری نمایشی در شهر نوشهر در سال 

 کمبود سرانه کاربری های نمایشی شهر نوشهر

کمبود سرانه نمایشی سال 

1394 

0.456

1 

کمبود سرانه نمایشی سال 

1419 

0.47 



 

نمایشی  کار ری ) 1394مساحت اراضی در سال  کمبود= 1394نمایشی مورد نیاز کار ری مساحت -نمایشی کنونی کار ریکب  سرانه  

 شهر نوشهر( 

نمایشی  کار ری )1419مساحت اراضی در سال کمبود = 1419نیازنمایشی مورد  کار ری مساحت -نمایشی کنونی کار ریکب  سرانه

 شهر نوشهر(

 : ا توجه  ه فرمول های  اال خواهیم داشت

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : بحث

مراکزفرهنگی کشور ما  ه طور عمده در شهرهای  زرگ مانند تهران،تبریز،مشهد ،شیراز و اصفهان استقرار 1375طبق آمار سال       

داشته اند.در حالی که اغلب شهرهای ما از نظر امکانات فرهنگی  ا توجه  ه آمارهای موجود و اسناد و مدارک در ای  زمینه در شهرهای 

بوده اند.ای  نکته قا ب توجه است که حتی شهرهای  زرگ کشور نیز  ا کمبودهای اساسی مختلف،حتی از شرایط حداقلی نیز  رخوردار ن

مساحت سرانه کار ری فرهنگی در کشورهای مختلف متفاوت است.در ایران تا کنون ضا طه مشخصی در زمینه فرهنگی رو رو می  اشند. 

در ایران نزدیک  ه نیم موردی و متکی  ه منا ع خارجی است.که مورد استناد  اشد، تدوی  نشده است.و آن چه عمب می شود  ه صورت 

تهیه می شود.اما هنوز الگوی استاندارد شناخته شده ای که  تواند جوا گوی نیاز دست  قرن است که طرح های جامع توسعه شهرها

استفاده از استانداردهای کشورهای دیگر  اندرکاران و رنامه ریزان  رای تعیی  حداقب سرانه های کار ری اراضی  اشد، وجود ندارد.از طرفی

فرهنگی،ورزشی و ... ه دلیب متفاوت  ودن شرایط آنها از نظر ویژگی های  نیز در زمینه تاسیسات مختلف شهری مانند مسکونی، درمانی،

ی که شرایط زندگی شهری در آن جای ازآب و هوایی، فرهنگی و اجتماعی، درآمد، ا عاد و اندازه خانوار و امضال آن خالی از اشکال نیست.

 ایران نیز نمی تواند قا لیت اجراییمناطق مختلف کشور  ا هم تفاوت هایی اساسی دارد، معیارها و اندازه سرانه های شهری در یک شهر 

زیرا  ا توجه  ه ای  حقیقت که کشور ما از نظر اقلیمی دارای آب و هوا و شرایط متنوعی است و هر یک از  رای شهرهای دیگر داشته  اشد.

 کمبود مساحت فضاهای نمایشی شهرنوشهر

کمبود مساحت فضاهای نمایشی 

1394سال   

21033.71

متر مربع8  

کمبود مساحت فضاهای نمایشی 

1419سال   

31421.92

متر مربع5  



ای  شرایط در نوع معیشت و زندگی شهرنشینان تاثیر گذاشته است.معیارهایی که  رای شهرهای ایران ارائه شده است،فقط جنبه پیشنهاد 

ن آن را فقط در حد پیشنهاد مطرح کرد.مشاوران طرح های جامع تفضیلی نیز  ا مطالعه دارد.ضم  آن که خالی از نقص نیست و می توا

شهرها و معیارهای  ی  المللی ارقامی را پیشنهاد می کنند که هیچ یک از ای  موارد نمی تواند  ه صورت فراگیر مورد استناد وضع موجود 

 [13]قرار گیرد.

مکان فرهنگی  ه عنوان سال  تئاتر وجود دارند که همان طور که گفته  2طح شهر نوشهر تنها  ا توجه  ه مطالعات انجام شده، در س      

شد یکی از آنها  ه دالیب مختلف  ال استفاده رها شده است و تنها سال   اقی مانده نیز مختص اجرای تئاتر نبوده و در طول سال  ه 

و  ررسی های انجام شده نشان می دهد که شهر نوشهر از نظر سرانه عناوی  مختلف از آن استفاده های دیگری نیز می شود.آمار 

است، ای  شهرستان در  ا سرانه موجود  0.5تاسیسات فرهنگی  سیار ضعیف است.یعنی  ا توجه  ه سرانه استاندارد فرهنگی که  را ر 

یعنی سال آینده  25ای افق طرح از ای  رو  روضع کنونی  ا کمبود مواجه است.مر ع، در متر 2000و مساحت موجود  0.0439

رانه کار ری فرهنگی ای  شهرستان در صورت عدم  رنامه ریزی و مدیریت درست  ا توجه  ه رشد جمعیت و ، س1419سال

مترمر ع خواهد رسید که کاهش چشمگیری خواهد داشت. در واقع ای  شهر در افق  0.03افزایش متقاضی کار ری فرهنگی  ه 

 را ر  1419مواجه خواهد شد که  ه نظر مساحت مورد نیاز  رای افق طرح سال  0.47فضای فرهنگی طرح  ا کمبود سرانه 

مترمر ع می  اشد که  ا توجه  ه مساحت وضع موجود ای  نوع کار ری در سال جاری،  ا کمبود مساحت  33421.925

ت و  رنامه ریزی دقیق و درست و  ا در نظر مترمر ع در افق طرح رو رو خواهد شد. ر ای  اساس می توان  ا مدیری31421.925

ناسب گرفت  افزایش نرا رشد جمعیت و جمعیت افق طرح و همچنی   ا مکان یا ی مناسب در سطح شهر و  ا الگوهای م

 طراحی  رای مجموعه مورد نظر،  رای جبران ای  کمبودها، طرح ها و الگوهایی را ارائه داد.

 

 :با نگاهی به طرح جامع شهری ارزیابی کاربری اراضی شهر نوشهر

تهیه و ارائه طرح های توسعه شهری ناحیه ای و طرح های جامع شهری می تواند ا زارهایی  رای تحقق اهداف توسعه       

ع شهر نوشهر تهیه شده و ساماندهی فضایی شهر را  ا توجه  ه پایدار شهری و منطقه ای  اشند. ا چنی  نگرشی طرح جام

در دست تهیه قرار گرفت و  1380نظر قرار داده است.ای  طرح در سال ه شده در توسعه پایدار شهری مد فاکتورهای ارائ

 آغاز شد. 1390عملیات اجرایی آن از سال 

 

  [14]: طرح تفصیلی شهر نوشهر) منبع : شهرداری نوشهر (2عکس شماره 

 



 : ی پیشنهادیهاسایت ارزیابی کیفی و تحلیل 

و توجه  ه شرایط جغرافیایی  وا ستگیها، معیارهای کیفی ارزیا ی مانند سازگاری، مطلو یت، ظرفیت و سایت ارزیا ی  رای       

در نهایت  مرای جممع   [15]شهروندان،در نظر گرفته شده است.و نیز ویژگی های جمعیتی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  شهر

ای  جمدول تحلیلمی   (8و6،7)جداول شماره شود. ارائه می SWOT ندی اطالعات موجود مر وط  ه کار ری های شهری جدول 

 قوت نقاط SWOT تیجه مستقیم مدل دانشکده تجاری هاروارد می  اشد.  )وسیله ای  رای  رنامه ریزی استراتژیک است که ن

 ه طور ساده  ه عنوان ا زار  ررسی نقاط قوت و ضعف درون سازمانی و فرصت ها و تهدید همای  ) تهدیدها و ها فرصت ، ضعف ،

 رون سازمانی است و در مفهوم کلی ا زاری  رای  هره  رداری در مراحب مقدماتی تصمیم گیری و  ه عنوان یک پیش درآمد در 

 رای کنار هم قرار دادن یافته های    اری است که عموما امر  رنامه ریزی استراتژیک در نوع کار ردی آن است و در حقیقت ا ز

تحلیب قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید هاست که مستلزم شناسایی نقاط قوت و ضعف ناحیه در ارتباط  ا  مازار و فرصمت   

قموت،  اط در ایم  روش هممه نقم    [16]ها و تهدید هایی است که  ر اساس روند های پیش  ینی شده محیطی ارائه شده است.

ضعف، فرصت ها و تهدیدهای کار ری ها در وضع موجود  ه صورت خالصه عنوان می شود تا  ا در نظر گرفت  ای  ویژگمی هما   

 .[17]ها صورت گیردسایت ارائه وضع مطلوب و تصمیم گیری  رای هریک از ای  

 

 (استقالل متر مربع)جنب خیابان 3050مساحت  1.سایت 6جدول 

 تهدید فرصت  ضعف  قوت  عوامب

     ترافیک  

     دسترسی 

     آلودگی صوتی

     نزدیکی  ه مرکز شهر 

     مساحت 

     خوانایی

     توجیه اقتصادی

سممازگاری  مما کممار ری  

 همجواری

    

     تاسیسات

     دید و منظر

 

 

 

 خرداد( 15)خیابان 1214مساحت  2.سایت 7جدول 



 تهدید فرصت  ضعف  قوت  عوامب

      ترافیک  

     دسترسی 

     آلودگی صوتی

     نزدیکی  ه مرکز شهر 

     مساحت 

     خوانایی

     توجیه اقتصادی

سممازگاری  مما کممار ری  

 همجواری

    

     تاسیسات

     دید و منظر

 

 

 متر مربع )جنب میدان فردوسی( 1106مساحت  3.سایت 8جدول شماره 

 

 تهدید فرصت  ضعف  قوت  عوامب

      ترافیک  

     دسترسی 

     آلودگی صوتی

     نزدیکی  ه مرکز شهر 

     مساحت 

     خوانایی

     توجیه اقتصادی

سممازگاری  مما کممار ری  

 همجواری

    

     تاسیسات

     دید و منظر

 

 

 :نتیجه گیری 



ر ری نمایشی( در شهر ر شدید فضاهای فرهنگی ) ه ویژه  اکاحاصب از ای  تحقیق که  یانگر کمبود  سیا ا توجه  ه نتای         

 خشمی از  ،  رای جبمران   ری فرهنگی در طرح تفصیلی ای  شهرنوشهر می  اشد و نیز  ا توجه  ه در نظر گرفت  فضاهای  ا کار

پیشمنهاد داده شمد و    SWOTهای در نظرگرفته شده در جمدول  ای  کمبود در کوتاه مدت سه گزینه مناسب  ا توجه  ه معیار

دارای  یشتری  نقاط قوت و فرصت  وده و  ه عنوان مناسب تری  گزینه  1شماره سایت قایسه سه سایت پیشنهادی، م سپس  ا

 پیشنهاد می گردد. رای کار ری فضای نمایشی 

حاکی از وجود نقاط ضعف فراوان در مکان یا ی ای  فضاها می  ررسی فضاهای  ا کار ری فرهنگی در طرح تفصیلی نوشهر       

 اشد.از ای  رو  ازنگری جامع و دقیق ای  طرح در زمینه فضاهای فرهنگی چه  ه لحاظ کمی و چه کیفی، ضروری  ه نظمر ممی   

 رسد.
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