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 چکیده

 داری سرمایه فرهنگ نمایندگان برندها. است اساسی مزیتی مختصری و خالصگی مدرن دنیای در و باشند می مختصر و خالصه بسیار کلماتی برندها

 اهمیت آنجا از موضوع این و شوند می مشتری وفاداری باعث برندها. باشند می یکدیگر از محصوالت و ها سازمان تمایز ابزار بهترین برندها. هستند

از بین محصوالت  که دشابتدا تعیین  در این پژوهش .است جدید مشتری آوردن بدست هزینه پنجم یک مشتری، حفظ هزینه بازاریابی در که یابد می

ررسی مساله برندسازی ببه  هستند و پس از انتخاب محصوالت کشاورزی ،تر عنوان برند شهرستان دزفول کارآمدکشاورزی و آثار تاریخی کدامیک به 

ارتقا وضعیت  موجبزی با استفاده از پتانسیل های این شهرستان برای فرایند برندساتالش شد  و پرداخته شدمحصوالت کشاورزی شهرستان دزفول 

صورت  به تمهیداتی و دهاراهبر و زمینه این در پروژه الزم نیازهای و ها خواسته،تجربیات،مطالعات بر تکیه با پژوهش این دراین شهرستان شویم.

تحلیل  spssه نرم افزار های پیماشی و بررسی نمونه موردی است. اطالعات به وسیلتحقیق به صورت ترکیبی از روش این . روششدارائه  شده تدوین
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 مقدمه

داران مصرف، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامدر دنیای پیچیده و پر از رقابت تجارت، ابزارهای راهبردی که موجبات تعهد و تکرار 

ها فراهم کند، بسیار ارزشمند و های اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی را برای سازمانو گسترش دامنه فعالیت

را به صورت موثر گرد هم آورده  هاابزاری که می تواند تمامی ویژگی یکی از مهمترینشاید بتوان ادعا کرد که  صد البته معدود هستند.

و خود نیز به عنوان یک دارایی، ارزش اقتصادی سازمان را افزایش دهد، برند یا همان نام تجاری است. به عالوه، جهانی شدن اقتصاد، 

ا صرف نظر از های بازاریابی و بازرگانی، قرابت سبک زندگی طبقه متوسط در اکثر کشورهای دنیگسترش اینترنت و نقش آن در فعالیت

های جغرافیایی و فرهنگی، تنوع بیش از حد کاالها و خدمات در بازارهای جهانی به همراه توقع روز افزون مشتریان، همگی عواملی فاصله

 گذارند. در کشور ما نیز چند سالیها در بازارهای رقابتی موجود، صحه میهستند که بر نقش برند در توسعه بازارها و سودآوری شرکت

خورد و مصرف به چشم میاست که مفهوم برند در ادبیات بازاریابی و همین طور در متون اقتصادی به ویژه صنایع تولید کاالهای تند

های ارزشمندی در این زمینه صورت پذیرفته است. برندسازی شهری به معنی انتخاب ترکیبی از عوامل برند شامل )نام، واژه، فعالیت

گردد. از ت، نشان و طرح( است که با ایجاد تصویری مثبت منجر به شناخت و تمایز شهر موردنظر از سایر شهرها میاصطالح، نماد، عالم

ها وجود داشت که برندینگ ابزاری برای ها و سازمانآغاز شد این تصور و باور در میان شرکت 1940زمانی که ادبیات برندینگ در دهه 

مملو از محصوالت و خدمات قابل عرضه مشابه هستند. برند موثر باید از نظر مردم محلی که اگر نگویم ایجاد تمایز در بازارهایی است که 

مدیران برند هستند حداقل مالکان آن به حساب می آیند و باید در تمام مراحل فرایند یادسازی شرکت داشته باشند و قابل درک باشد. 

ای متداول برای عرضه تاریخ، ارزش آید شیوهجه و تبلیغ یک شهر به حساب میبرندسازی که نوعی ابزار استراتژیک برای جلب تو

مکانی، سبک زندگی و فرهنگ یک شهر ایجاد فرصت و اعتبار، شهرت و پرستیژ یا قدمت انباشت سرمایه در یک فضای رقابتی 

بالقوه است. عملیات برندگذاری در شهر  هدف از برندگذاری شناسائی نام و هویت مربوط به شهر در بین گردشگران(zhang,2009)است

 گیرد. برندگذاری بههای شهر، ترجیحات گردشگران و شرایط محیط خارجی صورت میها و اولویتبه واسطه تأمل و بررسی در قابلیت

برندسازی برای گیرد.های شهر و شرایط خارجی آن شکل میمنظور تقویت و ارتقاء موقعیت شهر در جهت ایجاد هویتی براساس قابلیت

ها ها و فرصتتر از برندسازی یک محصول یا خدمت است. گام مهم در برندسازی یک مکان این است که شکافشهر و مکان پیچیده
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کنند، ترین دارایی یک مکان، بعضی افرادی که در آن زندگی میرا تشخیص دهیم همچنین نقطه شروع خوب برای این کار، با ارزش

 (1388) کاظمی ،رند حول مهارت ها، آرزوها و فرهنگ مردم یک مکان بسیار اثربخش تر و پایدارتر استایجاد استراتژی ب

فول در شمال خوزستان در تاریخ این منطقه به عنوان شهری برندساز و برند محور مطرح بوده است به گونه ای که مواد و محصوالتی دز

هویت دهنده به معیشت و زیست خوزستان با آن تعریف می شود. از این رو می توان مانند مرکبات، تاریخ معماری و بسیاری از مفاهیم 

کند تا با بررسی پتانسیل های سازی برندینگ در این شهر اقدام نمود. محقق تالش میبا تکیه بر جنبه های تاریخی و معاصر آن به ظرفیت

کاربرد اصلی این تحقیق آنست که با تکیه بر برندسازی، عالوه  موجود، موجب ارتقا وضعیت موجود با تکیه بر برندینگ شهری گردد.

 بر بازتعریف هویت شهر، در برند ساختن محصوالت و ارتقا فروش آن نیز کمک نماید.

 

 پیشینه تحقیق

 ادیچندان ز اندشهرها پرداختهدر کالن ییآنها و چارچوب اجرا تیموفق دالئل ،یشهر یابعاد برندساز یکه به بررس یتعداد پژوهشگران

 :اندرا مورد توجه قرار داده یاز ابعاد برندساز یآن ها بعد از کیهر  ست،ین

 یهستند: طراح ریشود. آنها شامل موارد ز یم قائل زیدر بهبود مکان تما یرقابت تیمز جادیا یا هیپا یچهار استراتژ نیکاتلر ب 

و  (خدمات کننده نیمکان به مثابه تام) یا هی، خدمات پا(ثابت طیمکان به مثابه مح)رساختاری، زی(ژگیو کیمکان به مثابه )

 (1392)منوریان، ( حیو تفر یمکان به مثابه سرگرم)ها تیجذاب

 شود: برند  یقائل م زیتما یبرندساز دگاهیچهار د نیاست. او برا مطالعه کرده یشهر یبرندساز یمتفاوت دگاهیبا د نسونیهانک

از برند مکان بر  یبه مثابه رابطه ؛ برند به مثابه ارزش افزا . او مدل برند ؛ برند به مثابه انتقال دهنده یادراک تیبه مثابه موجود

 با یکند رابطه ا یاست که آن را قادر م تیشخص یکه در آن برند دارا کند،یارتباط بنا م مثابه برند به یسازمفهوم یمبنا

 خرده ریتجربه برند، نظ هسته خدمات) هیشود: روابط خدمات اول یم میروابط به چهار گروه تقس نیشکل دهد. ا انیمشتر

؛ روابط رسانه  (طیو مح التیبه خدمات، تسه یدسترس) برند رساختی؛ روابط ز(و اوقات فراغت و هتل ها دادهایفروشان، رو

 . به زعم او گسترش(روابط از باال ،یداخل انینان، مشترساکنان و کارک)کننده مصرف روابط ؛ی(ابیو بازار یعیارتباطات طب)

 یتوانند همچون اثر موج یم برند، رسانه و ارتباطات و مصرف کنندگان رساختیز ه،یخدمات اول یریاز هسته و دربرگ برند
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و  انیمنور ) ابدییگسترش م نفعانیذ یشبکه نیب  روندهشیپ تعامل ندیفرآ قیاز طر جیشود که روابط برند به تدر فیتوص

 .(1392:48همکاران

 ادراک و عالئق  یکه دارا مختلف، هدف یگروه ها نیدر ب یفرض که برند مکان به طور قابل توجه نیبروان و زنکر با ا

ادراک برند مکان نزد مخاطبان هدف مختلف متمرکز باشند  بر دارند یگوناگون هستند، متفاوت است، در چارچوب خود سع

از  مختلفهدف  یهاتماس با گروه برند مکان مطلوب توسعه دهند. نقطه یساختن معمار یچگونگی را برا ییها یو استراتژ

تماس گردشگران توجه را به بخش  نقاط با تمرکز بر ومیمقصد لوک نیهستند گروه مشاور یعوامل برندساز نیرگذارتریتاث

 (Braun & Zenker, 2010: 4) اندجلب نموده یاز برندساز یمهم

 

 مبانی نظری

 برند و برندسازی        

که  ییو باورها دیعقا نیو همچن یو روانشناخت یو اجتماع یظاهر یهایژگیاز و یااست از مجموعه یریتصو یهکنندیبرند، تداع

است  یندیخدمت، فرآ ایکاال  کی در واقع، برندکردن(Simoes and Dibb,2001).کندیم جادیمحصول برند شده، در ذهن مخاطب ا

خدمت در  ایارزش آن کاال  شیبه منظور افزا هایژگیو نیا نیب یکپارچگی جادیخدمت و ا ایآن کاال  یهایژگیعامدانه از انتخاب و

شما  یمنظم است که به نام تجار یندیاز راهکارها و فرآ یمجموعه ا ،یبرندساز (Knox and Bickerton, 2003)کنندهذهن مصرف

،  یساز گاهیجا ،یابی گاهیچون جا یکند و شامل مباحث مختلف یم زیآن را در بازار نسبت به رقبا متما گاهیداده و جا یمشخص تیهو

باشد.  ی)لوگو، آرم و...(، توسعه برند، ارزش برند و... م دبرن یبصر تیشخص یانتخاب رنگ و طراح ،یطبقه بند جادینام موثر، ا انتخاب

نام  کیبه  دنیمعنا بخش ندیو فرا ندیبرندها انتخاب نما ریسا را نسبت به ینام تجار کیاست تا مردم  یاستفاده از هر فرصت یبطور کل

 یندیفرآ نگیبرنددر تعریفی دیگر  (17،ص1394)خادمی،رود.  یبکار م یمشتر یوفادار شیو افزا یآگاه ز،یتما جادیا یاست برا

 تیبرند و هو یو معرف یزیبرنامه ر ،یشامل طراح ندیفرا نیشرکت است. ا کیکردن اعتبار و شهرت  تیریو مد جادیا یبرا یضرور

 یم ییبه مصرف کننده نها نیو ارائه خدمات ارزش آفر یابیبازار شامل وستهیپ یندیفرا نگیبرند همچنین(Anholt,2007). دباش یآن م

هدف  .Randall ) (1997,تاس یاتیح اریبس یاموضوع نکته نیگردد و درک ایم فیخود مصرف کننده تعر لهیها بوسارزش نیباشد. ا
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 یازهایرفع ن ان،یمشتر کهیاست، بطور انیدر مشتر سازمان و چشم انداز تجارت تیذهن جادیمحصول در سازمان، ا کی یاز برندساز یاصل

برنامه  ک. یاست ندهیآ یها یگذار هیالزم جهت سرما یکار مستلزم آمادگ نیخود را در گرو مراجعه به محصوالت سازمان بدانند. ا

 یگریمحصول د چیکند که ه جادیا یمشتر را در ذهن یبرداشت دیبرنامه با نیبر مفهوم منحصر بفرد بودن است. ا یموفق، مبتن یبرند ساز

اگر آن  یحت سازد زیمحصول شما را از همه محصوالت مشابه متما که شود یطراح یبه گونه ا دیو با ستیمحصول ن نیا هیدر بازار شب

است. امروزه هدف همه افراد،  انیفتح ذهن و قلب مشتر ندیفرآ ینیبرند آفر ای یباشند. برندساز دارا به هم را هیشب اریمحصوالت دامنه بس

برند به  ،یحرفه ا یبرندساز در برنامه جامع و همه جانبه داشت. کی دیهدف با نیبه ا دنیرس یاست. برا یها برند ساز ملت سازمان ها،

 (18،ص1394)خادمی، ردیمد نظر قرار گ دیبا گران،یو شناخته شدن توسط د گرانیجهت شناساندن خود به د یارتباط لهیوس کیعنوان 

مدیریت، هویت، وفاداری و  نهیبلکه در زمو کسب سهم و توجه بازار،  هادهینه تنها در فروش محصوالت، خدمات و ا یامروزه برندساز

نموده  یشهر ط یمکان تا برندساز یبرندساز ها،شرکت یمحصوالت، برندساز یاز برندساز یتکامل یریمطرح است و س زین شهرت

 .است

 مولفه های برند

نگر مورد مطالعه  کل جامع و یبه نگاه ستیبا یاست. برند را م یو کارکرد یروان شناخت ،یابیشامل سه فاکتور ارز یبرند تجار کی

 دی. در جهت خلق برند باستیبا هم نگر مرتبط اجزا را نیا دیکرد بلکه با لیبرند را به صورت جداگانه تحل یارزش ها دیقرار داد و نبا

موضع  یرا بنا کنند. برا یشود تا برند قدرتمند جادیا ییآنها هم افزا نیب که یآن را با هم منسجم کرد به گونه ا یارزش یاجزا یتمام

 :سه مؤلفه عبارت اند از نی. امیبر یآن بهره م یدهنده لیسه مؤلفه تشک وندیبرند از پ یابی

 دهد؟ یرا انجام م یخدمت چه کار ای: محصول یمؤلفه کارکرد 

 شود؟یخدمت برآورده م اینقش توسط محصول  ای یتیموقع ،یزشیانگ یازهایاز ن کی: کدام یروان شناخت مؤلفه 

 چگونه است؟ یمصرف کننده از برند تجار یابیارز یکننده: نحوه  یابیارز مؤلفه 

مصرف  رایز رد،یگ یم از طرز فکر مصرف کننده نشات یبرند تجار فیتعر نیشود. ا یسه مؤلفه، برند بنا م نیزدن و انسجام ا وندیپ با

 (1388ی ساری،میکر یحاج)نگرد  یمؤلفه ها را به صورت جداگانه از هم م نیکننده هر کدام از ا
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 برندینگ شهری

 یهایژگیکپارچه از وی بیترک کی جادیبا ا شودیم یمحله، همواره سع ایکشور، شهر، منطقه و  کیمکان اعم از  کیدر برند نمودن 

از طرفی . (Kavaratzis andAshworth 2004 )نمود جادیا و منحصر به فرد در ذهن مخاطبان زیمتما ریآن مکان، تصو یو کارکرد یاحساس

خاص و  یرا به تجربه ا نیکه حضور گردشگران و ساکن استآن  یخود فاصله گرفته و در پ یروزها از حالت سنت نیشهرها ا تیریمد

همانند موجود زنده  یو با آن رفتار دهیبرند د کیباشد که شهر خود را به عنوان  یموفق م یتیری. در واقع مد دینما لیمنحصر به فرد تبد

 یبه محل لیتواند خود به خود تبد یدارد م هک یها و مختصات یژگیبا و یشود . هر شهر یآمده ، رشد کرده و بالغ م ایداشته که به دن

، جامه عمل  نگیبرند میمهم ، با استفاده از مفاه نیخود به ا یجاذبه ها یدرآمدزا از حضور گردشگران گشته و با خلق ، حفظ و نگهدار

اثربخش به منظور  یابزار نیتوسعه شهر و همچن یمهم در راستا ییبه مثابه دارا یروزافزون برند شهر به صورت (1394)غفاری و زارع دبپوشان

برندسازی شهری به عنوان راه و  (Ashworth & Kavaratzis, 2009: 520) شودینفوذ و اعتبار شهر، انگاشته م شیو افزا گاهیبهبود جا ز،یتما

به توسعه جامعه،  یدسترس ن،یو گردشگری و هم چن یگذاری درون هیسرما شیافزا بمنظور یرقابت اییبه مزا یابیای برای دست  وهیش

ها و آشوب  تیاز محروم رییمنظور جلوگه بی  قوای اجتماع یسازی تمامشهروندان با شهرشان و فعال وندیو پ یمحل تیهو کردن تیتقو

مرتبط وجود ندارد  اتیدر ادب یمشترک فیتعر ،یشهر یحوزه برندسازبطور کلی در Kavaratzis, 2009)ضروری است ) یهای اجتماع

(Braun,2012 ,؛ Gertner, 2011 ) دانست  یآوازه و اعتبار جادیا یشهرت شهرها را تالش برا تیریتوان مدینسبتا جامع، م یفیاما در تعر

 دید باشد و بتواند جوهره و اصالت مردم را منعکس نمایمف یو اجتماع یاسیس ،یاهداف اقتصاد یکه قدرتمند و جذاب بوده و برا

(Anholt,20071395( )روستا و همکاران) 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

خیز و سابقه کشاورزی صنعتی در شمال خوزستان بالخص دزفول و وجود فرودگاه و همچنین دارابودن های حاصلبه دلیل وجود زمین

صادرات کشاورزی به کشورهای دیگر و همچنین نبود مکانی برای عرضه و معرفی محصوالت طراحی چنین فضایی از اهمیت خاصی 

یران بلکه در جهان در زمینه طراحی پایانه صادراتی با تکیه بر محوریت برخوردار است. براساس مطالعات پیشین تاکنون تحقیقی نه تنها در ا

برندسازی انجام نگردیده است و این تحقیق در نوع خود اولین تحقیقات به حساب می آید. عالوه بر آن عدم توجه به صادرات محصوالت 
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این تجارت است که امید است با طراحی این پایانه  کشاورزی که عمدتا به صورت سنتی و بازارهای محلی است مانعی جهت رشد و ارتقا

 عالوه بر معرفی شهر دزفول در ایجاد مرکزی برای ارتقا تجارت محصوالت کشاورزی به موفقیت نائل گردیم.

 ن اهداف تحقیقیتبی

 سازیایجاد بستری برای عرضه محصوالت کشاورزی و برند 

 گذار و گردشگرجذب سرمایه 

  کشاورزی توسعه صادرات محصوالت 

 طراحی یک مجموعه انعطاف پذیر و توسعه محور 

 طراحی فضایی برای آموزش به کودکان و شهروندان 

 

 پرسش های پژوهش

 چگونه می توان با رویکرد برندینگ شهری، میزان جذب گردشگری تجاری دزفول را ارتقا بخشید؟ 

  محصوالت در یک بنای معماری کوشا بود؟چگونه می توان با طراحی فضای معماری در زمینه ارتقا فروش این 

 

 تحقیق روش شناسی

تکنیک تاپسیس بهره گرفته شده است تا متوجه شویم از بین محصوالت کشاورزی، طبیعت دزفول و آثاری تاریخی اش در این قسمت از

واقع در نظر گردشگران کدامیک کدامیک این پتانسیل را دارد تا ابزاری برای برند شدن مرکز فروش محصوالت کشاورزی ما شوند. در 

و  شداز این سه مورد برند دزفول به حساب می آید و با آن می توان دزفول را شناخت. در این جهت پرسشنامه ای به شرح ذیل تدوین 

 :انجام گرفتسپس تحلیل و بررسی 

 ایجاد پرسشنامه ای به صورت طیف لیکرت بر مبنای سواالت و فرضیات تحقیق (1
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که آیا سواالت پرسشنامه  شدسپس با مشورت با استاد راهنما محترم و دیگر متخصصین روایی آن را بررسی شد. در واقع بررسی  (2

 فرضیه ها را پوشش می دهند یا خیر؟تمام جنبه های تحقیق، سواالت و 

ن دیگر می توانند از چنین پرسشنامه ای . به این معنی که آیا محققاه شددر گام بعدی به دنبال بررسی پایایی پرسشنامه گام نهاد (3

پرسشنامه  20نسخه از پرسشنامه ها بین گردشگران پخش شد. سپس نتایج  20در کار خود بهره ببرند یا خیر. برای همین در ابتدا 

بنابراین تعدادی می باشد.  0.7نتایج نشان داد که آلفای کرنباخ زیر داده، برای بررسی آلفای کرنباخ قرار  SPSSرا در نرم افزار 

نفر گردشگران پخش شد. بعد از اتمام پاسخ  20از سواالت ادیت و حذف گشت. بعد از این اقدام بار دیگر پرسشنامه ها در بین 

بدست آمد که نشان دهنده  0.7به سواالت پرسشنامه، آلفای کرنباخ بار دیگر سنجیده شد. آلفای کرنباخ در این حالت بیش از 

 .است یی پرسشنامه محقق گشتهاین است که پایا

. چون جامعه آماری گردشگران دزفول کردهپس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، جامعه آماری و حجم نمونه را تعیین  (4

با این حال برای انجام بهتر  نمودنسخه را باید بین گردشگران پخش  150عدد مشخصی نیست، طبق معادله کوکوران حدود 

 نامه توزیع شد.عدد پرسش 160کار 

پس از پخش کردن این سواالت تصمیم بر این شد که پاسخی که گردشگران داده اند بوسیله نرم افزار و روش تاپسیس بررسی  (5

که نرم افزار می خواهد بین این سه گزینه یکی را به عنوان شد. در گام اول مشخص شد. بنابراین ابتدا شرحی از کار تدوین شود

گزینه مطلوب انتخاب کند. حاال نرم افزار چگونه گزینه مطلوب را نشان می دهد؟ نرم افزار بر اساس معیار هایی که ما تعریف 

معیار اصلی برای  9. بنابراین بهترین گزینه ها را بر اساس پاسخ گردشگران تعیین می کند دادیمو نمره ای که به آنها  کردیم 

. سپس ماتریسی در نرم آورده شد این نمره ها با مشورت با متخصصین بدست  ه شدنمره داد 100تا  1انتخاب گزینه مطلوب از 

. همچنین سلول های این ماتریس که دادند که ستونش را گزینه ها و سطر هایش را معیار ها تشکیل می داده شدافزار تشکیل 

. در واقع هر سوال برای پی بردن نمره یکی از داده بودندکه گردشگران به هر سوال بودنمره ای  بودسطر با ستون ها تالقی 

. با جمع بستن نمره گذاری شده بود 5و خیلی خوب  4 ، خوب،3، متوسط، 2، ضعیف1. در هر سوال خیلی ضعیف بودسلول ها 

تعیین گشت. پس از تعیین متوسط نمره ای که  میشدجواب گردشگران برای هر سوال نمره ای که باید هر سلول نوشته  160

. بعد زده شدگردشگران برای هر سوال داده اند و قرار دادنش در ماتریس، ماتریس کامل گشت. پس از این کار دکمه محاسبه 
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ع به تحلیل کرد و داده هایی مثل ماتریس نرمال، ماتریس نرمال شده وزن دار، ایده آل مثبت و منفی از این اقدام نرم افزار شرو

. در نهایت بر دادهر شاخصه، مقدار فاصله هر گزینه با ایده آل مثبت و منفی، ضریب نزدیکی و در نهایت نمره هر گزینه را 

پروژه در در این  والت کشاورزی بهترین گزینه برای برند شدن محص مشخص شداساس نمره ای که نرم افزار به سه گزینه داد 

 . شدنظر گرفته 

 

 معرفی بستر طراحی

 کیلومتر 4762ترین شهرستان استان خوزستان با مساحت شهرستان دزفول شمالی

باشد که از غرب و شمال غرب با متری از سطح دریا می 143مربع و ارتفاع 

های لرستان و اندیمشک و از جنوب غرب با شهرستان شوش و استان شهرستان

بختیاری همسایگان شمالی و شرقی آن است. محدوده خدماتی دزفول چهارمحال

مربع است. فاصله شهر کیلومتر  132کیلومتر مربع و حوزه استحفاظی این شهر  48

 باشد.کیلومتر می 720کیلومتر و از تهران مرکز کشور  135از اهواز مرکز استان 

 

 اقلیم

متری از سطح دریا قرار دارد  143دقیقه در ارتفاع  24درجه و  32دقیقه و عرض جغرافیایی  23درجه و  48دزفول با طول جغرافیایی 

ی شمالی دزفول های معتدل است. ناحیههای گرم و زمستانرایی بوده و دارای تابستان(. آب و هوای دزفول صح21:1369)کسمایی، 

شود و باشد. در سمت غربی رشته کوه زاگرس، آنجا که سطح ناهموار کوتاه تمام میکوهستانی و ناحیه مرکزی و جنوب آن دشت می

، زیرا این ناحیه از یک طرف پشت به کوه و از طرف شود، از لحاظ آب و هوایی شرایط خاصی دارددشت مسطح خوزستان شروع می

رسد، منتهی به لحاظ فاصله زیاد دیگر رو به دشت خوزستان و پس از آن خلیج فارس دارد. رطوبت خلیج به این ناحیه بدون مشکل می

صبح  6:30نسبی در ساعت  شود. بدین جهت رطوبت شهرهایی در این نواحی مانند دزفول )معدل رطوبتاز مقدار رطوبت هوا کاسته می

درصد( کمتر است، ولی به  63صبح  6:30درصد( از رطوبت بنادر مجاور خلیج فارس مانند آبادان )معدل رطوبت نسبی در ساعت  59

،خوزستان استان نقشهدر دزفول شهرستان تیموقع: -1تصویر   

خوزستان استان یفرهنگ راثیم سازمان: منبع   
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باشد. با توجه به درصد( می 43صبح  6:30مراتب بیش از مناطق گرم در فالت مرکزی ایران، مانند یزد )معدل رطوبت نسبی در ساعت 

توان این ناحیه را از لحاظ اقلیمی بین منطقه گرم و خشک و مرطوب سواحل جنوبی کشور ان درجه حرارت و رطوبت نسبی میمیز

این میلی متر می باشد .  6/372ساله هواشناسی برابر  15حداکثر میزان بارندگی سالیانه در شهرستان دزفول برابر آمارهای محسوب نمود 

 (.81:1388مهر به نقل از مهندسین مشاور چغازنبیل، )کیان . باشدهای آذر ، دی و فروردین میر ماهحداکثر بارش باران دمقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمای هوا

طور میانگین رطوبت هوا در فصول سال زیاد با توجه به قرار گیری و موقعیت شهرستان دزفول در ناحیه گرم و نیمه مرطوب کشور، به 

 یانگین،م یرنمودار زباشد و همین امر سبب شده است که؛ در فصول مختلف اختالف درجه حرارت هوا در شب و روز کم باشد.می

و از نرم افزار  دهدیم نشان 2004-55اشری  استاندارد بندییمگرم و سرد سال را طبق تقس یهاهوا در ماه یحداقل و حداکثر دما

climate consultant هوا  یدما ینتریینو مرداد و پا یردر ت یگراددرجه سانت 50هوا  ین دماینمودار باالتر ینگرفته شده است. طبق ا

 .(46: 1397باشد )حسینی،یو بهمن م یدر د یگراددرجه سانت3

 ،url1منبع: اندیمشک-بندی اقلیمی دشت دزفول: نقشه پهنه  2 تصویر
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 1397حسینی،: دمای هوای ماهانه شهرستان دزفول، منبع: 3 تصویر 

 باد

طبق مطالعات انجام شده و همچنین گزارشات سازمان هواشناسی شهرستان دزفول، جهت بادهای اصلی در فصول مختلف سال در دزفول 

ترین بادی که منطقه را تحت وزد. مناسببا تغییرات ناچیزی همراه است. باد غالب منطقه از سمت جنوب غربی به طرف شمال شرقی می

باشد. همچنین باد معروف سیاه که از سمت کشور عربستان و از ناحیه جنوب دهد از سمت شمال و شمال شرقی میقرار مینفوذ خود 

 دهد.وزد دارای ذرات گردوغبار فراوان بوده که در روزهای متعددی از سال منطقه را تحت تاثیر خود قرار میغربی به منطقه می

 

 

 

 

 

 

 url2 منبع: : نمودار میانگین سرعت باد دزفول1نمودار 
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 پوشش گیاهی

تر نیز بیان شد، شهرستان دزفول در منطقه صحرایی با اقلیم گرم و نیمه مرطوب واقع شده است که این امر چنین میطلبد طور که پیشهمان

ریزی و توسعه خوزستان، اطالعات به دست آمده از سازمان برنامهدر این منطقه گیاهان مقاوم به خشکی و گرما کاشت شود. بر اساس 

هکتار است که از این مقدار  99306شهر دزفول با تحولی که سد عظیم دز در کشاورزی منطقه به وجود آورد؛ دارای سطح زیر کشت 

سطح زیر کشت محصوالت باغی است باشد. الزم به ذکر است که مربوط به کشت دیمی می 20091هکتار متعلق به کشت آبی و  69926

 عدد از آن به صورت باور است. 7569باشد که از این مقدار اصله نهال می 9289شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 url 3نقشه کاربری اراضی شهرستان دزفول، منبع:  :4 تصویر

 

 مطالعات کشاورزی شهرستان دزفول

های پرآبی مانند دز و کرخه درون آن به و همچنین گذر رودخانه شهرستان دزفول با توجه به موقعیت قرارگیری خود در دشتی مسطح

های مرتعی ای طوالنی و تاریخی دارد. زمینهای مهم کشاورزی ایران تبدیل شده است. کشاورزی در شهرستان دزفول سابقهیکی از قطب

های بزرگ شهید بهشتی و رجایی د و شرکتآباهای آبیاری مدرن و مراکز تحقیقاتی همچون صفیبا آب فراوان و همچنین وجود شبکه

ها و مطالعات مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد پس از بررسیبر اهمیت این منطقه از جهت تولید محصوالت کشاورزی افزوده است.

تاری شبکه هزار هک 125در قلب اراضی  1342آغاز شده بود رسما در سال  1339در سال  ای که در اراضی آبخور سد بزرگ دز اولیه
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هکتار  400به  1355هکتار بود که در سال  340آبیاری دز در شمال استان خوزستان افتتاح گردید. مساحت اولیه مرکز در بدو تاسیس 

افزایش یافت . هدف اصلی مرکز تحقیق در جهت شناخت پتانسیل های کشاورزی و دامداری منطقه بود. شناسایی و کالس بندی خاک 

شد. تعیین نیاز آبی محصوالت های کشت آنها و معرفی بسیاری از گیاهان زراعی که قبال در منطقه کشت نمین قابلیتهای منطقه و تعیی

 ی وظایــف مرکــز بوده است. مختلف از زمره

 : بهره بردارهای کشاورزی بر حسب نوع فعالیت، منبع: نگارنده )اطالعات برگرفته از دفتر کشاورزی مرکز آمار(1جدول
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گل و گیاه در منطقه فراهم نموده است. با جات، مرکبات و آب فراوان و همچنین خاک حاصلخیز شرایط مناسبی را برای کشت صیفی

مجموع سطح زیر کشت محصوالت ساالنه در  1396توجه به گزارشات مرکز آمار ایران و مطابق سالنامه آماری استان خوزستان در سال 

 باشد.کشت دیمی میهکتار متعلق به  5680.5هکتار متعلق به محصوالت آبی و  88163.8هکتار است که از مقدار  93844.3این شهرستان 

 

 4urlمنبع:  : نقشه اراضی کشاورزی شهرستان دزفول5 رتصوی                      
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 یابی بستر طراحیمکان

در دنیای امروزی شاهد روند روبه رشد جمعیت شهری و به دنبال آن توسعه افقی و عمودی شهرها هستیم. شهر دزفول نیز از این قاعده 

های فراوانی را به چشم خود دیده است. وجود رودخانه دز موجب محدودیت توسعه شهر از طول تاریخ فراز و نشیبمستثنی نیست و در 

باشد. با یک طرف شده است، و همین امر تا حدودی موجب متراکم بودن بافت شهر و همچنین ترافیک باال در نقاط پرتردد شهر می

بایست به منظور انتخاب می "ه فروش محصوالت کشاورزی با رویکرد برندسازی شهریطراحی پایان "توجه به موضوع پژوهش مورد نظر 

ی اول دارای پتانسیل کافی در جهت اجرای هر چه بهتر اهداف سایت طراحی مکانی را انتخاب نمود که ضمن دسترس پذیر بودن در وهله

 و معیارهای پژوهش برخوردار باشد. 

 سایت پیشنهادی 

و  شدیابی در جهت طراحی پایانه فروش محصوالت کشاورزی بررسی هش سه سایت در شهر دزفول به منظور مکاندر این بخش از پژو

به چهار معیار دسترسی پذیری به شهر دزفول و مسیرهای  با توجه ها را به عنوان سایت اصلی طراحی انتخاب خواهم نمود.سپس یکی از آن

با دارا بودن معیارهای مذکور و همچنین قرارگیری  یکی از سایت هاهای محیط؛ با کاربری بین شهری، آشنایت و سازگاری طرح پیشنهادی

دزفول و  -آباد.این سایت که در حدفاصل جاده صفیداشتدر موقعیت مناسب پتانسیل الزم را در اجرای هر چه بهتر اهداف پژوهش را 

های اصلی و همچنین از لحاظ دسترسی پذیری به شهرهای اطراف و جاده شوشتر قرار دارد از موقعیت بسیار مناسبی -همچنین جاده دزفول

شهر مرکزی دزفول برخوردار است. مسیرهای منتهی به سایت مورد نظر به دلیل پراکنده بودن بافت منطقه دارای عرض کافی و قابل 

بزرگ مسافربری دزفول در همجواری آن قرار باشند و پایانه های اطراف سایت پیشنهادی اکثرا کشاورزی میباشند. زمینتوجهی می

باشد. در صورت ساخت پایانه فروش خدماتی می-دارد. کاربری پیشنهادی که در طرح تفضیلی شهر برای آن تعیین شده است انبار

 های اطراف برخوردار است. محصوالت کاربری مورد نظر از سازگاری قابل قبولی با کاربری
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 ، منبع: گوگل ارث : سایت پیشنهادی6 تصویر

 تحلیل طرح پیشنهادی 

 بر اساس مطالعات صورت پذیرفته مهمترین مواردی که در طراحی پایانه فروشگاهی باید مبنا قرار بگیرد، به شرح ذیل است:

  تمام پنجره های جبهه شرق و جنوب باید از سایه انداز مناسب برخوردار باشند. همچنین باید کمترین پنجره به سمت غرب در

 نظر گرفته شود. 

  .از ارزش بومی و سنتی به همراه بافت آجر باید به شکل گسترده بهره برد 

 ه تیپولوژی محیطی و منطقه ایتوجه به نیازهای استفاده کنندگان از فضا به همراه تاکید بسیار ب 

  هویت بخشی و شخصی سازی ساختار کلی مجموعه 

  اجتماعی در محیط جغرافیایی –توجه به درکنش های محیطی 

 توجه به حیاط مرکزی های بسته و باز 

بسیار  یکی از معضالت اساسی فضاهای فروشگاهی و پایانه های فروش این است که:ایجاد فضای مردم گرا و پر شور و حرارت

بی روح و کسالت بار طراحی می شوند. بنابراین میزان تمایل استفاده کنندگان از آن ها بسیار پایین می آید. لذا باید در ایجاد چنین 

 فضاهایی شور و حرارت پدید آورد تا استقبال مردم بومی و توریست ها از آن افزایش یابد.

یکی از بزرگترین مشکالت کنونی شهر های ایران توجه نکردن و یا عدم توجه کلی به اقلیم در طراحی بناها  :در نظر گرفتن اقلیم

است. بدین جهت باید در طراحی پایانه فروشگاهی به مسئله اقلیم توجه ویژه ای نمود. مهمترین راهکار اقلیمی در بافت های خشک و 
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سایه ،بهره جستن از جداره های عمودی برای جلوگیری از تابش آفتاب ،زی کوچک مرطوب به شرح ذیل است: استفاده از حیاط مرک

 استفاده از آجر،بان های عمیق 

دزفول شهری تاریخی با سابقه چندین هزار ساله هست که تنوع گیاهی در آن در حد : توجه ویژه به ارزش های سنتی و تاریخی

این خصیصه توجه ویژه ای نمود، زیرا بنای پایانه محصوالت کشاورزی به واسطه عناصر بسیار مطلوبی می باشد. در طرح پیشنهادی باید به 

 تاریخی به شکل قوی تری در ذهن مردم نقش می بندد. 

 

 تحلیل سایت

 ل دارد و نزدیکسایت پروژه در جنوب شهر دزفول و در مسیر دزفول به شوشتر قرار دارد. این سایت اشراف خوبی به رودخانه دزفو     

های محلی واقع در شمال سایت  مهمترین دسترسی موجود اطراف سایت، خیابان نجار و همچنین خیابان ها و کوچه خیابان نجار است.

همچنین دو ورودی اصلی و فرعی برای داخل شدن به درون ساختمان و سایت در نظر گرفته شده است. ورودی اصلی از شمال  است

و ورودی فرعی برای آتش مجموعه از خیابان نجار است. ورودی اصلی برای داخل شدن افراد پیاده به سایت می باشد و ورودی فرعی نیز 

 نشانی و حمل و نقل در نظر گرفته شده است.

 

 : ورودی ها و دسترسی های سایت پروژه7 تصویر
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 روند طراحی 

در این قسمت گام های انجام شده در جهت رسیدن به طرح نهایی تبیین و تشریح می گردد. این گام ها به ترتیب تعیین حوزه ها،      

 و در نهایت مدارک طراحی می باشد:جانمایی حوزه ها، برنامه فیزیکی، احکام معماری، روند رسیدن به فرم نهایی 

فضاهای استفاده شده در این طرح بسیار گسترده و وسیع است، که می توان آن ها را در حوزه های آموزشی، خدماتی، اداری،  :حوزه ها

مدیریت، فروش، تدارکات و عمومی طبقه بندی نمود. در بین این حوزه ها، حوزه آموزشی و فروش از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردارند، 

 ی آن ها توجه نمود. که باید در جانمایی و طراح

   جانمایی حوزه ها به صورت زیر مطرح شد: بنا به چارچوب طرح  :جانمایی حوزه ها

 

 : جانمایی حوزه ها8 تصویر

می باشد، که ابعاد مورد نیاز برای هر زیر بر مبنای مطالعات صورت گرفته، لیست فضاهای این پژوهش به شرح جدول   :برنامه فیزیکی

 یک از آنها به شکل دقیق در جدول ذیل تشریح و بیان شده است. 
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 :  لیست فضاهای کاربری پژوهش2جدول 
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مهمترین احکام طراحی برای پیاده سازی و طراحی پایانه فروش محصوالت کشاورزی دزفول به شرح ذیل است:  احکام طراحی:

از خالف جهت بادهای غرب قرار گیرد،  ورودی باید درباد نیز باید از سمت شمال باشد،  غربی بوده، و جهت -شرقی کشیدگی بنای

سطوح نباید بیش از حد نور را باید در جهت باد غالب قرار گیرد، سیستم تصفیه آب ناهی گسترده در بنا باید بهره جست، پوشش گی

 منعکس کند. 

فرم بنا بر اساس شرایط اقلیمی و همچنین پتانسیل پروژه شکل گرفته است، که روند دقیق آن را در تصویر :روند شکل گیری فرم بنا 

 .زیر مشخص است

 

 

 

فرم بنا یریشکل گ ندیفرآ : 9تصویر 



 

  مدارک پروژه 

 

  

 



 

 

 

 
: مدارک پروژه 10تصویر   

  



 

  

  

 

 

 بعدی طرح پیشنهادی: نمای سه 11.12.13.14.15.16.17تصاویر 

 



 

 نتیجه گیری

 ریشهرها و سا یبرا یقو یبرندها جادیگذار و...، ا هیجذب گردشگر، سرما ؛یزندگ تیفیاز عوامل موثر بر بهبود ک یکی نکهیبا وجود ا

 نهیهز جادیمهم، عالوه بر ا نیهستند. ا یبرند ثابت و مشخص تیو هو ریفاقد تصو رانیا یمکان ها است، لکن در حال حاضر اکثر شهرها

مختلف  های حوزه گذاران استیو س یشهر رانیباعث شده است که مد ،یشهر یاز عدم برندساز یناش ی تهرف فرصت از دست ی

 یمستقل و حت یموارد اقدامات یخاص عمل کرده و در برخ یو...، اغلب بدون برنامه و استراتژ یگردشگر ،یگذار هیسرما ،یاجتماع

ناهماهنگ، متناقض و آشفته از شهر  یریشفاف، روشن و منسجم؛ تصاو یریتصو هیراا یبه جا جه،یبا هم داشته باشند. در نت ریمغامتضاد و 

 رانیاقدامات مد یابیو ارز تیهدا یبرا یینظرى؛ مبنا اتیعالوه بر تداوم خأل در ادب ،یفعل تیداده اند. در صورت ادامه وضع هیخود ارا

 یفرصت ها نهیاز هز یرا که ناش یادیز یها انیتواند ز یم الهمس نیوجود نداشته و ا یبرندساز یاز فرصت ها یجهت بهره مند یشهر

 .دیوارد نما یکشور و در مجموع به منافع عموم شهرهای به است، از دست رفته

 ورزیکشا با مرتبط یهارکاو  کسبو  ها نیوتعا یسواز  ورزیکشا تمحصوال دراتصاو  یابیزاربادر  یکلید ملاعوو  هااربزاز ا یکی

 جهت رکاو    کسب ناییاتو یشافزا یگرد یسوو از  هبنگا ثربخشیا یشافزدر ا هکنند تعیین نقشی سو یکاز  زیبرندسا. ستا زیبرندسا

و  ها یژگیای از و مجموعه حفظو  خلق "شامل ستا سیاستی زی،برندسا. کند می یفااش ا جیرخاو  خلیدا محیط نمیا طتباار اریبرقر

 بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نماید متمایزو  ابجذ ،مناسب ،منسجم نمشتریا منظرآن را از  تا لمحصو ایبر شمندارز یها مشخصه

 فرینانهرآکا برند دیجاا به نواوریمینه ز پسدر  ،فرینیرآکاو  یابیزاربا با اههمر که ستا بهتر یابیزاربا عرصهدر  ورزیکشا یها نیوتعا

 نیوتعا مالی دعملکر دبهبوو  ورزانکشا به دسو گشتزباو  باکیفیت تمحصوال تولید سبب یهرو ینا به تمایل که یناضمن  شوند متمایل

 : ستا حطر قابل یرز یهادپیشنها ر؛منظو بدین. ددگر می ها

 ،خرید یها فعالیت نشد رمحو نشدا ربه منظو گانیزرباو  دقتصاا ،مدیریت ورزی،کشا یها شتهر نموختگاآ نشدا یگیررکا به - 1

 .ورزیکشا یها نیوتعادر   تمحصوال وشفرو  یابیزاربا

 هبهر نمکاا ن،محصوالتشا کیفیت یشافزا به نستائیارو ترغیبو  محلیو  بومی یها آوردهفرو  تمحصوال یهاارهجشنو اریبرگز - 2

 . نناآ به زشموو آ سانیر عطالا طریقاز  ورزانکشا توسط تمحصوال آورینوین فر یها ژیتکنولواز  یگیر



 

 تتشکیالو  ونتعا کلاداره  توسط ورزیکشا یها نیوتعادر  فرینانهرآکا یابیزاربا زیلگوساو ا معرفی ،نوین یهاهشیو شناسایی - 3

 .ها نیوتعادر  دخور کا توسعهو  شدر ایبر موفق یلگوهااز ا ها نیوتعا سایر یگیر هبهرآن و  به مرتبط

 یهادکررکاو  برند لصوا زشموآ و ها نیوتعا فیاییاجغر موقعیت به توجه با ورزیکشا ینیهاوتعا ایبر برند دنکر تعریفو  حیاطر - 4

 . ها نیوتعا ءعضاو ا انمدیر بهآن 

 ستید صنایع /ستاییرو /ی)تولید یها نیوتعا ایبر جمعی زیبرندسا مقوله دنکر ایجردر ا ها نیوتعا یهدتحاا ظرفیتاز  یگیر هبهر -5

 . (1396)عباسی و همکاران رکشو ستاییرو مناطق فرهنگو  یخرتا ک،خا یحاصلخیز ای،هوآب  و  یها یژگیو به توجه ( با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع و مآخذ

 کارت  انیبرند ) جامعه مورد مطالعه : مشتر ژهیبه برند بر ارزش و انیمشتر یوفادار ریتاث ی(. بررس1388) نیریراد، ش یکاظم

 .62ص .یبازرگان تیریارشد مد ینامه کارشناس انی( . پاالنیاستان گ یخصوص یبانک ها یکیالکترون

 ،برای شهری برندسازی فرآیندی مدل(. 1392)اشرف رحیمیان، ، موسی ، پورموسوی ، محمد ، اردکان ابوئی ، عباس منوریان 

 . 63-41 ص. 13شماره. دولتی مدیریت انداز چشم. ایران کالنشهرهای

  ،بررسی وضعیت برندسازی در محصوالت صادراتی و ارائه راهکارهای اجرایی توسعه آن در صنایع غذایی 1394اعظم.خادمی .

 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.کشور. تهران: وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه

 (مدلی برای برندسازی شهری در ایران 1395روستا، احمد و همکاران .) براساس نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت برند. دوره

 5سوم. شماره 

 و  تیریارشد، دانشکده مدی کالن شهر تهران، کارشناس یبرا یبرند شهر نییتع یابی نهی، زم(1388)م،  ،یسار یمیکر یحاج

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یحسابدار

 ن المللی، انتشارات: دانشگاه پیام نور، تهران. بی یابیزار. با1392م.ح.  ،حسینی 

  .طرح منظر شهری بافت کهن شهر دزفول. مجری سازمان نوسازی شهر دزفول1388مهندسین مشاور چغازنبیل . 

 (.اقلیم و معماری خوزستان1369کسمایی، مرتضی ،)-.خرمشهر، تهران. انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

 ( .در ساختمان1397حسینی، مریم )های مسکونی. پایان نامه (، طراحی بام سبز متناسب با اقلیم گرم و نیمه مرطوب )دزفول

 کارشناسی ارشد معماری.دانشگاه جندی شاپور دزفول.

 (، احیا محله سرمیدان شهر دزفول با رویکرد صنعت توریسم. پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری 1397مهر، سپیده. )کیان

 .دانشگاه جندی شاپور دزفول
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