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چکیده
با گسترش و توسعه شهرها ،احداث نمادهای شهری به عنوان شاخصه ای برای معرفی محیط و فرهنگ روندی رو
به رشد داشته است .نمادهای شهری عالوه بر ابعاد محیطی و کالبدی ،در ایجاد خاطرات جمعی و فردی اشخاص
نیز نقش مهمی دارند به نحوی که اغلب ،شهرهای مختلف را با نماد آن میشناسند .در این پژوهش شهر تهران،
بهعنوان پایتخت سیاسی و شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران مناسبترین گزینه بمنظور مقایسه حس
دلبستگی مکان مورد مطالعه قرار گرفته اند .از این رو با هدف ،شناسایی و تعیین اولویتبندی عوامل ایجاد کننده
حس دلبستگی مکان به مقایسه تطبیقی این حس در میدان نقش جهان و میدان ازادی پرداخته و در صدد پاسخ
به این پرسش است که مهمترین عامل در ایجاد حس دلبستگی در نمادهای شهری چیست و در ادامه تأثیر مؤلفه
های موثر بر حس دلبستگی مکان که باعث اصالت بخشیدن به نماد های شهری می شوند را در فرضیه خود طرح
کرده است .روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و در گردآوری اطالعات از شیوه مرور متون،
منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه بهره برده است و سپس با استفاده از نرم
افزار  spssو آزمون  anovaو  Kendall’s tau_ bو Spearman’s rhoبه تحلیل میپردازد .در نهایت نتایج
پژوهش بیانگر تفاوت عوامل موثر در دلبستگی در دو دوره تاریخی در این میادین شهری است ،بطوریکه در میدان
نقش جهان مهمترین عامل در ایجاد این حس معیار عزت نفس بوده و در میدان آزادی تداوم بیشترین تاثیر را در
ایجاد دلبستگی به مکان داشته است.
کلمات کلیدی :دلبستگی به مکان ،نمادهای شهری ،دوره مدرن ،دوره اصفهانی

مقدمه
وجود فضاهای شهری کسالت آور و بی کیفیت و غیر انسانی همچنان در قسمت های مختلف شهر دیده می شود.که می تواند
باعث حذف سرزندگی فضایی و پویایی بخشهای مختلف شهر گردد .امروزه به دلیل توسعه نامناسب ،تضعیف حس مکان و دلبستگی
به آن موجب تغییر در احساس و تصور مردم از مکان شده است .در اغلب موارد تغییرات در محیط فیزیکی ،نوع کاربری و فعالیت
ها ،موجب از بین رفتن ارزشها و معن ا ها شده است مخصوصا برای کسانی که مدت طوالنی به یک محیط وابسته شده اند( سجاد
زاده .) 07 :1931 ،که این امر را می توان در امروز بیشتر از گذشته احساس نمود .نیاز انسان به تعامل عاطفی ،شناختی و رفتاری با
مکانی که در آن زندگی می کند یا به عبارتی دلبستگی به مکان ا ز جمله مهم ترین ابعاد انسان و مکان است که باید در توجه
معماران ،طراحان ،برنامه ریزان شهری قرار بگیرد(پیر بابایی ،قره بگلو ،علی نام .)10 :1931 ،استفاده از محیط های عمومی تجربه
ای است که برای همه افراد نیست و متغیر هایی نظیر سن ،جنس ،گروههای اجتماعی و اقلیت های قومی و نژادی بر چگونگی درک
زندگی شهری اثر می گذارد( خدایی ،رفیعیان ،داداشپور .)91 :1931 ،حس دلبستگی به مکان به معنای ادارک ذهنی مردم از محیط
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و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها ار محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد ،به طوری که فهم و
احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود .این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با
خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد .دلبستگی به مکان عالوه براین که موجب احساس راحتی از یک محیط
می شود ،ازمفاهیم فرهنگی موردنظر مردم ،روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه دریک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری
تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای افراد می شود.
این بژوهش با مقایسه تطبیقی موجود در ایجاد دلبستگی مکان در میدان نقش جهان و میدان ازادی تهران به دتبال یافتن
مهمترین عامل در ایجاد این حس در هر دو المان شهری می باشد .این مقاله با نظر به اینکه عوامل فیزیکی مهمترین عامل در ایجاد
حس دلبستگی موثر می باشند شکل گرفته است و سعی دارد به این برسش که مهمترین عامل در ایجاد حس دلبستگی المان
شهری کدام است پاسخ دهد .روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و ازمون های تی به
ان پرداخته می شود و روش های جمع اوری اطالعات کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه می باشد.

مبانی نظری
دلبستگی به مکان
امروزه مفهوم دلبستگی به مکان ،نقش مهمی را در مطالعات روانشناختی محیط بازی می کند .دلبستگی به مکان ،زنجیره ای
میان افراد و محیط های معنا دار است) . (altman,low, 1992: 14شناخت اصول موثر در دلبستگی به مکان می تواند به عنوان
عوامل شناخت مخاطب از فضا و معنا باشد .دلبستگی به مکان نقش مهمی را در انگیزه حضور و مراقبت فضاهای عمومی نظیر
میدان ها و پارک های شهری ایفا می کند) .(kyle,2004: 63بسیاری از محققین معتقدند حس مکان ،مفاهیمی چون هویت مکانی،
دلبستگی به مکان ،وابستگی به مکان را در می گیرد) .(Stedman,2001: 71دلبستگی به یک مکان ،ضمن آنکه منشعب از تجربه
ها ،رفتارها و سازمان اجتماعی و احساسی افراد است .محرک انگیزه های رفتاری ،افراد نیز بوده و هدفمندی رفتاری را برقرار می
سازد ،لذا فرد با رفتارها و کنش های خود در فضا سعی در توجه و مراقبت بیشتر از آن را خواهد داشت .دلبستگی به مکان مبنای
نحوه ارتباط و تعامل عاطفی مثبت انسان با فضاست و به واسطه خصوصیات فردی ،جمعی ،فرهنگی و اجتماعی ایجاد
میشود) . (altman,low, 1992: 5برقراری این تعامل عاطفی ،موجبات پیوند انسان با فضا و معنا بخشی به فضا را فراهم می
کند) . (bonaiuto, 1999: 332همچنین دلبستگی به مکان با تاثیر و تاثر متقابل کنش ها ،اعتقادات ،احساسات و آگاهی با مکان
مرتبط است) .(proshansky, fabin ,kaminoff,1983:59دلبستگی به مکان به نظر می رسد نقش مهمی برای مردم در چگونگی
تفسیر برای تغییر می باشد) .(Anton,Lawrence,2016:146دلبستگی به مکان مفهوم سازی شده به عنوان یک پیوند عاطفی
بین مردم و محیط شان می باشد) . (brown,Raymond,2007:90در حالی که شاخص های مختلف و گوناگونی در دلبستگی به
مکان استفاده می شود ولی تعداد زیادی دارای بخش مشترک در بعد احساسی و بعد عملکردی میباشد).(lin,lockwood,2014:76
عالئم و روابط احساسی اغلب به هویت مکان بر می گردد در حالیکه روابط عملکردی وابستگی به مکان نامیده می شوند .فرآیندهای
مختلف منجر به توسعه هریک از اجزا و هریک از آنها اثرات مختلفی بررفتار دارند) .(brick,kerter,2005:22وابستگی به مکان
توصیف روابط عملکردی افراد با مکان می باشد .هنگامی که مکان شامل شرایطی برای پاسخگویی به نیازهای افراد می باشد این
روابط توسعه می یابد اگر یک مکان در دید افراد بتواند نیازهای آنها را برطرف سازد .از نظر او نسبت به مکان های دیگر بهتر ارزیابی
می شوند در نتیجه فرد به آن وابسته می شود) .(shumaker,taylof,1983هویت مکان به معانی نمادین مکان ارجاع داده می شود
و به صورت منحصر به فرد از روانشناسی مشتق شده اند .سپس مکان بخشی از هویت گسترده خودش می شود ،هویت مکان ناشی
از خاطره ها ،ایده ها و احساسات مرتبط با یک مکان است و مردم آن را در مکان به اشتراک می گذارند).(willam,waske,2003:43
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نمودار :6دلبستگی به مکان و بعد احساسی (ماخذ :نگارنده)

هویت مکان
هویت مکان میتواند باعث اعتماد به نفس و احساس افزایش تعلقات گردد) .(William,vask, 2003:830و باعث کاهش
اضطراب ایجاد ثبات و حریم خصوصی ،کنترل و امنیت می گردد) .(korpel,1989:242استفاده از تئوری فرآیند هویت
 Breakwellsتوضیح می دهد که مکان چگونه بخشی هویت افراد می شود .هر چیزی را که مردم فراهم می کنند مانند احساس
تداوم ،تمایز ،کار آمدی ،عزت نفس را می توان به هویتشان نسبت داد) .(breakwel,1993:19مکان می تواند اغلب مردم را باایجاد
احساسات به بخشی از هویتشان تبدیل شود افراد به احتمال زیاد وابسته می شوند به مکان اگر مدت زیادی را در آن سپری کنند
برای این دلیل می توان گفت که خانه های افراد و اجتماع محالت اغلب بخشی از هویت آنها می شوند و به خصوص اگر وقت زیادی
را در آن سپری کنند) . (arton,Lawrence,2014:457افراد می توانند همچنین احساسات خود را در خانه و اجتماع خودشان
کنترل نمایند .پیش نیاز توسعه روابط در م کان کنترل احساسات در درجه فردی می باشد که برای فضا الزم و جزیی از هویت افراد
می باشد .دلبستگی به مکان باعث ایجاد ثبات می شود اختالل زمانی رخ میدهد که تغییرات بسیار زیاد و افرای باید به سختی کار
کنند که بتوانند رشتههای بهم پیوسته هویتشان را پشت سرهم قرار دهند) (Brown,perkin,1992به منظور حفاظت از هویت
خود را از چنین اختالالتی مردم ممکن است که تغییر مکان را به حد اقل ممکن برسانند) .(line,lockwood,2014برای مثال
مردمی که دارای دلبستگی می باشند خواهان محافظت از منابع تاریخی و زیست محیطی هستند که با سفر و حضور یافتن در آن
مکان دلبسته آن شده اند و تهدیداتی را برای دلبستگی خود مشاهده می کنند) .(Stedman,2002در مطالعه  Wisconsinکه
پیش بینی هویت مکان رفتار فضایی افرادی که قصد محافظت از مناطقی را دارند که به آن دلبستگی دارند و در نتیجه افراد حاضرند
برای مکان هایی که با آن آشنایی دارند مبارزه کنند به خصوص زمانی که تعابیر نمادین آنها نسبت به محل در معرض تهدید
باشد).(Dewinwright,2009
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عوامل موثر در دلبستگی به مکان
بررســی مطالعات انجام شده در این حوزه ،نشان میدهد که محققان بهطورعمده با تأکید بــر فاعل این فرایند ،بر بعد فرد
(نقش تفاوتهای فردی و گروههای اجتماعی) در ایجاد دلبستگی مکانی تمرکز داشته اند) .(manzo, perkin:338با اینحال ،بررســی
ادبیات موضوع حاکــی از نقش چهــار عامل اصلی در شــکلگیری ،قــوت و ضعف دلبستگی مکانی در افراد است که عبارتند از:
-

ویژگیهای مکان :شــامل سه دســته اصلی ویژگیهای کالبدی یــا اجتماعی ) .(lewica, 2010:38مقیاسهــای متفاوت
جغرافیایی و مکانی از خانه و واحد همســایگی تا مقیاسه ای بزرگتر شــهر و کشور ).(hildago, hermandez, 2001:274
و مکانهای سکونت و غیرسکونتی)(doh, 2006:51

-

ویژگیهای فردی و گروهی :مانند ســن) ،(hildago, hermandez, 2001:277جنســیت ،شــاخصهای اقتصــادی و
اجتماعــی) ،(lewicka,2010:38وضعیت تاهــل ،وضعیــت مالکیت خانــه) (doh,2005:53نظام ارزشها ،باورها و
اعتقادات ،ســبک زندگی ،نیازها ،تجارب و خاطرات شخصی و جمعی ،تجارب تاریخی) ،(Waxman,2006:37مذهب و
فرهنگ).(mazundar,mazundar,2004:385

-

مدت زمان ســکونت و تعامل با مکان :به اعتقاد آلتمن دلبستگی به مکان با تغییرات زمانی در پیوند است و با گذر زمان
در آن دگرگونی هایی پدیدار میشــود(پاکزاد .)913 :1993 ،به طورکلی شــکلگیری احساس نســبت به یک مکان،
فرایندی زمانبر است .بســیاری از محققان در مطالعاتشان دریافته اند که هر چه مدت زمان سکونت فرد در یک مکان
افزایش یابد ،احتمال ایجاد روابط دوستانه و مشارکت با افراد محل که تأثیر مثبتی بر دلبستگی مکانی دارند ،افزایش می
یابد ) . (doh, 2006:54همچنین بخشی از تأثیرگذاری عامل زمان بر دلبستگی مکانی ،به نقش گذر زمان در تغییر باورها،
اندیشه ها و ایده آلهای افراد باز میگردد(پورجعفر ،ایزدی ،خیبری.)19 :1931 ،

-

مشــارکت اجتماعی :شکل گیری دلبســتگی مکانی نیازمند تجربه ای طوالنی مدت و عمیق از یک مکان و ترجیحا
مشارکت در مکان است مشــارکت اجتماعی محلی و شرکت در امور مربوط به اجتماع به عنوان مهمتریــن و ثابت ترین
منبع پیوندهای احساســی با مکانهای محلی شناخته شده است). (lewicka, 2005:385

اصول و معیارهای دلبستگی به مکان
کرپــال معتقد اســت که رابطــه نزدیکی میان وابســتگی مکانی و هویت مکانی از طریق مفهوم خود بسندگی وجود دارد،
جایی که مردم از محیط کالبدی به عنوان بخشــی از فرایند حفاظت از خود استفاده میکنند .حس خودبسندگی حفظ خواهد شد،
اگر محیط ،سبک زندگی روزانه افراد را تســهیل کند و یا حداقــل ممانعتی برای آن ایجاد نکند).(twigger-ross, uzell, 2008

رابطه میان دلبســتگی ِ مکانی و هویت ،ابتــدا در کارهای بریکول در ســالهای  1392و  1331مورد بررســی قرار گرفت و
ســپس توسط ِ توآیگر-راس و اوزل بســط داده شــد .آنها عالوه بر خود بســندگی ،سه اصل هویت که می تواند از طریق دلبستگی
مکانی ایجاد شود را شناسایی کرده اند) .(Livingston.etal,2008:12اصل اول ،تمایز اســت که بیانگر میل افراد به حفظ تمایز
شــخصی و منحصربه فرد بودن به واســطه در ارتباط قرار گرفتن با مکانی خاص ِ اســت .مطالعات هویت محیطی فلدمن و هویت
اجتماعی هیومن بر این ویژگی در ارتباط با حس تعلق فرد به شهر و کشور تمرکز داشته اند).(Twigger-ross, uzell, 2008:207

مطالعات آن ها نشان داد که این تمایز و منحصر به فرد بودن ،بیانگر ســبک زندگی فرد اســت و بر داشــتن نوع خاصی از
تعامالت با محیط مسکونیاش داللت دارد ،تعامالتی که بوضوح با ســایر انواع تعامــات موجود متفاوت و متمایز است(پورجعفر،
ایزدی ،خیبری.)13 :1931 ،
اصل دوم عامل تداوم اســت ،که در آن تعریف فرد از خود در طول زمان ،از دو طریق درک خواهد شد .اول ،تداوم مرتبط با
مکان که به معنای تمایل فــرد به حفظ رابطه با یک مکان به دلیل نقش آن به عنوان مرجعی از گذشــته خود ،فعالیتها و تجاربش
است .دراین نوع از تداوم ،محیط کالبدی منبعی برای یادآوری فعالیتها و تجارب گذشــته افراد به شــمار مــیرود .به اعتقاد
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کرپال ،57مکان و یا شــیء در مکان میتواند گذشته یک فرد را یادآوری کرده و زمینهای مستحکم را برای فرد فراهم آورد تا بتواند
آنچه که در زمانهای مختلف بوده را با یکدیگر مقایســه کند).(Twigger-ross, uzell, 2008:207

روش دوم تــداوم تجانس مکانی اســت که بــه معنای تمایل فرد به حفظ تداوم ویژگیهای مکانهایی اســت که ســازگار با
هویت محیطی آنها باشــد .بدین معن ا که مردم به دنبال مکانهایی هستند که بازتابی از ارزشهایشان باشد .این مفهوم به معنای
امکان شکلگیری دلبستگی ِ مکانی در بیش از یک مکان و در آن واحد است .فلدمن معتقد است که عدم وجود تداوم تجانس مکانی
میتواند منجر به نارضایتی عمومــی در فرد و میل به ترک مکان به منظــور یافتن مکانی که در تجانس با خود باشد،
شود).(Twigger-ross, uzell, 2008:208

اصل ســوم ،عزت نفس است که بر اساس آن مردم به دنبال حفظ ارزیابیهای مثبت از خودهســتند .این حس از طریق ایجاد
حس ارزش اجتماعــی در افراد به واســطه کیفیات مکانی که با آن در تماس هستند و یا حس غرور از طریق تعامل با آن و یا
آگاهی از سابقه تاریخیو ارزشهای مکانی محیط شــناخته میشــود).(lewicka,2008: 211
ال زم به ذکر اســت که حس عزت نفس تنهــا ،یک ارزیابی مثبت به مکان نیســت .توآیگر-راس و اوزل تفاوت ایــن دو حس
را از طریق تفــاوت دو عبارت من (دوکلند را دوســت دارم) و (زندگی در دوکلند باعث میشود تا حس خوبی درباره خود داشته
باشم) بیان میکنند ،که عبارت اول تأکید بر ارزیابی مثبت و عبارت دوم بر شــکل گیری عزت نفس داللت دارد(پورجعفر،
ایزدی،خیبری.)13 :1931 ،

نمودار شماره  :2معیارهای مرتبط با دلبستگی به مکان (ماخذ :نگارنده)

روش تحقیق
برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش یعنی ضمن ارایه تعریف اصطالح "دلبستگی به مکان" شاخص های مورد نیاز از این
بحث استخراج گردید و در دو دوره تاریخی در دو میدان شهری مورد ارزیابی قرار گرفت،نوع تحقیق توصیفی–تحلیلی بوده،سپس
از روش پژوهش موردی -زمینه ای در بررسی محدوده مورد مطالعه استفاده شده و به بررسی و ارزیابی معیارهای استخراج شده از
چارچوب نظری پژوهش در سطح محدوده مورد مطالعه پرداخته می شود ابزار گردآوری اطالعات بصورت پرسشنامه و مصاحبه و
مشاهده می باشد .پس از جمع آوری داده ها ابتدا توزیع نرمال یا غیر نرمال بودن آن با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرونوف
ارزیابی قرارمی گیرد و با نرم افزار  spssآزمونهای مورد نظر برای بررسی متغیرهای مستقل انجام می شود و از طریق روش
ANOVAو آزمون توکی ورگرسیون چندمتغیره  Kendall’s tau_ bو  Spearman’s rhoسهم هر یک از معیارهای انعطاف
پذیری در میزان قابلیت پذیرش بنا مشخص می گردد .پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ) Cronbach's 7701

= ) Alphaحجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران به دست آمد که با احتساب میزان مراجعه کنندگان یک سال بصورت تقریبی
مفدار  597777نفر برای هر دو شهر مورد نظر لحاظ می گردد .درسال  (1935درفاصله اطمینان  %35وسطح خطای, 991

= n= ( 7775αاست.
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نمونه موردی
میدان آزادی
میدان آزادی ،بزرگترین میدان شهر تهران میباشدکه در جبهه غربی آن قرار دارد .این میدان به همراه برج آزادی در سال
 1913خورشیدی برای یادبود جشنهای  1577ساله شاهنشاهی ایران طراحی و ساخته شد و نام او را میدان شهیاد گذاشتند و
پس از انقالب اسالمی در سال  1950به نام میدان آزادی نام گرفت .میدان آزادی با مساحت  57٬777مترمربع پس از میدان نقش
جهان با مساحت 93٬277مترمربع ،بزرگترین میدان ایران است و برج آزادی ،یکی از شناخته شدهترین نمادهای تهران ،با بلندای
چهل و هشت متر در میان آن جای گرفته است .برج آزادی یا شهیاد ،در زمان محمدرضا شاه پهلوی به عنوان نماد پایتخت ساخته
شد .طراح میدان شهیاد مهندس معمار حسین امانت بود .برپایه نظرسنجیهای انجام شده بیشینه شهروندان تهرانی برج آزادی را
به عنوان نماد شهر تهران معرفی کردهاند .همچنین برپایه همین نظر سنجی میدان آزادی ،پس از موزهها و کاخها ،سومین جایی
است که شهروندان تهرانی برای معرفی به بازدیدکنندگان خارجی دارای اولویت میدانند.

شکل :6تصویر میدان آزادی (ماخذ :نگارنده)

میدان نقش جهان
میدان نقش جهان همچنین معروف با نام تاریخی میدان شاه و پس از انقالب  1950ایران با نام رسمی میدان امام ،میدان
مرکزی شهراصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد .بناهای تاریخی موجود در چهار طرف میدان نقش
جهان شامل عالیقاپو ،مسجدشاه(اصفهان) ،مسجد شیخ لطفاهلل و سر در قیصریه است .عالوه بر این بناها دویست حجره دو طبقه
پیرامون میدان واقع شده است که عموما ًجایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان میباشند .میدان نقش جهان در تاریخ  9بهمن 1919
به شماره  171در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت  1959به شماره  115جزء نخستین آثار ایرانی بود که به عنوان
میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید.میدان نقش جهان ،میدانی مستطیل شکل دارای طول 527متر و عرض 127در مرکز
شهر اصفهان است.

شکل :2نقشه و تصویر میدان نقش جهان (ماخذ :نگارنده)
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی تحقیق نشان میدهد مردان  51درصد از افراد پاسخگو ( 175نفر) و زنان  12درصد یعنی ( 105نفر) را
تشکیل دادهاند .میانگین سن افراد برابر  92 .91با انحراف معیار  993 .11است .همچنین میانگین مدت سکونت افراد برابر 09 .5
با انحراف معیار  270 .5است.
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد امکاناتی همچون آب آشامیدنی سالم ،فضای سبز ،محل نشستن ،وجود مرا کزخرید ،ارزش
تاریخی ،زیبایی بصری ،مسجد ،المان تاریخی ،پویایی فضایی ،دسترسی به مناطق اصلی شهر می باشد .نتایج به دست آمده درباره
وجود تمایز تداوم و عزت نفس ،نشان داد که حدود  02درصد از افراد مورد مطالعه ،این موارد را جهت ایجاد دلبستگی تایید می
کنند .میدان آزادی به عنوان یک مرکز شهری واز نظر کالبدی با تراکم بسیار فشرده می باشد .نتایج نشان داد ،متوسط زیربنای
خانوار های مورد مطالعه برابر  03متر بوده که با توجه به متوسط بعد خانوار  2/0نفر  ،متوسط زیر بنا برای هر فرد  11/07متر می
باشد اما میدان نقش حهان به عنوان یک مرکز شهری و ازنظرکالبدی با تراکم کم می باشد .نتایج نشان داد ،متوسط زیربنای
خانوارهای موردمطالعه برابر 13متر بوده که باتوجه به متوسط بعدخانوار5/9نفر ،متوسط زیربنا برای هر فرد 11/1متر میباشد.

شناسایی مهترین شاخصهای کیفیت زندگی شهری در منطقه مورد مطالعه
در این پژوهش برای بررسی عوامل موثر بر دلبستگی به مکان در دو میدان شهری در دو بعد زمانی مختلف ،از شاخص ،ذهنی
و قا بل اندازه گیری در میزان رضایتمندی و رفاه شهروندان از جنبه های مختلف استفاده شده است .بدین منظور ابتدا متغیر های
مهم شناسایی و سپس در  9شاخصه اصلی ریز متغیرهای مورد نظر بیان گردیدکه در دو میدان به عنوان نماد شهری در دو دوره
تاریخی به معرفی آن ها پرداخته می شود :منحصر بودن ،سبک زندگی ،حفط رابطه با مکان ،محیط کالبدی ،حفظ ویژگی های
مکانی ،حس ارزش اجتماعی ،سابقه تاریخی.

اولویتبندی شاخصهای ارزیابی کیفیت محیط شهری
پس از دسته بندی شاخص های دلبستگی به مکان در دو میدان شهری دردو بعد زمانی مختلف مورد مطالعه به اولویت بندی
عوامل موثر در ارزیابی معیارهای دلبستکی به مکان پرداخته می شود.که در جدول شماره( )1نیز دیده می شود ،در میدان نقش
جهان مولفه ی عزت نفس با وزن نسبی  7/55597دارای بیشترین اهمیت است و به همین خاطر در اولویت نخست قرار دارد ،مولفه
تداوم با وزن  ،7/19131مولفه تمایز با وزن نسبی  ،7/11002به ترتیب اولویت دوم و سوم این جدول را به خود اختصاص داده اند.
اما در میدان آزادی تهران مولفه ی تداوم با وزن نسبی 7/20257دارای بیشترین اهمیت است و به همین خاطر در اولویت نخست
قرار دارد ،مولفه عزت نفس با وزن ،7/13131مولفه تداوم با وزن نسبی ،0/55580به ترتیب اولویت دوم و سوم این جدول را به خود
اختصاص داده اند.
جدول(  :)2اولویت بندی (معیارها) شاخصهای ارزیابی دلبستگی به مکان در دو منطقه مورد مطالعه (ماخذ :نگارنده)
ردیف

میدان نقش
جهان(شاخصها)

میدان نقش جهان
امتیاز (وزن)

میدان نقش
جهان اولویت

میدان آزادی
(شاخصها)

میدان آزادی
(وزن)

میدان آزادی
اولویت

1

معیارعزت نفس

55597 .7

1

معیار تداوم

7755597

1

1

معیار تداوم

19131 .7

1

معیارعزت نفس

7713131

1

9

معیار تمایز

11002 .7

9

معیارتمایز

7720511

9

0
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توصیف متغیرها
*جدول شماره()9و ( )1متغیرها را توصیف می کند:
جدول( :)9شاخص های آماری دلبستگی به مکان میدان نقش جهان و میدان آزادی (ماخذ :نگارنده)
میدان نقش جهان
متغیر

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

عزت نفس

20 .1

5

150 .9

190 .7

تداوم

15 .1

05 .1

735 .9

571 .7

تمایز

10 .1

1

159 .9

939 .7

جدول ()4
میدان آزادی
متغیر

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

تداوم

09 .2

2

51 .2

591

عزت نفس

12 .1

5072

19 .9

13071

تمایز

11 .3

1175

1171

111 .7

جدول تحلیل واریانس ( ) ANOVAبه منظور بررسی برابر بودن یا نبودن میانگین متغیرها بکار می رود .در واقع تحلیل
واریانس می خواهد فرضیه زیر را آزمون کند:

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇1 = 𝜇3 = 𝜇4 = 𝜇5
{
هابرابرینباشدبرقرارمیانگین H1 :
که در آن فرضیه صفر درباره برابری میانگین پنج متغیر معرفی شده است در حالی که فرضیه  1نفی فرضیه صفر است .بدین
معنی است که حداقل یکی از میانگین ها مخالف بقیه میانگینها است.
*جدول شماره( )1درباره این آزمون است.
جدول( :)5آزمون تحلیل واریانس ANOVA

میدان نقش جهان

تیمار خطا
کل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره  Fفیشر

197 .0
311 .17
111 .19

1
135
133

110 .1
173 .7

210 .11

سطح معناداری
777 .7

میدان آزادی

تیمار خطا کل

9

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

152 .2
291 .07
205 .19

91
120
111

91170
19079

آماره  Fفیشر
291711

سطح معناداری
777 .7
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با توجه به جدول شماره( ،)5چون سطح معناداری برابر  777 .7و کمتر از  75 .7است نتیجه گیری می شود .بدین معنا که
میانگین های متغیرهای دلبستگی با هم برابر نبوده و در سطح  75 .7اختالف معناداری باهم دارند .برای تعیین اینکه کدام متغیر
دارای میانگینی است که با بقیه متفاوت بوده و باعث رد برابری میانگین ها شده است از آزمون توکی استقاده شده است که در
جدول شماره( )2جزئیات آن ارائه شده است:
جدول ( :)1آزمون توکی میدان نقش جهان (ماخذ :نگارنده)
میدان نقش جهان
اختالف میانگین ها
عوامل عزت نفس

عوامل تداوم

عوامل تمایز

انحراف معیار

سطح معناداری

عامل حس ارزش

709 .7

731 .7

910 .7

عامل آگاهی از سابقه تاریخی

117 .7

731 .7

777 .7

حفظ رابطه با مکان

-709 .7

731 .7

771 .7

محیط کالبدی

911 .7

731 .7

771 .7

حفظ ویژگی مکانی

995 .7

731 .7

771 .7

ارتباط فرد با محیط

-117 .7

731 .7

777 .7

تعامل با محیط سکونت

-911 .7

731 .7

910 .7

میدان آزادی
اختالف میانگینها
عوامل عزت نفس

عوامل تداوم

عوامل تمایز

انحراف معیار

سطح معناداری

عامل حس ارزش

7709

7735

771 .

عامل آگاهی از سابقه تاریخی

77517

77793

777 .7

حفظ رابطه با مکان

77709

77735

77919

محیط کالبدی

77191

77793

771 .7

حفظ ویژگی مکانی

77991

77735

771 .7

ارتباط فرد با محیط

-117 .7

77735

777 .7

تعامل با محیط سکونت

-911 .7

77735

771 .7

همانطورکه داده های جدول فوق نشان می دهد ،هرکدام از سطع معناداری بیشتر از  75 .7باشد نتیجه میگیریم که ان دو
میانگین باهم برابرند .در نتیجه چون سطح معناداری متغیرهای عوامل اجتماعی و فرهنگی و عوامل اقتصادی برابر  910 .7و بیشتر
از  75 .7است پس نتیجه می شود که میانگین های این دو متغیر با هم برابرند .و همچنین چون سطح معناداری متغیرهای عوامل
کالبدی و عوامل فضائی برابر  777 .1و بیشتر از  75 .7است پس نتیجه می شود که میانگین های این دو متغیر نیز باهم برابرند.
اما میانگین بقیه متغیرها باهم اختالف معناداری دارند.
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میدان نقش جهان
بعد
عزت نفس

تداوم

تمایز

ضریب همبستگی

سطح معنی داری ()sig

عامل حس ارزش

7/022

7/777

عامل آگاهی ازسابقه تاریخی

7/510

7/777

حفظ رابطه با مکان

7/139

7/777

محیط کالبدی

7/511

7/777

حفظ ویژگی مکانی

7/110

7/777

ارتباط فرد با محیط

7/152

7/777

تعامل با محیط سکونت

7/125

7/777

متغیر

میدان آزادی
بعد
عزت نفس

تداوم
تمایز

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنی داری ()sig

عامل حس ارزش

7/191

7/777

7/193

7/777

حفظ رابطه با مکان

7/902

7/777

محیط کالبدی

7/511

7/777

حفظ ویژگی مکانی

7/110

7/777

ارتباط فرد با محیط

7/103

7/777

تعامل با محیط سکونت

7/911

7/777

عامل آگاهی از سابقه تاریخی

جدول فوق همبستگی بین متغیرها را نشان می دهد.

سطح معنی داری آزمون وجود رابطه بین متغیر عزت نفس با متغیرهای حس ارزش و سابقه تاریخی و متغیر تداوم با متغیرهای
حفظ رابطه با مکان ،محیط کالبدی و حفظ ویژگی مکانی و هم چنین متغیر تمایز با ارتباط فرد با محیط و تعامل با محیط سکونت
از  7/71کمتر است لذا فرض وجود رابطه بین شاخص ها با متغیرهای آنها وجود داردو این آزمون معنی دار است .در میدان آزادی
همچنین مقدارهمبستگ ی در متغیر عزت نفس تقریبا با یکدیگر برابرند و با کمی تفاوت عامل حس ارزش دارای رابطه مستقیم و
قوی تری می باشد و در متغیر تداوم بیشترین میزان همبستگی در محیط ک البدی می باشد عامل حفظ رابطه با مکان می باشد و
در متغیر تمایز ارتباط فرد با محیط دارای بیشترین میزان همبستگی می باشد .اما در میدان نقش جهان مقدارهمبستگی در متغیر
عزت نفس تقریبا با یکدیگر برابرند و با کمی تفاوت عامل آگاهی از سابقه تاریخی دارای رابطه مستقیم و قویتری می باشد و در
متغیر تداوم مهمترین و موثرترین عامل حفظ رابطه با مکان می باشد و در متغیر تمایز ارتباط فرد با محیط دارای بیشترین میزان
همبستگی می باشد.
با استناد به نتایج به دست آمده فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار آماری متغیر عزت نفس بامتغیرهایحس ارزش و سابقه
تاریخی میگردد .با استناد به نتایج به دست آمده فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنا دارآماری متغیر تداوم بنا با متغیرهای مرتبط
با مکان ،محیط کالبدی ،و حفظ ویژگی امکان پذیر میگردد.
سطح معنی داری آزمون کمتر از 7/71است لذ افرض وجود رابطه بین متغیرها و ریز متغیر ها تایید می گردد.
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نتیجهگیری
در این تحقیق پس از تعیین عوامل دلبستگی به مکان درفضاهای شهری ابتدا شاخص های تاثیر گذار در فضای شهری بیان
گردید .سپس این متغیرها در دو میدان شهری مورد ارزیابی قرار گرفتند .چنین فرض شدکه بهبود عوامل دلبستگی به مکان ،موجب
افزایش دلبستگی به فضاهای شهری می شود .بررسی متغیرها با روش  ANOVAو آزمون توکی و آزمون همبستگی Kendall’s

tau_ bو Spearman’s rhoثابت کردکه عوامل موٍثر در دلبستگی دو دوره تاریخی در میادین شهری متفاوت بوده است در میدان
نقش جهان مهم ترین عامل در ایجا د این حس معیار عزت نفس می باشد اما در میدان آزادی تداوم بیشترین تاثیر را در ایحاد
دلبستگی به مکان داشته است .همچنین عامل حس ارزش بیشترین تاثیر را در عامل عزت نفس دارد که برای ایجاد دلبستگی به
مکان در دوره های اصفهانی پیشنهاد می شود که عامل حس ارزش را مورد بررسی قرار دهند .میدان آزادی یک نماد و میدان
شهری در دوره مدرن می باشد می توان این حس را با عامل حفظ رابطه با مکان بوجود آورد .وشهروندان در دو دوره مختلف هر
کدام با یکی از ریز متغیر ها ارتباط برقرار کرده بودن و می توان اینگونه استنباط نمود که در دوره های تاریخی مختلف عامل های
بوجود آورنده دلبستگی با یک دیگر متفاوتند و دارای تاثیرات مختلفی می باشند .و در دوره های قبل ارزش دار بودن بنا برای
فرهنک و بصورت جمعی می باشد و در دوره مدرن به برقراری ارتباط به صورت فردی با محیط پیرامون خالصه می شود.
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ابعاد آمایش آبهای خاکستری به سبب مبارزه با بحران آب
پیمان غضنفری ،6آزاده

آرزه2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک  ،دانشگاه صنایع و معادن ایران
 -1کارشناسی ارشد معماری ،مربی ،موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل.
pamdesigners@gmail.com

چکیده
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان و قرارگیری بخش عظیمی از زمینها در مناطق کویری ،به جرات میتوان
گفت که بحران آب از مهمترین مشکالت کشور است .یکی از راهکارها برای مقابله و کنترل بحران آب ،استفاده مجدد
از منابع آبی نامتعارف است ،از جمله این منابع آبهای خاکستری هستند .این پژوهش با هدف آمایش آبهای
خاکستری به سبب مبارزه با بحران آب انجام شده است که این امر منجر به صرفهجویی در مصرف آب و در نهایت
کاهش تقاضای آب میشود .برای این هدف نتایج و مطالعات شماری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است و جزء
مطالعات توصیفی به حساب میآید و نتایج از طرق میدانی حاصل گشته است.نتایج حاکی از آن است که با توجه به
محدودیت منابع آب سطحی و زیرزمینی برای تامین آب مورد نیاز ،عالوه بر ایجاد روشهایی به منظور حفظ آبهای
موجود ،ظرفیتسازی منابع آبی باید شکل گیرد که یکی از این ظرفیتها پساب آبهای مصرفی به جز آب توالت و
سینک آشپزخانه است .از طرفی تصفیه و استفاده از آبهای خاکستری در محل ساختمانها انجام میشود که امکان
جداسازی آب خاکستری از آب سیاه که میزان بار آلودگی بیشتری نسبت به آب خاکستری دارد را تسهیل مینماید.

واژگان کلیدی :آبهای خاکستری ،بحران آب ،استفاده مجدد.

 -6مقدمه
رشد جمعیت همراه با افزایش شهرنشینی و در بسیاری از موارد افزایش موازی در تقاضای آب ،منجر به رشد مداوم تقاضای آب
شهری در بسیاری از نقاط جهان میشود .امروزه بسیاری از مناطق بزرگ شهری ،حتی در مناطقی که از گذشته به عنوان مناطق
پرآب (ژاپن ،اروپا) شناخته میشوند ،از کمبود آب رنج میبرند .این امر به توسعه منابع بیشتر نیاز دارد .از جمله بهرهبرداری از منابع
در فواصل زیاد (آبهای سطحی) و عمیق (منابع آب زیرزمینی) ،احداث سدها و سیستمهای حملونقل طوالنی و آب شیرین دریا.
استفاده از این منابع جدید معموالً مستلزم هزینههای مستقیم (ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری) است و احتماال منجر به هزینههای
(خارجی) غیرمستقیم و (افزایش اثرات منفی محیطی) میشود .بنابراین ،به تازگی کاهش تقاضای کلی آب شهری به یک مسئله
مهم برای آب و برق سازمانهای نظارتی بدل گشته است .این امر میتواند با اقدامات مختلفی مانند افزایش بهرهوری سیستمهای
تامین آب (کاهش تلفات واقعی) ،نصب تجهیزات آبرسانی ،افزایش آگاهی عمومی در صرفهجویی آب و استفاده مجدد از آب به عنوان
یک منبع جایگزین "جدید" به دست آید .با توجه به استفاده مجدد از آب شهری ،استفاده مجدد از آبهای خاکستری در محل
میتواند نقش مهمی را ایفا کند.
فعالیتهای انسان نقش مهمی در کمبود شدید آب و توزیع ناهمگن منابع آبی در سرتاسر جهان دارد .فدراسیون جهانی
اقتصادی ،بحران آب را به عنوان مهمترین بحران ویرانی معرفی کردهاست .در سال  ،1715ششصدوشصتوسه میلیون نفر (تقریباً
یکدهم جمعیت جهان) به آب سالم دسترسی نداشتند و  1/1میلیارد نفر از امکانات بهداشتی بهرهمند نمیشدند .در مناطق جنوب
صحرای آفریقا و جنوب آسیا ،اکثریت قریب به اتفاق مردم از آب آشامیدنی غیراستاندارد و امکانات بهداشتی ضعیف استفاده میکردند
که نشان از توزیع نامتعادل منابع آبی است .در کشورهای در حال توسعه ،رشد جمعیت شهرنشینی به عنوان عامل اصلی افزایش
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تقاضای آب به شمار میروند ،زیرا فعالیت شدید توسعه شهری اغلب همراه با افزایش تقاضای مصرف کنندگان و بهبود استانداردهای
زندگی است .منابع آب آشامیدنی در اکثر کشورهای توسعه یافته دردسترس هستند ،به همین دلیل در چنین مناطقی منابع آبی
در معرض خطر نیستند اما با این حال مدیریت پایدار منابع آبی برای جلوگیری از استفاده نادرست و اجتنابناپذیر از منابع آبی و
در نظر گرفتن کیفیت و کمیّت عرضه آب بسیار ضروری است(الجایوسی.)199 :1779 ،

 -2بیان مسئله
آب و انرژی هر دو منابع ارزشمندی برای حفظ رفاه انسانها و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند .با توجه به
اینکه حفاظت و مدیریت پایدار هر دو منبع آب و انرژی از سوی مردم ،سیاستگذاران و محققان بیشتر مورد توجه قرار گرفته ،در
سالهای اخیر چشمانداز جدیدی از "پیوند آب-انرژی" ارائه شده که نشاندهنده وابستگی زیاد این دو منبع است .ارتباط بین منابع
میتواند در واقعیت انعکاس یابد .به این صورت که انتقال و مصرف انرژی به آب نیاز دارد و برای دریافت ،انتقال و تصفیه آب به
انرژی نیاز است ،از این رو استفاده مجدد از آبهای خاکستری نیاز به آب و منابع اصلی انرژی آب را کمتر میکند .بازیافت آبهای
خاکستری و استفاده مجدد از آن دارای پتانسیل قابل توجهی برای کاهش تصفیه بار فاضالب و هزینه عرضه آب و همچنین کاهش
میزان عرضه و تقاضای آب شرب است .به همین دلیل بازیافت و استفاده مجدد از آبهای خاکستری تبدیل به یکی از مولفههای
اصلی مدیریت آب آشامیدنی شده است(الجایوسی.)131 :1779 ،
برعکس آب سیاه ،که فاضالب جمعآوری شده از توالت و سینک آشپزخانه است ،آبهای خاکستری شامل آب هدررفت دوش
 ،سینکها (به غیر از سینک آشپزخانه) ،حمام و لباسشویی و  %97-57از کل آب مصرفی است(قایتیداک و یاداو–103 :1719 ،
 .)973آبهای خاکستری به عنوان منابع پایدار و ارزشمند آب و انرژی در نظر گرفته میشود که با بازیافت آب برای استفاده
غیرشرب مانند فالشتانک توالتها ،آبیاری فضای سبز و شستن ماشین موجب صرفهجویی در هزینهها میشود .براساس نظریه حلقه
بسته ،که بیانگر آن است که مصرف آب در راستای چرخههای به خصوصی مثل طبیعت است ،چارچوب مفهومی استفاده مجدد از
آبهای خاکستری برای فالشتانک توالتها و آبیاری مناظر پیشنهاد شده است(الجایوسی .)199 :1779 ،آب خاکستری تصفیهشده
را میتوان برای تمیزکاریهای خانگی ،شستن ماشین و بعضی اوقات برای آبیاری باغچه و برای آبکشی لباس قبل از شستوشو
استفاده کرد .بنابراین ،اگر آبهای خاکستری در وسعت زیادی مورد استفاده مجدد قرار گیرد ،پتانسیل تئوری زیادی برای افزایش
دسترسی منابع آبی وجود خواهد داشت .آبهای خاکستری محلی ،توزیع نیازهای شبکه را کاهش میدهد و هزینههای ساخت و
ساز را کم میکند.
در این پژوهش با نگاهی اجمالی به شرایط بحران آب که در جامعه مدرن انسان با آن دست و پنجه نرم میکند ،پس از تفکر و
اقدام به عمل شناسایی و تفکیک فاضالب و شناسایی روند تصفیه انواع فاضالبها ،ابعاد امکان سنجی ،اقتصادی ،راهحلها و امکانات
جایگزینی برای منبع تامین آب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف از این پژوهش ارائه روشهایی برای برآورده کردن شرایط و امکانات تخصصی جمعآوری ،شناسایی ،تصفیه و توزیع آب
غیرشرب به منظور استفاده در ساختمانهای مسکونی یا غیرمسکونی است .برای این منظور ابتدا مطالعات انجام شده در این زمینه
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 -9اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مطالعات قبلی برای ارزیابی عملکرد سیستم استفاده مجدد از آبهای خاکستری تالشهای قابلتوجهی انجام شدهاست ،با
این حال با هدف مطلع کردن تصمیمگیرندگان و عموم مردم در مورد انتخاب سیستمهای تامین آب پایدار ،کاستیهایی در چارچوب
ارزیابی وجود دارد .این کاستیها ناشی از عدم آگاهی از روند جمعآوری ،برخورد و توزیع آب غیر شرب و مصارف آن است.
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 -4اهداف تحقیق
در جوامع شهری که دارای کمبود منابع آب هستند ،پساب حاصل از تصفیه فاضالب میتواند به عنوان منبعی قابل اطمینان و
جایگزین محسوب شود .هدف اصلی این تحقیق معرفی و بررسی جمعآوری ،انتقال و تصفیه فاضالب ،حفاظت از محیط زیست در
برابر گسترش آلودگیها و استفاده مجدد از آب بازیافتی است.

 -5روش تحقیق
در این تحقیق ،ابتدا چالشهای مختلف مدیریت آب به صورت کتابخانهای استخراج گردید .پس از شناسایی مسائل اصلی و
بحران آب به تفسیر و بررسی آبهای خاکستری و تهیه اطالعاتی از طریق کتابخانهای پرداخته شد .با توجه به شرایط بحرانی اتمام
منابع آبی ،با مطالعه و بررسی تحقیقات اخیر در رابطه با جمع آوری و تصفیه منابع آبی نامتعارف مانند آبهای خاکستری میتوان
روشهایی نوینی در عرضه آب در نظر گرفت.

 -1سوابق تحقیق
شیا و ژانگ ( ،)1710در مقالهای تحت عنوان " مدیریت بهینه انرژی آب در ساختمانهای مسکونی شهری از طریق بازیافت
آبهای خاکستری" ،به بررسی سیستمهای غیرمتمرکز به عنوان جایگزینی برای تامین منابع آبی در آفریقای جنوبی که یک کشور
در حال توسعه نیمهخشک است ،میپردازند .سیستمهای غیرمتمرکز بررسی شده در این مطالعه عبارتند از جمعآوری آب باران و
بازیافت آبهای خاکستری تولیدی از ساختمانها و چالشهای تکنولوژیکی برای بهینهسازی این سیستمها .بدینمنظور دو استراتژی
کنترل معرفی میشود .این استراتژیها شامل استراتژی کنترل بهینه حلقه باز و مدل حلقه بسته با هدف کارایی ایمن و قابل
اطمینان از بازیافت آبهای خاکستری و سیستم جمعآوری آب باران هستند .با توجه به مطالعه موردی ،سیستم پیشنهادی این
مقاله با هر یک از استراتژیهای کنترل میتواند در هزینههای آب و فاضالب به ترتیب به میزان  %91/9و  %13/5صرفهجویی کند
و تخلیه پساب آن را به میزان  %15/1از طریق تغییر بار مصرفی کاهش دهد و در نتیجه منجر به ذخیره هزینه انرژی به میزان
 %95/0شود که به میزان  %91/5در هزینه کل موثر در یک ماه صرفهجویی شود.
شمس آبادی و همکاران ( ،)1715در مقالهای با عنوان "بررسی و طراحی سیستمهای تصفیه آب خاکستری در دانشگاه حضرت
معصومه قم ،ایران" ،به بررسی سیستم تصفیه فاضالب به منظور کاهش بحران آب در کشور ایران پرداختهاند .بدین منظور ،دانشگاه
حضرت معصومه قم ،در تحقیقات برای بررسی استفاده مجدد از آبهای خاکستری تولید شده به عنوان پیشرو انتخاب شده است.
در این تحقیق ،ابتدا کیفیت فاضالب تولید شده در واحدهای مختلف دانشگاه ،شامل واحدهای اداری و آموزشی ،خوابگاهها و
آشپزخانه تعیین شد .سپس سیستمی برای تصفیه آبهای خاکستری جمعآوری شده از این واحدها ،براساس مطالعه تقاضایی که
ممکن است در بخشهای مختلف دانشگاه وجود داشته باشد ،طراحی شد؛ که این بخشها شامل فضاهای سبز مخزنهای دفع
توالتهای ساختمان اداری و خوابگاهها میشود.
الم و همکاران ( )1710در مقالهای با عنوان " تجزیه و تحلیل اقتصادی بهرهوری از آب غیرشرب در ساختمانهای بومی"،
تجزیهوتحلیل بهرهوری اقتصادی ( )EEA1با ادغام ارزیابی چرخه عمر ( )LCA1و تجزیهوتحلیل اقتصادی برای ارزیابی سیستمهای
مختلف آب را ارائه دادهاند .چهار برنامه مدیریت آب که شامل )1 :سیستم آبرسانی شرب )1 ،سیستم آبرسانی آب دریا )9 ،سیستم
آبرسانی آبهای خاکستری با استفاده از بیوراکتور غشایی هوازی ( )MBRو  )1سیستم آبرسانی آبهای خاکستری تطابق یافته با
 ،AFMBR9است ،در نمونه موردی در هنگکنگ بررسی شده است .نتایج به دست آمده از  EEAنشان می دهد که برنامه استفاده
مجدد از آب ،بهترین برنامه از نظر بهرهوری اقتصادی برای بازیافت انرژی ،بازیافت منابع آبی و کاهش بار تصفیه فاضالب است .این
1 Eco-efficiency analysis
2 Life-cycle assessment
3 Anaerobic fluidized bed membrane bioreactor
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مطالعه نشان داده است که چارچوب  EEAبرای راهنمایی مدیریت آب به سمت پایداری ابزار بسیار موثری است و پایهای برای
تحقیقات آینده در مورد کاربرد سیستم بازیافت آبهای خاکستری در مقیاس بزرگ است .نتایج  EEAنشان میدهد که استفاده
مجدد از آب خاکستری بیهوازی بیشترین کارایی اقتصادی را دارد.
فردلر و هاداری ( )1775در مقالهای با عنوان " امکانسنجی اقتصادی استفاده مجدد از آبهای خاکستری در محل واقع در
ساختمانهای چند طبقه" ،توجیه اقتصادی استفاده مجدد از آبهای خاکستری در بخش شهری را بررسی میکند .بدین منظور
سیستمهای مبتنی بر  RBCو  MBRبه عنوان سیستمهای مدل تحلیل اقتصادی انتخاب شدند .با توجه به قیمت آب که 1/12
دالر آمریکا بر مترمکعب است و هزینه فاضالب  7/9دالر آمریکا بر متر مکعب است ،سیستم استفاده مجدد از سیستم مبتنی بر
 RBCزمانی که تعداد ساختمانها به هفت طبقه (بیست و هشت آپارتمان) رسید ،از لحاظ اقتصادی توجیهپذیر است ،در حالیکه
سیستم مبتنی بر  MBRدر محل ثابت کرده است که از لحاظ اقتصادی غیر واقعی است و تنها زمانی توجیه اقتصادی دارد که تعداد
ساختمان سی و هفت طبقه باشد .با این وجود ،گروه سیستم مبتنی بر  MBRکه شامل چندین ساختمان با هم میشود ،زمانی که
تعداد گروه ساختمانها شامل چهار ساختمان باشد(هر طبقه باال) امکانپذیر است.
رازقی و منصوری ( )1931در مقالهای با عنوان "برنامهریزی درازمدت استفاده دوباره از آب" ،شرایط فعلی و آینده را بررسی
میکنند و تسهیالت و امکانات استفاده مجدد از آب را مورد بررسی قرار میدهند .با توجه به این مقاله افزایش جمعیت در کشور و
به فرض نائلشدن به آن و براساس جمعیت صد و پنجاه و پنج میلیون نفر در ده سال آینده ،میتوان تحلیل کرد برای توسعه
همهجانبه براساس اطالعات و دادههای در دسترس سالیانه به سرانه آب حدود دو هزار مترمکعب نیاز است که برای جمعیت مورد
اشاره حدود دویست میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود .اما درحال حاضر میزان آب تجدیدپذیر در کشور حدود صدوبیست
میلیارد مترمکعب است که نشانگر کمبود آبی حدود هشتاد میلیارد متر مکعب برای توسعه کشور است .با فرض جمعآوری و تصفیه
فاضالبهای اجتماعات شهری ،سالیانه حدود شش میلیارد متر مکعب آب نامتعارف وجود خواهد داشت که حدود  9-0درصد کمبود
پیشگفته است .اما این میزان آب نامتعارف تأمین کننده حدود  %07از نیاز اجتماعات شهری خواهد بود .پس درصورت تصفیه
فاضالب شهری و استفاده دوباره از آن در جوامع ،ممکن است مشکل کمبود آب کمرنگ شود.
عاطفه جعفر قلی بیک و علیرضا جعفر قلی بیک ( )1931در مقاله با عنوان "آبهای خاکستری و معماری پایدار" ،با استفاده از
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به چگونگی بازیافت و استفاده بهینه از آبهای خاکستری و ارائه الگوی مناسب در این زمینه می
پردازد .به این دلیل که از دیر باز از جمله مسائل در خور توجه مردم در شهرها و روستاهای ایران بوده و بکارگیری روشهای مناسب
جهت شناخت مفاهیم پایداری و استفاده آن در معماری و از طریق روشهای نوین ،صرفه جویی بهینه از طبیعت و انرژیهای نهفته
در آن حائز اهمیت است چرا که یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار ،حفظ طبیعت و اصالح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار
در حوزه محیط ساخته شده ،معماری پایدار نامیده میشود .در نهایت نتایج حاکی از آن است که طرح اصطالح معماری پایدار در
مسیر نیل به محیط در اواخر دهه پانزده میالدی بازگو کننده نگرهای در طراحی و ساخت فضاهای انسانی است که برخورداری از
"حساس و پاسخگو" معماری حساسیتهای بوم شناختی را برای برقراری فضاهای زیستی سالمِ باکیفیت و بر خوردار از معانی و
مفاهیم ارزشی فرهنگی تواما با حفظ تعادل– زیستی محیط فراگیر ضروری میداند و از این رو بکارگیری مزایای استفاده مجدد از
آب بازیافتی شامل :استفاده کمتر از انرژی و مواد شیمیایی ،تغذیه آبهای زیرزمینی ،رشد گیاهان ،احیاء دوباره مواد مغذی هدررفته،
افزایش آگاهی و حساسیت نسبت به چرخه طبیعی ،کاهش فشار به سیستمهای تصفیه ،استفاده مجدد در چرخه بهداشتی منازل
(سیفون ماشین لباسشویی) از آنجا که استفاده از آبهای خاکستری به خصوص در داخلکشور ،باعث کاهش تقاضا در منابع آب
معمولی و فشار بر روی سیستم های تصفیه فاضالب میشود ،استفاده از آن بسیار سودمند است .همچنین در زمان خشکسالی ،به
ویژه در مناطق شهری ،استفاده از آبهای خاکستری در باغها و یا سیستمهای توالت ،کمک میکند برای رسیدن به برخی از اهداف
توسعه محیط زیست پایدار.
سارکار و همکاران ( )1711در مقالهای با عنوان " تولید انرژی از آبهای خاکستری در ساختمانهای بلند مرتبه :نمونه موردی
هندوستان" ،امکان تهیه انرژی از آب خاکستری ،زمانی که از ساختمانهای بلندمرتبه به پایین میریزند را بررسی میکنند .این
12
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مقاله استفاده از یک توربین گازی میکرو یا پیکو که در طبقه پایین یک ساختمان با ارتفاع زیاد نصب شده است را پیشنهاد میکند
که از انرژی ریختن آبهای خاکستری از طبقات باال برای تولید برق استفاده میشود .انرژی الکتریکی تولید شده از توربین میتواند
بعدتر به روشهای مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد .نمونه مقیاس شده همین سیستم ،توسعهیافته و آزمایش شدهاست .همچنین
طرح پیشنهادی سیستم فاضالب گرانشی در ساختمانهای بلندمرتبه برای تولید برق از آب به منظور امکانسنجی در بازارهای هند
بررسی میشود .محاسبهها نشان میدهند که سیستم پیشنهادی برای بسیاری از شهرهای اصلی هند امری ضروری است .همچنین
در این مطالعه در مورد تجزیه و تحلیل مزایای هزینه سیستم پیشنهادی برای حمایت از ادعاهای خود برای تجاریسازی احتمالی
این تکنولوژی بحث میشود .این روش یک روش تولید انرژی دوستدار محیطزیست ،تجدیدپذیر و پاک است .اجرای مناسب این
سیستم پیشنهادی میتواند نقش مهمی در حل مشکل برق در زندگی شهری ایفا کند.

 -7ادبیات پژوهش
بحران آب
رشد شتابان توسعه و نیاز های روزافزون بشر به منابع طبیعی از جمله منابع آب باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده و در
نهایت ناپایداریهایی را در اغلب مناطق دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمهخشک نظیر کشور ما ایجاد نموده است .این ناپایداریها
به ویژه در شرایط نوسانات اقلیمی نظیر کاهش بارندگی و افزایش دما به شدت نمایانتر شده و باعث ایجاد نابسامانی در زندگی و
حتی ایجاد تنشهای اجتماعی شده است .شاید تا چند دهه گذشته مهمترین دغدغه مدیران منابع آب تامین و عرضه آب از مناطق
مختلف دوردست یا اعماق بیشتر بود ،ولی امروزه مدیریت مصرف نیز در اولویت برنامهریزی و مدیریت جامع منابع آب قرار
دارد(اردکانیان .) 1991 ،امروزه دیگر آب به عنوان یک موهبت مطرح نبوده بلکه به عنوان یک کاالی اقتصادی کمیاب و در برخی
مناطق نایاب در چ رخه منابع طبیعی وارد شده و نیاز است که یک بازبینی اساسی در مدیریت آن صورت گیرد .لذا سازگاری با
کم آبی و نیز مدیریت یکپارچه و یا جامع منابع آبی امری اجتنابناپذیر میباشد تا بتوان توسعه متوازن و پایدار را طی نمود .جهت
رسیدن به مدیریتی یکپارچه در زمینه منابع آب ،سیستم نیازمند برنامه ریزی استراتژیک است تا فرآیند مدیریتی در راستای
هماهنگی قابلیتهای سیستم با فرصتهای موجود شکل گیرد(همدی و لیوزی.)1771 ،

چالشها
در تهیه برنامههای توسعه منابع آب کشور باید چالشهای پیش رو را شناخت که اهم آنها عبارت است از:
 فاصله زیاد بین منابع آب کشور چه تجدیدپذیر و چه آبهای شور و اجتماعات بزرگ شهری و صنایع و در نتیجه نیاز بهسرمایهگذاری برای تاسیسات انتقال آب.
 کمبود آب برای توسعه در حوزههای پر اهمیت مرکزی کشور و ضرورت انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر که دارایپیامدهای محیط زیستی و اجتماعی است.
 ضرورت ایجاد سدها برای ذخیره آب در دریاچه های پشت سد و پیامدهای نامطلوب تبخیر آب و رشد جلبکها و ایجادرنگ و طعم در آب و پیامدهای دیگر.
 رشد فزاینده آلودگی منابع آب بهویژه آبهای سطحی به فاضالبهای شهری ،صنعتی و کشاورزی که باعث افزایشهزینههای تصفیه آب برای مصرفهای شرب و بهداشتی میشود و پیامدهای محیط زیستی دیگری به همراه دارد.
 کاهش نفوذپذیری الیههای سطح زمین نسبت به بارشها به علت جنگلزدایی ،تخریب مراتع و توسعه شهری .در توسعهشهری ،باغها و فضای سبز اطراف شهرها تبدیل به خانه و گذرگاهها میشود .به همین علت با تغییر بافت الیههای سطحی
میزان تغذیه آب منابع زیرزمینی کاهش قابل مالحظهای مییابند و به همین دلیل میزان و دفعات بروز سیالبها افزایش
می یابد زیرا آبی که باید منابع زیرزمینی را تغذیه کند ،به صورت رواناب و سیالب جاری میشود.
 افزایش آبگیری از منابع زیرزمینی برای کشاورزی ،توسعه فضای سبز و مصرفهای شهری و کاهش میزان تغذیه وجایگزینی و در نتیجه پایین رفتن آب و بروز نشست زمین که همراه است با تخریب مخازن زیرزمینی منابع آب.
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فرصتها
با توجه به نیاز آب برای توسعه و چالشهای پیش رو که چکیده آن مطرح شد ،الزم است در برنامهریزی کالن ،به استراتژیهای
زیر توجه داشت:
 صرفه جویی در مصرف و جلوگیری از هدررفت آب چه در بخش کشاورزی و چه در بخش شهری و در نتیجه کاهش رقمدو هزار متر مکعب.
 جلوگیری از آلودگی منابع آب بر اثر فاضالبها و نبود ضرورت جدا کردن آب شرب از آب مصرفهای بهداشتی کهپیامدهای اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.
 جلوگیری از فرآیند جنگلزدایی و تخریب مراتع و ایجاد سیالبهای مخرب. مدیریت روانابها و سیالبهای شهری و برونشهری و اجرای طرحهای تغذیه منابع آب زیرزمینی و کاهش تبخیر درفاصله بارش و نفوذ به الیههای سطحی.
 تنظیم برنامه های آبگیری و تغذیه منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از تخریب مخازن زیرزمینی و نشست زمین .توجه شودکه نشست زمین و تخریب مخازن زیرزمینی فرآیند برگشتناپذیر محیط زیستی است.
 استفاده از اب خاکستری و بارش بام در ساختمانهای بلندمرتبه و چند منظوره تجاری-اداری و حل مشکل فاضالب آنهادر محدوده ساختمان .در بسیاری از شرایط مشکل شهر همین ساختمانهای چند منظوره و یا مجتمعهای مسکونی
است که الزم است سرمایهگذاران مشکل تصفیه و دفع فاضالبهای خود را حل کنند .در بسیاری از شرایط ساختمانهای
حتی تا چهار طبقه هم با تمهیداتی نیاز به شبکه عمومی جمعآوری فاضالب پیدا نمیکند.
 -استفاده از فاضالبهای شهری و بازچرخانی و یا استفاده دوباره.

-

نمکزدایی از آبهای لبشور منابع داخل کشور یکی از گزینهها و نمکزدایی از آبهای شور دریاها گزینه دیگری
است(رازقی ،منصوری و روحانی.)1931 ،

 -8یافتههای تحقیق
 -6-8بازیافت پساب
 -6-6-8ابعاد تکنیکی
انتخاب فنّاوریهای تصفیه فاضالب مناسب که امکان توسعه پایدار را فراهم میسازند ،یک چالش سیاسی برای سیاستسازان
محلی ،منطقهای و ملی محسوب میشود .در کشورهای در حال توسعه وجود یک ابزار حمایتی تصمیمگیری برای انتخاب فنّاوری
تصفیه فاضالب شدیداً مورد نیاز است .چالشی که در زمینه مدیریت فاضالب وجود دارد ،انتخاب بهترین فنّاوری موجود برای هدف
خاص تصفیه فاضالب در یک مکان مشخص شده است ،فاکتورهای زیادی از قبیل هزینههای سرمایهگذاری هزینههای عملیاتی و
نگهداری و مسئله مربوط به زمین مورد نیاز در فرآیند تصمیمگیری دخالت دارند(لی ،ویچمن و اوترپل.)3439-3449 :1773 ،

 -2-6-8ابعاد اقتصادی
یکی از مهمترین پارامترها در اولویت بندی مصارف پساب ،جوانب اقتصادی و یا مقدار سود و هزینهای است که در گزینههای
مختلف در بر خواهد داشت .همانند هر طرح اقتصادی دیگر ،در هنگام پیشنهاد یک طرح جدید بازیافت پساب ،آن طرح باید از نظر
اقتصادی در مقایسه با گزینههای دیگر ،مقرونبهصرفهتر باشد .استفاده از سیستمهای تصمیمگیری چندمنظوره در تحلیلهای
اقتصادی پروژههای تخصیص پساب میتواند بسیار مفید باشد .مورد مهم دیگری که در تحلیلهای اقتصادی باید مشخص گردد
منابع تامین هزینه های طرح است ،همچنین مقادیر سود حاصله از فروش پساب به مصارف مختلف و یا میزان افزایش سود ناشی از
رشد فروش محصوالت تولیدی با پساب در هر بخش ،نیز باید در این آنالیزها دخالت داده شود .یکی از عمدهترین بخشهای
هزینههای مصارف پساب ،هزینههای مربوط به انتقال پساب به محل مصرف میباشد .اهمیت این هزینه به اندازهای است که حتی
گاهی جانمایی طرحهای تصفیه پساب با توجه به حداقل فاصله از محل مصرفکنندگان تعیین میشود .برای تصفیهخانههای
مصرفکنندگان بزرگ که در نزدیکی آنها قرار دارند ،ایدهآلترین مصرفکنندگان از نظر اقتصادی خواهند بود .همچنین
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مصرف کنندگانی که در امتداد خطوط انتقال و توزیع پساب قرار دارند نیز از نظر اقتصادی در اولویت تخصیص قرار خواهند
داشت(یوسفی و مهدیان.)1-0 :1939 ،

 -9-6-8ابعاد زیست محیطی
اثرات استفاده از پسابها بر روی محیط زیست کامال وابسته به نوع پساب و مورد استفاده آن یکسان نخواهد بود .به عنوان
نمونه در برخی از موارد استفاده از پسابها در بخش کشاورزی میتواند چرخه مواد در طبیعت را کامل نماید ،نیاز به استفاده از
کودهای شیمیایی را کاهش دهد و مناطق پاییندست را از قرارگیری در معرض پسابهای آلوده (که بر اثر رهاسازی آنها در آبهای
سطحی ممکن است اتفاق بیفتد) محافظت نماید(قنبری ،عابدی کوپایی و طارمی سمیرمی .)53-05 :1935 ،بسیاری از مطالعات
اخیر بیانگر افزایش معنی دار مواد مغذی در خاک در اثر آبیاری با پساب تصفیه شده میباشد .عناصر غذایی نظیر فسفر ،نیتروژن و
پتاسیم جز عوامل اصالحی خاک میباشند ،که موجب بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک میگردد .این افزایش منجر به دسترسی
بهتر گیاهان به عناصر مغذی ماکرو و میکرو میگردد و غالباً رشد بهتر گیاه را به همراه خواهد داشت .استفاده از پساب تصفیهشده
در آبیاری عالوه بر کاهش بار آلودگی منابع آبی سطحی و زیرزمینی ،می تواند کاهش هزینه مصرف کود شیمیایی را هم به همراه
داشته باشد(بدالیانس و همکاران .)10-17 :1931

 -4-6-8ابعاد اجتماعی و فرهنگی
یکی از عوامل مهم اجتماعی در طرحهای استفاده از پساب های بازیافتی ،رویکرد اجتماعی نسبت به آبهای بازیافتی و میزان
اقبال و پذیرش عمومی در استفاده از آنها است .بدون این اقبال عمومی ،طرحهای بازیافت پسابها حتی اگر از نظر فنی و بهداشتی
در بهترین شرا یط نیز طراحی و اجرا شوند ،ممکن است با شکست مواجه گردند .پذیرش عمومی آب بازیافتی هماکنون مهمترین
عامل موفقیت برای هر پروژه بازیافت آب خواهد بود .درواقع پروژههای بازیافت آب معموالَ نیازمند همکاری مشترک مهندسان و
جامعه شناسان میباشد ،تا در حین بررسی پارامترهای فنی و تکنیکی ،جنبههای اجتماعی و احتماالً موانع فرهنگی اجرای پروژه
نیز مورد واکاوی قرار گرفته و راهحل های پیشنهادی ارائه گردد .هارتلی با بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی موجود بازیافت آب ،پنج
راهبرد مهم را برای افزایش اعتماد و مشارکت عمومی پیشنهاد داد )1 :مدیریت اطالعات برای ذینفعان )1 ،حفظ انگیزههای فردی
و اظهار تعهدات سازمانی )9 ،ارتقای ارتباطات و گفتگوهای عمومی )1 ،تضمین فرآیند و خروجی منصفانه و مناسب در
تصمیمسازیها )5 ،ایجاد و حفظ اعتماد(هارتلی.)115-112 :1772 ،

 -5-6-8وضعیت جهانی بازیافت آب
1

استفاده از آب بازچرخانی در سطح جهان به شدت در حال گسترش است .طبق گزارش  GWIدر سال  ،1773سرمایه گذاری
در بخش بازیابی آب بین سالهای  1773تا  1712به طور متوسط  %13/5در سال رشد پیدا خواهد کرد .مهمترین دالیل ذکر شده
برای این رشد عبارت است از:
 فشار بر منابع آب به علت گرمایش زمین و رشد جمعیت رشد شهرها و افزایش فشار بر سیستمهای بهداشتی نگرانیهای زیستمحیطی باعث نگاه به روشهای جایگزین برای تامین آب شده است. -تکنولوژی های جدید و تایید شده امکان تصفیه فاضالب با کیفیت مناسب را فراهم آورده است.

 -1-6-8روشهای تصفیه
روشهایی که میتوان برای جمع آوری و دفع فاضالب مورد استفاده قرار داد ،عمدتاً شامل دو روش کلی جمعآوری و تصفیه
متمرکز میباشد .سیستمهای متمرکز دارای یک شبکه به همپیوسته در کل اجتماع میباشد که نهایتاً توسط یک یا چند خط انتقال
به سمت یک تصفیهخانه هدایت میشود و پس از تصفیه ،کل پساب به استفاده خاص میرسد .تصفیه متمرکز دارای محاسنی نظیر

Global Water Intelligence
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کاهش هزینههای اجرایی ،کاهش هزینههای بهرهبرداری و استفاده از نیروهای متخصص کمتر میباشد .این در حالی است که طوالنی
شدن طرحها و همچنین عدم بهرهبرداری از تاسیسات اجرا شده ،مشارکت نکردن مردم به علت عدم رضایت از طرحهای در دست
اجرا و افزایش ریسک مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی به علت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله محدودیتهای سیستمهای
تصفیه متمرکز میباشد(لیبراالتو و همکاران21-29 :31 ،؛ اوکلی و همکاران .)1517-1591 :1717
در مقابل سیستمهای غیر متمرکز دارای یک شبکه ناپیوسته و محلی است .مزیت عمده آنها کنترل بهتر و موثرتر بر عملکرد
به دلیل ظرفیت پایین و حجم پایین تر ورودی است؛ از طرف دیگر در یک منطقه مشخص واقع شده و در نتیجه مدیریت سیستم،
هم میتواند بر شبکه نظارت داشته باشد و هم بر فرآیند تصفیه ولی در تصفیهخانههای متمرکز کنترل فرآیند بسیار مشکل است.
در مجموع بازیافت غیرمتمرکز فاضالب نسبت به جمعآوری و تصفیه یک جای فاضالب (انواع فاضالب) دارای مزایایی نظیر :کاهش
ریسک مخاطرات بهاشتی و زیستمحیطی به علت حوادث غیرمترقبه ،عدم نیاز به کارکنان با تخصص باال ،پایین بودن هزینه
سرمایهگذاری اولیه به لحاظ کوچک بودن طرحها و مشارکت بیشتر مردم به علت بهرهبرداری سریع طرح میباشد .در مقابل این
نوع سیستمهای تصفیه نیازمند پرسنل بیشتر میباشند و از طرف دیگر در محیطهای شهری به دلیل فرآیند مانند حمل و دفن
لجن ممکن است کانون آلودگی در منطقه گردند(برادبارت.)1772 ،
سیستمهای تصفیه غیر متمرکز دارای طیف وسیعی از کاربرد بوده به طوریکه از تصفیه فاضالب یک خانه مجزا و یا یک مجتمع
مسکونی گرفته تا تصفیه فاضالب موسسات تجاری و صنعتی را پوشش میدهد و در سالهای اخیر با نوآوریهای ایجاد شده در
فنّاوری های بازچرخانی که موجب افزایش کیفیت و کارایی آن شده؛ بسیار مورد استقبال قرار گرفته است(فردلر و همکاران.)1775 ،

 -2-8آبهای خاکستری و آبهای سیاه
در رویکرد بازیافت محلی و نیمهمتمرکز اغلب تفکیک فاضالب به دو دسته آب سیاه و آب خاکستری مورد توجه قرار میگیرد.
آب خاکستری معموال به فاضالب تولیدی از روشویی ،حمام ،ماشین لباسشویی و آشپزخانه ها اطالق میگردد که در مبدا از فاضالب
دستشویی و توالت تفکیک شده باشد؛ هرچند در بعضی از مطالعات پساب تولیدی آشپزخانهها به واسطه بار آلی باال در دستهبندی
آب خاکستری قرار نگرفته است(الجایوسی .)195 :1779 ،آب خاکستری بر اساس نوع استفاده در کشورهای گوناگون  %97تا %97
فاضالب تولیدی را شامل می شود .امروزه به واسطه بار میکروبی پایین آب خاکستری ،تصفیه و بازیافت آن در جهان مخصوصاً در
کشورهایی که با بحران آب روبهرو می باشند ،مورد توجه جدی قرار گرفته است(بویجو و همکاران .)1719 ،بازیافت آب خاکستری
عالوه بر ایجاد یک منبع جایگزین برای مصارفی نظیر فالشتانک ها و آبیاری موجب کاهش بار ورودی به تصفیهخانههای فاضالب
و کاهش هزینه های انتقال میگردد .ویژگیهای کیفی و کمی آب خاکستری کامال وابسته به پارامترهای متعددی نظیر سبک
زندگی ،رفتارهای فرهنگی -اجتماعی ،الگوی مصرف آب و منبع تولید آن (روشویی ،حمام ،آشپزخانه و  )...میباشد(قایتیداک و یاداو،
 .) 973 :1719در هر صورت معموالً آب خاکستری دارای بار آلودگی کمتری در مقایسه با فاضالب توالتها (آب سیاه) است ،لذا
تفکیک آن جهت بازیافت امری منطقی خواهد بود (فردلر و هاداری.)1772 ،

 -9-8فاضالب خانگی
با فرض جمعیت صد میلیون نفر برای کشور و مصرف متوسط سرانه آب  7/1متر مکعب در روز و تولید فاضالب حدود  %97از
آب مصرفی ،میزان تولید فاضالب حدود شش میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود که حدود  %9نیاز آب کشور است .این میزان
فاضالب اگر تصفیه نشود محیط زیست کشور را آلوده و تخریب خواهد کرد .بنابراین ،برای حفظ محیطزیست باید تصفیه شود و با
توجه به محیط مورد تخلیه پساب ،خروجی تصفیه خانه ف اضالب تصفیه تکمیلی و پیشرفته شود .حال این آب غیرمتعارف تولید
شده پتانسیل استفاده دارد و با نام عمومی "استفاده مجدد" شناخته می شود(رازقی و منصوری.)1931 ،

 -4-8آبهای خاکستری
آبهای خاکستری ،از فاضالب تولید شده از مصارفی همچون شستشو ،استحمام و غیره تولید میشود و نسبت به آب سیاه که
شامل فاضالبهای مدفوعی و غیره است ،کیفیت بهتری دارد و میتوان با یک دیدگاه مدیریتی به راحتی آن را به چرخه مصرف
بازگرداند و از آن به عنوان جایگزین مناسبی به جای آب تصفیه شده قابل شرب و با کیفیت بسیار باال استفاده کرد .لذا استفاده از
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آب خاکستری از همان ابتدا باعث کاهش مصرف آب و همچنین کاهش هزینههای باالی تصفیه آب و از طرفی کاهش فاضالبهای
خروجی از منازل و کاهش هزینههای انتقال و تصفیه فاضالب میشود).(WHO, 2010

 -6-4-8کیفیت عمومی آب خاکستری
کیفیت عمومی آب خاکستری بین خانوادهها بر اساس فعالیت روزانه آنها متغیر است .از بیشترین مواد آالینده آب خاکستری
میتوان به مواردی همچو شامپو ،صابون ،خمیر دندان ،کرم اصالح صورت ،مواد پاککننده ،روغن ،چربی ،گریس ،مو و پرز بدن و از
طرفی عوامل بیماریزا ،باکتریها ،انگلها و ویروسهای حاصل از شستوشو لباسها اشاره کرد .در جدول شماره ( )1آالیندههای
قابل دسترس در آب خاکستری با توجه به منابع تولید آنها ذکر شده است.
جدول شماره ( :)6ترکیبات احتمالی موجود از منابع مختلف در آب خاکستری ()Emmerson, 2003
منابع آب خاکستری

محتویات

ماشین لباسشویی

مواد جامد معلق ( گردوغبار و مو) ،مواد آلی ،گریس و چربی ،سدیم ،نیترات،
فسفات(مواد شوینده) ،شوری و  pHباال ،سفید کنندهها

ماشین ظرفشویی

مواد آلی و مواد جامد معلق (موجود در مواد غذایی) ،باکتریها ،شوری و  pHباال،
روغن و چربی ،مواد شوینده

سرویس بهداشتی

باکتری ،مواد آلی و مواد جامد معلق (مربوط به پوست انسان) ،روغن و چربی ،صابون
و بقایای مواد شوینده

سینک ظزفشویی آشپزخانه

باکتری ،مواد آلی و مواد جامد معلق (قطعات غذایی) ،چربی و بقایای مواد شوینده

در جدول شماره ( )1مشخصات آب خاکستری با فاضالب شهری مقایسه شده است .بسیاری از این مشخصات به فرهنگ مصرف
آب ،عادات فردی ،میزان مواد شوینده مصرفی مانند صابون ،شامپو و دترجنتها 1و عوامل دیگر بستگی دارد.
جدول شماره ( :)2مقایسه ویژگیهای آب خاکستری و فاضالب شهری (رئیس برنامهریزی استراتژیک و سیستم فنی و مدیریت
2008؛ جپرسن و سولی)2004 ،
پارامترها

واحد

محدودیت

میانگین

ذرات معلق

mg/L

45-330

115

غلظت

NTU

22-200

100

BOD5

mg/L

90-290

160

نیترات

mg/L

0/1-0/08

0/3

آمونیاک

mg/L

1-254

5/3

نیتروژن

mg/L

2/1-31/5

12

فسفر

mg/L

0/6-27/3

8

سولفات

mg/L

7/9-110

35

pH
خاصیت قلیایی و هدایت

--mS/c
m
mg/L

6/6-8/7

7/5

325-1140

600

15-155

40

سدیم

mg/L

29-230

70

سختی

آب هدر رفت شهری
NA

(شوینده مصنوعی) Detergent

1
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 -2-4-8موارد استفاده از آبهای خاکستری
در جوامع شهری که دارای کمبود منابع آب هستند ،پساب حاصل از تصفیه فاضالب میتواند به عنوان منبعی قابل اطمینان و
جایگزین محسوب شود ،این منابع آب میتوانند در قسمتهای مختلف مانند فالشتانک سرویسهای بهداشتی و آبیاری مزارع
استفاده شود .همچنین این آب میتواند در صنایع مختلفی مانند نساجی ،شیمی ،پالستیک و ساختمان مورد استفاده قرار گیرد .در
این میان مصارف شرب و پختوپز که میزان ناچیزی از مصرف کل را شامل میشود ،نیاز به کیفیت مناسب مطابق با استانداردهای
آب شرب دارند و سایر مصارف می توانند توسط منابع آب غیرشرب تامین شوند(روحانی فرهمند و تیزقدم غازانی.)1931 ،
میزان آب مورد نیاز با کیفیت باال و قابل شرب در حدود  %17کل مصارف خانگی را شامل میشود(یونسلو .)1990 ،که این
مقدار در مقایسه با سایر مصارف میزان کم و ناچیزی است .جدول شماره ( )1میزان تقریبی مصارف مختلف مسکونی را در هر بخش
نشان میدهد.
جدول شماره ( :) 9مصارف خانگی بدون در نظر گرفتن فضای سبز(منبع :معاونت برنامه ریزی و استراتژی )6976
مصارف

مقدار (لیتر/یک نفر/روز)

نوشیدن

5-1

آشپزی

17-5

سرویس بهداشتی

57-15

لباس شویی

17-17

ظرفشویی

15-5

بهداشتی

97-17

تمیزکاری خانه

17-9

سرمایش و تهویه هوا

5-1

متفرقه

5-9

کل

157-05

به عنوان مثال آب ناشی از شستوشوی لباس و ظروف و حتی استحمام ،مثالهای خوبی از آب خاکستری است .به طور کلی
در ایران ،آب خاک ستری به صورت سنّتی با آب سیاه ،شامل فا ضالبهای مدفوعی و غیره مخلوط شده و از طریق چاههای جذبی
دفع میشود.
آب خاکستری به لحاظ کیفی دارای درجهبندیهای متفاوتی است .به عنوان مثال آب خاکستری تولید شده از شستوشو را
نمی توان به صورت مستقیم برای آبیاری گیاهان یا درختان مورد استفاده قرار داد .این آب حاوی مقادیر زیادی مواد شیمیایی
شوینده است که باعث خشک شدن گیاهان میشود(روحانی فرهمند و تیز قدم غازانی.)31 ،
مهمترین مصرفهای آب خاکستری در شهرها عبارتند از:
 آبیاری پارکها ،فضای سبز حاشیه و جزایر بزرگراه ها و توسعه فضای سبز حاشیه شهرها که تمام آنها در جلوگیری ازبروز روانابها و تغذیه منابع آب زیرزمینی موثرند.
 مصرفهای صنعتی و تاسیسات شستوشوی اتومبیل ،تولید بتن ،کنترل گرد و غبار. آتشنشانی و فالشینگ توالتهای عمومی. شستوشوی گذرگاهها و شبکه جمعآوری فاضالب. ایجاد و توسعه چشماندازهای محیط زیستی مانند دریاچهها و آبشارهای انسانساخت-که میتواند مانند قایقرانی وماهیگیری چندمنظوره هم باشد()EPA

 -9-4-8نحوه استفاده اجزای سیستم تصفیه و استفاده مجدد از آبهای خاکستری در محل
آب بازیافت شده به خاطر مواد جامد آلی در آن هرگز جنبه آشامیدنی ندارد ،اما پس از انجام مراحل تصفیه و هضم میکروبی
برای تامین آب جهت شستوشو یا سیفون توالت میتواند مورد استفاده قرار گیرد .برخی از آبهای خاکستری ممکن است به طور
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مستقیم از نزو ل باران و یا برف به باغ و یا ظرف ذخیره انتقال یابد ،که در این حالت دریافت تصفیه بیشتر ،از طریق خاک و ریشه
گیاهان انجام میپذیرد.
با توجه به اینکه آب خاکستری ممکن است حاوی مواد مغذی و پاتوژن باشد ،بسیار مهم است که آن را برای مقاصد آبیاری
فضای سبز استفاده ک نیم .مگر آنکه آن را به درستی تصفیه کنیم .معموال تصفیه آب خاکستری از آب سیاه سادهتر است .اگر برای
آب خاکستری سیستم لولهکشی جداگانهای از آب سیاه در نظر گرفته شود ،میتوان بالفاصله در خانه ،باغ یا شرکت آن را بازیافت
و ذخیره کرد که در این حالت آب خاکستری بازیافت شده باید در مدت زمان کوتاهی مصرف شود.
برای رسیدن به پاسخی مناسب ابتدا باید چرخه سیستم مورد نظر را بررسی نمود که به شرح زیر میباشند:
 .1آب تصفیه شده برای مصرف مجدد خانگی
 .1صفحه کلید
 .9تخلیه سرریز مخزن به فاضالب
 .1تخلیه پسماند توالت به فاضالب
 .5آب خاکستری حمام و ماشین لباسشویی

تصویر شماره ( :)6طرح شماتیک منشا تولید و مصرف آبهای خاکستری

برای فیلتر کردن آب آشامیدنی به منظور تبدیل یا نزدیک شدن به آب قابل شرب ،سیستمهای متعددی وجود دارد .این
سیستمها عبارتند از:
 سیستمهای مکانیکی (فیلتر شن و ماسه ،سیستمهای مبتنی بر اشعه یو وی) سیستمهای بیولوژیکی (سیستم های گیاه به عنوان حوضچه تصفیه ،تاالب ساخته شده) و راکتورهای زیستی و یاسیستمهای کوچک به عنوان سیستم لجن فعال ،1هوازی و بیهوازی ،1فیلترهای هوادهی مستغرق ،9عمل مینمایند.
برخی از سیستمهای فاضالب شهری با است فاده از آب سیاه و استاندارد باالیی از درمان ،بازیافت مقدار مشخصی از رنگ
خاکستری را در جهت فراهم کردن آب اصالح شده برای آبیاری و دیگر مصارف انجام میدهند(جعفرقلیبیک و
جعفرقلیبیک.)1931 ،
ممکن ا ست در مواردی آب های خاک ستری آلودگی شدید دا شته با شند .بنابراین سالمتی و زیبایی شنا سی را تهدید میکند(به
عنوان مثال بو و رنگ شدید) و ممکن ا ست تاثیرات زی ستمحیطی دا شته با شند .در نتیجه نیاز به سی ستم انتقال ،ذخیره سازی و
ت صفیه کارامد و ایمن دارد .در ادبیات پژوهش مختلف سی ستمهای مختلف ت صفیه در پیچیدگی و درجه ت صفیه متفاوت گزارش
شده ا ست .فردلر ن شان دادها ست که زمانی که تولید آب های خاک ستری بومی بی شتر از م صرف آن ا ست(ا ستفاده مجدد برای
فالشتانک توالتها) ،ترجیح بر آن اســت که تنها از آبهای خاکســتری ســبک ( به عنوان مثال جریان آب خاکســتری با آلودگی
1

Activated sludge system
Aerobic and anaerobic
3 Submerged Aerated Filters
2
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کمتر تولیدی از حمامها ،دوشها) ا ستفاده شود و به این ترتیب هزینههای ت صفیه و اثرات جانبی کاهش مییابد(فردلر و هاداری،
.)1775

 -5-8سیستم های حمل و نقل
سیستم های حمل و نقل شامل سه جزء اصلی است(شکل شماره ( :))1جمع آوری آبهای خاکستری خام از هر طبقه ،حمل
آبهای خاکستری تصفیه شده به مخزن ذخیرهسازی (واقع بر روی سقف) ،و توزیع آبهای خاکستری از مخزن ذخیره سرویس
بهداشتی هر طبقه.

تصویر شماره ( :)2طرح شماتیک جمع آوری و توزیع آب خاکستری

لولههای افقی ،آبهای خاکستری سبک را از منبعش جمعآوری کرده و به لوله جمعآوریکننده عمودی انتقال میدهند(حمام،
دوش و ماشین لباسشویی) .از آنجائیکه بسیاری از استانداردهای ساختمان به دستههای جداگانه برای جمعآوری آب خاکستری و
آب سیاه نیاز دارند ،هزینههای اضافی مربوط به این لولههای افقی کم است .عالوه بر این ،در بسیاری از ساختمانهای چند طبقه،
حمامها و سرویسهای بهداشتی در نزدیکی شفتهای عمودی ساختمان قرار دارند تا هزینهها کاهش یابد .در یک ساختمان معمولی
"غیر بازیافتی" ،جمعکننده آبهای خاکستری و آبهای سیاه در یک کانال در شفت ادغام میشوند .در یک ساختمان "استفاده
مجدد از آبهای خاکستری" ،یک لوله جداگانه باید در شفت به صورت عمودی نصب شود تا آب خاکستری خام را به زیر زمین (یا
به طبقه مرکزی) که در آن واحد تصفیه قرار دارد ،انتقال دهد .سپس آب خاکستری تصفیه شده به باالی ساختمان جایی که مخزن
ذخیره قرار دارد پمپ میشود و از آنجا به صورت گرانشی از طریق یک لوله مجزا در شفت عمودی به مخزنهای سرویس بهداشتی
در هر طبقه انتقال یابد .هرگونه کمبود آب خاکستری تصفیه شده در مخزن ذخیره توسط آب شیرین و از طریق شیر یک طرفه پر
شده است و هر آب اضافی از طریق جمعآوری کننده آب سیاه ساختمان تخلیه میشود.
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تصویر شماره ( :)9نمودار بالک های سیستم های تصفیه آب خاکستری ،A :سیستم مبتنی بر MBR؛  ،Bسیستم مبتنی بر
.RBC

 -6-5-8واحدهای تصفیه
دو فناوری تصفیه برای شبیهسازی مدل به منظور تجزیه و تحلیل اقتصادی انتخاب شد(شکل شماره ( :))9سیستم بیولوژیکی
غشایی ( ،)MBRکه آخرین نسل از تکنولوژی فشرده فاضالب را نشان میدهد؛ و سیستم یکپارچهسازی محیطی ( ،)RBCکه
نشاندهنده تکنولوژی پیشرفته و به اثبات رسیده است ،مخصوصاً برای کارگاههای کوچک مناسب است .واحد  MBRشامل یک
حوضچه برابر (تنظیم جریان ،کیفیت و دمای آبهای خاکستری خام) ،بیوراکتور غشایی و یک واحد ضد عفونی کننده (کلر زنی)
است .واحد  RBCشامل یک حوضچه تخلیه RBC ،و یک حوضچه رسوب و سپس یک واحد ضد عفونی کننده (کلر زنی) میباشد.
در مناطق شهری ،لجن اضافی ،الی و رسوب به سیستم فاضالب شهری تخلیه میشود.
نولد اظهار داشته است که پس از ده سال تجربه ،سیستمهای استفاده مجدد از آبهای خاکستری مبتنی بر روش  RBCثابت
کرده که بسیار قابل اعتماد بوده و پساب با کیفیت تولید میکند .نولد اضافه میکند که سیستم های مبتنی بر  MBRشروع به راه
اندازی سیستم خود در زمینه سیستم های آبرسانی و استفاده مجدد از آب میکنند .همچنین فریدلر و همکاران گزارش میدهند
که سیستمهای تصفیه آب خاکستری (مقیاس آزمایشی) بسیار قابل اطمینان و به طور مداوم خروجی عالی و با کیفیت باال تولید
میکنند.

 -1-8هزینههای سرمایه
هزینههای سرمایه تمام اجزای سیستم از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان پیشرو (که به صورت ناشناس درخواست شده است)
دریافت شد .این هزینهها شامل هزینه اجزای نصبهای اضافی است .در صورت امکان ،تجزیه و تحلیل رگرسیون بر روی دادههای
به دست آمده از منابع مختلف انجام شد تا تابع هزینه را برای هر جزء به دست آید(جدول شماره ( .))1برای مخازن ذخیره سازی،
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 RBCو پمپ ،بهترین رگرسیون با استفاده از معادله توان ( )R2= 7/31 ، 7/309بهدست آمده است ،درحالیکه برای واحد MBR

بهترین رگرسیون با استفاده از معادله لگاریتمی ( ،)R2 7/99نشان میدهد که حساسیت باالیی از هزینه به اندازه در محدوده کم
است .اجزای سیستم زیر مستلزم توجه بیشتری هستند:
سیستم حمل و نقل :بر اساس بحث فوق ،برآورد شده است که در هر طبقه  5متر لوله اضافی برای داخل (جمع آوری و توزیع)،
و  3متر برای هر طبقه نیاز است( 9*9متر :جمع آوری ،حمل به مخزن باالی سقف ،توزیع به طبقات).
مخازن ذخیره سازی :فیوکس و فریس نشان دادند که یک مخزن ذخیره سازی با اندازه یک مترمکعب باید برای تنظیم مقادیر
زیادی از تولیدات خالص آب خاکستری و مصرف آب خاکستری تصفیهشده برای فالشتانک سرویسبهداشتی برای طیف گستردهای
از اندازه ساختمانها باشد .دیکسون و همکاران نشان دادند که ذخیرهسازی به اندازه  7/1- 7/15متر مکعب کافی است .در سیستم
بررسی شده ،دو مخزن ذخیرهسازی که اندازه هر کدام یک مترمکعب  ،صرفنظر از اندازه ساختمان ،یکی از آنها در نزدیکی واحد
تصفیه برای ذخیره سازی آبهای خالص خاکستری و دیگری بر روی پشت بام برای ذخیرهسازی آبهای خاکستری ذخیره شده
برای استفاده مجدد انتخاب شدند(شکل شماره (.))1
واحدهای کلرزنی :اطالعات جمعآوری شده از توزیعکنندگان تجهیزات کلرزنی نشان میدهد که برای استفاده مجدد از آبهای
خاکستری در محل ،واحدهای کلرزنی کوچک مناسب هستند .هزینه این واحدها بسیار زیاد است و تنوع ظرفیت ندارد .عملیات
ضدعفونی با اشعه فرابنفش باید ارزانتر باشد .با این وجود ،برای مواد ضدعفونی کننده باقیمانده اجازه نمیدهد و بنابراین نیازمند
بررسی بیشتر است.
هزینه اضافی :اقالمی مثل لولهها ،دستگاههای کوچک ،دریچهها ،اتصاالت و غیره .این موارد عمدتاً در واحد تصفیه مورد نیاز
هستند و در حدود  %15از کل هزینه را به خود اختصاص میدهند.

 -6-1-8هزینه عملیات و نگهداری ()O & M
هزینههای  O&Mشامل هزینههای انرژی مورد نیاز برای تصفیه و حمل و نقل ،هزینه کار (پرسنل تعمیر و نپه داری) ،هزینه
ضدعفونیکننده (کلر) ،هزینه تصفیه پیشگیرانه غشاهای  MBRو هزینه قطعات یدکی و تعمیرات با جزئیات زیر است:
کار :بر اساس تجربه از تاسیسات تصفیه فاضالب ،با نرخ بیست دالر آمریکا ،یک ساعت در هفته نگهداری نیاز است.
ضدعفونیکننده :ضد عفونی کننده کلر مایع ( )%11با قیمت  7/12دالر آمریکا در هر لیتر استفاده میشود.

 -3نتیجه گیری
آب ،یکی از منابع طبیعی مهم در ایران و جهان است ولی در حال حاضر به دلیل رشد جمعیت و اقتصاد و همچنین افزایش
جمعیت شهرنشینی و تولید آلودگی های انسانی و صنعتی شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته است و بخش عظیمی از کشور دچار
محدودیت در تامین آبهای شیرین شده است و استفاده نادرست از منابع محدود آب و ایجاد آلودگی در این منابع منجر به بروز
بحرانها و فاجعههای زیستمحیطی در آینده ای نه چندان دور خواهد شد .با توجه به مسیر ورود به مرحله بحران آبی در کشور و
جهتگیری مدیریتی ،جایگزینی منابع آبی جدید یکی از مهمترین بخشهایی است که تا به امروز مورد توجه مدیران و مسئولین
قرار نگرفته است .بدینصورت میتوان اظهار داشت که تصفیه فاضالب میتواند یک منبع قابل اطمینان برای برخی از مصارف
غیرشرب باشد .بدینمنظور باید ابعاد تکنیکی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار گیرد .از آنجا که آب
خاکستری ،فاضالب تولید شده از مصارفی همچون شستوشو ،استحمام و  ...تولید میشود و نسبت به آب سیاه که شامل فاضالب
مدفوعی و  ...است دارای کیفیتی به مراتب باالتر میباشد ،میتوان با یک دیدگاه مدیریتی به راحتی آن را به چرخه مصرف بازگرداند
و از آن به عنوان جایگزین مناسبی به جای آب تصفیه شده قابل شرب (آب با کیفیت بسیار باال) قرار داد .لذا استفاده از آب خاکستری
از همان ابتدا باعث کاهش مصرف آب و همچنین کاهش هزینههای باالی تصفیه آب و از طرفی باعث کاهش فاضالبهای خروجی
از منازل و کاهش هزینههای انتقال و تصفیه فاضالب را به دنبال خواهد داشت.
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آب خاکستری بازیافت شده به دلیل وجود مواد جامد آلی در آن هرگز جنبه آشامیدنی ندارد ،اما پس از انجام مراحل تصفیه و
هضم میکروبی برای تامین آب جهت شستوشو یا سیفون توالت و یا آبیاری فضای سبز میتواند مورد استفاده قرار گیرد .بهکارگیری
مزایای استفاده مجدد از آب بازیافتی شامل :استفاده کمتر از انرژی و مواد شیمیایی ،تغذیه آبهای زیرزمینی ،رشد گیاهان ،احیاء
دوباره مواد مغذی هدررفته ،افزایش آگاهی و حساسیت نسبت به چرخه طبیعی ،کاهش فشار به سیستمهای تصفیه است.
بنابراین برای عبور از بحران آب در سالهای آتی باید روشهایی را به عنوان روش جایگزین منابع آبی در نظر داشت .با مطالعه
همه جانبه منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر آبی ،میتوان به این نتیجه رسید که استفاده مجدد از آبهای خاکستری به منظور
استفاده در مصارف خانگی غیر شرب ،روشی بهینه در صرفهجویی مصرف آب و انرژی میباشد .بدین منظور پیشنهاد میشود که با
ارائه یارانهها و تسهیالت فنی توسط دولت این مهم امکانپذیر گردد.
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and Agriculture 13(133):31-28.
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کاربرد فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  AHPدر مکانیابی بهینه
ساختمانهای اداری در شهرستان شاهرود (ساختمان مرکز آموزش وپژوهش
فنارویهای نوین ساختمان استان سمنان)
فهیمه اکبریان  ، *6احمد جامعی  ،2حمیدرضا
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 -1دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه معماری ،شاهرود ،ایران (کارشناس اشد)
 -1دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه معماری ،شاهرود ،ایران (استادیار)
 -9دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه معماری ،شاهرود ،ایران (استادیار)
()Akbarian.memar87@yahoo.com

چکیده
احداث ساختمانهای اداری مسلتزم صرف هزینههای بسیار است و تعیین مکان بهینه آنها به شیوه ای که تمامی
افراد به آن دسترسی داشته باشند امری کامال ضروری است ،بنابراین احداث اینگونه مراکز با توجه به جنبه های
متعدد و متنوع عملکردی که دارا میباشند در صورتی که به درستی اجرا شود باعث افزایش کارایی و ارتقای سطح
کاری کارکنان می شود .بررسی و مطالعات مکانیابی فضاهای شهری در سال های اخیر به عنوان یکی از عناصر
کلیدی در موفقیت ساختمانهای اداری مختلف مطرح است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشی است منعطف،
قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی ک ه معیارهای تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با
مشکل مواجه میسازد ،مورد استفاده قرار می گیرد .در این مقاله تالش شده است تا بابهره گیری از اصول علمی
در مکانیابی ،مکان بهینه برای ساختمان داری در سطح شهرستان شاهرود انتخاب شود .هدف از پژوهش حاضر
برای رسیدن به حداکثر نور روز در ساختمان مرکز آموزش و پژوهش فناوریهای نوین ساختمان استان
سمنان(شاهرود) با تاکید برحداکثر استفاده از نور روز میباشد که یکی از اهداف اصلی مکان یابی بهینه فضای
اداری با توجه به فاکتورهای محیطی شهری و اقلیمی میباشد .این پژوهش از نوع پیمایشی و روش تحقیـق،
پژوهش از نـوع میدانی است پس از بررسی معیارهای موثر در مکان یابی این نوع از کاربری و بررسی روش های
مختلف تعیین وزن معیارها و انتخاب روش تحلیل سلسله مراتبی AHPبه عنوان بهترین روش وزن دهی انتخاب
گردید .با مقایسه نتایج حاصل شده گزینه یا سایت نهایی که از لحاظ برخوردری از حداکثر مطلوبیتها مناسب
حداث ساختمان اداری در شهرستان شاهرود ،معرفی میگردد که از بین مناطق ششگانه مورد نظر زمین واقع در
منطقه فرهنگیان دارای بیشترین امتیاز در این تحقیق شده است.
واژگان کلیدی :مکانیابی ،ساختمان اداری ،تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی ،شاهرود

 -6مقدمه
بیشتر افراد بر این باورند که زندگی آن قدر پیچیده است که برای حل مسائل آن باید به شیوه های پیچیده تفکر روی آورد .با
این وجود فکر کردن حتی به شیوه های ساده نیز مشکل است .آنچه ما نیازمندیم ،شیوه تفکر پیچیده برای فکر کردن نیست ،زیرا
 -1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با عنوان طراحی مرکز آموزش وپژوهش فنارویهای نوین ساختمان استان سمنان
(شاهرود) با تاکید بر حداکثر استفاده از نور روز میباشد.
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حتی تفکر ساده خود بسیار مشکل ساز است و باید چارچوبی وجود داشته باشد را ما که قادر سازد تا درخصوص مسائل پیچیده به
شیوه ای ساده بیندیشیم .فرایند تحلیل سلسله مراتبی چنین چارچوبی را ایجاد میکند.

 AHPروشی است که در آن یک وضعیت پیچیده به بخش های کوچکتر آن تجزیه شده ،سپس این اجزا در یک ساختار
سلسله مراتبی قرار میگیرد .در این روش به قضاوت های ذهنی با توجه به اهمیت هر متغیر مقادیر عددی اختصاص داده ،سپس
متغیرهایی که بیشترین اهمیت را دارند ،مشخص میشوند(Compagnon, 2012).

 -2مبانی نظری
تصویر یک ساختمان اداری در ذهن اکثریت قریب به اتفاق افراد در کشور ما ،ساختمانیست تشکیل شده از چندین اتاق کنارهم
که اتاق کارمندان را تشکیل میدهد و فضاهایی جانبی مانند آبدارخانه و پارکینگ .این تصویر که البته از تجربیات افراد حاصل شده
و مؤید فراوانی این گونه طراحی برای فضاهای اداری است ،احساس کسالت باربودن را در افراد زنده میکند .این در حالی است که
نه تنها کارمندان ساعتهای بسیار زیادی از روز و در نتیجه عمر خود را در این محیط های اداری صرف میکنند بلکه مراجعین این
ساختمانها نیز در بسیاری موارد ساعات طوالنی را در این مکان ها سپری میکنند .اما ادارات و شرکتها خیلی زود متوجه میشوند
که این نماهای اداری ،اثرات مخرب عمیقی روی عملکرد پرسنل آن ها دارد .محققان نشان دادندکه با کنار گذاشتن مدلهای
قدیمی ،کارایی کارمندان بیشتر شده و در نتیجه سود بیشتری هم حاصل خواهد شد .از همین روهمانطور که در اغلب کشورهای
توسعه یافته دیده میشود در کشور ما نیز بازنگری به نحوه طراحی فضاهای اداری ضروری بهنظر میرسد .در این مقاله به منظور
دست یافتن به این بازنگری در طراحی فضاهای اداری ،ابتدا مفهوم انعطاف پذیری به عنوان راهحل پیشنهادی برای حل مشکل
فضاهای اداری شرح داده میشود .سپس راه کار های عملی منتج از این نگاه یعنی طراحیانعطاف پذیر ارائه میشود( .شمیرانی
مفیدی و دیگران)1993 ،
در قرن معاصر موضوع رابطه انسان و محیط و قابلیت ترجمه آن به زبان طراحی محیط و معماری مورد توجه پژهشگران این
حوزه از دانش بوده است در این راستا شناخت انسان و ویژگی های محیط زندگی و فضاهای کار او و چگونگی برقراری رابطه میان
این دو عامل اهمیت دارد هر انسان با توجه به سطح آگاهی دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی
این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید( .فرزام شاد)1999 ،
روانشناسی محیط تا چه میزان بروی رفتار افراد در فضای اداری و افزایش یا کاهش باردهی کارکرد افراد موثر است .فضاهای
اداری می تواند بازدارنده و یا تسهیل کننده رفتارهای کارکنان باشد اما به هیج وجه تعییین کننده رفتار نیست این انگیزه ها و
نیازهای انسانی هستند که در این زمینه نقش تعیین کنندهای دارند بنابراین محیط باید برطرف کننده این نیازها باشد زیرا عدم
توجه به نیازهای فیزیولوژیکی و روانی افراد در یک محیط کاری منجر به ایجاد حس نارضایتی در بین آنها و با شکست پروژه میشود
بنابراین میبایست فضایی انتخاب گردد که در ان حضور و فعالیت انسان نقش تعیین کنندهای در طراحی داشته باشد .محیط کار
در سازمانها از موضوعات مهمی است که پیوسته مطرح بوده و بر اهمیت و چگونگی ایجاد محیطی مناسب و کارا برای نیروهای
انسانی تاکید میشود(.شقاقی 7عسگری )1937 ،
کیفیت نامناسب ساخت و سازهای شهری و همچنین عوامل محیطی که از دیدگاه روانشناسانه عالوه بر افزایش گرایش افراد به
خشونت ،باعث افزایش عوامل استرس زا در فضاهای تنش زا همانند دادگاه ها هم برای افرادی که چنین فضاهایی محل کار آنها
محسوب میشود ،هم افرادی که برای رسیدگی به مشکل خود به این محل ها مراجعه کردهاند و هم افرادی که مرتکب جرم شدهاند،
می شود .هر انسان با توجه به سطح آگاهی ،دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط
محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید .با هدف بررسی نقش و کاربرد روانشناسی
محیطی برای کاربران چنین مجموعههایی به این نتیجه رسیده ایم که طرح معماری یک مکان قضایی باید ضمن ایجاد و جلب
اعتماد در کاربر ،صداقت ،شفافیت و عدالت را در ساختار بنا نیز نمایان سازد و در مجموع طراحی به گونه ای هماهنگ با روند قضایی
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باشد و اثری مثبت بر روی آن بگذارد و همچنین فضا ها باید دارای نشاط الزم برای بهره وران و نیز مراجعان باشد که در حقیقت
باعث بهبود روحیهی کارکنان و رضایت پرسنل و مردم خواهد شد( .حیرانی پور ،جمال خداکرمی)1931 ،

 -9پشینه تحقیق
پیشینه تحقیقات مرتبط داخلی به شکل خالصه عبارتند از:
«بهمن پور و همکاران »1932 ،در مقاله ای تحت عنوان مکانیابی و جانمایی فضاهای ورزشی درشهرستان شاهرود با استفاده
از تکنیک تلفیقی رو تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی  AHPو سیستم اطالعات جغرافیایی ، GISبا استفاده از این سیستم به مکان
یابی بهینه فضا ورزشی در شاهرود وی بیان نمود که این سیستم یکی از بهترین روشهای ممکن برای انجام مکانیابی فضاها و اماکن
عمومی به خصوص فضاهای ورزشی میباشد« .بهمن پور و همکاران »1992 ،اقدم به مکانیابی بهینه فضاهای عمومی و طبیعی به
منظورتوسعه گردشگری در شهرستان شاهرود نمودند.
«شمس علیئی و همکارن »1995 ،در مقالهای تحت عنوان ارائه روشی جهت ارزیابی ویژگیهای کیفی معماری سازمانهای
اداری مبتنی بر  AHPبه بررسی نقش  AHPدر طراحی فضاهای اداری پرداخته است« .همچنین گیوریان »1937 ،تبیین الگویی
چند معیاره برای ارزیابی طراحی شرکت های دولتی ایران ،در این تحقیق به قابلیت ها و کاربرد این سیستم و فوائد آن ارائه گردیده
است.
«ابزری »1931 ،در پایان نامه کارشناسی ارشد و با عنوان «کاربرد رویکرد  AHPو  TOPSISجهت اولویت بندی عوامل موثر
بر طراحی فضاهای اداری» با استفاده از این سیستم به مکان یابی مناسب فضاهای اداری پرداخته است« .معرفت ،پیام »1939 ،در
مقاله ای تحت عنوان ارزیابی چندمعیاره سیستم  CCHPتحت استراتژی های عملکرد مختلف برای یک ساختمان اداری در تهران
با تکنیک  ،AHPبه بیان اهمیت وجایگاه این سیستم به چگونگی عملکرد طراحی فضاهای اداری پرداخته است.
« امامی و مختاری »1995،در مقالهای تحت عنوان نقش معماری و تمرکز فضاهای اداری ،اینطور بیان میکنند که نقش معماری
در مناسب سازی بناها و ساختمان های مختلف یک منطقه جمعیتی انسانی بی شک یکی از دغدغه های اصلی طراحان مهندسی و
معماری شهری می باشد توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف نظم و انضباط نمادگرایی سادگی و از همه مهتر اصالت اسالمی
و سنتی بناها و تمایز آنها از همدیگر میتواند در مناسب سازی فضاهای مختلف شهری تاثیر بسزایی داشته باشد.
همچنین «کاملی و دیگران »1935،در مقاله ای تحت عنوان چگونگی تاثیر روانشناسی محیطی در طراحی فضاهای اداری ،بیان
میکند که در قرن معاصر موضوع رابطه انسان و محیط و قابلیت ترجمه آن به زبان طراحی محیط و معماری مورد توجه پژهشگران
این حوزه از دانش بوده است در این راستا شناخت انسان و ویژگی های محیط زندگی و فضاهای کار او و چگونگی برقراری رابطه
میان این دو عامل اهمیت دارد هر انسان با توجه به سطح آگاهی دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از
طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید هدف از این مقاله تاثیر
روانشناسی محیط در طراحی معماری فضاهای اداری میباشد که بیان میکند روانشناسی محیط تا چه میزان بروی رفتار افراد در
فضای اداری و افزایش یا کاهش باردهی کارکرد افراد موثر است .مروری تحلیلی بر دانش روانشناسی محیطی رابطه ی دو سویه بین
محیط و انسان و تاثیر کیفیت محیط اداری ساخته شده بر رفتار و روان انسان داشته است فضاهای اداری میتواند بازدارنده و یا
تسهیل کننده رفتارهای کارکنان باشد اما به هیج وجه تعییین کننده رفتار نیست این انگیزه ها و نیازهای انسانی هستند که در این
زمینه نقش تعیین کننده ای دارند« .رضایی و همکاران »1935،در مقالهای با عنوان :انعطاف پذیری ،راهکاری برای پویایی فضاهای
اداری ،به اهمیت فضاهای اداری میپردازد.
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 -4هدف تحقیق
در این تحقیق ،هدف یافتن مکان بهینه در حداکثر استفاه از نور روز برای ساختمان اداری مرکز آموزش وپژوهش فناریهای
نوین ساختمان استان سمنان (شاهرود) در مقیاس استانی میباشد.

 -5مواد و روشها
 - 6-5معرفی منطقه مطالعاتی
منطقه مورد مطالعه ،شهر شاهرود در استان سمنان میباشد 51113 .کیلومتر وسعت دارد ،بزرگترین شهرستان استان سمنان
که در حاشیه شمالی کویر و دامنه جنوبی سلسله کوه البرز قرار دارد 1925 .متر ارتفاع از سطح دریا در  92درجه و  15دقیقه
عرض جغرافیایی و  51درجه و 59دقیقه طول جغرافیایی قرار گرفت است(.شکل .)1فاصله آن با مرکز استان 103کیلومتر و تا تهران
 17کیلومتر میباشد (شریعتزاده .) 11-19: 1901 ،جمعیت شاهرود با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال
199997 ،1937نفر باشد .این شهر به طور کلی به واسطهی رودخانهای عظیم به دو قسمت مجزا تقسیم شده است که هر کدام از
این بخشها خصوصیات عملکردی ،متفاوت و متنوعی میباشد .شهر شاهرود به  0ناحیه و  99محله تقسیم شده است(.طرح تفضیلی
شاهرود)51 :937 ،

شکل  -6موقعیت منطقه مطالعاتی در جهان و ایران (ترسیم :نگارندگان)

 - 2-5گردآوری دادهها
دادههای مورد نیاز این تحقیق به صورت دادههای مکانی بوده و که نقشههای شهری با مقیاس  1:17777و آمار و اطالعات
مربوط به کاربری ها و وسعت و درصد هریک و نیز خصوصیات و ویژگی ای اجتماعی اقتصادی و  ....شهر شاهرود از جمله مهمترین
داده های مورد استفاده بوده اند .با وزن دهی به معیارهای تعیین کننده ،از طریق تکنیک فرآیند تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی روشی
است منعطف و قوی و ساده که برای تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینهها را با مشکل مواجه میسازد ،مورد استفاده قرار
میگیرد.)Bertolini،2006(.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی با توجه به سادگی ،انعطاف پذیری ،بکارگیری معیارهای
کیفی و کمی بطور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوتها میتواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامهریزی شهری
و منطقه ای کاربرد مطلوب داشته باش(.)Omkarprasad،2004
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 - 9-5روش پردازش فرایند تحلیل سلسه مراتبی()AHP
درفرآیند مکان یابی پس از تبین اهداف کلی ،بین مقصد ،اهدف عملیاتی مکانیابی و تهیه گزینههای مختلف برای رسیدن به
مکان بهینه ،ارزیابی صورت میگیرد تا براساس شایستگی هر یک از گزینه ها مطلوب آن بهتر انتخاب شود ( .)Day ،2005برای
سنجش شایستگی نسبی هریک از گزینهها معموال از معیارها و اولویت دادن به سنجه ها استفاده میشود (.)Changa، 2007

 -6-9-5ساختن سلسله مراتبی
در اولین اقدام ساختار مربوط به هر موضوع مشخص ،با سلسله مراتب چهار سطحی شامل هدف ها ،معیارها ،زیر معیارها و
گزینه ها مواجه است ( .) Bawen، 2005تبدیل موضوع یا مساله مود بررسی به ساختار سلسله مراتبی مهمترین قسمت تحلیل
سلسله مراتبی محسوب میشود ( .) Cimren، 2007در این رو هر معیار داری وزن خاصی است که باید توسط کاربر به کار گرفته
شود .همچنین می توان هر معیار را به چند جز کوچکتر زیر معیار تقسیم کرد و انها را با یکدیگر مقایسه و وزن دهی کرد (
.)Sanaei،2002

 -2-9-5تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها
برای تعیین ضریب اهمیت (وزن) معیارها چندین روش وجود دارد که معمول ترین آنها مقایسه دودویی است .در این روش
معیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه میشوند و درجه اهمیت هر معیار ،نسبت به دیگری مشخص میشود .بدین منظور ،میتوان از
یک روش استاندارد (ارائه شده توسط ال .ساتی) استفاده کرد .روش کار بدین ترتیب است ابتدا به هر مقایسه دودویی یک عدد 1
تا  3نسبت میدهیم ،معنی اعداد در جدول شماره  1آورده شده است .پس از وزن دهی باید وزنها را نرمالیزه کرد .به منظور نرمالیزه
کردن میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد در این مدل از تقسیم هر وزن بر مجموع وزن های همان ستون استفاده کرد (
.)Cimren،2007
جدول شماره 6مقایسه  3کمیتی ال ساتی باری مقایسه دودویی ()Bewen 1990 & Berolini 2006

امتیاز(شدت اهمیت)

تعریف

توضیح

1

اهمیت مساوی

در تحقیق هدف دو معیار اهمیت مساوی داند

9

اهمیت اندکی بیشتر

تجربه نشان داده که برای تحقق هدف اهمیت iبیشتر از  jاست.

5

اهمیت بیشتر

تجربه نشان داده که اهمیت iخیلی بیشتر از  jاست.

0

اهمیت خیلی بیشتر

تجربه نشان داده که اهمیت iخیلی بیشتر از  jاست.

3

اهمت مطلق

اهمیت خیلی بیشر  iنسبت به  jبه طور قطعی به اثبات رسیده است

1717279

-

هنگامی که حالتهای میانه وجود دارد.

-9-9-5تعیین ضریب اهمیت گزینه ها
پس از تعیین ضریب اهمیت معیارها ضریب اهمیت گزینه ها را باید تعیین نمود در این مرحله ارجحیت هریک از گزینهها
درارتباط با هر یک از زیر معیارها و اگر زیر معیاری نبود مستقیما با خود آن معیار مورد بررسی قرار میگیرد فرایند به دست آوردن
وزن (ضریب اهمیت) گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها مشابه تعیین ضریب اهمیت معیارها نسبت به هدف است .پس در دو
حالت داوری بر مبنای مقایسه دو به دو معیارها ،با گزینه ها بر اساس مقیاس  3کمیتی ال ساتی صورت میپذیرد( .زبرست)1997،
نتیجه انکه در این ماتریس یا گزینه ها ثبت میشود یا از طریق نرمالیزه کردن ردیف های این ماتریس ضرایب اهمیت این
ماتریس به دست می آید .با این حال باید به تفاوتهای عمده در این ماتریس اشاره کرد .مقایسه گزینههای مختلف نسبت به معیارها
و زیر معیارها صورت می پذیرد؛ در صورتی که مقایسه معیارها با یکدیگر نسبت به هدف مطالعه صورت میپذیرد .بنابر این به جای
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آنکه سوال شود معیار iدر دستیابی به هدف چقدر از معیار  jمهمتر است؟ در مقایسه گزینهها سوال به این ترتیب مطرح میشود.
که گزینه در ارتباط با زیر معیار  xچقدر برگزینه  jبرتری دارد؟( .)Bertolini، 2007زیر معیارها هم کیفی اند هم کمی .این مطلب
نشان دهنده مزیت دیگر فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که با ترکیبی از معیارهای کم و کیفی سرو کا دارند2005 ، 2003( .

.)Ma،& Mau-Crimmins

 -4-9-5تعیین امتیاز نهایی (الویت) گزینهها
در این مرحله از تلفیق ضرایب اهمیت مزبور امتیاز نهایی هری ک از گزینه ها تعین خواهد شد .برای این کار از اصل ترکیب
سلسله مرتبی ال ساتی که منجر به بردار اولویت با در نظر گرفتن تمامی داوریها در تمامی سطوح سلسله مراتبی استفاده میشود.
(.)Bertolini، 2006 & Moreno-Jimenez 2005

-5-9-5بررسی سازگاری در قضاوت
یکی از مزایا ی تحلیل سلسه مراتبی ،امکان برای سازگاری در قضاوت های انجام شده برای تعیین ضریب اهمییت معیارها و زیر
معیارها است.سازوکارهایی که ال ساتی برای بررسی سازگاری در قضاوت ها در نظرگرفته است ،محاسبه ضریبی به نام ضریب
ناسازگاری( .)IRتجزیه و تحلیل سازگاری صورت می پذیرد .این معیار باید از  177کمتر باشد استفاده از این ضریب به تجزیه و
تحلیل تصمیم قبل از انتخاب نهایی کمک میکند ( .)Day 2000در صورتی که معیار سازگاری از  177بیسشتر شود ،نرم افزار کاربر
را با خطای ناسازگاری آگاه میسازد (.)Changa، 2007
شکل  1فلوچارت و روند تحقیق را به صورت نموداری نمایش میدهد.

شکل -2فلوچارت تحقیق(ترسیم :نگارندگان)
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-1نتایج و یافتهها
بر اساس فایل های جغرافیایی و داده های گردآوری شده ،اطالعات مورد نیاز به کل نقشه تهیه شده است .برسی ها نشان داده
که کاربری مسکونی بیشترین درصد را در منطقه مطالعاتی به خود اختصاص داده است.

-6-1نتایج مربوط به شاخصهای منتخب برای مکانیابی
شیوه ارزش گذاری در روش ارزیابی چند معیاره به صورت نسبی بوده تا در نهایت نتیجه نهایی نیز به صورت نسبی نمایان گردد.
به منظور مشخص نمودن اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر در این مطالعات ،از ارقام ( )1الی ( )0استفاده شده است .نتایج به(
شکل )1ارائه میگردد.

شکل-9روندانتخاب مکان بهینه برای ساختمان اداری (ترسیم :نگارندگان)

در نهایت ،پنج سایت (گزینه) به عنوان مکان های مناسب برای طراحی ساختمان های اداری مشخص گردید .با استفاده از روش
تجزیه و تحلیل سسله مراتبی و مقایسه زوجی گزینهها اقدام به شناسایی گردید.
به این منظور و در ابتدا معیارها مقایسه زوجی شدند (شکل )5و(شکل  .)2ضریب حساسیت در این حالت  %17ثبت شده است
که مورد تائید است.
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شکل –4استخراج لکه های مناسب و موقعیت سایت های پیشنهادی برای ساختمان اداری و نمایش آن بر روی نقشه هوایی
شاهرود(ترسیم :نگارندگان)

شکل –5نتیجه نهایی و امتیاز دهی به زمینهای انتخابی(ترسیم :نگارندگان)

شکل –1نتیجه نهایی و امتیاز دهی به زمینهای انتخابی(ترسیم :نگارندگان)

با توجه به (شکل ) 0درصد امتیاز دهی به هر کدام از گزینههای  Aتا  Eمشخص شده است.
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شکل –7برخی از نمودارهای حاصل از نرم افزار ای اچ پی در زمین های منتخب

همانطور که در جدول شماره  1مشخص گردیده است امتیاز دهی به زمینها ی انتخابی ،انها را بر اساس درصد ،رتبه بندی
نموده است.
جدول شماره  2نتیجه نهایی نرم افزار ای اچ پی (ترسیم :نگارندگان)

اولویت انتخاب

%
19

771911190

9

12

777153110

امتیاز منطقه ( Bدانشگاه آزاد)

1

19

71913100

امتیاز منطقه ( Cمیدان حسینی)

9

5

19

77197705

امتیاز منطقه ( Dقلعه شوکت)

1

1

91

779111152

امتیاز منطقه ( Eفرهنگیان)

5

-

177

7730121

1

امتیاز

نام منطقه

شماره

امتیاز منطقه ( Aرویان)

1
1
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 -7نتیجه گیری
همانطور که که گفته شد انتخاب موقعیت مناسب برای استقرار یک کاربری؛ جستجویی است جهت یافتن مکانی که بتواند با
نیازهای خاص کاربری مربوطه هماهنگ گردد .قابلیت ها و توانهای یک مکان با توجه به اینکه برای چه فعالیتی در نظر گرفته شود
متفاوت است بنابراین بسته به نوع کارکرد مورد نظر باید شاخص ها یا معیارهایی تعریف شوند تا توان مکان با توجه به آنها مورد
بررسی قرار گیرد (سعیدنیا.)1931 ،
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،مشخص شد مکانیابی که فضاهای اداری از اهمیت فراوانی برخوردار هستند که طراحی این
فضای ادارای مورد نظر در تحقیق ما باتوجه به بیشترین میزان دریافت حداکثر نور روز منطقه فرهنگیان میباشد.
-

نوررپردازی مناسب و حداکثر استفاده از نورطبیعی یکی از ارکان مهم معماری داخلی به شمار میرود .یکی از منابع
نور طبیعی ،نور حاصل از خورشید است که منبع انرژی است .استفاده از این منبع نور طبیعی باعث ذخیره سازی قابل
توجه انرژی الکتریکی میگردد .استفاده از نور طبیعی ترکیبی از علم و هنر است و نور محیط باید در حد مطلوب
باشد و عالوه بر آنکه نباید خیرگی و سایه های مزاحم ایجاد کند ،بایستی تولید سرما و یا گرمای نامطلوب نیز نکند
که نیاز به انرژی اضافی باشد .همچنین برای استفاده از نور طبیعی باید امکان تنظیم و کنترل نورمحیط وجود داشته
باشد تا کارایی افراد را افزایش دهد.

-

فرم ساختمان و معماری داخلی نامناسب ادارات ،اثرات مخرب عمیقی روی عملکرد پرسنل آنها دارد .محققان نشان
دادندکه با کنار گذاشتن مدل های قدیمی ،کارایی کارمندان بیشتر شده و در نتیجه سود بیشتری هم حاصل خواهد
شد .از همین روهمانطور که در اغلب کشورهای توسعه یافته دیده می شود در کشور ما نیز بازنگری به نحوه طراحی
فضاهای اداری ضروری بهنظر میرسد.

-

فضاهای اداری و دفاترکار جزء اصلی ترین فضاهایی هستند که اشخاص در طول روز با آن سروکار دارند وساعاتی را
دراین مکان ها طی میکنند ،بنابراین معماری و طراحی داخلی چنین فضاهایی بسیار حائز اهمیت است.

-

فضا را باید به گونه ای تقسیم ک رد که مکان از آن به دست بیاید .مکان یعنی واحدهایی از فضا که ابعاد و مقیاس
صحیح محدوده آن روابط بین کاربران آن را شکل داده و با آن هماهنگ است.

-

محیط اداری باید برطرف کننده نیازهای اساسی کارمندان باشد زیرا عدم توجه به نیازهای فیزیولوژیکی و روانی افراد
در یک محیط کاری منجر به ایجاد حس نارضایتی در بین آنها می شود ،بنابراین میبایست فضایی انتخاب گردد که
در ان حضور و فعالیت انسان نقش تعیین کننده ای در طراحی داشته باشد.

-

مساله مهم در طراحی این است که فضا با چه هدفی و برای چه فعالیتی طراحی میشودو به تبع آن چه ابعاد و اندازه
ای خواهد داشت بنابراین بی هدفی و نداشتن تناسب صحیح فضا باعث عدم تمرکز و خستگی و مالل اوری در کاربر
می شود ابعاد باید بر خواسته از نوع عملکرد های جاری و بالقوه باشد که طراح تا حدودی به آن فکر کند.

-

همانطور که از نمودارها و جداول فوق مشخص میگردد ،مقایسه سایتهای پیشنهادی براساس معیارها و تحلیل
حساسیت نشان میدهد که در مجموع بررسی فاکتورها ،سایتهای (منطقه ( Eفرهنگیان)) 5و (منطقه ( Aرویان))
 1و منطقه (Bدانشگاه آزاد))  1و منطقه (Cمیدان حسینی)) 9و منطقه (Dقلعه شوکت))  1به ترتیب واجد باالترین
امتیاز شده و به ترتیب اولویت به منظور احداث این بنا پیشنهاد میشوند.

مناسبترین زمین منتخب برای ساختمان مرکز آموزش وپژوهش فناوریهای نوین ساختمان استان سمنان(شاهرود)
با تاکید برحداکثر استفاده از نور روز منطقه فرهنگیان میباشد که در حال حاضر چنین مجموعه ای در این منطقه موجود
نمیباشد.
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نقش کیفیت فضاهای باز شهری در تعامالت اجتماعی
با مقایسۀ موردی میدان عتیق و نقش جهان در اصفهان
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چکیده
یکی از مهم ترین دغ دغه های طراحان امروز در خلق عرصه ها و فضاهای عمومی ،رسیدن به نوعی فضای موفق
است که بتواند تعادلی میان فضاهای شهری و بستر طبیعی به وجود آورد و منظری اجتماعی و خودکفا ایجاد کند.
موضوع کیفیت فضاهای عمومی یکی از نقاط تمرکز پژوهش های اخیر طراحی شهری بوده و تالش در جهت ایجاد
فضای عمومی شهری که رضایت شهروندان در وجوه مختلف را جلب کند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی پروژه
های طراحی شهری مطرح شده است .هرمحیط شهری فضایی است مادی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی اش،
مکانی است برای جریان یافتن زندگی روزمره و بستری است برای تجارب متنوع و به یاد ماندنی.این پژوهش به
دنبال ارائه معیارهای کیفیت فضاهای شهری است ،تا از این رهگذر زمینۀ تبدیل فضاهای آشفتۀ امروزی به فضاهائی
موفق و با کیفیات پدیدار گردد .بدین منظور پس از مرور ادبیات مرتبط با مفهوم فضای شهری و استخراج
فاکتورهای تعریف کنندۀ آن ،بررسی معیارها و اصول کلی فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان مختلف و راهکارهای
رسیدن به درجات قابل قبولی از کیفیت فضای شهری ارائه گردیده است و در نتیجه به بررسی و نحوۀ تاثیرگذاری
آن ها در گزینش فضائی به نام فضای شهری برای ایجاد تعامالت اجتماعی در محدوده مطالعاتی میدان عتیق و
میدان نقش جهان با بررسی معیارهای مطلوبیت  PPSدر اصفهان پرداخته که شامل چهار معیار دسترسی ،آسایش
و تصویر ذهنی،اجتماع پذیری و کاربری است تا مفهوم فضای شهری را در یک عرصه معین تبیین کند و درجه ای
قابل قبول از کیفیت فضایی را به استفاده کنندگان عرضه بداردکه محدودۀ موردنظر جمعیتی معادل  111321نفر
دارد ،در جهت تحقق این امر به کمک فرمول کوکران  131نفر به عنوان جامعه نمونه شامل  119مرد و  09زن
انتخاب شده و پرسشنامه هایی در میان شهروندان در زمینه کیفیت فضاهای مزبور توزیع گردید.اطالعات گردآوری
شده از طریق نرم افزار  SPSSتحلیل شده اند .میدان نقش جهان ،دارای امتیاز باال در معیارهای دسترسی و
آسایش و تصویر ذهنی است و میدان عتیق دارای امتیاز باال در معیارهای اجتماع پذیری و کاربری ها است و در
نتیجه میدان نقش جهان با دارا بودن ابعاد خاطره انگیزی،شرایط کالبدی فیزیکی مناسب و ابعاد تاریخی دارای
تعامالت اجتماعی بیشتری نسبت به میدان نقش عتیق است ،که میتوان با حفظ نقاط قوت میدان عتیق و تقویت
ابعاد دسترسی وتامین آسایش و تجهیز مبلمان شهری در ارتقای کیفیت آن کوشید.
واژگان کلیدی :فضاهای شهری ،تعامالت اجتماعی ،کیفیت فضا ،میدان عتیق ،میدان نقش جهان

مقدمه
هنگامی که سخن از شهر به میان می آید ،در واقع صحبت از مکانی است که باالترین حد از تمرکز قدرت و فرهنگ یک اجتماع
را در خود جای داده است؛ مکان تبلور وسیع ترین شبکه های اجتماعی،جائی که تعلق به آن و اهل آن بودن ،نوعی هویت شناختی
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برای فرد به ارمغان می آورد.تلفیقی از توده و فضا که جز در صورت حضور افراد انسانی در آن،در مرز توده و فضا باقی می ماند و نه
نشانگر تمدن،که تنها باقی مانده ای تاریخی یا باستانی از تمدن را به تصویر می کشدانسان همواره با محیط اطراف خود در رابطه و
تـعامل بـوده اسـت .دیر و والش () 1393عقیده دارند که روابط اجتماعی می تواند در فضا شکل بگیرد(جائی که ویژگی های سایت
برفرم مجتمع زیستی اثر می گذارد)و همچنین فضا توسط شکل فضا مورد تهدید قرار می گیرد(جائی که محیط فیزیکی انجام
عملکردهارا سهولت می بخشد و یا مانع آ ن می شود)و یا فضا واسطه انجام برقراری روابط اجتماعی می گردد(.جائی که وجود فاصله
موجب تسهیل روابط اجتماعی یا مانع برقراری آن می شود)با این حال با شکل گیری محیط مصنوع،طراحان شهر بر الگوهای
عملکردی و زندگی اجتماعی اثر می گذارند( .ص 1357132کرمونا) عالوه بر وجود اصل قطعیت ،دو دیدگاه اصلی در مورد میزان
تاثیر محیط بر اعمال فرد وجود دارد:وجود امکانات مختلف در محیط (بطور مثال مردم در میان فرصت های موجود در محیط حق
انتخاب دارند) و وجود احتماالت در محیط(بطور مثال در یک محیط خاص امکان بروز بعضی از انتخاب ها در برابر انتخاب های
دیگر بیشتر است (.پورتیئس .1330بل و دیگران )1337
خواندن محیط به این معناست که بدانیم چگونه یک محیط واحد برای افراد مختلف معانی گوناگون دارد و چگونه این معانی
تغییر میکند.براین اساس معانی اجتماعی محیط به افراد و سازندگان فضا مرتبط خواهد بود.تصور و پیش زمینه طراحان و سازندگان
فضا از نحوه برداشت استفاده کنندگان آتی آن فضا در امر شکل گیری معانی اجتماعی موثر خواهد بود(ناکس.1391.ص .)111در
بررسی فضاهای شهری اصفهان به دو نمونه بر میخوریم که علیرغم مشابهت ها ،در میزان تاثیر گذاری بر تعامالت اجتماعی و نقش
مث بت در برقراری ارتباط مردمی تفاوت دارند.این پژوهش برآن است تا کیفیات و خصوصیات این دو فضای شهری را مقایسه و
بررسی نماید تا از رهگذر نتیجۀ آن برای طراحی و ایجاد فضاهای موفق شهری بهره بجوید و فضاهای عمومی ناکارا را به مکان زندۀ
شهری تبدیل نماید.

بیان مسئله
س اده ترین عنصر زندگی مشترک انسانی،کنش اجتماعی است.افراد به برقراری رابطۀ اجتماعی نیاز ذاتی دارند و به همین
دلیل،موقعیت هائی را فراهم آورند تا بتوانند رابطۀ اجتماعی را تجربه کنند.وقوع روابط اجتماعی نیاز به یک مکان و فضای تعریف
شده دارد؛فضائی که بتواند مجموعه ای از روابط اجتماعی و فرهنگی را میان گروه های خاص و مکان خاص برقرار نماید(طالبی
 .)121،1999،این فضا در ادبیات شهرسازی  ،به فضای عمومی یا فضای شهری مشهور است.فضای عمومی از دوران گذشته تاکنون
از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.اما امروزه به دلیل تحوالت و دگرگ ونی اساسی در روند تغییرات جهانی ،فضای عمومی کارایی
خود را از دست داده است و به همین عامل منتقدان ومتفکران بسیاری را واداشته که نسبت به فضای عمومی و خصوصی در شهرها
بازنگری مفصلی داشته باشند.در این زمینه تعاریف ،پژوهش ها و نظریات متعددی وجود دارد و حتی بنا به موقعیت مکانی فضایی
و جایگاه اجتماعی آن،برخوردهای مختلفی را طلب می کند.در این راستا و به منظور پاسخگوئی هرچه بیشتربه این مساله،شهرسازی
انسان گرا در پاسخ به شهرسازی که در آن انسان نادیده انگاشته می شد،پا به عرصۀ وجود نهاد .این جریان فکری سعی داشت انسان
را وارد فعالیت های شهرسازانه نموده،نقش وی رادرخلق محیط زندگی اش پررنگ نماید(.شوای)55:1991:تا از این طریق بتوانددر
فعالیت های اجتماعی خود تعامل بهتری داشته باشد.میدان نقش جهان یکی از فضاهایی است که از نوادر فضاهای شهری نسبتا
دست نخوردۀ ایرانی محسوب می شود که ا ززمان احداثش ،درمقیاس شهر و حتی فراتر از آن در مقیاس ایران عمل نموده و امروز
در مقیاس جهان شناخته شده است(.توسلی و بنیادی)90:1901 ،
این میدان که به همراه همۀ عناصر و فضاهای پیرامونی و سازمان فضایی آن ،تقریبا در همۀ کتب و تحقیقات و گزارش هایی
که به ایران و جهان اسالم و حتی در آثار جهانی پرداخته اند،جایگاه ویژه ای دارد.اما متاسفانه عرصه های عمومی شهرهای تاریخی
از جمله اصفهان که می توانند به مثابۀ کانون هایی زنده در شهرهای امروز ایفای نقش نمایند ،در غیاب سیاست ها و مدیریت های
درست ،در غباری از بی توجهی مدفون گشته اند(.پوریوسف زاده:احمدی ،و تقوایی  .)0:1990:میدان عتیق اصفهان به عنوان مهم
ترین فضای باز در حوزۀ شمالی شهر با تراکم فعالیتی باال نیازمند دستیابی به ابعاد کمی و کیفی مطلوب است.بازسازی و احیاء
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میدان در طول چندین سال متمادی بعنوان مهم ترین و پرهزینه ترین پروژۀ مرمت و طراحی شهری اصفهان در دست انجام بوده
و افتتاح آن در مهرماه  1931انجام گرفت.اما در مقایسۀ این فضا با میادین تاریخی اصفهان این تناقض عمده به دلیل عدم وجود
"معنا" و "کمبود خاطره انگیزی" فضا و همچنین عدم سنخیت در "قدمت " معماری ابنیه و فضاهای اطراف بالفاصله بعد از ایجاد
آن کامال مشهود است .تغییرات رو به رشد شهر و بافت قدیم اطراف میدان با وجود آثار و ابنیۀ ارزشمند و متعددی چون مسجد
جامع و بازار این بخش را دچار تناقض کرده است.یعنی در حقیقت یک میدان نوپا در زمینه و عرصه ای با هویت ایجاد گشته
است.البته اندیشمندان و صاحب نظران حوزۀ شهرسازی براین باورندکه این فضا به دلیل مجاورت با بازار قدیمی ،پتانسیل ایجاد
شدن به یک مرکز فعال گردشگری و نقطۀ عطف و استقرار مردم در فضا که بتواند ریشه های قوی حیات شهری را تامین کند دارا
می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
موضوع تول ید،تقویت و توسعۀ فضای شهری مناسب،پویا ،فعال و زنده به عنوان یک از اهداف راهبردی ارتقای کیفیت محیط
مصنوع شهری،همواره در صدر کار برنامه ریزان و طراحان شهری قرار داشته است.اهمیت این موضوع اساسا به جهت نقش موثری
است که این گونه فضاها در جامعه دارند ،در این میان ،میدان به عنوان مهم ترین عرصه های زندگی عمومی در کلیۀ شهرها نقشی
حیاتی داشته اند.آنچنان که صاحب نظرانی چون کریر ،تیبالدر،هابرماس و کرمونا به آن تاکید دارند رابطۀ عمیق میان عرصۀ عمومی
و زندگی شهری و ارتباطات بین شخصی می باشد.از طرفی پرداختن به این موضوع از آن جا ناشی می شود که اساسا بررسی در
مورد مجموعه های ایجاد شده در قدیم همواره می تواند عالوه بر مشخص نمودن ویژگی های شهرسازی در گذشته ،به عنوان
راهنمای نسل جدید در جهت شناخت چرایی موفقیت یا عدم موفقیت طرح های مختلف باشد و تا حدود بسیاری زمینۀ آزمون و
خطا های متوالی را در ایجاد مجموعه های جدید از بین ببرد.بدین صورت طراح شهری باید بکوشد تا از فضاهای عمومی شهری
مکان هائی بسازد که مردم برای بروز نیازهای اجتماعی خود برمی گزینند.شهر اصفهان به واسطۀ اهمیت تاریخی و توریستی که
دارد ،نیازمند فضاهائی است که با ارتقاء کیفیت دید و منظر شهری در چارچوب مولفه بصری –زیبا شناختی کیفیت محیط در کنار
ارتقاء دیگر مولفه های کیفیت همچون مولفه های عملکردی –فعالیتی ،ادراکی و زیست محیطی بتواند زمینۀ بهبود کیفیت محیط
در فضاها و عرصه های عمومی را فراهم آورد .تبعات پرداخته نشدن به این عوامل  ،فضاهای شهری ما را دچار فقدان هویت
ملموس،نابسامانی و اغتشاش بصری ،عدم امنیت روانی و سـردرگمی افـراد درعـرصههای عمومی شهری،رهاشدن و فرسودگی
نشانهها و عناصر فرهنگی-تاریخی ،کیفیت نامناسب نماهای ساختمانی و منظر جـدارههای شـهری ،مشکل خـوانایی ،راهیابی،
گمگشتگی و ابهام در جهتیابی ،عدم ارزیابی مثبت مردم از فضاهای شهری و کاهش حس تعلق می کند و از لزوم ارتقا کیفیت
دید و منظر شهری در چارچوب مولفه بصری-زیبایی شناختی کیفیت محیط حکایت میکند.

اهداف و سواالت تحقیق
تحقیق حاضر در پی آن است،در راستای اهداف خود به پرسش های زیر پاسخ دهد:
سوال اصلی :مولفه های کیفی فضاهای عمومی میادین عتیق و نقش جهان در اصفهان ،چه گونه و چه میزان بر تعامالت
اجتماعی افراد تاثیر می گذارد؟
سواالت فرعی :آیا میدان عتیق دارای ارزش فضایی و کارکرد اجتماعی کمتری نسبت به میدان نقش جهان است و منظر جمعی
آن در حال تهدید است؟ و آیا تنها جذابیت های ذاتی و فضایی و تاریخی باقت قدیمی بازار و مسجد جامع است که شهروندان را به
عرصۀ عمومی میدان عتیق می کشاند؟
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پیشینه تحقیق
ادامۀپژوهش به بررسی مقاله ها و پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق،می پردازد:
دکتر مهین نسترن و همکاران()1993در مقاله ای با عنوان تحلیل معیارهای کیفی فضاهای عمومی،در شهرهای متوسط با هدف
بررسی معیارهای کیفی بازارهای شهرهای سنتی با تاکید بر بازار الر و تبیین راهکارهای ارتقاء کیفیت آن ها به عنوان فضایی عمومی
است.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که چهار معیار سنجش کیفیت فضاهای عمومی(آسایش و منظر ،دسترسی ،فعالیت،
اجتماعی بودن) مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج پژوهش نشان می دهد که منظر و اجتماعی بودن به ترتیب واجد بیشترین و
کمترین امتیاز بوده اند.در نهایت ،دالیل ضعف و قوت هر مولفه بر اس اس شرایط کالبدی بازار مورد تحلیل قرار گرفته و به ارائه
راهکارهای بهبود کیفیت فضا انجامیده است.
محمد صادق فالحت و مریم کالمی( )1992در مقاله ای با عنوان تاثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت
شهروندان ،با نشان دادن اهمیت اوقات فراغت و ارتباط تنگاتنگ گذران اوقات فراغت به صورت فعال در فضاهای شهری  ،به بررسی
جایگاه اوقات در زندگی مردم پرداخته و سعی می کند با مشخص کردن نقش فضاهای باز شهری در گذران اوقات فراغت ،به بررسی
فضاهای باز شهری و مشکالت آن ها بپردازد و در نهایت پیشنهادهایی برای بهیود فضاهای شهری در ایران ارائه نماید.

روش تحقیق
این مقاله با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی و گرداوری اطالعات به روش کتابخانه ای و میدانی ابتدا به منظور شناخت
کامل تری از مفهوم فضای شهری،متون تخصصی مختلف هم در ادبیات غرب و هم درادبیات شهری ایران مورد بازبینی و مطالعه
مجدد قرار گرفت .نحوه تاثیر گذاری این عوامل در نمونه های منتخب موردی از طریق روش « پیمایشی » یا ابزار گرداوری داده به
صورت «مشاهده» و «پرسشنامه» با تکیه بر معیارهای  PPSکه شامل چهار معیار دسترسی ،آسایش و تصویر ذهنی ،اجتماع پذیری
و کاربری است مورد بازبینی قرار گرفت و در این راستابه کمک آزمون پرسش نامه از  131نفر از کاربران فضا مصاحبه به عمل
آمد«.جامعه آماری»در این پژوهش ،استفاده کنندگان از فضا و صاحبان مشاغل موجوددر فضا به صورت «نمونه گیری تصادفی»می
باشند.

مبانی نظری پژوهش
مفهوم فضا
فضا مقوله ای بسیار مهم است .فضا یک مقوله بسیار عام است.فضا می تواند چنان نازک و وسیع بنظر برسد که احساس وجود
از بین برود و یا چنان مملو از وجود  9بعدی باشد که به هرچیز در حیطه ی خود مفهومی خاص بخشد(.هدمن و
یازوسکی(.1991ص ) 20مفهوم فضابه کلیه فعالیت ها و ساختارهای شکل گرفته در مکان اطالق گرفته می شود.فضا یک مقوله
بسیارعام است .فضا تمام جهان هستی را پر می کند و مارا در تمام طول زندگی احاطه کرده است.هرمکان دارای  9بعد است ،یعنی
عالوه برطول و عرض جغرافیائی دارای بعد ارتفاع یا چشم انداز خاصی است.به بیانی دیگر مکان بخشی از فضاست که با فعالیتی یا
چیزی اشغال شده بار معنائی و ارزش پیدا می کند(شماعی و پوراحمد.1991.ص .)93

مفهوم فضای شهری
فضای شهری یک نمونه از فضای جغرافیائی است و بخشی از سطح زمین است که شامل کلیه سازه های شهری از جمله میادین
،خیابان ها،ساختمان ها،آب نماها،پارک ها و سایر عناصر شهری که به همراه درونمایه ی مادی و اجتماعی و فرهنگی به وجود می
آید(.شماعی و پوراحمد.ص .) 93فضای شهری صحنه ای است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود(پاکزاد.1995.ص
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.) 91محیط شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طول روز ادراک می
شود(خالصه مقاالت شهرسازی.ص )9

انواع فضاهای شهری
فضاهاشامل طیف گسترده ای از انواع فضاهای عمومی تا خصوصی می باشند.این فضاها در فرهنگ ما دارای سلسله مراتب خاص
خود می باشندکه به لحاظ نحوه استفاده از آن ها به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند:فضای خصوصی که آن بخش از فضای
شهری است که به صورت خصوصی توسط اشخاص تحت تصرف یا تملک قرار گرفته و مورد استفاده قرار می گیرند.فضاهائی چون
خانه های مسکونی ،حیاط ها و باغهای خصوصی از این جمله اند(.پاکزاد.1991.الف)

فضاهای عمومی
براساس «فرهنگ انگلیسی اکسفورد»واژه ی  publicبه معنای «کلی ،و در اکثر معانی متضاد خصوصی است».این دسته از
فضاها به واسطه مقیاس عملکردی وهمچنین طیف متنوع و گسترده مخاطبین خود دارای بیش ترین مهم در حیات جمعی شهروندان
می باشند.از این رو ارتقاء کیفی این دسته از فضاها،فضائی برای فعالیت های سیاسی،اعمال مذهبی ،تجاری ،بازی و غیره
هستند،فضائی برای همزیستی با صلح و برخوردهای غیرشخصی ،شخصیت فضای عمومی،زندگی عمومی ما،فرهنگ شهر و زندگی
روزمره ما را نشان داده و تنظیم می کندو زمینه مشارکت مردم را فراهم آورده و آن ها باهم مرتبط می سازد(.پاکزاد .)1991
جدول( )6بازتعریف فضای عمومی از نظر اندیشمندان مختلف(.ماخذ :نگارنده)
بازتعریف فضای عمومی از نظر اندیشمندان مختلف
جهانشاه پاکزاد

فضاهای عمومی آن دسته از فضاها می باشند که عموم شهروندان بدون نیاز به کنترل و غیره حق ورود و حضور در
آن را دارند.فضاهائی چون خیابان ها،پارک ها،میادین،بازارها و مساجد و غیره(پاکزاد،1999،ص)00

والسر

ف ضاهای عمومی ف ضاهایی ه ستند که ما با غریبه ها شریک می شویم،مردمی که اقوام یا دو ستان یا همکاران ما
نیستند.آن ها فضائی برای فعالیت های سیاسی ،اعمال مذهبی،تجارت ،بازی و غیره هستند.فضایی برای همزیستی با
صلح و برخوردهای غیر شخصی.شخصیت فضای عمومی،زندگی عمومی ما،فرهنگ شهر و زندگی روزمره ما را نشان
داده و تنظیم می کند.

تیبالدز

تمام بخش های بافت شــهری که عموم به آن دســترســی فیزیکی دارند،از میدان،خیابان و پارک یک شــهر تا نمای
بناهائی که آن ها را تعریف و محدود می کنند،جزو فضاهای عمومی شهر محسوب می شوند.

جان لنگ

عرصۀ عمومی در بردارندۀ هرچیزی است که از نظر مکانی و در جای خود در معرض دید عموم قرار دارد.این مساله
بر این امر تاکید دارد که هر صۀ عمومی در بر گیرندۀ تمام مکان هائی ا ست که هرک سی می تواند به آن د ستر سی
داشــته باشــد.هرچند این دســترســی در مقاطع زمانی کنترل شــود وشــامل «فضــاهای بیرونی»و «فضــاهی درونی»
ا ست.ف ضاهای بیرونی شامل :خیابان ها و میدانها و پارک ها ست در حالی که ف ضای درونی در برگیرندۀ گذرگاههای
م سقف ،ای ستگاههای راه آهن،بناهای عمومی و سایر ف ضاهائی ا ست که مردم حق د ستر سی به آن را دارند ،مانند:
پاساژ ها،مجتمع های تجاری و بازارهای سرپوشیده.

متیوکرمونا

عرصـــۀ عمومی دارای دو بعد کالبدی و اجتماعی اســـت.بعد کالبدی عرصـــۀ عمومی اینگونه در نظر گرفته می
شــود«:فضــاها و (مجموعه هایی با مالکیت عمومی یا خصــوصــی که زندگی عمومی و تعامالت اجتماعی را حمایت
کرده و یا آن را تســهیل می نمایند.به واســطۀ فعالیت ها و اتفاقاتی که در این فضــاها و مجموعه ها رخ می دهد،می
توان آن ها راعرصه های عمومی اجتماعی – فرهنگی نامید»در یک مقیاس وسیع تر،عرصۀ عمومی در برگیرندۀ همۀ
فضاهائی است که در دسترس مردم بوده و توسط مردم مورد استفاده قرار گیرند.

اولدنبرگ

اولدنبرگ با مفهوم و کانســپت(مکان ســوم ) روش مفیدی را برای درک زندگی عمومی غیر رســمی و ارتباط آن با
عرصـــه عمومی ارائه می نماید.مکان ســـوم دامنه گســـترده ای از فضـــاهای عمومی که پذیرای تجمع های منظم
،داوطلبانه،غیررسمی و شادمانه افراد بوده و در ورای عرصۀ خانه و کار اتفاق می افتد.
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تعامالت اجتماعی
انسان در نظامی اجتماعی زندگی می کند،نظام اجتماعی شامل مجموعه ای از افراد است که مستقیم یا غیر مستقیم،به منظوری
خاص باهم رابطۀ منظم اجتماعی دارند.محیط زندگی هر فرد مجموعه ای از نظام های اجتماعی است.در هر کدام از این نظام ها
انتظارات مشترکی از نقش ها و رفتارهای اعضاء وجود دارد .نظام های اجتماعی به فرایندهای ارتباطی بقای انسان مرتبط اند.از
آنجائی که هنجارها،نقش ها و فرایندهای ارتباطی آموختنی هستند،در فرهنگ های مختلف متفاوت اند.رفتار انسان بدون ارتباط با
یک نظام اجتماعی ،قابل درک نیست و یک فرهنگ بدون اجتماع به محیط زمینی یا جغرافیائی قابل شناختن نیست.باورها و نگرش
های ما نسبت به مردم دیگر،محیط زمینی و جغرافیائی ،نقش ما در جامعه و نوع فعالیت های روزانه ،مشخصه هائی ازفرهنگ
هستند.نوشتن،نقاشی کرد ن،طراحی معماری،کالبدهای شهری و غیره همه روش های انتقال انگاره های اجتماعی اند و به وسیله
فرهنگ محدود می شوند.این روش ها منابع مصنوعی انگیزش و اطالعات در مورد جهان هستند(.لنگ.)1999،

کیفیت
واژه کیفیت مفهومی است که در تمامی دانشها و زمینههای مرتبط با زنـدگی انـسان بهکار رفته و مورد استفاده قرار گرفته
شده است.کیفیت در حالت عادی و به معنای کـامال واضـح،برای وصـف درجه کمال اشیا و پدیدهها بهکار برده
میشود(.گلکار.)25-99:1997،اما مفهوم کیفیت،مفهومی است نسبی؛که واجد معنایی فراتر از مـعنای بدیهی و معمول آن
است.مفهوم کیفیت ،دو وجه دارد.یعنی کیفیت درعینحال که مفهومی مبهم و چند پهـلو است؛روشن و واضح نیز مـیباشد.در واقـع
منظور از کیفیت از طرفی خاصیتها و ویژگیهای اصلی یک چیز است،از طرف دیگر کیفیت،کلیت و سیستمی از جزء کیفیتهائی
است که یک چیز را بوجود آوردهاند (پاکزاد.)09:1995،

مولفههای کیفیت محیط در طراحی شهری
گلکار( )25-99:1997معتقد است که کیفیت طراحی شهری را مـیتوان بـه عـنوان برآیند سه نیرو(مولفه)کیفیت
عملکردی،کیفیت تجربی-زیباشناختی و کیفیت زیستمحیطی شهرها در نظر گرفت«.مولفه عملکردی کیفیت طراحی شهری»از
یـک سو دربرگیرنده تامین حرکت و دسترسی سهل و مناسب پیادهها و سوارهها به مراکز جاذب شهری اسـت و از سوی دیگر،
دربرگیرنده علمکردهای دیـگری هـمچون تفریح غیرفعال ،تماشای مردم و مراسم گوناگون نیز بوده تا ضامن سرزندگی و غنای
تجربه فضایی شهر گردند.
جدول  .2شاخصه های فضای شهری برگرفته از بررسی نظریات اندیشمندان (منبع :ماجدی ،حمید و دیگران.بازتعریف فضای
شهری)6930،

حبیبی

پاکزاد

سلطان زاده

مدنی پور

سیته

کار

لینچ

شولتز

زوی

کولکوهن

کریر

راپاپورت

اندیشمندان شاخصه ها
عمومی بودن فضا
برقراری تعامالت اجتماعی و
زندگی اجتماعی
فضای باز
فضای سرپوشیده

امروزه سه نوع معیار در طراحی وجود دارند :قابل اندازه گیری (کمی).غیرقابل اندازه گیری (کیفی) و عام همراه با تفاوت هائی
که بست گی به تمایل اشخاص دارد .گروهی (مانند مهندسین)طراحی را یک موضوع عملکردی می بینند.آن ها معیارهای طراحی را
بعنوان اصلی برای قضاوت های طراحانه خود مورد استفاده قرار می دهند.معیارهائی مانند تراکم،شدت،نسبت زمین به سطح زیر بنا،
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گروه دوم (طراحان،هنرمندان)بر هنر بی ش از هرجنبۀ دیگری تاکید دارند.معیارهای طراحی آنان اغلب ملموس و به راحتی اندازه
گیری نیست.مانند :جذابیت بصری،آسایش و راحتی،هویت و تمایزکاراکتر و غیره و گروه سوم از حرفه ی یبرنامه ریزی ظهور کرد و
اوج آن در دهه  27میالدی بود.تاکید آن ها بر معیارهای عامی مانند عدالت اجتماعی ،کارائی ،پاکیزگی ،سالمت و غیره بود.
(پاکزاد.1995ص  .) 115با توجه به انواع فوق معیارهائی برای سنجش کیفی فضا توسعه و بسط یافته اند که در ذیل به آن ها اشاره
می گردد.
جدول . 9معیارها واصول کلی فضای مطلوب شهری از دیدگاههای نظریه پردازان متفاوت منبع:نگارنده
اندیشمندان
گروه مهندسان

شاخصه ها
تراکم ،شدت ،نسبت زمین به سطح زیر بنا

گروه هنرمندان و
طراحان

جذابیت بصری،آسایش و راحتی ،هویت ،تمایزکاراکتر

گروه برنامه ریزان

عدالت اجتماعی ،کارائی ،پاکیزگی  ،سالمت

جهانشاه پاکزاد

کوین لینچ
جین جیکوبز و اپلیارد

میزان برانگیختن حس کنجکاوی و کاوش در استفاده کنندگان
میزان پاسخگوئی به حضور گروههای اجتماعی ویژه
میزان استفاده ی مرتب و دائمی از فضا
میزان پاسخگوئی به شخصیت افراد
میزان ایجاد حس تعلق به جامعه و فضا
میزان به کارگیری حواس مختلف انسانی
میزان موفقیت در یاداوری خاطرات
میزان کارائی فضا
سرزندگی  ،حس معنی ،انطباق،دسترسی ،کنترل
قابلیت زندگی ،هویت و کنترل ،دسترسی به فرصت ها ،اصالت و معنا ،زندگی جمعی و عمومی،
محیطی برای همه

الدنبرگ

امکان ایجاد فضای خاص سیاسی بین مردم به شکل پایدار و با شکوه
خنثی بودن،دعوت کننده و قابل دسترس بودن
باز بودن در طول ساعات اداری و خارج آن
وجود حال و هوای بازی و تفریح در فضا
تامین آسایش و حمایت افراد از نظر روانی

جک نسر

طبیعی بودن فضا ،مدنیت/قابلیت حفظ فضاها ،میزان باز بودن و تعریف شدگی فضاها ،معنای
تاریخی /محتوا ،نظم

متیو کرمونا

راحتی،آسایش،درگیر شدن غیرفعال با محیط،درگیر شدن فعاالنه با فضا،کشف

مونتگمری

میزان تنوع در کاربری های اصلی
نسبت حضور فعالیت های تجاری مستقل و محلی به خصوص مغازه ها
الگوی ساعات کار و به خصوص وجود فعالیت های پرتحرک هنگام غروب و شب هنگام
وجود بازارهای موقت و تعیین ابعاد و اندازه و نوع فعالیت های مناسب در این بازارها
وجود فضاهای اجتماعی فرهنگی با قابلیت عرضۀ خدمات مختلف با قیمت ها و کیفیات مختلف
اشکال مختلف کاربری های مخلوط
پیش بینی تامین بناها و فضاهای ساخته شده در اندازه ها و قیمت های مختلف

گروه ODPM

نظافت و پاکیزگی ،دسترسی،جذابیت،گذران اوقات فراغت،جامعیت،سرزندگی و پویایی ،عملکرد،
تمایز و تشخیص ،ایمنی و امنیت،نیرومندی
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فضای عمومی موفق شهری
موضوع تولید ،تقویت و توسعۀ فضای شهری مناسب،پویا ،فعال و زنده به عنوان یک از اهداف راهبردی ارتقای کیفیت محیط
مصنوع شهری،همواره در صدر کار برنامه ریزان و طراحان شهری قرار داشته است.اهمیت این موضوع اساسا به جهت نقش موثری
است که این گونه فضاها در جامعه دارند و این مهم بارها از سوی بسیاری از دست اندرکاران مسائل شهری ،اجتماعی و روان شناسی
مانند (پاتریک گدس،1315:گوردون کالن  ،1353:کوین لینچ  ،1321:لوئیس مامفورد ،1321:جین جیکوبز ،1321:ادموند
بیکن ،1309:اموس راپاپورت 1300:و)...مطرح شده است(.پارسی .)11:1991:

دیدها و چشماندازها در مولفههای کیفیت محیط
در بررسی کیفیت محیط و در مطالعات بصری -زیباشناختی،همواره تفسیری از خصیصههای دیداری (بصری)محیط زیست
ساخته شده مورد توجه قرار داشته است.گوردنکالن نویسنده کتاب مشهور منظر شهری در دفاع از اهـمیت و نـقش خصیصههای
بصری کالبدی محیط مینویسد«:ما به مسائل دیداری(بصری)میپردازیم زیرا تقریبا تنها از این طریق است که ما محیط را
میشناسیم.ادراک بصری تنها وسیلهای مفید نیست،بلکه به یاد یادآورنده احساسات مـلموسی اسـت که در ذهن ما بهجای مانده
است(».فجر و توسعه.)99:1991،

عناصر تشکیل دهندۀ میدان
برای میدان ،اجزایی قابل تعریف هستند که مجموعۀ آن ها هویت میدان را در فرهنگ و تمدنی خاص تعریف می کند.هرمیدان
بطور عام واجد عناصر کناره ،بدنه،عنصر(یا عناصر) میانی ،میانه ،دسترسی ها و عملکرد غالب است.از میان عناصر و مفاهیم تعریف
کنندۀ میدان"جداره " و "میانۀ" آن مهم ترین ارکان هستند،که عالوه بر تعریف ظاهری و مادی میدان،در تعریف هویت ذهنی(یا
معنوی)و غ یر مادی آن نیز ایفای نقش می کنند.عملکرد میدان نیز به همراه سابقۀ تاریخی آن هویت ذهنی میدان را در خاطرۀ
شهروندان شکل می دهد .برخی ویژگیهای عناصر و اجزای میدان به شرح زیر قابل ذکر هستند:
جدول :4عناصر تشکیل دهندۀ میدان(.منبع :نگارنده)
عناصر میدان

تعاریف

جدارۀ میدان

جدارۀ میدان در وهلۀ اول خط یا سطح قائمی است که محدودۀ فضای میدان را به طور ذهنی یا عینی تعریف کرده
و آن را از فضاهای اطراف و کل شهر متمایز و تعریف می کند.

میانۀ میدان

مرکز میدان مفهومی است که در فرهنگ ایرانی اهمیت ویژه ای دارد.مرکز میادین ایرانی عمدتا تهی بوده و یا به
عناصری مقدس چون آب اختصاص می یافت،یا با انعطاف پذیری کامل،یا برپایی عملکردهای اصلی میدان تعریف
می شود.

عملکرد

میدان های ایرانی به تناسب فعالیت هایی که در کنارۀ خویش داشته اند،اعم از آن که عملکردشان شهری یا محله
ای بوده،غالبا مورد مراجعۀ عموم مردم بوده و به عنوان عملکردهای شهری ایفای نقش می نموده اند.

محدودۀ مطالعاتی
به منظور بررسی و مقایسۀ موضوعی فضا،محدودۀ مطالعاتی در این پژوهش ،فضای شهری میدان نقش جهان و میدان عتیق
وحوزه های پیرامونی آن است.

پیشینۀ میدان نقش جهان
پیش از آن که پا یتخت ایران از قزوین منتقل شده و اصفهان به پایتختی ایران صفوی برسد،در محل این میدان باغی گسترده
وجود داشته است،بنام«نقش جهان» ،این باغ نام خود را از شهری در آذربایجان گرفته که اینک به نام نخجوان خوانده می شود.این
باغ همچنین محل استقرار ابنیه دولتی و قصر حاکمان تیموری و آق قویونلوها بود.در آن زمان بخش میدانی باغ«،درب کوشک»نام
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داشت.این بخش در ضلع غربی میدان نقش جهان امروزی و در محل احداث کاخ عالی قاپو قرار داشته است.در دوران سلجوقیان
نیز،حداقل بخشی از باغ نقش جهان به نام «کوشک» معروف بوده است.پیش از سلطنت شاه عباس اول و پیش از ساخته شدن
میدان به شکل فعلی،این میدان محل اعدام و برگزاری برخی از مراسم های رسمی همچون جشن نوروز بوده است(.هنرفر12/15،
) 1929،بطور مثال اسکندربیک ترکمان در تاریخ عالم آرای عباسی در ذکر احوال شاه اسماعیل اول می نویسد که شاه عباس پس
از دو ما ه محاصرۀ شهر یزد به محمد کره(یکی از دولتمردان آن زمان که حکومت ابرقو را بر عهده داشت) دست یافته،او را در قفس
آهنین محبوس گردانیده و به فرمان او در میدان نقش جهان اصفهان به قتل رسانیده و جسد او را سوزاندند.از ابتدای سلطنت شاه
عباس نیز سطح میدان در اندازۀ بس یار بزرگتر از میدان کوشک سابق تسطیح شده و بارها مراسم چراغانی و آتشبازی و اعیاد ملی
در آن برپاشد.بطوری که نویسندۀ کتاب تاریخ عالم آرای عباسی در این کتاب ضمن بیان وقایع دوران سلطنت شاه عباس اول ،در
چندجا از نقش جهان نام می برد ،از آن جمله در برگزاری جشن نوروز سال هفدهم و برگزاری جشن نوروز سال بیست و
سوم(.هنرفر .)1901،11،میدان نقش جهان در زمان شاه عباس اول صفوی توسعه یافته و فرم و شکل امروزین خود را بدست آورده
است .برخی از مهم ترین ابنیۀ پیرامونی این میدان نیز در همین دوره ساخته شده است .این میدان در زمان ساخت و در تقابل با
میدان کهنه که مسجد جامع در آن قرار داشت ،میدان نو نامیده می شد(.شیخی.)1903،19،
برای تعیین قطعی زمان بنای میدان نقش جهان،دو سند تصحیح و مدون به شرح زیر در دست داریم:
 -1ولی قلی شاملو ،صاحب کتاب «قصص الخاقانی» ،که در دوران شاه عباس دوم می زیسته است ،تاریخ بنای میدان شاه و
چهار بازار اصفهان را در سال  1711هجری نوشته است(.زهتابیان(،)1995،1،هنرفر.)1929،15،
 -1سید عبدالحسین خاتون آبادی،مولف تاریخ «وقایع السنین و االعوام»،که با جانشینان شاه عباس کبیر معاصر بوده است،بنای
میدان نقش جهان را در سال  1711هجری ضبط کرده است(.هنرفر)1929،15،استاد محمد رضا اصفهانی که نام او بر کتیبۀ سر در
مسجد جامع عباسی حک شده است و استاد علی اکبر اصفهانی که نام او بر سر محراب مسجد شیخ لطف اهلل نوشته شده،دو معماری
هستند که میدان را طرح ریزی نموده و آن را به شکل فعلی بنا نهاده اند(.هنرفر )1929،19،احتمال دارد که بنای این میدان از روی
نقشۀ میدان حسن پادشاه در تبریز برداشت شده باشد.در واقع میدان نقش جهان در دوران صفویه در ارتباط با میدان قدیم شهر
ایجاد شد.ارتباط دادن میدان نقش جهان و بازار قیصریۀ آن به بازار واقع در اطراف میدان کهنه به خاطر چندین مسئله بوده
است:یکی به دلیل جلوگیری از نابودی بازار قدیم،چرا که ممکن بود بازار قدیم شهر در اثر ایجاد بازار جدید از رونق بیوفتد.مسئلۀ
دیگر استفاده از اعتبار،رونق و نفوذ منطقه ای شدید بازار قدیم به نفع بازار جدیدشهر بوده است.مسئلۀ بعدی ایجاد ارتباط ممتد و
پیاده رو و همچنین پیوستگی بین دو قسمت تجاری قدیم و جدید به وسیلۀ خیابان طویل و سرپوشیده ای به نام بازار بود تا مردمان
ضمن طی طریق این مسیر طوالنی با توجه به تنوع موجود در بازار احساس خستگی کمتری بکنند.بدین ترتیب طراحان و برنامه
ریزان شاه عبا س ،برای اتصال بخش جدید شهر به بخش قدیم آن ،بازار را که عمده ترین محور فعالیت های شهر بود،انتخاب کرده
و آن را تا میدان نقش جهان که نقطۀ اتکا و مرکز ثقل شهر جدید بود ادامه دادند و با این عمل نه تنها وضع مرکز قدیم شهر را
بهبود بخشیدند بلکه بالفاصله به مرکز جدید شهر روح و فعالیت مرکز کهن را تزریق کردند(.مشهدیزاده.)1993،99،

وضع موجود میدان نقش جهان
میدان نقش جهان ،میدانی مستطیل شکل و بسیار وسیع در قلب شهر اصفهان است که طول آن از شمال به جنوب کشیده
شده است .طول این میدان  570متر وعرض آن  159متر می باشد.میدان نقش جهان دارای چهار بنای منحصربفرد به نام های
مسجد جامع عباسی،عالی قاپو،مسجد شیخ لطف اهلل و سر در قیصریه در مرکز چهارضلع این میدان را غرفه های دو اشکوبه احاطه
کرده اند(دویست حجره دو طبقه در میدان وجود دارد(.شاردن )1921،19،،جهت قرارگیری طول میدان نسبت به محور شمال-
جنوب ،زاویه  15/11درجه و با جهت قبله زاویه ای دقیقا  195درجه( )15+37می سازد(.اوژنیو )1921،19،از طرف دیگر تعدادی
از قصور سلطنتی همچون کاخ چهل ستون و کاخ هشت بهشت به همراه کاخ عالی قاپو،مجموعه ای وسیع در غرب میدان را شکل
می دهند و مجاورت میدان با خیاب ان چهارباغ ،امکان ارتباط میدان با زاینده رود و ساحل زیبای آن را فراهم می کندکه نهایتا به پل
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های زیبای خواجو و سی و سه پل و از آن جا به باغات جنوب شهر پیوند می خورد(شاردن .)1921،19،میدان نقش جهان از جمله
میادین بسته ای می باشد که گرداگردش را بناهایی متفاوت محصور کرده است.زمان ساخت این میدان حوالی اواخر قرن شانزدهم
میالدی ( 1711هجری)است.

عکس  :6پالن میدان نقش جهان در اصفهان

عکس  :2تصویر سه بعدی از میدان نقش جهان

عناصر میدان نقش جهان
میدان نقش جهان از چهار عنصر اصلی مسجد جامع عباسی،مسجد شیخ لطف اهلل،کاخ عالی قاپو و سردر قیصریه و غرفه هایی
که بدنۀ میدان را می سازند،تشکیل شده است.ابتدا این مجموعه در یک طبقه ساخته می شود ،و طبقۀ دوم که به صورت طاق
نماهایی می باشند،بیشتر جنبۀ فرمال داشته و برای ایجاد تناسب مناسب میدان ایجاد شده است.این میدان جلوۀ دیگری از الگوی
کهن حیاط مرکزی در مقیاس شهری می باشد.این مجموعه به عنوان بزرگترین میدان شهری خاورمیانه را به خود اختصاص داده
است.
جدول:5بناهای اطراف میدان نقش جهان همراه با تعاریف و تصاویر
بناهای اطراف میدان

توضیحات بناها

مسجد جامع
عباسی(مسجد امام)

ورودی در جهت میدان نقش جهان و ورود به حیاط مسجد،در
جهت قبله وجود دارد.

مسجد شیخ لطف اهلل

کاخ عالی قاپو

57

در زمان شاه عباس بنا شد.این م سجد فاقد حیاط مرکزی می
باشد.ساختار قرارگیری گنبد بر روی یک اتاق با پالن مربع که
میراث معماری ســاســانی اســت.مرحوم پیرنیا معتقد اســت که
ســاختار مســجد شــیخ لطف اهلل برگرفته و تکامل یافتۀ گنبد
سلطانیه است.
این ب نا که ن مادی از ارت باط دســـت گاه حاکم بر مردم می
باشــد،مقتدرانه در ضــلع غربی میدان قرار گرفته اســت.ابعاد
متناسب فضاهای داخلی،آن را به مانند یک خانه،به محلی دنج
تبدیل کرده و اندازه های خارجی بر تناسبات عظمت گرای آن
تاکید می نمایند .ساختمان از شش طبقه ت شکیل شده و در
پنج مرحله ساخته شده است.

تصاویر بناها
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تصاویر بناها

بناهای اطراف میدان

توضیحات بناها

بازار قیصریه

همان گونه که ذکر شــد،اتصــال شــهر قدیم و شــهر جدید از
طریق بازار امکان پذیر شد.حلقۀ ات صال و نقطه عطف آن ،سر
در قیصــریه اســت که دقیقا در مقابل ســر در ورودی مســجد
جامع عباســی در ضــلع شــمالی میدان نقش جهان قرار گرفته
اســت.واژۀ قیصــریه از ســزاریوم،که نام بازارهای روم باســتان
بوده،اخذ شده است.

منبع :حضرتی فرد،افسانه و دیگران،)1931(،بازشناسی میدان به عنوان فضای عمومی شهری ارتقا دهنده تعامالت اجتماعی

پیشینۀ میدان عتیق
مجموعۀ میدان کهنه و مسجد جامع عتیق ،یکی از مهم ترین و اولین عناصر شهری محور تاریخی اصفهان است که در محل
تالقی خیابان های هاتف -مجلسی و عبدالرزاق -ولیعصر واقع شده است.بافت محدودۀ موردنظر دارای بافتی ارزشمند است که به
منظور برگرداندن و حفظ ارزش های تاریخی ابنیه و گذرهای موجود در این محدوده،موضوع احیاء و بازسازی آن مطرح شد.با توجه
به مستندات تاریخی موجود،میدان کهنه یا میدان عتیق اصفهان با محالت مسکونی مجاور آن جزء قدیمی ترین مراکز سکونتگاهی
شهر اصفهان به شمار می آیند.قدیمی ترین مراکز مسکونی اصفهان در درجۀ اول یهودیه و بعد از آن سکونتگاههای اطراف آن بوده
اند.شواهد تاریخی نشان می دهند که هسته های مذکور به خاطر مسائل قومی و مذهبی نمی توانستند به راحتی به یکدیگر
بپیوندند،ولی مابین آن ها مبادالت اقتصادی و فرهنگی برقرار بوده است.این میدان که احتماال در دورۀ سلجوقی پدید آمده بود از
رونق بیشتری برخوردار شد ،به طوری که دروازه های شهر به میدان ختم می شد و کاخ های سلطنتی ملکشاه سلجوقی نیز در کنار
آن قرار داشت.میدان کهنۀ اصفهان قرن ها قلب تپندۀ شهر محسوب می شد.با روی کار آمدن سلسلۀ صفویه و احساس نیاز در
ساخت میدان ی جدید با کارکردهایی جدید و با شکوه (میدان نقش جهان) ،رفته رفته از اهمیت میدان قدیم کاسته شد.
جدول  :1وضعیت میدان عتیق اصفهان در ادوار مختلف منبع :نگارنده
وضعیت میدان در ادوار مختلف

وضعیت میدان در دورۀ دییلمیان

وضعیت میدان در دورۀ صفویه

وضعیت میدان در دورۀ رضاخان

نقشۀ تغییر و تحول میدان

وضعیت میدان در دورۀ سلجوقیان

وضعیت میدان در دورۀ قاجاریه

وضعیت میدان در وضع موجود
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مشخصات وضع موجود محدودۀ طرح میدان عتیق
با وجود آن که مجموعۀ میدان کهنه و مسجد جامع در دوره های بعد از صفویه عملکرد شهری خود را که نشات گرفته از رشد
ارگانیک و پیوند تنگاتنگ آن با ساختار شهری بوده ،همچنان حفظ می نماید اما به خاطر همین ساختار فضایی ،میدان موردتعرض
عملکردهای مختلف قرار گرفته و از لحاظ کالبدی فرسوده و عمال به لحاظ فضای شهری به تدریج تحلیل می رود.می توان گفت
دستف روش های داخل میدان به تدریج به عناصر ثابت تبدیل شده اندتا آن جا که در حال حاضر چیزی از فضای میدان عهد سلجوقی
باقی نمانده و تشخیص دقیق حدو حدود کالبد اولیۀ میدان مشکل شده است.
مجموعۀ میدان کهنه و حوزۀ آن از درون ،دارای بافتی است فشرده و درهم تنیده ،باگذرهایی کم عرض و نفوذناپذیر که ضمن
دارا بودن مجموعۀ عناصر ارزشمند تاریخی و معماری با مشکالتی از قبیل کمبود شدید خدمات رفاهی و عمومی،فرسودگی بافت،
تعدد فعالیت های خرد با چهره ای نابهنجار ،عدم وجود کاربری های متناسب با شان و سابقۀ تاریخی آن ،همجواری فعالیت های
ناه مسان و آسیب های اجتماعی ،مواجه می باشد.در مقابل،فعالیت های تجاری خرده فروشی و عمده فروشی در بدنۀ محورهای
احداث شده بسیار قوی عمل کرده و موجب تنزل عمل عملکردی در داخل بافت درونی مجموعه شده است.روند سریع و رو به رشد
شهرنشینی در اصفهان و دگرگونی های عمیق در ز یر ساخت های اقتصادی شهر در هفتاد سال اخیرمنجر به مداخالتی در ساختار
شهر و به دنبال آن ساختار منطقۀ تاریخی و عناصر تشکیل دهندۀ آن شده است.میزان مشکالت و تحوالت کالبدی حاصل از
مداخالت به عمل آمده درسال های اخیر در بخش های مختلف محدوده متفاوت بوده است.
اصلی ترین مداخلۀ انجام شده بر پیکرۀ مجموعه ،احداث خیابان شمالی-جنوبی هاتف از کنارۀ غربی مسجد جامع و همچنین
احداث محور شرقی-غربی عبدالرزاق-ولیعصر و قطع راستۀ بازار قدیم می باشد .معابر مذکور موجب از هم گسیختگی بافت مجموعه
شده و بدین صورت فعالیت های جدید در حاشیۀ برش های ایجاد شده استقرار یافته و این امر موجبات رکود و حذف فعالیت های
سنتی و انتقال برخی فعالیت های درون آن به بدنۀ محورهای مذکور شده و به تدریج ان محورها را به عنوان محورهای شهری
(خدماتی و ارتباطی)تثبیت نموده است.با وجود این محور بازار در عین گسستگی توسط محور عبدالرزاق – ولیعصر نقش عمده ای
در انسجام و یکپارچگی مجموعۀ میدان داشته و عناصر واجد ارزش را به یکدیگر متصل می سازد.بدین ترتیب تداخل نقش فعالیتی
(خدماتی ) و ارتباطی،مسائل و مشکالت متعددی را در حال حاضر برای محدوده ایجاد نموده است.از لحاظ اجتماعی نیز بخش
زیادی از ساکنان این محدوده از اقشارکم درامد و غیر بومی هستند.
باتوجه به مسائل و مشکالت وضع موجود و نیز ارزش و اهمیت بافت تاریخی مجموعه،هرگونه اقدام در بهسازی و نوسازی
محدودۀ مذکور با توجه به ساختار اصلی کالبدی و اجتماعی و توانمندی های اقتصادی می تواند در جهت وحدت بخشی و ایجاد
پیوستگی عملکرد و انسجام کالبدی اتفاق افتد.این امر سبب می گردد تا رفته رفته محدودۀ قدیم شهر با رونق اقتصادی،فرهنگی و
اجتماعی مواجه گردد .طرح پیشنهادی ارائه شده برای مجموعۀ میدان عتیق و مسجد جامع اصفهان با توجه به قدمت این
بخش،وضعیت مو جود و رسیدگی به مسائل و مشکالتی که در حال حاضر با آن روبرو است تنظیم شده و در راستای تجدید حیات
و ترمیم کالبدی فضایی آن می باشد و کوشش شده است که راه حل هایی ارائه شود تا ضمن احیاء بافت تاریخی مذکور ،این بخش
به عنوان یک فضای شهری مدرن و به روز بتواند نقطۀ عطفی در فضاهای شهری اصفهان در حال و آینده به شمار آید.برپایِ چنین
نگرشی ،ساختار کالبدی -فضایی مجموعه،تحت تاثیر عوامل بنیادین مانند مالحظات تاریخی و تاثیرات ساختاری سیستم دسترسی
و شریان های اصلی در بافت محدوده،شکل گرفته است.تظاهرات کالبدی بناهای با ارزش به همراه حضور نمادین میدان دورۀ
سلجوقی و چیدمان عناصر پیشنهادی جدید ،کلیت فضایی مجموعه را می سازد.
ایدۀ طراحی مجموعۀ میدان کهنه بر اساس احیاء و بازسازی میدان قدیم و کلیۀ راه های ارتباطی و مسیرهای تاریخی اطراف
آن در نظر گرفته شده است ،تا هرج و مرج و آشفتگی ای که در طول تاریخ و بر اثر عوامل مختلف در این منطقه به وجود آمده
است به نظم دراید و برگی از پیشینۀ تاریخی شهر اصفهان زنده شود.درجهت نیل به این امر،شبکه معابری که بعداجهت کاهش
ترافیک شهری ساخته شد باید حذف گردد.ولی به دلیل آن که وجود این شبکه معابر الزامی است،در پی تهیۀ راه حل های مختلف
نهایتا به طراحی زیرگذرهایی در امتداد همان خیابان های موجود منجر شد تا در سطح ،میدانی کامال پیاده و به دور از هرگونه
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آلودگی های ناشی از عبور وسایل نقلیه سواری به وجود آید.تفکیک کلی مجموعه ،بر دو بخش خواهد بود:بخشی که بر اساس اصول
و مقررات حفاظتی،مرمت و ساماندهی خواهد شد که شامل اضالع غربی و جنوبی میدان می باشد و بخش دیگر اضالع شمالی و
شرقی مجموعه است که در راستای ارزشهای تاریخی بافت بازسازی و نوسازی خواهد شد.محور بازار و گذرهای اصلی که به نوعی
شکل دهنده و سازمان دهندۀ میدان هستند ،پیوند این مجموعه را با بافت مسکونی پیرامون آن برقرار می کند و سعی شده این
رابطۀ متقابل ،از طریق ترمیم عملکردی و کاربردی گذرهای اصلی به خصوص بازار بزرگ و امتداد آن در حاشیۀ میدان و پیش بینی
عناصر کالبدی – عملکردی جدید در جوار آن تقویت شود .میدان اصلی ،واحدهای تجاری،فضای باز میدان و رواق های اطراف را
شامل می شود.با توجه به فرم میدان که فضای باز آن را چهار ضلع به ابعاد مختلف(ضلع غربی،50ضلع جنوبی ،20ضلع شرقی ،193
ضلع شمالی  )110با ارزش تاریخی متفاوت تشکیل داده است.
این میدان در حال حاضر به علت وجود فعالیت های تجاری زیاد(خرده فروشی و عمده فروشی) و در نتیجه عبور و مرور وسایل
نقلیۀ سواری ،فراتر از ظرفیت میدان و خیابان های منتهی به آن ،یک گرۀ ترافیکی در محدودۀ طرح به حساب می آید.در طرح
پیشنهادی در این گره فضای باز( )voidدر نظر گرفته شده است تا ضمن نفوذ نور و هوا به فضای زیرگذر،منظر آسمان نیز از پایین
دیده شود .شرق گذر هارونیه از دیگر بخش های پروژه محسوب می شود.در این محوطه ،بناهای تاریخی ارزشمندی قرار دارد که
حفظ و نگهداری از آن ها می بایست در طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.کاربری هایی نظیر هتل ،فضاهای اداری،فضاهای
تفریحی و احیای عناصر تاریخی از مواردی است که در طرح هایی که برای این محدوده تهیه خواهد شد،پیش بینی می شود.

عکس  :9پالن مجموعۀ میدان عتیق اصفهان

عکس  :4تصویر سه بعدی میدان عتیق اصفهان

یافتههای پژوهش
پرسشنامۀ پژوهش بر اساس معیارهای مطلوبیت  ppsکه ش امل چهار عامل،دسترسی،آسایش و تصویر ذهنی،اجتماع پذیری و
کاربری است،مطرح گردیده است.محدودۀ مورد مطالعه جمعیتی معادل  111321نفر دارد،که به کمک فرمول کوکران  131نفر به
عنوان جامعۀ نمونه ،شامل  119مرد و  09زن انتخاب گردیدند.اطالعات گردآوری شده از طریق نرم افزار  spssتحلیل شده اند.
وضعیت جنسیت
150

وضعیت سن
100

113
78

100

91

50

50

82

11

7

0

0
مرد

زن

بر اساس نمودارازتعداد  131پاسخگو،تعداد  119نفر را مردان و
تعداد  09نفر را زنان تشکیل داده است.

15-20

20-30

30-40

40-50

بر اساس نمودار ازتعداد  131پاسخگو ،تعداد  11نفر سنی بین
 17-15سال،تعداد  31نفر سنی بین  97-17سال 91،نفر سنی
بین  17-97سال و در نهایت  0نفر سنی بین  57-17سال
داشته اند.
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عملکرد دسترسی میدان عتیق
60
40
20
0

عملکرد دسترسی میدان نقش جهان
100

43.2
24

19.7

50

13.1

5.9

0

یافته های پژوهش نشان می دهد میزان 13/0درصد میدان عتیق
را با عملکرد دسترسی سواره مناسب،پیادۀ نامناسب.میزان
19/1درصد سوارۀ نا مناسب و پیادۀ مناسب،میزان 11درصد
هردو عملکرد سواره و پیاده را مناسب و میزان 19/1درصد هردو
عملکرد سواره و پیادۀ میدان را نامناسب دانسته اند.
میزان امنیت،پاکیزگی و فضای سبز میدان
نقش جهان

ارزیابی وضعیت پارکینگ میدان نقش
جهان و عتیق
50.2

60
40
20
0

28.6
9.37 11.8

50

37.8
10.7

1.5

به میزان به میزان به میزان به میزان
بسیار کم
کم
متوسط
باال

با بررسی یافته های پژوهش،در مورد ارزیابی وضعیت پارکینگ
های میدان نقش جهان و عتیق پی برده می شود که میزان 11/9
درصد از پاسخگویان هردو میدان را مناسب،میزان  3/90درصد
میدان عتیق را نامناسب و میدان نقش جهان را مناسب  ،میزان
 57/1درصد میدان عتیق را مناسب و نقش جهان را نا مناسب
ومیزان  19/2درصد هردو میدان را نامناسب ارزیابی کرده اند.

در ادامۀ بررسی یافته های پژوهش  57 ، ،درصدمیزان امنیت و
پاکیزگی میدان نقش جهان را به میزان باال 90/9 ،به میزان
متوسط  17/0،درصد به میزان کم و  1/5درصد به میزان بسیار
کم ارزیابی کرده اند

میزان امنیت،پاکیزگی و فضای سبز میدان
عتیق

میزان تعبیه وسایل رفاهی و مبلمان شهری
میدان نقش جهان

37.6

40
20

13.1

31
18.3

0
به میزان به میزان به میزان به میزان
بسیار کم
کم
متوسط
باال

در ادامۀ بررسی یافته های پژوهش  19/1 ، ،درصد میزان امنیت
و پاکیزگی میدان عتیق را به میزان باال 90/2،به میزان متوسط
91،درصد به میزان کم و  19/9درصد به میزان بسیار کم ارزیابی
کرده اند.
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25.4
1.2

یافته های پژوهش نشان می دهد 1/1درصد میدان نقش جهان
را با عملکرد دسترسی سواره مناسب،پیادۀ نامناسب.میزان 20/5
درصد سوارۀ نا مناسب و پیادۀ مناسب،میزان  15/1درصد هردو
عملکرد سواره و پیاده را مناسب و میزان  5/3درصد هردو
عملکرد سواره و پیادۀ میدان را نامناسب دانسته اند.
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به تعداد
زیاد

به تعداد به تعداد کم به تعداد
بسیار کم
متوسط

یافته های پژوهش نشان می دهد میزان  1/1درصد میزان تعبیه
وسایل رفاهی و مبلمان را در میدان نقش جهان به تعداد
زیاد،میزان 29/9درصد به تعداد متوسط ،میزان  19/0درصد به
تعداد کم و میزان  11/9درصد به میزان بسیار کم ارزیابی کرده
اند.
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میزان تعبیه وسایل رفاهی و مبلمان شهری
میدان عتیق
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0.05
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0

ارجحیت کیفیت فضایی برای قدم زدن
100

81.2

50
6.23

10.5

2

0
به تعداد
زیاد

مدان نقش میدان عتیق هردو
جهان

به تعداد به تعداد کم به تعداد
بسیار کم
متوسط

هیچکدام

یافته های پژوهش نشان می دهد میزان  775درصد میزان تعبیه
وسایل رفاهی و مبلمان را در میدان عتیق به تعداد زیاد،میزان
19/3درصد به تعداد متوسط ،میزان  52/1درصد به تعداد کم و
میزان  13/1درصد به میزان بسیار کم ارزیابی کرده اند.

با بررسی یافته های پژوهش در مورد ارجح بودن فضا برای قدم
زدن پی برده می شود که میزان  91/1درصد از پاسخگویان
میدان نقش جهان،میزان  2/19درصد میدان عتیق،میزان 17/5
درصد هردو میدان و میزان  1درصد از آن ها هیچ کدام را
مناسب قدم زدن ندانسته اند.

میزان رضایت از بعد زیبایی و تناسبات
میدان عتیق

میزان رضایت از بعد زیبایی و تناسبات
میدان نقش جهان
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در ادامۀ بررسی یافته های پژوهش در مورد میزان رضایت از
زیبایی و تناسبات میدان عتیق نتیجه گرفته می شود که5/2
درصد به میزان بسیار زیاد 57،درصد به میزان زیاد 99/5،درصد
به میزان متوسط و  5/3درصد به میزان کم رضایت داشته اند.

در ادامۀ بررسی یافته های پژوهش در مورد میزان رضایت از
زیبایی و تناسبات میدان نقش جهان نتیجه گرفته می شود که
2درصد به میزان بسیار زیاد 21/0،درصد به میزان زیاد 11،درصد
به میزان متوسط و  0/9درصد به میزان کم رضایت داشته اند.

میزان تعلق خاطر و وابستگی به میدان
عتیق

میزان تعلق خاطر و وابستگی به میدان
نقش جهان
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میزان متوسط و  91/1درصد به میزان کم به میدان عتیق
وابستگی و تعلق خاطر دارند.
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به میزان به میزان به میزان به میزان
کم
متوسط
بسیار زیاد زیاد

یافته های پژوهش نشان می دهد  10/1درصد از پاسخگویان به
میزان بسیار زیاد  19/3،درصد به میزان زیاد 10،درصد به میزان
متوسط و  11درصد به میزان کم به میدان نقش جهان وابستگی
و تعلق خاطر دارند.
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میزان تعاون وتعامل دوستانۀ مردم در
میدان نقش جهان
60
40
20
0

52.6
36
5.3

6.1

به میزان به میزان به میزان به میزان
کم
متوسط
بسیار زیاد زیاد

میزان تعاون وتعامل دوستانۀ مردم در
میدان عتیق
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به میزان به میزان به میزان به میزان
کم
متوسط
بسیار زیاد زیاد

یافته های پژوهش نشان می دهد میزان 5/9درصد از پاسخگویان
به میزان بسیار زیاد ،میزان  2/1درصد به میزان زیاد،میزان 51/2
درصد به میزان متوسط و میزان 92درصد به میزان کم میدان
نقش جهان را دارای تعاون و تعامل مردمی ارزیابی کرده اند.

یافته های پژوهش نشان می دهد میزان19/1درصد از
پاسخگویان به میزان بسیار زیاد ،میزان11درصد به میزان
زیاد،میزان 19/0درصد به میزان متوسط و میزان 11/1درصد به
میزا ن کم میدان عتیق را دارای تعاون و تعامل مردمی ارزیابی
کرده اند.

میزان انگیزۀ فعالیت های جمعی میدان
نقش جهان

میزان انگیزۀ فعالیت های جمعی میدان
عتیق
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50.2

18.1

25.1

6.6

یافته های پژوهش نشان می دهد پاسخگویان ،میزان انگیزۀ
فعالیت های دسته جمعی را در میدان نقش جهان 57/1،درصد
به میزان بسیار زیاد 19/1،درصد به میزان زیاد 15/1،درصد به
میزان متوسط و  2/2درصد به میزان کم تخمین زده اند.
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0
مناسببسیار نامناسب
میزانبهنامیزان
مناسب
مناسب به
به میزان بسیاربه میزان

بر اساس یافته های پژوهش،ساکنان میدان نقش جهان دسترسی
و تامین خدمات جزءو خرده فروشی را  5/5درصد به میزان بسیار
مناسب 90/2،درصد به میزان مناسب 91/1،درصد به میزان
نامناسب و  11/0درصد به میزان بسیار نامناسب ارزیابی کرده
اند.
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2.4

0
متوسط میزان کم
به
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میزان به
به میزان بسیاربهزیاد

یافته های پژوهش نشان می دهد پاسخگویان ،میزان انگیزۀ
فعالیت های دسته جمعی را در میدان عتیق17/9،درصد به
میزان بسیار زیاد11/1،درصد به میزان زیاد 19/1،درصد به میزان
متوسط و  1/1درصد به میزان کم تخمین زده اند

دسترسی به خدمات جزء و خرده فروشی
میدان نقش جهان
32.2

44.1
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دسترسی به خدمات جزء و خرده فروشی
میدان عتیق
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میزانبه نامیزان
بسیارمناسب بهمناسب
به میزان به میزان

بر اساس یافته های پژوهش،ساکنان میدان عتیق ،دسترسی و
تامین خدمات جزءو خرده فروشی را  10/5درصد به میزان بسیار
مناسب 55/3،درصد به میزان مناسب 12/1،درصد به میزان
نامناسب و 775درصد به میزان بسیار نامناسب ارزیابی کرده اند.
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علت حضور در میدان عتیق

علت حضور در میدان نقش جهان
60
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فضاهای تاریخی
دوستان و اقوام
بازدید از
خریدو دیدار
تعامل
پیاده روی وقدم زدن

یافته های تحقیق نشان می دهد میزان  99/1درصد از
پاسخگویان ،علت حضور خود را در میدان نقش جهان برای پیاده
روی و قدم زدن،میزان  15درصد برای خرید،میزان  91/1درصد
برای تعامل با اقوام و دوستان و  1/0درصد برای بازدید فضاهای
تاریخی اعالم نموده اند.
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میدان نقش میدان عتیق هردو میدان هیچکدام
جهان

در ادامۀ یافته های پژوهش نتیجه گرفته می شود که میزان
 25/5درصد از پاسخگویان میدان نقش جهان را برای گردهمایی
ها دارای اولویت می دانند،میزان  5/0درصد میدان عتیق را دارای
اولویت می دانند،میزان  19/3درصد هردو میدان را مناسب و
میزان  3/3درصد هیچکدام از میادین را مناسب ندانسته اند.

26.1
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0
فضاهای تاریخی
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بازدید از
خریدو دیدار
تعامل
پیاده روی وقدم زدن

یافته های تحقیق نشان می دهد میزان 13/1درصد از
پاسخگویان ،علت حضور خود را در میدان عتیق برای پیاده روی
و قدم زدن،میزان 13/3درصد برای خرید،میزان 1/3درصد برای
تعامل با اقوام و دوستان و 12/1درصد برای بازدید فضاهای
تاریخی اعالم نموده اند.

اولویت فضا برای برگزاری گردهمایی ها و
جشن
80

49.9

تاثیر بعد تاریخی بودن فضا بر تعداد کاربران
فضا
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15.6

بی تاثیر

در پایان یافته های پژوهش نتیجه گرفته می شودکه میزان
19/0درصد از پاسخگویان ،تاثیر ابعاد تاریخی فضارا بر تعداد
کاربران فضا به میزان بسیار زیاد 13/9.،درصد به میزان
زیاد 11/1،درصد به میزان کم و  15/2درصد به میزان بی تاثیر
ارزیابی نموده اند.

بحث و نتیجه گیری
امروزه ارتقا کیفیت محیط در عرصهها و فضاهای عمومی شهری منظور باالبردن قابلیت حضورپذیری این عرصهها،در دستور کار
طراحان شهری قرار دارد.در فرآیند ارتقا کیفیت محیط عالوه بر ویژگیهای فیزیکی،کالبدی و زیباشناختی،ویژگیهای روانشناسی
اجتماعی،عملکردی و زیستمحیطی نیز باید مورد تـوجه قـرار گـیرد.در فرآیند ارتقا کیفیت محیط ،افـزایش قـابلیت حـضورپذیری،از
طریق غنیتر کردن تجربه حضور شهروندان در عرصههای عمومی شهری صورت میپذیرد.حضورپذیری بهینه عرصههای عمومی،از
طریق زمینهسازی برای ایجاد خاطرهای فردی و جـمعی لذتـبخش ،شکلگیری تـصویر ذهنی واضح ،خوانا و مطلوب از حضور در
عرصهی عمومی را در ذهن نـاظرین فـضا موجب میشود.
مجموعۀ میدان نقش جهان با دارا بدون چهار بنای منحصربفرد و در مجاورت و دسترسی با خیابان چهارباغ ،مسیر رودخانۀ
زاینده رود ،پل های زیبای شهر و بازارهای سرپوشیده ،ترکیبی کامل از فضاهای تاریخی،اجتماعی و اقتصادی است و مجموعۀ میدان
عتیق در دل کهن ترین بافت شهر و در مجاورت مسجد جامع و بناهای تاریخی متعدد ،به منظور احیاء ارزش های فراموش شدۀ
بافت،حل مشکالت فرسودگی کالبدی و عملکردی و کاربری های نامتناسب با شان تاریخی آن،واقع شده و استقرار یافته است.در
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حقیقت هر دو مجموعه دارای ویژگی مشترک وجود داشتن در بافت تاریخی هستند که خود نقطه قوتی به شمار می رود،اما تفاوتهای
ساختاری کالبدی و کاربری های آن ها باعش شده تا درجات کیفی مختلفی رو در این دو فضای شهری مشاهده نماییم.
با بررسی از یافته های پژوهش از معیار دسترسی نتیجه گرفته می شود میدان عتیق و نقش جهان هردو از نظر دسترسی پیاده
مناسب و معقول هستند،میدان عتیق دارای تامین پارکینگ مناسب تری نسبت به میدان نقش جهان است .میزان هشتاد درصد از
پاسخگویان میدان نقش جهان را برای پیاده روی انتخاب کرده اند و تنها شش درصد از آن ها مایل به پیاده روی در میدان عتیق
بوده اند،که بسیار ناچیز و اندک است .همچنین با بررسی معیار آسایش و تصویر ذهنی در می یابیم مردم میزان امنیت،پاکیزگی و
فضای سبز میدان نقش جهان را بیشتر از میدان عتیق ارزیابی کرده اند.تعبیۀ وسایل رفاهی و مبلمان شهری در میدان نقش جهان
به میزان م توسط و در میدان عتیق بسیار کم است.هم چنین رضایت بیشتری ازتناسبات ظاهری و ابعاد زیبایی شناسی میدان نقش
جهان نسبت به میدان عتیق وجود دارد و ساکنان هردو میدان تقریبا به میزان مساوی تعلق خاطر و وابستگی دارند.
در بررسی معیار اجتماع پذیری نتیجه میگیریم میزان تع امل دوستانه و انگیزه برای فعالیت های جمعی در هر دو میدان به
میزان متوسط و معقولی وجود دارد،و از تحلیل معیار کاربری و فعالیت ها،در می یابیم که دسترسی و تامین خدمات خرده فروشی
برای ساکنان میدان عتیق وضعیت بهتری نسبت به میدان نقش جهان دارد.بیشترین علت حضور مردم در میدان نقش جهان برای
پیاده روی و تعامل با دوستان و اقوام است و بیشترین علت حضور مردم در میدان عتیق برای خرید و سپس بازدید از بافت تاریخی
است که کارکردی متفاوت از میدان نقش جهان است.هردو فضا دارای پتانسیل برای برگزاری جشن ها و گردهمایی ها می باشند.
در نهایت میدان نقش جهان ،دارای امتیاز باال در معیارهای دسترسی و آسایش و تصویر ذهنی است و میدان عتیق دارای امتیاز
باال در معیارهای اجتماع پذیری و کاربری ها دارد،در این حال میدان نقش جهان با این که از لحاظ تامین دسترسی سواره و
پارکینگ و تعبیه مبلمان کافی در وضعیت نامناسبی قرار دارد ،اما به دلیل وجود مولفۀ معنا ،به عنوان فضای شهری با کیفیت برای
پیاده روی و تعامل مردمی کاربرد دارد .در مقایسۀ میدان عتیق با میدان نقش جهان این تناقض عمده به دلیل عدم وجود "معنا"
و "کمبود خاطره انگیزی" فضا و همچنین عدم سنخیت در "قدمت" معماری ابنیه و فضاهای اطراف بالفاصله بعد از ایجاد آن کامال
مشهود است .تغییرات رو به رشد شهر و بافت قدیم اطراف میدان با وجود آثار و ابنیۀ ارزشمند و متعددی چون مسجد جامع و بازار
این بخش را دچار تناقض کرده است.یعنی در حقیقت یک میدان نوپا در زمینه و عرصه ای با هویت ایجاد گشته است.البته این فضا
به دلیل مجاورت با بازار قدیمی ،پتانسیل ایجاد شدن به یک مرکز فعال گردشگری و نقطۀ عطف و استقرار مردم در فضا که بتواند
ریشه های قوی حیات شهری را تامین کند دارا می باشد.
در پایان می توان گفت نتایج پژوهش با نتایج مبانی نظری هم راستا می باشد و نشان می دهد که بعد تاریخی و زمانی یک
فضا ،در میزان احساس تعلق و تعامالت اجتماعی ،تاثیرگذاری بسیار چشمگیری دارد و ابعاد اجتماعی برای کاربران فضا دارای اهمیت
بیشتری نسبت به ابعاد کالبدی و عملکردی است،همان گونه که مشاهده شد فضایی که دارای امکانات عملکردی مناسبی نیست به
دلیل احساس تعلق و نقش انگیزی در تعامالت مردمی جایگاه خود را همچنان حفظ می کند و از تعداد کاربران فضا کاسته نمی
شود.
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بررسی چهارچوب نظری فضای شهری وتاثیرات نیروهای موجود
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خوشرخ*9

 -1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 -1دانشجوی دکتری تخصصی معماری اسالمی دانشکده معماری
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چکیده
فضای شهری به عنوان یکی از ارکان هویت ساز شهرهای ایرانی در طول سالیان متمادی تحت تاثیر آموزه ها و
الگوهای فکری وهنری اسالم شکل گرفته و تحت تاثیر نیروهای مختلفی از قبیل زمان-اداری-اقتصادی-سیاسی و
نیروی اجتماعی بوده لیکن در عصر حاضر با تغییر وتحول در عرصه ی معماری وشهرسازی فرایند طراحی وخلق
فضای شهری به افول گراییده ونقشی معیوب از هویت معماری ایرانی-اسالمی را تبیین می نماید .موضوع این
مقاله بیان چهارچوب نظری فضای شهری و تاثیرات نیروهای موجود در شکلگیری شهر(بانگرش زیباشناختی).
این چارچوب مارا در تحلیل و شناخت فضاهای شهری ی اری میرساند .بی توجهی به اصول طراحی و عدم تطابق
اصول و معیارها با شرایط فرهنگی روزبخشی از مساله این مقاله است .میتوان عنوان نمود که برای دسترسی به
فضای شهری با کیفیت باید امکان تعامل نیروها درحد بیشینه فراهم گردد از سوی دیگر فضای شهر توسعه یافته
وآن را به مثابه عرصه ای عمومی-اجتماعی -فرهنگی و کالبدی معرفی میکند که نه فقط میبایست واجد
ویژگیهای زیبایی شناختی باشد بلکه باید به عنوان فضای شهری بستر حیات مدنی شهر باشد.به این ترتیب فضای
شهری نه تنها با فرم بلکه بامحتوایش کامل میگردد.
واژگان کلیدی :فضای شهری  ،مکان ،نیروهای اجتماعی وفرهنگی ،زیبا شناختی

مقدمه
از آن جا که پیدایش شهرها و آغاز شهرسازی و شهرنشینی با نیاز با جمع و در جمع بودن و در یک کالم ،اجتماعی بودن
انسانها رابطهی تنگاتنگ دارد ،و از سوی دیگر این روابط برای شکلگیری و تعاملپذیری نیاز به فضاهایی مخصوص به خود دارد،
فضای شهری محل ظهور و تجلی روابط اجتماعی انسان ها در طول تاریخ بوده و حتی نوع و کیفیت فضاهای شهری کامالً در تجلی
این روابط مؤثر واقع میگردیده است .بنابراین ،یکی از مهمترین عناصر بافت شهری ،فضای شهریست که در طول زمان و همزمان
با تاریخ ملتها شکل گرفته و همواره در حال تحول بوده است .در واقع ،فضای شهری مرکز فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی شهرها بوده و گاه چنان با حیات جوامع انسانی عجین بوده است که خود آن فضای شهری به عنوان بخشی از تاریخ آن
ملتها و جوامع قلمداد میشود و گاهی حتی آن فضای شهری به نماد و نشانهی آن شهر و حتی آن ملت تبدیل شده است .این
مسأله نشان دهنده ی اهمیت فضای شهری در زندگی و حیات مادی و معنویِ جوامع در طول تاریخ میباشد(طغیانی .)1999 ،مرور
تاریخی رشد شهر طی دوره های گوناگون می تواند منجر به دریافت اطالعات جامعی از شرایط اجتماعی،اقتصادی وسیاسی در تمام
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دوره ها باشد .فضاهای شهری،درتاریخ شهر وشهرسازی ایران و به ویژه بعد از ورود اسالم به این کشور  ،دارای هویت واعتبار خاصی
بوده و همواره متأثر از فرهنگ وتمدن غنی ایران واسالم بوده است .
از همین رو ،این مقاله ضمن بررسی تعاریف مختلف ارائه شده از فضای شهری ،زیبایی شناسی  ،بررسی و تحلیل نیروهای موثر
بر تحوالت شهری ارایه شده و دامنه و حوزه اثرگذاری آن می پردازد .در پایان نیز نتایج مطالعات انجام گرفته ارائه میگردد.

مفهوم فضای شهری و نظریه ها
موضوع فضای شهری و تولید آن در تاریخ اندیشه شهرسازی سابقه طوالنی دارد و عمر آن تقریبا به عهد باستان می رسد.
مطالعه تاریخ فضاهای شهری نشان می دهد این موضوع در عهد باستان به عنوان محصولی زیباشناختی هیچگاه از مقصودی که این
فضاها در جهت آن ساخته می شدند جدا نبوده است و شهر همان قدر یک اثر هنری اندیشیده شده بود که امری عملکردی .از اواخر
قرن هجدهم مفهوم فضای شهری دگرگون شد و گسستی بین شکل ساخته شده از عمل انسانی در بین معماران رواج یافت(پارسی،
 .)1991در ابتدا قرن بیستم با رشد جنبش ها و اندیشه های گوناگون اعم از جنبش زیبا سازی ،فوتوریسم ،اکسپرسیونیسم ،کوبیسم،
کونستروکتیویسم و سپس مدرنیسم ،تلقی از مفهوم فضای شهری دستخوش دگرگونی شد .از آغاز دهه  27قرن بیستم تا کنون
مفهوم فضای شهری با رجعت به کامیلوسیته ،گدس ،مامفورد و سایر فرهنگ گرایان و طرفداران آمایش انسانی در شهر که در زنده
نگه داشتن مفه وم و اثر فضای شهری خدمت بزرگی کرده بودند ،متکی به این استنباط است که  :فضای شهری جزیی از ساخت
شهر است "که از کلیت هماهنگ و پیوسته برخوردار بوده" و از حیث فیزیکی "دارای بدنه محصور کننده" می باشد .این فضا باید
واجد نظم و زیبایی بوده و برای فعالیت های شهر سازمان پیدا کند و هم بخشی از ارگانیسم زنده شهر است که با شرایط اجتماعی
و اقتصادی و فنی در حال تغییر مرتبط است.
در برداشت و تلقی از فضا در طول تاریخ معماری ،سه مرحله را میتوان مطرح کرد .مرحلهی نخست که نمونهی آن مصر باستان،
سومر و یونان است ،فضای معماری با جابهجایی و بازی حجمها ساخته میشود و به فضای داخلی کمتر توجه شده است .در مرحلهی
دوم ،که در نیمه ی دوم تمدن رومیان آغاز شده ،فضای معماری مترادف با فضای مجوف شدهی داخل ساختمان است .مرحلهی
سوم ،در آغاز قرن بیستم شکل گرفت که با برچیدنِ دید منفرد پرسپکتیوی که منجر به انقالبی بصری شد ،درک و استنباط ما از
فضای معماری و شهری ،به مثابهی پذیرفتن و ستایش از کیفیتهای ساختمانهای منفرد و مجزای ساطع کنندهی فضا ،و همچنین
یافتن قرابتی با مرحلهی نخستین و باستانیِ درک فضا از نتایج بنیادی این تحول بود( .مدنیپور.)1903:5-15 ،
اما تعاریف نقل شده در مورد فضای شهری نیز از منظرهای گوناگون ارائه شدهاند که کامالً وابسته به جهانبینی ارائه کنندگان
این تعاریف است .در این جا نمونههایی از این تعاریف آورده شدهاند.
راب کریر دربارهی تعریف مفهوم و فضای شهری چنین میگوید« :اگر بخواهیم مفهوم فضای شهری را بدون تحمیل معیارهای
زیباشناختی روشن کنیم ،ناگزیریم فضاهای بین ساختمانها را در شهرها و دیگر مکانها ،فضای شهری قلمداد کنیم .این فضا از
نظر هندسی با نمادهای گوناگون محصور میشود .فقط وضوح ویژگیهای هندسی و کیفیتهای زیباشناختی آن است که به ما
اجازه می دهد ،آگاهانه فضای باز بیرونی را فضای شهری تلقی کنیم .فضای باز بیرونی به منظور تحرک در هوای آزاد و با تقسیمات
عمومی ،نیمه عمومی و خصوصی تعریف میشود» (کریر.)1905:15 ،
زوکر فضای شهری را ساختاری سازمان یافته ،آراسته و واجد نظم به صورت کالبدی برای فعالیتهای انسانی و استوار بر قواعد
معین و روشن میداند؛ که این قواعد عبارتاند از :ارتباط میان شکل و بدنهی ساختمانهای محصور کنندهی هم شکل و یکدست،
با متنوع بودن آنها ،ابعاد مطلق بدنهها نسبت به پهنا و درازای فضایی که در میان گرفته شده ،و زاویهی گذرها یا خیابانهایی که
به میدان میرسند ،و سرانجام موقعیت و محل بناهای تاریخی ،آبنماها و قوارهها یا عناصر سه بعدی دیگر که میتوان بر آنها تأکید
کرد(توسلی ،بنیادی ).
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برونو زوی فضا را ذات معماری میداند و از همین تعریف برای فضای شهری پیروی میکند و چنین بیان میکند« :جایی که
خیابانها ،میدانها ،پارکها ،زمینهای بازی و باغها همگی فضاهایی خالیاند که محدود شدهاند یا طوری تعریف شدهاند که فضایی
محصور پدید آورند ،این همان فضای شهریست( ».مدنیپور.)1903:17 ،
در تعریف دیگری از فضای شهری ،چنین آمده است« :فضای شهری به مفهوم صحنهایست که فعالیتهای عمومی زندگی
شهری در آنها به وقوع میپیوندند .خیابانها ،میدانها و پارکهای یک شهر فعالیتهای انسانی را شکل میدهند( ».بحرینی:
.)1900:919
در نهایت تعبیر دیگری نیز میتواند از مفهوم فضای شهری ارائه شود و آن مفهوم ،در حقیقت ادراکیست که انسان با توجه به
جمیع جهات از یک شهر در ذهن خویش دارد .این مفهوم به عنوان هویت معنایی و معنوی و ادراک معنایی و ذهنی انسان از شهر
مطرح میباشد که مشتمل بر ویژگیها و اتفاقات و فعالیتها و آداب و هنجارهاییست که در کلیت شهر به عنوان یک واحد میگذرد.
به این ترتیب ،مجموعه ای از ذهنیات و اتفاقات تاریخی ،وقایع اتفاقیه ،انتظارات و خاطرات که میتوانند کلیات فضای شهر را به
عنوان یک پدیده تعریف کنند ،به نحوی فضاهای جزئی در شهر و یا آنچه را که تاکنون فضای شهری نامیده شده است ،تحت تأثیر
قرار میدهند(نقیزاده.)1992:101 ،
بنابراین می توان این گونه برداشت کرد که ؛ فضای شهری آن دسته از فضاهای عمومی داخل شهر و عرصۀ بیرونی فضای
معماری است که دارای ویژگی های خاص کالبدی و برتری های زیباشناختی نسبت به سایر فضاها باشد و بستری برای تبلور عینی
و ملموس تعامالت اجتماعی و ارتباطات رو در روی مردم فراهم آورد و عموم مردم بتوانند به آن دسترسی فیزیکی و بصری ،در تمام
اوقات و ایام سال و به طور رایگان داشته باشند.1

مکان شهری و تفاوت آن با فضای شهری
در حالی که فضا را گستره ای باز و انتزاعی می بینیم ،مکان بخشی از فضاست که به وسیله ی شخصی یا چیزی اشغال شده
است و واجد بار معنایی و ارزشی است (مدنی پور.)1991،91،مکان مرکز«ارزش محسوس» است ،همراه با امنیت وپایداری که در
آن نیاز های زیست شناختی برآورده می شود .هویت یک مکان آمیزه ای خاص است از روابط اجتماعی و بدین علت ،همواره «بدون
ثبات،مجادله ای و چندگانه » می شود(مدنی پور .) 1991،99،به عبارتی دیگر و چنانکه تا کنون در میان طراحان شهری مرسوم
بوده است  ،مکان تکامل یافته ی فضا است .یک فضای خام ،تبدیل به مکانی سرشار از معنا و اشاره می شود و با منطقی حسی و
معین ،مکان به عنوان جزو کو چکتری می شود که با مداخله ی انسانی تغییر کرده و مفهومی خاص یافته است).(RelphT1976
رسالت معماری و شهرسازی را می توان در این موضوع دانست که فضای خام را به مکان تبدیل می کند که به مفهوم بالفعل سازی
محتوای بالقوه محیط می باشد (شولتز  .)1997،15،فضای شهری را می توان مکانی دانست که در آن نیروهای گوناگون به گفته گو
می پردازند .بنا براین ،ممکن است حوزه ای شامل تعریف مکان باشد ولی فضای شهری را پوشش ندهد و برعکس .اگر حوزه ای
بخواهد فضای شهری باشد هم باید مکان باشد وهم محل گفت و گو وتعامل نیروها .بسیاری از فضاهای کنونی شهرها حتی مکان
شهری نشده اند و هنوز فاصله زیادی تا فضای شهری دارند.

نیروهای موثر بر تحوالت شهری
عوامل و نیروهای مختلفی در تحول و تغییر شکل کالبدی شهرها موثر هستند در صورتی که شهر ،متشکل از ساخت اصلی و
ساخت غیر اصلی فرض شود (بذرگر .)1991،هر دو بخش تحت تاثیر عواملی چون شرایط طبیعی واقلیمی ،نیروهای اقتصادی ومالی
نیروهای سیاسی و مدیریتی ونیروهای اجتماعی وفرهنگی دچار تحول وتطور میگردند .بدیهی است هدایت تحوالت شهر در قالب
اجرای طرح های توسعه ی شهری  ،نیازمند دانش کافی از چگونگی تاثیر این عوامل در تولید فضاهای شهری است .نیروهای
اجتماعی و فرهنگی مجموعه موازین و هنجار های نهادین جامعه است که به واسطه ارزش ها از قدرت و نیروی الزم برای به هنجار
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کردن مردم بر خوردار است  .لذا کلیه رسوم  ،آداب اجتماعی  ،سنن  ،تشریفات مناسک  ،قوانین  ،مقررات  ،اخالقات  ،دانش های
عامه  ،آگاهی ها  ،شیوه های قومی و ارزش های ناظر بر آنها جز نیروهای اجتماعی _ فرهنگی هستند .این عناصر که از کارکرد
های منظم نهادها هستند  ،هم دارای جنبه ی عمومی اند و هم می توانند گروهی و طبقاتی باشند  .نیروهای اجتماعی _ فرهنگی
را نباید با مصادیق و عاملین نیرو یعن ی افراد و گروه ها یکی کرد  .بسیاری از متفکران مانند هاروی با تاکید بر جنبه ی طبقاتی
جامعه  ،ایدئولوژی طبقاتی را نیروی اصلی می داند و اشکال فضایی را بیان ایدئولوژی طبقاتی بشمار می آورند  ،در حالی که افرادی
مانند گیدنز نهاد ها را عامل و نیروی اساسی می دانند  .به هرصورت  ،ایدئولوژی به عنوان مجموعه اندیشه ها و اصول به هم پیوسته
حقوقی  ،اقتصادی  ،دینی  ،اجتماعی و سیاسی مدون و نهاد به عنوان الگوی فعالیت ها که مجموعه ای از آداب و موازین  ،آنها را
در بر گرفته  ،جوانب تعریف فوق اند.
نیروی اجتماعی و فر هنگی بر حسب محتوای درونی سه کارکرد دارد  :اول به عنوان مضمون دوران  ،دوم به عنوان عامل تعیین
کننده نظام فعالیت و سوم به عنوان عامل تعیین کننده پایداری فضا .
نیروی اجتماعی و فرهنگی در مقیاس تاریخی و جهانی با شکل بوم شناختی جوامع رابطه ای مستقیم وجود دارد .
در سر آغاز قرن بیست و یکم جهان ما به تدریج به عصری پا می گذارد که مضموم تاریخی _ اجتماعی جدیدی را به ارمغان
می آورد که ترکیب توده _ فضا و محتوای فضای شهری عصری قاطع دارد  .کثرت گرایی  ،مشارکت فعال و همه جانبه مردم  ،قانون
گرایی  ،عقالنیت  ،مردم ساالری و توجه به استعداد افراد جامعه و خود باوری و مانند آن مضمون واقعی این نیروهاست و تشکل
فضای شهری عمیقا از آن تاثیر می پذیرد و در آن موثر می افتد .فضای شهری بستر آن زندگی عمومی و اجتماعی جامعه است که
در فرایند تحویل زندگی زیستی_ اجتماعی به یک زندگی اجتماعی و روان شناختی  ،به واسطه بن مایه های خرد گرایانه مشارکت
آگاهانه و فعاالنه نظری و عملی  ،واجد کیفیتی عالی از ارزش های انسانی ومدنی شده است.
این کیفیت که چیزی جز مدنیت و حیات مدنی جامعه نیست  ،به این ترتیب  ،عنصر ذاتی محتوای فضای شهری است و روابط
انسان ها و فعالیت های شهری را متاثر می سازد .در بازشناسی مفهوم حیاتی مدنی به عنوان عنصر پایدار فضای شهری  ،این مفهوم
معطوف به مجموعه پویش ها  ،گرایش ها و نگرش هایی است که بر پایه ی عقالنیت جمعی  ،باورهای مردم ساالری  ،خود باوری ،
خرد گرایی و قانون گرایی است .به عبارتی ،اگر بپذیریم که تمدن همان پیشرفت هایی است که با رشد زندگی شهر نشینی و شهر
گرایی پدید آمده است  .چون رشد شهر گرایی متضمن عقالنیت جمعی در رفتار انسانها ،کثرت گرایی  ،قانون گرایی  ،رعایت قانون
دیگران و در یک کالم معطوف به حیات مدنی و چون هیچ فضا عرصه ای از عرصه های عمومی شهر عرصه ای بهتر از فضای شهری
برای حیاط مدنی و عناصر آن ندارد  .بنا بر این فضای شهری نوعی فضای عمومی است که کانون بستر بروز حیات مدنی و شهر
گرایی است.
از سویی دیگر  ،از آنجا که حیات مدنی مجموعه ای از نگرش ها و گرایش هایی است مبین باور های عالی و مشترک عالی و
مشترک جماعت است و آنها از طریق نظام نمادین انتقال میابد و نماد عنصر فرم دهنده که عامل تداوم باورها و ارزش های جمعی
و مدنی مردم و حاوی میراث فرهنگی تاریخی جامعه است و ارز این روست که فضای شهری به واسطه این محتوا مرکز نمادین
پایداری ارزش های مردمی است که ب ه بیان قدرت خویش می پردازند و آن را در فضای متبلور می سازند  .به این ترتیب محتوای
فضای شهری متضمن دو بخش پایدار و متغییر که با یکدیگر پیوند متبلور و این یک پایداری دیگری یاری می رساند فرم دهنده
فضاست و مساله جدایی فرم از محتوا تنها به اتکای آن قابل حل است .بنا بر این تا زمانی که روحیه دمتراتیک و مدنی در نظام
فعالیت ها وآمیختگی روابط انسانی در فضاهای عمومی تبلور نیابد و مردم فرصتی برای بیان خویش در فضا نیابند – به رغم جوانب
زیبا شناختی – هنوز فضای شهری خلق نشده است زیرا فرم فضا نیز صورت خارجی و تجلی نگرش ها و باور های عالی و مدنی
انسان هاست و می تواند قالب هندسی خاصی نداشته باشد .
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پویش شهر نشینی شهرگرایی
فرآیند های توسعه شهری وشهر نشینی به عنوان پویشی جهانی و شیوه معینی از زندگی بر وضع نهادهای موثر وتحولی عظیم
در ایجاد کرده است لذا درک فرایند و الگوی نظام فعالیت ها در عرصه فضاهای شهری بدون مالحظه روند شهرنشینی ممکن نیست
.به هر صورت ازآن جاکه پویش شهر نشینی مستقیما بر وضع نهادها وبه تبع آن نظام فعالیت ها موثر است با تحول وگسترش شهر
نشینی غالبا الگوی فعالیت تغییر یافته و قضا تجدید ساخت می یابد .فرایند توسعه شهر نشینی وافزایش جمعیت شهر نشینی غالبا
شیوه زندگی متناسب خود را طلب میکند .لذا مجموعه ای ازنگارش ها ،موازین ،اندیشه ها ،هنجارها وارزش ها ومانند آن را در روابط
انسان ها توسعه می دهد .که به نام شهریت یا مدنیت ویا حیات مدنی در فرهنگ شهری انسان ها جایگاه ویژه ای دارند لذل با
توسعه شهر گرایی به عنوان شیوه ی اززندگی عنصر حیات مدنی در فرهنگ شهری توسعه می یابد بنابراین این پویش شهر نشینی
وشهر گرایی از مهمترین عوامل موثر در محتوای فضای شهری به شمار می آید.

زیباییشناسی و فلسفه آن
در خصوص زیبایی تا کنون تعاریف بسیاری ارائه شده است .نکته ای که به عنوان وجه مشترک در تعاریف زیبایی ،می توان
مطرح کرد جاذبه است .به نظر استاد مطهری «آن جا که زیبایی وجود پیدا می کند یک نیروی جاذبه ای هم هست .آنجا که زیبایی
وجود دارد ،عشق و طلب هم وجود دارد .آنجا که زیبایی هست حرکت و جنبش هم هست و خود زیبایی موجد حرکت و جنبش
است» )خرقانی. (91 : 1990 ،
«زیبایی از طرفی جزء حقایقی است که قابل درک است و از طرف دیگر با احساسات آدمی در ارتباط است ،آن گاه که زیبایی
درک شد انسان )یا هر موجودی) به طرف آن کشیده می شود .انسان مفتون و مجذوب زیبایی است و طبیعت وی بر چنین گرایشی
سرشته شده است»)توسلی و بنیادی.(95 : 1992 ،

اصطالح زیباییشناسی یا استهتیک ) (Aestheticsاز یک واژهء یونانی گرفته شده که ادراک حسی معنا میدهد .به عنوان
مقدمهای برای بررسی زیباییشناسی طراحی شهری الزم است که به برخی از اصول فلسفی زیباییشناسی،که به طور کلی مورد
قبول قرار گرفته،اشاره شود .ادراک زیبایی،تا حدود زیادی یک امر ذهنی تلقی میشود.یعنی اینکه زیبایی،کیفیت یک پدیدهء عینی
و مستقل از ادراککنندهء آن نیست،بلکه ارزشی است که از سوی فرد دریابنده به یک وجود عینی مثل یک منظرهء طبیعی،یک
بنا،یک پردهء نقاشی،یک شعر و یا یک آهنگ موسیقی افزوده میشود .بنابراین،اینکه چه چیزی زیبا و چه چیزی زشت است ،به
عقیدهء فرد بستگی دارد .اما مشابهتهای عقل انسانی و گرایش مردمانی با تمدن واحد و اصول آموزشی یکسان به تفکری همانند،که
به داوری زیباشناختی یکسان و اتفاقنظر میانجامد ،موجب شده که برخی از فیلسوفان قایل به عینیت زیبایی شوند .این امر چنانکه
خواهد آمد،اهمیت زیادی برای طراحان شهری دارد.

اساس طراحی شهری و سیمای آیندهء شهرها ،متکی به اعتبار آن دسته از معیارهای زیباشناختی است که مقبولیت عام دارد.
هنرهای بصری،یعنی معماری،مجسمه سازی و نقاشی ،دارای کیفیت یا خصلتی است که با یک انگیزش حسی،معنایی یا
زیباشناختی همراه است.به نحوی که باعث برانگیختن احساسات در بیننده میشود.همین خاصیت اثر هنری است که انگیزش
زیباشناختی را به میزان زیادتر در میان کسانی پدید می آورد که تجربهء بیشتری از آن دارند و در نتیجه منجر به پیدایش معیارهای
ذوق میگردد.

با توجّه به وجود جاذبه و بدیهی بودن آن ،شاخص هایی از قبیل هدفمندی ،وحدت ،تناسب و توازن  ،تنوع  ،پیراستگی از عیوب،
تعادل و اثرگذاری به عنوان عوامل تاثیر گذار بر زیبایی شناسی فضاهای شهری شناخته شده اند( نقی زاده و همکاران.)1931 ،
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جدول  -6ارتباط اصول تدوین شده در طرّاحی فضای شهری

ماخذ :نقی زاده و همکاران1931 ،

هیوم1که اصطالح شور ) (Sentimentرا برای بیان عواطف زیباشناختی حاصل از یک شیء به کار برده،کوشیده است که
معیارهای عامی برای ذوق به دست آورد.او در کتاب مقاالت اخالقی ،سیاسی و ادبی خود به«الگوها و اصولی»اشاره میکند که«از
طریق توافق و تجربهء مشابه ملل در طول قرون و اعصار رواج یافته است».او همچنین از پیشداوریهایی سخن میگوید که حس
زیبادوستی ما را تباه میسازد و یادآوری میکند که کسانی که نمیتوانند عقیدهء خود را با معیارهای رایج انطباق دهند،بدذوق
محسوب میشوند.

کانت 1در کتاب نقد داوری زیباشناختی ،زیبا را به عنوان چیزی تعریف میکند که «جدا از هر مفهومی لذت و خرسندی به
وجود میآورد ».وی از یک اتفاق نظر عمومی بحث میکند که آن را«اعتبار عام ذهنی»میخواند.کانت در همین کتاب ارزشهای
زیباشناختی را با ارزشهای اخالقی مرتبط میسازد و چنین نظر میدهد که برخی الزامهای اخالقی برای دوست داشتن چیزهای
زیبا،که تحسین همگان را برانگیختهاند،وجود دارد.اگر کانت و هیوم در قرن بیستم،با این همه اختالف نظر،زندگی میکردند ،تردید
بیشتری از خود ،در ارائهء معیارهای زیباشناختی مورد قبول عام،نشان میدادند.

ساموئل الکساندر 9در کتابی به نام زیبایی و اشکال دیگر ارزش(لندن )9931-راهی مشابه را دنبال کرده است .او دالیلی برای
خصلت غیرشخصی بودن ارزش زیباشناختی و نیز معیاری برای داوری زیباشناختی مطرح میسازد .وی مینویسد« :داوران ارزش
زیباشناختی کسانی هستند که احساس و انگیزهء زیباشناختی آنان را ارضا میکند و زیبا چیزی است که این داوران را راضی
میسازد.معیار حس زیباشناختی متعلق به اشخاص صاحب صالحیت است و کسانی صالحیت دارند،که واجد معیار حس زیباشناختی
هستند.این معیار نیز در هیچ فرد واحدی ظاهر نمیگردد ،مگر تا زمانی که به عنوان مظهر پذیرفته شود».
این سه فیلسوف و طرفداران آنان ،تا حدی مورد پذیرش جامعه قرار گرفته و در قانونگذاری اندکی،که در جامعهء نوین به نفع
عالیق زیباشناختی صورت گرفته،تأثیر کرده است.نکتهء مهم این است که اگر وضع ضوابط و قانونگذاری در زمینهء طراحی شهری
موجه باشد،الزم است که اساس فلسفی معیارهای زیباشناختی،به طور مرتب مورد بازبینی و وارسی قرار گیرد.

ارزشهای زیباشناختی را میتوان برطبق آرای هاچسن،کامسو کانت به دو گروه نخستین و دومین تقسیم کرد .هاچسن در
کتاب تحقیق دربارهء منشأ زیبایی و فضیلت از زیبایی اصیل یا مطلق و زیبایی نسبی یا تطبیقی سخن میگوید.کامس در رسالهء
مبادی نقد از زیبایی ذاتی دریافت و ادراک محیط دارای سه مرحله است ،در نخستین مرحله ،الگوی مجرد دو بعدی اشکال رنگین
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ادراک میگردد.در مرحلهء دوم احساس سه بعدی در فضا و حجمهای آن قرار دارد و در مرحلهء سوم جنبههای نمادین مربوط به
کارکرد این حجمها یعنی کلیساها،خانهها ،ادارات،کارخانهها و مدارس دریافت میشود.
جدول شماره :2بررسی محتوای فضای شهری و شاخص های موثر بر آن
نوع فعالیت
تراکم فعالیت
تمرکز فعالیت

فعالیت های انسانی

مقیاس فعالیت
زمان فعالیت

متغیر

نحوه استقرار فعالیت
های شهری

فعالیت های رسمی :که در مکانی معین و
به ثبت رسیده جریان دارد و به طور پیش
اندیشیده شده از سوی مسئولین شهر ،و طبق
مقررات و ضوابط وضعی روشن دارند.

عناصر

فعالیت های غیر رسمی که در فضای
عمومی شکل می گیرد.
ایجاد سرزندگی
رونق اقتصادی
حیات مدنی

نسبتا پایدار

محتوای فضای شهری

فعالیت های شهری بر
حسب هدف در
طراحی شهری

تنوع بخشیدن به فضا

عقالنیت جمعی
باورهای مردم ساالری
خودباوری

نگرش ها بر پایه

خردگرایی
قانون گرایی
نهادها
عوامل

فرهنگ
پویش شهرنشینی و شهرگرایی

نیروهای موثر

اجتماعی
فرهنگی
ماخذ :نگارندگان

نتیجه گیری
خلق فضای شهری مطلوب ،پویا و سرزنده ،به لحاظ کارکرد اجتماعی  ،روانی ،فرهنگی ،اقتصادی و محیطی-کالبدی آن ،یکی
از اهداف راهبردی ارتقا کیفیت محیط مصنوع شهری و با راهبردهای اجتماعی پیوند دارد .با توجه به اینکه فضای شهری ،بستر
گفت وگوی نیروهای موثر بر ت حوالت شهری است بنابراین نقش طراحان شهر در شناسایی این نیروها ،مورد تاکید قرار میگیرد؛ چرا
که خود این نیروها با گذشت زمان تغییر وتحول پیدا کرده ونیروهایی به این فرایند اضافه و کم می شوند و نیاز طراحی شهری به
دیگر تخصص ها ،مشخص تر .امروزه ،هرچند بافت و ساختا ر شهرها دگرگونی بسیار یافته اند ،ولی این نیروهای گوناگون در گوشه
و کنار شهرها،زمزمه های ایجاد فضای شهری سر میدهند.
از آنجا که حیات مدنی مجموعه ای از نگرش ها وگرایش هایی است که مبین باورهای عالی انسان و مشترک جامعه است و آنها
از طریق نظام نمادین جامعه انتق ال می یابند ونمادها از مهمترین نشانه ها و عناصر فرم فضا به شمار می آیند لذا نمادها با وجه
فرمال خود صورت خارجی حیاط مدنی به شمار می آیند و فرم فضا را هدایت می نمایند  .بنابراین در این چارچوب و به وساطت
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نمادها بین فرم و محتوا تعارضی نخواهد بود و جدایی جدل آمیز فرم و عملکرد منتفی خواهد بود و عامل مشترک در این بین توجه
به زیبایی شناسی شهری است که موجد شادابی و سرزندگی در فضاهای شهری است و در طراحی و برنامه ریزی برای شهر باید
مورد توجه قرار گیرد تا به تبع آن ساخت کالبدی برای عموم مردم قابل استفاده باشد .در این شرایط رسالت طراحی شهری آن
است که فضاهای شهری را به مکان ارتقا دهد تا در بستر این مکان های معنادار ،ارزش های انسانی و اجتماعی امکان بروز یابند و
بحران فضای شهری را به کنترل درآورد .سرزندگی به معنای توان و قابلیت فضاهای شهری برای حفظ حیات جهت انجام فعالیت
ها ی خرد اقتصادی ،اسکان و محیط های اداری می باشد .یک فضای سالم و پویای شهری می تواند یک محیط میزبان مناسب برای
عابران پیاده باشد ،به طوریکه نیازهای مختلف و کمبودهای فضایی را در فضاهای اصلی شهر برآورده سازد ،نه آنکه رفع این نیازها
را تنها به مناطق مرفه نشین شهر و محالت نوساز حواله کند.

با توجّه به نتایج به دست آمده از چارچوب نظری ،فضای شهری مطلوب و زیبا نخست باید نیازهای متفاوت انسان را پاسخگو
باشد .از دیگر ویژگی های فضای شهری مطلوب و زیبا این است که هر یک از اجزا و عناصر فضای شهری بر اساس ارزش های
جامعه ،فرهنگ و نیازهای مردم شکل گیرند و با سازگاری و هماهنگی کامل با یکدیگر ترکیب شوند و در بهترین مکان پیش بینی
شده ،بر روی استخوان بندی فضا شهری قرار گیرند که در نهایت کل واحد حاصل آید.

پی نوشت
-1

) : David Hume (67-1171فیلسوف انگلیسی که در آثار متنوع خود به زیبایی نیز پرداخته است.

 Immanuel kant (4081-4271) -1بنیانگذار فلسفهء ایده آلیسم آلمان،که نظراتش دربارهء زیبایی و جایگاه آن در حیات نفسانی
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 Samuel Alexandre (8391-9581) -9فیلسوف انگلیسی که آثار معروفی در زمینهء فلسفهء تافیزیک دارد.
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کنکاشی در نورگیرهای چوبی و ویژگیهای آن در معماری ایرانی با مقایسه
تطبیقی نورگیرهای چوبی امامزاده یحیی و امامزاده عباس ساری
فرشته ساعدی ،6احد نژاد

ابراهیمی2

 -1کارشناس ارشد هنراسالمی گرایش چوب ـ مدرس دانشگاه بجنورد(گروه صنایع دستی)
Saedi2102@yahoo.com

 -1استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز
Ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir

چکیده
یکی از عواملی که می تواند ارتباط فضای درون و بیرون را برقرار نماید ،نورگیر است .نورگیر جدا از نقشی که در
جهت روشنایی بخشیدن به داخل ساختمان به عهده دارد در تزیینات معماری اسالمی نیز حائز اهمیت است .هدف
این پژوهش :مطالعه ای برای شناخت محتوای هنری و ارزش فرهنگی ،اعتقادی و نقوش و طرح به کار رفته در
نورگیرهای چوبی امامزاده یحیی و امامزاده عباس ساری است .روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی است و اطالعات
الزم برای پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش های میدانی بدست آمده است .نتایج تحقیق نشان می
دهد ویژگی های نقوش نورگیرها دارای اسلوب ها و تکنیک های خاص اجرایی می باشد .که متناسب با هنرهای
به کار رفته در آنها است .زمینه به حاشیه و متن تقسیم شده و داخل متن با لچک و ترنج و شمسه طراحی شده
و زیر ساخت آثار به صورت درودگری قاب و صفحه و شی وه اجرایی به کار رفته در نقوش ،منبت کاری و گره چینی
است .روسازی کتیبهها مسطح ،روسازی گلهای ختایی مقعر و شیبدار و روسازی اسلیمیها محدب است.
واژگان کلیدی :نقش و طرح نورگیر های چوبی ،نورگیر امام زاده یحیی ،نورگیر امام زاده عباس ساری

مقدمه
تزئینات چوبی نقش مهمی را در معماری و هنر اسالمی ایفا می کنند ،به طوری که عالوه بر جنبهی تزئین ،خود نقش سازندهتری
در بنا مانند نقش بازشوندگی ،محافظت و کنترل ورود نور به اتاق را داشتند .نورگیرها عالوه بر جنبهی تزئینی ،یک محصول کامال
کاربردی محسوب میشوند ،که در ضمن ک اربردی بودنشان بسیار زیبا و هوشمندانه در بنا به کار گرفته میشدند .تمامی تزئینات به
کار رفته در بنا ،نقش مکمل را برای هم داشته اند و از لحاظ طرح و نقش؛ یکدیگر را کامل مینمودند و در این بین چوب توانایی
همنشینی بسیار باالیی را با دیگر تزئینات برقرار نموده است ،یعنی اینکه چوب توانسته ،عالوه بر طبیعی بودن خود ،به فرمهای
زیبایی بدل شود ،این مسئله باعث پیوستگی طبیعت بیرون اتاق با فضای ساخته شده توسط معمار در درون اتاق میشود .تدوام این
مسئله حس وحدت و تداوم را به همراه می آورد و در نهایت حس آرامش ،امنیت و تعلق که مد نظر تمامی معماران ایرانی بوده
است ،در بیننده بوجود میآید .هدف از این تحقیق مطالعه ای بر تکنیک های هنری و طرح به کار رفته در نورگیرهای چوبی امزاده
یحیی و امامزاده عباس ساری است.
پیشینه تحقیق :تعداد آثار هنر چوبی باقی مانده از ادوار گذشته به علت دوام کم چوب در برابر آسیب ها زیاد نیست و نبودن
منبع و مرجع مطالعاتی جامعی در این رابطه ،بر اهمیت مطالعه در این زمینه می افزاید؛ پایان نامه زینب میرشاهی تحت عنوان:
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طراحی سیستم روشنایی دیواری .کارشناس طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز .در پایاننامه مذکور بیشتر به نور و فیزیک
نور و انواع نورپردازی فضای داخلی توجه شده است اما در حیطه نورگیر مطلبی بیان نشده است.مقاله معصومه تهرانی ،معرفی
نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران .در این پژوهش به بررسی و مطالعه انواع نور گیرهای گره چینی در معماری سنتی
ایران پرداخته شده است که در این حیطه بیشباهت به بخش بررسی نورگیر در تحقیق حاضر نیست .در مقاله ام البنین نعمت
گرگانی ،پیشینه نور در معماری و وسایل روشنایی در هنر اسالمی ایران به بررسی عناصر نورگیری در معماری سنتی ایران توجه
شده است اما در حیطه نورگیر مطلبی بیان نشده است.
روش تحقیق :این تحقیق از نوع پژوهش های نظری با رویکرد کاربردی می باشد که بصورت توصیفی-تحلیلی کار شده است.
شیوه های دست یابی به اطالعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پیمایش های محلی شامل :تصویر برداری و مستند نگاری همراه
ترسیم دقیق نقشه ای است.

نور در معماری
نور به عنوان تعیین کننده هویت ذاتی اثر هنری ،در معماری و نقوش تجریدی اسالمی جلوه میکند .نور بر منشأ هنر که همان
عالم مثال است اشاره کرده و جلوههای زیبایی شناسانه هنر را بیان میدارد .در هنر اسالمی ،تجلی هاله نورانی و تجلی شمسه که
نشانگر خورشید است در نقوش انتزاعی از نشانههای بیبدیل تجلی نور میباشد .شمسه در هنرهای تزیینی و در معماری به وفور
مشاهده میشود و در محل ارائه دهنده نقش نور و اهمیت آن میباشد« .نقش نور در معماری اسالمی ،تأکید بسیار گسترده بر اصل
تجلی است و بنا باید نماد جلوهگری نور مطلق آسمانها و زمین یعنی تنها وجود حقیقی باشد»(.بلخاری« )573:1991 ،هیچ نماد
و مظهری همچون نور وحدت الهی را نمایان نمیسازد ،برای همین منظور است که هنرمند سطحهای دیگر را هم با نقشهای
برجسته و مشبک میآراید تا از نور استفاده کرده باشد»(.بورکهارت)99:1925 ،
تناسب در نورشناسی اسالمی از ارکان زیبایی شناسی اسالمی محسوب میشود و عاملی است که پیوند ارگانیک نور و وجود را
میسر میسازد(.بلخاری )510:1991 ،از اینرو هنرمندان اسالمی همواره کوشیدهاند تا در آنچه میآفرینند از نور به عنوان نماد و
مظهری که به وحدت الهی نزدیک است ،حداکثر بهره را ببرند .فضاهای معماری ایرانی نیز همواره آکنده از جلوههای بصری ومعنوی
نور بوده که تجلی این جنبههای معنوی و تزیینی را میتوان در معماری مساجد به عنوان شاخصترین بناهای اسالمی به خوبی
مشاهده کرد .در مساجد برای خلق فضایی معنوی ،از نور به عنوان چیزی فراتر از ماده بهره گرفته میشده و برای هدایت هر چه
بهتر آن به فضاهای داخلیشان روشها و تکنیکهای مختلفی ارائه میگردیده است.

عناصر نورگیری
در معماری سنتی ایرانی از نور یکنواخت استفاده نمیشده ،بلکه نور تعدیل شده و سپس وارد فضا گردیده است ،برای این منظور
معماران سعی می کردند با استفاده از فنون نوآورانه و عناصر بسیار ساده به بهترین نحو ممکن از نور روز بهره گیرند .نورگیرها که
غالبا وظیفه انتقال نور به فضای داخلی را دارا میباشند و خود بر خالف روشناییهای مصنوعی ،منبع نوری نیستند .از نمونههای
این عناصر میتوان به :روزن ،شباک ،در وپنجره مشبک ،جامخانه ،هورنو ،روشندان ،فریز و خوون ،گلجام ،پاچنگ اشاره کرد.
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جدول  -6عناصر نورگیری(نگارندگان)
نوع نورگیر

نقوش به کار رفته

پنجره

هندسی و تلفیقی

هورنو

هندسی(دایره)

در_پنجره

نقوش هندسی و تلفیقی

شغاچینی

هندسی

روزن

هندسی

روشندان

هندسی(دایره)

ارسی

نقوش گردان و تلفیقی

گلجام

ختایی و هندسی

نورگیر

هندسی و تلفیقی

نمونه تصویری

نورگیر
سطح مشبکی که از دو فضای پر و خالی تشکیل شده باشد ،به نحوی که از یک سو بتوان سوی دیگر آن را
دید(.صنعتی ) 15:1995،نورگیر یکی از عناصر مهم معماری است که از آغاز تا کنون همواره به صورتهای گوناگون وجود داشته و
در معماری ایرانی مکانی خاص را به خود اختصاص میدهد .در واقع چنین میتوان بیان کرد که علت وجودی نورگیر در معماری
ایرانی به خصوص پس از اسالم ،جنبههای اعتقادی ،اجتماعی و فیزیکی داشته است(.عابدی)57:1931 ،
روش های مختلف و بسیار متنوع تأمین نور مناسب در معماری در بطن اقلیم و آمیخته با فرهنگ و خلقیات این مردم و مصالح
اولیه نهفته است .شیوه های مناسب استفاده از نورگیرهایی با ابعاد مناسب با توجه به اقلیم منطقه در جهت کاهش مصرف انرژی با
کاهش درخشندگی نور در روز و با ایجاد سایه روشنائیهای مطبوع در محیط و فضای معماری با ترفندهای استفاده از شبکه به کار
گرفته شده است که تجلی آن در معماری دوره صفویه به حد اعالی خود و نقشهای غنی میرسد( .آژند )19:1997 ،و به یک
پدیده تزیینی با کاربرد فرهنگی تبدیل میشود .نورگیر ها به عنوان یک پرده در مقابل گرما ،نور آفتاب و تلطیف فضای درونی و
همچنین به دالئل حفظ حریم خانه و این که از داخل بتوان خارج را مشاهده کرد و از خارج داخل دیده نشود عملکرد داشتهاند.
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نورگیرها با مهارت و خالقیت طراحان به قسمی تنظیم میشده که عالوه بر پدیده تزیینی ،ایده سطوح بیشتر جهت نورگیری مطلوب
را فراهم میآورده اند و در واقع به کمک چهارچوب و شبکههای چوبی در شکلهای طراحی شده در واقع یک واحد بهم پیوسته را
تشکیل میدادهاند .این شبکهها شدت نور را گرفته و نور ضعیفتری از ال به الی آنها ایجاد میشود .انحراف پرتوهای نور در اثر
برخورد با کناره های منقوش شبکه سبب پخش نور شده و به یکنواختی و پخش روشنایی کمک میکرد .ضمنأ علیرغم آنکه تمام
فضای بیرون از داخل به راحتی قابل رؤیت بود از بیرون هیچگونه دیدی در طول روز به داخل وجود نداشت.
-

اجزای نورگیرچوبی  :اجزای نورگیر شامل :چار چوب ،پاسار ،بائو ،زبانه «اتصاالت فاق و زبانه» ،قاب ،کش و میان
کش می باشد.

-

بائو :دو قطعه چوب عمودی که در دو طرف نورگیر به کار رفته بدان بائو گویند.

-

کش و میانکش :قطعات افقی چوب که بائوها را در سه جا به هم وصل میکند ،بنام کش و میانکش معروف است.

-

پاسار :کالف افقی چارچوب نورگیر را گویند.

-

چارچوب :چارچوب از 1قطعه چوب تشکیل شده که دو تای آن عمودی و دو تای دیگر  ،یکی در باال و یکی در پایین
نورگیر به صورت افقی به کار رفته است  .قطعه چوب افقی باالی چارچوب دو شاخک دارد که در دیوار استوار است.

-

کالغپر :معموال از یک قطعه چوب یا تخته افقی تشکیل شده که پشت شاخ چارچوب جای میگیرد.

-

قاب :قاب که گاهی پر و گاهی مشبک است.

کارکردهای نورگیر
نورگیر در معماری دارای کارکردهای متفاوتی است که از مهمترین آنها میتوان به تأمین نور ،تهویه هوا ،سبک سازی سازهی
معماری ،تزیین بنا ،تأمین منظر برای فضای داخل و حفظ حریم و محرمیت فضای بیرون اشاره کرد .تأمین نور مهمترین کاربرد
نورگیر به شمار می آید .با توجه به فضای درون بنا ،ابعاد و موقعیت آن ،ابعاد پنجره هم متفاوت خواهد بود .تهویه یکی از عوامل مهم
تعبیهی نورگیر در هر سازه ی معماری است .زیرا هیچ فضایی بدون تهویه مناسب نخواهد بود. .روشهای عملکردی نورپردازی بر
چهار فاکتور مهار نور ،تلطیف نور ،انعکاس و جذب نور و هماهنگ کردن قدرت بینایی به نور استوار است؛ که این عوامل همگی
توسط نورگیرها تأمین می شدند یکی دیگر از کارکردهای نورگیر ،تأمین چشم اندازهای مناسب مخصوصأ در بناهایی همچون کاخها
بسیار مهم بود و با توجه به نوع فرهنگ ایرانی و موضوع محرمیت و پنهان ماندن افراد درون بنا از چشم اغیار ،نورگیرها برای این
منظور بسیار مناسب بودهاند( .سلطانزاده)12-17 :1905 ،

ویژگیهای کلی نورگیرها
نورگیرها با مهارت و خالقیت طراحان به قسمی تنظیم می شده که عالوه بر پدیده تزیینی ،ایده سطوح بیشتر جهت نورگیری
مطلوب را فراهم می آورده اند و در واقع به کمک چهارچوب و شبکههای چوبی در شکل های طراحی شده در واقع یک واحد بهم
پیوسته را تشکیل میداده اند . .این شبکه ها شدت نور را گرفته و نور ضعیف تری از ال به الی آنها ایجاد میشود .انحراف پرتوهای
نور در اثر برخورد با کناره های منقوش شبکه سبب پخش نور شده و به یکنواختی و پخش روشنایی کمک می کرد .روشهای
عملکردی نورپردازی بر چهار فاکتور م هار نور ،تلطیف نور ،انعکاس و جذب نور و هماهنگ قدرت بینایی به نور استوار است که این
عوامل همگی توسط نورگیرها تأمین می شدند .زمینه نورگیر ها به دو قسمت حاشیه و متن تقسیم میشود .زیر ساخت نورگیرها
به صورت درودگری قاب و صفحه و شیوه اجرایی به کاررفته در نقوش ،منبت کاری و گره چینی است .در بعضی از نورگیرها حاشیه
و متن از گره هندسی و یا حاشیه از نقوش هندسی و متن از نقوش گیاهی پوشیده شده است.
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تصویر  -6اجزای نورگیرها( نگارنده)

نقوش نورگیرها زیبایی شناسی خاصی برای فضای مورد استفاده تعریف می کنند که معرف هنرهای اسالمی به کار رفته در
آنهاست .اما درباره این که هندسه چه جایگاهی در نورگیر دارد باید گفت :نورگیر سراسر از هندسه است .چه در ساختمان فیزیکی
آن و چه در ساختار و چارچوب کلی طرح و هم نقش ،اینکه یک نورگیر از چه نوع طرحی برخوردار است ،رعایت اصول هندسه و
تناسبات در طر احی نورگیر از ضروری ترین عواملی است که از ابتدای فرایند طراحی و ساخت باید در نظر داشت .طرح کلی نورگیر
ها از ترکیب اشکال و نقوش هندسی تشکیل یافته است .علی رغم اینکه شیوه این ترکیببندی ها در مناطق مختلف چنین تنوع
گستردگی ای در ارائه طرحها و نقوش فراهم آورده ،اما از برخی ویژگیهای مشترکی برخوردارند ،وجود هندسه در طرح ،چنان
نظمی به شاکله آن می دهد که تقارن ،ریتم ،تکرار ،مرکز گرایی ،وحدت در طرح کلی و همبستگی بین سطوح مختلف را فراهم می
آورد .نورگیرها از ترکیب اشکال و نقوش هندسی در ساختار و قالب مستطیل ،مربع ،دایره ،نورگیرهایی با قوس های هاللی و جناغی
و ...تشکیل یافتهاند.

بررسی چند نمونه از نورگیرهای اماکن مذهبی
اولین جایگاه تجلی هنر ایرانی و اسالمی ،در معماری مساجد است که فضا و مکانی برای ارتباط نور االنوار میباشد .معماران در
ساختن مساجد که نماد معماری مذهبی به شمار میرود عالوه بر استفادهی مادی از نور ،مفهوم نمادی اعتقادی آن را نیز لحاظ
کرده اند .از این رو برای ایجاد فضای قدسی در مساجد از ابزارها و شیوههایی استفاده کردهاند که بازتاب و چرخش نور را بهتر به
نمایش بگذارند .بدین ترتیب با استفاده ی گاه و بیگاه و غیر منتظره از نور ،الیه الیه کردن نور و فضا و رنگ و بهرهگیری از
نورغیرمستقیم و به طور کلی با ایجاد سایه و روشن ،جلوههای متفاوتی به وجود آوردهاند که در ایجاد فضای معنوی و ملکوتی
مساجد افزوده است.

نورگیر مقبره امامزاده عباس ساری
امامزاده عباس در استان مازندران ،شهرستان ساری واقع شده است .این زیارتگاه یکی از شاهکارهای معماری قرن نهم هجری
است .در مقبره امام زاده عباس ساری باالی در ورودی شرقی ،نورگیر چوبی قرار گرفته که از ظرایف هنر قرن  3هجری میباشد .این
نورگیر از  5لوح عمودی و افقی تشکیل شده است .لوح باالیی که دارای کتیبه میباشد به صورت افقی در نورگیر قرار گرفته است.
قاب مستطیل شکلی با تناسب طول و عرض  1به 11در باالترین قسمت نورگیر قرار دارد .نقش داخل قاب یک کتیبه با خط ثلث
خفی که مشخصات این امامزاده را در بر دارد« .عباس ابن عبداهلل ابن موسی الکاظم،پنجشنبه یکم ماه مبارک ،رمضان سنه سبع و
عشرین و ثمانمائه سید امیربن شرف الدین حسین»
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تصویر  -2نورگیر امامزاده عباس ساری (عکس از سعید

تصویر  -9طرح خطی نورگیر امامزاده عباس ساری(نگارنده)

کاظمی)

لوح گره چینی نورگیر امامزاده عباس
یک گره هندسی با نقش شمسه هشت و سلی ستارهدار ،این گره به شیوه شبکهبری اجرا شده ،تکنیک اجرایی آن روسازی
محدب شیبدار تعداد گرهی کامل داخل لوح ها  1عدد می باشد .این گره چینی به صورت مشبک اجرا شده و بدون پشت زمینه
است .نسبت عرض به طول کادر گره 1به 1میباشد.

تصویر  -4گره چینی پایین نورگیر امامزاده عباس

تصویر  -5طرح خطی گره چینی نورگیر امامزاده
عباس(نگارندگان)

لوح وسط نورگیر امامزاده عباس
نسبت عرض به طول این لوح 1به 1می باشد که به شیوه مشبک منبت ،ساخته شده است .نقش اجرا شده در این قاب «یک
قاب مستطیل با فاصله  15سانتی از قاب اول که یک نقش کالله در آن نقش بسته به شیوه مشترک اجرا شده است ،این نقش
کاللهای با اسلیمیهای دکمه دار ،ساده واسلیمی بادبزنی پر شده است .فاصله قاب اول با قاب وسط با نقش گیسباف لوزی مشبک
شده این نقش ارتباط دو قاب را به نحو خوبی پر کرده است .روسازی نقش گیس باف مقعر شیاردار است .تکرار این نقش به صورت
زیر و رو نقش چهار لنگه را به وجود آورده است .نقشهای اسلیمی داخل کالله با شاخههای حلزونی پیچان پر شده است .روسازی
این نقش مقعر و شیاردار است .تقسیم بندی فضا بر اساس دو کادر یکی کادر مستطیل و یکی کادر کاللهای وسط میباشد .فشردگی
عناصر  07تا 05درصد میباشد.
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تصویر  -1لوح وسط نورگیر امامزاده عباس

تصویر  -7طرح خطی لوح وسط نورگیر امامزاده
عباس(نگارندگان)

لوح پایین نورگیر امامزاده عباس
نقش اجرا شده در لوح پایین نورگیر (تصویر)0که به شیوه مشبک منبت ساخته شده یک ترکیببندی کاللهای که در عرض دو
بار تکرار شده است .داخل این ترکیببندی با استفاده از ساقههای حلزونی اسلیمی دکمهدار تزئین شده است .نحوه روسازی منبت
کاری این لوحه حمیلدار مقعر است که دو حمیل موازی باعث پرکاری آن میشود.

تصویر  -8لوح پایین نورگیر امامزاده عباس

تصویر  -3طرح خطی لوح پایین نورگیرامامزاده عباس(نگارندگان)
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جدول  -2ویژگیهای نورگیر امام زاده عباس ساری(نگارندگان)
نورگیر امام زاده عباس ساری
شکل قاب

قاب و شکل

ترکیببندی

مستطیل

کادر اصلی

کادر اصلی مستطیل

کادر داخلی

کادر داخلی دارای ترکیببندی هندسی و کالله ای

تقارن

در داخل هر کادر معموأل یک محور تقارن فرضی وجود دارد .در داخل نقش-
مایههای هندسی به عنوان مثال شمسهها ،چندین محور تقارن هم مرکز دیده
میشود که باعث تکثیر دورانی نقشمایه شده است.

تناسبات طالیی کادرهای داخلی

تناسب1به ،1تناسب 1به ،1تناسب 1به 11

اسلیمی

اسلیمی دکمهدار ،اسلیمی بادبزنی ،نقش گیسباف لوزی ،اسلیمی حلزونی

ختایی

نقش سرو ،پیچک ،گل سه برگی دالبردار

کتیبه

کتیبهای به خط ثلث خفی حاوی زمان ساخت و نام سازنده

هندسی

شمسه هشت و سلی ،گره هندسی ده کند و پنج

تکنیک

منبت و گره چینی

نقوش

شیوه اجرا

روسازی

روسازی کتیبهها مسطح ،روسازی اسلیمیها مقعر حمیل دار و دکمهدار است

توسازی و زرهگرایی

توسازی و زره گرایی نقوش محدب و شیاردار

عمق زمینه خط

کمتر از نیم سانتیمتر

عمق زمینه نقش

نیم سانتیمتر

میزان تراکم

 07تا  05درصد

زیر ساخت

درودگری قاب و صفحه

نورگیر امامزاده یحیی
ساختمان برج آجری امامزاده یحیی در شهر ساری واقع شده و در تاریخ  91تیر  1919با شماره ثبت  111به عنوان یکی از
آقار ملی به ثبت رسیده است.در امامزاده یحیی نورگیر بسیار ظریفی به شکل مشبک قرار گرفته که روشنایی داخل بنا را در گذشته
تأمین میکرده است این نورگیر به ابعاد 191در121سانتیمتر ساخته شده است .نورگیر فعلی به جای نورگیر اصلی در بنا قرار گرفته
است .تنها قسمت اصلی باقی مانده نورگیر دو لوح که به صورت مشبک با نقش اسلیمی کار شده قرار دارد و قسمت دیگر به صورت
کتیبه ،با خط ثلث و به ابعاد 5در91سانتیمتر چنین نوشته شده است« .امراه استاد عزالدین ابن دروشین محمد زردانی فی تاریخ
سنه تسع و اربعین و ثمانمائه»

تصویر  -60نورگیر امامزاده یحیی(نگارندگان)

تصویر  -66طرح خطی نورگیر امامزاده یحیی

بدین ترتیب مشخص می شود که در گذشته در این امامزاده نورگیری وجود داشته و از بین رفته است و تنها قسمت باقی مانده
آن در نورگیر جدید جاسازی شده است .این کتیبه به خط ثلث است .نورگیر اصلی به پیشنهاد استاد عزالدین ابن درویش محمد
زردانی در تاریخ  931هجری ساخته شده است(.ماهفررورزی )51،1909،اما نورگیر فعلی به دو گونه مشبک هندسی ومشبک گیاهی
09
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کار شده است .این نورگیر از چند لوح تشکیل شده که دور این لوح را قابهای تزئینی در بر گرفته است .لوح های پایین 5و 2به
ابعاد  97در  57سانتیمتر به صورت مشبک تزئین شدهاند .قسمت پایین دو لوح (قسمتهای راست و چب )قرار دارد که با یک
ترکیببندی کاللهای اصلی و اسلیمیهای دکمهدار و سربند یا سرغنچه تزئین شده در تمام نقش گاهی چنگ اسلیمی و گاهی نقش
کالله وگاهی سرغنچهها زیر و رو رفته و یک پیوستگی ویژه ای را به وجود آورده است .این نقش مشبک منبت با روسازی مقعر
ساخته شده است .روسازی در طرح کالله حمیلدار است .و روی اسلیمیها شیارهایی به وجود آوردهاند.

تصویر  -62لوح پایین نورگیر امامزاده یحیی

تصویر  -69طرح خطی لوح پایین نورگیر امامزاده
یحیی(نگارندگان)

از دیگر قطعات اجرا شده روی نورگیر گره هندسی با نقش شمسه هشت و سلی ،ستارهدار در دو طرف (راست و چپ) نورگیر و
باالی نورگیر ،قاببندی دور نورگیر که ازهمان دوران باقی مانده نقش متواتر همراه گل سه برگی دالبردار و طرح لوزی بافته در هم
است که دورتا دور قابها نقش بسته است.
جدول  -9ویژگیهای نورگیر امام زاده یحیی(نگارندگان)
نورگیر امام زاده یحیی
قاب و شکل

ترکیببندی

نقوش

شیوه اجرا

شکل قاب

مستطیل

کادر اصلی

کادر اصلی مستطیل

کادر داخلی

کادر داخلی دارای ترکیببندی هندسی و کالله ای

تقارن

در داخل هر کادر معموأل یک محور تقارن فرضی وجود دارد.
در داخل نقشمایههای هندسی به عنوان مثال شمسهها،
چندین محور تقارن هم مرکز دیده میشود که باعث تکثیر
دورانی نقشمایه شده است.

ابعاد

191در 121سانتی متر

اسلیمی

اسلیمی دکمهدار ،چنگ اسلیمی ،نقش کالله

ختایی

گل سه برگی دالبردار

کتیبه

کتیبهای به خط ثلث حاوی زمان ساخت و نام سازنده

هندسی

شمسه هشت و سلی ستارهدار

تکنیک

منبت و گره چینی

روسازی

روسازی کتیبهها مسطح ،روسازی اسلیمیها مقعر حمیل دار

توسازی و زرهگرایی

توسازی و زره گرایی نقوش محدب و شیاردار

عمق زمینه خط

کمتر از  5میلی متر

عمق زمینه نقش

 0میلی متر

میزان تراکم

 05تا  97درصد

زیر ساخت

درودگری قاب و صفحه
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نتیجه گیری
نورگیر یکی از عناصر مهم معماری است که از آغاز شکل گیری تا کنون به صورتهای گوناگون وجود داشته و در معماری
ایرانی مکانی خاص را به خود اختصاص میدهد .تأمین نور ،تهویه هوا ،سبک سازی سازه معماری ،تزیین بنا ،تأمین منظرمناسب
برای فضای داخلی بنا از کارکردهای مهم نورگیر به شمار می رود .شکل ظاهری نورگیرها در کاربرد مناسب آنها و سازگاری با خود
بنا از لحاظ معما ری موجب پیدایش انواع این آثار شده است .نورگیرها از ترکیب اشکال و نقوش هندسی در ساختار و قالب مستطیل،
مربع ،دایره ،نورگیرهایی با قوس های هاللی و جناغی و ...تشکیل یافتهاند .روشهای عملکردی نورپردازی بر چهار فاکتور مهار نور،
تلطیف نور ،انعکاس و جذب نور و هماهنگ کردن قدرت بینایی به نور استوار است؛ که این عوامل همگی توسط نورگیرها تأمین می
شدند .در معماری گذشته نورگیرهای چوبی کاربرد وسیعی داشته و نقش تعیین کنندهای در هویت بخشی به آن دارا بوده است و
جدا از نقش کاربردی خود ،بستری مناسب برای خلق آثار هنری بدیع را پدید آورده است .تجزیه و تحلیل نقوش نورگیرهای امامزاده
یحیی و عباس ساری نشان می دهد که زمینه به حاشیه و متن تقسیم شده و داخل متن با لچک و ترنج و شمسه طراحی شده است.
زیر ساخت آثار به صورت درودگری قاب و صفحه و شیوه اجرایی به کار رفته در نقوش ،منبت کاری و گره چینی است .روسازی
کتیبهها مسطح ،روسازی گلهای ختایی مقعر و شیبدار و روسازی اسلیمیها محدب است.
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ارایه الگوهای طراحی پژوهشکده نانو فناوری با رویکرد معماری اکوتک
سیروان مامندی ،6فواد

خرمی2

 -1کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده فنی ومهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد.
 -1عضو هیات علمی گروه معماری ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد مهاباد.
()eelyasi43@yahoo.com

چکیده
در مقوله فناوری نانو آنچه که در وهله اول به نظر می رسد دوستدار بودن محیط زیست و صرفه جویی در انرژی
است که آن را در زمره پیشرفت های بسیار عالی بشر قرار می دهد .استفاده از فناوری های نوین از جمله نانو
تکنولوژی در ساخت و ساز می تواند از عوامل موثر در ویژگی های عملکردی معماری از جمله پایداری و مسائل
ایمنی باشد .فناوری نانو به دلیل توانایی دگرگون کردن ویژگی های بنیادین مواد و حل مشکالت ساختاری ،زمینه
ساز ایجاد مصالحی جدید با ویژگی های نوین شده که افزون بر کارایی و بازدهی بیشتر عملکردی ،از دوام بیشتری
نیز برخوردارند .از همه مهم تر اغلب انگاره های مبتنی بر پایداری زیست محیطی ،مصالح و سازه های هوشمند و
مواد و مصالح چند عملکردی از رهگذر این فناوری نوین میسر می شود .نانو تکنولوژی در احداث و بهبود کیفیت
ساختمان ها بسیار موثر بوده و از مزایای آن می توان به افزایش کیفیت مصالح ،صرفه جویی در مصرف انرژی و به
تبع آن معماری پایدار و پایداری زیست محیطی اشاره کرد .هدف از این پژوهش ارایه الگوهای طراحی پژوهشکده
نانوفناوری با رویکرد معماری اکوتک با استفاده از رویکرد توصیفی -تحلیلی می باشد .از دست آوردهای این پژوهش
می توان معرفی و اصول طراحی و راهکارهای حفاظت از انرژی در ساختمان و دستیابی به معماری پایدار با استفاده
از مصالح و تکنولوژی نانو را نام برد.

واژگان کلیدی :تکنولوژی نانو ،نانومعماری ،معماری اکوتک ،پایداری زیست محیطی ،انرژی.

 -6مقدمه
نانو فناوری نامی است که به یک نوع فناوری تولیدی اطالق می شود .هما نطور که از نامش پیداست زمانی محقق می شود که
توانایی ساختن اشیا از اتم ها وجود داشته باشد و در این صورت توانایی آرایش دوباره مواد با دقت اتمی را به وجود میآورد( Fazeli

 .)et al., 2005, p. 1فناوری جدید تکامل تدریجی طراحی و تولید را در دهه گذشته برعهده داشته است .این فناوری محدودیت
هایی مثل استانداردها ،ترکیبات غیر قابل بازگشت همانند بتن و آجر ،استیل ،میخ  ،اتصاالت و ...را از سر راه طراحان برخواهد داشت
و مفاهیم معماری را دچار دگرگونی خواهد کرد(.)Olson, 2000, pp. 993- 998
کاربرد فناوری نانو در معماری ،گستره وسیعی ازمصالح و تجهیزات را در بر می گیرد که هدف از آن ،عینیت بخشیدن و عملی
کردن نظریه هاست .عرصه هایی که فناوری نانو می تواند سبب بهبود شرایط ساخت و ساز شود را می توان چنین نام برد :بهینه
سازی مصالح ،پیشگیری از آسیب،کاهش وزن و حجم مصالح و عناصر ساختمانی ،کاهش مراحل تولید ،استفاده مفید و پر بازده از
مصالح ،کاهش نیاز به نگهداری و کم شدن هزینه نگهداری .نتیجه این بهبود شرایط عبارت خواهد بود از :کاهش مصرف مواد اولیه
و انرژی و همچنین کاهش انتشار گازدی اکسیدکربن ،حفظ منابع طبیعی ،اقتصادی پویاتر و در نتیجه آسایش بیشتر (حق پناه و
همکاران.)1931 ،
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هدف از معماری اکوتک ( اکولوژی  +تکنولوژی) استفاده حداکثری از عوامل طبیعی و محیطی و همننین استفاده از فناوری
روز،باالبردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگان است .کاربرد روز افزون و گریز ناپذیر تکنولوژی صنعتی موجب شد که گروهی از
معماران و شهرسازان در پی یافتن راه حل هایی برای آشتی دادن تکنولوژی پیچیده با طراحی و مسائل محیطی باشند .معماران این
شیوه عقیده دارند که ساختمان  ،جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه
حیات قرارگیرد .کیفیت گرایی و توجه به آینده و توجه به محیط زیست از مهم ترین رویکرد های اکوتک است.معماران اکوتک از
ساختمان به عنوان پوسته دوم نام می برند .منظور ازپوست اول پوست بدن انسان است،در کارهای نرمن فاستر و رنزو پیانو پوست
دوم همچون پوست اول به صورت هوشمند طراحی شده است همننان که پوست انسان در مقابل سرما ،گرما ،رطوبت و کوران هوا
از خود عکس العمل نشان می دهد ،پوسته بعضی از ساختمانهای این دو معمار نیز در فصل های مختلف عکس العمل مناسب در
مقابل شرایط محیطی از خود نشان می دهند با استفاده از شیشه های دو جداره  ،کرکره ها و عایق حرارتی متحرک  ،مواردی
همچون میزان تابش آفتاب  ،سایه ،کوران هوا و پرت حرارتی در طی روز و شب و در طی فصل های سرد و گرم سال توسط یک
سیستم کامپیوتری کنترل می شود راجرز از این ساختمان ها به عنوان آفتاب پرست نام می برد(قبادیان.)111 :1992،
فناوری نانو به دلیل توانایی دگرگون کردن ویژگی های بنیادین مواد و حل مشکالت ساختاری ،زمینه ساز ایجاد مصالحی جدید
باویژگی های نوین شده که افزون بر کارایی و بازدهی بیشتر عملکردی ،از دوام بیشتری نیز برخوردارند .از همه مهم تر اغلب انگاره
های مبتنی بر پایداری زیست محیطی ،مصالح و سازه های هوشمند و مواد و مصالح چند عملکردی از رهگذر این فناوری نوین میسر
می شود(صفرزاده.)1931،
بر اساس هدف (بررسی تأثیرات فناوری نانو درحوزه معماری اکوتک) روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله ،روش تحقیقات
کاربردی و بر اساس خصوصیت موضوع روش توصیفی برگزیده شده است .از همین روی با تعریف جامعی از نانو و مروری بر پیشینه
آن ،به کاربرد این فناوری درحوزه معماری شهری خصوصا معماری اکوتک و ذکر نمونه هایی از کاربرد فناوری نانو در حوزه معماری
اکوتک به صورت موردی و بیان مزایا و معایب بهره گیری از این فناوری به تحلیل موضوع پرداخته و نتایج حاصله ارائه می شود.

 -2پیشینه تحقیق
وجدان زاده( )1931کاربرد فناوری نانو در معماری ،به این نتیجه سیده اند که نانومواد ،گونه جدیدی از مصالح ساختمانی با
عملکرد باال و چندمنظوره است .منظور از عملکرد چندمنظوره ،ظهور خواصی جدید و متفاوت نسبت به خواص مواد معمولی می
باشد؛ به گونه ای که مصالح بتوانند کاربردهای گوناگونی را ارائه نمایند .و خواسته ها و اهداف متقاضی محصول را تأمین نماید .در
این مقاله به بررسی کاربردهای مختلف مصالح نانو بنیان و ارائه طرح هایی برمبنای بهره گیری از ساختار فرمی و یاخته ای نانو و
همچنین مزایا و معایب بهره گیری از این فناوری نوین پرداخته شد.
قنبری( )1931بررسی تأثیر فناوری نانو بر معماری پایدار ،به این نتیجه رسیده اند که فناوری نانو در مقیاس یک میلیونیم متر،
جهان حیرت انگیز را پیش روی دانشمندان قرار داده است که در تاریخ بشریت نظیری برای آن نمی توان یافت .پیشرفت های پر
شتابی که در این عرصه به وقوع می پیوندد ،پیام مهمی را با خود به همراه آورده است .بشر در آستانه دستیابی به توانایی های بی
بدیلی برای تغییر محیط پیرامون خویش قرار گرفته است و جهان و جامعه ای که در آینده ای نه چنان دور به مدد این فناوری
جدید پدیدار خواهد شد ،تفاوت هایی بنیادین با جهان مالوف آدمی درگذشته خواهد داشت .در عصر پسامدرن و دنیای در حال
توسعه مبتنی بر فناوری ،انرژی و دست یابی به منابع نا محدود و پاک در جهت حفظ و پایداری این گهواره خاکی از بزرگترین چالش
های بر سر راه جوامع بشری ،سازمان های محافظ محیط زیست و دولت ها می باشد .این امر نشانگر این است که تمام گرو های
علمی،صنعتی،اجتماعی و فرهنگی موظف هستند تا با آگاه سازی ،تبیین و تعیین راه کارها و روش های جوابگو برای اصالح
رویکردهای مصرف انرژی و در نهایت رسیدن به خواسته و هدف فعلی بشر یعنی پایداری محیط زیست این کره خاکی گام
بردارند.فناوری نانو می تواند پاسخ مناسبی برای این امر خطیر باشد .فرآورده ها و محصوالت نانو تکنولوژی می توانند در عرض چند
روز طراحی و در عرض چند ساعت به نقاط مختلف دنیا توزیع شوند و این قابلیت وجو دارد که این محصوالت را ازپیش طراحی
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کرد .فناوری نانو به ما این قدرت را می دهد تا بتوانیم دیوار های ضد سایش ،ضد حریق و سطوح ضد انعکاس و هم چنین کف ضد
لغزش اجرا کنیم .مصالحی با سختی الماس و شکل پذیری پالستیک و نازک تر از یک صفحه کاغذ که مسلمأ با قابلیت های نوین
خود ،معماران دیگر محدود نخواهند بود و فکر اجرای طرح ،ایده آن ها را محدود نخواهد کرد.
زاهدی( ،)1931نانوتکن ولوژی پلی به سوی معماری پایدار ،به این نتیجه رسیده اند که با توجه به اصول طراحی معماری(مدیریت
منابع انرژی صرفه جویی در مصرف منابع) ،طراحی قابلیت بازگشت به چرخه زندگی (طراحی بر اساس چرخه حیات) طراحی برای
انسان ) تکنولوژی نانو می تواند پلی به سوی معماری پایدار بردارد .همچنین این تکنولوژی محدودیت هایی مثل استاندارد ها،
ترکیبات غیر قابل بازگشت همانند بتن ،اجر و ...را از سر راه طراحان بر خواهند داشت و مفاهیم معماری را دچار دگرگونی خواهد
کرد .سه اصلی وتروویوسی «عملکرد استحکام و زیبایی « که در هر برهه از زمان تعریفی داشته و با ظهر را این تکنولوژی در شکل
جدید معنا پیدا می کند و هندسه فضایی در قالب ساختارها تالش بی وقفه معماران را برای رسیدن به فرم های جدید سازگار با
محیط و عملکرد گرا با نگاه به معماری پایدار را به نتیجه خواهند رسید.
السادات مجیدی ،هاشمی شهرکی ،عوض نژاد(،)1931بررسی جایگاه فناوری و تکنولوژی نانو در دستیابی به معماری پایدار ،به
این نتیجه رسیده اند که،فناوری و تکنولوژی نانو در حل بسیاری از مشکالت زیست محیطی ،بهبود کیفی شرایط و به ویژه کاهش
مصرف انرژی حرکت علمی عظیمی را در جهان بشریت ایجاد کرده است .کاربرد تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان سازی ،به
خصوص مواد و مصالح می تواند گامی موثر در پیشبرد اهداف معماری پایدار باشد.از آنجایی که هدف معماری پایدار ،صرفه جویی
در مصرف انرژی ،کاهش منابع تجدید ناپذیر ،تقویت و افزایش عمر بنا ،کاهش آلودگی های زیست محیطی و نیز کاهش هزینه ها
است ،لذا با استفاده از فناوری نانو در معماری و کمک به ساخت موادی با ویژگی ها و کاربردهای یاد شده ،می توان انتظار داشت
که مواد و مصالح را به گونه ای اقتصادی تر تولید کرده و همچنین از منابع طبیعی کمتری برداشت نمود .با ورود مصالح جدید به
تکنولوژی ساختمان ،سازههایی خواهیم داشت که تحت تاثیر تغییر آرایش (خودآرایی) اتم ها در مقیاس نانو ،معایبی چون خورندگی
های شیمیایی در آن ها مفهومی نخواهد داشت ،بنابراین پدید ههایی نظیر باران های اسیدی ،مکانیزم های شیمیایی حین اجرا و
ساخت و دمای هوا دیگر به عنوان عوامل مخرب و محدود کننده مطرح نخواهند بود.

 -9مبانی نظری تحقیق
 6-9فناوری نانو
هرچه موضوعی گسترده تر و فراگیرتر باشد ،ارائه تعریفی جامع و کامل برای آن دشوارتر می شود.

همانطور که نمی توان برای علوم پایه مثل شیمی  ،فیزیک و ...مرزبندی دقیقی با دیگر علوم تعیین کرد و تعریفی مورد قبول
همه برای آن نوشت ،در فناوری نانو نیز از ابتدا تا کنون تعریف های مختلفی نوشته شده است .در حالت کلی می توان فناوری نانو
را اینگونه توصیف کرد:
فناوری نانو ،توانمندی تولید مواد ،ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده
از خواص مواد در ابعاد نانو متری است .از همین تعریف ساده برمی آید که نانوتکنولوژی یک رشته جدید نیست ،بلکه رویکردی
جدید در تمام رشته هاست .در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم هایی در این ابعاد است که
اثرات فیزیکی جدیدی  ،عمدتاً متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک از خود نشان میدهند(.)http://nanogil.ir

 2-9نانوتکنولوژی
نانوتکنولوژی توانایی ساخت ،کنترل و استفاده ماده در ابعاد نانومتری است .اندازه ذرات در نانوتکنولوژی بسیار مهم است ،چرا
که در مقیاس نانویی ،ابعاد ماده در خصوصیات آن بسیار تأثیرگذار است و خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی تک تک اتم ها و
مولکول ها با خواص توده ماده متفاوت است .این اندازه در مواد مختلف متفاوت است ،اما به طور معمول مواد نانو به موادی که
حداقل یکی از ابعاد آن ها کوچک تر از  177نانو متر باشد گفته می شود(جان بزرگی و قناد .)1993 ،از جمله دستاوردهای فراوان
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این فناوری ،کاربرد آن در تولید ،انتقال ،مصرف و ذخیره سازی انرژی با کارایی باالست که تحول شگرف را در این زمینه ایجاد می
کند(کرامت آذر و همکاران .)1931 ،از اینرو دست اندرکاران و محققان علوم نانو در تالش اند تا با استفاده از این فناوری به آسایش
و رفاه بیشتر در درون و برون ساختمان با یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد باال و صرفه جویی در هزینه ها
بخصوص در مصرف منابع انرژی و در نهایت به توسعه پایدار دست یابند.
جدول -6برخی از رویدادهای مهم تاریخی در شکل گیری فناوری نانو وعلوم نانوEI- samany,2008.p50 .

 9-9نانوتکنولوژی و معماری پایدار
برخی اصولی که باید رعایت شوند تا یک بنابه عنوان طراحی و معماری پایدار تلقی شود ،عبارتند از :افزایش دوام و عمر مفید
ساختمان،صرفه جویی در مصرف انرژی و مصالح ،عدم تخریب محیط زیست ،حفاظت از منابع طبیعی و ساختمانی و غیره می باشد .

از طرفی ،حرفه معماری و صنعت ساخت و ساز با گستره عظیمی از مواد و مصالح روبرو است.در واقع مصالح هسته ساختمان را
تشکیل می دهند و تاثیر آن ها بر محیط زیست را نمی توان نادیده گرفت .از دستاوردهای نانو در این زمینه می توان به مصالحی
اشاره کرد که باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر بنا می شوند .به طور کلی فناوری نانو با کارآمد کردن ابزار و مواد مورد
استفاده در بخش های مختلف و نیز با کاهش مصرف ماده خام و انرژی امکان انجام اقدامات موثر در جهت حفاظت از منابع طبیعی
و محیط زیست را فراهم آورده است ،تمامی این موارد گامی موثر در راستای تحقق طراحی پایدار به شمار می آیند (طنازیان و
ساربانقلی.)1 :1931 ،

 4-9نانو تکنولوژی و پایداری زیست محیطی
پایداری زیست محیطی را این چنین تعریف کرده اند  '':بهره گیری و بهره برداری از منابع طبیعی ،به قسمی که نیاز کنونی
جهان به انرژی برآورده شود و تأمین نیاز های نسل های بعدی به خطر نیفتد''.

نه تنها استفاده موثر از منابع انرژی ،بلکه باالبردن عمر دوره مفید مواد و مصالح ساختمانی ،از معیارهای مهم در جهت حفظ
پایداری زیست محیطی است .بهره برداری مناسب از منابع انرژی و در عین حال ،حفظ و صیانت از این منابع ،همواره مورد توجه
بسیاری از مهندسان محیط زیست و ساختمان بوده است .هنوز هم بخش اعظم انرژی مورد نیاز دنیا ،برپایه زغال سنگ و نفت استوار
است .دو منبع انرژی که بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای را سبب می شوند .البته چند دهه است که منابع جایگزینی
همچون انرژی باد ،انرژی خورشیدی ،انرژی زیست توده ،انرژی هسته ای ،انرژی زمین گرمایی و انرژی امواج اقیانوسی مطرح شده
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اند اما تا به امروز نتوانسته اند به جانشینی تمام و کمال برای منابع سنتی تبدیل شده و سوخت های فسیلی را از چرخه تولید انرژی
بیرون برانند(دزفولی.)1 :1937،
از این رو انتظار متخصصان از فناوری نانو برای گره گشایی بسیاری از مسایل زیست محیطی باالست .بی تردید در این خصوص،
فناوری نانو اگرچه در ابتدای راه است ،اما در عرصه های مختلف سبب ساز تحوالت مثبتی در پایداری زیست محیطی شده است.
تأثیرات مثبتی نظیر احتراق بهتر موتورها ،تولید سوختهای پاک ،عملکرد پربازده تصفیه کننده ها و آالینده زداها ،کنترل آلودگی
آب ،عایق کاری مناسب ساختمانها و غیره ،همه از آثار پیدایش فناوری نانو در راستای بهبود کیفیت زندگی انسانها و حفظ محیط
زیست است .مهمترین تأثیری که فناوری نانو بر صنعت ساختمان گذاشته ،افزایش جالب توجه نسبت سطح به حجم مواد ومصالح
است .با افزایش نسبت سطح به حجم ،بر واکنش پذیری مواد به شدت افزوده می شود .این پدیده منجر به بازدهی عالی در مصرف
انرژی خواهد شد .از سوی دیگر ،اغلب مصالح نانو بنیان ،چند عملکردی هستند و حجم کمی از این مواد را می توان جایگزین چند
ماده حجیم سنتی کرد ،که این واقعیت به معنای مصرف کمتر مواد و به تبع آن استفاده کمتر از منابع طبیعی است .برای مثال ،می
توان نانوکامپوزیت ها را محکم تر ،مقاوم تر و سبک تر از نمونه های مشابه سنتی و از همه مهم تر رسانا و ضد آتش ساخت .نانو
پوشش های خود تمیز شونده یا آالینده زدا نیز ،مثال دیگری از کمک های فناوری نانو درحرکت به سوی پایداری زیست محیطی
هستند(دزفولی)1 :1937 ،

 5-9معماری پایدار
پایداری یکی از اصول معماری است که باید درهمه سبک ها و شیوه ها مورد توجه قرار گیرد .در حال حاضر با توجه به علوم و
فنّاوری اگر اصول و قواعد پایداری انجام نگیرد باعث سلب آسایش شده و مُخل محیط زیست می باشد .معماری پایدار حاصل شناخت
عمیق نسبت به محیط پیرامون بوده است.
در این معماری کیفیت در راستای نیل به هدف آسایش به طوری که حقوق نسل های آینده نیز حفظ شود ،دنبال می شود.
نکته مهمی که در این نوع مورد توجه قرار می گیرد ،آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش مرتبط با هم و به صورت یک
سیستم واحد در نظر گرفته می شود .از طریق معماری می توان جامعه را از مطلوبیت و ارزش اقتصادی ،زیست محیطی و غیره مطلع
کرد.
به حداکثررساندن اسایش حرارتی
انسان
مطابقت با محیط

اهداف کلی
معماری پایدار

جلوگیری از الودگی

بهره برداری مناسب از منابع وانرژی
نمودار -6اهداف کلی معماری پایدار،ماخذ :نگارندگان

در معماری پایدار انسان به عنوان هدف نهایی مطرح است و منظور آن فراهم نمودن زمینه های الزم برای آماده سازی انسان
هاست تا ضمن مشارکت در توسعه ،خود نیز از زندگی پایدار مادی و معنوی بهره مند شوند (عسکری وقاسمپور آبادی.)12 :1931 ،
اهداف معماری پایدار را می توان این گونه برشمرد :اهمیت دادن به زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده،
کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید و یا کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند ،حداقل استفاده از انرژی
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های سوختی و حداکثر بکارگیری انرژی های طبیعی ،حداقل تخریب محیط زیست ،بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسان ها و کلیه
موجودات زنده و هماهنگی با محیط طبیعی (گرجی مهلبانی و یاران.)15 :1993 ،

 -1-9تعریف طراحی پایدار
طراحی پایدار ،شامل مجموعه ای از استراتژی های طبیعت دوستانه از قبیل حفاظت از انرژی ،استفاده از منابع تجدید پذیر
انرژی ،کاهش مصرف سوخت های فسیلی و انتشار کربن ،کاهش یا توقف استفاده از آلوده کنند های هوا ،آب و خاک و برقراری
ارتباطی بهئر میان بشر و طبیعت می باشد .شواهدی رو به رشدی وجود دارد که بیان می کند ساخت و ساز پایداری طراحی ،ساخت
کارا و ساختمان های سبز بهترین های ممکن برای ترکیب هدف حفظ محیط زیست و اهداف اقتصادی اند طراحی پایدار با از
موضوعات بسیار جنجالی و بحث انگیز در جهان امروز است .بدون تردید یکی از موارد مهمی که انسان همواره با آن دست و پنجه
نرم می کند ،نحوه نگرش و برخورد با منابع انرژی و تعامل بین منابع و اثرات ناشی از این مصرف است .در نگرش پایدار ،طراحی به
گونه ای انجام می شود که این سه مورد در یک چرخه ارتباطی صحیح قرار گرفته و بتوان در آینده نیز از نتایج مصرف منابع در
حال ،بهره مند شد .به عبارت دیگر این نوع طراحی بدون داشتن نگرشی درست و تعریفی مشخص امکان پذیر نیست.

اصطالح پایداری 1برای نخستین بار در سال  1392توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست ،تحت عنوان «رویایی با نیازهای
عصر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده »مطرح شد( .چشم انداز زیست محیطی جهان) باید خاطر نشان کرد ،مفهوم طراحی
پایدار یک مفهوم عام برده و در بسیاری از این زمینه ها از جمله معماری ،طراحی گرافیک ،کشاورزی ،ماشین آالت و هر آنچه که با
محیط زندگی انسان سر و کار دارد ،به کار برده می شود.
شاید بتوان هدف از این نوع طراحی را کاهش آسیب های محیطی ،به حداقل رساندن مصرف مابع انرژی و هماهنگی هرچه
بیشتر با طبیعت دانست .به معنای دیگر ،فلسفه طراحی پایدار ،پشتیبان و مشرق نگرش ها و تصمیم هایی است که در هر مرحله از
طراحی ،ساخت و سپس مصرف ،تأثیرات منفی بر محیط زیست و سالمت استفاده کنندگان را نیز در نظر گرفته باشد.

 -7-9اصول طراحی پایدار
این نوع طراحی از اصول خاص تبعیت می کند که رعایت آنها ضروری است ؛ مدیریت منابع انرژی ( صرفه جویی در مصرف
منابع ) ،طراحی با قابلیت بازگشت به چرخه زندگی (طراحی بر اساس چرخه حیات) ،طراحی برای انسان.

 -8-9مدیریت منابع انرژی
این مدیریت از دو زاویه قابل بررسی است
مدیریت منابع تجدیدناپذیر :با توجه به روند رو به رشد منابع غیر قابل تجدید مانند سرخت های فسیلی و مواجهه جدی با
بحران انرژی در سال های اخیر ،استفاده بهینه از این نوع منابع حیاتی به نظر می رسد زیرا این نوع منابع با توجه به ذخایر موجود،
در سال های آتی به پایان می رسند و می بایست برای دسترسی به منابع جایگزین فعالینی جدی دنبال شود.
مدیریت منابع تجدید پذیر :بهترین نوع منابع انرژی که در طراحی پایدار بر آن تمرکز می شود ،منابعی هستند که توانایی در
چرخه طبیعی و قابلیت بازگشت را داشته باشند .در این نوع مدیریت منابع ،همواره طراح تالش می کند نوعی تعادل بین آنر تولید
شده و محیط اطراف برقرار کند تا این دو در یک چرخه باز گشتی بتوانند با یکدیگر مرتبط شوند.
در این نوع طراحی ،با استفاده از منابعی که در دسترس و طبیعی هستند مانند خورشید و باد و باران ،همواره پروژه ای اقتصادی
تر خواهیم داشت .اصل صرفه جویی در مصرف منابع سه راهبرد را در بر می گیرد :حفظ انرژی ،حفظ آب ،حفظ ماده طراحی با
قابلیت بازگشت به چرخه زندگی در این طرح تاکید بر اتخاذ روشی است که به بازیافت و باز تولید منابع به کار رفته منجر می شود.
11 . sustainability
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در واقع ،در این مرحله طراح ذهن خود را باید متوجه روندی کند که مراحل استفاده در طرح بتواند پس از مرحله زوال و دور ریزی
به چرخه اصلی طبیعت باز گردند .به این معنا که منابع ما از یک شکل مفید به شکلی دیگر در می آیند اما باز هم پس از این تبدیل
دارای کارایی و استفاده هستند.
طراحی برای انسان این اصل ،سومین و شاید مهمترین اصل طراحی پایدار محسوب می شود .در دو اصل پیشین ،کارایی بیشتر
و محافظت از منابع طبیعی مورد توجه بود .در حالی که در این اصل ،بر حفظ کیفیت زندگی تمامی اجزای سازنده اکو سیستم
تاکید می شود این اصل را می توان در راستای اهداف بشر دوستانه دانست که ارکان و منابع مختلف زندگی را محترم می شمارد.در
حقیقت ،با تعمق بیشتر در این فلسفه می توان به این نکته پی برد که به نیاز های زنجیره وار و متقابل اجزای مختلف زندگی و
نقش آن در ادامه حیات بشری توجه جدی مبذول داشت زیرا در جهان مدرن امروز ،اگر چه انسان محور همه تغییرات و دگرگونی
هاست ،اما این محرریت هرگز در جهت نقض حقوق سایر موجودات زنده نبوده ،بلکه کامال همگام با آنها و همواره در حالت تعامل
و دادوستد با آنهاست.

 3-9معماری اکو تک
 6-3-9زمینه پیدایش اکو  -تک
از نگاه به آنچه در زمینه معماران مالحظه می شود که با استفاده از تکنولوژی ،سعی در استفاده حداکثر از عوامل طبیعی همچون
آفتاب ،باد،آب های زیرزمینی و گیاهان برای تنطیم شرایط محیطی ساختمان دارند.لذا در معماری جدید آنها که به نام اکو  -تک
(اکولوژی  +تکنولوژی)خوانده می شود ،تکنولوژی در مقابل طبیعت قرار ندارند ،بلکه در کنار و به موازات طبیعت برای بهره برداری
هر چه بیشتر از امکانات محیطی و تامین آسایش انسان جای دارد.در کارهای اخیر معماران این سبک ،همواره در کنار عکس های
زیبای ساختمان های آنها ،مقطعی از بنا وجوددارد که در آن نحوه استفاده از عوامل اقلیمی با کمک تجهیزاتی همچون دودکش
های هوا ،آینه های منعکس کننده ،پوسته های هوشمند،گلخانه ها ،پله های شیشه ای و تبادل کننده های حرارتی نشان داده شده
است .شکل خود ساختمان در مقطع نیز با توجه به زاویه تابش آفتاب و سرعت و جهت باددر فصول مختلف سال طراحی شده
است(قبادیان .)1991 ،طراحی در این سبک بر این امر استوار است که ستاختمان ،جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به
عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیلت قرار گیرد.معماری اکوتک ،طراحی است مردمی و لذا کیفیت فضاهای داخلی
ساختمان اهمیت ویژه ای می یابند.
معماری اکوتک با هدف محیط زیست بر موارد زیر تاکید دارد:
کاهش اتالف و پخش انرژی در محیط
کاهش تولید تاثیر گذارنده ها بر سالمت انسان
استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبیعت
رفع سمی مواد
اصل طراحی در این سبک بر این اصل استوار است که ساختمان ،جزئی کوچک از طبیعت پیرامون است و باید به عنوان بخشی
از اکوسیستم عمل کند و درچرخه حیات قرار گیرد بدون تردید کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت ،نورگیری مناسب فضاها و
تهویه مطبوع فراهم نمی آید.در ضمن از آنچه که پایداری و ماندگاری خود ساختمان به عنوان یک پدیده مدنظر است ،لذا ساختن
با کیفیت باال و استفاده از مصالحی با قابلیت ماندگاری طوالنی نیز باید مدنظر قرار گرفته شود .رسیدن به چنین شرایطی با استفاده
از مدیریت کارآمدو به کارگیری آخرین تکنولوژی ها صورت گیرد.دستیابی به استانداردهای باالی کیفیت ،امنیت و آسایش که در
واقع سالمت انسانها را تامین می کند از مهمترین اهداف معماری اکوتک است(اریانپور و کاملی.)0 :1931 ،
بهبود کیفیت معماری در طراحی اکوتک در راستای نیل به یک هدف صورت می گیرد و آن هم آسایش است  .نکته مهمی که
در این نوع معماری مورد توجه قرار می گیرد  ،آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش  ،مرتبط با هم و به صورت یک سیستم
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واحد در نظر گرفته می شود.آنچه زیر مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار می گیرد عبارتند از  :آسایش  ،آرامش  ،امنیت  ،ایمنی
و سالمت.

آنچه به تفصیل پیرامون معماری گفته شد  ،نشان دهنده نوعی نگرش به معماری است که بر چند نکته اساسی اشاره دارد -1 :
کیفیت گرایی  -1توجه به آینده  - 9توجه به محیط  ،لذا معماری اکوتک یک سبک فرمال و برگرفته از شرایط زودگذر و هیجانات
آنی نیست  ،بلکه در بطن خود واجد مفاهیم عمیقی است که پیوند دهنده انسان  ،طبیعت و معماری است(.)www.aral.ir

 2-3-9فرآیند طراحی ساختمانهای اکوتک
عواملی که در طراحی ساختمانهای اکوتک تاثیرگذارند را میتوان با مطالعه ساختمانهای مختلف مورد بررسی قرار داد.
ساختمانهای انتخاب شده متناسب با فرآیندهای اکوتک و رعایت اصول طراحی با کمک فناوریهای نوین صورت گرفته است .در
فرآیند طراحی همانگونه که تصویر زیر نشان می دهد ،تغییر رویکرد و نگرش معماران ازسنتی به اکوتک به صورت تدریجی و با
دستکاری و تغییر در بخشهای مختلف صورت گرفته است .این مسئله که بتوانیم فرآیند طراحی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و
در عین حال اصول پایداری را نیز در نظر بگیریم اهمیت زیادی دارد.

شکل -6روند طراحی ساختمانهای اکوتک

با در نظر گرفتن طراحی های انجام گرفته گذشته و اطالعات به دست آمده از مطالعات و بررسی های موردی موفق معماری
اکوتک ،تطبیق معماری مدرن با استفاده از فناوریهای نوین با درنظرگرفتن محیط پیرامون نتایج قابل قبولی حاصل می نماید .به
منظور بیشینه کردن ظرفیت معماری اکوتک در فرآیند طراحی های بنا ،شرایط طراحی مفهومی فرم ومحیط پیرامون اهمیت فراوانی
می یابد .این راهکار به معماران اجازه میدهد تا فرمها و اشکالی خلق کنند که عالوه بر آزادی در طراحی پوشش هایی کارا باشند و
در مصرف انرژی و تعامل با محیط پیرامون به درستی عمل نمایند .به این ترتیب با ظهور فرایندهای طراحی مفهومی ،ایده های
محاسباتی و مطالعات در زمینه پوسته های خارجی ساختمان؛ امکانات جدیدی را پیش روی طراحان قرار داده است که بتوانند
فرمهایی قابل توجه و جدید که پایداری مناسبی دارا هستند را به وجود آورند .انتظار می رود این فرآیندهای جدید طراحی برای
ترکیب جنبه های مختلف معماری اکوتک در زمان تعریف فرم و طراحی های اولیه کمک زیادی نماید(مژدگانی،افهمی.)9 :1935،

 9-3-9معماری اکوتک وفن آوری پیشرفته
بیان و ابزار دستاوردهای علمی و فنی ،همواره از وظایف معماری مدرن بوده است.مدرنیست های اولیه نظیر لوکوربوزیه و
گروپی وس  ،به فن آوری به مثابه نیرویی که تغییر را موجب می شود ،توجه می کردند و بنابر همین مالحظات بود که انسان آن را
در معماری از آن خود ساخت و مورد ستایش قرارداد .تولید فرآیندهای صنعتی منطقی به صورت ساخت و سازهای ساختمانی ،
منجربه محیط های خنثی ،انعطاف پذیر و بی مصرف شده ودرکل به صورت سبکی پیچیده و مبهم درآمده است.خوشبختانه
حساسیت در برابر چنین وضعیتی ،روابط گسترده تر ازجمله ساخت مکان  ،تفاهم اجتماعی ،مصرف انرژی ،شهرسازی و آگاهی
زیست محیطی را به وجودآورده به طوری که امروزه اکوتک را در برابر های تک قرارداده است.

99

سال سـوم ،شماره نه ،زمستان 6931

 4-3-9فناوری های نانو در طراحی و ساخت معماری پایدار
با ظهور فناوری های نوین می توان کاستی های گذشته و مشکالت زیست محیطی را رفع کرد .بر این اساس به کار گیری مواد
و مصالح ساختمانی و شیوه های ساخت و سازی که با دیدگاه های پایداری شکل گرفته اند به این شرح است:
-

بکارگیری شیوه های طراحی مناسب برای به حداقل رساندن و افزایش کاآمدی مصرفی.

-

استفاده از مواد و مصالح ساختمانی که میزان مصرف انرژی در تولید و بکارگیری آنها به حداقل رسیده

-

استفاده از روش های اجرایی بهینه که موجب اتالف کمتر مصالح ساختمانی گردد.

-

تاکید بر مصالح ساختمانی که پس از گذراندن عمر مفید قابل بازیافت یا استفاده مجدد باشد.

با در نظر گرفتن شرایط فوق می توان به اهداف پایداری در طراحی و ساخت دست یافت(خاتمی ،فالح .)97 :1993 ،امروزه
امکان ارتقای بازده تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان ها و افزایش مقاومت مصالح ساختمانی و سازگار کردن مصالح ساختمانی
برای پاسخگویی به اوضاع اقلیمی به کمک فناوری نانو حاصل شده است.دربخش ساختمان فناوری نانو را می توان نوعی فناوری
توانا کننده نامید که بشر را قادر می کند با بهره گیری از چنین فناوری های جالبی عرصه های جدیدی از توسعه و پیشرفت را
فراروی خود تصور کرد.

مهمترین کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان  ،معموال در بر دارنده بهینه سازی مواد و مصالح معمولی موجود است .در درجه
دوم ایجاد کابرد های جدید برای مصالح یا مشخصه هایی که بدون کمک فناوری نانو امکان پذیر نیست و از همه مهمتر ،چند منظوره
کردن مصالح و ایجاد قابلیت چشمگیری از صدمه دیدن مواد بسیار مورد توجه دانشمندان این عرصه قرار گرفته است.به مدد حضور
فناوری نانو در این حوزه و کمک به ساخت موادی با ویژگی های یاد شده می توان انتظار داشت که بتوان مواد و مصالح را بگونه ای
اقتصادی تر تولید کرده و همچنین از منابع طبیعی کمتر برداشت نمود.باید گفت این فناوری سعی دارد از دو جبهه به صنعت
ساختمان نفوذ کند .که نخست بهینه سازی و ارتقای عملکرد فناوری موجود و دوم ارائه گروه جدیدی از مواد و محصوالت که پیش
از نانو مهندسی ممکن نبوده است(قنبری.)17 :1931 ،

 5-3-9ویژگیهای بناهای ساخته شده به سبک اکوتک
از نگاه به آنچه در زمینه معماری انجا گرفته می توان پی برد که عرف طراحی ساختمان در طول زمان تغییر کرده است ،از
مسدود کردن محیط خارج برای حفاظت از فضاهای داخل گرفته تا قرار دادن طبیعت و انرژی های طبیعی در طرح ،به طور مثال
می توان به استفاده مجدد ژاپنی ها از رخبام های عمیق و دریچه های شوجی که از شیشه های مخصوص ساخته شده است اشاره
کرد که هر دو از شیوه های معماری نتی ژاپن است که با اقلیم آنها تناسب دارد .البته ناگفته پیداست که شیوه های معماری سنتی
را نمی توان به آسانی یا به شکلی جبری برای مردمی که به روابط منطقی موجود در محیط زیست ،یا به زندگی در ساختمانهای
بلند مرتبه خو گرفته اند ،به کار بست(اریانپور و کاملی.)9 :1931 ،
تهویه ،نوردهی و دیگر سیستم های مکانیکی ،فن آوریهای گسترده ای هستند که هم ساکنان و هم معماران از آن بهره مند می
گردند .تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف ،تهویه مطبوع از طریق پاالیش شبانه و دمیدن هوا از زیر کف ،کنترل نور و نظایر
اینها ،دستاوردها و اشکال نوآورانه ای هستند که ضمن اعمال و رعایت آنها در برخی ستاختمانها ،توانسته اند انرژی ومنابع طبیعی
همچون گرما و نور خورشید ،باد ،انرژی گرمایی زمین و آب باران را مورد استفاده قرار دهند .در این میان روشهای مکانیکی گوناگونی
نیز برای صرفه جویی در انرژی و سیستم های جدید تولید آن ،کته حداقل تاثیرات ناسازگار با محیط راداشته باشند ،بکار گرفته
شده است .طراحی ساختمانهای سبز نیز جایگزین مناسبی برای ساختمانهای اداری با سیستم تهویه و مصرف زیاد انرژی و کوششی
جدی برای مقابله با مشکل آلودگی هوا و مصرف باالی انرژی در اینگونه ساختمانها می باشد .شکل این ساختمانها در نتیجه آزمایش
های تونل باد و با استفاده از مدل های نمایشی از ساختمان های اطراف به دست می آید( .اریانپور و کاملی.)9 :1931 ،
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 1-3-9مصالح سالم
به طور کلی مصالح ساختمانی طبیعی از دیگر مصالح ساختمانی سالم تر هستند .مسئله آنست که نبود کارایی فنی مصالح
ارگانیک اغلب در انتخاب فرآورده های تولید توسط معماران تأثیر می گذارد .اگر چه مصالح سنتی  ،تا حدی به علت کارآیی و شکل
دهی ضعیف مورد غفلت واقع شده اند ،اما اغلب به عنوان نتیجه ای از سالمت قطعی شان دوباره مورد توجه قرار می گیرند .البته
آنها دوباره رایج شده اند و فناوری های نوین برای استفاده از آنها به روش های جدیدتوسعه یافته است (اریانپور و کاملی.)3 :1931 ،

نتیجهگیری
قابلیت چشمگیر و غیرقابل چشم پوشی فناوری های نوینی مانند نانو و بکارگیری آنها در مصالحی که آنها را هوشمند نامیده
ایم ،نه تنها در روش های ساخت مسکن و ساختمان ها بلکه در در سبک زندگی انسان و در نتیجه صنعت معماری نیز تحولی
شگرف ایجاد کرده اند.
عملکرد این مواد به گونه ایی است که این در مواجهه با محیط پیرامون خود ،متغیر بوده و عملکردشان با مصالح طبیعی رایج
(غیر هوشمند) قابل مقایسه نیست .موادی مانند بتن های ترمیم شونده با قابلیت استفاده در تاسیساتی همچون نیروگاه ها و سدها
بسیار ضروری و غیرقابل جایگزین هستند .از طرف دیگر رنگ دیواری که خود به خود تمیز شده و در صورت آسیب دیدن به تعمیر
خود می پردازد و یا دیواری که به هنگام نشت گاز یا اتصال الکتریکی در خانه هشدار می دهد ،این این دست هستند .مصالح
هوشمندی که قادر هستند طبق دستور رنگ عوض کنند یا در طول روز به تولید الکتریسیته پرداخته و در شب آن را در اختیار ما
قرار دهند ،از ابزاری برای تامین آسایش بیشتر و سالم تر برای زندگی بشر است.
اما با درنظر گرفتن پدیده مطرح و مهم قرن که همان تامین انرژی از محیط پیرامونی است؛ اساسی ترین کاربرد این مصالح در
مبحث تامین انرژی و بویژه انرژی پاک است.
از آنجا که معماری به عنوان یکی از شاخص های موثر در تمدن هر جامعه بوده و حتی یکی از ابزار سنجش جامعه ناشی می
شود و با توجه به این امرکه تمدن نیز خود ناشی از تغییراتی در زندگی انسان است که اسایش و رفاه بیشتری را برای وی فراهم
آورد ،لذا متخصصین معماری نیز به عنوان قشری بسیار تاثیرگذار در زندگی بشر ناگزیر به استفاده صحیح و درست از این فناوری
ها در مراحل طراحی ،ساخت ،بهره برداری و نگهداری ساختمان ها هستند.
بهره گیری از مصالح هوشمند و نیز هوشمند کردن ساختمان ها و به خصوصی بکارگیری مصالح هوشمندی که نسبت به
فرایندهای محیطی واکنش نشان می دهند ،از بهترین راه های صرفه جویی انرژی ،تسهیل در تعمیر و نگهداری بناها ،افزایش عمر
مفید ساختمان ها ،طراحی سازه هایی با امنیت بیشتر و ایجاد اسایش و اطمینان برای ساکنان ساختمان ها بوده و به عالوه دست
معماران و طراحان را در ارائه هر چه بیشتر طرحهای خالقانه باز می گذارد.
از آنجا که کاربرد و اهمیت مواد تغییر فاز دهنده در ذخیره انرژی استفاده از این مواد در تاسیسات خورشیدی موردنظر بسیاری
از کشورهای جهان می باشد ،به نظر می رسد که مناسب ترین گزینه مکانی در کشورمان ایران برای استفاده از این نوع سامانه ها،
در مناطق آفتابگیری چون شهرهای جنوبی و مرکزی است که با بهره بردن از آن می توانیم به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف
انرژی و کاهش میزان آلودگی های زیست محیطی و هزینه های تامین آن تا حد زیادی در کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی
ناشی از سوخت های فسیلی و کاهش هزینه های برودتی و حرارتی موفق شد.
نتایج حاصل از بهره گیری از فناوری نانو در حوزه معماری عبارتند از:
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-

کاهش ضایعات و نخاله های ساختمانی ناشی از سیستم سنتی ساخت و ساز (به دلیل نوعی صنعتی سازی محصوالت)

-

کاهش وزن مصالح و عناصر ساختمانی و مقاومت در برابر زلزله

-

بهبود کیفیت مصالح در جهت کاهش مصرف انرژی های فسیلی

-

بهبود کیفیت مصالح در راستای رفتارهای ساز های و مکانیکی بنا و مقاومت در برابر زلزله

-

کاهش هزینه نگهداری به دلیل پیشگیری از آسیب های طبیعی و یا مکانیکی و کاهش نیاز به نگهداری
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-

صیانت و حفظ منابع طبیعی

-

اقتصاد پویا و بازگشت سرمایه

-

خلق محیطی پاسخده و ایده آل و جلوگیری از طراحی و ساخت بناهای فرم محور

-

سازگاری با طبیعت

-

ایجاد سازه های پایدارتر بر مبنار ساختار فرمی نانو

بنابراین بهره گیری از فناوری نانو روندی اجتناب ناپذیر می نماید که با توجه به مزایای برشمرده شده تحولی عظیم را دردنیای
ساخت و ساز به همراه خواهد داشت .به عبارت دیگر به دو شیوه می توان فناوری نانو را وارد عرصه معماری نمود:
 .1بهره گیری از مصالح نانو بنیان نظیر نانو پوشش ها نانو عایق ها و...

 .1بهره گیری از ساختار فرمی و ساختار سازه ای نانو
جدول -2معماری نانو تک وسطوح مختلف ان
نحوه تولید
مصالح

نوآوری /دستاوردها

فناوریهای

چگونگی

اثرگذار

تاثیرگذاری

معماری +نانو تکنولوژی= معماری نانو تک

سطح اول:
نانو معماری
کامپوزیت

ارتقا وبهبود مصالح
موجود به مدد نانو
ماده ،به صورت
ترکیبی یا پوشش
دهی

خود تنظیم شونده
(خودتمیز شونده،
خودترمیم شونده .ضد
خش )...

نانو فناوری

سطح دوم:
نانو معماری

چینش هدفمند و
آگاهانه اتم ها در
مقیاس نانو

خوارایی،
مصالح نانو چند
عملکردی
سیستم ان وی اس
سیستم یکپارچه سازی
و معماری
ائروژل مسلح هوشمند

نانو فناوری
زیست فناوری

تاثیربررفتارانسان
تاثیربر معمار و
معماری

سطح سوم:
نانو معماری
مولوکولی

ذخیره اطالعات
الزم در مواد
نانوبنیان در
دی ان ای

خود منتاژی
ذخیره اطالعات در دی
ان ای
کاشت وبرداشت دانه
سازنده

نانو فناوری
مولوکولی
زیست فناوری
فناوری اطالعات

تاثیربررفتارانسان
تاثیربر معمار و
معماری
تاثیربرمحیط زیست

تاثیربررفتارانسان
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چکیده
بشر از دیرباز در پی تأمین آسایش حداکثری برای خود بوده است و راهکارهای گوناگونی در جهت دستیابی به
آسایش به کار بسته است .در این بین ،مسکن به عنوان مکان وقوع زندگی باید گستره وسیعی از کیفیات را داشته
باشد تا انسان در آن به آسایش و آرامش برسد .مقاله حاضر در پی آن است که با مرور مطالعات انجام یافته در ارتباط
با خانه و خانههای سنتی ،به بررسی ساختار فضایی-کالبدی معماری خانههای سنتی با تأکید بر خانه بهنام تبریز
بپردازد و راهکارها و اصول به کار گرفته شده در ایجاد آسایش در خانه را تفسیر و تحلیل کند .روش تحقیق توصیفی
و تحلیلی و متکی بر پژوهش موردی میباشد و برای گردآوری اطالعات از ابزارهای کتابخانهای و میدانی بهره گرفته
شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد ،برای نیل به آسایش در خانههای سنتی به طیف وسیعی از نیازهای جسمی
و روانی انسان پاسخ داده شده است که مهمترین آنها عبارتند از؛ نیاز به آسایش فیزیکی(موقعیت و دسترسی،
استحکام سازه ای ،تعداد و ابعاد فضاها و  ،)...آسایش حرارتی(گرمایش و سرمایش) ،آسایش بصری(نور و روشنایی،
حریم و محدوده بصری) ،تهویه و کیفیت هوا ،آسایش صوتی .عالوه بر این ،توجه به نیازهای اجتماعی و الگوهای
فرهنگی زندگی ،خلوت و حس تعلق به مکان و نیازهای معنوی همانند نیاز به پرستش ،کمال ،زیبایی ،عدالت و غیره
در ایجاد آسایش و علیالخصوص آسایش روانی در خانه تأثیر بسزایی داشتهاند .در نهایت توجه به این نکته ضروری
است که آسایش جسمی و روانی در خانه سن تی ،در راستای یکدیگر و تحت تأثیر دیگر شرایط آسایش فراهم شده
است .نتایج بررسی خانه بهنام تبریز به عنوان نمونه مورد مطالعه حاکی از آن است که این خانه با تکیه بر منابع
طبیعی و امکانات در دسترس و با سازمان فضایی و کالبدی متناسب با منطقه توانسته با ارضاء نیازهای جسمی و
روانی ،حد قابل قبولی از آسایش را برای ساکنان خود فراهم کند.

واژگان کلیدی :آسایش ،آرامش ،آسایش جسمی ،آسایش روانی ،خانه سنتی ،خانه بهنام تبریز.

 -6مقدمه
انسان برای برآورده کردن نیازهایش و تأمین آسایش مطلوب برای خود ،باید محیط سکونتی مناسبی داشته باشد .ساختمانها
به عنوان پوسته سوم انسان ،معیاری مهم در سالمت و کیفیت زندگی انسان هستند .سطح باالی آسایش منجر به افزایش روند
خالقیت ،التیام و احیاء بدن انسان شده و عملکرد بهتر انسان ،در زندگی کاری و روابط اجتماعی را به دنبال دارد(بور ،موسل و
سکوآرز .) 95 :1931 ،1در این بین ،مسکن به عنوان مکان وقوع زندگی باید گستره وسیعی از کیفیات را داشته باشد تا انسان در آن
به آسایش و آرامش برسد .مسکن بایستی محل به آرامش رسیدن انسان باشد(مسائلی .)13 :1999 ،مسکن و محیطهای مسکونی
Bouer Michael, Mosle Peter, Schwarz Michael
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به عنوان انسانیترین موضوع معماری ،تأمین کننده نیازها و زمینهساز آرامش انسانهاست .ولی از نظر صاحبنظران از اواسط قرن
نوزده به بعد در پاسخگویی به این نیازها توفیق چندانی نداشته است(پوردیهیمی و همکاران .)59 :1937 ،برخی مطالعات انجام
یافته در مساکن ایران نیز حاکی از افول میزان توجه و تأمین نیازهای بنیادین شخص در خانه است .مطالعات انجام یافته در ارتباط
با تحوالت مسکن اردبیل در گذر زمان نشان داده که الگوی مسکن سنتی بیشتر توانسته نیازهای بنیادین ساکنان را تأمین کند ولی
در الگوی مسکن امروزی تأمین نیازها به پایینترین حد خود رسیده است(عظمتی و همکاران .)57 :1932 ،در طی زمانها ،مفهوم
خانه از معنی قرارگاه و محل آرامش روان و جسم به مفهوم سرپناه تقلیل یافته است .هر قدر که در خانه کیفیات مسئله است ،در
سرپناه ،کمیات مسئله اصلی است(بهشتی.)117 :1935 ،
در دهههای اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای مسکن در ایران ،تالشهای بسیاری برای تأمین مسکن انجام پذیرفته ولی آنچه
عموماً نادیده گرفته شده جنبههای کیفی بناها در کنار فزونی کمی آنهاست(حائریمازندرانی .)50 :1999 ،از طرفی افزایش کمی
مسکن با افزایش مصرف انرژی جهت آسایش حرارتی در بخش مسکونی همراه بوده است .در دنیای کنونی افزایش بیرویه جمعیت
شهرها از یک سو و توسعه بیضابطه شهرها از سوی دیگر و همچنین صنعتی شدن بدون توجه به آسایش و سالمت افراد در
فضاهای مسکونی ،جوامع بشری را در معرض بحران قرار داده است(افشاریبصیر و همکاران .)139 :1932 ،تغییر و تحوالت در
مصالح و اصول ساخت و ساز در دوران معاصر عالوه بر اینکه باعث بحرانهای مختلف زیستی شده است ،امکان ایجاد آسایش در
خانه را نیز به علت عدم سازگاری با محیط و نیازهای انسان با مشکل روربهرو کرده است .با توجه به مطالب فوق ،سوال قابل طرح
در مقاله حاضر این است که؛ برای ایجاد آسایش در خانه به چه کیفیتها و اصولی نیاز است؟ و معماران سنتی با چه راهکارهایی و
به چه نحوی آسایش و آرامش را برای ساکنین خانههای سنتی فراهم کردهاند .در این راستا خانه تاریخی بهنام تبریز به عنوان نمونه
موردی ،مورد مطالعه قرار گرفته است .برای نیل به هدف ،از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر ابزارهای اسنادی و میدانی
بهره گرفته شده است(.جدول)1

مطالعات اسنادی و میدانی

عوامل تأثیرگذار در شکل گیری
خانه

استخراج عوامل آسایش در خانه

مطالعات کتابخانه ای و میدانی
حول ادبیات موضوع

استخراج عوامل مرتبط با
آسایش در خانه از منابع
مختلف از نقطه نظر :آسایش
حرارتی /آسایش جسمی/
آسایش روانی.. /
توصیف و تشریح عوامل
آسایش در خانه

جمع بندی و نتیجه گیری

جدول .6روش کار در متن پژوهش(نگارنده)

جمع بندی اطالعات بدست
آمده
تبیین و تحلیل راهکارها و
اصول معماران سنتی در ایجاد
آسایش در خانه بهنام تبریز

 -2آسایش و آرامش
آسایش و آرامش به معنای آسودن ،آساییدن ،استراحت و سکینه و  ...آمده است .در لغت آرامش به معنی آرامیدن ،فراغت،
راحتی ،آسای ش ،طمأنینه ،سکینه ،صلح ،آشتی ،ایمنی و امنیت و  ...است و در معنی آسایش چنین آمده است :راحت ،استراحت،
آسانی و آسودگی ،فراغ ،سکون ،بیجنبشی ،آرام و (...معین .) 13 :1997 ،معنای این دو واژه در عین مفهوم مشترک ،دارای تفاوت
ماهوی باهم هستند .آرامش حالتی روانی و در ونی است ولی آسایش بیشتر در ارتباط با امکانات و حالتهای فیزیکی است« .اگر
آسایش راحتی جسم است ،آرامش راحتی جان است»(بهشتی . )199 :1935 ،جست و جو در مطالعات انجام یافته در ارتباط با
آسایش و آرامش در معماری ،حاکی از آن است که مفهوم آسایش بیشتر در ارتباط با آسایش جسمی و علیالخصوص آسایش
حرارتی مورد استفاده قرار گرفته ولی آرامش در معنی گستردهتر و بیشتر با مفهوم جسمی و روانی به کار رفته و در برگیرنده مفهوم
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آسایش نیز بوده است .در این مقاله ،این دو مفهوم هم معنی و بیشتر با واژه آسایش به کار برده شده است .نکته مهم این است که
فضای معماری این قابلیّت را دارد تا نیازهای مادی و روانی انسان را به صورت نسبی تأمین نماید و بستری برای تأمین نیازهای
عقالنی و روحانی انسان ایجاد کند(نقرهکار و همکاران .)99 :1939 ،مسکن سنتی به عنوان مهمترین گونه معماری سنتی دارای
قابلیتهایی است که با نیازهای انسان هماهنگ بود .ولی طی تحول ماهیت خانه در سالهای اخیر ،کیفیت خانه چه از نوع آرامش
و چه از نوع آسایش دچار افول شده است(بهشتی .)111 :1935 ،لذا مطالعه ارزشهای حاکم بر معماری مسکن سنتی را میتوان
به عنوان الگویی شایسته در تدوین اصول کارساز در آرامش و آسایش انسان در معماری مسکن جدید دانست.
معماری همواره در حال تغییر و تحول بوده است و ساختمانها طی قرنها تکامل و استمرار ،از حالت سرپناه به معماری کاملی
درآمدهاند که پاسخگوی نیازهای جسمی و روانی انسانها بودهاند(حجت .)179-90 :1931 ،ولی با شروع دوران مدرن و شکلگیری
جوامع مدرن الگوهای معماری تغییر کرده است .معماری جدید ،برخالف معماری سنتی که پاسخگوی نیازهای انسان است ،بهرهمند
از تمام دستاوردهای علمی جدید ،خود را ملزم به سازگاری با شرایط و نیازهای روانی انسان نمیداند .در بناهای مدرن عواملی چون
استانداردسازی و همسان بودن تکنیک های ساخت مورد توجه بوده است ،در حالی که در بناهای سنتی ،مسائلی چون موقعیت
جغرافیای ،اقلیم ،مصالح بومی ،آسایش جسمی و روانی و غیره اهمیت ویژهای داشتهاند(.جدول)1
جدول .2تحوالت اقلیمی ،محیطی و عملکردی جهت ایجاد آسایش در معماری(حجت)605-87 :6936 ،

مراحل

معماری غارگونه

معماری سنتی

معماری مدرن

 ابتدایی ترین گونه هایمعماری

 تعریف روابط و کارکردها براساس نیازهای
انسانی،کارکردی و اقلیمی

 معماری پیوسته در حالتغییر و تحول

ویژگی
حد آسایش

 هماهنگ با محیط و درانطباق با شرایط محیطی
 همراهی با نیازهای اولیه وملموس انسان
 -اهمیت ایستایی بنا

 بهترین جهت گیری ومناسب ترین شرایط اقلیمی

جان پناه و سرپناه

آرامش و آسایش

 ابعاد ،شکل ،موقعیت واندازه های بهینه و مطلوب

 معماری محصول خردانسانی و ارزش های مادی
 قابلیت استقرار در شرایطمحیطی گوناگون
عدم سازگاری با محیط،
افول توجه به نیازهای
روانی

 -9آسایش در خانه
مسکن یکی از مهمترین فضاهای معماری است که رابطه مستقیم با انسان برقرار مینماید .مسکن از ریشه سکون بهمعنای نهفته و
آرام ،گرفته شدهاست .واژه سکونت نیز بهمعنای اقامتکردن و ماندن با آرامش است که واژه آرامش ،آن را از ماندن و شب را به صبح
رساندن صرف جدامیکند(هاشمپور و کینژاد .)15 :1931 ،خانه مکانی است برای استراحت آدمی و آرامش ذهن(مرتضی:1990 ،1
 .) 191خانه محلی برای حفظ حریم خصوصی بصری و صوتی است(همان190 :و .)119خانه مکانی برای تفکر و ذکر و تقدسدهی
به زندگی انسان است(هاشمپور و کینژاد19 :1931 ،و .)13خانه برای انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که میتوان آن را مرکز
دنیای فرد نامید(نوربرگشولتز .)1991 ،1خانه مکانی است که از آغاز تولد تا پایان زندگی تمام خاطرات ،آرزوها و وحشتها ،گذشته

. Mortada Hisham
Christian Norberg Schulz
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و حال را یکجا سامان میدهد .خانه را نمیتوان یک باره پدید آورد ،خانه از بعد زمان و تداوم برخوردار است(پاالسما.)110 :1993 ،1
خانه قرارگاه فرد بوده و تکیهگاهی برای آرامش و آسایش است(بهشتی .)199 :1935 ،خانه عالوه بر مکانی برای خلوت فرد ،اقامتگاه
مشترک خانواده بوده و ساختار اجتماعی نیز محسوب میشود(پاالسما .)113 :1993 ،خانه مکانی متأثر از الگوهای فرهنگی جامعه
و در عین حال هماهنگ با الگوهای فرهنگی و اجتماعی افراد ساکن در آن است .به اعتقاد راپاپورت 1عامل فرهنگ و درک انسانها
از جهان و حیات که شامل اعتقادات مذهبی ،ساختار اجتماعی قبیله ،خانواده ،روش زندگی و همچنین شیوه ارتباطات اجتماعی
افراد میباشد ،نقش موثری در مسکن و سازمان تقسیمات فضایی آن دارد(مسائلی .)13 :1999 ،خانه ضمن تبعیت از عامل فرهنگ،
مکانی متأثر از عوامل اقلیمی و محل محافظت در برابر تهدیدهای بیرونی است(آقالطیفی.)13 :1931 ،
چنین تعاریفی ،خانه را بسیار پیچیده میکند .چراکه خانه را از هر جهت مایه تکامل و تعالی و آرامش انسان میداند .تعمق در
ادبیات موجود در حوزه خانه ،مفاهیم و مؤلفه های شخصی ،اجتماعی ،عملکردی ،فرهنگی و کالبدی متعددی همچون؛ ساختار
کالبدی خانه ،سرپناه ،محافظت در برابر ت هدیدهای بیرونی ،قلمرو ،مرکزیت ،خانواده ،شاخص شأن فردی و اجتماعی ،خلوت،
دلبستگی ،درون ،هویت فردی ،امنیت ،خاطره ،فضای شخصی ،ثبات ،پایداری ،صمیمیت ،گرمی ،راحتی ،آسایش ،مالکیت ،احساس
تعلق خاطر ،زندگی و  ...را به ذهن متبادر میکند(آقالطیفی .)50 :1931 ،خانه سنتی همواره مکانی برای پاسخگویی به تمامی
نیازهای انسان بوده است(نقرهکار و همکاران .)19 :1939 ،مطالعات انجام یافته در ارتباط با خانههای سنتی ،حاکی از پاسخگویی
به آسایش و آرامش جسمی و روانی انسان بوده است(همان1939 ،؛ حائریمازندرانی .)1999 ،بر اساس پژوهشهای مختلف انجام
گرفته در رابطه با خانههای سنتی در اقلیمهای مختلف ایران ،عوامل مختلفی در ایجاد آسایش و آرامش در خانههای سنتی دخیل
بودهاند که در جدول 9به طور مختصر به برخی از آنها پرداخته شده است.
جدول . 9تعاریف و مفاهیم مرتبط با خانه سنتی و عناصر مرتبط با آسایش در آن(نگارنده)
محقق /سال

مفاهیم مورد پژوهش در ارتباط با خانههای سنتی

برخی مفاهیم مرتبط با آسایش

افشاریبصیر ،حبیب
و مفیدی1932 /

نقش عناصر طبیعت(آب ،باد ،نور و گیاهان و  )...در اقلیم گرم و خشک ایران
با بررسی خانههای بومی یزد

آسایش حرارتی /آسایش بصری/
نور و روشنایی /تأمین تمامی نیازها

عظمتی ،پورباقر و
رستمی1932 /

بررسی میزان توجه به نیازهای بنیادین انسان(نیازهای فیزیولوژیک ،نیازهای
اجتماعی ،نیاز به عزتنفس ،نیاز به خودشکوفایی و  )...در مسکن سنتی تا
معاصر اردبیل بر اساس مدل مازلو

آسایش روانی /آسایش جسمی/
نیازهای اجتماعی-فرهنگی /امنیت
و احترام

زارعمهذبیه،
شاهچراغی و
حیدری1935 /

بررسی کیفیت محیطی و آسایش حرارتی فضاهای داخلی خانههای سنتی؛
بررسی محدوده آسایش حرارتی خانههای شیراز

آسایش حرارتی /آسایش گرمایشی/
آسایش سرمایشی

طاهباز و همکاران/
1931

بررسی بازی نور طبیعی در خانههای سنتی با تحلیل خانه عامریهای کاشان؛
بررسی و تأثیر نور فضاهای مختلف خانه

آسایش بصری /محدوده بصری /نور
و روشنایی /آسایش حرارتی

نقرهکار ،مظفر و
تقدیر1939 /

بررسی خانه زینتالملک شیراز و بروجردیهای کاشان برای ایجاد بستر پاسخ-
گویی به نیازهای انسان از منظر اسالم؛ بررسی خانه از منظر نیازهای مادی،
نیازهای روانی ،نیازهای عقالنی و نیازهای روحانی.

آسایش حرارتی /آسایش جسمی/
آسایش روحی و روانی /آسایش
بصری /آسایش صوتی

فردانش،
محمدحسینی و
حیدری1939 /

تحلیل فرهنگی خانه سلماسی تبریز بر اساس نظریه راپاپورت؛ بررسی فضاهای
مختلف خانه سلماسی تبریز در ارتباط به پاسخگویی به الگوهای فرهنگی
اجتماعی زندگی

آسایش جسمی /آسایش روانی/
آسایش حرارتی /نیازهای فرهنگی-
اجتماعی

علیالحسابی،
حسینی و نسبی/
1931

تحلیل کیفیت بصری خانههای بافت قدیم بوشهر با توجه به قابلیت و میزان
دید؛ بررسی کیفیت بصری و قابلیت دید فضاهای مختلف عمومی تا خصوصی
خانهها

آسایش بصری و میزان دید با
توجه به عملکرد فضاها

Juhani Pallasmaa.
Amos Rapoport.
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محقق /سال

مفاهیم مورد پژوهش در ارتباط با خانههای سنتی

برخی مفاهیم مرتبط با آسایش

معماریان ،هاشمی و
کمالیپور1993/

بررسی تأثیر فرهنگی دینی(حفظ حریم خصوصی ،حقوق همسایگان و تکریم
مهمان) بر شکلگیری خانه؛ بررسی خانه در محلۀ مسلمانان ،زرتشتیان و
یهودیان کرمان

آرامش و صلح /حریم و امنیت
روانی /سازگاری و هماهنگی
اقلیمی... /

حائریمازندرانی/
1999

بررسی خانههای سنتی و معاصر از نقطه نظر :بررسی فضایی-فعالیتی خانه،
بررسی ایستایی و سازهای ،بررسی عملکردی ،بررسی فرهنگی-اجتماعی خانه،
بررسی گونههای فضایی خانه ،بررسی سازمان فضایی خانه و ...

آسایش جسمی /آسایش بصری/
آسایش روانی /آسایش صوتی/
آسایش حرارتی

مسائلی1999 /

تحلیل باورهای دینی در مسکن سنتی ایران با بررسی خانههای کرمان؛ بررسی
صورت(روابط فیزیکی) و سیرت(حقیقتطلبی ،خالقیت ،زیبایی و )...

آسایش حرارتی /آسایش جسمی/
آرامش ذهنی و روانی

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که معماران در هر یک از اقلیمهای متفاوت به تناسب شرایط جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی
با اولویتبندی مناسب ،از روشهای متفاوتی برای آسایش بهره بردهاند .به عنوان مثال استفاده از درونگرایی و بهرهگیری از حیاطهای
مرکزی و گودال باغچه ها در مناطق گرم و خشک ،عالوه بر پاسخگویی به آسایش و حریم بصری مناسب و نیازهای فرهنگی و
اجتماعی ،با شرایط اقلیمی نیز سازگار بوده است .همین حیاطها در مناطق سرد ،به دلیل شرایط اقلیمی ،بزرگتر و نورگیرتر شدهاند
و گودال باغچه حذف شده است .با حرکت به سمت شمال و اقلیم معتدل و مرطوب ،به علت اولویت اقلیمی ،شاهد برونگرایی در
خانهها هستیم که حریم بصری آنها از طریق وسعت سایت خانه و شالیزارها و پوشش گیاهی اطراف آن حفظ شده است .تنوع
مفاهیم مرتبط با خانه و ارتباط پیوسته مسکن با زندگی انسان نشان از پیچیدگی آن است .هر خانه به طور معمول باید با زندگی
ساکنان خود مناسبت و هماهنگی داشته و باید بر اساس ویژگیهای رفتاری ،اقلیمی ،روانشناختی و فرهنگی کاربران شکل بگیرد،
تا بتواند به نیاز آنان پاسخ گوید .ب رای ایجاد آسایش جسمی و روانی ،بایستی فضای زیستی از لحاظ ،عملکردی ،ابعاد و اندازه،
گرمایش ،سرمایش و نور و روشنایی و  ...متعادل باشد و معماری به عنوان ظرف زندگی ،باعث آرامش انسان شده و نیازهای روانی
وی را نیز تأمین کند .تأمین توامان نیازهای جسمی و روانی و ایجاد شرایط آسایش ،نیازمند برآورده شدن همزمان عوامل مذکور
است. .چراکه همانطور که رودولف آرنهایم 1اشاره میکند نیازهای فیزیکی و نیازهای روانی را نمیتوان به سادگی از یکدیگر جدا
کرد ،چراکه هر دو این نیازها جنبه معنوی روحی دارند .هر نوع میل جسمی انسان ،مثل نیاز به گرما یا غذا و غیره به صورت یک
نیاز روانی ظاهر می شود .به طور مثال یک دیوار در وحله اول برای برآورن نیازهای فیزیکی ساخته میشود اما تزیینات آن نیز ارضاء
کننده نیازهای روانی است .فقدان یک دیوار در وحله اول اثر فیزیکی دارد ،مثال باعث سرمای ما میشود ،اما نبود تزیینات آن نیز
باعث مالل و خستگی است که نهایتا این نیز اثر فیزیکی بر سالمتی ما میگذارد(گروتر .)570 :1992 ،1با توجه به مطالعات فوق و
مفاهیم مرتبط با جدول 9شاخص ترین اصول و راهکارهایی که باعث برقراری آسایش و آرامش در خانه شده است از منابع مختلف
استخراج شده(نمودار )1و در ادامه به تشریح و نمود آن در خانه بهنام تبریز پرداخته خواهد شد.

Arnheim Rudolf
. Jorg Kurt Grutter
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آسایش گرمایشی
آسایش حرارتی
آسایش سرمایشی
کیفیت هوا(تهویه)
نور و روشنایی

آسایش

آسایش بصری

حریم بصری

آسایش صوتی

محدوده بصری

آسایش جسمی

شکل کالبدی خانه /تعداد ،ابعاد و اندازه فضاها /عملکرد.../

آسایش روانی

کرامت و آرامش انسان /حس تعلق ،ایمنی و خلوت /دلبستگی /هویت فردی/
وجوه فرهنگی اجتماعی خانه(تعامالت اجتماعی ،حفظ حریم ها ،عدالت )...

نمودار . 6برخی از مهمترین عوامل ایجاد آسایش در طرح معماری خانههای سنتی بر اساس مبانی نظری و ادبیات تحقیق(نگارنده)

 -4معرفی و بررسی نمونه مورد مطالعه :خانه بهنام تبریز
شهر تبریز با ویژگیهای خاص آن ،همچون وجود زمستانهای طوالنی ،خطر قحطی و غارت و تهاجم و خطر دائمی وقوع زلزله،
ساکنان تبریز را ملزم به استفاده از تدابیری برای سکونت در این سرزمین کرده است؛ مانند ضرورت تهیه ،آمادهسازی و ذخیره مواد
غذایی و هیزم برای زمستان و مواقع سختی ،ساخت سازههای مقاوم در برابر زلزله ،توجه به نیاز گرمایی بنا در زمستانهای طوالنی،
رعایت آداب و رسوم شبهای زمستان و (...عمرانی و اسمعیلیسنگری .)191-111 :1991 ،نمونه مورد مطالعه در این پژوهش خانه
تاریخی بهنام تبریز میباشد .این خانه در محله تاریخی مقصودیه واقع است و در سال  1902به شماره  1957ثبت ملی شده است.
این بنا از خانههای مجموعه دانشگاه هنر اسالمی تبریز (بهنام/قدکی/گنجهایزاده/صدقیانی) میباشد که از قدیمیترین آنها و متعلق
به اوایل(بعضا به اواخر زندیه) میباشد که در دوره ناصرالدین شاه مرمت و احتماال تزیینات نقاشی به آن اضافه شده است(تصویر.)1
بنا مجموعه کامل به صورت اندرونی و بیرونی است .شامل دستگاه ورودی(سردر ،هشتی و داالن) ،حیاط بزرگ بیرونی ،حیاط
اندرونی ،ایوان ستوندار برای نشیمن تابستانی در جنوب و  ...میباشد .اتاقهای زیر طنبی برای نشیمن تابستانی و دیگر اتاقها به
صورت انباری درآمده است .این بنا از نظر معماری و تزیینات به عمل آمده در آن و کامل بودن بنا به عنوان یک نمونه خانه مسکونی
به مساحت عرصه  377مترمربع و اعیانی  917مترمربع قابل مطالعه بوده دارای اهمیت ویژه است(اسمعیلیسنگری و عمرانی:1939 ،
 .) 23ورودی این ساختمان از کوچه مشیردفتر و از طریق داالنی در پشت خانه قدکی صورت میپذیرد .بیرونی این خانه شامل
طنبی(هفتدری) ،کله ای و اتاق است که در ضلع شمالی حیاط شکل گرفته است(تصویر .)1اندرونی خانه در شمالیترین بخش
ساختمان قرار گرفته که طرفین آن را اتاقهایی در قسمت شرق و غرب و مشرف به حیاط اندرونی تشکیل دادهاند .پشتبام اتاقهای
اندرونی به صورت مهتابی استفاده میشود .این بخش ساختمان داراى زیرزمین نیز میباشد که اتاقهای زیر طنبی برای نشیمن
تابستانی و دیگر اتاقها به صورت انباری و مطبخ در آن مورد استفاده قرار میگرفت(کینژاد و شیرازی .)07 :1993 ،در ادامه با
تشریح عوامل آسایش در خانه ،به بررسی راهکارهای معماران سنتی در آیجاد آسایش در خانه بهنام تبریز پرداخته شده است.
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تصویر .6موقعیت خانه بهنام در محله

تصویر .2نمایی از استقرار بیرونی و درونی خانه بهنام(سازمان

مقصودیه(اسمعیلیسنگری و عمرانی.)13 :6939 ،

میراث فرهنگی استان آ.شرقی).

تصویر .9پالن زیرزمین ،همکف و اول خانه

تصویر .4نمای جنوبی(حیاط بیرونی خانه)(کینژاد و شیرازی،

بهنام(اسمعیلیسنگری و عمرانی)13 :6939 ،

)76 :6983

تصویر .5مقاطع طولی و عرضی(سازمان میراث

تصویر .1تزیینات و نقوش هندسی داخل خانه؛ از راست پنجره

فرهنگی استان آ.شرقی) و نمایی از بام اندرونی

کلهای رو به طنبی و ارسی هفتلنگه(اسمعیلیسنگری و عمرانی،

خانه(نگارنده)

)76 :6939

تصویر .7سازماندهی فضای بسته(اتاق) ،نیمهباز(ایوان)
و باز(حیاط) و بسط چشم اندازی(همان76 :و)72

تصویر .8از راست؛ مقرنس گوشه حیاط(کینژاد و شیرازی:6983 ،
 ،)74تزیینات نمای جنوبی(همان )77 :و تزیینات ارسی
خانه(نگارنده)
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تصویر .60از راست هشتی مشترک خانه بهنام و قدکی(اسمعیلی-
تصویر .3جای آتش در خانه(کینژاد و شیرازی:6983 ،
)75

سنگری و عمرانی ،)22 :6939 ،داالن خانه بهنام(همان )24 :و کوبه
و حلقه ورودی آن(نگارنده)

 -6-4آسایش جسمی و فیزیکی
یکی از انتظارات مهم از محیط ساخته شده ،فراهم کردن سطح قابل قبولی از آسایش جسمانی است که ارضای نیاز به سرپناه
هماهنگ با اقلیم و پاسخگویی به نیازهای اساسی اندامهای انسان در ذیل آن جای دارند(لنگ .)111 :1999 ،خانه برای فراهم کردن
آسایش فیزیکی و رضایت ساکنان ،بایستی سرپناهی ایمن باشد که اتاق کافی برای خواب ،استراحت ،غذا خوردن؛ محافظی در برابر
صدا و گرد و خاک ،خشونت و سوءاستفاده بین فردی ،و احتیاج به عناصر مشخصی مانند آفتاب ،نورپردازی ،گرمایش و فضای سبز
را فراهم می کند .توجه به نیازهای جسمی و فیزیکی خانه ،باعث برآورده شدن و ارضای نیازهای پایه ساکنان میشود(پوردیهیمی و
همکاران .)17 :1937 ،وجه فیزیکی خانه بیانگر شکل کالبدی خانه است و توجه به نیازهای فیزیکی دارد که میتواند شرایط زندگی
در آسایش فیزیکی را افزایش دهد .از جمله عوامل فیزیکی خانه میتوان؛ موقعیت و دسترسی خانه ،استحکام سازهای و جنس
مصالح ،تعداد ،اندازه و روابط بین فضاها و تطابق با محیط طبیعی را نام برد(هاشمپور و کینژاد11 :1931 ،و.)11
اجزای معماری خانه های سنتی(چون حیاط ،ایوان ،هشتی و  )...شکل و تعریفی پایدار دارند و روابط و کارکردهای بنا تابعی از
نیازهای فرد فرد استفادهکنندگان است .با متعین شدن شکل ،روابط ،ابعاد و اندازههای بهینه و عناصر معماری ،شیوههای سازهای،
برپایی و پایداری بنا نیز تکامل پیدا می کند و در برخورد با مسائل اقلیمی ،بهترین محیط آسایش را فراهم میکند(حجت:1931 ،
31و .) 39در سطح شهری نیز دسترسی به امکانات و بناهای عمومی محله همچون مساجد و بازارها ،الزمه زندگی در بافتهای
سنتی بوده است .بررسیها نشان مید هد که خانه بهنام تبریز ،به نیازهای اساسی و عملکردی زندگی ساکنان پاسخ درخور
دارد(جدول )1و از طرفی با توجه به اینکه احکام اسالمی بهره برداری و استفاده از عناصر و منابع طبیعی مثل آب و نور و باد و خاک
حق همه انسانها میداند(بقره121/؛ انعام ،)33/بنابرین معماری و بافت خانه ،با بهرهبرداری منطقی از محیط طبیعی و هماهنگی با
اقلیم ،موجب آسایش جسمی انسان سنتی شده که در ادامه به نحوه نمود آن در خانههای سنتی پرداخته شده است.
جدول . 4آسایش فیزیکی و توجه به نیازهای عملکردی انسان در خانه بهنام تبریز(نگارنده)

آسایش جسمی

آسایش
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نمود در معماری خانه بهنام

کالبد خانه و
ساماندهی
فضایی

درونگرایی خانه(ایجاد محیط امن و آرام) /حیاط خانه همانند قلب و مرکزیت آن(امکان چینش فضاها دور
حیاط با نظم خاص و متعالی) /سلسله مراتب فرمی و فضایی(سردر ،ورودی ،هشتی ،داالن ،حیاط بیرونی،
اندرونی /)... ،تنوع اتاقها(سهدری ،پنجدری و گوشواره) ،تجربه زیستن در سطوح مختلف ارتفاعی(زیرزمین،
حیاط ،بام و  ،)...تنوع نورها ،تنوع پوششها(آب ،درخت ،گل ،سبزی ،انواع کفهای آجری و کاهگل و /)...
الگوی فضایی باز(حیاط) ،نیمه باز(ایوان) و بسته(اتاقها)(... /تصویر 1 ،9 ،1و )0

موقعیت و
دسترسی

خوانایی فضایی شامل جهتیابی و تمایز فضاهای درون و برون /استقرار و جهتگیری دینی و اقلیمی/
قرارگیری هر فضایی در جای خود بر اساس استعداد و فعالیتها(فضای اصلی(طنبی) در محور اصلی)/
دسترسی به امکانات و تجهیزات(... /تصویر 9 ،1و )0

استحکام
سازهای

به کارگیری صحیح ،بهینه و قانونمند مصالح(نیارش) /کوتاه ساختن ،متقارن ساختن و سبک
ساختن(کاستن از وزن بنا با استفاده از کالفهای چوبی در سازه خانه) /استفاده از مصالح بوم آورد /فضای
امن و مقاوم در برابر تأثیرات نامطلوب محیطی(... /تصویر1و)5
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آسایش
تعداد ،ابعاد و
اندازه فضا

نمود در معماری خانه بهنام
توجه به مردم واری ،تناسبات و مقیاس /تنوع فعالیتها به تبع تنوع فضاها /تنوع عملکردی در
فضاها(حیاط ،اتاقها و  /)...قابلیت اجتماعی و انفرادی اتاقها /تنوع مقیاس فضاها /وجود اندرونی و
بیرونی(فضای مهمانی) در خانه برای آسایش خانواده(... /تصویر1و)9

 -2-4آسایش حرارتی
آسایش حرارتی را می توان به سادگی احساس رضایت از محیط تعریف کرد ،سطوح فعالیت ،پوشاک و میکرو اقلیمها(درجه
حرارت هوا ،رطوبت هوا ،باد) از عوامل اصلی تأثیرگذار در آسایش حرارتی هستند .به عبارتی آسایش حرارتی شرایطی ذهنی است
که احساس رضایت از شرایط حرارتی محیط را بیان میکند(حیدری و غفاری .)99 :1993 ،در محاسبه آسایش حرارتی انسان،
شاخص های تئوری و تجربی زیادی دخیل هستند .آسایش حرارتی انسان نتیجه تعادل انرژی بین سطح بدن و محیط زیست است.
مطالعات و پژوهشهای مختلف انجام شده ،تأثیرپذیری فی زیولوژیکی و روانی انسان از شرایط آب و هوایی را به اثبات رسانده-
اند(احمدپورکلهرودی و همکاران.)27 :1932 ،
تنش های نامطلوب سرمایی و گرمایی بر جسم و روان انسان تأثیر گذاشته و باعث ناراحتی و مختل شدن سالمتی انسان میگردد.
این در حالی است که شرایط مطلوب حرارتی اثرات مثبتی بر جای میگذارد .در کل ،آسایش حرارتی ،مجموعه شرایطی است که از
نظر جسمی و روانی مناسب انسان است و انسان برای رسیدن به این شرایط از امکانات طبیعی و مصنوعی در دسترس خود ،بهره
میگیرد .آسایش حرارتی مورد نیاز ،به عنوان یک اصل ،در مورد حداقل دمای فضا در زمستان و حداکثر دمای فضا در تابستان بیان
شده است(بور و همکاران ،)195 :1931 ،که از آن با عنوان آسایش سرمایشی و آسایش گرمایی یاد میشود .در مناطق گرم ،دغدغه
اصلی در زمینه تأمین آسایش ،سرمایش و در مناطق سرد ،دغذغه اصلی ،گرمایش در فصول سرد است .در ایران به علت دارا بودن،
چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب ،گرم و خشک ،معتدل و مرطوب و سرد ،معماریهای متفاوتی(به ویژه در طراحی مسکن بومی)
هماهنگ با اقلیم بوجود آمده است .خانههای سنتی ایران بر اساس موقعیت جغرافیاییشان از طریق جهتگیری و استقرار مناسب،
حیاطها ،چیدما ن فضاها و فرم کالبدی بهینه ،کاهش سطوح خارجی در برابر تابش مستقیم خورشید ،استفاده از ایوان و سایبانها،
ایجاد سایههای مناسب در هر منطقه ،بادگیرها ،سردابها ،پنجرههای رو به آفتاب ،انتخاب مصالح مناسب و بومآورد و غیره در
نامناسبترین شرایط اقلیمی ،بهترین محیط آسایش را فراهم میآورند .خانههای سنتی با بهرهگیری از عوامل مذکور ،به گرما و
سرمای اضافی جهت نیل به آسایش داخلی نیاز نداشته و در حین کاهش مصرف انرژی ،سالمت و آسایش کاربران را بدون نیاز به
ابزارالت گرمایش و سرمایش و تهویه افزایش داده است.
در اقلیم سرد  ،کاهش بار گرمایش از نظر اقتصادی و امنیت تأمین انرژی در اولویت قرار دارد .لذا به منظور سهولت در گرمایش
در مناطق سرد از فضاهای بزرگ اجتناب می شود و برای گرم کردن فضاها از راهکارها و الگوهای معماری مختلف جهت بهرهگیری
از انرژیهای طبیعی استفاده میشود و در صورت نیاز گرمایشی زیاد به کرسی پناه میبرند(قبادیان .)1990 ،استفاده از شومینه یا
آتشدانها راه حلی دیگر جهت گرمایش فضاها در اقلیم سرد است .اهمیت اجاق یا آتش برای حس خانه بدیهی است .نیروی نمادین
اجاق بر ظرفیت ترکیب تصاویر بدوی آتش محافظ زندگی ،تجربه آسایش فردی و نمادهای اتحاد و وضعیت دستهجمعی استوار
است(پالسما.)117 :1993 ،
کیفیت هوای داخل از موارد دیگر مؤثر در کیفیت فضای داخلی و عاملی مهم در سرمایش فضا است .هوا جزء اولین و مهمترین
اسباب ضروری سالمتی انسان است .کیفیت هوا در خانه ،تعیین کننده سالمت انسان است و کیفیت پایین هوا از عوامل نارضایتی
در خانه است(بور و همکاران .)55 :1931 ،بنابراین بهره مندی از باد در معماری خانه برای تعویض هوا و کیفیت هوای خانه و
همچنین سرمایش و تهویه طبیعی ضروری است .باد ها نقش حیاطی در تصفیه و یا ایجاد آلودگی در شهرها دارند ،بنابرین در
انتخاب محل استقرار ،شکل کالبدی ابنیه شهر مؤثراند(حمزهنژاد و همکاران .)11 :1931 ،از سادهترین روشها در تهویه و استفاده
از باد در خانه؛ تهویه طبیعی از طریق پنجرههای دیواری و سقفی است .در خانه بهنام تبریز به علت قرارگیری در اقلیم سرد تبریز،
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استفاده از تابش خورشید عامل اساسی بوده است .لذا تعبیه بازشوهای متعدد در جبههی جنوبی بنا عالوه بر دریافت تابش خورشیدی
به تهویه بنا در تابستان کمک شده است .در جدول 5برخی از مهمترین راهکارهای ایجاد آسایش گرمایی و سرمایشی و تهویه در
خانه بهنام تبریز اشاره شده است.
جدول . 5برخی از مهمترین راهکارهای ایجاد آسایش گرمایی و سرمایشی و تهویه در خانه بهنام تبریز
اقلیم

ویژگی
اقلیمی

اقلیم سرد و کوهستانی

زمستان بسیار سرد /تابستان گرم

راهکار گرمایشی ،سرمایشی و تهویه(کیفیت هوا) در معماری خانه بهنام تبریز
 بافت فشرده و متراکم و رفتن در دل زمین برای کاهش تبادل حرارتی با بیرون(تصویر1و)5 جهتگیری مناسب اقلیمی و پنحرههای روبه جنوب برای بهرهگیری از تابش خورشید(تصویر9و)1 استفاده از پنجرههای چوبی مضاعف و دهلیز و داالنها در ورودی اتاقها برای محافظت اتاقها ازسرمای زمستان(تصویر2و)0
 مصالح با ظرفیت حرارتی باال(دیوار ضخیم از آجر و خشت و چوب و پشتبام کاهگلی) استفاده از ایوان و سایبان برای کنترل نفوذ نور و حفاظت نما و پنجرههای چوبی از گزند باد وباران(تصویر)0
 استفاده از حیاط پوشیده از پوشش گیاهی و حوض آب برای تأمین رطوبت نسبی ،تلطیف و کاهشدمای هوا در تابستان(تصویر)1
 ایجاد حیاط نسبتا بزرگ(بیرونی) در جبهه جنوبی بنا برای دریافت تابش آفتاب و حیاطکوچک(اندرونی) برای تهویه و نورگیری و استفاده در تابستان(تصویر1و)9
 استفاده از آتشدان برای گرمایش در فصول سرد(تصویر.)3 -استفاده از بازشوهای متعدد برای تهویه هوا(تصویر 1 ،9و )2

 -9-4آسایش بصری
نور عالوه بر خاصیت گرمابخشی ،به عنوان عامل روشنایی ،تأثیرات فراوانی در کیفیت بصری و فعالیت ساکنان دارد .نور اولین
شرط برای ادراک بینایی و تنها یک ضرورت فیزیکی نیست .بلکه ارزش روانشناختی آن یکی از مهمترین عوامل مهم زندگی انسانی
در همه زمینه ها است .نور عالوه بر استفاده کاربردی ،دارای ارزش نمادین نیز است .نور جزئی از ذات زندگی بوده و در بسیاری از
فرهنگها نور یا خورشید به عنوان منبع نور ،عنصر خدایی محسوب میشده است(گروتر« .)113 :1992 ،نور عامترین صفت حق (و
وجود او) در تمامی ادیان و مذاهب ،از مذاهب ابتدایی گرفته تا ادیان پیشرفته و حتی فرهنگها و تمدنهاست»(1بلخاریقهی،
 .) 911 :1999نور طبیعی و ارتباط بصری با محیط خارج در فضای زیستی ،عالوه بر افزایش کارایی و بازدهی ،موجب کاهش
اضطراب ،بهبود رفتار و نیز حفظ و افزایش سالمتی و آسایش میشود(پوردیهیمی و حاجیسیدجوادی ،)20 :1990 ،چرا که پدیده
نور به طور اعم و نور روز به طور اخص از اساسیترین نیازهای جسمی و روانی انسان به شمار میرود(همان .)29 :نور به طور مستقیم
از طریق تغییرات در کیفیت دید و به طور غیر مستقیم بر روی احساسات و خلق و خو تأثیر میگذارد(همان .)23 :تجربیات به اثبات
رسانده که هرچه فضا روشن تر باشد ،محیط دلپذیر و با گذشتن مقدار شدت نور از حدی معین ،میتواند نامطلوب شود(گروتر،
.)159 :1992
آسایش بصری با در نظر گرفتن نور روز و روشنایی ،محدوده بصری و حفظ حریم بصری خانه تعیین میشود .کاربردهای
وسیع نور ،اعم از عملکردی ،فیزیکی و یا معنوی ،در معماری سنتی ایران نمود دارد .تأکید بر مفاهیم متعالی و عرفانی نور ،تأمین
شرایط مناسب برای دید در حین ایجاد حریم  ،تأکید بر بازی و تنوع نور از راه عناصر معماری ،زیبایی بصری نور ،جلوگیری از ورود
تابش مزاحم و روشنایی بخشهای مختلف ،همواره مرکز توجه معمار بوده است .در خانههای قدیمی ایران ،شیوههای مختلفی برای
تامین نور و روشنایی فضاها بکار رفته است .انواع متداول و بسیار مهم این نورگیرها ،نورگیر دیواری ارسی و درپنجره(سه دری یا پنج
دری) و نورگیر سقفی و کاله فرنگی است .در مجموع شش سیستم نورپردازی دیواری و سقفی همراه با بیست و شش نوع نورگیر
در معماری ایران وجود داشته است که هر کدام با توجه به محل استقرار و نوع کاربری فضا ،دارای معیارهای طراحی و جزئیات
 .1در قرآن کریم آمده است« :خداوند نور آسمانها و زمین است؛ و مثل نورش همانند چراغ دانی است که در آن چراغی (پرفروغ) باشد(»...نور)95/
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اجرایی خاص خود بوده است( .)Tahbaz&Moosavi, 2009استقرار دو حیاط بیرونی و درونی در خانه بهنام و با ساماندهی
فضاهای نیمهباز و بسته در اطراف آن و جهتگیری سایر اتاق ها نسبت به خورشید به ورود و کنترل میزان ورود نور در داخل فضاها
کمک کرده است .فضاهای اطراف حیاط از طریق نورگیری مستقیم از بدنههای مشرف به حیاط برای روشنایی بهره بردهاند.
بررسی حضور نور طبیعی در خانه و بهرهگیری از گرمایش و روشنایی آن همانطور که پیشتر شرح آن رفت ،موقعی ارزشمند
میشود که بدانیم حریم بصری ساکنان خدشه دار نشده و محرمیت جزء الینفک خانه باشد .ارتباط بینایی میان درون و بیرون ،بر
پایه دو عامل است :مقدار نور طبیعی که از بیرون به درون می تابد و آزادی دید چه از درون به بیرون و چه برعکس ،به شرطی که
این دید موجب تضییع حقوق دیگران نشود .چراکه « اصل اساسی حفظ حریم خصوصی خانه ،در ارتباط با اصلی است که جداسازی
حریم زندگی خصوصی فرد از انظار عموم را واجب میداند»(مرتضی .)195 :1990 ،حفظ حریم بصری تأثیر عمدهای بر معماری
خانه بهنام داشته است .همه فضاهای خانه شامل حیاط ،اتاق ها و  ...حریم خصوصی انسان است و نباید در انظار عموم قرار بگیرند.
درونگرایی و تحقق مفهوم اندرونی و بیرونی در این خانه ،تدبیری معمارانه به محفوظ ماندن از دید نامحرمان میباشد .عدم اشرافیت
ارتفاعی ،عدم وجود روزن به بیرون ،انحراف دید در ورودی و نوع ورود از هشتی به داالن و به خانه ،حجاب و محرمیت ایجاد کرده
و در نتیجه ارتباط بصری خارج به داخل بنا قطع شده است.
از ابعاد دیگر کیفیت و آسایش بصری ،قابلیت و میزان دید میباشد ،چراکه ادراک ساکنین و رفتار فضایی محیط را تحت تأثیر
قرار میدهد(علیالحسابی و همکاران .)07 :1931 ،جایگری فضاهای نیمهباز در حد واصل بین فضای بسته و باز و وجود بازشوهای
متعدد در جدارههای فضای بسته امکان بسط چشماندازی و نوری را برای خانههای سنتی فراهم کرده است(حائریمازندرانی:1999 ،
 .)190وجود دو فضای باز(حیاط ها) در دل فضای بسته و اولویت و نظم در چینش فضاها در اطراف حیاطهای خانه بنام ،موجب
شده تا از فضاها و اتاقهای مختلف خانه دید بهتری به حیاط و آسمان برخوردار باشند .در طنبی خانه که دارای شاهنشین با عمق
بیشتر هست ،ارتفاع تاج پنجره(ارسی) افزایش یافته و ضمن افزایش عمق نفوذ روشنایی ،محدوده دید نیز بیشتر شده است .این در
حالی است که با استفاده از عوامل کنترلکننده روشنایی مثل شیشههای رنگی و قابها ضمن کنترل خیرگی و مشاهده بیرون ،از
دیده شدن جلوگیری شده است .جدول ،2برخی از مهمترین راهکارهای معماران سنتی در ایجاد آسایش بصری در خانه بهنام تبریز
را نشان میدهد.
جدول . 1برخی از مهمترین راهکارهای معماران سنتی در ایجاد آسایش بصری در خانه بهنام تبریز
نمود در معماری خانه بهنام تبریز

آسایش

نور و روشنایی

آسایش بصری
حریم بصری

 ایجاد فضاهای خالی(حیاط) بین فضاهای پر(بنا) جهت روشنایی و نورگیری(تصویر1و)9 استفاده از شباک ،ارسی و غیره برای کنترل نور(تصویر)2 استفاده از تزیینات داخلی برای پخش نور و ایجاد روشنایی یکنواخت و غیرمتمرکز(تصویر)2 هدایت و جهتیابی و تعیین مسیر از طریق ایجاد سلسله مراتب نور در تاریکی(سردر-هشتی-داالن-حیاط)(تصویر)17 کنترل میزان ورود نور از طریق ساماندهی فضایی باز ،نیمهباز و بسته(تصویر)0 روح بخشیدن به فضا از طریق تجربههای متنوع نوری(ترکیب نور با رنگ و هندسه)(تصویر2و)9 پوالریزه کردن نور و ایجاد فضایی زیبا ،روحانی و معنوی و حسآرامش با استفاده از ترکیب شیشههای رنگی(تصویر)2 افزایش کیفیت و جذابیت بصری فضا از طریق ایجاد سایه و رشن. کنترل میزان نور با ابعاد بازشوها و ایوانها و بالکنها(تصویر)0 تفکیک اندرونی و بیرونی برای ایجاد محرمیت(تصویر1و)9 جداسازی حریم زندگی خصوصی افراد از انظار عمومی حفاظت از حریم بصری خانهها با احداث خانههای همارتفاع و هماهنگ(عدم اشرافیت)(تصویر)1 عدم ساخت هرگونه بالکن و ایوان به سمت کوچه و خیابان. توجه به حفظ حریم بصری ،با شکلگیری فضاهای متنوع در خانه مانند؛ اندرونی و بیرونی ،هشتی و داالن ورودی وغیره(تصویر9و)17
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آسایش

محدوده بصری

نمود در معماری خانه بهنام تبریز
 ساماندهی فضاها اطراف حیاط و تعبیه بازشوهای متعدد رو به حیاط(تصویر)9 بسط چشماندازی به حیاط و فضای باز از طریق فضاهای نیمهباز و بازشوهای متعدد(تصویر)0 امکان رویت آسمان از درون اتاق بواسطه وجود حیاط و عدم اشرافیت ارتفاعی توسط همسایگان. شیشههای رنگی ،گرههای چوبی و  ...برای کنترل خیرگی و مشاهده بیرون(تصویر)2 -حیاط ،یکپارچهترین فضای خانه از نظر بصری(تصویر1و)9

 -4-4آسایش صوتی
آلودگی صوتی به معنی وجود سطحی از صدا است که برای ساکنان محیط آزار دهنده باشد و تأثیرات منفی آن بر روی انسان
مشخص شده است .کیفیت صدای موجود در یک مکان ،ادراک آن را تحت تأثیر قرار میدهد .صدای آزار دهنده ،مکالمه ،تفکر و
استراحت انسان را مختل میسازد و میتواند منجر به فشارهای روانشناختی شود(لنگ .)110 :1999 ،به عبارتی سالمتی جسمی و
روحی میتواند از میزان و نوع صداهای محیط متأثر گردد(بور و همکاران .)51 :1931 ،به همین خاطر امروزه برای کاهش اثرات
مخرب آلودگیهای صوتی و تأمین آسایش و ارتقاء سالمتی انسان ،بخشی از مطالعات محققان به بررسی روشهای طراحی آکوستیکی
ساختمان معطوف شده است .از طرفی حریم صوتی نوعی حریم خصوصی است که اهمیت آن کمتر از حریم بصری نیست و به این
معناست که صدای داخل خانه به بیرون منتقل نشود .از این رو برای جلوگیری از انتقال صدای درون خانه به محیط بیرون و
همچنین به منظور رعایت حریمهای صوتی در داخل خانه و علی الخصوص در ارتباط با مهمانان ،بایستی در خانه اقدامات احتیاطی
را به عمل آورد(مرتضی.)119 :1990 ،
چیدمان و ساماندهی معماری خانه بهنام بواسطه وسعت نسبتا زیاد سطح آن ،دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی بوده و امکان
انتقال سر و صدا در داخل و به خانه همسایگان کم است .همچنین وجود پوشش گیاهی و فضاهای سبز داخل حیاطها به عنوان
حایل عمل کرده و این عامل بازدارندگی را افزایش میدهد(تصویر1و9و .)1عواملی دیگری چون پنجرههای مضاعف ارسی ،دهلیزها
و داالنه ای ورودی فضاها ،جنس مصالح (همانند مصالح خشتی و آجری) ،ضخامت دیوارها ،پشتبامها و کف طبقات از نفوذ صدای
ساکنین به خیابانها و خانههای مجاور جلوگیری میکند .و اینچنین جایجای خانه فضایی توأم با آرامش کامل شده است .این در
حالی است که در خانههای معاصر عال وه بر انتقال صدا از طریق سقف طبقات و انواع صداهای تولید شده در بیرون خانه ،مجموعه
صداهایی نظیر صدای سیفونها ،هواکشها ،جاروبرقی ،ماشینلباس شویی ،موتورخانه ،کولر و  ...آرامش صوتی در داخل خانه را با
مشکل روبهرو کرده است(حائریمازندرانی .)129 :1999 ،تأمین آسایش صوتی در خانههای سنتی باعث محرمانگی صحبت در
فضاهای محصور ،بسته و باز شده است.

 -5-4آسایش روانی
معماری نقش اساسی در افزایش سالمت روحی و روانی انسان دارد .انسان موجودی اجتماعی با نیازهای متفاوت فیزیولوژیکی،
روحی و روانی است و برای ایجاد معماری مناسب برای انسان باید به همه این نیازها توجه کرد .محیط ساخته شده تأثیر مستقیم و
غیر مستقیم بر سالمت روان دارد .بنا بر عقیده ایوانس 1برخی از ویژگیهای محیط ساخته شده همچون؛ ازدحام ،آلودگی صوتی،
کیفیت هوا و میزان نور به طور مستقیم بر سالمت روان اثرمیگذارند .عالوه بر تأثیرات مستقیم ،تغییرات در روند روانی-اجتماعی،
که تبعات شناخته شده روا نشناختی دارند نیز ،میتواند به طور غیرمستقیم بر سالمت روانی انسان اثر بگذارد(.)Evans, 2003
ادراک از زیستگاهها توسط عوامل عینی(شخصیت محیط ،میزان سر و صدا ،میزان امنیت) ،تفاوتهای فردی(جنسیت فرد ،تجربه
خود ،ویژگیهای روانی فرد و غیره) یا ویژگیهای متمایز شهر(میراث تاریخی و فرهنگی ،کیفیت زندگی ،سطح توسعه ،و غیره) تحت
تأثیر قرار میگیرد .اماکن با شکل فیزیکی ،فعالیّت و معنا ساخته میشوند .این بدین معنی است که با فرایندهای روانی و اجتماعی
فرد و ایجاد ادراک ،مرتبط است(حبیبی و روحانیچوالئی .)2 :1931 ،مسکن یکی از گونههای معماری ،برای آنکه از یک بنا()house
به یک خانه( )homeتبدیل شود باید ظرفیتهایی مطابق با معیارهای تک تک ساکنان آن داشته باشد(پالسما.)112 :1993 ،
بازتاب ماهیت خانه ،ما را از امکانات فیزیکی یک بنا به قلمرو روانی ذهن رهنمون میسازد(همان .)110 :همانطور که پیشتر و در
Evans
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ابتدای نوشتار عنوان شد ،نیازهای جسمی و روانی را نمیتوان به سادگی از هم جدا کرد و هر نوع نیاز جسمی مانند نیاز به گرمایش،
سرمایش و آسایش بصری و صوتی و غیره تأثیر مستقی م بر آسایش روانی انسان دارند .به عنوان مثال ،عواملی مثل محرمیت ،فضای
خصوصی ،حس مالکیت و غیره روی درک ما از راحتی و کیفیت فضا تأثیرگذار است(لنگ .)1999 ،تأمین نیاز روانی در مسکن
مستلزم ،تأمین تمامی نیازهای ساکنان از جمله نیاز آنها به تعامالت اجتماعی ،کمال و تعالی ،عدالت ،زیبایی ،خلوت و حس تعلق
به مکان ،طبیعت ،بهداشت و  ....است .عالوه بر این ،زمینههای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و محیطی از جمله عوامل مهم در
شکلگیری مسکن هستند.
خانه ،تنها راز زندگی خصوصی که از چشم عموم پنهان مانده سازنده زندگی اجتماعی هست(پالسما .)113 :1993 ،وجود
قرارگاهها و مکانها رفتاری جمعی ،فرصت های دیدار و مالقات با دیگران ،پیش نیاز ترویج روابط متقابل اجتماعی است .چنین
فضاهایی در صورتی خوشایند هستند که استراحت و آسایش را تأمین کنند .از طرفی انسان برای برقراری تعامالت اجتماعی نیاز
دارد که به مکان احساس تعلق خاطر داشته باشد .همچنین در کنار این ،نیاز به خلوت نیز ضروری است(چرچیل:1992 ،1
177و .) 171چراکه هر فضایی نیازمند سطح مطلوبی از خلوت است و ساختار محیط ساخته شده باید به فضای شخصی و نیازهای
او پاسخ گوید .بین توانایی مالکیت بر یک مکان ،احساس آسایش در آن و تمایل به محافظت از آن همبستگی وجود دارد(لنگ،
1
 .)100 :1999مطابقت با الگوهای فرهنگی زندگی از جمله مهماننوازی ،حفظ حریمها و  ...از نیازهای دیگر خانه است .ادوارد هال
در اینباره معتقد است؛ فرهنگ یکی از عوامل مؤثر در هر نوع احساس است(گروتر .)13 :1992 ،استفاده از اجزای طبیعت همچون
پوشش گیاهی و آب و مشاهده محیط طبیعی از پنجره باعث آرامش ساکنان و سازگاری روانی انسان با محیط میشود .توجه به
نیازهای دیگر از جمله؛ نیاز به زیبایی ،بهداشت محیط ،عدالت و اعتدال ،حقیقت جویی و کمال و غیره از عوامل دیگر در آسایش
روانی و تأمین نیازهای انسانی در خانه است(نقرهکار ،مظفر و تقدیر .) 1939 ،ساختار کالبدی و سازماندهی فضایی خانه بهنام به
شکلی است که در هماهنگی کامل با اقلیم و فرهنگ منطقه عالوه بر آسایش جسمی و فیزیکی ساکنان موجب آسایش روانی آنان
نیز شده است(جدول.)0
جدول . 7برخی از مهمترین راهکارهای معماران سنتی در ایجاد آسایش روانی در خانه بهنام تبریز

نیازهای معنوی و

آسایش روانی

 تعامل اجتماعی از طریق تنوع فضاها و نقش فضاها در تحکیم معاشرت و رویارویی افراد(هشتی ،حیاط بیرونی/)... ،هشتی مشترک خانه بهنام و خانه قدکی نمودی از تحکیم معاشرتها(تصویر)17
 آسایش بصری ،حریم بصری(مطالعات پیشین -جدول)2 توجه به حریم خصوصی از طریق؛ درونگرایی خانه و تفکیک بیرون و درون درخانه ،متفاوت کردن نوع و صدای کوبهدر برای زنان و مردان ،تفکیک قلمرو اعضا خانواده در درون خانه ،وجود فضایی برای اتاق پذیرایی مهمان و تفکیک
آن از فضاهای اهل حرم ،دور بودن آشپزخانه از چشم نامحرمان و (...تصویر9و)17
 احترام به بزرگترها در نحوه قرارگیری افراد در فضاهای خانه ایجاد زمینه تفکر برای انسان با دوری از هیاهو و توجّه به درونگرایی(تصویر)1 -ایجاد احساس امنیت و تعلق با رعایت مقیاس و ابعاد و اندازهها

روحانی

 آسایش جسمی -فیزیکی(مطالعات پیشین -جدول)1 آسایش حرارتی گرمایشی سرمایشی کیفیت هوا تهویه (مطالعات پیشین -جدول)5 آسایش بصری نور روشنایی حریم بصری محدوده بصری(مطالعات پیشین -جدول)2 -آسایش صوتی(مطالعات پیشین)

نیازهای فرهنگی-اجتماعی -خلوت

آسایش

آسایش جسمی

نمود در معماری خانه بهنام تبریز

 حک کتیبه قرآنی در نمای خانه(تصویر.)1 تذکردهی به انسان با استفاده از نور و نقشها و آرایهها و نمادها (...تصویر2و)9 عدالت و تعادل در سازماندهی فضایی و کالبدی(تعادل و توازن در پالنها و نماها) ،عدالت در قرارگیری هرفضا درجای مناسب(تصویر 9 ،1و )1
 -تناسب ،رعایت تعادل و پرهیز از بیهودگی در فضاها.

Winston Churchill
Edward Hall

1.
2.
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بهداشت

طبیعت

زیبایی

آسایش

نمود در معماری خانه بهنام تبریز
 تزئین و زینت خانه(زیبایی صورت و سیرت)(تصویر 2 ،1و )9 زیبایی در سادگی ،اخالص ،هماهنگی ،تقارن و تعادل. تعادل در رنگ ها ،نور ،هندسه و تناسبات(تصویر)9 چینش منظم فضاها اطراف حیاط(تصویر)9 استفاده از انواع تزیینات؛ نهاز و نخیر ،گچبریها ،تزئینات رنگی ،ایجاد سایه و روشن ،شیشههای رنگین(ارسیها) وغیره
 تجلی زیبایی با حضور طبیعت(گیاه و آب)(تصویر)1 حضور طبیعت در داخل حیاط خانه ،پوشش گیاهی و حوض آب(تصویر)1 هماهنگی با محیط طبیعی زندگی. ساخت بنا با تبعیت از اصول محیط زیست و طبیعت و بهرهوری از آن(کمترین تخریب و تحمیل بر محیطزیست)
 اختصاص حیاطها و فضاهای جانبی برای فعالیتهای خدماتی و بهداشتی(تصویر)9 قرار دادن سرویسها و فضاهای خدماتی در فضاهای کناری و زیرزمین(تصویر)9 -آسایش بویایی؛ بوی مطبوع به واسطه گیاه و آب در حیاط ...

 -5نتیجهگیری
در دنیای کنونی با وجود صنعتی شدن جهان و مدرنیته شدن انسان و پیشرفتهای خیره کننده بشری ،توسعه ناآگاهانه و تک
بعدی ،جامعه جهانی را با مشکل روبهرو کرده است .در این بین آسایش و آرامش انسان و علیالخصوص سالمت روانی وی از جمله
مهمترین مسائلی است که در پی این تحوالت دچار بحران شده است .به علت ارتباط مستقیم انسان و معماری یا محیط ساخته
شده ،تحوالت و اثرات آن در زندگی انسان عمیق تر و مؤثرتر است .خانه نیز ،به عنوان ظرف زندگی انسان که ساعات بسیاری را در
آن سپری میکند ،می تواند تأثیر بسزایی در آسایش ،آرامش و سالمت جسمی و روانی انسان داشته باشد .توجه به سبک و شیوه
زندگی ،طراحی و تنظیم فضاهای خصوصی زندگی ،شرایط محیطی ،اجتماعی و فرهنگی ،اضطراب سرما و گرما ،نور و تاریکی،
کیفیت زندگی و تأثیرات روان شناختی خانه و  ...تأثیرات فیزیکی و روانی خانه در آسایش و سالمت انسان هستند .بررسی معماری
خانههای سنتی بیانگر آن است که معماران سنتی طی سالها تجربه و تداوم معماری ،به تدابیر ویژهای جهت ایجاد آسایش در
خانههای سنتی دست یافتهاند .برای نیل به آسایش در خانههای سنتی به طیف وسیعی از نیازهای جسمی و روانی انسان پاسخ داده
شده است که مهمترین آنها عبارتند از؛ نیاز به آسایش فیزیکی(موقعیت و دسترسی ،استحکام سازهای ،تعداد ،اندازه و ابعاد فضاها
و  ،)...آسایش حرارتی(گرمایش و سرمایش) ،آسایش بصری(نور و روشنایی ،حریم و محدوده بصری) ،تهویه و کیفیت هوا ،آسایش
صوتی .عالوه بر این ،توجه به نیازهای اجتماعی و الگوهای فرهنگی زندگی ،خلوت و حس تعلق به مکان و نیازهای معنوی همانند
نیاز به پرستش ،کمال و حقجویی ،زیبایی ،عدالت و غیره در ایجاد آسایش و علیالخصوص آسایش روانی در خانه تأثیر بسزایی
داشته اند .آسایش جسمی و روانی در خانه سنتی ،در راستای یکدیگر و تحت تأثیر دیگر شرایط آسایش فراهم شده است .نتایج
بررسی خانه بهنام تبریز به عنوان نمونه مورد مطالعه حاکی از آن است که این خانه با تکیه بر منابع طبیعی و امکانات در دسترس
و با سازمان فضایی و کالبدی متناسب با منطقه توانسته با ارضاء نیازهای جسمی و روانی ،حد قابل قبولی از آسایش را برای ساکنان
خود فراهم کند .این در حالی است که در خانههای معاصر با وجود دسترسی به امکانات جدید و پیشرفته ساخت ،توجهها به نیازهای
روانی و حتی جسمانی انسان و ایجاد آسایش با مشکل مواجه شده است .بدون شک بهروزرسانی سازوکارهای قابل تکرار ارزشمند
به کار رفته در خانههای سنتی و کاربرد آن در خانههای معاصر ،میتواند کیفیت معماری مسکن و سالمت و آسایش جسمی و روانی
ساکنان را ارتقاء دهد.
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Comfort at House
A Case Study: Behnam Traditional House of Tabriz
Abstract
Humans have always been trying to create the highest amount of comfort for themselves and so
they used various strategies to reach comfort. Tendency toward comfort has been accompanied
with the use of patterns, forms and immanent spaces in traditional architecture. Domicile as a
place where life takes place is of gross importance and thus should have wide criteria of qualities
so that the human can achieve comfort. The paper at hand tries to study the spatial-framework
structure of traditional architectures with reviewing the previous studies in relation with house
studies and also attempts to analyze and interpret the solutions and strategies which are used in
order to create comfort at house. To do so, the descriptive-analysis method is applied and to collect
data the filed study and librarian tools are taken use of. The results of the research indicate that to
reach comfort in traditional houses many of the physical and mental needs are satisfied which
include the need for physical comfort (the situation and the access, the structural solidity, the
numbers and sizes of the spaces, etc.), thermal comfort (heating and cooling), visual comfort (light
and brightness, the limit of the visual access), ventilation and the quality of air, and the auditory
and olfactory comfort. In addition, paying attention to social needs and the cultural patterns of
life, solitude and the feeling of belonging to a place and spiritual needs such as the need for prayer,
spirituality and perfection, aesthetics, justice, etc. have a great impact on the comfort in the house
especially on the mental kind. Finally it is essential to note that the mental and physical needs are
inseparable and both lead to the same path.
Key Words: Comfort, Physical Comfort, Mental Comfort, Architecture, Behnam Traditional Houses of
Tabriz
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نقش استراتژیک توسعه پایدار و رفتار فردی بر ساختار حمل و نقل
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چکیده
امروزه ،بروز مشکالت عدیده شهری در حوزه حمل و نقل شهری ،مثل آلودگی هوا ،افزایش تصادفات ،خسران
اقتصادی ضرورت حرکت به سمت حمل و نقل پایدار را تقویت میکند .در این راستا ،شناسایی و اولویت دهی به
سیاست های توسعه پایدار حمل و نقل بسیار حائز اهمیت است .در این بین ایجاد تغییر در نوع مصرف و تغییر
رفتار ساکنان از جمله اقدامات اساسی است که باید مدیران شهری بدان عمل نمایند چراکه بدون مدیریت مصرف
و برنامهریزی م نطقی ،توسعه هرگونه وسایل نقلیه آب در هاون کوبیدن است .دنیای امروز دنیای ماشینهاست،
مشکل حمل و نقل ما از عدم صرف فعل خواستن و از عدم هزینه میآید ما به دنبال باالترین راندمان با کمترین
فعالیت هستیم .در کشور ما مسئولین به جای راهحل ،همیشه به دنبال تغییر صورت مسئلهاند و این عمل همیشه
باعث بروز آلودگی ،ترافیک بحرانهای بیشتر در دههها بعدی میگردد تا زمانی که ما نخواهیم چیزی را تغییر
بدهیم وضع به همین منوال است .این مقاله با نگاه توصیفی -تحلیلی و بر مبنای اطالعات اسنادی و کتابخانهای
گردآوری شده است؛ و سعی کردیم مفاهیم توسعه پایدار را در رابطه با حمل و نقل به چالش بکشانیم.
واژگان کلیدی :حمل و نقل ،توسعه پایدار ،رفتار ،مصرف ،ترافیک

مقدمه:
امروزه جریان گسترده ای از ادبیات امروز از تأثیرات جهانی شدن ،رشد شهرنشینی بیش از حد خودرو بر ابعاد زیست محیطی،
اقتصادی و اجتماعی زندگی شهری تأکید میورزد(.)Haghshenas and Vaziri, 2012; Florida, 2010; Mugion et al., 2017
شهرها مشکالت عدیدهای در مسائل زیست محیطی ایجاد میکنند بطوری که بیش از  07درصد کل مصرف انرژی و انتشار گازهای
گلخانهای در سراسر جهان را برعهده دارد .(Cohen and Muñoz, 2015).شهرها منابع کمیاب و ظرفیت زیربنایی ناکافی 1را
دارند( )McClaren and Agyeman, 2015و نیاز به نوآوری در سیستمهای تولید و مصرف برای حفظ بهبود کیفیت زندگی برای
همگان را دارند ( .)Cohen and Muñoz, 2015از میان مشخصههای اصلی پنجاه سال گذشته ،رشد انفجاری جمعیت شهری و
استفاده از خودرو بسیار برجسته و چشمگیر است .هم اکنون شهرنشینی به شدت متأثر از حرکت خودروهاست و حتی خانوادههایی
به مناطق سرسبز حومه شهرها مهاجرت کرده و احتیاج به چندین خودرو برای رفع نیازهای حرکتی وجابجایی خود دارند .پیامدهای
این روند توسعه شهری شامل وابستگی بیشتر به خودرو ،سفرهای طوالنی ،افزایش هزینههای حمل و نقل مخاطره محیط زیست و
آلودگی هوا و بسیاری از موارد دیگر است (شاکری ،مدیری 19 :1937و کاظمیان و دیگران.)09 :1939 ،
ساالنه بیش از  577گرم ذرات آالینده وارد بدن هر تهرانی میشود در حالی که بدن تنها توانایی پاالیش  197گرم را دارد.
آلودگی هوا به تنهایی در شهر تهران روزانه  97تن را به کام مرگ میفرستد .مهمترین آالیندههای هوا در این شهر مونواکسید کربن،
دیاکسید کربن ،متان ،دیاکسید کربن و نیتروژن و ذرات معلق است .تهران آلودهترین شهر جهان از نظر آلودگی صوتی است .یکی
1 . Insufficient Infrastructure Capacity
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از منابع اصلی آلودگی صوتی در تهران صدای اگزوز موتورسیکلتها است که  15درصد آلودگی صوتی شهر را تشکیل میدهد .منبع
دیگر آلودگی صوتی در شهر خودروهای سواری هستند که حدود نیمی از وسایل نقلیه آن را تشکیل میدهند (محمودی.)1999،
بخش حمل و نقل مسئول انتشار بخش اعظمی از گازهای گلخانهای را بر عهده دارد ،زیرا که گازهای گلخانهای نه تنها باعث
آلودگی هستند بلکه منجربه گرم شدن کره زمین نیز میشود ( .)Barcellos de Paula and Marins,2017به طور کلی باید بدانیم
که کلیه آالیندههای حمل و نقلی از طریق ماشینها ،هواپیماها ،نیروگاهها و دیگر فعالیتهای انسانی که مرتبط با سوختهای فسیلی
مانند بنزین و گازطبیعی است همراه میگردد .در  157سال گذشته این فعالیتها دیاکسیدکربن اتمسفر را به اندازه کافی باال برده
است به طوری که سطح دی اکسیدکربن باالتر از صد هزارسال پیش بوده است ) .(National Geographic, 2010عالوهبر این،
همانطور که اخیراً توسط الورز ) 1710( 1اشاره شده است ،حمل و نقل یک مشکلی است که ما هر روز آن را میبینیم که باعث
کاهش تولید ثروت از طریق هزینه فرصتها میگردد ،1و باعث از کار افتادن تولید شرکتهای آسیب دیده میگردد .تحقیقات
دیگری که توسط وینا 9و ماچادو ،)1712( 1در ریودوژانیرو 5انجام دادند ،بر این امر تأکیدمیدارد که ارزش زمانی که افراد برای
رفت و آمد به محل کار تلف میشود میتواند در بهرهوری انرژی سرمایهگذاری شود و ارزش ارزی آن در حدود  9570میلیارد دالر
در سال  1711است .که این میزان مربوط به  % 971تولید ناخالص داخل منطقه 2است.
در ایاالت متحده نیز تقریباً  127میلیارد دالر به دلیل مشکالت ترافیکی و حمل و نقل از دست میرود که در حدود  1درصد
تولید ناخالص داخلی کشور است .این درصد طی چند سال گذشته ثابت مانده است( .)Schrank et al., 2015کندی 0و همکارانش
( )1775در مقاله ای خود اعالم نمود که دستیابی به یک سیستم حمل و نقل پایدار نیازمند چهار شرط است :وجود یک ساختار
واجد شرایط برای مدیریت استفاده از زمین و حمل و نقل ،دسترسی به یک سیستم مالی بیطرف و کارآمد ،سرمایهگذاری استراتژیک
در زیرساخت و توجه ویژه به پروژه های محلی .و حتی در اندک زمانی معلوم شد که حتی یک شبکه گسترده از خطوط مترو
نمی تواند نیازهای همه مناطق شهری را برآورده نماید :هر چند که مترو خدمات سریعتر و بهتری را فراهم مینماید ،این شبکه
ظرفیت برآور ده کردن تمام نیازهای یک شهر مدرن را ندارد .به همین دلیل بسیاری از شهرهای مختلف سیستمهای مختلف راهآهن
از جمله تراموا ،9حمل و نقل ریلی سبک ،3مترو 17و ناوگان منطقهای 11را توسعه دادند (Babalik-Sutcliffe, 2002;Barcellos

 de Paula and Marins,2017; Vuchic, 2005; Hensher, 2007; Thanh et al., 2008; Brons et al., 2009).بنابراین در
زمینه ،سیستمهای حمل و نقل شهری نقش تعیین کننده ای در پیگیری توسعه پایدار در جوامع ما دارند .در حقیقت همانگونه که
بنیستر )1779(11ترسیم میدارد ،حمل و نقل پایدار 19نقش مهمی را در آینده شهرهای پایدار ایفا میکنند .برای دستیابی به پاردایم
تحرک پایدار ،باید شرایط خاصی ایجاد شود .مطالعات متعدد در مورد این واقعیت است که سیستم های حمل و نقل عمومی در
چارچوب شهری می توانند به عنوان یک سیستم پویا و مشکلگشا در نظر گرفته شوند ( Haghshenas et a., 2015; Banister,

 .) 2008; Gilbert et al., 2003به هر حال برای مقابله با مسائل زیست محیطی با رویکرد مصرف پایدار ،باال بردن آگاهی و تغییر
رفتار مصرف کنندهها ارزش و انگیزهها مهم است (.)Barber, 2007: 500
1 . Alvarez
2 . That Generates a Loss of Wealth Generation by Cost of Opportunities
3 . Vianna
4 . Machado
5 . Rio de Janeiro
)6 . region's gross domestic product(GDP
7 . Kennedy
8 . Tramway
)9 . Light Rail Transit (LRT
10. subway
11 . Regional Railway
12 . Banister
13 . Sustainable Mobility
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اهداف توسعه پایدار
دردهه  1307رشدسریع برنامه های توسعه،چه آگاهانه وچه ناخودآگاه باعث تهدیدهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
شد.واژه پایداری که برای اولین باربه طور رسمی درقالب الگواره توسعه پایدار توسط «برانت لند» درسال 1390درگزارش آینده
مشترک ما مطرح شد به اداره و بهرهبرداری صحیح و کار از منابع باید ،طبیعی ،مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف
مطلوب ارائه شده است .نقطه اوج این بحثها در سال 1331به کنفرانس جهانی توسعه پایدار ،معروف به «اجالس زمین» در شهر
ریودوژانیرو برزیل انجامیدکه بعدها به اجالس ریو مشهورشد (.)Asadi and Farrokhi , 2014
در سال  ،1715اهداف توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از برنامه  1797منتشر شد ،توافقنامه سازمان
ملل متحد برای بهبود پایداری جهانی تا سال  1797به تصویب رسید ( .)United Nations, 2016اهداف توسعه پایدار شامل 10
هدف است که تمام جنبههای پایداری را تشکیل میدهد و گام بلند پروازانه ای نسبت به اهداف قابل اجرا برای توسعه پایدار است
که شامل تمام جنبههای پایداری و تمام بخشهای جامعه است (جدول  .)1با این وجود ،تعدادی از چالشهای اصلی مربوط به
اجرای استراتژیهای عملیاتی موردنیاز برای دستیابی به اهداف وجود دارد .چالشهای اصلی عبارتند از :هماهنگی محلی ،ملی و
پاسخهای جهانی( ،)Kanie and Biermann, 2017, Bowen et al., 2017از پیامدهای منفی واکنش به اهداف (یا بخشهایی از
آن) به صورت تنها و منفرد اجتناب کند ( ،) Gao and Bryan, 2017دسترسی به اطالعات و منابع برای درک اهداف و چگونگی
پاسخ و نظارت ،ارزیابی پیشرفت در تمامی مقیاس و در بخشهای خاص ( .)ICSU, 2016 , United Nations,2016

چشمانداز برنامهریزی ضروری و بلند مدت پایدار
یک جنبه مهم از برنامهریزی استراتژیک در فرآیند برنامه ریزی پایدار این است که مفاهیم کامل برآورده شده اصول پایدار
دره مۀ بخشها قبل از اهداف واسطه ایجاد شود .در طول سمینارهای گرین شارژ 1این امر به عنوان یک نگرانی اصلی اولیه برخورد
شد ( .)Robèrt et al., 2016اجرا کردن دیدگاههای برنامه ریزی مربوط به مفاهیم پایداری در تمام مناطق و یا بخشها بسیار ضروری
و مهم است .اگر اصول پایداری نادیده گرفته شود باعث عقب راندن دنیا میگردد چرا که منابع طبیعی به صورت افراطی مصرف
شده یا تلف میشود و در نهایت تبدیل به آلودگی میگردد ( .)Wackernagel et al., 2006; Iyengar et al., 2014در این زمینه
چشمانداز برنامهریزی چالشی چیست؟ در این سمینارها چشمانداز برنامهریزی بصری ظاهر شد .به ویژه ،دومین چشمانداز که بسیار
بحرانی است چراکه جامعه از منابع انرژی ناپایدار تشکیل یافته است و به شدت تحت تأثیر سه منظر دیگر است ( Robèrt et al.,

 .)2016در زیر به این موارد اشاره مینماییم:
 -6چشمانداز منابع اصلی و پایه :2تمدن بر منابع انرژی -و مواد -متکی است منابع اصلی مانند کشاورزی ،شیالت ،جنگلداری،
معادن سنگی ،و جریاناتی مانند باد و امواج را میتوان نام برد و هرکدام از آنها باید در نهایت با اصول پایدار سازگار شوند.
 -2چشمانداز فضایی :9هدف از این چشمانداز این است که اطمینان حاصل کنیم منابع اصلی با هم در داخل محدودیتهای
فضایی پایدار هستند .چالشهای منطقهای در آینده خیلی برجستهتر میشوند علیالخصوص زمانی که سوختهای فسیلی محدود
و ذخایر اورانیوم 1برای تهیه انرژی متمرکز به پایان رسد .انرژی پایدار در بیشتر مناطق موردنیاز است .مناطق نیازمند به تولید
سوخت های زیستی و جذب انرژی از خورشید ،باد ،امواج آبی است .همچنین احتمال دارد که تولید مواد غذایی پایدار به مساحت
بیشتری نسبت به کشاورزی فعلی ما احتیاج داشته باشد ،کشاورزی فعلی ما توسط سوختهای ارزان قیمت برای ماشینآالت و

1 . GreenCharge Seminars
2 . The Resource-Base Perspective
3 . The Spatial Perspective
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تولید کود و فسفات انجام میشود که باعث کاهش ذخایر فانی 1میگردد .چنین کشاورزی شدیداً اغلب مناطق مهم را از لحاظ میزان
باروری خاک و تنوع زیستی تخریب میکند و موجب از دست دادن زمینهای حاصلخیز میگردد؛ و در نهایت ،اغلب منجربه
دستاندازی به جنگلها و دیگر سرزمینهای بکر و رام نشده برای ایجاد زمینهای جدید کشاورزی میشود ،که باعث از دست دادن
تنوع زیستی ،تهدید انعطافپذیری و ثبات کل بیوسفر 1میگردد .سوال کلیدی از چشمانداز فضایی این است که در یک جهان پایدار
چگونه باید بشریت با استفاده هوشمندانه از محدوده موجود را برای بقای خود تضمین نماید .این چشمانداز خود به چهار نوع تقسیم
میگردد -1 :طبیعت -1 ،غذا -9 ،مواد وانرژی -1 ،زیرساخت (.)Robèrt et al., 2016
جدول  :6اهداف  67گانه توسعه پایدار؛ منبع.Fleming et al. 2017: 95 :
 -1پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن و در همه جا.

 - 17کاهش نابرابری در داخل و میان کشورها.

 -1پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذا و
بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار.

 -11ساخت شهرها و شهرکهای انسان مدار به
صورت امن ،انعطافپذیر ،پایدار.

 -9اطمینان از زندگی سالم و ترویج سالمت برای همه
سنین.

 -11اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار.

 -1تضمین کیفیت تحصیلی فراگیر و عادالنه و ترویج
فرصتهای یادگیری در طول زندگی برای همه.

 -19اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی
و تأثیرات آن.

 -5دستیابی به برابری جنسیتی 3و توانمند ساختن تمام
زنان و دختران.

 -11حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها،
دریاها ومنابع دریایی برای توسعه پایدار.

 -2تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت
برای همگان.

 -15حفاظت ،بازگردانی و ترویج استفاده پایدار از
اکوسیستمهای زمینی ،مدیریت پایدار جنگلها،
مبارزه با بیابان زدایی ،توقف حفاظت از زمین-
های آسیب دیده و از ست رفتن تنوع زیستی.

 -0اطمینان از دسترسی همه به انرژی مقرون به صرفه،
پایدار ،قابل اعتماد و مدرن.

 -12ترویج جوامع مسالمتآمیز و فراگیر برای
توسعه پایدار ،دسترسی به عدالت و ساخت
موسسات پاسخگو و موثر در همه طوح برای همه.

 -9ترویج رشد اقتصادی ،جامع و رشد کامل اقتصاد
پایدار و کارآمد و تولید کار شایسته و مناسب برای همه.

 -10تقویت ابزار اجرایی و احیای مشارکت جهانی
برای توسعه پایدار.

 - 3ایجاد زیرساختهای انعطافپذیر ،ارتقا صنعتیسازی
اروپا و تقویت نوآوری.

 -9دیدگاه فنی :4چشمانداز برنامهریزی فضایی محدودیتهای خالقانهای برای مهندسی و ابتکارات فعاالنه فراهم میکند .با
توجه به منابع مختلف و اولویت های عملکردی که باید در نظر گرفته شود ،پتانسیل منابع پایدار این سیستمها چیست؟ چگونه
میتوان با استفاده از ابزار جدید به این پتانسیلها دسترسی پیدا کرد در حالی که محدودیتهای فضایی مشخص شده ذکر شده
است؟ وقتی از یک جهان پایدار به عقب رانده میشوی ،از میان چیزهای دیگر ،سوختهای زیستی اگرچه میتواند به عنوان یک
راهحل مفید و سریع برای دهههای آینده مطرح باشد ،اما یک پتانسیل منابع کوچک است .چرا محصول بیومس برای اهداف سوختی
1 . Finite

2 . Biosphere
3 . Gender Equality

4 . The Technical Perspective
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زمانی که فتوسنتز ،اولین گام در تبدیل انرژی خورشیدی را انجام میدهد ،تنها  % 9-%1از انرژی خورشیدی را به انرژی شیمیایی
تبدیل میگردد؟ پس از آن اتالف انرژی در هنگام برداشت ،تخمیر ،تصفیه و حمل بیشتر میگردد .در عوض ،فتوولتائیکهای که بر
روی سقف و در مناطق نابارور ،که نیاز به فضای رقابتی برای تولید غذا ندارد ،بیش از  15درصد انرژی خورشیدی را بطور مستقیم
به برق تبدیل میکند .این نشان دهنده استفاده از برق به عنوان سیستم سوخترسانی امید بخش برای حمل و نقل است ،به طور
ذاتی برای عبور از نیاز به مصرف فعلی ،تولید بزرگ و پاالیش و توزیع سوختهای زیستی دارد(.)Robèrt et al., 2016
 -4چشمانداز حکومتی :6ساختارها باید برای حاکمیت و تصمیمگیریهای ایجاد قدرت در محل قرار میگیرند ،تا اطمینان
حاصل گردد که چشمانداز برنامه ریزی دیگر به صورت هماهنگ ،مرتبط و قابل نظارت و به اندازه کافی در منابع ارائه شود .رهبری
و فرآیندهای تصمیم گیری یک حوزه تخصصی است که برای خود دانشی است و برای همین در زمینه منابع به صورت طبیعی
برنامهریزی کرده و راههایی را برای طراحی ف رآیندهای کافی و موثر برای اقدامات و پیشنهادات موثر در آینده که از راه دیدگاههای
برنامهریزی دیگر بدست میآیند اعمال مینماید ( .)Robèrt et al., 2016در اینجا دیدگاههای برنامهریزی بعنوان چشمانداز برنامه-
ریزی حمل و نقل اشاره میگردد که در اینجا بحثهای عمومی و اجتماعی پایدار را نیز شامل میگردد .چارچوب استراتژی پایدار،
اصولی را مطرح میکند که هم شامل منابع پایهای و اولیه که برای استفاده آیندگان مطرح میگردد(منابع پایه) ،میتواند مرزها برای
برنامهریزی فضایی ست کند(چشماناز فضایی) و همچنین این اصول پایدار میتواند تعیین نماید که چه سیستمهای فنی و خدماتی
را میتوان طراحی و برنامهریزی نمود(چشمانداز فنی) و این اصول باید برای ارزیابی ترزشگذاری در سیستمهای حکومتی و مدیریتی
کالن توسط سیاستمداران و مدیران آماده گردد (چشمانداز حاکمیتی)(.)Robèrt et al., 2016( .دیاگرام )1

دیاگرام  :6تصویر یک فرآیند خطی برای برنامهریزی حمل و نقل پایدار .کلیه دیدگاههای اجتماعی از اصول پایدار پیروی می-
کند؛ منبع.)Robèrt et al., 2016( :

مفهوم شهرهای ارتجاعی ،1شهرنشینی و پایداری:
عناصر کلیدی برای پایداری و انعطافپذیری شهرها برای مردم ،خدمات حمل و نقل عمومی ،پیادهروی و دوچرخهسواری است
( .)Gehl, 2010; Newman et al., 2009; Mugion et al., 2017,Montegomery, 2013; Lehmann, 2015شهرهای
ارتجاعی باید در مواقع بحرانی برای ایجاد همدلی ،همکاری و مشارکت تالش نمایند ( .)Newman et al., 2009به این معنا که
یک شهر از شبکه ای از شهروندان ارزشمند و یا اکوسیستمی تشکیل یافته است ( Edvardsson and Enquist, 2009; Enquist

1 . The Governance Perspective
2 .Resilient
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 ) and Johnson, 2013که نیازمند به نهادهای مشترک (قواعد) با عملکرد موثر است تا فعالیتهای مختلف را درمیان بازیگران

1

ایفا نماید ( .)Lusch and Vargo, 2014از سوی دیگر شهری که براساس ترس ساخته میشود تصمیمات گرفته شده به صورت
اولویتهای کوتاه مدت میباشد و رقابت تنها نیروی محرک 1در آن است .اکثر مناطق شهری با چالشهای مهمی در تالش هستند
تا بتوانند خودشان را به یک حالت ارتجاعی و قابل زندگی تبدیل کنند .حمل و نقل یک فعالیت اصلی نیست ،بلکه یک فعالیت
مشتق شده است ،به این معنا که مردم برای رسیدن به یک مقصد خاص سفر میکنند ( )Banister,2008و در نتیجه شامل فعالیت
حمل و نقل میشود .متأسفانه فعالیتهای حمل و نقلی همچنان بر منابع غیرقابل تجدید تکیه میکنند ،با وجود افزایش قیمت
حاملهای نفتی ،تغییر دادن این وضعیت دشوار به نظر میرسد ) .)Banister, 2005تبدیل کردن شهرها به حالت ارتجاعی یعنی
قابل زندگی کردن و انسانمدار کردن شهر است.
شورای جهانی انرژی ،)1335( 9در گرین و وگنر ،)1330( 1حمل و نقل را به عنوان یک مصرف کننده عمده نفت در مقایسه
با سایر بخشها توصیف می کند .کاهش وابستگی حمل و نقل به انرژی غیر قابل تجدید شونده ،به عالوه بحثهای جدیتر در مورد
محیط زیست ،زمان میبرد .از آنجایی که پایداری میتواند جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی نسل های فعلی و آینده
را هماهنگ کند ،ضروری است که تفکر پایدار را در شیوه مسافرت افراد و نقش حمل و نقل عمومی را با هم مرتبط و کامل سازند
( .)Han, 2010با توجه به فلوریدا ( ،)1717شهرنشینی همچنین میتواند مالکی برای یک روش پایدار زندگی و کیفیت زندگی،
با تولید زباله های کمتر ،استفاده کمتر از منابع ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش بهرهوری در انرژی ،بر اساس تجربه
شهرهای بزرگ باشد .سرزندگی اجتماعی به وسیله سطوح فعالیت ها و تعامالت اجتماعی به عالوه ماهیت ارتباطات اجتماعی
سنجیده می شود.یک شهر سرزنده و زی ست پذیر به لحاظ اجتماعی می تواند به واسطه سطوح پایین محرومیت ،پیوستگی اجتماعی
قوی ،ارتباطات خوب و پویایی میان الیه های اجتماعی ،روحیه جمعی و غرور مدنی ،دامنه وسیعی از شیوههای زندگی ،روابط موزون
و یک جامعه شهری با طراوت توصیف گردد (.)Landry ,2000,Farrokhi kaleybar et al., 2014
با این حال شهرها به عنوان یک حوزه جدید برای توسعه به شمار میروند ( )Schlingmann and Nordström, 2014ایجاد
مکانهایی که برای خلق ارزشهای دیالکتیک از دیدگاههای اخالقی ،اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی است ( Enquist et al.,

 .)2015آنها نه تنها برای رسیدن به فعالیتهای متحول ضروری هستند ،بلکه باعث پیشرفتهای مداوم هم در عرصه کسب و کار
پایدار به شیوهای جامعتر نیز میگردند ( .)Williams, 2014در مطالعات انجام شده در مورد شبکههای ارزشمند حمل و نقل
عمومی شهری ( ،)Enquist and Johnson, 2013در ارو پا و جهان ،حمل و نقل عمومی به عنوان یک اکوسیستم ظاهر میشود
( ،) Lusch and Vargo, 2014که به عنوان یک ابزار برای تشویق توسعه و تحوالت فعاالنه در مناطق شهری به کار میرود ما در
شهرها عالقمند به استفاده از ماشین نیستیم چراکه شهرها را تبدیل به ماشین میکند ( .(Gehl, 2010درصورتی که که در تهران
شاهد یک ماشینیسم مطلق هستیم ،شهری که ماشین مدار گشته و بیشترین سعی مسئولین در تسهیل ترافیک ماشینهاست و
ماشین ها اولین اولویت ما در شهرهای کنونی شده است بطوری که جای عامل انسانی را نیز گرفته است.
در عوض شهرها در مقاله آزبورن ( )1717به چالشهای اخالقی و روحی ناشی از شهرنشینی میپردازد که در آن مسائل
اجتماعی و زیست محیطی نابرابریهای مبتنی بر تحوالت را آگاهی میبخشد و به جای خدمت صرفاً به عنوان محدودیت عرضه
میگردد ( .)Osborne,2010بنابراین براساس ایده آزبورن همکاری مستقیم حکومت با مردم بعنوان یک سیاستگذاری آزاد ،باعث
ایجاد شهرهای انعطافپذیری میشود بطوری که در ادامه باعث پایداری کسب و کار نیز میگردد ( .)Mugion et al., 2017و این
موجب یک رشد اقتصادی پایدار و برابری اجتماعی در شهر میشود.
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مصرف ،خویشتن و هویت:1
حمل و نقل همیشه با مصرف انرژی همراه است ،چه اینکه یک ماشین اسپورت با قدرت باال بخرید ،یا با یک پرواز سرتاسر
قاره ها رو بپیمایی و یا با یک دوچرخه به سرکار برید؛ چنین تصمیماتی در مورد مصرف ،شدیداً با احساس خویشتن( 1خود) و هویت
شخصی سازگار است (.)Belk, 1988; Solomon et al., 2006
هویت مولود دلبستگی زیاد به علوم اجتماعی است دیدگاههای نظری بسیاری تالش دارند بفهمند که هویت ما چگونه ساخته
میشود و این یعنی فهمیدن معنای «فرد»  ،ساختارهای ثابت اجتماعی ،مانند کلیسا ،خانواده و کار به ایجاد هویت افراد کمک
میکنند و این هویت در طول عمر فرد نسبتاً ثابت بوده است ،بحث های فراوانی قبالً پیرامون این امر انجام شده است که اغلب آن
را پیش مدرنیته 9مینامند ( .)Baumeister, 1987مرتب سازی افراد بدین گونه در ساختارهای نسبتاً ایستا و ساکن اجتماعی که به
«دوره صنعتی /مدرنیته »1منتهی میگردد که به هرحال در کار و تولید نقش فزایندهای دارند ( .)Featherstone, 1991هویتی که
از طریق چنین کانالهای ساختار ساخته میشود افراد نمایندگی کمتری را ایفا میکنند و بیشتر دیده میشود که به جای آن که
چیزی رو «بدست بیاورند »5به عنوان «نسبت داده شده »2و وابسته شناخته میشوند ( .)Dittmar, 2008و این بدان معناست که
افراد هویت مستقلی را ندارند و بیشتر به آنها تحمیل میگردد.
در جوامع معاصر ،به نظر می رسد اکنون که بعضی از این ساختارها اجتماعی پیشین متالشی شدهاند و سیالیت بیشتری وجود
دارد ،و با توجه به تغییرات اخیر مصرف نقش مهمی را در روند ساخت هویت بازی میکند ( ;Dittmar, 2008; Leighton, 2003

 .)Mackay, 1997; Mackintosh and Mooney, 2000; Miller, 1997کاالهای مصرفی به عنوان یک نقش روانشناختی قوی،
که با توجه به دلبستگی عاطفی ،0ساختار هویتی و موقعیت اجتماعی افراد دیده میشود .این امر از طریق شیوههای مصرفی است
که افراد تالش میکنند به یک تعریف و بیان از «خود» دست یابند که ارتباط نزدیکی با دیدگاه دلخواه درونی 9از خود دارد
( .) Dittmar, 2008در نتیجه مصرف گرایی و عادت کردن به مصرف کاالها امکان بیان جنبههای عمومی و خصوصی «خود» را
تسهیل میکند و از این طریق امکان دستیابی به هویت خاص را فراهم مینماید ( .)Richens, 1991عقل سلیم مصرف کاال را یک
پدیده اقتصادی عنوان کرده ولی مدرنیته آن را در ابعاد اجتماعی و روانشناختی محصور میکند .مصرفی که فرآیندی مادی انگاشته
شده بود جای خود را به فعالیتی ایدهگانی داده است .در این زمینه دنیل میلر انسانشناس اجتماعی که در انگلستان زندگی میکرده
در کتاب «فرهنگ مادی و مصرف کالن» خود مینویسد« :مصرف دیگر به عنوان نمونهای از یک نوع کنش نمادین مستقل مطرح
است که به منظور استقرار تفاوتها بین گروههای اجتماعی صورت میپذیرد».
کورنبرگ و براون )1770( 3معتقدند که هویت نباید به صورت یک«اصل» شناخته شود بلکه هویت نتیجه روابط پیچیده
قدرت

17

است که در آن هویت فرد به صورت فعاالنه ساخته میشود با این وجود به صورت منفعالنه اعطا میشود .متناوباً

بومن )1771(11پیشنهاد میکندکه مفهوم بی ان کننده خود از طریق مصرف ،محرکی است که نیاز مصرف کننده را درسرمایهداری
مدرن 11بعنوان «تمایل مصرف کننده »19حفظ میکند .جامعه شناس مشهور کالین کمبل ،شکلگیری طبقات اجتماعی در اوایل
سده بیستم را حاصل خویشاوندی گزینشی میپنداشته و پیرامون شکلگیری این طبقات مصرفی میگوید« :افراد چندان در پی

1 . Consumption, Self And Identity
2 . Sense Of Self
3 . Pre-modernity
4 . Industrial Period/Modernity
5 . Achieved
6 . Ascribed
7 . Emotional Attachment
8 . Internalized Idealized Vision
9 . Kornberger and Brown
10 . Complex Power Relationships
11 . Bauman
12. Modern Capitalism
13 . Consumer Desire
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ارضا از طریق کاالهای نیستند بلکه در جستجوی لذت بردن از خود فریبیهاییاند که از معانی نهفته در آنها کسب میکنند .بنابراین
کنش اساسی مصرف انتخاب خرید یا فایده کاال نیست بلکه آن لذت جویی تخیلی است که در تصویر کاال نهفته است ».اینجاست
که پارادایم ذهنی افراد از ابعاد اقتصادی به اجتماعی تغییر پیدا خواهد کرد .کوشمن )1335( 1روشهایی را به عنوان «خود خالی»1
بررسی میکند که در جوامع معاصر موقعیت افراد را در یک رابطۀ سیرکوله میسازند که مصرف را به عنوان یک منبع کلیدی برای
پر کردن این«خود خالی» قرار میدهد ،در صورتی که این خیال نمیتواند تحقق یابد ،بنابراین ما مصرف را برای پر کردن «خود»
انجام میدهیم اما در نهایت به حالت خالی خود باز میگردیم .عالوهبر این پروسههای برتری و رجحان در طبقات کالسی افراد باعث
به وجود آمدن شیوهها و عادات مصرفی میگردد( .)Lawler, 2005; Nayak, 2006; Skeggs, 2003برای مثال بوردیو ()1391
پیشنهاد می کند که هر طبقه در داخل جامعه برای خود عادات مصرفی و نمادهای بخصوصی را دارا هستند (مثل لباس ،غذا،
فعالیتهای تفریحی) .عالوهبر این ،در حالی که مصرف میتواند به عنوان بیان هویت فردی و اجتماعی تلقی شود ،نظریههای عملی،
پرسشهای مهمی را در رابطه با این منطق مطرح میکنند(.)Shove, 2010, Hanna et al., 2017

نقش رفتار 9در حمل و نقل:
رفتار حمل و نقلی یک عرصه مصرف و زوال است که با طیف گستردهای از مسائل زیستمحیطی مانند سرو صدا ،آلودگی هوا،
حوادث و انتشار گازهای گلخانهای همراه است ( Gilbert and Perl, 2008; Hook and Replogle, 1996; Kenworthy and

 .) Laube, 1999; Okokon et al., 2015; Stanley et al., 2011تعداد زیادی از سازمانها و سیاستمداران بر این امر اذعان دارند
که سیستم حمل و نقل فعلی پایدار نیست با توجه به شواهد و جنبههای کلیدی حمل و نقل در گرم شدن کره زمین دارد باعث
کاهش پایداری در گذر زمان میگردد ( .) Banister, 2005تحقیقات مکرر در این زمینه تأکید دارد که تکنولوژی و نوآوریهای
جدید بعید است که این مشکالت را حل نماید ،علیالخصوص ت غییرات آب و هوایی و اقلیمی به وسیلۀ تغییر تکنولوژی امکانپذیر
نیست ،زیرا رشد ثابت در تقاضای حمل و نقل باعث افزایش بهرهوری سود در کنار حاشیه گسترده آن میگردد ( ;(EEA, 2015

 .Peeters et al., 2016برای همین کنترل تکنولوژی در راستای کاهش مسائل زیستمحیطی کار بس دشواری است و بروز چنین
مشکالتی باعث میشود که اهداف اجتماعی را با سیاستهای بخش حمل و نقل همسو سازیم .اما سیاستگذاران بر این باورند که
شروع طرحهای حمل و نقل پایدار باعث مداخله کردن در نظم موجود میشود ،و برای همین انتقادهای گسترده و بیامانی را به
سازمانهای مرتبط تحمیل مینماید(.)Gössling and Cohen, 2014
با توجه به تغییرات فردی در رفتار ،هیچ مدرکی مبنی بر تغییری که منجربه سیستمهای حمل و نقل پایدارتر شود وجود ندارد،
به جز استفاده از دوچرخه که در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در سراسر جهان داشته است ( (Pucher and Buehler, 2012,

 .Hanna et al., 2017تغییر رفتار ،به مجموعه کاربردی اصول و فنون یادگیری گفته میشود که هدف آن اصالح رفتار فرد است.
به عبارتی دیگر ،رفتارهای خوب و بد هر دو آموخته می شوند .لذا برای اصالح رفتار نابهنجار باید شرایط مناسب یادگیری را ترتیب
داد و از این راه به تغییر رفتارهای نابهنجار و جانشین ساختن آنها با رفتارهای بهنجار اقدام کرد.

اثرات خارجی و انگیزههای موجود در استفاده از ماشینهای شخصی:
از آنجا که تغییرات اقلیمی و مشکالت مرتبط با آن از جمله چاقی ،افزایش مالکیت و استفاده از اتومبیلهای شخصی مشکالت
جهانی را نشان میدهد که برای مقابله با این چالشها سیاستهای متعددی اجرا شده است .در حال حاضر ،سیاستهای جهانی
عمدتاً بر مبنای اثرات خارجی استوار است و منحصراً برای منطقه خاصی منتشر نمیگردد ،البته تدوین همچین قانونی با عدم تمایل
سیاستگذاران و سیاستمداران مواجه میگردد چرا که موجبات تجاوز به حقوق فرد در حمل ونقل شخصی میشود ( Young and

1 . Cushman
2 . Empty Self
3 . Behavior
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 .)Caisey, 2010به طور معمول سیاستهایی که رانندگی را محدود میکند مبتنی بر استفاده از ماشین به عنوان یک عامل خارجی
است که باید با پرداخت مالیات یا مقررات ،به ویژه سیاستهایی که مجازاتهای قیمتگذاری را تعیین میکنندکنترل گردد
( .) Cullinane and Polar, 1992البته اجرای چنین قوانینی با اقبال عمومی همراه نیست و مخالفتهای شدیدی از طرف مردم
روبرو میشود.
از سوی دیگر برای توسعه پایدار ایجاد یک چارچوب آموزشی با رویکرد قانع کننده برای ترویج تغییر رفتار غلط بسیار مهم و
ضروری است .با این حال ایجاد تغییر در حالت ذهن و رفتار به زمان طوالنی بستگی دارد و آن هم زمانی است که فرد انگیزه کافی
برای تغییر در رفتار خود داشته باشد( .)Andreasen, 1995یانگ و کیسی )1717( 1پیشنهاد میکنند که استفاده نکردن از خودرو
با در نظر گرفتن آن به عنوان یک اگسترنالیستی( 1اثر خارجی) باید در کل فهمیده شود چراکه به رفتار فردی و انتخاب سبک
زندگی 9بستگی دارد .بر این اساس آنها از نظریه بازاریابی اجتماعی الهام میگیرند ،که بر این فرض استوار است که مردم رفتار خود
را زمانی تغییر میدهند که انگیزه کافی داشته باشند ( .)Mugion et al., 2017نظریه اقدام منطقیAjzen and Fishbein, ( 1

 )1977و نظریه رفتار برنامهریزی شده  )Ajzen, 1987(5از شناخته شدهترین و مورد بحثترین نظریهها در زمینه بازاریابی
هستند که قادر به توجیح ر انندگان اصلی در مورد مفهوم مصرف و سنجش رفتاری است .بر این اساس به جا آوردن رفتارها میتواند
با دقت باال براساس نگرش نسبت به نوع رفتار و هنجارهای ذهنی 2و کنترل رفتار درک شده پیشبینی کرد؛ عالوهبر این ،این اهداف،
همراه با درک کنترل رفتاری ،منجربه واریانس قابل توجهی در رفتار واقعی میگردد ،عواملی اصلی انگیزش را میگیرد و بر رفتار
تأثیر میگذارد (.)Ajzen, 1987
نگرشها بخش مهم و قابل اندازهگیری شخصیت میباشند .فیشبین و آیزن 0پیشنهاد کردهاند که شکلگیری تمایل ،به نگرش
و باورهای قبلی وابسته است و برای همین ن ظریه هنجارهای ذهنی مطرح شد که درباره ارزیابی یک الگو و یا یک باور از نوع رفتار
است .با تغییر شیوه رفتاری شهروندان در استفاده از خودروی شخصی است که میتوان امیدوار بود ترافیک کم شود و همسو با این
موضوع آلودگی هوا در شهر نیز کاهش پیدا کند .تا زمانی که فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهروندان نهادینه
نشود ،نمی توان به آینده شهر امیدوار بود .وقتی فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی نهادینه شود ،گسترش آن یک مطالبه
جدی خواهد بود .از نگاه دیگر سبک زندگی با رفتار و ارزشهای نگرشی ارتباط دارد .هر چقدر بزرگراه ساخته شود اما مردم فرهنگ
الزم را در این خصوص رعایت نکنند و سبک زندگیشان را تغییر ندهند ،بیفایده است زیرا نمیتواند جوابگوی حجم ترافیک موجود
باشد .ترافیک و آلودگی هوای امروز نیازمند تغییر شیوه و سبک زندگی مردم است.

1 . Young and Caisey
2 . Externality
3 . lifestyle

) این نظریه توســط آیژن و فیشــبین مطرح شــد که به صــورا ) .The Theory of Reasoned Action (TRAنظریه اقدام یا عمل منطقی (1
گســتردهای برای پیشبینی نیات افراد در بروز رفتار (نظیر جهتگیریهای شــغلی ،رفتار مصــرفی ،برنامهریزی برای خانواده و رفتار انتخاباتی)
مورد استفاده قرار گرفته است .فرض اصلی این نظریه این است که انسانها موجوداتی منطقی و مدلل هستند که به صورت نظاممندی توانایی
کاربری و پردازش اطالعات در دسترس خود را دارا میباشند.
 .5نظریه رفتار برنامهریزی شده () )Theory of Planned Behavior(TPBنظریه عمل ا ستداللی در شرایطی کاربرد دارد که کنترل
ارادی قابل توجهی بر روی رفتار وجود دا شته با شد (به عبارت دیگر موفقیت نظریه عمل ا ستداللی به میزان کنترل ارادی بر روی رفتار ب ستگی
دارد) در حالی که وقتی میزان کنترل ارادی بر یک رفتار کاهش یابد (یعنی فرد علیرغم ق صد رفتاری ،توانایی انجام آن را ندا شته با شد) کاربرد
این مدل چندان زیاد نیســت .آیژن و همکارانش با مشــاهده این اختالف الگوی جدیدی را پایه گذاری کردند و آن را ”نظریه رفتار برنامه ریزی
شده “ نام نهادند.
6 . Subjective Norms
7. Ajzen

113

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

فضاهای عمومی عرصهای برای نمایش جریان زندگی بشری می باشند ،تعامالت اجتماعی با دستهبندی سه گانه شامل فعالیت-
های ضروری ،اختیاری و اجتماعی در فضاهای عمومی شهری شکل میگیرد که این امر ارتقاء فرهنگ جامعه در بستر خود را به
همراه خواهد داشت (.)Farrokhi kaleybar et al., 2015

حمل و نقل و توسعه پایدار
مفهوم مدیریت سیستمهای چند منظوره توسعه پایدار بیانگر تعادل بین توسعه صنعتی ،اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی
است ( .)Nijkamp, 1994, Patlins, 2017توجه به پایداری زیست محیطی و اقتصادی« ،اولویتبندی دقیق هردو و اثرات زیست
محیطی که بیشترین آسیب را بر محیط وارد میکند و ابزارهایی که مقرون به صرفه است» ضروری است (.)Gwilliam, 1997
بنابراین تولید و مصرف نباید باعث صدمات جبرانناپذیر بر پیکره محیط زیست وارد کند :حمل و نقل را میتوان در تقاطع با منافع
اقتصادی و زیست محیطی قرار داد .از یک سو حمل ونقل یک فعالیت ضروری است که در یک اقتصاد مشخص با تولید و کار
تخصصی و ویژه همراه است :حمل و نقل منجربه افزایش قابل توجه بهرهوری کل سرمایه در یک اقتصاد میگردد در همین جهت
باعث افزایش احساس رفاه( 1جامعه لوکوموتیوی )1میگردد؛ البته از سویی دیگر ،حمل و نقل سهممان را از داراییهای طبیعی در
دنیا کاهش میدهد (هر دو سهم از انرژی و موادخام و در کل محیط زیست) ( .)Nijkamp, 1994درباره پایداری اجتماعی حمل و
نقل میتوان به «رابطه بین رشد اقتصادی و فقر »9اشاره کرد ( .)Marin and Olaru, 2015سیستم حمل و نقل نیازمند یک
مدیریت قوی است تا هم بتواند عوامل منفی تأثیرگذار بر محیطزیست را شناسایی نماید و هم بتواند تأثیرات این عوامل را به کمک
روشهای مناسب کاهش دهد .اگرچه تمامی شیوههای حمل و نقل برای محیط زیست مضر است و فقط مقیاس و ماهیت تأثیر آنها
متفاوت است ( .)Rondinelli and Berry, 2000با توجه به جهانی شدن اقتصاد ،نیازهای بازار ،شیوههای تجاری نوآورانه (از جمله
مدیریت زنجیره تأمین) ،محققان و متخصصین قرن  ، 11بیشتر و بیشتر بر روی حمل و نقل بین المللی تمرکز میکنند ( Marin

 .)and Olaru, 2015بسیاری از دانشمندان انواع روشها ،فنآوریها اقدامات را برای یافتن راهحلهایی برای ایمنی ترافیکی و
مشکالت زیستمحیطی ناشی از افزایش حمل و نقل ارائه میکنند .برای دستیابی به توسعه پایدار در سیستمهای حمل و نقل
شهری ،برخی از فرآیندهای تکمیلی این پروسه باید آنالیز گردند:
 -1کاهش تقاضا برای استفاده از وسایل نقلیه :یعنی کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و انگیزه دادن به مردم برای استفاده
از وسایل حمل و نقل عمومی یا سایر حمل و نقل بیوتکنولوژیکی یا پیادهروی و از نظر فنی پیشبینی ایجاد خیابانهایی برای عابرین
پیاده (یا مناطق) و مسیرهای دوچرخهسواری،محدودیت فضاهای جادهای ،ایجاد محدودیت خودرویی در مناطق ترافیکی شهرو...
 -1استفاده از انواع مختلف حمل و نقل :ترکیب ،توزیع مساوی و دسترسی مناسب به انواع حمل و نقل؛
 -9افزایش نوآوری در حمل و نقل :استفاده از حمل و نقل عمومی مدرن ،سریع و کارآمد که قادر به پاسخگویی به نیازهای خاص
مردم است.
 -1افزایش عقالنیت از نیازهای حمل و نقل :کاهش زمین های مناطق شهری که برای نیازهای حمل و نقل مورد استفاده
میگردد ،افزایش حفاظت از مناطق به خاطر تأثیرات منفی ترافیک.
با این حال توسعه زیرسیستمهای جداگانه از سیستمهای حمل و نقل شهری با اهداف فردی هماهنگ رفتار کنند و هارمونیوار
با روند توسعه شهری عمل نمایند ،و نیز اهداف مشخص شده در سیاستهای حمل و نقل را اجرا نمایند( Lazauskaite,

).Griskeviciute et al. 2014, Griškevičiūtė-Gečienė and Griškevičienė, 2016

مولفههای سیستم حمل و نقل پایدار

1 . Welfare Perception

2 . The “Locomotive” Society
3 . The Relationship between Economic Growth and Poverty.
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سیستم حمل و نقل یک سیست م منظم از اجزای مرتبط با زیرساخت حمل و نقل است .این سیستم که به صورت عملکردی،
فضایی و تکنولوژیکی طراحی شده است ،شامل عناصر زیر است :راهآهن ،جاده ،هوا ،آبراه داخلی و دریای با زیر سیستم بندر .مدیریت
اثربخشی این سیستم پیش نیاز مهمی برای تعیین اثربخشی توسعه است و این امر تأثیر تعیین کنندهای بر تضمین توسعه پایدار
این زیرسیستم نظام اقتصادی دارد ( .)Cheba and Saniuk, 2016دسترسی به خدمات حمل و نقلی مطمئن در زمینه حفاظت
سالمت ،اصول عدالت اجتماعی ،بهرهوری اقتصادی ،استفاده بهینه از فضا و کاهش تأثیر منفی بر محیط زیست اثر میگذارد ( Borys

 .) ,2009هیچ تعریف جامع کاملی از حمل و نقل پایدار وجود ندارد ،همانطور که در کنفرانس وزیران اروپایی ) OECD(2004مطرح
شد ،یک سیستم حمل ونقل پایدار سیستمی است که:
الف) قادر به برآوردن نیاز اساسی دسترسی به سیستم حمل و نقل توسط افراد و جامعه است که با نیازهای سالمت انسان و
اکوسیستمها سازگار است ،ب) مقرون به صرفه و کارآمد عمل میکند ،حالتهای متنوعی را برای حمل و نقل ارائه میدهد و از رشد
اقتصادی حمایت مینماید ،ج) محدود کردن انتشار گازهای گلخانهای و استفاده بیرویه از سوختهای فسیلی ،به حداقل رساندن
مصرف منابع غیرقابل تجدید ،محدود کردن مصرف به منابع تجدیدپذیر برای رسید به یک سطح پایدار ،به حداقل رساندن استفاده
بیرویه از زمین و کاهش سر و صدا ( .)Beatley, 1995 and Litman, 2008این تعریف نشان میدهد که حمل ونقل پایدار باید
اهداف اقتصادی ،اجتماع ی و زیست محیطی را انعکاس دهد .هدف از حمل و نقل پایدار این است که اطمینان حاصل شود محیط
زیست ،مالحضات اجتماعی و اقتصادی مربوط به تصمیمات متفاوت حمل ونقلی که سازگار است ( .)MOST, 1999لجستیک و
تدارکات (سیستم آماد و پشتیبانی) شهرها 1در شهرهای پایدار باید ارتقا ی بیشتری بیابد :الف) برنامه نوآورانه در عرصه فناوری
اطالعات و ارتباطات( ،) ICTب) تغییر دادن ذهنیت مجموعه مدیران لجستیکی ،ج) مشارکت دولتی و خصوصی ،از نقطه خدمات
عمومی مهمترین جنبه ارتقا یک استراتژی توسعه پایدار است (.)Russo and Comi, 2012 and Taniguchi et al. ,2014
پیچیدگی تعادل حمل و نقل ،اندازه گیری های شاخص های متعادل کننده حمل و نقل بسیار دشوار است .با این حال ،در ادبیات،
تجزیه و تحلیلهای مختلفی در مورد انتخاب شاخصها وجود دارد که در مطالعات انجام شده در سطح بین المللی و ملی تکرار شده
است (.)Cheba and Saniuk, 2016

شاخصهای حمل و نقل پایدار در اتحادیه اروپا:
شاخصهای حمل و نقل توسعه پایدار یکی از زمینههای توسعه پایدار اتحادیه اروپا است که توسط یورواستات 1توسعه یافته
است .هدف آن نظارت بر استراتژی توسعه پایدار اتحادیه اروپا در زمینه حمل و نقل مطابق بایکی از ده اهداف استراتژیک اتحادیه
است .مدول 9کلی شاخصهای توسعه پایدار برای ارزیابی کل اقتصاد اروپا و تکتک کشورهای عضو آن طراحی شده است و مطابق
با استانداردهای رسمی توسعه یافته است .بنابراین برای توسعه شاخصها در سطح محلی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد .در
جدول  1سیستم شاخصی این آنالیز زا میتوان مشاهده نمود (.)Cheba and Saniuk, 2016
جدول  :2شاخصهای توسعه پایدار در اتحادیه اروپا؛
عنوان شاخص
ن سبت م صرف انرژی
در حوزه حمل ونقل به

شاخصهای عملیاتی

شاخصهای توضیحی

حمل و نقل و تحرک
 تقسیم مودال حمل و نقل مسافری -تقسیم مودال حمل و نقل باری (کشتی باری)

 حجم ح مل و ن قل باری به تول ید نا خالص داخلی()GDP

 .1لجستیک شهرها ( )City Logisticsرا میتوان به عنوان فرآیندی در نظر گرفت که در آن به طور کامل" بهینه سازی فعالیت هایتدارکاتی
و حمل و نقلی تو سط شرکتهای خ صو صی در مناطق شهری با توجه به محیط ترافیکی ،ازدحام رفت و آمد و م صرف انرژی در چارچوب یک
اقت صاد بازار" تعریف میگردد .هدف از لج ستیک شهر این ا ست که با توجه به هزینهها و مزایای طرحها به مردم و همچنین بخش خ صو صی،
سیستمهای لجستیک را در یک منطقه شهری بهینهسازی کند (.) http://wiki4city.ieis.tue.nl/index.php?title=City_logistics
2 . Eurostat
3 . Module
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 حجم حمل و نقل م سافری ن سبت به تولید ناخالصداخلی ()GDP
 -میزان مصرف انرژی در حمل و نقل

تول ید نا خالص داخلی
()GDP
تأثیر حمل و نقل

 انتشار اکسید نیتروژن ( )NOxناشی از حمل و نقل انتشار ذرات معلق ناشی از حمل و نقل -متوسط انتشار در هر کیلومتر از اتومبیلهای جدید

 انتشار گازهای گلخانهای به وسیله حمل و نقل تعداد تلفات جادهای ناشی از تصادفاتشاخصهای قیمت برای حمل و نقل

شاخص متنی

منبع:

transport,

Sustainable

7

theme

–

indicators

development

Sustainable

http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/sustainable-transport

اطالعات مربوط به نتایج شاخص های نظارت بر توسعه پایدار در اتحادیه اروپا (از جمله حمل و نقل پایدار) هر دو سال یکبار
منتشر میشوند .آخرین گزارش درسال  1715منتشر شد .این گزارش نشان میدهد:
 -1مصرف انرژی حمل ونقل به ازای هرواحد تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا در سالهای  1777تاکنون کاهش یافته و
با کاهش شدید در دوره کوتاه مدت از سال  1779دیده میشود.
 -1جزء زیست محیطی این شاخص (مصرف انرژی حمل ونقل) از زمان آغاز بحران اقتصادی در سال  1779کاهش یافته است.
 -9تغییرات در تقسیم مودال و حجم حمل ونقل باری (بار کشتی) به عنوان نتیجه پیشرفتها کمی ثبت شده است.
 -1در سال  1719بیشترین سفر مسافری با ماشین ،با سهم حدود  %9971انجام گرفته است.
 -5حجم حمل و نقل باری نسبت به تولید ناخالص داخلی با کاهش  1درصد در سال  1777و  079درصد در سال  1779مواجه
بوده است.
 -2انتشار گازهای گلخانهای ناشی از حمل و نقل بین سالهای  1777تا  1711به میزان  10درصد کاهش یافته است.
 -0اگرچه رشد در سالهای  1777تا  1770در مقایسه با سالهای  1337کاهش چشمگیری داشته است ،اما میزان انتشار
گازهای گلخانهای ( )GHGناشی از حمل و نقل در مقایسه با بخشهای دیگر اقتصادی کاهش یافته است.
برای ساخت یک الگوی حمل ونقل پایدار براساس محاسبات طبقهبندی شده 1به صورت پیچیدهتر طرح میشود .در این طرح
شاخصهای توسعه حمل و نقل پایدار به سه دسته معین میگردند :محیطزیست ،اجتماعی و اقتصاد .به هرحال این شاخصها
میتوانند در سطح منطقهای شناسایی گردند ( .)Przybyłowski, 2014پیشنهاد جامع برای ساخت شاخصهای حمل و نقل پایدار
در مقاله لیتمن ( )1779ارائه شد ،به گفته نویسنده شاخصهای حمل و نقل پایدار باید با دقت انتخاب شوند تا اطالعات مفیدی را
ارائه دهند .او پیشنهاد کرد که شاخصها نباید به تنهایی انتخاب شود ،بلکه باید مجموعهای از شاخصها به صورت اهداف متنوع،
عینی و اثرگذار منعکس گردد .وی سه اثر را در حمل ونقل تأثیرگذار میداند :الف)اقتصاد :ازدحام و ترافیک ،هزینههای زیر ساختی،
هزینههای مصرف کننده ،موانع حرکتی و آسیبهای ناشی از تصادفات ،ب) اجتماعی :تأثیر بر جنبشهای محرومیت ،تأثیرات
سالمتی انسان ،انسجام اجتماعی ،زیستپذیری در جامعه ،زیباییشناسی جامعه ،ج)محیطزیست :الودگی هوا ،تغییرات آب و هوایی،
آلودگی صوتی ،و آلودگی زیستگاهها و اثرات هیدرولوژیکی (.)Litman, 2008, Cheba and Saniuk, 2016, Reisi et al., 2016
به هرحال ارزیابی توسعه از دیدگاه کیفی ،ساخت خیابانهای جدید ،گسترش اندازه تقاطعها ،ایجاد پارکینگهای بیشتر ،مردم را
تشویق میکند که از ماشینهای شخصی استفاده نمایند تا از دوچرخه و یا پیادهروی ( Griškevičiūtė-Gečienė and

 .)Griškevičienė, 2016مشکل اصلی شهر ت هران نیز همین ازدیاد روزافزون خیابان برای تسهیل در امر عبور و مرور است که شهر
را از حالت آنتروپیک و انسانی به یک بعد ماشینی تبدیل کرده که در آن فقط خودروها دیده شده است باعث بی روحی و یکنواختی

1 . Taxonomic Calculations
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شهر میگردد .به این ترتیب مشکل حمل و نقل در نقاط مختلف شهر ،شدیدتر میشود ،در حالی که سطح الودگی هوا و نویز
همچنان در شریانهای اصلی شهر افزایش مییابد.

یافتههای تحقیق :راههایی برای افزایش پایداری سیستم حمل و نقل در شهرها:
 -6توسعه اولویتهای حمل و نقل عمومی:
در برنامههای پان اروپایی ،1حمل و نقل ،بهداشت و محیط زیست به عنوان سند ارائه شده است که نمونهای مثبت از آن چگونگی
افزایش سهم ترافیک عابر پیاده و دوچرخه سواری همراه با استفاده از حمل و نقل عمومی ،در تقسیم مودال 1توزیع شده است و در
نتیجه کیفیت محیط شهری را بهبود میبخشد .در اکثر شهرهای پرترافیک دنیا مثل پاریس ،بارسلونا ،استکهلم و لندن با نوسازیهای
زیرساخت های شهری فضا را برای بهبود استفاده از دوچرخه و کاهش ترافیک انجام دادند و حتی هزینهای برای ورود به مناطق پر
ترافیک درنظر گرفته شده است در نیویورک برای جلوگیری از ترافیک در مناطق پرترافیک اقدام به ساخت پارک نمودهاند
(.)Transport, Health and Environment Pan-European Programme secretariat, 2014
بیش از  177کشور اقدامات سیاسی در سطح ملی و فراملی به منظور تحریک سرمایهگذاری در حمل و نقل عمومی انجام
داده اند .در بیشتر کشورهایی که سطح در آمدشان باالاست حمل و نقل عمومی به طرق مناسب تنظیم میشود ،بنابراین ایمنی
بیشتری نسبت به حمل و نقل فردی دارد .اما این امر در کشورهای با سطح درآمد پایین یا متوسط و نیز در حال توسعه اقتصادی،
کنترل نمیشود و برای همین منجربه رشد حوادث در میان افراد میگردد .دولتها باید دسترسی مقرون به صرفه ،ایمن در سیستم
حمل و نقل عمومی را تضمین کنند .شهر احمدآباد هند در سال  1717جایزۀ «توسعه حمل و نقل پایدار »9را برای معرفی
موفقیتآمیز سیستم حمل و نقلی اتوبوسهای سریعالسیر دریافت کرد :اتوبوسها در خط ویژه به هم متصل میشدند ،دوچرخه-
سواران و افراد پیاده نیز میتوانستن در مسیر مخصوص به خود حرکت نمایند .این سیستم هم باعث کاهش آلودگی میگردد و هم
باعث افزایش حمل ونقل خودمانی زیست محیطی میگردد (سطح سر وصدا و انتشار گازهای گلخانهای در خیابان بدلیل عبور و
مرور سریع خودروها کاهش مییابد) .سیستم حمل و نقل سریع ات وبوس ساخته شده کلمبیا (شهر بوگوتا) نقش مهمی را برای
تضمین توسعه پایدار این شهر ایفا می کند .این سیستم از مجموعه وسیعی از اقدامات جامع تشکیل یافته است که شامل توسعه
پیادهروها در مناطق پیادهروها و دوچرخه سواری ،از جمله اقدامات سازمانی دیگر مانند بسته شدن بزرگراهها برای حمل و نقل در
طول  0ساعت هر یکشنبه (این امر اجازه میدهد تا از این خیابانها نیز برای پیادهروی و دوچرخهسواری استفاده شود) ،گرفتن 17
درصد مالیات اضافی برای بنزین به منظور کاهش تعداد سفرهای فردی (پول جمعآوری شده به توسعه زیرساختهای حمل و نقل
عمومی و تعمیر ونگهداری جادهها) و همچنین هفته رسمی بدون ماشین در ماه فوریه توسط رأیگیری کامل پذیرفته شده است
( .)Makarova et al., 2017, United Nations Human Settlements Programme, 2013در سال  ،1711چهار شهر به
وسیلۀ موسسه سیاست حمل و نقل و توسعه 1انتخاب شدند:
 -6شهر بوئنوسآیرس( 5آرژانتین) :در حال حاضر  17راه برای تردد اتومبیلها وجود دارد مابقی سطوح به وسیلۀ «متروی
سطحی »2گرفته شده است که این مترو ترکیبی است از یک اتوبوس معمولی با آسایش یک مترو .امروزه از آن برای عبور از شهرها
بطور میانگین  11دقیقه طول میکشد به جای آن که  17دقیقه زمان ببرد.

)1 . Transport, Health and Environment Pan-European Programme (THE PEP
2 . Modal Split
3 . Sustainable Transport Development
4 . Institute for Transportation and Development Policy
5 . Buenos Aires

6 . Surface Subway
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 -2سوئون( 6سئول) :یک جشنواره ماهانه برای کمک به تصورات ساکنان برگزار میشود تا بدانها نشان دهد که محیط بدون
ماشین می تواند احساس خوبی برایشان داشته باشد .از زمان اجرای این طرح بسیاری از زیرساختها حفظ شده است و تعطیالت
آخر هفته بدون ماشین 1در محل جشنواره معروف گشته است.
 -9ایندور( 9هند) :حمل و نقل سریعالسیر با اتوبوس در  2مایل اولین گام بسیار بزرگ در شبکه  07مایلی بود که اجرا شد.
 -4النژو( 4شمالغربی چین) :این شهر با یکپارچگی دومین سیستم بزرگ حمل و نقل سریع اتوبوس آسیا با سیستم دوچرخه
( 11777ایستگاه برای آن برنامهریزی شد) ،پارکینگ دوچرخه و راههای سبز دوچرخهسواری قابل ستایش است ( Makarova et

.)al., 2017
 -6-6نمونههای از محصوالت حمل و نقل پایدار در مدیریت معاصر شهر
امروزه بخش حمل ونقل به شدت وابسته به سوختهای فسیلی است که بطور عمده به تغییرات آب و هوایی ،اسیدیته اقیانوسی
و سایر مشکالت ناشی از افزایش دیاکسیدکربن در جو می انجامد .مهم این است که این مسئله را باید از یک دیدگاه سیتماتیک
بررسی نماییم ) .(Robèrt et al., n.d., this issue, 2016استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی میتواند به کاهش انتشار گازهای
گلخانهای در سیستم حمل و نقل جاده ای کمک نماید .با این وجود این امر به شدت انگیزههای دولتی وابسته است و حداقل در
سوئد این نوع سوختهای زیستی باید به میزان قابل توجهی وارد شوند ( Sanches-Pereira and Gómez, 2015, Boren et

 .)al., 2016به طور دقیقتر انتظار میرود که راهحلهای سیتمهای یکپارچه شامل انرژیهای تجدیدپذیر ،فنآوریهایی برای جذب
انرژیهای تجدیدپذیر در خانهها و دیگر زیرساختها ،راهحلهای ذخیرهسازی انرژی ،شبکههای هوشمند و ماشینهای برقی به دلیل
راندمان باال و ظرفیت ذخیرهسازی انرژی میباشد ( .)Rifkin, 2011, Boren et al., 2016

 -6-6-6معرفی سیستم ایرومول (:)Aeromovel
یک آلترناتیو 5که میتواند به وسیلۀ دولتها برای استفاده در سیستم حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرد سیستم ایرومول
است که در تصاویر 1و جدول  9قابل مشاهده است و یک وسیله نقلیه  177درصد اتوماتیک است( هیچ رانندهای در برد 2آن وجود
ندارد) .ایرومول یک سیستم حمل و نقل اتوماتیک است که در سطوح باالی زمین است و از وسایل نقلیه سبک 0و غیرموتوری
تشکیل یافته است .سیتم ایرومول دارای فنآوری نیروی پنوماتیک است ،این سیستم از فنهای ثابت با باالترین راندمان انرژی
استفاده میکند تا هوا را از طریق مجاری واقع در داخل مسیر الیویتد 9افزایش دهد .سیستم این امکان را فراهم میکند تا هوا صفحۀ
پروانهای متصل به وسیله نقلیه را که در یک پلت فرم روی چرخهای فوالدی حرکت میکند را فشار دهد ( Barcellos de Paula

.)and Marins,2017
3

با توجه به گفته کوستر ( ،)1710این سیستم هزینۀ تولید و نگهداری بسیار پایینی دارد و متناسب با سیستم خودکار حمل
و نقل دستهبندی میگردد ،زیرا که به طور انحصاری به وسیلۀ سیستمهای حمل و نقل مسافری هدایت میشود .بنابراین ایرومول
میتواند هم برای سیستم های حمل و نقل عمومی و کوچک نیز استفاده شود؛ در جدول برخی از ویزگیهای اصلی این سیستم را
اشاره مینمایم .فنهای صنعتی برای راندن ایرومول استفاده میگردند که درست درباالی ایستگاههای مسافری قرار میگیرند،

1 . Suwon
2 . Car-Free
3 . Indore
4 . Lanzhou
5 . Alternative
6 . Board
7 . Light
8 . Elevated
9 . Coester
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مدارهای پنوماتیک برای کنترل هر وسیلۀ نقلیه ذاتی میان وسایل به کار میرود و تجهیزات ژنراتوری برای به حداقل رساندن وقفه
و تعلیق در عملیات سیستم وجود دارد (.)Coaster,2017

تصویر  : 6سیستم ایرومول در پورتو آلجرو برزیل؛ منبعBarcellos de Paula and Marins,2017:

جدول :9ویژگیهای اصلی ایرومول

مشخصات کلی

کارایی

ایمنی

راحتی

قرارگیری و ادغام ســریع آن در
محیط شهری

با توجه به حجم پروژه میتواند
 17هزار مســـافر را در ســـاعت
حمل نماید.

زیســت محیطی و پایدار ،قابلیت
کنترل سیستمهای اضافی

پیروی از اســـ تانداردهای بین-
المللی

ســـر ما یه گذاری کم در پ یاده-
ســــازی ،و هزی نه های کم در
بهرهبرداری و نگهداری

ایزوال سیون باال در برابر ارتعاش
و سر و صدا

الکترومغناطیسی

مصـــرف پایین انرژی به خاطر
وزن کم سیستم

شـــتاب تا  1717متر بر مجذور
ثانیه

هیچ فرصتی برای برخورد وسایل
نقلیه با هم وجود ندارد.

خط کامالً اتو مات یک اســــت.
و سیله نقلیه سبکب ا ست روی
ریــل کــار می کنــد .تکنولوژی
پاکی 1است.

پارامترهای عملیاتی به وســیلۀ
اتنتخاب پروفیلهای ســـرعت و
نرخ ت غذ یه که از ق بل تعیین
شده ،قابل تنظیم هستند.

در صورت وقوع زلزله ایمن است.

مطابق ا ستانداردهای بینالمللی
است.

سرعت تا  97کیلومتر در ساعت

نـــداشـــــتـــن تـــأثـــیـــرات
1

این ســیســتم با وقفههای قطعی
برق 3نیز کار میکند

کالس جهــانی APMهــدایــت
سیستم حمل و نقل ،بطور کامل
در خطوط منحصـــربفرد ع مل
میکند.
دسترسی برای معلولین

موتورهای بدون ســـر و صـــدا و
خاموش

دسترسی آسان به ایستگاهها

ماخذBarcellos de Paula and Marins,2017; Coaster,2017: :

1 . Electromagnetic
2 . Clean Technology
3 . power interruption
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تصویر  : 2تصاویری از سیستم ایرومول در کشورهای گوناگون؛ منبع :نویسندگان

اولین پروژه ایرومول در سال  1393در جاکارتای اندونزی در داخل یک پارک زیست محیطی اجرا شد .همانطور که در تصاویر
 1قابل مشاهده است این خط  972کیلومتر طول دارد شامل  2ایستگاه است و تا به حال بسیار خوب عمل کرده است
( .)Coaster,2017در سال  1719ایرومول در پورتوالجر 1نصب شد که در شکل  1میتوان به وضوح مشاهده نمود .این پروژه ایستگاه
فرودگاه مترو به ترمینال فرودگاه متصل میکند ( .) Barcellos de Paula and Marins,2017یکی دیگر از پروژههای ایرومول در
شهر کانواس 1برزیل در حال ساخت است که دارای طول  19کیلومتری و  10ایستگاه است .شهر دیگری مانند لس آنجلس ،ایاالت
متحده ،ریونگرو( 9تصویر ،)9مدالین ،1کلمبیا ،ژوهانسبورگ ، 5آفریقای جنوبی ،برلین ،آلمان و کشورهای مانند پاناما و آرزانتین
مطالعاتی در مورد اجرای این وسیله حمل ونقل انجام دادهاند ،سیستم ایرومول به محیط زیست احترام میگذارد و همزمان مسأله
جابجایی در شهرهای بزرگ و متوسط را حل میکند (.)Barcellos de Paula and Marins,2017; Coaster,2017

تصویر  :9پروژه ایرومول در ریونگرو کلمبیا؛ منبعBarcellos de Paula and Marins,2017; Coaster,2017 :

 -2-6-6اتوبوس برقی سیتی اسمایل:1
1 . Porto Alegre
2 . Canoas
3 . Rio Negro
4 . Medellin
5 . Johannesburg
6 . City Smile
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یک محصول پایدار که در زمینه حمل و نقل شهری در لهستان به کار گرفته شده است وتأثیرات منفی کمتری بر محیط طبیعی
دارد توسط شرکت حمل و نقل شهری اتوبوس برقی سیتی اسمایل  CS10Eاست که توسط  ، AMZ Kutno Sp. Z o.o.ساخته
شده است( .تصویر )1از ویژگیهای مطلوب و پایدار این اتوبوس میتوان به عدم ایجاد ارتعاش یا سرو صدا در هنگام حرکت و سکون
اشاره کرد ،به طوری که فقط صدای الستیکها و بخاری در داخل اتوبوس شنیده میشود .از لحاظ سیستم نوری مجهز به LED

است و یک درب خودرو مجهز به رمپ چرخشی برای تأمین نیازهای معلولین است .این اتوبوس مجهز به باتریهای لیتیوم یوندار
است که فاصله  117کیلومتر را با یک شارژ طی میکند ،اتوبوسهای قدیمی دیزلی ،با یک باک پر  977کیلومتر را طی مینماید.
زمان شارژ باطری اتوبوس بستگی به دستگاه اعمال شارژ دارد :اگر شارژ  91آمپر باشد این روند شارژ  9ساعت طول میکشد ولی با
استفاده از شارژ  117آمپر زمان شارژ به یک ساعت کاهش مییابد .هزینۀ حمل و نقل در مقایسه با اتوبوس سنتی ارزانتر است،
این اتوبوس برقی در پاسخ به چالشهای توسعه پایدار است که هم باعث حفظ محیطزیست میشود و آلودگی محیطی بسیار کمی
دارد (.)Kadlubek, 2015

تصویر  :4اتوبوسهای برقی سیتی اسمایل؛ منبع :نگارندگان

 -9-6-6نمونههایی از محصوالت حمل و نقل پایدار آینده در مدیریت شهرها:
به گفته انجمن بین المللی حمل و نقل عمومی ،در آینده برای اجرای اصول توسعه پایدار ،رجوع به حمل و نقل و قابلیت زندگی
شهرهای اروپایی ،حمل و نقل کم کربن ،ارتباط پیوسته و هوشمند (اسمارت سیتی) ضروری خواهد بود .در اجالسی که این انجمن
بین المللی در ماه مارس در بروکسل ،برگزار کردند و موضوع بحث آن استفاده بالقوه از زیرساختهای موجود در حمل و نقل عمومی
در حدود  177شهر اروپایی برای حمل و نقل الکتریکی چند منظوره شهری بود .حرکت به سمت حمل و نقل الکتریکی در مناطق
شهری مستلزم سرمایهگذاری قابل توجه در شبکههای برق است ،تا بتوان وسایل نقلیه الکتریکی را بطور گسترده عرضه کرد
( .)Kadlubek,2015در ژانویه  1719کمیسیون اروپا ،بستۀ انرژی پاک برای حمل و نقل را در غالب ساخت ،زیرساختهای ضروری
برای منابع انرژی جایگزین مثل برق ارائه داد ( .)European Commission, 24 January 2013ایجاد شبکههای منسجم برقی
جهت شارژ سریع خودروهای الکتریکی ،دوچرخههای الکتریکی باعث گسترش استفاده از این وسایل نقلیه در جهان میگردد .البته
در  177شهر بزرگ اروپائی مترو ،راهآهن و شبکههای تراموا و اتوبوسهای برقی1برای سالهای بسیاری به صورت الکتریکی کار
میکنند اما اختصاص آن به خودروهای شخصی نیازمند ایجاد زیرساختهای اساسی است.
تحقیقات انجام شده توسط انجمن بین المللی حمل و نقل عمومی نشان داد که گسترش کامل وسایل الکتریکی میتواند به
عنوان راهحل وسیعتری در بحث حمل و نقل جادهای و شهری میباشد .در حقیقت راهحلهای تلفیقی سیستمهای اتوبوس الکتریکی
از مدتهای قبل مورد استفاده قرار میگیرد مثل :اتوبوسهای کامل برقی ،مینی /میدی 1برقی کامل ،وسایل نقلیه با باتری یا
اتوبوسهای دیزلی هیبریدی کامل .بنابراین راهحل های مشابه برای بازار خودرو در حال رشد و تکامل است .چالش جدید در این
1 . Trolleybus
2 . Mini/Midi Full Electric
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زمینه و در روند آتی مدیریت ،توسعه راهحلهایی برای وسایل نقلیه با ظرفیتهای بزرگتر از  11متر و بیشتر است که شامل مفهوم
بهینه حرکتی و زیرساختی در مناطق شهری است .چنین آیندهای نه تنها میتواند از لحاظ اقتصادی جذاب باشد ،بلکه فرصتی را
برای توسعه محصوالت حمل و نقل پایدار در آینده و همچنین باعث توسعه شبکههای شهری اتومبیل برقی در اطراف شبکههای
موجود در حمل و نقل عمومی میگردد (.)Kadlubek, 2015

 -2پیشرفتهای علمی در زمینه :ITS1
 ITSدر عمل در سراسر جهان به عنوان یک ایدئولوژی حمل و نقل عمومی شناخته شده است تا بتواند دستاوردهای تلهماتیک

1

را در تمام اقدامات متنوع حمل و نقلی بررای تصمیم گیری در زمینه مشکالت اقتصادی و اجتماعی تلفیق نماید .این امر تقریباً
توسط کشورهایی مثل آمریکا ،ژاپن ،اتحادیه اروپا و چین و ...در حدود  17سال پیش اثبات شده است .این کشورها به موفقیت بسیار
خوبی در این زمینه دست یافتند و فرمهای بسیار کارآمدی برای تحریک و مدیریت این پروسه دارند .مقدمه  ITSدارای یک ماهیت
استراتژیک است و رقابت هر کشور را در بازار جهانی تعیین می نماید .سیاست حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته مبتنی بر
توسعه و ارتقا تکنولوژی  ،ITSایجاد فضای اطالعاتی مشترک در شبکههای مولتی مودال( 9چند کیفیتی) در آینده است .اول از همه
سیستم های هشدار دهنده برای آگاهی راننده از جریان ترافیک در مسیر روشن است ( ITS .)Julie et al., 2005به کاهش خطرات
تصادفات و اطمینان از ایمنی سیستم حمل و نقل کمک میکند ( .)Jarašūnienė and Batarlienė, 2013با اینکه  ITSیک
فناوری برای ایجاد برنامهها و سیستم های مدیریت ترافیک و همچنین پیشگیری از حوادث است ،فشار کاری راننده را کاهش
میدهند و از کار بیش از حد راننده اجتناب میورزد ( .)Konstantinos et al., 2012ابزار ITSبرای اطمینان از ایمنی افراد جادهای
در سیستمهای هوشمند هیئت مدیرهای (در سیستمهای ایمنی فعال) ( )Ivanov and Boutylin, 2002و سیستمهای تشخیص
عابران پیاده استفاده میشود ( .)Nghi et al., 2011توسعه خدمات هشدار دهنده با توسعه فناوری ارتباطات و زیرساختها ارتباط
دارد ( )Ma et al., 2009که برای کنترل و مدیریت ترافیک پیادهسازی شده است ( .)Zhou et al., 2011در حال حاضر  ITSیک
ابزار برنامهریزی حمل و نقلی به شمار میرود که برای انجام تحقیقات ( ،)Tayyaran et al., 2003برای کاهش تراکم و ترافیک در
جادهها ( )Harb et al., 2011و برنامهریزی سفرهای مشترک به کار میرود (.)Garling et al.,2004 , Makarova et al., 2017

 -9مدیریت منطقی حمل و نقل عمومی در شهر
سیستمهای مهندسی اصطالح "مدیریت" را به عنوان یک فرآیند تأثیرگذار بر ابژه (هدف) میداند ،که باعث میشود که این
ابژه به حالت مورد نظر توسط ذینفعان(شهروندان) دست یابد ( .)Celko et al, 2009ابژهها تأثیرگذار مدیریتی در سیستمهای
حمل و نقل شهری عبارتند از:
 -1مسیرهای حمل و نقل شهری و اتومبیلهای خصوصی -1 ،فاصله زمانی بین اتوبوسها در مسیرها -9 ،ساختار ناوگان
سریعالسیر در مسیرها .رویکردهای چگونگی تأثیر بر ابژهها در زیر آورده شده است:

1 .Intelligent Transportation systems

 .1تلهماتیک ( )Telematicsیا همان ســرویس هدایت یا جابجایی پیام یا انفورماتیک از راه دورنیز گفته میشــود :یک میان رشــته اســت که
شامل ابزارهای ار سال ،دریافت ،ذخیره و تجزیه و تحلیل اطالعات برای ناوبری خودرو میبا شد که شامل ارتباطات از راه دور ،فناوری و سایل
نقلیه ،حمل و نقل جادهای ،ایمنی جادهها ،مهندسی برق (سنسور ،ابزار دقیق ،ارتباطات بیسیم و …) و علوم کامپیوتر (چند رسانه ای ،اینترنت
و …) میشود .تله ماتیک میتواند شامل هرکدام از این زیرمجموعهها باشد:
ف ناوری ارســــال ،در یا فت و ذخیرهســــازی اطال عات از طریق دســـت گاه های ارت باط از راه دور برای کنترل مؤثر اشـــ یاء از راه دور.
یکپارچه سازی اطالعات وسیله نقلیه و اطالعات ارتباطات از راه دور برای استفاده در وسایل نقلیه با کنترل وسایل نقلیه در حال حرکت.

3 . Multimodal
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-

تنوع ساختار ناوگان سریع السیر در مسیر (با توجه به ظرفیت و پارامترهای دیگر) مطابق با حجم ترافیک مسافر در
مسیرهای خاص باشد ،که به شما این امکان را میدهد که بهینهترین زمان مسیر را براساس روز ،روزهای هفته ،فصل و
غیره پیدا کنید .تا به نحوی با توجه به شرایط رضایت مردم و شهروندان را بدست آورد؛

-

افتتاح و گشایش راههای جدید و همچنین اصالح یا بستن مسیرهای موجود؛

-

ایجاد مسیرهای میانبر ،ی ا مسیرهای رزرو شده یا ایجاد مسیرهایی که به طور انحصاری در طول ساعت های پیک ترافیکی
فعالیت کنند؛

-

تدوین مقررات حقوقی ( ،قانون اساسی ،مقررات راهنمایی و رانندگی و مقررات محیطزیستی و شهرداریها ،و غیره)؛

-

هماهنگی فعالیتهای انجام شده توسط شرکتهای حمل و نقل در شهر و همچنین توجه متقابل به منافع آنها؛

-

ایجاد سیستمهایی برای مدیریت و توزیع مجدد جریانهای ترافیکی (استخراج اطالعات عملیاتی در مورد محل خودرو و
وضعیت آن ،ارتباط با رانندگان ،ایجاد رویکردهایی برای بهینهسازی فرآیندهای توسعه سیستمهای کنترل خودکار
مخابراتی و غیره)؛

هدف از مدیریت منطقی کنترل سیستم پیش بینی شده در مسیرهای حمل و نقل شهری شهری است .ذینفعان این امر مقامات
شهرداری از مدیریت حمل و نقل عمومی شهری است .مدیران شهری باید ترافیک حمل و نقل مسافری را به گونهای تنظیم کنند
که بتواند نیازهای شهروندان را برآورده سازد و زمان سفر را کاهش دهد و بدنبال آن بار ترافیکی را در بخشهای مشکل ساز شبکه
جاده کاهش دهد(.)Makarova et al., 2017

نتیجهگیری
حمل و نقل چون شریانی است که سایر اجزای خدماتی ،بازرگانی ،صنعتی و کشاورزی را در دو سطح ملی و بین المللی به هم
پیوند میدهد و تاثیرات عمیقی بر رشد و توسعه این بخشها بر جا میگذارد؛ بخشایی که در حقیقت پیشرفت و پس رفت اقتصاد
یک کشور بستگی مستقیم به عملکرد تکتک آنها دارد .بطور سنتی توسعه زیر ساختهای حمل و نقلی در جنبههای فنی ،اقتصادی،
مالی ،زیست محیطی و همچنین ایمنی جادهها و استفاده از زمین مورد سنجش قرار میگیرد .از دیدگاه فنی ،ابتداً توجه بیشتر به
سطح توسعه فیزیکی زیرساختها صورت می گیرد ،از دیدگاه اقتصادی ،باید به پیامدهای منفی ناشی از استفاده از خودرو و تراکم
ترافیکی در زمان طوالنی سفر اشاره کرد چراکه موجب اتالف زمان زیاد در ترافیک خودرویی و زیانهای اپراتوری خودرو میگردد.
در تمامی جوامع ،رشد و توسعه ای که بدون محدودیت و لجام گسیخته باشد ،تبعات منفی به دنبال خواهد داشت .توسعه پایدار در
حقیقت پاسخی برای مقابله با این اثرات منفی است.

سرزندگی و زیست پذیری محیطی:دو جنبه را در بر می گیرد  .اول پایداری اکولوژیکی که در رابطه با متغییر هایی نظیر آلودگی
هوا و صوت،دفع مواد زاید و فاضالب ،انبوهی ترافیک و فضاهای سبز قرار دارد و جنبه دوم ،طراحی است که متغییر هایی مانند
خوانایی ،حس مکان ،تمایز معمارانه ،اتصال و ارتباط بخش های مختلف شهر ،کیفیت روشنایی و این که محیط شهری تا چه حد
دوستانه ،امن و به لحاظ روانشناسی نزدیک شدنی است را در بر می گیرد.
توسعه عدالت اجتماعی به واسطه توزیع عدالنه امکانات و تسهیالت حمل و نقل و امکان دسترسی آسان به کاربریهای متنوع
برای همه اقشار براساس منشور ( TEA2001قانون مساوات در حمل و نقل) و ساماندهی و استقرار جمعیت ،فعالیتها ،اصالح و
بهبود ساختار فضایی محدوده اطراف ایستگاه های مترو ،خطوط ،تأمین حداکثر مشارکت شهروندان در تحقق اهداف طرح تلفیق
حمل و نقل عمومی و کاربری زمین ( )TDPدر قالب مجتمعهای ایستگاهی است .و در این بین اصالح الگوی مصرف از طریق ایجاد
تغییر در رفتار شهروندان از آموزشهایی است که مسئولین امر باید در برنامههای خود تدوین نمایند .وبرای همین مصرف اخالقی
نیز در تینجا مطرح میگردد که مربوط به خویشتن و هویت فرد است .ارتقا مفهوم پایداری بدون ارتقا افراد جامعه دلربایی چندانی
ندارد و بی نتیجه است .در حمل و نقل پایدار باید کلیه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیست در نظرگرفته شود تا بتوان نتیجه
مطلوب حاصل آید.
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چکیده
معابر شهری ،حلقه های واسط ورشته های ارتباطی بناها وسایر فضاهای شهری است ،که اگر با دقت موردتوجه
قرارگیرد ،بیشترین کارکرد را در زندگی شهری داشته وهمچنین حیاتی ترین نقش ها را برای پویایی یک شهر رقم
می زند.نقش انضباط اجتماعی بر ارام سازی در معابر شهری ،بسیاری از مشکالت توسعه ای وزیست محیطی و
معضالت روانی و اجتماعی را در شهرکاهش میدهد .روانسازی جریان ترافیک و لذت بخش نمودنِ گشت و گذار و
تحرک در شهر به واسطه انضباط اجتماعی الهامبخش و صحیح ،امکانپذیر است .پژوهش حاضر از نوع مطالعات
ارزیابی آثار اجتماعی وفرهنگی پروژه های شهری است ،که به ارزیابی آثار اجتماعی وفرهنگی انضباط در معابر
شهری منطقه  11تهران می پردازد ،روش انجام این پژهش روش کمی پیمایشی و اسنادی است و تکنیک جمع
آوری اطالعات پرسشنامه است و در مواردی برای توصیف اقدام مداخله ای از تکنیک های مصاحبه و مشاهده نیز
استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق را ساکنان اطراف پروژه تشکیل میدهند که از  991نفر از آنها از طریق
ابزار پرسشنامه اطالعات جمع آوری شده است .نتایج نشان می دهد که افراد مورد مطالعه از مشکالت ترافیکی
آگاهند ،تبعات گستردۀ آن را به عنوان یک مسألۀ عام می دانند و معتقدند که ترافیک به یک مسألۀ اجتماعی در
شهر تبدیل شده است و از این رو حاضرند برای کاهش این خسارات ،هزینه هایی را نیز بپردازند .افراد مورد
مطالعه ،از میان اجزای سه گانۀ انسان ،تکنولوژی و طبیعت در مسألۀ ترافیک ،مهمترین مشکل را در بعد انسانی
(رفتار ونظم انضباط رانندگان و عابرین)و اجزای محیط و تکنولوژی را در مراتب بعدی می دانند.

واژگان کلیدی :انضباط اجتماعی ،انضباط ترافیکی ،آرام سازی ترافیکی.
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 -6مقدمه
ترافیک یک موضوع چند وجهی است و عرصه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان را شامل می شود .به
همین دلیل می توان با تخصص ها و نگاه های متفاوتی به آن نگریست و عوارض آن را تحلیل کرد .در این میان ،نگاه انسان محوری
به ترافیک و مطالعه نقش و سهم این عامل در کیفیت ترافیک یک جامعه ازاین جهت قابل قبول است که انسان به وجود آورنده آن
است و بیننده یک چنین نگاهی معتقد است ،باید ،راه حل را در رشد مشکالت ،یعنی انسان جست و جو کرد (حاجی حسین نژاد،
.)10 :1993از منظر روانشناختی ،رفتاربرخاسته از ویژگی های شخصیتی افراد است .اما انجام رفتارهای مختلف ،تشکیل دهنده
شخصیت فرد هم محسوب می شوند.در واقع رگه های اصلی شخصیت انسان را رفتارها تشکیل می دهند رفتارهای انسان را می
توان در ابعادمختلف و در شرایط و موقعیت های گوناگون مورد توجه و ارزیابی قرار داد .غالب رفتارهای انسان اکتسابی است و قابل
تغییرواصالح می باشد .اساساً تکیه اصالح رفتارها از جمله رفتارهای ترافیکی با تکیه برهمین ویژگی اصالح پذیری رفتار واکتسابی
بودن آن است .در فرایند یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری ،که به تدریج شخصیت فرد شکل می گیرد و بنیادهای رفتاری او گذارده
می شود ،شخصیت ورفتار او در قبال رانندگی نیز پایه گذاری می گردد(بهرامی وهمکاران.)17 :1993،
ایمنی درحمل ونقل و رفتاروانضباطی که هرکدام ازما در ترافیک از خود نشان می دهیم چه زمانی که ایمنی دیگران را به خطر
می اندازیم و چه آن زمان که ایمنی خود ما به خطرمی افتد ریشه در فرهنگ جامعه دارد .به عبارتی فرهنگ ترافیک مقوله ای
اجتماعی است که با توجه به ویژگی های جوامع مختلف چهره های گوناگونی را از خود نشان می دهد.کارشناسان بر این باورند که
انسان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ترافیک ،نقش مهمی در بروز عوامل زیان بار ناشی از رانندگی داشته است و اصالح رفتارهای
وی درعرصه های ترافیکی می تواند در بهبود امر مؤثر باشد .در جوامع توسعه یافته به تبع نوع فناوری هایی که دارند ،رفتارهای
ترافیکی مردم نیزدارای نظم و انضباط خاصی است و شهروندان به حقوق خود و دیگران واقف اند و به آن احترام می گذارند.پلیس
نیز در چنین جوامعی نقش نظارتی و کنترلی خود را با جدیت هر چه بیش تراجرا می کند .با این همه از آموزش غافل نبوده و
براساس برنامه ای مدون و سنجیده فعالیت آموزشی خود را دنبال می کنند ،این در حالی است که امکانات و تسهیالت موجود دراین
کشورها به اندازه ای است که در بسیاری از موارد افراد نیاز به رفتار غلط یا خالف مقررات ندارند (بهرامی و همکاران؛.)11 :1993
امروزه بارشد مالکیت وسیلۀ نقلیه وافزایش نقش دارندگان خودرو نیز به این موضوع دامن زده و موجب بروز مشکالت فراوان از جمله
ایجاد راهبندان های وسیع در شبکۀ معابر شهری گردیده است .می توان تأکید نمودمعضل روزمره ای که میلیون ها نفر در کالنشهر
تهران و همچنین منطقه  11خود را گرفتار آن می دانند مشکل «تراکم ترافیک شهری» است .کارشناسان حمل و نقل و ترافیک،
انسان ،وسایل نقلیه وشبکه معابر را عوامل مؤثر در بروز تصادفات رانندگی و ایجاد ترافیک شهری می دانند وطبق آمار به دست آمده
از مطالعات مختلف 07 ،تا  97درصد علل تصادفات در خطاهای انسانی است( .)Sigþórsson; 2010همچنین عدم رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی ازطرف انسان( ،به منزلۀ عامل فعال و با شعور این سیستم) ،از علل اساسی این پدیدۀ شهری بیان گردیده است.
چون بابرهم خوردن نظم وانضباط شهری ،هرج و مرج و مشکالت تردد ،بروز تصادفات و اختالل در رفت وآمد وتردد وسایل نقلیه و
شهروندان ،می تواند از پیامدهای ناشی از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی محسوب شود.ذکر این نکته نیزحایز اهمیت است
که گاه رانندگان به دلیل ناآگاهی وعدم شناخت قوانین راهنمایی و رانندگی ،مرتکب تخلف می شوند .ولی در برخی مواقع ،رانندگان
با آگاهی و تعمد مرتکب تخلفاتی می شوند(موسوی و همکاران .)175 :1937،بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون
گریزی از علل بروز مشکالت،معضالت و حوادث ترافیکی در بسیاری از جوامع ،تابعی از شرایط فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی و
جغرافیایی آن جامعه است .مطالعات انجام شده نشان می دهد که در همۀکشورها خصوصاً در کشورهای توسعه یافته ،عوامل بروز
تخلفات بیشتر به ویژگی های شخصیتی رانندگان و هنجارهای غالب اخالقی وانضباط اجتماعی برآنان برمی گردد .از سایرعوامل
بروز تخلفات و رفتارهای پرخطر در این کشورها ،ویژگی های ترافیکی و مهندسی مسیر و سایر شرایط محیطی مانند رفتار سایر
رانندگان عنوان شده است (موسوی و همکاران .)175 :1937،همچنین مطالعات مشابه نشان می دهد که بررسی انسانها وجنبۀ
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سازمانی آنها کلید اساسی شناخت علل تصادفات اند ومطالعات مهندسی و فنی بر روی میزان ریسک پذیری رانندگان و تخلفات آنها
تأکیدی ندارند(.)Sigþórsson;2010
رفتارانسانی به عنوان اصلی ترین عامل موثر در بروز تصادفات رانندگی را می توان بصورت مستقیم با آموزش و تعلیم و همچنین
استفاده از پروژه های آرام سازی ترافیک بهبود داد .طرح های آرام سازی ترافیک بویژه باید بر رفتار رانندگان بی توجه که دراغلب
شرایط با سرعت زیاد رانندگی می کنند ومعموال دقت کافی ندارند ،تاثیر بگذارند .پروژه های آرام سازی ترافیک منجر به کاهش
سرعت جریان ترافیک ،کاهش حجم ترافیک و تشویق به رانندگی آرامتر می شوند.کاهش سرعت جریان ترافیک مزایای مستقیمی
در کیفیت محیط و افزایش ایمنی در بردارد .افزایش ایمنی و کاهش شدت و تعداد تصادفات هنگامی که سرعت ها در
حدود97کیلومتر در ساعت یا کمتر باشد ،بدست می آید و این امر می تواند شرایط مناسبی برای اکثر خیابان های شهری بوجود
آورد(تاجیک وهمکاران .)1 :1939 ،باتوجه به اینکه در کشور ما ساالنه  11درصد از وضعیت کشته شدگان را عابران پیاده شکل می
دهند ،بنابراین ایمنی عابران پیاده و دوچرخه از اهمیتی بیشتر برخوردار می باشد .از طرف دیگر در شهرهای ما افزایش حجم ترافیک
عبوری در محالت مسکونی به لحاظ قابلیت دسترسی بیشتر به وسایل نقلیه ،امروزه تعادل زیست محیطی،ارتباطات وتعامالت
اجتماعی-فرهنگی موجود درمحالت مسکونی را به خطرانداخته است (سجادیان وهمکاران .)1 :1937 ،در این راستا آرام سازی
ترافیک برمبنای مدیریت و کنترل ترافیک ،به خصوص در سطح محالت شهری برای کاهش اثرات سوء ترافیک موتوری بر روی
محیط زیست شکل گرفته و منظور اصلی در برنامه ی دولت هایی که از این ایده استفاه کرده اند ،کاهش سرعت نقلیه ،کاهش یا
حذف ترافیک عبوری در محالت و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه غیر موتوری نظیر پیاده روی و دوچرخه است(طحانی و همکاران،
.)1 :1932
به طور کلی پروژه های مربوط به آرام سازی در نقاط مختلف دنیا برای اهداف مختلف انجام می شود .هدف اصلی آرام سازی
افزایش سطح ایمنی ،کاهش تعداد و شدت تصادفات در معابر شهری است .عالوه بر کاهش تعداد و شدت تصادفات ،روش های
مختلف آرام سازی اهداف دیگری از جمله کاهش میزان تخلفات ،افزایش ایمنی عابران و دوچرخه سواران ،ایجاد رفتار صحیح در
رانندگان ،کاهش سرعت وسایل نقلیه ،کاهش تداخل و برخورد میان استفاده کنندگان از معابر ،کاهش تقاضا و ...را نیز دنبال می
کنند .پروژه های آرام سازی از دید برخی از مردم بسیار مناسب ،از دید برخی دیگر تنفرآمیز و از دید برخی دیگر گاهی بسیار مناسب
و گاهی تنفرآمیز است .آنچه از تجربیات مختلف اجرای آرام سازی تاکنون به دست آمده ،نشان میدهد که آرام سازی در معابر شهری
دارای آثار مثبت و منفی بوده است(طحانی و همکاران.)5 :1932 ،
منطقه  11که به عنوان قلب تاریخی تهران و یکی از مناطق با اصالت و هویت شهر تهران می باشد که از سال  39مدیریت
شهری تهران توجه جدی ای به این محدوده داشته است .این منطقه در طول چند دهه اخیر دچار افت و کاهش کیفیت زندگی
شده است ،این منطقه تاریخی از جمله مناطق شهر تهران است که در سال های اخیر برخالف سایر مناطق 11گانه پایتخت رشد
منفی جمعیتی داشته است .وجود بازار به عنوان نقطه عطف و همچنین عامل گریز مردم از این منطقه بود وهمچون یکی از دالیل
گریز جمعیت از این منطقه بوده وجود طرح ترافیک بود .در واقع این طرح رفت و آمد مردم و ساکنان این منطقه را سخت کرده
وهمچنین نامناسب بودن ظرفیت بار ترافیکی ورودی به معابر ،مشکل دیگر ،ایجاد مزاحمت برای شهروندان وساکنان این منطقه
بوده که این شرایط به خصوص در ساعات پایانی طرح زوج و فرد و طرح ترافیک و افزایش حجم سفر در مناطق مرکزی و محدوده
بازار مشکالتی را برای ساکنان منطقه  11ایجاد شده است .به همین خاطر در این پژوهش تا با آرام سازی ترافیک با رویکرد انضباط
اجتماعی دراین منطقه و خارج شدن ان از طرح ترافیک بتوان به این منطقه تاریخی حیات زندگی دوباره بخشید.
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در این راستا پژوهش حاضر پاسخگوی سواالت زیر می باشد:
-

انضباط اجتماعی وعوامل موثربرآن چه نقشی بر ارام سازی ترافیکی دارد ؟

-

آیا مولفه های انضباط اجتماعی بر آرام سازی ترافیکی تاثیرگذاراست؟

 -2اهمیت وضرورت تحقیق
اهمی ت موضوع ترافیک در جامعه مدرن و نیمه مدرن یک واقعیت اجتماعی است ،که ناشی از مسائل مختلف شکل می گیرد.
هنگامیکه انسان برای رفع نیازهای گسترده زندگی خود مجبور است که از فناوری و دستاورد صنعتی بنام اتومبیل استفاده کند،
حذف این وسیله از زندگی اجتماعی روزانه به معنای نابود شدن تلقی می گردد (،همانند حذف آب و اکسیژن) .نخستین پیامدی را
که به جامعه انسانی این دستاورد صنعتی عرضه می کند ،معضلی بنام تردد خودروها و عدم تناسب اتومبیل ها با امکانات توسعه
عمران شهری در مسئله حمل و نقل است؛ به عبارت دیگر این مشکل اجتماعی ترافیک نامیده می شود.این پدیده اجتماعی با بروز
مشکالتی چون اتالف وقت ،هدر دادن فرصت های مناسب زندگی ،آلودگی صوتی و هوایی،هدر رفتن سرمایه ای ملی مانند انواع
سوخت های الزم ،مشکالت روحی و روانی  ،ناراحتی های عصبی و ...همراه است .چنین پیامد هایی در زندگی جوامع بشری باعث
شده که شاه کلید حل مشکل ترافیک را ،انسان بدانند؛ و همین مسئله کار متولیان امر ترافیک را با مشکل روبرو کرده است.در این
میان آرام سازی ترافیک ازجمله روش های کاربردی است که به صورت گسترده درکشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می
گیرد .آرام سازی ترافیک به روش ادراکی یکی از راه هایی است که توسط برنامه ریزان شهری و مهندسان ترافیک برای کاهش اثرات
منفی وسایل نقلیه موتوری ،تغییر رفتار رانندگان و بهبود وضعیت کاربران غیر موتوری را ه ها بکار گرفته می شود .روش های ادراکی
آرام سازی ترافیک به طور کلی شامل اقدامات و یا اصالحات کم هزینه و از نظر اجرا ،روش های راحتی هستند که با تأثیر بر درک
راننده ،رفتار او را کنترل می کند که به دلیل تأثیر غیر مستقیم و زیرکانه در خود آگاهی حواس رانندگان ،این دسته اقدامات به
عنوان یک ابزار موفق و با تأثیر طوالنی مطرح می شوند .در میان اقدامات ادراکی آرام سازی ترافیک تابل وگذاری کنار راه و خط
کشی سطح راه را می توان نام برد.درمنطقه  11تهران به دلیل بافت قدیمی و تاریخی و باریک بودن عرض معابر و همچنین جزو
مناطق اصلی طرح ترافیک بوده ودارای مشکالت زیادی در حوضه ترافیک می باشد بنابراین الزم و ضروی می نماید تا با قدامات
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الزم در منطقه ،آرام سازی ترافیک صورت گرفته و همچنین ازمهاجرت این منطقه که ازدالیل اصلی مشکالت ترافیکی بوده جلوگیری
نماید.

 -9پیشینه تحقیق
 -6-9پیشینه داخلی
 .1حسن پور ونظرزاده( ،)1932درمقاله ای با عنوان آرام سازی ترافیک،راهکارهای موثر در پایداری محالت مسکونی ،به این
نتیجه رسیده اند که محدودیت آمد و شد وسایل موتوری شخصی و در یک نگاه کلی تغییر در فلسفه برنامه ریزی حمل و نقل از
روند تولید کننده رفت و آمد به روندی برای حل مشکالت ترافیک با ایجاد محدودیت های رشد وسایل حمل و نقل موتوری و
شخصی در مباحث پایداری شهر جایگاه مهمی یافت .بررسی تجربیات آرام سازی ترافیک در دیگر کشورها حاکی از کاهش میزان
تصادفات و جرایم راهنمایی و رانندگی در اثر این راهکار و در نهایت یک محله مردم وار پیاده مجور و با امنیت و ایمنی مناسب به
ویژه بذای کودکان و افراد ناتوان و کم توان جسمی است حل آنکه در ایران اکثر پروژه های آرام سازی محدود به استفاده از سرعت
گیرها شده و متاسفانه در اغلب موارد با مطالعات امکان سنجی همراه نبوده است.
 .1طحانی وهمکاران(،)1932در مقاله ای تحت عنوان بررسی آرام سازی ترافیک و روش های آن ،مورد مطالعه قرارداده وبه این
نتیجه رسیده اند که گستردگی مطالعات روی روش های آرام سازی نشان دهنده اهمیت این روش در جلوگیری از بروزتصادفات
است به خصوص در معابر شهری ،استفاده از روش های مختلف آرام سازی در جهت افزایش ایمنی و کاهش تلفات ناشی از تصادفات
امری ضروری است .هدف اصلی آرام سازی ترافیک افزایش ایمنی مدهای وسایل نقلیه غیرموتوری است .روش های آرام سازی
ترافیک بر دو قسم فیزیکی و انسانی است و در کشور ایران روش های فیزیکی کاربرد بیشتری دارد.
.9صادقی اقدم و ذبیحی( ،)1935در مقاله ای تحت عنوان روش های شهرسازانه آرام سازی ترافیک در محالت مسکونی با
رویکرد ارتقاء کیفیت محیطی ،موردمطالعه قرار داده و به ایننتیجه رسیده اند که رشد روز افزون شهرها و استفاده بی حد و حصر از
اتومبیل موجبات کاهش کیفیت معابر شهری باالخص محالت مسکونی را فراهم آورده است .آرام سازی ترافیک یکی از اقدامات
مهندسی محسوب می شود که می تواند با صرف هزینه های نه چندان باال باعث کاهش قابل توجه سرعت وسایل نقلیه شده و در
نتیجه در کاهش نرخ تصادفات و تلفات ناشی از آنان تاثیری مشخص بر جای گذارد .از آنجایی که اجرای طرح های آرام سازی می
تواند روند ترافیک معابر به خصوص خیابان های محلی را با تغییر مواجه نماید باید در انتخاب ابزار های آرام سازی و تعیین مقاطع
مناسب جهت اجرای آنها دقت الزم اعمال شود.
 .1حسن پور و همکاران(،)1935در مقاله ای تحت عنوان روش های کنترل و آرام سازی ترافیک،مورد مطالعه قرار داده وبه این
نتیجه رسیده اند که اقدامات آرام سازی ترافیک را می توان در خیابان های موجود اضافه کرد و یا در خیابان های جدید بازسازی
شده در نظر گرفت .این اقدامات شامل تغییر ات در سطح عمودی ،باری کسازی و تغییرات عرضی و ...می باشد این عمل به افزایش
ایمنی برای افراد پیاده و دوچرخه سواران است و از آثار جانبی می توان به کاهش سر و صدا اشاره کرد.
 .5انصاری وهمکاران( ،)1931در مقاله ای تحت عنوان نقش ترافیک بر زندگی اجتماعی در فضای بازمجموعه های مسکونی
مطالعه موردی دو مجموعه مسکونی در شهر قزوین ،مورد مطالعه قرارداده وبه این نتیجه رسیده اند که تحقق زندگی اجتماعی در
بعد مدیریت ترافیک در دو طرح مورد بررسی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند .ساکنینی که فعالیت بیشتری دارند ،کاهش سرعت
و حجم تردد محل زندگی خود را نسبت به سایر پرسش شوندگان بیشتر ارزیابی کردند .در طرح واحد همسایگی اول ،به دلیل
استفاده از ابزارهای مدیریت ترافیکی متنوع ،سرعت حرکت سواره کمتر است و در آن برای پیاده اولویت باالتری در نظرگرفته اند.
ولی وجود زندگی اجتماعی در دو بعد کاهش خوانایی سواره و تأمین پارکینگ های محیطی ،معنادار نیست اما در مجموع  ،می توان
ادعا کرد که مدیریت ترافیک به صورت معناداری زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد.

 -2-9پیشینه خارجی
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 .1سحو و پاندی الومالی( ،)1710در مقالهی تحت عنوان شناسایی کوه سرعت ،یک دستگاه آرام سازی ترافیک ،به عنوان نقطه
برای آلودگی محیط زیست در جاده های شهری تحت تاثیر ترافیک ،مورد مطالعه قراداده وبه این نتیجه رسیده اند که مطالعات
متعدد در ارتباط با دستگاه های کنترل ترافیک ،اطالعات مربوط به میزان ترافیک وسایل نقلیه و جابجایی در جاده ها ،ناچیز است.
اخیرا ،مطالعات بسیاری در مورد ترافیک سنگین در جاده ها به ویژه در تقاطعات انجام شده است .از سوی دیگر ،دستگاه های کنترل
کننده ترافیک برای کاهش سرعت خودرو ها و افزایش ایمنی جاده مورد بررسی قرار گرفتند ،اما فاکتورهای زیست محیطی آن ها
مورد توجه قرار نگرفت .در مطالعه حاضر ،رابطه بین غلظت  Cuو  Znتقریبا به میزان سه برابر در تقاطعات بوده ،در حالی که برای
عامل دیگر که فلز سنگین  Pbاست تقریبا به میزان دو برابری در مقایسه با آن دو یافت شده است .شاخص بار آلودگی >  9تا فاصله
 979-075متر از کوه ها مشاهده شده و این مناطق به عنوان مناطق تلقیحی برای آلودگی تولید شده شناسایی شده اند .عالوه بر
این ،سطح خاکستری مانند با وجود فلزات سنگین ممکن است به دلیل ایجاد مجدد حرکت های وسایل نقلیه باشد که برای موجودات
زنده تهدید کننده است .بنابراین ،الزم است که این مسئله زیست محیطی را مدنظر قرار دهیم ،ما پیشنهاد می کنیم یک دستگاه
کنترل کننده ترافیک برای کالس های مختلف وسایل نقلیه به عنوان جایگزین پیشنهاد شود.
 .1هرمان و همکاران( ،)1712در مقاله ی تحت عنوان اقدامات آرام سازی ترافیکی و تاثیر آنها بر تغییر سرعت ،مورد مطالعه
قراداده وبه این نتیجه رسیده اند که بانشان دادن تأثیرگزاری کاهش سرعت در بعضی عوامل و مقیاس های آرام سازی ترافیک است.
بر ای دستیابی به این تأثیرگزاری ،سنجش های میدانی در بخش های خیابان با عوامل آرام سازی ترافیک متفاوت در مناطق مختلف
بورگوس در شمال اسپانیا انجام شد .این سنجش ها با دیگر سنجش های واقع در دیگر بخش های خیابان ،با مشخصات یکسان اما
بدون عوامل آرام سازی ترافیک ،مقای سه شدند .در نهایت ،نتایج نشان داده شده و چند پیشنهاد برای بهبود تأثیر و سودمندی ارائه
می شوند.
 .9گلدن وهمکاران( ،) 1712درکتابی تحت عنوان ارام سازی ترافیکی به این نتیجه رسیده اند که کنترل ترافیک به وسیله
کاهش سرعت اتومبیل ها و حجم ترافیک در جاده های محلی ،ب اعث افزایش کیفیت زندگی در مناطق شهری ،حومه و روستایی
شده است .اجرای طرح آرام کردن ترافیک در جاده های مسکونی نشان دهنده ابزارهایی است که مهندسان و برنامه ریزان ترافیک
می توانند برای رفع نیازهای اجتماعی گسترده تر ،از طریق تسهیل حرکت ایمن و کارآمد تمام کاربران جاده ای استفاده کنند.
اقدامات کنترل ترافیکی می تواند کمک کند تا جاده ها را تغییر داده و همچنین مکانی برای جوامع ایجاد شود.
 .1نتو و بارباسا(،)1715در مقاله ای تحت عنوان اثرات مداخالت آرام بخش ترافیکی بر روی زندگی شهری ،به این نتیجه رسیده
اند که شرایط به زمینه معیارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل مجموعه ای از خیابان های بلو هوریزونته (در برزیل) تقسیم
شدند و براساس میزان کنترل ترافیک به پنج دسته تقسیم شدند .روابط بین هر سطح مداخالت کنترل ترافیکی و نیز تحقق این
شرایط و تأثیرات بطنی شهرها مورد ارزیابی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل ،اجتناب از شاخص های فنی مهندسی ترافیک (سرعت،
حجم و ایمنی) ،به منظور درک چگونگی ارتباط این اقدامات با معماری و محوطه سازی ،در افزایش توانایی شهری ،توانایی جذب
مردم و ترویج پایداری آن ها در مکان های عمومی بوده است .به این نتیجه رسیدیم که بهترین ترکیب در کیفیت را عابران پیاده با
رعایت محدودیت های ترافیکی ،بهترین نتایج را بدست می آورند.
 .5میتاس( ،) 1711در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی الزامات شهری رانندگی در محوری از برنامه ریزی موثر در توسعه شهری
سالنه به این نتیجه رسیده اند که در این زمینه روش ها و تکنیک های کنترل کننده ترافیک از مداخالت نقطه ای به سطحی منطقه
ای تکامل یافته است .اثرات مثبت آن بر ایمنی ترافیک و محیط زیست بی تردید وجود دارد .با این حال ،شرایط جدی در مورد
استفاده از این ابزار وجود دارد ،که باید به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن عوارض جانبی نامطلوب مورد توجه قرار گیرد .علی
رغم جنبه های فنی و شرایطی که از مباحث بین المللی شناخته شده اند ،جنبه های استراتژیک (اثرات اقتصادی و پیش نیازهای
سیستم کنترل کننده) کنترل کننده است.

 -4روش تحقیق
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تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی-تحلیلی بوده و روش تحقیق در رابطه با مبانی نظری پژوهش،شناخت
وتحلیل داده ها اسنادی وکتابخانه ای ودررابطه با بررسی نمونه موردمطالعه،مطالعات میدانی می باشد .جامعه آماری این پژوهش
شهروندان باالی 17سال درمنطقه 11شهر تهران در سال 1932می باشد که تعداد به طور تقریبی  117777هزار نفر می باشد که
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد  991نفر مورد بررسی قرار خواهند گرفت .از آنجا که جامعه آماری کسترده بود و تراکم
جمعیتی نیز در نقاط مختلف درمنطقه  11شهر تهران متفاوت بود ،از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای که یکی از شیوه
های نمونه گیری احتمالی است استفاده می باشد .و توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطالعات بر روی آنها صورت می گیرد .در این
تحقیق برای برآوردحجم نمونه ازفرمول کوکران استفاده می شود و طبق این فرمول  991نفردر نمونهی آماری ما قرار می گیرند .و
به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ی تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه میشود .برای تعیین حجم نمونه این پژوهش از
فرمول کوکران استفاده شده است .و مقدار دقت احتمالی آن  )d- 7/75(7/75در نظر گرفته شده و مقدار ( pاحتمال وجود صفت)
 7/5و مقدار ( qاحتمال عدم وجود صفت) نیز  7/5لحاظ شده است .و مقدار  Nحجم جامعه آماری می باشد .البته ذکر این نکته
الزم است که اگر میزان احتمال صفت و احتمال عدم وجود صفت یعنی  pو  qدر دست نباشد آنها را  7/5می گیریم در غیر این
صورت میزان موجود را محاسبه می کنیم .در این تحقیق برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می شود.

 -5چارچوب نظری تحقیق
-6-5آرام سازی ترافیک
بیتلی درخصوص حمل نقلی پایدار به سه مولفه اشاره می کند ،نخست آنکه حمل و نقل پایدار ،می بایست با در نظرداشتن
مالحظات زیست محیطی بوده و در جهت کاهش آلودگی ها باشد ،دیگر آن که منافع حاصل از حمل و نقل پایدار در جهت رفع
نیاز آحاد جامعه و حرکت به سوی عدالت اجتماعی و ایجاد دسترسی عادالنه و منصفانه همگان به خدمات و تسهیالت باشد و نهایتا
کارایی شبکه و اقتصادی بودن آن در عین حفظ سایر مولفه ها ضوررت های حمل و نقل پایدار است.
نیومن و کنورثی با طرح حمل و نقل شهری پایدار به عنوان یکی از ارکان پایداری شهری ،یکی از الزامات اساسی حمل و نقل
پایدار را آرام سازی ترافیک درون شهری و بویژه در محالت عنوان کرده و می افزاید که آرام سازی ترافیک می تواند به عنوان یک
فلسفه در برنامه ریزی حمل و نقل و نه فقط به عنوان یک تغییرات کالبدی مسیر مورد بررسی قرار گیرد .هدف آرام سازی ترافیک
شامل کاهش وابستگی به اتومبیل و ارتقاء خوداتکایی جامعه با حمایت سامانه های حمل و نقل عمومی و با گرایش بیشتر به پیاده
روی و دوچرخه سواری است(نظری کتولی.)9 :1931 ،
وی راهبردهای زیر را برای تحقق حمل و نقل پایدار ارائه می کند:
کاهش میانگین سرعت وسائل نقلیه موتوری ،کاهش سفرهای طوالنی درون شهری ،آرام سازی ترافیک در خیابان های اصلی،
ترویج گسترده پیاده روی ،دچرخه سواری و حمل و نقل عمومی ،محدودیت آمد و شد وسائل موتوری شخصی و در یک نگاه کلی
تغییر در فلسفه برنامه ریزی حمل و نقل از روندی تولیدکننده رفت و آمد به روندی برای حل مشکل ترافیک با ایجاد محدودیت
های رشد وسایل حمل و نقل موتوری و شخصی و تضمین ساست های حمل و نقل و کاربری زمین و انجام اقداماتی در جهت کاهش
نیاز به خدمات بیشتر وسائل نقلیه موتوری .با تلخیص و اضافات(نظری کتولی.)9 :1931 ،
 -2-5روش های آرام سازی در محالت مسکونی
روش فیزیکی:
-

روشهای شهرسازی ،اصالح هندسی راهها و ...

-

روش های کنترل سرعت(سرعت گیرها)
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-

سیستم های هوشمند حمل ونقل()ITS

روش های انسانی:
-

مشارکت شهروندان

-

مدیریت(شهر،منطقه ،ناحیه وبا تاکید برنقش افرینی مدیریت محله)(سجادیان)5 :1937 ،

 -9-5تکنیکهای آرام سازی ترافیکی
جدول -6خالصه تجهیزات آرام سازی ترافیک(افندی زاده و همکاران)9 :6930 ،
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 -4-5ارتباط میان آرام سازی ترافیک و پایداری اجتماعی
از ابتدای ایده طراحی محالت و واحدهای همسایگی (ایده کلرنس پری در طول سالهای1317در آمریکا) در کنار طرح فیزیکی
و تعیین محدوده ،اهداف اجتماعی همچون تعامل با همسایه  ،ایجاد حس تعلق به محیط ،هویت محله و ایجاد تعادل از نظر اجتماعی
مد نظر بوده است (.کارمونا و همکاران  )119 :1931 ،از این روی محله همیشه ابزاری برای ارتقاء روابط اجتماعی بوده است.اما بعد
از مدرنیزاسیون الگوهای دخالت کالبدی آن ساختار محالت را دچار تغییر کرد .و از جمله دستاوردهای شهرسازی مدرن رواج الگوی
شطرنجی در شهرها بود .شبکه شطرنجی بواسطه سادگی و سهولت طراحی به یک الگوی با دوام و مورد اعتماد طراحی شهری تبدیل
شد(رابرتز و گرید .)19 :1937،و در نتیجه اجرای آن خیابان ها و کوچه های عمود بر هم و مشابه ای شکل گرفت که همه به همراه
داشتند و میانبری برای رانندگانی بودند که بجای اتالف وقت در راه بندانهای خیابان های اصلی ترجیح می دادند که از راه های
میانبری که از دل محالت مسکونی عبور می کرد استفاده کنند .بنابراین این تغییر ساختار شبکه منجر به دخالت در بافت محالت
و تزریق ترافیک شهری به درون بافت محالت شده بود .الگوی شطرنجی ،خیابان ها و کوچه های محلی را به مکانی برای آمد و شد
وسایل نقلیه موتوری تبدیل کرد ،اتومبیل هایی که به دلیل رهایی از ترافیک سنگین خیابانهای اصلی به خیابان ها و کوچه های
محلی پناه می آوردند و با سرعت و بدون توجه به حضور پیاده ها از آنها عبور می کردند .حضور خودروها آسایش و آرامش ساکنین
را سلب و خطر برخورد با اتومبیل هر لحظه عابرین پیاده از کودک تا کهنسال و از سالم تا معلول را تهدید می کند .همچنین موجب
کاهش امنیت شهروندان و سلب آرامش آنها می شود که بدین منظور بسیاری از ملل پیشرفته و حتی عقب مانده نیز به این نتیجه
رسیدند که با آرام سازی و مدیریت ترافیک در خیابانهای محلی به کیفیت های زیادی در محله های زندگی خود دست خواهند
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یافت( .پاکزاد )91 :1931 ،آرام سازی ترافیک با اقدامات فیزیکی ،رانندگان را تشویق به رانندگی در سرعت های پایین و تعیین
شده می کند .آرام سازی میزان فضایی را که به فعالیت های غیر ترافیکی و فضای سبز اختصاص داده شده را افزایش می دهد .از
طرفی بهبود محیط محلی  ،کاهش ترافیک و افزایش تسهیالت پیاده روی سبب ارتقاء سالمت و لذت بردن از زیبایی می شود
(.)Karuppannan, Sivam, 2011: 853

 -5-5اهمیت و ضرورت نگاه اجتماعی و فرهنگی به ترافیک
جامعه شناسی ترافیک با تامل در نتایج خواسته و ناخواسته کنش های ترافیکی،می خواهد هم تداوم (باز تولید ترافیکی) و هم
دگرگونی تحرکات زندگی اجتماعی انسان ها را درک و تبیین کند .بنابراین می توان گفت که دگرگونی های رخ داده در حوزه تحرک
و جابه جایی تا اندازه ای به این علت که افراد تعمداً خواستار وقوع آنها هستند ،وتا حدی به علت نتایجی که هیچکس پیش بینی
نمی کند یا خواستار آن نیست ،رخ می دهند .و این موضوع اساساً با رویکرد مهندسی هیچ قرابتی ندارد .اگر چه برخی از کارشناسان
ظهور انواع رفتارهای ترافیکی را تحت تأثیر عناصر مادی و زمین های ترافیک مانند کیفیت جاده ها ،راه ها ،وسایل نقلیه و غیره می
دانند (که البته تا اندازه ای درست است) ،اما به سختی می توان از این نکته غافل شد که بسیاری از افعال ترافیکی ،بیش و پیش از
هرچیز تحت تاثیر عوامل انسانی و اجتماعی است .به این معنا که چگونگی راندن ،رفتارعابران و پلیس به عنوان یکی از انواع رفتارهای
ترافیکی قویاً تحت تاثیر الگوهای رفتار اجتماعی و فرهنگی قرار دارد(عبدالرحمانی و همکاران .)175 :1993 ،تا چیزهای دیگری
مانند جاده و عالیم -اگر چه اموری مانند جاده ،عالیم و کیفیت خودرو ها به عنوان زیرساخت های ترافیکی بسیار اهمیت
دارند.بنابراین شیوه های راندن و انواع دیگر رفتارهای ترافیکی ،چیزی به جز تداوم رفتارهای اجتماعی و تنظیم های اخالقی در
جامعه نیست .از این رو ،الگوهای تنظیم رفتار رانندگان ،عابران پیاده و حتی پلیس های راهنمایی و رانندگی تا حدزیادی ؛ برگرفته
از معیارها و قواعد اجتماعی بسط یافته در همان کشور است.

 -1-5رویکرد نظارت اجتماعی و انضباط اجتماعی
از میان نظریه های مختلف جامعه شناسی ،به نظر میرسد که رویکرد کنترل یا نظارت اجتماعی بیش از دیگر نظریه ها ارتباطی
تنگاتنگ با مفهوم انضباط اجتماعی دارد ،زیرا انضباط اجتماعی ،فرآیندی است که بر رفتارهای افراد نظارت دارد .به عبارت دیگر،
انضباط اجتماعی همان الگوهای هنجاری جامعه است که به طور مشخص برای افراد تعریف شده و آنها را ملزم به رعایت آن می
کند .از این منظر بین مفهوم انضباط اجتماعی و نظریه کنترل با نظارت اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد .بسیاری از جامعه
شناسان ،کنترل اجتماعی را ادامه فرآیند جامعه پذیری میدانند .جامعه پذیری موجب همنوایی می شود .به عبارت بهتر می توان
گفت جامعه پذیری یک نوع همنوایی دواطلبانه و اختیاری است ،اما وقتی همنوایی به طور اختیاری صورت نگیرد ،مکانیسم های
کنترل اجتماعی برای انتقال و تحمیل و اجرای هنجارها و انتظارات اجتماعی به کار می روند (ستوده ،1931 ،ص  .)192طرفداران
نظریه کنترل اجتماعی بر این باورند که باید به رفتار مجرمانه در جامعه توجه داشت نه همنوایی ،زیرا زندگی روی هم رفته پر از
وسوسه و فریب است .مردم تنها به این دلیل با هنجارهای اجتماعی همنوایی نشان می دهند که جامعه قادر است ،رفتار آنان را
کنترل کند و اگر چنین کنترلی نبود؛ ممکن بود همنوای کمی وجود داشته باشد (ستوده ،1931 ،ص .)190
بنابراین ،بسیاری از جامعه شناسان به ویژه امیل دورکیم برای تعیین عامل فشارهای اجتماعی مفهوم وجدان جمعی را به کار
میبرد تا از این طریق ،چگونگی حمایت جامعه و گروه های اجتماعی را از الگوهای اجتماعی تشریح کنند تا جامعه دچار هرج و مرج
و از هم گسیختگی اجتماعی نشود .درنتیجه ،انضباط اجتماعی قدرت کنترل و نظارت اجتماعی است تا جامعه را از انحرافات اجتماعی
 که موجب نابودی جامعه و همبستگی های اجتماعی است و بقای جامعه را تهدید می کند  -نجات دهد .نتایج بررسی ها درجوامع و گروه های مختلف ،متفاوت است؛ به طوری که ،یک عامل ممکن است در جامعه موجب همنوایی و پیوند باشد ،اما در
جامعه دیگر شاخص و نشانه انحراف .بر همین اساسی ،شیوه ها ،عوامل و رویه های کنترل اجتماعی نیز با توجه به ساختار جامعه،
شکل حکومت ،فرهنگ ،نهادهای اجتماعی و عوامل کنترل کننده متفاوت است .در برخی جوامع ممکن است بر شیوه های کنترل
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درونی ،روابط عرفی و آداب و رسوم عمومی تأکید شود؛ در حالی که در پارهای از جوامع پیچیده و مدرن از شیوه های کنترلی و
نظارتی پیشرفته و بسیار وسیع استفاده شود و ابعاد مختلف رفتار اجتماعی به کنترل درآید .به اعتقاد جامعه شناسان اگر فرآیند
کنترل و نظارت اجتماعی جامعه بر افراد ،کم یا دچار نقصان شود؛ به همان میزان امکان سرپیچی ،انحراف و رفتارهای مجرمانه
بیشتر می شود .گفتنی است وقتی طرح انضباط اجتماعی برای مسائل ترافیکی و جلوگیری از تخلفات رانندگی حادثه ساز طراحی
می شود؛ نشان می دهد که این مجموعه قوانین و طرح های انتظامی برای کنترل نظم اجتماعی و انضباط ترافیکی در جامعه مطرح
می شود.

 -7-5مولفه های انضباط اجتماعی
الف :انضباط ترافیکی یا هنجار ترافیکی :اساساً انضباط ترافیکی به عنوان یکی از مؤلفه های انضباط اجتماعی از مهمترین و
اساسی ترین امور ویژهای است که به عهده پلیس و نیروی انتظامی گذاشته شده است .فرآیند اجتماعی شدن به کمک فرآیند
یادگیری به درونی سازی هنجارهای ترافیکی می پردازد و شخصی ضمن رعایت مقررات و قوانین ترافیکی ،نسبت به آنها پایبند می
شود و انضباط ترافیکی حاکم می شود .حال اگر اجتماعی شدن به شکلی مطلوب صورت نپذیرد برای برقراری نظم از فرایند کنترل
و نظارت استفاده می شود .این فرآیند که مکمل فرآیند اجتماعی شدن است به منزله مکمل درونی سازی نیست؛ بلکه برای هماهنگ
ساختن و اصالح همنوایی دوباره به کار میرود .فرآیند کنترل و نظارت از سوی پلیس با بهره گیری از اهرم تذکر و جریمه اعمال می
شود .فرآیند اجتماعی شدن را به صورت زیر می توان نشان داد :اجتماعی شدن موفق ،مساوی درونی شدن هنجارهای ترافیک و
پایبندی به هنجارها و اجتماعی شدن ناموفق ،مساوی درونی نشدن هنجارهای ترافیکی و رعایت نکردن هنجارهای ترافیکی نظارت
و کنترل ،اصالح نشدن و همنوایی نظم ترافیکی است  .بنابراین ،افراد زمانی به هنجارهای ترافیکی پایبند می شوند که به خوبی
جامعه پذیر و اجتماعی شده باشند .در این حال افراد هنجارهای ترافیکی را بهتر درونی کرده و از مقررات راهنمایی و رانندگی
سرپیچی نمی کنند .در صورتی که هنجارهای ترافیکی در افراد درونی شوند ،آنها به طور خودانگیخته و انضباطی ،هنجارهای ترافیکی
را رعایت می کنند و در نتیجه بر فضای ترافیکی آن جامعه ،انضباط حاکم می شود (کالکی ونیزخانی.)10 :1937 ،
ب :هنجارهای اخالقی :کلمه التین پلیس به دو معنی به کار می رود :کارکنان و سازمان پلیسی .اخالق شغلی به کارکنان و
افسران پلیس مرتبط است ولی اخالق حرفه ای مختص وظایف سازمان پلیس است .اگر چه رسته های پلیسی در جامعه مأموریت
های مختلفی را به عهده دارند و بر اساس تخصصی شدن نقش ها به همدیگر مرتبط هستند ،لیکن باید هنجارهای مشترکی وجود
داشته باشد که همه تخصص ها و مأموریت های پلیسی را به هم ربط دهد .این هنجار مشترک ،هنجارهای اخالقی یا اخالق حرفه
ای پلیس خوانده می شود که در جهت خدمت به مردم ،به ایفای نقش خود در جامعه می پردازد .هنجارهای اخالقی پلیس می
تواند در چارچوب عناوینی مختلف مانند چشم انداز اخالقی ،منشور اخالق ،نظامنامه اخالقی و  ...تهیه شود .این ارزش ها در سازمان
های مختلف با توجه به تعهدات اجتماعی و اقتصادی مختص آنها ،اولویت های متفاوتی از ارزشی ها و تعهدات را مدنظر قرار میدهد.
بنابراین در تهیه منشور یا نظام نامه اخالقی الزم است به جای توجه به اخالق فردی و ارزش های شغلی کارکنان ،ارزش ها و
مسئولیت های سازمان به صورت کلی تدوین شود (کریمی.)117-177 :1992 ،
ج :هنجارهای دینی  :اعتقادات دینی می تواند به منزله انضباط اجتماعی تعریف شود ،زیرا زمینه ای به شمار می رود که انقالب
اسالمی را پدید آورده و موجب از بین رفتن عوامل فساد ،جرم و جنایت و بزهکاری ها و مصرفگرایی و تکامل فرهنگ جامعه
وجایگزین نمودن ارزش های واالی انسانی مانند تقوا ،ایثار و کار شده است .بر این اساسی ،میتوان اذعان داشت که اعتقادات و
پایبندی به هنجارهای دینی به عنوان کارآمدترین و مؤثرترین ویژگی ایجاد نظم و انضباط اجتماعی تعریف شده است(اقلیما.)1999 ،
د :هنجارهای قانونی :قانونگرایی را محور تنظیم روابط میان افراد جامعه می دانند .همچنین یکی از ویژگی های جوامع پیشرو را
حاکمیت قانون در همه شئون جامعه برشمرده اند .اما قانون پذیری هیچگاه در جامعه ای حاکمیت پیدا نخواهد کرد ،مگر اینکه
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آحاد آن جامعه نسبت به پذیرش و اجرای قانون ،رفتارهای قانونمند از خود بروز دهند .قانونگرایی یکی از مؤلفه هایی است که به
خوبی می تواند در تقویت وحدت ملی ،ایفای نقش کند .همچنین به بهداشت روانی انسانها کمک می کند .از سوی دیگر ،در سایه
نظم اجتماعی ،منافع فردی و جمعی افراد به پشتوانه قانون گرایی به هم گره می خورد .برای آنکه بتوان قانون را در جامعه استوار
کرد باید رفتارهای اجتماعی الگوبندی شده طی فرآگرد اجتماعی شدن ملکه ذهن افراد شود(کالکی ونیاز خانی.)13 :1937 ،

 -8-5عوامل موثر برانضباط اجتماعی
عوامل مؤثر بر انضباط اجتماعی بر اساس تحلیل محتوای کیفی مقاالت علمی و پژوهشی در خصوص انضباط اجتماعی ،چهار
عامل اساسی بر انضباط اجتماعی و تقویت آن در جامعه مؤثرند .این عوامل عبارتند از :عامل فرهنگی ،اجتماعی ،سازمانی و خانوادگی
که به ترتیب از حالت ذهنی کالن واحد اجتماعی به سطح عینی و خرد تنزل می یابند .این محورها در ادامه به تفصیل تشریح می
شود.
الف) اثر عوامل فرهنگی بر انضباط اجتماعی :یافته هانشان داد که در ارتباط با مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر انضباط اجتماعی،
مؤلفه های زیر قابل طرح است :باورها و ارزشها ،مدیریت فرهنگی و تقویت فرهنگی ملی در حوزه باورها و ارزشها باید به تقویت
باورهای دینی ،شناخت ارزشها و انتظارات فرهنگی جامعه توجه کرد .در بعد مدیریت فرهنگی ،باید به رعایت اصل شایستگی در
انتصابها ،رعایت و توجه به نظم توسط مسئولین ،ارزشیابی صحیح از عملکرد مسئولین و کارکنان ،توجه نمود .همچنین دربعد تقویت
فرهنگ نیز باید به نقش فرهنگ ملی و بومی و بالندگی فرهنگی و پویا نمودن عناصر مثبت فرهنگ خودی توجه کرد(اقلیما.)1999 ،
ب) تأثیر عوامل اجتماعی بر انضباط اجتماعی :از میان مقاله ،سه مقاله به عوامل اجتماعی مؤثر بر انضباط اجتماعی پرداخته
که شامل پایگاه اجتماعی ،اعتماد ورضایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی است .به عبارت دیگر 15 ،درصد مقاالت به عامل اجتماعی
مؤثر بر انضباط اجتماعی پرداختند .بنابراین ،یافته ها نشان داد که برای تقویت انضباط اجتماعی باید به چهار عامل اجتماعی در
جامعه یعنی پایگاه اجتماعی ،اعتماد و رضایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی توجه کرد(کالکی ونیاز خانی)11 :1937 ،
ج) نقش سازمانها در فرآیند انضباط اجتماعی :در ارتباط با مؤلفه های سازمانی اثرگذار بر انضباط کارکنان ،مؤلفه های زیر
چشمگیر است .مؤلفه های فرهنگ مدیریت و نظارت ،تقویت انگیزه و انگیزش کارکنان ،به کارگیری سیستم آموزش و تقویت
مشارکت بین کارکنان در انضباط سازمانی اثرگذار خواهد بود.فرهنگ مدیریت و نظارت در سازمان نیازمند شاخص های ذیل در
روحیه کارکنان و فرهنگ آن سازمان است :مدیریت صحیح ،گزینش افراد مستعد و توانا ،برنامه ریزی درست و منظم ،خودمدیریتی،
خود کنترلی ،خودگردانی ،به کارگیری سیستم کنترل و نظارت ،توجه به شیوه رهبری مدیرعامل ،رسمیت و توجه به تخصصی افراد.
عامل انگیزش و تقویت انگیزه کارکنان سازمان در نظم بخشی یا انتظام رفتار و عملکرد کارکنان بسیار اثرگذار است .افزایش رضایت
شغلی کارکنان ،تشویق افراد پرکار ،تشویق و تنبیه به موقع ،به کارگیری سیستم عدالت و انصاف و توجه به جنبه های انسانی افراد
از شاخص های اثرگذار عامل تقویت انگیزش کارکنان در جهت تقویت عملکرد کارکنان است(اقلیما.)1999،
د :تأثیر عامل خانواده بر انضباط اجتماعی :خانواده اولین وکوچکترین واحد اجتماعی است که به جامعه پذیری و درون ذهنی
کردن هنجارهای اجتماعی در اذهان کودکان و فرزندان می پردازد تا برای مشارکت در نهادهای اجتماعی مانند آموزش و پرورش
یعنی مدرسه ،نهادهای دینی به عنوان مثال مساجد ،نهادهای اقتصادی و کسب و کار در بازار تجارت آماده شوند .بنابراین ،خانواده
اولین واحد اجتماعی است که در انضباطی کردن رفتار کودکان و نوجوانان نقشی مهم ایفا می کند .پایگاه اجتماعی والدین ،سطح
درآمد ،منزلت شغلی آنان و از همه مهم تر سطح تحصیلی والدین در انضباط رفتار کودکان و نوجوانان نقشی مؤثر دارد .بنابراین،
روابط والدین با فرزندان و همچنین نحوه روابط والدین با یکدیگر ،حس وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در خانواده و رعایت
حقوق و عدالت در بین والدین و فرزندان از مهم ترین عوامل مؤثر بر انضباطی کردن رفتار و کنش انسانها در عرصه اجتماعی و
جامعه است(کالکی ونیاز خانی.) 91 :1937،
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نمودار-6مدل مفهومی پژوهش ،نگارندگان

 -1تجزیه وتحلیل
از آن جایی که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود میباشد و رسیدن به آن اهداف میتواند موضوع پژوهش را توجیه نماید
لذا انجام پژوهش ،تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافتههای محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت و زمینه را برای
پژوهشهای بعدی آماده میسازد .در این فصل داده های گردآوری شده ،در دو بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
در بخش اول به بررسی آمار توصیفی و در بخش دوم به آمار استنباطی اشاره می گردد .در بخش اول ،اطالعات توصیفی متغیرهای
جمعیت شناختی به صورت جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و درصد ار ائه شده است .در بخش دوم نیز نتایج مربوط به سؤاالت با
استفاده از آمار استنباطی ارائه گردیده است.

 -6-1یافته های توصیفی تحقیق
در این قسمت اطالعات مربوط به پرسشنامه در زمینه مشخصات فردی شامل :سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت و تاهل در
جدولی منعکس و تشریح شده است.

توصیف آزمودنی ها براساس نوع جنسیت
نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس نوع جنسیت افراد نشان داد که  193نفر از پاسخدهندگان مرد ،و  35نفر زن هستند .مقادیر
فراوانی و درصدی توزیع در جدول زیر نشان داده است.
جدول-2توصیف آزمودنی ها براساس نوع جنسیت
متغیر

فراوانی

درصد

زن

35

25

مرد

281

75

986

600

جنسیت
مجموع

توصیف آزمودنی ها براساس وضعیت تاهل
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تاهل نشان داد که  111نفر از پاسخدهندگان مجرد ،و  107نفر متاهل هستند .مقادیر فراوانی
و درصدی توزیع در جدول زیر نشان داده است.
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جدول-9توصیف آزمودنی ها براساس وضعیت تاهل

تاهل

متغیر

فراوانی

درصد

مجرد

666

23

متاهل

270

76

986

600

مجموع

توصیف آزمودنی ها بر اساس سن
در این قسمت با استفاده از جدول و نمودار تعداد آزمودنی ها بر حسب سن آورده است همانگونه که در جدول نشان داده است.
بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  97تا  17سال با  10درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی باالی  57سال با 19
درصد فراوانی می باشد.
جدول-4توصیف آزمودنی ها بر اساس سن
سن

فراوانی

درصد

کمتر از 20

10

67

90-20

30

29

40 -90

606

27

50 -40

80

20

باالتر از 50

50

69

مجموع

986

600

توصیف آزمودنی ها براساس وضعیت تحصیالت
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت در  2مقطع در جدول نشان داده است .براساس نتایج به دست آمده بیشترین
فراوانی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی با تعداد  30نفر با درصد فراوانی  1575و کمترین فراوانی مربوط به دانشجویان
کاردانی با تعداد  92نفر با  17درصد از کل پاسخگویان می باشد.
جدول-5آزمودنی ها براساس وضعیت تحصیالت
معیار

تعداد

درصد فراوانی

زیر دیپلم

58

65

دیپلم

74

6395

کاردانی

56

69

کارشناسی

37

2595

ارشد

11

67

دکتری

95

60

مجموع

986

600

-2-1آزمون سواالت پژوهش
 .6انضباط اجتماعی وعوامل موثربرآن چه نقشی در ارام سازی ترافیکی دارد ؟
برای آزمون این سوال ازآزمون رگرسیون خطی ساده(یک متغیر مالک و یک متغیر پیش بین) در  spssاستفاده شده است بر
این اساس نتایج در جدول نشان داد که ضریب همبستگی بین عوامل انضباط اجتماعی و ارام سازی ترافیکی  77919است همچنین
ضریب تعیین نیز تقریباً  11درصد محاسبه شده است یعنی اینکه حدود  11درصد از تغییرات عوامل انضباط اجتماعی در اثر ارام
سازی ترافیکی اتفاق می افتد .همچنین مقدار  Fنشان داد که عوامل انضباط اجتماعی تاثیر معناداری بر ارام سازی ترافیکی دارد
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مقدار  tنیز  1799شده است و با توجه به اینکه سطح معنی داری نیز کمتر از  5صدم است در نتیجه تاثیر عوامل انضباط اجتماعی
بر ارام سازی ترافیکی تایید گردید.
جدول  -1نتایج ضریب رگرسیون ساده بین عوامل انضباط اجتماعی و ارام سازی ترافیکی
ضرایب غیر استاندارد
B

Std. Error

ضریب ثابت

-.236

.686

عوامل انضباط اجتماعی

.933

.193

ضرایب استاندارد
Beta
.328

t

سطح معنی
داری

-.343

.732

4.833

.000

 .2آیا مولفه های انضباط اجتماعی بر آرام سازی ترافیکی تاثیرگذاراست؟
نتایج رگرسیون خطی ساده برای همبستگی و تاثیر مولفه های انضباط اجتماعی بر آرام سازی ترافیکی نشان داد که ضریب
همبستگی بین این دو متغیر  77912و ضریب تعیین نیز در حدود  11درصد است ضریب تعیین میزان تغییرات متغیر وابسته یعنی
آرام سازی ترافیکی در اثر متغیر مستقل یعنی مولفه های انضباط اجتماعی را نشان می دهد مقدار  Fنیز برای تایید استفاده از
رگرسیون معنی دار بوده است در نهایت با توجه به مقدار  )1797(tو ضریب  Bسطح معنی داری کمتر از  5صدم شده است بنابراین
در این پژوهش تاثیر مولفه های انضباط اجتماعی بر آرام سازی ترافیکی تایید گردید.
جدول -7نتایج ضریب رگرسیون ساده بین مولفه های انضباط اجتماعی و آرام سازی ترافیکی
ضرایب غیر استاندارد
B

Std. Error

ضریب ثابت

1.719

.287

مولفههای انضباط اجتماعی

.349

.073

ضرایب استاندارد
Beta
.326

t

سطح معنی
داری

5.986

.000

4.802

.000

 -8نتیجهگیری
از نقطه نظر شهرسازی ،کاربری معابر یا راهها و شبکه های ارتباطی ،مهمترین و اساسی ترین عامل در شکل دهی به فضاهای
عمومی یک شهر است ،زیرا عالوه بر اینکه درصد زیادی از اراضی شهرها به این فضاها اختصاص یافته است ،راهها مهمترین
عنصرتشکیل دهندۀ شهر و محل اتصال فضاها و کاربریهای شهری به شمار می روند .در واقع میتوان گفت شبکۀ ترافیک شهری سه
عملکرد اصلی
ارتباطی ،پخش فعالیت ها و توقف یا پارک را برعهده دارند .با عنایت به نقش اساسی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل شهری
در روند تکوین هویت شهر ،می توان گفت آسیب شناسی ساز و کارهای مربوط به جابجایی های انسانی بخشی از مطالعاتی است که
هدف آنها گره گشایی از مشکالت زندگی شهری است .در واقع زندگی در شهرها (بخصوص در کشورهای جهان سوم) آمیخته با
موضوعات و مقوله های رنج افزا و محنت آفرینی است که خود در یک نگاه ساده ،حاصل انباشت و تراکم جمعیت های انسانی و گروه
های مختلف اجتماعی در محدوده های مشخص و تمایزیافته است .از جملۀ این جنبه های نامطلوب ،ترافیک و موضوع حمل و نقل
و آمد و شد در درون معابر شهری است .بدل شدن ترافیک به یک مسألۀ اجتماعی خود حاصل بر هم خوردن تعادل میان اجزاء و
عناصرنظام زندگی شهری تلقی می شود.
بنابراین اگر چه به قطع و یقین نمی توان گفت ،اما تا اندازهای می توان نتیجه گرفت که اصرار بیش از پیش بر ارام سازی
ترافیک در جوامع کمتر توسعه یافته (مانند کشورمان) ،برای توضیح و تبیین الگوهای رفتار ترافیکی و از آن مهم تر حل مشکالت و
رخدادهای نامطلوب ترافیکی ،نوعی به بی راهه رفتن و اصل را فدای فرع کردن است.

به نظر می رسد اگر بخواهیم درک دقیق تری از ترافیک و مشکالت ترافیکی داشته باشیم ،ناگزیر از توجه به رویکردهای جامعه
شناسانه و بررسی تاثیرات فرهنگ وساختارهای اجتماعی بر ترافیک ،همراه با ارام سازی ترافیک هستیم.زیرا فرهنگ و الگوهای رفتار
اجتماعی برآمده از آن می توانند تا اندازه زیادی بسیاری از طرح های دقیق و کارآمد مهندسان ترافیک را تحت تاثیر قرار دهند و
113

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

باالخره اینکه در وامگیری وکپی برداری صرف از ابزارهای مادی فرهنگ غرب در حوزه ترافیک (مانند ،سیستم های کنترل هوشمند،
که برخی از آنها بسیار پیچیده ،گران و وابستگی آورند؛ پارکومترها،و )...نهایت دقت و توجه را به خرج داده ،پیش از هر عملی امکانات
پذیرش و نشر آن ازسوی مردم را در کشورمان با توجه به فرهنگ آن بررسی کرد.
با نقش انضباط اجتماعی در مساله ارام سازی ترافیکی در سطح شهر که برای رفع مشکالت شهروندان در ابعاد مختلف و انواع
متنوع اجرا می شود ،عالوه بر بهبود زندگی ساکنان ،باعث اصالح و ساماندهی جریان زندگی و تردد در منطقه می گردد و همچنین
آثار و پیامدهای زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی متعددی هم در مقیاس منطقه ای و هم در مقیاس فرامنطقه ای به همراه
خواهد داشت .شناخت ذینفعان این پروژه و متضرران احتمالی در اجتماع محلی پروژه و واکنش های آنها نسبت به پروژه ،به عملکرد
شهرداری در احداث این پروژه به منظور مدیریت مناسب فرایند اجرا و بهره برداری از پروژه؛ ضروری است.

پیشنهادها
 جلب مشارکت اهالی :پیشنهاد می شود مسئوالن و برنامهریزان پروژه ،تعامل خود را با شهروندان محالت اطراف پروژه وشورایارهای آنها را بیشتر نموده و مشارکت آنان را در کاستن آثار منفی پروژه جلب نمایند ،برای این منظور پیشنهاد می شود به
طور دورهای جلساتی با نمایندگان گروههای ذی نفع پروژه به ویژه اهالی محل ،صاحبان امالک ،رانندگان و سایر گروههای اجتماعی
تشکیل دهند و با شنیدن نکات و نظرات آنان ،با ارائه برنامه هایی مشارکتی با همکاری آنها در جهت کاهش اثرات پروژه اقدام
نمایند.پیشنهاد
می شود تا شهرداری به کمک یک گروه مشاور اجتماعی ،زمینه مشارکت ذی نفعان مختلف را فراهم نماید تا آثار این همکاری
ماندگارتر و روش اجرای آن اصولی تر باشد.
 جلب مشارکت نهادها و سازمانهای مرتبط دیگر  :پیشنهاد می شود تا شهرداری اقدامات خود در زمینه اجرا و بهره برداری ازپروژه را با همکاری سایر نهادهایی که به نوعی با پروژه در ارتباط هستند  ،هماهنگ کند .این همکاریهای بین بخشی نه تنها می
تواند در اجرای سریع تر پروژه مؤثر باشد بلکه می تواند ،در جبران اثرات منفی پروژه نیز کمک نماید.
 تسریع در اجرای پروژه :از آنجایی که برخی از اثرات منفی پروژه ناشی از دوره ساخت پروژه است  ،به جاست با برنامه -ریزیاصولی تر و تأمین منابع مالی الزم ،پروژه از حالت رکود خارج و در اجرای آن تسریع گردد .این امر نه تنها بازدهی مالی پروژه را
فزایش میدهد بلکه با پایان یافتن کار آن اثرات منفی ناشی از ساخت پروژه از بین خواهد رفت.
 مساعدت و پیگیری در تهیه و اجرای طرح جامع شبکه های دسترسی محدوده مورد بررسی.و در آخر میتوان گفت ،جبران و تعدیل پیامدها از سوی حامیان مبتنی بر کل نگری در تخصیص منابع و تعدیل و جبران مداوم
باشد  ،با توجه به اینکه شهرداری منطقه  11در خصوصا نقش انضباط اجتماعی بر ارام سازی  ،برای دستیابی به اهداف طرح تفصیلی
و رفع مشکالت ساکنان محلی از اجرای آن دفاع می کند و از قبل اجرای این طرح ،هزینه ها یی برای ذینفعان شکل می گیرد،
بنابراین ،الزم است که در دل کلیت زندگی ساکنان تفسیر و جبران گردد .کاهش قیمت زمین و مسکن در این محدوده ،مکانیسم
هایی است که باید در نظر گرفته شود و در حد امکان از ایجاد ضرر و زیان به ساکنان محالت همجوار جلوگیری گردد.
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بررسی میزان انطباقپذیری پارکهای شهر تهران با رویکرد شفابخشی باغها
9
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چکیده:
باغهای شفابخش به عنوان باغهای موثر در سالمت جسمی و روانی در محیطهای مصنوع به دور از بیم زندگی
پرمخاطره امروزی ،افزون بر خدمات آموزشی ،درمانی ،طب سنتی و گیاهان دارویی ،برای مراجعهکنندگان خود
آرامش روحی و روانی به ارمغان میآورد .اثرات منفی جسمی – روانی محیطهای بسته ،تاریک و شلوغ شهری بر
انسان ،به مانند :اضطراب ،افسردگی ،خستگی روانی و ...لزوم طراحی و اجرای باغهای شفابخش را در محیطهای
مصنوع مسلم و محرز مینماید .در این پژوهش از طریق تحلیل و تفسیر منابع متعدد و معتبر ،سعی شده است تا
عوامل موثر در شفابخشی باغها شناسایی گردد ،تا اوالً تأثیرات و چارچوب این شاخصهها و مولفههای شفابخشی
در هر گونه از کاربریها و عرصهها ،تدوین شده و دوماً با توجه به شاخصهها و مولفههای شفابخشی باغها ،از طریق
مشاهده محقق و پرسشنامه انطباقپذیری ،در  9پارک شهر تهران مورد ارزیابی و نظرسنجی کاربران قرار گیرد ،تا
نقاط قوت ،ضعف ،انطباقپذیری و رضایتمندی کاربران از پارکها شناسایی شده و برای بهبود سطح کیفیت و
عملکرد پارکها ،این موارد را در طراحی و بازطراحی لحاظ نمود .همچنین نتایج این تحقیق بیانگر آن است
پارکهای شهر تهران از نظر میزان شاخصه های شفابخشی و نیز اکولوژیکی در اکثر سطوح ،در موقعیت ضعیف و
یا بسیار ضعیف قرار دارند .از اینرو ،مطالعات این تحقیق ،ضرورت طراحی و بازطراحی پارکها را براساس اصول
علمی روشن میسازد.
واژههای کلیدی :باغهای شفابخش ،شاخصههای شفابخشی و اکولوژیکی ،پارکهای شهر تهران ،سالمت عمومی
و روانی.

مقدمه:
با توجه به اهمیت موضوع شفابخشی باغها و تأثیرات جسمی ،روانی  -فرهنگی ،آموزشی  -زیستمحیطی و ..هدف اصلی پژوهش
آنست که آی ا محیطهایی بمانند پارکهای شهری در این راستا تا چه میزان منطبق و تأثیرگذارند؟ در روند کلی پژوهش ،به بیان ساده
در مرحله اول تحلیل و تفسیر منابع داخلی و خارجی ،پارکها و شفابخشی باغها انجام گرفته و همچنین مرحله دوم ارائه چارچوپ
کلی و استخراج شاخصهها و تبیین مولفهها ،مرحله سوم تدوین پرسشنامه و جدول مشاهده محقق براساس شاخصهها و مولفهها
مرحله چهارم و پایانی امتیازدهی به پارکها و تعیین سطح توأم با میزان انطباقپذیری ،که سوال اصلی پژوهش نیز میباشد .و
* -این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد رشته مهندسی معماری «محمد مهدی نبیزاده» با عنوان «طراحی اکوپارک با رویکرد باغهای
شفابخش در پارک پلیس تهران» است که به راهنمایی آقای دکتر «صبا جهانگیر» و مشاوره خانم دکتر «فاطمه ابراهیمزاده» به رشته تحریر در
آمده است.
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بواسطه دو منظر پرسشنامه میزان رضایتمندی (کاربران) و منظر مشاهده محقق براساس اصول علمی (نگارنده) به بیان پاسخ
می انجامد .این دو روشناسی ،مجال اصول طراحی و بازطراحی پارکها مبتنی بر نظرات و پیشنهادات کاربران ،و همچنین مشاهده
محقق به بیان زوایای نهان علمی پروسه تحقیق همراه با جنبههای آسیبشناسی را فراهم میآورد.

-

تحلیل و تفسیر منابع

چارچوپ کلی و
استخراج شاخصه ها

تدوین پرسشنامه
کاربران

ارائه جدول مشاهده
محقق

تعیین سطح و میزان
انطباقپذیری پارکها

تصویر  -6روند پژوهش

در ابتدا برای شناساندن و درک بهتر زمینهی بنیادی شفابخشی در کاربریهای مختلف ،به تشریح مفاهیم کلی و پیشینه مرتبط
با تحقیق پرداخته خواهد شد.

 -6مفاهیم باغ و پارک
در تعریف دهخدا ،باغ محوطهای است که نوعا محصور است و در آن گل ،ریاحین ،اشجار ،سبزیجات در آن غرس و زراعت
میکنند .و در فرهنگ معین زمینی است که دور آن دیوار کشیده و در آن میوه یا گل کاشته شده است .براساس نوشتههای مورخان
یونانی ،در  9777سال پیش ،پیرامون خانههای بیشتر ایرانیان را باغها احاطه کرده بود .باغ واژهای فارسی است و از فارسی به دیگر
زبانها رفته است .در لغتنامه دهخدا ،باغ معادل پردیس گرفته شده ،این واژه در زبان یونانی به صورت  Paradeisosبه معنی باغ
و در زبان فرانسه به صورت  Paradisو در زبان انگلیسی به صورت  Paradiseبه معنی بهشت بهکار برده میشود (باقری و رضائی،
 . )1931کلمه باغ و چند مترادف آن (پردیس یا فردوس) ،جایگاهی مقدس و آسمانی برای این فضا در فرهنگ ما فراهم میآورد
(براتی.)1999 ،
ظاهراً پارک ،هم از لحاظ معنایی و زبانی ،و هم از دیدگاه معماری و شهرسازی ،از زمان قاجاریه وارد ایران شده است .مهمتر
اینکه کلمه "پارک" از زبان فرانسه (در ابتدا محوطههای محصور سبزی که اغلب برای نگهداری حیوانات اهلی بوده است) وارد زبان
فارسی شده است .این ،بدان معناست که احتماال ورود عنصری به نام پارک یکی دیگر از دستاوردهای سالطین قاجار از سفرهای
مکررشان به فرانسه بوده است .شاید بتوان نتیجه گرفت که از آن پس "پارک" به عنوان یکی از مظاهر تمدن مدرن جای خود را
در برنامهها و طرحهای توسعه شهری در ایران باز کرد و با سرعتی غیرقابل تصور ،نه تنها جای باغ و باغسازی ایرانی را گرفت ،بلکه
این رقیب باستانی و سنتی خود را در ایران برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرد (براتی.)1937 ،
به زبانی دیگر به نظر میرسد در عصر کنونی باغها بعنوان باغهای شفابخش ،1و پارکها بعنوان پارکهای اکولوژیکی (اکوپارک)2

شکل و نام کاملتر ،و با شاخصهای پیشرفتهتر از نوع قبل خود رشد یافتهاند .گرچه این دو مفهوم (پارک و باغ) متفاوت از هم دیده
میشوند اما امروزه در بیشتر شاخصهها مشابه و مرتبط اند .و آنچه با اهمیت است پیوند این دو در جهت ارتقاء عمکرد در اینگونه
فضاها میباشد.

 -2شفابخشی (سالمت)
مفهوم سالمت طی قرن ها تکامل یافته و به تدریج از یک مفهوم انفرادی ،که ریشه در نظریه میکروبی بیماریها در اوایل قرن
بیستم داشت ،به صورت یک الگوی اجتماعی و یک هدف جهانی در آمده است .امروزه مفهوم سالمت ابعادی گسترده یافته ،که
. Healing Gardens
. Eco-Park

1
2
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بسیاری از ابعاد زندگی انسان و محیط پیرامون او ،نظیر مسائل زیستمحیطی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی آن را در بر میگیرد و
تنها در نداشتن بیماری و در حوزه سالمت فردی خالصه نمیشود ،بلکه به عنوان یک هدف مرکزی در حوزههای مختلف برنامهریزی
مرتبط با توسعه ،مورد تاکید قرار گرفته است (تقیزاده مطلق .) 1991 ،طراحی خوب نه تنها باعث تولید کارایی فضا داخلی و
خارجی ،بلکه موجب تقویت و بهبود فرآیند سالمت میشود این امر باعث شاخهای جدید در معماری بعنوان طراحی و سالمت شده
است (.)Dilani,2001
ایده شفابخشى طبیعت ،و اعتقاد به تاثیر دیدن گیاه ،آب و سایر عناصر طبیعى در کاهش فشارهاى فکرى و روانى و تاثیر آن
در بهبود بیماران ،از نظر تاریخى ریشه در فرهنگهاى باستانى ایرانیان ،یونانیان و چینىها دارد .عملکرد شفابخشی محیطهای
طبیعی در مطالعات بسیاری از محققین ،مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان مثال ،اولریچ در تحقیقاتش دریافت که آن دسته از
بیماران بیمارستانی ،که از پنجره اتاقشان به منظره طبیعت و درختان بیرون مینگرند بسیار سریعتر از آنهایی که منظره اتاقشان
محدود به ساختمانها و ابنیه است ،بهبود مییابند (.)Ulrich,1981
شفابخشی خاصیتی است که طی آن سالمت روان تامین شده و به کاهش استرس و افزایش تجدید قوا میانجامد .همچنین،
اصطالحی است که بطور مکرر برای مناظری بکار رفته که آسایش را ارتقا داده و به حفظ سالمت کمک میکند و تأثیرگذاری بروی
بازدیدکنندگان از اهداف آن است ( .)Williams, 1999بنابر نظریه «کوپلر» و «بارنس» در سال  ،1335شفا ،رهایی از عالیم
فیزیکی ،بیماری و ضربه روحی است و عاملی برای کاهش فشار عصبی و افزایش میزان راحتی افراد قلمداد میشود .در واقع،
شفابخشی آن کیفیتی است که هم جسم و هم ذهن را در بر میگیرد و در کل هویت فضایی را شامل میشود (نیلی و سلطانزاده،
 .)1931با این حال ،شفا انواعی دارد که به ترتیب زیر است (علومی:)1999 ،
-

شفای معنوی :جنبه معنوی هر موجود ،ماهیت درونی اوست .آگاهی بیشتر در مورد سطوح معنوی امکان تجربه حس
تعلق به جهان میدهد و این به نوعی باعث شفای معنوی و روحی میشود.

-

شفای ذهنی (فکری) :کاواین ( )1330و اورنتین ( )1339معتقدند که اعتقادات شخصی بیماران نقش مهمی در
پروسه شفابخشی دارد ،پس اگر آیتمهای فکری یک بیمار اصالح شوند ،فرآیند شفابخشی او هم تسریع مییابد.

-

شفای احساسی و عاطفی :توانایی تجربه کردن زندگی با برقراری ارتباط عمیق با افراد دیگر و دنیای اطراف به وسیله
سطح احساسی و عاطفی فرد است.

-

شفای اجتماعی :یک فرد در انزوا از دیگران ،نمیتواند زندگی کند و همین زندگی جمعی است که موجب نوعی
شفابخشی در فرد میشود و به همین خاطر تمرینات شفابخشی در میان جمع ،اثر بخشتر است (نماز جماعت و
ورزشهای همگانی نمونهای از تاثیرگذاری جمع بر فرد است).

-

شفای کالبدی :شفای کالبدی فقط زمانی است که شخص تمایل به بهبودی داشته و اعتقادات و احساساتش هماهنگ
باشد ،در واقع طب و دارو ،مکملهایی هستند برای تسریع روند بهبود.

میتوان از جنبههای مختلف ،دستهبندی های متفاوتی برای شفابخشی ارائه نمود ،اما از نظر محیطی ،فضاهای شفابخش را
میتوان براساس نوع کاربری (شهری) به  9دسته تقسیم کرد:
 -1فضاهای شفابخش در مراکز درمانی اعم از بیمارستانها ،کلینیکها و...
 -1فضاهای شفابخش در شهر و یا در سطوح مختلف شهری که ارتباط خاصی با مراکز درمانی ندارند .این دسته معموال دارای
فضاها و کاربریهای متنوعی بوده ،و از نظر روانشناختی کارکرد خاصی دارند ،که با توجه به اصول طراحی ،در سایت جانمایی
میگردند ،و اصوال مناظر شهری خوانده میشوند .به مانند :انواع فضاهای سبز شهری.
 -9فضاهایی که زیر مجموعه مناظر شهری (دسته  )1میباشند اما منحصرا برای باغ یا پارک ،بعنوان شفابخشی باغها در نظر
گرفته میشوند ،که به دلیل تمرکز مقاله بر شفابخشی باغها بطور گسترده به این موضوع پرداخته خواهد شد.
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 -6-2شفابخشی مراکز درمانی
استفاده از باغ ،برای شفای بیماران ،اولین بار در اروپای قرون وسطی ،با ایجاد بیمارستانهایی برای راهبان ،در باغی محصور با
تنوع گیاهی به منظور تحول روحی بیماران ،ظاهر شد ).(Gerlach, 1998

برای نخست نظریهی شفابخشی مراکز درمانى (بمانند :بیمارستانها) توسط هرشفیلد ،در اواخر قرن هجدهم مطرح شد .او
خصوصیات کامل طراحی حیاط بیمارستانها را به نحوى که بتواند موجب کاهش نگرانى و افزایش امید در بیماران شود ،توصیف
میکند .وی وجود آبشارهاى کوچک ،گلهاى رنگارنگ ،درختچههاى سایهدار ،گیاهان معطر ،مکانهایى براى نشستن و مسیرهاى
پیاده را براى قدم زدن بیماران توصیه مینماید (.)Cooper, 1999

همچنین در باغ درمانی (شفابخشی) بیمار باید قادر به برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان در بسیاری از سطوح ،از طریق بینایی،
بویایی ،شنوایی باشد .تحقیقات نشان میدهد که وجود ابعاد هشتگانه اصلی (سکوت ،طبیعت ،انواع گونههای گیاهی ،فضا ،چشمانداز،
پناهگاه ،اجتماع ،فرهنگ) اساس ساختار بلوکهای باغها و پارکها را تشکیل میدهند .این ابعاد خود را از طریق بسیاری از احساسات
مختلف ظاهر میکنند ).(Grahn & Others, 2005

مثلث هرم سالمتی -تندرستی بیانگر گرایش فرد برای خروج از انزوا ،گوشهگیری ،و حضور در اجتماع میباشد ،و اتصال بین
توانایی روانی ،محیط طبیعی و تعامل (شفای) اجتماعی را بیان مینماید (تصویر .)1

تصویر  -2اتصال بین توانایی روانی ،محیط طبیعی و تعامل اجتماعی ).(Grahn & Others, 2005

همچنین میتوان  3ویژگی ذیل -1 :مهیا نمودن امکان دسترسی به طبیعت و تعامل با آن -1 .ایجاد فرصت انتخاب کردن،
خلوت گزیدن و تجربه کنترل بر امور -9 .ایجاد محیطی برای دور هم جمع شدن و تعامل اجتماعی -1 .ایجاد فضایی برای تحرک
فیزیکی (پیاده روی) -5 .آشنایی -2 .سکوت و دور بودن از سر و صدای مکانیکی و ماشینی -0 .آرامش و امنیت -9 .خوانایی-3 .
خلق ویژگیهای مثبت و واضح .را به عنوان ویژگیهای شفابخشی در مراکز درمانی (بیمارستانها) عنوان کرد (مردمی و همکاران،
.)1939

 -2-2شفابخشی مناظر شهری
یکی از عناطر مهم زندگی شهرنشیان ،منظر شهر است .گوردن کالن معتقد است که اگر ما عناصر شهری را با منظر شهری به
تعادل برسانیم ،به طوری که در پیاده کردن این عناصر همچون عنصر درخت ،عنصر آب ،عنصر ترافیک ،عنصر ساختمانها و...
نمایشی هنری داشته باشند ،آنگاه زیباییشناختی شهر را دستیافتنی کردهایم (کالن.)1991 ،
همچنین ،مناظر مالیم و مطلوب که به عنوان مناظر شفابخش شناخته میشوند در رفع تنش و ایجاد آرامش در فرد بسیار موثر
میباشند ،زیرا فاصلهگیری از عصبانیت و خستگی را بهمراه دارند ( .)Parsons, 1991بررسی پژوهشهای محققان در زمینه مناظر
شفابخش گواه این است که اینگونه مناظر نه تنها در فرد ایجاد حس آرامش مینماید ،بلکه به علت تنشزدایی ،او را به تمرکز حواس
و تفکر سوق میدهد .در دیگر بررسی محققین نشان میدهد که از شاخصه منظر شفابخش :تنوع فضایی – پخش مواد سبز و گیاهان
دارویی – پخش گلها و گیاهان رنگین – تشویق به تمرین – کاهش صدای نامطلوب محیطی به کمک نظام آوا – به حداقل رساندن
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ابهام (خوانایی)-ظهور آب در گونههای مختلف ،بسیار موثراند (نیلی و سلطانزاده .)1931 ،به نظر میرسد هرچه منظر طبیعیتر
باشد تاثیرات مثبت روانی ،روحی و جسمی افزایش و رفتارهای ناهنجار (فردی و اجتماعی) کاهش مییابد.

 -9-2شفابخشی باغها
باغ های شفابخش به وسیله ارتباطی که از طریق حواس مختلف با انسان برقرار میکند باعث شفابخشی شده و فشار روانی
زندگی روزمره را کاهش میدهد (نیلی و سلطانزاده .)1931 ،با توجه به تفاوت اهداف و کاربریها ،دسته بندیهای متفاوتی برای
باغهای شفابخش میتوان در نظر گرفت ،بطور مثال :باغهای شفابخش از نظر محل احداث به  9دسته -1 :بیمارستانی –1 ،عمومی،
 -9خصوصی ،میتوان تقسیم کرد .منتها از حیث ابعاد شفابخشی در محیطها (نمودار  )1و بطور ویژه شفابخشی در باغها (نمودار
 )1این شاخصهها را بیان نمودهایم ،که تأثیرات آسایش جسمی و روانی (سالمت) را فراهم میآورد.
اصول (نه گانه) کلی که میبایست در طراحی باغهای شفابخش در نظر گرفته شوند -1 :کاربر باید در پروسه طراحی دخیل
باشد -1 .باغ باید احساسات کاربران را تحریک کند -9 .باغ باید به راحتی قابل درک و فهم باشد -1 .آگاهی طراح از عوامل تنشزای
کاربران باغ -5 .سهولت جابجایی (معلولین) -2 .تشویق حیات وحش (پرندگان ،پروانهها ،حیوانات کوچک و غیره) در باغ -0 .حیات
بخشیدن به چرخههای حیات از طریق گیاهانی که تغییرات فصلی را نشان میدهند -9 .ایجاد حس تفکر و خودآگاهی در باغ-3 .
فراهم آوردن احساس آسودگی و تسکین برای کاربران (نیکبخت.)1991،

 -9روش تحقیق و تحلیل اطالعات
تبیین اصول و مولفههای شفابخشی ،از طریق تحقیق و تحلیل منابع ،کتب و مقاالت معتبر داخلی و خارجی ،توأم با مشاهده و
بررسی نمونههای داخلی ،و مطالعه و سنجش نمونههای خارجی ،منجر به ارائه الگو و شاخصههای ابعاد شفابخشی در کاربرهای
مختلف گردید (نمودار  .)1و نیز با توجه به رویکرد شفابخشی در باغها ،شاخصههای آن بطور گسترده و مفصل استخراج و تدوین
شد (نمودار  ،) 1تا بر این اساس چارچوپ پرسشنامه برای میزان انطباقپذیری پارکهای شهر تهران و همچنین همبستگی آن با
وضعیت سالمت عمومی و روان ) ،1(GHQاستفادهکنندگان مستمر در این پارکها ،به همراه جدول مشاهده محقق تنظیم شود .در
نهایت هر یک از پارکها سنجیده ،قیاس و مورد مشاهده قرار گرفته و به هر زیر بخشها امتیازاتی داده شد.

. General Health Questionnaire
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انواع ابعاد شفابخشی

شاخص شفابخشی در باغها

شاخص شفابخشی در مناظر
شهری (نیلی و سلطانزاده  0 .)31مورد

شاخص شفابخشی در مراکز
درمانی (بیمارستانی ،عمومی،
خصوصی)(.قارپور ،99نیکبخت ،91امین-
زاده  ،92علومی ،میکائیلی و صحرایینژاد
 ،99مارکوس و بارنس  3 .)1335مورد

توجه به انواع شفابخشی (قارپور.)99 ،

 -1تنوع فضایی.
 -1پخش مواد سبز و گیاهان دارویی.
 -9پخش گلها و گیاهان رنگین.
 -1تشویق به تمرین.
 -5کاهش نامطلوب صدا محیطی.
 -2به حداقل رساندن ابهام.
 -0ظهور آب.

اصول طراحی باغهای شفابخش (نیکبخت،
.)91
تنوع گونهها و اصول کاشت گیاهی باغهای
شفابخش (زمانی و دیگران(،)99 ،نیلی و سلطانزاده
(،)31علیخانی و رفیعی .)31

معیارهای مکانی باغهای شفابخش
(سعیدنیا( )03 ،احمدیزاده( )99،نثارنوبری
و دیگران.)31،

نمودار  -6انواع ابعاد شفابخشی و شاخصههای
آن در کاربریهای مختلف.

 -1مهیا نمودن امکان دسترسی به
طبیعت و تعامل.
 -1ایجاد انتخاب کردن و خلوت گزیدن.
 -9ایجاد فضایی برای تحرک(پیادهروی).
 -1ایجاد مکانی برای دور هم جمع
شدن.
 -5آشنایی.
 -2سکوت و دور بودن از سرو صدا.
 -0آرامش و امنیت.
 -9خوانایی.
 -3خلق ویژگیهای مثبت.

شاخصهای شفابخشی در باغها
تنوع گونهها و اصول کاشت گیاهی
باغهای شفابخش (زمانی و دیگران،
(،)99نیلی و سلطانزاده (،)31علیخانی
و رفیعی .)31
گیاه
گیاهان
دارویی و
درمانی معطر
با توجه به
گونههای
متنوع و بومی.

گل

درخت

توجه به گونه -توجه به تنوع
و گونههای
های بومی و
گلهای سبز و بومی و اصول
کاشت.
رنگین.

معیارهای مکانی باغهای
شفابخش (سعیدنیا)03 ،
(احمدیزاده)99،
(نثارنوبری و دیگران.)31،
 -1مرکزیت.
 -1سلسله مراتب.
 -9دسترسی.
 -1تراکم جمعیت.
 -5آلودگی هوا.
 -2ارزش زمین.
 -0آسایش.
 -9کارایی.
 -3سالمتی.
 -17ایمنی.
 -11مکانیابی اکولوژیکی.

توجه به انواع جنبههای شفا
(قارپور.)99 ،

 -1شفای معنوی.
 -1شفای ذهنی(فکری).
 -9شفا احساسی و عاطفی.
 -1شفا اجتماعی.
 -5شفا کالبدی (جسمی).

اصول طراحی باغهای شفابخش
(نیکبخت.)91 ،
 -1کاربر باید در پروسه طراحی
دخیل باشد.
 -1باغ باید احساسات کاربران را
تحریک کند(بینایی ،بویایی،
چشایی ،المسه ،شنوایی).
 -9باغ باید براحتی قابل درک و
فهم باشد.
-1آگاهی طراح از عوامل تنشزا ی
کایران باغ.
 -5سهولت جا به جایی.
 -2تشویق حیاتوحش(پرندگان
و )...درباغ.

 -1تنوع در فضا ،آشنایی و زیبایی (خوانایی).
 -1تنوع گونههای بومی و اصول کاشت گیاهی.
 -9رغبت به تمرین و فعالیتهای جمعی و اجتماعی (مانند :ورزش) .های شفابخشی در
 -1ایجاد امنیت ،آسایش و اشتیاق.
باغها (عرصههای
 -5وجود آب و کاهش صدای نامطلوب محیطی و ایجاد تفکر.
عمومی).
 -2انطباق پذیری مکان با محیط (تعامل طبیعت با کاربران).
 -0توجه به جنبههای متفاوت شفابخشی.

نمودار  -2شاخصه-
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 -6-9نحوه تدوین پرسشنامه میزان انطباقپذیری پارکها با شاخصههای شفابخشی باغها
بمنظور تعیین میزان انطباقپذیری پارکهای شهر تهران با شاخصههای شفابخشی باغها 9 ،پارک از مناطق مختلف تهران
انتخاب گردید (تصویر  .)1در این پرسشنامه چهار شاخصه شفابخشی (براساس نمودار  )1و یک شاخصه سالمت عمومی و روان،
تدوین شد .همچنین شاخص اصول طراحی باغهای شفابخش با  5سوال ،توجه به انواع جنبههای شفابخشی  1سوال ،معیارهای
مکانی باغهای شفابخش  2سوال ،تنوع گونهها و اصول کاشت گیاهی باغهای شفابخش  5سوال ،و همچنین بخش پنجمی با عنوان
سالمت عمومی و روان که در سال 1307توسط گلدبرگ و هیلر 1تدوین و اعتبار و روایی آن بارها مورد تایید قرار گرفته (تقوی،
 .)1997که از مقیاس ،عالئم اضطرابی و افسردگی آن جهت سنجش سطح سالمت و اضطراب کاربران در بازهی زمانی مراجعه ،با 1
سوال؛ جمعا  11سوال با  1سطح ارزشیابی (خیلیکم ،کم ،زیاد و خیلیزیاد) ،همراه با مشخصات جمعیتی (جنسیت ،سن ،میزان
تحصیالت ،میزان زمان استفاده از پارک) مورد سنجش و ارزیابی کاربران قرار گرفت.
الزم بذکر است گزینش پارکها براساس همجواری با بافت مسکونی (جهت دریافت اطالعات تاثیرگذاری استفاده مستمر ساکنان
محلی از پارک ها) و همچنین تناسب ابعاد و موقعیت جغرافیایی (جهت سنجش ،پوشش تمامی مناطق شهر تهران در جامعه آماری)
انجام شد .اعم پارکهای انتخابی از شمال  1پارک (ملت ،نیاوران) ،جنوب  1پارک (پامچال و بعثت) شرق  1پارک (پلیس) و غرب 1
پارک (قائم) و مرکز  1پارک (شهر و الله) میباشند .همچنین برای شناخت بیشتر با این  9پارک ،برخی از اطالعات کلی (موقعیت
جغرافیایی ،مساحت ،سال تاسیس و )...پارکهای مورد گزینش در جدول شماره ( )1عنوان شده است.

تصویر  -3موقعیت جغرافیایی پارکهای انتخابی مورد سنجش و قیاس.

. Goldberg and Hiller
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جدول  -1اطالعات پیرامونی پارکهای مورد سنجش و قیاس( 1منبع سایت سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران)
ویژگیها

مساحت

ملت

شمال تهران – خیابان
ولیعصر– منطقه 9ناحیه1

91

1959

شهری

انگلیسی – آزاد با نظم
طبیعی،ارگانیک

قسمتی به موازات جاده( پیادهرو) و
بخشی بروی تپه .به طراحی پولسن

نیاوران

شمال تهران – خیابان
پاسداران– منطقه 1ناحیه1

172

1919

منطقهای

منظم (باغ ایرانی)

جزو امالک بازماندگان قاجاریه به
طراحی سردار افخمی

پامچال

جنوب تهران – مشریه –
منطقه 15ناحیه1

51

1903

شهری

مختلط (منظم و نامنظم)

سابقاً بصورت باغ بوده که  1903به
بوستان تبدیل شده.

بعثت

جنوب تهران – بزرگراه
بعثت – منطقه 12ناحیه2

59

1951

شهری

آزاد با نظم طبیعی،
(ارگانیک)

تخریب در سال  1919از کورههای
آجرپزی به بوستان تبدیل گشته.

پلیس

شرق تهران – بزرگراه
وفادار – منطقه 1ناحیه3

5172

1991

شهری

مختلط (منظم و نامنظم)

قبال باغ اناری بوده.

قائم

غرب تهران – بلوار معلم –
منطقه 19ناحیه9

57

1902

شهری

منظم

در گذشته باغ شخصی بوده.

شهر

مرکز تهران – خیابان
وحدت اسالمی – منطقه11
ناحیه1

15

1919

شهری

مختلط (منظم و نامنظم)

پس از ورود رضاخان خانهها در محله
سنگلج تخریب و به باغ تبدیل شده و
توسط مهندس کاظمی و رحمانی
طراحی و اولین بوستان تهران.

الله

مرکز تهران – بلوار
کشاورز–منطقه 2ناحیه1

99

1915

شهری

مختلط (منظم و نامنظم)

سابقاً بوستان در اختیار ارتش بوده و
معروف به میدان اسبدوانی و برای
رژه استفاده میشد .به طراحی ژوفه
فرانسوی و سایر همکاران ایرانی.

نام پارک

موقعیت جغرافیای

نوع

سبک و نوع طراحی

پیشینه و سایر ویژگیها

(هکتار)

تأسیس

بوستان

 -2-9مشاهده محقق در ارزیابی پارکهای شهر تهران از نظر انطباق با شاخصههای شفابخشی و اکولوژیکی
با توجه به گستردگی و توفیق شاخصهی اکولوژیکی پارکها در جنبهها و نیازهای مختلف طراحی ،و نیز دستیابی به زوایای پنهان
علمی و الگوی مکمل و جامع ،میتوانند در تعامل با شاخصه ی شفابخشی در تمامی ابعاد ،عملکرد و کارکرد متناسب و کاملتری را
ایفا نمایند ،در این زمینه مطابق با پژوهشهای مطالعاتی مرتبط با شفابخشی و اکولوژیکی ،مولفهها و شاخصههای اصلی -1 :فرهنگ
و آموزش -1 .زیبایی کالبدی و طراحی اکولوژیکی همراه با تکنولوژی -9 .طبیعت ،آسایش جسمی و روانی -1 .زیستمحیطی .را در
ایجاد اینگونه محیطها باید الزامی و موثر دانست که در جدول ( )1تدوین شده است.
جدول  -2ارائه الگو ارزیابی پارکها با الگو شفابخشی و اکولوژیکی از طریق مشاهده محقق
زیبایی کالبدی ،طراحی اکولوژیکی

طبیعت ،آسایش جسمی و روانی

با تکنولوژی

(شفابخشی)

ارائه الگو آموزش

ایجاد و جانمایی صحیح پارکینگ

اصول علوم کاشت و استفاده از گیاهان و
درختان بومی و جانوران

استفاده از انرژی تجدیدپذیر به
صورتهای مختلف

ایجاد فضاهای مطلوب و با کیفیت
(آمفی تئاتر ،کافی شاپ و)...

طراحی همه جانبه و معابر برای تمامی
اقشار (معلولین)

تامین ایجاد گیاهان دارویی و معطر
برای کاهش حالت عصبی

استفاده از آب باران و صرفه جویی در
آب

جذب در استفاده متنوع و طوالنی برای
تامین گذران فراغت

زیبایی بصری و فضاهای با کیفیت
اختصاصی برای کودکان ،سالمندان،
جوانان و...

ایجاد گلهای سبز و رنگین برای بهبود
روحیه و نشاط

بازیافت زباله و تولید کمپوست همراه با
آموزش

ایجاد محیطی برای تعامل اجتماعی و
تحرک (ورزش)

میزان دسترسی به موقعیت پارک (از
لحاظ حمل و نقل عمومی و شخصی)

فرهنگ و آموزش

زیستمحیطی

توجه به حضور آب در گونههای متفاوت
فراهم آوردن امنیت و آرامش

تمام اطالعات پارکها ،از سایت رسمی سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران است. http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=217&ArticleId=1191 .
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 -4نتایج و بحث
دادههای بدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در دو بخش تحلیل توصیفی و
استنباطی ارائه گردید .برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از آماره آلفای کرونباخ استفاده و با بررسی مقادیر آن (جدول  )9آن دسته از
سواالتی که باعث عدم پایایی پرسشنامه میشدند از تجزیه کنار گذاشته شدند.
جدول  -3میزان آلفای کرونباخ (پایایی) گویههای طیف
تعداد

آلفای

موارد حذف یا

میزان آلفای

گویهها

اولیه

اصالح

نهایی

%09

-

%09

سؤال اول

%01
%21

ردیف

نام متغیر

6

تنوع گونهها و اصول کاشت گیاهی باغهای
شفابخش

5

2

معیارهای مکانی باغهای شفابخش

2

%19

9

توجه به انواع شفابخشی

1

%95

سؤال  1و 1

4

اصول طراحی باغهای شفابخش

5

%12

سؤال 1

%13

5

سالمت عمومی ( )GHQعالئم اضطرابی

1

%25

سؤال 1

%01

 -6-4اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای انطباقپذیری پارکهای تهران (پرسشنامه)
جدول  -4میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای انطباقپذیری پارکهای تهران با شاخصههای باغهای شفابخش
وضعیت

تنوع گونهها و اصول

معیارهای

انواع

اصول

سالمت عمومی

مؤلفهها

کاشت گیاهی

مکانی

شفابخشی

طراحی

()GHQ

میانگین

5/14

8/19

1/85

1/87

7/76

2/56

9/03

2/23

2/11

2/90

انحراف
استاندارد

براساس نتایج آزمون  Tمقادیر درج شده در جدول ( )1نشان میدهد که در بین مؤلفههای انطباقپذیری باغهای شفابخش ،در
پارکهای تهران ،بیشترین امتیاز را مؤلفهی معیارهای مکانی ،و مؤلفه سالمت عمومی در رتبهی دوم قرار داشته و مابقی شاخصهها
بترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
جدول  -5نتایج آزمون  :tمؤلفههای پنجگانه انطباقپذیری پارکهای تهران با باغهای شفابخش
شاخص

t

درجه آزادی

سطح
معنیداری

اختالف از
میانگین

اختالف در سطح اطمینان
%35
حد پایین

حد باال

تنوع گونهها و اصول کاشت گیاهی

13/13

123

7/777

5/21

5/12

2/71

معیارهای مکانی باغهای شفابخش

92/93

123

7/777

9/29

9/12

3/17

انواع جنبههای شفابخشی

99/33

123

7/777

2/95

2/57

0/13

اصول طراحی باغهای شفابخش

99/95

123

7/777

2/90

2/10

0/19

سالمت عمومی

19/11

129

7/777

0/01

0/92

9/72

 نتایج آزمون ( tیک متغیره) به ترتیب با مقدار  99/95 ، 99/33 ، 92/93 ، 13/13و سطح معنیداری  7/777نشان میدهد،که تنوع گونهها و اصول کاشت گیاهی ،معیارهای مکانی ،انواع جنبههای شفابخشی و اصول طراحی باغهای شفابخش با باالبردن
سطح کیفیت پارکهای تهران ارتباط دارد و فرضیه تأیید میگردد .و همچنین  -نتایج آزمون ( tیک متغیره) با مقدار  19/11و

121

سال سـوم ،شماره نه ،زمستان 6931

سطح معنیداری  7/777نشان میدهد ،که استفاده از پارک با سالمت عمومی افراد استفاده کننده ارتباط دارد و عالئم اضطرابی را
کاهش میدهد.
جدول  -1جدول امتیاز پارکهای تهران براساس معیارهای چندگانه باغهای شفابخش (پرسشنامه)
تنوع

معیارهای

انواع

اصول

سالمت

جمع کل (میانگین)

گونهها

مکانی

شفابخشی

طراحی

عمومی

امتیازات

 -6پلیس

5/29

9/92

0/97

9/12

9/52

99/59

 -2الله

5/05

3

2/37

0/27

0/37

90/15

 -9پامچال

5/05

3/15

0/17

2/97

0/35

90/15

 -4ملت

2

3/17

9/17

0/15

0/57

95/35

 -5شهر

5/55

9/15

2/37

2/27

0/37

95/17

 -1بعثت

1/37

3/15

2/07

2/17

0/25

91/57

 -7قائم

2/97

9/35

0/15

5/15

2/31

91/11

 -8نیاوران

5/15

2/05

5/97

2/17

2/95

97/95

پارک

جدول ( )2نشان میدهد که میزان رضایتمندی کاربران (از طریق پرسشنامه) در هر یک پارکها از نظر  5شاخصهی باغهای
شفابخش و سالمت عمومی چگونه میباشند و در کدام معیارها مناسب یا ضعیف عمل کردهاند ،که نیاز به طراحی و یا بازطراحی را
با توجه به این ویژگیها (ضعف و قوت) روشن میسازد .و نیز در ستون آخر عمودی (امتیازات) برای رتبهبندی و میزان رضایتمندی
کاربران از پارکها ،نسبت به یکدیگر به صورت میانگین در پارکهای انتخابی بیان شده تا این میزان قابل رویت و درک باشد.

 -2-4تحلیل توصیفی از طریق مشاهده محقق
جدول  -7ارزیابی پارکهای تهران با الگو شفابخشی و اکولوژیکی از طریق مشاهده محقق
زیر بخشهای مورد ارزیابی

ملت

نیاوران

پامچال

بعثت

پلیس

قائم

شهر

الله

ارائه الگو آموزش

1

1

1

1

1

7

1

1

محور عمده

فرهنگ و

ایجاد فضاهای مطلوب و با کیفیت (آمفیتئاتر ،کافیشاپ
و)...

9

1

1

1

1

1

1

1

آموزش

جذب در استفاده متنوع و طوالنی برای تامین گذران فراغت

9

1

1

1

9

1

1

1

ایجاد محیطی برای تعامل اجتماعی و تحرک (ورزش)

9

1

1

1

9

1

1

1

ایجاد و جانمایی صحیح پارکینگ

1

7

1

1

1

1

1

1

طراحی همه جانبه معابر برای تمامی اقشار (معلولین)

9

1

1

1

1

9

1

1

زیبایی بصری و فضاهای با کیفیت اختصاصی برای کودکان،
سالمندان ،جوانان( .همه اقشار جامعه)

9

1

1

1

9

1

1

1

میزان دسترسی به موقعیت پارک (از لحاظ حمل و نقل
عمومی و شخصی)

9

1

1

1

9

1

1

1

طبیعت،

اصول علوم کاشت و استفاده از گیاهان و درختان بومی و
جانوران

1

1

1

1

1

1

1

1

جسمی و

زیبایی
کالبدی،
طراحی
اکولوژیکی با
تکنولوژی

تامین ایجاد گیاهان دارویی و معطر برای کاهش حالت
عصبی

1

1

1

1

1

7

1

1

روانی

ایجاد گلهای سبز و رنگین برای بهبود روحیه و نشاط

1

1

1

1

9

1

1

1

(شفابخشی))

توجه به حضور آب در گونههای متفاوت

9

1

1

1

9

1

1

1

فراهم آوردن امنیت و آرامش

9

1

1

9

9

1

1

1

استفاده از انرژی تجدیدپذیر به صورتهای مختلف

1

7

7

7

7

7

7

7

زیست

استفاده از آب باران و صرفه جویی در آب

1

7

7

1

1

7

7

1

محیطی

بازیافت زباله و تولید کمپوست همراه با آموزش

1

7

7

7

1

7

7

7

جمع امتیاز

95

68

63

27

99

64

26

22

سطح ارزشگذاری کیفیت

خوب

ضعیف

ضعیف

ضعیف

خوب

ضعیف

ضعیف

آسایش

بسیار
ضعیف
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طبق جدول شماره ( )0در ارزیابی میدانی از  9پارک شهر تهران با الگو شفابخشی و اکولوژیکی از طریق مشاهده محقق ،به هر
یک از زیر بخشها ( 12مورد) در  1محور عمده ( -1فرهنگ و آموزش -1 ،زیبایی کالبدی و طراحی اکولوژیکی همراه با تکنولوژی،
 -9طبیعت ،آسایش جسمی و روانی(سالمت) -1 ،زیست محیطی) امتیاز (براساس  1سطح ارزشیابی :صفر= ،7ضعیف= ،1متوسط=1
و خوب= ) 9به هر پارک تعلق گرفت تا در نهایت مجموع امتیازات هر پارک در زیربخشها ،نماینگر میزان سطح انطباق پارکهای
تهران با الگو شفابخشی و اکولوژیکی از طریق مشاهده محقق می باشد .در این جدول حداقل و حداکثر مجموع امتیازات برای هر پارک
از  7تا  21متغیر میباشد .و نیز پارکهایی که امتیازات آن در بین =12-7( ،بسیارضعیف) =91-10( ،ضعیف) =19-99( ،خوب)،
( =21-13بسیارخوب) ،در  1سطح ،ارزشگذاری کیفیت شدند .بر این اساس جدول  0نشان میدهد که عمده پارکهای تهران در
سطح بسیارضعیف و ضعیف در انطباق با الگوهای شفابخشی و اکولوژیکی قرار دارند.

نتیجهگیری
همانطور که از تحلیل و نتایج تحقیق در شهر تهران بر میآید ،میزان شاخصههای شفابخشی و اکولوژیکی در بیشتر پارکهای
تهران در سطوح پائین و یا اصال وجود ندارد .از اینرو ،نتایج این مطالعه ضرورت طراحی و بازطراحی پارکها را براساس اصول علمی
مولفههای شفابخشی و اکولوژیکی ،نمایان میسازد .همانطور که محقق شد امروزه باغها بعنوان باغهای شفابخش و پارکها بعنوان
پارکهای اکولوژیکی (اکوپارک) کارکردی کاملتر و با شاخصی پیشرفتهتر از نوع قبل خود رشد یافتهاند .هر چند این دو مفهوم
(پارک و باغ) از هم متمایزاند اما امروزه در بیشتر شاخصهها مشابه و مرتبطاند ،و آنچه اساسیست تعامل الگوهای این دو در جهت
ارتقاء عمکرد در اینگونه فضاها را فراهم میآورند.
لذا بطور کلی برای تأثیرات و عملکرد مطلوب پارکها ،تعامل با رویکرد باغهای شفابخش الزم میباشد تا بتوان این کمبودها را
مرتفعتر نمود .چراکه نتایج بدست آمده از تحقیق اینطور استباط میشود که پارکهای تهران ظرفیت خالی در محورهای عمده:
فرهنگ و آموزش  -زیبایی کالبدی ،طراحی اکولوژیکی با تکنولوژی  -طبیعت ،آسایش جسمی و روانی– زیستمحیطی را در بخش
طراحی و یا بازطراحی اینگونه پروژهها الزم دارد .همچنین با افزایش توجه به معیارهای چندگانه باغهای شفابخش و اکوپارک ،شاهد
باال بردن سطح کیفیت پارک های تهران بوده ،تا در نتیجه سالمت عمومی جامعه را افزایش و کاهش مشکالت شهری از جمله
(آلودگیهوا ،زباله ،ترافیک و دغدغههای فرهنگی) حاصل گردد.
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Abstract:
Healing gardens, orchards affecting the physical and mental health in hazardous environments
built around the fear of life today, in addition to education, health, traditional medicine and
medicinal plants, spiritual and mental tranquility brings to its users. Negative effects of physical
- psychological indoors, dark and crowded city on humans, such as: anxiety, depression, mental
fatigue and ..., regarding the design and performance of healing gardens in the built environments
is clear and obvious. In this study, through the analysis and interpretation of multiple and credible
sources, has attempted to identify important factors in healing gardens, To begin the healing
effects of the characteristics and components in any of the utilization and arenas, review. And,
secondly, also according to the characteristics and components of healing gardens, parks
adaptability through observation and questionnaire approach to healing gardens, park in Tehran
on 8 evaluated and placed user research, The strengths, weaknesses, adaptability and satisfaction
of users of parks identified and to improve the quality and performance of the park, this case will
be considered in the design and Redesigned. The results of this study indicate that Tehran's parks
in terms of healing and ecological characteristics in most levels, low or nonexistent. Thus, studies
need to design and redesign parks based on scientific principles makes clear.

Keywords: Healing Gardens, Healing and ecological characteristics, Tehran parks, General and mental
health.
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