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چکیده
هدف شننناسننایی ویهای های عملکردی رازار ایرانی ،رظ منبور رهره ایری در کاررری های نویا تجاری شننهرها
ا ست .راز شنا سی چگونگی حل م شکل عملکردی در رازارهای ایرانی ،و هم چنیا میزان کارکرد ا صول رازارهای
ایرانی در نمایشگاه های موجود ،سوال های تحقیق است .روش تحقیق کیفی روده ،کظ را ارزار مطالعظ کتارخانظ ای
و رردا شت میدانی رظ رردا شت عوامل مطلوریت عملکردی در رازارهای ایرانی پرداختظ شده ا ست .ویهای های پنج
رازار تبریز ،تهران ،ا صفهان ،یزد و کرمان شاه مورد مطالعظ قرارارفتظ ا ست .توجظ رظ ان سان رظ عنوان محور طراحی
راسننتظ ها ،عرک کم راسننتظ ررای تاکید رر رعد طولی هر راسننتظ ،و نیاز رظ محل هایی ررای اسننتراحت مهم تریا
عوامل ررای تعدیل خستگی و مالل آور رودن رازدید از نمایشگاه ها روده است.

واژگان كلیدی :شهر ،عملکرد ،رضایتمندی ،بازار سنتی ،انسان محوری.

 -6مقدمه
رازارهای سنتی را سارقظ درینظ و را ساختار و رافتی کها از اذشتظ تا امروز ،کانون شکل ایری فعالیت های افتصادی و اجتماعی
روده اند (رهزادفر و همکاران .)11 ،1311 ،رازار نبام حیات شهری را تغذیظ میکند و تداوم می رخشد (اهری .)1311 ،ایا در حالی
است کظ رسیاری از رازار های سنتی رظ صورت متروک و نیمظ متروک در آمده است .در فضاهای شهری جدید نیز ،مراکز خرید
جذاریتی آن چنانی ررای شهروندان نداشتظ و اغلب جنبظ اقتصادی یافتظ اند (مجتهدزاده .)33 ،1331 ،رناررایا جلوایری از ارزش
ها چنیا مکان هایی از ضرورت های طرح ها و ررنامظ های شهری می راشد (نسترن و همکاران .)1332 ،پس اهمیت پهوهش حاضر
در رهبود زندای انسان مستتر است کظ خود ناشی از وضعیت حاکم رر کالبد فیزیکی رازار ،و شیوه مواجهظ را مخاطب در رازار،
نمایشگاه ها و مراکز تجاری است.
در اکثر خ یاران های امروزی را کاررری تجاری امکان مقایسظ کمیت و کیفیت (قیمت) رظ راحتی ررای خریدار امکان پذیر نمی
راشد .اهگاه خریدار راید مسافتی طوالنی را ررای انتخاب مناسب اجناس مورد نبر خود طی نماید .رسیاری از ایا فضاهای شهری
مدرن معاصر جوارگوی نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان نیستند (پورجعفر .)1314 ،نمایشگاه های متحرک ،کظ مصطلح رظ
نمایشگاه های موقتی هستند ( ،)Fox, 2010نیز واجد ایا مشکالت است .رازدیدکننده رظ دالیلی همچون )1 :عدم وجود مکان هایی
ررای استراحت ،تغذیظ و تفریح در ارتباط را نمایشگاه؛  )2عدم توجظ کافی رظ نحوه حرکت انسان در میان غرفظ ها و تعریف نامطلوب
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سیرکوالسیون؛  ) 3عرک زیاد غرفظ ها و عدم توجظ نحوه رازدید توسط انسان؛ و  )4عدم ارتباط را طبیعت (نور و تهویظ طبیعی)،
دچار سردرامی و نارضایتی شده است.
سواالت پهوهش رر چگونگی حل مشکل عملکردی در رازارهای سنتی ایرانی ،و هم چنیا میزان کارکرد اصول رازارهای سنتی
ایرانی ،در نمایشگاه های متحرک امروزی تمرکز دارد .فرضیظ تحقیق رر آن است کظ ،رازارهای ایرانی رظ عنوان مرکز شهر های سنتی
مکانی را ویهای های پایدار معماری ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است .رناررایا رازشناسی و رهره ایری از تجارری کظ سالیان
متمادی مطلوب رظ نبر رسیده ،می تواند راهکاری ررای حل مشکالت مطرح شده در نمایشگاه های متحرک امروزی راشد .در ایا
راستا را روش تحقیق کیفی ،کظ حاصل مطالعظ کتارخانظ ای و میدانی ررای شناخت ارعاد فیزیکی رازار اقدام شده است .نتایج تحقیق
نشان م ی دهد کظ ،عرک کم راستظ رازارهای عاملی موثر ررای رازدید راحت از نبر رازدیدکننداان است .رهره ایری از فضای سبز
ریا غرفظ های ررای تامیا نیازهای غیر تجاری رازدیدکننداان نیز یکی از عوامل مطلوریت فضایی روده است.

 -2پیشینه تحقیق
محققان ،پهوهش رازار را از جنبظ های مختلفی مورد مطالعظ قرار داده اند  :عاملی (رازار در سایظ حکومت اسالمی) ،پیرنیا
(رازارایران) ،ریگلری (رازارهای ایران)ودیعی (رازار و رافت نویا شهری) ،سلطان زاده (رازارها در شهرهای ایران) ،زرار (رازار تهران) ،
شوایتسر (تبریز و رازار تبریز) و ویرت (رازار اصفهان) از آن جملظ اند .ررخی نیز در دانش نامظ جهان اسالم مقاالتی را در مورد رازارهای
ایرانی نگاشتظ اند :اولیاء (رازار یزد) و ورجاوند (رازار تهران ،رازار قزویا ،رازار قیصریظ الر ،رازار کاشان ،رازار وکیل) را می توان در ایا
اروه قرار داد .جغرافیدانان کشور ما نیز تحقیقات خوری را در ایا زمینظ انجام داده اند :شفقی (رازار اصفهان)  ،پوراحمد (رازار کرمان)
و محققان ررجستظ دیگر از آن جملظ اند .اما تحقیق در زمینظ رازارهای سنتی ایرانی ،تخصصی تر شده ،و قارلیت دستظ رندی در حوزه
های متفاوتی چون ،فیزیکی و کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی معنایی (سعیدنیا ،)11 ،1311 ،را دارد.
را توسعظ مطالعات در حوزه رازارهای سنتی ،توجظ رظ رستر شکل ایری هر رازار اهمیت پیدا کرده است .در ایا راستا را مطالعظ
موردی رازارهای سنتی شهرها و اقلیم های متفاوت توسط پهوهشگران ،سعی در مطالعظ دقیق تر ویهای های رازار شده است .رازار
سنتی شهر تبریز رظ دلیل ثبت جهانی یونسکو در سال  ،1313دستمایظ تحقیقات ریش تری نسبت رظ رازارهای دیگر شهرهای ایران
شده است (ساررانقلی و جدایی .) 1331 ،تبریز کظ از قدیم در مسیر جاده ارریشم واقع رود ،یکی از مهم تریا مراکز رازراانی ایران
رشمار می آیئ .ایا شهر در جریان تجارتش را اروپا از راه روسیظ و عثمانی و مرکز و جنوب فالت ایران ،شهرتی جهانی کسب کرده
است (شفقی .) 32 ،1314 ،تهرانی و همکارانش رر اساس دو دستظ مطالعظ طرح دستی و نقشظ ها ررای وجود پل رازارها در شهر
تبریز اقدام کرده اند (تهرانی و دیگران.)1333 ،
مرصوصی و خانی در سال  ،1313در پهوهشی رظ رررسی اقتصادی رازار و حوزه نفوذ آن پرداختظ است .کاهش راراذاری رظ لحاظ
کمی رر ای اجاد رقاریت پذیری ،تقویت توسعظ شهری را عملکرد رازراانی را استفاده از ظرفیت موجود رازار سنتی تبریز ،و تقویت
کیفی و ارتقای جایگاه رازار رظ عنوان مرکز اقتصادی کالن شهر تبریز از یافتظ های پهوهش رظ شمار می رود (مرصوصی و خانی،
 .)1313ساررانقلی و جدایی ،رظ جزی یات طرح های کاررندی رظ کار رفتظ در تیمچظ های رازار تبریز پرداختظ اند .تحقیق میدانی
هفده تیمچظ نشان می دهند کظ ،تعداد کاررندی های شانزده ضلعی در انواع مختلف ،ریش تر از کاررندی سایر اضالع است و در
هیچ دو تیمچظ از یک طرح یکسان استفاده نگردیده است (ساررانقلی و جدایی.)1331 ،
آرادی و همکارانش نیز رظ تبییا ررنامظ ریزی راهبردی ،ررای ساماندهی رازار سنتی تبریز اقدام کرده اند (زنگی آرادی و دیگران،
 .) 1331هم چنیا ،سرایی در مطالعظ رازار سنتی یزد ،نشان داده است کظ ،اار چظ عنصر رازار رظ عنوان شاخصظ شهر اسالمی در یزد
همچن ان اتبار کالبدی و اجتماعی مناسبی را در خود نهفتظ دارد ،اما جلوه ااه فالیت های مدرن جاری نیست .ایا مهم حتی در
صنوف تخصصی رازار یزد مثل زراری و رزازی نیز درخششی نداشتظ و همیا شرایط ،رکود عملکردی رو رظ رشدی را رر چهره رازارها
نمایان ساختظ است (سرایی .)1313 ،د ر شیوه ای دیگر از مواجهظ را الگوهای سنتی رازار ،توجظ رظ فرم ،هندسظ و تزئینات توسط
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پهوهشگرانی دنبال شده است " .رروگ" در تحقیق خود رظ فرم یاری از طریق سازه های تزیینی توجظ داشتظ است .وی را الگو قرار
داده سازه های پوشش های رناهای کشورهای اسالمی از جملظ رازار ها سعی در تفکیک الگوها استفاده شده در هر رستر معماری را
دارد" .رروگ" الگوهای شکلی مقرنس ها را یکی از دستمایظ های طراحی معماری اسالمی معرفی می کند (رروک " .)1331 ،دارور"
در تحقیق مشارظ رظ الگوی مشبک ها متمرکز شده است ( .)Dabbour, 2012

 -9روش تحقیق
از آنجا کظ هدف از ایا تحقیق ،رازشناسی ویهای های مطلوب عملکردی در رازارها ی سنتی روده،و سپس میزان
کارایی ایا عوامل در کاررری های تجاری کنونی همچون نمایشگاه ها است ،تحقیق رظ نوعی ترکیب روش تحقیق نیازمند
است .رسیاری از پهوهش های معماری ریا رشتظ ای روده و نیازمند روش های خاص ترکیبی هستند (اروت و وانگ،
 .) 311 ،1314لذا پهوهش حاضر ،تحقیقی میان رشتظ ای تلقی می شود .در پهوهش های میان رشتظ ای الزم است از
تداریر چنداانظ استفاده شود ،یعنی ترکیبی ارداعی از مجموعظ ای یکپارچظ کظ امکان اثبات فرضیظ را از درون پاسخ های
ارایظ شده امکان پذیر کند (قراملکی.)311 ،1311 ،
فرک تحقیق رر ایا است کظ را توجظ رظ کارایی مطلوب رازارهای سنتی در طول سالیان متمادی و جلب نبر مخاطب،
کسبظ و تجار از ایا مکان ،می توان دریافت کظ اصول رعایت شده عملکردی در رازارهای سنتی امکانی ررای حل مشکالت
عملکردی در کاررری های مشارظ امروزی ،همچون نمایشگاه های متحرک خواهد رود .رر ایا اساس ارتدا را روش توصیفی،
تاریخی و کمی ،و را ارزار مطالعظ کتارخانظ ای و ررداشت میدانی اقدام شده است .در انتخاب رازارهای سنتی را رهره ایری
از منارع کتارخانظ ای معتبر 1 ،رازار را پیشینظ ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی انتخاب شد.
تنوع در اقلیم ،سال ساخت ،و شیوه معماری از معیارهای انتخاب روده است ،کظ رتوان رظ نمونظ های تصادفی دست
یافت .محدوده مورد مطالعظ میدانی پنج رازار :یزد ،اصفهان ،تهران ،تبریز و کرمانشاه است .در ایا مرحلظ ،شاخص های
عملکردی -فیزیکی رازارها مد نبر روده است .در ایا راستا را ررداشت میدانی ارعاد دهانظ رازار ،عرک و ارتفاع راستظ ،و
ارعاد حجره ها ،سعی در دست یاری رظ رارطظ ای معنادار در ارعاد راستظ های رازارهای ایرانی شده است .نقشظ ها نیز را
اقتباس از نقشظ اولیظ سازمان میراث فرهنگی هر شهر ،و تکمیل و ویرایش آنها رراساس ررداشت میدانی و ترسیم در
محیط  GISتهیظ شده است.

 -4بازارهای سنتی ایران
اصطالح رازار در زران پهلوی واکار روده کظ را اذشت زمان رظ شکل رازار درآمده است .در زران عرری ریزار و ریازره روده (ادیب
صارری ،)1 :1334 ،در زران آلمانی  Basarو در زران ماالیی  Pazarتلفظ می شود (میرسلیم .)1312 ،همچنیا ،لغت فرانسوی
 Bazarاز پرتغالی ها ارفتظ شده و آنان نیز آن را از ایرانیان اقتباس کرده اند (دهخدا .)341 ،1333 ،رر اساس اسناد و مدارک
موجود ،پیشینظ رازار در ایران رظ چند هزار سال قبل از میالد می رسد (پوراحمد.)33 -13 :1313 ،
از اوایل قرن اول هجری رظ رعد در رسیاری از جدید رازارهای دایمی را فضاهای ساختظ شده وجود داشت .از دوره سلجوقیان رظ
رعد شاهد شکوفایی در رازار ،و در دوره صفویظ رظ دلیل ررقراری امنیت و توسعظ روارط رونق رازار رظ اوج خود می رسد (سلطان زاده،
 .) 1311رازار نظ تنها کانون هدایت اقتصادی رظ شمار می رود ،رلکظ زیر رنای اجتماعی و معنوی آن نیز روده و روح اسالمی را در رازار
دمیده است ( .) Jayyusi & et. Al, 2008, 159رازار از نبر رسیاری پهوهشگران تنها مشخصظ شهرهای شرقی اسالمی است (ضیاء
توانا .) 1311 ،در واقع جمع آوری مراکز اقتصادی ،مذهبی و فرهنگی شهر زیر چتری رظ نام رازار پدید آمده است (فالمکی.)1314 ،
رازار در شهرهای قدیمیی ایران هیچگاه از پیش رظ صورت کامل طرح نمی شده و آماده پذیرفتا انعطاف زیادی در زمینظ فضایی
و کاررردی روده است (فالمکی .) 1311 ،رازار حتی واجد کارکرد سیاسی روده ،و ایا کارکرد رازار نیز ناشی از نقش ارتباطی آن روده
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است (معتضد .)14 ،1333 ،رازاریان ایران حامیان رسیاری از فعالیت های سیاسی روده اند ( .)Keshavarzian, 2007, 33را مطالعظ
کارکردهای رازار های سنتی می توان دریافت کظ ،رازار رظ عنوان قلب تپنده شهر ایرانی -اسالمی ،حامل تجرریات ارزنده ای است کظ
سالهاست در رستر شهرهای ا یران کارایی خود را از دست نداده است .در تمامی پهوهش های نبری و اقدامات عملی ،رظ تجرریات
مطلوب رازارهای سنتی ایرانی ،رظ عنوان راهکاری ررای رهره ایری در کاررری های نویا اشاره شده است.

 -6-4بازار تبریز
رازار تبریز از قرن های نخستیا اسالمی ،از شهرتی خاص ررخوردار روده است .فعالیتهای تجاری رخش وسیعی از شهر را در
ررمی ارفت (سلطان زاده .) 1313 ،رازار تبریز از قرن چهارم هجری قمری در منارع مختلف آمده است(خاماچی .)1311 ،تاریخ
نویسان و سیاحان رسیاری همچون :حمداهلل مستوفی ،اودریک ،ارا رطوطظ ،شاردن و تاورنیظ نیز از تبریز نگاشتظ اند (کارنگ.)1314 ،
کالبد اصلی رازار تبریز کظ مرروط رظ اواخر زندیظ و عمدتا عصر قاجار است ،رشد و توسعظ هود را مرهون موقعیت استراتهیک شهر
تبریز و تغییرات رعمل آمده در نحوه ارتباطات ریت المللی آن دوران است .ایا رازار را مساحتی حدود یک کیلومتر مررع ،ررزاتریا
رازار سرپوشیده جهان است (زنگی آرادی و دیگران .)1331 ،ایا رازار از رازارچظ ها ،تیمچظ ها ،سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل
شده است .رازار تبریز نیر مانند رازار نزدیک رظ میدان نقش جهان در اصفهان ،در تاریخ  1343رظ عنوان کیراث فرهنگی در آسیا رظ
ثبت رسیده است (قررانی( )211 -141 ،1312 ،شکل.)1

شکل  -6نقشه كنونی بازارهای تهران و تبریز.

 -2-4بازار تهران
رازار تهران در منطقظ  12شهری شهر تهران قرار ارفتظ است .ایا رازار قدیمی متعلق رظ دوران صفویظ ،واقع در مرکز شهر تهران
و در میان خیاران های پانزده خرداد از غرب ،خیام از شمال ،مصطفی خمینی از شرق و روذرجمهوری از جنوب قرار ارفتظ است.
میدان پانزده خرداد در ریرون از محدوده رازار و سبزه میدان در محدوده رازار قرار ارفتظ است (شکل .)1از اذرهای اصلی درون رازار
می توان از اذرلوطی صالح نام ررد .رازار تهران مجموعظ ای وسیع از نیازهای مردم را در دوره های زمانی متفاوت تامیا کرده است
و محمل جریانات و اتفاقات رسیار مهم و تاریخ سازی روده است .ایا در حالی است کظ رظ لحاظ کالبدی ،شکل ایری رازار تهران
ردون طرح و نقشظ قبلی است (رجبی .)1311 ،سرتوماس هرررت ،در سفرنامظ خود در سال  1111قمری رازارهای تهران را فاقد
سقف توصیف می کند .ایا در حالی است کظ ،رازارهای دوره محمد شاه قاجار مانند :سرای امیر ،رازار عباس آراد و رازار زرارها ،و
دوره ناصرالدیا شاه مانند :راقرپور ،ریا الحرمیا ،نجارها و کباری ها مسقف روده است(ادیب صارری.)31 ،1334 ،

4

سال سـوم ،شماره شش ،بهـار 6931

 -9-4بازار اصفهان
را انتخاب اصفهان رظ عنوان پایتخت در زمان حکومت صفوی ،رازار اصفهان کظ در پیرامون میدان کهنظ و در محدوده ای معیا
قرار داشت ،توسعظ یافت .انتقال میدان حکومتی دولت صفوی رظ میدان نقش جهان ،جهت و سوی توسعظ رازار را در جهت اتصال رظ
میدان جدید و استرش پیرامون آن هدایت کرد .امتداد رازار رزرگ اصفهان رظ مسجد جامع و سپس رظ هبازرا عریان منتهی می
شود (شکل .) 1مجموعظ رازار اصفهان همانند ستون فقراتی در دل رافت اراانیک شهر ریشظ می دواند و انشعارات فرعی رازار در
امتداد راستظ های اصلی استرده شده و تا دروازه های شهر می رسد.
رازار نبام حیات شهری را تقذیظ کرده و تداوم می رخشد .ردیهی است کظ محور رازار ،همانند ستون فقرات ،شکلی خطی داشتظ
و در محدوده ای کظ مرکز تصمیم ایری و اداره نبام حیات شهر است ،رظ صورت نقطظ ای در می آید .ایا نبام خطی در اصلی تریا
رخش ها رظ صورت ن واری ضخیم و پها است .اما در راستظ های نزدیک رظ انتهای کالبد شهر (دروازه ها) رظ صورت خطی راریک
است (اهری .) 1311 ،ایا رازار از زمان ظهور تا کنون ،از نبر تجاری و اقتصادی مورد استقبال شهروندان ،جهانگردان و سرمایظ
اذاران روده است .رازار اصفهان رر خالف رازارهای شهر های رزرگ دیگر همچون :تهران و تبریز ،رراساس طرح و نقشظ قبلی ایجاد
شده است.

 -4-4بازار یزد
یزد یکی از مهم تریا شهرهای فالت مرکزی ایران در مدت ریش از هزار سال روده و در دوره ساسانی ( )341 -324رنیان نهاده
شده است ( .)Bonine, 1980, 12نفوذ استرده راه ارریشم در رازراانی ایران و قرار ایری محدوده وسیعی از شهرهای ایران رر سر
ایا راه ،موجب ترقی روز افزون آن مناطق ،ازجملظ یزداردید .در مورد تاریخ شکل ایری رازار در یزد اسناد متفاوتی وجود دارد
(مراجعظ شود رظ :جیهانی111 ،1331 ،؛ آثارالبالد قزوینی111 :؛ اصطخری134 ،1331 ،؛ مارکوپولو31 ،1311 ،؛ لرد کرزن،1331 ،
.)331
مجموعظ رازار سنتی شهر یزدکظ در جنوب و خارج از دروازه شهر قلعظ ای قدیم و مرکز شهر سنتی سزد واقع است ،امروزه فضای
ماریا خیاران امام خمینی در شرق ،خیاران مالاسماعیل و محلظ لب خندق در غرب ،دیوار تاریخی شهر و محلظ شاهزاده فاضل و
محلظ دارالشفاء در شمال و محلظ های اودال مصلی و هاشم خان در جنوب را پوشانده است (شکل .)2ایا رازار مانند اکثر رازارهای
ایرامی در قلب شهر و ردون نقشظ قبلی ،و رراساس توسعظ شهر شکل ارفتظ است .شکل رازار یزد ،رظ صورت استرده و نعلی شکل را
راستظ های کوتاه و رظ هم پیوستظ است (سرایی .)1313 ،اما آنچظ کظ امروز رظ عنوان رازار سنتی یزد معرفی می اردد کالبدی است
مجروح از زمان رضاخان ،جراحتی حاصل از تقلید نادرست از فرهنگ شهرسازی غرب ،ری توجظ رظ ساختار شهرسازی ایرانی –
اسالمی کظ در دو خیاران کشی رر چارچوب منسجم رازار یزد تحمیل شده است (آیتی.)412 ،1311 ،

شکل  .2نقشه كنونی بازارهای كرمانشاه و یزد.

1

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

 -5-2بازار كرمانشاه
رازار کرمانشاه رظ شکل محسوسی متاثر از موقعیت ارتباطی شهر در پیوند را سرزمیا تارخی مجاور شکل ارفتظ است .ایا رازار
رخشی از راه تجاری و زیارتی ایران رظ ریا النهریا رود کظ کاروان ها در رفت و رراشت ،مسیر آن را طی می کردند .در قرن چهارم
ارا حوقل اشاره کرده است کظ کرمانشاه شهری خرم است ،...و هم چنیا کاالهای تجاری و عایدات فراوان دارد (ارا حوقل،1341 ،
 .)113سارقظ رازار کنونی کرمانشاه رظ دوره افشاریظ راز میگردد( .)Clark, 1969, 19هم چنیا یکی از قدیمی تریا اشاره های
مکتوب رظ رازار کرمانشاه ،نشریظ ای انگلیسی است کظ در نوشتظ ای در مورد رازراهای شرقی ،رظ رازار یرپوشیده و دارای سظ محور و
یک میدان عمده کرمانشاه ،رظ عنوان نمونظ ای کامل از رازار شهر ایرانی -اسالمی و شرقی اشاره کرده است( Saturday magazine,

.)1840, 145
میدان اشاره شده در ایا مقالظ در متونی دیگر ردان اشاره شده است (اروتظ .)13 ،1331 ،رازار در جهت شرق و شمال شرق تا
چهار سوق ادامظ داشت کظ راستظ مسگرها ،تیمچظ ،راستظ زرارها ،سرای عمادالدولظ و مسجد عمادالدولظ و راستظ صحاف مشهورتریا
عناصر اطراف آن رودند(شکل .) 2در رازار کرمانشاه همانند اغلب رازارهای ایرانی ،پس از پشت سر اذاشتا دورانی پررونق از اوایل
دوره پهلوی ،تحوالت عمیقی را آغاز کرد .عمده تریا ایا تحوالت شامل اسیختگی رازار ،از میان رفتا یا تغییر شکل عناصر رازار،
و متروک شدن و تخریب عناصر رازار سنتی روده است (ایراندوست.)31 ،1313 ،
را رررسی میدانی هر یک از رازارهای تهران ،اصفهان ،تبریز ،یزد و کرمانشاه ،ارعاد حجره و راستظ رظ تفکیک هر رازار ارایظ شده
است (جدول  .)1در شهری همچون یزد تعداد رازارهای سنتی رظ  11عدد می رسد ،کظ در ایا تحقیق فرصتی ررای تفکیک رازارهای
هر شهر نبوده و اعداد رظ صورت میانگیا ریان شده است . 1هم چنیا را توجظ رظ تنوع اقلیمی رستر هر رازار ،و ضرورت رعایت
تناسبات در رازارهای ایرانی ،در ررخی موارد ارعاد رازار دارای اریز از میانگیا راالیی است .ایا در حالی است کظ در ارعاد رازار
متغیرهای رسیاری موثر روده و در تحقیق حاضر در عیا توجظ رظ هر متغیر ،تنها ارعاد راستظ مالک قرار ارفتظ است.
جدول . 6جمع بندی ابعاد راسته بازارهای تهران ،تبریز ،كرمانشاه ،یزد و اصفهان.
عرض راسته (قاصله دو

ارتفاع راسته (كف بازار تا

نسبت عرض به ارتفاع

حجره روبرو)

زیر پوشش آسمانه)

(تا یک رقم اعشار)

یزد

4

1

1.1

کرمانشاه

4

1

1.1

اصفهان

4

4.1

1.1

تهران

4.1

1

1.3

تبریز

1

3

1.1

میانگیا

4.3

1

1.1

بازار

در پایان شناخت ویهای های کالبدی و عملکردی رازار می توان ایا چنیا ریان کرد کظ ،رازارهای سنتی ایرانی واجد ویهای
هایی است کظ سالیان متمادی موجب رضایت مخاطب ،کسبظ و تجار شده است .ویهای های کالبدی رازارها در حوزه عملکردی
شامل موارد :استرش خطی رازار ،تعریف راستظ رازار ررای صنوف متفاوت ،ایجاد چارسوق در محل تالقی راستظ ها ،رعایت تناسبات
در ارعاد راستظ ها را تاکید رر عرک پاییا ،تعریف فاصلظ ریا حجره های روررو (عرک راستظ) رراساس توان دید انسان ،نور و تهویظ
طبیعی و در نهایت آسمانظ هایی را کارایی زیباشناسانظ و عملکردی روده است.

نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان می دهد کظ ،رازارهای سنتی ایرانی واجد ویهای هایی است کظ سالیان متمادی موجب رضایت مخاطب،
کسبظ و تجار شده است .ردیا منبور  1رازار تبریز ،تهران ،اصفهان ،یزد و کرمانشاه مورد تحلیل و مطالعظ میدانی قرار ارفتند .ویهای
های کال بدی رازارها در حوزه عملکردی شامل موارد :استرش خطی رازار ،تعریف راستظ رازار ررای صنوف متفاوت ،ایجاد چارسوق
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در محل تالقی راستظ ها ،رعایت تناسبات در ارعاد راستظ ها را تاکید رر عرک پاییا ،تعریف فاصلظ ریا حجره های روررو (عرک
راستظ) رراساس توان دید انسان ،نور و تهویظ طبیعی و در نهایت آسمانظ هایی را کارایی زیباشناسانظ و عملکردی روده است .را ارایظ
الگوهای نو ،تنوع پذیری محیط و ایجاد امکاناتی ررای افزایش اجتماع پذیری می توان رظ نیازهای طیف وسیعی از رازدیدکننداان
پاسخی درخور داد .نتیجظ تحقیق نشان داد کظ رسیاری از را زدیدکننداان تنها ررای خرید یا رازدید نیامنده اند ،رناررایا طراحی
نمایشگاه ها نمی تواند الزاما ررای خرید و رازدید راشد .تعریف فضاهایی ررای استراحت و تفریح در نقاط مختلف سایت نمایشگاه
راهکاری روده کظ را نبر مخاطبیا نیز همسو روده است .خستگی و مالل آور رودن رازدید رظ شلوغی جمعیت وارستظ نبوده و مخاطبیا
در ساعات خلوت نیز دچار سردرامی در رازدید می شدند.
نتیجظ دیگر تحقیق در حوزه کارکرد حضور فضای سبز و تعامل نمایشگاه را طبیعت است ،کظ می تواند را توجظ رظ توسعظ
فضاهای شهری و کمبود فضاهای طبیعی ،رظ عنوان راهکاری ررای تامیا نیازهای روحی و روانی رازدیدکننداان مد نبر قرار ایرد.
در نهایت می توان دو اصل مهم کظ در رازارهای ایرانی رعایت شده و کامال منطبق رر ویهای های جسمی و روحی انسان روده را رظ
عنوان راهکارهایی ررای حل معضل مالل آور رودن رازدید و خستگی مخاطب ریان نمود .اصل اول ،رعایت عرک پاییا راستظ (فاصلظ
ریا غرفظ های روررو ررای تامیا دید انسان) ،کظ رظ موجب آن غرفظ ها در طرفیا قرار ارفتظ خواهد شد و رازدید راحت تر انجام می
شود .اصل دوم ،تعریف مکان هایی ریا غرفظ ها ررای استراحت و تامیا نیازهای غیر اقتصادی رازدیدکننداان است .را تامیا طیف
وسیعی از نیازهای انسان ،معماری نمایشگاه ها تنها یک پوشش نبوده و واجد ویهای های فرهنگی و اجتماعی نیز خواهد شد.
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آپارتماننشینی در شهرهای ایرانی-اسالمی و مشکالت اجتماعی و فرهنگی
ناشی از آن؛ نمونه مورد مطالعه :مسکن مهر بروجرد
علی محمد ناصری ، 6احسان

تقوی*،2

 -1دکتری ررنامظ ریزی شهری دانشگاه علوم تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه آزاد واحد رروجرد
 -*،2دانشجوی کارشناسی ارشد ررنامظ ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد رروجرد
etaghavi62@yahoo.com

چکیده
افزایش سریع جمعیت شهر ها و استرش شهرنشینی طی ده های اخیر و افزایش تقاضا ررای مسکا مردم را رظ
سوی زندای آپارتمان نشینی سوق داده است  ،ایا پدیده موجب رروزمشکالت فراوانی نبیرتضعیف سنت های
فرهنگی و از هم اسیختگی پیوند های اجتماعی در خانواده ها اردیده است  .هدف ایا مقالظ درک مشکالت
فرهنگی و اجتماعی زندای آپارتمان نشینی و ارائظ راهکارهایی ررای کاهش ایا معبالت در آپارتمان های مسکا
مهر رروجرد می راشد .روش تحقیق در ایا مقالظ رر اساس هدف از نوع کاررردی کظ رر پایظ مطالعات میدانی و
کتارخانظ ای استوار می راشد .نتایج ایا پهوهش نشان می دهد کظ ایا نوع از سکونت را فرهنگ و نگرش جامعظ
ایرانی-اسالمی مغایرت داشتظ و محیط های آپارتمانی را رظ فضایی تنش زا تبدیل کرده است لیکا آنچظ نیاز رظ
توجظ جدی دارد آموزش چگونگی ررقراری تعادل متوازن میان فرهنگ سنتی و فرهنگ آپارتمان نشینی رظ موازات
توسعظ فنی در ایا اونظ سازه هاست.
واژگان كلیدی :آپارتمان نشینی ،فرهنگ آپارتمان نشینی ،شهرهای ایرانی اسالمی ،مسکا مهر رروجرد

 -6مقدمه
رشد جمعیت شهری و اذر زمان در چند دهظ اذشتظ عاملی رود تا تغییرات رنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندای مردم
روجود آید .خارج شدن خانظ ها از فضایی کظ وسعت آن امروزه ررای نسل جدید کمتر در تخیل میانجد و تبدیل شدن آنها رظ
خانظ هایی در ارعاد کوچکتر رظ اونظ ای کظ هر خانظ روی خانظای دیگر رنا شده  ،مدلی از زندای را در خانظ هایی رظ نام آپارتمان رظ
وجود آورده است  .مدلی کظ زندای در آن خالف زندای در خانظ های ایرانی اسالمی اذشتظ و تارع قواعد و قانون های خاص خودش
است  .یکی از مهمتریا استراتهی های دولتی رظ منبور حل مشکل زمیا و سیاست حرکت از سمت رشد افقی رظ سوی رشد عمودی
رود کظ روشا تریا شکل تحقق خویش را هیأت شهرک های مسکونی متشکل از رلوک های آپارتمانی رلند مرتبظ رظ نمایش اذاشت
 .آن چظ در ررنامظ ریزی و طراحی ایا مجموعظ های مسکونی کمتر مورد توجظ قرار ارفت ،رعایت اصول و معیارهای مرروط رظ
کیفیت محیط و نقش آن در ارزشیاری مثبت شهروندان نسبت رظ وضعیت سکونت خویش رود .در کشور ما طی چند سال اذشتظ
رظ منطور تأمیا مسکا رر سظ اص ل پس انداز  ،انبوه سازی و کوچک سازی تأکید شده کظ مرتبط رر اهداف فرهنگی و اجتماعی
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است .هر چند ایا تالش ها رر اساس حداقل های موجود قارل قبول هستند  ،اما در مجموع پاییا تر از استاندارد های الگوی مصرف
مسکا عمل شده است .روشا است کظ ایا تعبیر را دیدااه دومیا اجال س اسکان رشر کظ در آن تهیظ فضای مناسب و آسایش
مطلوب را مهمتریا ارکان مسکا دانستظ اند  ،همخوانی ندارد .

 -2بیان مسأله
فرهنگ آپارتماننشینی رظ معنای توجظ رظ آداب ،قواعد و الزامهای زندای در محیط جمعی یعنی آپارتمان نشینی معنا و
مفهوم پیدا میکند و دوری از آن راعث راال رفتا مشکالت اجتماعی میشود .فرهنگ ،جزء الینفک هر زندای آپارتمان نشینی روده
و نادیده ارفتا ایا رخش مهم در زندای آپارتمانی رظ وجود آورنده رخش رزرای از مشکالت اجتماعی و معضالت روانی در ایا
محدوده است .تغییرات روجود آمده در نحوه و شکل زندای مردم کظ ااه از سر شوق و اشتیاق روده است رظ مرور زمان در شرایطی
وارد جامعظ می شود کظ جایگزیا شدن ماشیا رظ جای درشکظ  ،استفاده از تلفا همراه رظ جای راجظ های تلفا و رسیاری از وسایل
مدرن امروزی ررای نسل ها و دهظ های اذشتظ حتی در تفکر و در تخیل آوردنش هم کار رسیار سختی روده است  .از سوی دیگر
تغییراتی نیز از سر اجبار و نیاز در جامعظ رظ وجود آمد کظ دیگر چاره ای ررای رفع آن وجود نداشت و راید رظ آن تا داده می شد.
آپارتمان های رلند از پدیده های فناوری قرن ریستم است کظ در آن سوی جهان را فرهنگ خاص خود پایظ اذاری شد  ،سپس را
توجظ رظ افزایش جمعیت و مشکل مسکا وارد کشور ماشد.
در سالهای اخیر رظ طور روزافزونی رر تعداد افراد آپارتمان نشیا اضافظ می شود  ،در حالی کظ متأسفانظ آموزش های فرهنگی
الزم ررای زندای جمعی رظ مردم داده نشده است  .فرهنگ عصاره زندای اجتماعی مردم است و در تمامی افکار  ،معیار ها  ،ارزش
ها و فعالیت های فردی و اجتماعی منعکس می شود و افراد را توجظ رظ راورداشت ها و فرهنگ خود را امور پیرامون خویش ررخورد
می کنند  .رناررایا راید درصدد شناخت و حل مشکالت فرهنگی – اجتماهی –زندای آپارتمانی رود .هر چند ساخت رناهای رلند
در ایران  ،ارتدا زاییده نیاز کارکردی ،فرهنگی و اجتماعی و توسعظ ای نبوده و صرفاً در دهظ های اخیر رر احداث ایا اونظ رنا ها را
کاررری های مسکونی جهت کمک رظ حل مشکل مسکا خصوصاٌ در شهری مانند رروجرد رظ موجب تقاضای روزافزون مسکا ناشی
از مهاجرت های روستا رظ شهر مورد توجظ قرار ارفتظ است  ،لذا عدم شناخت صحیح از مقولظ انبوه سازی و رلند مرتبظ سازی و نبود
آااهی های عمومی در ایا خصوص  ،ضعف قوانیا و مقررات و عدم رعایت همیا قوانیا ضعیف توسط سازنداان و نبود فرهنگ
زیستی در ایا اونظ ساختمان ها از چالش های پیش رو در ایا خصوص است  .رسیدن رظ فرهنگ واحد در هر مجموعظ آپارتمانی،
در حالی است کظ هر خانواده ساکا در هر واحد مسکونی فرهنگ آپارتمانی خاص خودش را دارد و همسو و همراه کردن همظ
فرهنگ ها را یکدیگر در یک فرهنگ در عرصظ عمل کاری غیر ممکا رظ حساب می آید .توافق نداشتا ساکنان در نحوه استفاده از
مشاع ها  ،وجود سلیقظ های اونااون  ،فرهنگ ها و اختالف محسوس اجتماعی میان ساکنان ،نبود ضوارط و مقررات مدرن ررای
طراحی  ،ساخت و رهره ررداری از مجتمع ها  ،ری توجهی ساکنان رظ حقوق همسایگان و الزام نداشتا آنها رظ جبران خسارت های
احتمالی تنها رخشی از ایا مشکالت می راشد.

 -9اهداف تحقیق
اهداف كلی :اهداف کلی ایا مقالظ درک مشکالت فرهنگی و اجتماعی زندای آپارتمان نشینی و ارائظ راهکارهایی ررای کاهش ایا
معبالت در آپارتمان های مسکا مهر رروجرد می راشد.
اهداف جزئی :اهداف جرئی ایا مقالظ عبارتند از  -1 :پیشنهاد اجرای اقدامات آموزشی در رسانظ های جمعی و رخش فرهنگی
نبام درراره فرهنگ آپارتمان نشینی کظ می تواند رظ نهادینظ شدن ایا فرهنگ و رفع مشکل ساکنان مجتمع ها کمک کند-2 .
ایجاد قوانیا مدون مدیریتی کظ کل خانواده های مجتمع نشیا را ملزم رظ رعایت قوانیا کند.
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 -4موقعیت مکانی
شهر رروجرد از نبر تقسیمات سیاسی متعلق رظ استان لرستان در غرب کشور است  .ایا شهرستان در شمال استان واقع شده
است و در ارتفاعات ریش از  1111متر قرار دارد  .وسعت ایا شهرستان  1313کیلومتر مررع است کظ  1/12درصد از مساحت استان
لرستان را تشکیل میدهد  .ایا شهرستان در ارتفاع  1111متری از سطح دریا و در عرک های شمالی حداقل  33درجظ و  33ثانیظ
و حداکثر طول  34درجظ و  3دقیقظ و طول شرقی و داخل 41درجظ و  21دقیقظ و حداکثر  43درجظ و  21دقیقظ قرار دارد(.شکل.)1

شکل  - 6موقعیت مکانی بروجرد و مسکن مهر آن

 -5روش تحقیق
روش تحقیق در ایا مقالظ رر اساس هدف از نوع کاررردی ،رر اساس اردآوری اطالعات پیماشی از نوع مقطعی  ،رر اساس ماهیت
داده ها از نوع کیفی و رر اساس جمع آوری اطالعات رر پایظ مطالعات اسنادی و میدانی استوار است وشیوه های تحقیق مرور متون
،منارع وآمار موجود در رستر م طالعات کتارخانظ ای وهمچنیا شیوه تحقیق موردی ،مشاهده و مصاحبظ در رستر مطالعات میدانی
رهره ارفتظ شده است  ،همچنیا ررای مشکالت فرهنگی و اجتماعی ناشی از آپارتمان نشینی از روش تحلیلی استفاده شده است.

 -1مدل مفهمومی
آپارتمان نشینی در شهر های ایرانی
اسالمی و مشکالت فرهنگی و اجتماعی
ناشی از آن

هدف فرعی

هدف اصلی
اهداف تحقیق

درک مشکالت فرهنگی آپارتمان

آموزش  ،تصویب قوانین

نشینی

بر اساس هدف  ،كاربردی

روش تحقیق

كتابخانه ای

بررسی اسناد

مطالعات میدانی

مقاالت

تجزیه و تحلیل

بررسی مشکالت

عوامل اجتماعی

پیشنهادات

راه كار اجرایی

ارتقا فرهنگ

نتیجه گیری
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 -7مفاهیم كلیدی و ادبیات موضوع
 -6-7آپارتمان نشینی
آپارتمان یا خانظ های آپارتمانی  ،واژه انگلیسی است کظ فرهنگستان زران و ادریات فارسی « کاشانظ » را رظ عنوان معادل آن
ررازیده است  .لغت آپارتمان رظ طور ضمنی رر یک واحد مسکونی یا رخشی از ساختمان اشاره دارد  .در رعضی از مکان ها  ،مخصوصاً
در ایاالت متحده  ،لغت آپارتمان کالکیت یک واحد اجاره ای از مالکیت ساختمان را تفکیک می کند  ،اما رظ صورت قراردادی ررای
مالکیت مشترک استفاده نمی شود  .آپارتمان یک واحد مسکونی کامل است کظ شامل قسمتی از یک ساختمان می شود  ،چنیا
ساختمانی ممکا است یک ساختمان آپارتمانی نامیده شود  ،مخصوصاً اار شامل تعدادی آپارتمان ررای اجاره یا تصرف جدااانظ
قسمت هایی از آن راشد  .آپارتمان سازی یا آپارتمان نشینی در ایران ررای اولیا رار در زمان رضا شاه صورت ارفت  .ایا ساختمان
ها در چندیا طبقظ ساختظ شدند کظ طبقات اول ررای مغازه ها  ،طبقات دوم ررای دفتر وکالت و مطب و دفتر کار اختصاص داده
شدند و در طبقات راالتر خانواده ها ساکا شدند  .قدیمی تریا مجموعظ مسکونی آپارتمانی در تهران و متعلق رظ وزارت مسکا و
شهرسازی می راشد  ،کظ اقدام رظ ساختا آپارتمان های کوی کا نمود  ،نخستیا ساختمان رلند کظ دارای  11طبقظ رود و در آن
آسانسور کار اذاشتظ شد در سال های  1321-1331ساختظ شد  .در یال های پایانی دهظ  31عوامل مختلفی مانند فروش تراکم ،
افزایش قیمت و سود آوری آپارتمان سازی و مهاجرت استرده روستا رظ شهر و افزایش جمعیت موجب رونق آپارتمان سازی در
ایران شد (پراینده )43 :1311 ،

 -2-7فرهنگ آپارتمان نشینی
فرهنگ ،جزء الینفک هر زندای آپارتمان نشینی روده و نادیده ارفتا ایا رخش مهم در زندای آپارتمانی رظ وجود آورنده
رخش رزرای از مشکالت اجتماعی و معضالت روانی در ایا محدوده است .رسیدن رظ یک فرهنگ واحد در هر مجموعظ آپارتمانی
در حالی است کظ هر خانو اده ساکا درهر واحد مسکونی فرهنگ آپارتمانی خاص خودش را دارد و همسو وهمراه کردن همظ فرهنگ
ها را یکدیگر در یک فرهنگ در عرصظ عمل کاری غیر ممکا رظ حساب می آید .را ایا حال وارد شدن و زندای کردن در مجتمع
های آپارتمانی دو اصل ردیهی است  :را توجظ رظ محدودیت های زندای آپارتمان نشینی نخست راید رعایت حقوق دیگران مهم
شمرده شود و دیگر آن کظ در انتبار رعایت حقوق و قوانیا از جانب دیگران نباشید.

رظ اعتقاد رسیاری از کارشناسان ،مشکالت آپارتمان نشینی و اختالف میان همسایگان در نتیجظ نادیده ارفتا ایا دو نکتظ
اساسی است کظ روجود می آید .رظ اونظ ای کظ آنها در یک جمع رندی ساده معتقدند توافق نداشتا ساکنان در نحوه استفاده از
مشاع ها ،وجود سلیقظ های اونااون ،فرهنگ ها و اختالف محسوس اجتماعی میان ساکنان ،نبودن ضوارط و مقررات مدرن ررای
طراحی ،ساخت و رهره ررداری از مجتمع ها ،ری توجهی ساکن ان رظ حقوق همسایگان و الزام نداشتا آنها رظ جبران خسارت های
احتمالی تنها رخشی از ایا مشکالت روده یا راعث ایجاد مشکالت است.زندای شهری در حصار خانظ های قوطی کبریتی ارفتار شده
است .فرهنگ آپارتمان نشینی رظ معنای توجظ رظ آداب ،قواعد و الزام های زندای در محیط جمعی یعنی آپارتمان نشینی معنا و
مفهوم پیدا می کند و دوری از آن راعث راال رفتا مشکالت اجتماعی می شود .از مشکالت اجتماعی مشکالتی است کظ خود را در
اعتراک ها و شکایت های اونااون در کالنتری ها و دادسرها نشان می دهد.آنچظ در شکایت و دادرسی رراساس آنچظ حق قانونی رظ
حساب می آید تنها یک روی سکظ است و روی دیگر را راید در کاستظ شدن از ارزش همسایظ و همسایظ داری جست وجو کرد.

همسایظ ای کظ درفرهنگ کها ،احادیث و آموزه های دینی ما ررای آن سفارش های ری شماری شده است .یکی از مزایای ارتباط
و دوستی را همسایظ ایجاد امنیت و آرامش ررای مسلمانان در یک شهر توسط خود مردم است .در روایات داریم کظ  41خانظ پهلویی،
 41خانظ عقبی و  41خانظ جلویی رظ عنوان همسایظ محسوب می شوند .چنانچظ از حضرت رسول(ص) روایت داریم کظ فرمودند اار
ستم نبود می افتم همسایظ از همسایظ ارث می ررد .ارتباط را همسایظ و حقوقی کظ همسایظ رر همسایظ دارد را می توان در چارچوب
مسایل اخالقی حل و فصل کرد( .فالح ،محمد جواد)23 : 1332،
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 -9-7شهرهای ایرانی اسالمی
شهر اسالمی یکی از مباهر تمدن اسالم است کظ در شکلایری و استخوانرندی آن عوامل متعددی نبیر عوامل اجتماعی،
تکنیکها و روشهای ساخت و ساز ،ارزشهای دینی و ...تاثیراذارند .رناررایا شهر اسالمی ررخاستظ از فرهنگ و تمدن اسالم ،عناصر
شهرسازی و معماری سایر فرهنگها را جذب کرده و سپس روارط اجتماعی را رر اساس معیارها و ارزشهای خود سامان میدهد و
لذا ساختار فیزیکی آن یادآور هویت ساکنان مسلمان آن میراشد .رناررایا میتوان افت در شهر اسالمی ارتباط ذاتی و ساختاری
ماریا دیا ،فضای شهری و مناسبات اجتماعی وجود دارد .شهر اسالمی همزمان را استفاده از شیوههای شهرسازی مرسوم در
تمدن های مغلوب شده توسط اسالم و نیز را اتکا رظ شکل و الگوی فرهنگی جدیدی در شهرسازی کظ از دیا نشأت میایرد،
ویهایهایی دارد کظ در سرزمیا های اسالمی دارای وجوه اشتراک را یکدیگر و افتراق نسبت رظ سایر شهرهای غیراسالمی میراشد.
ایا ویهایها را میتوان در سظ حوزه اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی دستظرندی نمود .در حوزه اجتماعی ،وجود تشکلهای صنفی و
اجتماعی ،توجظ رظ عرصظهای خصوصی شهر نسبت رظ عرصظهای عمومی ،وحدت ساکنان شهر در محدوده محلظها و نحوه اداره شهر
توسط حاکمان خصوصیات عمده شهر اسالمی را شامل میشوند .در حوزه کالبدی نیز وجود کارکردهایی نبیر رازار ،قلعظ ،مسجد و
محلظرندی های شهری دارای نمود کالبدی روده و مشخصظ فیزیکی شهر اسالمی میراشند .نکتظ مهمی کظ راید رظ آن توجظ داشت
ایا است کظ منبور از شهر اسالمی ،تنها استفاده از فرمها یا عناصر معماری اسالمی نیست .در واقع ،شهر اسالمی متأثر از شهروندان
مسلمانش ،هویتی مستقل پیدا میکند و فیزیک هر شهری رر اساس الگوی ویهه ای از معنا و روح آن شهر هویت پیدا میکند .لذا
یک شهر اسالمی در ارتباط را ساکنانش و ساکنان یک شهر اسالمی نیز در ارتباط را شهرشان هویتمند میاردند .رظ عبارت دیگر
در ایا زمان خصوصیات یک شهر اسالمی را راید ریشتر در حوزه اجتماعی آن جستجو کرد .صحنظ اصلی زندای سیاسی و اجتماعی
در یک شهر اسالمی ،فضاهای جمعی آن است و لذا توجظ ما رظ مفهوم اسالمی در فرایند شکلایری فضای شهری راید ریشتر ناظر
رظ جنبظهای اجتماعی شهر راشد( .چررکو  ،نصیبظ  . )1331 :ساختار شهری فعلی رروجرد رظ دو رخش تاریخی و مدرن قارل تفکیک
است .تا اوایل دوره پهلوی ،دور شهر رروجرد حصاری طوالنی وجود داشتظ کظ خندقی نیز در اطراف آن وجود داشتظاست .رافت
تاریخی ایا شهر وسعت زیادی دارد و رازار رزرگ ،چندیا مسجد و خانظ تاریخی در ایا رخش وجود دارند کظ نشانگر هویت ایرانی
اسالمی ایا شهر می راشد.

 -4-7مسکن مهر
مسکا مهر طرحی رود در دولت آقای محمود احمدی نهاد رییس جمهور وقت ایران ،ررای خانظ دار کردن اقشار کم در آمد کظ
طبق آن دولت را وااذاری زمیا رایگان سعی داشت خانظ سازی را تشویق کند .ایا طرح پس از افزایش شدید قیمت مسکا در
ایران شروع شد .طرح مسکا مهر در ارتدا در قالب رند د تبصره  3قانون رودجظ سال  1313آغاز شد و سپس رر مبنای قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضظ مسکا ،رظ صورت پیوستظ در دستور کار قرار ارفت .البتظ ذکر ایا نکتظ نیز ضروری است کظ
ایا طرح کظ در حقیقت شامل اجاره رلند مدت زمیا جهت احداث مسکا است ،در طرح جامع مسکا نیز پیشنهاد شده رود .اما
حجم پیشنهاد شده در آن طرح رسیار کمتر رود کظ در دولت دهم از  21هزار واحد در سال رظ  1/1میلیون واحد در سال افزایش
یافت .مبنای اصلی مسکا مهر رر ایا امر مبتنی است کظ ارزش زمیا ،رخش قارل توجهی از هزینظ تمام شده مسکا را رظ خود
اختصاص میدهد .ایا سهم در کل کشور در دوره  31سالظ ررارر  41درصد و در دهظ اخیر ررارر  41درصد روده است .رناررایا را
حذف یا کاهش ارزش زمیا از هزینظ تمام شده مسکا ،میتوان تا حدود زیادی هزینظ مسکا را کاهش داد .رناررایا طرح مسکا
مهر رر اجاره رلند مدت زمیا جهت احداث مسکا مبتنی است.در واقع دولت در راستای پاسخگویی رظ نیاز مردم رظ تامیا مسکا،
طرح مسکا مهر را مطرح کرد و متعهد شد را اجرای ایا طرح ساالنظ یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سطح کشور رسازد،
کارشناسان معتقدند رسیدن رظ اهداف تعییا شده در ایا طرح را ساخت سنتی محقق نمی شود و رظ همیا منبور راید اقدامات
موثری در امر صنعتی سازی مسکا مهر صورت ایرد .طبق آمار در کشور همسایظ ما ترکیظ در حدود  41درصد از ساخت و سازها
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را روش صنعتی و در ایران کمتر از  3درصد انجام می شود .ساخت مسکا مهر رروجرد همزمان را سراسر کشور در سال  11را ثبت
نام ریش از شش هزار متقاضی مسکا در قالب تعاونیهای مختلف در زمینی را مساحت  31هزار هکتار کلید خورد و اکنون رظ پایان
رسده است .

 -8مبانی نظری
 -6-8اخالق و فرهنگ آپارتمان نشینی
در واقع فرهنگ همسایظ داری یا آپارتمان نشینی همان هنجار ها و ارزش ها یا امور مادی است کظ ررای افراد همسایظ معقول
و ارزشمند می راشد و افکار و احساسات و رفتار آنها را شکل داده و یا رظ نوعی تحت تأثیر قرار می دهد  .ایا هنجار هماهنگی در
ارتباط را ررخورد را همسایگان می راشد کظ البتظ ااهی ممکا است هنجار ها و ارزش های افراد معقول و مطارق را شرع نباشد  .رظ
طور کلی از آنجایی کظ ما مسلمان هستیم و اسالم دیا کاملی است و در تمام زمینظ های فردی و اجتماعی ررای انسان ها دستوراتی
دارد  ،لذا هنجار ها و ارزش ها و ارزش های مورد قبول ما رر طبق دستورات اسالم خواهد رود کظ خود مطارق عقل نیز می راشد .
البتظ ما نمی توانیم ادعا کنیم کظ تمام ایا دستورات در رف تار ما تعییا پیدا کرده است  ،زیرا واقعیت چیز دیگری را ریان می کند
اما در هر حال دستورات اسالم در ایا زمینظ مورد قبول عموم روده و حتی مطارق قانون و در ررخی موارد را کسانی کظ رفتار ضد آن
داشتظ راشند ررخورد خواهد شد (آرخی  ،میر صادقی)31 :1313،

 -2-8علل افت فرهنگ آپارتمان نشینی
فرهنگ حاکم رر اندیشظ ما فرهنگی اسالمی است و اسالم در تمام زمینظ ها و خصوصاً ررخورد را همسایظ راه کارهای مناسبی
ارائظ داده است  .اما اینکظ چرا ما رظ ایا راهکارها عمل نمیکنیم دالیل مختلقی دارد  .شاید مهم تریا عامل عدم رعایت حقوق
دیگران ،ر ی اطالعی ار عواقب رعایت نکردن حقوق و حتی عدم آااهی نسبت رظ حقوق همسایظ راشد و شاید رعایت ایا حقوق در
جامعظ از ضمانت کافی رردخوردار نیست  .لذا افرادی را وجود اطالع حقوق همسایگان نفع آنی را ترجیح داده و حقوق افراد را زیر پا
می اذارند  .البتظ علل و عوامل زیاد است اما در ایا جا رظ ررجستظ تریا آنها اشاره شد ( .آرخی و میرصادقی)32 : 1313 ،

 -9-8پیامد های فرهنگی و اجتماعی آپارتمان نشینی
از نبر اجتماعی  ،مسکا یکی از عوامل اساسی تعادل و پا ررجایی اجتماعی انسان رظ شمار می رود  .مسکا حافظ ایان خانواده
و روارط اعضای آن است  .داشتا مسکا مناسب مانند سایر نیاز های رشر  ،حقوق اولیظ انسانها محسوب می شود (افراختظ )1311 ،
شهر های ایران در اذشتظ از الگوی سلسلظ مراتبی منبمی ررخوردار روده اند  ،هر شهری رنا رر مقتضیات محیطی و اقتصادی
جمعیتی مناسب و متعادل داشت  .ولی در چند دهظ اخیر رشد شتاران جمعیت شهری کالن شهرهایی را رظ وجود آورد کظ کوچک
سازی مسکا از تبعات آن رظ شمار می آید (رهروزفر . ) 1311،یکی دیگر از معایب همسان سازی مسکا  ،از ریا رردن هویت رارز
شهر است رظ اونظ ای کظ در ایا همسان سازی  ،همظ شهر ها از نبر سیمای کالبدی یکنواخت و کسالت آور شده اند  ،در صورتی
کظ هویت شهری ریانگر هویت فکری ،فرهنگی ،تکنیکی و شیوه زیست اهالی خویش است (نقی زاده  )1311 ،از دیگر پیامد ها یی
کظ می توان رر ایا امر مرتبط دانست داراونی سریع فرهنگ جامعظ شهری و رظ ویهه نقاط متراکم آن رظ سوی دنیا پرستی و شرایط
غیر معنوی است  .روشا است کظ در جوامع کوچک و روستایی احترام رظ سنت ها و اعتقادات دینی مورد توجظ فرار می ارفتظ است،
ولی را تراکم ریش از حد انسان  ،معنویت و اصول اخالقی رظ طور جدی تهدید می شود و انسان عصر حاضر را چالشی رزرگ و رحث
ررانگیز روررو شده است (صدیق سروستانی ،رحمت الظ )1333 :
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 -4-8عوامل ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی
ایا عوامل از مجموعظ ای از کارهای فرهنگی و حتی قانونی تشکیل شده کظ رظ ذکر آن می پردازیم  .شاید رهتریا اقدام در ایا
زمینظ آااه کردن افراد رظ حقوقی راشد کظ در شرع و قانون ذکر و را اجرای آن حقوق همسایگان از آزار یکدیگر در امان خواهد رود
 .شیوه خاص ساختمان سازی ها ااهی کامالً اشتباه می راشد و رظ جای اینکظ رظ آسایش افراد توجظ شود رظ زیبایی آن پرداختظ شده
است  .از جملظ :قراردادن در های رفت و آمد  2خانواده رو رظ روی هم رظ طوری کظ اار هر دو همزمان از خانظ خارج شوند رظ
یکدیگر ررخورد خواهند کرد (تصویر.)2

تصویر -2درهای ورودی واحد ها روبروی هم

ررای نبافت آپارتمان می توان نورت اذاشت تا در پاکیزای محیط اخاللی ایجاد نشود و همظ افراد نیز در ایا رمینظ همکاری
داشتظ راشند  .یکی از راه کارهای موثر در ایا زمینظ تعییا مدیر ساختمان و تشکیل جلسات متعدد را حضور اعضای ساختمان است
 .مدیر می تواند فعالیت اعضاء را کنترل کرده و رظ آن انتبام رخشد  .از طرفی را متخلفیا ررخورد کند  .یکی از راه کار های موثر
ررای وادار کردن افراد رظ رعایت حقوق همسایگان  ،ررخورد قانونی را فرد متخلف است کظ البتظ در مرحلظ اول را تذکر و امر رظ معروف
و در مراحل راالتر را اطالع دادن رظ پلیس م ی توان رظ مشکل پایان داد  .در هر حال رهتریا کار آااه کردن افراد و تبلیغات در ایا
زمینظ است کظ می توان توسط آموزش و پرورش  ،مرریان ،روحانیون و خصوصاً صدا و سیما و  ...صورت ایرد  .آموزش های دراز
مدت همیشظ اثر مطلوری رظ جای اذاشتظ اند(.آرخی و میرصادقی)33 : 1311:

 -3تجزیه و تحلیل
 -6-3مسائل اجتماعی و فرهنگی آپارتمان نشینی در مسکن مهر بروجرد
رروجرد رظ عنوان دومیا شهر رزرگ استان لرستان از نبر جمعیت و مساحت همواره پذیرای مهاجران رسیاری از شهرهای اطراف
روده و طیف وسیعی از مردمانی را فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است و ریشتر ایا مهاجران رظ دلیل فقر مالی و همچنیا
قیمت ارزان مسکا مهر رظ زندای در ایا آپارتمانها روی آورده اند  .ایا افراد و خانواده ها رظ تبع دارای خرده فرهنگ های مختلفی
روده و در کنار هم زندای میکنند  .ایا تنوع فرهنگی را وحود داشتا نقاط مثبت در مجتمع مسکونی مسکا مهر رظ علل اونااون
رظ تضاد فرهنگی منجر شده است  .تا جایی کظ ایا تضاد راعث شده ررحی از افراد پس از مدتی زندای در همسایگی همدیگر را دعوا
و درایری ایا مجتمع ها را ترک کنند  .از مشکالت عمده آپارتمان های مسکا مهر رروجرد می توان رظ عوال زیر اشاره نمود :
 -1وجود اشراف رصری رظ واسطظ رالکا ها  ،پنجره های طبقات راالتر و فضاهای مشاع در ایا مجتمع ها (تصویر . )3
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 -2عدم وجود امنیت از راب استراق سمع رظ واسطظ عرک کم دیوار ها و سقف خانظ ها و همجواری درهای ورودی ؛ رظ طوری
کظ در مطالعات میدانی و را مصاحبظ افراد  ،ساکنیا اذعان داشتند کظ  :حتی آرام صحبت کردن همسایظ کناری نیز قارل شنیدن
است  -3 .وجود آشپزخانظ های اوپا و از ریا رفتا حریم خصوصی زنان و افراد درجظ یک خانواده  -4استفاده ناصحیح از آسانسور
ها  -1عدم وجود واحد های امنیتی نبیر نیروی انتبامی در محدوده ایا آپارتمانها ررای تأمیا امنیت ایا آپارتمانها  -3عدم وجود
فروشگاه های مواد غذایی و سوپر مارکت ها در محدوده ایا آپار تمانها و رظ تبع آن افزایش سفرهای درون شهری و صرف هزینظ و
سوخت و ایجاد ترافیک جهت تأمیا مواد غذایی مورد نیاز خانوار ها  -1عدم ررخورداری از خدمات شهری مناسب نبیر جمع آوری
زرالظ  ،نبافت معارر ریا رلوک ها  ،آسفالت و ( ...تصویر. )4

تصویر  -9وجود اشراف بصری به واسطه پنجره ها

تصویر -4وضع نابسامان اطراف بلوک ها از نظر آسفالت و
نظافت شهری

 -1عدم وجود مکان های فرهنگی مذهبی نبیر مساجد  ،حسینیظ ها ررای انجام فرایض دینی و مذهبی  -3فاصلظ دور از مرکز
شهر  ،مراکز درمانی و ریمارستان ها  -11وجود عوا مل اجتماعی کظ خانوار ها را در ایا آپارتمان ها را تحت تأثیر قرار میدهد  ،مانند
رعد خانوار ،تراکم خانوار در واحد مسکونی  ،میانگیا سنی  ،میزان تحصیالت  ،مالکیت واحد مسکونی  ،کظ در ذیل رظ ررخی از آنها
اشاره می شود:
بعد خانوار :یکی از عواملی کظ در آپارتمانهای مسکا مهر رروجرد مشاهده می شود تفاوت همسایکان در یک آپارتمان از نبر
رعد خانوار است  .ایا عامل رظ عنوان یکی از تأثیراذارتریا عوامل در ایجاد روارط مناسب همسایگان را یکدیگر است زیرا هنگامی
کظ تعداد افراد یک خانوار ریشتر راشد موجب ایجاد سر و صدای ریشتر و مشکالتی دیگر از ایا قبیل اردد  ،کظ موجب آزار و اذیت
همسایگان می اردد.
تراكم خانوار در واحد مسکونی :وجود تراکم ریش از یک خانوار در یک واحد آپارتمانی موجب مسائل و مشکالت عمده ای
در ررقراری ارتباط را همسایگان می اردد و ممکا است همسایگان از ایا نبر رارطظ خوری را آن خانواده نداشتظ راشند .
میانگین سنی :یکی دیگر از عوامل مهم دیگر در زندای آپارتمانی همسو رودن خانوار ها از نبر سنی می راشد .ررای مثال
افراد مسا در یک آپارتمان طاقت همسایگی را افراد جوان را رظ علت ایجاد سر و صدا و شلوغی ندارند و در ضما سالمندان دنبال
یک جای ساکت و آرام هستند  ،مطالعات میدانی ایا پهوهش نشان می دهد کظ در اکثر واحد های مسکا مهر رروجرد افراد مسا
و جوان تر در همسایگی هم زندای می کنند کظ افراد مسا از ایا همسایگی راضی نیستند .
مالکیت واحد مسکونی :یکی دیگر از موارد مهم در آپارتمان نشینی رحث مالک رودن و مستأجر است  .متأسفانظ افراد مستأجر
رظ علت اینکظ حس تعلق رظ آپارتمانها را ندارند  ،اغلب رظ صورت افرادی ررخورد میکنند کظ اویا وضعیت تمیزی و آرامش آپارتمان
ررای آنها مهم نمی راشد  .ایا خانواده ها چون مالک خانظ نیستند و رظ طور موقتی در ایا مساکا زندای میکنند اغلب ری تفاوت
نسبت رظ ایا امور در ایا آپارتمان ها می راشند (احد نهاد روشنی ،محسا)11 :1331 ،
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 -2-3پیشنهاداتی جهت ارتقای عوامل فرهنگی آپارتمان نشینی در مسکن مهر بروجرد
از نتیجظ مطالعات میدانی و مصاحبظ را ساکنیا مسکا مهر رروجرد ،نکاتی پیشنهاد می شود کظ انتبار میرود جهت ارتقای
فرهنگ و زندای آپارتمان نشینی مورد توجظ قرار ایرند :
 -1انتبار میرود ساکنیا رفتاری محترمانظ داشتظ و از ظاهر شدن در راه پلظ و مکان های عمومی ساختمان رظ صورت پاررهنظ
و یا را پوشش نامناسب خودداری نمایند .
 -2از روشا کردن ماشیا لباسشویی و جاروررقی در ساعات سکوت خودداری شود .
 -3از پخت و پز و شستا ظروف در نیمظ شب اجتناب شود .
 -4از تجمع در محل های عمومی ساختمان پرهیز شود تا ایجاد همهمظ راعث ناراحتی سایر ساکنیا نگردد .
 -1ررای صدا کردن یا صحبت کردن را دوستان یا همسایظ ها از تلفا یا آیفون داخلی استفاده شود و ررای فراخواندن آنها از داد
زدن پرهیز شود.
 -3هنگام جارجا کردن لوازم منزل راید آنها را از زمیا رلند نمود و از کشیدن آنها روی زمیا خودداری شود.
 -1مهمانی های شبانظ راید رظ صورتی ترتیب داده شوند کظ تا قبل از ساعت سکوت رظ پایان ررسد.
 -1درب آسانسور راید رظ درستی رستظ شود تا دیگران در سایر طبقات هم رتوانند از آن استفاده کنند.
 -3ش ب ها و نیز رظ هنگام خروج از آپارتمان راید کلیظ درب ها قفل شوند تا امنیت ررقرار شود.

 -9-3راه كارهای اجرایی
 -1آااهی افراد از حقوق همسایگان .
 -2طراحی صحیح ساختمان و اولیت طراحی آسایش نظ زیبایی.
 -3تعییا مدیر ساختمان و تشکیل جلسات را حضور اعضاء ساختمان ررای رررسی مشگالت ساختمان .
 -4آموزش دراز مدت از طریق رسانظ اروهی و آموزش و پرورش و  ...کظ همیشظ اثر مطلوری داشتظ است .
 -1استفاده از صداایرهای نانو یا فوم رتا در دیوار های آپارتمان ها ررای جلوایری از انتقال صدا .
 -3جانمایی و نصب آسانسور های راررر ررای حمل اثاثیظ های ساکنیا جهت جلوایری از ایجاد حوادث نااوار و تخریب ترمز
آسانسور ها و ایجاد مزاحمت ررای سایر ساکنیا در حیا تردد و استفاده از آسانسور.
 -1استفاده از پنجره های مشبک را شیشظ های رنگی کوچک رظ جهت جلوایری از اشراف رصری در آپارتمان ها .
 -1ایجاد یک فضای پیش ورودی مانند هشتی در طراحی قسمت ورودی آپارتمان ها ررای ایجاد امنیت و جلوایری از دید
نامحرمان رظ داخل خانظ .
 -3توسعظ فضای سبز و روستان و پارک در کنار آپارتمان های مسکا مهر ررای افزایش فضاهای اوقات فراغت و تأمیا آسایش
روانی ساکنیا.
 -11احداث مراکز علمی  ،فرهنگی مذهبی مانند کتارخانظ  ،مسجد و مدرسظ تا از مراجعظ روزانظ ساکنیا رظ مرکز شهر کاستظ
شود .

 -61نتیجه گیری
آپارتمان نشینی کظ امروزه رظ ویهه در شهرهای پرجمعیت رظ عنوان یک نیاز اساسی ررای حل رحران مسکا از اهمیت زیادی
ررخوردار است  .از یک سو ناشی از انگی زه صرفظ جویی در مصرف زمیا اران قیمت و از سوی دیگر زاییده عامل مهاجرت و روی
آوردن رظ پدیده شهرنشینی می راشد  .ایا دو عامل همراه رافت پیچیده جامعظ شهری و ضرورت های اجتماعی حکم می کند کظ
شهروندان رظ زندای در آپارتمان ها خو رگیرند و چظ رسا رظ رغم میل راطنیشان را آن کنار می آیند  .موقعیت شهر رروجرد رظ عنوان
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دومیا دومیا شهر رزرگ استان لرستان موجب افزایش جمعیت رظ ویهه از طریق مهاجرت اردیده است  .تقاضای مسکا و افزایش
قیمت زمیا و مسکا سبب ارایش افراد و خانواده ها رظ مسکا مهر اردیده است  .سکونت در ایا آپارتمانها چون را معیارهای
فرهنگی  ،سنتی  ،ایرانی و اسالمی جامعظ همحوانی نداشتظ را مشکالتی مواجظ شده است کظ نظ تنها ناشی از کمبود و نبود قوانیا
روشا و دقیق می راشد رلکظ ناشی از فقدان فرهنگ آپارتمان نشینی روده است  .کسانی کظ سکونت در آپارتمان را فقط رظ عنوان
سرپناه و از ر وی اجبار پذیرفتظ اند هیچ تمایل و انگیزه ای در رعایت حقوق دیگران ندارند  .فرهنگ آپارتمان نشینی یعنی یکسان
کردن سلیقظ ها و خواستظ ها جهت کاهش تعارضات و تنش ها رظ طراحی و ساخت تأسیسات و تجهیزات واحد های آپارتمانی مطارق
سالیق فرهنگی و سنتی افراد  .در مجموع نتایج ایا تحقیقات نشان می دهد سکونت در آپارتمانهای مسکا مهر رروجرد را فرهنگ
و نگرش جامعظ ایرانی اسالمی شهر رروجرد مغایرت داشتظ و ایا محیط (مسکا مهر) را رظ فضایی تنش زا تبدیل کرده است لیکا
آنچظ نیاز رظ توجظ جدی دارد آموزش چگونگی ررقراری تعادل متوازن میان فرهنگ سنتی و فرهنگ آپارتمان نشینی رظ موازات
توسعظ فنی در ایا اونظ سازه هاست .
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چکیده
امروز شاهد هجوم ریش از پیش ریزاردها و انواع دیگر آلودایها رظ کالنشهرها و اثراذاری مخرب آنها رر جوامع،
محیط طبیعی و مصنوع و حتی زیرساخت های شهری هستیم .در ایا راستا ،نوشتار حاضر ارتدا را معرفی مختصر
و کلی پدیده ریزارد و اثرات آن رر جسم و روان انسان آغاز میشود و را مطالعظ تاثیر آثار مخرب ریزارد رر
ورودیهای ادراک انسان ،یعنی حواس (پنج یا هشتگانظ) ،ادامظ مییارد .در ایا فرایند ،تاثیر هجوم ریزاردها رر
تمام حواس مورد مطالعظ قرارارفتظ و سپس پیامدهای مخرب ایا پدیده رر هر یک از حواسی کظ رظ طور مستقیم
را آن در ارتباط هستند ،ریان شده است .در ایا میان حواسی چون شنوایی و جهتیاری (از تقسیم رندی حواس
هشتگانظ) رظ دل یل ارتباط ناچیز را موضوع ،از ادامظ فرایند تحلیل و توصیف حذف اردیدند .در ادامظ تاثیر مخرب
هجوم ریزاردها رر روحیظ و رظ ویهه ادراک انسان از منبر و محیط معماری و شهرسازی ،از طریق مطالعات
کتارخانظ ای نبریظ پردازان معتبر استخراج شد .ردیا ترتیب روشا شد کظ هجوم ریزاردها رظ مناطق مختلف رظ
ویهه شهرهای رزرگ کظ در حاشیظ کویر واقع شدهاند ،از طریق تاثیر رر کاهش محدوده دید و نور ،در حس رینایی،
احساس طعم اس و تلخ در حس چشایی ،کاهش کیفیت تنفس و توان ادراک در احساس عمومی ،اختالل در
تداعی و تصویرسازی ذهنی در حس رویایی و کاهش احساس لطافت روی پوست در حس المسظ و همچنیا سایر
عوارک کظ رظ اشکال متنوع و درخور حواس مذکور ،موجب ایجاد اختالل در ادراک شده و از درک زیبایی محیط
شهری جلوایری رظ عمل میآورد و در نتیجظ موجب کاهش کارایی منبر زیبا و طبیعت شهر ،محیطهای معماری
و شهری و فراتر از آن ،لمس حس لذت در فضای زندای میشود.
واژگان كلیدی :زیبایی شناسی شهرها ،ادراک ،حواس انسانی ،ریزارد.

مقدمه
ردون هوا زندای انسان ادامظ پیدا نمیکند .را تنفس هوای نامطلوب ادامظ زندای ررای انسان ممکا ،اما دردناک میشود .زیرا را
هوای نامطلوب و آلوده ،انسان دچار امراک اونااون میشود و در معرک خطر مرگ قرار میایرد 1.امروزه هوای رسیاری از

 1ایا مقالظ مستخرج از رخش مطالعاتی پایان نامظ نویسنده رارط را عنوان «طراحی راغ طبقاتی را رویکرد مقارلظ موضعی را پدیده ریزارد در
راستای رهبود کیفیت و جریان هوای مجتمعهای مسکونی» رظ راهنمایی دکتر مهدی اخترکاوان میراشد.
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کالنشهرها را آلودای دست و پنجظ نرم میکند ،از سوی دیگر اضافظ شدن ذرات معلق ارد و غبار در هوا نیز رظ میزان خطرناکی
هوای تنفسی شهروندان افزوده است.
غبار هوا وضعیت پرمخاطرهای را در فضای زندای مردم ایران نیز رظ وجود آورده و رظ رهداشت هوای تنفس آنها آسیب زده
است؛ لذا ررای چاره اندیشی و رفع ایا مشکل ،الزم است متخصصان رشتظ های اونااون از جملظ محیط زیست ،رهداشت محیط،
زمیا شناسی ،جغرافیای طبیعی ،شیمی آلودای هوا ،مکانیک سیاالت ،هواشناسی ،طراحی محیط ،منارع طبیعی و ...همدیگر را
یاری کنند ،زیرا ایا معضل را یک اروه تک تخصصی نمیتواند ررطرف کند .در ایا میان ،شایستظ است معماران را مشارکت مؤثر
خود ،ررای رفع ایا معضل نهایت تالششان را رظ کار ایرند .همچنیا ،الزم است آنان در ایا راه ،رظ عنوان طراحان جامع ،ضما
مسیریاری مناسب ،نقش هماهنگ کننده و عامل ررطدهنده تخصصهای مختلف را ررای رهسازی شرایط فضاهای مصنوع ایفا نمایند
(پوردیهیمی .)1333 ،اما مسلما پیش از ارائظ راه حل پیشنهادی پیرامون هر معضلی ،ارتدا الزم است آن پدیده را از تمامی جهات
مورد رررسی قرار داده و مکانیزم عملکرد و اثراذاری آن را در تمام زمینظهای علمی رظ دقت مورد مطالعظ قرار دهیم؛ کظ ایا مقالظ
قصد دارد رظ ایا مقولظ مهم از دیدااه معماری رپردازد.
ایا پدیده مخرب در مقاطع زمانی تماس کوتاهمدت یا رلندمدت را افراد راعث طیف وسیعی از ریماریهای قلبی و عروقی ،تنفسی،
آلرژی و حساسیتها ،سرطانها و رسیاری از ریماریهای ناشناختظ میشود .اما اثرات روانی ریزاردها 2میتواند رظ مراتب خطرناکتر
از عوارک جسمانی آن راشد .تحقیقات زیادی در ایا زمینظ صورت ارفتظ کظ رظ صورت کلی ریان میکند کظ ایا پدیده چظ اثرات
مخرری رر روان انسان دارد .اما ایا نوشتار سعی دارد تا چگونگی ایا اثراذاری و رروز عوارک ناشی از آن را از دریچظ ادراک حسی
انسان در فرایند درک وی از محیط مصنوع ،مورد رررسی قراردهد و رظ نوعی رظ اتفاقاتی کظ در پس پرده ادراک انسان ،توسط حواسِ
متاثر از ایا پدیده روی میدهد ،اشاره کند .رظ عبارتی در پی موشکافی در زمینظ چگونگی فرایند اثراذاری مخرب هجوم ریزاردها
رر ادراک انسان از محیط میراشد .ایا نوشتار رظ دنبال یافتا ارتباط ظریف میان پدیده هجوم ریزاردها و حواس انسان و ادراک
زیبایی مناظر طبیعی و مصنوع (شهر) است .در همیا راستا نخست رظ رررسی کلیاتی پیرامون پدیده ریزاردها پرداختظ خواهد شد
و سپس چگونگی اثراذاری ایا پدیده رر یکایک حواس انسان مورد رررسی قرارمیایرد و رعد از آن پیامدهای ناشی از ریزاردها رر
ادراک انسان استخراج می شود تا در نهایت رارطظ ریا آلودای هوا توسط ریزاردها و آثار آن رر حواس ،و در نتیجظ ،ادراک زیبایی
منبر شهری رظ عنوان رخش پایانی نوشتار روشا اردد.

پیشینه
سالمتی یکی از اصول پراهمیت در معماری و محیط زیست انسانها رظ شمار میآید (رازجویان .)3 ،1311 ،راد کظ از دیرراز،
ررای ررودت و تعویض هوای فضاهای معماری ،از اجزای مهم رخش مطالعات تنبیم وضعیت در معماری رظ شمار میآید و نقش
موثری رر آسایش در معماری ایفا می کند (حیدری ،)34 ،1331 ،امروز همراه را معضالتی اشتظ کظ نیازمند رازنگری است .تا پیش
از ایا ،معماران در طراحی جهت قرارایری رنا و انتخاب محل مناسب در و پنجره و منافذ ،در مباحث تارش ،راد و رطورت هوا ررای
رسیدن رظ دمای مطلوب توجظ وافر میکردند .اکنون ،غبار آلودای هوا نیز همانند سرمای زمستان ،ارما و ...وارد رخش دانش تنبیم
وضعیت محیطی در معماری شده است (نبری .)113 ،1332 ،همانطور کظ پیشتر ریان شد یافتا راهکار از اهداف تعییا شده ایا
مقالظ نیست و نگارنده قصد ندارد در ایا زمینظ رظ ریان تاریخچظ موضوع اشاره نماید.
منشا اصلی ورود ریزاردها رظ اتمسفر ،صحراهای ساهارا از آفریقا ،را ورود ریش از  111میلیون تا ذره رظ هوا (اشزینگر:2113 ،1
 )233در مناطق غرری مالی و جنوب الجزایر و شرق موریتانی است (ویانا .)131 :2111 ،2عالوه رر اینها ،دو منشا اساسی کظ عامل
ایا پدیده در غرب و جنوب غرری ایران است ،در وهلظ اول ،صحراهای شمال غرری عراق و شرق سوریظ و در وهلظ دوم ،صحراهای

Schesinger
Viana
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شرق و جنوب شرقی عررستان هستند (درویشی رلورانی)1331 ،؛ کظ هر روزه را ادامظ خشکسالی در مناطق تولیدکننده ،رر شدت
غبار آلودای هوا افزوده میشود (پوردیهیمی .)1333 ،مناطق خشک ریش از  % 41از سطح زمیا را اشغال کردهاند کظ محل سکونت
حدود یک میلیارد انسان میراشند (رواحی نهاد.)1332 ،
اثرات مخرری کظ محققان ررای ایا پدیده در پهوهشهای متعدد ررشمردهاند ،را میتوان رظ دو دستظ اثرات جسمانی و روانی
تقسیم نمود:
افزایش حضور ریزاردها در کره زمیا و رظ ویهه در کشورمان ایران ناشی از فرایندهای پیچیده ای است کظ تاثیر منفی رر سالمت
انسان ها ،مسائل اقتصادی ،رهداشتی و فرهنگی داشتظ است .خسارات اقتصادی فراوان مانند افزایش فرسایش ،کاهش دید ،کاهش
تولید و ررداشت محصوالت کشاورزی و اختالل در سفرهای زمینی و هوایی و مشکالت اجتماعی همانند افزایش مهاجرت در مناطق
آسیب دیده و رظ طبع آن کاهش جمعیت و امنیت را رظ همراه دارد (ریات.)1332 ،
عالوه رر ایا یافتظهای جدید طی دو دهظ اخیر نشان میدهد کظ ذرات ارد و خاک ریش از آنکظ تصور میشود ررای انسان مضر
است .همچنیا یافتظ ها نشان می دهد استنشاق هوای آلوده رظ ذرات ارد و غبار راعث نفوذ ایا هوا رظ کیسظ های هوایی ،رینبمی
ضرران قلب (آریتمی) ،حمالت قلبی و مشکالت تنفسی و ضعف در رینایی و حساسیتهای پوستی شده است .همچنیا تنفس
غلبتهای راالی کررنات کلسیم ،سیلیس ،رس و ...موجود در ذرات ارد و غبار منجر رظ عطسظ و سرفظهای طوالنی میاردد .مطالعظ
فیزیکی و شیمیایی نشان میدهد کظ ایا ذرات دارای ترکیب پیچیدهای از عناصر شیمیایی و میکرواراانیسم های مضر هستند.
آخریا پهوهش های دانشگاه نیویورک نشان میدهد تماس طوالنی را ذرات ریز ارد و غبار فاکتوری مهم در مرگ و میر در اثر
سرطان ریظ و ریماریهای قلبی است (مرادی .)1332 ،در نهایت میتوان افت کظ تنفس طوفان ارد و غبار راعث افزایش % 1.1
مرگ و میر میاردد (رفعتپور .)1332 ،طبق تحقیقات منتشر شده در نشریظ معتبر نیچر 3کظ در تاریخ  13سپتامبر  2111منتشر
شده است ،در سال  2111ریش از  3میلیون و صد هزار نفر رظ دلیل تنفس ذرات معلق در هوا جان خود را از دست دادهاند .ایا
تعداد حتی ریشتر از تلفات سالیانظ در حوادث رانندای است .ایا پدیده یکی از زیانرارتریا رالیای طبیعی مناطق خشک و نیمظ
خشک جهان میراشد و مشکالت زیست محیطی عدیدهای را ایجاد میکند کظ نمونظهایی از ایا مشکالت جسمی چشمی ،ریوی،
قلبی ،عروقی ،مغزی ،عفونی ،پوستی ،روحی و اقتصادی را میتوان اشاره نمود (لطفیان.)1333 ،
عالوه رر ریماری زایی ،طوفانهای ارد و غبار آثار دیگری دارند کظ از جملظ مهمتریا آنها میتوان مدفون شدن روستاها و اماکا
در زیر تودههای ماسظ ،کوچ اهالی رظ شهرها و حومظ آن و معضالت اقتصادی ،اجتماعی ،افزایش تراکم جمعیت شهرها ،از ریا رفتا
فرصتهای شغلی ،پر شدن کانالهای آبرسانی و افزایش هزینظهای الیروری ،خسارت اقتصادی فراوان رظ تاسیسات کشاورزی و
محصوالت تولیدی ،مسدود شدن جادههای ارتباطی ،افزایش تصادفات جادهای رظ دلیل کاهش دید و سایر خسارات جانی و مالی
فراوان را نام ررد (کنوانسیون مبارزه را ریارانزایی سازمان ملل متحد .)2111 ،1ررای مهار ریزاردها نیز میتوان از راهبردهای
شناسایی منبع آلودای ،حذف منبع و یا اقدامات پیشگیرانظ و آموزش مردم استفاده نمود (رواحی نهاد.)1332 ،
همانطور کظ اشاره شد در اکثر پهوهش های صورت ارفتظ در ایا زمینظ ،اشارات فراوانی رظ اثرات جسمانی ناشی از هجوم
ریزاردها شدهاست؛ ایا درحالی است کظ رظ روی دیگر سکظ ،یا اثرات روانی و ادراکی آن اشارهای نشده و تحلیلی رر فرایند آن
نگاشتظ نشده است .را توجظ رظ قرارت دو موضوع ادراک (ادراکات حسی) و معماری ،ایا پهوهش قصد دارد تا از ایا منبر ایا پدیده
شوم را مورد مطالعظ ،تحلیل و رررسی قراردهد.

)United nations convention to combat desertification (UNCCD
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بیماریهای جسمی ناشی از آلودگی هوا
آثار کوتاهمدت آلودای هوا شامل حساسیت چشمها ،رینی و حلق ،عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی مانند ررونشیت و ذاتالریظ،
سردرد ،تهوع و واکنشهای آلرژیک میراشد .آلودای هوا ررای کوتاهمدت میتواند ریماری مبتالیان رظ آسم و آمفیزم را تشدید کند.
ایا پدیده در دراز مدت نیز می تواند ریماری مزما تنفسی ،سرطان ریظ ،ریماری قلبی و حتی آسیب رظ مغز ،اعصاب ،کبد و کلیظها
را ایجاد کند .تماس مداوم را آالیندهها رر ریظ کودکان تاثیر میاذارد و در سالمندان سبب تشدید ریماری میشود .آلودای هوا نظ
تنها راعث ازدیاد سقط جنیا شده است رلکظ حتی رر زیبایی کودکان نیز تاثیراذار است .ایا معضل ررای ریماران دیارتی نیز مرابار
است؛ زیرا در فرایند کنترل جریان خون در دیارتیها اختالل ایجاد میکند .رنارر آمار موجود جهانی ،ساالنظ دو و نیم میلیون نفر در
دنیا در اثر آلودای هوا جان خود را از دست میدهند کظ در ایا میان ریشتریا میزان مرگومیرها رظ علت آلودای هوا در فضای
رستظ مانند خانظ است (شاهچراغی.)332 ،1334 ،

تاثیرات روانی ریزگردها و آلودگی هوا
تاثیر هوا رر روان و رفتار انسان قارل مالحبظ و مهم است .رظ عقیده روانشناسان آلودای هوا در ایجاد افسردای ،پرخاشگری،
خواب آلودای ،ریش فعالی کودکان و دیگر اختالالت روانی موثر است .رظ ریان دیگر آلودایهای زیست محیطی و رظ طور مشخص
ریزآالیندهها می تواند در نقص عضو ،کاهش رهره هوشی ،رهداشت روانی یا تشدید اختالالت روانی موثر راشد.
آلودایها را میتوان در دو رخش رررسی کرد؛ یکی آلودایهایی کظ ناشی از اردوغبار است( ،مثل آنچظ در مناطق جنوری ایران،
خوزستان یا سیستان و رلوچستان دیده میشود).
دوم ریزآالیندههای شیمیایی هستند کظ در کالن شهرها رظ دلیل شرایط جمعیتی ،حجم راالی خودروها و کارخانظهای صنعتی
تولید می شوند .سطح سرب در ایا آالینده ها راال است و همیا امر می تواند آثار روانی منفی زیادی داشتظ راشد .مثال در شهر تهران
کظ کارخانظها زیاد است و منواکسیدکررا ،دیاکسیدکررا ،ازت و سرب راالیی در فضا وجود دارد ،ریماریهایی مانند اوتیسم و ریش
فعالی کودکان ریشتر دیده میشود .همچنیا آلودای هوا را افزایش اختالالت ذهنی ،رظ مرور فراموشیهای دائم ،ریماریهای لرزشی
و عالئمی شبیظ جنون در افراد ایجاد خواهد کرد (شاهچراغی.)332 ،1334 ،
نکتظ رعدی ایا است کظ ایا آلودایها را کاهش انرژی و ایجاد حالت خواب آلودای ،موجب کاهش رهرهوری شغلی و تحصیلی
نیز میشوند .یک اختالل دیگر پرخاشگری است .زمانی کظ فرد رظ دلیل آثار آلودای هوا ریحوصلظ یا کمحوصلظ میشود ،واکنشهایش
نیز پرخاشگرانظ است همچنیا آلودای هوا می تواند استرس افراد را افزایش داده و راعث افسردای آنها شود .در مجموع میتوان
افت استرس حاد و مزما ،اضطراب ،افسردای ،احساس خستگی مزما ،احساس تنگی نفس و سردردهای عصبی مهم تریا تاثیرات
آلودای هوا رر سالمت روان هستند.
هرچظ عوارک مسمومیت ناشی از سرب ریشتر شود ،اختاللهای ذهنی هم افزایش مییارد کظ رظ مرور فراموشیهای دائم،
ریماریهای لرزشی و عالئمی شبیظ جنون در افراد ایجاد خواهد کرد .رررسیها و پهوهش روانپزشکی نشان داده ،استشمام فلزات
سنگیا ،اازهای ناشی از سوخت و سوز ناقص مواد سوختنی و ریزاردها در کالنشهرها وضعیت شناختی افراد را نیز دچار اشکال
میکند (شاهچراغی.)332 ،1334 ،
ااهی رر اثر آلودای طوالنیمدت هوا در کالنشهرها ،رظ تدریج شخصیت افراد ،متفاوت از شخصیت اذشتظشان میشود .مثال
اار فردی رروناراست ،درونارا میشود و ارتباطهای اجتماعی وی رظ حداقل میرسد کظ در نهایت رر روارط اجتماعی او هم تاثیر
میاذارد .انسان موجودی اجتماعی است کظ از طریق ارتباط را همنوعان خود نیازهایش را ررآورده میکند در حالی کظ در هوای
آلوده رظ علت کاهش اکسیهن و اختالل در عملکرد مغز ،فرد رظ مرور مهارتهای اجتماعی خود را از دست داده و دچار مشکل
می شود .از طرف دیگر ،راه حل درمان اغلب اختالالت روانی مانند افسردای و اضطراب ،ورزشهای هوازی است ،مشروط رر ایا کظ
هوای سالم وجود داشتظ راشد (شاهچراغی.)333 ،1334 ،
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اثرات آلودگی بر حواس
حال سوالی کظ ارتدای مقالظ نیز ردان اشاره شد ایا است کظ ایا اثرات و مشکالت ناشی از ریزاردهای مهاجم ،چگونظ و از چظ
طریقی رر انسان موثر واقع میشوند و رر کدام رخش از انسان اختالل ایجاد میکنند و ایا اختالالت رظ چظ شکل هستند .کظ در
ادامظ در پی یافتا پاسخ ایا سواالت ،رظ رررسی ایا مسئلظ در زمینظ حواس انسان پرداختظ خواهدشد:
در دوران رنسانس ،پنج حس در قالب نبامی سلسلظ مراتبی از رینایی در راالتریا سطح تا المسظ در پاییاتریا مرتبظ ،شناختظ
شده رود .ایا نبام حواس ،ررارفتظ از تصویر ردن کیهانی رود؛ رینایی را آتش و نور ،شنوایی را جارظجایی هوا ،رویایی را آب و المسظ را
زمیا در ارتباط رودند.
هر تجررظ رساوایی انسان در معماری ،چند حسی است؛ کیفیتهای ماده ،فضا و مقیاس رظ طور مساوی در چشم ،اوش ،رینی،
پوست ،زران ،اسکلت و عضالت ردن تقسیم شدهاند .معماری هفت قلمرو تجررظ حسی را دررر میایرد کظ را هم در تعاملاند و
یکدیگر را ررمیانگیزند (پاالسما.)33 ،1334 ،

اثر آلودگی بر ادراک اكولوژیک
جیمز ایبسون و الینور ایبسون پایظ اذاران نبریظ ادراک اکولوژیک ،کظ آن را مبتنی رر اطالعات دریافتی از محیط میدانند،
مینویسند« :تا زمانی کظ محیط روشا است ،دستظ ای از امواج نوری کظ یک نقطظ خاص را روشا میکند رظ شکل ظاهر و نماد در
می آید .اما در نورهای خیلی کم جزئیات ساختار محیط حذف میشود »...در واقع توجظ رظ ایا موضوع مهم است کظ مردم ررای
درک جزئیات ریزتر را حرکت چشم ،سر و ردن محیط را کشف می کنند .افراد را تجررظ خود قادر رظ تشخیص جزئیات ریزتر و روارط
جامعتر محیط هستند (رل.)13 ،1312 ،
طبق تعریف اولیظای کظ از ریزارد ارائظ شد ،ریزاردها راعث کاهش میدان دید تا کمتر 111متر میشوند و تارش نور را رظ میزان
قارل توجهی کاهش میدهند .ایا کاهش میزان نور راعث کاهش میزان درک جزئیات محیط اطراف اعم از ساختمانها و رظ طور
کلی طبیعت ،منبر و فضاهای شهری می شود کظ ایا امر میزان ادراک را ررای انسان از طریق حس رینایی رظ شدت کاهش میدهد.
ایا عدم درک جزئیات راعث کاهش درک زیباییهای شهر میشود و ادراک انسان را در کالن شهرها رظ ادراکی فاقد زیبایی و کسل
کننده تبدیل میکند.

اثر آلودگی بر ادراک بینایی
از نبر فیلیا 4تاثیر محیط روی ساز و کار رینایی را را توجظ رظ میزان تطارق رصری و مکانیزمهای رینایی در محیط رصری
مصنوع ،می توان در سظ دستظ محیط همگا ،محیط تهاجمی و محیط آسایش رخش ،شناسایی کرد کظ در جدول مرروطظ تشریح
شدهاند (شاهچراغی:)141 ،1334 ،
جدول  :6تاثیر محیط روی ساز و كار بینایی از نظر فیلین (شاهچراغی)648 ،6934 ،
محیط همگن
محیط
آسایشبخش
محیط
تهاجمی

محیطی است کظ رظ دلیل یکنواختی ،کم رودن جزئیات و عناصر ،اطالعات کافی را ررای حرکت چشم ندارد و رظ سرعت در
یک نگاه شناختظ میشود.
محیطی است کظ علیرغم وجود تعداد زیادی عناصر متنوع مطلوب است.
رظ ریان دیگر چشمنواز است .مثل محیط های طبیعی کظ را فیزیولوژی رینایی مطارقت دارد.
محیطی است کظ فرد در یک لحبظ تعداد فراوانی عناصر شبیظ رظ هم را مشاهده میکند .ایا موضوع راعث فشار مضاعف
رظ سیستم ساکادی شده و رظ اعصاب نیز فشار وارد میشود.

ریزاردها راعث کاهش میزان دید و در نتیجظ کاهش جزئیات قارل درک در محیط شهری میشوند .ایا کاهش در درک جزئیات
نظ تنها رظ طور مستقیم راعث کاهش و اختالل در فرایند ادراک میشوند رلکظ رظ صورت غیرمستقیم محیط را در ذها انسان رظ
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محیطی همگا تبدیل نموده کظ از پیامدهای آن میتوان رظ ادراک سطحی ،یکنواختی ،کاهش جذاریت محیطی ،کاهش کارایی
فضای معماری و ...اشاره نمود؛ کظ در نهایت منجر رظ کسالت ،ریحوصلگی ،افسردای ،خستگی و کاهش میزان رهرهوری (رظ واسطظ
کاهش میزان ادراک) و سایر موارد از ایا دست میشود.

اثر آلودگی بر ادراک بویایی
حس رویایی رر میزان تعامالت انسانها را هم در محیط ،مکانیاری اشخاص در فضا ،دریافت میزان رهداشت محیط و ...تاثیر دارد
(هال .)11 ،1311 ،البتظ محیط های شهری امروز از هراونظ تنوع مطلوب مرروط رظ حس رویایی عاری شده و روهای مرروط رظ
آلودای هوا ،ارد و غبار ،ذرات معلق در هوا ،سوخت و سوز اتومبیلها ،زرالظها جایگزیا عطر سبزیجات ،قهوهخانظها ،نانواییها ،عطر
ایاهان و ...کظ خبر از وجود مکانی زنده میداد ،شدهاست (شاهچراغی .)113 ،1334 ،همچنیا مشخص شدهاست کظ آلودای،
سموم ،در محیط راعث آسیب زدن رظ رافت رویایی و کاهش رویایی می شود .ضما ایا کظ رو ،در یادایری ،تداعی ،حافبظ و
تصویرسازی ذهنی اثر دارد (پاکزاد.)112 ،1331 ،
همچنیا رظ افتظ محققان دانشگاه شیکااو ،عدم توانایی تشخیص رو راعث افزایش خطر مرگ در طی  1سال میشود .1هنگامی
کظ راد ذرات ارد و غبار را جارظجا میکند ،تاثیرات آن همچون روهایی کظ توسط راد منتقل میشود ،تا فواصل دوری احساس
میشود.
را ایا توضیح روشا است کظ ریزاردها رظ شدت از اثراذاری و کمک حس رویایی در ادراک محیط میکاهند .راعث آسیب رظ
حس رویایی میشوند و یادایری ،تداعی ،حافبظ و تصویرسازی ذهنی را مختل میکنند و در نهایت میتوان افت حس لذت کشف
و ادراک محیط کاهش میدهند.

اثر آلودگی بر ادراک چشایی
در محیطهای شهری امروز عمده حس چشایی ،مزه اس یا تلخ دود ماشیاها ،مزه خاک ررآمده از خاکبرداریهای زمیا
(شاهچراغی )131 ،1334 ،و غبار حاصل از ریزاردهایی است کظ روز رظ روز ریشتر رظ شهرها هجوم میآورند .پرواضح است ایا طعم
رظ هیچ وجظ مطلوب انسان نیست و وی را مدام آزار میدهد.

اثر آلودگی بر احساس عمومی
محرک مناسب در حس عمومی ،ررخالف سایر حواس ،درون موجود زنده وجود دارد .مثال احساس تشنگی در هنگام کمبود
مایعات و ارسنگی زمان کمبود غذا ،خستگی را کمبود هوا رظ وجود میآید (شاهچراغی.)131 ،1334 ،
آلودای و وجود آالیندهها و ذرات معلق در هوا راعث کاهش غلبت هوای تنفسی شده و تنفس را دشوار میکند .رظ ریان دیگر
میتوان افت کظ اکسیهن رسانی رظ رافت های زنده رظ دشواری صورت ارفتظ و ایا موضوع راعث رروز کسالت و کرختی ،خستگی و
ریحوصلگی زودرس و در نهایت افسردای در انسان میشود.

اثر آلودگی بر ادراک المسه
حس لطیف راد و رطورت ایاهان و ...کظ البتظ امروزه در کالن شهرها ردون حضور ریزاردها نیز رظ ندرت رخ میدهد ،مسلما را
حس وزش راد حاوی ریزارد و سایر ذرات معلق رسیار متفاوت است.
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حواس و اثرات ریزگردها
ساختارهای ما را از دست دادن قارلیت رساوایی ،مقیاس و جزئیاتی کظ ررای ردن و دست انسان تعبیظ شدهاند رظ طرز فاحشی رظ
لبظهایی مسطح ،تیز و ناملموس و غیر واقعی ردل میشوند .منفک شدن ساختمان از واقعیتهای ماده و مهارتهای دستی ،معماری
را رظ عرصظای عاری از اصالت ماده و منطق زمیاساختی تبدیل میکند (پاالسما.)31 ،1334 ،
حواس انسان رظ پنج دستظ رینایی ،شنوایی ،المسظ ،رویایی و چشایی تقسیم میشد .رعضی از پهوهشگران حس عمومی و حس
جهتیاری را نیز رظ ایا حواس اضافظ میکنند .در مطالعات انجام شده ،ارتباط خاصی میان ررخی از حواس مانند شنوایی و جهتیاری
را آلودای هوا و رظ ویهه مبحث هجوم ریزاردها مشاهده نشد  .اما نتایج مواردی کظ مورد رررسی قرار ارفت ،در ادامظ رظ صورت
خالصظ آمده است.
را توجظ رظ موارد ذکرشده در راال ،می توان رظ صورت خالصظ چگونگی اثراذاری ریزاردها رر ررخی از حواس و در نهایت ادراک
محیط و منبر شهری ،را رظ شکل زیر ریان کرد:
جدول  :2جمعبندی (نگارنده)
حس
ادراک
اكولوژیک

نظریه
پرداز

تاثیر ریزگرد

جیمز و
الینور

کاهش نور

ایبسون

بینایی

بویایی

پاکزاد

شنوایی

-

چشایی

شاهچراغی

احساس
عمومی

اختالل و کاهش در میزان ادراک جزئیات و
زیباییشناسی محیط

یکنواخت

محیط شهر و کاهش جذاریت

فاصلظ

اختالل در محدودیت دید و تخمیا و تعییا فاصلظ

و کارایی محیط معماری و

زیباییشناسی

کاهش رنگ و جذاریت فضایی

شهری

حس رویایی
محیط
طعم اس و
تلخ

کاهش حس لذت ،تداعی
اختالل در یادایری ،تداعی ،تصویرسازی و حافبظ

تنفس و کارایی

المسه
جهتیابی

-

لطافت هوای
محیط
-

خاطرات ،کشف و ادراک
محیط

طعم اس و تلخ محیط

کاهش حس لذت از محیط
معماری و شهری
کسالت و کرختی ،خستگی و

کاهش توان انسان در ادراک

ردن
شاهچراغی

کاهش ادراک زیبایی محیط

تبدیل شدن محیط شهری رظ یک محیط همگا و

کاهش کیفیت
شاهچراغی

منظر شهری

اختالل در ادراک منبر و

یکنواختی دید
فیلیا

نتیجه ریزگردها بر ادراک از طریق حس

پیامد در ادراک محیط و

ریحوصلگی زودرس و در
نهایت افسردای

کاهش حس لطافت محیط روی پوست
-

از ریا رفتا حس لطیف
هوای پاک رر پوست
-

زیبایی در شهر
خلق زیبایی در مقیاس شهر رسیار دشوارتر از آنچظ تصور میشود ،است .زیرا شهر مجموعظ مفاهیم پیچیدهتر از معماری است
مانند درک مفهوم مرز ،محلظ ،خیاران ،سینما و نمای شهری و ...رظ ریان دیگر زیباییشناسی معماری روارط و دستظرندیهای
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سازههای چنداانظ و همچنیا الگوهای رفتار انسانها را در کار خود لحاظ میکند و رظ ایا ترتیب را طراحی شهری آمیختگی
مییارد .زیباییشناسی منبر شامل مسائل مرروط رظ معماری منبر در مقام کلیتهای حسی میشود ،از پیریزی رنا و منبرهسازی
ارفتظ تا راغآرایی و پاکسازی منبر .در زیباییشناسی منبر ممک ا است رظ سوی افق حسی میل کند و حتی مناطق جغرافیایی را
نیز در ررایرد ،مناطقی کظ رظ سبب شکل مشارظ یا پوشش ایاهی ،یا اقدامات یکدست کننده رظ اونظای انباشتی و رظ صورت یک
کلیت درک میشوند و میتوان افت زیباییشناسی منبر در عامتریا صورت خود مترادف است را زیباییشناسی محیط و یا
زیباییشناسی طبیعت.
زیبایی شناسی شهری را همان عوامل حسی سروکار دارد کظ رخشی از همظ تجارب محیطی ما را تشکیل میدهند و همچنان
کظ در مورد محیطهای فرهنگی میرینیم ،جنبظهای اجتماعی و تاریخی شهر از جنبظهای حسی آن جدا شدنی نیستند ،رناررایا،
در اینجا ارزش زیبایی شناختی چیزی ریش از مسئلظ زیبایی شهری است رلکظ تجررظ حسی مرتبط را معانی و سنا و آشنایی و تضاد
را نیز دررر میایرد عالوه رر ایا ،زیباییشناسی شهری راید مسائل مرروط رظ ارزشهای منفی زیباییشناسی را نیز لحاظ کند ،یعنی
عواملی نبیر آلودای صوتی ،آلودای هوا ،صفهای خدمات عمومی ،خیارانهای پر از زرالظ ،خانظهای دلگیر و کهنظ و غیرقارل تحمل
و متفرق شدن همسایظهای قدیم ،همظ و همظ راه را رر عالیق حسی سد میکنند .در واقع زیباییشناسی را راید از عوامل اصلی در
ارزیاری و ویهایها و موفقیتهای هر شهر رظ شمار آورد و انجاندن مالکهای زیباییشناسی در ررنامظریزیهای شهری رظ ان معنا
است کظ راید شهر را در خدمات ارزشها و اهدافی قرار دهیم کظ از معنای کامل تمدن مراد میکنیم (شاهچراغی.)211 ،1334 ،
اطالعات زیباییشناختی ذها و روان ما را مخاطب قرار میدهد و در ما نوعی احساس رضایت و شادی رظ وجود میآورد .ایا حس،
هم ناشی از عوامل شخصی و ذهنی ماست و هم عوامل اجتماعی و عرف فرهنگی در آن موثر است (شاهچراغی .)224 ،1334 ،البتظ
نکتظ اصلی زیبایی شناسی ،توجظ رظ ساختار رصری محیط است البتظ ایا توجظ رظ نقش تجرریات شنیداری ،المسظ و رویایی را در
ادراک منتفی نمی کند .اما توجظ تحقیقات در علوم رفتاری ررای تبییا نبریظ طراحی محیط نیز ریشتر در زمینظ ویهایهای رصری
و کیفیتهای ترکیبی یا هندسی محیط روده است (شاهچراغی.)221 ،1334 ،

ادراک زیبایی
رویکرد روانشناسی زیستشناختی از طریق فرآیند فیزیولوژیک مغز ،پاسخهای زیباییشناختی رظ الگوهای محیط ساختظشده را
تبییا میکند .ررلیا معتقد است کظ میزان انگیختگی 3یک فرد را ادراک او از جالب رودن محیط همبستگی دارد .سطح انگیختگی
وارستظ رظ ساختار محیط ،شخصیت ،انگیزش و نیازهای فردی است .در نتیجظ لذت وقتی رظ وجود میآید کظ شرایط ناسازاار رفع
شده راشند یا سطوح مطلوری از انگیختگی رظ دست آمده راشد (لنگ .)212 ،1333 ،ادراک زیبایی در ذها رخ میدهد .ایا ادراک
از دریافت اطالعات محیطیی حاصل میشود کظ از طریق حواس رظ دست میآید .اار حواس انسان رظ هر دلیلی دچار مشکل شود،
ادراک نیز مختل می اردد .همچنیا اار اطالعات صحیح از طریق حواس رظ ذها انسان نرسد و یا موانعی انتقال اطالعات ،اعم از
دیداری ،شنیداری ،رویایی و حتی المسظ را را مشکل مواجظ کند ،ادراک درستی از محیط حاصل نمیشود؛ کظ رخواهد زیبا یا نازیبا
راشد .حال میتوان افت کظ رورخس رظ درستی ایا مقصود را ریان کرده کظ ادراک زیبایی در حسی کظ آن را دریافت میکند نهفتظ
است:
« طعم سیب در تماس آن با دهان نهفته است ،نه در خود میوه؛ به طور مشابه معنای شعر در مواجهه شعر و خواننده آن نهفته
است ،نه در سطوری از نمادهای چاپ شده بر صفحات كتاب .نکته ضروری ،كنش زیباییشناختی ،هیجان و عواطف فیزیکی است
كه در هر بار خواندن جاری میشود».
1

خورخظ لوئیس رورخس ،رظ سوی اررا پوئتیکا 1از مجموعظ اشعار
همانطور کظ ادراک شهر و زیبایی آن نیز رظ ادراک مردم آن است؛ نظ رظ خود شهر و اار شرایط ررای ادراک مناسب مهیا نباشد،
چظ رسیار تالشها و هزینظهایی کظ راعث زیبایی شهر نخواهد شد...
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نتیجهگیری
آلودای هوای امروز شهرهای رزرگ نتیجظ عدم توجظ انسان رظ طبیعت است و پیامد آن عدم ادراک زیبایی شهر در ذها
شهروندان و ساکنیا آن است .چرا کظ درک فضایی افراد از طریق حواس رینایی ،شنوایی ،رویایی و المسظ در ارعاد و مقیاسهای
مختلف و در فضاهای راز ،نیمظراز و رستظ میسر است .شرایط و ویهایهای محیطی در ایا ادراک نقش رسیار مهمی ایفا میکند .رظ
عنوان مثال همانطور کظ رررسی شد ،آلودای هوا و هجوم ریزاردها میتواند درک محیط را مختل کند و ادراک حاصل از یک منبر
طبیعی یا فضای شهری را از محیطی زیبا ،جذاب و کارا رظ محیطی یکنواخت ،خستظ کننده ،ردون جذاریت و حتی مضر تبدیل کند.
در نتیجظ میتوان افت را وجود عوامل محیطی چون ریزارد و سایر آالیندهها ،اندک مناظر و فضاهای طبیعی و شهری زیبای موجود
نیز از دست خو اهد رفت و کارایی الزم را در راستای القای حس لذت و آرامش نخواهند داشت (تصاویر  1و  .)2پس الزم است را
توجظ رظ عوامل موثر رر ادراک ،رسیار ریز رینانظ رظ طبیعت و محیط زیست رنگریم ،تا ایا مواهب زیبا ،رظ دست ریتوجهی انسان رظ
موانع و مضالتی رر سر راه زیبایی و کارایی شهرها مبدل نگردد (تصاویر  3و .)4
از ایا رو راید ضما توجظ ریشتر رظ طبیعت در کالنشهرها ،در طراحی شهرها رظ ویهه فضاهای عمومی آنها ،از ایاهان و درختان
رظ رهتریا نحو استفاده نمود تا اندکی از میزان آلودایهای هوایی ،رصری ،رویایی و ...کاستظ شود .زیرا تنها در ایا صورت است کظ
عالوه رر پاسخ رظ نیازهای ادراکی اعم از رصری و غیررصری ،هویت زیباییشناسی شهر را جلوه دیگری میرخشد.

تصویر  :6تغییر چهره زیبای شهر به چهرهای زشت با هجوم

تصویر  :2تغییر چهره زیبای طبیعت به چهرهای زشت با

ریزگردها .آبادان 24 ،فروردین www.fararu.com( 6935

هجوم ریزگردها .آبادان 24 ،فروردین 6935

عکاس :محمدمهدی كمال)

( www.fararu.comعکاس :محمدمهدی كمال)

•انواع آلودگی
•ریزگردها
•عوارض جسمی و روانی

آلودگی

•ادراک محیط از طریق حواس
•حواس متاثر از آلودگی

ادراک

•چگونگی تاثیر پذیری زیبایی از
هجوم ریزگردها در چارچوب
ادراک حسی محیط

زیبایی

شکل  :9روند پیشرفت پژوهش .6 :آلودگی به عنوان مشکل اصلی  .2تاثیر آلودگی بر ادراک انسان از طریق حواس .9مخدوش
شدن چهره زیبای طبیعت و شهر در ادراک انسان به وسیله ریزگردها
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پینوشتها
 .1رظ نقل از سایت خبری تارناک :ررخی آمارها نشان میدهد آلودای هوا در سال  ،2112جان حدود هفت میلیون از مردم
سراسر جهان را ارفتظ است.

.2
.3
.4
.1
.3
.1
.1

ایا اونظ ارد و خاکهای موجود در هوا را رظ دلیل رسیار ریز رودن ،ریزارد نامیدهاند.
Nature
Fillin
ررارفتظ از سایت خبری مشرق نیوز.
Arousal
Forward to obra poetica
ررارفتظ از کتاب پرسشهای ادراک نوشتظ یوهانی پاالسما :صفحظ.31

منابع
.1
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.3
.4
.1
.3
.1

.1
.3

.11
.11
.12

.13
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رل ،سیمون (« ،)1312منبر :الگو ،ادراک و فرایند» ،مترجم :رهناز امیا زاده ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
ریات ،حمیدرضا؛ صفری دولت آراد ،سعید؛ حبیبی ،داود؛ وزان ،سعید (« ،)1332رررسی اثرات حضور ریزاردها در کشور و
راههای مقارلظ را آنها در ایران» ،همایش ملی پدافند غیر عامل در رخش کشاورزی ،شرکت تعاونی علم استران پیشتاز
ایرانیان ،جزیره قشم.
پاکزاد ،جهانشاه؛ رزرگ ،حمیده (« ،)1331الفبای روانشناسی محیط ررای طراحان» ،نشر آرمانشهر ،تهران.
پاالسما ،یوهانی؛ هال ،استیون؛ پرز اومز ،آلبرتو (« ،)1334پرسشهای ادراک پدیدارشناسی معماری» ،مترجم :علی اکبری
و محمدامیا شریفیان ،انتشارات پرهام ،تهران.
پوردیهیمی ،شهرام؛ رینا ،محسا (« ،)1333رررسی تاثیر جهت ساختمان رر کاهش آلودای ناشی از ریزاردها در
مجموعظهای ساختمانی مورد مطالعاتی :رناهای شهر دزفول» ،نشریظ مطالعات معماری ایران ،شماره  ،3صص .33-41
حیدری ،شاهیا؛ عینیفر ،مهدی (« ،)1331جریان هوا واکنش حرارتی و آسایش در سیاهچادر مورد مطالعاتی :کوچروان
ایالم» ،نشریظ هنرهای زیبا معماری و شهرسازی ،شماره  ،41صص.31-33
درویشی رلورانی ،علی؛ نبوی ،امید؛ عزیزی ،رسول؛ دهقانی ،مریم (« ،)1331تعییا کانونهای ارد و غبارهای غرب میانی
ایران را استفاده از تکنیکهای سنجش از دور ،رهگیری راد و رررسی ویهایهای محیطی منطقظ» ،کنگره ریاالمللی پدیده
ارد و غبار و مقارلظ را آثار زیانرار آن ،دانشگاه کشاورزی و منارع طبیعی رامیا 21-23 ،رهما ماه ،خوزستان.
رازجویان ،محمود (« ،)1311آسایش در پناه معماری همساز را اقلیم» ،انتشارات دانشگاه شهید رهشتی ،تهران.
رفعت پور ،موسی؛ غریبی ،ملیحظ؛ مومنی اصل ،مسلم؛ شهرکی ،ایرج (« ،)1332ارزیاری طوفان های ارد و غبار رظ عنوان
یک رحران زیست محیطی و تاثیر آن رر سالمتی انسان» ،اولیا همایش سراسری محیط زیست :انرژی و پدافند زیستی،
موسسظ آموزش عالی مهر اروند و اروه ترویجی دوستداران محیط زیست ،تهران.
رواحی نهاد ،محمد؛ آجیلی ،عبدالعبیم (« ،)1332رررسی منشا ریزاردها (اهمیت ،پیامد و راهکارها)» ،اولیا همایش ملی
آالیندههای کشاورزی و سالمت غذایی ،چالشها و راهکارها ،دانشگاه رامیا 21-23 ،رهما ماه ،خوزستان.
شاهچراغی ،آزاده؛ رندرآراد ،علیرضا ( « ،)1334محاط در محیط :کارررد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی»،
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران ،تهران.
لطفیان ،رحمت؛ شاکری ،معیا؛ انجی ،رستم (« ،)1333رررسی اثرات ارد و غبار و راهکارهای مقارلظ را آنها» ،کنفرانس
ریا المللی توسعظ پایدار ،راهکارها و چالش ها را محوریت کشاورزی ،منارع طبیعی ،محیط زیست و اردشگری 1-3 ،اسفند
ماه ،تبریز.
لنگ ،جان (« ،)1333آفرینش نبریظ معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط» ،مترجم :علیرضا عینیفر ،انتشارات
دانشگاه تهران ،تهران.
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 .14مرادی ،پرویا؛ ارراهیمیان ،مریم؛ حافبی ،سحر (« ،)1332پیامدهای منفی ریزاردها رر سالمت و رهداشت انسان :ساکنیا
خوزستان» ،سومیا کنفرانس ررنامظ ریزی و مدیریت محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .11نبری ،زینب؛ خراسانی ،نعمت اهلل؛ فیض نیا ،محمود؛ کرمی ،محمود (« ،)1332رررسی تغییرات زمانی غلبت  PM10و
تاثیر پارامترهای هواشناسی رر آن طی سالهای  ،»1313-1314نشریظ محیط زیست طبیعی ایران ،شماره  ،33صص -111
.111
 .13هال ،تی ادوارد (« ،)1311رعد پنهان» ،مترجم :منوچهر طبیبیان ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
17. Schlesinger, pnina. Mamane, Yaacov and Grishkan, Isabella, (2006). Transport if
microorganisms to Israel during Saharan dust event. Aerobiologia: 22(4): 259-273.
18. Viana M, Kuhlbuseh TAJ and Querol X. (2008). Source apportionment of particulate matter
in Europe:A review of methods and results. Aerosol science (39): 827-849.
19. United Nation, UNCCD, (2005). Dust and sand storm the world's drylands.
20. www.tabnaak.ir
21. www.mashreghnews.ir
22. www.fararu.com

23

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

31

سال سـوم ،شماره شش ،بهـار 6931

بررسی نقش مدیریت رشد کالنشهرها در جهت نیل به توسعه پایدار
(نمونه موردی :محله کیانپارس اهواز)
ساناز منجزی  ،،6سمیه كشاورز

فضل2

 -1کارشناسی ارشد طراحی شهری s.monjezy93@gmail com
 -2کارشناسی ارشد طراحی شهری Ayda7keshavarz@gmail.com

چکیده:
در قرن حاضر صنعتی شدن کشورها ،افزایش چشمگیر جمعیت انسانها و نارودی و تخریب مراتع و جنگلها را رظ
دنبال داشتظ و از سوی دیگر رظ لحاظ رشد چشمگیر جمعیت ناازیر رظ توسعظ در سطح ،ارتفاع و عمق شده است.
همزمان را رشد شهرها و استرش شبکظ های ترافیکی و کمبود فضاهای راز ،ناکافی رودن زیرساختهای شهری و
آلودای های زیست محیطی نیز افزایش مییارد .یکی از مسائل مورد توجظ امروز کالنشهر ها ،کمبود فضاهای راز
قارل استفاده در مواقع رحران است .لکا طراحی شهری عمودی رظ عنوان یک نبریظ جدید در راستای حل مشکالت
شهری ناشی از کمبود زمیا ،خصوصا در کالنشهرها در عصر حاضر در حال رررسی است .هدف اصلی ایا مقالظ
رررسی تاثیر رلندمرتبظ سازی در رشد قطبهای شهری ،مزایا و معایب آن و رازتاب رشد روز افزون ساخت و ساز
در اقتصاد شهری ،اجتماع و توسعظ پایدار در محلظ کیانپارس اهواز ،رظ عنوان سوال اصلی پهوهش مسئلظ اشایی
میشود.
واژگان كلیدی :رشد شهر ،فضای راز ،فرم شهری ،توسعظ پایدار ،شهرسازی معاصر

 -6مقدمه
روند رو رظ رشد استرش افقی شهر ها و رظ خطر افتادن حریم رودخانظ ،در جهت جلوایری تجاوز ریش از حد ساخت و ساز
های انسانی رظ پای کوه ها همچنیا کمبود فضای راز ،محوطظ سازی ،پارک ها و پارکینگ ها و افزایش جمعیت سبب ایجاد خفقان
در شهرها و شلوغی استرده ،شده است .از طرفی قیمت رو رظ رشد زمیا  ،همظ و همظ سبب پیدایش آپارتمانها ،آسمانخرانشها و در
نهایت استرش عمودی شهرها و استفاده هرچظ ریشتر از فضای آسمان شده است .رویکرد هایی همچون منبر عمودی،
آسمانخراشهای پایدار ،شهرسازی اکولوژیک و طراحی اکولوژیک ریشظ های شکل ایری طراحی شهری عمودی است( .رزاقی اصل
و دیگران )1313 ،لکا چگونگی شکل ایری یک شهر رظ لحاظ فرم و رافت نشات ارفتظ از عوامل مختلفی مانند عوامل اقلیمی و
محیطی ارفتظ تا عوامل اجتماعی و سیاسی است( .مضطر زاده و حجتی )1332 ،ایجاد یک شهر فشرده نیازمند یک کیفیت محیطی
مطلوب است کظ شامل موانع و امکانات ممکا ررای استفاده از فضا است .در ایا مورد ،مشکل آلودای ،موضوع اصلی و عمده است.
وجود نارسامانی ،غفلت و سهل انگاری  ،تباهی اری و جرم و جنایت و سر و صدا در همسایگی ها ،راعث میشود ،هدف ررنامظ ریزی
شهری رظ سوی رهبود کیفیت شهرها معطوف شود )Miller and De Root, 2004, 20( .مالحبات و مطالعات مسائل اجتماعی و
31
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جمعیتی شهر های جدید در نهایت حیات مبتنی را نبام سالم و پایدار شهری را در پی خواهد داشت و موجبات آن را فراهم خواهد
آورد تا در آینده اینگونظ شهرها فارغ از مسائل شهرهای رزرگ و مشارظ خود در مکانهای دیگر راشند و رتوانیم شاهد راشیم کظ
مجتمعها و سکونتگاههای زیستی مطلوب و مساعد ررای زیست ساکنان آن فراهم آید ( .وارثی و آقارارایی )1331 ،شکل شهر ها رظ
واسطظ سیستم ساختاریشان اعم از شهر فشرده ،حاشیظ ای ،کریدوری و لبظ ای و  ...در مدیریت و ررنامظ ریزی استراتهیک تاثیر
رسزایی دارد .در عیا حال تشخیص فرم و شکل موجود شهر نیازمند مطالعظ ،تحقیق و تجزیظ و تحلیل میباشد( .مضطر زاده و
حجتی ) 1332 ،لذا رر آن شدیم کظ در خصوص کالنشهر اهواز کظ از فرم لبظ ای ررخوردار است (رظ دلیل رودخانظ کارون) ،را مورد
تجزیظ و تحلیل قرار دهیم.

 -2اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش و نمونه موردی
همانطور کظ افتظ شد ،شهرها ،در عصر حاضر را افزایش جمعیت همچنیا ارانتر شدن قیمت زمیا ،ناازیر رظ توسعظ افقی و
عمودی شدند .لذا در نهایت را کمبود زمیا و فضای راز شهری در نتیجظ اختالل در زیرساخت ها مواجظ شدیم .لکا رفتظ رفتظ
معماران ،ررنامظ ریزان و طراحان شهری ،عمودی سازی را رظ عنوان یک رکا در شهرسازی معاصر را رعایت اصول زیبایی شناسی و
قانون مدیریت شهری پذیرفتند .ایا مسئلظ رایستی در کالنشهر ها در جهت کاهش آلودای ها ،طراحی فضای سبز عمودی ،محوطظ
سازی و تقویت زیرسا ختهای شهری از جملظ احداث پارکینگ ،رظ کار ارفتظ شود .انتخاب منطقظ  ( 2کیانپارس) در اهواز رظ عنوان
نمونظ موردی ایا پهوهش ،از حیث قرارارفتا رودخانظ کارون در مسیر طولی ایا محلظ (رلوار ساحلی) و شرایط توپوارافی و اقلیمی
همچنیا شرایط اقتصادی مردم و قیمت زمیا و ک اررری های مستقر در وضع موجود ،رظ دلیل اینکظ محلظ کیانپارس یکی از مرفظ
تریا محلظ های شهر اهواز رظ شمار میرود  ،جای رحث و رررسی دارد لذا هدف اصلی ایا پهوهش :شناخت مفاهیم ،مزایا و معایب
طراحی شهری عمودی در محلظ کیانپارس اهواز می راشد .و اهداف فرعی شامل:
 )1رررسی رویکرد فشرده سازی در شهرها
 ) 2رررسی مزایا ،معایب ،الزامات و عواقب طراحی شهری عمودی میباشد و در نهایت از تاثیر رلندمرتبظ سازی در رشد قطبهای
شهری و رازتاب آن در اقتصاد ،اجتماع و توسعظ پایدار در محلظ کیانپارس اهواز رظ عنوان سوال اصلی پهوهش و سواالت فرعی کظ رظ
شرح ذیل می راشند ،مسئلظ اشایی می شود.
 ) 1طراحی شهری عمودی تا چظ حد میتواند در جهت نیل رظ توسعظ پایدار موثر راشد؟
 ) 2را توجظ رظ شرایط توپوارافی ،اقلیمی و اقتصادی محلظ کیانپارس اهواز ،توسعظ عمودی تا چظ حد میتواند در ایا محلظ موثر
راشد؟

 -9پیشینه پژوهش
در زمینظ طراحی شهری عمودی مطالعات جامع و رسیطی تا رحال صورت نگرفتظ است اما ایده ها و الگوهای مقدماتی متنوعی
از سوی معماران و طراحان شهری در کتب ،مقاالت و پروژه های عملی در کشورهایی همچون سنگاپور و مالزی ارائظ شده است .در
مقالظ (طراحی شهری عمودی ،مفاهیم و الزامات تحقق آن ،نوشتظ رزاقی اصل و دیگران  )1313-رظ رومی سازی و منبرسازی عمودی
در کالنشهر تهران و در انتها را رویکرد مشکل محور و نبریظ زمینظ ای در پهوهش های کیفی ،الگویی ررای مواجهظ را ایا موضوع
در قالب ارائظ پیشنهاداتی در راب نحوه رکارایری پهنظ های کالنشهر تهران اشاره شده است .در مقالظ (شهر فشرده و پایداری شهر،
نوشتظ مضطرزاده و حجتی ) 1332 -رظ پایداری شهر در ارو فرم شهر توجظ و تاکید شده ،لذا رایستی شهر در جهتی توسعظ پیدا
کند کظ را شرایط اقلیمی توپوارافی آن همخوانی داشتظ راشد .در مقالظ (رارطظ چگونگی قرارایری ساختمانهای رلند مرتبظ و منبر
شهری ،نوشتظ کریمی مشاور و دیگران ) 1313-رظ اصل جانمایی رناهای رلند مرتبظ (منفرد و خوشظ ای) و رارطظ آن را منبر شهری
توجظ شده است ،لذا در توسعظ عمودی شهر ،منبر و هویت مکان رایستی همواره مورد توجظ طراحان قرار ایرد ..در مقالظ (اجرای
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فضای سبز عمودی ،نوشتظ زهرا جهانشاد) رظ طراحی شهری عمودی رظ عنوان امری اجتناب ناپذیر در عصر حاضر نگاه شده است و
در کنار آن در جهت سالمت شهر و منبر مناسب ،طراحی فضای سبز عمودی میتواند مثمر ثمر راشد .در مقالظ ای تحت عنوان (
شهر عمودی (متراکم) و توسعظ پایدار -در مرکز تحقیقات جغرافیا و ررنامظ ریزی ایران) از شهر عمودی رظ عنوان دستیاری رظ شهر
پایدار نام ررده شده است لذا رایستی مواردی از قبیل مشخضات مناطق متراکم ،طبقات اجتماعی خاص ،حد و مرز افزایش تراکم،
منبر و سیمای شهرهای متراکم و عوامل ررون زا و مدیریتی شهر همواره توجظ نمود.

 -4كلیات
 -6-4بافت شهری
استره ای هم پیوند است کظ را ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدوده شهر و حاشیظ آن در
تداوم و پیوند را شهر شکل ارفتظ راشد .ایا استره میتواند از رناها ،مجموعظ ها ،راهها ،فضاهای شهری ،تاسیسات و تجهیزات شهری
و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده راشد .رافت شهر از دورخش موجودیت کالبدی و مدنی رظ شرح ذیل تشکیل شده است:

 -2-4موجودیت كالبدی شهر (جسم شهر)
شامل هرآنچظ کظ کالبد شهر را می سازد می شود ،از طراحی معماری (تک رنا) شروع و رظ طراحی شهر(ف ضاهای
شهری) در نه ایت کلیت رافت شهر میرسد کظ شامل متعلقات در فضای شهری (مبلمان شهر) ،الحاقات و  ....میباشد و
در رظ طور کلی درررایرنده عناصر سخت (کلیظ عوامل ساختظ شده) عناصر نرم (فضای سبز) میباشد.
 -9-4موجودیت مدنی (جان شهر)
رظ وجود آورنده جریان حیات و زندای در کالبد شهر است .موجودیت مدنی شهر همچون تار و پودی کالبد شهر را رظ هم پیوند
میدهد و رظ آن تمامیت میبخشد .همانند آنچظ افتظ شد شهر ،را انسان ،معنا پیدا میکند و تعامالت ،فعالیت و زندای او رظ شهر
مفهوم و روحیظ میدهد .شهر همچون سیستمی عمل میکند کظ موجودیت کالبدی و مدنی اش رایستی در درون سیستم رظ تعادل
و وحدت درونی ررسند تا ادامظ حیات سیستم را مشکل مواجظ نگردد و از طرفی ایا سیستم هم رایستی را محیط پیرامون خود در
تعادل و سازااری راشد تا کیفیت زیستی اش را حفظ کند.

 -4-4تراكم ،فشردگی و گسترش بافت شهر:
فشردگی بافت شهر:
رافت شهر متاثر از عوامل ی همچون افزایش جمعیت و تجمع تسهیالت شهری خصوصا در کالنشهرها ،افزایش قیمت زمیا و
اندیشظ هایی همچون نیل رظ توسعظ پایدار شهر ،افزایش فضاهای راز و سبز شهری و  ....دچار تراکم و استرش در جهت افقی و
عمودی میشود کظ در ذیل جنبظ های آن ،رظ طور اختصار توضیح داده میشود:
-

جنبه فیزیکی :تراکم نسبتا راالی توده های ساختمانی خصوصا در کالنشهرها و مراکز شهر.

-

جنبه عملکردی :امکان دسترسی سهل و آسان مردم خصوصا عارریا پیاده رظ تسهیالت شهری و کوتاه کردن مسیرها
در شهر را منجر میشود.

-

جنبه اجتماعی :تراکم در شهر سبب افزایش تعامالت اجتماعی ،امنیت در خیارانها و کاهش جرم و جنایت میشود.

-

جنبه اقتصادی :فشردای شهر و تعامالت اجتماعی سبب ایجاد قرارااههای رفتاری میشود لکا سبب رونق مراکز تجاری
و رازارها میشود.
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-

جنبه محیطی :فشردای شهر آلودای هوا ،ترافیک سنگیا وسایل نقلیظ موتوری ،کمبود فضاهای راز ،کمبود فضاهای سبز
و از طرفی استفاده از زمینهای رایر و متروک شهری را رظ دنبال دارد.

-

جنبه سیاسی :فشردای شهر ،طرحی است در جهت نیل رظ توسعظ پایدار شهری.

 -5-4روانشناسی شهر
تعامالت اجتماعی
یکی از مهمتریا ارعاد و ویهای های فضاهای عمومی ،ایجاد فرصتهای الزم جهت تعامالت اجتماعی میباشد .هنگامی کظ مردم
را سایر افراد جامعظ تعامل میکنند رارطظ قویتری را مکان و جامعظ خود احساس میکنند .ایا عامل را تعییا میزان حضورپذیری
اجتماعی ،شکل ایری شبکظ های اجتماعی در س اعات مختلف شبانظ روزی قارل اندازه ایری و ارزیاری است(دانشپور ،چرخچیان ،
 ) 1313اجتماع پذیری در فضاهای عمومی رر پایظ نیاز مردم رظ حس تعلق اجتماعی و تعامل را یکدیگر قرار دارد و ایا امر در یک
فضای اجتماعی حمایت کننده در کنار تامیا آسایش فیزیولوژیکی(  )Lang, j 1994ادعای قلمرو ،حس مالکیت و دریافت عدالت
در فضا میسر خواهد رود ()Alexander, 1986

 -1-4ریخت شناسی شهر
منظر و سیما
چشم انسان نیاز رظ دیدن عناصر زیبا در محیط اطراف خود دارد .زیبایی اول رظ وسیلظ چشم سر (عینیت) دیده  ،رظ وسیلظ ذها(
ذهنیت) درک و رظ وسیلظ ایا ه مانی ،سالیق ،عواطف و احساسات فرد اندازه ایری میشود .درک هر نفر از زیبایی متفاوت و منحصر
رظ خودش می راشد رناررایا نمیتوان ررای آن اندازه و درجظ ای استاندارد پیش رینی کرد .انسان ررای حضور در شهر ،همانطور کظ
افتظ شد در جهت رفع نیازهایش نیاز رظ تفریح و اذران ا وقات دارد و ردیهی است در مکانهایی حضور مستمر پیدا میکند کظ ررایش
حس خوشایندی و زیبایی داشتظ راشد و رظ او آرامش رصری ردهد .ایا امر موجب نقش انگیزی و هویت فضا توسط فرد میشود.
یادمان راشد شهر ،ررای مردم است.

 -7-4هویت شهر
مولفه های طبیعی هویت :ایا جنبظ از ارکان هویت شامل عناصر و ویهای های طبیعی و ساختاری شهر از جملظ کوه،
رودخانظ ،جنگل و کلیظ نشانظ های آشنا ررای مردم میباشد کظ میتواند رظ عنوان یکی از خصوصیات فضا ،قارل درک و شناسایی راشد
و جنبظ آرامش رظ انسان را داشتظ راشد.
مولفه های انسانی هویت :عموما در شهر ریا فرد و فضا یا کالبد فضایی شهر ،ارتباطی ررقرار میشود کظ در ذها انسان جای
میگیرد و زمینظ ساز ررداشت ذهنی او را محیط اطراف است .مانند قرارااههای رفتاری ،مراکز اردهمایی و...
مولفههای مصنوع هویت :کلیظ ساختظ های دست رشر و عناصر کالبدی مصنوع ،عملکردی ،فضایی و رصری را تمام
ویهایهایشان مانند فرم ،رنگ ،تباسبات ،تبایا و .....رظ عنوان کالبد یا لباس شهر ،یکی از عوامل اصلی ایا همایی فرد و در نهایت
شکل ایری هویت شهر میباشد و در صورت حفظ هویت ،فضا رظ مکان تبدیل شده و در ذها همگان جای میایرد.

 -8-4بحران هویتی شهرهای جدید
در عصر حاضر را افزایش چشمگیر جمعیت  ،شهرها ناازیر رظ استرش افقی و عمودی شده اند .همیا امر موجب تراکم زیاد
(خصوصا در کالنشهرها) و در نهایت ایجاد حس ری مکانی (ری هویتی ) و عدم خوانایی شده است .لذا رحران هویت رظ یک رحران
جهانی تبدیل شده است و آینده شهرها رو رظ پوچی میرود .امروزه آااهی از دیگران ،مکانها و امکان نقل و انتقال و مسافرت و یا
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مهاجرت احساس ریشظ دار رودن در مکان را از میان ررده و در تبادل آن نوعی آااهی مکانی رظ وجود آورده است .همیا امر مسئلظ
ارزیاری مکان را مهمتر از اذشتظ کرده است( .رضا زاده )1311 ،هویت یکی از عوامل مهمی است کظ در شهر مشارکت عمومی مردم،
سرزندای ،خوانایی را رظ دنبال داشتظ لذا هویت شهر و فضای شهری شامل  :هویت مکانی ،هویت تاریخی ،هویت اقتصادی و هویت
فردی میشود.

 -5محدوده مورد مطالعه
 -6-5معرفی محدوده:
محلظ کیانپارس ،یکی از معروفتریا محالت شهر اهواز میراشد ،کظ رظ مرور زمان ،رظ عنوان یکی از محلظهای اعیاننشیا ایا
شهر ،و رظ عنوان یک قطب تجاری نامگذاری شده است .ایا منطقظ در غرب رودخانظ کارون و حد فاصل پل سیاه تا پل سوم اهواز،
قرار دارد .در سالهای اخیر ،آپارتمانسازی ،چهره ایا منطقظ را داراون نمودهاست .محلظ کیانپارس ،دارای سظ رخش روده ،کظ ایا
رخشها ،توسط  3میدان ،تفکیک میشوند .منطقظ ی رعد از میدان اردشگر (فلکظ سوم )دارای  41خیاران اصلی ،در قالب  21خیاران
شرقی و  21خیاران غرری میراشد .خیارانهای شرقی؛ سمت رودخانظ کارون وخیارانهای غرری؛ همجوار منطقظ کیانآراد میراشند.
در مجموع از نبر ساکنان ایا منطقظ خیاران های غرری رهتر از خیاران های شرقی ارزیاری می شوند .رلوار اصلی کیانپارس چمران
نام دارد ،کظ رظ رلوار مدرس ،منتهی میشود .خیارانهای شرقی و غرری کیانپارس ،در دو طرف رلوار چمران واقع شدهاند.

2

شکل ( )2نقشه شهر اهواز -محدوده مورد مطالعه منبع()www.googlemap.com
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 -1بررسی محدوده مورد مطالعه
 -6-1نظام كالبدی
همانطور کظ ذکر شد در دوره معاصر خصوصا سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر جمعیت در پس مهاجرت ری رویظ رظ
کالنشهرها و خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک ،همچنیا تمرکز مراکز تجاری ،اداری ،فرهنگی و تفریحی در مناطق خاص
شهر ،سبب ایجاد قطبهای شهری شده است کظ ایا مسئلظ سبب رروز سفرهای زیاد درون شهری در پس آن ترافیک ،آلودای زیست
محیطی ناشی از حمل و نقل وسایل نقلیظ موتوری  ،کمبود فضای سبز و فضاهای راز شهری اردیده و را توجظ رظ شرایط یکسان و
عدم ارتقای سیستم زیر ساخت شهری (آب و فاضالب و  )...و طراحی قدیمی و ظرفیت آنها رر حسب آمار جمعیتی سالیان اذشتظ،
متاسفانظ دیده شده کظ ساکنیا ررج ها و ساخت و سازهای جدید همواره را مشکل قطعی آب رظ دلیل فشار کم ،ارفتگی فاضالب و
مشکالتی از ایا قبیل روررو هستند و مسائل مذکور ریشتر سبب رروز توزیع نامناسب فضایی شهرها (استرش عمودی و افقی-
فشردای) شده است .تا جایی کظ مثال تهران رظ کشوری درون ایران تبدیل شده و پس از آن در کالنشهرها خصوصا شهر اهواز را ایا
مسئلظ مواجظ هستیم کظ در سالهای اخیر دولت و ررنامظ ریزان را را چالش جدی روررو کرده است .عدم توجظ رظ نبام شهری و نحوه
پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنظ سرزمیا از یک سو و رشد شتاران شهرنشینی از سوی دیگر ،رظ اسیختگی و عدم
انسجام در ساختار فضایی منجرخواهد شد .فرآیند رشد شهری و تمرکزارایی در نبام شهری ایران ضما ررهم زدن توازن جمعیت
ریا سکونتگاه ها ،راعث آلودای های زیست محیطی ،تخریب راغات و اراضی کشاورزی ،رشد حاشیظ نشینی و کمبود سرانظ فضاهای
عمومی و خدماتی در شهرها شده است .جهت اصالح نبام شهری و دستیاری رظ نبام شهری متوازن در کشور ،توجظ رظ شهرهای
کوچک و میانی و طرح های آمایش سرزمیا رسیار ضرورت دارد.

یزدانی ،رئیس اروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نبام مهندسی ساختمان کشور در مورد محلظ کیانپارس اهواز
افت :ساخت و سازهای غیرمتعارفی را طبقات راال رعضا در قال ب مجتمع های تجاری و خدماتی و ردون رعایت منبر شهری در
منطقظ کیانپارس در حال انجام است .رظ عنوان نمونظ می توان رظ احداث سیتی سنتر خلیج فارس جنب پل شهید صیاد شیرازی
اشاره کرد کظ را سطح اشغال نزدیک رظ  111درصد و را حجم زیادی از واحدهای تجاری و خدماتی ردون رررسی اثرات ترافیکی
احداث مجتمع مذکور رظ شبکظ های ارتباطی اطراف و سایر موضوعاتی کظ در احداث اینگونظ مجتمع ها الزم است ،نادیده ارفتظ
شده است .وی خاطر نشان کرد :احداث مجتمع های تجاری و خدماتی در کنار معارری کظ دارای نقش و عملکرد شریانی روده و را
احداث مجتمع ها ی خدماتی در اطراف آن مشکالتی ایجاد کرده اند کظ از جملظ آن ها می توان رظ مجتمع اداری تشریفات و مجتمع
الماس اشاره کرد ضرورت دارد اثرات فضایی و کالبدی احداث مجتمع های مذکور رظ ساختمان های اطراف و نیز اثرات ترافیکی آن
رر شبکظ های ارتباطی موجود مورد رررسی فنی و کارشناسی قرار ایرد (www.nezam-khz.ir( .یکی از مشکالت امروزه در رویکرد
و نحوه ررخورد مدیریت شهری و ارایش آن ها رظ اینگونظ ساخت و سازها وجود دارد ،رقارت وجود در زمینظ فروش تراکم و کسب
درآمد ریشتر ررای شهرداری ها است ردون آنکظ تبعات و اثرات اینگونظ ساخت وسازها ،تناسب آن ها را ساختمان های اطراف ،نوع
اقلیم و نمای شهری مدنبر قرار ایرد .از نبر اصول شهری افزایش ری رویظ تراکم و در نبر ارفتا الگوهای مختلف سکونت در
شهرها منجر رظ ری نبمی و آشفتگی در سیما و منبر شهری و رهم خوردن ساخت شهرها می شود لذا منطقی رظ نبر می رسد
مدیریت شهری رظ دنبال ایجاد درآمد پایدار ررای شهرها راشد(www.nezam-khz.ir( .
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شکل ( )9نمایی از ساختمانهای بلند مرتبه در محله كیانپارس

شکل ( )4نمایی از بلوار ساحلی و یکی از میدانهای محله كیانپارس منبع (مگارنده)

را ررج سازی ها و ساختمان سازی های ری رویظ ،جمعیت کیانپارس در سال های اخیر چند ررارر شده و را توجظ رظ مرفظ نشیا
رودن ایا منطقظ ،رسیاری ساکنان دو یا چند اتومبیل دارند .محلظ کیانپارس رظ محل تفرج و تفریح شبانۀ رسیاری از ساکنان اهواز
مبدل شده است .اینها همظ افزایش ترافیک د ر خیاران اصلی ایا محلظ را موجب شده ،کظ احتماال شدیدتر هم خواهد شد .تعریض
خیارانها را موانع اساسی مواجظ است و تغییر چراغها و نمادهای راهنمایی رانندای ایا محلظ هم فقط تا حدودی در مهار ترافیک
مؤثر روده می راشد .الزم رظ ذکر است کظ رلند مرتبظ سازی در محلظ کیانپ ارس اهواز منجر رظ خلق فضاهای راز و اما شهری نشده
رلکظ محلظ در ارو سیاست های اقتصادی ناکارآمد و فروش تراکم قرار ارفتظ است.

 -2-1نظام اجتماعی
ساکنان ایا محلظ رظ لحاظ اقتصادی از شرایط رهتری در مقایسظ را رسیاری محالت دیگر شهر اهواز ررخوردارند و در انتخاب
محلظ زندای خود اختیار زیادی داشتظ اند .از نبر سطح سواد نیز در جایگاه راالتری قرار دارند .محلظ کیان پارس در غرب اهواز و در
جنوب اراضی کیان آراد رظ موازات راه آها و رود کارون قرار ارفتظ است .در زمانی کظ موسسظ مهندسیا مشاور دکتر علی ادیبی
طرح جامع و تفصیلی اهواز را در پیش از انقالب تهیظ می کرد ،دارای  3411411متر مررع مساحت کل و  1243132متر اراضی
ساختظ شده و از  1311نفر جمعیت ررخوردار رود کظ در هر هکتار  41نفرسکونت داشتند.
در آن زمان  311 ،واحد مسکونی در ایا منطقظ وجود داشت .ساکنیا اولیظ ایا محلظ را تجار ،کارمندان دولت ،کارکنان شرکت
نفت و شرکت های ساختمانی تشکیل می دهند رناررایا اهالی کیانپارس از نبر اقتصادی ،سطح سواد ،فرهنگ در وضعیت خوری
قرار داشتند .اارچظ در آن مقطع محلظ ای فاقد هویت مشخص رظ شمار می رفت و شکلی روستایی داشت اما استقرار خانظ های
سازمانی نورد ،ژاندارمری ،رانک سپظ و… کیانپارس را روستایی مدرن در موقعیتی خاص قرار می داد کظ در زمانی کوتاه دچار تحول
و داراونی شد .در منطقظ کیانپارس از زمان شکل ایری تاکنون اقوام و ادیان اونااونی رظ صورت مسالمت آمیز زندای می کنند.
وجود مساجد رسیار ،وجود آرامستان زرتشتیان ،وجود کلیسا  ،وجود مرکز فرهنگی مذهبی آشوریان از جملظ دالیل ایا ادعا است.
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و کیان پارس فعلی  ،شکل داراون شده محلظ ای کم جمعیت و آرام ررای ساکنانش قدیمی خویش است .طبق اعالم شهرداری
منطقظ ی  2اهواز ،وسعت ایا منطقظ  121هکتار و 1331متر مررع می راشد.

 -7یافته های پژوهش
 -6-7جامعه آماری و حجم نمونه
رراساس آخریا آمار مستند از سرشماری عمومی نفوس و مسکا در سال  ،1331شهر اهواز رظ عنوان هفتمیا شهر پرجمعیت
ایران را جمعیتی رالغ رر  1112121نفر و جمعیت منطقظ  2شهرداری اهواز (محلظ کیانپارس) رالغ رر  31314نفر میباشد .نمونظ
ایری در پهوهش حاضر رظ کمک فرمول کوکران در سطح شهر اهواز و را ضریب اطمینان  31درصد ،همچنیا را درنبر ارفتا
حداکثر ناهمگنی ( )p=q= 0/5روده کظ  131نفر ،رظ عنوان جامعظ نمونظ انتخاب شده است .کظ از ایا میان  31پرسشنامظ در میان
عموم مردم و  31پرسشنامظ در میان مختصصیا معماری و منبر ،شهرساز ،ررنامظ ریز و اقتصاد دان توزیع اشتظ است.

 -2-7یافته ها و مستندات پرسشنامه:
درپهوهش پیش رو ،مجموع حجم نمونظ 131 ،نفر است کظ از ایا میزان  13/1درصد از پرسش شونداان مرد و  41/1درصد
نیز زن روده اند؛ همچنیا توزیع سنی پرسش شونداان در ایا پهوهش کظ در قالب یک سؤال رستظ  4ازینظ ای روده است ،در
 4اروه سنی تقسیم رندی شده است و نتایج حاکی از آن رود کظ 14 /13درصد ریا  11تا  24سال 24/33 ،درصد ریا  24تا 31
سال 31/31 ،درصد ریا  31تا  33سال و  23/1درصد  33سال رظ راال روده اند .ررای متغیر نوع اشتغال ،ررای شهروندان عام یک
سؤال رستظ  1ازینظ ای و ررای شهروندان متخصص یک سؤال رستظ  4ازینظ ای در نبر ارفتظ شده کظ در ایا راره ،در میان عامظ
مردم  34/3درصد شاغل روده و  31/4درصد ریکار روده کظ در جدول شماره  1می توان نحوه توزیع متغیر مذکور را مشاهده کرد:
جدول( )6نوع اشتغال عامه مردم منبع:مطالعات میدانی و محاسبات نگارنده
کارمند

40

مشاغل خدماتی

11/32

مشاغل کشاورزی

1

مشاغل آزاد

36/4

مشاغل صنعتی

13/31

همچنیا نتایج اردآوری شده در میان متخصصیا ردیا اونظ روده کظ در جدول شماره  2می توان نحوه توزیع متغیر مذکور را
مشاهده کرد:
جدول ( )2نوع اشتغال متخصصین منبع:مطالعات میدانی و محاسبه نگارنده
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معمار

14/3

معمار منبر

24/12

ررنامظ ریز شهری -منطقظ ای

13/3

طراح شهر

13/31

جامعظ شناس

11/ 78

اقتصاد دان

18/22
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عالوه رر متغیرهای ذکر شده در زمینظ مشخصات پاسخ دهنداان ،درراره میزان تحصیالت آنان ررای شهروندان عام یک سؤال
رستظ  1ازینظ ای و ررای شهروندان متخصص یک سؤال رستظ  4ازینظ ای در نبر ارفتظ شده کظ در ایا راره ،در میان عموم
ریشتریا را  31درصد مرروط رظ مقطع لیسانس روده و کمتریا میزان نیز را  13/4درصد مرروط رظ مقطع دیپلم روده کظ در جدول
شماره  3می توان نحوه توزیع متغیر مذکور را مشاهده کرد:
جدول ( )3میزان تحصیالت عامه مردم منبع:مطالعات میدانی و محاسبات نگارنده
ری سواد(زیر سیکل)

1/41

دیپلم

24/32

فوق دیپلم

31/4

لیسانس

21/1

فوق لیسانس و راالتر

11

همچنیا نتایج اردآوری شده در میان متخصصیا ردیا اونظ روده کظ در جدول شماره  4می توان نحوه توزیع متغیر مذکور را
مشاهده کرد:
جدول ()4میزان تحصیالت شهروندان متخصص ،منبع:مطالعات میدانی و محاسبات نگارنده
دیپلم

3/33

فوق دیپلم

23/11

لیسانس

11/34

فوق لیسانس و راالتر

41/22

 -9-7گسترش عمودی محله كیانپارس از دیدگاه شهروندان اهوازی
ررحسب مطالعات میدانی و ارزیاری پرسشنامظ ها ،اکثریت قریب رظ اتفاق مردم ،محلظ کیانپارس را ررای انجام خرید و دیگر
مشغولیتهای روزانظ خود ،رظ عنوان ازینظ ای میدانند کظ رظ خوری توانستظ است نیازهای آنها را پاسخگو راشد .لکا از تجمع مراکز
تجاری موفق و کاررری های خاص محلظ تاحدی ناراضی رودند رظ منزلظ اینکظ راعث افت کیفی مراکز تجاری ،افول اقتصاد و رکود
قیمت زمیا در منطقظ محل سکونت خود ،در شهر شده است .تحلیل و رررسی پرسشنامظ های توزیع شده میان ساکنیا آن محلظ
نشان می دهد کظ علی رغم همظ ی تفاوت های موجود و مدرن تر رودن ایا محلظ  ،شاخص هویتی قارل ذکری وجود ندارد .آنچظ
شهروندان قدیمی ایا محلظ از آن همواره را حسی خوشایند یاد می کنند  ،آرامش و نبم حاکم رر ایا محلظ در اذشتظ روده است .
آرامشی کظ امروز در سایظ ی استرش سریع و ردون مطالعظ دچار داراونی شده و در نهایت حس تعلق خاطر رظ ایا محلظ را از ریا
ررده است .تا آنجا کظ امروز رسیاری از ساکنان ایا محلظ  ،کیانپارس را را شلوغی  ،ری نبمی و سرو صدا می شناسند .البتظ عناصر
جدیدتری همچون مراکز خرید نبیر رازار مرو  ،ررج و … و آرشار مصنوعی رنگیاکمان کارون در کنارههای پل هفتم اهواز ،نیز
جاده ی ساحلی محدوده ایا محلظ از جملظ مواردی ست کظ شهروندان ردان اشاره کرده اند.

پس از ارزیاری پاسخ پرسشنامظ هایی کظ ریا عموم مردم اهواز توزیع شد 34 ،درصد از پرسش شونداان کالبد ،سیما و منبر
رصری محلظ کیانپارس را دارای کمی اغتشاش و نسبتا نامناسب ارزیاری کردند و 33درصد از آنها از منبر رصری ،فضاهای محلظ و
کاررری های مستقر در آن راضی رودند و آن را مناسب ارزیاری کردند.
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نمودار ذیل اویای ایا مدعاست:
80
60
40
20
0
نسبتا
نامناسب

نامناسب

نسبتا
مناسب

مناسب

نمودار  :6ارزیابی رضایتمندی مردم در مورد كالبد ،سیما و منظر بصری محله كیانپارس منبع :مطالعات میدانی نگارنده

در جواب سوالی کظ در خصوص تجمع مراکز تجاری ،اداری و تفریحی در محلظ کیانپارس رود  13درصد از ایا موضوع ناراضی
و  11درصد را کارکرد آن موافق رودند ،نمودار زیر ایا ارزیاری را نشان میدهد:
100
80
60
40
20
0
خیر

رلی

نمودار  :2ارزیابی رضایتمندی مردم اهواز از تجمع كاربری ها در محله كیانپارس منبع :مطالعات میدانی نگارنده

در جواب سوالی کظ در خصوص میزان آلودای صوتی و آلودای زیست محیطی در محلظ کیانپارس را عامظ مردم اهواز مطرح
شد  31درصد از پاسخگویان میزان ایا شاخص را راال و  11درصد نسبتا راال عنوان کردند ،نمودار زیر ایا ارزیاری را نشان میدهد:
100
80
60
40
20

0
کم

متوسط

زیاد

نمودار  : 9نمودار ارزیابی آلودگی صوتی و زیست محیطی در محله كیانپارس اهواز از دید مردم منبع :مطالعات میدانی نگارنده
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سوالی درپرسشنامظ را عنوان همظ شمول رودن کاررری های محلظ کیانپارس از مردم رظ صورت راز (ردون ازینظ) مطرح شد و
اکثرا متفق القول رودند کظ رهتریا مراکز تجاری ،اجناس ،رستورانها ،کافی شاپ ها و  ....در ایا محلظ جمع شده اند و تنها درصدی
از جامعظ آماری در شهر تو ان خرید در آنها را دارد لکا میزان سفرهای روزانظ (در پیک صبح و عصر) چظ ررای عارریا پیاده و چظ
وسایل نقلیظ موتوری نشان دهنده ایا است کظ ارچظ مردم توان خرید در مراکز تجاری کیانپارس هم نداشتظ راشند ولی از حیث
یک سری راورهای غلط و عادات و اخالقهای مخرب اجتماعی (چشم و هم چشمی ،تفاخر و  )...ررای خرید رظ ایا محلظ میروند و
طبق افتظ عده ای از پرسش شونداان  :جنس خوب فقط در ایا محلظ یافت میشود! – لذا ایا مسئلظ جای نگرانی دارد و رظ نورظ
خود چهره شهر ،اخالق اجتماعی و روحیظ شهر را تحت تاثیر خود قرار داده است .نمودار ذیل ررارفتظ از یافتظ های پرسشنامظ اویای
درصد سفرهای روزانظ مردم علی رغم همظ شمول رودن آن ررای مقاصد اونااون ،میراشد.
60
40
20
0
ادارات و مراکز
مراکز
سازمانها تجاری
تفریحی
نمودار  :4نمودار ارزیابی سفرهای روزانه مردم از سطح شهر به محله كیانپارسمنبع :مطالعات میدانی نگارنده

از زبان مردم با مسئولین شهر :در مصاحبظ ای کظ را جمعی از مردم شهر اهواز انجام شد ،ضما اینکظ از زحمات و توجهات
مسئولیا شهر نسبت رظ کیانپارس تشکر کردند ،همت مبذول شده ررای رشد و توسعۀ متوازن محلظ کیانپارس را کافی ندانستند .و
خاطر نشان کردند کظ همظ راید دست رظ دست هم ردهیم تا شهر و محلظ ای زیباتر و سالمتر رسازیم .در کنار شورای شهر ،تشکیل
شوراهای محالت و خیارانها و کوچظ ها در رهبود اوضاع رسیار مؤثر و الگویی راهگشاست .اار در خیاران اصلی کیانپارس قدم رزنید،
مسئلۀ مشهودی است کظ ایا جامعظ سالم نیست! توسعظ در ایا محلظ متوازن نیست .از رُعد فرهنگی ،چظ در رانندای ،چظ در احترام
رظ حقوق یکدیگر ،احترام رظ کرامت انسانی زنان ،مراقبت از محیط زیست و ...ضعف می رینیم .سیستم تفکیک و رازیافت زرالظ کظ در
رعضی مناطق اهواز هست ،در کیانپارس وجود ندارد .آلودای صوتی شاید در کمتر محلظ ای رظ اندازۀ کیانپارس وجود داشتظ راشد
کظ خ ود موجب تضعیف اعصاب و لطمۀ روحی رظ مردم می شود .راید ررای همۀ اینها فکری شود.

 -4-7گسترش عمودی محله كیانپارس از دیدگاه متخصصین در اهواز
ررحسب مطالعات میدانی و ارزیاری پرسشنامظ هایی کظ ریا متخصصیا شهر اهواز توزیع شد ،اکثریت آنها در مسئلظ تمرکز
ارایی ریش از حد محلظ کیانپارس و رازتاب نظ چندان خوب آن در مسائل زیست محیطی،اجتماعی ،اقتصادی و روحیظ جامعظ تفاهم
داشتند و تایید کردند کظ رلند مرتبظ سازی نتوانستظ سبب خلق فضاهای راز و اما شهری در محلظ شود رلکظ ساخت و ساز ریش از
ظرفیت محلظ و خیاران را رظ همراه داشتظ و همانگونظ کظ ذکر شد زیرساختهای شهری ظرفیت پوشش جامعظ آماری جدید در محلظ
را ندارند .در پرسشنامظ متخصصیا سوالی در مورد تمرکز ارایی کاررری ها (تبدیل رظ قطب شدن) محلظ کیانپارس مطرح شد و 11
درصد پرسش شونداان اثرات آن را نامناسب  13درصد نسبتا مناسب و  3درصد از آنها را تمرکز ارایی در محلظ مذکور موافق رودند
و آن را مناسب شمردند .نمودار ذیل از یافتظ های پهوهش اویای ایا مدعاست:
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نمودار  : 5ارزیابی نظرسنجی متخصصین در مورد تمركز گرایی محله كیانپارس،منبع :مطالعات میدانی نگارنده

در مورد کالبد ،سیما و منبر رصری محلظ کیانپارس 21 ،درصد از پرسش شونداان ایا مولفظ را مناسب 11 ،درصد نسبتا
مناسب و  32درصد آن را نامناسب و ناهمخوان تلقی کردند و راضی نبودند .نمودار ذیل ررارفتظ از یافتظ های پهوهش ایا ارزیاری
را نشان میدهد:
80

60
40
20
0
خیر

نسبتا

رلی

نمودار  :1ارزیابی رضایتمندی متخصصین در مورد كالبد ،سیما و منظر بصری محله كیانپارس،منبع :مطالعات میدانی نگارنده

در جواب سوالی کظ در خصوص میزان آلودای صوتی و آلودای زیست محیطی در محلظ کیانپارس را متخصصیا اهواز مطرح
شد  11درصد از پاسخگویان میزان ایا شاخص را راال و  11درصد متوسط عنوان کردند ،نمودار زیر ایا ارزیاری را نشان میدهد:
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نمودار  : 7نمودار ارزیابی آلودگی صوتی و زیست محیطی در محله كیانپارس اهواز از دید متخصصین،منبع :مطالعات میدانی
نگارنده

همچنیا در جواب سوالی کظ در خصوص شاخص های هویت و نقش انگیزی محلظ کیانپارس را متخصصیا اهواز مطرح شد
 23درصد از پاسخگویان میزان ایا شاخص را مناسب 21 ،درصد نسبتا مناسب 11 ،درصد نسبتا نامناسب و  41درصد هویت و
نقش انگیزی محلظ کیانپارس را نامناسب عنوان کردند ،نمودار زیر ایا ارزیاری را نشان میدهد:
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نمودار  :8نمودار ارزیابی هویت و نقش انگیزی محله كیانپارس اهواز از دید متخصصین،منبع :مطالعات ميدانی نگارنده

نتیجه گیری
در دوران معاصر را توجظ رظ افزایش جمعیت خصوصا در کالنشهرها طراحان و ررنامظ ریزان ناچار رظ استرش شهر در سطح و
ارتفاع شده اند .توسعظ رظ هر اونظ ای در شهر رایستی اوال راید منشاء درونی داشتظ راشد و رعد از آن موزون و متوازن راشد و در
کنار رشد کالبدی شهر ،رظ رشد اقتصادی آن نیز از نبر ایجاد اشتغال و امکانات اجتماعی و رفاهی مردم و مسائلی مثل احیای
رافتهای فرسوده پرداختظ شود و یکنواخت راشد .هدف اصلی طراحی شهری عمودی رظ عنوان یک رویکرد شهرسازی معاصر ،خلق
فضاهای راز ،فضای سب ز ،پارکینگ ها و تقویت فضاهای شهری و تفریحی میباشد .لذا مواردی کظ رایستی مدنبر قرارایرد ،توجظ رظ
تراکم خیاران ،ظرفیت زیرساختها ،منبر و سیمای شهری ،ترافیک ،آلودای صوتی و زیست محیطی است.
در اکثر موارد مانند نمونظ مورد رحث در ایا پهوهش ،رلند مرتبظ سازی نتوانستظ سبب خلق فضاهای راز و رهبود جانمایی
فضاهای شهری شود رلکظ رظ ساخت و ساز ریشتر ،فروش تراکم و سودااری ردل شده است کظ رازتاری جز کمبود پارکینگ ،کمبود
فضای سبز و راز شهری ،آلودای هوا و ترافیک ،تمرکز فعالیتها در یک محدوده خاص و افت اقتصاد در دیگر محالت ،فاصلظ طبقاتی
و ....نخواهد داشت .میتوان افت علت عمده ایا معضل ،نگاه درآمدی رظ طرح های توسعظ شهری است .در اولیا اام ررای رهبود
وضعیت شهرسازی ،شهرداری ها راید رظ دنبال ایجاد منارع پایدار درآمدی راشند و تا زمانی کظ درآمد شهرداری ها متکی رر عوارک
حاصل از صدور پروانظ ساختمانی یا فروش تراکم راشد ،ایا معضالت پاررجاست.
طراحان و ررنامظ ریزان شهری رایستی در جهت حقوق شهروندی تالش ریشتری کنند .چرا کظ شهر موجودی زنده است ،نفس
می کشد و رشد میکند .لکا مردم راید رتوانند نیازهای خود را در آن مرتفع سازند ،رظ تعامالت اجتماعی رپردازند و چهره شهر را
رشناسند (شهر دارای هویت راشد) -توسعظ رایستی در جهت فرهنگ رومی ،سنت و تاریخ یک شهر یا محلظ راشد و رظ عوامل اجتماعی،
اقتصادی و کارکردی آن توجظ الزم مبذول شود .توسعظ در صورتی قارل قبول است کظ کلیظ حقوق شهروندی در آن ررنامظ ریزی
شود ،و رظ آن عم ل شود .رظ امید اینکظ مسئولیا شهری از پی ریزی ایده های مردمی ،شهرهای هویت مدار و آشنا را مردم ،و رظ کار
ارفتا مسائل مذکور ،جلوایری رظ عمل نیاورند.

منابع
 -1رحرینی ،سید حسیا ( ،)1311فرآیند طراحی شهری -انتشارات دانشگاه تهران -تهران
 -2پورمختار -)1331(...،رازشناسی مفاهیم و ویهایهای توسعظ پایدار شهری در منبر شهرهای سنتی ایران
 -3جهانشاد ،زهرا (ری تا)اجرای فضای سبز عمودی،پهوهشگر کارشناسی ارشد جغرافیا و ررنامظ ریزی شهری دانشگاه پیام نور اهر
 -4رزاقی اصل ،سینا ،مجتبی مهدوی نیا ،محسا فیضی ،عبدالهادی دانشپور( )1313طراحی شهری عمودی؛ مفاهیم و الزامات
تحقق آن در کالن شهری تهران -مجلظ راغ نبر ،شماره سیزدهم سال هفتم
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چکیده
فضای شهری جایی است کظ زندای روزمره شهروندان هرروز رظ صورت آااهانظ یا نا آااهانظ ادراک می شود .در
ایا ریا کودک و فضاهایی در مقیاس و نیاز او کظ جزئی خاص از شهروندان است ،مورد ری توجهی قرار ارفتظ
است .نوشتار حاضر ررآن است تا ضما رررسی وضعیت زمیا های رازی موجود در پارکهای منطقظ یک شهر زنجان،
انتبارات کودکان محدوده مورد نبر را رررسی نماید .هدف ایا پهوهش شناخت و رررسی وضعیت زمیا های رازی
کودکان در سطح منطقظ یک شهر زنجان را توجظ رظ نیازها و انتبارات کودکان و افزایش سطح حضور اجتماعی
اروههای کودکان در فضای شهری می راشد .پرسش اساسی در ایا زمینظ ایا است کظ تصورات و انتبارات کودکان
امروزی از زمیا های رازی چیست؟ جهت پاسخ رظ ایا پرسش فرک رر ایا رود کظ را شناخت و درک نیازها و
انتبارات کودکان می توان کیفیت زمیا رازی کودکان را ارتقاء رخشید .ردیا منبور از روش تحقیق توصیفی –
تبیینی استفاده شد کظ در آن شیوه اردآوری اطالعات رظ دو روش میدانی و کتارخانظ ای روده است .در روش
میدانی را استفاده از مشاهده و الگو ررداری از ترسیم ذهنی و مصاحبظ کودکان ،داده های حاصل استخراج و مورد
تجزیظ و تحلیل قرار ارفت .نتایج حاصل نشان می دهد ریا شناخت نیازها و انتبارات و ارتقاء کیفیت زمیا های
رازی رارطظ معنادار وجود دارد.
واژگان كلیدی :کودک ،رازی ،زمیا رازی ،وسایل رازی

 -6مقدمه
کودکان رظ عنوان حساس تریا و آسیب پذیرتریا اروه جامعظ روده و ضما تأثیرپذیری از محیط پیرامون ،قارلیت ها و توانایی
های قارل توجهی در شکل دهی رظ آن دارند .را نگاهی اذرا رظ فضاهای شهری اذشتظ در ایران مالحبظ می شود کظ فضاهای
مخصوص کودکان آنچنان کظ راید شکل نگرفتظ و نقش و حضور آنان ردلیل موقعیت تارع و تحت سلطظ کودکان در فضای اجتماعی
همواره در حاشیظ توجظ روده اند .را افزایش روزافزون جمعیت شهرها و تغییر سبک زندای رظ آپارتمان نشینی ،کمبود ایا امر ریش
از پیش احساس می شود .کودکان ،نیازمند محیط هایی هستند کظ آنان را مخاطب قرار دهد ،رظ چالش وادارد و جلب توجظ کند تا
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آنها مشاهده کنند و ریاندیشند ؛ در مورد زمیا های رازی کودکان ارچظ وسایل کنونی هنوز ررای رسیاری از کودکان رضایت رخش
است .ولی همانطور کظ مالحبظ می شود همیا موارد نیازهای آنان را ارضا نکرده تا رظ تدریج رازی های رایانظ ای و امثال آن حتی
جایگزیا یک پارک کسالت آور شود .امروزه می توان نمونظ های رسیاری را در کشورهای مختلف ررای ایا منبور یافت .پس می
توان از ایا ایده های موفق و را توجظ رظ نیازها و راورهای ملی ،رومی استفاده نموده و در جهت رهبود ایا فضاها استفاده نمود .رظ
دلیل آثار مخرب فضاهای های سرپوشیده از جملظ سروصدای ریش از اندازه ،عدم فضای کافی ررای دویدن و فعالیت فیزیکی ،عدم
تهویظ مناسب و از همظ مهمتر مصنوعی رودن هیجانات ایجاد شده در کودکان ،لزوم فضاهایی کظ کودک میل داشتظ راشد شخصاً و
ردون همراه رظ رخش های ریرون از خان ظ راه یارد ،آشنا شود و ارتباط رر قرار کند ریشتر احساس می شود؛ فضاهایی کظ از ترس
رازدارندای یا کتک خوردن فعالیت هایی کظ پیش چشم والدیا اجرا نمی کند یا در خفا تجررظ و تکرار می کند ،رهایی یافتظ و را
همنوعانی کظ خواستظ هایی مشترک دارند هماهنگ را خواستظ هایشان آماده کرده و توانایی های خود را نسبت رظ مقیاس فیزیکی
و روانی مورد نبرشان رظ انجام ررسانند .فعالیت هایی کظ را روشهای صحیح کودکان را ررای زندای در جامعظ آینده آماده سازد.

-2سؤال ،فرضیه و روش تحقیق
هدف تحقیق حاضر شناخت و رررسی وضعیت زمیا های رازی کودکان در سطح منطقظ یک شهر زنجان را توجظ رظ نیازها و
انتبارات آنان و افزایش سطح حضور اجتماعی اروههای کودکان در فضای شهری می راشد.
ررای ارزیاری رهتر رظ تحلیل و مقایسظ پارکهای موجود در سطح منطقظ پرداختظ شد .ایا پهوهش در جهت یافتا پاسخ رظ ایا
سؤال است کظ تصورات و انتبارات کودکان امروزی از زمیا های رازس چیست؟
فرضیظ تحقیق رر ایا اساس استوار است کظ :
رظ نبر می رسد را شناخت و درک نیازها و انتبارات کودکان می توان کیفیت زمیا رازی کودکان را ارتقاء رخشید.
ایا پهوهش از نوع توصیفی  -تبیینی می راشد کظ در آن شیوه اردآوری اطالعات رظ دو روش میدانی و کتارخانظ ای روده است.
در روش میدانی را استفاده از مشاهدات و رررسی مطالب ردست آمده از سوی کودکان مورد مطالعظ را ارزارهای مشارکتی مانند
نقاشی و مصاحبظ ،داده های حاصل استخراج و مورد تجزیظ و تحلیل قرار ارفت .منارع مورد استفاده در کتارها و مقاالت علمی نیز
پس از دستظ رندی مورد رررسی قرار ارفت.

-9كودک و خصوصیات آن
طبق تعریف فرهنگ فارسی معیا ،کودک رظ معنای کوچک ،صغیر و فرزندی کظ رظ حد رلوغ نرسیده «دختر یا پسر» یا طفل
آورده شده است( .معیا11-31 :1332،؛ نقل از شیعظ)1331
در فرهنگ میراث آمریکایی نیز از کودک رظ عنوان شخصی کظ ریا تولد تا رلوغ قرار دارد ،یاد شده است(American heritage .

) dictionary, 2001,155در دو معنای فوق تعریف کودک یکسان است.
ازجانب دیگر ،معنای کودک در دیگر قوانیا داخلی کشور را یکدیگر فرق می کند ،رظ عنوان مثال طبق تبصره  1از قانون مجازات
اسالمی طفل کسی است کظ رظ حد رلوغ شرعی نرسیده راشد( .مرکز آمار ایران)1311 ،
را توجظ رظ تعاریف فوق می توان چنیا نتیجظ ایری نمود کظ منبور از کودک  ،کسی است کظ رظ سا رلوغ نرسیده است .هرچند
ایا قانون رر طبق قانون ایران ررای دختر و پسر متفاوت است ،ولی را توجظ رظ اهداف ایا پهوهش کودکان  3تا 12سال را در نبر
ارفتظ شده است .کودکان کمتر از  3سال در نبر ارفتظ نشده اند چرا کظ آنها رظ تنهایی قادر رظ انجام فعالیتهای شخصی نمی راشند

و انتخاب معیار کمتر از  12سال هم را توجظ رظ دیدااه روانشناسی و سا رلوغ معیار تقریبا مناسبی را رظ ما می دهد.
رشد جسمی و فیزیولوژیکی یک کودک تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند عوامل ژنتیکی  ،وضعیت تغذیظ  ،شرایط عمومی ردن
و نیز فرصت ررای حرکت و تمرینهای ورزشی قرار می ایرد .رشد جسمانی کودکان در سظ سال اول زندای خیلی سریع انجام می
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ایرد و رعد از آن رظ ت دریج از سرعت رشد کاستظ می شود ولی همچنان ادامظ دارد .کودک فعال و پر انرژی است و در ضما مستعد
ارتال رظ ریماریهای دوران کودکی است .دوره سنی در نبر ارفتظ شده ررای کودکان در پهوهش حاضر کظ حاصل رررسی کتب موجود
در زمینظ کودکان و نبر کارشناسی پهوهشگران روده شامل رده سنی  3تا  12سال است و رظ عنوان یک فرضیظ پیشنهاد شده است.
زیرا در حدود  3سالگی کودکان ررای اولیا رار ،را پا اذاشتا در ریرون خانظ را محیط پیرامون و جهان خارج از خانظ تماس می
ایرند .مکان ها یا حوزه های تحرک کودکان تا  12سالگی ،شامل مرزهای ناحیظ یا منطقظ شهری و تا حدود  311متر است .اما
مبانی پیشنهادی پهوهش نیز شامل فضاهایی خواهد رود کظ در حدود  311متر از خانظ قرار دارند( .رهروزفر)31-23 :1311،
جدول شماره  - 6نردبان سنی و شعاع نفوذی كودک (مآخذ :نگارنده؛ – 6932اقتباس از :بهروزفر)

گروه سنی

شعاع نفوذی

محدوده

 9تا  5سالگی

حدود  111متر
از خانظ

خیاران ،مجموع چند خانظ (همسایگی ،سطوح راز ریرون از خانظ ،خیاران های
را رست ،پیاده روها ،زمیا رازی)

 5تا  8سالگی

حدود  311متر
از خانظ

ناحیظ مسکونی (زمیا های رازی ،سطوح نزدیک همسایگی ،پارکهای
نزدیکی ،حیاط مدرسظ ،میدانهای رازی)

 8تا  62سالگی

حدود  111متر
از خانظ

ناحیظ و منطقظ شهری (رخشهایی از سطوح شهری ،پارکهای رزراتر ،مناطق
استراحت و تفریح ،تأسیسات ورزشی)

 -4بازی
مرزهای ریا رازی و سایر فعالیت ها نبیر کار ،کاوش و یادایری لزوماً همواره روشا نیست .را وجود ایا ،روانشناسان عناصری
معیا از رازی را شناسایی کرده اند در زیر رظ ررخی از آنها اشاره شده است:
ساده تریا تعریف هایی کظ از رازی ارائظ شده ،عبارت است از :رازی ،کاری است کظ رظ قصد لذت و تفریح انجام شود و فایده ای
در رر نداشتظ راشد( .شجاعی )11 :1311،رازی کودک فعالیتی است کظ در عالم ردون مسئولیت راشد و طبق تمایل فطری خود رظ
فعالیت و حرکت می پردازد ردون اینکظ عمل سودمند را از عمل غیرسودمند تشخیص دهد و در حیا رازی قیافظ ی جدی رظ خود
می ایرد .حواس خود را متمرکز می کند و توجظ خاص نسبت رظ عمل خود دارد و از طریق رازی روح همکاری ،دوستی ،صمیمت،
فرماندهی ،انضباط و پرورش وجدان فردی در کودک شکل می ایرد و راعث رشد ماهیچظ ها ،حواس ،عواطف ،تفکر و استعدادهای
وی می شود.

1

-5فضای ایده آل برای بازی كودک
فضاهای رازی در دو اروه  ) 1فضاهای رازی رسمی مثل پارک ها و زمیا های رازی شامل زمیا رازی سنتی  :تاب و سرسره و
 ...و  ) 2زمیا رازی معاصر  :مجموعظ مرکب رازی را عملکردهای اونااون ،زمیا رازی خالق و ماجراجویی شامل قطعاتی رظ ظاهر ری
ارزش چون تایرهای فرسوده ،الوار و  ...کظ رظ کودکان امکان ساخت چیدمان های جدید را می دهد و رظ دلیل انعطاف پذیری را
خواست کودکان ،در رشد جسمی و شناختی آنان از محیط رسیار مؤثر است( .مرکز پهوهش های اسالمی شهر مشهد )2 :1311،ایا
فضاها رخش رسیار مهمی از محیط روزمره کودکان را تشکیل می دهند .از آنجایی کظ کودکان دنیای اطراف خود را نوعی زمیا
رازی تصور می کنند ،طبیعت رستر مناسبی است کظ می تواند آن را ساعت ها رظ خود مشغول سازد .از ایا رو فضاهای دلخواه
کودکان ،فضایی مملو از عناصر طبیعی چون ایاهان ،ال ها ،آب و خاک ،شا ،حیوانات و حشرات است .دلیل ایا امر سظ کیفیت
محیط های طبیعی است کظ شامل تنوع تمام پذیر آن ،انسان ساخت نبودن آن و حس جاودانگی و پایان ناپذیری آن هاست.
1

www.r-azar.com
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(کریمی )21 :1313 ،لذا را توجظ رظ رخش قارل توجهی از رشد کودکان در آن ،فضای رازی ملزم رظ ررخورداری از  3شرط رنیادی
ررای ررآورده ساختا شرایط مناسب و رشد و پیشرفت جسمی و روانی کودکان ساکا در آنها هستند .ایا شرایط رظ ترتیب عبارتند
از :
جدول شماره  - 2شرایط مناسب جهت رشد جسمی و روانی كودكان (مآخذ :نگارنده؛ – 6932اقتباس از :بهروزفر)

1

عوامل

توضیحات

(به جا آوردن خود)

کودک راید رتواند حود را در یک ناحیظ مسکونی رازشناسد؛ یعنی خود را رعنوان یکی از
کودکان در جامعظ کودکان ناحیظ مسکونی ربیند و احساس کند.

بازشناسی

2

احساس تعلق

3

امنیت

4

بهداشت

1

امکان ایجاد تماس

3

بازی

1

آزادی تحرک

1

هماهنگی با شرایط

3

بزرگساالن
ارتباط

کودک خود را متعلق رظ ناحیظ مسکونی و ناحیظ مسکونی را متعلق رظ خود رداند.
شرایط ایمنی فیزیکی و روانی کودک راید در حد قارل قبول فراهم راشد.
شرایط رهداشت فیزیکی و روانی کودک راید در حد قارل قبول فراهم راشد.
کودک راید رتواند را همساالن و همنوعان ساکا در ناحیظ مسکونی خود ،تماس و ارتباط
کافی و معقول ررقرار کند.
شرایط مناسب ررای رازی های اروهی و انفرادی کودک راید فراهم راشد.
شرایط فیزیکی و روانی مناسب ررای تحرک آزاد و مستقل کودک راید فراهم راشد.
نباید تعارک رزرگ و یا غیر قارل حلی ریا انتبارات و شرایط کودکان و انتبارات و
امکانات نبارت رزراساالن راشد.
شرایط الزم جهت ررقراری و حفظ پیوند فیزیکی ،روانی ،عاطفی و اجتماعی مستمر را
زندای روزمره و فعالیت های عادی زندای رزراساالن راید فراهم راشد.

-1پیشینه تحقیق
تاکنون در جوامع اروپایی و امریکایی تحقیقات زیادی در مورد ارتقای فضاهای شهری ررای حضور کودکان و طراحی نسل جدید
زمیا های رازی انجام شده و راه حل های مختلفی ارائظ شده است.
اولیا کسی کظ رظ رازی های پویای کودکان توجظ کرد ،متخصص تعلیم و ترریت اسکاتلندی "دیوید شاو" رود کظ اعتقاد داشت
زمیا رازی ،رهشت است" .فردریک فرورل" نیز کظ هم عصر او رود و رظ اونظ ای مبدع مفهوم راغ کودکان رظ شمار می آید ،عقیده
داشت راغ کودکان راید نمونظ کوچکی از ایا دنیا راشد کظ جنبظ های مثبت و اونااون آن را منعکس می کند؛ را پیشرفت تکنولوژی
و پیدایش ماشیا در آغاز قرن ریستم و همچنیا افزایش نیازهای مردم رظ فضاهای تفریحی ،پارکها رظ عنوان مکان های تفریح
اردشگاههای عمومی احداث شدند .در ایا دوره را توجظ رظ نیازمندی هر اروه سنی رظ طراحی ویهه خود ،آمایش فضاها ررای قشر
استفاده کننده از فضا مطرح شد( .پهلوان زاده)2 :1311 ،
طی تحقیقاتی کظ توسط سازمان حفاظت از محیط زیست انگلستان تحت عنوان « رازی کودکان» در سالهای متمادی روی
رفتارهای رازی ریش از  11/111کودک انجام ارفت ،مشاهده شد کظ رظ تدریج و را افزایش محدودیت ها در طول زمان حضور
کودکان در فضاهای رازی غیر رسمی از  11درصد در  1313رظ  11درصد در  2113کاهش یافتظ و پارک ها و زمیا های رازی در
سطح محلظ ریشتر مورد توجظ قرار ارفتظ اند)Beckwith, 2010( .
رظ دنبال آن نبریات مختلفی مثل ایجاد پهنظ اما خانگی در شهرسازی معاصر مطرح شد کظ اولیا رار در  1311را ایده حیاط
مسکونی در هلند آغاز و هدف آن تبدیل خیاران رظ یک مکان اجتماعی را انواع کاررری ها از جملظ رازی کودکان است .طرح آرام
سازی ترافیک رحث دیگری است کظ هدف آن کاهش تلفات ناشی از ررخورد اتومبیل را افراد پیاده خصوصاً کودکان در حیا رازی
رظ خاطر سرعت راال و فقدان محدودیت های رازدارنده در خیاران های محلی است کظ در سال  ،2111دولت انگلیس ررنامظ های
تشویقی ررای رسیدن رظ ایا هدف را در رأس قرار داد .رعد از آن سازمان های داوطلبانظ مردمی هستند کظ تحت عنوان Sustrans

 DIY streetمشارظ ایده  Home zoneدر انگلیس روجود آمدند تا را مشارکت هم و کم تریا هزینظ خیاران های محلی هرچظ
جذارتر ،ایما تر و پایدارتر شود)Lacey, 2007(.
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در ایران نیز رشد شهرنشینی در دهظ های اخیر موجب تحول الگوهای سکونتی شهروندان شده است .طبق تحقیقات مرروطظ
ایا تغییرات کیفیت حضور کودکان در عرصظ های عمومی ،ایمنی و امنیت آنها در شهر ،توانایی کشف محیط پیرامونی ،مشارکت
فعال در زندای روزانظ اجتماع ،تعامالت اجتماعی را اروههای همسا وسال ،حس تعلق خاطر رظ محیط و ...را تحت تأثیر قرار داده
است .رررسی ساختار شهر ایرانی در ارعاد مختلف کالبدی – مدیریتی و ...نشان دهنده عدم وجود جایگاه و نقش ویهه ررای کودکان
می راشد .الزم رذکر است در معماری و شهرسازی سنتی و را هویت قدیم ایران نیز جایگاه ویهه ای ررای کودکان در نبر ارفتظ نشده
رود ،ولی رظ جهت نزدیکتر و سازاار رودن سبک های معماری و شهرسازی را اقلیم ،طبیعت ،فرهنگ و شرایط کلی جوامع سنتی،
کودکان رظ ر احتی می توانستند جایگاه ،فضا و قلمرو ویهه و مورد نبر خود را ریارند و امکاناتی ریشتر از کودکان امروزی ررای تنفس،
تحرک ،آموختا ،تجررظ و رالندای مطارق را نیازهای آن زمان داشتند.

 -7شناخت محدوده
شهر زنجان رظ سظ منطقظ شهرداری تقسیم می شود .سطح تحلیل در ایا پهوهش ،سطح فضایی منطقظ یک شهر زنجان و را
توجظ رظ موضوع پهوهش ،واحد تحلیل نیز پارکهای موجود می راشد .آنچظ در راب وضعیت موجود منطقظ یک شهر زنجان قارل ذکر
است کظ را جمعیتی حدود  113هزار نفر رر اساس سرشماری سال  1313داشتظ و وسعت آن رالغ رر  1311هکتار می راشد کظ
تراکم جمعیتی در ایا منطقظ رظ حدود  31نفر در هکتار می رسد.

شکل  -6مناطق سه گانه شهر زنجان

جامعظ آماری در ایا پهوهش شامل  1فضای رازی واقع در پارکهای منطقظ یک زنجان است کظ شامل  :پارک میالد و پارک
جوان واقع در شهرک کارمندان ،روستان اللظ واقع در شهرک فجر ،روستان نراس و پارک الها واقع در کوی فرهنگ ،پارک نجوم

واقع در اراضی پاییا کوه ،پارک زیباشهر و پارک اسالم آراد روده است.
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شکل  -2موقعیت محدوده های مورد مطالعه در منطقه یک

در طرح تفصیلی زنجان کظ در سال  1311و توسط مهندسان مشاور آرمانشهر تهیظ و قارل اجرا می راشد ،استفاده از ایا اراضی
جهت فضاهای سبز عمومی رمنبور احداث پارکهای محلظ ای ،پارک های ناحیظ ای ،پارک شهر ،راغ کودک ،پارک دانش آموز و
دانشجو و تأ سیسات وارستظ رظ آن از قبیل تئاتر در هوای آزاد ،فضاهای رازی و تفریحی کودکان ،الخانظ ،کتارخانظ کوچک و موارد
مشارظ مجاز اردیده است .همچنیا مکان ازینی پارکها در قالب تقسیمات کالبدی و رر مبنای مقیاس عملکرد آنها امکان پذیر روده
و نسبت رظ همجواری ها محدودیتی در ن بر ارفتظ نشده است .لذا پیش رینی سطوح و سرانظ های کاررری فضای سبز رراساس سرانظ
های پیشنهادی زیر در تمام محالت ،نواحی و مناطق الزامی اردیده است.
جدول شماره  - 9سرانه های پیشنهادی فضای سبز (مأخذ :ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر زنجان)6988 ،
محله

ناحیه

منطقه

شهر

جمع

1/41

2

1/3

4/41

3/41

همچنیا دسترسی سواره رظ تمام پارکها الزامی روده و رراساس مقیاس پارکها رظ قرار زیر می راشد.
جدول شماره  -4دسترسی ها در ارتباط با فضای سبز(مأخذ :ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر زنجان)6988 ،
محله
خیاران های محلی فرعی

11

ناحیه

منطقه و شهر

خیاران محلی اصلی و شریانی درجظ 2

معارر شریانی درجظ  2و شریانی درجظ 1

فرعی

منوط رظ ایجاد کند رو
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 -8نتایج و تحلیل های حاصل از برداشت میدانی
در راستای ایا مطالعات را حضور در نمونظ فضاهای انتخاب شده ،مطالعات میدانی را استفاده از امکانات مشاهده ای مستندسازی
شد و امکانات و کمبودهای موجود مورد رررسی قرار ارفت .لیکا مطارق جدول زیر تجهیزات و امکانات فضاهای مورد مطالعظ
اردآوری اردید.
جدول شماره  – 5فهرست و تجهیزات پاركهای موجود در منطقه (مأخذ  :نگارنده؛ )6932

را توجظ رظ عدم وجود منارع مدون کظ نشان دهنده وضعیت و فهرست تجهیزات موجود در پارکها راشد ،لذا جدول فوق رراساس
مشاهدات میدانی نگارنده تهیظ و تنبیم اردیده است .رررسی تجهیزات موجود پارکهای مورد مطالعظ ایا پهوهش از نبر مواردی از
قبیل سرویس یهداشتی ،حصار و قلمرو ،کفپوش ،خدمات رفاهی و تنوع وسایل رازی در مقایسظ را استانداردهای رایج دچار کمبود
و در ررخی موارد فقدان آنها می راشد کظ می تواند ناشی از عدم توجظ رظ نیازها ،ساخت ،مکانیاری ،عدم توجظ رظ مالحبات ظاهری
و اراونومی و غیره راشد کظ رالطبع پدیده وندالیسم را نیز در ررخی موارد رظ وجود آورده است.
چنانکظ در رررسی انجام ارفتظ رظ عنوان مثال در پارک اسالم آراد و الها را وجود تعبیظ سرویس رهداشتی ردلیل عدم مکانیاری
صحیح آن کظ در اوشظ های خلوت پارک تعبیظ اردیده و استفاده نادرست از آن توسط اوراش و معتادیا ،راعث کاهش امنیت و
کاهش میزان استفاده از آن شده کظ در نتیجظ منجر رظ رستظ شدن دررهای آن توسط مسئولیا ذیررط اردیده است .یا مالحبات
اقتصادی کظ یکی از عوامل مهم وسایل رازی رشمار می آید و منجر رظ کاهش هزینظ و صرفظ اقتصادی است راعث اردیده تا را انتخاب
ناصحیح جنس محصوالت در پارک اسالم آراد ،وسایل رازی تعبیظ شده از جنس پالستیک صدمظ دیده و را تخریب روررو شوند.
عدم وجود وسایل رازی متناسب را سا کودکان در پارکهایی نبیر زیباشهر ،الها و نراس نیز راعث شده تا کودکان اقدام رظ
رازی را وسایل ورزشی رزراساالن نمایند کظ ردلیل عدم تناسب ایا وسایل را جثظ و اندام کودکان خطراتی را ررای آنها در پی خواهد
داشت .لذا تجهیزات موجود در پارکها صرفا از نبر فضای سبز و در ررخی موارد کفپوش و روشنایی مناسب دیده شده کظ ایا رظ
تنهایی نمی تواند کودک امروزی را راضی نماید  .در پی ایا کمبودها استفاده از فضاهای رازی موجود در پارکها نیز رظ کمتریا میزان
خود رسیده و کودکان نیز تمایل چندانی ررای اذران اوقات خود در ایا فضاها ندارند.
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-3یافته های تحقیق
رظ منبور آزمون فرضیظ حاضر و شناخت نیازها و انتبارات کودکان در جهت ارتقای کیفیت زمیا رازی کودکان را استفاده از
روش تحلیل محتوا و را رررسی نقاشی های ترسیم شده توسط کودکان مورد مطالعظ کظ را ارزارهای مشارکتی مانند :قصظ اویی و
طرح سؤاالت مرتبط جهت توجیظ و درک رهتر خواستظ های پهوهش حاضر الگوهای طراحی در فضاهای رازی جستجو شد تا توسط
تحلیل محتوای نبرات کودکان در راستای تعریف و توصیف فضاهای رازی را کیفیت کظ نیازهای آنان را ررآورده سازد رتوان الگوهای
طراحی فضای رازی ایده آل آنان را مطرح ساختظ و در نتیجظ ریشتریا میزان فصل مشترک را میان نبرات کودکان داشتظ راشیم.
در ایا فرآیند و رراساس تحلیل های نقاشی های کودکان ،نتایج زیر قارل ررداشت است:
در شکل ( )3کودکان محدوده پارک اسالم آراد الگو ی فضای رازی مدنبر خود را وجود رازی های فکری در قالب زمیا شطرنج،
سرسره های چرخشی و طوالنی ،تارهای قارل تنبیم (ازنبر دور چرخش) ،محوطظ رازی های اروهی (اعم از وسطی،استُپ هوایی
و )...ترسیم کرده اند .همچنیا وجود سطل زرالظ در پارکها از نکات مورد توجظ ترسیم شده در ایا نقاشی ها است .شکل ( )4نقاشی
کودکان در پارک الها می راشد .ردلیل عدم وجود وسایل رازی مناسب در ایا پارک ،آنها انتبارات خود از زمیا رازی را وجود وسایل
رازی سنتی اعم از تاب ،چرخ و فلک ،سرسره و فضای سبز نقاشی کرده اند .همانطور کظ مالحبظ می شود ،انتبارات کودکان استفاده
کننده از ایا پارک رسیار پاییا می راشد.

شکل  -9نقاشی كودكان در پارک اسالم آباد

شکل  -4نقاشی كودكان در پارک گلها

شکل  -5نقاشی كودكان در پارک نرگس

شکل  -1نقاشی كودكان در پارک جوان

در شکل ( ) 1کودکان محدوده پارک نراس در نقاشی های درخواستی مرروط رظ فضای رازی مورد عالقظ خود ،انتبارات خود را
وجود زمیا رازی ایما ،کفپوش مناسب ،زمیا های ورزشی اعم از :زمیا والیبال و محوطظ دوچرخظ سواری ماشیا ررقی و اسکیت،
ررازاری مسارقات و رازیهای اروهی ،محل مخصوص نقاشی رر روی رومرنگ و وجود خدماتی اعم از سرویس رهداشتی و روشنایی
مناسب عنوان کرده اند.
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شکل ( ) 3مرروط رظ نقاشی کودکان در پارک جوان می راشد .در ایا تصاویر کودکان محدوده ایا پارک انتبارات خود را از زمیا
رازی ایده آل خود ،وجود مواردی چون :محوطظ شا رازی ،استخر یا حوضچظ آب و ماهی ،سرویس رهداشتی و کلبظ های کوچک
ترسیم نموده اند.
شکل ( )1مرروط رظ نقاشی های ترسیم شده توسط کودکان در پارک میالد می راشد .انتبارات کودکان در ایا نقاشی ها
مواردی اعم از :رازیهای اروهی مانند پینت رال و تنیس ،استخر مخصوص کودکان ،پیست مخصوص دوچرخظ سواری و ماشیا
شارژی و خدماتی از قبیل آرخوری ترسیم شده است.
شکل ( ) 1مرروط رظ نقاشی ها و انتبارات کودکان در پارک اللظ می راشد .در ایا تصاویر کودکان فضای رازی مورد عالقظ خود
شامل مواردی چون :استفاده از شخصیت های کارتونی ،زمیا رازیهای فکری ،وسایل رازی آموزشی ،حوضچظ آب ،دکظ های سیار
اغذیظ فروشی و وجود سرویس رهداشتی ذکر نموده اند.

شکل  -7نقاشی كودكان در پارک میالد

شکل  -8نقاشی كودكان در پارک الله

شکل  -9نقاشی کودکان در پارک نجوم

شکل  -61نقاشی كودكان در پارک زیباشهر

شکل ( )3مرروط رظ نقاشی کودکان در پارک نجوم می راشد .را توجظ رظ عدم وجود وسایل رازی مناسب در ایا پارک ،انتبارات
ایا کودکان از محل رازی در محلظ خود عبارتند از :زمیا رازی را کفپوش مناسب ،تاب و سرسره ،ماشیا شارژی ،نیمکت های
متحرک و محوطظ ای ررای حضور حیوانات خانگی می راشد.
شکل ( ) 11مرروط رظ چند نقاشی کودکان در پارک زیباشهر می راشد .در ایا نقاشی ها کودکان انتبارات خود از زمیا رازی
دلخواه خود را وجود عناصری مانند :زمیا های ورزشی اونااون ،محوطظ دوچرخظ سواری و ماشیا شارژی (البتظ را دوچرخظ و
ماشیا) و وسایلی اعم از االکلنگ ،تاب و سرسره ریان نموده اند.
رررسی و تحلیل نقاشی های ترسیم شده در فضاهای مورد مطالعظ نشان می دهد کظ توجظ رظ نوع وسایل و مبلمان رازی ،رنگ،
رازی های اروهی ،جریان آب در محیط رازی ،وجود عناصر تخیلی و راال رردن تنوع و طیفی از خدمات و فعالیت های در حیطظ
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شهروندا ن کوچک مقیاس جامعظ رظ عنوان فاکتورهای اصلی در طراحی اینگونظ فضاها جهت تعامل آنان را یکدیگر و تصمیم سازی
های محیطی است.
لذا را توجظ رظ موارد افتظ شده و را رررسی نقاشی های ترسیم شده توسط کودکان محدوده مورد پهوهش ،فرضیظ  H1کظ عدم
وجود رارطظ معنادار ریا شناخت نیازها و انتبارات کودکان در ارتقاء کیفیت زمیا رازی کودکان رد و فرضیظ  H1کظ وجود رارطظ
معنادار ریا شناخت نیازها و انتبارات ررای ارتقاء کیفیت زمیا رازی مورد تأیید قرار می ایرد .یعنی می توان را شناخت و درک
نیازها و انتبارات کودکان ،کیفیت زمیا رازی کودکان را ارتقاء رخشید.

 -61انتظارات كودكان
را توجظ رظ اینکظ از کودکان خواستظ شده رود مکانهای رازی مورد عالقظ خود را نقاشی کنند ،مالحبظ اردید کظ ریشتر کودکان
ردلیل عدم وجود ذهنیت قبلی و هوش خالق از فضای خاص و وسایل رازی مدرن ،خواستار وجود حداقل امکانات سنتی از قبیل:
تاب و سرسره ،االکلنگ را دارند .دغدغظ کودکان همانطور کظ در نقاشی های ترسیمی مالحبظ می اردد مواردی از قبیل :رایگان
رودن ،رزرگ مقیاس رودن اقالم نامبرده شده و یا طویل و پیچ در پیچ رودن سرسره موجود در فضاهای رازی می راشد .رظ ندرت
مالحبظ اردید کودکانی کظ ق بال و را حضور در اماکا مشارظ در شهرها و مناطق دیگر را دارند لزوم وجود استخر آب و فعالیت
ماهیگیری (اغلب دختران) و وجود محوطظ شا رازی و زمیا جنگ (اغلب پسران) را ترسیم نموده اند.
را توجظ رظ شرایط اقتصادی محلظ های مورد مطالعظ مالحبظ اردید کظ کودکان ساکا در شهرک هایی از قبیل کوی فرهنگ و
اسالم آراد کظ شرایط اقتصادی و رالطبع آن امکانات فضای رازی پاییا تری دارند رسیار کم توقع ولی در مقارل کودکان ساکا در
شهرک هایی از قبیل کارمندان و آزاداان و اراضی پاییا کوه را خانواده هایی کظ شرایط اقتصادی مطلوب تری دارند توقعات ریشتری
دارند .رظ عنوان مثال وجود دکظ اغذیظ فروشی در محالت را شرایط اقتصادی مطلوب جزء دغدغظ های اصلی کودکان روده ولی ایا
عامل در نقاشی های کودکان محدوده پارک اسالم آراد و الها مالحبظ نمی شود .از دیگر موارد قارل ذکر می توان رظ درخواست
دختران ررای تفکیک پسران در استفاده از وسایل رازی اشاره نمود .چنیا استنتاج می شود کظ عدم شناخت توانایی ها و نیازهای
مطلوب جنسیتی کودکان راعث درایری فکری و روانی آنان اردیده تا دختران خواستار تفکیک زمیا و وسایل رازی خود از پسران
شوند.

 -66نتیجه گیری
کودکان عامل پیوند نسلهای اذشتظ و آینده در هر جامعظ محسوب می شوند .را رررسی شهرسازی کشور ما در اذشتظ چنیا
ررداشت شد کظ را وجود حیاط ها و راغچظ ها رسیاری از فعالیت های کودکان تحت عنوان رازی در داخل ایا فضاها مرتفع می
اردید ،ولی امروزه را افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی ،کوچک و ری استفاده شدن حیاط ها و از ریا رفتا محرمیت ،نیازها و
فعالیت های آنان نادیده ارفتظ می شود .همچنیا را کاهش تعامالت اجتماعی و سست شدن روارط ریا ساکنیا محالت عقب
نشینی کودکان رظ داخل حریم خانظ ها افزایش یافتظ است.
در ررنامظ ریزی شهری امروزی نیز علیرغم توجیهات انسانی و اجتماعی و اقتصادی و طبیعی ررای شهر ،رظ عوامل ساختار رخش
جامعظ کظ یکی از آنها کودکان می راشند ،توجظ چندانی معطوف نمی اردد .از همیا روی شهرها ریشتر ررای رزراساالن ساختظ و
پرداختظ می شود .چنانکظ حتی را افزایش وسعت و تعداد پارکها ،فضاهای ورزشی و محوطظ های راز در شهرسازی امروزی مشاهده
می اردد کظ ایا فضاها پاسخگوی نیازهای کودکان نبوده و نیاز رظ ایجاد و رهسازی فضای شهری ررای حضور ریشتر آنان در ایا
فضاها را ایجاب میکند .تحقق ایا امر نیاز رظ مطالعظ ،شناخت و درک و تأمیا اجتماعی او در فضای شهری و رعایت حقوق و
انتباراتی دارد کظ کودک از نبر جسمی و روانی در مراحل رشد خود رظ آن نیازمند است.

14

سال سـوم ،شماره شش ،بهـار 6931

در همیا راستا پهوهش حاضر ررآن روده تا را ررخورداری از دانش و درک نبری و عملی در حیطظ کودکان چگونگی حضور و
حرکت آزاد و مستقل کودک را در محیط محلظ ای مورد رررسی قرار دهد .در نتایج حاصل از مطالعات کودکان نمونظ جمعیت مورد
مطالعظ در پهوهش ،در مجموع نتایج قارل قبولی از میزان رضایت خود از کیفیت موجود زمیا های رازی نشان نداده اند .فضاهای
رازی پیرامون ایا کودکان شرایط مناسب و کافی جهت ررآورده ساختا انتبارات و نیازهای آنان را نداشتظ و زمینظ مساعدی جهت
غنای انتبارات و نیازهای آنها را فراهم نمی سازد .نتایج ایا مطالعات همچنیا ریانگر لزوم ایجاد امنیت ،رهداشت و شرایط مناسب
روانی رظ منبور ایجاد و توسعظ رستر طبیعی رشد جسمی و ذهنی و اجتماعی آنان است.
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