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چکیده
مصرف بیش از حد انرژي هاي فسیلی موجب گرم شدن زمین و خسارات جبران ناپذيري بر محیط زيست جهان
شده است .با اين فرض که معماري بومی کمترين اثر مخرب را بر اکوسیستم و محیط زيست دارد .و معماري بدون
توجه به اقلیم و شرايط بومی مشکالت خاصی را براي ساکنین بناها بوجود آورده است .اين پژوهش با رويکرد
بهرهگیري از مصالح بومی(خشت) سعی در بهینه سازي مصرف انرژي دارد و در اين راستا به بررسی نمونه هاي
يکسان(بلحاظ موقعیتی و کاربران) در محیط بومی گرم و بیابانی(گناباد) با مصالح مصرفی متفاوت پرداخته
است(نمونه اول خشت ،نمونه دوم آجر و نمونه سوم خشت بهینه) تا به استناد نتايج حاصله بهینه سازي انرژي با
بومی سازي به وسیله نرم افزار ديزاين بیلدر اثبات شود .اين پژوهش با روش ترکیبی انجام شده است و بر اساس
مطالعات کتابخانه اي ،اسنادي به جمع آوري اطالعات پرداخته و در پايان با بررسی نمونه ها در نرم افزار ديزاين
بیلدر اليسنس  4.2.2.2.4نتیجه مقايسه سه نمونه به اختصار بصورت زير حاصل شده است:
نمونه اول و دوم :در نمونه دوم(مصالح غیربومی) ) %14.. (kwhافزايش مصرف انرژي سرمايشی و )%21.12(kwh
افزايش مصرف انرژي گرمايشی وجود دارد.
نمونه اول و سوم :اختالف مصرف در ساختمان با خشت قديم و خشت پیشنهادي در انرژي سرمايشی )(kwh

 %1.9و گرمايشی ) %1..3(kwhمی باشد.
نمونه دوم و سوم :اختالف مصرف در ساختمان غیربومی با نمونه پیشنهادي در انرژي سرمايشی ) %23(kwhو
گرمايشی ) %3...(kwhمی باشد .بنابر نتايج پیشنهاد میشود با کاربرد مصالح بومی ساختمانسازي آتی به
بهینه سازي انرژي که هم صرفه اقتصادي دارد و هم در اين بحران انرژي ،کاهش مصرف سوخت فسیلی را ،بیانجامد.
واژگان كلیدی :بهینه سازي ،مصالح بومی ،اکوسیستم ،ديزاين بیلدر

 -*1برگرفته از رساله کارشناسی ارشد با عنوان :بهسازي بافت مسکونی بومی-تاريخی بیلند گناباد با بهره گیري از مصالح بومی(خشت) با رويکرد
بهینه سازي مصرف انرژي
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 -6مقدمه
امروزه آشکار شده است که خشت از بهترين مصالح براي اقلیم هاي گرم وخشک است و در بسیاري کشورها چون آمريکا و
برخی کشورهاي صنعتی اروپا بازگشت به معماري سنتی و بومی آغاز شده است .در کشور فرانسه کاهگل پیش ساخته شده را به
عنوان عايق حرارتی در برخی از ساختمانها استفاده می کنند .دلیل اين مسأله هم مزاياي خشت است ،مثل عدم تأثیر منفی بر
محیط زيست ،مقرون به صرفه بودن آن و آسیب کمتري که اين نوع مصالح در هنگام زلزله و تخريب بناها به انسان وارد می
کنند(اقتباس از :مسرت ،1314،ص .)1.توسعه پايدار و بومی بودن ساختمان ،اصول مهمی هستند که رابطه مستقیمی با بهینه
سازي مصرف انرژي دارند .به نوعی هماهنگی با عوامل طبیعی ،سازگاري با اقلیم و صرفه جويی در مصرف انرژي است(بهرام
زاده()1392،الیاد .)13.2،از آنجا که همواره سیر طراحی معماري سنتی در راستاي کشف طبیعت و ساختن بناهايی با کمترين
مصرف انرژي بوده در نتیجه خشت به عنوان کاربردي ترين مصالح مصرفی به دلیل خصوصیات فیزيکی و کالبدي اش در معماري
سنتی مناطق گرم و خشک می تواند ما را براي رسیدن به هدف کاهش مصرف و اتالف انرژي نزديک سازد" .ظرفیت حرارتی باال و
تأخیر حرارتی  .ساعته خشت گواهی براين مدعاست"(سهیلی وند،هژير،صمديان.)1391،
جنبه مهم طراحی ،ايجاد فضا با بازگشت به معماري بومی و توجه به انرژي مصرفی می باشد ،به نوعی آشتی با آنچه سازگار با
اقلیم منطقه است .بهینه سازي با کاربرد خشت در مقايسه انجام شده با ساختمانهاي امروزي ساخته شده بدون توجه به مصالح
بومی در منطقه ،میتوان به اين مهم يقین داشت که محیط و طبیعت معموأل مواد ومصالح مورد نیاز و سازگار با اقلیم را در اختیار
انسان قرار می دهد.
در راستاي اين پژوهش رسیدن به پاسخ سؤاالت زير مدنظر است:
الف :چگونه با مصالح بومی(خشت) در اين منطقه می توان به بهینه سازي مصرف انرژي دست يافت؟
ب :چه اختالفی در میزان مصرف انرژي مصالح بومی و غیر بومی وجود دارد؟
ج :بهینه سازي مصالح بومی آيا تأثیر مثبتی بر روند کاهش مصرف انرژي خواهد داشت؟

 -2تاریخچه
خود بسندگی و تکیه بر مصالح بوم آورد يکی از  .اصل معماري ايرانی می باشد .خشت از جمله مصالح بومی و اقلیمی با میزان
دسترسی بسیار باال در مناطق گرم و خشک ايران می باشد .تأثیر اقلیم را می توان در تمام تارو پود معماري در طراحی شهري و
عناصر معماري ديد .تنها فاکتور جرم حرارتی که به دلیل استفاده از مصالح خاصی مثل خشت و کاهگل با ضخامتهاي زياد در
اينگونه بناهاست ،به میزان بسیار زيادي در کاهش بار حرارتی در بنا موثر بوده و بازده تأسیسات مورد نیاز را تا حد چشمگیري در
زمان احیاء کاهش خواهد داد (اسماعیلی ،قلعه نوي) (مرتضوي ،میرزاده)1312،
بسیاري از کسانی که در زمینه معماري سنتی ايران و مصالح بومی صاحب نظرند با توجه به اصل مهم بوم آورد بودن مصالح
در معماري سنتی خشت را به عنوان در دسترس ترين و پرکاربردترين مصالح بوم آورد در اقلیم گرم و خشک مطرح نموده اند
(پیرنیا1392،؛ سهیلی وند1391،؛ زمرشیدي .)1394،در اين میان بعضی به مقايسه حرارت داخلی و خارج خشت و ساير مصالح
پرداخته و در نهايت راهکارهايی براي مقاوم سازي سازه هاي خشتی ارائه داده اند (مرتضوي،میرزاده-1312،طاهباز،خلیلیان) .با در
نظر گرفتن عوامل محیطی ،معیارها واصولی را براي ساخت بنا از نظر فرم پالن ،رنگ و نوع مصالح مطرح نموده اند تا از حداکثر
انرژي هاي قابل تجديد بهرهبرداري شود(.غضنفرپور-13.4،افشاري،تقوايی .)1312،در بسیاري از پژوهش ها به سازگاري يا
ناسازگاري مصالح با محیط و بحران انرژي حاصل از آن اشاره شده است و يا گروهی معماري بومی را نمونه يک معماري پايدار و
الگوي مناسب جهت پايداري مطرح نموده اند(.ثقفی،ساعدسمیعی-13.1،سفاليی-1392،مجتهدزاده ،پوالدي).
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 -9مبانی نظری
 -6-9مقدمه ای بر مصرف انرژی
شرايط محیط زيست انسان ها تاثیر زيادي بر تمام شئونات زندگی آنها دارد و با توجه به اينکه بخش عمده زندگی ما در داخل
ساختمانها میگذرد ،ايجاد شرايط مطلوب زيست محیطی در داخل ساختمانها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .از مهمترين
شرايط داخلی ساختمان ها تهیه گرمايش و سرمايش و تهويه مطبوع مناسب با توجه به نوع فعالیت انسانها است .واضح است اين
شرايط هر چه مطلوب تر و کاملتر باشد هزينه و انرژي زيادي مصرف خواهد کرد .
نخستین مصارف انرژي بشر براي گرم کردن و حفاظت از خود و بعدها نیز براي پخت و پز و حمل و نقل بوده است" .امروزه
عملکرد ساختمانها بطور غیر مستقیم حدود  1.2مصرف انرژي مورد استفاده کشورهاي مختلف را شامل می گردد .بیش از نصف
انرژي مصرف شده در ساختمانها براي گرمايش و سرمايش و معادل  12درصد آن براي روشنائی و بقیه آن براي ساير مصارف انرژي
بکار می رود ".پوشش ساختمان که در حقیقت يک پوسته متخلخل است که انرژي ،نور،گازها و بخار آب را بین دو طرف خود يعنی
ساختمان و محیط اطراف مبادله می کند تعیین کننده اثر شرايط محلی بر ساکنین ساختمان است .اين پوشش"در نمودار مشخصات
هوا منطقه آسايش  .حدود دماي هوا در فصول مختلف را بین  22تا  2.درجه سانتیگراد (که از حداقل  19درجه در مناطق سردسیر
تا حداکثر  29درجه در مناطق گرمسیر قابل گسترش می باشد) و حدود رطوبت نسبی را بین  22تا  .2درصد نشان می دهد.
مناسب تر اين است در زمستان به حداقل دما و در تابستان به حداکثر دماي آسايش برسیم .در مورد رطوبت نسبی نیز بهتر است
هواي محیط را در اقالیم خشک به حدود  22تا  42درصد و در مناطق و اقالیم مرطوب به حدود  .2تا  .2درصد رطوبت نسبی
برسانیم" .در بکارگیري اصول بهینه سازي مصرف انرژي بهتر است که ابتدا آن دسته از فرصتهاي بهینه سازي بکار بسته شوند که
هزينه اي در بر ندارند و يا داراي هزينه اندکی هستند و سپس اقدام به فرصتهائی با هزينه متوسط و زياد به عمل آيد (اقتباس از:
حاج سقطی) .بنابراين ساختمان بايد به نوعی طراحی و از مصالحی ساخته شود که در دسترس و قابل اجراء بوده و از دوام کافی
برخوردار باشد ،ضمن اينکه شرايط دشوار اقلیمی را تا حد امکان تعديل نموده و از مصرف بی رويه انرژي هاي فسیلی براي مقابله
با آن شرايط ،جلوگیري کند .هر قدر دما و رطوبت هواي خارج نسبت به منطقه آسايش اختالف بیشتري داشته باشد ،نقش جداره
حساستر می شود .بنابراين بايد انتخاب مصالح و جزئیات اجرايی با دقت بیشتري صورت گیرد(اقتباس از ::طاهباز).
" معماري جديد بايد حتماً از مصالح رايج در محل استفاده نمايد و محدوديتهاي اقلیم را به دقت در نظر گیرد"(ديــبا و
يقینی.)24،13.2،

 -2-9معماری اقلیمی
"معماري اقلیمی همان طراحی ساختمان است که در آن آسايش انسان فداي زيبايی ساختمان نشود و دانشی است که شیوه
استفاده از عناصر اقلیمی در جهت طراحی اصولی ساختمان را امکان پذير می سازد"(رزم ،ديزاوندي ،بخارائی نژاد ،زمانی.)1311،

 -6-2-9معماری منطقه گرم و خشك
در اقلیم گرم و خشک ،زمستان بسیار سرد و تابستان بسیار گرم است ،لذا ساختمان بايد جهت مقابله با هر دو معضل طراحى
شود و چنانچه پیشتر بیان شد گناباد داراي چنین اقلیمی است .معماري مسکن بسیاري از شهرهاي فالت مرکزي داراي معماري
درونگرا هماهنگ با اين نوع اقلیم میباشند .
در اقلیم بسیار گرم ساختمان بايد به گونه اي طراحی شود که حرارت خارج را به خود جذب نکند ،به ويژه حرارتی که توسط
اشعه مستقیم آفتاب تولید می شود ..ضخامت بام و يا دو جداره بودن آن نیز بهتر می تواند حرارت داخلی را از افراط و تفريط حفظ
کند .جنس اين گونه بامها بهتر است از مواد گلین (کاه گل) باشد زيرا حرارت ناشی از تابش شديد خورشید در سطح آنها متراکم

3

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

می شود و کمتر نفوذ می کند .استفاده از ديوارهاي ضخیم يا دواليه و يا ديوارهاي عايق حرارت از ديگر موارد کنترل دماي اينگونه
بناهاست.
مصالح ساختمانی در هر شرايط آب و هوايی به نوعی عمل میکند ،به طوري که در آب و هواي گرم و خشک نوع مصالح به کار
رفته در میزان راحتی ساکنان در ساختمان تأثیر زيادي دارد .در اين اقلیم(منظور اقلیم شهر گناباد است) مصالح ساختمانی به نحوي
بايد انتخاب شوند که در مقابل گرما مقاومت فراوانی داشته و از ظرفیت حرارتی بااليی برخوردار باشند .از جمله مصالحی که
سازندگان بنا از آن استفاده میکنند گل و مشتقات آن است ضخامت ديوارها بايد به گونه اي باشد که بتواند در مقابل تابش طوالنی
نور خورشید مقاومت کند ،همچنین رنگ مصالح به کار برده شده در بنا بايستی روشن باشد تا بتواند مقدار زيادي از انرژي خورشید
را منعکس نمايد ،رنگ روشن خاك بهترين رنگ مصالح انتخابی در منطقه گرم و خشک است (خدابخشی ،مفیدي)  .جداره هاي
مختلف می توانند زمانهاي تأخیر متفاوتی داشته باشند که انتخاب آن به شرايط آب و هوايی و جهت استقرار جداره بستگی دارد.
به عنوان مثال در شرايط گرم جداره هاي رو به شرق چنانچه داراي زمان تأخیر کم حدود .-4ساعت باشد ،انتقال حرارت در اوج
گرماي بعد از ظهر صورت می گیرد ،در حالیکه چنین جداره اي با زمان تأخیر زياد حدود  9-14ساعت ،گرما را تقريباً بعد از غروب
آفتاب که هواي بیرون خنک شده است به داخل هدايت می کند .جداره هاي ساختمانی سبک نظیر جداره هاي چوبی يا متخلخل
داراي زمان تأخیر کم حدود صفر تا  .ساعت و جداره هاي سنگین نظیر خاك ،آجر ،بتن ،خشت داراي زمان تأخیر زياد حدود  2تا
 14ساعت و يا بیشتر هستند(طاهباز).

 9-9مصالح بومی
 6-9-9خشت
خانه هاي گلی در تبادل حرارتی با محیط اطراف خود عايق خوب و مناسبی محسوب می گردد و با ترکیب آن با مواد ديگر
عايق ضد رطوبت مفیدي حاصل می شود .شايد بتوان” معماري با خاك ”را جزئی از معماري بومی به حساب آورد زيرا در هرمنطقه
از جهان از خاك بر حسب شرايط اقلیمی و آب وهوايی استفاده نموده اند .توجه به اين نوع معماري در عصر حاضر ،که عصر بحران
انرژي نام گرفته ،گامی است در جهت صرفه جويی در مصرف انرژي و بازگشت به فرهنگ بومی ومنطقه اي .خشت (خشت خام)،
گل ورز داده شده اي است که سپس شکل گرفته و خشک شده است .خشت در هزاره چهارم قبل از میالد به صورت دست ساز و
معموالً با شکلهايی نامنظم مانند سیگار برگ تهیه می شده است (دفتر تدوين و ترويج مقررات ملی ساختمان139.،ص.(21
شايد برخی بر اين تصور باشند که اين نوع معماري تنها براي ساخت خانه هاي فقیرانه و محقر به کارگرفته می شود و بناهاي
گلی نمی توانند از استحکام و پايداري الزم برخوردار باشند اما با ارائه مثالهايی چون ديوار چین و باروهاي عظیم دفاعی که در قرن
 12در اطراف بسیاري از شهرهاي جنوب اروپا ،آفريقا و خاورمیانه بنا گشته اند ،بر پايداري و استواري و ماندگاري اين نوع معماري
تاکید کرد” .معماري با خاك“ ،معماري است منطبق با فرهنگ و اقلیم .به سبب فرهنگها و اقلیم هاي متفاوت از روشها و فنون
متفاوتی در معماري با خاك بهره گرفته شده است و بنابراين کمتر شباهتی را می توان در آثار معماري گلی آنها مشاهده کرد .اما
به طور کلی می توان به دو روش ”چینه گلی” و ” ساخت با اَدُب ”(خشت کاهگل) اشاره نمود.
با تأملی در معماري کوير به اين نتیجه خواهیم رسید که خشت جزء الينفک آن به حساب میآيد .خانههايی با ديوارهاي قطور
خشتی که به عنوان عايق حرارتی و برودتی عمل میکنند ،در تابستان هوايی مطبوع و در زمستان هوايی گرم خواهند داشت .آجر
با معماري کوير غريبه است .خانههايی که به هوس صاحبخانه بر خالف خانههاي معمولی با آجر ساخته شدهاند ،هر دو اين آب و
هواها يعنی هواي تابستانی و زمستانی قابل تحمل نیستند؛ به ديوار اين خانهها در تابستان حتی نمیتوان نزديک شد .مسئله ديگر
شوره است که بطور کلی آجر را پوك خواهد کرد(نورتقانی ،رحیمی . )1313
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 2-9-9مزایای خشت
آلودگی محیط زيست ايجاد نمی کند ،همسازي با طبیعت ،بوم آورد(خودبسندگی) (مسرت ،1314 ،ص )11.ارزان است ،ذخیره
جرم حرارتی ،خواص انتقال حرارتی بهینه براي گرمايش زمستانی و سرمايش تابستانی دارد ،از آنجا که خاك مناسب براي ساخت
وساز در اکثر مناطق مسکونی جهان وجود دارد ،تولید خشت تنها  1درصد از انرژي مورد نیاز براي تولید آجر يا سیمان پرتلند را
الزم دارد ،انتقال صوتی بسیار کم است ،خاك می تواند برقراري تعادل رطوبتی در داخل ساختمان را بهتر از هر مصالح ساختمانی
سنتی ديگري انجام دهد ،خشت غیر سمی است .يکی از خصوصیات ويژه خشت آن است که می توان آن را در ابعاد مدوالر تولید
کرد .مالت چسباننده آن ،يعنی گل (به ضخامت1.2تا 2/.سانتیمتر) به سرعت خشک می شود .سرعت اجراي آن در مقايسه با چینه
يا خاك کوبیده بیشتر است (ويسه ،خدابنده ،حکاکی فرد ،طهماسبی .)1399برجسته ترين ويژگی فیزيکی خشت در بین ديگر
مصالح شکل پذيري و قابلیت درآمدن به گونه هاي مختلف است .همچنین رنگ روشن خشت ،دلیل ديگري بر بازتاب اشعه ي
سوزان خورشید است(معماريان غالمحسین،13.3،ص.)221

 9-9-9معایب خشت
وزن زياد ،کمی مقاومت خشک و تر ،ضعف در برابر آب ،جمع شدگی و انقباض خشک همراه با ترك ،حساسیت نسبت به میزان
تراکم حین ساخت و رطوبت اولیه ،کم دوام در حمل و نقل و ضعف ناشی از ناهمگونی در ابعاد ،پوسته شدن و پودره شدن(مقررات
ملی ساختمان ،139.ص 21و )32از هم پاشیدگی به علت نوسانات حرارت در طی شبانه روز که عموماً در نواحی سايه گیر بنا
مشاهده می شود .شوره زنی ناشی از وجود نمک هاي محلول در ساختار خشت که معموالً زمان قرارگیري خشت در مجاورت
رطوبت ،محقق می گردد .و خورده شدگی که با نفوذ موريانه در نمونه هاي خشتی الیاف دار(خصوصاً نمونه هاي داراي الیاف کاه)
بروز می يابد .که براي جلوگیري از نفوذ حشرات و حیوانات موذي الیاف خارشتر و يا مخلوط گچ و خاك و شفته آهکی به کار می
رفته است (مسرت ،1314ص.)132

 4-9-9شکل خشت
خشت ها معموالً به اشکال مکعب مستطیلی ساخته می شوند .حجم معمول آن ها ) )cm3 20× 20× 5می باشد .نصف يک
خشت را يک زاو و يا همان آجر گويند .يک چهارم يک خشت را نیزيک نیمه می نامند (دفتر تدوين و ترويج مقررات ملی ساختمان
 139.ص 21و. )32

 -4بررسی پارامترها
در اين پژوهش سعی شده است آسايش يا عدم آسايش انسان با استفاده از نرم افزار ديزاين بیلدر ورژن -2222 ، 4.2.2.2.4
 2214ارزيابی شود .نتايج حاصل از اين مقاله نشان میدهد که با زنده سازي دوباره معماري سنتی ايران در گناباد ،با تکیه بر منابع
طبیعی انرژي ومصالح بومی تثبیت يافته می توان در کاهش مصرف انرژي حرکتی قابل توجه نمود .از آنجا که مصرف انرژي براي
برقرارکردن شرايط آسايش در ساختمانها زياد می باشد .بنابراين ،راههاي کاهش مصرف و يا ذخیره آن ضروري می باشد .در اين
راستا با استفاده از نرم افزار ديزاين بیلدر ابتدا مصرف انرژي براي يک نمونهx129متري مسکونی واقع در بیلند گناباد ،ساخته شده
به سبک سنتی و مصالح بومی محاسبه شده و در مرحله بعد همان نمونه با شرايط مشابه با مصالح غیربومی که امروزه اجرا می شود
مورد محاسبه قرار گرفته و در مرحله سوم نمونهاي با شرايط مشابه اما با مصالح پیشنهاد شده و هر سه نمونه بلحاظ بهینه شدن
مصرف مقايسه می شود و در نهايت آنچه مطلوب است طرحی جديد همخوان با معماري بومی ارائه شده با کاربرد خشت تثبیت
شده بهلحاظ کاهش مصرف انرژي میباشد.
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 6-4تعاریف و داده های مربوطه
 6-6-4قابلیت هدایت حرارتی
مقدار حرارتی که در يک ثانیه از يک مترمربع عنصري همگن به ضخامت يک متر ،در حالت پايدار می گذرد ،در زمانی که
اختالف دماي دو سطح طرفین عنصر برابر يک درجه کلوين است .واحد ضريب هدايت حرارت [ ]w/m.kاست(مبحث11مقررات
ملی.ص.)9

 2-6-4ظرفیت گرمایی
ظرفیت به وزن مخصوص و گرماي ويژه آنها بستگی دارد .هرچه وزن مخصوص يک جسم بیشتر باشد ،ظرفیت حرارتی آن
بیشتر است .ظرفیت حرارتی ديوارها نیز به ضخامت،فشردگی و گرماي ويژه مصالح آنها بستگی دارد.
نکته :هر چه ظرفیت حرارتی يک ديوار بیشتر باشد گرماي خارجی با سرعت کمتري به داخل راه می يابد و در نتیجه تأخیر
بیشتري در زمان رسیدن سطوح داخلی به حداکثر دماي خود نسبت به سطوح خارجی روي می دهد.
نکته :هر چقدر ظرفیت و مقاومت حرارتی بیشتر شود نوسان سطوح داخلی کمتر می شود.
براي کاهش دادن تغییرات دماي هواي داخلی بايد ظرفیت حرارتی افزايش يابد (اسکندري ،ص . )21

 9-6-4مقاومت حرارتی
نسبت ضخامت اليه به ضريب هدايت حرارتی آن .مقاومت حرارتی جدار متشکل از چنداليه مساوي با مجموع مقاومت هاي
هريک از اليه هاست .مقاومت حرارتی مشخص کننده قابلیت عايق بودن يک يا چند اليه از پوسته يا کل پوسته از نظر حرارتی
است .مقاوت حرارتی با  Rنمايانده می شود و واحد آن [ ]M2K/Wاست (ص11مبحث 11مقررات ملی).
ارتباط مستقیمی با هدايت حرارت دارد .مقاومتی است که ديوار در برابر انتقال حرارت از يک سمت به سمت ديگرش ايجاد می
کند.
نکته :هر چه ضريب هدايت حرارتی يک ديوار کمتر باشد مقاومت حرارتی آن بیشتر است و در نتیجه مقدار گرماي انتقال يافته
از آن ديوار کمتر است ( اسکندري ،ص .)21

 4-6-4دادههای آب و هوایی مورد استفاده گناباد
دماهاي مورد استفاده جهت تحلیل نمونه هاي مورد بررسی در نرم افزار ديزاين بیلدر دماهاي موجود طبق آمار بیست ساله
ايستگاه سینوپتیک میباشد که براي هر شهري بصورت مجزا موجود بوده و در قسمت مربوط به تنظیمات دما در نرم افزار طبق آن
شهر بايد تغییرات اعمال و اين دماها لحاظ گردد که در اين پروژه گناباد مدنظر بوده است.
جدول  -6میانگین دمای ماهانه گناباد
دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتامبر

آگوست

جوالي

ژوئیه

می

آوريل

مارس

فوريه

ژانويه

ماههاي سال

19.2

21.1

24.3

2..2

24.3

21.1

19.2

1..2

12.9

11.1

12.9

1..2

میانگین دماي
هواي ماهانه

 -2-4مدل اولیه خانه
 6-2-4ویژگی های بنای قدیمی
ساخت اولیه خانهها در منطقه از خشت و گل بصورت يک طبقه بوده است با ديوارهايی حجیم که نماي خارجی با اندود کاه
گل پوشش داده می شد و در سمت داخل بطور معمول از گچ استفاده می کردند .سقف اتاقها در ارتفاعی حدود  4متر يا بیش از
آن ساخته می شد تا با انتقال گرماي هوا در تابستان به باال از طاقت فرسا شدن محیط جلوگیري کند .سقفها در بسیاري موارد
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ضخیم و در قسمتهايی بحالت گنبدي و در کل پوشش شده با کاه گل می باشد .براي جلوگیري از سنگینی بیش از حد ديوارها در
قسمتهايی باايجاد طاقچه هايی با قوس در باال از حجم ديوار کاسته شده که به نوعی هم براي تزيین داخلی کاربرد داشته است و
هم فضايی براي قراردادن اشیا و ظروف بوده است .پنجره هايی کوچک براي ورود نور و هوا در حجم کوچک ساخته می شد تا در
حین ورود نور از ورود سرما و گرما هم جلوگیري شود.

شکل  -6ایجاد طاقچه های دیواری-خانه موجود خواجه

شکل  -2سقف از خارج -خانه خواحه بیدختی موجود در

بیدختی(میراث فرهنگی گناباد)

منطقه (میراث فرهنگی گناباد)

ديوارهاي خارجی اين بناها نیز از خشت و گل بوده است با نمايی از کاهگل که گاه آنرا تزيینات می کردند و يا بعلت انعطاف
پذيري در ابتداي اجرا نقوشی را برآن حک می کردند .البته اين کاهگل به مرور زمان در اثر فرسايش نیاز به بازسازي دارد که اين
بازسازي بعلت موجود بودن و در دسترس و ارزان بودن مصالح مورد نظر (کاه+گل که از خاك موجود در منطقه می باشد) کار
دشواري نیست.

شکل  -9تزیینات دیوار حیاط -خانه شریعت موجود در

شکل  -4خانه قوامی موجود در منطقه (میراث فرهنگی

منطقه (میراث فرهنگی گناباد)

گناباد)

 9-4پارامترهای طراحی
آنچه در اين پروژه مدنظر است بهینه سازي مصرف انرژي با کاربرد مصالح بومی چون خشت می باشد .بنابراين سه طرح مجزا
مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار گرفت و در نهايت مقايسه شد که در زير به لحاظ مشخصات ساختمانی ارائه می شود.
جدول  -2مشخصات ساختمان بومی در گذشته(نگارنده)
مشخصات
درنظر
گرفته شده

مصالح ديوار از خارج
به داخل

ضخامت
ديوار

ارتفاع
کف تا
کف

پوشش بام

مصالح
کف
محوطه

تعداد
پنجره در
سطح برابر

توضیحات

کاهگل+خشت+گچ

 32تا 22
cm
متغیر

 4/.تا
m 2/.
متغیر

کاهگل+
خاك رس

خشت
وگل

 2عدد

ابعاد پنجره

)m2)1.2x1

جهت
استقرار
ساختمان
شمالی-
جنوبی

.
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جدول  -9مشخصات ساختمان اجراشده امروزی(نگارنده)
مشخصات
درنظر
گرفته شده

مصالح ديوار از
خارج به داخل

ضخامت
ديوار

ارتفاع
کف تا
کف

پوشش
بام

مصالح
کف
محوطه

تعداد پنجره
در سطح برابر

ابعاد پنجره

توضیحات

آجر+سیمان

cm 32

m3/.

قیر،
ايزوگام

موزايیک

4عدد

)m2)1..x1.2

مشخصات
درنظر
گرفته شده

مصالح ديوار از
خارج به داخل

ضخامت
ديوار

توضیحات

کاهگل+خشت
تثبیت شده با
سیمان
ياخاکستر +گچ

32cm

جهت
استقرار
ساختمان
متغیر

جدول  -4مشخصات ساختمان پیشنهادی(نگارنده)
ارتفاع
کف تا
کف

4m

پوشش بام

کاهگل+
خاك رس

مصالح
کف
محوطه

تعداد پنجره
در سطح برابر

خشت
وگل

 2عدد

ابعاد پنجره

)m2)1..x1

جهت
استقرار
ساختمان
شمالی-
جنوبی

 -5نمونه های تحلیل شده
 6-5مورد اول ،طرح براساس مصالح بومی
براي محاسبه در نرم افزار ديزاين بیلدر بعد از ترسیم کار بحالت سه بعدي بايد تمام موارد دخیل در اسايش حرارتی براي نرم
افزار تعريف شود که در ابتدا به مورد اول يعنی نمونه اي که طبق شرايط گذشته تحلیل شده است می پردازيم.

شکل  -5سه بعدی خانه قدیمی بهلول وضع موجود در نرمافزار
(نگارنده)

شکل  -1سه بعدی نمونه (x862نگارنده)

جهت انجام مقايسه دقیق تر دو مکان بايد به لحاظ آيتم هاي مختلف (مساحت ،ارتفاع ،تعداد و جهت پنجره) وساير موارد
يکسان لحاظ گردند سپس به بررسی آيتم مورد نظر که در اين پروژه مصالح مصرفی می باشد پرداخت .بدين منظور نمونه  x129با
شرايط يکسان در نظر گرفته شده است.
دماي نقطه گرمايش براي زمستان  19در نظر گرفته شده است( .طبق ايستگاه هواشناسی سینوپتیک پايه درجه روز گرمايش
براي گناباد  19می باشد) .دماي نقطه روز سرمايش براي تابستان  21در نظر گرفته شده است(.برمبناي ايستگاه سینوپتیک) .نکته
اينکه هرچه نقطه گرمايش کمتر و سرمايش بیشتر باشد انرژي کمتري استفاده می شود.
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شکل  -7دماهای مربوط به نقطه گرمایش و سرمایش (نگارنده)
جدول  -5دیوار خارجی در نمونه اول(نگارنده)
تعداد اليه

ضخامت ديوار

 4اليه

42 Cm

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت اليه
4.5 cm

مقاومت حرارتی(مبحث)11
0.037

خشت

30 cm

0.27

کاهگل

4.5 cm

0.037

گچ

1 cm

0.017

کاهگل

جدول  -1سقف در نمونه اول(نگارنده)
تعداد اليه

ضخامت سقف

 2اليه

.2 Cm

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت اليه
5 cm

مقاومت حرارتی(مبحث)11
0.041

خاك رس

4 cm

0.027

خشت

25 cm

0.23

چوب

10 cm

0.67

کاهگل

5 cm

0.041

گچ

1 cm

0.017

کاهگل

جدول  -7دیوار داخلی در نمونه اول(نگارنده)
تعداد اليه

ضخامت سقف

 .اليه

22 Cm

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت اليه
1 cm

کاهگل

2 cm

0.016

14 cm

0.13

گچ
خشت
کاهگل
گچ

2 cm

مقاومت حرارتی(مبحث)11
0.017

0.016
1 cm

0.017

مقاومت حرارتی تمام مصالح در باال با استناد به مبحث 11مقررات ملی آورده شده است ويااز طريق هدايت حرارتی استخراج
شده است .از طريق نسبت ضخامت ديوار به هدايت حرارتی مصالح مزبور(راهنماي مبحث  11صرفه جويی در مصرف انرژي،ص.)1.
مورد بعدي در آيتم هاي نرم افزار مربوط به پنجره ،تعداد و اندازه آن و نوع شیشه و پنجره بکار رفته است که در شرايط مشابه
براي  3نمونه يکسان در نظر گرفته شده است (ت  .)4-1-2که از نوع ساده در ابعاد  x1.51.2می باشد .سايبان داخلی يا همان پرده

1

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

با بافت متوسط و سايبان خارجی در باالي پنجره با پیش آمدگی  32سانتی متر می باشد .جنس فرم و تقسیمات پنجره يکسان
است.

شکل  -8تنظیمات مربوط به پنجره (نگارنده)

میزان انرژي قسمت روشنايی و نوع وسیله روشنايی در سه نمونه يکسان است همچنین نوع وسیله گرمايشی و سرمايشی و
راندمان آنها و میزان مصرف و زمان مصرف در آيتمهاي جدا تعريف شد که هرسه يکسان می باشد.

شکل  -3نمودار و جدول كامل مربوط به تمام انرژی های مصرفی كل ماههای سال (نگارنده)

آنچه در تغییر نوع مصالح مصرفی مدنظر است میزان مصرف انرژي کمتر و به نوعی بهینه سازي مصرف انرژي است بدين ترتیب
مهمترين آيتم که در اين جداول و نمودارها مدنظر قرار میگیرد میزان انرژي مصرفی در سرمايش و گرمايش محیط است پس
بصورت جدا نمودار گرمايش و سرمايش را بايد ترسیم نمود.

شکل  -61مودار مربوط به انرژی های گرمایش و سرمایش كل

شکل  -66نمودار و جدول مربوط به انرژی های گرمایش و

ماههای سال (نگارنده)

سرمایش ساالنه (نگارنده)
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جدول  -8نمودار مربوط به انرژی های گرمایش و سرمایش كل ماههای سال (نگارنده)
Zone Heating
kWh
1202.103
718.8852
360.6724
0
0
0
0
0
0
0.706563
159.6534
421.4117

نمونه شماره 1
Total Cooling
kWh
0
0
0
-314.5011
-1722.341
-2797.717
-3020.048
-2893.574
-2011.47
0
0
0

Date/Time
01/01/2016
02/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
05/01/2016
06/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
09/01/2016
10/01/2016
11/01/2016
12/01/2016

جدول  -3انرژی مصرفی جهت سرمایش و گرمایش بصورت ساالنه در نمونه اول(نگارنده)
Zone Heating

Total Cooling

kWh

kWh

2863.43

-12759.7

Date/Time

 12:22:22ق.ظ

 2-5نمونه دوم ،طرح براساس مصالح غیربومی(به فرض آجر)
تمام آيتم هاي مربوط به در و پنجره ،مساحت ،جمعیت و غیره شبیه نمونه اول است بجز مصالح مصرفی که در نمونه دوم بشرح
زير است.

شکل  -62ساختمان با مصالح غیربومی موجود در منطقه در جهات مختلف با نمودار خورشیدی(نگارنده)
جدول  -3دیوار خارجی در نمونه دوم(نگارنده)
 4اليه

تعداد اليه

ضخامت ديوار

32Cm

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت اليه

مقاومت حرارتی(مبحث)11

اندود -مالت ماسه سیمان

3 cm

0.03/0.7=0.043

آجر سوراخدار ديوا

22 cm

0.28

اندود سیمان

3 cm

0.043

گچ اندود داخلی

2 cm

0.035

11
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جدول  -61سقف در نمونه دوم(نگارنده)
 .اليه

تعداد اليه

32Cm

ضخامت سقف

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت اليه

مقاومت حرارتی(مبحث)11

ورق پیش ساخته قیر اصالح شد

2 cm

0.02/0.23=0.087

مالت ماسه سیمان

3 cm

0.043

تیرچه بلوك سفالی سقف

20 cm

0.26

مالت ماسه سیمان

3 cm

0.043

گچ

2 cm

0.035

جدول  -66دیوار داخلی در نمونه دوم(نگارنده)
 .اليه

تعداد اليه

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت سقف

22Cm

ضخامت اليه

مقاومت حرارتی(مبحث)11

گچ

2 cm

0.035

گچ و خاك

2.5 cm

0.023

آجر سوراخدار ديوار

10.5 cm

0.13

گچ و خاك

2.5 cm

0.023

گچ

2 cm

0.035

شکل  -69نمودار و جدول كامل مربوط به تمام انرژی های

شکل  -64نمودار مربوط به انرژیهای گرمایش و سرمایش كل

مصرفی كل ماههای سال (نگارنده)

ماههای سال (نگارنده)

شکل  -65نمودار مربوط به انرژیهای گرمایش و سرمایش ساالنه (نگارنده)
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جدول  -62انرژی مصرفی جهت سرمایش و گرمایش بصورت ماهانه در نمونه دوم(نگارنده)
نمونه شماره 2
Date/Time

Zone Heating
kWh
1474.285
904.3945
467.67

Total Cooling
kWh
0
0
0

01/01/2016
02/01/2016
03/01/2016

0

-409.21

04/01/2016

0
0
0

-2052.433
-3272.552
-3486.968

05/01/2016
06/01/2016
07/01/2016

0

-3346.035

08/01/2016

0
2.318472
242.0696
578.6373

-2357.896
0
0
0

09/01/2016
10/01/2016
11/01/2016
12/01/2016

جدول  -69انرژی مصرفی جهت سرمایش و گرمایش بصورت ساالنه در نمونه دوم (نگارنده)
Zone Heating

Total Cooling

Date/Time

kWh
3669.38

kWh
-14925.1

 12:22:22ق.ظ

 9-5نمونه سوم ،طرح براساس مصالح بومی تثبیت شده پیشنهادی
تمام آيتم ها شبیه نمونه اول و دوم و با شرايط مشابه فرض شده است بجز مصالح مصرفی که در نمونه سوم بشرح زير است:

شکل  -61ساختمان با مصالح بومی تثبیت شده در جهات مختلف با نمودار خورشیدی(نگارنده)
جدول  -64دیوار خارجی در نمونه سوم(نگارنده)
 2اليه

تعداد اليه

ضخامت ديوار

32Cm

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت اليه

مقاومت حرارتی(مبحث)11

کاهگل

2 cm

0.016

خشت بهینه شده با %1.خاکستر

10 cm

0.145

اليه هوا

5 cm

0.16

خشت بهینه شده با %1.خاکستر

10 cm

0.145

کاهگل

2 cm

0.016

گچ

1 cm

0.017
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نکته :کاهگل متشکل از ماسه خاك رس کاه می باشد که هدايت حرارتی آنها به ترتیب ( 2.12 ،1.. ،2مبحث،11ص )12
میباشد از مجموع آنها عدد  3.22حاصل شده که با تقسیم بر  3می شود  .1.2و مقاومت حرارتی از تقسیم ضخامت اليه بر هدايت
حرارتی حاصل می شود که عدد 2.212براي ضخامت  2سانتی متر است.
جدول  -65سقف در نمونه سوم(نگارنده)
 6اليه

تعداد اليه

42Cm

ضخامت سقف

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت اليه

مقاومت حرارتی(مبحث)11

کاهگل

3 cm

0.025

خاك رس

3 cm

0.02

خشت بهینه شده با %1.خاکستر

20 cm

0.29

چوب

10 cm

0.67

کاهگل

3 cm

0.025

گچ

1 cm

0.017

جدول  -61دیوار داخلی در نمونه سوم(نگارنده)
 .اليه

تعداد اليه

ضخامت سقف

12Cm

اليه ها از خارج به داخل به تفکیک

ضخامت اليه

مقاومت حرارتی(مبحث)11

گچ

1 cm

0.017

کاهگل

2 cm

0.016

خشت بهینه شده با %1.خاکستر

10 cm

0.145

کاهگل

2 cm

0.016

گچ

1 cm

0.017

شکل  -67نمودار و جدول كامل مربوط به تمام انرژی های

شکل  -68نمودار مربوط به انرژی های گرمایش و سرمایش كل

مصرفی كل ماههای سال (نگارنده)

ماههای سال (نگارنده)
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جدول  -67انرژی مصرفی جهت سرمایش و گرمایش بصورت ماهانه در نمونه سوم(نگارنده)
نمونه شماره 3
Zone Heating
kWh

Total Cooling
kWh

Date/Time

1023.424

0

01/01/2016

598.0078

0

02/01/2016

297.9808

0

03/01/2016

0

-269.5628

04/01/2016

0

-1552.345

05/01/2016

0

-2531.319

06/01/2016

0

-2737.3

07/01/2016

0

-2616.941

08/01/2016

0

-1802.843

09/01/2016

0.224356

0

10/01/2016

118.042

0

11/01/2016

329.3396

0

12/01/2016

جدول  -68انرژی مصرفی جهت سرمایش و گرمایش بصورت ساالنه در نمونه سوم(نگارنده)
Zone Heating

Total Cooling

kWh

kWh

2367.018

-11510.31

Date/Time

 12:22:22ق.ظ

شکل  -63نمودار مربوط به انرژی های گرمایش و سرمایش ساالنه (نگارنده)

1.

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

 -1بحث و نتیجه گیری
از بررسی نمونه هاي باال و نمودارها و جداول به آنچه در مقايسه مصارف انرژي در سه نمونه مختلف می توان بدان رسید به
شرح زير است:
ابتدا مقايسه نمونه اول و دوم :با توجه به جداول  .-1-12-2و  .-2-12-2که مربوط به مصرف انرژي ساالنه می باشد با بررسی
کاهش يا افزايش مصرف انرژي سرمايشی به اين نتیجه می رسیم که در نمونه دوم(مصالح غیربومی) ( kwh) 14.5%افزايش مصرف
انرژي ايجاد شده است .و به میزان ( kwh) 21.96%افزايش مصرف انرژي گرمايشی وجود دارد.
مقايسه نمونه اول و سوم :با توجه به جداول  .-1-12-2و  .-3-12-2که مربوط به مصرف انرژي ساالنه می باشد با بررسی
کاهش يا افزايش مصرف انرژي سرمايشی به اين نتیجه می رسیم که در نمونه سوم که نمونه پیشنهادي پروژه است ما کاهش مصرف
انرژي حتی نسبت به نمونه اول که نمونه ساخت بومی و همخوان با منطقه بوده است را داريم يعنی اختالف مصرف انرژي در انرژي
سرمايشی ( kwh) 9.8%و در انرژي گرمايشی ( kwh) 17.3%می باشد.
مقايسه نمونه دوم و سوم :با توجه به جداول  .-2-12-2و  .-3-12-2که مربوط به مصرف انرژي ساالنه می باشد با بررسی
کاهش يا افزايش مصرف انرژي سرمايشی به اين نتیجه می رسیم که اختالف انرژي در ساختمان غیربومی که امروزه در حال ساخت
است با نمونه پیشنهادي در مصرف انرژي سرمايشی ( kwh)23%و در انرژي گرمايشی ( kwh)35.5%می باشد .و در پايان به اين
مهم دست يافتیم که ساختمانی براي بنا پیشنهاد داده شود که هم همخوان با محیط و اقلیم منطقه باشد و هم با محیط زيست
ناسازگار نباشد وبه لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه بوده و از همه مهمتر در اين دنیاي بحران انرژي سوخت کمتري مصرف شود.

شکل  -21مقایسه مصرف انرژی سه نمونه كار در نمودار(نگارنده)

شکل  -26مقایسه مصرف انرژی سه نمونه كار در نمودار(نگارنده)

با توجه به بررسی هاي انجام گرفته ساختمان بومی و همخوان بنايی است ساخته شده از خشت با حیاط مرکزي و کمترين
ارتباط ممکن با محیط خارج از سايت .ديوارها حجیم ،پنجره ها داراي حداقل مساحت و با کمترين تعداد می باشد درهاي ورودي
هر اتاق کوتاه و با عرض کم است .نماها از مصالح روشن کاهگل می باشد تا کمترين جذب انرژي خورشیدي حاصل شود همچنین
12
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کف بامها .و اينکه خانه هاي امروزي از آجر وسیمان و ايزوگام و قیر با تعدد پنجره ها در جهات مختلف بدون توجه به تابش افتاب
تابستان محیطی ساخته است غیرقابل تحمل که براي زيستن در چنین محیطی بايد آنقدر انرژي مصرف کرد تا به شرايط آسايش
نزديک شد.

تشکر و قدردانی:
سپاس خداي منان را که ان بزرگ معمار هستی روشنگر فکر و انديشه ماست  .تشکر از اساتید عزيزي که لطف بی نظیرشان را در مسیر
آموزش دريغ نمی دارند  .قدردانی می کنم از سرورانم پدر و مادر که همواره بزرگترين اساتیدم در زندگی بودند و همسر گرامی که بهترين همراه
و ياري دهنده من هستند.
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 -2اسکندري ،تنظیم شرايط ،استاد دانشگاه ازاد واحد ابادان ص 21
 -3الیاده ،میرچا ،)13.2(،رساله در تاريخ اديان ،ترجمه جالل ستاري ،چاپ اول ،انتشارات سروش ،تهران.
 -4بهرام زاده ،حسین علی ،)1392( ،توسعه پايدار ،نشريه تدبیر ،شماره ،134تهران
 -.حاج سقطی ،اصغر بهينه سازى مصرف انرژى در ساختمان ،استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشکده مکانیک(
/http://mech.just.ac.ir
 -2خدابخشی شهره  ،مفیدي سید مجید ،ساخت و ساز پايدار در ارتباط با معماري سنتی ايران ،سومین همايش ملی انرژي
ايران دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد خوراسگان ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم وتحقیقات iran-eng
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 -.دفتر تدوين و ترويج مقررات ملی ساختمان ،139.،مقررات ملی ساختمان ايران ،مبحث ششم ،بارهاي وارد برساختمان
چاپ چهارم ،ص  21و 32
 -9داراب ديــبا و شهريار يقینی13.2،؛«تحلیل و بررسی معماري بومی گیالن» ،مجلة معماري و شهرسازي ،شماره 24
 -1رزم ،سمانه؛ ثابت ديزاوندي ،لیال؛ بخارائی نژاد ،سعید؛ زمانی ،زهرا؛ 1311برنامه ريزي در جهت معماري اقلیمی با بهره
گیري از شاخصهاي بیوکلیماتیک به منظور توسعه پايدار؛ مطالعه موردي شهر گناباد)اولین همايش ملی بیابان)
 -12سفاليی فرزانه 1392،پايداري عناصر اقلیمی در معماري سنتی ايران(اقلیم گرم و خشک)مجموعه مقاالت سومین همايش
بهینه سازي مصرف سوخت در ساختمان .ص1.4-133
 -11طاهباز منصوره  ،نقش جداره هاي ساختمان در تأمین اسايش حرارتی ساکنین و کاهش مصرف انرژي هاي فسیلی،دانشگاه
شهید بهشتی
 -12قباديان وحید ،)1399( ،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ايران ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 -13مجتهدزاده فهیمه،پوالدي علی ،پژوهش تطبیقی معماري بوم آورد ناحیه کويري با سیستمهاي انرژي پايدار ،اولین همايش
بهینه سازي مصرف سوخت کشور ،ص412-4.1
 -14محمدزاده ،رحمت ،)1311( ،ارزيابی عوامل اقلیمی مساکن سنتی و جديد روستاي کهنمو ،فصل نامه فضاي جغرافیايی،
شماره ،31اهر.
 -1.مسرت حسین ،1314 ،از خاك تا خشت (خشت از ديدگاه معماري و مردم شناسی) ناشر يزدا.ص.12ص ،32ص،11.
،ص132
 -12مرتضوي حسن ،میرزاده سونیا 1312 ،نقش خشت در شکل گیري معماري سنتی در اقلیم گرم و خشک -مقالههاي
همايشهاي ايران  .اولین کنفرانس معماري و فضاهاي شهري پايدار  .گروه پژوهش هاي کاربردي پرمان
 -1.نورتقانی عبدالمجید ،و رحیمی روح اله ،1313 ،ارزش هاي از ياد رفته معماري ايران در بهینه سازي مصرف انرژي،
معماري منطقه گرم و خشک ،معماري بافت مسکونی يزد ،کارشناسان ارشد معماري  ،دانشکده هنر ومعماري ،دانشگاه
شیراز
 -19ويسه سهراب  ،خدابنده ناهید ،حکاکی فرد حمیدرضا  ،ارائه روش هاي مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد  .فناوري
مسکن و محیط روستا ،فرهنگ طهماسبی1399
19- Arvind Chel, G.N.Tiwari. (2009) ”Performance evaluation and life cycle cost analysis of
”earth to air heat exchanger integrated with adobe building for New Delhi composite climate
, Energy and Buildings, vol.41 , pp.56-66
)20- Taha Ashour, Hansjorg Wieland, Heiko Georg, Franz-Josef Bockisch, Wei Wue. (2010
”The influence of natural reinforcement fibres on insulation values of earth plaster for straw
bale buildings” , Materials and Design , vol.31 , pp.4576-4585
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The use of local materials - traditional building in order to optimize
heat energy
Case Study: Gonabad Bilondī residential texture –Tarykhy
Abstract
Excessive consumption of fossil fuels is causes of global warming and irreparable damages on the world's
environment. Today, more than 30 percent of Iran's total energy consumption is used in residential buildings
that more than half of it is for heating and cooling. Using of indigenous knowledge and materials and the
techniques and local materials provides more resistance against heat and cold protection and better comfort
conditions in different geographical areas; In other words, indigenous of buildings has a direct relation with
optimizing of energy consumption. Assuming that vernacular architecture has the lowest impact on the
ecosystem and the environment and the new architecture practices regardless of the climate and local
conditions has created certain problems for the residents of buildings, This approach utilizes local materials
(clay) try to optimize energy consumption and in this regard paid to checking the hypothetical identical
examples (in terms of location and users) in warm and desert native environment (Gonabad) with
consumable materials other than brick and optimized clay, (In the first instance Clay, in the second brick
and third sample optimal adobe) To cite results from Design Builder analysis, energy efficiency is proven
with using of localization. Because clay was weak in terms of strength and today does not apply, in the
proposed final optimal clay is used with different conditions. This research is conducted with the combined
approach and collect data according to library, field and documentary studies and in the end, by
investigation samples in Design Builder license 4.2.2.2.4 software, this results is achieved:
In available sample with local materials, energy consumption in summer is 12759.65 Kwh and in winter
2863.43 Kwh. In second sample or current situation and modern making situation, energy consumption in
summer has been 14925.1 Kwh and in winter 3669.38 Kwh. In third sample or suggested situation with
established local materials, energy consumption of summer is 11510.31 Kwh and in winter 2367.018 Kwh
and finally with Comparison three samples in software can be reached following results:
The first and second sample: in second sample (non-native materials) 14.5% Increase
The first and third sample: The difference of consumption in old building with clay and suggested clay in
cooling energy is 9.8% and in heating energy is 17.3%.
The second and third sample: The difference of consumption in non-domestic buildings with suggested
sample in cooling energy is 23% and in heating energy is 35.5%. The overall result Research suggests that
local materials in all climates can be used appropriately and efficiently and Influences on structure and
quality of building. According to results it is suggested by using of local materials and consonant with
future building climate, obtain energy efficiency that has economic efficiency and reduce fossil fuel
consumption in this energy crisis.
Keywords: optimization, local materials, ecosystems, Design Builder
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بررسي و تحليل رضایتمندي شهروندان از روند تبدیل روستا به شهر
(نمونهموردي :شهرجدیدخليل شهر)
الهه صفی جهانشاهی ،6صدیقه راد ،2مهدی

خداداد*9

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد توسعه روستايی ،دانشگاه حکیم سبزواري.
 -2دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهريزي روستايی دانشگاه زنجان.
 -3کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهريزي روستايی دانشگاه گلستان.
Khodadadmehdi91@yahoo.com

چکیده
گسترش تدريجی کالبد شهر به پیرامون و دست اندازي شهر به اراضی روستاهاي اطراف ،محدوديتها و زيانهاي
کالبدي اقتصادي ،اجتماعی و محیطی خاص خود را نیز تحمیل مینمايد؛ از يکسو ساختار معیشت روستا تحت
تأثیر همجواري با شهر به تدريج تغییر ماهیت داده و از مکانی تولیدي به کانونی بیهويت و انگلشهر تبديل
میشود .اين بررسی با استفاده از روش کتابخانه اي و میدانی و با روش توصیفی ،به بررسی و تحلیل رضايتمندي
شهروندان از روند تبديل روستا به شهر خلیلشهر پرداخته است .روش جمعآوري اطالعات در اين پژوهش مبتنی
برمطالعات کتابخانهاي و بررسیهاي میدانی بوده است .طبق بررسیهاي انجام شده اکثريت پاسخگويان از لحاظ
بُعد اجتماعی و محیطی از ايجاد شهر خلیلشهر راضی و  .9/21درصد از لحاظ بُعد اقتصادي ناراضی بودهاند.
بنابراين روند تبديل روستا به شهر در مورد شهر خلیلشهر در ابعاد اجتماعی و محیطی موفق و در بُعد اقتصادي
ناموفق ارزيابی شده است .همچنین با ايجاد شهر خلیلشهر از میزان مهاجرت روستايیان به شهر کاسته نشده است
و اين روند همچنان ادامه دارد .ايجاد شهر خلیلشهر نتوانسته است از میزان بیکاري کم کند .با ايجاد شهر
خلیلشهر میزان دسترسی ساکنان اين شهر و روستاهاي تحت نفوذ آن به خدمات بهبود يافته است و پاسخگويان
از ارائه خدمات اظهار رضايت کردند .يکی از راهکارهاي مهم براي موفقیت روند تبديل روستا به شهر ،ايجاد
فرصتهاي شغلی مناسب با توجه به پتانسیلهاي موجود در شهر خلیل شهر میباشد.
واژگان كلیدی :روابط شهر و روستا ،خلیلشهر ،استان مازندران.

مقدمه و طرح مسأله
اکثر جمعیت شهري کشورهاي در حال توسعه در شهرهاي کوچک و میانی زندگی میکنند از سويی جمعیت ساکن در نواحی
روستايی اين کشورها با اين شهرها رابطه نزديکی برقرار نمودهاند (  .)Owusu, 2005:21انديشه تأکید بر نقش شهرهاي کوچک
در توسعه روستايی و منطقهاي مدت زمان زيادي است که در جريان بوده است ( .)Tacoli, 2003: 28نقش شهرها در توسعه
روستايی از طريق پیوندها و مناسبات روستايی -شهري تحقق میيابد ،مناسبات میان روستا-شهرها هم تغییرات شهري و هم
تغییرات روستايی را تحتتأثیر قرار میدهد .روابط بین مراکز شهري و مناطق روستايی اطراف شامل جريان مردم ،کاالها ،پول و
اطالعات به همراه ديگر مبادالت اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی میشود (کمانرودي و همکاران .)4. :1313 ،پارادايمهاي جديد
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توسعه ،شبکهها و جريانها را در نظر میگیرند؛ چراکه جريانها و پیوندهاي بین نواحی روستايی و شهري مهم است ( Lynch,

 .)2005: 5دقیقاً همانند ساير ارتباطات و جريانات اجتماعی ديگر ،جريانات اساسی و مهمی از رفت و آمد مردم ،کاال و سرمايه بین
شهر و روستا وجود دارد .بنابراين روابط شهري -روستايی در روند برنامهريزي بايد پذيرفته شوند (.)Clayton et al,2005, 186
هیندردينک و تیتوس ( )1119اظهار میدارند که در مناسبات روستايی -شهري نقش شهرهاي کوچک بسیار مهم است ولی اکثراً
ناديده گرفته میشود (.)Hinderdink and Titus, 1998, 49
از اينرو براي دستیابی به ايجاد تعادلفضايی منطقیتر سکونتگاهها ،شهرهاي کوچک بهويژه شهرهايی که موقعیت استقرار آنها
در شبکه سکونتگاهها بهعنوان عامل و واسط میان کانونهاي شهري و روستايی عمل نمايند ،مورد توجه انديشمندان قرار گرفت
) .(Egziabhar ,2004: 6راهبرد توسعه شهرهاي کوچک ازدهه  11.2بهمنظور ايجاد نظام سکونتگاهی متناسب و يکپارچه والگوي
عادالنهتر اقتصادي واجتماعی مورد توجه قرار گرفت .عدم تعادل درنظام سلسله مراتب سکونتگاهی ،توزيع مکانی نامتعادل جمعیت،
دوگانگی بین نواحی روستايی و شهري ،ناديده گرفته شدن منابع روستايی ،تشديد مهاجرت روستايیان به شهرهاي بزرگ ،نظام
متمرکز مديريتی ،همراه با آثار نامطلوب اجراي رويکردهايی نظیرقطب رشد ،سبب شد که راهبرد توسعه شهرهاي کوچک که مبتنی
برديدگاه توسعه ازپايین به باالدست ،درجهت اهداف توسعه شهري ،روستايی ،منطقهاي وملی مطرح شود و در سیاستگذاريها و
برنامهريزيهاي کشورها بهويژه کشورهاي درحال توسعه -موردتوجه وعنايت قرارگیرد (قادرمزي.)1.2 :1393 ،
در زمینه نقش شهرهاي کوچک در توسعه سه ديدگاه متفاوت ومشخص وجود دارد .برخی ازمحققان نسبت به موضوع
ايجادشهرهاي کوچک ازروستاهاي بزرگ ديدگاه منفی داشته و معتقدندکه شهرهاي کوچک انگلی بوده ونقش استعماري درحوزه
خود بازي میکنند وحتی در اثر پیوند شهرهاي کوچک با نواحی روستايی ،برتري وتسلط شهرهاي انگلی ما درشهري بروز يافته و
شديدتر میشود .از سوي ديگر به واسطه دسترسی مستقیم نخبگان شهري وموسسات اداري به جمعیت روستايی ،نواحی روستايی
ازمنابع مفید براي ساکنان روستايی تهی میگردد (ايزديخرامه .).3. :1392 ،درمقابل کسانی که ديدگاه منفی راجع به نقش
شهرهاي کوچک دارند ،عدهي کثیري نیز هستند که راجع به نقش شهرهاي کوچک درتوسعه ديدگاه مثبت داشته و معتقد به پويا
بودن شهرهاي کوچک هستند.
طرفداران پويا بودن شهرهاي کوچک معتقدند که شهرهاي کوچک براي کاالهاي مصرفی شهري و براي کاالهاي کشاورزي
تولید شده در نواحی روستايی بازار ايجاد میکنند و بهبود جريان کاال کمک میکنند و به سبب تراکم در رشد جمعیت شهري در
شهرهاي کوچک ،تقاضا براي تولیدات کشاورزي نواحی روستايی نزديک افزايش میيابد .عالوه براين شهرها براي نیروي کار مازاد
حوزه نفوذ روستايی خود ،مشاغل غیرکشاورزي مهیا نموده و بهعنوان مقاصد جايگزين براي مهاجران باالقوه به شهرهاي کوچک
عمل میکنند .شهرهاي کوچک ازاثرات سوء رشد شهرهاي بزرگ چون افزايش نابرابريهاي منطقهاي ،به وجود آمدن مشکالت براي
دولت و ناپايداري زيستمحیطی کاسته و براي متمرکزکردن خدماتعمومی همچون خدمات توسعهکشاورزي ،بهداشتی وآموزشی؛
جهت دستیابی بیشتر جمعیت روستايی به آنها ،مناسب هستند و میتوانند در ايجاد تعادل و توزيع متوازن جمعیت و کاهش
تفاوتهاي نواحی شهري و روستايی موثر واقع شوند .گروه سوم از محققان کسانی هستند که ديدگاه واقعبینانه اي نسبت به شهرهاي
کوچک دارند و براين امراذعان دارند که شهرهاي کوچک نه الزاماً انگلی ونه الزاماً پويا هستند ،بلکه پويايی و انگلی بودن آنها و
همچنین کارکرد اين شهرها بسته به روابطشان با حوزههاي نفوذ ،ويژگیهاي کشوري که در ان استقرار يافتهاند وتدوين اجراي
سیاستها براي تقويت شهرهاي کوچک،متفاوت خواهد بود (همان.).39 :
بررسیها نشان میدهد ،تحقیقات راجع به نقش شهرهاي کوچک در توسعه منطقهاي ،روستايی در دهههاي  .2و  92در اغلب
کشورهاي در حالتوسعه صورت گرفته است که به اين نتیجه رسیده اند که شهرهاي کوچک در صورت برخورداري از شرايط و
امکانات الزم ،میتوانند در توسعه روستايی مثمر ثمر واقع گردند .از جمله تحقیقاتی که راجع به تبیین و ارزيابی نقش شهرهاي
کوچک در توسعه انجام گرفته است ،کار چیانگ تان 1در منطقه «ونزو» 2چین است که در واقع به دنبال طرح دولت چین مبنی بر
1 . Chiang tan
2. Wenzhou
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تجديد حیات شهرهاي کوچک ،در سلسله مراتب اداري و شهري و تقويت بازار ر وستايی آنها روابط و محالت سنتی اين شهرها،
مطرح و اجراء گرديد (فنی .)19 ،1392،اوسون ،)2224( 1شهرهاي کوچک و توسعه غیرمتمرکز در غنا (تئوري و عمل) از DCDM

استفاده نموده است .بر اساس  ،DCDMهدف تقويت سرمايههاي ناحیهاي تنها رشد اين مراکز نیست بلکه تقويت پیوندهاي روستا
 -شهري است .اهداف ديگرآن تقويت کشاورزي در پسکرانهها و بهوجود آوردن فرصتهاي اشتغال براي کشاورزان است.

کورتنی2

و همکاران ( ،)222.در مقالهاي با عنوان شهرهاي کوچک بهصورت زيرمجموعه در توسعهروستايی انگلیس :بررسی ارتباطات شهر
و روستا در چهار شهر کوچک در انگلیس به اندازهگیري قدرت ادغام اقتصادي شهر و پسکرانه آن پرداخته است .نتايج حاکی از
ارزش بالقوه شهر بهعنوان زير مجموعه توسعه در اقتصاد محلی پسکرانههاي خود شرايط اشتغال وخدمات ارائه میدهد .بهنظر
میرسد فعالیتهاي کشاورزي بهعنوان پیوند اقتصادي شهر و روستا همچنان پا برجا میماند و هنوز هم نقش مهمی در توسعه-
روستايی اطراف شهرها دارد.
يولید 3و همکارانش ( ،)2212در گزارشی با عنوان روايتهاي روستاشهري و روندهاي فضايی در اروپا به مطالعه و آنالیز روابط شهر
و روستا پرداختهاند .نتايج اين گزارش شامل؛ سنتزي جامع از همه مطالعات صورت گرفته در دهههاي اخیر در رابطه با مفاهیم
شهري و روستايی ،در محتواي روندهاي فضايی معاصر در اروپا ،تعريف گرايشها و روندهاي کلیدي در مورد پويايی شهري و
روستايی دراروپا و اعتبارسنجی اين روندها بهوسیله متخصصان اروپايی ،شامل نويسندگان اصلی درگیر با کارهاي علمی اخیر در
زمینه روابط شهر و روستا میباشد.
میکانیکی و همکاران ( ،)131.در مقاله خود با عنوان کارکرد فضايی شهرهاي کوچک در ارتباط با روستاهاي پیرامون شهر
سربیشه به اين نتیجه رسیدند که اين شهر کوچک در کاهش مهاجرت روستايیان به شهرهاي بزرگتر و تثبیت جمعیت روستايی
خود و ارائه خدمات نقش بسیار کمی داشته و در واقع اين مرکز شهري براي جذب مهاجران بالقوه و بالفعل اين نواحی در شرايط
موجود ،فاقد توانايی الزم بوده است .اکبريان رونیزي ( ،)1313در مقالهاي با عنوان بررسی نقش ارتقاء روستاها به شهر در توسعه
نواحی روستايی دهستان ايج شهرستان استهبان به اين نتیجه رسید که ارتقاء ايج به نقطه شهري توانسته نقش مؤثري در توسعه
روستاهاي اين دهستان داشته باشد که البته در خصوص نقش شهر بر شاخصهاي مورد در بین روستاها تفاوت معناداري وجود
دارد .همچنین نتايج نشان میدهد که بین مراجعه و ارتباط روستايیان به شهر ايج با ارزيابی آنها از نقش اين شهر در توسعه روستايی
و نیز رضايتمندي آنها از شهر شدن ايج ،رابطه معنادار مستقیم آماري وجود دارد.
بررسی وتحلیل اثرات توسعه روستا  -شهرها وشهرهاي کوچک در توسعه منطقه عنوان مقالهاي است که توسط بوذر جمهري و
طاهري ( ،)1311نوشته شده است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد :ايجاد روستا-شهرها به استناد تحلیلهاي آماري و مقايسه
ضرايب آنتروپی ،جینی و کششپذيري جمعیت (در دو دوره قبل و بعد از ايجاد) ،موجب ايجاد تعادل فضايی -جمعیتی در ابعاد
ناحیهاي شده ،و از سوي ديگر با استقرار خدمات متنوع اداري ،اقتصادي -اجتماعی و رفاهی در آنها از حدود  .2درصد رفت وآمدهاي
غیر ضرور و پر هزينه روستائیان منطقه به مرکز شهرستان جلوگیري شده و موجبات رضايت آنها را فراهم کرده است .از نظر اقتصادي
در روستا_ شهرها بیش از  22نوع شغل جديد (دولتی و خصوصی) و مراکز ارائه خدمات کشاورزي (نهادهها ،کود ،سم و  ). .و
دامپزشکی بخش خصوصی ايجاد شده و حدود  32تا  92درصد مراکز خريد و فروش محصوالت کشاورزي از نیشابور به اين شهرها
تغییر مکان دادهاند و درنهايت کاهش رفت و آمد به نیشابور ،کاهش هزينههاي حمل و نقل و افزايش سود و درآمد روستائیان منطقه
مورد مطالعه را موجب شده اند.
در مقالهي ارزيابی اثرات زيستمحیطی تبديل روستاها به شهر غازي و همکاران ( ،)1391بیان شده است که رويکرد موجود در
تبديل يک سکونتگاه روستايی به شهردرايران رويکردي دو ارزشی دو وجهی است که حاکی از عدم توجه کامل به ابعاد متنوع،
خصائص ،و ويژگیهاي اين گونه از سکونتگاهها است و فقط تقاضاهاي مردمی و عوامل سیاسی در شکلگیري و تبديل يک روستا به
1. Yankson
2. Courtney
3 . Ulied
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شهر نقش دارند .رحمانیفضلی و پريشان ( )1399در مقالهي خود تحتعنوان تحوالت ساختاري-کارکردي پس از تبديل نقاط
روستايی به شهر به اين نتیجه رسیدند که ايجاد ساختارها جديد ،تغییراتی در بافت کالبدي شهر ،ساختار مديريتی و  ...به وجود
آورده است و همچنین افزايش کمی و کیفی امکانات آموزشی ،کاهش مهاجرفرستی و افزايش مهاجرپذيري ،کاهش نقش فعالیتهاي
زراعت و دامداري و افزايش فعالیتهاي خدماتی و اداري ،انواع امکانات و خدمات ،بهبود نظم هندسی آرايش فضايی مساکن ،تغییر
در روابط ومناسبات سکونتگاههاي و ...ازجمله تغییراتی بوده که درساختارها و عملکردهاي سابق به وجود آمده است.
رضوانی ،منصوريان و احمدي ( )1399در مقالهاي تحتعنوان ارتقا روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان
محلی در شهرهاي فیروزآباد و صاحب در استان لرستان و کردستان با استفاده از  1شاخص ذهنی در قلمروهاي سالمت ،مشارکت،
اوقات فراغت ،کار ،کیفیت مح یط ،مسکن ،آموزش ،بهزيستی فردي ،اطالعات و ارتباطات ،درآمد و ثروت به اين نتیجه رسیده اند که
ارتقا روستا به شهر باعث بهبود چشمگیر کیفیت زندگی در شهر فیروزآباد و بهبود نسبی کیفیت زندگی در شهر صاحب شده است.
در مقالهاي ديگر سیفاللهی ،شهابی و صالحی( )139.تحتعن وان اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش کشاورزي مناطق روستايی
مطالعه موردي شهر اژيه در پاياب زايندهرود ،نتیجه گیري نمودند که هر چند ،تبديل نقاط روستايی به شهر ،مشکالتی براي بهره
برداران از دام در اين گونه شهرها به وجود می آورد ،اما به علت محدوديت گسترش شهرها ،بر میزان کاهش اراضی کشاورزي چندان
موثر نخواهد بود؛ و با تثبیت جمعیت و جذب جمعیت روستاهاي پیرامون ،به جوان گرايی و بهبود وضعیت سواد نیروي انسانی شاغل
در بخش کشاورزي نیز خواهد انجامید.
در مقاله روند تبديل روستا به شهر و پیامدهاي آن در شهرستان تالش ،ضیاء توانا و امیرانتخابی ( )1392به اين نتیجه رسیدهاند
که جمعیت و فعالیت هاي تجاري و خدماتی در نوار باريک جاده سراسري به سمت تالش داراي تمرکز زيادي می باشد که در نتیجه
آن با به هم پیوستگی سکونتگاههاي کنار جاده ،کريدوري شهري در حال شکلگیري می باشد .ضمن آنکه ،بافت متخلخل و
پراکندهي روستايی محدوده ي شهرهاي جديد به سرعت با ساخت و سازهاي شهري پر می شوند .اما با بهره گیري از مدل باغشهرها،
میتوان مصالحه اي بین فضاها و کارکردهاي شهري و روستايی ايجاد نمود ،بهگونهاي که ضمن حفظ اراضی کشاورزي و فضاهاي
طبیعی ،سکونتگاه ها ي روستايی پراکنده را نیز از خدمات و امکانانت زير بنايی و روبنايی شهري برخوردار نموده و در نهايت به
يکپارچگی ساختاري  -عملکردي رسانید .ايزديخرامه ( )1392در رساله ي دکترا خود با عنوان تبدبل روستا به شهر و نقش آن در
توسعه روستايی مورد مطالعه استان فارس به اي ن نتیجه می رسد که علی رغم وجود جنبه هاي مثبت و منفی در تبديل روستا به
شهر ،به منظور ايفاي نقش موثر اين مراکز در سلسله مراتب سکونتگاهی و توسعه ،تجديد نظر در معیارها و مالك هاي تبديل روستا
به شهر ضروري بوده و لزوم اجراي راهبرد توسعه شهرهاي کوچک براي توسعه روستايی بیش از پیش احساس میشود و سیاست
تبديل روستا به شهر نیز می بايست در چارچوب اين راهبرد ديده می شود.
بدين منظور با مطالعه وتحقیق صورت گرفته برروي شهرخلیل شهر ،در پی اين میباشیم که روند تبديل روستا به شهر در
مورد شهرمورد مطالعه تا چه اندازه دردستیابی به توسعه موفق بوده است .بنابراين سواالتی به شرح زيرمطرح میشود؛
 -1آيا تبديل روستا به شهر باعث بهبود کیفیت زندگی درابعاداجتماعی ،اقتصادي و محیطی شهر خلیل شهر شهر گرديده
است؟
 -2آيا تبديل روستا به شهردرکاهش مهاجرت روستايیان به شهرهاي بزرگتر وتثبیت جمعیت درنواحی روستايی مورد مطالعه
نقش داشته است؟
 -3آيا تبديل روستا به شهر باعث افزايش فرصتهاي شغلی وکاهش بیکاري درنواحی روستايی مورد مطالعه شده است؟
 -4آيا تبديل روستا به شهر در افزايش و بهبود کارکردهاي خدماتی آنها جهت ارائه خدمات بیشتر به روستاهاي تحت پوشش
خود در نواحی روستايی مورد مطالعه موثر بوده است؟
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فرضیات تحقیق:
 -1تبديل روستا بهشهر باعث بهبود کیفیت زندگی درابعاداجتماعی،اقتصادي ومحیطی گرديده است.

 -2تبديل روستا به شهردرکاهش مهاجرت روستايیان به شهرهاي بزرگتر وتثبیت جمعیت درنواحی روستايی مورد مطالعه نقش
دارد.
 -3تبديل روستا به شهر باعث افزايش فرصتهاي شغلی وکاهش بیکاري درنواحی روستايی مورد مطالعه شده است.

 -4تبديل روستا به شهر در افزايش و بهبود کارکردهاي خدماتی آنها جهت ارائه خدمات بیشتر به روستاهاي تحت پوشش خود
در نواحی روستايی مورد مطالعه موثر است.

مبانی نظری
از گذشته دور تا به امروز ،در تمامی تمدنها يا کشورها ،شهرنشینی بارزترين نحوه تکامل جوامع انسانی به شمار می رود .با
ظهور انقالب صنعتی و با گسترش شتابان شهرها ،مخصوصاً متروپلها ،جوامع انسانی ساکن در آنها ،با مشکالت عديدهاي رو به رو
شدهاند .يکی از بارزترين اين مشکالت ،تمرکز گرايی شديد در يک يا چند شهر و گسیختگی نظام سلسله مراتبی شهري در اکثر
کشورها میباشد ( .)Amy k.hahs, Mark j.mcdonnell,2005:51بر اساس تحقیقی که در سال  11.2صورت گرفته و در سال
 11..توسط سازمان ملل متحد منتشر شده .1 ،کشور از  114کشور در حال توسعه بر اين عقیده بودهاند که توزيع فضايی جمعیت
آنها غیر قابل قبول بوده و از اين رو به اصالحات اساسی براي ايجاد تغییرات قابل توجه در توزيع فضايی و جابه جايی داخلی جمعیت
پرداختهاند 24 .کشور يا  22درصد کشورها بر اين عقیده بودهاند که نحوه ي توزيع جمعیت در کشورشان تاحدي غیر قابل قبول
بوده و در خور مداخله و سیاستگذاري است (.)Avijta,1999:54
در ايران ،شبکهي شهري عملکرد سلسله مراتبی نداشته و شمار کانونهاي زيستی ،توزيع فضايی وحجم جمعیتی آنها از يک
نظام عملکردي سلسله مراتبی تبعیت نمیکند و شبکه شهري همچنان درجهت تمرکزگرايی درحال تحول است (نظريان:13.. ،
 .)92از ديگرسو اگرهدف ازتوسعه کشور،توسعه ي همه مناطق خارج ازشهرهاي بزرگ باشد بطوريکه ،عالوه برشهرها،تمام نواحی
روستايی رادربرگیرد ،يکی از مهمترين تالشها،عطف توجهات به شهرهاي کوچک وبه نوعی تعیین وارزيابی آنهادرتوسعه ناحیهاي
است (فنی)2: 1392،
پیرو همین سیاست ،برنامهريزان شهري و مجريان امر مناطقها بهمنظورتمرکز زدايی ازقطبهاي بزرگ شهري ودرراستاي تجديد
سلسله مراتب شهري دست به اقداماتی زده اندکه ازجمله میتوان به ايجاد شهرهاي کوچک اشاره کرد (سرايی،ثانی.)2 :1392 ،
دربرخی از کشورهاي درحال توسعه نظیر کنیا ،مصر ،مالزي و ...بهمنظورجلوگیري ازتمرکز شديد شهري ،ايجاد فرصتهاي شغلی
جديد،کاهش مهاجرت روستا به شهرهاي بزرگتر ،خدمات رسانی به روستاها و  ...به امر توسعه و ايجاد شهرهاي کوچک از طريق
تقويت کانونهاي روستايی بزرگ و ارتقاء آنها در سلسله مراتب سکونتگاهی توجه گرديده است (ايزديخرامه .)1 :1392 ،درکشور ما
نیز توسعه شهرهاي کوچک از طريق اجراي سیاست ارتقاي روستاهاي بزرگ و مستعد به شهرشدن ،يکی ازاقداماتی بوده که با هدف
بهبودکیفیت واستانداردهاي زندگی در نواحی روستايی،کاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ وجذب مهاجران درشهرهاي کوچک انجام
گرفته است (افتخاري وهمکاران .). :1391 ،تعداد روستاهايی که تازه تبديل به شهر شدهاند در حال افزايش است و اين شهرهاي
تازه تأسیس که بايد ساکنان آن عوارض شهرنشینی را هم بپردازند ،مسايل جديدي چون حمل و نقل شهري ،ترافیک معابر ،مهندسی
شهرسازي ،عقب نشینی کوچهها و معابري که از قبل بدون ضابطه ايجاد شدهاند ،جمعآوري و حمل زباله ،مقررات و مهندسی معابر،
امکانات ورزشی فرهنگی ،تفريحی و اجتماعی و مشکالت شهرنشینی و روي آوردن به آپارتمان نشینی و ...را بايد تجربه کنند
(باقري.)2 :1312،
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رضايت از امکانات بهداشتی
رضايت از تفريحات سالم

اجتماعی

محیطی
ي

اقتصادي

رضايت از دسترسی به مسکن

رضايت از فرصتهاي شغلی

رضايت از درآمد

امید به آينده
رضايت از مقاومت مسکن

رضايت از هزينه زندگی

رضايت از زير ساختهاي ارتباطی

رضايت از دسترسی به خدمات
رضايت از امکانات آموزشی

رضايت از سطح بهداشتی

رضايت از پس انداز خانواده

رضايت از دفع زباله و ضايعات

آسیب پذيري در برابر جرم

رضايت از میزان مشارکت فردي

رضايت از میزان مشارکت اجتماعی

رضایت از تبدیل روستا به شهر

دسترسی به توسعه پایدار شهری

رضايت از دسترسی به فناوري ارتباطی

نمودار  :6مدل مفهومی تحقیق (روند تبدیل شهر به روستا)

روش تحقیق
تحقیق مورد نظر از نوع کاربردي میباشد و روش جمع آوري اطالعات در اين پژوهش مبتنی برمطالعات کتابخانهاي و بررسیهاي
میدانی اس ت .جامعه آماري تحقیق شهر جديد خلیل شهر میباشد و براي انجام تحقیق  .2نمونه به روش تصادفی ساده ازبین
ساکنان شهرخلیل شهر انتخاب شدهاند و با استفاده ازشاخصهاي تحقیق ،روند توسعه اين شهر مطالعه شده است.

معرفی شهر مورد مطالعه
خلیلشهر از شهرهاي استان مازندران در شمال ايران است .اين شهر ،دربخش مرکزي شهرستان بهشهر قرار دارد .جمعیت خلیل
شهر در سال ،1312برابر با  12121نفرگزارش شده است؛ و وسعت محدوده وحريم شهر برابر 1.22هکتار ذکر کردهاند .خلیلشهر
در22کیلومتري غرب گلوگاه و در جنوب راه آسفالت بهشهر -گلوگاه واقع شده است .اين شهر پیش از اين از روستايی به نام خلیل
محله از توابع دهستانهاي پنجهزاره مرتبط با بخش گلوگاه بوده است .خلیلشهر ،شهر نوبنیادي است که از تجمیع روستاهاي
مالمحله ،گتهزمین ،رباط ،مالیکال ،کشیر خیل ،عموزاد محله ،علمدار محله ،رکاوند ،و کالك به وجود آمده است .مرکزخلیلشهربین
محلهرباط و علمدارمحله است .شهر نوبنیاد خلیل شهر به عنوان چهل و هشتمین شهر مازندران معرفی شده است .اين شهر کوچک
به همراه روستاي رباط در دامنه کوه جهانمورا قراردارد .خلیج گرگان در شمال وجنگل انبوه دامنه شمالی کوه جهانمورا در پیرامون
آن جاي دارد .شاخههاي (رودخانه سفیدرود) زمینهاي اين آباديها راقطع نموده و دره بسیار عمیقی در برخی نقاط تشکیل داده
است.
22

سال سـوم ،شماره هفت ،تابستان 6931

نقشه ( : )6موقعیت شهرستان بهشهر و خلیل شهر

یافتههای پژوهشی تحقیق
 بررسی جمعیت خلیل شهر و حوزه نفوذ روستاییشهر جديد خلیل شهر از تجمیع نه روستا به وجود آمده است با توجه به محدوده شهر که  1.22هکتار می باشد تمامی
روستاهاي اطراف بهعنوان روستاهاي حوزه نفوذ شهر به حساب میآيند .برخالف رشد مثبت تعداد خانوار در سکونتگاههاي محدوده
مورد مطالعه؛ رشد جمعیتی در اين آباديها (نه در همة آنها) بهطورکلی منفی بوده است .در سال  93 ،1312درصد ازسکونتگاهها
داراي رشد منفی بودهاند که از اين  93درصد 23 ،درصد از کل جمعیت روستاها را در خود جاي دادهاند .در ادامه بايد اضافه کرد
که از اين  1.روستاي داراي رشد منفی ،مجموعاً  11.نفرکسر شده است .همچنین 1.درصد از روستاها داراي نرخ رشد مثبت بوده
که اين  1.درصد روستا 3. ،درصد ازجمعیت روستاها را در خود جاي دادهاند و مجموعاً  311نفر به آنها طی دورۀ دهسالة1392
تا  1312اضافه شده است.
جدول شماره ( :)6جمعیت و نرخ رشد جمعیت كل محدوده حوزه نفوذ خلیل شهرطی دو دهه اخیر
نام آبادی
کل محدوده

جمعیت

جمعیت

نرخ

جمعیت

6971

6981

رشد

6931

10922

10805

-0.1%

10129

سرعت تخلیه يا کاهش جمعیت (به عبارت ديگر سرعت مهاجرفرستی) درسکونتگاههايی که کم جمعیتتر هستند نسبت به
سکونتگاههاي پرجمعیت بیشتراست.

نمودار شماره ( :)2اندازۀجمعیتی هر روستا و نرخ رشد جمعیتی آن در ده سال اخیر

2.
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جدول شماره ( :)2مقایسۀ تغییرات جمعیتی سکونتگاههای حوزۀ نفوذ خلیل شهر
دورۀزمانی

روستاهاي داراي رشد
منفی

روستاهاي داراي رشد
مثبت

کل روستاها

6971-6981

6981-6931

تعداد

10

15

درصدتعداد

56%

83%

جمعیت

2704

6397

درصدجمعیت

25%

63%

جمعیت کسرشده

796

995

تعداد

8

3

درصدتعداد

44%

17%

جمعیت

8101

3,732

درصدجمعیت

75%

37%

جمعیت اضافه شده

679

319

تعدادکل

18

18

جمعیت کل

10805

10129

همانطورکه درنمودار ( )2مشاهده میشود؛ نمیتوان خط رگرسیونی درارتباط با پراکندگی دادهها ترسیم نمود .بنابراين عمالً
رابطهاي معنادار بین دو عامل فوق وجود ندارد .البته میبايست به اين مطلب نیز اشاره کرد که با دقت در نمودار فوق مشاهده
میشود که نرخ رشد همة سکونتگاههاي زير  .22نفر جمعیت منفی است؛ و در اين میان برخی ازاين سکونتگاهها باسرعت بسیار
زيادي در حال از دست دادن جمعیت خود میباشند .باتوجه به اندازۀ جمعیتی سکونتگاهها ،پراکندگی آنها دربستر جغرافیايی،
تحوالت جمعیتی آنها و خدمات مرکزي موجود در آنها،میتوان روستاهاي محدوده را به شرح زير سطحبندي نمود:

روستای ولمازو با توجه به اندازۀ جمعیتی مناسب،روية تغییرات جمعیتی مثبت ،و وجود خدمات گوناگون و متعدد میتواند به
عنوان روستاي سطح يک درمحدوده شرقی حوزۀ نفوذ خلیل شهر مطرح شود.
روستای یخکش نیز با توجه به موقعیت مکانی مرکزي در محدوده حوزۀ نفوذ خود ،برخورداري از خدمات نسبتاً مناسب،
تحوالت جمعیتی رو به رشد و فاصلة مناسب از خلیل شهر ،میتواند بهعنوان يکی ديگراز روستاهاي سطح يک در محدوده مورد
مطالعه مطرح باشد.

متأسفانه در قسمت جنوبی محدوده حوزۀ نفوذ خلیل شهر ،روستايی که بتواند نقش مرکزي را براي منظومة روستايی بخشی
ازمحدوده ايفا کند وجود ندارد؛ اما با تقويت روستاي غریب محله ،بخصوص با توجه به اين که اين روستا درحال حاضر نیز از
خدمات نسبتاً مناسبی برخوردار میباشد؛ میتوان روستاي مذکور را به عنوان روستاي سطح يک در نظر گرفت.

در ساير نواحی محدوده به داليل گوناگون ازجمله فاصلة نامناسب ازخلیل شهر،نداشتن موقعیت مرکزي براي پیرامون ،عدم
برخورداري از جمعیت مناسب و ،...مرکزمنظومة روستايی نمیتواند پیشنهاد شود (طرح هادي خلیل شهر.)139. ،
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 نتایج مربوط به شهراثرگذاری اجتماعی و اقتصادی خلیل شهر بر حوزه نفوذ
پیشبینی احتماالت رشد و تحوالت جمعیت شهر در آینده
نرخ رشد جمعیت اين شهر طی سالهاي مختلف بخصوص درچهل سال اخیر با روندي کاهشی مواجه بوده است؛ بهطوريکه
از نرخ رشد ساالنة  4.3درصد در بین سالهاي  13..تا  132.به  .درصد در  12سال اخیر رسیده است.

 ارزیابی رضایتمندی اجتماعی از روند توسعه خلیلشهربا توجه به اين که حداکثر امتیاز هر گويه برابر با  .میباشد ،مجموع حداکثر نمرههاي هر شاخص برابر  3.میباشد .با
مجموع نمرههاي هر پاسخگو به شاخصها و طبقهبندي آن در قالب کم ،متوسط و زياد ،میزان رضايت پاسخگويان نسبت به هر
شاخص با درصد بیان شده است 24/29 .درصد پاسخگويان از امکانات بهداشتی راضی و  12درصد آنها ناراضی بودهاند .در مقابل
در زمینهي میزان رضايت از امکانات تفريحات سالم فقط  19/2درصد پاسخگويان از سطح امکانات تفريحی شهر رضايت داشتند و
حدود 22درصد آنها از سطح امکانات تفريحی ناراضی بوده ان دو اعتقاد داشتند جوانان خلیل شهر امکانات الزم جهت تفريحات
سالم را دارا نمیباشند.
جدول شماره ( :)9ارزیابی پاسخگویان به بُعد اجتماعی
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

كم

بسیار كم

میانگین

12/.2

22/19

19/1

1/23

./32

انحراف از میانگین

2/2.

2/2.

1/4

2/.2

1/2

درصد پاسخگویان

23/1

21/21

2./9.

13/4

./94

منبع :يافتههاي تحقیق1312،
همانطورکه درجدول ( )3آمده است ،حدود  2./11درصد از پاسخگويان از لحاظ بُعد اجتماعی از ايجاد شهرخلیل شهر
راضی و حدود  21/24درصد ناراضی بودهاند.

 ارزیابی میزان رضایتمندی اقتصادی از روند توسعه خلیلشهر 22/9.درصد از پاسخگويان از ايجاد فرصتهاي شغلی در خلیلشهر اظهار رضايت کردند درحالیکه  .2درصد آنها ناراضی بوده
اند .همچنین حدود  3./14از میزان درآمد خود راضی و حدود  .2درصد ناراضی بودهاند.
جدول شماره ( : )4ارزیابی پاسخگویان به بُعد اقتصادی
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

كم

بسیار كم

میانگین

./.

12/2.

11/.

22

14/..

انحرافازمیانگین

1/44

2/21

3

2/2

2/2

درصدپاسخگویان

12/.1

14/24

12/44

3./14

21/1.

منبع :يافتههاي تحقیق1312،
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همانطورکه در جدول ( )4آمده است ،حدود  2./3.درصد از پاسخگويان از لحاظ بُعد اقتصادي از ايجاد شهر خلیل شهر راضی
و حدود .9/21درصد ناراضی بوده اند .بنابراين طبق اظهار نظر پاسخگويان روند تبديل روستا به شهر در بُعد اقتصادي در شهرخلیل
شهر ناموفق بوده است .ضمناً نرخ بیکاري در اين شهر نسبت به شهرستان بهشهر بسیار بیشتر است که موجب مهاجرت افراد بیکار
در خلیل شهربه بهشهر به منظور جستجوي کار خواهد شد (طرح هادي خلیل شهر.)139. ،
جدول شماره ( :)5مقایسه شاخصهای اشتغال در خلیل شهر و شهرستان بهشهر
محدوده

خلیل شهر

شهرستان بهشهر

بارتکفل

4.55

3.87

نرخ بیکاري

21.0%

16.9%

اشتغال در بخش
کشاورزي

25.4%

25.7%

اشتغال در بخش صنعت

21.4%

29.6%

اشتغال در بخش خدمات

53.2%

44.7%

منبع :يافتههاي تحقیق1312،

 ارزیابی رضایتمندی پاسخگویان از روند توسعه شهردر بُعد محیطیحدود  42.31درصد پاسخگويان از دسترسی به مسکن راضی و حدود  2..9درصد آنها ناراضی بودهاند.
جدول شماره ( :)1ارزیابی پاسخگویان به بُعد محیطی
میانگین
انحراف از
میانگین
درصد
پاسخگویان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

كم

بسیاركم

12/2.

12/.

1./.

13

2/..

2/1.

1/11

4/2.

./11

2/2

23/21

23/2

2.

19/..

1/24

منبع :يافتههاي تحقیق1312،
همانطورکه در جدول ( )2آمده است ،حدود  42/91درصد از پاسخگويان از لحاظ بعد محیطی از ايجاد شهر خلیل شهر
راضی و حدود  29/11درصد ناراضی بودهاند .بنابراين طبق اظهار نظر پاسخگويان روند تبديل روستا به شهر در بعد محیطی در شهر
خلیل شهر موفق بوده است.

جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه بررسی صورت در اين پژوهش که با هدف بررسی و تحلیل رضايتمندي شهروندان از روند تبديل روستا به شهر
خلیلشهر گرفته نتیجه میشود که؛  -1سرعت تخلیه يا کاهشجمعیت (بهعبارت ديگر سرعت مهاجر فرستی) در سکونتگاههايی
که کم جمعیتتر هستند نسبت به سکونتگاههاي پر جمعیت بیشتر است -2 .نرخ رشد همة سکونتگاههاي زير  .22نفر جمعیت
منفی است -3 .هفت روستا به راه آسفالته دسترسی مستقیم ندارند -4 .هفت روستا از مجموع  19روستاي واقع در حوزه نفوذ از
گازلوله کشی برخوردارند -. .سهم بخش خدمات نسبت به دو بخش صنعت و کشاورزي بیشتر میباشد -2 .نقش اقتصادي غالب
در خلیلشهر نقش خدماتی اين شهر میباشد -. .نرخ بیکاري  21درصدي در خلیل شهر نیز برابر با جمعیتی معادل  .12نفر
میباشد -9 .ضمناً نرخ بیکاري در اين شهر نسبت به شهرستان بهشهر بسیار بیشتر است .2/11 -1 .درصد از پاسخگويان از لحاظ
بُعد اجتماعی از ايجاد شهر خلیل شهر راضی و حدود  21/24درصد ناراضی بودهاند -12 .حدود  2./3.درصد از پاسخگويان از لحاظ
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بُعد اقتصادي از ايجاد شهر خلیل شهر راضی و حدود  .9/21درصد ناراضی بوده اند -11 .حدود 42/91درصد از پاسخگويان از
لحاظ بُعد محیطی از ايجاد شهرخلیل شهر راضی وحدود  29/11درصد ناراضی بوده اند.
با توجه به نتیجه فرضیههاي مورد مطالعه ،فقط با تغییر نام يک روستا به شهر به واسطه داشتن يک تعداد مشخص جمعیت
نمیتوان باعث پیشرفت روستاها شد؛ درحالیکه میتوان با تصويب بودجه اي براي روستايیان و مشاغل روستايی مثل دامداري،
کشاورزي ،قالیبافی و صنايعی که در بسیاري از روستاها رو به انقراض است هم ايجاد اشتغال کرد و هم باعث پیشرفت زندگی
روستايیان شد .بر اساس مصوبه هیأت دولت و تصمیمات متخذه تمام مراکز بخشها که قبل از اين روستا بودند به شهر تبديل شده
اند .شايد اين تصمیم براي ساکنان روستاها خوشحالی در پی داشته باشد،که روستاي محل سکونت آنان به شهر ارتقا يافته است.
اگر چه تمام روستاهاي مرکز بخش که تبديل به شهر شدهاند .هنوز هم چهره و بافت روستايی دارند ،اما در نهايت با احداث خیابان
و کوچه و میدان و معابر و پارکها و تأسیسات عمومی و تجاري و اداري ،اين وضعیت موجب از بین رفتن هکتارها زمین مرغوب و
مستعد کشاورزي در روستا خواهد شد .در پی تبديل روستا به شهر در مراکز بخشها ،درآينده با رشد شهرنشینی و گسترش آن
شهرها ،روستاهاي همجوار هم درطرح توسعه شهري قرار میگیرند و زمینهاي بیشتري از حالت کشت خارج میشوند و تبديل به
زمینهاي شهري و تجاري خواهند شد .درصورت توسعه شهرنشینی ،ديگر هیچ کشاورزي در محیط شهري قادر به کشت و کار
کشاورزي هم نخواهد بود .مراکز بخشها هم اکنون بهعنوان يک شهر مرکزي در هر بخش ،روستاهاي اطراف را به صورت اقماري زير
پوشش قرارداده اند و آنها هم که نزديکترند در آينده در شهر مرکزي حل خواهند شد؛ بدون آنکه زمین کشاورزي افزوده شود.
بنابراين نتايج بررسی فرضیهها به شرح زير میباشد:
 -تبدیل روستا به شهر باعث بهبود كیفیت زندگی در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیطی گردیده است.

طبق بررسیهاي انجام شده اکثريت پاسخگويان از لحاظ بُعد اجتماعی و محیطی از ايجاد شهر خلیل شهر راضی و 21..9
درصد از لحاظ بُعد اقتصادي ناراضی بوده اند .بنابراين روند تبديل روستا به شهر در مورد شهر خلیل شهر در ابعاد اجتماعی و محیطی
موفق و در بُعد اقتصادي نا موفق ارزيابی شده است.

 تبدیل روستا به شهر در كاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگتر و تثبیت جمعیت در نواحی روستایی موردمطالعه نقش دارد.

طبق بررسیهاي انجام شده با ايجاد شهر خلیل شهر از میزان مهاجرت روستايیان به شهر کاسته نشده است و اين روند
همچنان ادامه دارد ،بهطوريکه سرعت تخلیه يا کاهش جمعیت (به عبارت ديگر سرعت مهاجرفرستی) در سکونتگاههايی که کم
جمعیتتر هستند نسبت به سکونتگاههاي پر جمعیت بیشتر میباشد .بنابراين اين فرضیه رد میگردد.
 -تبدیل روستا به شهر باعث افزایش فرصتهای شغلی و كاهش بیکاری در نواحی روستایی مورد مطالعه شده است.

نرخ بیکاري شهر خلیل شهر برابر با  21درصد میباشد ،بنابراين ايجاد شهر خلیل شهر نتوانسته است از میزان بیکاري کم
کند .همچنین میزان بیکاري شهر خلیل شهر از شهرستان بهشهر( 12درصد) بیشتر میباشد .بنابراين اين فرضیه هم رد میگردد.

 تبدیل روستا به شهر در افزایش و بهبود كاركردهای خدماتی آنها جهت ارایه خدمات بیشتر به روستاهای تحتپوشش خود در نواحی روستایی مورد مطالعه موثر است.

با ايجاد شهر خلیل شهر میزان دسترسی ساکنان اين شهر و روستاهاي تحت نفوذ آن به خدمات بهبود يافته است و
پاسخگويان از ارائه خدمات اظهار رضايت کردند .بنابراين اين فرضیه تايید میگرد.

راهکارها:
 تامین زير ساختها و تسهیالت الزم در شهر خلیل شهر. بهبود روابط شهر و روستا با ايجاد شبکههاي روستا شهري. -توجه ويژه به بخش کشاورزي در جهت عدم از بین رفتن اراضی کشاورزي اطراف شهر.
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 ايجاد فرصتهاي شغلی مناسب با توجه به پتانسیلهاي موجود در شهر خلیل شهر. ايجاد تسهیالت اجتماعی براي اوقات فراغت جوانان. بسترسازي وايجاد فضاي مناسب براي سرمايهگذاري افراد ثروتمند جامعه روستايی درشهرهاي کوچک ازطريق اعمال سیاست-هاي تشويقی وجلوگیري ازپراکنش فضايی آنان به شهرها واستانهاي همجوار.
 دخالت دولت بهمنظورحمايت ازکشاورزان در مورد جذب وبازاريابی تولیدات روستايی. درشهرهاي کوچک تالشهايی جهت سرمايهگذاري ،افزايش فرصتهاي شغلی ،ايجاد امکانات خدماتی در جهت تأمین اوقاتفراغت شهروندان صورت گیرد؛ از يک طرف موجب افزايش سطح درآمد ،آسايش و آرامش ساکنین خواهد شد و از طرف ديگر براي
جذب مهاجرين از روستاهاي اطراف نیز ايجاد جاذبه خواهد کرد.

منابع
 -1اکبريان رونیزي ،سعیدرضا ( ،)1313بررسی نقش ارتقاء روستاها به شهر در توسعه نواحی روستايی مطالعه موردي:
دهستان ايج (شهرستاناستهبان) ،فصلنامه مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقهاي ،شماره  ،21تابستان ،1313
صص .112-121
 -2ايزديخرامه ،حسن ( ،)1392تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه روستايی (مورد استان فارس) ،رساله دکتري
جغرافیا و برنامه ريزي روستايی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 -3بوذر جمهري ،خديجه ،طاهري ،علی ( ،)1311بررسی وتحلیل اثرات توسعه روستا  -شهرها وشهرهاي کوچک در
توسعه منطقه اي،اولین همايش ملی جغرافیا وبرنامه ريزي توسعه روستايی.
 -4جعفرزاده راستین ،مهرداد ( ،)1322جمعیت و شهرنشینی  ،مرکزآمارايران.

 -.رحمانیفضلی ،عبدالرضا و پريشان ،مجید ( ،)1399تحوالت ساختاري-کارکردي پس از تبديل نقاط روستايی به
شهر ،مجله علوم جغرافیايی دانشگاه تربیت معلم  ،مقاله  ،.دوره  ،1جلد  1شماره  ،12بهار ،صفحه .129-121
 -2رضوانی ،محمدرضا؛ منصوريان ،حسن؛ احمدي ،فاطمه ( ،)1399ارتقاء روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت
زندگی ساکنان محلی مطالعه موردي  :شهرهاي فیروز آباد و صاحب در لرستان و کردستان.
 -.رکن الدين افتخاري ،عبدالرضا،ايزدي خرامه ،حسن ( ،)1391نقش تبديل روستا به شهر در افزايش فرصتهاي شغلی
و کاهش بیکاري در نواحی روستايی(مورد استان فارس) ،دومین همايش دو ساالنه اقتصاد ايران ،دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران.
 -9سرايی،محمد حسین،اسکندري ثانی ،محمد (،)1392تبديل روستاهاي بزرگ به شهرهاي کوچک و نقش آن در
تعادل بخشی ناحیه اي موردري شهرستان کاشمر،فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شماره .12
 -1سیفالهی ،محمود؛ شهابی ،سیامک؛ صالحی ،اصغر ( ،)139.اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش کشاورزي مناطق
روستايی :مطالعه موردي شهر لژيه در پاياب زاينده رود ،فصلنامه روستا و توسعه ،شماره  ،3پايیز ،صفحه ...-12
 -12شناسنامه آباديهاي استان مازندران.139.،
 -11ضیاء توانا ،محمدحسن؛ امیرخانی ،شهرام ( ،)1392روند تبديل روستا به شهر و پیامدهاي آن در شهرستان تالش،
جغرافیا و توسعه ،شماره  ،12پايیز و زمستان ،صفحه .12.-129
 -12طرح هادي خلیل شهر ،دفتر فنی استانداري مازندران ،مهندسان مشاور بنیان طرح مازند.139.،
 -13غازي ،ايران ،حسینیابري ،سیدحسن ،نصري ،مسعود ،قديري ،نیلوفر ( ،)1391ارزيابی اثرات زيستمحیطی تبديل
روستاها به شهر ،همايش ملی انسان ،محیط زيست و توسعه پايدار.

32

6931  تابستان، شماره هفت،سال سـوم

 انتشارات سازمان شهرداريهاي،چاپ دوم، شهرهاي کوچک رويکرد ديگر در توسعه منطقه اي،)1392(  زهره، فنی-14
.کشور

 پايان،) روستا شهر دهگالن: نقش روستا شهرها در توسعه روستاهاي پیرامونی (موردي،)1393(  حامد، قادرمرزي-1.
. دانشگاه تربیت مدرس،نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ريزي روستا

، پراکندهرويی شهر شیراز و تغییرات اقتصادي،)1313(  علی، فرهاد و جانبازي، موسی؛ عزيزپور، کمانروديکجوردي-12
،3  شماره،1  پیاپی، سال سوم، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی،اجتماعی و کالبدي روستاهاي پیرامون
.41-22 صص،تهران
 کارکرد فضايی شهرهاي کوچک در ارتباط با،)131.(  محمد، زهرا و اسکندريثانی، جواد؛ سرزهی، مکانیکی-1.
 صص، بهار، شماره يک، سال پنجم، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی، شهر سربیشه:روستاهاي پیرامون مورد
.42-22
 فصلنامه،) نقش شهرهاي کوچک در ساماندهیفضايی و توسعهملی (مورد استانزنجان،)13..(  علی اصغر، نظريان-19
. مشهد،42  شماره،تحقیقات جغرافیايی
19- Amy k.hahs, Mark J.Mcdonnell. (2005), Selecting Independent Measure to Quantity
Melbourne Urban-Rural Gradient, Landurbplan Journal.
20- Aviti Gupto , Rafi Ahmad. (1999), Gomorphology and the Urban Tropics, Elsiver
Science.
21- Clayton, B. D, Dent, D. and Dubois.,(2005), Rural Planning in Developing Countries,
Earthscan Publication Ltd London.
22- Courtney .Paul, Lucy Mayfield, Richard Tranter, Philip Jones, Andrew Errington, (2007),
Small towns as ‘sub-poles’ in English rural development:Investigating rural–urban
linkages using subregionalsocial accounting matrices, Geoforum 38 ,1219–1232.
23- Egziabher,tegenber (2004), small Businesses,in small towns of the Eastrn Amhara Region
, nature and Economic performance, university, of,Wsconsion.
24- Hindderdink, J, and titus, M, (1998), paradigms of Regional Development and the Role
of Small Centers, Thela Thesis, Amsterdam.
25- Lynch,K, (2005), Rural-urban Interaction in the Developing World, Routledge, London
and new York.
26- Owusu, G., (2005), The role of District Capitals in regional development: Linking
smalltowns, rural-urban linkages and decentralisation in Ghana, International
Development Planning Review, 27. pp. 59-90.
27- Tacoli, C., (2003), The links between urban and rural development’, in Environment and
Urbanization, 15. pp. 3-12.
28- Ulied.A, Biosca.O and, Rafael Rodrigo, (2010), Urban and rural narratives and spatial
development trends: State of the Question, Commissioned by: Ministry of Environment,
and Rural and Marine Affairs. Mcrit SL, Barcelona, Spain.
29- Yankson, P.W.K., (2004), Decentralisation and poverty reduction: The role of District
Assemblies in Ghana, A paper presented at a NUFU Workshop on Poverty, Health and
Gender at the University of Ghana, Legon, 6-8 January.

33

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

34

سال سـوم ،شماره هفت ،تابستان 6931

مدل  :R.S.V.Pفرآیند خالقِ سنجش تا عمل در طراحي شهري
مسعود علیمردانی ،6سینا رزاقی اصل،2كسری كتاب اللهی* ،9محدثه

میری 4

 -1استاديار گروه شهرسازي دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ايران
 -2استاديار گروه شهرسازي دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ايران
 -*3دانشجوي کارشناسی ارشد طراحی شهري ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ايران
 -4دانشجوي کارشناسی ارشد طراحی شهري ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ايران

چکیده:
تعدد منابع ،مقیاس و گروههاي ذينفع در طول انجام يک طرح ،موجبات بروز مدلی جديد تحت عنوان R.S.V.P

را فراهم آورد .پژوهش حاضر با هدف شناخت ماهیت ،پیشینه و برخی از مهمترين تجارب صورتگرفته ،ضرورت
پرداخت به اين مدل را در ايران متذکر میشود .يافتههاي نوشتار تأکید دارد که مدل  R.S.V.Pوامدار هنرهاي
موسیقی ،نمايشی و ترسیمی بوده و قابلیت استفاده در رشتههاي مشابه همچون طراحیشهري را دارد .در اين
پژوهش سعی بر اين بوده تا مؤلفههاي اين چرخه به درستی شناسايی شده و تأثیر آنها بر عملکرد فرآيند بررسی
گردد .طبق يافتهها ،اين مدل جهت شفافسازي فرايندها به کار گرفته میشود و هر کدام از مؤلفههاي چهارگانه،
نماد يک بخش از مدل میباشد .اين مدل با استفاده از امتیازات ( )Sسعی در نمايش و تحلیل منابع موجود در
محیط ( )Rدارد .جهت بررسی بازخوردها و تصمیمسازي نهايی از تحلیل عملکرد ( )Vاستفاده مینمايد ،و محصول
نهايی ( ،)Pنشاندهندۀ مسیر طیشده میباشد.
واژگان كلیدی :منابع ،امتیازات ،تحلیل عملکرد ،مدل  ،R.S.V.Pطراحی شهري

مقدمه:
يکی از روشها و فرآيندهاي سنجش ،ارزيابی ،بازخورد و عمل در معماري و شهرسازي منظر ،مدل  R.S.V.Pمیباشد .مبانی و
عملکرد اين مدل عمدتاً وامدار هنرهاي موسیقی ،نمايشی و ترسیمی است که علیرغم گذشت بیش از  .دهه از عمر آن ،و با وجود
کاربردي بودن مدل و رواج استفاده از آن در کشورهاي صاحبنام در زمینة معماري و شهرسازي جهان ،تا کنون در ايران مورد توجه
قرار نگرفته است .هدف اين مدل ،ايجاد فرآيندي خالق ،تعاملی ،برگشتپذير و غیر خطی است که بر اساس رخدادهاي موجود در
محیط تحلیل میگردد .با مشاهدۀ مقاالت ،پايان نامهها و پروژههاي شهرسازي در ايران ،محدوديت مدلهاي سنجش و ارزيابی
محیط مشهود است و نیز در معرفی و استفاده از مدلهاي معتبر دنیا ،تالش مثمر ثمري صورت نگرفته است .بنابراين هدف از اين
پژوهش ارائة مدل  ،R.S.V.Pبه عنوان مدلی جامع و شامل در معماري منظر و طراحی شهري ،و امکانسنجی استفاده از آن در
رشتههاي مذکور میباشد .الزمة تحقق اين هدف ،شناخت و فهم مبانی نظري اين مدل میباشد .اساساً پرسش آغازين در نوشتار
حاضر اين بود که "مدل  ،R.S.V.Pواجد چه مبانی و عملکردي بوده و آيا قابلیت استفاده در ايران و رشتة طراحیشهري را به عنوان
مدلی معتبر و رسمی و جايگزين مدلهاي مرسوم ،دارد؟" در جهت پاسخ به اين پرسش ،نوشتار حاضر از هفت بخش تشکیل شده
است .در بخش اول ،منشأ ،مبانی و مفاهیم مدل بررسی میشود .در بخش دوم عملکرد مدل شامل کاربرد و ماهیت مولفهها تشريح
میگردد .در بخش سوم به ابزار و روشهاي مورد استفاده در مدل که براساس مولفهها مورد استفاده قرار میگیرد ،پرداخته میشود.
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در بخش چهارم نظام حاکم بر مدل ،شامل مهمترين روابط بین مولفهها بررسی میگردد .در بخش پنجم برخی تجارب و گونههاي
عمل اين مدل ،معرفی میگردد .در بخش يافتهها ،به بحث در مورد قابلیت استفادۀ اين چرخه به عنوان فرآيندي خالق در طراحی
شهري پرداخته میشود و در نهايت نیز جمعبندي ،گفتهها و توصیهها در جهت کاربست اين مدل در طراحیشهري نمونههاي
ايرانی ،صورت میپذيرد.

معرفی مدل :R.S.V.P
هالپرين ،معمار منظر ( ،)11.2چرخة  R.S.V.Pرا به عنوان فرآيندي خالقانه در محیطهاي انسانی ،که در زمینههاي مختلف
هنر مشترك است ،معرفی نمود .وي در طول نگارش مهمترين کتابش "چرخة  :R.S.V.Pفرآيند خالق در محیط انسانی" ،به
ضرورت شناسايی تمام رخدادها و عوامل وقوع آنها در راستاي خلق مکان پی برد .وي
تصمیم گرفت مدلی را جهت شفاف و خالق نمودن فرايند با ايجاد امکان مداخله در آن جهت
بهبود روند رشد آن پیشنهاد دهد.

وي به اين مو ضوع پی برد که تمامی دادهها را باي ستی در زمینهاي چهاربخ شی قرار
داد ،زيرا همة آنها به هم مرتبط هســتند و علیرغم جدايیب بخشها از يکديگر ،با هم
در ارتباط بوده و بر يکديگر نیز تأثیر میگذارند.

تصویر شماره 2 ،6و  :9تجسم نمادین چرخۀ  R.S.V.Pاز دیدگاه الورنس هالپرین ،مأخذ  1970 ،Halprin:3و ،Swaffeild:53
2002

وي معتقد است که اين چرخه پیشنهادي ،شباهتهايی به چرخههاي يونگ (حوزۀ روح و روان) ،دارد .در چرخة هالپرينR ،

نماينده منابع موجود در يک مکان ،و هر آنچه که ما در ساخت محیط با آنها سر و کار داريم شامل درختان ،ترافیک ،ساختمانها،
برنامهها ،انسانها ،حیوانات ،مدارس ،بزرگراهها و  . ...اين مؤلفه ،تم ام عناصر موجود در محیط را اعم از عناصر کالبدي و غیرکالبدي،
عناصر ايستا و پويا ،هر آنچه ديده شده و يا ديده نمیشود ،شامل میگردد S .مهمترين بخش اين چرخه که امتیاز نامیده میشود،
توصیف کنندۀ روند رسیدن به عملکرد نهايی است .اين مؤلفه که يا انرژي زاست و يا کنترل کننده ،معین میکند ما چه چیزهايی
داريم و چرا بايد از آنها بهره ببريم .همچنین ،امتیاز ( ، )Sابزاري است جهت نمايشب داشتهها ( )Rو شفافسازي طی کردن فرايند
از منابع تا محصول.هالپرين با اعتقاد به کثرتگرايی و مشارکت همة افراد در فرايند ،تأکید زيادي بر بخش امتیازات ( )Sدارد .زيرا
اين بخش از چرخه ،فرايند را نمايان ساخته و امکان تصمیمگیري ،قبل از حصول نتیجه را میسر میسازد .

 Vبیانگر تحلیل نتايج و انتخابهاي بهینه و امکانپذيري براساس بازخوردها و گزينش است که سبب اتخاذ تصمیم
میگردد .تحلیل عملکرد ( ،)Vدر اين چرخه در مقاطعی شايد به اندازه امتیازات مهم باشند ،از اين جهت که میتوانند
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تصمیم سازي کنند .در برخی پروژهها اين تحلیل عملکرد است که منجر به تولید سیاستها و راهبردهاي طراحی می
گردد .در بعضی فرايندها نیز عامل برطرف کردن خطاها و يا ترکیبکردن تغییرات ايجاد شده میباشد.
 Pنشان دهندۀ عملکرد ،يعنی تحقق معیارها میباشد .به بیان ديگر نتیجة امتیازهاست و سبکِ فرآيند را تشکیل
میدهد .اين مؤلفه  ،نمايشی از محصول به دست آمده يا فرايند طیشده میباشد که گاهی همین محصول تولید شده
خود به منبعی ( )Rبراي مرحلة بعدي چرخه تبديل میگردد.
حلقهها مؤيد اين نکته است که اين فرآيند تعاملی و غیر خطی میباشد .مدل در دو سطح درونیب خودمحور (دايرۀ
کوچکتر) و بیرونیب گروه محور يا جامعهمحور(دايرۀ بزرگتر) ،عمل میکند .اولین سطح ،سطح فردي است که از نظر
ترسیمی ،در مرکز يک جامعه يا گروهِ چرخة  R.S.V.Pقرار دارد و شکل نهايی مدل ،عمالً مرکب از تمام مدلهاي فردي
است که درگیر کار امتیازدهی است .اين دو (درونی و بیرونی) ،با هم مدل را میسازند .مدلهاي درونی ،اِمکان مشارکت
را در تمام فرآيند خالق ،میسر میسازد ..نتیجة نهايی مدل  ،R.S.V.Pنقشة متعادلی است که در آن تمامی بخشها،
ارتباط دوسويهاي با هم دارند و همواره در حال تعامل هستند .اين نقشه زمانی بهتر کار میکند که همة بخشها مشغول
فعالیت باشند و هدف آن ،مرئی ساختن روندها و فرآيندها ،برقراري ارتباط و همچنین تضمین تنوع و کثرتگرايی و
مشارکت الزم براي رشد و تغییر است Halprin,1970: 2-5( .و .)Halprin, 2014: 42- 44 ،Swaffield, 2002: 49-54

عملکرد مدل :R.S.V.P
جهت چرخش و تعداد مؤلفه هاي درگیر در اين چرخه ،نشان دهندۀ تفاوت هر فرايند است .اساساً چرخهاي بودن اين مدل ،به
دلیل لزوم ارتباط مؤلفههاي چرخه ( )P،V،S،Rبا يکديگر میباشد .هر  4عنصر بايد با هم در ارتباط باشند تا ارتباطات انسانی
(مانند ارزشها ،تصمیمات و عملکرد) را بتوان در اين فرايند مورد استفاده قرار داد ( .)Swaffield, 2002: 44-45به اعتقاد هالپرين،
کارکردن با چرخه براي درك نقطه تمرکز آن و بخشهاي فعا ل آن مفید است .به عنوان مثال در فرايند اجراي يک نوت موسیقی،
بخش اجرا ( )Pاز ساير بخشها مهمتر است؛ زيرا مستقیماً از ( )Rکه همان طبع هنري و آمادگی نوازنده جهت نواختن میباشد ،به
مرحلة اجرا میرسیم .در واقع اين بداههسازي ،فرايند را خالق و يا خالقتر مینمايد.

تصویر شماره  :4تداخل امتیازات ( )Sمختلف (انرژیزا و كنترلكننده) در فرایند ،مأخذ 1970 ،Halprin:191

اين مدل میتواند از هر نقطه اي آغاز شود و در هر جهتی حرکت نمايد.محل نقطه شروع فرايند و جهت چرخش چرخه بستگی
به مقصود کلی ،موقعیت و فردي که امتیاز می دهد دارد .اين سلسله مراتب کامالً متغیر و وابسته به شرايط ،معیار و اهدافاند .در
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طی تکامل فرآيند ،ممکن است تداخلهايی نیز در برخی مؤلفههاي چرخه وجود داشته باشد .به عنوان مثال درمرحلة امتیازدهی،
برخی امتیازات جهت تسريع روند رشد فرايند وارد چرخه شده و بدون لطمه زدن به آن از فرايند خارج می گردندHalprin,1970: ( .

.)8-11

ابزار مورد استفاده در مدل R.S.V.P
يکی از ابزارها و روشهاي سنجش منابع ( )Rدر محیط  Motationيا همان  Notation of Movementمیباشد .در اين روش،
سعی بر آن است که حرکات عناصر پويا در محیط (مانند انسان) ،تفسیر آن ها و…  ،در بخش رفتارها ( )Actionو جايگاه عناصر
ثابت (مانند مبلمان شهري ،پوشش گیاهی و  ،)...در بخش عناصر ( ،) Objectsو ارتباط اين دو باهم  ،بررسی گردد .با استفاده از
نوتسازي از حرکات افراد در محیط میتوان به مطلوب يا نامطلوببودن اين حرکت در محیط پی برد.

تصویر شماره  :5نمونهای از ( Notationنوتسازی در موسیقی) ،مأخذ Liana:32
2003،

تصویر شماره  :1نمونهای از ( Notationتنظیم و چینش حركات رقص همگام با موسیقی و زمان) در رقص باله به عنوان منبع الهام
الورنس هالپرین در ایجاد  ،Motationآنا هالپرین ،مأخذ  2011 ،Hudson:16 ، 2012 ،wolfe:60و Cobussen,2016:33
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تصویر شماره  :7نمونهای از  Motationدر سنجش و ارزیابی محیط ( )Rو ( ،)Sالورنس هالپرین ،مأخذ 2012 ،wolfe:35-34

از ديگر روشهاي سنجش منابع با استفاده از امتیازات و تحلیل عملکردها میتوان به نقشههاي "امتیازات مکانی" اشاره نمود.
در اين نقشه ،امتیازات جهت نمايش مطالعات منابع موجود در سايت بکار میروند .که در اين نوع فرايند  Valuactionنقش
ارائهکنندۀ راهبردها و سیاستهاي طراحی ( )lines of actionو تصمیمات اتخاذ شده را ايفا مینمايند.)Halprin,1970( .

جدول شماره  :6معرفی یکپارچۀ مولفههای مدل  R.S.V.Pو روشهای سنجش هر مولفه ،مأخذ نگارندگان ،سال 2167
روش سنجش

مطالعه عناصر موجود در
محیط
-

تهیه نقشههاي Motation
(نوت سازي در حرکت)
تهیه نقشههاي امتیازات
مکانی (Locational
)scores

تعریف

نماد
اختصاری

 هرآنچه براي ساختن محیط و زندگی کردن درآن داريم

R

چگونگی سازماندهی منابع
چگونگی تصمیمگیري در مورد عوامل تأثیرگذار
بر محیط
نمايشی از مطالعات سايت و به طور کلی منابع
عامل تسريع کنندۀ فرايند و انرژيدهنده به آن
(به مثابة کاتالیزور)

S

-

تحلیل نتايج به دست آمده ازامتیازات ()s
توافق آراي اکثريت افراد مؤثر درپروژه
 بررسی مناسب طی شدن روندفرايند

 تحلیل اطالعات و عملکرد در فرايند ترکیب کننده تغییرات -ارائه دهنده راهبرد و سیاست طراحی

 شفاف سازي کلیت فرايندبراي همه گروه ها
 مطابقت محصول با چشمانداز ابتدايی

 نشاندهندۀ محصول نهايی (فرآورده) -کلیت فرايند

V

P

نام مولفه

Resources

Scores

Valuaction
(value +
)action

Performance
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نظام حاكم بر چرخه (روابط میان مولفههای مدل )R.S.V.P
تعداد بسیار زيادي رابطه را میتوان بین مولفهها میتوان متصور شد ،اما چهار مورد زير مهمترين حاالت مذکور میباشند.
در هر يک از موارد ،با توجه به مسیري که فرايند طی مینمايد و تعداد مؤلفههاي
تأثیرگذار در آن ،حاالت مختلفی براي اين چرخه وجود دارد:
S

VPR

اين فرايند ،کنترلکننده است .به اين معنی که امتیاز براي کنترل کامل فرايند میباشد.
بعنوان مثال :حرکتهاي خیابانی
S

R

در اين چرخه ،هیچ کنترلی در طول اجرا وجود ندارد .اينجا امتیاز ( )Sبه دلیل نزديکی
بسیار به محصول ،انرژيدهنده میباشد .مانند :امتیازات زيست محیطی
PRS

در اين فرايند ،مقداري کنترل ،بازخورد يا گزينش در طول عملیات ،آن هم به میزان
خیلی کم وجود دارد .مانند :امتیازات معمارانه
() P
() S ( / ) V
()R
اين مدل فرايند ايدهآلترين نوع ارتباط بین مولفههاي چرخه میباشد  .در اينجا ( )Vدر
حین فرايند به قضاوت آن میپردازد .در اين نوع از چرخه ،مقداري کنترل ،گزينش و بازخورد،
تغییر و رشد وجود دارد  .مثال:جدول  CPMساحل سی رنچ )(Halprin, 1970, 192

تصویر شماره  :8روابط اصلی
میان مولفهها ،مأخذ
1970 ،Halprin, 1970:192

گونههای عمل مدل :R.S.V.P
الورنس هالپرين ،تجارب متعددي در زمینة طراحی پاركهاي شهري منحصر بفرد از جمله پارك  Ira keller fountainپرتلند،
پارك  Free wayدر سیاتل ،محور منتهی به آبشار در ياسمیت و يادبود فرانکلین دالنو روزولت در واشنگتن دارد که در تمامی
طراحیهاي وي بعد از  ،11.2از مدل  R.S.V.Pبهره برده است.
يکی از دغدغههاي اصلی او تنظیم حرکات موزون در شهر است .او از مستندات زندۀ طبیعی بسیار آموخته است و سبکش متکی
بر توجه به طبیعیبودن است .طبیعت و زندگی روزمره ،آموزگار اين هنرمند و سرچشمة الهام وي بود و از سبک انتزاعی دوري
میگزيند .هالپرين ،همانند مک هارگ ،از اکولوژي به عنوان مطالعه ارتباط بین اندامهاي مختلف محیطِ پیرامون بهره برد .به اين
دلیل که علم محیط زيست ،اطالعات چند متغیره را سازماندهی میکرد .بر خالف بخشهاي اليه الية زمان که تحقیقات مک هارگ
را ساختار بخشید ،هالپرين به دنبال يک مدلب پايان بازب پوياتر بود (.)Alder,2014:60-61
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تصویر شماره  3و  :61پارک  Ira keller fountainپرتلند  ،مأخذ 2161 ،http://tclf.org

تصویر شماره  62 ،66و ( 69از راست به چپ) :یادبود روزولت ،محور آبشار یاسمیت ،فری وی پارک،
(مأخذ )2161 ،http://tclf.org

مهمترين پروژهاي که هالپرين بین سالهاي  11.2-112.به عنوان طراح در آن مشارکت داشت ،ساحل  Sea Ranchدر شمال
سان فرانسیکو میباشد .اين پروژه مبتنی بر مدل  RSVPطراحی و به عنوان اصلیترين نمونه در کتابهايش تشريح گشتهاست.
در اين محدوده  .222هکتاري ،هدف ،زندگی انسانها در بطن محیط زيست بدون ايجاد اختالل در آن بودهاست .لذا سعی بر
اين بوده تا کمترين دخل و تصرف در اکولوژي اين ساحل صورت گیرد .عملکرد گروه طراح و مجري در اين پروژه طبق چرخه
 ،RSVPمنابعی نظیر شرايط تاريخی سايت ،حکمی که توسط مالکان و توسعه دهندگان صادر میشد ،خواستههاي زيست محیطی،
خواستههاي اجتماعی ،ويژگیهاي معماري محلی ،طیف وسیعی از قوانین مهندسی ،زمین شناسی ،هواشناسی و  ...را شامل میگشت.
در مورد امتیازات نیز میتوان گفت اين بخش از چرخه " ،نظامی از نمادها" بودند که به فرايند انرژي میدادند (John-Alder

) 2014:55-58همچنین هالپرين از امتیازات براي رسیدگی به سناريوهاي مختلف طرحهاي پیشنهادي استفاده میکرد .کانسپت
اصلی اين طرح" ،مکان خوب براي زندگی" نبود؛ بلکه دربارۀ"مکان منحصر بفرد براي زندگی" بود .منحصر به فرد در چشم انداز
خود و قصدش براي ساخت يک اجتماع .نگرش غالب در اين مجموعه ،باالتر بودن اهمیت تنظیمات محیطی به نسبت ساخت و ساز
بود.
در مجموعة ساحل سی رنچ R ،شامل تمامی عناصر موجود در محیط S ،نمايشی از منابع موجود و شناخت و تحلیل آنهاV ،

بحث بر سر يافته ها که در مرحله امتیازدهی ) (Sبه نمايش درآمده بود و نیز وضع نمودن راهبردهاي محیطی میباشد .کلیت اين
روند و نتیجة حاصله ،در مرحلة اجرا ( )Pمشهود است.
طبق نقشة زير ،جنگلهاي چوب قرمز ،حاشیة ساحلی اقیانوسی ،رودخانه  ،Gualalaعلفزارها و  ...همگی زيرمجموعة منابع

( )Rمیباشند ).(Canty 2004: 23
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تصویر شماره  :64نمونهای از امتیازات مکانی ( ،)Sساحل سی¬رنچ ،مأخذ 2011 ،Hudson: 17

طبق مطالعات هالپرين در سی رنچ ،مطالعة وضعیت جوي ،پوشش گیاهی ،رفتارشناسی آب ،تست خاك و  ....جزئی از مطالعات
سايت میباشند ) .(Halprin 1970, 125به نمايش درآوردن اين مطالعات در مرحلة  Sاتفاق میافتد .قصد هالپرين از شفافسازي
فرايند توسط امتیازدهی ،مشارکت همة گروهها و حضور مداوم آنها در طی فرايند میباشد .زيرا تصمیم سازيها دقیقاً پس از نمايش
نتیجه مطالعات در مرحله  Valuactionبه وقوع میپیوندد .بنابراين ،راهبردهاي صادره از سوي تصمیم گیرندگان ،مشخصکنندۀ
خط مشیها و دستورالعملهاي طراحی است .در آخر نیز به مرحلة بهرهبرداري يا همان اجرا ( )pمیرسیم .نکته مهم اينکه رابطة
اين عناصر چهارگانه از فرايند ( )R،S،V،Pبه صورت چرخه میباشد .چرخهاي پويا که دائماً در حال حرکت است .بنابراين طبیعی
است که محصول به دست آمده در اين مرحله ( ،)Pپس از گذشت زمان ،خود تبديل به منبعی ( )Pبراي شروع فرايند ديگر شود.
از اينروست که هیچگاه يک پروژۀ طراحی محیط تمام نمیگردد و مدام توسط کاربران در حال گسترش میباشد
(.(Lyndon,2004:50-64

تصویر شماره  :65نمونهای از مطالعات اولیه هالپرین بر روی منابع و امتیازات در ساحل سی¬رنچ ( ،)6371مأخذ
2017 ،www.pinterest.com
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تصویر شماره  :61نمونهای از مطالعات اولیه هالپرین بر روی منابع و امتیازات در ساحل سی¬رنچ ( ،)6371مأخذ 2014 ،Alder:56

به دلیل سازگاري ساختمانهاي بنا شده در اين پروژه با طبیعت پیرامون آن ]به حدي که ساختمانها جزئی از چشمانداز ساحل
هستند[ ،اين طرح بینهايت مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفت .اين خانههاي مجتمعی )Clustered Houses( ،با راندمان
انرژي باالتر ،همچنین بخشی از جنبش "بازگشت به طبیعت" را تشکیل میدادند (.(Lyndon,2009:84

یافته ها و بحث :
يک طرح موفق طراحی شهري ،از يک فرآيند موفق و خالق نشأت میگیرد .طراحی شهري اگر بنحو صحیح بکار گرفته شود،
ب یشتر نقش هماهنگ کننده بین عوامل دخیل در طرح را خواهد داشت و اين بر اهمیت فرآيند تأکید دارد .ماهیت و دامنة پروژههاي
طراحی شهري بسیار وسیع و متفاوت است ( .)Carmona, 2014: 5-6عوامل متعددي همچون زمان مطالعه و انجام طرح ،حوزۀ
عمل (مقیاس طرح) ،میزان مشارکت گروههاي ذيمدخل در تصمیمگیري و ارتباط آنها با طراح شهري ،جايگاه طراح شهر به عنوان
تصمیمساز ،تأمین منابع مالی طرح و  ...به عنوان مرز مفهومسازي اين حرفه ،چارچوب آن را مشخص (حبیبی و همکاران:1312 ،
 )14و از ساير رشتههاي مشابه همچون معماري جدا و به نحوي از معماري و شهرسازي منظر متمايز میسازد.
فرآيندهاي مختلفی در معماري منظر همچون "فرآيند طراحی هیدهئو ساساکی ( ،)122-1.9 :11.2فرآيند بوم شناختی ايان
مک هارگ ( ،)12.-12. :112.چرخههاي  R.S.V.Pالورنس هالپرين ( ،).-1 :1121فرآيند طراحی راندالف هستر جونیور (:11.2
 ،)1.2-1.3فرآيند استیون کروگ ( ،).2-.2 :1193فرآيند طراحی سايت کوين لینچ و گري هک ( ،)12-11 :1194فرآيند برنارد
السوس ( )24-.2 :1119و  "...وجود دارد که شباهت بسیار زيادي به فرآيندهاي مطرح شده در طراحی شهري دارد.
در طراحی شهري نیز فرآيندهاي زيادي همچون "کريستوفر الکساندر ( ،)11.2جونز ( ،)11.2برايان الوسون ( )1192به نقل
از (بحرينی ،)91-92 :1312 ،حمید شیروانی ( ،).2-29 :119.متیو کرمونا و همکاران ( 113 :2223و  " )11 :2214مطرح شده
است که در يک نگاه اجمالی ماهیت مشابهی با فرآيندهاي مطرح شده دارند ،گرچه با توجه به هدف استفاده و غايت نهايی طرح
داراي تمايزاتی اندك هستند.

تصویر شماره : 67فرآیند طراحی شهری :شکل دهی مستمر فضا ،متیو كرمونا ( ،)2164مأخذ Carmona, 2014: 5-6
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تصویر شماره  68چرخۀ  R.S.V.Pبه عنوان فرآیندی خالق در معماری منظر ،الورنس هالپرین ( ،)6371مأخذ 1970 ،Halprin:3

گرچه فرآيندها در گذر زمان و با توجه به عوامل مختلفی دچار دگرگونی شده که در اين نوشتار مجالی براي پرداختن به آن
نیست ،و به گونههاي مختلفی ارائه شده اند ،با اين حال از يک ماهیت يکسان پیروي میکنند .از آن جا که دانش طراحی شهري ،
دانشی میان رشتهاي است ،بررسی تاريخ ،اکولوژي ،پتانسیل هاي مختلف موجود در محیط و  ...بسیار مهم و حیاتی است .از طرفی
مدل  R.S.V.Pاز داشتههاي موجود در محیط به عنوان منبع اساسی جهت شروع فرايند بهره میبرد .همچنین مشارکت اجتماعی
و گرفتن بازخورد در مراحل میانی فرايند را ضروري می داند .از همین رو فرايند بسیار پويا و شفاف گرديده و نیز به دلیل امکان
تصمیمگیري افراد ذينفع و ذينفوذ ،خالقیت در ايجاد گزينههاي انتخابی براي ادامه فرايند افزايش میيابد .مقايسة تطبیقی بین
چرخة  R.S.V.Pو فرآيند طراحی شهري کرمونا به عنوان يکی از جديدترين فرآيندهاي طراحی شهري ،حاکی از آن است که
علیرغم وجود تمايزات جزئی و تفاوت در نام مراحل ،چگونگی ارتباط آنها و  ،...چرخه  R.S.V.Pداراي جامعیت و همهشمولی است
که میتوان غالب آنچه را که از يک فرآيند طراحی شهري انتظار میرود ،برآورده ساخته و به دلیل اينکه از معماري منظر نشأت
گرفته است ،بکارگیري آن در حرفة طراحی شهري خصوصاً در حوزههاي مشترك میان اين دو حرفه ،میتواند به نتايج و دستاوردهايی
به مراتب واقعبینانهتر منجر گردد.

نتیجهگیری:
يکی از روشهاي سنجش و ارزيابی در معماري و شهرسازي منظر ،مدل  R.S.V.Pاست که در دهة  ،11.2شکل گرفته است.
مرور متون و تجارب صورت گرفته در اين حوزه نشان میدهد که عمده داليل بروز اين مدل توسط الورنس هالپرين ،مرئی ساختن
روندها ،برقراري ارتباط و همچنین تضمین تنوع ،کثرتگرايی و مشارکت الزم براي رشد ،ايجاد تغییر خصوصاً در پروژههاي با مقیاس
وسیع و نیز قابلیت سنجش و ارزيابی تمامی رخدادهاي محیط بصورت توأمان تا رسیدن به فرآورده از طريق چرخه چهار مولفهاي
است .در اين مدل چهار مولفة اصلی  Rو  Sو  Vو  ،Pبه عنوان مولفههاي اصلی شکلدهنده به چرخه ،در نظر گرفته میشود .ارتباط
و نظم حاکم بین مولفهها تعیینکنندۀ نوع فرآيند میباشد که بتواند بهترين عملکرد مدل را ايفا نمايد .اين مدل حالتی میان رشتهاي
دارد که عمده مبانی و اهداف خود را از هنرهاي موسیقی ،نمايشی و ترسیمی گرفته است و توانسته است به بهترين نحو در شهرسازي
و معماري منظر بکار گرفته شود .همچنین قابلیت استفاده در ديگر رشتههاي مشابه که از فرآيند تبعیت میکنند ،همچون طراحی-
شهري را داراست .بررسی و مقايسة اجمالی چرخة  R.S.V.Pبا فرآيندهاي طراحی شهري و يکی از جديدترين آنها (کرمونا) ،نشانگر
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تشابه در عین تمايزات جزئی بوده و بیانگر آن است که اين مدل قابلیت استفاده در طراحی شهري و به طور خاص حوزههاي مشترك
.میان طراحی شهري با معماري و شهرسازي منظر را دارد
 يادمان روزولت و کريدور توسط الورنس هالپرين براساس اين مدل انجام، فري وي پارك، در سیرنچ،غالب تجارب صورتگرفته
 همچن ین بسیاري از صاحبنظران شهرسازي منظر در سه دهة اخیر همچون.شده است و به نتايج بسیار مطلوبی منجر گشتهاند
. ريچارد رجیستر و استان آلن به نحوي تحت تاثیر اين مدل و کارهاي هالپرين قرار گرفتهاند، برنارد چومی، چارلز والدهیم،جیمز کرنز
 در بسترهايی که با مولفهها و عناصر متعددي سر و کار، چندوجهی و مشارکتیبودن،اين مدل به دلیل کاربرد در مقیاسهاي وسیع
 مسابقات و برنامههاي، از طرفی در سالهاي اخیر به دلیل گرايش به مقیاس بزرگ در طرحها. میتواند مثمر ثمر واقع شود،دارد
 و نیز محدود بودن مدلها و روشهاي تحلیلب يکپارچه با ماهیت غیر طراحی شهري، شهرسازي و خصوصاً طراحی شهري کشورمان
 میتوان به طور جدي به ورود اين مدل و کاربست آن در،که بتواند به طور فراگیر در حوزۀ طراحی شهري مورد استفاده قرار گیرد
.حوزههاي آکادمیک و حرفهاي طراحی شهري ايران انديشید
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ارزیابي کالبدي فضاهاي سبز شهري در شهر اصفهان در دو مقطع زماني و
ارائهي پيشنهاد براي بهبود آن
حقپرست*2

جواد دیواندری ،6رومینا
 -1استاديار گروه معماري دانشگاه کاشان
 -2دانشجوي کارشناسی ارشد معماري دانشگاه کاشان
Rominahps@gmail.com

چکیده
گسترش فیزيکی شهرها فرايندي مستمر است که اغلب سريع بوده و اگر بدون برنامه پیش برود سیستم هاي
شهري را با مشکل روبهرو خواهد کرد .در نقش فضاي سبز و محیط زيست شهري به عنوان يکی از مهمترين عوامل
پايداري و حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی نوين شکی نیست .فضاي سبز را میتوان نوعی از سطوح کاربري
زمین شهري با پوشش گیاهی انسانساخت دانست که واجد بازدهی اجتماعی و اکولوژيکی هستند .اما امروزه به
دلیل ارزش باالي اراضی شهري و منافع مادي باالي آن به میزان کمتر اين زمینها به کاربري فضاي سبز اختصاص
داده میشود .دراين میان بحث توسعه و نیاز به گسترش فضاهاي سبز و تعیین موقعیت آن امري اجتنابناپذير در
آيندهي توسعهي شهرها می باشد .شهر اصفهان به عنوان يکی از شهرهاي مهم و زيباي ايران و محل جذب
گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده است .يکی از علل اصلی اين امر عبور زايندهرود از داخل شهر است که
نقش بهسزايی در طراوت و سرسبزي اين شهر داشته است .در اين پژوهش شهر اصفهان از لحاظ گسترش
محدودهي شهري ،فضاي سبز و همچنین روند افزايش جمعیت و سرانهي فضاي سبز آن طی دو سال  1322و
 1314مورد بررسی قرار گرفته است و در پايان پیشنهاد بهرهگیري از پوششهاي سبز براي بهبود و توسعهي آن
در حال حاضر ارائه شده است.

واژگان كلیدی :فضاي سبز ،اصفهان ،جمعیت ،گسترش شهر ،سرانهي فضاي سبز

 -6مقدمه
محیط زيست انسانی مفهوم جامعی است از مجموع تأثیرات عوامل بیرونی و روابط متقابل آنها که تعادل بیولوژيک را سبب
میشوند .لذا چگونگی روابط انسانها با محیط ،نحوهي برقراري ارتباط و تأثیرپذيري خصوصیات اکوسیستمها در کیفیت احساسی
و روانی انسانها تأثیر مهم و غیرقابل انکاري دارد (خادمالحسینی .)3 :131.،در اين بین يکی از موارد اجتنابناپذير در امر شهرسازي
و توسعهي محیط زيست انسانی ،بحث فضاي سبز و تعیین موقعیت آن در سطح شهر میباشد .ايجاد پارکهاي شهري و فضاهاي
سبز از جمله راهکارهاي کارآمدي می باشد که اخیراً براي مقابله با مشکالت جوامع شهري و مدرن بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
شواهد نشان می دهد که وجود مجموعههاي طبیعی (پاركها ،جنگلها و کمربندهاي سبز) و عناصر آنها (درختان و آب) در حريم
شهرها از جوانب مختلف تأثیر وسیعی را بر کیفیت زندگی شهروندان میگذارند و عالوه بر بازدهی اکولوژيکی مانند تصفیهي هوا،
کاهش آلودگیهاي صوتی،کاهش اثرات باد و پايداري میکرو اقلیم ،واجد بازدهی اجتماعی -روانی نیز میباشند (محمدي.)3 :1399،
استفاده از فضاي سبز فشار و استرس را کم میکند ،تفکر را تعمق میبخشد ،ساکنان شهرها را جوان نگه می دارد و به نوعی احساس
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آرامش و آسايش به آنها میبخشد .قابلیت فضاهاي سبز عمومی به عنوان مُسِکنهاي طبیعی در مناطق شهري که فشار و استرس
به عنوان يکی از جنبههاي عمومی و مهم در آنجا میباشد ،بسیار مفید خواهند بود .چنانچه وجود درختان وابستگی اجتماعی که در
شهرهاي مدرن روز به روز از هم گسسته میشوند را قوت میبخشد و جهت کاهش پرخاشگري و رسیدن به آرامش روحی بسیار
مؤثر میباشند و عاملی جهت صمیمیت میگردند .همچنین میتوان از اين مکانها به عنوان منابع و منافع اقتصادي براي شهروندان
بهره جست (.)2004،Chiesura
چنانچه گفته شد فضاي سبز و نقش آن در سالمت جامعه و زيباسازي محیط شهري بر کسی پوشیده نیست .در حال حاضر
گسترش و توسعهي شهر و شهرنشینی ،رشد فزايندهي جمعیت و مهاجرت به شهرها ،آلودگیهاي زيستمحیطی و بسیاري ديگر از
مشکالت شهري سبب از بین رفتن اين سرمايه ي ارزشمند و حیاتی شده است .بدين جهت باال بردن سطح آگاهیهاي مردم در
مورد فضاي سبز و آشنايی با خواص گیاهان ضروري است که نتیجهي آن مانع از بروز فاجعهي نابودي شهرها بر اثر آلودگی هوا و
محیط زيست میگ ردد .همچنین بحث پايداري محیطی و نیز بهبود محیط زيست شهري امروزه از مهمترين نگرانیهاي کارشناسان
و طراحان شهري است که اين نگرانیها با توجه به پیچیدگیهاي موجود در فضاها و عملکردها در کالنشهرها نمود بیشتري يافته
است .از اين رو تحلیل دادهها و اطالعات در زمینهي گسترش محدودهي شهري و همچنین فضاي سبز کمک شايانی به برنامهريزان
شهري ،طراحی معماري و تصمیم گیري محیط زيستی در شهر که نهايتاً منجر به مديريت صحیح و اصولی بر عرصهي مورد نظر
میشود ،خواهد داشت(.مأمنپوش.)2 :139.،

 -2مبانی نظری
شهر اصفهان از شهرهاي مهم جهانگردي کشور است و به عنوان سرمايه اي ارزشمند و منحصر به فرد با برخورداري از قدمت
تاريخی ،وجود آثار فرهنگی و مذهبی گرانبها در قلمرو ملی و جهانی داراي شرايط ممتاز و از مراکز عمدهي سیاحتی کشور و جهان
شناخته شده است .در گذشته شهر اصفهان به واسطهي وفور درختان و عبور رودخانهي زايندهرود از میان آن داراي هواي مطبوع
در اغلب اوقات سال بود .با گسترش شهر و شهرنشینی و توسعه ي صنايع آالينده در اطراف اين شهر و شهرهاي اقماري مانند
کارخانهي ذوبآهن ،میزان آاليندههاي هوا و آب افزايش يافته به نحوي که بررسیها نشان میدهد که آاليندههاي موجود در هواي
شهر اصفهان همچون منواکسیدکربن ،گرد و غبار و اکسیدهاي گوگرد و همچنین آاليندههاي آبی به مراتب از استانداردهاي موجود
فراتر رفته و بیش از سطوح استاندارد تعیین شده است (خوشاخالق .)2 :13.9 ،گسترش فضاي سبز عالوه بر زيباسازي محیط
زيستی و کاهش آلودگی شهري ،باعث باال رفتن کیفیت محیط زيست طبیعی نیز میشود .از اين رو در اختیار داشتن اطالعات به
روز در مورد فضاي سبز شهري و چگونگی گسترش آن عالوه بر تصمیمگیريهاي منطقی در مورد توسعهي فیزيکی شهرها میتواند
به همگامسازي آن با توسعهي فضاي سبز نیز منجر شود .در اهمیت نقش فضاي سبز در کاهش آلودگی هوا همین بس که طبق
آمار سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان ،با افزايش مساحت فضاي سبز شهر از  .1،119،211مترمربع در سال  12به
 .2،191،242مترمربع در سال  ،14تعداد روزها با هواي سالم افزايش چشمگیري داشته است (ارشديپور و ديگران.)33 :131.،
نمودار شمارهي  1درصد روزهاي سال بر حسب میزان آلودگی طی سالهاي  12تا  14را نشان میدهد:
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نمودار شمارهی ( -)6درصد روزهای سال بر حسب میزان آلودگی طی سالهای  32تا 34
مأخذ :آمارنامهی آب و هوای شهر اصفهان در سال 34

شهر اصفهان از لحاظ جغرافیايی در مرکز ايران با اقلیمی گرم و خشک در ارتفاع  1.12متري از سطح دريا قرار دارد و داراي
شیب  1/42درصد در جهت جنوب به شمال و  2/11درصد در جهت غرب به شرق می باشد .شهر اصفهان از شمال به بیابانهاي
وسیع و خشک با پوشش گیاهی بسیار ضعیف،کارخانهها ،کارگاه ها و پااليشگاه؛ از شرق به کويرها ،شنزارهاي متحرك و مهاجم به
طرف شهر؛ ازجنوب به بیابانهاي زراعتی تبديل شده اراضی کشاورزي حوزه زايندهرود ،کارخانهي ذوبآهن ،مجتمع فوالد مبارکه
و ديگر صنايع محدود میشود (مأمنپوش .). :139.،بر اساس آمار ادارهي کل هواشناسی استان اصفهان حداکثر درجه حرارت در
شهر اصفهان در اخرين سال آماري (سال  31/9 )14درجه سانتیگراد در تیرماه و حداقل دما  -.درجه سانتیگراد در ديماه بوده
است .میزان بارش در اين سال بسیار کم بوده و حدود  91/4میلیمتر بوده است (ارشديپور و ديگران .)2.،22 :131.،به طور کلی
بادهاي اصفهان جهت غربی-شرقی دارند .وزش اين بادها در دو موقع از سال بیشتر است :از نیمهي اول اسفند تا نیمهي اول
ارديبهشت که بادهاي سرد میوزد و ديگري از اوايل شهريور تا اواسط مهر که بادهاي خزانی نسبتاً گرم میوزد.
واژهي فضاي سبز کمتر از نیم قرن است که در فرهنگ و ادبیات شهرسازي جهان ،تعريف شده است .فضاي سبز شامل آن
بخش از مناطق است که داراي گیاهان و يا هر گونه سبزينگی اعم از درختان ،درختچهها ،گلها و چمنها را در بر داشته باشد
(رستمخانی .)1393،تاکنون تحقیقات زيادي در مورد فضاي سبز و تعیین سرانهي آن در کشورهاي جهان و تعیین استانداردهاي
متنوعی بسته به شرايط و خصوصیات فیزيکی ،کارکرد و نقش شهر (صنعتی ،اداري و يا کشاورزي) صورت گرفته است .در اين
پژوهش هم هدف ،بررسی نقشهي گسترش شهر اصفهان ،مساحت و سرانهي فضاي سبز شهر در فاصلهي زمانی  12ساله است.

 -9روش تحقیق
در اين پژوهش با بهرهگیري از اطالعات و نقشههاي تهیه شده توسط شهرداري شهر اصفهان در سال  1314و مقايسه آن با
اطالعات و نقشهي اين شهر در سال  1322به مقايسهي سطح فضاي سبز موجود و سرانهي آن پرداخته شده ،همچنین سطح
گسترش شهر نیز در اين دو سال مورد بررسی قرار گرفته است.
با استفاده از منابع موجود جمعیت شهر اصفهان در دو دوره مورد بررسی استخراج گرديد .سپس نقشهي شهر اصفهان در
سالهاي  1322و  1314مرجع گرديد ،آنگاه با ترکیب اليههاي اطالعاتی ديگر به صورت نقشههاي مفیدي جهت درك بهتر و
درستی از شرايط توسعهي فیزيکی شهر و فضاي سبز آن نمايش داده شد.
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 -4بررسی تطبیقی
در سال ( 1322دورهي پهلوي اول) جمعیت شهر اصفهان بالغ بر  919.2نفر بوده است (جناب .)13.2،بر اساس آمار سرشماري
سال  1314میزان جمعیت مناطق تحت پوشش شهرداري اصفهان  2،2..،9.3نفر ارائه شده است (ارشديپور و ديگران:131.،
 .)24نتايج بررسیهاي آماري در دو سال مورد مطالعه در نمودار شمارهي  2آورده شده است.
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نمودار شماره  :6مقایسه جمعیت شهر اصفهان در دو سال مورد بررسی (مأخذ :نگارنده)

قديمیترين نقشهي موجود و قابل استفاده توسط متخصصین مربوط به سال  1322میباشد .1اين نقشه در محیط  GISوارد
شده و مساحت فضاي سبز آن دوره به وسیلهي توابع مربوطه محاسبه گرديد (مأمنپوش .)2 :1392،در نقشهي شماره  1موقعیت
شهر اصفهان و فضاي سبز آن در سال  1322نشان داده شده است.

نقشهی شمارهی  : 6جانمایی فضای سبز شهر اصفهان در سال ( 6912مأخذ :سایت رسمی شهرداری اصفهان)2

 -1اين نقشه توسط سید رضاخان افسر شهربانی در سال  1322هجري شمسی تهیه شده است.
 -2جانمايی فضاهاي سبز توسط نگارنده صورت گرفته است.
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در آن دوره مساحت فضاي سبز شهر بالغ بر  1،213،222مترمربع بوده است (همان) .با توجه به جمعیت شهر در آن زمان سهم
سرانهي فضاي سبز برابر با  122/.مترمربع برآورد شده است .در آن زمان به واسطهي فراوانی درختان و بخارآب متصاعد از زايندهرود،
هواي شهر لطیف و خصوصاً در فصل بهار لطافت و طراوت آن کامالً محسوس بوده است و همچنین عدم وجود صنايع آالينده و
دخالت کمتر انسان در تخريب محیط زيست باعث داشتن آب و هواي پاك در محدودهي شهر بوده است .همانطور که مشاهده
میشود ،اين سرانه در سال  1322به ازاي هر فرد  122/.متر مربع بوده که اين بیانگر توسعه و گسترش فضاي سبز نسبت به
گسترش محدودهي شهر میباشد .اين سرانه تقريباً  4/.برابر بیشتر از استاندارد جهانی (سازمان ملل متحد بین  22تا  2.مترمربع)
بوده است .گسترش محدود شهر در دامنهي جنوبی زايندهرود و دخالت کمتر انسان در اين قسمت که موجب پابرجا ماندن باغات و
مزارع شده بود ،از داليل باال بودن مساحت فضاي سبز در آن زمان محسوب میشود .نقشهي شمارهي  1موقعیت و سطح فضاي
سبز موجود در سال  1322را نشان میدهد.

وسعت فضاي سبز در سال  1314با توجه مناطق  1.گانهي شهرداري اصفهان بالغ بر  .2،191،242متر مربع بوده که
وسعت محاسبه شده شامل پارك شهري ،پارك محلی ،پارك همسايگی ،قطعات پراکندهي فضاي سبز ،انهار ،جزاير
ترافیکی ،رفیوژ خیابانها ،1کمربندسبز ،پارك جنگلی ،بام -ديوار و بالکن سبز ،اماکن و باغات نیمه دولتی و خصوصی،
آرامستانها ،باغات احیا ،اماکن دولتی و اماکن و باغات خصوصی میباشد .نقشهي شمارهي  2جانمايی و سطح فضاي
سبز در سال  1314را نشان میدهد .طبق برآورد شهرداري اصفهان جمعیت شهر در سال  2،2..،9.3 ،1314نفر بوده
که با توجه به سطح فضاي سبز شهر ،سرانهي فضاي سبز براي هر نفر در اين سال  2./9مترمربع بوده است (ارشديپور
و ديگران.)31 :131.،
چنانچه در نقشه نیز مشخص است مساحت شهر در سال  14نسبت به  1322افزايش زيادي يافته است اما سرعت
گسترش آن متناسب با گسترش فضاي سبز نبوده و همین امر موجب کاهش چشمگیر  .2/.متر مربع سرانهي فضاي
سبز به ازاي هر نفر در بازهي زمانی  12سال شده است .سرانهي فضاي سبز در سال  1322حدود  4/9بیشتر از سرانهي
فضاي سبز امروز میباشد .اين در حالی است که آمار نشان میدهد که سرانه در سال  14نسبت به  .سال اخیر کمترين
میزان را داشته که علت آن را می توان يکسان نبودن سرعت افزايش مساحت فضاي سبز و سرعت افزايش جمعیت شهر
دانست .جدول شمارهي  1سرانهي فضاي سبز شهر اصفهان را در  12سال اخیر نشان میدهد .طبق اين جدول از سال
 92تا  11سرانهي فضاي سبز دائماً در حال افزايش بوده ولی از سال  11تا  14شیب منفی داشته و کاهش يافته است.
جدول شمارهی  :6سرانه كل فضای سبز طی سا لهای  82لغایت  ( 34مترمربع بر نفر)-
(مأخذ :آمارنامهی جمعیت شهر اصفهان در سال )34
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 -3قطعات فضاي سبز درون خیابا نها به صورت پیوسته و طولی که مسیر ترافیکی را از هم جدا میکند.
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نقشهی شمارهی  : 2جانمایی فضای سبز شهر اصفهان در سال 6934
(مأخذ :آمارنامهی فضای سبز شهر اصفهان در سال )34
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نمودار شمارهی  :2سرانه كل فضای سبز طی سا لهای  82لغایت 34
(مأخذ :نگارنده)
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کاهش سرانهي فضاي سبز شهري نشاندهندهي توسعه و گسترش بیش از حد شهر بوده و توسعهي فضاي سبز در اين زمان
نتوانسته پابهپاي گسترش شهر پیش برود .اين موضوع نشان دهندهي اين است که مسئلهي گسترش فضاي سبز بايد سرعت بیشتري
بگیرد تا بتواند با رشد جمعیت و توسعهي شهر همساز شود و کیفیت زيستی شهر را ارتقاء دهد .بررسیها نشان میدهد مقدار
آلودگی منواکسیدکربن در شهر اصفهان در بعضی از ماههاي سال از مقدار استاندارد تعیین شده تجاوز مینمايد .همچنین مقدار
آلودگیهاي گرد و غبار نیز در بعضی ماههاي سال از حد باالي استاندارد فرارتر رفته است (ارشديپور و ديگران.)131.،
نقشهي شمارهي  3سرانهي فضاي سبز شهر اصفهان را در سال  14به تفکیک مناطق نشان میدهد .طبق اين جدول بیشترين
سرانهي فضاي سبز در مناطق  4و  2بوده است .در منطقهي  4وجود زمینهاي زراعی و باغات از داليل باال بودن سرانه است .گفتنی
است رود زايندهرود از مرز جنوبی مناطق  3 ،1و  4و  1مرز شمالی مناطق  2،.و  13عبور میکند.

نقشهی شمارهی  : 9سرانهی فضای سبز شهر اصفهان در سال  34به تفکیك منطقه
(مأخذ :آمارنامهی فضای سبز شهر اصفهان در سال )34

 -5ارائهی راه حل
با توجه به آلودگیهاي روزافزون شهري و نقش فضاي سبز در کاهش آلودگی زيست محیطی و بهبود کیفیت هوا ،گسترش
فضاي سبز شهري امري ضروري است ،بنابراين بايستی به توسعهي آن در محدودهي حاشیهي شهر ،مجتمعهاي اداري ،مسکونی و
آموزشی پژوهشی توجه خاص مبذول گردد .در گذشته اغلب فضاهاي سبز و باز در لباس مزارع و باغات در کالبد شهر حضور داشتند
اما با گسترش جمعیت و توسعهي اجتنابناپذير شهرنشینی ،توسعهي فضاهاي سبز شهري به شدت محدود و آيندهي شهرها را نیز
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به خظر انداخته است .در حال حاضر يکی از عواملی که مانع ايجاد و گسترش فضاهاي سبز شهري میشود ،ارزش باالي زمین در
شهر است چرا که بهره گیري از اراضی با ساير کاربريهاي انسانی منافع مادي بیشتري را به همراه دارد .با توجه به اين عوامل يکی
از راههاي توسعهي فضاهاي سبز در شهر استفاده از پوششهاي سبز در ساختمانهاست .در واقع پوششهاي سبز ،استفاده از
فضاهاي بالاستفاده و بی روح ساختمانهاي شهري در جهت ايجاد لکههاي سبز میباشد .به همین دلیل امروزه بهکارگیري
پوششهاي سبز در طراحی معماري مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است؛ چنانکه استفاده از آن در بام و نماي ساختمان در اکثر
کشورهاي توسعهيافته رشد چشمگیري داشته که داليل عمدهي آن عالوه بر بحث زيبايیشناسی معمارانه ،پاسخگويی به عواملی
همچون عايق سازي طبیعی ساختمان از چند جهت ،استفاده از فضاي مردهي بام در جهت خلق فضاي دلپذير و سطوح زيبا در
نماي ساختمان ،کمک به کاهش آلودگیهاي جوي و غیره میباشد .همچنین طراحی ساختمان با پوششهاي سبز موجب افزايش
پايداري و مديريت صحیح آب باران میشود .در اين بخش تعريف کوتاهی از پوششهاي سبز ارائه میشود:

-6-5بام سبز
بام سبز با هدف تبديل فضاي مرده پشت بام ها به يک فضاي پويا ساخته می شود .اين بام ها اگر چه جزء فضاهاي خصوصی و
نیمه عمومی به حساب میآين د ،اما در بازدهی اکولوژي شهري و ايجاد کیفیت مطلوب به زندگی شهري نقش موثري دارند.
تاثیرگذاري بام سبز در مقیاس شهر قابل توجه است .تبديل بام ساختمانها به فضاي سبز ،تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی
زياد و فضاهاي آزاد بین آنها را بهبود بخشیده و رطوبت هواي شهر را تعديل میکند .بامهاي سبز علیرغم اينکه در مقیاس شهر
کارکردهايی همانند زيبا و مفرح ساختن منظرهي شهر و رفع آلودگیهاي شهري و کاهش تنشهاي روانی دارند ،در تبادل انرژي و
حرارت از بیرون به درون فضاها نیز بسیار موثر هستند (محمودي و ديگران .)1311،

 -2-5نمای سبز
نماهاي سبز از طريق رويش گیاهان باالرونده و يا گیاهان آبشاري به وجود میآيند .بنابراين نیاز به سازهاي دارند که امکان
نگهداري ،رشد و بقاي اين گیاهان را ايجاد نمايد .نیازها و الزامات اين نماها بر اساس گونههاي گیاهی مورد استفاده متفاوت است
(آزموده و زجاجی.)1312،
در کشور ما ايران ،بهرهگیري از پوششهاي سبز مسأله اي نوپاست و بايد به آن بیشتر پرداخته شود .در حال حاضر بنا بر آمار
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان در شهر از میزان فضاي سبز موجود 21 ،درصد متعلق به مجموعهي شهرداري بوده
و مابقی متع لق به باغات احیاء و اماکن دولتی است .از اين میزان  21درصد متعلق به شهرداري تنها  1/2درصد آن متلق به بام و
ديوار سبز است که درصد کمی است و بايستی به اين موضوع بیشتر پرداخته شود .از آنجا که بامهاي ساختمانها اکثراً مورد
بهرهگیري قرار نمیگیرند و فضايی بیاستفاده باقی میمانند ،بهرهگیري از بام سبز در شهر عالوه بر خلق فضايی دلنشین و مطبوع
کردن هوا موجب افزايش فضاي سبز شهر میشود .استفاده از ديوار سبز در نماي ساختمانها نیز عالوه بر زيبايی بخشیدن به
ساختمان و بهبود منظر شهري تأثیر به سزايی در افزايش فضاهاي سبز و در نتیجه بهبود کیفیت محیط شهري خواهد داشت.

 -1نتیجهگیری
در اين پژوهش شهر اصفهان به لحاظ گسترش محدوده ي شهري و فضاي سبز و همچنین روند افزايش جمعیت و سرانهي
فضاي سبز آن طی دو سال  1322و  1314مورد بررسی قرار گرفت .بررسی نشان داد که از سال  1322تا  1314محدودهي شهر
توسعهي زيادي داشته ،علی الخصوص در دامنهي جنوبی زاينده رود شهر بسیار گسترش يافته و جمعیت نیز رشد زيادي داشته
است .سطح فضاي سبز شهر نیز افزايش يافته اما سرعت افزايش سطح فضاي سبز با سرعت ازدياد جمعیت و گسترش شهر متناسب

.4

سال سـوم ،شماره هفت ،تابستان 6931

نبوده و همین امر موجب کاهش چشمگیر سرانهي فضاي سبز از  122/.متر مربع بر نفر در سال  1322به  2./9متر مربع بر نفر
در سال  1314شده است.
راه حل پیشنهاد شده براي افزايش سرانه ي فضاي سبز در سطح شهر با توجه به ارزش روزافزون اراضی شهري و اختصاص کمتر
اين اراضی به کاربري فضاي سبز ،بهرهگیري از پوششهاي سبز شامل بام و نماي سبز میباشد .بامهاي ساختمانها اکثراً فضاهايی
بدون استفاده هستند که میتوان با اختصاص دادن آنها به بام سبز عالوه بر خلق فضايی دلنشین و مطبوع کردن هوا موجب افزايش
فضاي سبز شهر و در نتیجه مزاياي بسیار آن شد .از ديوار سبز نیز میتوان در نماي ساختمانها استفاده کرد .ايجاد نماهاي سبز
عالوه بر تأثیر به سزايی که در افزايش فضاهاي سبز و در نتیجه بهبود کیفیت محیط شهري خواهد داشت موجب زيبايی و بهبود
منظر شهري نیز میشود.
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چکیده
«عرصه عمومی» يعنی مقیاس و کیفیتی از شهر که توسط مردم ادراك میشود نه آنچه که روي نقشهها است،
پس الزم است از آن به «معماري فضاي شهري» تعبیر کرد؛ در واقع اين معماري فضاي شهري است که تقاضاي
زندگی شهري را پاسخ میدهد .جريان زندگی شهري توسط مردم اتفاق میافتد ،وقتی که جريان زندگی شهري
محقق میشود میتوان گفت که صاحبخانه ،اهل شهر هستند .زندگی شهري از جنس «کیفیت» است؛ سکونت در
شهر از جنس کمی ،ولی حیات مدنی امري کیفی است و بايد با معیارهاي کیفی ،آن را ارزيابی کرد .پیادهمدار
بودن میتواند از يکسو بازتاب دريافت کیفیت مکان براي شهروندان باشد؛ از سوي ديگر رفتار مردم پیاده ،معیاري
است که میتوان به کمک آن کیفیت مکان را در بافت سنجید .در اختیار داشتن معیارهايی که بتوان با آن
پیادهپذيري مکانها را اندازهگیري و ويژگیهاي کیفی مکان را روشن کرد ،میتواند بنمايههايی براي ساماندهی،
برنامهريزي و گزينش قواعد شهرسازي شمرده شود .پیشگامان طراحی محیطی در دههي  1122میالدي ،قدمهاي
اولیه براي فهم بهتر ايدهي زندگیهمگانی و تعامل آن با فضاي شهري و ساختمانها را برداشتند .روش آنها
مطالعهي شهرها و فضاهاي همگانی موجود ،براي به دست آوردن دانش پايه در مورد نحوهي استفاده و حرکت
شهروندان در شهرها بود .ايده اصلی اين نوع مطالعه ،براي مشاهدهگرهايی رخ میدهد که پیاده راه میروند و
همزمان به اطراف خوب نگاه میکنند .مشاهده ،کلید اين نوع مطالعه است و ابزارهاي آن ساده و ارزان هستند.
مشاهدات ماهرانه با استفاده از يک سامانه مناسب ،اطالعات جالبی را در مورد تعامل زندگی شهري و فضاهاي
عمومی شهر به دست میدهد .به عنوان يک قاعده کلی ،از کاربران به طور مستقیم پرسش نمیشوند بلکه فقط
مشاهده میشوند و فعالیتها و رفتارهايشان در نقشه ثبت میشود .اين کار براي درك نیازها و چگونگی استفاده
آنها از فضاي شهري صورت میگیرد .مشاهده مستقیم کمک میکند تا بفهمیم چرا برخی فضاها استفاده و برخی
رها میشوند .ساختار اصلی مقاله بر پژوهش ترکیبی استوار است که در بخش نخست به توصیف و تحلیل چگونگی
مطالعه زندگی شهري بر اساس ادبیات موجود در اين زمینه پرداخته میشود و در بخش دوم نیز خیابان شهريار
به دلیل قرارگیري در محور فرهنگی -هنري شهر تهران به عنوان يک نمونه مطالعاتی بر اساس معیارهاي مطرح
شده ،مورد تحلیل میدانی قرار میگیرد.
كلمات كلیدی :زندگی شهري ،شهر پیادهمدار ،روشهاي ثبت و تحلیل زندگی شهري(رفتار پژوهی).
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 -6مقدمه
چیرگی خودروها در شهرها و سکونتگاهها ،عامل از بین رفتن ويژگیهاي پرشماري از بافتهاي مسکونی شهري در جهان ،به
ويژه در ايران شده است .براي مردم شهرها ،ترافیک و مسیرهاي جديد اتومبیل ،حس مکان و توان دريافت و بهرهبرداري از ارزشهاي
کالبدي(مانند ويژگیهاي طبیعی ،تنوع و نفوذپذيري فضايی و بصري ،شکل بدنهها و آمیختگی کاربريها با بافت زمینه) و نیز درك
ارزشهاي يادمانهاي کهن ،هويت و اصالت بافتهاي مسکونی را تغییر داده است(ابراهیمی .)12. :1399 ،هرچند کارکرد خودروها
در شهر ارزنده و گريزناپذير است ولی نبايد فراموش کرد اتومبیل در سکونتگاههاي بشري همانند بسیاري از ابزارهاي ديگر شايسته
است تا براي زيستن و ماندگاري بهتر انسان نقش ايفا کند .از همینرو در ردههاي ارزشی پس از پیادهرو قرار دارد(رفیعیان ،صديقی
و پورمحمدي .)42 :1312 ،براي شهرنشینی ابعاد و مشخصههاي متعددي متصور است که میتوان آنها را در دو دسته معرفی کنیم:
مشخصههاي کمی و مشخصههاي کیفی .اولی را میتوان در تعداد جمعیت ،مساحت ،نوع مصالح ،ابعاد بناها ،انواع جادههاي کوچک
و بزرگ ،تعداد ماشین و از اين قبیل دستهبندي نمود .و دومی را میتوان در رفتارها ،حساسیتها ،عملها و عکسالعملهاي
شهرنشینان به بنا ،به رنگ ،به مصالح ،به شکل ،به فضا ،به عاليم تجريدي(مانند عاليم راهنمايی) و يا تعداد کتابخوانها و کتابخانهها،
تعداد سینما و تئاتر و از اين قبیل جستوجو نمود(حائري.)139. ،
هماکنون ،رشد شهرنشینی و ازدياد وسايل نقلیه در کشور باعث از بین رفتن مقیاس انسانی در سطح شهر ،نابودي فضاهاي
شهري و ارتباطات چهره به چهره ،افزايش تراکم در مراکز شهري و افزايش میزان تصادفات در شبکه معابر ،از بین رفتن ايمنی و
امنیت عابرين پیاده ،کاهش ارزش عابر پیاده و به طور کلی موجب تنزل کیفیت محیط از منظرهاي مختلف گرديده است و امکان
بهرهگیري از موقعیت مکانی محیط را به شدت کاهش داده است و در نهايت منجر به بروز محیطی با کیفیت پايین به خصوص براي
عابرين پیاده شده است(رفیعیان ،صديقی و پورمحمدي.)42 :1312 ،
مسئله امروز شهر در ايران اين است که تعادل ضروري بین مشخصههاي کمی و کیفی برهم خورده و مشخصههاي کمی نقش
تعیینکننده را در شکلدهی سازمان فضاي شهرهاي ما را بر عهده گرفتهاند .بر اين اساس حضور اجتماعی -سیاسی شهرنشینان در
شهر مشروط و انحصاري شده است ،امروزه تهران در مقیاس کالنشهر ،فضا در اختیار ساکنان خود قرار نداده است .در تهران از
سالهاي گذشته تا امروز ،هر روز شاهد گشوده شدن رو به تزايد مغازهها يا پاساژهاي تجاري هستیم .اين روند رو به رشد محصول
تمايل اقتصاد خُرد غیرتولیدي در ساختار کالن حاکم بر جامعه است که شهر انعکاس فضاي آن میباشد .در چنین وضعیتی فرق
است بین شهرهايی که مغازهها حیات شهري را رقم میزنند با شهرهايی که مراکز فرهنگی و فضاهاي اجتماعی شهري ،پويايی آن
را تضمین کردهاند .هويت شهر در اين تمايزها رقم میخورد و شهر نیز بازتاب تمامی اين تمايزها میشود(حائري .)13.9 ،هر فضاي
شهري در پبی وصل به ديگر فضاهاست .اگر اين اتصال و پیوستگی صورت نگیرد ،واژهها تبديل به جمله نخواهد شد و معنايی از آن
شکل دريافت نخواهد شد؛ در نتیجه فضاي شهري خالءاي میشود که مابین ساختمانها ،احجام و اشکال واقع میشود و در مکان
و زمان با رفتارهاي اجتماعی و فرهنگی معنايی ديگر پیدا میکند(حبیبی.).2 :13.. ،
فضاي شهري همواره بستر ظهور بسیاري از فعالیتهاي هنري در قالب عمومی بوده است« .هنر در دورههاي مختلف زندگی
بشر طیفی از اشکال مختلف به خود گرفته است و در تمام طول تاريخ هنرمندان میل شديدي براي درگیر شدن با زمینه کالبدي و
ذهنی جامعه از خود نشان دادهاند و اين موضوع زمانی با موفقیت به دست آمده است که کار هنري با يک مکان يا واقعه خاص پیوند
خورده و هنر عمومی را به وجود آورده است(مرادي .)99 :1392 ،با قبول اين فرض که هنر شهري در عرصههاي عمومی به دنبال
تقاضاي جامعه شهري و مبتنی بر کیفیت به وجود میآيد ،میتوان براي ارتقاي کیفیت فضاي شهري در عالیترين مرتبه از هنر
شهري بهره برد(بهشتی .)92 :1391 ،هنر به واسطه معناگرايی و زمینهگرايی خود میتواند نقش نشانه را ايفا و فضاي شهري را قابل
شناخت ،خاطرهانگیزي و يادمانی کند .اين نوع از هنر شهري همانطور که میتواند نمادي از فرهنگ ،آداب و رسوم و ارزشهاي يک
جامعه باشد در عین حال پلی براي ارتباط با فرهنگ جوامع ديگر نیز ايجاد میکند .همچنان از تاريخ براي نمود خود بهره میگیرد،
بخشی از تاريخ و هويت يک شهر میشود(مسچی و همکاران.)1314 ،
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خیابان شهريار به دلیل قرارگیري در محور فرهنگی -هنري منطقه  11و به طور کلی شهر تهران ،حامل خاطرات بسیاري براي
شهروندان میباشد .عالوه بر روزهاي برگزاري کنسرتهاي موسیقی يا نمايشها و يا در ايام دهه فجر که با استقبال شهروندان
مواجهه میشود ،در روزهاي خاصی مانند روزهاي تشییع هنرمندان نیز شاهد تصاوير قابل تأمل از حضور مردم هستیم .نکته مهم
هم در درك همین موضوع میباشد که در ايام خاصی مورد استقبال عموم مردم قرار میگیرد؛ زيرا در مابقی ايام سال اين خیابان
تبديل به پارکینگ خودروها میشود و شهروندان فقط میتوانند از ساختمانهاي فرهنگی واقع در اين خیابان استفاده نمايند .در
مطالعاتی که در بازه هاي زمانی مختلف صورت گرفت اين نتیجه به دست آمد که اين خیابان به دلیل دارا بودن موقعیت مکانی
مناسب و پتانسیلهاي زندگی شهري -هنري فعال میتواند مکانی براي دوست داران به هنر خیابانی اعم از موسیقی خیابانی ،تئاتر
خیابانی و  ...شود .در همین راستا سعی شد تا با بهرهگیري از تکنیکهاي رفتار پژوهی در فضاي شهري ،اين خیابان مورد مطالعه
قرار گیرد.

 -2پیشینه مطالعات انجام گرفته در مورد رابطه «خیابان و شهر پیادهمدار»
خیابان مفهومی بسیار فراتر از گذرگاه دارد .خیابان براي شهروندان ،مکان «آمد و شد» است با عبور بزرگراه و اتوبان فرق دارد.
خیابان در شهر داراي ارزشی اجتماعی است .ارزشی که حاصل تنفس ارگانیک اجزاي شهر است .در خیابان آدمها با هم مالقات
میکنند و يکديگر را میبینند ،خیابان محل تالقی اجتماعی -اقتصادي شهروندان است .در خیابان میايستند و تماشا میکنند .در
خیابان میفروشند ،در خیابان میخرند ،در خیابان میبینند و در خیابان  . ...خیابان تنها گذرگاه نیست بلکه مکان «زندگی شهري»
است ،به عبارت ديگر خیابانهاي هر شهري «نماد» روابط اجتماعی آن شهر است(زرتاب.)1311 ،
تا آغاز قرن بیستم ،شهرها و خیابانها براي عابران پیاده و وسايل حملونقل سبک از قبیل درشکه و دوچرخه برنامهريزي میشد.
با ظهور خودرو ،طراحی شهرها در جهت ايجاد هماهنگی بین تردد خودرو و بافت شهر ،رشد ناگهانی و فزايندهي جمعیت و راههاي
پیاده پیش رفت .راهبردهاي نوين طراحی ،هم ايدههاي نو را عملی ساخت(مانند شهر خطی سوريا ماتا ،شهرصنعتی تونی گارنیه و
باغشهر اِبنیزر هاورد) و هم به سرعت و گاه به کندي ،پیآمدهاي نامطلوبی با خود داشت .چنان که در قرن بیستم به جستو جوي
راهبردهاي طراحی شهري در جهت هماهنگی پیادهراهها با بافت شهري آمیخته با خودرو اقدام شد(رضايی.)1312 ،
مامفورد دربارهي خیابانهاي جديد و ورود اتومبیل که از نظر وي يک سوم کل سطح شهر براي آنان آمادهسازي میشود چنین
مینويسد« :شايد ديگر فضاهاي کنارههاي آب ،براي آنها که قصد پیادهروي دارند هیچ دسترسی نداشته باشد ،شايد درختان باستانی
به زير تیغ روند و چه بسا ساختمانها و بافت ارزشمند براي شتاببخشی رفتو آمدهاي خودروها پاره شوند .اين بیابانهاي فرش
شده سادهانديشانه با آمدوشد چهارچرخها منطبق شده و در عین حال تبديل به بوستان ،زمین بازي و پیادهراه جديد میشوند:
بوستانی ترسناك ،پیادهراهی گرد و خاکی و زمین بازي پر بیم و هراس از حضور خودروها»(.)Wallar, 1988
جین جیکوبز در کتاب مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ آمريکا ،ارزش پیادهپذيري را به خوبی ذکر کرده است .او پیادهراهسازي
اتفاقی و بیبرنامه و نامطلوب را ،يک دگرديسی مختصر اما ارزشمند براي گسترش زندگی جمعی در شهر میداند .يکی از اصول
پنجگانه گسترش محله «رادبرن» در  1121به نقل از پايهگذاران آن« ،کالرنس اشتاين» و «هنري رايت» و بر اساس الگوي
پیشنهاديشان براي شهرسازي عصر ماشین ،جداسازي راه پیاده و سواره بوده است .از سال  ،1142شهرهاي ويژهي پیاده از شمال
غرب اروپا گسترش يافتند .از سال  ،11.2مرزبندي رفتوآمد سواره در بافت قديمی رواج يافت و از دههي  22پیادهراهسازي در
آمريکا آغاز شد(رفیعیان ،صديقی و پورمحمدي« .)43 :1312 ،جريان شهرگرايی نو» و «رشد هوشمند» از دههيب  .2و  ،92از جمله
جنبشهايی هستند که بر ايجاد محلههاي پیادهپذير تأکید کردهاند .در کل میتوان از برتريهاي پیادهروي در قیاس با شیوههاي
ديگر آمدوشد ،به موارد زير اشاره کرد« :سرانهيب فضاي الزم کمتر ،دربرگیري جمعیت بیشتر در فضا به هنگام اوج آمدوشد با کمترين
هزينه ،کارآيی بیشتر پیاده در قیاس با سواره در استفاده از فضا ،کاهش آلودگی هوا ،کاهش آلودگی صوتی به ويژه در شهرها»(رضايی،
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 .)1312افزون بر اينها ،پیادهروي يکی از بهترين راههاي حفظ سالمتی ،کاهش تصادفات و افزايش تعامالت اجتماعی
است(.)Tolley,2003,11-12
پاکزاد اهداف برنامهيب پیادهراهها را شامل سرزندگی(تنوع در طول مسیر و نفوذپذيري) ايمنی پیاده و سواره ،انعطاف در کاربري
و عملکرد میداند(پاکزاد .)212-292 :1312 ،ايستايی و پويايی فضا نیز در بهبود چگونگی فضاي پیادهراه مؤثر است؛ چنانچه با
حفظ استانداردها براي برنامهريزي پیادهراه میتوان به ايجاد گرههاي مناسب براي مکث ،نشستن و تماشا کردن پرداخت(مجتهد
سیستانی). :13.9 ،

 -9پیشینه كاربرد واژه «زندگی در فضای شهری»
اولین کسی که در ادبیات به توصیف از زندگی معمولی در فضاي شهري پرداخت يک فرانسوي به نام «جورج پبربك( Georges
 »)Perecبود( .)Cooper Marcus, 1990وي در کتاب «گونههاي فضاها و مقاالت ديگر( Species of Space and Other

11.4(»)Piecesمیالدي) چگونگی نگاه کردن به آنچه که در شهرها ناديده گرفته شده بود را آموزش میداد( .)Gehl, 2011وي
خوانندگانش را به يادداشتبرداري به آنچه میبینند ،تشويق میکرد و توصیه میکرد اين يادداشتها ،نظاممند باشند .پرك میگفت
اگر توجه شما به چیزي جلب نشد ،به خاطر چگونگی مشاهدهي شماست« .شما بايد به آرامی و تقريبا کودننما سعی کنید از
چیزهايی که جذاب نبوده ،معمولی و رنگ پريدهاند يادداشتبرداري کنید»(.)Bryant Park, 2011
بنابراين اگر زندگی شهري به نظر پیشپا افتاده و گذرا به نظر میرسد ،همانطور که پبربك میگويد ،مشاهدهگر بايد به میزان
الزم زمان بگذارد تا رويدادهاي فضاهاي شهري را کشف کند(يان گِل و سوار .)1314 ،در کتاب «مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ
آمريکايی»( 1121میالدي) جین جیکوبز شرايط زندگی شهري در مکان زندگی خود ،محله گرينويچ منهتن نیويورك را توصیف
میکند« :صحنههايی که در اين کتاب به تصوير کشیده شده در مورد زندگی ما است .براي تصور بهتر ،لطفا به شهرهاي واقعی نگاه
کنید .زمانی که نگاه میکنید ،بهتر است گوش کنید ،درنگ کنید و درباره آنچه میبینید ،بینديشید»( .)Gehl, 1968بر اساس
لغتنامه آنالين مکمیالن( )Macmilanمعناي «مشاهده کردن(« ،»)Observeدقیق نگريستن يا مطالعهي چیزي يا کسی با توجه
و تمرکز براي کشف چیزي است»( .)Gehl and Gemzoe, 2000نقطه تفاوت احساسات معمولی با دانش کاربردي ،در همین
مشاهده با مراقبت و توجه دقیق است .هر کسی که تصمیم دارد زندگی در شهرها را براي رسیدن به دانش کاربردي ،مشاهده کند
نیاز به فهمی سامانمند است .او بايد بدون مشارکت در رويدادها ،به کل آنها احاطه داشته باشد.

 -4پیشینه «مطالعه زندگی شهری» در محیط آموزشی و دانشگاهی
پیشگامان طراحی محیطی در دههي  1122میالدي ،قدمهاي اولیه براي فهم بهتر ايدهي زندگی شهري و تعامل آن با فضاي
شهري و ساختمانها را برداشتند .روش آنها مطالعهي شهرها و فضاهاي همگانی موجود ،براي به دست آوردن دانش پايه در مورد
نحوهي استفاده و حرکت شهروندان در شهرها بود .اين مطالعات غالبا در شهرهاي ماقبل صنعتی انجام شد .کتابهاي متعددي از
دههي  1122تا اواسط دههي  1192منتشر شده که هنوز هم منابع اصلی مطالعات زندگیشهري هستند( Gehl and Gemzoe,

 .)2000اگرچه روشهاي ارائه شده بهبود يافتند و دستورالعملها و فنآوريهاي نوين ظهور يافتند ولی اساس تمامی اصول و روشها
در اين دوران پايهگذاري شد .تا میانهي دههي  1192اين مطالعات منحصر به مجامع دانشگاهی -تحقیقاتی بود .ولی تا پايان اين
دهه مشخص شد که تحلیلها و اصول مرتبط با زندگی شهري و فضاي همگانی بايد تبديل به ابزاري شود که مستقیما در شهرسازي
و در عمل مورد استفاده قرار گیرد .چرا که شهرسازان و سیاستمداران میخواستند در رقابتهاي درون شهري برگ برندهاي داشته
باشند .به حدي که استفاده از اين ابزار به عنوان هدفی راهبردي براي ايجاد شهرهاي جذاب براي مردم مطرح شد تا از اين طريق
ساکنین ،گردشگران ،سرمايهگذاريها و کارفرمايان را براي اشتغال در جوامع دانشبنیان جديد شهري جذب کنند.
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رسیدن به اين هدف نیازمند دانستن دربارهي نیازهاي مردم و رفتار آنها در شهرها بود .از حدود سال  2222میالدي در رشتههاي
معماري و شهرسازي ،مطالعهي زندگی همگانی کامال جدي گرفته شد .تجربه تلخ گذشته نشان داده بود ،سرزندگی شهري به خودي
خود شکل نمیگیرد .اين امر باالخص در شهرهاي با اقتصاد توسعهيافته اهمیت دارد زيرا در آنها ديگر به جز رفتن سر کار ،ساير
اشکال ضروري بودن در خیابان مانند :کار خیابانی ،خريد در خیابان يا پیغامرسانی و  ...وجود ندارند .اگرچه شهرهايی که اقتصاد
ضعیفتري دارند نیز از توسعه سريع ترافیک و زيرساختهاي مرتبط ،تأثیر پذيرفتند .در اين شهرها نیز مشکالت زيادي براي پیادهها
به وجود آمده است و براي بسیاري از مردم در زندگی روزمره ،سروصدا و آلودگی تولید کرده است .اصل موضوع رسیدن به بیشترين
حجم زندگی در فضاهاي همگانی است .فضاهاي همگانی بايد طوري عمل نمايند که زندگی روزمره در شرايطی پاسخده در آنها
جريان داشته باشد .چارچوب کالبدي فضاي شهري به جاي اين که در مقابل زندگی قرار گیرد بايد با آن همکاري نمايد و يا با آن
موازي باشد(يان گِل و سوار.)1314 ،
جدول  -6چشمانداز تاریخی مطالعات «زندگی شهری»؛ مأخذ :نویسندگان
قبل از این كه مطالعات
«زندگی شهری» ،یك رشته
دانشگاهی تلقی شود

آثار
اولیه

 1112میالدي(دهه )12

ساخت شهر بر اساس مبانی
هنري(کاملو زيته ،)1991 ،باغ-
شهرهاي فردا(ابنیزر هاروارد،
 ،)1122به سوي معماري
،)1123
جديد(لوکوربوزيه،
چهارمین کنگره بینالمللی
معماري مدرن -سیام(منشور
آتن)1133 ،

مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ
آمريکايی(جین جیکوبز،)1121 ،
معماري شهر(آلدو رسی ،)1122 ،از
السوگاس بیاموزيم(رابرت ونچوري،
استیون ايزنور و دنیس اسکات برون،
)11.2

اس ،ام ،ال ،ايکسال(رم
کولهاس و بروس مائو،
)111.

-

انفجار کالنشهر(ويلیام وايت،)11.9 ،
زبان خاموش(ادوارد تی هال،)11.1 ،
سیماي شهر(کوين لینچ،)1122 ،
گزيده منظر شهري(گوردن کالن،
 ،)1121رفتار در فضاي همگانی(اروين
گافمن ،)1123 ،بعد پنهان(ادوارد
تی.هال ،)1122 ،فضاي شخصی(رابرت
سامر ،)1121 ،خلق فضاهاي قابل
دفاع(اسکار نیومن)11.2 ،

تنوعها در موضوع
مايکل
پارك(رد.
سورکین ،)1112 ،فتح
دوباره شهر(بارسلونا،
نمايشگاه )1111

مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ
آمريکايی(جین جیکوبز،)1121 ،
زندگی میان ساختمانها(يان گل،
 ،)11.1زبان الگو(کريستوفر الکساندر،
 ،)11..زندگی اجتماعی در فضاهاي
شهري کوچک(ويلیام اچ.وايت،
قابل
خیابانهاي
،)1192
زندگی(دونالد اپلیارد ،)1192 ،نگاه به
شهرها(آلن جیکوبز)119. ،

مکان مردم(کلر کوپر
مارکوس و کارولین
،)1112
فرانسیس،
خیابانهاي واال (آلن
،)111.
جیکوبز،
بازنمايی مکان(پیتر
باسلمن)1119 ،

مطالعه
همگانی

«ابزار راهبردی»

«جریان اصلی»
 2212 -2222میالدي

 11.2 -1122میالدي

بخش

زندگی

شهری»

شهری» به عنوان

شهری» به عنوان

 1192 -1122میالدي

آثار
الهام

نخستین مطالعات «زندگی

مطالعات «زندگی

مطالعات «زندگی

-

طبقه
ظهور
خالق(ريچارد فلوريدا،
 ،)2222شهر بی-
انتها(ريکی بوردت و
سودجیک،
ديان
)2229

چه میبینیم؟مراسم
جین
يادبود
جیکوبز(گلد اسمیت،
الیزابت و گلدبرد،
)2212

چگونه يک مکان را
متحول کنیم؟(،PPS
 ،)2222در مسیر
شهرگرايی(،)2229
شهر انسانی(يان گل،
)2212
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 -5پرسشهای نظاممند جهت مطالعه «زندگی شهری» در فضای همگانی
براي به دست آوردن دانش مفید و مشخص از رابطهي پیچیده میان زندگی شهري و ريخت در فضاهاي همگانی(عرصههاي
عمومی) ،الزم است پرسشهايی به صورت نظاممند پرسیده شوند و رفتارها و فعالیتهاي انسانی و خود مردم با نظم خاصی
مقولهبندي شوند .به علت ماهیت پیچیده و نامشخص تعامل میان زندگی و فضا ،پرسشهاي اساسی میبايد همانند شیوههاي
روزنامهنگاري با اصرار پیگیري شده و بارها پرسیده شود .فهرست پرسشهايی که در مورد کنش میان زندگی و فرم را میتوان
پرسید ،مطمئنا بیپايان است .هنگامی که شروع به مشاهدهي زندگی شهري و تعامل آن با محیط کالبدي میکنیم ،حتی گوشهي
معمولیترين خیابان میتواند دانش جذابی دربارهي تعامل زندگی شهري و شکل آن(در هر جاي دنیا) عرضه کنند .ما میتوانیم
مشاهداتمان را به وسیلهي پرسشهاي اصلی مانند« :چه تعداد ،چه کسی ،چه چیزي و چه مدت(زمان)» نظاممند کنیم(يان گِل و
سوار:)1314 ،
جدول  -2پرسشهای نظاممند جهت مطالعه «زندگی شهری»؛ مأخذ :نویسندگان
پرسشها

پرسش اول:
چه
تعدادی؟

پرسش دوم:
چه كسی؟

پرسش
سوم :كجا؟

پرسش
چهارم :چه
چیزی؟

پرسش
پنجم :چه
مدت؟
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توضیح
با شمردن تعداد مردمی که عملی ظاهرا بیدوام را در مکانها انجام میدهند ،میتوان به ارزيابی کیفی از زندگی شهري
پرداخت .پرسش «چه تعدادي؟» نقش اساسی در شروع مطالعات زندگیهمگانی دارد .در واقع همه چیز را میتوان شمارش
کرد اما آنچه معموال ثبت میشود تعداد افراد در حال حرکت و تعداد افراد ايستاده است .براي آن که بتوان مقايسه درستی
انجام داد بايد چند سري از ارقام که از شمارش در ساعت ،روزها و فصول مختلف به دست آمدهاند ،داشته باشیم.بنابراين
ثبت ارقام ،بايد به صورت دقیق و قابل مقايسه باشد .شرايط واقعی مانند آبوهوا و ساعت و تاريخ رويداد مشخص شده
باشند ،به طوري که بتوان مطالعات مشابهی را در زمانی ديگر انجام داد.
جمع آوري اطالعات درباره رفتار مردم در فضاهاي همگانی را به عنوان سنگ بناي مطالعات زندگیهمگانی ،میشناسیم.
زمانی که از مردم صحبت میکنیم ،منظورمان گروه هاي مختلفی از مردم هستند که به وسیله پارامترهاي مختلف ،اندازه-
گیري شوند .با اين که می توان اطالعات را در سطح فردي ثبت نمود ولی بهتر است تحقیقات در دستهبنديهاي متداول
جمعیتشناسی ،مانند سن و جنس انجام شود.
براي ترغیب عابران پیاده به حرکت روان و ايجاد بهترين شرايط براي دعوت مردم براي استفاده از تکفضاهاي همگانی ،بايد
فهمید مردم در چه جاهايی حرکت يا توقف میکنند .مطالعهي نحوهي حرکت و توقف مردم میتواند نوع موانع سرراه عابران
را آشکار کند .همچنین ،جاهايی از مسیرها و مکانها را که براي ماندن پیادهها مناسب است مشخص کند.در نتیجه جاهاي
حرکت و مکث حاصل از اين مطالعه زمینه طراحی و ترسیم نقشه را مشخص میکند .پرسش از «کجايی» به مشاهدهگر
اين اجازه را میدهد تا به درستی رابطهي بین جاي عناصر و عملکرد فضاها در فرآيند طراحی توجه کنند .براي مثال نحوهي
چیدمان مبلمان شهري ،دروازهي پاركها ،وروديها ،درها ،تیركها و نظیر اينها میتواند معلوم شود.
تبديل به نقشه کردن آنچه در فضاي شهر روي میدهد ،نیازمند فهم انواع فعالیتها در يک حوزه است؛ فعالیتهايی مانند
توقف کردن ،کسبوکار ،ورزش و الزامات کالبدي اين فعالیتهاي متنوع که محیط مصنوع را میسازند .در کل ،فعالیتهاي
اصلی در فضاهاي همگانی :قدم زدن ،ايستادن ،نشستن و بازيکردن است .براي مطالعه زندگیهمگانی ،تعريف و ثبت
فعالیت هاي اجتماعی مهم است .اين کار براي حمايت از کارکردهايی است که فضاي همگانی را به مکان مالقات تبديل
میکند(اينجا جايی است که مردم يک محله ،برزن و شهر يکديگر را مالقات میکنند.
سرعت حرکت و میزان زمانی که براي ايستادن(توقف) صرف میشود ،میتواند نمايانگر اطالعاتی در مورد کیفیتهاي
محیطی باشد .اين موضوع که م ردم بخواهند آهسته راه بروند يا براي مدتی توقف کنند ،به کیفیتها و خوشايندي مکان
بستگی دارد .برخالف برداشت از محیط انسانساخت که چندان تابع زمان نیست ،در مطالعهي فعالیتها زمان عامل تعیین
کنندهاي است .بُعد زمان براي فهم زندگی در فضاهاي همگانی بسیار ضروري است؛ به همین علت پرسش «چه مدت» يک
پرسش کلیدي است.به عالوه در مطالعات مستقل میبايد زمان طی يک مسیر مشخص ،زمان توقف در يک مکان مشخص
و زمان دوام يک فعالیت ،در گذر روزها ،ماهها و سالها ثبت شود.
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 -1روشهای ثبت مطالعات زندگی شهری
روشها

شمردن
()Counting

تبدیل به نقشه
كردن
()Mapping

ترسیم حركت
(ردیابی)
()Tracing

پیگرد
(تعقیب سایه به
سایه)
()Tracing

توضیح

تصویر

اساس مطالعات زندگی شهري بر شمردن استوار است .در اصل همه
چیز قابل شمردن است :تعداد افراد ،تنوع جنسیتی ،چه تعداد با هم
حرف میزنند ،چه تعداد میخندند ،چه تعدادي تکی يا به صورت
گروهی حرکت میکنند ،چه تعداد فعال هستند ،چه تعداد با موبايل
صحبت میکنند و  . ...اما آنچه معموال ثبت میشود ،تعداد مردم در
حال حرکت(جريان پیاده) و تعداد افراد ايستاده(فعالیتهاي ساکن)
است .شمردن ،دادههاي کمی براي ارزيابی پردازهها و استداللهاي
منجر به تصمیمسازي را تولید میکند .شمردنیها ،میتوانند به
وسیلهي شمارندههاي دستی يا عالمتگذاري در يک تکه کاغذ،
هنگامی که مردم از خط فرضی میگذرند ثبت شوند .اگر هدف
شمردن تعداد افراد ايستاده باشد ،مشاهدهگر نوعا پیرامون فضاي
مورد نظر قدم میزند و به سرشماري میپردازد .شمارش براي 12
دقیقه در هر ساعت تصويري مناسب از ضربآهنگ روزانه ارائه می-
دهد.
تبديل به نقشه کردن رفتارها ،به سادگی با ثبت رويدادها بر روي يک
نقشه پايه(پالن) از فضا يا محدودهي مطالعه انجام میشود .اين شیوه
نوعا براي نشان دادن محلهاي ماندن و نشستن استفاده میشود.
محل نشستن مردم در اوقات مختلف روز يا مدت زمان طوالنیتر
ترسیم میشود .اين نقشهها را میتوان به صورت اليهبهاليه با هم
تلفیق کرد که اين امر در نهايت تصوير واضحی را از الگوي کلی
فعالیتهاي ايستا(توقفی) میدهند .اگر فضا بزرگ باشد مشاهدهگر
میبايد در فضا حرکت کند و مکانهاي توقف را ثبت کند ،سپس با
قرار دادن قطعات مختلف کنار هم ،تصوير کلی حاصل شود .اين روش
تصوير لحظهاي(برههاي) از مکان را نشان میدهد ،اين تصوير همانند
عکس هوايی از يک حوزه طراحی است که در آن زمان متوقف شده
است.
برداشت حرکت میتواند دانش پايهاي را در مورد مدلهاي حرکتی
در محدودهي مطالعاتی خاص تولید کند .براي اين کار میتوان
اطالعاتی مانند :ديدهاي پیاپی ،انتخاب مسیر ،جريان وروديهاي
پرتردد و کمتردد و مانند آنها را جمعآوري کرد .ترسیم
حرکت(رديابی) به معناي ترسیم خطوط حرکت بر روي نقشه است.
مشاهدهگر خط حرکت را بر روي نقشه در يک دوره زمانی
مشخص( 12دقیقه يا نیم ساعت) ترسیم میکند .تجهیزات GPS
میتواند براي برداشتهاي حرکت در مقیاس بزرگ ،مثال تمامی مرکز
شهر يا دورههاي زمانی طوالنی استفاده شود.
براي مشاهده حرکت مردم در يک فضاي بزرگ و يا براي مدت زمان
طوالنی ،مشاهدهگر میتواند به صورت مشخص ،مردم را بدون اين
که متوجه او شوند ،دنبال کند و يا يک شخص خاص را با اطالع و
رضايت خودش تعقیب کرده و رفتارش را ثبت کند .به اين تکنیک
«تعقیب سايه به سايه» نیز گفته میشود .اين روش براي اندازهگیري
سرعت پیادهروي و ثبت اين که کجا ،کی و چه فعالیت خاص اضافهاي
در مسیر حرکت فرد اتفاق میافتد ،مناسب است .فعالیتها میتوانند
شامل توقفها يا حرکتهاي ظريفی مانند :برگرداندن سر ،ايستادن
يا تغییر جهت ناگهانی باشد .اين روش میتواند براي مواردي مانند
ايمنسازي مسیر رفتوآمد دانشآموزان به مدرسه استفاده شود.
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روشها

ردگیری
( Looking for
)Traces

عکسبرداری
()Photographing

پیادهروی آزمایشی
()Test walks

یادداشت
روزانه(خاطره-
نویسی) ( Keeping

)a diary

توضیح

تصویر

فعالیتهاي انسانی معموال ردهايی از خود به جا میگذارند؛ مانند :رد
پاهاي روي برف ،رد کثیفی در خیابان يا چمنهاي لگدکوب شده و
همچنین وسايل بازي بچهها که در روي زمین رها شده ،مدرکی از
حضور کودکان است که به مشاهدهگر ،اطالعاتی در مورد نحوهي
زندگی شهري میدهد .اين ردها میتواند به صورت عکس ،نقشه و
شمارش اعداد ثبت شود.
عکسبرداري ابزاري ضروري براي مستندسازي وضعیت زندگی
اجتماعی و فضاي شهري است که میتواند میزان تعامل شهروندان را
قبل و بعد از مداخله نشان دهد .عکسها معموال به دادهها جان می-
بخشند .میتوان از شیوههاي مختلف عکاسی مانند عکاسی زمان-
گذشت( )Time-lapse photographyيا فیلمبرداري متوالی( Video
 ،)Sequencesبراي نشان دادن فعالیت-ها در طول يک زمان مشخص
و در تراز چشم ،استفاده کرد .زاويه و اندازه لنزهاي دوربین نیز بهتر
است با میدان ديد انسان مطابق باشد.

مشاهده هنگام پیادهروي در محیط زندگی میتواند کموبیش نظام-
مند باشد .هدف از پیادهروي اين است که مشاهدهگر فرصت توجه به
مشکالت و ظرفیتهاي زندگی شهري در يک مسیر مشخص را داشته
باشد .براي «پیادهروي آزمايشی» ،مشاهدهگر در امتداد يک مسیر
مشخص حرکت کرده و مواردي همچون زمانهاي انتظار ،زمان کل
سفر ،موانع احتمالی يا انحرافها را مشخص میکند.

يادداشتهايی که به صورت خاطرات روزانه ثبت میشوند ،میتوانند
حاوي جزئیات و نکات ظريفی از رابطه بین زندگی اجتماعی و فضا
باشند ،جزئیات میتوانند دانايی يا شناخت ما را از چگونگی توسعهي
زندگی در فضاي همگانی در مدار فرآيندها و پديدههاي پیدرپی
افزون نمايند .اين مشاهدات را میتوان بعدا دستهبندي و کمی کرد.
روش کار بدين گونه است :مشاهدهگر مشاهدات خود را در همان
لحظه و به صورت نظاممند يادداشت میکند طوري که جزئیات
بیشتري وراي نمونهگیري کمی به مطالعات کمی اضافه میشود .هر
چیز مرتبطی را میتوان يادداشت کرد ،مانند :توضیحاتی در مورد
نحوه نشستن و ايستادن ،روايت کوتاهی از فهم کجايی ،چگونگی،
مکان و جريان زندگی اجتماعی.

هدف مطالعه و شرايط محلی ،زمان مناسب براي برداشت را تعیین میکند .اگر حوزهي مطالعه زندگی ،شبانه پررونقی داشته
باشد ،چند ساعت مانده به نیمه شب و پس از آن مهم هستند .اگر در يک منطقه مسکونی باشیم زمان برداشت تا سر شب کافی
است .برداشت از زمین بازي تا عصر کافی است .بین روزهاي کاري و آخر هفته تفاوت چشمگیري وجود دارد و به طور کلی در
روزهاي منتهی به تعطیالت الگوها تغییر میکنند .آبوهواي خوب ،بهترين شرايط را براي زندگی شهري در فضاي باز فراهم میکند.
بهتر است برداشت در روزهاي خوش آبوهواي سال انجام شود .اگر شرايط آبوهوايی امکان برداشت ندهد ،بهتر است ادامه برداشت
به روز ديگري موکول شود .معموال در نظر گرفتن برداشت در دو نصفه روز ،به عنوان يک روز کامل اشکالی ايجاد نمیکند(يان گِل
و سوار.)1314 ،
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 -7نمونه مورد مطالعه
الف) مشخصات عمومی منطقه  66شهر تهران :منطقه  11شهر تهران با وسعتی حدود  1222هکتار و جمعیتی حدود
 242هزار نفر از مناطق مهم مرکزي شهر تهران به شمار میآيد .در اکثر طرحهاي فَرادست ،اين منطقه به عنوان بخشی از هسته
مرکزي شهر معرفی شده است .از ويژگی خاص اين منطقه ،تنوع فعالیتها و کاربريها است .در سطح منطقه مراکز بسیار مهم
سیاسی -حکومتی(همچون بیت مقام معظم رهبري ،نهاد رياست جمهوري ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس شوراي اسالمی،
قوه قضائیه) با عملکردي ملی و فراملی ،بازارهاي تخصصی با عملکرد فرامنطقهاي و فراشهري(همچون تولید و فروش پوشاك،
ابزارآالت مراکز نشر و فروشگاههاي کتاب ،فروش لوازم و تعمیرگاههاي خودرو و فروش لوازم صوتی و تصويري) ،واحدهاي بزرگ
صنعتی(کارخانجات دخانیات) ،کاربريهاي خاص و ويژه(مجموعه پادگان حر ،دانشگاه جنگ ،دانشکده افسري و دامپزشکی ارتش)،
مراکز درمانی تخصصی(چون بیمارستانهاي روزبه و فارابی) با عملکردي فرامنطقهاي و مهمترين مراکز ارائه موسیقی و هنرهاي
نمايشی(مجموعه تئاتر شهر و تاالر رودکی) در جوار طیف گستردهاي از بافتهاي مسکونی با خصوصیات مختلف کالبدي استقرار
يافتهاند .وزن و اقتدار هر کدام از فعالیتهاي اشاره شده به حدي است که نمیتوان نقش غالب و تکبعدي را براي منطقه  11در
نظر گرفت.

شکل  – 6موقعیت قرارگیری منطقه  66در شهر تهران(سمت راست) و موقعیت قرارگیری سایت مورد مطالعه(سمت چپ) ،مأخذ:
طرح تفصیلی6985 ،

ب) ناحیه (6ناحیه شمالی منطقه  :)66ناحیه شمالی در ارتباط شديد با فعالیتهاي تجاري و تولیدي مرکز شهري است .در
شمال شرق منطقه بخش عمدهاي از اراضی ،پهنههاي تجاري -خدماتی میباشند که در واقع بخش اصلی مکانهاي گذران اوقات
فراغت و حوزه فرهنگی -هنري منطقه را شامل میشوند(طرح تفصیلی.)139. ،

شکل  – 2بررسی بناهای تأثیرگذار به عنوان نمادی از فرهنگ ،آداب ،تاریخ و هویت یك شهر (سمت راست) ،بررسی
همسایگیها و همجواریهای در بلوار شهریار(سمت چپ)
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 -8مطالعات انجام گرفته در ارتباط با «زندگی شهری» حاكم در خیابان شهریار

 -3حافظه تاریخی ،خاطره مکانی و خیابان شهریار
در تعامل بین انسانها و محیط میتوان محیط را از سه جنبه مورد بررسی قرار داد:
الف)محیط به عنوان چیزي مستقل از ناظر که همواره وجود دارد و اطالعاتی از خود را ارائه میکند و خواه اين اطالعات دريافت
شود يا قابل دريافت نباشد(فرم) (.)Trieb, 1974: 69
ب)بخشی از محیط که توسط ما ادراك شده و بر رفتار ما مؤثر است(منظر) (.)Trieb, 1974: 71
ج)ذهنیتی که از آن فضاي ادراك شده در مغز خود تصور کردهايم و بر اساس آن ذهنیت رفتار میکنیم(تصوير ذهنی).
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در اين میان ،آنچه از اهمیت بااليی برخوردار است اين است که ما انسانها نه بر اساس واقعیت محیط ،بلکه بر اساس ذهنیات
خود رفتار میکنیم .واقعیت امر اين است که ذهنیات ما به ويژه در مورد مکانها ،به طور عمده بر اساس دو عامل تصوير ذهنی و
نقشه شناختی شکل میگیرد .منظور از تصوير ذهنی ،تصويري است که ما از يک پديده(فضاي شهري ،محله ،شهر و  )...در ذهن
میسازيم .اين تصوير تحت تأثیر افکار ،ارزشها و تجارب ما از مکان شکل میگیرد و دربردارنده هر آنچه که به مکان مرتبط است و
توانستهايم در ذهن ثبت کنیم ،میباشد .اين تصوير شامل جزئیات مکان و کلیه ويژگیهاي پردازش شده از آن میباشد(پاکزاد و
بزرگ .)223 :1314 ،در واقع مکان به سبب فعالیت انسانی که در آن رخ میدهد معنا میشود .بر اساس اين فعالیتها ،خاطرههايی
در ذهن انسانها تقش ببندد که ممکن است فردي باشد و يا جمعی  .با گذشت زمان و رجوع چندباره به مکان و رخدادن اتفاقات
مشترك در زمانی خاص در مکان« ،حافظه و خاطره جمعی» شکل میگیرد(حبیبی .)4. :139. ،وقتی از هويت شهر صحبت
میکنیم به چیزي رجوع میکنیم که در پس ظاهر و در بطن شهر نهفته است و ممکن است هیچ گونه ارتباطی به شکل و ظاهر
شهر نداشته باشد .مهم اينست که در داخل شهر چه میگذرد .چه هنجارها و رفتارهايی در شهر به وقوع میپیوندد و به شهر هويت
میدهد .به همین سبب بايد به انسانها و رخدادهاي شهر نگاه کنیم .يکی از عناصري که انسان با آن تعريف میشود ،حافظه است.
شهر نیز داراي حافظه است .اگر شهري فاقد حافظه تاريخی باشد ،نمیتوان گفت داراي هويت است .حافظه تاريخی شهر يعنی اين
که شهر ،داراي خاطره است و تعريف میکند که در اين مکان چه اتفاقی افتاده است .عالوه بر حافظه ،شهر بايد خاطره داشته باشد.
پس همانطور که انسان با خاطره تعريف میشود شهر نیز با خاطره تعريف میشود(حبیبی.)11. :1394 ،
خیابان شهريار به واسطه قرارگیري تاالر وحدت به عنوان يکی از مراکز فرهنگی شهر تهران و همچنین اجراي برنامههاي
موسیقی و نمايش ،همواره مکانی براي ساخت رويدادهاي خاطرهساز در ذهن شهروندان بوده است .از طرفی همانطور که ذکر شد،
در برخی ايام خاص مانند مراسم سوگواري و تشییع هنرمندان نیز شاهد حضور مردم در اين مکان هستیم .اگر بخواهیم عوامل
تداعی کننده خاطرات در خیابان شهريار را نام ببريم:
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شکل  9و  – 4نمونهای از تبدیل به نقشه كردن رفتارها در ایام خاص؛ (سمت راست:مراسم تشییع مرتضی پاشایی 25 ،آبان
 )6939و (سمت چپ :مراسم تشییع سركارخانم الهه قمشهای،تیرماه )6935

«عرصه عمومی» يعنی مقیاس و کیفیتی از شهر که توسط مردم ادراك میشود نه آنچه که روي نقشهها است؛ پس الزم است
از آن به «معماري فضاي شهري» تعبیر کرد .در واقع اين معماري فضاي شهري است که تقاضاي زندگی شهري را پاسخ میدهد.
جريان زندگی شهري توسط مردم اتفاق میافتد ،وقتی که جريان زندگی شهري محقق میشود میتوان گفت که صاحبخانه ،اهل
شهر هستند .زندگی شهري از جنس «کیفیت» است؛ سکونت در شهر از جنس کمی ،ولی حیات مدنی امري کیفی است و بايد با
معیارهاي کیفی ،آن را ارزيابی کرد(بهشتی .)1391 ،در اين راستا مطالعه زندگی عمومی حاکم بر شهرهاي معاصر بر اساس آنچه
که شرح داده شد ،کمک میکند تا بفهمیم چرا برخی فضاها استفاده و برخی رها میشوند ،به ما کمک میکند تا به چرايی و
چگونگی نقش يک مکان در ساخت خاطره جمعی براي شهروندان پی ببريم.

 -61نتیجهگیری
گرچه زندگی شهرنشینی امروز از ما انسانها موجوداتی منزوي ساخته است اما نمیتوان اين واقعیت را انکار نمود که بخش
بزرگی از هويت و زندگی ما ،جمعی و متصل به ديگران است ،ديگرانی که حتی نمیشناسیم اما با آنها نقاط مشترك بسیار داريم.
در واقع ما عالوه بر حافظه فردي خود يک حافظه جمعی نیز داريم که دربردارنده خاطرات ،عقايد ،ارزشها و باورهاي مشترك با
ديگران است .اين خاطرهها هستند که در ما به نوعی احساس پیوستگی در گذشته ،حال و آينده را ايجاد میکنند .در واقع ،خاطره
جمعی از شهر ،خاطرات مشترك میان افراد مختلف يک اجتماع است که میتوانند افراد يک کشور ،يک شهر ،يک محله و  ...باشد.
ما با مطالعهي زندگی در فضاهاي شهري و همگانی ،به چرايی و چگونگی تشکیل اين خاطرههاي مکانمحور در ذهن افراد حاضر در
جامعه پی میبريم.
در واقع مطالعه زندگی شهري اين واقعیت را خاطر نشان میکند که ما در اجتماعی زندگی میکنیم که منابعی چارچوب اين
خاطرات را تشکیل میدهند در آن فراگرفته و تجربه کردهايم« .هويت فرهنگی» يک شهر به مثابه شناسنامه فضاي زيستی و محیط
شکلگیري هويت فردي است .به گفتهي يکی از مسئوالن«:تهران به رغم هويت تاريخی و امکانات طبیعیاش ،شهر گامهاي هنوز
برنداشته است و به رغم پیشینه فرهنگی و نیز نقش و جايگاهش به منزله پايتخت فرهنگی کشور ،هنوز بیش از درصد ناچیزي از
توان بالقوه و ظرفیت باروري و تأثیرگذاري فرهنگیاش به منصه ظهور نرسیده است .به هر جاي اين شهر که پا بگذاريم ،زمینهاي و
امکانی میيابیم که میتوان و بايد بارورش کرد؛ ساخت و بدلش کرد به مجرا ،مسیر و دستاوردي در شناسايی ظرفیتهاي جغرافیايی،
تاريخی ،معنوي».
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شناسايی ظرفیتهاي فرهنگی موجود در شهر ،تدوين سازوکارهايی اجرايی و شرايط تحقق رئوس طرح جامع توسعه فضاهاي
فرهنگی شهر تهران ،کوششی است براي تبديل ساکنان شهر به شهروندان ،يعنی کسانی که از حس تعلق به شهر و هويتفرهنگی
و تاريخی آن بهره درخور داشته باشند .در اين راستا ابزارهاي مختلفی وجود دارد؛ يکی از مؤثرترين و مطلوبترين اعمال ،حفظ
نقاط و مکانهاي خاطرهانگیز و تقويت حال و هواي آن میباشد .در جريان طراحی يا ساماندهی يک فضاي شهري میبايست معانی
مشترك میان ساکنین ،استفادهکنندگان و بازديدکنندگان از فضا را استخراج نمايیم و بر اساس اين معانی مشترك ،هدفگذاري
نموده و پیشنهادات خود را ارائه دهیم .در طراحی يک مکان ،معناي درك شده توسط افراد استفادهکننده از آن حائز اهمیت میباشد
چرا که ارزيابی مثبت افراد از فضاي طراحی شده در استقبال آنها از مکان نقش بسزايی دارد .در اين جهت بايد به تصورات مردم از
يک مکان ،اين که مکان خاص چه خاطراتی را براي آنها تداعی میکند و چه توقعات و انتظاراتی از آن میتوانند داشته باشند توجه
کرد.
خیابان شهريار به دلیل قرارگیري در محور فرهنگی -هنري منطقه  11و به طور کلی شهر تهران ،حامل خاطرات بسیاري براي
شهروندان میباشد .عالوه بر روزهاي برگزاري کنسرتهاي موسیقی يا نمايشهاي تئاتر و يا در ايام برگزاري مراسم دهه فجر که با
استقبال شهروندان مواجهه میشود ،در روزهاي خاصی مانند روزهاي تشییع هنرمندان نیز شاهد تصاوير قابل تأمل از حضور مردم
هستیم .با بررسیها و تحلیلی که بر روي زندگی شهري در اين محدوده صورت گرفت ،پیشنهاد میشود که خیابان شهريار(محدوده
خیابان خارك تا حافظ) تبديل به پیادهراه شهري شود تا بیش از اين مورد استقبال شهروندان قرار گیرد و محفلی براي اهالی فرهنگ
و هنر شود ،شبیه به همان رويدادهاي هنري که در محوطه تئاتر شهر اتفاق میافتد .جهت حفظ هويت فردي و جمعی و ارتقاي
حس تعلق به فضاي شهري الزم است که موقعیت بازيابی را مشابه موقعیت رمزگذاري و ذخیرهسازي اطالعات تنظیم کنیم .در واقع
همانند همان ايام خاصی که اين بلوار اختصاص پیدا میکند به حضور مردم پیاده(مانند :برگزاري جشنها ،فعالیتهاي هنري و يا
تشییع هنرمندان) ،در مابقی ايام سال هم به همین شکل مکانی براي برگزاري رويدادهاي هنري باشد نه اين که تبديل به پارکینگی
براي خوردروها و تاکسیها باشد.
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