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 چکیده

 شدگانفوتشـمار   شیافزا موجب تیروزافزون جمع روند. باشـند یها مانسـان  ییعنوان منزلگاه نهابهها آرامسـتان 

ها و گسـترش فیزیکی آرامستان تعداد  شیافزا قبرها،چندطبقه کردن  رینظ ییهامعضـل روش  نی. جهت حل اشـود یم
هاي اخیر، گسترش پیدا آرامستان امامزاده سلطان ابراهیم قوچان یکی از مواردي است که در سال .باشـد یموردتوجه م

است. لذا این آرامستان  همجوار خود گذاشته که نیازمند بررسیهاي ن تاثیراتی بر محلهکرده اسـت. در نتیجه آرامسـتا  
باشد. پژوهش به می هاآن همجوارها بر بافت آرامسـتان  راتیتأث یبررسـ این مقاله هدف مورد مطالعه قرار گرفته اسـت.  

تکنیک دلفی در دو راند استفاده شده از ها لحاظ نوع، کاربردي و روش مورد اسـتفاده کیفی اسـت. براي تدوین شاخص  
عدد مصاحبه  21سپس  پرداخته ،ي مهمهاشاخص یبه بررس نفر متخصص) 10ی (با اسـتفاده از روش دلف  ابتدااسـت.  

-20درصد بین  43درصد زن و  48درصد مرد و  52(شامل  محله يهاو کاسب نیسـاکن  باعمیق به صـورت تصـادفی   

 نتایج به دست آمده از بررسی در این پژوهش .سـال) انجام گرفت  60صـد باالي  در 19و  59 -40درصـد بین   38، 39

مدتاً در ع آرامستانها راتیاست. تأث رگذاریهمجوار تأث بافتمختلف ابعاد  برگسترش آرامستان  ایوجود  که دهدیم نشان
، یطیمحستیز ت، مشکال(به خصوص در بین زنان)و ترس یمشکالت روان ،و دسترسی (ویژه ایام خاص) کیتراف نهیزم

با  ستیبایم يشهر زیربرنامهدیدگاه افراد نیز بر موارد یاد شده موثر است. بنابراین است.  يبصـر  یکنواختیسـروصـدا،   
 از ،غیره و سبز يفضـا  شیافزا ،ینظارت يهاهمگرا، برنامه يهايکاربر ها،یشـعاع دسـترسـ    حد فاصـله مطلوب،  تیرعا

. همچنین از طریق پیوند این محیط و بافت اطراف، این فضا را بکاهد یعموم دگاهید در افض نیا نامناسـب  جلوه زانیم
 نظیر آیین گذشته تبدیل به فضاي جمعی کند.

 :هاي کلیديواژه

 .زیست محیطی و منظر، آرامستان قوچان –اجتماعی و اقتصادي  –همجوار، اثرات فیزیکی هاي محله
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 مقدمه -1

ــایی براي نگهداري پیکر بی ــان در روح انداشـــتن فضـ سـ
شود. گیري فضـایی به نام آرامستان می شـهرها، موجب شـکل  

جایی که در گذشته مورد احترام بوده و در ساختار اصلی شهر 
ــتـه؛ چرا کـه ارتباط بین دنیاي زندگان و مردگان    وجود داشـ
بسـیار بیشتر بوده است. امروزه به دلیل ترس از پدیده مرگ و  

ــتان ــهرها و آرامس ــاها به عنوان  ها،عدم ارتباط بین ش این فض
ها در شوند. اهمیت فضاي آرامستانفضـایی مترود شناخته می 

حدي است که برخی از صاحب نظران آغاز یکجانشینی را دفن 
ــتان ــاختن آرامسـ ها در مکانی مشـــخص کردن مردگان و سـ

که شهروندان  انديشهر يها ازجمله فضاهاآرامستاندانند. می
 .نندیبیو مرگ م یزندگ يایدندر آنجا خود را در حدفاصل دو

مردگان  دفنتالش کرد عالوه بر دیهـا با مکـان  نیا یدر طراح
شهروندان باشد و  بخشامیشــود که الت جادیا یمناســب طیمح

ــا د. بـا این وجود عمــده  آنهــا فراهم کنـ  يرا برا یتـأمل  يفضـ
ــده در این زمینه هاي پژوهش ــوعاتی مانند انجام شـ به موضـ

ــتــان ا و منــاظر فرهنگی و تــاریخی آنهــا هــمکــانیــابی آرامسـ
ــتان  پرداختـه  ها بر بافت مجاور انـد و کمتر بـه تاثیرات آرامسـ

ی نیشهرنش روزافزون توسعهز طرفی نیز پرداخته شـده است. ا 
ــده اســت.   ــهرها ش افزایش جمعیت، باعث گســترش دامنه ش

ــودیم ریوممرگخود موجب افزایش آمار  نوبهبه . لذا تعداد شـ
 ازیموردنخدمات شــهري  عنوان بهرامســتان  بیشــتري قبر و آ

ــد یم ــترش بـاشـ ــوع بــه طرق مختلفی نظیر گسـ . این موضـ
 چندطبقهي جدید، هاي قدیمی، ایجاد آرامســتانهاآرامســتان

 .  باشدیم ریپذامکانکردن قبرها و غیره 

همانطور که اشاره شد، یکی از راههاي پاسخگویی به  لذا
ف از طر .باشدیمي قدیمی هانیاز به قبر، گسترش آرامستان

ي هامحلهبر کل شــهر و یا  توانیمآرامســتانها را  ریتأثدیگر 
، بلنــدمــدتو  مــدتکوتــاهي زمـانی  هــابــازههمجوار آن، در 

ش در مقاله پی؛ بررسی کرد میرمســتقیغمسـتقیم و   راتیتأث
آرامستانها و گسترش آنها بر محالت  راتیتأثرو هدف بررسی 

 پژوهش شامل موارد زیرهاي . پرسشباشـد یم هاآنهمجوار 

 باشد:می

ــتان  بر محالت همجوار آن به لحاظ ها تاثیر وجود آرامسـ
ــت    ــادي، زیسـ ابعـاد متفـاوت کالبدي، اجتماعی، اقتصـ

 محیطی، منظر به چه صورت است؟ 

ــتــان  ــترش آرامسـ  بر محالت همجوار آنهــا تــاثیر گسـ

ــهروندان) به لحاظ ابعاد متفاوت کالبدي، اجتماعی،  (شـ

 اقتصادي، زیست محیطی، منظر به چه صورت است ؟ 

ار یی مانند کنهامکاندر  درگذشتهآرامستانها  یطورکل به
و جزء فضاهاي شهري  گرفتندیمشکل  هازادهاماممساجد و 

ــهري    ــاي مفرح ش ــده و همچون به عنوان فض ــوب ش محس
ــتفاده ــدند. از طرف دیگر قطع ارتباط با مرگ می اسـ در شـ

یکی از  گذشته دره مراسـم سوگواري که  باعث شـد  شـهرها 
ــم مهم اجتماعی براي جامعه ما بود، امروزه از اهمیت  مراسـ
ا هافتاده و رونق گذشته را نداشته باشند. در نتیجه آرامستان

مطالعات متنوعی در  عملکرد قبلی خود را از دســت داده اند.
ها شــده اســت که در ادامه مطالعات صــورت مورد آرامســتان

 :شودیماشاره  وارخالصه 1ی و در جدول بررس موردگرفته 

 

Table 1: Previous studies related to Cemeteries 

Year The authors’ names The contents are stated 

1998 
Üçisik and 
Rushbrook 

In a study entitled “The Impact of Cemeteries on the Environment and Public Health”, they 
addressed this issue. 

2009 Ahmad Farhadipour 
In a study entitled “Cemetery Placement Strategies in Cities of the Country”, the researcher 

first reviews cemeteries plans for comprehensive urban plans and then describes 
cemeteries location criteria and the different stages of defining and applying layers. 

2000 
Arnold Santarsiero et 

al. 

In an article titled “Environmental and legislative aspects concerning existing and new 

cemetery planning “, the environmental factors of Cemeteries and in particular the impact 
of burial methods on them are discussed. 

2010 
Basmajian and 

Coutts 

In an article entitled “ Planning for the disposal of the dead “ the researchers have addressed 

this issue and believe that just as planners plan for the living in the city, proper planning 
must be done for the dead. 

2011 Habibi and Koohsari 

In the article "Integrating AHP Model and IO Logic into GIS for New Urban Equipment 
Placement", Hierarchical analysis (AHP) Model and (Index Overlay) Logic using GIS 
were combined to present a model for urban equipment location including cemeteries in 
the city. This model is then applied to the city of Sanandaj to select the most suitable 
construction site for cemeteries. 

2011 
Saeed Haghir and 

Yalda Shoohani zad 

In an article entitled "How to Improve the Status of Cemeteries in the Socio-Cultural 
Dimensions of Sustainable Urban Development in Iran", they first focus on the cultural 
aspect of sustainable development. Then, with an understanding of the social and cultural 
role of cemeteries in the city, along with awareness of the social, cultural and 
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Year The authors’ names The contents are stated 
environmental aspects of sustainable development, they have discussed ways to promote 
the role of cemeteries in Iranian cities towards achieving sustainable development. 

2011 Ismaili et al. 

In the study "Role of Environmental Characteristics In Optimum Location of Regional 
Cemetery in The Functional Urban Area Compact of Nour -Royan- Izadshahr, Mazandaran 
Province ", the researchers  investigate the role of environmental factors in determining 
optimal location of regional cemeteries in Noor-Royan-Izadshahr practical urban areas, 
Mazandaran province. 

2014 Taheri et al. 
In a study entitled, “Multi criteria decision making based on DEMATEL and ANP 

techniques to select the optimum location for cemeteries, Isfahan City, Iran” the social, 

economic and environmental criteria are considered for locating cemeteries. 

2014 
Goodarzi, Ghaffari 

Nikkho 

In a study titled "The Study of the Process of Matching Tombs and Monuments with 
Iranian-Islamic Culture”,  the researchers have addressed the fact that there was no 
significant tradition of tombs before Islam, but with the advent of Islam, this type of 
architecture gradually entered the architectural cycle, which is in terms of importance and 
number are after mosques. The earliest tombs in Iran were domed rectangular buildings, 
but by the end of the fourth century AH. they gained their image despite the towering 
tombs, and it was in the Seljuk era  this form was the dominated form. The tombs were 
built and evolved in every era inspired by the earlier period. 

2015  
P.j. Davies; G. 

Bennett 

In an article entitled “Urban cemetery planning and the conflicting role of local and 

regional interests” through a case study of four areas, they have examined the past and 

present problems of planning Australian Sydney cities, and have finally concluded that a 
concurrent view of regional interests must be made, and there are different expectations 
and plans for the type of cemeteries. 

2015 Avishan et al. 
In the study "Evaluation of Necessity of Environmental Impact Assessment of Cemeteries 
", investigated the necessity of evaluating environmental impacts of cemeteries has. Been 
investigated. 

2015 Zahedi et al. 
The article Planning and Development of Tourism in the Historic, Cultural and Religious 
Takht Foolad Cemeteries” deals with the planning and development of tourism in the 

historical, cultural and religious Takht Foolad. 

2015 Brigitta Pécsek  

In an article titled  “City cemeteries as cultural attractions Towards an understanding of 
foreign visitors’ attitude at the National Graveyard in Budapest” ", the researcher aims to 
relocate urban cemeteries in tourism offerings and demonstrates their value as cultural 
tourism products that can enrich the experience of visitors. 

2015 Wahyu P. Hariyono 
In a study called “Vertical cemeteries”, it has been asked whether Vertical cemeteries are 

suitable for burying the dead in urban areas. 

2016 Goli et al. 

In an article entitled “Place For Death, Reconnaissance Potential Area For Cemetery In 
Shiraz”, the criteria needed to locate and adaptation to the measures mentioned above in 

line with Shiraz urban complex design is investigated and is identified via weighted 
combinations of relevant layers.. 

2016 
Gholam Ali Khmer 
and Vahid Pasban 

Isalou  

In a study entitled “Using Fuzzy Logic Functions in GIS for Site Selection of Urban 

Cemeteries in Pars Abad (Ardebil Province)” یue to insufficient capacity of existing 
cemeteries, the new cemetery locating has been done by fuzzy logic in Arc GIS format. 

2016 Behzad Masodiasl 
In the study " Cultural and Social Landscapes of Milan Monumental Cemetery Based on 
an Urban Public Open Space Approach " examines the cultural and social landscapes of 
Milan cemeteries with urban open space approach 

2018 Rezai et al. 
In the article “Using Fuzzy Delphi Analytic Hierarchy Process and Geographic 

Information System in Cemetery Site selection (GIS)(Case Study: Likak City)”the 

cemetery has been located using Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy and GIS. 

2018 Massoudi asl et al. 
The article "Principles of Architecture of Tombs in Iran" points to some of the common 
principles of tomb architecture in spite of the fundamental differences in different periods, 
forms, and roles. 

 

بیان کرد که  توانیم، شده انجامي هایبررسـ با توجه به 
آرامســتان به موضــوعاتی مانند   نهیزم دربیشــتر مطالعات 

مکانیابی بهینه، مناظر فرهنگی و اجتماعی و تاریخی، نقوش 
وغیره اشــاره کرده اند؛ اما به نظر  اهنوشــتهســنگو تزیینات 

ــدیم ــتان راتیتأثدر ارتباط با  رسـ ها بر بافت اطراف آرامسـ
ــتیزمطالعه محدودي فقط در ارتباط با بعد   بهی و طیمحسـ

ــورت ــدهپرداختهاجمالی  ص اســت. در مطالعات طاهري و  ش
، همچنین مطــالعــات گلی و همکــاران )1392همکــاران (
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ها پرداخته است و این همجواريبرخی مشکالت  به) 1395(
ي همجوار آن هامحلهتاکنون به موضــوع اثرات آرامســتان بر 
ــت. لذا این مقاله  ــده اسـ در پژوهش و  تواندیمپرداخته نشـ

 بعدي باشد.هاي کاربرد نقطه آغازي در راس پژوهش

 مرور ادبیات -2

 آرامستان فیتعر-2-1

غـازگر عامـل اصـلی و آ –در تعریف دقیــق  –آرامستان«
معمــاري و ایجــاد فـضایی فرهنگی در شهرهاست. بسیاري   
 »معتقدند که معماري با آرامگاه و مقــــــابر آغاز می گردد

ــاخــت مقــابر در معمــاري دوران . «)1: 1385فرد، ينوروز( سـ
ــ ـ می الاسـ اي از بـاورها و آیینهاي مربوط به   عنوان جلوهه ب

 دیگر از جملهپاسداشت مردگان، توام با سایر بناهاي مذهبی 

ــد و تقریبـا    ــاجـد آغـاز شـ » بـه موازات آن پیش رفت  مسـ

 ).58: 1389(حسینی،

 آرامستان و شهر -2-2

به عنوان یکی از فضـاهاي تجهیزاتی شــهري  ها آرامسـتان «
نقش مهمی در ساختار شهري دارند و الزم است که به تاثیرات 

ها بر ســاختار شــهري و آینده شــهري، همچنین    آرامســتان 
ریزي هاي مناســب و نامناســب این فضــاها در برنامه همجواري

 هاآرامستان کارکرد و وسعت آنها، لیبه دل«شـهري توجه شود.  

حســاس آنها،  اتیکنند. اول، محتومی را مطرح یمســائل عموم
دفن ایجاد زمین ، باعث نیزم گریدهـاي  يبرخالف اکثر کـاربر 

ــاخت،   ثابت و دائمی  ــترش و س ــت. دوم، هنگام گس ــده اس ش
شوند. سوم، می یدفن اغلب به عنوان مزاحمت تلق ســاتیتأســ

 جادیا یمثبت و هم منف یطیمح یرونیعوامل ب هم يخاکسـپار 

، ندهیآهاي در دهه شتریب يرهایکند. چهارم، تعداد مرگ و میم
جوامع دشــوارتر خواهد کرد، به  يرا برا یانســان يایاســکان بقا

 Basmajian and(» داشـته باشند.  يبه خاکسـپار  ازیاگر ن ژهیو

Coutts , 2013: 306(. 

 آرامستان و ساختار شهري -2-3

 واسطه  به که هستند شهر ساختار از بخشی ها،آرامسـتان «

 و خاطرات ساکنان از بخشی معرف دارند، که عملکردي و قدمت
 آن تبع به و مســأله مرگ، به توجه در هســتند. شــهر همچنین

پدیده  را مرگ برخی ارد.وجود د مختلفی آرامســتان رویکردهاي
ــناك اي  بودن دور به معتقد نتیجه در و دانندمی نازیبا و ترس

 بخشی را آن برخی و هستند زندگی زندگان محل از هاآرامستان

ــته، در پذیرند.می و دانندمی طبیعت يچرخه از  مردگان گذش

 حضور شهر اصلی ساختار در نیز آرامسـتان  بودند و احترام مورد

 امروزه بود، برقرار مردگان و زندگان دنیاي میان رتباطا و داشت

 ارتباط عدم و پدیده مرگ از ترس و شــدن مذموم يبه واســطه

 کاربري ناسازگار عنوان به هاآرامستان ها،آرامستان و شهر میان

 هاي درونآرامســتان از بســیاري و شــوندمی شــناخته شــهري

 .)68 :1395 ،ی(کاظم »اندشده متروکه شهرها

 ها و آینده شهري:آرامستان -2-4

زیرا  بوده شهري مهم عناصـر  از یکی ایران در آرامسـتان «
 مردم مســـلمان اعتقادات با عوامل این موقعیت و مکان که

 خواندن و فاتحه قبور زیارت میکند پیدا مستقیم ارتباط ایران

 که است، مسلمانان و مستحب مهم اهداف جمله از آنها براي

گلی و » ( بگــذارد افراد بر روحیــه مطلوبی رتــأثی میتوانــد
 ).1385به نقل از کوهساري و حبیبی، 44: 1395همکاران، 

ها آرامستان ظرفیت تکمیل که شـود می بینیپیش چنین«
 وجود بزرگ به شــهرهاي براي عظیمی مشــکالت دهه آتی در

 شهرها در سوم دوم و آرامستان ایجاد به منجر آورد؛ که خواهد

 ظرفیت تکمیل مشکل عالوه بر شهرها آن دنبال هب می شود و

 مواجه فضا کمبود و دسترسی هم چون مسائلی با هاآرامسـتان 

با  ایران در شهري هايطرح برخورد نحوه طرفی از .شد خواهند
 نظر گونه به این باشد.نمی درست متأسفانه آرامسـتان  مسـئله 

 به رامستانآ شهرها به ايتوسعه هايبرنامه اکثر در که رسدمی

تصفیه  و زباله دفن همچون محل عملکردي صرفاً مکانی عنوان
 منتقل مکان دورترین به باید اســت که شــده برخورد آب خانه

ــود بــه نقــل از حقیر و  44: 1395(گلی و همکــاران، » شـ
 ).1390زاده، شوهانی

 ییاز شهر است که در آن فضا ياتکه يشــهر آرامســتان«

در حال رشد است. در ، وش شدهرامف یلیرسد خیکه به نظر م
ــهرها ــتریب یخال يجا چیکه ه ییبزرگ، جا يشـ در مرکز  شـ

حومه  ای هیبه حاشــ  دیدفن جد سیشــهر وجود ندارد، تأســ 
از  يکمتر تیبا اولوها آرامستاناسـت. معموالً   افتهیگسـترش  

 نیشود که امی فراموش ی. به نوعطراحی مورد توجه هســتند
قابل فشـــرده ها شـــود. خانهمی رگترفضـــا هر روز بزرگتر و بز

شت قابل انباها ، دفاتر به اشتراك گذاشته شده، فروشگاهيساز
. تعداد مرگ را ندستین ها بدین صورتآرامسـتان  هسـتند، اما  

ــده اســـت نم   توانیم تواند  یکـاهش داد، امـا آنچه دفن شـ
. "گسترش"ندارد جز  يگریامکان د آرامستانشـود.   نیگزیجا

دائماً مورد تقاضــا خواهد  ینوع شــناســ نیدر ا شــهیهم نیزم
 .)Hariyono , 2015: 201-202( ».دبو

 مناسب و نامناسب آرامستانها در شهرهاي همجواري -2-5

ي مختلف داراي همجواریهاي مناسـب هستند.  هايکاربر
یکی از موضوعات مهم در مسائل  هايکاربرسـازگاري   چراکه

ا کیفیت زندگی شهري مستقیم ب طوربهکه  باشدیمشـهري  
 در ارتباط است.
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نیز در صورت ها اطراف آرامستانهاي سـاماندهی کاربري 
ي تفریحی، گردشگري و هاجنبهتواند می برنامه ریزي صحیح

فرهنگی شـهر را تقویت نماید. در اسـتانداردهاي شـهرسازي    
ی موردبررســها همجواریهاي مناســب و نامناســب آرامســتان

 .شودیمبخش زیر تشریح  است که در قرارگرفته

 مناسب با آرامستان:هاي همجواري

 یاراض شهر، خارج یارتباط يراههاباز و سـبز،   يفضـاها 
 شهر يسو مخالف با جهت وزش باد به

 با آرامستان: نامناسب يهایهمجوار

 ،هاو کارخانه یصنعت ،یمراکز آموزش ،یبهداشت ساتیتأس
فق با جهت وزش موا یآب، اراض ساتیتأس ،یدرمان ،یمسکون
ــوبــاد بــه ــهر يسـ ــ( شـ ؛ طــاهري و 204: 1386، عــهیشـ
ــایی و 1390 به نقل از عمرانی 467: 1392همکاران، ؛ رضـ

 ).170: 1396همکاران، 

 ها بر بافت اطرافآرامستان ریتأث-2-6

ــتانها بر بافت اطراف ریتأثدر ارتبـاط با   مطالعات  آرامسـ
ــتقیمی  ــدهانجاممسـ ــت، لیکن با توجه به عوا نشـ مل و اسـ

 دارد و همچنین با ریتأثها عناصري که در مکانیابی آرامستان

 رسدیمي تجربی در این زمینه، به نظر هاافتهتوجه به سایر ی

ــتان ــترش که وجود آرامسـ داراي  تواندیم هاآنها و یا گسـ
ــی تاثیرات راتیتأث ــد. براي بررسـ ی بر بافت مجاور خود باشـ

ــتـان بر محله  ــتفاده از تکنیک  هاي همجوار آن باآرامسـ اسـ
هاي مهم از نظر متخصصین بررسی دلفی، معیارها و شاخص

 شد که در زیر به شرح آن پرداخته خواهد شد.

 کالبدي: -بعد عملکردي 

ــبکه   ــی و  ونقلحملشـ ــترسـ ي هاگرهو ترافیک و دسـ
 ترافیکی

ي اطراف) و هايکاربرکـاربري بـافـت مجـاور (همگرایی      
 تداخل عملکردها

 هاسرانهشعاع دسترسی و  

 نظام مسکن  

ي شــهري خصــوصــا منابع آب و فاضــالب هارســاختیز 
 مجاور

 الگوهاي کالبدي محله 

 بناهاي تاریخی 

 نماد و شاخص هویتی  محله 

 فضاهاي ایزوله  ایجاد  

ــتنفوذپـذیري (بـه علـت      ــتان و  دانهدرشـ بودن آرامسـ
 گسترش آن)

 فرصت براي توسعه مجدد در محدوده اطراف 

 تراکم و سرانه 

 ساخت و ساز غیر مجاز امکان 

 بعد اقتصادي: 

 ي اطرافهانیزمقیمت  

  ترنییپا درآمدساکن شدن اقشار با  

   وضعیت اقتصادي (ساکنان محله و کاسبان و...) 

 جذب گردشگر مذهبی  

ــاغل کاذب، تغییر     ــغلی (به وجود آمدن مش ــعیت ش وض
 شغلی، درآمد و...)

 بودن یوقف مانند یثبت مسائل آمدن وجود به 

اي به هاي ســودآور محلهص دادن اراضــی کاربرياختصــا 
 خود

 ایجاد فرصت شغلی مانند فروش گل، گالب، خرما و غیره 

 بعد اجتماعی و روانی 

ــامل:   ــوگواري در   راتیتأثعوامل روانی ش ــایند س ناخوش
و احساس  مشکالت روحی مانند افسردگی روحیه افراد و 
 ترس از محیط

افراد با طبقات یی ســاکنین قبلی و ســاکن شدن جاجابه 
 ترنییپااجتماعی و سطح سواد 

ــبــب افزایش    ــارکــت اجتمــاعی (در برخی افراد سـ مشـ
مشــارکت اجتماعی به دلیل دفن عزیزان در آرامســتان   

شــود و در برخی دیگر کاهش مشــارکت اجتماعی به می
 )جایی (مهاجرت) ساکنین قبلیدلیل جابه

تجمع احتمال کـاهش امنیت به دلیل تردد افراد غریبه،   
ي هاينـاهنجار امکـان بروز  و معتـاد و   خـانمـان  یبافراد 

  اجتماعی

 حس تعلق افراد به محیط 

 رضایت از سکونت 

یادآوري زندگی پس از مرگ و حس آرامش به دلیل پی  
 بردن به ویژگی فانی دنیا

 روابط اجتماعی در بین افراد سر مزاري ریگشکل 

 سنن و آداب گذشته 

 نیساکن در تمحال کالبد با علقه جادیا 
 یجمع يفضا مثابه به ستانمآرا يفضا از بردن بهره 
 ایجاد گسست اجتماعی 

 مطلوبیت و کیفیت اجتماعی سکونت 

 ی:طیمحستیزبعد  

 آلودگی صوتی 

 آلودگی هوا بر محیط شهري و انسان 

 ینیرزمیزي سطحی و هاآبآلودگی  



132 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, VOL. 10, NO. 18 

FALL & WINTER 2020 

 راننشریه علمی معماري و شهرسازي ای

 132 1398 پاییز و زمستان، 18شماره  ،10دوره 
 

 

 

 مشکالت بهداشتی 

 آلودگی خاك 

 جهت وزش باد  

 فع فاضالبي ناشی از دهایآلودگ 

 مخاطرات بهداشتی 

 ي آالینده در اطراف آرامستانهاتیفعالتوسعه  

 ی و منظرشناختییبایزبعد  

رابطه بین فضا و توده در محدوده آرامستان (غلبه فضا بر  
 توده)

ــهري در   ــري (یکنواختی جــداره شـ جــداره و تنوع بصـ
 مجاورت آرامستان و یا تنوع بصري)

 اغتشاش بصري  

بر گیاهان  ریتأثبیرون آرامســتان و فضــاي ســبز داخل و  
 اطراف

 ساکنان ذهناز عناصر آشنا با  استفاده 

و نذورات  هازبالهآلودگی بصــري (ناشــی از ریخته شــدن  
 افراد)

 پیوستگی و تداوم بافت شهري 

 روش انجام پژوهش – 3

تحقیق حاضر به لحاظ نوع تحقیق از انواع تحقیقات 
رفع اشکال  درصددکه کاربردي است. کاربردي به این خاطر 

در این  مورداستفادهي در جامعه است. روش امسئلهیا حل 

از تکنیک  هاشاخصمقاله، روش کیفی است. براي تدوین 
نفر اساتید دانشگاه در این  10و از نظرات  شدهاستفادهدلفی 

، هاشاخصاست. پس از استخراج شدهزمینه کمک گرفته
هاي همجوار آن از بر محله بررسی تاثیرات آرامستان منظوربه

ان ، ساکنان و کاسبکنندگانمراجعهتکنیک مصاحبه عمیق با 
نفر از افراد با استفاده از  21با  درمجموعاستفاده شده است. 

 روش گلوله برفی مصاحبه شده است.

 نمونه مطالعاتی -4

ي استان خراسان است. هاشهرستانشـهر قوچان یکی از  
مامزاده ااین شهر،  در مجاورت يي گردشـگر هاجاذبهیکی از 

و در  يبه خراسان رضو ي(ع) در نقطه ورود میسـلطان ابراه 
 شدهقوچان به فاروج واقع ریمسـ  یشـمال غرب  يلومتریک 12

 میبه ذکر است که در صحن امامزاده سلطان ابراه الزماست. 
است و در رفتگان قرارگرفته از دسـت  يهاآرامسـتان و مقبره 

 باشــدیم گســترش حال در آرامســتان یتازگبه زیجوار آن ن

ــویر  ــتان مجاور يهايکاربر ).1(تصـ ــامل  زین آرامسـ  شـ

 و یمســـکون يبررکا ،)یفروشـــ خرده( يتجار يهايکاربر
ارتباطی با خارج از هاي راه ی و اراضــی بایر وهمگان نگیپارک

ــهر  ــد یمشـ ، کـه بـه طور عمـده فعـالیت هایی نظیر     بـاشـ
(چاپ اعالمیه)، سالن پذیرایی و سـوپرمارکت، تایپ و تکثیر  

مســکونی ناســازگار هاي ارتباطی ســازگار، اما کاربريهاي راه
 هستند.

 

 
Fig. 1 Location of Sultan Ebrahim's Imamzadeh and cemeteries Existing Status and Extension Range(Source: 

Satellite Image, 2018: September) 
 

در مجاورت این امامزاده  درگذشتهالزم به ذکر اسـت که  
هسـته محالت نظیر حمام و راسته   دهندهلیتشـک عناصـري  

ــت؛ امادر زمان حال تنها  ــته اسـ بازار و آب انبار  وجود داشـ

ــر  عنوانبـه امـامزاده   بـه بـافـت محدوده     بخشتیـ هوعنصـ
 ).2(تصویر  است ماندهیباق
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Fig. 2 Space of Imamzadeh and cemeteries 
 

 تحلیل داده ها: -5

نتایج به دست آمده از بررسی در این پژوهش که از نتایج 
 مصاحبه باز به دست آمد حاکی از آن است که:

 کالبد و عملکرد: 

در ارتـبــاط بــا حـجـم تـرافـیــک، بـیـش از نـیمی از         
ــاحبـه  ــترش مصـ ــوندگان معتقد بودند که ترافیک با گسـ شـ

ایام  در عمدتاًموجود نیز آرامستان افزایش یافته است. ترافیک 
خاص) است. هاي خاص (عموما در ایام تعطیل و یا در مناسب

نقـل عمومی نیز غالبا به ناکافی بودن حمل و  ودر بخش حمـل 
و تعدادي از مصاحبه شوندگان نیز اند نقل عمومی اشـاره کرده 

ــته  ــته حمل و نقل عمومی وجود اند اظهـار داشـ که در گذشـ
ــت؛ اما هم ا  ــته اس ــرویسداش ــت. کنون س ها کاهش یافته اس

 گســترش آرامستان شــدهانجامي هاینیبشیپبنابراین همانند 

باعث افزایش اسـتفاده از ماشـین شخصی و مشکالت ترافیکی   
 اوج استفاده از آرامستان شده است.هاي در زمان

ــاحبه   دربـاره کـاربري   هـاي مجـاور بیش از نیمی از مصـ
ــوندگان معتقد بودند که کاربري هاي اطراف و بافت محله شـ

پس از گســترش آرامستان تغییر نکرده است و عده کمی به 
شـدن تنها یک پالك که در محل آرامستان بوده است  خراب
ــاره ــاکن  اند و همچنین عدهکردهاش ــدن مس ــافه ش اي به اض

ــالن پذیرایی (ایام عزاداري)   جـدید و کاربري هایی نظیر سـ
ــاره ییر کاربري نیز قدمت و انـد. عمده دلیل عدم تغ کردهاشـ

 باشد.می حس تعلق افراد به محیط

ي مجاور با بافت آرامســتان نیز شامل سوپرمارکت، هايکاربر
فروش لباس، جوشـکاري، تایپ و تکثیر، آژانس، سـالن پذیرایی و   

 یی نظیر گل فروشی وهايکاربر.باشدیمامالك و آرایشگاه بانوان 

 انشوندگمصاحبهود ندارد و نیز در مجاورت آرامستان وج قبرسنگ

 .اندکرده اشارهبه کمبود خدمات در این محدوده 

 که بااند شوندگان اظهار داشتهدرصـد باالیی از مصـاحبه  

گسترش آرامستان مردم بومی از این محدوده نرفتند، دالیل 
موجود، پذیرش حقیقت مرگ و زندگی هاي این امر نیز سنت

ت. درصد محدودي از افراد از دوران کودکی در این محل اسـ 
نیز که از محیط خود ناراضی بودند با این وجود محل زندگی 

ــاختمان ها و خود را ترك نکرده اند.  به عالوه موارد فوق سـ
 ساکنان جدید نیز به این محله اضافه شده اند. 

، هیچ یک آدرس محل سکونت شوندگانمصاحبهدر بین 
دهند. این نشــانه) نمیخود را از طریق آرامســتان (به عنوان 

آرامستان براي آنها تبدیل به یک نماد  دهدیمموضوع نشان 
 و نشانه شاخص در محله نشده است.

ــانه اي نظیر ارگ، درب قدیمی    ــر قـدیمی و نشـ عنـاصـ
ــید،   ــامـامزاده، حوض انبار و آرامگاه سـ ي داخل کاریکاشـ

امامزاده، حمام و آبگرم قدیمی در بافت مجاور وجود داشــته 
ابنیه مذکور در محل گســترش آرامســتان نبوده است که  اما

 سبب تخریب آنها شوند.

همچنین سـاکنین معتقدند که گسترش آرامستان سبب  
 توسعه محیط پیرامون خود نشده است.
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 اقتصادي: 

گســترش آرامســتان بر قیمت اراضــی   ریتأثدر ارتباط با 
 متقی اطراف بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان معتقدند که

اراضـی تغییري نکرده است. تعدادي از افراد به افزایش اندك  
ــاره کردهقیمـت  علت افزایش قیمت  وجود نیا (بااند ها اشـ

ا هممکن است به دالیلی نظیر تورم باشد). تعداد اندکی از آن
 اند.نیز به کمتر شدن قیمت اراضی اشاره کرده

ی اغلب فروشــ دســت در ارتباط با مشــاغل کاذب نظیر 
حبه شــوندگان به وجود مشــاغل کاذب در ایام خاص و مصــا

اند همچنین به بومی نبودن ایام تعطیالت و غیره اشاره کرده
 افراد نیز تا حدود زیادي اشاره شده است.

د معتقدن شــوندگانمصــاحبهی بیش از نیمی از طورکل به
. ي نداشته استریتأثکه گسـترش آرامسـتان بر اقتصـاد آنها    

ــد کمی از افر این  منفیاد نیز به تاثیر مثبت و یا تاثیر درصـ
 اند.گسترش بر اقتصادشان اشاره کرده

 اجتماعی: 

ــتان بر روحیه افراد بیش از   ریتأثدرباره  ــترش آرامس گس
نیمی از افراد معتقدند که این موضوع سبب تضعیف روحیه و 

حضور  اکثراًحس ترس و ناراحتی نشــده است (دلیل آن نیز 
ان کودکی و خو گرفتن بــا این محیط در این محــل از دور

 بیشتر کسانی که شوندگانمصاحبهاست). همچنین در میان 

به موضوع ترس اشاره کردند طیف بانوان بودند. و تعداد کمی 
از افراد نیز به تضعیف روحیه و احساس ناراحتی، ترس ناشی 

 اند.کردهاز مجاورت با آرامستان اشاره

ب افراد فضاي اضافه شده ن، اغلشوندگامصــاحبهدر بین 
دانستند و درصد آرامستان را جزئی از محیط زندگی خود می

ــاي  کمی نیز آن را به عنوان جزئی از حرم و امامزاده و یا فض
 دانند.می جدا افتاده

ــواد و درآمدي    ــطح سـ نظرات  مجموع دربـه لحـاظ سـ
ــاحبه ــوندگانمص ــواهد موجود  ش  نظر ازآنها را  توانیمو ش

ــطح درآمدي ــطح پایین و  س ــطح   نظر ازدر س ــواد در س س
 متوسط جاي داد.

 داشتن نگهدر خصـوص همکاري مردم در تمیز و یا زیبا  

اي به مشـارکت افراد و خصــوصا حضور خدام  آرامسـتان عده 
ــاره  اي نیز معتقدند که مردم انـد و عـده  کرده افتخـاري اشـ

 مشارکت الزم را ندارند.

ز مجاورت با آرامستان در ارتباط با میزان رضــایت افراد ا
درصــد باالیی از مصــاحبه شــوندگان از گســترش آرامســتان 

و  نددانیمنارضایتی نداشته و آن را متعلق به آستان حضرت 
 تنها درصد کمی از افراد اعالم نارضایتی کرده اند.

ــکل روابط اجتماعی و   تقریبـا نیمی از افراد معتقدند شـ
ــته در این محدوده  و نیمی نیز در  فتهایکاهشالگوهاي گذش

ــکل و طرق ها مجموع معتقدند الگوها و روابط همچنان به ش
 متفاوت ادامه دارد.

ــتان نیز اغلب   ــاي آرامسـ ــتفاده از فضـ در ارتباط با اسـ
اند که براي اوقات فراغت به این کردهمصاحبه شوندگان اشاره

ــتفاده زائران و   ــا مورد اسـ ــا نمی روند و اغلب این فضـ فضـ
 باشد.می برپایی نماز جمعه و زیارت قبورمسافران و یا 

 اند که تجمعکردهبیش از نیمی از مصاحبه شوندگان اشاره

 و معتاد در فضا وجود ندارد و عده اي نیز اشاره خانمانیبافراد 

اند، این افراد فقط براي دریافت کمک در ایام خاکسپاري کرده
ا و معتادان هآیند. درصد کمی از افراد به حضور بی خانمانمی

ــاره ــور این افراد در نمونه  مجموع در اند.کرده اشـ  موردحضـ

ی کمرنگ است و دلیل آن نیز داشتن حصار و درب براي بررس
 .باشدیمامامزاده و آرامستان و داشتن دربان 

 ی:طیمحستیز 

با توجه به اینکه آرامستان نام برده شده غسالخانه ندارد، 
ي آب و فاضالب به وجود هارساختیزبنابراین مشـکلی براي  

 نیاورده است.

ــتان این   متأثرو در ارتباط با آلودگی  ــترش آرامس از گس
ــوح بـه مورد نیز  ــاهده قابل وضـ بود که افرادي که در  مشـ

کمی قرار داشـــتند به  حدفاصـــلمجاورت آرامســـتان و در 
در ساعات  خصــوصاًمشــکالت آلودگی اعم از بوي نامناســب 

ــب و آلرژي، چرب بودن خاك و تـابش آفتاب، هواي نامنا  سـ
ي صـوتی ناشــی از شیون بازماندگان، تردد خودرو  هایآلودگ
هاي نذورات نیز تقریبا درباره جمع آوري زباله اند.کرده اشاره

آوري را جمعها اند که مردم این زبالهکرده نیمی از افراد اشاره
ــا کنند و عده کمی نیز به رها شـــدن این زبالهمی ها در فضـ
 اند.کرده ارهاش

 منظر: 

ــتان نیمی از   ــبز موجود در آرامس ــاي س در ارتباط با فض
د. و انشوندگان میزان فضاي سبز را کم ارزیابی کردهمصاحبه

ــاحبه ــوندگان نیز این میزان را به مقدار خوب نیمی از مص ش
 اند.ارزیابی کرده

در موضــوع منظر و به چشم خوردن یکنواختی زیاد و یا 
اغلب افراد این محیط و جداره آن را یکنواخت  تنوع زیاد نیز

و تعداد کمی نیز به دلیل اضـــافه شـــدن  دانندیمو تکراري 
 دانند.و مقبره شهدا محیط را متنوع می هاشبستان

ي در شهروندان زیانگخاطرهعناصر آشنا با ذهن که باعث 
ــاهـاي قدیمی این محوطه، حوض و گنبد و   ــود نیز فضـ شـ

 .باشدیمقدیمی در این محل و غیره گلدسته، درخت بزرگ 
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 يریگجهینت -6
ــتان اکنونهم ــاهایی آرامسـ ــهروندان فضـ ها در نظر شـ

. این تصــور از کودکی در ذهن شــوندیمترســناك محســوب 
افتد. باید سـعی کرد که این احساس از بین برود  افراد جا می

و احســاســی جایگزین این تصــور منفی شــود. پس فضــاي  
ــتـان بـایـد     ــد که باعث بریدگی بین اگونه بهآرامسـ ي باشـ

شـهروندان و درگذشـتگان نشــود. آرامستانها نسبت به دیگر   
 عناصر شهري باید داراي مدیریت و معماري خاصی باشند. 

ي باشد که به اگونهبهي فضاهاي آرامستان باید هایطراح
ي هایطراحمنجر شــود و با  دهیدداغتخفیف حس تألم افراد 

و تجهیزات داخلی آرامستان   ساتیتأسی محیطی و سامانده
ارائه  کنندگانمراجعهخدمات را به  نیترعیســرو  نیترســهل

 ها ودهد. براي استفاده بهینه و ساماندهی وضعیت آرامستان

درنهایت ارتقاي سطح خدمات عمومی شهر و رفاه شهروندان، 
 ي مناسبی انجام شود.زیربرنامهنیاز است تا 

ــتر با توجه به موارد  ــدهگفتهپیشـ ــه نتایج  شـ و مقایسـ
ــده با پژوهش توان دریافت که قبلی میهاي پژوهش انجام ش

ها در زمینه شهرسازي، به اغلب مطالعات در زمینه آرامستان
و اند ها اشاره کردهموضوعاتی مانند مکانیابی بهینه آرامستان

 ها مطالعات محدودي انجامدر ارتباط با مشــکالت آرامســتان

ــده ــت ش ــتان بر  اس ــوع اثرات آرامس . لیکن تاکنون به موض
ــت. به طور کلی محلـه  ــده اسـ هاي همجوار آن پرداخته نشـ
ر ها بتوان اشاره نمود که تاثیر وجود و گسترش آرامستانمی

باعث افزایش ترافیک (در ایام  عمـدتـاً  هـاي همجوار،  بـافـت  
خاص نظیر تعطیالت و یا مناســبت ها) و کاهش دســترســی 

ــب می  ــودمنـاسـ ــبب تغییر شـ ــت سـ . به عالوه ممکن اسـ
نیز  درگذشتهها شود.  اغلب افرادي که ي مجاور آنهايکاربر

بوده می مأنوسدر مجاورت این مکان بوده اند، با این محیط 
ــی براي جدا کردن  دانندیمو آن را جزئی از زندگی  و تالشـ

ی در تـازگ  بــه. در مقـابــل افرادي کــه  کننــدینمخود از آن 
این اماکن سکنی گزیده اند، ترس بیشتري از این مجاورت با 

 ندریگیمفضاي جدا افتاده در نظر  عنوانبهفضا دارند و آن را 

ــاکنان و   ــته به دیدگاه س که تمایل به ترك محیط دارند. بس
شـــهروندان قیمت اراضـــی نیز میتواند تغییري داشـــته و یا 
ــواد افراد در مجاورت این   ــطح درآمد و س ــد. س ــته باش نداش

زان . میباشدیمدر سـطح متوسط به پایین   غالباًحدوده نیز م
 مشــارکت آنان در امور محیط نیز با توجه به حس تعلق آنها

ــري و    رییتغقابل ــاها فاقد تنوع بص ــت. اغلب این نوع فض اس
ــتند.  ــاد   ریتأثداراي حس یکنواختی هس ــتان بر اقتص آرامس
ر د شـــده فیتعري هايکاربرمردم محلی نیز با توجه به نوع 

ــبب  هايکاربرمجـاور آن متفـاوت خواهـد بود. برخی از     سـ
افزایش درآمد کاسبان شده و در برخی دیگر نتیجه معکوس 

محیط آرامستانها و وجود عناصر  داشـته اسـت. فضـاي سـبز    
ــد در گذراندن اوقات  تألمکه  زیانگخاطره بخش آنها نیز باشـ

ــتر  ــتان و خواهد بود. مجاورت با آر رگذاریتأثفراغت بیش امس
ــترش  ــتیزي هایآلودگی کل طور به هاآنگس ی را طیمحس
در بافت خیلی نزدیک به آن، به همراه دارد و بوي  خصــوصــاً

ي صوتی هایآلودگو چربی خاك و  گردوخاكو  منتشـرشده 
 .دهدیمقرار  ریتأثتحت  شدت بهمجاورین با این محیط را 

از ها مستانفاصله مناسب آرا به دیبا يشهر زیر برنامه لذا
 راا همجوار آنه نیمشکالت ساکن تاتوجه کند  یبافت مسکون

ــت  نیهمچن هد.د کاهش ــممکن اس  به هاياز کاربر یبعض

ود ش جادیا دیجد يهايکاربر ایکند و  رییتغ ،مردم ازین لیدل
ا هگسترش آرامستان .قبر و مانند آنو سنگ یفروشمثل گل
ــت بر کـارا  ممکن  ریتأث هايز کاربرا یو عملکرد برخ ییاسـ

ــود. بنابرا ادیزیا  گـذارد مثالً فروش و درآمـد کم    دیبا نیشـ
 يتحت الشعاع، خصوصا عملکرد اقتصاد يهايعملکرد کاربر

ــ ــرر برا ردیقرار گ یآنها مورد بررس ــبان  يتا حداقل ض کاس
هاي . ضــمنا باید شــعاع دسترسی کاربريشــود جادیاطراف ا

ــاکنان محله،  مهم بـه منظور برطرف کردن مطلوب   نیـاز سـ
دوباره محاسبه و عملیاتی شود. زمینه ایجاد آرامش و کاهش 
ــاي امن همچنین تغییر   حس ترس و نـاامنی را با ایجاد فضـ
ــبـت به زندگی پس از مرگ به وجود آورند   نگرش افراد نسـ
ــتـان هایی که در کنار امامزاده وجود دارند، به دلیل   (آرامسـ

امش بیشتري به ساکنان مسـائل مذهبی و اعتقادات مردم آر 
و به دلیل تاریخی بودن  دهدیم کننـدگان مراجعـه اطراف و 

ــائل مربوط به ابنیه تاریخی نیز براي  هاامامزادهاین  باید مسـ
ــود). با ایجاد مناظر جالب توجه و تنوع  آنها در نظر گرفته ش
بصري بر آشفتگی ذهنی افراد مراجعه کننده به آنجا نیفزاید. 

ه مناســب از بروز معضــالت زیســت محیطی با رعایت فاصــل
ــدن آب و خاك و غیره ممانعت  جلوگیري نماید و از آلوده ش
به عمل آید. مکان گزینی آرامســتان و گســترش آن نیز باید 

ــایر    به ــمت س ــمت آن به س ــد که باد غالب از س نحوي باش
ها خصـوصا کاربري مسکونی نباشد. به عالوه استقرار  کاربري

ظتی نیز از دیگر مواردي است که باید فضـاي سبز حایل حفا 
ــتانبراي برنامه ــد. همچنین برنامه ریزي آرامس ها مدنظر باش

ــته  ریزان باید ســعی در پیوند این محیط با بافت اطراف داش
ــا را  ــند و با فراهم آوردن محیطی خوش منظر این فضـ باشـ
همانند آیین گذشــته خود تبدیل به فضــاي جمعی و تعاملی 

 نمایند.
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Introduction and Statement of the problem: Having a space for keeping humans’ 

soul-less bodies in towns creates spaces called cemeteries that was respected in the past 
and existed in the main structure of the city because the connection between the world 
of the living and the dead was much greater. Today, because of fear of death and lack 
of connection between cities and cemeteries, these spaces are known as rejected spaces. 
The importance of the cemeteries space is to the extent that some scholars consider the 
beginning of sedentismto bury the dead and build the cemeteries in a specific place. 
Cemeteries as the ultimate home of human beings are among the urban spaces where 
citizens find themselves at the intersection of life and death. The design of these places 
should strive to create a suitable environment that will heal citizens and provide them 
with reflective space in addition to  bury the dead. However, much of the studies in this 
area have focused on issues such as the location of cemeteries and their cultural and 
historical landscapes and less on the impact of cemeteries on the surrounding context. 
Population growth, in turn, increases mortality rates. Therefore, more tombs and 
cemeteries are needed as municipal services. This is possible in a variety of ways, such 
as extending the old cemeteries, creating new cemeteries, making graves multi-level 
and increasing their number. 
Goals: One of the ways to meet the need for graves is the expansion of the old 
cemeteries and the direct and indirect impact of cemeteries on the whole city or its 
neighboring neighborhoods, in the short and long term, must be investigated. The 
present research seeks to investigate the effects of cemeteries on their adjacent texture 
in terms of various physical, social, economic, environmental, landscape, etc. 
dimensions. 
Methodology: The current research is applied in terms of type and the method used is 
qualitative, Delphi technique in two rounds was used to compute the indices. At first, 
using Delphi method (10 experts), the important indicators in assessing the effects of 
cemeteries on adjacent tissue were examined, then 21 in-depth random interviews with 
residents and business districts (including 52% men, 48% women and 43% between 

39- 20, 38% between 59-40 and 19% over 60 years) were done. 

Conclusion: Imamzadeh Soltan Ebrahim cemetery near Quchan City was selected as 
the case study. The research findings show that the existence or expansion of the 
cemetery affects different dimensions of the adjacent neighborhoods. The effects of the 
cemeteries are mainly manifested as traffic and access problems; psychological 
problems; fear and insecurity, especially among women; as well as environmental 
problems such as unpleasant smell, noise caused by traffic, and visual uniformity. The 
residents’ views also affect these issues: if they live in this space from childhood, they 

will not leave the site and land prices will not change much; but if people find this 
environment as an isolated place, they will try to leave the environment and the area 
will be vacant. Therefore, urban planners should pay attention to the appropriate 
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distance of the cemeteries from the residential buildings to reduce the neighboring 
residents’ problems. Some services may also be modified due to the residents’ needs, 

or new services may be created. The spread of cemeteries may affect the performance 
and efficiency of some land uses, for example, sales and income will fluctuate. 
Therefore, the performance of under-effect land uses, especially their economic 
performance, should be examined to minimize the damage to the surrounding 
businessmen. Meanwhile, the radius of access to important uses should be re-calculated 
in order to better answer the neighborhood residents’ needs. Creating a calm 
atmosphere and reducing the sense of fear and insecurity by creating a safe environment 
also may modify the residents’ attitudes towards the afterlife (The Cemeteries next to 

the Imamzadeh give more comfort to the surrounding residents and visitors because of 
the religious beliefs of the people, and because of the historical nature of the 
imamzadehs, historical building issues should also be considered.) It sould decrease the 
mental turmoil of the visitors by creating interesting scenery and visual variety. The 
cemetery planning must prevent environmental problems by keeping proper distance 
and prevent contamination of water, soil, etc. The placement and extension of 
cemeteries should also be such that the dominant wind from its side should not be 
toward the particularly residential regions. In addition, the deployment of protective 
green space is another consideration that should be taken into account when planning 
Cemeteries. By providing a scenic environment, planners should also try to connect this 
environment with the surrounding texture and create a more interactive space, as they 
did in the past. 

Key words: 

Adjacent neighborhood, Physical-socioeconomic-Environmental and landscape 
effects, Cemetery of Quchan. 
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