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چکـیده
طبیعت عالوه بر بستر سکونت ،میتوا ند به معنا دادن محیط کمک نماید و هویت و کیفیت شهری را ارتقاء
بخشد .ماشینیشدن ،آسیب هایی بر پیکره طبیعت ایجاد کرد و بر رشد و توسعه اقتصادی شهرها سایه افکند و
منجر به ناپایداری شهرها شد .در این مقاله صحبت از شهری است که ابتدا طبیعت در طراحی و برنامهریزی آن
نقش داشته است .ارتباط روزانه انسان با طبیعت و حفظ ارزشهای زیستمحیطی و اکولوژیکی در این شهر و
شناخت تأثیر دوسویه انسان و محیط حائز اهمیت است .شهر طرقبه با دگرگونی کاربری زمینهای کشاورزی و
باغی به خدمات گردشگری مواجه است که به دلیل عدم برنامهریزی مناسب و ضعفهای زیرساختی در معرض
تخریب است .درنتیجه شکل بستر طبیعی طرقبه به دلیل توسعه کالبدی برای گردشگری در معرض تغییر
شکل قرار دارد .هرگونه پیشرفت در برنامهریزی و طراحی بیوفیلیک میتواند به سبک زندگی سبز منجر شود.
این نگاه ،میتواند رفتارهای محیطی شهروندان را تغییر دهد .اصالح رفتارهای محیطی در طراحی و برنامهریزی
به سمت شهر بیوفیلیک به معنای حرکت است ،حرکتی به سمت پایداری محیطزیست و پایداری شهر طرقبه.
روش مورداستفاده در این پژوهش ،کاربردی و شیوه مطالعه برچسب روش و ماهیت تحقیق ،توصیفی-تحلیلی
میباشد و نرمافزار  GISدر گردآوری اطالعات آن برمبنای مطالعه کتابخانهای و تحلیل محتوایی SWOT
بهصورت کیفی به کمک آمده است .در این مقاله با بررسی پارامترهای ماندگار در توسعه شهر بیوفیلیک،
پیشنهاد راهکارهایی در برنامهریزی شهر طرقبه جهت حفاظت از محیط طبیعی با نگاهی فراگیر به برنامههای
توسعه عمران شهری ارائه میگردد .نتایج پژوهش نشان میدهد که شهر طرقبه با اختصاص بیش از نیمی از
مساحت به عناصر طبیعی ،پتانسیل تبدیل شدن به یک شهر بیوفیلیک داراست و نقش مهمی را در توسعه
پایدار منطقهای دارد .هرگونه بهبود در حفظ عناصر بیوفیلی و زیرساختهای موجود و نیز بهرهگیری از دانش
اکولوژیکی و بیوفیلیک در برنامهریزی ،میتواند به افزایش فعالیتهای زیستمحیطی .تغییر نگرش برنامهریزی
در جهت زندگی سبز منجر شوند .تصمیمگیریها و سیاستهایی به صورت توسعه تدریجی و گامبهگام انجام
پذیرد تا برنامهریزان بتوانند در هر مرحله ،نقاط قوت و ضعف را مورد ارزیابی قرار دهند و نیز با بررسی و
شناخت توان محیط طبیعی و ظرفیتپذیری شهر طرقبه ،کنار استعدادهای محلی ،محدودیتهای توسعه را با
توجه به عوامل اکولوژیک بررسی نمایند .دیدگاه حفاظت از منابع طبیعی و اکولوژیکی بهعنوان پشتیبان
فعالیتها و نیز پشتیبان محیطزیست طبیعی ،به سمت توسعه پایدار شهری حرکت میکند.
واژگـان کلـیدی :طبیعت ،بیوفیلیک و اکولوژیک ،توسعه پایدار ،شهر طرقبه

 -1دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران
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انسانها برای حفظ سالمتی به تماس روزانه به طبیعت نیازمند هستند .تمایالت انسانها و اثرات نافذ محلههای سبز بر
سالمتی انسانها و جامعه و نیز رابطه قابل مالحظهای که بین عناصر طبیعی و سرسبز در زندگی محیطی مطابق با گزارشات
روانشناختی و سالمت روحی وجود دارد ،همه شواهد معتبری از رابطه بسیار قوی طبیعت در زندگی انسانها میباشد .محیطهای
زیست قابلدسترسی به طبیعت و با سابقه فضای طبیعی ،به ارتقاء ارزشها کمک خواهد کرد .بهطور مثال طبیعت به مراتب الزامات
زندگی کردن در یک محیط را قابل تحملتر میکند (زیاری ،رفیعی .)01 :0291 ،با گرمشدن بیسابقه کرهی زمین ،آلودگیها ،از بین
رفتن اکوسیستم ها و نازک شدن الیه ازن که از مهمترین پیامدهای بهرهگیری زیاد از طبیعت در راستای فعالیت تولیدی انسان و
مصرف کاال و خدمات هستند  ،تخلیه مقادیر زیادی آلودگی و پسماند در طبیعت قابل مشاهده است .همچنین نگاهی به حرکت
شتاب گونهای در جهان برنامهریزی شهری که ناشی از تئوری توسعه پایدار در شهرها میباشد برای مقابله با چالش های تغییر آّب
و هوا و توسعه اقتصادی مطرح شده است (فتوحی ،حاتمی نژاد .)0291 ،انسان شهرنشین امروزی ،به علت جدا شدن فضای سکونت
یا کار از زمین و استقرار آنها در ارتفاع ،سبب دوری از مهمترین نیاز به طبیعت و زمین شده است .زندگی در ارتفاعات و طبقه چندم
یک مجتمع  ،وی را از طبیعت دور ساخته و در ساخت محیط کالبدی زندگی جدید ،به همزیستی مسالمت آمیز انسان ،طبیعت و
معماری توجهی نشده است و نیز این عدم تعادل باعث بروز مشکالتی در زندگی شهری گردیده است .لذا همدلی و احترام به
طبیعت ،ریشه عمیق فرهنگی داشته و در معماری و شهرسازی سنتی ایران کامال مشهود است (بیطرف و همکاران .)0291 ،از میان
تمام مساعدتهای طبیعت به منظر شهری ،مسلما نقش درخت بیش از سایر عوامل است .رابطهای که درخت و فضای سبز وابسته
به آن با منظرشهری ایجاد میکند ،این همزیستی را رونق بخشیده و حضور آن در میان شهر مطبوع است(طبیبیان .)13 :0211 ،در
تاروپود یک شهر ،فضایسبز ،درخت ،ارتفاعات و زندگیهای طبقاتی به عنوان وجه تقابل با محیط ،با ساختمانها و عملکرد حاکم
برآن تأثیر شگرفی در هویت شهر میگذارد.

 -2بیان مساله
با پیدایش عصر صنعتی ،عقاید مربوط به پایداری بلند مدت بر آینده بالفصل و قابل پیش بینی متمرکز شدند .در دوره مدرن
رابطه بشر با دنیای طبیعت به نحوی تغییر کرد که به جای همزیستی با آن ،رابطه خود را با طبیعت به عنوان یک نوع مبارزه تلقی
نمود و درواقع هدف ،آزادی از وابستگی های خود به نظام های طبیعی شد و به نظر میرسید که فناوری ما را بدانجا خواهد برد که
از هرگونه وابستگی به این نظام رها شویم .همچنین رشد روزافزون جمعیت انسانی یکی از آشکار ترین عواملی بود که توانایی برای
پایدار ساختن شیوه زندگی را دراواخر 0991محدود میکرد تا اینکه در سال  0911کمیسیون جهانی محیطزیست وتوسعه سازمان
ملل ،گزارشی تحت عنوان آینده مشترک ما ،ارائه دادند که مفهوم پایداری برای پیوستن به جریان اصلی اندیشه زیستمحیطی و
اقتصادی بود و تعریف توسعه پایدار بدین شکل ارائه گردید :توسعهای که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدونآنکه توانایی
نسلهای آتی را برای رفع نیازهایشان به مخاطره بیندازد (امیریان ،حاتمینژاد .)22-۰1 :0211،تفکر دنیای متجدد ،انسان را موجودی
بیگانه با طبیعت میداند وخود طبیعت ،دیگر آغازگر حیات نیست ،بلکه تودهای بیجان و ماشینی است که درتصرف انسان زیستی
قرار گرفته است(گلپرور فرد.)31 :0290 ،
کلید رسیدن به برتری درطراحی پایدار ،داشتن درک وفهم از محیطزیست میباشد .محیطزیست بومی بهترین منبع الهام است.
توجه به شرایط اقلیمی ،مناظر و چشم اندازهای چشمگیر ،محیطهای کشاورزی و روستایی ،خطرات محیطی ،تنوع و هویتی که
برای توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد .توسعه و ساخت پایدار ،به کیفیت زندگی از طریق کارآمدتر کردن منابع طبیعی و
حفاظت از محیطزیست کمک میکند و آن را بهبود می بخشد .محیط طبیعی و شیوه های زیست سنتی و چشم اندازها هدف اصلی
و جاذبه های گردشگرپذیر میباشند که به منظور پایداری و توسعه صنعت اکوتوریسم ،حفاظت از محیطزیست و نگهبانی از
فرهنگ سنتی در اولویت قرار دارند .گردشگری پایدار و بیوتوریسم واژههای متنوعی هستند که برای گردشگری طبیعت یا
اکوتوریسم به کاربرده میشود(اکبری ،قرخلو .)0219 ،درواقع طبیعت میتواند به عنوان فرصت و هم تهدید برای یک شهرمطرح
شود .جایگاه طبیعت در پایداری شهر با درک و فهم مناسب از محیطزیست ،برای توجه به شرایط اقلیمی مهم بوده و نقش طبیعت
در بستر شهر پررنگ میباشد.با توجه به محدودیتهای پایداری در شیوه زندگی ،طبیعت و هندسه موجود درآن با نگاه فرصت
جهت رفع این محدودیتها و نیز توسعه پایدارجهت افزایش کیفیت زندگی قابل بررسی میباشد.

 -3روش شناسی پژوهش
روش تحقیق دراین پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی با هدف بررسی اصول و معیارهای شهر بیولوفیلیک و نقش آن در
راستای ارتقای کیفی ج هت پایداری شهر انجام شده است.به این صورت که چهار چوب نظری پژوهش با مطالعه اسنادی و
کتابخانهای مرتبط با برنامه ریزی و طراحی اکولوژیک ،بیوفیلیک و شرایط توسعه پایدار برای یک شهر سبز انجام گردیده وبا تحلیل
2

عوامل تاثیرگذار درکیفیت هر کدام بررسی گردیده است .قابل ذکرست که از دادههای کیفی جهت توصیف وتحلیل اطالعات
درجدول سوات استفاده شده است .بهطوری که نقاط قوت به عنوان فرصت در توسعه پایدار شهر و نقاط ضعف به عنوان تهدیدهایی
برای این پایداری ارائه میگردد .ابزارگردآوری اطالعات در این پژوهش ،نیز شامل تهیه جداول ،نمودارها ،تهیه بانکهای
اطالعاتی و  ....میباشد.

 -4چارجوب نظری پژوهش
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رشد قابل توجه جمعیت در شهرها وآسیب شدید به اکوسیستم ومحیطزیست ودر پی آن توجه به دیدگاه اکولوژیکی در سالهای
اخیر ،ترکیبی از محیطزیست طبیعی و محیطزیست انسان را رقم زده است .بهطوریکه پیامدهای دوری از طبیعت درشهرهای مدرن
امروزی با نارضایتی ساکنین همراه بوده ،عدم سالمت جسمی و روحی آنان ،افزایش مصرف انرژی و ازهمه مهمتر عدم پایداری
شهری را در پی داشته است .به دنبال این پیامدها برنامهریزان وطراحان شهری با پیشنهاد طراحی اکولوژیک با نگاهی به ارتقاء
کیفیت زندگی و حفظ منابع طبیعی انرژی با موضوع شهرسازی همگام و موزون با نظامهای طبیعی ،قدمی در مسیر برنامهریزی
برداشتهاند و در راستای آن طراحی شهرهای بیوفیلیک به توصیف وابستگی انسانها به طبیعت اشاره میکند .الهام از طبیعت و
کاربرد آن در محیطزیست انسانها وطراحی بیونیک نیزشاخهای دیگر از نفوذ طبیعت در زندگی انسانهارا نشان میدهد و در واقع
نگرش زیست محیطی و دانش شهروندان به عنوان زیرساختهای اصلی برنامهریزی دریک شهر منجر به اصالح رفتارهای
محیطی و نیز سبک زندگی سبز میشود.
با این نگرش وتوجه به الگوهای برنامهریزی وطراحی درعناصر شهری ،جایگاه طبیعت درخصوص رابطه با انسان دسته بندی
میگردد ،که با ارتباط دوسویه انسان با طبیعت ،انسان جزئی از طبیعت محسوب گردیده و کسب هویت مینماید .کافیاست که این
ارتباط به صورت پیوسته بوده و با نگاه طبیعتگرائی و تکمیل طبیعت ،رویکرد برنامهریزان را در جهت ایجاد نظام زیستی متناسب با
محیطزیست وطبیعت همسو گرداند .نیز طراحی ها با بررسی و ارتباط هندسه موجود در طبیعت و تحلیل آن با توجه به عملکردها و
نیازهای انسانها سازگار گردد .مهم است که نگرش برنامهریزان تنها درجهت بهرهبرداری نبوده و ارتباطی پیوسته و پویا ایجاد
گردد .دیدگاههای متفاوت باعث بروز رفتارهای محیطی و نیز سبک زندگی متفاوت میگردد .با این دیدگاه و ارتباط و نگرش
دوسویه به طبیعت ،سبک زندگی سبز ،ارتباط معناداری با برنامهریزی بیوفیلی برای شهرهای دارای پتانسیل خواهد داشت .با این
توصیف ،پایداری زیست محیطی را به تدریج با رویکرد آشتی محیطزیست شهرها با طبیعت و بهرهوری مناسب از منابع و
پتانسیل های موجود ایجاد نمود.شهر طرقبه به عنوان یک نمونه در نظر گرفته شده است که در بستر طبیعی با رویکرد مکمل در
کنار برنامه ها و استراتژی ها در جهت ارتقاء و پایداری زیست محیطی شهر به عنوان یک شهر بیوفیلیک در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته است.

 -2-4طبیعت شهر ،طراحی اکولوژیک و طراحی بیوفیلیک
از دیدگاه نظریه اکولوژیکی ،بشر جزئی ازمحیط یا اکوسیستم خود است .این اکوسیستم شامل اجزائی مانند محیط فیزیکی،
خاک ،آب ،پوشش گیاهی ،انسان و جامعه میباشد(زیاری .)00۰ :0292 ،مبنای جنبش باغ شهرها که توسط هاوارد آغاز شد درواقع
ترکیبی از شهر و روستا بود که دو مساله مهم را مطرح می نمود .اول ،از لحاظ رفع احتیاجات مردم ،که در خود همه چیز داشتند و
مسائل اجتماعی به طریق موروثی به آنها منضم شده بود و مبنای دوم این جنبش ،ایده خانه های فامیلی در فضای سبز با این
تفاوت که در آن به جای تکیه بر روابط اجتماعی بیشتر ،بر روی استقالل در زندگی شخصی تکیه شده است .در واقع در این
جنبش ،سعی بر آن است که زندگی خانوادگی را تا سرحد امکان از بینظمی شهرهای بزرگ جدا نموده و زندگی شهری را تا حد
باالیی با حاالت روستایی آمیخته سازد(بنهولو .)291-229 :0291 ،برنامهریزان شهری از جمله گدس ،لوییز مامفورد و رایت که
بنیانگذاران مکتب طبیعتگرایی بودند ،چارچوب نظری خود را بر پایه آزادی انسان و رهائی از محیط مصنوع ؛ استقرار در طبیعت
مطرح کردند و حفظ طبیعت و استفاده از تکنولوژی را شعار خود داشتند .به عقیده آنان هر شهر رشد طبیعی دارد و از محیط طبیعی
جدائیناپذیر است (زیاری .)01 :029۰،در پی آن در دوره مدرن در معماری با نگرش فراگیر دیده میشود که بین معماران
جامعترین رویکرد به نگرش فراگیر در آثار رایت مشاهده میشود .خانه آبشار نمونه بارزی از تلفیق کارکرد ،سازه و طبیعت در
معماری است وخالقانه چهار سامانه کالبدی ،کارکردی ،سازه ای و ایجادگر رادر راستای پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی
انسان بهکارگرفته است(نقره کار .)0293 ،از جمله حداقل دخالت در معماری طبیعی .به عقیده رایت هیچ خانهای نباید روی تپه
قرارگیرد ،بلکه باید جزئی و برآمده از طبیعت باشد .با رشد سریع شهرها و ورود به زندگی ماشینی و صنعتی که از نتایج دوران
مدرن بود ،طبیعت در زندگی انسانها کمرنگ شد ،زندگیهای طبقاتی و شهرهای عمودی جای خود را به شهرهای افقی داد .جسم
شهرها با بستر و زمینه طبیعی خود فاصله گرفت و حضور عناصر طبیعی در محیط پیرامون شهرها به علت فشردگی ،افزایش
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جمعیت ورشد فیزیکی شهر به فراموشی سپرده شد .در واقع با مداخله در نظام طبیعت ،باعث آسیب رساندن به نظم اکولوژیکی،
سالمت انسانها ،تولید آالیندههای فراوان در محیط زندگی گردید که پیامد افت کیفیت زندگی ،افزایش مصرف انرژِی ،نارضایتی
ساکنین شهرهارا به همراه داشت که از همه بااهمیت تر عدم پایداری شهری بودکه از مهمترین معیارها و سیاستهای برنامهریزان
شهری بوده است (نمودار .)0برای رفع این معضل شهری جمعی از طراحان و برنامهریزان ،طراحی اکولوژیک و بیولوژیک را برای
شهرها پیشنهاد نمودند.
پیامدهای دوری از طبیعت درشهرها

عدم پایداری
شهری

بیگانگی با
طبیعت

به خطر انداختن
سالمت روحی و
جسمی

تولید آالینده هاو
عدم کنترل آن

افزایش مصرف
انرژی

نارضایتی ساکنین

نمودار -۱پیامدهای دوری از طبیعت در شهرهای امروزی
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 -1-2-4طراحی اکولوژیک
طراحی اکولوژیک ،درواقع طراحی مسالمتآمیز و آمیخته با طبیعت میباشد .هدف از طراحی براساس اکولوژی ،طراحی برای
یکپارچهسازی محیطی بدون آسیب رساندن به طبیعت تعریف میگردد و اساس این نوع طراحی بر ویژگیهای بومی و محیطی تاکید
دارد .از نگاه بحرینی و مطابق منشور ،3111هفت اصل جهت بهبود وضع ودگرگونی درشهرهای کنونی مطرح شد .اصل دوم با
موضوع"شهرنشینی باید با نظامهای طبیعی موزون و هماهنگ باشد"(بحرینی ،)۰۰1 :0290 ،تاکید براین موضوع دارد ،که درعصر
کنونی بین رفتن منابع طبیعی و گونههای گیاهی ،باعث تهدید زندگی بشر شده است ،توجه به سازگاری اکولوژیکی
بسیارحائزاهمیت است .بهطوریکه حفظ مناظر و چشم اندازهای طبیعی ونیز ارتقاء فرهنگ انسانی در ارتباط با حفظ منابع طبیعی،
بهنوبه خود تأثیر مثبتی برکیفیت محیط زندگی خواهد داشت .نمودار ،3اصول طراحی اکولوژیک را با چهار اصل عنوان میکند.
اصول پایه در طراحی اکولوژیک

کاهش و دفع ضایعات

ارتقاءکیفیت محیط زندگی

افزایش منابع طبیعی
انرژی

بهینه سازی منابع طبیعی
و مصنوعی

نمودار  -2اصول طراحی اکولوژیک (منبع)muscalu,etal:2016:

 -2-2-4طراحی بیوفیلیک و بیونیک
طبیعت یک دارائی مهم برای یک شهر و محله است .واژه بیوفیلیا از دو جزء (بیو) 0به معنای زنده و (فیلیا) 3تشکیل شده است.
فیلیا به معنای احساس مثبتی که مردم نسبت به عادتها وفعالیتها و تمام چیزهایی که درطبیعت اطراف است ،دارند و ریشه یونانی
به معنای دوست داشتن طبیعت دارد (شریفی ،آذرپیرا .)029۰ ،مفهوم بیوفیلیا ،توصیف وابستگی ذاتی انسان به دیگر موجودات زنده
میباشد و اشاره دارد که انسانها یک سری نیازهای بیولوژیک در ابعاد فیزیکی ،ذهنی ،روحی واجتماعی برای ارتباط با طبیعت
دارند و این ارتباط با طبیعت ،رفاه شخصی و بهرهوری در روابط اجتماعی انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد (فتوحی ،حاتمی نژاد:
 .)0291انسان در طول زندگی خود به دنبال شبیهسازی مکانها و تجهیزات مورد نیاز زندگی ،الهام گرفته از طبیعت و محیطزیست
است .بیونیک و معماری آن علمی است که به اینگونه دیدگاهها میپردازد و الهام از طبیعت و جانداران را در زندگی بشر تعریف
میکند (گلپرور .)090 :0290 ،در واقع کاربرد طبیعت در تکنولوژی است که نام بیونیک به خود گرفته است.
تیموتی باتلی 2معتقد است که محیطهای زیستی که قابلیت دسترسی به طبیعت را دارند ،به ارتقاء ارزشهای دیگر کمک
میکنند .از نظر باتلی شهر بیوفیلیک ،شهری است که ابتدا طبیعت در طراحی ،برنامهریزی و مدیریت آن به کار میرود و با تقلید از
طبیعت ایجاد میگردند .همچنین بهترین شهرها را از لحاظ رشد طبیعی مکانهایی میداند که شیوه زندگی رشد طبیعی را تقویت
کند .طراحی بیوفیلیک در واقع تالشی است برای از بین بردن شکافی است که بین معماری مدرن (امروزی) و نیاز انسانها به
1 bio
2 philia
3 Timothy Beatley
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جدول  -۱شاخصهای شهر بیوفیلیک (از نگاه برنامهریزان شهری)
شاخصهای شهر بیوفیلیک (از نگاه برنامهریزان شهری)
وجود شبکه یکپارچه زیست محیطی متصل
درصد مساحت زمین شهر در طبیعت
درصد پوشش جنگل (طبیعت آزاد) در شهر
سرانه مسیرهای پیاده روی
فعالیت های طبیعت دوستی:
 oعضویت در انجمن های طبیعت ،بازسازی طبیعت و تالش های داوطلبانه
 oدرصد وقت ساکنینی که در بیرون سپری میشود
 oدرصد ساکنانی که بهطور فعال باغبانی دارند
 oمیزان زنگ تفریح و زمان بازی در فضای باز مدارس
 oنگرش ها و دانش طبیعت دوستی
تصویب یک طرح یا استراتژی عملی برای شهر از جهت تنوع زیست محیطی
گسترش سازمان های پشتیبانی طبیعت دوست محلی مانند موزه تاریخ یا باغ های گیاه شناسی
آموزش های زیست محیطی
اختصاص بودجه برای حفاظت از طبیعت ،آموزش و بازسازی طبیعت
ساخت و ساز و طرح های برنامهریزی ،ابتکارات فضای سبز
حمایت از پروژه های مرتبط با طبیعت
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برقراری ارتباط با جهان طبیعی به وجود آمده است .طراحی بیوفیلیک ابتکاری است که بر اهمیت نگهداری ،باال بردن و ترمیم
تجربه سودمند استفاده از طبیعت در محیط ساخته شده تاکید میکند(بیطرف ،حبیب .)0291 ،تمام مفاهیم شهرهای بیوفیلیک یک
چیز مشترک دارند ،که همان دسترسی بهطبیعت است که بهطور مساوی برای همه ساکنان قابلدسترسی میباشد (زیاری ،پوراحمد،
 .)3101نیاز بشر به همبستگی و پیوند با دنیای طبیعی نیازی فطری بوده و باعث افزایش کیفیت زندگی میشود .مفهوم بیوفیلیک
به این موضوع اشاره دارد که انسانها نیازمند ارتباط نزدیکتر با طبیعت وایجاد شهرهایی با حساسیت بیشتر نسبت به محیط طبیعی
میباشند .شهرهایی که لبه رودخانه در مجاورت بافت شهری قراردارد ،رویکرد بیوفیلیک نقش مهمی را در ایجاد چنین رابطهای
ایجاد میکند .تا ماهیت طبیعی آنرا حفظ نموده و ارتقاء دهد (میرغالمی وهمکاران.)0292 ،
طراحی بیوفیلیک یکی از رویکردهای جدید در معماری و شهرسازی امروز است که درپی طراحی با استفاده از عناصر طبیعت
صورت میگیرد و باعث افزایش بهرهوری ،بهبود عملکردهای ذهنی و جسمی سالمت میشود (پیرمحمودی ،فروزان  .)0299 :در
واقع شهر بیوفیلیک رویکردی مکمل درکنار راهکارهایی برای پایداری زیست محیطی شهرها میباشد که در دهه های اخیر مورد
توجه برنامهریزان و طراحان شهری واقع شده است.چنین شهری پراز فضای سبزاست که شهروندان آن را میبینند و احساس
میکنند ،شهری مملو ازعناصر طبیعی فراوان و دردسترس .شاید بتوان واژه شهر سبز را برای شهر بیوفیلیک نیز بکار برد .چشم انداز
شهر های بیوفیلیک با رویکرد طبیعت ،سرمایهگذاری از تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،سیستمهای ساختوساز با انرژی کارآمد،
سالمتی جسمی و روحی ساکنان و درواقع ایجاد پایداری شهری میباشد .اینگونه شهرها مستقیما بر روی طبیعت تاکید دارند و
فراتر از یک شهر زیستی را تعریف میکنند .بهنظر باتلی ،شهر طبیعتدوست ،از طبیعت یاد میگیرد ،سیستمهای طبیعی را
شبیهسازی میکند ،طرحها و برنامهها را با طبیعت ترکیب میکند و در واقع عشق و مراقبت از طبیعت را از ارزشهای اصلی یک
شهر بیوفیلیک بر میشمارد .تمام مواردذکرشده در اجتماع و اقتصاد شهر تأثیر گذاشته و بههمین منظور ده شاخص یک شهر
بیوفیلیک مطابق جدول  0معرفی میگردد.

(منبع :زیاری ،رفیعی )0291 :

 -3-2-4الگوهای طراحی در عناصر شهری
رابطه انسان با طبیعت و محدودیتهای طبیعت بر انسان بهگونه ایست که طبیعت با وجود تمام جذابیتها برای حضور انسان
محدودیتهایی دارد .اوال انسان نمی تواند خود را با تمام شرایط طبیعت وفق دهد و در مواردی به ناچار از طبیعت جدا میشود و در
محیطی دیگر سکنی میگیرد .دوم ،بینش و تفکر انسانها در مورد طبیعت وجایگاه آن متفاوت است .این دو عامل ،باعث
شکلگیری محیطهایی متفاوت در دل طبیعت میگردد .اقلیم ،شرایط جغرافیایی خاص در هر منطقه ،تامین حداقل آسایش به لحاظ
اقلیمی ،بخشی از این نگاه و تفاوت کالبدی را شامل میشود .نقرهکار( )0293معتقد است رابطه انسان با طبیعت در چهار نظریه با
چهارنوع ارتباط دسته بندی میشود.ارتباط اول از نظر نقرهکار ،گسسته و یک طرفه است با نگاه مصرفی و مصرفگرایی که از نظر
وی انسان از طبیعت ،به عنوان ابزار استفاده می کند و ارتباط یک سویه دارد و ریشه بحران طبیعت امروز جهان را این نگاه یک
سویه تعریف میکند .ارتباط دوم یا دو سویه انسان با طبیعت که به اعتقاد وی در این نظریه انسان یک جزء در کل طبیعت میباشد
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و برای کسب هویت باید با طبیعت همسو گردد .طبیعت یک کل در نظر است .ارتباط سوم را پیوسته میداند ،همچون ارتباط اجزا
یک طبیعت و انسان ،بخشی از آن .و در نهایت در چهارمین نوع ارتباط با طبیعت این رابطه را ارتباط فراسامانه ای با طبیعت تعریف
میکند که ارزش طبیعت رادر هماهنگی و هم سنخی باسرشت انسان میداند و ارتباط فراگیر انسان با طبیعت (نقره کار.)0293 ،
جدول  -2انواع نظریه در ارتباط انسان با طبیعت
انواع نظریه در ارتباط انسان با طبیعت
نظریه
سلطه بر طبیعت
طبیعت گریز
طبیعت گرا
تکمیل طبیعت

مبانی نظری
انسان خارج از طبیعت – چیرگی بر طبیعت
انسان خارج از طبیعت  -گسسته
انسان بخشی از طبیعت – نظام زیستی مشابه
طبیعت جزئی از انسان و هویت خود را از آن کسب میکند

رویکرد عملی
تضاد
رودررویی با طبیعت
بیارتباطی
جداییازطبیعت
هماهنگی
یکی شدن با طبیعت
تکمیل
تکمیل

منبع  :نگارندگان .برگرفته از نقره کار0293 ،
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نقره کار ارتباط هندسه طبیعت با هندسه معماری را درسه دسته ارزیابی مینماید که عبارتند از الگوبرداری ،تضاد ،هماهنگی
وتکمیل (نقرهکار .)311 :0291 ،استفاده و تحلیل هندسه طبیعت در آفرینش فضای زیست انسانها کاردشواری است و توانایی
تحلیل و ارزیابی باید با نوع عملکرد و نیازهای مادی و روحی انسانها هماهنگ و سازگار باشد .تحلیل انسان از طبیعت و نمودهای
آشکار بر پایه دیدگاههای برنامهریزان و طراحان با رویکردهای متفاوت در دورههای مختلف اسکان بشر به چشم میخورد .طوریکه
در طول زمان ،گاهی طبیعت با زندگی انسانها عجین شده و گاهی ارتباطی گسسته ایجاد نموده است .گاه این ارتباط چنان پیوسته
است که طبیعت ،پایه هویت شده و شرط مانائی و هماهنگی درعجین شدن با طبیعت در زندگی انسانها قابل رؤیت است و درواقع
احترام به حقوق طبیعت که از اصول فراموش شده تمدن معاصر است در برخی شهرها دیده میشود.
گاهی در دیدگاههای طراحان معماری و برنامهریزان شهری فقط ارتباط مصرفی و یک سویه با طبیعت به منصه ظهور رسیده
است که از پیامدهای معماری و شهرسازی مدرن میباشد .دراین نوع نگرش ،تنها طبیعت جهت بهرهبرداری و چیرگی ،در سلطه
طرح های شهری قرارگرفته است و ارتباطی گسسته و کامال جدا بین طبیعت و انسان در طرحها دیده میشود .اصل موضوع
آنجاست که با دیدگاههای متفاوت ،رفتار بهرهبرداران نیز نسبت به طبیعت تغییر میکند و این وابستگی کامال به ارتباط معنایی
گسسته یا پیوسته بستگی دارد .پروژه های زیادی با این نگرش ها طراحی و اجرا شده است .نمونه هایی از آن در ارتباط با طبیعت
در جدول  2آمده است.
جدول-۳ارتباط با طبیعت
نظریه

نمونه طراحی شده

سلطه بر
طبیعت

طراحیباغهایگمشده-پیترآیزمن
باغ سازی فرانسوی

طبیعتگریز

باغهای انگلیسی -باغ بلنهایم

طبیعتگرا

باغهای ژاپنی – تادائو آندو

مبانی نظری

عناصر طراحی
الیه هایی جدا شده از زمین و دارای هویت
طراحیمقابلهجونسبتبه طبیعت،
مستقل
سامان شکنی
مجسمههای سمبلیک ،تزیین درختاندرحد مجسمه
هندسه متفاوت در کنار هم بدون ارتباط باهندسه ضرورتی برای هماهنگی یا تضاد
بین معماری و طبیعت ندارد
طبیعت
ترکیب مناسب بین شن ،سنگ ،آب و عناصر
احترامبهنحوهارتباطبین اجزاء
تزئینی
منبع :نگارندگان ،برگرفته از نقره کار0291 ،

 -4-2-4الگو برداری و طراحی شکلی در عناصر شهری از طبیعت (استفاده غیر مستقیم از طبیعت)
گاهی معماران و طراحان شهری به لحاظ فرم و کالبد از اشکال و فرم های طبیعی استفاده مینمایند .برای تاکید بر روی
طبیعت از عناصربرجسته وترکیب با تکنولوژی بهره میگیرند .بهطور مثال آنتونی گائودی(0معمار اسپانیایی) درطراحی ساختمانهای
کازامیال ،کاساتبلو وهمچنین طراحیهای محیطی پارک گوئل ،ترکیب فرم هایی ایده گرفته از گیاهان و جانوران را به نمایش
میگذارد.این پارک شهری بین سال های  0911تا  090۰در فضایی به وسعت حدود  01هکتار در بارسلون بنا شده و یکی از
پربازدیدترین مناطق در جنوب اروپا برگرفته ازطبیعت و عناصر طبیعی به شمار میرود (تصویر .)0همچنین الگوبرداری شکلی از
طبیعت در سازه بناهای یک شهر مشهود است .طرح پیترآیزنمن درسال3119با ایده از چین خوردگیهای زمین ،طرحی برای شهر
فرهنگی گالیسیا ،مجموعه فرهنگی سانتیاگودکومپوستال ایجاد نمود(تصویر ،)3بهطوریکه با ایده طراحی شهری قرون وسطایی
Gaudi
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وانطباق آن با هندسه وتوپوگرافی سایت دردامنه کوه وایجاد یک شبکه مدول دکارتی ،این مجموعه را طراحی و اجرا نمود.
همچنین سازه های ورزشگاه پکن با ایده از النه پرندگان و ساخت سازه های عظیم ،همه تاکیدبر بهکارگیری الگوهای شناخته شده
از طبیعت را دارد.

تصویر :۱راست.پارک گوئل در اسپانیا –براساس طبیعت طراحی شده
تصویر  :2سایت شهر فرهنگی گالیسیا که براساس توپوگرافی طراحی شده
تصویر: ۳چپ.باغ جهان نما در شیراز-هندسه در طراحی

 -3-4نقش فضای سبز در برنامهریزی و طراحی شهری(استفاده مستقیم از طبیعت)

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

باغ های ایرانی نمونهای دیگر از شیوه رشد طبیعت بر اساس نیازهای انسان میباشد.در طراحی باغ ایرانی الگوهای هندسی
انسان دوستانه به صورت تحمیلی دیده میشود و الگوی رشد درختان و فضای سبز در محورهای باغ مطابق الگوی هندسی طراحی
شده است .خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود فضایی را ایجاد میکرد که باعث بقاء و پویایی بستر طبیعی میشد .باغ جهان نما
در شیراز(شکل شماره )2و باغ ماهان در کرمان نمونه های خوبی دراین موضوع میباشند(روحیزاده وهمکاران.)0291،
امروزه شاهد ابداعات و طراحی های هستیم که با الهام از طبیعت انجام شده است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود.
طراحیهای اقلیمی مطابق با شرایط آب و هوایی ،معماری و شهرسازی خاک که در سرزمینهای کویری صورت میگیرد ،نشان از
توجه به طبیعت میباشد .گاهی الگوهایی در طبیعت یافت میشود که نحوه زندگی جانوران را بیان میکند که با بررسی این الگوها
میتوان به بقا و پایداری زندگی اینگونه از جانداران پی برد و ایده هایی باشد برای اسکان بشر .بهطور مثال حرکت دسته جمعی
ماهیان ،شیوه حرکت آزاد ،ایدههایی را برای زندگی در مکانهای ساحلی مورد توجه قرار میدهد .و یا نحوه زندگی و خانهسازی
زنبورها ،استفاده از مدول و نظمی که در ساخت کندو یافت میشود ،شهری کوچک با دنیای بزرگی از علوم که سرشار از اصول
هندسی می باشد.با بررسی هر یک از این موارد و کشف هندسه پنهان موجود در نظام طبیعت ،مشخص میگردد که همگی بیانگر
علم بیونیک می باشند.

فضاهای سبز شهری با این هدف که بتوانند احتیاجات تفریحی و سالمتی افراد محلی را برآورده کنند ،در دورههای مختلف و
با کیفیتهای متفاوت در برنامهریزیها دیده می شود .از زمانیکه محدودیت در ایجاد فضای سبز اتفاق افتاد و برای آن تعیین ضابطه
شد ،مشکالت زیست محیطی واجتماعی به سراغ شهرها آمد.محله ها از طبیعت گریزان بودند و فقط نگاه مصرف گرایی حاکم بر
آن بود  .فضای سبزی که مسائل اکولوژیکی را برطرف کند و فضای عمومی اجتماعی در محالت را رقم بزند خبری نبود و این
شروع بحران بود که در دوره مدرنیته اتفاق افتاد .بلند مرتبه سازیها و زندگی طبقاتی نقشی از طبیعت را به دنبال نداشت.
آنچه که کمبود آن در شهرها دیده میشود ،وجود یک نگرش نسبت به فضای سبز و درک این نکته که فضای سبز با ایجاد
ساختارسبز درشهر میتواند بهعنوان منبعی طبیعی به نفع ساکنین ،بهمنظور پایداری بیشتر بکار رود (آنه آر.)3112 ،طراحی شهری
بیوفیلیک با نگاه بر طبیعت عالوه برآن که برزیباسازی تاکید دارد ،میتواند پیگیر کسب سرمایه ازمزایای مستقیم و غیرمستقیم
استفاده از طبیعت به عنوان یک شاخص عملکردی ومفهومی بهره ببرد (میرغالمی وهمکاران .)0292 ،طرحهای ساختار شهری باید
در سطح یک شهر گسترده باشد و برنامههای ویژه محلی برای آن بهنحوی تعریف شود که با تغییر به سرعت شرایط اجتماعی و
زیست محیطی در شهر ،رویکردی همسان برای برنامهریزی ،طراحی ،مدیریت و نیز سرمایه گذاری فراهم گردد چراکه این ساختار
سبز شهر به عنوان پتانسیل موجود به افزایش پایداری محیطی کمک خواهد نمود.

 -4-4تأثیر عملکرد انسان بر محیط و اثر محیط بر انسان
مهمترین تغییرات در جهان در طول قرن گذشته از انواع مختلف مشکالت محیطی حاصل شده است .پیرو بررسیهای صورت
گرفته سیاره زمین در معرض بحران زیست محیطی قرار دارد .این بحران با سه موضوع اصلی درزندگی بشر اتفاق افتاده است.
 -0رشد سریع جمعیت بشر و فعالیت اقتصادی مرتبط با آن
 -3از بین بردن منابع غیر قابل تجدید
 -2آسیب گسترده و شدید به اکوسیستم و تنوع زیستی
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برخی از مشکالت زیست محیطی ناشی از مشکالت ایجادشده از طراحی شهری بوده است .طراحی میتواند از روشهای
مختلف تأثیر زیادی بر محیطزیست داشته باشد .این به این دلیل است که هر تصمیم طراحی ،نوعی تصمیم زیست محیطی است.
طراحی یک نتیجه از چگونگی انجام امور است و جهان توسط طراحان شکل گرفته است .متاسفانه ،در بسیاری از برنامه ها ،اثرات
زیست محیطی در مرحله طراحی نادیده گرفته شده است .بسیاری از اقدامات در زمینه طراحی با اصول طراحی ناپایدار صورت
گرفته است( .)Celik, 2013به عنوان یک نتیجه از روند روبهرشد چشم اندازهای اکولوژیکی در طراحی ،تغییرات قابل توجهی در
حرفه معماری و شهرسازی در دهههای اخیر از طریق حرکت به یکپارچه کردن دیدگاه های زیست محیطی رخ داده است( همان).
با مطالعه درسطوح مختلف محلی و منطقه ای ،مالحظه میشود که چشماندازها توسط انسان و بهرهبرداران تغییر شکل داده است.
فعالیتهای بشر باعث تغییرشکل و گاهی تخریب محیط و طبیعت شده و صحبت از محیط طبیعی گاه دشواراست .توسعه فیزیکی و
کالبدی شهرها با برنامهریزی و طراحیهای انجام شده باعث ازبین رفتن مراتع ،زمینهای کشاورزی ،رودخانهها گردیده است .برای
مثال تغییر جهت رودخانهها ،تسطیح عوارض طبیعی ،تخریب جنگلها ،کاهش آب رودها و تخریب چشماندازها نمونه های از مداخله
و تاثیرعملکرد انسان بر محیط میباشد .همچنین تأثیر محیط بر زندگی انسان ،درمطالعات جغرافیایی شامل پدیدههای طبیعی و
محیطی ناشی از اقلیم و سیل وآثار محیطی می باشد که برآیند این تاثیرات در توسعه و پایداری یک محیط نقش بسزایی
دارد(پوراحمد .)19-19 :0292 ،بررسی واکنش انسان بر محیط با درک صحیح از تغییرات و عواقب آن به عنوان یک مؤلفه کلیدی
در استراتژیهای موفقیتآمیز موثر است و اثرات آن تغییر را تقویت نموده و یا کاهش میدهد.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

 -5-4پایداری شهر
مفهوم توسعه پایدار تعاریف زیادی را تجربه کرده است .ازنظر گروهی ،ارزش طبیعت ،مستقل است از نیازهای انسانی .گروهی
دیگرمحیطزیست را سرمایه طبیعی میداندو بهطور جدی مخالف جایگزینی قوی بین سرمایه طبیعی و اقالم سرمایه میباشند.
دستهای دیگر ،توسعه اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،بهرهوری و حفظ محیطزیست را شعار پایداری قرار داده و عنصر اصلی توسعه
پایدار را ،آشتی میان توسعه ومحیطزیست ،ترویج توسعه یکپارچه و تصمیم گیری ،هر دو در سطح جهانی و منطقه ای ،ملی یا
محلی میدانند .توسعه پایدار به معنای روش های توسعه اقتصادی ،اجتماعی است که پایه و اساس آن ازتعادل بین سیستمهای
اجتماعی ،اقتصادی و عناصر سرمایه طبیعی سرچشمه میگیرد .توسعه پایدار به یک دوره نامحدود ،بدون زوال یا تغییرمحیطی و
ارتقای کرامت
انسانی اشاره دارد) .(Fun,chiun,2014اگرچه در ابتدا توسعه پایدار به معنای راه حل برای این بودکه بتواند بحران زیست
محیطی ناشی از صنعتی شدن و تخریب محیطزیست راکنترل نموده و درنهایت از محیطزیست محافظت نماید .ویژگیهای اساسی
پایداری عبارتند از :الف) عدالت که منجر به توزیع منصفانه هزینهها و منافع توسعه میشود ،میان نسلها و ملتها .ب) رویکرد
بلندمدت که شامل نیازهای آینده است .ج) تفکر سیستمیک شامل درک تعامالت زیست محیطی و اقتصاد
( .)muscalu,etal:2016درخصوص پیوند میان توسعه و محیطزیست ،بدون محدودیت در مورد آرمانگرایی توسعه پایدار و
معموالً تجویز مدیریتی باید به پتانسیلهای موجود به عنوان بخشی از اقتصاد در منطقه توجه نمود بهطور مثال گردشگری در
مناطق دارای پتانسیل ،نوعی سرمایه گذاری است که در توسعه پایدار نقش بسزایی دارد ) .(Sharpley,2009همانطورکه
میلرجی.تی 0درخصوص زیستن درمحیطزیست معتقدست رویکرد اساسی نسبت به چگونگی استفاده وبهرهگیری از محیط ،نقش
اساسی دربرنامهریزی و مدیریت ایفامیکند .ازنظروی نحوه استفاده از منابع طبیعی با سه دیدگاه اقتصادی ،حفاظتوذخیره،
وبومشناختی(اکولوژیکی) تعریف میشود که دیدگاه سوم درواقع برقراری و ایجاد تعادل میان بهرهبرداری و حفاظت محیط طبیعی
میباشد .که این میتواند یکی از بهترین دیدگاهها برای مفهوم توسعه پایدارباشد .تجربههای جهانی گردشگری نیز نشان میدهدکه
بدون توجه به ایجاد تعادل میان توسعه گردشگری وحفاظت از ارزشهای محیطی و اکولوژیکی نمیتوان به دنبال توسعه پایدار
بود(سعیدنیا ،مهدیزاده .)۰9 :0290،همچنین گزارشهای اقتصادی گردشگری نشان میدهد که سرمایهگذاری در گردشگری سبز
باعث رشد اقتصادی ،کاهش فقر وایجاد اشتغال میگرددو ایجاد مشاغل سبز جدید مربوط به مدیریت محیطزیست باعث تحریک
در نیروی محلی میگردد.که البته نیازمند سیاستهای مناسب بوده و تصمیمگیریها ،نقش کلیدی درحرکت به سوی گردشگری سبز
پایدار بازی میکند(سازمان جهانی گردشگری .)0۰1 :0292،معروفترین و ماندگارترین تعریفی که از توسعه پایدار برجای مانده
است ،بیان میدارد« :توسعهای ،توسعه پایدار محسوب میگردد که ،نسل امروز ،بدون بهخطر انداختن توانایی نسل آینده در برآوردن
نیازهایشان ،نیازهای فعلی خود را نیز پاسخ گویند») )Sharpley & Telfer,2008با توجه به ادبیات مرتبط با مبانی نظری ،مدل
مفهومی زیر ارائه گردیده است.

1 G.T.Miller
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پایداری شهر
اقتصاد
سبز

زندگی
سبز
طراحی
بیوفیلیک

طراحی،نگرش
وفعالیت
طراحی
بیونیک

طراحی
اکولوژیک

زیرساخت ها ،استفاده مستقیم
و غیرمستقیم از طبیعت
عناصرشکلی
و الگوهای
هندسی

محیط
زیست
طبیعی

دانش،
برنامهریزی
عملکرد انسان
برمحیط

اثرمحیط
بر انسان

فضای سبز

نمودار  :۳مدل مفهومی (منبع  :نگارندگان)۱۳۳۱ ،

 -5معرفی منطقه مورد نظر  -شهرطرقبه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

شهرطرقبه ،یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی درفاصله 1کیلومتری ازشهرسه میلیون نفری مشهد ودر دامنه کوه های
بینالود با مساحت حدود 02۰2هکتار واقع شده است .این شهر ،دارای قابلیتها و استعدادهای طبیعی منحصر به فردی میباشد که
ازسرمایه های طبیعی با مؤلفههای گردشگری برای ساکنین و زائرین مشهد محسوب میگردد .ریشه نام طرقبه ،از «ترغبذ»
میباشد که از دو بخش «تُرُق» و «بَذ» تشکیل شده و معنای آن ،آبادی بزرگ است .شهرطرقبه به دلیل توسعه سریع ،درزمینه
های مختلف به شدت دچارتحول گردیده است و به صورت خطی در امتداد محوراصلی ارتباطی مشهد به طرقبه رشد نموده و
متصل شده است .در گذشته طرقبه یکی از روستاهای کوچک و خوش آب و هوای طوس بوده که به عنوان ییالق در نیمه اول
سال مورد استفاده قرار میگرفته است .اما امروزه و پس از گذر زمان ،طرقبه به شهر کوچک سبز و زیبایی تبدیل شده که دارای
امکانات تفریحی و گردشگری بسیاری بوده و توانسته توجه ساکنین مشهد ونیزمسافران و زائران را به خوبی بهخود جلب
نماید.درسالهای اخیر رویکرد سودجویانه به محدودههای دارای ارزش طبیعی که ثروت پایه طرقبه در امر گردشگری را شامل
میشود ،شدت گرفته است وبه علت کمبود برنامههای مناسب ،دچارآسیب شده است .ازسال021۰طرح توسعه وعمران ناحیه
مشهدبا شناخت عوامل مهم زیستی که شامل انسان ،فضا( طبیعت) و فعالیت میباشد ونیز با توجه به روند رشد و توسعه با
برنامه ریزی اولویتها و امکانات نسبت به تدوین سیاستها و ارائه راهبردها اقداماتی نموده است(مشاورفرنهاد .)0211 ،مطابق
برنامهریزی انجام شده درسال ،021۰محورهای توسعه بهصورت ناپیوسته وبرحسب قابلیت واولویت های توسعه به سه دسته
خدمات گردشگری ،کشاورزی(باغداری) و صنعت(صنایع دستی) تقسیم شدهاند.

تصویر  ۵و  ۶و  -۷نمایی کلی شهرطرقبه – پالت رنگ شهر طرقبه درفصول مختلف

همچنین طرح راهبردی گردشگری طرقبه وشاندیز که درسال 0212توسط مشاور بافت شهر انجام گردیده ،تاکید زیادی
برحفاظت ازمنابع با ارزش طبیعی محدوده داشته است .محدوده مورد مطالعه به لحاظ اهمیت نقش گردشگری و برخورداری از
پتانسیلهای طبیعی منحصر به فرد ،واجد امکانات ویژه و متمایزی است ،این درحالی است که بررسیهای اولیه حاکی از آن بود که به
دلیل عدم نظارت کافی در محدوده و عدم وجود ضوابط مشخص و منسجم جهت پیشگیری و کنترل توسعه ،فرسایش وتحلیل
طبیعت موجود با ساخت و سازهای غیرقانونی در حال افزایش بوده است ،لذا توسعه بدون برنامه از پیش اندیشیده شده و نیز عدم
توجه به طبیعت منطقه و ظرفیتهای اکولوژیک پیشبینی شده برای آن در طرحهای باالدست به عنوان تهدید جدی برای
شهرطرقبه بهشمار میرفت .نقشه شماره  0تقسیم بندی اراضی طرقبه را نمایش میدهد.
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نقشه  :۱تقسیم بندی اراضی طبیعی سبز و باز طرقبه ( ۱۳۳۱ -ترسیم :نگارندگان)

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

اولین برخورد د ر طرح توسعه و عمران شهر طرقبه که واجد ارزش بسیار بوده ،ترکیب جذاب محیط طبیعی با بافت شهری بود
تا ضرورت حفاظت از محیط طبیعی به عنوان یکی از اهداف کالن طرح جامع شهر طرقبه به منظور حفظ هویت روشن شود.
درفرایند مطالعات طرح توسعه توجه به اهداف توسعه پایدار درسطوح طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و با تاکید بر انعطاف
پذیری ،تحقق پذیری صورت پذیرفته است .جمعیت ساکن شهرطرقبه با توجه به ویژگیهای خاص این شهر به لحاظ آب و هوایی و
استفاده از مناظر طبیعی از سه دهه پیش روبه افزایش است .سال  0292به عنوان مرجع درنظرگرفته شده ودرجدول ۰جمعیت
ساکن طرقبه در سه دوره بررسی میشود.
جدول  -4جمعیت ساکن در طرقبه
جمعیت ساکن در طرقبه
(0292سرشماری)

(0212سرشماری)

1901

02311

(0291غیررسمی)
31991
منبع :طرح جامع توسعه شهری طرقبه0299

طرقبه به عنوان مهمترین گردشگاه طبیعی مشهد دارای گونههای گردشگری و اسکان موقت به صورت نمودار 2میباشد.
گونه های اسکان موقت و سفربه شهرطرقبه

مذهبی(امامزاده
یاسرناصر)

رستورانها و
پذیراییها

عرصههای طبیعی
تجهیز شده

ویالها و
خانههای دوم

طبیعت وعرصههای
طبیعی

نمودار :۳گونه های سفر واسکان موقت در طرقبه

مهمترین الگوها و رفتارهای گردشگران به شهر طرقبه به صورت گردش سواره و شهرگردی ،استفاده از رستورانها و
پذیراییها در مناطق ییالقی و گردش در عرصه های طبیعی در حاشیه رودخانه وبند گلستان میباشد .وجود رودخانه درامتداد محور
مشهد-طرقبه ،چشم انداز مناسبی را جهت توسعه کالبدی نظیرساخت ویالها ،رستورانها ونیز اقامت موقت جهت گذران اوقات
فراغت درحاشیه رودخانه و سد گلستان ایجاد نموده است(تصویر .)1همچنین سدچالیدره که درسالهای اخیرایجادشده است ،دارای
دریاچه وتله کابین از نقاط جاذب درمحدوده مورد مطالعه میباشد(تصویر.)9
بافت بومی منطقه شامل باغات میوه وزمینهای کشاورزی است که بخش اعظمی از مساحت شهرستان طرقبه را شامل
میشود .با بررسی شاخصها و عناصر طبیعی مهم درجذب ساکنین موقت و دائم ،چهار پارامتراصلی که طبیعت منطقه را تحت تأثیر
قرارداده و درشهر طرقبه به عنوان عناصر جاذب سنجیده میشود ،درجدول شماره  2دسته بندی میگردد.
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تصویر :۳سدچالیدره وتله کابین

تصویر :۱بندگلستان

جدول  -۵بررسی پارامترهای طبیعی ،عناصر شاخص در طرقبه

روستاهای کنگ ،ازغذ ،حصار ،دشت ارغوان
پارک پونه -پارک تمشک
باغهای آلبالو وگیالس وآلو -باغ رستورانها
سد چالیدره -بندگلستان
رودخانه فصلی
منبع :نگارندگان0291 ،

 -6یافتههای تحقیق
حفاظت از منابع طبیعی و بکارگیری اصول صحیح در برنامهریزی و طراحی شهری به دوام منابع طبیعی کمک نموده و شرایط
بقای یک شهر را برپایه شهر بیوفیلیک تضمین میکند .در برنامه توسعه پایدار ،حفظ فرایندهای زیست محیطی و بیولوژیک
حائزاهمیت است .با توجه به زیرساختهای موجود در طرقبه که به صورت طبیعت سبز و طبیعت بیجان در اختیار مدیران و
برنامهریزان شهری قرار دارد ،عناصر شاخص و موثر در این شهر را میتوان به دو دسته باغات و مزارع و فضاهای سبز موجود و
دیگری را با هندسه های طبیعی و پیچیده عناصر طبیعی نظیر توپوگرافی و مسیر جریان آبها دسته بندی نمود (نمودار)۰
کالبد بیوفیلیک و طبیعت سبز

باغات و مزارع

پارکها و فضای سبز

طبیعت بیجان  /هندسه عناصر طبیعی

توپوگرافی

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

0
3
2
۰

پارامترهای طبیعی
(محیطزیست طبیعی)
توپوگرافی و طبیعت بکر
پارکها و فضاهای سبز
باغات طبیعی
راکد
آب
درجریان

عناصر شاخص موجود
(محیطزیست طبیعی)
کوه ،تپههایسنگی ،دشت
طبیعت سبز
باغات و درختان فصلی
دریاچه های مصنوعی
آب در جریان

نمونه موردی موجود در طرقبه

آب درجریان وراکد

نمودار  -4دسته بندی طبیعت درشهر طرقبه (منبع :نگارندگان)۱۳۳۱ ،

پتانسیل ها ومنابع طبیعی بی شماری در شهر طرقبه به عنوان جاذبه هایی برای اقامت دائم ،موقت وگردشگری وجود دارد .به
علت شرایط هوای ناپاک در شهر مشهد و نیز فاصله کوتاه تا طرقبه ،بسیاری از ساکنین مشهد جهت گذران اوقات زندگی دائم و یا
موقت در روزهای آخر هفته به این سمت جهت گرفتهاند .همچنین حضور زائران و مسافران در شهر مشهد بدون بازدید ازمنطقه
ییالقی طرقبه تقریبا غیرممکن می باشد؛ لذا شهر طرقبه با تقاضای ایجادکاربریهای متفاوت یا تغییر کاربری جهت رفع نیازهای
مخاطبین در این منطقه مواجه شده است .با بررسی مساحت اراضی موجود وآمار جمع آوری شده و به کمک نرم افزارGIS
میتوان مساحت کاربریهای اراضی طرقبه را در سه بخش شامل الف.کاربریهای طبیعی ب.کاربری باغات و کشاورزی و ج.
پارکهاو فضای سبز دسته بندی نمود .نقشههای زیرمیزان مساحت عناصر طبیعی طرقبه را نمایش میدهد که با کاربریهای تعریف
شده برای سطوح مختلف زمین در شهر طرقبه میتوان به پایداری شهر بیوفیلیک طرقبه امید داشته باشیم .همانطورکه در نقشه 3
دیده میشود ،سطح بزرگی به باغات وکشاورزی اختصاص دارد.
وجود فضاهای سبز و عناصر طبیعی با مساحتهای چشمگیر در شهر طرقبه به عنوان ویژگی اصلی از نقاط قوت کاربری
زمینها در شهر طرقبه میباشد ،همچنین تقاضا وحجم سفر باالی جمعیت گردشگر ،تقاضای اجتماعی برای استفاده از فضاهای این
شهر را به جهت گذراندن اوقات فراغت و تعطیالت باال می بردکه به صورت بسیار جدی و قابل تامل ،تأثیر حضور دائم و موقت
انسانها و عملکرد ایشان در استفاده از این منابع طبیعی به عنوان ساکن یا گردشگر بسیار پراهمیت بوده و نقش مهمی را در نوع
بهره برداری از این زیرساختها رقم میزند و بر این اساس نحوه و میزان استفاده از زمین ،تحت تأثیر این موارد قرار میگیرد .وجود
11

زمینهای وسیع با مساحتهای باال در درون طرقبه همانطور که درنقشه ها پیداست ،امکان توسعه شهر را فراهم میکند و فرصت
خوبی برای نظم بخشی فضایی آن محسوب میشود .طوریکه پایداری شهر را به سمت شهر بیوفیلیک حفظ نماید.

نقشه  :2تقسیم بندی کاربریهای باغات وکشاورزی طرقبه( ۱۳۳۱ ،ترسیم :نگارندگان)۱۳۳۱ ،

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

نقشه  :۳تقسیم بندی کاربریهای پارکها وفضای سبز( ۱۳۳۱ ،ترسیم :نگارندگان)۱۳۳۱ ،

نقشه  :4تقسیم بندی اراضی طبیعی شهر طرقبه( ۱۳۳۱ ،ترسیم :نگارندگان)۱۳۳۱ ،

مطابق نقشههای تهیه شده از آخرین منابع اطالعاتی و تحلیل آنها مالحظه میشود که از حدودمساحت  02۰2هکتاری شهر
طرقبه ،حدود  21درصد به این سه کاربری که با طبیعت سروکار دارد اختصاص پیدا کرده است(جدول.)9
دخالت انسانها درطبیعت موجود و نقش عملکرد برنامهریزان در تغییر و دگرگونی نوع فعالیت و کاربریهای زمینهای
کشاورزی به مسکونی و کشاورزی به گردشگری و نیز تغییر هندسه طبیعی زمین (توپوگرافیها) جهت امکان تقویت فعالیت
گردشگری دردست اقدام است که متاسفانه به دلیل عدم برنامهریزی مناسب و ضعف در زیرساخت ها و تسهیالت گردشگری
دربخشهای حملونقل ،پارکینگ ،ویالها ومراکزاقامتی ،مراکزاطالعرسانی ،مراکز فرهنگی ،هنری ،تفریحی ،طبیعت سبز وعرصه
های طبیعی منطقه به ویژه باغهای شهر برای ایجاد و توسعه ویالسازی و شهرک سازی درمعرض تخریب قرار دارند.درنتیجه
12

شکل بستر طبیعی بدون توجه به طراحیهای بیونیک و اکولوژیک برای هر یک از کاربریهای پیشنهادی به دلیل تمایالت توسعه
کالبدی برای توسعه گردشگری به هرنحوی در معرض تغییر شکل و تخریب قرار دارد .قابل ذکرست مساله اصلی ،ایجاد تعادل
میان توان محیط طبیعی و اجتماعی با میزان فعالیتهای اقامتی ،تفریحی و اجتماعی این شهر میباشد ،چراکه شهربا افزایش تقاضا
و محدود بودن منابع ،باخطر افزایش مشکالت زیست محیطی روبرو میگردد.
جدول  -۶مساحت کاربریهای اراضی شهرطرقبه در سال ۱۳۳۱
مساحت کاربریهای اراضی شهر طرقبه  -هکتار
باغات و کشاورزی(هکتار)
باغ رستوران باغات و کشاورزی باغ مسکونی
202
0۰۹39
.01۰
210۹39
درصد به کل ( 02۰2۹2هکتار)

پارکها و فضای سبز (هکتار)
پارک شهری و ناحیه پارک محله
3۹12
99۹9
013۹1
%9

%0

%1۹01
%1

%31
%23

%00

طبیعی
091

%00

طبیعی(هکتار)
سد و دریاچه
39۹29
391
%3
%09

رودخانه
012۹92

%1

درواقع تقاضا برای تغییر کاربریها بهعنوان یک تهدید برای منابع محیطزیست محسوب شده است .ایجاد بزرگراهها درمیان
باغات و مزارع ،نفوذ وسایل حمل ونقل موتوری به دره ها وباغات ،ایجاد تسهیالت تلهکابین در دامنه کوه(چالیدره) تاحدودی باعث
تخریب عناصر طبیعی وتغییر سیمای طبیعی شده است که در پی آن پاکیزگی و آرامش شهری ،با ارزش طبیعی را نیز دچار آسیب
نموده است.
با توجه به شناخت محدوه مورد مطالعه میتوان ضعف های موجود را شناسایی نموده و توجه ویژهای به آنها داشت؛ زیرا عدم
توجه به این موضوعات آنها را به تهدیداتی جدی تبدیل نموده است و به تبع آن مسائل و مشکالت عدیده تری پیش خواهند آمد و
با شناسایی وتحلیل نقاط قوت از آنها به عنوان فرصتی برای چشم انداز آینده بهره کافی گرفته شود .درجدول شماره  1و 1سوات
شهر طرقبه از بعد کاربری ،عملکرد وفعالیت و نیز از بعد منظر اکولوژیکی شهر بررسی شده است.
جدول شماره  - ۷سوات از بعد کاربری ،عملکرد و فعالیت
ابعاد

عوامل داخلی

کاربری ،عملکردوفعالیت

عوامل خارجی

Strengths

Weaknesses

Opportunities

عناصرشاخص طبیعی
نظیر دریاچه ،رودخانه،
سد گلستان و ...

عدم وجود تسهیالت
مناسب برای گردشگری
سبز
عدم وجود زیرساختهای
مناسب برای اکوتوریسم
یا گردشگرشهری

امکان استفاده از بدنه فعال محور
مشهد طرقبه در راستای
بعداکولوژیکی ،پارک خطی
امکانافزایشحضورپذیریمردم در
لبههای محور با بهبود کیفیت
مبلمان شهری
امکان کاهش حجم ترافیک با
ارتقای حمل و نقل پاک
امکان ایجادمسیرمناسب تردد
دوچرخه

وجود نفوذپذیری
مناسب
دسترسی به شهر
مشهد
دسترسی به شهر
شاندیز
وجود تنوع کاربریهای
تجاری ،تفریحی در
پوسته محور جهت
جذب گردشگر
عرض محوراصلی
مشهد-طرقبه
نزدیکیایستگاه مترو

عدم وجود زیرساختهای
مناسب دربخش حمل و
نقل ،پارکینگ و...
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مساحت کاربریهای اراضی شهر طرقبه  21درصد اختصاص به اراضی طبیعی دارد
منبع :استخراج از منابع اطالعات آماری شهرداری طرقبه ،نگارندگان0291،

عدم وجود خطوط کافی
حمل ونقل عمومی در
محور مشهد-طرقبه

امکان استفاده از پتانسیل های بدنه
فعال در راستای بعد اکوتوریسم

بروزترافیک سنگین
درآخرهفته وایام تعطیل

امکان افزایش حضور پذیری مردم
باایجادکاربریهایترکیبی با طبیعت
وحیات شبانه

Threats

تمایل به توسعه کالبدی به جهت
توسعه گردشگری
امکان بروز ترافیک سنگین بدلیل
وجود کاربریهای باالتراز ظرفیت
شهر
ساختوسازهای تجاری وخارج
ازضوابط درپوسته حرکتی
تغییرکاربریباغاتوزمینهایکشاورز
ی به تاالرها وسالن مجالس
امکان ادغام پالکهای
ریزدانهوساختساختمانهای درشت
دانه و خارج از مقیاس انسانی
دربافت شهر
امکان تداخل سواره بدلیل
تغییرکاربریها به بافت اصلی شهر
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منظر اکولوژیکی شهری

ابعاد

Strenghths

Weaknesses

Opportunities

Threats

وجود لبه های
طبیعی بندگلستان

عدم وجود کاربریهای مناسب
در حاشیه رودخانه و بند

وجود توپوگرافی،
طبیعت بکر

عدم ایجاد کاربری مناسب سبز

امکان ایجادباغ رستوران به جای
رستوران
امکان ایجاد فضاهای چند
منظوره مصنوعی با توجه به
تردد باالی حوزه مداخله

امکان بروز ترافیک سنگین به
دلیل نبود محل پارک

وجود هندسه عناصر
طبیعی
وجودگلخانه های
متعدد
وجودخط آسمان
دربافت ارگانیک
طرقبه
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وجود لبههای
طبیعی رودخانه

دسترسی
عدم سیمای مناسب
عدم هماهنگی در طرحها و
مصالح بکار رفته در نمای
ساختمانهای جدید
عدم وجود زیرساخت مناسب در
بخش پارکینگ و خدمات
حاشیهای

امکان بروز ترافیک سنگین
بدلیل افزایش تقاضای سفر

امکان ایجاد پارکهای ترکیبی
پارکهای موضوعی و توسعه
فضای سبز ایجاد باغ ملی
حفظ فرهنگ رایج درشهرطرقبه

شهرک سازی و تخریب
باغات میوه

امکان ایجادپارک خطی

آلودگی آب

 -7بررسی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر وضعیت موجود شهر طرقبه
طبق جدول  ،1امتیاز وزنی به دست آمده ازعوامل داخلی برابر با  3/21است که از عدد میانگین یعنی  3/2بیشترمیباشد و
نشان میدهد شهر طرقبه از نظر عوامل درونی دارای قوت ( )Sمیباشد .همچنین مطابق جدول ،9امتیازوزنی ازتحلیل عوامل
خارجی  3/12بوده که بیان میکند ،شهر طرقبه از نظر عوامل بیرونی دارای فرصت( )Oمی باشد.
جدول شماره  -۳تحلیل عوامل داخلی(نقاط قوت و نقاط ضعف)

S1

وجود عناصر شاخص طبیعی نظیر دریاچه ،رودخانه ،سد گلستان ،تپه و...

S2

وجود نفوذپذیری مناسب
دسترسی به شهر مشهد
تنوع کاربریهای تجاری تفریحی در پوسته محور مشهد طرقبه در جذب گردشگر
عرض مناسب محوراصلی مشهد-طرقبه
نزدیکی ایستگاه مترو
وجود لبه های طبیعی بندگلستان
وجود توپوگرافی ،طبیعت بکر
وجود هندسه عناصرطبیعی
وجودگلخانه های متعدد
وجودخط آسمان دربافت ارگانیک طرقبه

ضریب
اهمیت
1۹11
1۹12
1۹19
1۹1۰
1۹121
1۹121
1۹11
1۹122
1۹12
1۹10
1۹121

۰
2
۰
3۹2
3۹2
2
۰
۰
2۹1
3۹1
2

W1

عدم وجود تسهیالت مناسب برایگردشگری سبز

1۹192

0۹2

1۹11۰2

W2

عدم وجود زیرساختهای مناسب برای اکوتوریسم یا گردشگرشهری

1۹11

0۹2

1۹01۰

W3

عدم وجود زیرساختهای مناسب دربخش حمل و نقل ،پارکینگ و..
عدم وجود خطوط کافی حمل ونقل عمومی در محور مشهد-طرقبه
عدم وجود کاربری های مناسب درحاشیه رودخانه و بند گلستان
عدم ایجاد کاربری مناسب سبز
عدم سیمای مناسب
عدمهماهنگی درطرحهاومصالحبهکاررفتهدرنمایساختمانهای جدیدساخت
عدموجودزیرساختمناسبدربخش پارکینگوخدمات حاشیهای

1۹112
1۹19
1۹11
1۹192
1۹102
1۹12
1۹122
0

عوامل داخلی(نقاط قوت ونقاط ضعف)

S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

W4
W5
W6
W7
W8
W9
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جدول شماره  - ۱سوات از بعد منظراکولوژیکی شهری
عوامل خارجی
عوامل داخلی

نقش

امتیاز وزنی
1۹23
1۹19
1۹3۰
1۹031
1۹001۰
1۹012
1۹31
1۹33
1۹00۰
1۹131
1۹00۰

1۹1912
0۹2
1۹112
0۹2
1۹039
0۹1
1۹1912
0۹2
1۹12
3
1۹19
3
1۹0212
3۹2
3۹213۰
منبع :نگارندگان0291 ،

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
T1
T2
T3

T5
T6
T7

نقش

امتیاز وزنی

2۹9
2
2۹0
2۹9

1۹311
1۹01
1۹03۰
1۹309

2۹1

1۹3۰1

2۹2
2۹3
۰
2۹1
0۹۰
3

1۹30
1۹33۰
1۹21
1۹0992
1۹190
1۹09

0۹1

1۹093

0۹9

1۹023

0۹2
0۹۰
0۹9

1۹129
1۹11
1۹1۰1
3۹1212

 -8تدوین معیارها و راهکارها دربرنامهریزی بارویکرد شهربیوفیلیک ،حفظ طبیعت و
پایداری شهری
گسترش سریع ساخت وسازها و تغییرات ایجاد شده درمنطقه در مرحله اولویتبندی با توجه به حفاظت از طبیعت و نگرش
مناسب ،توسط دولت محلی ،پیشنهاد و ارائه راهکارهایی دربرنامهریزی و طراحی شهر بیوفیلیک طرقبه را میطلبد که با توجه به
مو ارد ذکر شده جهت حفاظت از محیط طبیعی و افزایش رشد مطلوب شهر با نگاهی فراگیر به برنامههای توسعه عمران شهری
درقالب اقدامات محلی برای پایداری شهری و زندگی سبز ارائه گردد .باتوجه به مفهوم توسعه پایدار ،الزم است که درفرآیند
تصمیمگیریها ،اثرات حاصل از تغییر کاربریها و دخالتهای انسان در طبیعت بهطور مستمر مورد ارزیابی قرارگیرد.این روش میتواند
به سمت سیاستی با توسعه تدریجی همراه باشدکه امکان میدهد در هر مرحله ،برنامه ریزی و اجرا ،مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط
قوت وضعف بررسی شود.ودرپی آن ،نکات طالیی وضروری برای توسعههای بعدی تعیین گردد .تشویق به تدابیر خرد جهت حفظ
وکنترل ظرفیت منطقه و حمایت از فرآیندهای طبیعی و تقویت آنها میتواند پبشنهاد گردد .جدول  00بهمنظور ارائه راه مناسب
برای حرکت بهسمت یک شهر بیوفیلیک ،بهعنوان یک نتیجه وپایداری محیطزیست درمنطقه ارائه شده است .بهطورکلی ،نتیجه
نشان میدهد که از نظر تأثیرگذاری ،سبک زندگی شهروندان و تصمیمگیریهای برنامهریزان و طراحان شهری درطرقبه بر اساس
نگرش بیوفیلی ،دانش وفعالیت عامل مهمی در بهبود پایداری محیطزیست این منطقه میباشد.
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T4

جدول شماره  -۱1تحلیل عوامل خارجی(فرصتها وتهدیدها)
ضریب
عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)
اهمیت
1۹11
امکان استفاده از بدنه فعال محور مشهد طرقبهدر راستای بعد اکولوژیکی
1۹19
امکان کاهش حجم ترافیک با ارتقاء حمل و نقلپاک
1۹1۰
امکان ایجاد مسیرمناسب تردد دوچرخه
1۹19
امکان استفاده از پتانسیل های بدنه فعال در راستای بعد اکوتوریسم
امکان افزایش حضور پذیری مردم با ایجاد کاربریهای ترکیبی با طبیعت و حیات
1۹192
شبانه -با بهبود مبلمان شهری
1۹19
امکان ایجادباغ رستوران به جای رستوران
1۹11
امکان ایجادفضاهای چندمنظوره مصنوعی باتوجهبه ترددباالیحوزهمداخله
1۹192
امکانایجادپارکهایموضوعی ،توسعه فضایسبزباغملی ،پارکخطی ،ترکیبی
1۹1۰2
حفظ فرهنگ رایج درشهرطرقبه
1۹192
تمایل به توسعه کالبدی به جهت توسعهگردشگری
1۹11
امکانبروز ترافیکسنگین بدلیل وجودکاربریهایباالتراز ظرفیت شهر
تغییر کاربری باغات و زمینهای کشاورزی به تاالرها و سالن مجالس-ساختو
1۹19
سازهای تجاری و خارج از ضوابط در محدوده
امکان ادغام پالکهای ریزدانهوساختبناهای درشت دانه وخارج از مقیاس
1۹11
انسانی در بافت شهر
1۹12
امکان تداخلسواره به دلیل تغییرکاربریدربافت
1۹12
شهرک سازی و تخریب باغات میوه
1۹12
آلودگی آب
0

نمودار  :۵ماتریس استراتژی( SWOTمنبع :نگارندگان)۱۳۳۱ ،
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با بررسی جداول باال و استفاده از ماتریس استراتژی مطابق نمودار 2مشخص گردیدکه راهبرد  SOکه برنقاط قوت درونی
تاکید کرده و برپایه فرصت های خارجی استوار می گردد موارد زیر جهت پایداری شهربیوفیلیک طرقبه پیشنهاد میگردد.
جدول : ۱۱ارائه راهکار و سیاست های طراحی و برنامهریزی شهر طرقبه
راهبرد

0

ارائه سیاستهای طراحی با توجه به جدول سوات و معیارهای طراحی و برنامهریزی
برای حرکت به سمت پایداری شهر بیوفیلیک

حفظ طبیعت و تقویت شهر
بیوفیلیک طرقبه

-

افزایش حضور گردشگران
طبیعت ،روزانه و فصلی

-

3
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2

تقویت بعد اقتصادی منطقه
جهت حفظ باغات و طبیعت

۰

افزایش جاذبههای طبیعی
شهر طرقبه

2

افزایش سرزندگی ساکنین و
مراجعین

9

عدم آشفتگی درزندگی
ساکنین

-

استفاده ازعوارض ومحدودیتهای طبیعی بهعنوان پایه در طرحها
استفاده از عناصر طبیعی درخلق فضاهای جذاب و نقاط کانونی
توسعه زیرساختها
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
اصالح و بهبود رود -دره در منطقه و ایجاد امنیت
توسعه زیرساختها وتسهیالت گردشگردی درزمینه حمل ونقل ،پارکینگ،
مراکزاطالعرسانی ،مراکزاقامتی ،مراکزپذیرایی ،مراکز تفریحی سبز
ایجادگردشگری هیجانی وجذب جوانان درطرح اوقات فراغت
امکان تردد عابران پیاده و دوچرخه سواری درشبکههای تعریف شده بدون
مداخله درزندگی اهالی طرقبه
توسعه گردشگری
توجه به تولید صنایع دستی در منطقه
توجه به غذاهای محلی منطقه
توجه به تولید میوههای خاص منطقه(حفظ باغات)
ایجاد مراکز تفریحی و فعال نمودن حاشیه رودخانه به صورت خطی
توجه به مولفه های اکولوژیک شهر درفصول مختلف سال
برنامهریزی و طراحی استفاده از محیط طبیعی طرقبه در زمستان
نظارت بر رضایتمندی از فضاهای عمومی و طبیعت
حفاظت ازفضاهای طبیعی بکر ،ایجاد وخلق فضاهای متنوع
تقویت و افزایش فضاهای سبز درمحیط زندگی
توجه به مقیاس انسانی در رسیدن به مقصدهای محلی
کنترل توسعه مراکزگردشگری در بافت غیربومی
عدم تغییرکاربریهای مسکونی وعدم تغییر کاربریهای کشاورزی وباغات
استفاده از مصالح سنتی وهماهنگ با هویت و بوم طرقبه

رویکرد
(دانش ،نگرش و فعالیت)
حفاظت وذخیره
بومشناختی(اکولوژیکی)

اقتصادی
افزایش رشد مطلوب

اقتصادی-رقابتی
افزایش تولید
حفاظت وذخیره
بومشناختی(اکولوژیکی)
حفاظت وذخیره
افزایش رشد
حفاظت
افزایش رشد مطلوب
حفاظت
تمرکز و عدم تمرکز

منبع :نگارندگان0291 ،

 -9نتیجهگیری
در گذشته ،موضوعات توسعه فقط در زمینه رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می شد و درواقع توجه کمتری
به محیطزیست طبیعی و طبیعت می گردید .بهتدریج با آشکار کردن ضعف این نوع تفکرو رویکرد و نیز بروز مشکالت زیست
محیطی ،اهمیت پرداختن به مباحث زیست محیطی را پراهمیت تر نمود .این مشکالت زیست محیطی یکی از اصلی ترین چالش
های شهرهای امروزی است که نتیجه تقابل و تعارض آنها با طبیعت و اکولوژی میباشد.
اثرات استفاده از اکولوژی و طراحی سبز در شهرهای معاصر ایران مشهود است .پیوستگی در میان اجرای شبکه و مدیریت
زیرساختهای طبیعی و پیوند آنها با زیرساختهای شهری میتواند راه حلی برای ارتقای کیفیت محیطزیست و ادراک فضای سبز
در یک شهر طبیعت دوست باشد .طراحی ومدیریت شهرهای بیوفیلیک روشی کارآمد است که میتواند انسجام و پیوستگی همزمان
را با ایجاد کالبد سبز با در نظرگیری ابعاد ذهنی و هویتمندی درجهت پایداری شهرهدایت نماید .نگرش برنامهریزان و طراحان
نسبت به نقش فضای سبز بسیار پراهمیت است و این رویکرد در توسعه پایدار شهری نقش مهمی ایفا مینماید .مهیاسازی
شکلهای پایدارترو بهره برداری از اینگونه مناطق به عهده مدیریت شهری بوده و امکان استفاده حداکثری از استعداد فضای سبز و
طبیعت در پایداری شهر و سالمت انسانها را فراهم مینماید.
تفکرات جدید برنامه ریزی و سیاست های دولتی به همراه عوامل محلی درکنار استعداد و محدودیت های موجود طبیعی شهر
طرقبه میتواند به عنوان پایه درطرحها لحاظ شده واز آنها بهصورت فرصت هایی برای خلق نقاط کانونی و جاذب در توسعه بهره
برده شود .با ارائه سیاستهای کارآمد با رویکرد توسعه تدریجی وگام به گام میتوان تعادل میان توان محیط را با میزان فعالیتهای
منطقه به سمت توسعه پایدار هدایت نمود.چراکه توان محیطی وظرفیت پذیری درمنطقه مهمترین و پایدارترین معیار در رشد و
توسعه شهر طرقبه میباشد .واینچنین است که کمترین مداخله در طبیعت اتفاق افتد .قابل ذکرست که عدم توجه به شرایط اقلیمی
و اکولوژیکی ،مخاطرات طبیعی را در منطقه به دنبال خواهد داشت و توجه به فرصتهای موجود در منطقه ،درک و فهم
محیطزیست طبیعی و حفظ شهر بیوفیلیک طرقبه با عناصر موجود و یا بهرهوری مناسب از این عناصر ،به توسعه پایدار شهر
خصوصا در زمینه اکوتوریسم نیز کمک شایانی خواهد نمود.
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منطقی کردن و انتقال سطوح منحنی فرم آزاد از مدل شبیهسازی
کامپیوتری به فضای واقعی(اجرا) ،به روش هندسی و ارایه روش
ساخت قالب مدل
علی گوهریان ، *1افسانه

زرکش2

تاریخ دریافت99/10/24 :
تاریخ پذیرش99/12/26 :
کد مقاله44414 :

چکـیده
یکی از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت یک بنا از نظر معماری؛ بافت و پوشش سطوح آن است .اگر نمای
ساختمانی از سطوح مسطح تشکیل شده باشد قطعا تجزیه ،تحلیل و اجرای آن بسیار آسانتر از سطوح منحنی می باشد.
در سطوح منحنی که طبق روابط ریاضیات شکل گرفته است( ،)ruled surfaceدر واقع این سطوح دارای قواعدی
هستند که در زمان تجزیه ،کامال سطوحی با منطق مشخص را تشکیل میدهند؛ اما در سطوح منحنی فرم آزاد روند
منطقی در درک و تجزیه آنها وجود ندارد و چالشی اساسی در انتقال این گونه فرم های منحنی مدل شده در فضای
رایانه به بیرون (اجرا) می باشد .در این مقاله با روشی هندسی با کمک رایانه به منطقی کردن سطوح منحنی فرم آزاد و
سپس شیوه ساخت قالب قطعات منحنی پاسخ می دهیم .به این ترتیب که پوسته ای به صورت منحنی فرم آزاد در فضای
رایانه ایجاد کردیم؛ بعد از قرار دادن پوسته در دستگاه مختصات و انطباق دادن آن در محورهای مختصاتی آن را در یک
هندسه فضایی مقرر کردیم .پس از ساختن یک مدول مشبک و عبور دادن کل پوسته منحنی از مدول ،پوسته به قطعاتی
تقسیم شد که در دوجهت دستگاه مختصاتی منطقی گشت (اندازه های معین) .حال هر قطعه از پوسته برای منطقی شدن
در جهت دیگر مختصاتی (جهت سوم)  91درجه چرخانیده شد و سپس سایه قطعه به صفحه مقابل خود تصویر گردید و در
آخر اندازه قالب قطعات جز به جز استخراج گردید.

واژگـان کلـیدی :منحنی فرم آزاد ،منحنی بی قاعده ،سطوح منحنی ،پنل بندی ،قالب منحنی

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران( ،مسئول مکاتبات) ali.goharian@modares.ac.ir

 -2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی  ،دانشگاه تربیت مدرس  ،تهران  ،ایران
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 -1مقدمه
امروزه امکانات تکنولوژی به حدی رسیده است که میتوان با قلم های مخصوص بر صفحه های دیجیتال خط کشید و نتایج
حاصل شده آنها را به راحتی و سرعت دریافت نمود (فاطمه مصطفی پور و همکاران .)01:0996،نما ،یکی از مهمترین اجزاء
عناصرکالبدی شهری است که باعث به وجودآمدن حس مکان درفضای شهری برای شهروندان می شود؛ همچنین نشانگر جایگاه
فرهنگی و اجتماعی ساکنین ساختمان و نیز تصویر میزان نظم طرح ساختمان است (مهناز محمودی زرندی و همکاران.)0996:44
در قرن حاضر ،در کشورهای توسعه یافته ،در صنعت ساختمان و طراحی های بناهایی با نمای غیر متعارف در راستا و منطبق با
تغییر سلیقه مردم و مخاطبان  ،شاهد پیشرفت چشمگیر تکنولوژی هستیم؛ و جذابیتی که این بناها دارند  ،به چهره شهر جلوه های
زیبایی بخشیده است .ساختن نمای این گونه بناها مستلزم داشتن دانش بسیار و قدرت زیاد پیاده سازی در حوزه ساخت است؛ که
طبعا در کشورهای توسعه یافته این دانش به قدری غنی یافته که به جرات می توان گفت دانش تئوری و قدرت پیاده سازی راهی
موازی را طی می نمایند .از طرفی شرکت ها ی مهندسین مشاور و کمپانی هایی که بر روی چنین طراحی های پیچیده و غیر
متعارفی کار می کنند ،شاید به این علت که پروسه تولید محصولشان همیشه در انحصار بماند به ندرت اطالعات کاملی در فضای
عمومی در اختیار متخصصان قرار می دهند .طراحی دشوار نماها و بناهای منحنی نامشخص و شکسته در فضای رایانه در کنار
ضعف بسیار زیاد در حوزه اجرا ،چالشی است که سبب گشته طراحان کمتر به طراحی این گونه از نماها رغبت بورزند.
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 -2-1بیان مسئله
یکی از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت یک بنا از نظر معماری ؛ بافت و پوشش سطوح آن است .اگر چه
بسی اری از این بافت ها در دید کلی به آن بنا و از زوایای دور ،قابل مشاهده نیستند ،اما با نزدیک شدن به ساختمان نحوه پوشش
سطوح خارجی آن و هندسه شکل گیری آن مشخص می شود(حمید ابهری .)0990:939،اگر نمای ساختمانی از سطوح مسطح
تشکیل شده باشد قطعا تجزیه ،تحلیل و اجرای آن بسیار آسان تر از سطوح منحنی می باشد و تاکنون مهندسان با انواع روش
های مختلف به اجرای نماهای مسطح پرداخته اند .به گفته ی  Martijn Veltkampکلیه سطوح به سه دسته تقسیم می شوند؛
سطوح مسطح  ،سطوح منحنی تک انحنا  ،سطوح منحنی دو انحنا  ،که او این سطوح را  ruled surfaceیا به عبارتی  ،سطوحی
دارای قواعد و منطق مشخص می نامد ( .)MartijnVeltkamp,2007:16با توجه به استفاده بسیار وسیع کامپیوتر در زمینه
طراحی و همچنین کاربرد بسیار زیاد فضای دیجیتال  ،که امروزه جزء الینفک ابزارها در زمینه ساخت محسوب می شوند ،طراحی
سطوح صاف و مشخص و پروسه انتقال آن به خارج از رایانه تحت یک الگوی بسیار ساده انجام می شود (شکل .)0

شکل  .1یک قطعه معین از مکعب (منبع  :نگارنده)

شکل  .2یک قطعه معین از استوانه (منبع :نگارنده)

حال با قابلیت های فراوان انواع نرم افزارهای طراحی سه بعدی ،طراحی و مدل کردن سطوح غیر مسطح با پیچیدگی بسیار
زیاد در فضای رایانه سهل الوصول است .اما چالش اصلی منطقی کردن این سطوح است .در سطوح منحنی که طبق روابط
ریاضیات شکل گرفته است( ،)ruled surfaceدر واقع این سطوح دارای قواعدی هستند که در زمان تجزیه ،کامال سطوحی با
منطق مشخص را تشکیل می دهند؛ پس زمانی که به قطعات کوچک تقسیم می شوند ،تمام نقاط روی منحنی دارای مختصات
منظمی هست ،ودرنتیجه طبق الگویی تعیین شده قابل توجیه هستند (شکل .)2
حتی اشکال زین اسبی ؛ هذلولی و شبه مخروطی ) (ruled surfaceکه انحناهای آن ها پیشرفته تر است از موارد قبلی ،به
علت اینکه دارای معادالت معلومی هستند ،از قطعات منطقی معینی تشکیل می شوند .این اشکال گاها در دو جهت مخالف
همدیگر ،دارای انحنا می باشند اما باز هم دارای منطق مشخصی هستند که به راحتی قابل تجزیه هستند (شکل  .)9به عبارتی
02

دیگر سطوح  ruled surfaceاز تکرار خطوط مستقیم در کنار همدیگر تشکیل می گردند)MartijnVeltkamp,2007:16( .
(شکل .)9

شکل  :3خطوط مستقیم درسطوح هذلولی ( ruled surfaceماخذ )Martijn Veltkamp

 -3-1سواالت و روش تحقیق
پرسش هایی که در رابطه با پژوهش حاضر مطرح هستند و خود باعث شکل گیری ساختار این پژوهش می شوند ،به شرح زیر
است:
 چگونه می توان یک مدل منحنی فرم آزاد(نمای یک بنا) طراحی شده در رایانه را به خارج از رایانه(واقعیت) انتقال داد؟ با چه روشی می توان منحنی فرم آزاد که فاقد هر گونه قاعده است را  ،تجزیه نمود؟ آیا می توان قطعات تجزیه شده منحنی فرم آزاد را بدون روش قطعات مسطح ؛ یعنی قطعات را به طور کامال منحنیتجزیه و اجرا نمود؟
روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از روش های هندسه ترسیمی با بهره گیری از اصول هندسه سطوح در
فضای شبیه ساز رایانه ای انجام گرفته  ،و روش گردآوری اطالعات ،با استناد به مقاالت معتبر داخلی و خارجی صورت گرفته است.
بدین ترتیب پس از شناخت قواعد شکل گیری هندسه انواع سطوح منحنی با قاعده و تشریح منحنی های فرم آزاد  ،سپس با
مرور انواع برخورد با سطوح منحنی در تجزیه و منطقی کردن آنها ،مکانیسم تجزیه یک منحنی فرم آزاد که در فضای رایانه شبیه
سازی شد و بعد از آن ساخت قالب منحنی  ،ارائه می گردد (شکل.)4
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اما در سطوح منحنی فرم آزاد روند منطقی در درک و تجزیه آنها وجود ندارد Ryu(2012) .به این صورت توضیح می دهد
که؛ تعریف سطوح منحنی فرم آزاد در حوزه محاسب ات ریاضی بسیار دشوار است  ،و اینکه پانل بندی مسطح  ،تنها در سهولت
قابلیت ساخت و کاهش هزینه ها انجام می شود.این پانل بندی ها ممکن است از لحاظ زیباشناختی برای طراحان معمار مطلوب
نباشد و مشکل ساز شود( .)Seunghyun son,2017:101-1به عالوه در مقاله ای j.Puig-Pey ،توضیح می دهد که سطوح
منحنی فرم آزاد در رایانه به طور محاسباتی چگونه بررسی می شود ،اما در حوزه ریاضیات صرفا تحلیل عددی بر این سطوح کار
می شود که در نتیجه فاقد کاربرد در حوزه ساخت و طراحی می باشد(.)J.Puig-Pey,2004:2

شکل .4نمودار روش تحقیق و مکانیسم تجزیه منحنی فرم آزاد (منبع:نگارنده)
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 -4-1اهداف و ضرورت
عدم پرداختن به سطوح منحنی غیر متعارف و رغبت ورزیدن کم طراحان به طراحی بناهایی با چنین ظاهری ،شاید ابتدا به نظر
ریشه در موانع بازدارنده ی فرهنگی داشته باشد ،اما واقعیت ماجرا  ،ضعف اجرایی در این حوزه است که سبب شده تقاضا در این
حوزه تقریبا ناچیز باشد .تحلیل و پردازش  ،تسهیل و ساده کردن این اشکال از طریق استدالل های ریاضی میسر است ،اما
محاسبات پیچیده عددی و در نهایت نتیجه ای با فهم عددی  ،پاسخی مناسب به زبان طراحی و اجرا بر این اساس برای طراحان
نیست ،پرداختن به این موضوع با رویکردی غیر عددی یعنی به طور هندسی و توصیفی  ،تصویری قابل فهم تر و واضح تر ارائه
می دهد  ،که چنین روشی مطلوب سازندگان است و همچنین سبب رغبت بیشتری برای طراحان در رجوع به چنین اشکالی
میگردد .به عالوه جلوه ویژه و خاصی که این گونه نماهای بدیع به روح شهر می بخشند ،و سبب روحیه ای زنده در فضا می
گردند ،و جنب و جوش را در آن فضا می افزاید ،حال چنین بازخوردی می تواند پاسخی مناسب برای ساختمان سازان مجتمع های
تجاری  ،فرهنگی و توریستی از حیث جذب مخاطب و مشتریان و همچنین منازل مسکونی در حیطه بازار و مارکتینگ باشد .با
تسهیل در روش های تحلیل و اجرا در این حوزه طبعا زمینه ای برای ظهور چنین نماهای پیشرفته ای ایجاد می شود و به دنبال
آن ،آن فقدان تقاضاها در امر طراحی که در حباب خال گیر کرده اند هم آزاد می شوند.
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 -5-1پیشینه
تا قرن بیستم ،ظهور پوسته های چندوجهی را به نوعی می توان در گنبدهای معماری دید که به کمک سطوح آجری یا کاشی
کاری  ،در تالش بودند تا سطح گنبدها را بپوشانند که به علت زیبایی و بازدهی اقتصادی  ،بسیار پر کاربرد بودند .در سال 0924
مهندس کارل زیس  Carl Zeiss ،برای اولین بار از این سطوح چند وجهی با پانل های مثلثی برای ساخت گنبد پالنتاریوم آلمان
استفا ده کرد و شیوه کار به این ترتیب بود که ابتدا در پالن  ،جایگاه هریک از مثلث ها را ترسیم نموده و سپس آن را بر سطح کره
تصویر میکرد (شکل.)Jim chung,2012,241( )1

شکل  .5پوشش منحنی باقاعده توسط
پنل های مثلثی( ،ماخذ)www.netclipart.com:

شکل .6پانل های مسطح ( ماخذ :نگارنده)

یک مش ) (meshچندضلعی  ،مجموعه ای از رئوس  ،لبه ها و سطح ها می باشد که شکل یک موضوع چندوجهی را در
فضای سه بعدی رایانه و مدل جامد تعریف می کند(شکل.)en.wikipedia.org()6این رویکرد ،پوشش سطوح منحنی با قاعده ،
توسط عناصر مدوالر؛ پنل های برابر با انواع اتصاالت به سازه را ایجاد می کند( .)www.netclipart.comایدههای تجزیه
الگویی  ،در ایجاد هندسه ،گسترش پیدا کرده است .این رویکردها توسط یک نمایش هندسی که مورد استفاده قرار می گیرد ،
کنترل می شوند ؛ همچون یک پانل بندی مسطح( ) meshیا مدل حجمی (شکل .)Wei,L.-Y,2000,479–488( )3این روش
هم اکنون متداول ترین روش در برخورد با فرم های منحنی آزاد می باشد.

شکل . 7مدل حجمی یا ( meshماخذ )Ding H, Wang DW.
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الزم به ذکر است که ساخت قالب ظروف با اشکال گوناگون منحنی ،سالهاست که توسط ریخته گران انجام می شود ؛و این
امر امروزه توسط دستگاه های تراش ،در چند محور به طور سه بعدی ،انجام می شود،که شاید این برخورد از چند نظر با منحنی فرم
آزاد مشابه باشد ،اما عمده تفاوت آنها در مقیاس می باشد که ظروف به جهت اندازه کوچکی که دارند ،نیاز به تجزیه به قطعات
کوچک را ندارند و کلیت شکل می تواند یکجا ساخته شود؛ اما در مقیاس ساختمان این امکان وجود ندارد.

 . 2ادبیات موضوع
منظور ما از منطق مشخص در پروسه انتقال سطوح تجزیه شده از مجازی به واقعیت ،بدین معنی است که طبق یک اصول
هندسی و منظم  ،می توان این کار را انجام داد .به طور مثال در مکعب مستطیل شکل ،0یک قطعه تجزیه شده از آن به شکل
مکعب مستطیلی است که دارای محورهای  x, y , zمی باشد .حال اگر ما مقداری مشخص را در طول قطعه در محور  xحرکت
بدهیم  ،یک پاره خط بوجود می آید ؛ و مقدار عرض قطعه را به مقداری مشخص با زاویه  91درجه نسبت به محور  xدر محور y
حرکت دهیم  ،طول و عرض آن قطعه به دست می آید .حال اگر در محور عمودی یعنی محور  zمقدار مشخص را با اختالف 91
درجه ای نسبت به محورهای  xو  yحرکت دهیم  ،سه پاره خط بوجود می آید و قطعه مورد نظر در عینیت تشکیل می شود
(شکل.)4

حال چنانچه در یک منحنی قاعده مند( ruled surface،شکل ، )2بخواهیم این پروسه را اعمال نماییم ،بدین شکل است که
یک قطعه تجزیه شده دارای طول و عرض مشخصی است که در محور های  xو  yحرکت می کند  ،سپس در جهت محور x
دارای شعایی به مقدار  Rمی باشد  ،و کمانی با شعاع  Rدر محور ،زده می شود ،و سپس در جهت محور  zارتفاع داده می شود؛ که
بدین ترتیب قطعه ی مجازی ما در واقعیت میتواند عینیت پیدا کند(شکل.)9حال این پروسه طبق گفته در این مقاله ،به لفظ
«منطقی کردن» اطالق می شود.
امروزه مشکالت بسیاری در درک سطوح فرم آزاد که از لحاظ هندسه ،پیچیده هستند  ،چه در طراحی و چه در ساخت ،وجود
دارد( . )SeunghyunSon,2017,101,7با توجه به توضیحاتی که در باال ذکر شد  ،سطوح منحنی فرم آزاد را  ،با چنین اصولی
نمی توان تجزیه و سپس به عینیت رساند ،زیرا انحنای آنها دارای هیچ قاعده ی مشخصی نمی باشند.
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شکل  .8پروسه انتقال به خارج از رایانه (منبع :نگارنده)،

شکل  .9پروسه انتقال به خارج از رایانه (منبع :نگارنده)

 .3مکانیسم
بدنه ها با خطوط مستقیم و سطوح خود  ،به آسانی قابل نمایش هستند .طرح های مفهومی با پیچیدگی های بیشتر و طرح
های معماری پیچیده هم به همین منوال ؛ اما نیازمند مدلی از خطوط و سطوح منحنی هستند( .)André Borrmann,37حال با
توجه به توضیحات ،قصد داریم ،یک سطح منحنی بسیار پیشرفته ،که انحناهای آن دارای هیچ قاعده ای نمی باشد ( ،فرضا نمای
طراحی شده یک بنا در فضای دیجیتال) را طوری تجزیه نماییم که به قطعاتی قابل اجرا در عینیت برسد(شکل .)01به کمک نرم
افزار Rhinoceros3Dمدل آزمایشی خود را طراحی نموده ایم .در حقیقت این نرم افزار به نسبت همتاهای خود  ،مثل CAD
دارای دقت بیشتری است .این نرم افزار هم بر اساس مدول  meshو هم بر اساس مدول NURBSبرنامه نویسی شده است ،که
امروزه NURBSبه علت داشتن دقت دوبرابری در پوزیشن ها نسبت به  ، meshتعیین بسیار دقیق تقاطع سطوح و قابلیت امتداد
و استمرار سطوح دارای محبوبیت بیشتر است( .)www.rhino3d.comهنگامی که یک سطح توسط رایانه یا دست کشیده می
شود ؛ الزم است یک خط منحنی که لبه ی موضوع را نشان دهد ،تعریف شود .این خطوط منحنی در واقع هویت منحنی را
09

مشخص می کنند ؛ این خطوط به طور اساسی خطوط راهنمایی هستند که به عنوان  contourیا ( separatrixجداکننده) بر روی
سطوح شناخته می شوند ( .)FranciscoGonzalez-Quintia,2015:61اما باز هم با این تفسیر این سطح در هیچکدام از
دسته بندی هایی که طبقه بندی کرده ایم قرار نمی گیرد و به عبارتی دارای هیچگونه قاعده مشخصی نمی باشد و خطوط انحنای
( ) contourآن ،در هیج جهت مشخصی نیست .سطوح منحنی فرم آزاد ،مقید به هیچ امتداد و سمت و سویی نیستند که بتوانیم
برای آن یک جهت خاص را مبنا قرار دهیم ؛ خطوط دائما  ،بی قید و شرط در حال تغییر هستند و این جزو اصلی ترین پیچیدگی
آنهاست.
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شکل .11نمونه پوسته منحنی و کنتورها (منبع :نگارنده)

در روشی که ما با این سطوح برخورد می کنیم ،تا این سطوح را به قطعاتی تبدیل کنیم که قابلیت ساخته شدن و انطباق کامل
از یک مدل مجازی به واقعیت را داشته باشد ،یک روش غیر عددی و هندسی می باشد ،که در اصل فرآیندیست که منجر به شکل
گرفتن قالب قطعه می شود؛ که یکی از مزیت های آن قابلیت درک بسیار راحت آن است .این روش مبتنی بر اصول هندسی می
باشد ،که باید در درون دستگاه مختصات دکارتی قرار گیرد؛ و به طور کلی تصویر پوسته ی مورد نظر بر صفحات فرضی  xو  yو
 zتصویر می شود .با توجه به رعایت سهولت در ساخت قالب قطعه  ،پوسته می بایست طوری تقسیم شود که شیب انحنا آنقدری
نباشد که سبب دشوار شدن روند ساخت گردد .بدین منظور شیب انحنا در کل پوسته که از  41درجه نسبت به محور  yدر تصویر
نمای جانب و نسبت به محور  xدر تصویر پالن بیشتر شد را مطابق شکل برش میدهیم.
این عمل در واقع به جهت آن است که در زمان
ساخت قالب های قطعه ها ،اگر شیب انحنا ها بیش از حد
باشد ،ساخت قالب و همچنین سوار شدن مواد ساخت خود
قطعه بر قالب  ،با مشکل مواجه می شود .ساخت قطعه می
تواند از مصالح متنوعی باشد اما از آنجا که در این مقاله
قصد وارد شدن به جزییات مواد و مصالح را نداریم صرفا در
این حد توضیح می دهیم که ،به طور کلی مصالح یا به
صورت مایع بر قالب ریخته می شوند و یا به طور جامد
تحت خال بر روی قالب مکیده می شوند؛ در نتیجه شیب
زیاد قطعات یا سبب لغزیدن مصالح می شود یا دستگاه
های مکانیزم خال را دچار اختالل می کندِ( .شکل)00
شکل .11مقطع قطعه با زاویه بیش از  45درجه و کمتر از
 45درجه (منبع:نگارنده)

پس هرگاه زاویه انحنا ( )αدر هر صفحه مختصاتی  ،از  41درجه نسبت به افق یا عمود بیشتر شد ،می بایست پوسته منحنی را
از آن نقطه برش دهیم؛ و قطعات برش خورده را  91درجه به سمت صفحه ی مبنای خود بچرخانیم .پس در شکل،02در تصویر
نمای جانبی فرضا تغییر انحنا ( )αدر نقطه ی  Bزاویه ای کمتر از  41درجه می باشد اما در نقطه ی  Aاین زاویه از  41درجه
بیشتر شده است ،پس شکل مورد نظر از این نقطه می بایست جدا گردد .درشکل ،09در تصویر پالن ،در نقطه ی  Dزاویه کمتر از
 41درجه می باشد ،اما در نقطه  Cاین زاویه بیش از  41درجه گشته و می بایست از این نقطه برش ایجاد شود .حال در شکل،04
02

که پوسته به چند قسمت کلی تجزیه گشت ،می توان به هر کدام از قسمت ها به طور جداگانه ،اما در یک کلیت واحد در یک
دستگاه مختصات مجزای دیگر پرداخت.

(منبع :نگارنده)

(منبع :نگارنده)

شکل  .14قسمت شدن پوسته و چرخش آنها

شکل  .15نمونه شماره  1و قرار دادن آن در دستگاه

(منبع :نگارنده)

مختصاتی با مبنای جدید (منبع :نگارنده)
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شکل .12نمای جانبی پوسته منحنی آزاد

شکل .13پالن پوسته منحنی آزاد

حال به طور نمونه قسمت شماره ( 0شکل  )04را در یک دستگاه مختصاتی با یک نقطه مبنا به عنوان مبنای مختصاتی قرار
می دهیم .این عمل زمانی که قصد داریم قطعات را تجزیه نماییم ،سبب می شود تمام آنها دارای آدرس مختصاتی به طور دقیق
باشند(شکل .)01
با توجه به اینکه این منحنی در هیچ امتدادی ،انحنای مشخصی ندارد و کامال بی قاعده است  ،پس ما برای تجزیه کردن آن
به قطعات معلوم و منطقی به یک مدول مشبک نیاز داریم؛ ابعاد این مدول ،با ابعادی که قالب قطعه قرار است ساخته شود ،می
بایست متناسب باشد(شکل .)a-16در این قسمت به طور دقیق ابعاد این مدول را عنوان نمی کنیم زیرا ابعاد قالب هر قطعه بستگی
به عواملی چون تجهیزات کارگاه ،ابعاد ماشین آالت  ،مصالح مورد استفاده دارد ؛ و همچنین با توجه به ابعاد دستگاه برش cnc
 )(370*190 cmطبعا ابعاد قالب می باست کوچک تر از ابعاد دستگاه باشد( .)www.dastgahelaser.irدر نتیجه در این مقاله،
قصد ورود به این مباحث نیست.
حال ،کل پوسته را در جهت ( yصفحه ، ) x,zاز مدول مشبک عبور می دهیم .در واقع با این عمل ما قطعات مستطیل شکلی
بدست آورده ایم که در دو جهت ،تصویر آن بر صفحات مختصاتی  zو xبه حالت معلوم درمی آید(شکل)b-16؛ و طبق نام گذاری
هریک در درون دستگاه مختصات  ،هرقطعه دارای آدرس مشخصی می باشد(شکل .)c-16همچنین هر قطعه پس از تجزیه شدن
از پوسته ی کلی  ،در درون دستگاه مختصاتی خاص خودش قرار می گیرد که از نظر محور ،با دستگاه مختصات اصلی ،منطبق
است .حال به طور نمونه قطعه  fnرا  ،به طور جداگانه پرداخت می نماییم(شکل.)d-16
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قطعه ( fnب طور مثال یک قطعه از پوسته) ،در دو جهت x

و  zدارای ابعاد مشخص است ،در نتیجه ابعاد قالب قطعه،
طول و ارتفاع مشخصی دارد؛ اما این قطعه یک قطاع از
پوسته منحنی ما می باشد که انحنای آن هیچ قاعده ای
ندارد و یا به عبارتی تمام نقاط در فضا در جهت محور y
مدام در حال تغییر است .با چرخاندن  91درجهای این
پوسته در دستگاه مختصاتی ،این نقاط متغیر را بر روی
زمین (صفحه )x,yتصویر میکنیم (شکل.)03
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شکل  .17چرخش قطعه fnبه سمت صفحه x,y

شکل .16عبور دادن پوسته از مدول مشبک(منبع:نگارنده)

(منبع :نگارنده)

حال که قطعه مورد نظر ،تصویرش بر روی صفحه  y ،xمشخص شد ،می توانیم به دو روش انحنای نا مشخص قطعه را در
واقعیت بسازیم ،تا مسیر ساخت قالب برای قطعه میسر شود .در روش اول (شکل )04در تصویر  x,yشبکه ای برای ستونک ها
تعیین می نماییم  ،هر نقطه از این شبکه از سطح کف تا جایی که از قطعه عبور نماید دارای ارتفاع معینی است که مجموع این
نقاط با ارتفاعهای متفاوت در کنار هم ،سطح منحنی مورد نظر را تشکیل می دهند .ارتفاع ستونک های مورد نظر متناسب با ابعاد
یک میز کار یا تجیهیزات کارگاه مورد نظر می تواند با نظر مجری تعیین گردد و همچنین هرچه فاصله بین آنها دارای ابعاد کم
تری باشد  ،قطعا انحنای مورد نظر با دقت بیشتری حاصل می شود .در روش دوم(شکل )09قطعه و امتدادهای تصویرش در
راستای طولی طبق یک اندازه معین (اندازهای که طبق نظر طراح و مجری تعیین می شود) با صفحات عمودی  ،برش خورده و
فصل مشترک هر صفحه با نقاط روی منحنی ،یک تصویر مسطح با انحنای مشخص را شکل می دهد؛ که هر کدام از این
صفحات وقتی در کنار هم در مختصات معین خود قرار می گیرند ،انحنای مورد نظر حاصل می شود.
با توجه به اینکه این روش (روش دوم) تجزیه ،از لحاظ ساختار مدول مشبک  ،همیشه ثابت است می توان اثبات کرد که برای
انواع مختلف منحنی های فرم آزاد می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ در نتیجه جامع و فراگیر بودن روش محرز است(شکل)21

 .4مرحله شکل گیری مدل مجازی پرداخت شده به ابعاد واقعی
حاال که انحنای مورد نظر در ابعاد واقعی حاصل شد می توان طبق مشخصاتی که در دو روش موجود می باشد اقدام به ساخت
قالب قطعه کرد؛ و تمامی قطعات را طبق نام گذاری مشخص و آدرس مشخصی که در دستگاه مختصاتی موجود است می توان به
محل برد و در آنجا نصب کرد .هر دو روش دارای مزایایی می باشند.
در روش اول(شکل ،)04طبعا به علت آن که نحوه گسترش ستونک ها از دو طرف می باشد( شطرنجی) ،دقت پرداخت شدن
منحنی بیشتر از روش دوم است .در روش دوم(شکل )09از آن جا که قطعات در یک بعد (یعنی در یک محور) هستند اجرا سریعتر و
راحت تر از روش اول صورت می گیرد .حال به طور آزمایشی در کارگاه ،اقدام به پرداخت یک قالب قطعه به روش دوم اقدام می
02

نماییم .پس از آن که تمام اسالیس های مسطح در شکل ، 09که در لبه ی فوقانی دارای انحنا هستند را در نرم افزار  rhinoبه
ترتیب قرار داده ایم را ،با دستگاه  cncبا دقت بسیار باال برش میدهیم(شکل .)20
دستگاه های برش تحت کنترل کامپیوتر( ، )cncدارای دقتی بین یک تا صد میکرون میباشد(. )www.owensind.com
پس از برش قطعات ،هر قطعه طبق نقشه در کنار هم با اتصاالت قرار می گیرد و قالب قطعه ی مورد نظر آماده می شود
(شکل .)22پس از آن که قالب قطعه ساخته می شود با توجه به مصالحی که برای قطعه مورد نظر تعین شده است  ،ماده مورد نظر
یا بطور جامد با دستگاه وکیوم(مکش) یا به صورت مایع به شکل  castingبر قالب سوار می شود0.
روش دوم:

روش اول:
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شکل  .18روش اول (منبع :نگارنده)

شکل  .19روش دوم (منبع :نگارنده)

شکل  .21اعمال مکانیسم تجزیه بر انواع منحنی های فرم آزاد(منبع :نگارنده)

()1 Micron: .000039”-100
)”(100 Microns: .003937
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شکل .22ساخت قالب قطعه (منبع :نگارنده)

شکل .21اسالیس های چیده شده،روش دوم
(منبع :نگارنده)

 .5نتیجه گیری
نمای ساختمان از مهمترین بخش های کالبدی یک معماری است؛ که عالوه بر بحث هویت ،سبب جذابیت های شهری شده
و در رکاب انواع کاربری ها ظاهر می گردد .نماهای غیر متعارف ساختمانی در این اینجا شاید ابزاری در خدمت این بحث باشد .در
پژوهش حاضر مراحل تجزیه یک پوسته(نما)ی منحنی کامال بی قاعده به روش هندسی ارایه گشته است که دارای قابلیت درک
بسیار راحتی است .در نهایت می توان نقاط قوت این پروسه تجزیه را بدین شرح توضیح داد:
 مبتنی بودن فرآیند تجزیه بر اصول ساده ی هندسی و قابلیت درک بسیار آسان سرعت زیاد فرآیند تجزیه به سبب استفاده از نرم افزار رایانه ای دقت بسیار زیاد در نتیجه قرارگیری فرآیند تجزیه در نرم افزار مدل سازی سه بعدی()rhino امکان مدیریت فرآیند و اعمال هر تغییر در هر قسمت فرآیند -ساخت منحنی فرم آزاد به طور ذاتا منحنی در مقابل ساخت منحنی به طور انتزاعی به روش پانل های مسطح mesh
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تاثیر عوامل کالبدی محیط بر افزایش حس تعلق به مکان در طراحی
مجتمعهای مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت
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چکـیده
با توسعه روزافزون زندگی شهری ،فرآیند پیشرفت شهرها متمایل به رنگ باختن انسان و ویژگیهای او در طراحی گشته
است؛ و این موضوع در رابطه با طراحیهای ویژه افراد دارای معلولیت بیشتر به چشم میخورد .برایناساس ،صاحبنظران
در علوم معماری و شهرسازی ،در پی خلق فضاهایی برآمدند تا بتوانند فضایی شایسته و درخور استفادهکنندگان این
محیطها طراحی کنند؛ و این امر ممکن نبود جز با بهرهمندی از ایجاد حس تعلق به مکان که در ارتقاء کیفیت محیطهای
شهری و فضاهای مسکونی نقش بسیار مهمی ایفا میکرد .در این بین ،عوامل کالبدی محیط به عنوان یکی از عناصر
مطرح در ادراک حس تعلق به مکان از طریق همسازی و قابلیت تامین نیازهای انسان ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پژوهش حاضر نیز ،تالش بر آن است تا بتوان با استفاده از عوامل کالبدی محیط در طراحی مجتمعهای مسکونی ویژه
معلولین ،حس تعلق به مکان را در این افراد افزایش داد .از اینرو ،با بهرهمندی از روش کیفی ،به تحقیق و بررسی موضوع
پرداخته و راهکارهایی در جهت نیل به افزایش ادراک حس تعلق به مکان ارائه میشود.

واژگـان کلـیدی :معلولیت ،مکان ،حس تعلق به مکان ،عوامل کالبدی محیط ،مجتمع مسکونی

 -1دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه آموزش عالی اسوه معاصر تبریز ـ ایران (مسئول مکاتبات)
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 -1مقدمه
زمانی که ارتباط انسان و محیط ،مبتنی بر تجربهای برای انسان باشد ،محیط به مکان تبدیل میشود
 .)al, 2003از دیدگاه روانشناسی محیطی نیز ،انسان ها به تجربه حسی و عاطفی با محیط خود نیازمند بوده و به واسطه این همانی
با مکان و یا همذات پنداری با آن ،خود را بخشی از آن میدانند (رضایی ،رفیعیان و همکاران .)22 :5991 ،از اینرو ،ارتباط حاصله بدین
معنی است که مکان ،یعنی یک بخش از تجربه محیطی ،همراه با همگرایی شناختها ،تاثیرات و رفتارهای افرادی که با آنها
زندگی میکنند ()Pretty, Chipuer et al, 2003؛ و نتیجه به دست آمده ،احساس خاصی است که میان انسان و مکان ایجاد
میشود و در چگونگی برخوردهای آنی انسان با مکان تاثیرگذار میباشد .مفهوم مکان در تقابل با مفهوم فضا انتزاعی شکل گرفته و
به بیان دیگر ،مکان ،فضا دارای معناست .معنایی که در بستری از عناصر کالبدی ،ارتباطات و نیز زمان شکل گرفته و بیانگر
احساس و دلمشغولی انسان ،اعم از فرد یا گروه ،نسبت به محیط زندگی خود خواهد بود .از نتیجه این فرآیند ،تبدیل فضا به مکانی
با ویژگیهای حسی متمایز برای افراد ،به حس مکان تعبیر میشود .حسی که در نتیجه ادراک فرد از محیط که در ارتباط بیرونی با
محیط قرار داده ،فهم و احساس وی را آگاهانه یا ناآگاهانه با زمینه معنایی مکان پیوند داده و یکپارچه میسازد .در چنین شرایطی
است که حس انسان نسبت به یک مکان در وی ایجاد حس تعلق خاطر کرده و اتصال بین انسان و مکان وی شکل میگیرد
(رضایی ،رفیعیان و همکاران .)5991 ،این حس ،عامل مهمی در شکلگیری پایههای ارتباطی انسان و محیط بوده ،و در نهایت منجر
به ایجاد محیطهای با کیفیت میشود (قشقایی ،موحد و همکاران .)262 :5991 ،در بررسی رابطه انسان و محیط ،شناخت عناصر
کالبدی ،ویژگیهای محسوس محیط و معانی و پیامهای برخاسته از آن حائز اهمیت است .ویژگیهای کالبدی محیط شامل
تعامالت اجتماعی و همچنین معانی هویتی و ذهنیت ،بر القا حس تعلق به مکان تاثیرگذار میباشد ( Razavian, Shamspooya et
.)al, 2014: 10
معلولین ،به عنوان بخشی از بدنه اجتماع و به عنوان یک انسان در جامعه ،این حق را دارند که مانند انسانهای دیگر در جامعه
زندگی کنند .مطابق آمارهای جهانی ،حدود  %50افراد جهان را معلولین تشکیل میدهند (حکمتنیا ،موسوی)5921 ،؛ بنابراین باید به
معلولین به عنوان یک گروه بزرگ اجتماعی توجه شود (ضرابی ،صابری و همکاران .)5990 ،عدم توجه به نیازهای اصلی و اساسی
انسانها ،ادراکات و رفتارهای آنها در زندگی روزمره ،درنظر نگرفتن شرایط جسمانی و روانی همه اقشار و سنین جامعه ،لحاظ
نکردن خصوصیات فرهنگی و اجتماعی افراد و بسیاری از مسائل اساسی از این قبیل ،در طراحی و برنامهریزی فضاهای شهری،
سبب ایجاد فضاهایی آسیبپذیر و مشکلدار شده که تنها تعداد معدودی از افراد را در خود جای میدهد (داودپور ،صبوری:5995 ،
 .)526طراحی معماری ،ارتباطی مستقیم با نیازمندیهای انسان دارد .در جهت دستیابی به این نیازمندیها ،ابعاد و محدوده دسترسی
انسان باید مورد مطالعه و شناخت کامل قرار گیرد .به عبارتی ،آنتروپرومتری (انسانشناسی) که عبارت از مطالعه و شناخت ،اندازهها
و محدوده دستیابی انسان است؛ قدم مطمئنی در این راستا محسوب میشود (جغتایی.)5992 ،
احساس تعلق فرد به مکان زندگی ،از موضوعات مورد بحث در علوم مختلف از جمله معماری است .یک معمار وظیفه دارد
مکان را به صورت تمام و کمال در ذات خود آشکار کند .در واقع ،در بنا است که مکان به مخاطب خود اهدا میشود .هنر معماری
با ساختن خالقانه مکان وظیفه دارد که خصوصیات محیط را گردآوری کرده و در مکان نشان دهد (صافیان ،انصاری و همکاران،
 .)522 :5990به عقیده نوربرگ شولتز ،)5991( 5هویت مکان موجب هویت انسان میشود؛ و حاضر کردن مکان از کارکردهای اصلی
هنر معماری به شمار میآید ( .)Razavian, Shamspooya et al, 2014: 10همزمان با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه سکونت
و زندگی مردم ،توجه معماران ،طراحان و برنامهریزان به کیفیت فضاها و محیطهای ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به
عنوان ابزاری برای شکل دادن به محیط زندگی و پاسخگویی به توقعات و نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافته است .لذا ،یکی از
دغدغههای مهم برنامهریزان و طراحان شهری ،افزایش حس تعلق به محیط در بین استفادهکنندگان از فضاهای شهری است
(قشقایی ،موحد و همکاران .)262 :5991 ،در پژوهش حاضر ،سعی بر آن بوده که با بررسی عناصر کالبدی محیط ،به ارائه راهکارهایی
در جهت طراحی مجتمعهای مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت با نگرش افزایش حس تعلق به مکان پرداخته شود.
( Pretty, Chipuer et
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 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر را میتوان با پرسش چگونه میتوان با بهرهگیری از عناصر کالبدی محیط ،حس تعلق به مکان را در
مجتمعهای مسکونی ویژه معلولین افزایش داد؟ آغاز کرد .برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده ،هدف پژوهش را میتوان بررسی
نحوه تاثیرگذاری عناصر کالبدی محیط در طراحی مجتمعهای مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت جهت افزایش حس تعلق به
مکان در معلولین بیان کرد .با توجه به پرسش و اهداف پژوهش ،روش مورد استفاده در این تحقیق به صورت کیفی و توصیفی
1- Norberg - Schulz
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مدنظر قرار گرفته است .در روش توصیفی ،یافتهاندوزی مطالعات کتابخانهای ،شامل فیشبرداری از منابع مکتوب صورت گرفته
است .در این روش ،پژوهشگر تالش میکند نمودهای واقعیت را ترسیم کند .پژوهشهای کیفی ،دربرگیرنده معانی ،مفاهیم،
تعاریف ،نمادها و توصیف هایی هستند که در آن کاربرد دارند و تالشی است در جهت توصیف غیرکمی از حوادث ،موقعیتها و
گروههای کوچک اجتماعی باتوجه به جزئیات و تالش در ارائه تعبیر و تفسیر از معانی که انسانها در موقعیتهای عادی و طبیعی
حاکم به زندگی خود و حوادث میبخشند .با توجه به روشهای پژوهش ،به نظر میرسد که میتوان با بهرهمندی از عناصر کالبدی
محیط ،بتوان حس تعلق به مکان را در طراحی مجتمعهای ویژه افراد دارای معلولیت افزایش داد.

 -3مفهوم معلولیت

 -4مفهوم مکان
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درخصوص واژه معلولیت ،سازمان بهداشت جهانی 5در سال  ،5925معلولیت را وجود اختالل در رابطه فرد با محیط تعریف کرده
است .براساس تبصره ماده قانون جامع حمایت از معلوالن ،معلول به افرادی اطالق میشود که به تشخیص کمیسیون پزشکی
سازمان بهزیستی در اثر ضایعه جسمی ،روانی و یا توام ،اختالل مستمر در سالمت و کارایی عمومی ایجاد کرده ،به طوری که
موجب کاهش استقالل در زمینههای اقتصادی و اجتماعی گردد (مستقیمی ،جبرائیل و همکاران .)5991 ،هر نوع کمبود یا فقدان
توانایی (ناشی از اختالل) که فعالیت فرد را برای انجام امری به روشی که افراد عادی انجام میدهند محدود سازد ،یا دامنه فعالیت
او را از حالت طبیعی خارج کند ،معلولیت گفته میشود (احدی ،نورائی .)21 :5999 ،به عبارت دیگر ،محرومیت و وضعیت نامناسب یک
فرد که پیامد نقص و ناتوانی بوده و مانع از انجام نقشی میشود که با توجه به شرایط سنی ،جنسی ،اجتماعی ،فرهنگی و طبیعی
برای فرد درنظر گرفته شده است ،معلولیت مطرح میشود ( .)Barbotte, Guillemin, 2001بنابر تعریف کنوانسیون بینالمللی حقوق
معلولین ( ،)2006معلولیت عبارت است از مجموعهای از عوامل ذهنی ،جسمی ،اجتماعی و یا ترکیبی از آنها که به نحوی در
زندگی شخصی اثر سوء دارد و مانع از ادامه زندگی وی به صورت طبیعی میگردد؛ و غالبا به دلیل عدم امکان زندگی مستقل از نظر
شخصی و اجتماعی نیازمند خدمات توانبخشی میباشد .همچنین ،معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از ضروریات عادی
زندگی فردی یا اجتماعی گفته می شود که علت آن وجود یک نقص مادرزادی یا عارضی در قوای جسمانی یا روانی فرد میباشد.
نقص عارضی ممکن است ن اشی از سیر طوالنی یک بیماری باشد ،یا نتیجه تصادفات ،حوادث کار ،اتفاقات ،جنگ و  ....از نظر این
سازمان ،اشخاص دارای معلولیت ،شامل کسانی میشوند که دارای عارضه درازمدت فیزیکی ،ذهنی ،فکری یا حسی میباشند که در
تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف شود (زرین کفشیان،
.)521 :5991

منظور ما از مکان ،مفهوم مجرد و کالمی آن ،به معنی یک جا نیست .مکان ،جا یا قسمتی از یک فضا است که از طریق
عواملی که در آن قرار دارند ،صاحب هویت خاصی شده است (گروتر .)5990 ،هم چنین ،در تعریف ماهیت مکان ،آن را کلیتی شامل
اشیاء و عناصر کالبدی ساخته شده و آنچه که در واقع ماهیت یا روح مکان محسوب میشود ،میداند و ساختار مکان را شامل
منظر ،سکنیگزینی ،فضا و شخصیت تعریف میکند (رهبر ،هدفی .)5996 ،ادوارد رلف ،)5922( 2مکان را ترکیبی از اشیا طبیعی و
انسان ساخت ،فعالیتها (عملکرد) و معانی میداند که تجربه آن میتواند در مقیاس وسیع از یک اتاق کوچک تا یک قاره را
دربرداشته باشد .از نظر وی ،مکان واجد  9خصوصیت محدوده کالبدی ،فعالیتها و معانی میباشد که آن را از حالت یک فضا خارج
و به یک مکان با یک تجربه ذهنی برای فرد تبدیل میکند (جوان فروزنده ،مطلبی .)5990 ،درواقع ،مکان پدیدهای کلی و کیفی است
که نمیتوان آن را به هیچ یک از خصوصیات آن ،بدون ازدست دادن طبیعت واقعیاش کاهش داد (نوربرگ شولتس.)5922 ،

 -5مفهوم حس تعلق به مکان
از نظر سیتالو ،تعلق مکانی از جنبههای روانشناختی و هویتی تفسیرپذیر است .در روانشناسی ،تعلق مکانی به رابطه شناختی
فرد با محیط یا فضا خاص اطالق می شود؛ و از نظر هویتی ،تعلق مکانی رابطه تعلقی و هویتی فرد به محیط اجتماعیای است که
در آن زندگی میکند (قشقایی ،موحد و همکاران .)269 :5991 ،حس تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که به منظور
بهرهمندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کنندهای مییابد .تعلق به مکان که برپایه حس مکان به وجود میآید ،فراتر
از آگاهی از استقرار در یک مکان است .حس تعلق به مکان سبب ایجاد پیوند میان فرد و مکان شده و با وجود این حس ،انسان
1- World Health Organization
2- Edward Relph
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خود را جزئی از مکان دانسته و براساس تجربیات خود از نشانهها ،معانی ،عملکردها و شخصیت ،نقشی برای مکان در ذهن خود
متصور میسازد و مکان برای او قابل احترام میشود .بنابراین ،حس تعلق مکانی ،مفهومی پیچیده از احساسات و دلبستگی انسان
نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود میآید .به عبارت دیگر ،حس تعلق مکان با مفهوم حس
مکان به معنا ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کموبیش آگاهانه آنها از محیط خود میباشد ،که شخص را در ارتباط درونی
با محیط قرار میدهد ،به گونه ای که فهم و احساسات فرد با زمینه معنایی محیط پیوندخورده و یکپارچه میگردد .این حس ،عاملی
است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص میشود (شیخ اکبری ،سهیلی.)5992 ،
حس تعلق یکی از عالئم و عوامل مهم در ارزیابی ارتباط انسان ـ محیط و ایجاد محیطهای انسانی با کیفیت میباشد .این سطح از
معنا محیطی ،بیانگر نوعی ارتباط عمیق فرد با محیط بوده و در این سطح ،فرد نوعی هم ذات پنداری بین خود و مکان احساس می
نماید .شناخت و ادراک فرد از یک مکان از شروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مکان میباشد؛ بدین منظور ،محیطهایی باخوانایی
و تمایز کالبدی برای استفادهکنندگان جز محیطهای مطلوب بوده و ادراک و شناخت بهتری از سوی افراد در آن صورت میگیرد
(جوانفروزنده ،مطلبی .)92-99 :5990 ،بنابراین ،حس تعلق ،ترکیبی پیچیده از معانی ،نمادها و کیفیتهای محیطی است که شخص
یا گروه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از یک مکان خاص ادراک میکنند .این معنا که عمدتا بر پایه ارتباط عاطفی فرد با محیط
قرار دارد ،در طراحی به صورت نمود کالبدی خود را نمایان میسازد (حیدری ،مطلبی و همکاران.)16 :5999 ،
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 -6عناصر کالبدی محیط در حس تعلق به مکان
براساس نظریه مکان ـ رفتار در روانشناسی محیطی ،محیط به دو عامل فعالیت و کالبد دستهبندی میشود .فعالیتهای حاکم
در محیط براساس عوامل اجتماعی ،کنشها و تعامالت عمومی انسانها تعریف میشود؛ و کالبد ،به همراه متغیرهای فرم و
ساماندهی اجزاء ،مهمترین عامل در شکلگیری حس تعلق محیط ارزیابی میشود (قشقایی ،موحد و همکاران .)262 :5991 ،محققین
بر نقش عناصر کالبدی به عنوان عاملی مهم در شکلگیری حس تعلق تاکید داشته و ضرورت توجه به ابعاد کالبدی را در فرایند
حس تعلق ضروری میدانند (حیدری ،مطلبی و همکاران .)12 :5999 ،تعلق کالبدی به مکان ،برگرفته از عناصر و اجزاء کالبدی مکان
به عنوان بخشی از فرایند شناخت و هویت انسانی است .ریجر 5و الوارکاس 2در مطالعات خود به نقش مهم و اساسی تعلق کالبدی
اشاره و از آن به عنوان ریشهداری یاد نمودند که براین اساس ،فرد محیط را به همراه عناصر کالبدی آن در شکلدهی معنا تعلق ،به
خاطر میسپارد ( .)Riger, Lavrakas, 1981پروشانسکی بر ضرورت توجه به عناصر کالبدی در محیط انسانی و نقش آن در
شکلگیری و تداوم هویت فردی انسان اشاره نموده است .وی با تاکید بر نقش حس تعلق کالبدی در محیط به عنوان بخشی از
هویت مکانی ،آن را جزئی از هویت فردی و نهایتا هویت اجتماعی افراد در محیطهای مختلف تبیین میکند (حیدری ،مطلبی و
همکاران .)12 :5999 ،شکل ،اندازه ،رنگ ،بافت و مقیاس به عنوان ویژگیهای فرم ،هر یک نقش موثری در شکلگیری حس تعلق
داشته و نوع ساماندهی و چیدمان اجزاء کالبدی نیز عامل موثر دیگر است .از سویی عناصر کالبدی از طریق همسازی و قابلیت
تامین نیازهای انسان در مکان ،در ایجاد حس تعلق موثر هستند (جوان فروزنده ،مطلبی .)99 :5990 ،از نظر فریتز استیل ،مهمترین
عوامل کالبدی موثر در ادراک حس تعلق به مکان؛ اندازه مکان ،درجه محصوریت ،تضاد ،مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو،
صدا و تنوع بصری است ( .)Steele, 1981در جدول شماره  ،5به بیان برخی از عوامل کالبدی موثر در ادراک حس تعلق به مکان
از دیدگاه برخی از صاحبنظران پرداخته شده است.
جدول شماره  :1عوامل کالبدی موثر در ادراک حس تعلق به مکان (صدریان ،حسینی و همکاران)92 :5999 ،
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توضیحات

خوانایی ،نفوذپذیری ،محصوریت ،مجاورت ،ساختار سلسله مراتبی

 -7جمعبندی
مسکن سازگار ،یک طراحی مناسب و بهینه است که خانه مسکونی را برای طیف وسیعی از انسانها قابل سکونت کرده و به
واحد مسکونی ،امکان انطباق با نیازهای همه افراد ،اعم از ساکنین با هر نوع ناتوانی حرکتی ،در هر سن و یا وضعیت جسمانی را
میدهد .این مسکن ،با طراحی اصولی ،مناسب و در نظرگرفتن راهحلهای ساده و بهینه برای پاسخگویی به نیازهای افراد ناتوان،
استقالل فیزیکی و حرکتی آنها را افزایش داده و از نیاز آنها به دیگران میکاهد ( .)Alalhesabi, Borhani, 1385هر اندازه که
فرد ،مدت زمان بیشتری را در مکان حضور یافته و از حضور خود در آن مکان ،رضایت کافی داشته باشد؛ در این صورت ،احساس
تعلق بیشتری به مکان خواهد داشت .این حس تعلق به مکان ،ترکیبی از معانی ،نمادها و کیفیتهای محیطی است که میتوان آن
را در طراحی با کمک عناصر کالبدی محیط نمایان ساخت (حیدری ،مطلبی و همکاران .)12 :5999 ،با توجه به مطالعات صورت
گرفته در زمینه عناصر کالبدی محیط ،و دستهبندی های ارائه شده از عناصر تاثیرگذار در ادراک حس تعلق به مکان ،میتوان
مواردی را در زمینه طراحی مجتمع های مسکونی که با کمک عناصر کالبدی محیط درصدد فراهم کردن محیطی مناسب برای
استفاده تمامی افراد ،علیالخصوص افراد دارای معلولیت میباشد ،را به صورت جدول شماره  2مطرح کرد.
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 ورودی ساختمان حتی المکان هم سطح پیادهرو باشد. به منظور تهسیل در حرکت ،پیشبینی سطحی هموار در هر دو سوی در الزامی است. حداقل عمق فضا جلو ورودی 520 :سانتیمتر حداقل عرض بازشو ساختمان 500 :سانتیمتر حداقل عرض راهرو 520 :سانتیمتر حداقل عرض سطح شیبدار 520 :سانتیمتر برای سطوح شیبدار تا  9متر طول :حداکثر شیب  2درصد با عرض حداقل 520سانتیمتر در سطوح شیبدار بیش از  9متر طول (تا حد مجاز  9متر) ،به ازای هر متر افزایش طول 1 ،سانتیمتر بهعرض مفید آن اضافه و  0/1درصد از شیب آن کاسته میشود.
 حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار باید  510×510سانتیمتر باشد. حداقل عرض مفید هر لنگه در برای عبور صندلی چرخدار 20 :سانتیمتر حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده 500 :سانتیمتر درها باید دارای پاخور به ارتفاع  21سانتیمتر باشند. حداقل ابعاد مفید اتاقک آسانسور 550×520 :سانتیمتر حداقل اندازه فضاهای سرویس بهداشتی باید  510×510سانتیمتر باشد ،تا گردش صندلی چرخدار در آنامکانپذیر باشد.
 ابعاد پارکینگ قابل استفاده برای افراد معلول 1/1×9/1 :متر کف راهرو باید غیرلغزنده باشد و از نصب کفپوشها با پرز بلند خودداری شود. کف سطح شیبدار باید غیرلغزنده ،ثابت ،سخت و صاف باشد. پوشش کف آسانسور محکم ،ثابت و غیر لغزنده باشد. کف فضاهای بهداشتی باید غیر لغزاننده باشد. پله باید از جنس سخت و غیر لغزنده باشد. رنگ درها و چارچوب آنها باید در تضاد با رنگ دیوار همجوار خود باشد. درهایی که به فضاهای خطرناک برای اشخاص نیمه بینا و نابینا باز میشوند (مانند درهای بارانداز،اتاقهای تأسیسات حرارتی ،انبارها و مشابه آنها) باید با اختالف رنگ مشخص شوند.
 الزم است دکمهای که طبقه همکف (ورودی) را نشان میدهد ،با اختالف رنگ مشخص شده و کلیهدکمههای کنترل کننده آسانسور دارای رنگی متضاد با رنگ زمینه خود بوده تا برای افراد نیمهبینا قابل
تشخیص باشد.
 رنگ در اتاقک آسانسور ،در تضاد با رنگ دیوار همجوار خود باشد. به منظور هدایت افراد نیمهبینا به مکانهای عمومی ،الزم است با استفاده از چراغها و رنگها بهعالمتگذاری در طول مسیر پرداخت.
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توضیحات

 پیادهرو منتهی به ورودی قابل دسترسی باید با عالیم حسی برای افراد نابینا و نیمه بینا مشخص شود. عالیم و نوشتهها باید واضح بوده و فاقد انعکاس نور و در تضاد با زمینه خود باشند .مانند نوشتههای روشنروی زمینه تاریک یا بالعکس.
 وجود عالیم حسی در کف ،قبل از ورود به قفسه پله و در پاگردها برای هشدار به نابینایان الزامی است. در کنار دکمههای آسانسور ،نصب خط بریل برای نابینایان الزامی است. الزم است توقف آسانسور با عالمت صوتی مشخص شود .عالمت صوتی باید طوری تنظیم گردد که برایباال رفتن ،یک بار و پایین آمدن دو بار به صدا درآید.
 هشداردهنده المسهای باید شناخته شده و در محدوده یک ساختمان یک نواخت باشد. درهایی که به فضاهای خطرناک برای اشخاص نیمه بینا و نابینا باز میشوند (مانند درهای بارانداز،اتاقهای تأسیسات حرارتی ،انبارها و مشابه آنها) باید با عالیم حسی ـ المسهای مشخص شوند.
 اشیا نصب شده روی دیوار راهرو ،که لبه خارجی آنها بین  10تا  200سانتیمتر باال کف تمام شده باشد،نباید پیش از  50سانتیمتر در مسیر راهرو پیشامدگی داشته باشد .پیشامدگی اشیا نصب شده روی دیوار
راهرو که ارتفاع لبه خارجی آنها کمتر از  10سانتیمتر از کف تمام شده است ،مشروط بر آنکه عرض مفید
عبوری رعایت گردد ،به هر اندازه از دیوار مجاز است.
 حدفاصل بین دو در متوالی چنانچه هر دو در ،در یک جهت باز شوند  200سانتیمتر ،و چنانچه هر دو بهداخل باز شوند 220 ،سانتیمتر باشد.
 درها باید حدالمقدور بدون آستانه باشند .در صورت اجبار ،حداکثر ارتفاع آستانه  2سانتیمتر باشد. ارتفاع دستگیره (برای در و پنجره) از کف حداکثر 500سانتیمتر باشد. زاویه بازشو در باید حداقل  90درجه باشد. باید فاصله بین میله دستگرد و دیوار حداقل  2سانتیمتر باشد. ارتفاع دکمههای کنترلکننده در داخل و خارج از اتاقک آسانسور  500تا  520سانتیمتر ،فاصله آنها ازگوشه اتاقک آسانسور 20 ،سانتیمتر ،حداقل برجستگی آن  5/1سانتیمتر ،حداقل قطر آن  9سانتیمتر و نیز
قابل استفاده برای نابینایان باشد.
 فضا آزاد زیر دوش باید  520×520سانتیمتر باشد . ارتفاع لبه پایین آینه دستشویی افراد معلول از کف حداکثر  90سانتیمتر باشد. شیرهای دستشویی باید به صورت اهرمی و به راحتی باز و بسته شوند و حداکثر فاصله آنها از لبه جلودستشویی  60سانتیمتر باشد.
 ارتفاع آویز حوله ،جای صابون و یا دستگاه خنککن برقی از کف نباید بیش از 500سانتیمتر باشد. فضا آزاد کف ،در جلوی وان باید به ابعاد 20×510سانتیمتر باشد . عالیم داخلی ساختمان باید در کنار و طرف قفل درها و در ارتفاع بین  520تا  510سانتیمتر از کف تمامشده نصب شوند.
 حداقل سطح کاری با عرض  11سانتیمتر و ارتفاع بین  11تا  21سانتیمتر ،با فضا آزاد برای قرارگیری پابه عمق  20سانتیمتر و ارتفاع  61تا  10سانتیمتر ،باید در آشپزخانه در نظر گرفته شود.
 ارتفاع قفسه ظرفشوها باید 10تا  21سانتیمتر از کف و قابل برداشتن باشد. ارتفاع قفسههای قسمت پایین باید حداکثر 20سانتیمتر از کف باشد .حداکثر ارتفاع پایینتر طبقهقفسههای فوقانی 520سانتیمتر باشد.
 نصب سیستمهای هشدار دهنده شنیداری و دیداری در کلیه ساختمانهای عمومی الزامی است. ورودیهای قابل دسترس باید توسط راه قابل دسترس به ایستگاه وسایل خیابانهای عمومی و پیادهروهامرتبط باشند.
 ارتفاع فواره آب نباید از 90سانتیمتر از کف تمام شده بیشتر باشد. کلیه درها و پنجرههایی که تا کف دارای شیشه هستند ،در مقابل ضربه محافظت شوند. نصب دستگرد در طرفین پله الزامی است. در کنارههای عرضی پله ،پیشبینی جزئیات اجرایی به نحوی که مانع لغزش عصا شود الزامی است. میله دستگرد در دو طرف رامپ و یا راه پله باید به صورت ممتد باشد. آغاز و پایان میله دستگرد در دو طرف رامپ و یا راهپله باید به صورت مدور و بدون تیزی باشد ،و یا بایدبه طرف کف ،دیوار و یا پایه برگشته باشد.
 -میله دستگرد باید در محل اتصال خود ثابت باشد.

 -8نتیجهگیری
آفریننده مکان ،مردم هستند .اما طراحان ،امکان این رخداد و ساختار فضایی آن را خلق میکنند .اگر این ساختار فضایی ،واجد
زیبایی محیطی باشد ،افراد و مخاطبان خود را وارد سطوح حس تعلق به مکان خواهند کرد (شاهچراغی ،بندرآباد .)5992 ،با
درنظرگیری این موضوع ،میتوان بیان کرد که بیشترین تالشهایی که در این زمینه جهت مناسبسازی فضاهای مسکونی ویژه
افراد دارای معلولیت صورت میگیرد ،در جهت رفع موانع حرکتی ،افزایش حضور این افراد در فضاهای مختلف ،افزایش آسایش و
آرامش آنان در زندگی شخصیشان میباشد .محیط زندگی معلولین باید به گونهای باشد که آمادگی و ظرفیت کافی جهت ارائه
امکانات الزم و تسهیالت مورد نیاز این قشر را داشته باشد .در نتیجه ،باید در طراحی واحدهای مسکونی سازگار ،بر پتانسیل تطبیق
فضاها با نیازهای این افراد توجه ویژهای شود (مجیدی.)51 :5995 ،
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چکـيده
امروزه مسالهي انرژي به مسالهي اصلي جهان تبدیل شده است و دولتها با تبيين برنامههاي بلند مدت سعي در کاهش
مصارف سوخت هاي فسيلي دارند .طبعاتي که زمين ،از این ازدیاد مصرف متحمل شده است ابعاد گستردهاي ،مانند
گرمایش زمين و آلودگيهاي زیست محيطي را شامل شده است؛ اما قدر مسلم اینكه ساختمانها به عنوان یكي از
اصليترین ارکان مصرف ،سهم بهسزایي در مصرف انرژي را به خود اختصاص دادهاند که همين امر سبب شده است توجه
معماران و طراحان شهري به اصالح الگوي مصرف جلب شود .از دیگر سو پيوند انسان با طبيعت در جهت ارتقا سطح
سالمت روحي و جسمي ،امري کتمان ناپذیر است؛ به همين دليل است که معماران عالوه بر اندیشيدن تدابير طراحي در
راستاي کاهش مصرف انرژيهاي تجدیدناپذیر ،بر آن شدند که کابران را به محيطي دلچسب فراخوانند ،که هم
پاسخگویي شرایط آسایش جسماني باشد ،هم نيازهاي معنوي را پوشش دهد .در این پژوهش تالش ميشود جنبههاي
کالبدي کاهش آسيبهاي زیست محيطي به وسيلهي یك طراحي مناسب بررسي و معرفي شود که در عين حال ميتوانند
سازوکار بسترسازي رفع نيازهاي روحي کاربران در برقراري ارتباط با طبيعت باشد.

واژگـان کلـیدی :طراحي معماري ،توسعهي پایدار ،محيط زیست ،معماري پایدار ،انرژي

-1كارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی (مسئول مکاتبات) art.mtaheri@gmail.com

 -2كارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه سوره
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 -1مقدمه
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زمين نگهدارنده ما و عنصر اصلي زنجيره بقاي زیست محيطي و تامين کننده نيازهاي انساني است؛ در این بين منابعي هستند
که به واسطه بروز نيازهاي جدید بشر مورد استفادهي بيرویه قرار ميگيرند که قابليت و سرعت تجدیدپذیري پایيني دارند و با این
رویكرد بهرهگيري ،در آیندهاي نه چندان دور ،انسانها با معضالت جدي تامين انرژي مواجه خواهند شد ،اما از سویي دیگر توانایي
تجدیدپذیري گونههاي دیگر انرژي ميتواند کليد اصلي براي حل این مساله باشد؛ از این جهت که بخشي از منابع صرف ساخت و
ساز و تامين نيازهاي سكونتي انساني ميشود ،یافتن پاسخي مناسب در عرصهي معماري به این پرسش حياتي به نظر ميرسد.
معماران مي توانند بسياري از اثرات منفي جدید ناشي از استفاده نادرست از منابع طبيعي را به وسيلهي یك طراحي مناسب از
ميان بردارند که ریشهي آن در برقراري تعادل و ایجاد همبستگي بين سه مؤلفه انساني موجود در زمين ،یعني :محيط ،معماري و
انسان است .مسالهي اساسي آن است که ،پاسخي که ساختمان به محيط اطراف خود ميدهد ،منابع را بيش از حد مورد استفاده و
حتي در مواردي سو استفاده قرار ميدهد ).(Al_ musaed, 2007
به نظر ميرسد که بحرانهاي زیست محيطي پيش آمده
مانند گرمایش زمين و مصرف بيش از حد سوختهاي فسيلي
ناشي از عدم آگاهي مناسب ما در مورد ماهيت محيط زیست
باشد .با این حال ،راه حل رفع معضالت ،صرفا باال بردن درک
زیست محيطي نيست؛ بلكه ضروري است ،انسان در ارتباط با
محيط اطراف خود ،یك تحليل واضح و عيني از پيچيدگيهاي
محيطي که در آن زندگي ميکند را انجام دهد ،و یك واکنش
صادقانه نسبت به آن عوامل است که به شدت ماهيت محيط را
تحت تأثير قرار ميدهد.
شکل  -1دياگرام تاثير معماري و طبيعت بر انسان
مفهوم توسعه ي پایدار به عنوان یكي از رویكردهاي تعيين کننده در سالهاي اخير به عرصهي معماري وارد شده است که
ميتواند راهشگاي مسائل عدیدهاي باشد؛ توسعه پایدار با تأکيد بر محدود کردن استفاده نا بهجا از زیرساختها و مصالح مورد
استفاده ،از طریق بررسي دقيق خواستههاي طرح است که به کاهش هزینههاي اقتصادي و طبيعي در ساخت پروژه کمك به
سزایي ميکند؛ اما این مطلب تمام جنبههاي توسعهي پایدار را در برنميگيرد .در طوالني مدت ،رعایت اصول طراحي پایدار در
راستاي کاهش مصرف انرژي ،ایجاد فضاهاي سالم معماري و دوام مواد ،به فرآیند ساخت و ساز مناسب براي زیستگاه مطلوب،
نقشي اساسي ایفا ميکند.
هر سایت به لحاظ موقعيت مكاني ،اسكان طبيعي ،پوشش گياهي محلي و کالن آن ،داراي ویژگيهاي متفاوت است؛ امروزه،
پس از تأمل در تجارب مختلف زندگي ما ،باید بتوانيم بين ویژگيهایي که دوست داریم و ویژگيهایي که شانس بقا ما را بهبود
ميبخشند ،ارتباط نزدیك پيدا کنيم .پيوند با طبيعت ما را سالم نگه ميدارد و باعث بهبود عملكرد بدني نيز ميشود .کاربران در
محيطهاي ساخته شده ،صرفا نميخواهند به سادگي در یك ساختمان کار کنند ،بازي کنند ،بخورند یا بخوابند؛ آنها عالوه بر رفع
این نيازها باید از محيط خود الهام بگيرند ،نيرومند شوند و آسایش و اطمينان یابند .آنها به فضاهایي احتياج دارند که آنها را آسوده،
راحت و سالم جلوه دهد .بدین ترتيب است که داشتن یك محيط طبيعي مطلوب در وهلهي نخست باعث باال رفتن کيفيت زیستي
انسان در بستر یك معماري مناسب خواهد شد.
این پژوهش بر آن است که راهكارهاي دستيابي به این مطلب را معرفي کند و به این پرسش پاسخ دهد که ،چه عواملي به
صورت کالبدي در ارتقاي سطح کيفي زیستي ساکنان موثر بوده و در عين حال به لحاظ سازگاري و پایداري انرژي مطلوب هستند؟

 -2بحران انرژي
بحران انرژي شرایطي است که در آن ،یك سرزمين از اختالل در تأمين انرژي همراه با افزایش سریع قيمت انرژي که امنيت
اقتصادي و ملي را تهدید مي کند رنج مي برد .همانطور که ميدانيم ،استفاده از انرژي فسيلي براي جامعه مدرن اجتناب ناپذیر است
و این در حالي است که بيش از  55درصد از نيازهاي انرژي ما با احتراق سوخت هاي فسيلي برآورده ميشود .این نشان ميدهد که
دقيقاً چه سوختي براي جامعه شهري مدرن بسيار مهم است و چه مقدار از هر منبع انرژي مصرف ميشود).(Bartok W,1991
ما همچنين ميدانيم که پيشرفتهاي جدید فناوري ،امكان بازسازي ساختمانهاي موجود و طراحي و ساخت و ساز جدید را
فراهم ميآورد که تمام انرژي خود را از منابع انرژي تجدیدپذیر محلي تامين ميکند و به ما این امكان را ميدهد که ساختمان را به
عنوان منبع توليد نيرو طراحي کنيم).(Enric R ,2008
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 -1-2تغيرات آب و هوايي و گرمايش زمين

 -3نقش توسعهي پايدار دركاهش مصرف انرژي و سازوكار اجرايي آن
هر توسعه جدید به طور ایده آل باید یك استراتژي انرژي صریح داشته باشد و چگونگي دستيابي به این مزایا را مشخص کند.
ميزان مصرف انرژي در یك ساختمان نتيجهي رابطهي مستقيم آب و هوا ،ميزان مصرف انرژي ساختمان و شكل آن است.
مطالعات حوزهي انرژي نشان ميدهد طراحي بهتر ساختمانهاي جدید منجر به کاهش  ٪05-57در مصرف انرژي آنها ميشود و
مناسبسازي وضع موجود ،به آساني در کاهش  07درصد مصرف انرژي ،تاثير خواهد داشت .عالوه بر این ميتواند هزینههاي
انرژي یك کشور را به ميزان قابل توجهي کاهش داده و به طور چشمگيري به کاهش تأثيرات مخرب محيط زیست کمك ميکند
و به تبع آن کاهش تغييرات آب و هوایي را سبب ميشود)(Clark,2001
راهكارهاي بسياري از طریق مباني توسعهي پایدار قابل بررسي است اما با توجه به موضوع ،دو مورد قابل عنوان است که یكي
به صورت راهبردي در طرح موثر بوده و دیگري بهطور عيني در کاهش آسيبها عملكرد بهينه دارد .رویكرد بومي در حقيقت یك
سياستگذاري براي طراحي به منظور بهرهمندي از الگوهاي منطقهاي است که سازگاري مناسبي با محيط برقرار ميکند که داراي
مولفههاي چهارگانه است .مواد اوليه در ساخت و توليد نيز یكي از عوامل موثر بر بهبود طول عمر ساختمانهاست.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1711جلد یک

در سال  0770دانشمندان حوزهي جغرافيا به یافتههاي ناخوشایندي دست یافتند ،که حاکي جهش بيسابقه سرعت گرمایش
زمين بود؛ مطالعات گستردهي بينالمللي در این زمينه بيانگر این مطلب بود که علت اصلي گرم شدن کره زمين ناشي از
فعاليتهاي انسان است .تازهترین تالشهاي علمي نشان ميدهد که تغييرات در سيستم آب و هوا در الگویي که دانشمندان
پيشبيني کردهاند بي شك اتفاق خواهد افتاد ،اما تغييرات مشاهده شده نشان از سرعت باالي این تغييرات دارد).(Ebi KL,2007
هرچند که نميتوان تغييرات اقليمي را به طور کامل متوقف کرد ،اما ميتوان آنها را با اقدامات ملي و بين المللي ،به ميزان قابل
توجهي محدود کرد تا ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي پخش شده در جو زمين ،طي چند دهه آینده و پس از آن کاهش یابد و به
تبع آن ،اثرات تغيير آب و هوا را محدود شود .این مساله در حال حاضر باعث ایجاد تأثيرات جسمي و بيولوژیكي در سراسر جهان
روي انسان شده است.
مدلهاي آب و هوایي کنوني پيش بيني ميکنند که بسته به ميزان گازهاي گلخانهاي ساطع شده و حساسيت سيستم آب و
هوایي ،دماي جهاني ميتواند از  0/4تا  5/5درجه سانتيگراد در طي  077سال آینده گرم شود) .(Al-musaed,2007این در حالي
است که با گذشت چيزي نزدیك به  05سال از این مطالعه ،انسان قسمت زیادي از روند گرمایش زمين را طي کرده است و
دولتها نيز ارادهاي راسخ براي جلوگيري از این رخداد را از خود نشان نميدهند .از دیگر عوامل باال افزایش گازهاي گلخانهاي،
ایجاد جزیرههاي گرمایي شهري است؛ ميانگين دماي ساالنه هوا در یك شهر با  0ميليون نفر یا بيشتر ،در طول روز ميتواند  0تا 0
درجه سانتيگراد گرمتر از محيط اطراف خود باشد ،این شرایط ميتواند منجر به ایجاد اختالف دماي 00درجه سانتي گراد بين روز و
شب شود .جزایر گرمایي پدید آمده در شهرها ميتوانند از طریق افزایش تقاضاي اوج انرژي تابستان ،مصارف انرژي تهویه مطبوع،
آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانه اي بر جوامع تأثير بگذارند.

 -4طراحي بومي و منطقهاي
طراحي بومي و منطقهاي رویكردي پایدار نسبت به طراحي است که یك ساختمان را به گونهاي سازگار ميکند که به خوبي
بتواند شرایط خاص منطقهي خود را تحمل کند که شامل پارامترهاي زیر است:
 طراحي با توجه به ویژگيهاي آب و هوایي و مهار ریزگردها برنامه ریزي براساس قابليت تحمل حوادث شدید در نظر گرفتن الگوهاي کالبدي معماري بومي منطقه اي مطابقت با استانداردهاي فني ساختمان در منطقهبه عنوان مثال آلودگي هوا و ریزگردهاي موجود در یك سایت ميتواند تأثير عميقي در نحوه استفاده افراد از فضاهاي فضاي
باز آن داشته باشد .اختالل در استفادهي کاربران از فضاي آزاد به شكل قابل مالحظهاي از ميزان مطلوبيت یك ساختمان ميکاهد
اما طراحي یك ساختمان کارآمد ،ميتواند به مهيا کردن یك محيط راحت و زیبا کمك شایاني کند) .(Pearlmuttere,1993رمز
موفقيت یك طراحي مناسب آن است که یك سایت را ميتوان براي پاسخگویي به منظور گرم کردن ،خنك کردن ،پناه دادن و
کاهش انتشار آلودگي صوتي و صدا ناخواسته تغيير داد .طراحي مناسب چشم اندازهاي اطراف ميتواند یك سرمایهگذاري بلند مدت
براي کاهش هزینههاي گرمایشي و سرمایشي به منظور محافظت در برابر سرماي زمستان و گرماي تابستان باشد.
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بهرهگيري از باد و جهتگيري مناسب تابشي ساختمان هر دو تهویه تابستاني خوبي را ایجاد کرده و سرمایش و همچنين
ميزان بار گرمایش مورد نيز در زمستان را کاهش ميدهند .براي بهينهسازي مناطق مورد نظر در یك سایت ،نظارت دقيق الزم
است؛ عوامل بسياري مانند پوشش گياهي ،زمينشناسي و توپوگرافي موجود ،همگي در ایجاد بخشي از یك سيستم با عملكرد
منحصر به فرد براي هر سایت درگير هستند .مقادیر تحليلي براي شبيهسازي الگوهاي جریان باد در اطراف ساختمانها ،درختان و
شكلهاي زميني براي مطالعات اوليه و آناليز دادهها از طریق نرمافزارها و پایگاههاي اطالعاتي زیست محيطي در دسترس هستند.

 -5دوام طراحي در مواد و مصالح
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این مفهوم شامل استفاده از مواد با دوام است که به درستي مونتاژ شده است تا یك سيستم با دوام را تشكيل دهد .استفاده از
مواد بادوام از هزینه و مصرف منابع طبيعي که عمر مفيد کمتري دارند ،جلوگيري ميکند و نياز به تعویض را به حداقل ميرساند.
دستيابي به این مطلب از طریق دو راهكار زیر امكانپذیر است:
 استفاده از مواد بازیافتي (در غير این صورت هدر مي روند) کاهش ضایعات حاصل از ساخت و سازبدین صورت است که به واسطهي بازیافت و استفاده از مواد با دوام ،ميزان قابل توجهي از مصرف مواد اوليه در فرآیند
ساختوساز کاهش یافته و مطابق با اصول معماري پایدار ،چرخهي صحيح استفاده از منابع و صرفهي اقتصادي شكل ميگيرد.

 -6فراهم آوري شرايط آسايش انساني
بر مبناي هرم مازلو نيازهاي انساني اینگونه دسته بندي ميشوند که نيازهاي زیستي انسان مانند سرپناه ،پوشاک و خوراک در
ردههاي پایين قرار ميگيرند و پس از برآورده شدن آنهاست که فرد در جهت تكامل گام برميدارد؛ بدان معنا که خواستههاي
زیبایي شناسانه و معنوي فرد در راس این نمودار قرار دارند که به صورت سلسله مراتب کامل ميشوند .بر این مبنا یك طراح پيش
از آنكه بخواهد در طرح خود پاسخگوي خواستهاي معنوي کاربران باشد باید بتواند شرایط آسایش بيولوژیكي را فراهم کند که
شامل عوامل متعددي است .عواملي که به طور کلي بر راحتي انسان تأثير ميگذارند را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد:
 پارامترهاي فيزیكي شامل :درجه حرارت هوا ،شرایط حرارتي محيط ،رطوبت نسبي هوا ،سرعت هواي محلي ،بو ،رنگمحيط اطراف ،شدت نور و سطح سر و صداي محيط.
 پارامترهاي فيزیولوژیكي شامل :سن ،جنس و ویژگي هاي خاص ساکنان -پارامترهاي خارجي شامل :فعاليتهاي انساني ،لباس و شرایط اجتماعي)(Al-musaed,1996

شکل  -2رابطهي آسايش زيستي انسان و افزايش سالمت معنوي فرد

ایجاد شرایط مساعد زیستي براي ساکنان ،نخستين گام طراحي محسوب ميشود که پس از بر اوردن آن امكان باال بردن
سطح خواستهاي معنوي ميسر است.
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 -7نقش فراغت در شکلگيري رابطهي معنوي با محيط
روند چگونگي گذراندن وقت افراد در سنين مختلف تغيير ميکند؛ با این حال ،آن را به طور جامع ميتوان به عنوان فرصتي
براي فرار از شهر ،تنها بودن یا بودن با افراد دیگر ،نزدیك بودن با طبيعت ،و استراحت کردن و لذت بردن از اوقات خود تعریف
کرد).(Jensen,2006
تفریح اصطالحي است که عمدتاً اشاره به فعاليتهایي دارد که نه چندان دور از خانه و در روال عادي روزانه انجام ميشود در
حالي که اصطالح گردشگري طبيعي به معناي فعاليتهایي است که عمدتا نيازمند تعطيالت و سپري کردن زمان طوالني مدت
هستند؛ دالیل زیادي براي بازدید و گشت و گذار در فضاي باز وجود دارد :ورزش بدني ،رهایي از فشارهاي زندگي شهر ،استفاده از
هواي تازه ،نزدیك شدن به طبيعت و لذت بردن از مناظر).(Bell,2008
اینها تعاریف و ویژگيهاي اوقات فراغت هستند؛ زماني که انسان بهطور اگاهانه به دنبال کسب رضایت از محيط زندگي خود
است و پيش از آن نيازهاي اوليهي خود را پوشش داده است.

 -8نتيجهگيري
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1711جلد یک

معماري عنصر اصلي زندگي بشر است و محيطهاي سكونتي از اهميت دو چنداني برخوردارند زیرا که ما بيش از  97درصد
وقت خود را داخل خانه ميگذرانيم؛ خانه فقط یك سقف و سرپناه نيست ،بلكه مكاني است که جو اخالقي در آن شكل ميگيرد و
آن را تقویت ميکند و روح خانواده حل و فصل تنها یك سيستم ارتباطي نيست بلكه شكل پيچيده اي نيز دارد که ضرورت
عميقتري از انسان به عنوان یك موجود معنوي را بيان مي کند؛ نياز او به برقراري ارتباط و رونق بخشيدن از طریق فعاليتهاي او
در پهنههاي اجتماعي و فردي در بستر معماري است که معنا و شكل ميیابد و معماري نيز دز بستر طبيعت است که رخ ميدهد.
به طور عمده ،معماري امروزي ما حاصل ،ترکيبي از مواد ،انرژي و سيستمهایي است که به طور همافزایي با نشاط و سالمتي
انسان مغایرت دارند؛ به همين دليل ساختار سياستگذاري معماري را باید مورد بررسي دقيق در ابعاد پایدار قرار داد .براي دستيابي
به اهداف معماري زیست شناختي ،ميتوان از طریق نقش ترکيب معماري از طریق فعاليتهاي مختلف فردي ،ایجاد چارچوب و
ساخت فضاي سازمان یافته با هدف برآوردن نيازهاي مادي و معنوي شخص و جامعه ،اقدام کرد .از طرفي راحتي به عنوان احساس
بهزیستي کامل جسمي و روحي تعریف ميشود؛ این تعریف فقط تحت کنترل طراح نيست از این رو  ،اگر گروهي از افراد در اتاقي
یكسان قرار بگيرند ،به دليل شرایط آب و هوایي ،تفاوت هاي بيولوژیكي ،عاطفي و جسمي ،امكان رضایت همه افراد بهطور
همزمان زمان ممكن نخواهد بود.
بررسيهاي صورت گرفته در زمينهي محيط زیست و آسيبشناسيهاي به عمل آمده حاکي از آن است که انسان به ميزان
قابل توجهي در سالهاي اخير ،به واسطهي صنعتي شدن و گسترش شهرها ،به طبيعت آسيب وارد کرده است و با ادامهي این روند
مصرفگرایي در قبال منابع طبيعي ،نسل هاي آتي با مشكل تامين مواد اوليه مواجه خواهد شد .این در حالي است که مسالهي
گرمایش زمين و آلودگيهاي نوري و صوتي ،جداي از آنكه به کرهي زمين ضربه وارد ميکنند ،بر ساکنان آن نيز تاثير منفي روحي
و جسمي دارد؛ حال آنكه ميتوان با یك برنامهریزي دقيق در قالب طرح توسعهي پایدار به مقياس خرد و کالن ،به رفع این
معضالت کمك شایاني کرد.
راهكارهایي که توسعهي پایدار پيشنهاد ميدهد عالوه بر جنبههاي محيطي ،صورتي انساني دارد و حفظ رابطهي فرد با محيط
زیست را از طریق سياستهاي طراحي و برنامهریزي ميسر ميسازد که عالوه بر صرفهي اقتصادي در طرح ،باعث همسانسازي
فرهنگي کاربريها ،حفظ منابع و بهينهسازي مصرف منابع شود.
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چکـیده
مراکز شهری بخصوص مراکز تاریخی شهر به دلیل بافت و مورفولوژی خاص خود و حضور بیش از اندازه سواره شهرها و
شهروندان را با مشکالت عدیده اقتصادی-اجتماعی و فیزیکی و زیست محیطی مواجه کرده است ،از مهمترین راهکارها
برای حل این مشکالت محدود کردن حضور سواره در مراکز شهری با اجرا پروژه های پیاده محور و ارتقاء حضور پیادهها
می باشد.این پژوهش به بررسی پروژه پیاده راه شهر ترابزون ترکیه پرداخته است ،این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی
انجام شده و روش جمع آوری اطالعات میدانی است ،میدان مرکزی شهر ترابزون باتوجه به وجود امکانات مختلف که
میتواند حداقل نیاز های شهروندان را در مرکز شهر برطرف کند توانسته است در جذب پیاده ها نقش مهمی داشته باشد.

واژگـان کلـیدی :پیاده راه ،مرکز شهر ،مرکز تاریخی شهر ،ترابزون.

 -1پژوهشگر مستقل؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ()irajmohseni65@gmail.com
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فضاهای عمومی شهری از مهمترین اجزاء و عناصر شهر محسوب می شوند ،این فضاها دارای نقش های بسیاری از زمانهای
قدیم تا به امروز بوده اند .شکل ،کاربری ،وسعت و منظر این فضاها در شهرهای مختلف می تواند نسبت به هم متفاوت باشد ،اما
هر شهری دارای فضای عمومی است ،این فضا محل برقراری ارتباط میان حکومت با مردم و مردم با مردم است .در این فضاها
شهروندان اجتماعی تر می شوند ،فرهنگ شهری شکل میگیرد و منتقل می شود ،شهروندان با شهر ارتباط برقرار می کنند ،خاطره
سازی می کنند ،و حس تعلقشان به شهر بیشتر می شود و در قبال شهر مسئولیت پذیرتر می شوند ،امروزه حتی به دلیل آپارتمان
نشینی و وجود فضای مجازی و تغییر سبک زندگی روزمره شهروندان ،فضاهای عمومی شهری می توانند نقش بسیار مهمی را در
اجتماعی شدن شهروندان و تولید سرمایه اجتماعی در شهر داشته باشند .پارکها ،خیابانها و کوچهها ،بازار ها و میدانها و پیاده
راهها  ...از مهمترین فضاهای عمومی شهری محسوب میشوند .هر فضای عمومی شهری میتواند کاربری چندگانه ای نیز داشته
باشد و این امر موجب اهمیت بیشتر این فضا ها در شهرها می شود.
شهرهای امروزی بدلیل استفاده از خودرو و نقش مهم خودرو در زندگی مردم بیش از آنکه پیاده محور باشند خودرو محور
هستند ،بخصوص شهرهایی که سیستم حمل و نقل عمومی آنها معیوب است ،در این وضعیت وسایط نقلیه شخصی به حق باید
دسترسی آسان به همه جای شهر داشته باشند .در این میان مراکز شهری و بخصوص مراکز شهری واقع شده در بافت های
تاریخی شه ری بیشترین آسیب را از حضور وسایط نقلیه شخصی می بینند .از مهمترین آسیب های حضور این وسایط در این مراکز
ایجاد ترافیک ،آلودگی های هوا وصوتی -بصری ،حضور پیاده ها همراه با ترس از وسایط نقلیه شخصی و عدم تمرکز و لذت کافی
از پیاده روی در مرکز شهر و  ...را می توان نام برد.
پیاده راه سازی و محدود کردن حضور وسایط نقلیه شخصی در فضا های عمومی شهری مانند برخی از مراکز شهری و مراکز
تاریخی شهر از جمله میدان های شهری یکی از راهکارهای جذب پیادهها و افزایش حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهری
است ،ایجاد پیاده راه ها حداقل در بخش هایی از شهر می تواند میان شهر و شهروندان ارتباط برقرار کند .انسان شهری آنگونه که
نیاز به مسکن دارد نیاز به شهری دارد که بتواند در آن راحت راه برود ،نفس بکشد و خاطره سازی کند .بررسی تجربه شهرهای
مختلف در پیاده راه سازی بخصوص در مراکز تاریخی شهری و استفاده از این تجارب بصورت پژوهش علمی ،شناخت نقاط قوت
و ضعف و بهرمندی از نتایج بدست آمده در آن تجارب ،آشنایی با دیدگاه های متخصصین این امر در عرصه های بین المللی،
آشنایی با نحوه برنامه ریزی ،طراحی و اجرای پروژه پیاده راه سازی در شهرهای خارجی و شناخت استراتژی های بکار رفته در
پیاده راه سازی در عرصه بین الملل می تواند زمینه ساز اجرای مناسب این نوع پروژه ها با پشتوانه علمی گردد.

 -1-1اهمیت،ضرورت و اهداف تحقیق
نحوه برخورد با مسائل شهری و بهره مندی از تجارب بین المللی در این خصوص دارای اهمیت بسیاری است ،بررسی علمی
و شناخت دقیق نمونه های انجام شده ،بررسی مراحل انجام کار و هدفگذاری و عناصر مهم در استراتژی ها و آشنایی با پروژه ها
زمینه ساز گسترش افق دید نسبت به موضوع مورد نظر همراه با درک اهمیت آن را بدست خواهد داد .شهرها با مسائل بسیاری
روبرو هستند و متخصصان شهری و مدیران شهری ملزم به ارائه راهکار و عملیاتی کردن آن راهکارها برای حل آن مسائل هستند،
راهکارهای ارائه شده در صورت بهره مندی از تجربیات قبلی قابلیت اجرایی خواهند داشت و عالوه بر آن در مراحل قبل از اجرا،
اجرا و پس از آن از احتمال موفقیت بیشتری برخوردار هستند .هدف کلی این پژوهش بیان ضرورت مداخله در فضاهای عمومی
شهری بخصوص میدان های تاریخی شهری و مراکز شهری است ،این پژوهش در راستای تحقق شهر پیاده محور و حفاظت از
بافت های تاریخی شهری با تاکید بر نمونه های بین المللی انجام گرفته است .اهداف دیگر پژوهش شناخت روند برنامه ریزی و
اجرای پروژه در شهرداری شهر ترابزون ،بررسی نحوه ارتباط شهرداری با صاحب نظران و متخصصان امر ،با سازمان های مردم
نهاد و مردم و ساکنان محل در مراحل برنامه ریزی ،طراحی ،اجرا و پس از اجرای پروژه مورد نظر ،فاند و سرمایه گذاری پروژه،
بررسی نقات قوت و ضعف پروژه مورد نظر و بررسی وضعیت موجود پس از گذشت چندین ساله از اجرای پروژه است.

 -2-1پیشینه تحقیق
یکی از مهمترین و کامل ترین بررسی های انجام شده در مورد پیاده راه سازی میدان مرکزی ترابزون مقاله جناب سانجار و
جنگیز آجار( ) 0002می باشد ،سانجار و آجار در مقاله خود به بررسی کامل این پروژه و اهمیت میدان برای شهر و ضرورت انجام
این پروژه پرداخته اند .این محققان هدف از اجرای پروژه پیاده راه سازی میدان مرکزی شهر ترابزون را «محوطه آتاترک با در نظر
گرفتن هویت تاریخی اش ،با رویکردی مشارکت پذیرانه موازی با چشم انداز آینده ترابزون و گسترش ارزش های مکانی ،فرهنگی،
هنری ،ورزشی و اکولوژیکی در چهارچوبی با کیفیت و ایجاد مکانهایی با هویت خاص در ارتباط با پیوستگی شهر/شهروندان بخاطر
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کسب این میدان (محوطه) برای زندگی شهری هدفگذاری شده بود» ( )Acar,Sancar,2016بیان کرده اند .آجار و سانجار
رویکرد اجرای این پروژه را یکپارچه می دانند و افزایش ارزش کاربری فضاهای عمومی را از نتایج اجرای این پروژه به حساب می
آورند «با پرداختن به ویژگیها ی مکانی که با کاربری های شهری پشتیبانی می شود به واسطه این پروژه ارزش کاربری فضاهای
عمومی افزوده می شود ،موازی با مسئله معرفی نقش سیاسی اقتصادی میراث فرهنگی و شهری در روند توسعه ی شهر  ،پیشنهاد
رویکرد احیاء و حفاظت یکپارچه پذیرفته شده است» ( .)Acar,Sancar,2016این پژوهشگران در بررسی خود به نحوه برنامه
ریزی مشارکت طلبانه این پروژه پرداخته اند و مراحل تدوین پروژه را بررسی کرده اند ،در مراحل اولیه برنامه ریزی این پروژه
اهداف و استراتژی ها در چهارچوب این پروژه با همه گروه ها و فعاالن مورد بررسی قرار گرفته و با رویکرد برنامه ریزی یکپارچه با
در نظر گرفتن کل شهر محوطه طراحی شده و در یک مقیاس بزرگ ارزش های تاریخی ،فرهنگی و ساحلی بعنوان ارزشمندترین
داده ها در طراحی کانسپت میدان مورد استفاده قرار گرفته و به شهروندان ارائه شده است.
یکی دیگر از تحقیقات انجام شده در خصوص میدان مرکزی ترابزون بررسی حس تعلق خاطر میدان ها با تاکید بر میدان
مرکزی شهر ترابزون است ،حوا اوزدوغان ( )0009در این تحقیق عالوه بر پرسشنامه از نقشه برداری ادراکی نیز برای بررسی حس
تعلق خاطر شهری استفاده کرده است .او نتایج تحقیقات خود را در تایید نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با ارتقاء حس تعلق
خاطر مکانی به وسیله امنیت مکانی که توسط درک و فهم مکانی بدست آمده می داند .اوزدوغان ( )0009تولید خاطره احساسی با
مکان در زندگی را دلیل ارتقاء رابطه شخصی/اجتماعی با مکان می داند .این محقق وجود عناصر مهم در حافظه جمعی /اجتماعی را
موجب ارتقاء حس تعلق اجتماعی و مکانی می داند و توصیه می کند عناصر بصری مهم در نقشه ادراکی در پروژه های احیاء و
حفاظت بافت های فرهنگی تاریخی حفظ شود.
نتایج بررسی اوزدوغان ( )0009نشان می دهد مفاهیمی چون "شناخت میدان" و "حس امنیت" در احساس تعلق خاطر و در
برقراری ارتباط با میدان از اهمیت بسیاری برخوردار است ،از دیگر نتایج این بررسی انتخاب مسجد اسکندر پاشا و بنای شهرداری
در نقشه ادراکی و نتایج پرسشنامه ها بعنوان مهمترین بناها در معرفی میدان می باشد .جسمه آتاترک ،محوطه فضای سبز ،پله ها،
درخت چن ار قدیمی ،آب و حوضچه ها ،ورودی حیاط مسجد و سمبل باشگاه ترابزون اسپور از نشانه های اشاره ای نقشه ادراکی
این بررسی می باشد .اوزدوغان ( ) 0009معتقد است پیاده راه کردن میدان باعث استفاده موثر پیاده ها از میدان شده است و موجب
شناخت بهتر مکان هایی شده است که پ یاده ها در آنجا حضور داشته اند و این شناخت باعث ایجاد حس امنیت و نهایتا موجب
احساس تعلق خاطر شده است .شاه حسینی و اسماعیلیان طارمی( )0891در پژوهش خود که مربوط به آسیب شناسی احداث پیاده
راه ها در شهر تهران است به این نتیجه رسیده اند که احداث پیاده راه در هر منطقه ای به صالح شهروندان نبوده و برای ایجاد
تعامالت بیشتر بین شهروندان باید راهکارهای دیگری را در نظر گرفت.
شماعی و اقبال( ) 0891نیز در پژوهش خود که مربوط به عوامل موثر بر ارتقای کیفیت محیط پیاده راههای شهرهای ایرانی-
اسالمی است به این نتیجه رسیده اند که عوامل اقتصادی ،حمل و نقل و دسترسی و توسعه فعالیت های اجتماعی-فرهنگی به
عنوان مهم ترین عوامل موثر در رونق پیاده راه مورد مطالعه می باشند .به اعتقاد این پژوهشگران مهم ترین استراتژی ارتقای
کیفیت عملکردی پیاده راه ،توجه به نقش اقتصادی و در مراحل بعد نحوه دسترسی و نقش اجتماعی آن است؛ بنابراین جهت پویایی
فضای پیاده راه باید به تجمیع و ترکیب بعضی از کاربری ها و تغییر آنها به کاربری های تجاری و خدماتی جاذب سفر از جمله
کاربری های فرهنگی ،آموزشی ،اداری ،گردشگری ،رفاهی و غیره پرداخته می شود.

 -3-1روش و محدوده تحقیق
باتوجه به نظری بودن موضوع تحقیق روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری اطالعات میدانی است ،در این
پژوهش پس از بررسی مباحث مختلف در حوزه های فضای عمومی شهری ،بافت تاریخی شهری،شهر پیاده محور و پیاده راه ها و
فضای شهری و تعامالت اجتماعی و بررسی پژوهش های انجام شده در مورد محدوده مورد مطالعه و مباحث نظری در مورد
موضوع تحقیق بررسی های میدانی در محدوده مطالعاتی بصورت عکس برداری،گفتگو با افراد مختلف و ارگانهای دولتی و مصاحبه
با افراد صاحب نظر و آکادمیک در مورد محدوده مورد مطالعاتی انجام شده است .این پژوهش در کشور ترکیه استان ترابزون،
میدان مرکزی شهر ترابزون انجام گرفته است ،این مکان با نام میدان در شهر معروف است ،داخل میدان مرکزی شهر پارکی به نام
میدان پارکی (پارک میدان) وجود دارد که این پارک پس از کودتای نافرجام در  01تمموز(جوالی) سال 0002ترکیه به صورت
رسمی پارک شهدای  01تمموز و آزادی نامگذاری شده است ،این میدان در کنار خیابان های ماراش (قهرمان ماراش) ،اوزون
سوکاک ،کوندوراجیالر و خیابان اسکله قرار گرفته است .این میدان در بافت قدیمی شهر ترابزون واقع شده است و نقطه اتصال به
بازارهای تاریخی شهر است.
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 -2مفاهیم و دیدگاه ها
برای فهم بهتر اهمیت پیاده راه در مراکز شهری مفاهیم متفاوتی چون فضاهای عمومی شهری و اهمیت آنها ،بافت تاریخی
شهری ،شهر پیاده محور و پیاده راه و فضای عمومی شهری و تعامالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

 -1-2فضاهای عمومی شهری

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1411جلد یک

«فضای عمومی،تمام فضاهای مربوط به محیط طبیعی یا محیط مصنوع است که عموم مردم آزادانه به آن ها دسترسی دارند.
البته این بدان معنا نیست که الزاماَ این دسترسی بدون محدودیت است»(شارع پور .)0894 ،عالوه بر قابلیت دسترسی عموم
شهروندان به یک فضا در شهر ،دارا بودن فرصت بهره مندی شهروندان از آن فضا حتی با ضوابط خاصی در میزان عمومیت آن
فضا تاثیر بسیاری دارد « .منظور از فضای شهری ،فضای باز موجود در شهر است که میان کالبد موجود در شهر قرار دارد ،فضای باز
احاطه شده توسط ساختمان ها و کالبد موجود در شهر که فرم آن بوسیله عناصر مصنوع محیط بر آن عناصر مصنوع واقع در آن
تعیین می شود .مراد از عمومی بودن فضا ،حضور افراد از اقشار و سنین مختلف و جریان داشتن فعالیت های متنوع اجتماعی و
خدماتی در آن است .بنابراین فضای عمومی شهری ،فضای باز قابل حضور برای گروه های مختلف اجتماعی است که پویایی و
کارایی آن نیازمند تعامالت اجتماعی و برخوردهای متنوع است» (رفیعیان و تقوایی وهمکاران« .)0890،مهم ترین ویژگی شهر،
وجود فضای عمومی در آن است .از لحاظ نظری فضای عمومی جایی است که تمام اعضای جامعه ،آزادانه به آن دسترسی دارند»
(شارع پور« .)0891،جین جاکوبز نیز این خصوصیت شهر را از بزرگترین امتیاز آن می شمارد ،پیاده روهای شهری ،به گمان او،
کارکرد ایجاد جو اعتماد و نزدیکی بین افراد و صمیمیت یک محله را به وجود می آوردند بدون آنکه برای این افراد تعهدی(به شکل
همبستگی گروهی) ایجاد کنند .به عبارت دیگر افراد در پیاده روهای شهری می توانند تا اندازه ای از «ناشناسی» خود بیرون بیایند
بدون آنکه حوزه خصوصی خود را از دست بدهند» ( فکوهی.)041-044 ،0892،
« فضاهای عمومی به طور بالقوه دارای مزایای زیادی هستند از جمله انسجام و تعامالت اجتماعی ،بهبود رقابت پذیری
اقتصادی و سرمایه گذاری ،بهبود شرایط زیست محیطی و در نهایت کمک به سالمت جسمی و روانی و در نتیجه افزایش قابلیت
زندگی در شهر» (شارع پور .)0891،از مهمترین مسائل مربوط به فضاهای عمومی شهری کیفیت این فضا ها می باشد ،رفیعیان و
سیفایی(« )0824نظافت و پاکیزگی ،دسترسی ،جذابیت ،راحتی ،جامعیت ،سرزندگی و پویایی ،عملکرد ،تمایز ،ایمنی و امنیت،
نیرومندی و سالمتی را عوامل مهم در ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی دانسته اند» .یکی دیگر از مسائل مهم در مبحث فضاهای
عمومی شهری بحث ارتباط میان فضای عمومی شهری با مسئله حق به شهر است در این خصوص شارع پور( )0894معتقد است
« تحقق حق به شهر مستلزم وجود فضاهای عمومی قدرتمند در شهر است ،لذا مدیریت فضا های عمومی بخش مهمی از سیاست
شهری و حکمرانی شهری محسوب می شود».
 -2-2بافت تاریخی شهری
«تحوالت سال  0990م را می توان شروع نخستین گام های عملی به سوی ایجاد فصل مشترک فی مابین حفاظت و توسعه
تلقی نمود .در این دوره توجه ویژه ای به حفظ ارزش های فرهنگی ،تاریخی ،زیبایی شناختی و اجتماعی صورت می گیرد ،همچنین
این دوره آغازگر توجه به ارزش های اجتماعی میراث و زمینه ساز تعمیم نگرش حفاظت از ارزش ها از مقیاس بنا به بافت می باشد،
شروع آن را می توان از تصویب قطعنامه آمستردام در سال  0991م دانست» (حناچی،فدائی نژاد« .)0890،هاز معتقد است ،نواحی
تاریخی به دسته ای از بناها و مجموعه های با ارزش که از نظر قدمت ،غنای معماری و یا زیربنایی یگانه اند اطالق می شود،
محله های مسکونی مرکز شهر و نواحی روستایی که ویژگی تاریخی شان را حفظ کرده اند همان طور که ذکر شد ،غالباَ به طور
رسمی به عنوان منطقه تاریخی برگزیده می شوند» (قربانیان .)0829،باتوجه به منشور حفاظت از شهرها و مناطق شهری تاریخی
(ایکوموس) اهمیت بافت های تاریخی شهری عالوه بر نقشی که این بافت ها به عنوان مدارک تاریخی دارند ،این بافت ها حاوی
ارزشهای فرهنگ های شهری سنتی نیز هستند(کلیتو ،بی تا .)0929،بافت های تاریخی بخصوص در مراکز شهر حافظه تاریخی
شهرها هستند ،این بافت ها راویان سرگذشت و ماجراهای شهرها هستند .فکوهی( )019 ،0892معتقد است «حافظه تاریخی بر
بستر فضا حرکت می کند .به عبارت دیگر محور زمانی در رابطه ای پیوسته با محیط فضایی قرار می گیرد و به نوبه خود آن را
تغییر داده و بر آن معناگذاری ،نمادگذاری و نشانه گذاری می کند .حفاظت از بافت های تاریخی به معنای تالش برای نگهداری از
حافظه تاریخی و انتقال آن به نسل های آتی است».
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 -4-2فضای شهری و تعامالت اجتماعی
ارتقاء تعامالت اجتماعی میان شهروندان از مهمترین آثار فضاهای شهری بخصوص فضای عمومی شهری است« ،فضای
شهری امکان گسترش دامنه اجتماعی و برخوردهای رو در رو را تسهیل می نماید که این امر ناشی از توان باالی این گونه فضاها
در انواع مبادالت کاال ،شایعات ،اطالعات و اخبار می باشد» (قنبردزفولی،نقی زاده« .)0890،پاول زوکر معتقد است میدان همچون
توقفگاهی روانی در منظر شهری و محلی است که تعامالت اجتماعی افراد را در خود جای می دهد» (کاشانی جو.)0829،
«گسترش روابط اجتماعی موجب تقویت حس اطمینان و اعتماد گشته و بر امنیت و منزلت اجتماعی می افزاید .به این ترتیب
فضای شهری توان عظیمی برای تقویت رفتار های گروهی و کنش های متقابل اجتماعی دارد» (قنبردزفولی،نقی زاده.)0890،
طراحی فضای شهری نیز با نحوه کاربری و اثرگذاری آن در تعامالت و مراودات شهروندان دارای رابطه می باشد«،بین شکل
گیری تعامالت اجتماعی و طراحی فضای شهری رابطه معناداری وجود دارد .در واقع به دنبال عوامل موثر بر شکل گیری تعامالت
دو بعد وجود دارد .یکی تاثیری که فضا بر مردم و دیگری تاثیری که مردم بر مردم بر امکان شکل گیری تعامالت می گذارند»
(قنبردزفولی،نقی زاده .)0890،البته « زوکر طراحی فضاهای شهری را تنها محدود به ابعاد شکلی و زیبایی بصری ندانسته و بر جنبه
های اجتماعی و فعالیت های جاری در فضا به شدت تاکید می نماید» (کاشانی جو« .)0829،عواملی چون اختالط کاربری،
سرزندگی ،زیبایی بصری و نگهداری و مراقبت از فضا بطور خاص و عوامل دیگری چون راحتی کالبدی ،امکان نشستن و توقف
کردن ،دسترسی مناسب و امنیت ،تناسب و خوانایی ،تنوع و همگانی بودن فضا را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حضورپذیری و
تعامالت اجتماعی دانسته اند» (بهزادفر ،طهماسبی )0890،عالوه بر این موارد «نوع چیدمان مبلمان ،زیبایی بصری محیط و نیز
فعالیت های جاذب و جمعی از مهمترین عوامل در افزایش تعامالت اجتماعی بین مردم می باشند» (قنبردزفولی،نقی زاده.)0890،
« اولدنبرگ با تبیین اصطالح مکان سوم بر فضاهای عمومی شهری و نقشی که با نزدیک شدن مکان های اول و دوم
(قلمروهای خانه و کار) به یکدیگر می توانند به عنوان عامل اصلی هویت بخشی به یک شهر ایفا نمایند ،تاکید می نماید» (کاشانی
جو .)0829،بررسی مفاهیمی چون فضاهای عمومی شهری ،بافت تاریخی شهری ،شهر پیاده محور و پیاده راه ها و فضای شهری
و تعامالت اجتماعی اهمیت برنامه ریزی پیاده محور و پروژه های پیاده راه سازی در شهر بخصوص مراکز شهری را در چهارچوب
شاخص ها و مفاهیم مهمی چون حق به شهر ،دسترسی آزاد به فضای عمومی،تعامالت اجتماعی ،ارزشهای فرهنگی شهری،
سرزندگی و هویت شهری و  ...نشان می دهد .هدف از بررسی مفاهیم مرتبط با پیاده راه استخراج شاخص ها و مفاهیمی است که

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1411جلد یک

 -3-2شهر پیاده محور و پیاده راه ها
«به دنبال شکست شهرسازی مدرن و اهمیت یافتن مباحث توسعه انسانی و محیط زیست ،انتقادات زیادی از سوی صاحب
نظران مسائل شهری در مورد شهرسازی مدرن مطرح شد .لبه تیز انتقادات بیشتر متوجه کیفیات کالبدی-فضایی نامطلوب حاصل از
نظام شهرسازی بود .از این رو ،در تالش برای یافتن راهکار مناسب برای طرح شهر مطلوب شهروندان در برابر اوضاع نابسامان
شهرس ازی مدرن ،گرایشها و دیدگاههای جدیدی در عرصه شهرسازی جهان مطرح شده است که از آن بعنوان «جنبش پیاده
گستری» یاد می شود» (قربانی ،جام کسری « .)0829،این جنبش از جمله با نفوذترین جنبش هایی است که در مقوله طراحی
خیابان ها ایجاد گردیده و موجب بروز تغییرات اساسی در محیط و چهره بسیاری از شهرهای جهان شده است .تالش های موفقیت
آمیز در اروپا ،طراحان آمریکایی را نیز به محدود ساختن ترافیک در خیابان های اصلی شهری و ایجاد مسیرهای باشکوه و زیبا برای
پیاده تشویق کرده است» (حسینیون« .)0828،راب کریر ضمن انتقاد از سازماندهی شهرهای مدرن که به ایجاد فضاهای شهری در
مقیاس پیاده بی توجه بودند ،راه حل را بازگشت به انتظام گذشته شهرها و اصالت های دیرین میدان و خیابان می داند» (کاشانی
جو.)0829،
اگرچه به دالیل فرهنگی ،تاریخی و سیاسی فرم طرح های پیاده راه سازی متفاوت است اما اغلب طرح ها به منظور کاهش
ازدحام خودرو در مرکز شهر ،پایداری فعالیت های تجاری در مرکز شهر ،افزایش ایمنی ،بهبود تعادل اکولوژیکی خلق مرکز شهر
سرزنده و زیست پذیر و افزایش حضور پیاده و ارتقاء حس تعلق مکانی با حضور و تعامالت بیشتر اجتماعی در مکان های شهری
صورت می گیرند(صرافی ،محمدیان مصمم .)0890،عالوه بر دالیل ذکر شده یکی از مهمترین دالیل ایجاد پیاده راه ها بخصوص
در مراکز تاریخی شهری سعی در حفاظت از این بافت های ارزشمند شهری است« .سهولت دسترسی به ارزشهای تاریخی شهر و
ارتباط بین هسته های هویت بخش ،موجب تداوم تاریخی و افزایش احساس تعلق ساکنین می شود» (سلطانی ،پیروزی.)0890،
« افزایش زمان حضور در فضاهای عمومی شهری ،امکان حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و با ارزش شهر ،افزایش سرزندگی،
انعطاف و ایمنی شده و پاسخدهی محیط مصنوع را با کاربران و استفاده کنندگان از فضا به حد مطلوبی رسانده است» (حبیبی،
بهزادفر وجابری.)0890،
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بایستی در برنامه ریزی ،طراحی و اجرای پروژه های پیاده راه سازی مورد توجه قرار گیرید .این شاخص ها و مفاهیم با بررسی
دیدگاه های پژوهشگران در راستای بهره مندی در پروژه های پیاده راه سازی انتخاب شده است(شکل.)0
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شکل -1مفاهیم و شاخصهای مرتبط با پیاده راه (ماخذ:نگارنده)1931،

 -3بررسی و معرفی پروژه
پروژه پیاده راه سازی میدان مرکزی شهر ترابزون ترکیه در سال 0000در سه مرحله اجرا شده است ،باتوجه به موقعیت مرکزی
این مکان و اهمیت آن در حمل و نقل ،اقتصاد ،تاریخ و هویت شهری ترابزون این پروژه اهمیت بسیاری برای این شهر دارد .ایجاد
یک میدان شهری مدرن در محل یکی از میدان های تاریخی شهر و تالش برای پاسخگویی به نیاز شهروندان امروز همراه با حفظ
هویت تاریخی آن میدان امری بسیار مهم است .در این پژوهش سعی خواهد شد نقاط قوت و ضعف برنامه ریزی و اجرایی این
پروژه مشخص شود.

 -1-3معرفی شهر ترابزون
شهر ترابزون مرکز استان ترابزون در شمال شرق کشور ترکیه واقع شده است(شکل .)0ترابزون با مساحت  44242کیلومتر
مربع در طول جغرافیایی  8949درجه و عرض جغرافیایی  40درجه واقع شده است .شمال ترکیه به دلیل همجواری با دریای سیاه به
منطقه کارادنیز معروف است ،این منطقه دارای  04استان است و بدلیل جغرافیای متفات دارای تفاوت های فرهنگی با سایر مناطق
ترکیه است ،موسیقی ،رقص ،شیوه  ،لهجه و گویش محلی ،غذاهای متنوع محلی و خلق و خوی متاثر از عناصر طبیعی چون دریا،
کوه و جنگل هویت خاصی به انسان کارادنیزی داده است .شهر ترابزون با میزان جمعیت بیش از  200هزار نفر در سال 0002
دومین شهر بزرگ منطقه کارادنیز پس از شهر سامسون است.

شکل  -2موقعیت استان ترابزون در منطقه کارادنیز و ترکیه
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جدول  -1میزان جمعیت استان ترابزون(ماخذ:سایت نفوس)2113،

سال
0002
0009
0000
0000
0000
0008
0004
0001
0002
0009
0002

نرخ رشد(درصد)
0404
0402
-0402
-0428
0409
0404
0408
0400
0448
0429
0494

جمعیت استان ترابزون
9424920
9214009
9284904
919818
9194292
9124089
9224920
9224409
9994899
9224802
2094908
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ترابزون با  4هزار سال سابقه تاریخی اش ،دوره های امپراتوری روم و بیزانس را گذرانده ،توسط فاتح سلطان محمد فتح
شده ،یاووز سلطان سلیم والی اش بوده و سلطان سلیمان قانونی در آن متولد شده است ،بنیانگذار جمهوری ترکیه آتاترک سه بار در
شهر ترابزون حضورداشته است .نام ترابزون اولین بار در سده  4قبل از میالد توسط فرمانده یونانی در منبع تاریخی "آناباسیس"
به شکل "تراپیزوس" درج شده است .میلتوسهای ایونی در سده  9قبل از میالد پس از غرب آناتولی وارد منطقه کارادنیز شده و در
سواحل آن شهرهای اقماری ایجاد کرده اند .به عقیده بسیاری از محققان شهر ترابزون نیز در آن زمان بنا شده است .ترابزون در
سده  2قبل از میالد به حاکمیت هخامنشیان درآمده و در سال  884قبل از میالد با شکست هخامنشیان توسط اسکندر مقدونی
کل آناتولی به اشغال او درآمده است ،با مرگ آنی اسکندر میتریداتس (  )Mithridatesبه کمک مردم محلی دولت پونتوس
( ) Pontusدر کارادنیز تشکیل شده است .با به قدرت رسیدن امپراتوری روم و اشغال آناتولی توسط این امپراتوری در سال 22
قبل از میالد ترابزون بخشی از این امپراتوری شده است .با تقسیم این امپراتوری به دو بخش غربی و شرقی ترابزون در داخل
مرزهای بخش شرقی /بیزانس وابسته به استانبول واقع شده است .در سال  0420میالدی ترابزون به فرماندهی فاتح سلطان
محمد فتح شده و در اوایل حکومت عثمانی بعنوان سنجاق و ایالت توسط هیضیر بیگ اداره شده است .در سده  02میالدی با یکی
شدن ایالت الزستان به مرکزیت باتومی با ترابزون ایالت جدیدی با مرکزیت ترابزون ایجاد شده است .آتش سوزی بزرگی در سال
 0229در ترابزون اتفاق افتاده است ،در این آتش سوزی بسیاری از بناهای عمومی شهر سوخته است .در جنگ جهانی اول در سال
 0902ترابزون به اشغال قوای روس در آمد و قتل عام های بسیاری در این شهر اتفاق افتاده است(سایت اداره فرهنگ ترابزون،بی
تا) .بندر ترابزون با قرار گرفتن در ساحل شرقی دریای سیاه و دارا بودن پسکرانه گسترده ای که از مرکز آناتولی و آناتولی شرقی به
قفقاز و ایران می رسد باعث شده است شهر ترابزون از دوران باستان تا به امروز مهمترین شهر بندری منطقه محسوب شود .در
دوران باستان و قرون وسطی عالوه بر اینکه ترابزون نقش واسطه در انتقال اجناس ایران و آسیای مرکزی به استانبول را داشت
تبدیل به بازاری برای تجارت تجار کشورهای مختلفی شده بود).(Aslan,Yel,2018
استان ترابزون در سال  0002دارای  209هزار نفر جمعیت بوده است که بیش از  809هزار نفر آن مربوط به بخش مرکزی
(اورتا حصار) می باشد که پس از آن بخش آکچاآباد با بیش از  008هزار نفر دومین بخش پر جمعیت استان ترابزون است .نرخ رشد
جمعیت در این استان در سال  0002برابر با  0494درصد بوده که نسبت به نرخ رشد سال  0009از افزایش چشم گیری برخوردار
است ،در سال  0009نرخ رشد جمعیت در ترابزون  0429درصد بوده است.
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نمودار  -1نرخ رشد جمعیت ترابزون(درصد)(ماخذ:سایت نفوس)2113،
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استان ترابزون دارای  02بخش است که شهر ترابزون در بخش مرکزی (اورتاحصار) واقع شده است .والی( )Valiبعنوان
نماینده عالی دولت و شهردار کالن شهر( )Büyük Şehir Belediye Başkanıبعنوان نماینده منتخب مردم وظیفه
مدیریت استان را به عهده دارند.

 -2-3بررسی پروژه پیاده راه سازی میدان مرکزی ترابزون
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میدان مرکزی شهر ترابزون در بخش اورتاحصار واقع شده است ،مکان قرار گیری این میدان بعنوان مرکز شهر ترابزون
شناخته می شود .این میدان در سالهای مختلف دارای اسامی متفاوتی بوده است .اسامی قدیمی بدست آمده از میدان نشان دهنده
اهمیت این میدان در تاریخ شهر ترابزون دارد عالوه بر این مسئله اسامی قدیمی میدان نشانه هایی از ساخت فرهنگی شهر دارد،
این میدان در سیاحت نامه ها و اسناد به ترتیب میدان کافر( ،)Kâfir Meydanıمیدان گاوور( ،)Gâvur Meydanıمیدان
شرقی( ،)Meydan-ı Şarkîمیدان جدید( ،)Meydan-ı Cedîdمیدان شهرداری( ،)Belediye Meydanıمیدان
تکسیم ( ،)Taksim Meydanıمیدان حریت( ،)Hürriyet Meydanıمیدان جمهوریت(،)Cumhuriyet Meydanı
میدان آتاترک ( )Atatürk Meydanıذکر شده است(کاراچاووش )0000،البته در برخی منابع بجای میدان آتاترک محدوده
آتاترک نیز دیده می شود این امر بدلیل وجود مجسمه آتاترک در این میدان است ،اگرچه امروزه فضای سبز موجود در میدان در
میان مردم بعنوان پارک میدان معروف است ولی بصورت رسمی در سال  0009به تصمیم شورای شهر برای زنده نگهداشتن یاد
شهدای کودتای نافرجام سال  0002در ترکیه نام این پارک به "پارک شهدای 01تمموز و حریت" تغییر یافته است ،کل محدوده
مرکزی شهر در میان مردم با نام میدان شناخته می شود .این میدان یکی از دو میدان تاریخی شهر است ،میدان کاواک( Kavak
 )Meydanıدیگر میدان تاریخی شهر با توجه به تغییر کاربری اش نتوانسته است موجودیت تاریخی خود را تا به امروز حفظ
کند.
« میدان(شهرداری) که با بناهایی با کاربری های عمومی ،دینی ،تجاری ،اجتماعی احاطه شده است ،نکته اتصال خیابان های
ماراش(قهرمان ماراش) ،کوندوراجیالر ،اوزون سوکاک ،قاضی پاشا ،سرباالیی تکسیم و راه تانژانت( بلوار یاووز سلیم) است .این
مکان یکی از ایستگاه های آغازین مسیر های مینی بوس های شهری است ،محل شروع سه خیابان اصلی و مرکزی شهر(ماراش،
کوندوراجیالر ،اوزون سوکاک) از سمت شرقی است ،تنها میدان تاریخی شهر از دو میدان تاریخی است که تا به امروز در شهر بجا
مانده است» (.)Özdoğan,2019
«با توجه به تک مرکز بودن این مرکز شهر تاریخی در اورتاحصار و دسترسی آسان آن ،محل تمرکز فعالیت های اقتصادی و
مدیریتی برای همه شهروندان و عالوه بر آن جمعیت مناطق اطراف(عالوه براستان ترابزون و روستاهای اطراف ،شهرهایی چون
ریزه ،گوموشهانه و گیرسون) نیز می باشد .مرکز تاریخی شهر ،عالوه بر کارکرد مرکزی هم با پوشش شکل یافته کارکردی و
مکانی همراه با ارزشهای میراث فرهنگی اش هم با ارزشهای میراث فرهنگی که در اطرافش واقع شده است دارای خصوصیات
یک مکان شهری باز برای فعالیت های مکانی و کارکردی با تمایالت توریستی محسوب می شود» (.)Acar ,Sancar,2016
اهمیت تا ریخی این مکان برای شهر و هویت بخشی آن در کنار کارکرد تجاری و ارتباطی آن و نقش مهم مرکز شهر بودن این
مکان در رابطه با هویت توریستی شهر ساحلی ترابزون نیز دارای اهمیت می باشد .این مکان و برخی خیابان های اطراف آن در
کنار دیگر جاذبه های توریستی شهر یکی از مقاصد گردشگری برای توریست ها می باشد .از دیگر کارکردهای مهم شهری این
مکان کارکرد اجتماعی-فرهنگی آن است ،از جمله برگزاری انواع مراسمات ملی ،فرهنگی-هنری ،اعیاد ،تجمعات اعتراضی ،محل
مالقات ها و استراحت گاهی .
اوزدوغان( )0009در بخشی از بررسی خود از میدان مرکزی ترابزون به تغییرات فیزیکی صورت گرفته در این میدان پرداخته
است ،این بررسی نشان می دهد منظر و ساخت فیزیکی این میدان و کاربری های واقع شده در این مکان با گذر زمان تغییر کرده
است ،اولین تغییرات برنامه ریزی شده در این مکان در اواخر دوره جمهوریت صورت گرفته است ،اولین تغییرات در سال  0989بر
اساس برنامه المبرت ( )Lambert Planıآغاز شده است .آثاری چون سینمای سومر ،مدرسه اسکندرپاشا ،هتل شمس و مخزن
آب ( )Su Maksemiکه در روزگاری از مهمترین آثار موجود در میدان بوده اند در سال  0990تخریب شده اند .در محوطه سبز
میدان مجسمه آتاترک نصب شده و به همین دلیل به میدان محوطه آتاترک گفته می شود .در سال  0929محوطه پارک و مجسمه
نقش گره ترافیکی به خود می گیرد .میدان بعنوان نقطه اصلی ارتباطی شهر مورد استفاده قرار می گرفته است .در سال  0000با
توجه به اصالحیه طرح جامع فضای مابین پارک و ساختمان شهرداری برای عبور و مرور وسایط نقلیه ممنوع و موجب افزایش پیاده
در میدان شده است .در این بازه زمانی راه تانژانت ساخته شده و بخشی از جنوب میدان دوباره بازسازی شده است .در سال  0000با
اجرای پروژه طراحی شهری پارک میدان و حومه آن ،یکپارچگی مسجد اسکندرپاشا با میدان صورت می گیرد و بخش بزرگی از
میدان برای ورود وسایط نقلیه بسته می شود.

 -3-3بررسی وضع موجود پیاده راه میدان مرکزی ترابزون
مرکز شهر ترابزون ارزشمندترین بخش شهر از لحاظ اقتصادی ،ارتباطی و تاریخی می باشد .باتوجه به پیشینه تاریخی این
مکان و اهمیت آن در ترابزون قدیم بعنوان یکی از مهمترین شهر های ساحلی و بندری منطقه که اهمیت بسیاری در تجارت
کشورهای همسایه نیز داشت ،امروزه نیز دارای اهمیت است .این بخش از شهر یکی از نقاط آغازین مسیرهای حمل و نقل عمومی
شهر است،وجود بازارهای تاریخی ،بناهای تاریخی ،هتل ها و کافه ها و رستوران ها ،دفاتر خدماتی(بیمه ،شرکت های توریستی
و ،)...بانک ها و صرافی ها ،دفاتر احزاب سیاسی ،سینما و کتاب فروشی ها و  ...همه نشان از سرزنده گی و اهمیت این مکان در
شهر را دارد .قبل از اجرای پروژه پیاده راه سازی در مرکز شهر محدوده آتاترک به صورت یک گره ترافیکی(شکل )8مابین خیابان
های اطراف واقع شده بود ،باتوجه به مرکزیت این منطقه بدلیل عدم وجود پیاده راه در نقطه ثقل مرکز شهر ،وسایط نقلیه در کانون
توجه بودند ،این مسئله نتیجه تفکر حمل و نقل خودرو محور است که موجب مسیرگشایی همراه با تخریب بناها(احتماال تاریخی)،
تغییر فرم و شکل مکان و متناسب کردن آن برای استفاده بیشتر وسایط نقلیه ،تالش برای حضور حداکثری وسایط نقلیه در این
مکان و پیامدهای ناشی از این تفکر می شود.
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مشکالت ترافیکی در میدان و حومه آن و بخصوص تاثیر منفی وسایط نقلیه بر حضور پیاده ها ،عدم پشتیبانی حمل و نقل
عمومی جایگزین از ترافیک و مشکل پارک خودرو ،کمبود تجهیزات برای توریست ها در محدوده آتاترک(میدان) و حومه آن بعنوان
مهمترین عنصر هویت دهنده به بخش شهر ترابزون ،عدم وجود مداخله یکپارچه در آثار و بناهای (ثبت شده و ثبت نشده) اطراف
میدان در چهارچوب طراحی شهری  ،عدم ایجاد آگاهی از بافت تاریخی-طبیعی میدان ،فشار بیش از حد ساخت و ساز در حومه
میدان ،عدم وجود استراتژی و سیاست های مخصوص میدان از جمله مشکالت عدیده مرکز تاریخی شهر ترابزون بوده
است(.)Acar,Sancar,2016
« در مراحل آماده سازی طرح پروژه پیاده راه سازی میدان اصول طراحی چون یکپارچه گی شهری ،نفوذ پذیری شهری ،یکی
کردن ساحل گانیتا -میدان ،پایداری فضای سبز ،استفاده روزانه شبانه و زمستانی تابستانی ،طراحی مکان با اولویت پیاده ،کاربری
چندگانه ،مقیاس انسانی و زبان معماری مدرن مورد استفاده قرار گرفته است» (.)Acar,Sancar,2016
در طراحی پیاده راه میدان مرکزی شهر ترابزون اصول و رویکردهای مختلفی مورد نظر قرار گرفته شده است:
«در طرح های ارائه شده برای میدان شهری اورتاحصار-ترابزون ،در جلسات برگزار شده در دفتر طراحی شهری
شهرداری فعالیت بر اساس "خرد جمعی" و عمل متناسب با اصول آن تصمیم گیری شده بود .در نتیجه این جلسات
اصول زیر برای پروژه ها مشخص شد :پیشنهادات ارائه شده باید مبتنی بر اصول شهرسازی مدرن چون پاسخگویی
به نیاز های بهره وران مانند نیاز استراحتی و  ...و زیبایی شناسی شهری و قابلیت استفاده و پایداری باشد ،انطباق،
پیوستگی و ایجاد ارتباط پروژه با محیط اطراف ،طراحی باید مخصوص و مناسب برگزاری فعالیت های فرهنگی با
مشارکت زیاد و نشانگر محیط زندگی مستمر باشد ،ایجاد تعادل در فضاهای روباز و بسته و کاربری ها در طراحی،
غنی کردن و پایداری اکوسیستم موجود در طراحی ،در نظر گرفتن معماری بومی در تصمیمات مربوط به خط آسمان
بناها» (.)Acar,Sancar,2016

شکل -9میدان مرکزی ترابزون قبل از اجرای پروژه پیاده راه سازی(ماخذ،گوگل ارث)2111 ،
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حفاظت از بناهای تاریخی همراه با حفاظت از بافت تاریخی با نگرشی یکپارچه و طراحی مدرن و تولید مکان شهری با قابلیت
استفاده مطابق با نیاز های شهری امروزی با تاکید بر مفاهیمی چون پایداری ،دسترسی و توریست پذیر و پیاده محور می تواند شهر
ها را برای شهروندان قابل سکونت تر ،امن تر و خاطره انگیزتر کند .بررسی وضعیت موجود پیاده راه میدان مرکزی شهر ترابزون
بر اساس عناصر موجود برای شناخت بیشتر این مکان ضروری است(شکل.)4

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1411جلد یک
45

شکل -4تصویر ماهواره ای وضع موجود میدان(ماخذ،گوگل ارث)2113،

 -1-3-3عناصر فرهنگی و اجتماعی؛
وجود فضاهای باز پیاده محور در پیاده راه میدان مرکزی ترابزون این مکان شهری را به محل برگزاری مراسمات و تجمعات
تبدیل کرده است ،با توجه به مرکزی بودن این مکان برگزاری انواع مراسمات و تجمعات در این مکان در کانون توجه عمومی قرار
می گیرد ،این مکان محل سخرانی پایانی راهپیمایی ها ،کمپین های جمع آوری امضا ،تجمعات اعتراضی ،تجمعات سیاسی،
برگزاری چادرهای اعانه(تصویر )4و جمع آوری اعانات ،برگزای نمایشگاه های عکس ،برگزاری مراسمات فرهنگی مختلف و
مراسمات ملی است .در کنار برگزاری اینگونه مراسمات گروه های موسیقی وابسته به دولت و گروه های موسیقی خیابانی(تصویر)8
بخصوص موسیقی محلی و در کنار آن رقص محلی و نمایش های خیابانی نیز در این مکان برگزار می شود.
یکی دیگر از ویژگی های این مکان تبدیل شدن آن به محل قرار های مالقات بین شهروندان است ،باتوجه به وجود کافه و
رستوران های(تصویر 0و )0بسیار در اطراف این پیاده راه و نزدیکی به بازار و فروشگاه ها و دسترسی آسان از نقاط مختلف شهر این
مکان بعنوان محلی برای دیدارها و قرار مالقات ها انتخاب می شود .حضور افراد در سنین مختلف در این مکان شهری نشان
دهنده توانایی پاسخگویی این مکان به نیازهای این رده های سنی است.

تصویر-1کافه اطراف میدان(ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر  -2نشیمنگاه داخل میدان(ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر-9نوازنده گان خیابانی در

تصویر-4برپایی نمایشگاه در میدان

میدان(ماخذ:نگارنده)1931،

(ماخذ:نگارنده)1931،

 -2-3-3عناصر فیزیکی و فرم
از مهمترین عناصر فیزیکی موجود در این پیاده راه بناهای تاریخی است ،از شاخص ترین بناهای تاریخی موجود در این پیاده
راه بنای شهرداری (تصویر) 1است که با نورپزدازی و مرمت و ایجاد کاربری های مختلف چون دفتر اطالعات توریست شهری،
کتاب فروشی و فروش محصوالت توریستی در طبقه همکف(مغازه ها) سعی در پاسخگویی به نیاز های شهروندان و توریستها دارد.
این بنا عالوه بر تاریخی بودن دارای بار هویتی و فرهنگی نیز می باشد ،ایوان(تصویر )2این بنا محل سخنرانی عدنان مندرس و
رجب طیب اردوغان در زمان نخست وزیری شان بوده است و بدین دلیل برای مردم شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بخش شرقی این میدان یکی از مهمترین آثار تاریخی شهر قرار گرفته است ،مسجد تاریخی اسکندر پاشا (تصویر)00به
دستور والی وقت اسکندر پاشا در سال  982هجری برابر سال  0109میالدی ساخته شده است .این مسجد امروزه نیز مورد استفاده
قرار می گیرد ،باتوجه به قرار گرفتن این مسجد در پشت بنای شهرداری و عدم پیوستگی آن با میدان در زمان اجرای پروژه پیاده
راه سازی بناهای اطراف مسجد تخریب شده و با این اقدام فضای میدان با محوطه مسجد از پیوستگی برخوردار شده است.
میدان مرکزی شهر ترابزون دارای یک شکل تقریبا منتظم است که این فرم انسجام خاصی به فضا داده است ،وجود تفاوت
سطح در فضا نیز موجب از بین رفتن یکنواختی برای استفاده کننده گان شده است ،طراحی نشیمنگاه پله ای و استفاده از تفاوت
سطح موجب شده است فضای پایین تر میدان تبدیل به سالن آمفی تئاتر روباز (تصویر)9گردد و در زمان برگزاری مراسمات استفاده
شود .استفاده از عنصر آب(تصویر )9در سرزندگی این فضا تاثیر بسزایی داشته است .مناسب سازی این پیاده راه برای گذر افراد
معلول (تصویر)2نیز موجب حضور بیشتر این شهروندان در مکان شهری است.

تصویر-7عنصر آب در میدان(ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر-3جایگاه تماشاگر (ماخذ:نگارنده)1931،
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تصویر-5بنای تاریخی شهرداری(ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر-6ایوان معروف(ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر-1مناسب سازی برای معلوالن
(ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر-11مسجد اسکندرپاشا (ماخذ:نگارنده)1931،

 -4-3-3نشانه ها و سمبلها
بررسی نشانه های موجود در پیاده راه میدان مرکزی ترابزون تالشی برای خوانش و فهم فرهنگ ،سیاست و کنش های
اجتماعی شهر در مقیاس کوچک و کشور در مقیاس کالن را دارد .یکی از مهمترین نشانه های واقع شده در این مکان شهری
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موجود در این میدان مسجد(تصویر ) 00است ،تاریخی ترین نشانه این میدان ،اثری که میدان کافر(یکی از اسم های قدیمی میدان)
را اسالمی تر می کند ،تالش برای اسالمی تر جلوه د ادن این میدان و نشان دادن مسلمان بودن شهر در تاریخی ترین میدان شهر
که اغلب ساکنان و بهره وران آن ساکنین رومی شهر بوده اند ،میدانی که میدان مسلمانان شهر نبوده است .مجسمه آتاترک
(تصویر)08از دیگر نشانه های موجود در میدان مرکزی شهر است ،از نام گذاری این محدوده بعنوان محدوده آتاترک می توان به
اهمیت وجود این نشانه پی برد.
از دیگر نشانه ها و سمبل های موجود در این پیاده راه می توان به درخت چنار  010ساله که سمبل مانایی این مکان در طول
تاریخ دارد اشاره کرد؛ عالوه بر آن پرچم ها ،سمبل نام ترابزون(تصویر ،)04تصاویر حماسی(تصویر )00درج شده در بعضی نقاط
اشاره کرد اما یکی از مهمترین سمبل ها موجود در این میدان برای شهروندان ترابزون آرم باشگاه ترابزون اسپور (تصویر)00بعنوان
تیم فوتبال محبوب شهر می باشد .بنر بزرگ در یکی از دیوارهای جانبی میدان با طراحی سمبل ها تاریخی ،فرهنگی و طبیعت
منطقه را نشان می دهد.
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تصویر -11آرم باشگاه ترابزون اسپور
(ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر-19مجسمه آتاترک (ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر-12تصاویر حماسی (ماخذ:نگارنده)1931،

تصویر-14سمبل ترابزون (ماخذ:نگارنده)1931،

 -5-3-3امکانات رفاهی و آسایشی
بررسی امکانات رفاهی و آسایشی موجود در پیاده راه میدان مرکزی شهر ترابزون برای فهم بیشتر عنصر پاسخگویی میدان به
نیاز های شهروندان و اثر آن در افزایش مدت زمان حضور پیاده ها در این مکان دارای اهمیت می باشد .وجود امکانات رفاهی و
آسایشی در مکان های شهری بخصوص در فضاهای عمومی شهری و میدان های شهری موجب برقراری ارتباط هر چه بیشتر
شهروندان با شهر و مکان های شهری می شود.
پارکینگ خودرو بعنوان سومین مرحله طراحی پیاده راه میدان مرکزی شهر امکان حضور افراد با خودرو شخصی را فراهم
نموده است ،عالوه بر این پارکینگ در بخشی از میدان محلی برای پارک دوچرخه نیز در نظر گرفته شده است ،تا دوچرخه سواران
نیز بتوانند وسیله خود را در آنجا پارک کنند .اینترنت رایگان همراه با محل شارژ تلفن همراه و ویلچر های الکتریکی و قفسه کتاب
های رایگان از دیگر امکانات شهرداری برای شهروندان در میدان مرکزی شهر ترابزون است .شهروندان کتاب هایی که نیاز ندارند
را در این محل قرار می دهند تا افرادی کی نیاز به آن کتابها دارند از آنها استفاده بکنند.
کابین نگهداری از نوزادان نیز یکی از امکانات خوب برای مادران و نوزادانشان می باشد که مادران می توانند در روز به مدت
 00دقیقه از آن بهره م ند شوند ،هر نوزاد در روز حق استفاده رایگان از یک پوشاک بچه نیز دارد ،خارجی ها نیز می توانند از این
امکانات استفاده بکنند .تلویزیون شهری همراه با محل شارژ ویلچرهای برقی از امکانات دیگری است که شهرداری در میدان
مرکزی شهر برای استفاده افراد دارای ویلچر لحاظ کرده است .دفتر اطالعات توریستی وابسته به شهرداری نیز در مرکز میدان
مرکزی شهر واقع شده است و اطالعات مورد نیاز در مورد مکان های گردشگری را به توریست ها و گردشگران داخلی و خارجی
می دهند .دستگاه ثبت شکایت و پیشنهادات شهروندان به شهرداری در میدان مرکزی شهر نیز بصورت دیجیتالی میان مسئوالن و
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شهروندان ارتباط برقرار می کند .کفاشی ها در دو سمت میدان در محل های مشخص شده نیز به ارائه خدمات می پردازند.کافه،
بوفه ،صندلی ها ،سطل های آشغال پارکی ،روشنایی ،مخازن زباله زیرزمینی ،آب آشامیدنی ،سایبان ها ،سرویس های بهداشتی و
گروه موزیک وابسته به شهرداری نیز از دیگر امکانات موجود در این فضای شهری است.

 -4نتیجه گیری

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1411جلد یک

بررسی های انجام شده نشان می دهد میدان مرکزی شهر ترابزون بعنوان یکی از قدیمی ترین مکان های شهری که نقش
مهمی در تجارت این شهر داشته است آنچنانکه محموله هایی که از طریق کشتی های تجاری به اسکله و بندر ترابزون می رسیده
اند از این میدان توسط کاروان ها به شهر ها و کشورهای اطراف توزیع می شده است ،وجود کنسولگری های کشورهای مختلف در
ترابزون و بخصوص میدان شهر نشان از اهمیت این میدان در تاریخ شهر دارد .برای حفاظت از آثار تاریخی موجود در این میدان و
افزایش حضور پیاده ها در این مکان شهری شهرداری اقدام به پیاده محور کردن بخش های مختلفی از این مکان کرده است.
میدان مرکزی شهر ترابزون باتوجه به وجود امکانات مختلف که می تواند حداقل نیاز های شهروندان را در مرکز شهر برطرف
کند توانسته است در جذب پیاده ها نقش مهمی داشته باشد .دسترسی مناسب ،امنیت ،وجود عناصر اقامتی داخل پارک میدان و
کافهها و رستوران های اطراف ،برگزاری بسیاری از مراسمات فرهنگی-مذهبی در این مکان،برگزاری گردهمایی ها ،نزدیکی به
خیابان های تجاری-توریستی-ساحلی و مسیر اصلی گردشگری شهر ،برگزاری هنرهای خیابانی ،نمایشگاه های عکس ،وجود
فضای سبز ،محل قرارهای مالقات روزانه ،وجود بانک ها و صرافی ها ،شرکت های توریستی ،هتل ها و خانه های کرایه ای روزانه
و هفتگی ،اینترنت رایگان و توان حضور  04ساعته از مهمترین عناصری است از لحاظ عملکردی شرایط حضور شهروندان و
گردشگران را در این مکان فراهم می کند ،وجود سمبل های مختلف و مهم برای شهروندان و گردشگران ،برگزاری مراسمات ملی،
وجود آثار تاریخی مهم و تاریخی بودن میدان نیز از لحاظ معنایی برای حضور شهروندان در این مکان شهری دارای اهمیت است،
از نظر کالبدی نیز فرم نسبتا منتظم این مکان ،وجود نرده در پله ها ،استفاده از مبلمان با طرح چوب و حوض های آب ،سنگ فرش
کف پیاده راه ،مناسب سازی برای حضور افراد ناتوان و کم توان جسمی ،وجود فضا برای برگزاری مراسمات ،وجود فضای سبز و
ورودی های مناسب نیز در تبدیل شدن این مکان به مرکز شهری سرزنده و مهم در زندگی روزمره شهروندان و گردشگران نقش
مهمی دارد.
عدم وجود زمین بازی برای کودکان ،جداره های غیر همگون ،آلودگی بصری انواع تابلوها در جداره ها ،کمبود سایبان با توجه
به شرایط اقلیمی شهر ،کمبود فضای سبز ،عدم وجود اکیپ درمانی مستقر ،کمبود شیرهای اطفاء حریق ،کمبود عناصر فرهنگی
مانند مجسمه یا سمبل نسبت به اهمیت و کاربری این مکان نیز از مسائلی است که در صورت وجود موجب ارتقاء ایمنی ،سرزنده
گی ،معنا بخشی می شود وکمک به حضور کودکان بعنوان بخشی از جامعه و برقراری ارتباط با مکان های شهری نیز یک ضرورت
محسوب می شود.
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
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نمای سبز و تأثیر آن بر زندگی انسان ،محیطزیست
و نقش آن در معماری پایدار
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چکـیده
گرم شدن هوای کرهی زمین و تغییرات اب و هوایی از اصلیترین معضالت امروزه همه بشر میباشد ٪13 .شهرها در حال
دست و پنجه نرم کردن و مواجهه با این معضل هستند و تقریباً همهی آنها در خطرند .کالنشهرها بیش از  ٪13گاز
کربن منوکسید جهان را تولید و  1/0انرژی جهان را مصرف میکنند؛ بنابراین تمرکز روی راهحلهایی برای کنترل
گرمایش جهانی بهشدت وابسته رفتار آینده شهرهای بزرگ است .بیشتر شهرها معضل گرم شدن دمای هوا را احساس
کردهاند .به عنوان واکنشی برای این معضل معماران تالش کردهاند تا نمای سبز را با ساختمانهای جدید و حتی سازههای
قدیمی وفق دهند و از سیستم سبز عمودی برای بهتر شدن اوضاع هوای اطراف محیط ساختمان استفاده شود .در این
مقاله بهطور خالصه به معرفی انواع دیوار سبز و فواید آن برای انسان و محیط پیرامون پرداخته شده است .روش تحقیق
در این مقاله به صورت بررسی نمونههای موردی ساخته شده و مقایسه آن با سازههای معمولی و نظرسنجی از ساکنین
این ساختمانها بوده است .میزان گرمایش زمین و سرعت تغییرات اقلیمی بشر را وادار کرده است تا به دنبال راههایی
برای مقابله با آن باشد و با توجه به اینکه سطوح بتنی و معمولی نهتنها به صورت طولی و عرضی بلکه به صورت عمودی
نیز توسعه یافتهاند ،فضای مناسبی برای ایجاد یک سبزی هرچند کوچک در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی به وجود آورده
است و تأثیرات بسزایی در معماری پایدار و زندگی ساکنین ساختمان دارد.

واژگـان کلـیدی :نمای سبز ،بام سبز ،سازه پایدار ،گرمایش زمین

 -1عضو هیئت علمی تمام وقت ،گروه معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران
 -2دانشجو ،کارشناسی پیوسته معماری ،گروه معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران (مسئول مکاتبات)
 -9دانشجو ،کارشناسی پیوسته معماری ،گروه معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران
 -4دانشجو ،کارشناسی پیوسته معماری ،گروه معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران
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 -1مقدمه
امروزه با معضل گرمایش زمین روبهرو هستیم و یکی از مهمترین اهداف بشر جلوگیری و مقابله با آن از طریق ساختن
سازههای پایدار است .در محیط شهری ،جایی که فضا روی زمین محدود است ولی فضاهای عمودی به فراوانی یافت میشوند.
سبزینگی عمودی روشی مفید برای ادغام کردن سازه و طبیعت میباشد .این تکنولوژی که ترکیب گیاهان با ساختمان است؛
امکانات جدیدی را برای ساختن سازهای پایدار ارائه میدهد(کوما و همکاران .)1317 ،از طرفی نمای ساختمان به صورت دائمی
تحت تأثیر محیط پیرامونش میباشد مثل خورشید و بارانهای اسیدی که میتواند باعث نابودی آنها شود .سیستم دیوار زنده
میتواند از نما مراقبت کند و فوایدی مشابه با بام سبز داشته باشد (کوهلر .)1339 ،برای انتخاب کردن بهترین سیستم باغهای
عمودی باید به مکان قرارگیری و سایز ساختمان توجه شود (اوتمن .)1312 ،قدمت نمای سبز به هزاران سال قبل باز میگردد و در
این مقاله به بعضی از نمونههای موردی در المان اشاره شده است.

 -2انواع دیوار سبز (سبزینگی عمودی)

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

بسته به سیستم و متدهای رشدشان دستهبندی میشوند:
 .1نمای سبز (سیستم مستقیم و غیرمستقیم)
 .1دیوارهای زنده غیرفعال ،فعال ،تزیین کردن دیوار با منظره (رخشان ده رو و همکاران)131۲ ،

 -1-2نمای سبز
-

گیاهان رونده که به نمای سبز میچسبند :خزانگر یا همیشه سبز
سیستم مستقیم که در معماری سنتی استفاده میشده است.
سیستم غیرمستقیم با استفاده از کابلهای استیل ،توری ،داربست (شبکه)،
روندهها میتوانند به صورتهای مختلف کاشته شوند
درون زمین در جعبههای گیاهی در ارتفاعات مختلف و روی سقف(کوهلر ()1339تصویر )1

تصویر  -1از چپ ،الف) سیستم مستقیم ،ب)سیستم غیرمستقیم ،ج یا سی)غیرمستقیم کاشته شده در جعبههای گیاهی (سازمان
بام سبز) ۸۰۰۲ ،

 -1-1-2نمای سبز (سیستم مستقیم)
گیاهان خودرو که در پای ساختمان کاشته میشوند تا به صورت مستقیم
به دیوارها و نما بچسبند و آنها را کامل بپوشانند.
در معماری سنتی از آن استفاده میشده است .روندههایی در پایه ساختمان
همانند معماری سنتی در زمین کاشته شده ،اجازه میدهند تا یک کار با
فضای سبز ارزان را به دست آورید .گیاهان خود چسبنده که بهطور مکرر
مورد استفاده قرار میگیرند ،دارای ساختار ریشه مکنده و حالت چسبنده
هستند که به آنها امکان اتصال مستقیم به یک دیوار را میدهد و تمام
ارتفاع را میپوشاند؛ اما نمیتوان از آنها برای کلیه نمای ساختمانها استفاده
کرد .این گیاهان رونده تهاجمی میتوانند دیوارههای نامناسب را پوسیده
کرده و برخی از مشکالت را برای نگهداری و یا زمان رسیدن برداشتن گیاه
ایجاد کنند میتواند باعث ایجاد پوسیدگیهای نامناسب در دیوار شود( .پرینی
و روساسکو ( )1310تصویر )1
75

تصویر  -۸نمای سبز مستقیم
(رخشان ده رو)۸۰1۰ ،

 -2-1-2نمای سبز (سیستم غیرمستقیم)
گیاهان رونده توسط سیستم نگهدارنده (مثل کابل یا توری) از دیوار دور نگه داشته میشوند.
نگهدارندهها میتوانند از مواد مختلفی ساخته شده باشند نظیر استیل ،آلومینیوم ،چوب یا پالستیک(پرینی و
روساسکو)2۱19 ،

 -3سیستمها
الف -سیستم پنلهای شبکهای قیاسی پنلها :پنلهایی سهبعدی ،سبکوزن ،سفت و محکم از جنس استیل (روکش دار،
گالوانیزه و جوش داده شده) میباشد( .کوهلر( ) 1339 ،تصویر )0

تصویر  -4سیمهای ضدزنگ استیل

تصویر  -5کابل و طناب سیمی توری

(رخشان ده رو) ۸۰1۰ ،

(رخشان ده رو)۸۰1۰ ،

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

تصویر  -۳سیستم پنلهای شبکهای قیاسی (رخشان ده رو) ۸۰1۰ ،

ب -سیستم کابل یا طناب سیمی توری :خواستار نوعی کابلهای بسیار کشسان و انعطافپذیر است که بتواند به بیشمار طرح و
اندازه تبدیل شوند .سیستم طناب فلزی برای موارد زیر استفاده میشود :گیاهانی با سرعت رشد آرام و فراهم کردن درجهای بهتر از
سودمندی طراحی سیستم کابل برای موارد روبهرو کاربرد دارد :گیاهانی با سرعت رشد سریع و شاخ و برگهای انبوه
(اوتله و همکاران( )1311 ،تصویر  ،7تصویر )۲

 0ـ سیستم سبز مستقیم ترکیبشده با جعبههای
گیاهی (نوعی باکس که در آن گیاه کاشته میشود)
جعبههای گیاهی با سیستم غیرمستقیم ترکیب میشوند تا
بتوانند در ارتفاعهای مختلف وسعت بیشتری از ساختمان را
پوشش دهند .این سیستم ممکن است نیازمند تجهیزاتی
برای رساندن مواد معدنی و مغذی و آبیاری ،شبیه به
دیوارهای زنده باشد(رایتری و همکاران()1311 ،تصویر )2
 -7دیوارهای سبز (سبزینگی عمودی) :دیوارهای سبز
باید نسبت به این موارد انتخاب شوند :آب و هوا ،تکانهها و
طراحی معماری از طرفی نیازمند نگهداریهای معمولی
نظیر آب یاری ،رسیدن مواد مغذی و هرس میباشد.
گونههای گیاهی باید بنا به این موارد انتخاب شوند:
محیطزیست و سیستم پشتیبانی طبیعی (رخشان ده رو،

تصویر  -۰سیستم سبز غیرمستقیم ترکیبشده با جعبههای
گیاهی )1ظرف ) ۸/ظروف عایق )۳ /نگهداری سیستم موتوری
آبیاری از راه دور )4/سیستم آرایندهی دیوار
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)1312

 -4بررسی تأثیرات نمای سبز بر روی نمونههای موردی در سراسر جهان
جدول  )1مقایسهی فواید و هزینههای نمای سبز (دیوارهای زنده) و سازهی پهناور بام سبز (اثر بزرگ  ،++اثر کوچک
 ،+بدون اثر یا با اثر منفی ـ )
فواید/

نمای

استدالل
از سطح خیابان
قابلمشاهده
است.

سبز

سبز

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

++

کمتر از  ٪۲از کل نماهای شهر برلین سبز هستند.
وجود پتانسیل باال برای ایجاد فضاهای سبز شهری
قابلمشاهده است( .کوهلر و همکاران )1880

-

تولید میوه
خوراکی

++

صدها سال مورد  Espaliersاستفاده قرار گرفته
است.

+

تولید زیست توده

++

گرد و غبار /
کاهش ذرات

++

کاهش فلزات
سنگین

++

پناهگاه سطحی
 /عایق نگه
دارنده ی
حرارتی

++

تفاوت :زمستان تا  0درجه ی سانتی گراد (عایق در
شب های سرد) ،تابستان تا  0درجه سانتیگراد (اثر
سایه) (بارتفلدر و کوهلر 1891و کوهلر ٪1۲ )133۲
کاهش دما برای نمای شمالی (وابسته به عایق
بودن ساختمان) (مینکه و ویتر )1890

++

کاهش سر و
صدا

++

تا  ۲دسی بل کاهش (پیچک بوستون) و  0-1دسی
بل برای روبوس یا فالوپیا (وابسته به فرکانس)
(باسشن و اشریبر  ،1888بوخا )1897

++

فضای سبز پیاده
روی در محیط
باز شهری

ـ

خیر ،تنها مطبوعیت بصری ،برای طراحی مراکز
درمانی و بیمارستآنها مهم است( .یولریخ )1890

++

حفاظت از
طبیعت ،تنوع
زیستی

++

هزینه ساخت

++

نتایج

0۱

ارزش  /مبنا

بام

گیاهان روندهی جوان میتوانند تا  10تن هکتار در
سال تولید کنند( .بارتفلدر و کوهلر  ،1891کوهلر و
همکاران )1880
 ٪7از گرد و غبار سالیانه میتواند توسط برگ
گیاهان به دام افتد ،اگر یکی از محلههای درونی
شهر تماماً دارای نماهای سبز باشد( .کوهلر و
همکاران )1880
گرد و غبار درون و روی برگ گیاهان به دام
میافتند .پاپیتال وپیچک بوستون به خوبی با محیط
درونی شهرهای الوده سازگارند( .کوهلر و همکاران
)1880

پرندگان سازگار با چوب و عنکبوت ،سوسک ها و
بقیه موجوداتی که ترجیحا گرما دوست یا
سیننتروپیک گیاهی گیاهی هستند (کوهلر )1899
(گونههای سازگار با وضع شهری ،از جمله آنهایی
که هوای گرمتر را ترجیح میدهند) (کلوزنایتزر
)1880
کم :خزنده (گیاه پیچکی یا نیلوفری) باالرونده (گیاه
نیلوفری) که نیازمند داربست و خاک می باشد (ا ف
ال ال  ،1333کوهلر و همکاران )1880
اسان برای انجام ،اثر زیست محیطی باال ،با الزامات
کم

+

++

++

ارزش مبنا
در بیشتر موارد از زمین قابلمشاهده نیست .در
برخی از مناطق المان بین  ٪03-1۲از سقفهای
فلت جدید هر سال ،بام سبز هستند( .همرله )1331
ایجاد فضای محدود مناسب برای رشد میوههای
خوراکی روی سقف ولی پروژههای تولید مواد
غذایی زیادی در سراسر جهان بهعنوان مثال
پروژهی شالیزارهای برنج روی سقف در چین انجام
شده است( .والزکوئز و کیعرز )1331
بامهای سبز گسترده باید بهرهوری کمتری داشته
باشند تا هزینههای تعمیر و نگهداریشان کاهش
یابد( .کوهلر و همکاران )1880
پتانسیل بهتر نسبت به نمای سبز برای به دام
انداختن گرد و غبار ولی این پتانسیل وابسته به
سیستم رویش و ساختار پوشش گیاهی است
اطالعات دقیقتر در حال حاضر از دست رفته است.
پی هاش باال در سیستم رویش ارزشمند است و
کمک عمدهای به کاهش فلزات سنگین میکند.
(کوهلر و همکاران )1880
بسته به سازه :ارزش الیه ی گیاهی /سیستم
رویش :در زمستان (وابسته به سازه ،اندازه ی
خودش( ٪9-0:ذخیره ی انرژی در یک خانه ی
معمولی با سقف شیروانی ) (کوهلر و مالورنی
 ،1332کوهلر و همکاران  ) 1332تابستان:
محاسبات انجام شده توسط  )1331(k.l i uتا
 ٪1۲کاهش برای تهویه ی مطبوع فضای داخلی در
ساختمانها را باعث شده است
 ۲دسی بل کاهش صدا در مقایسه با ساختمانهای
معمولی (غیرسبز) قابلمشاهده است( .باسشن و
اشریبر  ،1888این بسته به الیههای خاک و نوع
گیاه دارد.
تفریح در بام سبز امکان پذیر است.

++

سقفهای سبز گسترده می توانند زیستگاه هایی
برای گونه های بسیار زیاد درون شهر باشند .اگر
ساختار آن به درستی طراحی و سایت آن مناسب
باشد ،بی مهرگان نادر و سایر جانداران میتوانند
سقفهای سبز را استعمار کنند( .سی من  1889؛
کداس ) 1332

+

هزینههای گاها زیاد :اگر یک سازه ی خاص و یا
عایق های اضافی نیاز داشته باشد.
زمان و هزینه های بیشتری مورد نیاز است اما
بسیار تاثیرگذار است.

جدول  -۸استدالل های اصلی ،مثبت و منفی از نمای سبز ،روش :مصاحبه با شهروندان ،گره الف :در یک خانه ی سبز

(شلوسر  ،1330جواب های مانند  ۲1یعنی٪ ۲1 :ناز افراد این گزینه را انتخاب کردهاند و قابلیت انتخاب چند جواب نیز وجود
داشته است)
جدول  -۳مروری بر گیاهان رونده مورد ازمایش و توسعه ی آنها در  4سال اول پروژه ی ادلرشوف ،برلین
طول رشد

گونههای گیاهی

کیفیت توسعه

Wisteria Sinensis

رشد سریع ،سریعتر گل دهنده

 13متر

Actinidia Komomikta

رشد اهسته
رشد متوسط در وضعیت پناه
گرفته

 0متر

Campsis Tagliabuana
Clematis Paniculata,
C.orientalis,
C.tangutica
Hydrangea Petiolaris
Vitis Coignetiae

نظرات

()۸۰۰۰-۸۰۰۳

 ۲-7متر

رشد اهسته ،حساس به حشرات
جذاب اما گیاهانی با سرعت
رشد اهسته
میوه جذاب در مسن ترین
گیاهان

0متر
 0متر
0متر

موفق در سطح زمین و تمامی سطوح و
ارتفاع های دیگر ،نیازمند پشتیبان قوی و
سیستم تعلیم دهنده برای تاکستآنها
حساس به خشکسالی
گیاه گلدار جذاب
نیازمند به مراقبت حرفه ای برای مثال :مواد
مغذی ،حشره کش ها

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

زندگی می کنند )n=1556( .گروه ب :در یک خانه ی غیر سبز زندگی می کنند)n=536( .
الف ب استدالل های کنترا
استدالل های مثبت
 ۲9 ۲1غالبا قلمه زنی
طبیعت بیشتر در شهرها
 21 78از بین بردن ریزش برگ ها
ارتقا دید بصری در سطح شهر
 09 18مشکالت ترمیم
احساسات بهتر شهروندان
 01 18انسداد گاتر و اب انبارهای عمودی (استوانه ای و عمودی)
ساختار زیستگاه زندگی پرنده
 11 18ورورد کمتر نور خورشید به داخل اتاق
کیفیت هوای بهتر
 13 11اسیب نما
عایق حرارتی در تابستان
 13 11فضای سبز منطقهای برای استراحت حیوان خانگی
بهبود محیط شهری
 11 19حشرات بیشتر
اب و هوای بهتر شهری
 11 19اسیب سقف
یادگیری محیط زیست
 11 19مشکالت محله
عایق حرارتی در زمستان
 11 19هزینه های اضافی
تنوع زیستی
 11 12مشکالت ترک باهم
شخصیت فردی خانه

الف
79
71
73
09
1۲
11
11
19
12
11
11
9

ب
11
02
71
08
01
19
11
02
8
13
1۲
11

نیازمند به مراقبت های حرفه ای برای مثال:
سموم
نیاز به درجه حرارت باال و مراقبت و هدایت
جهت گیری باالرونده ی ساقه

جدول  -4فواید نمای سبز طبق نتایج به دو دسته ی کلی تقسیم می شود :مزایای خصوصی و عمومی
ابتدا فوائد عمومی نمای سبز (شوکا و مگدی محمد) ۸۰1۸ ،
محل اثر

شرح

مزایا

تأثیر کاهش
دمای حارهای
شهری

افزایش دما در مناطق شهری ناشی از جایگزینی
پوشش های گیاهی طبیعی با پیاده رو ها و ساختمانها
و سایر سازههای ی که جوامع رو به رشد به آنها نیاز
دارند ،این ها دالیلی هستند که نور خورشید به گرما
تبدیل میشوند.

تررررویر فراینرررد خنرررک کننرررده هرررای طبیعررری
کرررراهش دمررررای محرررریط در فضرررراهای شررررهری
جریان هوای عمودی را خرراب میکنرد و پرس از کنرد
شررردن جریررران هررروا ،هررروا را خنرررک میکنررررد
سطوح سایه دار /مردم

بهبود کیفیت
هوای بیرونی

دماهای باال در محیطهای شهری مدرن با افزایش
تعداد وسایل نقلیه ،تهویه هوا (تسویه ی هوا) و تولید
گازهای گلخانه ای صنعتی ،افزایش اکسیدهای
نیتروژن ،افزایش اکسید های سولفور و فرار ترکیبهای
عالی و کربن منوکسید و ذرات مواد را منجر شده است.

گاز های مضر و ذرات مواد را فیلتر می کند.

01

محل اثر
بهبود زیبایی
شناختی

شرح
دیوارها ی سبز تنوع زیبایی شناسی را به محیط های
مختلفی که مردم در آن کار های روزمره ی خود را
انجام میدهند ،می اورند.

محل اثر

بهبود بهرهوری
انرژی

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

حفاظت از ساختار
ساختمان

بهبود کیفیت هوای
داخلی

کاهش سر و صدا
رهبری در طراحی
انرژی و انرژی
بازار یابی

مزایا
کند
می
ایجاد
بصری
عالیق
پنهان سازی  /ویژگی های ناخوشایند و مبهم
ملک
ارزش
افزایش
فراهم اوردن سازه یازاد جذاب و غیره...

جدول  -5فوائد خصوصی نمای سبز (شوکا و مگدی محمد) ۸۰1۸ ،
مزایا
شرح
ظرفیت عایق حرارتی را از طریق تنظیم درجه  -الیه ای از هوا را در توده گیاه به دام می اندازد
 حرکت گرما را از طریق توده گیاهی ضخیم محدودحرارت خارجی بهبود می بخشد.
میزان پس نگهداری انرژی بستگی به عوامل می کند.
مختلفی از جمله آب و هوا ،فاصله از کنار -درجه حرارت محیط رااز طریق سایه زنی و
ساختمانها ،نوع پوشش ساختمان و تراکم پوشش فرآیندهای گیاهی تبخیر کاهش میدهد
گیاه دارد .این می تواند هم در سرمایش و هم در  -ممکن است در ماه های زمستان بافر در برابر باد
ایجاد کند
گرمایش تأثیر بگذارد.
 برنامههای داخلی ممکن است باعث کاهش انرژیمرتبط با گرمایش و سرمایش هوای بیرون برای
استفاده در داخل شوند.
ساختمانها در معرض هوازدگی عناصر قرار دارند و محافظت از الیه بیرونی در مقابل اشعه ی ماورا
با گذشت زمان برخی از مصالح الی ساختمانی بنفش ،عناصر و درجه حرارت و نوساناتی که باعث
ممکن است شروع به خراب شدن کنند ،در نتیجه کم شدن مواد میشوند.
تغییرهای انقباضات و انبساطات ناشی از چرخه یخ  -ممکن است با کاهش اثر فشار باد ،برای مهر و موم
درها ،پنجره ها و روکش ها استفاده شود.
زدگی و قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش
برای پروژه های داخلی ،دیوارهای سبز قادر به  -آالی نده های موجود در هوا مانند گرد و غبار و
فیلتر آلودگی هایی هستند که بطور منظم از طریق گرده را ضبط میکند .گاز های مضر و ترکیبات آلی
سیستم های تهویه سنتی از داخل ساختمانها فرار از فرش ،مبلمان و سایر عناصر ساختمانی را
بیرون میروند .فیلتراسیون توسط گیاهان انجام فیلتر میکند.
میشود و توسط بیوفیلتراسیون ،میکروارگانیسمها.
رسانه های رو به رشد در سیستم های دیواره های زنده به کاهش سطح صدا کمک میکنند که از سیستم
دیواره زنده منتقل یا بازتاب می یابد .عواملی که بر کاهش نویز تأثیر میگذارند شامل عمق رسانه در حال
رشد ،موادی که به عنوان اجزای ساختاری سیستم دیوارهای زنده استفاده میشوند و پوشش کلی آن است.
دیوارهای سبز مستقیماً در دستیابی به اعتبارات نقش دارند و یا در هنگام استفاده از سایر عناصر ساختمان
پایدار ،در بدست آوردن اعتبار کمک می کنند.
زیبایی شناسی پیشرفته به بازاریابی یک پروژه و ایجاد فضای رفاهی ارزشمند کمک می کند

جدول  -۰اولویت های ذهنی نمای سبز و نمای سنگی سفید (ی.دادخواه و م.دادخواه) ۸۰1۲ ،
تفاوت دو نما با ازمون مان-
نمای سبز
نمای سنگی
اولویت های ذهنی
ویتنی
(انحراف معیار)
(انحراف معیار)
1۵۲3
7۵۲3
ظرفیت (شادی و ناراحتی)
P>0.000
()1۵17
()1۵97
7۵17
۲۵31
برانگیختگی (ارامش و هیجان)
P>0.000
()1۵17
()1۵87
9۵17
0۵87
جذابیت
P=0.000
()1۵12
()1۵39
9۵3۲
0۵۲8
اشتیاق برای بازدیدکنندگان
P=0.065
()1۵۲1
()1۵73
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 نتیجه گیری-5
امروزه یکی از جدی ترین معضالت پیش روی بشر مبحث گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می باشد از طرفی مبحث
 در حالی که مشکل نابودی جنگل ها و از بین رفتن فضاهای سبز،الودگیهای هوا مخصوصا در کالنشهرها بسیار جدی است
 نمای ساختمانها نه فقط به صورت طولی و عرضی بلکه در جهت عمودی نیز گسترش یافته اند بنابراین،گریبانگیر تمام بشر است
 تابش، باد، نهتنها که از نما (پوسته بیرونی سازه) در برابر برف،نمای سبز میتواند جایگزین خوبی برای نماهای معمولی باشد
خورشید و بارانهای اسیدی حفاظت میکند بلکه به خوبی میتواند به تصفیه ی هوا کمک کرده و طبق تحقیقات انجام شده اگر
 از طرفی.تمامی ساختمانهای یک محله دارای نمای سبز باشند میزان الودگی هوا در این محله کمتر و کیفیت هوا بهتر خواهد بود
نمای سبز روی کیفیت زندگی افراد حاظر در ساختمان تأثیرات مثبت بسیاری داشته است و حتی قابلیت استفاده به عنوان عایق
صوتی و حرارتی و بادشکن هم دارند بهطور کلی نمای سبز کمک به سزایی در پایدار ساختن سازه و صرفه جویی در مصرف انرژی
.میکند و روی سطح شادی و عملکرد افراد هم تاحدودی تأثیر گذار است

 جلد یک،1911  بهار،)11 : (پیاپی1  شماره،سال ششم
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cycle analysis for green façades and living wall systems,” Energy Build., vol. 43, no. 12,
pp. 3419–3429, Dec. 2011.
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