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چكـيده
اثرات منفی توسعههای شهری قرن بیستم ،مانند آلودگیهای زیستمحیطی و افزایش ترافیک و تصادفات  ،منجر به
رویکرد جدید توسعه پایدار در ضوابط و طرحهای شهری گردید .لذا ضرورت نقد و تحلیل آئیننامههای سنتی جهت اصالح
کاربریها و معابر افزایش یافته است .در مقاله حاضر که در سال  1400تهیه شده ،به تحلیل ضوابط پارکینگ در مسکن
شهری پرداخته شده است .در ابتدا هزینه احداث یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی مطابق مقررات شهرسازی و
معماری در ایران برآورد گردیده است .طبق مقررات شهرسازی برای پارك هر اتومبیل حداقل  29مترمربع فضای پارکینگ
نیاز است .با توجه به الگوی کاهشی مساحت واحدهای مسکونی به نظر میرسد نسبت هزینه احداث پارکینگ در حال
افزاش است .از طرف دیگر رویکرد پرهیز استفاده اتومبیل شخصی و ضرورت تشویق حملونقل پایدار ،گویای نوعی
ناسازگاری استراتژیهای شهری با ضوابط موجود است .در محاسبات آماری دادههای مسکن و پارکینگ ،رابطه درصد
هزینه پارکینگ با متراژ آپارتمان یک رابطه خطی معکوس است که با کاهش متراژ آپارتمان ،تشدید میگردد .نتیجتاً به
نظر میرسد در برنامهریزی مسکن در شهرها ،الگوی موجود پارکینگ مجتمعهای مسکونی ،دارای ناسازگاری معنیداری
با رویکرد جدید طرحهای فرادست میباشد.

واژگـان کلـیدی :پارکینگ ،توسعه پایدار ،مسکن ،مقررات شهری

 -1استادیار موسسه آموزش عالی بینالود مشهد rezvanibox1@gmail.com
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مسکن بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد ،نهادی است با عملکرد چندبعدی ،که دارای ابعاد مختلف مکانی ،معماری ،کالبدی
و فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مالی ،روانشناختی و پزشکی است .در ساخت مجتمعهای مسکونی ،رعایت اصول شهرسازی و
ایجاد فضایی مناسب برای زندگی و تأمین خدمات و تسهیالت الزم برای ساکنان آنها همواره اهمیت دارد .در چنین شرایطی باید
در ارتقای وضعیت درآمدی گروههای درآمد ،به منظور بهبود کیفیت واحدهای مسکونی آنها ،کوشید( .زیاری ,پرهیز ,مهد نژاد& ,
اشتری )1839 ,در دومین اجالس اسکان بشر ( )1991که در استانبول برگذار شد مسکن مناسب را به مفهوم  :آسایش و فضای
مناسب  ،دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب ،امنیت مالکیت  ،پایداری و دوام سازه ای ،روشنائی  ،تهویه و سیستم گرمائی مناسب،
زیر ساخت های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی بهداشت وآموزش  ،دفع زباله عوامل بهداشتی مناسب ،مکان مناسب و قابل دسترسی
از نظر کار و تسهیالت اولیه است که تمامی موارد می بایست با توجه به استطاعت مردم تامین شود .مساکن پایدار همانند توسعه
پایدار در ابعاد  8گانه اکولوژیکی  ،اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی می باشند .موضوعات مورد توجه مسکن پایدار شامل انرژی،
ترافیک ،منابع آب  ،مصالح ساختمانی  ،فاضالب  ،سالمتی و حیات جانوری و گیاهی و موارد مرتبط با برنامه ریزی  ،طرحریزی،
ساخت وساز و تخریب در موتقع ضروری می باشد( .اکبر پور ,اکبری & ,کریمی )1899 ,پژوهش نشان داده است که همسایگی
های پایدار ،بمعنی همسایگی با تنوع اجتماعی و اقتصادی ،حمل و نقل عمومی و جهت گیری پیاده روی،میتوانند دارای شرایط
مسکن ارزان قیمت باشند .در حقیقت هدف پایداری( )Sustainabilityو هدف سطح توانائی ( )Affordabilityمیتوانند در
تعارض قرار گیرند :پایداری ،تاکید بیشتری بر دسترسی ،قابلیت پیاده روی ،وخدمات دارد در حالیکه سطح توانائی بر هزینه تمرکز
می کند.ساخت وساز مسکن در موقعیتهائی با خدمات رسانی مناسب و قابل پیاده روی ،در مقابل نتایج اصلی مسکن ارزان قیمت در
موقعیت ارزان قیمت قرار می گیرند(Talen & Koschinsky, 2011).

 -2مباني نظری
در رویکرد توسعه پایدار ،کاهش وابستگی به خودروی شخصی و کاهش مسافت پیموده شده با آن و همچنین اطمینان از
هماهنگی توسعه های شهری با شیوه های پایدار سفر مانند حملونقل همگانی ،پیاده روی و دوچرخه سواری مورد توجه است.
ظهور مفاهیم مرتبط با پایداری ،تغییرات قابل توجهی را در برنامه ریزی حملونقل و طراحی خیابانها به وجود آورد .چرا که در این
رویکرد به تمامی جنبه های برنامه ریزی و تمامی افراد جامعه توجه میشود.سیاستهای جاری در زمینه پارکینگ ،بر ایجاد سفر،
انتخاب شیوه سفر ،کاربری زمین و طراحی شهری تأثیر به سزایی دارد .فراهم آوردن شرایطی که استفاده از خودرو را تشویق و
تسهیل کند مانند پارکینگ رایگان و فراوان ،موجب افزایش حاشیه نشینی ،افزایش طول و زمان سفر و کاهش استفاده از شیوههای
سفر پایدار خواهد شد .بر این اساس الزم است رویکردی مناسب در برنامه ریزی و مدیریت پارکینگ در پیش گرفته شود.
تأمین پارکینگ رایگان و فراوان ،منجر به افزایش استفاده از خودروی شخصی شده ،آلودگی هوا و ازدحام ترافیک را افزایش
خواهد داد .بررسی تجارب موفق جهانی در زمینه سیاست گذاری پارکینگ نشان می دهد که پی بردن به اثرات مخرب قانون اجبار
تأمین پارکینگ کاربریها مانند تشویق به استفاده از خودروی شخصی ،آلودگی هوا ،افزایش ازدحام ترافیک و از بین رفتن فضاهای
شهری موجب شده است تا بسیاری از شهرها دست به اصالح این سیاست بزنند .معموالً این تغییر رویکرد به صورت تدریجی و گام
به گام اتفاق میافتد( .شهرسازی )1899 ,نواحی کامال مجهز به سیستم حمل و نقل عمومی باید سازندگان را وادار کنند بجای
حداقل پارکینگ حداکثر میزان پارکینگ را فراهم نمایند.شوپ همچنین بر این باور است که باید از سازندگان خواست که فضاهای
تعیین شده برای پارکینگ را از محوطه آپارتمانها جدا کنند .این جدائی بدان علت است که افرادی که رانندگی نمیکنند و خودرو
شخصی ندارند ،مجبور نباشند برای خودرو های افراد دیگر یارانه بپردازند (دوانی & اسپک .)1891 ,در ضوابط سنتی شهرسازی و
معماری شهرداری های ایران جهت تامین پارکینگ آمده است:
تعریف :پارکینگ طبقه ای از بناست که جز ستون های اصلی عنصردیگری درآن ساخته نشده باشدودرآن اتومبیل پارك می
شود و ارتفاع مفیدآن  2/4متر می باشدکه در قسمت اعیانی ملک در همکف یا زیرزمین ساخته میشود.کلیه مالکین بخش خصوصی
یا دولتی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند موظف به تامین پارکینگ مورد نیاز مطابق مقررات زیر می باشند:
تحقق طبقات و واحدها مشروط به تامین پارکینگهای مورد نیاز میباشد.هر وسیله نقلیه شخصی بطور متوسط به محوطه ای
معادل 29متر مربع جهت توقف و به همین میزان جهت مانور نیاز دارد.لذا طراحی پارکینگها باید به نحوی باشد که بر اساس
استانداردهای موجود هر اتومبیل مستقال بتواند داخل یا خارج شود .در بخش دیگری از مقررات معماری و شهرسازی آمده است:
بازاء هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ الزامی است و در صورتیکه مساحت هر واحد مسکونی از  130مترمربع تجاوز نماید
به ازاء هر  120مترمربع مساحت اضافی یک واحد پارکینگ در نظر گرفته شود .بطور مثال اگر زیربنای یک واحد مسکونی 240
مترمربع باشد  1/9واحد پارکینگ محاسبه می گردد.

احداث و تملک مسکن همواره یکی از دغدغه های مهم و اساسی مردم در سالهای اخیر بوده و با توجه به افزایش روز افزون
قیمت مسکن ،خانه دار شدن روز به روز برای قشر متوسط و ضعیف جامعه دست نیافتنی تر می شود.طبق آمار سند چشم انداز
مسکن متوسط پس انداز خانوارها در ده سال در دهکهای  1تا  9معادل تامین زیربنایی کمتر از  80مترمربع میباشد.بنابراین
تحمیل نرخ ساخت پارکینگ می تواند مانع مهمی برای برخی از دهکهائی از جامعه باشد که با تالش مضاعف در صدد تملک یک
واحد مسکونی با زیربنای حداقل می باشند.در محاسبات پیش رو در نظر است تا نسبت هزینه احداث یک واحد پارکینگ برای هر
واحد مسکونی مطابق مقررات شهرسازی و معماری براورد گردد.
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شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان  ،هزینه ساخت واحدهای مسکونی ذیل طرح ملی مسکن در سال  1400را متری 2
میلیون و  ۰90هزار تومان اعالم نمود .بر این اساس  ،هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تیپ معمول ساخت و سازهای
شهری  ،یعنی زیربنای حداکثر 400تا  2000مترمربع ،در ارتفاع  8تا  9طبقه ،حدود  2میلیون و  ۰90هزار تومان برآورد شده است.
نسبت هزینه ساخت در هر متر مربع به قیمت تمام شده مسکن یا همان قیمت روز فروش واحدهای مسکونی در نقاط مختلف
شهری عدد ثابتی نیست ،بلکه یک منحنی صعودی از مناطق شمالی شهر تا نقاط جنوبی است .رابطه هزینه ساخت در هر متر مربع
به قیمت روز مسکن به این شکل است که در منطقهای از شهر که قیمت هر متر مربع روز آن حدود  80میلیون تومان تعیین
میشود هزینه ساخت برای هر متر مربع از این ساختمان به حدود  2میلیون و  ۰90هزار میرسد .در نقاط ارزان قیمت شهر هزینه
ساخت وساز نقش اول را برای تعیین قیمت ساختمان بازی میکند .جهت تفکیک هزینه احداث پارکینگ از هزینه کل ساختمان ،
الزم است هزینه فعالیتهای ساختمانی را که در زیربنای مفید واحدهای مسکونی اجرا میگردد از هزینه فعالیتهای ساختمانی انجام
شده در فضای پارکینگ جدا نمائیم .درجدول صفحه  9پیوست بخشنامه پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع شماره
 100/1409مورخ  1839/2/4معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری درصدهای اجرا ساختمان را میتوان بشرح ذیل
اقتباس نمود :
طبق این جداول فعالیتهای انجام شده در فضاهای مفید مسکونی که در پارکینگ ها اجرا نمیشود به قرار ذیل میباشند:
بخشهای نازك کاری ساختمانی شامل:درب و پنجره و نرده ها،درب و کمد چوبی،کاشی و سرامیک ونماسازی وسنگ کاری.
بخشهای تاسیسات شامل:اجراء لوله کشی سرد و گرم  ،اجراء کانالهای هوا ،نصب رادیاتورها،نصب سرویسهای بهداشتی و شیراالت،
موتورخانه .بخش نازك کاری  11/41درصد و بخش تاسیسات  12/1۰درصد جمعا  28,93درصد از کل ساختمان .بنابراین چنانچه
قیمت تمام شده یک ساختمان مسکونی هر متر مربع  2میلیون و  ۰90هزار تومان براورد گردد قیمت تمام شده پارکینگ به ازاء هر
متر مربع به قرار ذیل محاسبه می شود:
100-23/58=76/42 %
27500000*76/42%=21015500 Rls

بنابراین قیمت تمام شده ساخت
پارکینگ به ازاء هر متر مربع برابر
هزینه مسکونی متراژ آپارتمان
نسبت خالص هزینه پارکینگ
نسبت ناخالص
 2101990ریال خواهد بود .از طرفی
150
412500
52539
12.7
11.3
طبق مقررات شهرسازی برای پارك هر
140
385000
52539
13.6
12
اتومبیل حداقل به فضای  12/9متر مربع
و برای مانور و جابجائی نیز به همین
130
375500
52539
14
12.3
میزان  12/9جمعا  29متر مربع فضای
120
330000
52539
15.9
13.7
پارکینگ نیاز است .این فضا برای
110
302500
52539
17.4
14.8
آپارتمانهای تا  130مترمربع بدون
100
275000
52539
19.1
16
هیچگونه تغییری الزم االحداث میباشد.
90
247500
52539
21.2
17.5
جدول  1قیمت پارکینگ احداثی را برای
80
220000
52539
23.9
19.3
آپارتمانهای متراژ متوسط از  190تا ۰9
75
206250
52539
25.5
20.3
متر به نمایش گذارده است.
در جدول فوق محاسبات و نتیجه نسبتهای هزینه احداث بخش مسکونی و پارکینگ آپارتمان از  ۰9متر تا  190متر مربع به
نمایش گذاشته شده است.مبلغ هزینه مسکونی و پارکینگ به هزار ریال است و نسبتها به درصد تبدیل شده اندتا از تغییرات بازار
مسکن و تورم مستقل باشند.نسبت ناخالص از تقسیم هزینه احداث پارکینگ بر جمع هزینه های احداث بخش مسکونی و پارکینگ
جدول  -1محاسبات هزینه احداث ساختمان و پارکینگ بر مبنای سال1011

3

حاصل شده و نسبت خالص از تقسیم هزینه احداث پارکینگ بر هزینه احداث مسکونی(بدون احتساب هزینه پارکینگ) حاصل
گردیده است.
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در شکل  1نسبت هزینه پارکینگ به هزینه کل
آپارتمان شامل مجموع بخش مسکونی و پارکینگ
نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده می شود
نسبت هزینه پارکینگ به کل واحد مسکونی و پارکینگ
از واحد  190متری  11درصد تا واحدهای کوچکتر ۰9
متری به  20درصد افزایش مییابد.
در شکل  2نسبت هزینه پارکینگ به هزینه بخش
مسکونی نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده
می شود نسبت هزینه پارکینگ به واحد مسکونی از
واحد  190متری  12درصد تا واحدهای کوچکتر ۰9
متری به  29درصد افزایش مییابد.
لذا می توان مشاهده نمود مقررات الزام آور فعلی
در خصوص احداث پارکینگ جهت هر واحد مسکونی
هزینه زیادی را تا حد  29درصد به افرادی که درصدد
تملک یک واحد مسکونی کوچک می باشند تحمیل
می نماید که عالوه بر فشار اقتصادی به کسانی که
فاقدخودرو شخصی هستند ،شهروندان را تشویق به
خرید خودرو می نماید که این امر با استانداردها و
آئیننامههای جدید شهری در تناقض می باشد .به
عبارت دیگر خانواده هائی که فاقد اتومبیل می باشند
می بایست متقبل پرداخت هزینه سنگینی (تا 29
درصد) برای دارندگان اتومبیل شوند.
پس از آنالیز دادهها در نرم افزار اکسل نمودار خط
و ضریب همبستگی دادهها مشخص می گردد (شکل
 )8در نمودار فوق که آنالیز آماری در مورد دادهها
صورت گرفته است رابطه ناخالص درصد هزینه
پارکینگ با متراژ آپارتمان یک رابطه خطی معکوس
است که با کاهش متراژ آپارتمان  ،افزایش می یابد که
در برنامه ریزی مسکن در شهرها گویای ناسازگاری با
اهداف تعیین شده می باشد .ضریب همبستگی 0/919
نشاندهنده معناداری اعداد جداول است.

شکل  :1نمودار درصد هزینه ناخالص پارکینگ

شکل  :2نمودار درصد هزینه ناخالص پارکینگ

شکل  :3نمودار خطی درصد هزینه ناخاص پارکینگ

 -5نتيجه گيری
همزمان با ایجاد واحدهای همسایگی با کاربری مختلط و توسعه حمل و نقل عمومی و تشویق پیاده روی  ،برنامه ریزان
شهری باید بکوشند تا ضمن تدوین مقررات شهرسازی در جهت تشویق شهروندانی که فاقد اتو مبیل هستند  ،معیار حداقل
پارکینگ را به حداکثر پارکینگ اصالح نمایند .جایگزین کردن الزام تأمین حداقل تعداد فضای پارك مورد نیاز با تعیین
مقدارحداکثرمجاز برای تأمین فضای پارك در کاربریها ،موجب تشویق شهروندان به هماهنگی با الگوهای توسعه پایدار می باشد.
بدین صورت علی الخصوص برای قشر متوسط شهروندان که بدنبال تملک آپارتمانهای کوچکتر در حد الگوی مصرف هستند
هزینه خرید و ساخت مسکن تا  29درصد کاهش خواهد داشت .تجید نظر در ضوابط پارکینگ واحدهای مسکونی در مسکن قابل
0

دسترس شهری ،عالوه بر صرفه قابل توجه اقتصادی ،موجب تشویق ساکنین به استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش الودگی
هوا و مصرف سوخت فسیلی خواهد شد.
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بررسی نقش رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در
فضاهای شهری پس ازکرونا (نمونه موردی :محله هاشمیه مشهد)

محمد تقی پیربابایی ،1مانا وحیدبافنده ،*2ملیکا فدوی،3
فرنوش

بهالو4

تاریخ دریافت1401/03/07 :
تاریخ پذیرش1401/03/31 :
کد مقاله13231 1 :

چکـیده
شیوع کرونا و اعمال سیاست فاصلهگذاری اجتماعی در شهرها سبب کاهش تعامالت اجتماعی و در نتیجه تغییر الگوی
رفتاری شهروندان شده است ،گسترش این ویروس در شهرها باعث تعطیلی بسیار از مراکز خرید و اماکن عمومی شد و
همین موضوع باعث ایجاد ضربه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی بر بستر جامعه شهری و شهروندان آن شد .فاصله
گذاری اجتماعی سبب کاهش ایجاد گفتمان های شهری در فضاهای عمومی و در بسیاری از موارد همین موضوع باعث
ایجاد انزوای اجتماعی و افسردگی در شهروندان شد ،در حال حاضر که جهانی متفاوت در حال تجربه شدن است ،لزوم
احیا و توزیع عادالنه فضاهای جمعی پیش از پیش احساس میشود تا تعامالت اجتماعی در بستری که متعلق به همه
گروهها و ساکنان شهر است ،دوباره از سر گرفته شود ،این مقاله به تبیین و به کارگیری رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای
تعامالت اجتماعی در دوران کرونا پرداخته است ،روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تطبیقی میباشد و با بررسی چارچوب
نظری معیارهایی در جهت افزایش حضور پذیری در فضاهای شهری با رویکرد شهر نرم در دوران کرونا و پسا کرونا تالیف
میشود .با تکمیل پرسشنامه باز و بسته ،مشاهده ،مصاحبه و نیز مطالعات میدانی به شناخت معیارهای موثر بر روی موضوع
در محله هاشمیه مستخرج شد و در روش مولفه های کمی از نرم افزار  Spssدر جهت تحلیل داده ها و در مولفه های
کیفی از دسته بندی و تجزیه تحلیل داده ها و در نهایت هم پوشانی آن در جهت اعتیار بخشی به داده های کمی استفاده
شد و در نهایت میزان حضور پذیری فضاهای شهری با معیارهای استباط شده در دو دوره قبل کرونا و بعد کرونا بررسی
شده است و با توجه به رویکرد شهر نرم میزان تاثیر گزاری هر معیار در محله هاشمیه بررسی شد.

واژگـان کلـیدی :شهر نرم ،کرونا ،فضاهای شهری ،تعامالت اجتماعی ،انزوای اجتماعی

 -1استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز/دانشکده معماری و شهرسازی(نویسنده مسئول)
ma.vahidbafandeh@tabriziau.ac.ir
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز/دانشکده معماری و شهرسازی
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز/دانشکده معماری و شهرسازی
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 -1مقدمه
تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری همواره یکی از مهم ترین موضوعات و از اهداف اصلی طراحی فضاست ،در دوران شیوع
کرونا یکی از بارزترین پیامدها کم شدن حضورپذیری مردم و در نتیجه کاهش تعامل میان آن ها بود ،چالشی که امروزه بسیاری از
طراحان شهری را درگیر بازطراحی فضاهای شهری در جهت بازگرداندن رونق اجتماعی کرده است ،اما در بسیاری از موارد به دلیل
عدم مکان یابی مناسب و هم چنین نبود توجه به تغییر سبک زندگی شهروندان در اثر بروز کرونا با عدم موفقیت روبرو شده است،
به بیان بسیاری از نظریه پردازن انطباق فضاهای شهری با نی ازهای روز ناشی از پیامدهای کرونا در طراحی یکی از موضوعات
اصلی تلقی میشود )søholt,2021;31( .رویکرد شهر نرم رویکردی است که در چندین سال گذشته در جهان بسیار مطرح شده
است وجود انعطاف پذیری ،تنوع عملکردی توجه به سبک ها و مولفه های زندگی کنونی از جذابیت های این رویکرد تلقی میشود و
انسان محور بودن هسته اصلی آن ،سبب تاکید بر محتوا آن شده است .با این پیش زمینه ،پژوهش حاضر با هدف (بررسی نقش
رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری دوران کرونا) به دنبال پاسخ به این سوال است که (ارتباطی
میان مولفه های رویکرد شهر نرم و ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری در دوران کرونا وجود دارد) ،در ابتدا مفاهیم
رویکرد شهر نرم و تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری مورد بررسی خواهد گرفت و در ادامه چگونگی ارتباط این دو موضوع و
تاثیر این رویکرد بر این چالش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 -2بیان مسئله
مدتی است که شیوع بیماری کرونا زندگی روزمره و تجربه های زیست ما را دگرگون کرده است و از ملموس ترین پیامد های
این دوره ،قطع ارتباط با فضای شهری بود .رابطه دو سویه انسان با فضا دگرگون و مختل شد و گویی ذهنیت ساکنان شهر نسبت
به آن ،ق بل و بعد این ارتباط تغییر کرد .در حال حاضر که جهانی متفاوت در حال تجربه شدن است ،لزوم احیا و توزیع عادالنه
فضاهای جمعی پیش از پیش احساس میشود تا تعامالت اجتماعی در بستری که متعلق به همه گروه ها و ساکنان شهر است،
دوباره از سر گرفته شود .فاصله گذاری اجتماعی نباید به جداسازی اجتماعی تبدیل شود ،به نظر می رسد زندگی جمعی به واسطه
الزمات بی سابقه ای که به فاصله گزاری ایجاد کرده است مورد تهدید قرار گرفته است ،برگزاری اجتماعات پویا و پر جنب و جوش
و رویدادهای اجتماعی در فضاهای گسترده که ارتقای ارتباط میان طبقات اجتماعی می شده به تعویق افتاده است .محله های
مسکونی با تراکم جمعیت باال انتقال ویروس را سرعت بخشیده و سالمتی افراد مسن و آسیب پذیر را به خطر انداخته است.
این موضوع در فضاهای شهری ایران نیز به وضوح دیده میشود ،منطقه  9شهر مشهد یکی از محدوده هایی بود که قبل از
شیوع کرونا حضور پذیری به شدت باالیی داشت ،وجود فضاهای شهری از قبیل پارک ها ،پالزاهای شهری ،کارخانه نوآوری و...
پتاسیل باالیی برای تجمع افراد داشت اما بعد از گسترش ویروس کرونا به دلیل وجود مراکز درمانی متعدد ،بیمارستان ها در این
منطقه و هم چنین اثر روانی این بیماری سبب کاهش تعامالت اجتماعی در بستر فضاهای شهری این محدوده شده است هم چنین
سبب کاهش رونق اقتصادی در کسب کارهای گسترده و کوچک در محدوده شده است.
یکی از عوامل مؤثر بر انتشار سریع بیماریهای مسری نظیر کرونا ،جهانی شدن و رشد سریع شهرهاست که موجب تسهیل
انتقال بیماری میشود .به نظر میرسد ویژگیهای شهرهای جهانی از یکسو موجب تشدید شرایط بحرانی شدهاند و از سوی دیگر،
همان ویژگیها امید به بهبود شرایط را زنده نگه داشتهاند .گرچه ترس از مواجهه با افراد ناآشنا تشدید شده و انتقادها نسبت به
زندگی در فضاهای متراکم زیاد شده ،اما ارتباط مردم و مکانها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است(Richard .
) Folrida,2021:5کم شدن این ارتباطات در منطقه  9مشهد به دلیل تراکم جمعتی باال و هم چنین سفرهای درون شهری
متعدد به این محدوده ضربه شدیدی به ساختارهای روانی و محیطی آن وارد کرده است به طوری که به صورت واضح میتوان
کاهش شادابی و افزایش انزوایی درونی را در محدوده نسبت به قبل مشاهده نمود و عدم توجه و اهتمام به این موضوع در این
منطقه سبب آسیب های فروانی شده است که باید با کمک تلفیق عناصر طراحی شهری با روان شناسی محیطی بتوان حضور
پذیری فضاهای شهری را به قبل از دوران کرونا بازگردد.
شیوع کرونا و اعمال سیاست فاصلهگذاری اجتماعی در بسیاری از شهرهای جهان سبب تغییر الگوی رفتاری شهروندان و در
نتیجه ،تغییرات موقت در فضاهای شهری شده است .این تغییر الگوهای رفتاری در بستر فضاهای شهری منطقه  9که یکی از
شلوغ ترین مراکز ارتباطی و تفریحی در مشهد محسوب میشد و حتی خیابان های آن تا قبل از این بیماری مقصد سفرهای درون
شهری بسیاری از ساکنان مشهد بوده است به واضح قابل مشاهده است .به طور که میتوان گفت باید در راهبردها و سیاست گذشته
در طراحی فضاهای شهری تجدی د نظر کرد و از طرفی نمی توان شرایط ایجاد شده کنونی و مراقب های درمانی و فاصله گزاری را
نادیده گرفت و هم چنین اثر روانی این اتفاق در ذات وجودی انسان ها و روابط آن پدیدار شده است که باید با در نظر گیری این

موضوعات به ایجاد تفکری جدید در کاهش انزوای اجتماعی در این محدوده توجه نمود و موضوعات زمینه گرایی را نیز در نظر
گرفت)David Sim,2019;21(. .
در مجموع میتوان گفت با گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان ،شهرها یکی پس از دیگری تعطیل شدند و با تعطیلی مراکز
خرید ،مراکز تفریحی و اماکن عمومی شهرها همانند شهر ارواح شدند .هزینههای اقتصادی این تعطیلی فارغ از مباحث سالمتی
جسمی و روانی انسانها ویران کننده است .توسعه و تشدید کرونا در شهرهای مختلف دنیا این پرسش مطرح است که آیا ملزومات
مقابله با این بیماری مسری نیز بر طراحی شهرها و فضاهای شهری تأثیری خواهد گذاشت؟)(Richard Folrida,2021:5
گرچه در زمان حاضر نمیتوان پاسخ دقیق و قطعی به این پرسش داد ،اما به نظر میرسد با توجه به نقش مستقیم تعامالت افراد در
فضاهای عمومی در سرعت انتقال بیماری ،بازنگری در تراکمها و تجدیدنظر در ایجاد فضاهای شدیداً متراکم ،در کنار تمرکززدایی
از خدمات ،از جمله اقدامات شهرسازانهای باشد که تابآوری شهرها را در برابر شیوع بیماریهایی نظیر کرونا ارتقا بخشد .هم چنین
باید دید با اعالم سیاست های درست در فضاهای شهری منطقه  9مشهد مینوان حضورپذیری و رونق را به فضاهای شهری این
محدوده بازگرداند) søholt,2021;31).

 -3مبانی نظری

 -1-3رویکرد شهر

نرم1

واژه شهر نرم اولین بار این واژه توسط پروفسور توشیو کیتاهارا مترجم کتاب شهرهای ژاپنی مطرح شد و این واژه شناسایی
شد ،و این استاد مکرر اظهار داشت شهر نرم در مورد حرکت است و از نزدیک شدن به هم و باید ارتباط مردم با یک دیگر و همه
جانبه باشد ،ده سال است که در جهان این واژه و رویکرد مورد توجه قرار گرفته است و هدف آن ابداع روش هایی برای سازمان
دهی مجدد فعالیت های انسانی و بهبود ارتقا کیفیت زندگی مردم
میباشد.
و بعد از آن اندیشمندان مطرحی از جمله یان گل و جیکوبز و
دیوید سیم در این باره و خلق چنین آرمان شهرهایی مبتنی بر این الگو
تحقیق های متنوعی را ارئه دادند اما مهم ترین آن کتاب شهر نرم
است که توسط دکتر سیم با همکاری یان گل نوشته است و تمامی
الگو های مبتنی بر خلق چنین فضاهایی ها را به طور کامل تشریح
کرده است.
شهر نرم را باید یک نقطه متقابل یا حتی مکمل برای شهرهای
هوشمند در نطر بگیریم به جای این که دنبال پیچیدگی های فناوری
های جدید برای حل این مشکل باشیم در عوض میتوان به چالش
های افزایش شهر نشینی اشاره کرد و هم چنین میتوان به ساده و در
مقیاس کوچک نگاه کرد و کمترین راه حل هایی با تکنولوژی کم،کم
هزینه ،انسان محور و مالیم که به زندگی شهری کمک میکند .شهر
شکل -1مدل پژوهش فضایی یان گل
نرم فرصت همکاری با جامعه و مردم و مکان را در بر میگیرد و با سرعت
خودشان از مردم دعوت میکند تا با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند از
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از زمانی که کرونا در جهان پدیدار شد و بسیاری از نظریه پردازان شروع به تحقیق و اکتشاف در این باره کردند یان گل جز
پیشتازان نظریه پرداز ی و تحقیق در این باره بود اما به این امر واقف بود بعد از درگیری با این اتفاق بسیاری از فضاهای شهری
تعامالت خود را به طور وسیعی از دست داده اند و مردم ترس از حضور در فضای شهر پیدا کرده اند و آگاه بود باید در این باره
پژوهش کاملی بکند تا بتواند راه حل ها و م ولفه های مناسب را برای این امر جستجو و کشف کند .در این بخشی به بررسی یکی
از جدید ترین پژوهش های چاپ شده وی تحت عنوان (فضاهای عمومی ،زندگی عمومی در حین کوید  )19پرداخته خواهد شد که
نمونه کامل یک ایده پردازی از تحقیق ،جستجو در شهرها و نمونه تا رسیدن به مولفه های مناسب برای بازگرداندن تعامالت
اجتماعی در شهرها میباشد .این پژوهش توسط وی و بخشی از همکاران تکمیل شده است و به یکی از موثر ترین پژوهش ها و
نظریه ها در دوران کرونا برای این اتفاق تبدیل شده است)Gehl,2019;21(.

1 Soft city
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خانه و محل کار خود حرکت کند و قدم بگذارد و قدم به قدم ،خارج به محله آن ها و جهان گسترده تر همراه باشد.

در واقع شهر نرم رویکردی را معرفی میکند که در آن شهرسازی با اولویت تامین نیازهای اساسی مانند نور ،هوا و ارتباط مکان
و اجتماع محلی صورت میپذیرد ،رویکردی که نباید تنها در مواقع بحران در نظر گرفته شود .شهرهایی مانند میالن اهمیت پذیرش
درجات مختلف جامعه پذیری ،تامین فضای باز صمیمی برای تشویق روابط انسانی و دسترسی به نور خورشید ،هوای تازه و طبیعت
را در محیط انسان ساخت نشان میدهد ،در حالی که چنین ویژگی هایی در توسعه مدرن شهری به راحتی کنار گذاشته میشود .شاید
مهم ترین جنبه این الگوی شهری متفاوت بودن در فضاهای باز باشد ،فضاهایی که بین ساختمان ها ایجاد شده است با الگو بندی
ساختمان ها برای ساخت محوطه فضای بیرونی قابل کنترل و بدون هزینه اضافی ایجاد میکند .محوطه بین ساختمان ها با داخل
بلوک ها باید حریم خصوصی داشته باشد و دارای امنیت باشد و هم چنین دارای فعالیت ها مفیدی باشند عالوه بر داشتن زندگی در
داخل ساختمان به عنوان مکمل اضافی و فعالیتی باشد)David Sim,2019;27(.

 –3-2ویژگی های رویکرد شهر نرم
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-1تنوع زیستی بزرگ :فرم های ساخته شده باید به شکوفایی فضای سبز و زندگی طبیعی بپردازند ،تعداد زیادی تنوع زیست
محیطی هم برای مردم و هم برای کره زمین وجود دارد و یکی از عوامل موثر ایجاد تنوع در پوشش های گیاهی میباشد و هم
چنین با توجه به این که سالمتی و رفاه برای ساکنان شهر دارای مزایای روشنی میباشد و طبیعت متنوع تر در مناطق غیر ساخته
شده پوشش گیاهی دارای اکوستیک میباشد و اثر جذب و پوشش در بسیاری از سطوح و حتی سنگ فرش ها قابل ادارک میباشد و
در نهایت ایجاد چنین نتنوع عملکردی سبب ایجاد آرامش و کاهش استرس فردی میشود ،هم چنین یکی دیگر از نکات شاخص
این مولفه ایجاد مکان هایی میباشد که محافظت میان انسان و طبیعت را چندین برابر میکند ایجاد بام های سبز با نوع خاص خود
که میکرو گیاه نام برده میشود و نوع فرم طراحی آن ها در ساختمان کارایی دارد(Richard Folrida,2021:15) .
 -2رد پای کربن های کوچک :استفاده از نور طبیعی و طبیعت در فرم های ساخته شده در چنین فضاهای باید حداقل تاثیر
منفی را بر روی محیط بگذارد و طرح  ،اندازه و شکل ساختمان ها باید به مصرف انرژی کمتری تبدیل شود و این صرفه جویی باید
در موارد زیادی از جمله ارتفاعات ساختمان پایین و فضای محصور کننده آن توجه شود و استفاده از میکروکالیمت محلی نیز ایده
موثری میباشد و کاهش قرار گرفتن در معرض باد و آفتاب شدید میتواند به معنای نگهداری کمتر و هم چنین کاهش نیاز به انرژی
های مصنوعی ختم شود و سرمایش در کل منطقه با داشتن ساختمان های پیوسته هویت موثر تری را پیدا میکند یکی از متود های
استفاده شده در معماری ساختمان های باریک تر احتمال وجود نور طبیعی را دارند)David Sim,2019;21(. .
 -3یک میکروکالیمت درست و دلپذیر :یک میکروکالیمت
بهتر و در محیط های محلی وجود ساختارهای بلند را برای ایجاد
تالطم در فضاهای شهری وجود ندارد ،ساختمان های بلند مرتبه
غالبا بادهای شدید تر و سردتری میگرند و آن را به سمت پایین
منحرف میکنند و به سمت محیط های محلی و باعث ایجاد
فضاهای ناخوشایند و حتی فضاهای سردتر میشود و هم چنین
ساختمان های بلند مرتبه سایه طوالنی تر دارند و تاریکی و
سرمایی بیشتری دارند و برای محیط های محلی مناسب نمیباشد
ساختمان هایی با ایجاد سقف آیرودینامیکی و مانسارد میتواند به
منحرف شدن این بادها کمک کند و برای فضاهای باز نیز میتواند
مفید باشند در این نوع طراحی فضاهای نیمه محصور نیز از الگو
های مهم میابشد هم چون سیستم های فرانسوی در بام ها و ایجاد
شکل -2رویکرد شهر نرم در ارتباط با فضا
اتصال را قوت میبخشد.
-4حس کنترل و هویت :فرم ساخته شده باید از لحاظ هویتی از مکان های دیگر قابل تشخیص باشد و تعریف شده باشند که
چه فرد و گروهی مخاطب آن هستند و این میتواند یک امر ساده مانند قدم برداشتن در جلوی ورودی باشد و حتی فضای مشخض
شده سبز و گلدان های مقابل خانه و هم چنین آپارتمان ها در طبقه هم کف این نیاز را دارند که ساکنان آنجا بتوانند مبلمان داشته
باشد و درختچه ها در طبقه هم کف میتواند پله مشترک و هویت مشترک همه اعضای ساختمان باشد و یک فضای حیانی کوچک
میانی و خصوصی میان آپارتمان ها وجود داشته باشد که فضای عمومی و اشتراکی باشد و فضای کودک نیز در آن جا ایجاد شده
باشد و حتی میتواند یک خیابان محلی باشد و یا میدان عمومی که در دسترس همگان باشد وجود این حیاط ها میانی میتواند با
الیه بندی ایجاد شود و فضای عمومی تر شود و دارای سلسله مراتب باشد و ایمنی ،امنیت و ایجاد فضاهای متنوع تر را شامل شود.

 –3-3پیشینه تحقیق و تجربه های جهانی
-1تجربه محالت کوچک در دانمارک :یکی از تجربه های موفق در استفاده از ابزار های شهر نرم به واقع در سال  2019در
دانمارک و در شهر کپنهانگ اتفاق افتاد محالت جدیدی که مبتنی بر این رویکرد بودند و توانسته بودند مسکن های اجتماعی معتبر
و قابل رشد باشند از جمله ویژگی های مهم این محالت وجود حیاط مرکزی در کنار چند بلوک و ایجاد فضاهای انحصاری و
اجتماعی با استفاده از نور طبیعی میباشد که این فضاها اغلب برای کارکرد های گوناگون مناسب تلقی میشوند ،این فضاها به
اتفاقات مختلفی از جمله فضای بازی کودکان و مکث و هم چنین سبب ایجاد تعامالت اجتماعی شده است استفاده از کسب
کارهای خرد محلی در بعد اقتصادی نیز یکی از ارکان مهم تلقی شده است)David Sim,2019;11(. .
 -2ارائه فضاهای دارای تنوع محلی در محالت آلمان :فرایبورگ آلمان شهری است که بخاطر سرمایه گذاری مترقی شده
است و در زمینه های نوآورانه شناخته میشود در این طراحی صورت گرفته که اغلب در محالت مسئله دار و یا ایجاد محالت جدید
بوده است فضاهای عمومی و انرژی خورشیدی و زیرساخت های دوچرخه سواری رویکرد اصلی بوده است ،این محالت با مسکن
هایی با کیفیت بسیار باال در اماکن پر جنب و جوش شهری طراحی شد و سبب خلق فضاهای جدید بود یکی از عوامل موثرحیاط
های حفاظت شده با جبهه ها روشن و دارای مقیاس انسانی میباشد ،طراح این فضا در ایده فضا اظهار داشت آرزو دارد بچه ها
بتواند در فضاهای سبز امن بازی کنند و فریاد بزنند و یکی از رویکردهای اصلی او استفاده از گروه های مردم محلی و مشارکت
محور بود.
 -3خلق محالت جدید در ملبورن :یکی دیگر از فضاهای استفاده شده در این میان در ملبورن بوده است که نسبت به سایر
شهر ها هنوز طرح تمام نشده و تکامل نیافته است که بتوان میزان موفقیت آن را سنجش کرد اما یکی از ارکان مهم رخ داده در
این تجربه تغییر در سبک و ساختار معماری و فرم و فضاهای
طراحی شده میباشد و هم چنین اختالط کاربری که به صورت
فشرده توانسته سبب بروز و ارتقا بعد اقتصادی در محالت این
شهر شود و در مرحله بعد توجه به فضاهای باز عمومی از سایر
کانسپت های مهم طرح تلقی شده.
 -4طرح های توسعه محالت در سوئد:
طرح توسعه محالت در سوئد نیز یکی از طرح های موفق و
اجرا شده در این زمینه معرفی میشود طرحی که باعث فعال شدن
بعد های اقتصادی کم شدن هزینه های مصرف و ایجاد فضاهای
محلی بسیار پویا شد و مبتنی بر حمایت از کسب کارهای محلی
شکل -3طرح توسعه محالت در سوئد
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فضاهای تجاری و کاری باید در کنارشان فضاهای عمومی باشد تا هویت پیدا کنند پدیده های اجتماعی مانند عمومی و خصوصی
میتواند به راحتی در فضایی ترجمه شوند)David Sim,2019;41(. .
-3قابلیت پیاده روی :قابلیت پیمایش و پیاده روی یکی از ارکان های مهم در فضاهای شهری محسوب میشود و حتما باید
برای آن طرح جامع وجود داشته باشد گزینه هایی برای حرکت در مورد محالت وجود دارد که سبب پیاده روی های حفاظت شده و
راحت و دلپذیر و با حرکت آسان خواهد بود از جمله سیاست های تعیین شده در این وضع محل های کار و موسسات و حتی خانه
ها باید به جلو دسترسی داشته باشند و گذرگاه هایی برای ارتباط پوویا بین عموم و مردم ایجاد کند.
-6مقیاس انسانی :نیازهای مردم در فضاهای شهری قابل تشخیص باشد از محیط زیست مراقبت کنیم با حفاظت و راحتی و
لذت در ذهن میتوانیم محله هایی را ایجاد کنیم مردم خواهان رفتن و گذارندن وقت خود هستند مقیاس انسانی به معنای کلی به
معنای ابعادی است که در حواس انسان ریشه دارد و رفتار و در نتیجه اجزای ساخته شده کوچکتر و ارتفاعات پایین تر به ویژه آن
هایی که در سطح چشم هستند قابلیت ادارک دارند)David Sim,2019;17(. .
-7انعطاف پذیری :زندگی در حال تغییر هستند و شهر ها هرگز به پایان نمی رسند .اگر یک مکان انعطاف پذیر است ،شکل
شهری آن باید پاسخگو و توانمند باشد .و تغییرات حاصل باید با تغییر جمعیت و چرخه اقتصادی سازگار باشد .تراکم ،فعالیت ها و
کارکرد های جدید ،افراد جدید و مستقر با نیازهای جدید و متغیر یک محله بتواند پاسخگو تغییرات باشد و در کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت ممکن است ممکن است اتفاقات در حال تغییر باشد(Richard Folrida,2021:45).
-8تنوع فضایی در فضاهای باز :فرم شهری نه تنها در فضاهای باز عمومی و خصوصی باید بیشتر جای بگیرند بلکه باید دارای
تنوع باشند و فضاهای مجاور آن ابعاد مختلقی داشته باشد و سطح دسترسی مناسبی داشته باشد و فضاهای برای ورزش و نمایش و
بازی و فضاهای ترکیبی نیز در این فضاها باشد)David Sim,2019;27(. .
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و ایجاد فضاهای باز و دارای مقیاس انسانی بود که سبب تحوالت نیز در استفاده از فرم و مصالح نیز شد .هم چنین فشرده سازی و
توجه به قشرهای کم درآمد در جهت ایجاد مسکن اجتماعی از جمله مواردی میباشد که در این رویکرد مورد استفاده قرار گرفته
است.

 –3-4ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری با استفاده از رویکرد شهر نرم (شاخص ها و
سنجه ها)

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)18 :بهار  ،1041جلد یک

در بررسی های صورت گرفته توسط یان گل میزان حضور در مراکز تجاری شهری کاهش پیدا کرده است و هم چنین میزان
حضور پذیری در فضاهای بسته کم شده است و بیشتر تمایل به حضور در فضاهای باز عمومی میباشد و حتی نوع فعالیت و میزان
زمان حضور در فضاها نیز به طور چشم گیری کاهش پیدا کرده است.
پراکنده بودن فعالیت ها در فضاها نیز بر روی این موضوع تاثیر گذاشته شده است فاصله گزاری اجتماعی در فضاهای باز نیز بر
روی کاهش مولفه ها نیز موثر بوده است.
و در نهایت با بررسی های صورت گرفته تاثیر
رویکرد شهر نرم به دلیل انعطاف پذیری باال و انطباق
پذیری با موضوعات سالمت روان و محیط میتوان مولفه
ها و شاخص های اصلی تاثیر گزار را تالیف کرد.
در مدل ساختار پژوهش دو موضوع اصلی وجود دارد
مورد اول بحث تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری و
مورد دوم رویکرد شهر نرم میباشد .با بررسی مبانی
نظری اصلی و ایجاد ارتباط میان این دو موضوع ساختار
پژوهشی تالیف شده است در همین جهت موضوعاتی که
در رویکرد شهر نرم بیان شده است از قبیل انعطاف
پذیری عملکردی و تنوع و  ...مورد اولویت قرار گرفته
است زیرا هر چه فشردگی و دسترسی فضایی آسان تر
باشد تشویق برای حضور پذیری در محیط و فضاهای
شهری نیز افزایش پیدا میکنند در همین باره در بعدهای
عملکردی ،دسترسی ،روانی ،فضایی ،اقلیمی ،معنایی و ...
استخراج شده است و بحث سالمتی محیطی در کنار
موضوعات روانی و کالبدی و هم چنین معنایی روایت
شده است زیرا این موضوع هم از نظر معنایی و هم
روانی و نیز کالبدی اهمیت دارد و به همین سبب از همه
آن ها استفاده شده است.
شکل  -4مدل ساختاری پژوهش (ماخذ :نگارندگان)

 -4چارچوب تحقیق
 -1-4روش تحقیق
نوع پژوهش مورد مطالعه از نوع به کار گیری هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی ،بر اساس زمان گردآوری داده ها پیمایشی
و به لحاظ ماهیت و خصوصیات از نوع تحقیق تطبیقی میباشد در همین راستا تحقیقات تطبیقی به منظور توصیف عینی و کیفی
محتوای مفاهیم به صورت نظام دار و در هر شاخصه مرتبط بررسی میشود .در مرحله اول شاخص های جمع آوری شده بر اساس
معیارهای علمی مرتبط تدوین میشوند و در گام بعدی به ابزار ساخت پرسش نامه رجوع میشود و تحلیل آن از طریق استفاده از نرم
افزار  Spssخواهد بود و با توجه به معیارهای کلی تعریف شده و کیفی بودن پژوهش ماهیت کلی تحقیق مشخص میباشد.
در رویکرد تلفیقی (تطبیقی) پژوهش های کیفی و کمی می تواند با توجه به مولفه ها کشف و هم دیگر را را کامل کنند و در
واقع مکمل یک دیگر هستند و استفاده از هر دو موجب بررسی و فهم عمیق تر مسائل پژوهشی می شود (گال و
همکاران ) 64:138،و از دیدگاه دنزین در ارتباط با چگونگی تلفیق داده های کمی و کیفی میتوان این گونه بیان کرد که "ممکن
است فردی برای روشن کردن یافته های که به شیوه کمی به دست آمده است از داده های کیفی استفاده کند ،یا شخصی نتایج
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جمعیت شناختی را کمی کند ،یا کسی اشکال داده های کمی را برای تحلیل کیفی خود استفاده کند تا به کیفیت پژوهش خود
اعتبار بخشد( .دنزین)62:1970،
با توجه به استداالل های بیان شده سیر روند پژوهش از بعد کمی به اثبات نظریه خود از روش های کمی گوناگون می پردازد
اما برای اعتبار بخشی به پژوهش و برای اطمینان بخشی به به بعد معنایی از استداالل های کیفی استفاده خواهد شد.

 -2-4سواالت و اهداف تحقیق

هدف اصلی

•تعیین نقش رویکرد شهر نرم در ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای
شهری محله هاشمیه در دوران پس از کرونا

هدف فرعی 1

•شناسایی رابطه میان کاهش تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری
دوران کرونا و تغییر الگوی رفتاری شهروندان در محله هاشمیه مشهد

سوال فرعی 1

•آیا رابطه معنا داری بین کاهش تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری
دوران کرونا و تغییر الگوی رفتاری شهروندان در محله هاشمیه وجود
دارد؟

 -3-4فرضیه های تحقیق
 بین کاهش تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری دوران کرونا و تغییر الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای عمومی محلههاشمیه رابطه معناداری وجود دارد.
 انتخاب و اجرای رویکرد شهر نرم می تواند سبب ارتفای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری دوران کرونا در محلههاشمیه شود.

 -5معرفی مکان مورد مطالعه

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)18 :بهار  ،1041جلد یک

سوال اصلی

•نقش رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای
شهری پس از کرونا در محله هاشمیه چگونه میباشد؟

محله هاشمیه در منطقه  9شهر مشهد قرار دارد ،خیابان هاشمیه از بهترین و گرانترین محلههای مشهد محسوب میشود.
محله هاشمیه مشهد از مناطق بسیار آرام شهر محسوب میشود ،هاشمیه درگذشته دارای بافتی روستایی با باغهای فراوان بوده
است که زمینهای آن کاربری کشاورزی داشتهاند  ،با ساخت بزرگراه وکیلآباد کم کم این محله تبدیل به یک منطقه مسکونی و
شهری شد .درگذشته منطقه هاشمیه بافت روستایی خود را حفظ کرده بود .اکثریت زمینهای این محله کاربری کشاورزی و باغات
فراوانی داشت .با ساخت بزرگراه وکیلآباد کمکم بافت هاشمیه از قالب روستایی به بافت مسکونی شهری تبدیل شد .در حال حاضر
طبق آمار نقشه محلههای مشهد ،خیابان هاشمیه جزو بهترین محلههای مشهد محسوب میشود.

شکل  -5شناخت موقعیت و کاربری محدوده مورد مطالعه (ماخذ :نگارندگان)

13

جدول -1شناخت جمعیتی محدوده مورد مطالعه (ماخذ :نگارندگان)
منطقه
محله هاشمیه مشهد

جمع کل
13309

مرد
6936

زن
6333

خانوار
1372

 -1-5معرفی فضاهای شهری محدوده مورد مطالعه
کارخانه نوشابه سازی قدیم (کوکا) شهر مشهد ،که زمانی یکی از مشکالت بافت شهری محسوب میشد ،امروزه با طراحی
کارخانه نوآوری ،تبدیل به مکانی برای بال و پر گرفتن ایدههای نوین شده است .این فضا که با وسعت زیادی طراحی شده است،
این مرکز با ایجاد ارتباطات و تعامالت قوی برای اکوسیستم نوآوری شهر مشهد ،فضا را برای رشد و بالندگی و توسعه کسب و
کارهای این شهر فراهم می نماید ،تجربیات کسب و کارهای بزرگ و افراد صاحب نظر را در اختیار کسب و کارهایی که در ابتدای
مسیر رشد خود هستند قرار میدهد و تمامی الزامات برای حضور در مسیر کارآفرینی و شهر کارآفرین ارائه میدهد تا نقشی موثر در
شکل گیری یک شهر خالق و نوآور داشته باشد ،سایر فضاها در جدوال بررسی شده است.
جدول -2بررسی و تحلیل فضاهای شهری محله هاشمیه (ماخذ :نگارندگان)
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-6یافتههای تحقیق
 -1-6یافتههای کمی تحقیق
باتوجه به نمودار سن بیشتر پاسخ دهندگان در رده سنی  31تا  30بوده است و کمترین میزان پاسخگویی متعلق به رده سنی
 31تا  60است در نتیجه گروه هدف از لحاظ سنی  31تا  30می باشد ،و هم چنین  70درصد از پاسخ دهندگان زن و  30درصد از
آنان مرده بوده اند که نشان دهنده استفاده بیشتر فضاها توسط زنان در سایت مورد مطالعه میباشد .در میان پاسخ گویان بیشترین
پاسخ گویان دارای مدرک لیسانس و بعد از آن دیپلم بوده اند و تعداد  10نفر دارای فوق لیسانس و  6نفر دارای دکترا بوده اند .در
این قسمت مخاطبین سایت به  4دسته تقسیم بندی شده است تا بتوان با تقسیم بندی اقشار با توجه به نوع استفاده از فضا تحلیل
ها موثری تر با توجه به نیاز هر گروه تحلیل و بررسی کرد .با توجه به بررسیهای صورت گرفته حدود  32درصد سایت افراد بومی
هستند که در بافت در حال زیست هستند بعد از آن تعداد افرادی که صرف به قصد تفریح و خرید به محدوده سفر میکنند در رتبه
بعدی قرار دارند و در نهایت افرادی که شاغل و یا کسبه محلی هستند با نسبت  20درصد در رتبه آخر قرار گرفته اند.
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نمودار  :1نوع مخاطب محدوده

نمودار  :2فروانی سنی در

نمودار -3فروانی جنسیتی در

(ماخذ:نگارندگان)

محدوده (ماخذ:نگارندگان)

محدوده (ماخذ:نگارندگان)

نمودار  -4بررسی آزمون فریدمن در محدوده

جدول  -3آزمون فریدمن و معیارهای تاثیرگزار (ماخذ:نگارندگان)

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)18 :بهار  ،1041جلد یک

 -1آزمون فریدمن (آزمون فرضیه)
رتبه بندی عوامل شناسایی شده بر اساس
اولویت تاثیر گذاری در تعامالت شهری بر اساس
آزمون فریدمن همانگونه که در جدول مشاهده می
شود عوامل یا گویه های شماره  10و  14بیشترین
تاثیر را کاهش انزوای اجتماعی دارند که استفاده
از تحرک پذیری و هم چنین تقویت پاتوق های
محلی ،بیشترین تاثیر را دارند و عوامل  9و 16
کمترین تاثیر را داشته و متغیر  7به دلیل اینکه
میانگین آن کمتر یا مساوی از  t=3است ،تاثیر
گذار نیستند.
با توجه به بررسی های صورت گرفته در
آزمون فریدمن فرضیه دوم تایید میشود زیرا
بسیاری از مولفه های رویکرد شهر نرم در این
آزمون سطح معناداری باالیی داشته اند ،البته این
حضور پذیری در دوران کرونا به شدت کاهش پیدا
کرده است که به طور واضح میتوان این کم شدن
حضور پذیری را مشاهده نمود ،و هم چنین وجود
دو بیمارستان اصلی و بزرگ در محدوده و
مجاورت آن ها با فضاهای عمومی باز یکی از
دالیل کاهش تمایل برای حضور پذیری در دوران
کرونا در این محدوده بوده است.

شکل  -6طراحی فضای شهری پیرامونی کارخانه نوآوری

(ماخذ:نگارندگان)
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جدول  :4جمع بندی پرسش نامه درباره مقایسه فضاهای شهری در دروان کرونا (ماخذ:نگارندگان)

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)18 :بهار  ،1041جلد یک
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 -2-6یافته های کیفی تحقیق
 -1مصاحبه های مردمی در محیط :در این قسمت به بررسی مصاحبه های
صورت گرفته در محیط پرداخته شده است ،در بخش اول سعی شده است مصاحبه از
طرف مردم دسته بندی شود و نوع اقشار با توجه به نوع استفاده از فضا مورد مصاحبه
قرار بگیرند و با توجه به نظر مردم مهم ترین مولفه ها قبل و بعد کرونا مورد بررسی
قرار گیرد در بخش دوم نیز مصاحبه های از افراد متخصص و طراحان فضاهای
شهری این محله صورت گرفته است تا با استفاده از هم پوشانی و تکرار برخی
موضوعات به یک جمع بندی درست از ارزیابی مولفه ها و شاخص های طراحی شده
رسید .و هم چنین در این قسمت دو مورد از مصاحبه های اصلی و متن آن قرار گرفته
است تا نوع مصاحبه و نحوه گفتار مردم در راتباط با موضوع تا حدودی قبل جمع
بندی جدول بررسی و بیان شود.
 -2بررسی و تحلیل مشاهده ها و برداشت های میدانی (استفاده از روش یان
گل) :در این بخش به جمع بندی و تحلیل مهم ترین برداشت ها و مشاهده های
میدانی پرداخته شده است در این باره از یکی از تحقیقات یان گل و مولفه های درونی
آن استفاده شده است بدین تریب که شاخص های اصلی که مورد ارزیابی یان گل
بوده است که شامل میزان توزیع جمعیتی ،نرخ حضور پذیری افراد کودک در فضاهای
شهری ،میزان تحرک پذیری در فضاهای شهری و  ...در دوره های قبل و بعد کرونا
مورد ارزیابی واقع شده است ،به گونه ای که مشاهدات میدانی صورت گرفته در این
دوران با دوره قبلی مقایسه و بر اساس مشاهده های صورت گرفته مولفه های اصلی
مورد ارزیابی و تحلیل در فضا قرار می گیرند و چون نمی توان تمامی فضاهای شهری
مورد تحلیل قرار گیرند  4فضای مهم شهری به عنوان نمونه که شامل پالزا نوآوری،
پارک کوثر ،کوی دانشجو ،خیابان سبز هاشیه در باب مولفه های یان گل مورد ارزیابی
قرار گرفته اند.

شکل  -7فضاهای شهری محدوده

جدول  :5بررسی مولفه ها در کوی دانشجو (ماخذ:نگارندگان)
حضور کودکان
گوناگونی اقشار
تحرک پذیری
میزان
زیاد

متوسط

کم

خیلی کم
جدول -6بررسی مولفه ها در محور هاشمیه (ماخذ:نگارندگان)
حضور پذیری
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

تحرک پذیری


گوناگونی اقشار

حضور کودکان

شکل  -8محور هاشمیه در محدوده




کم



شکل  -9بیمارستان فارابی در محدوده

خیلی کم
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جدول  -7بررسی فضای شهری کارخانه نوآوری (ماخذ:نگارندگان)
حضور کودکان
گوناگونی اقشار
تحرک پذیری
حضور پذیری
زیاد


متوسط

شکل  -11مطالعات میدانی از ابزار مشاهده ،روش یان گل (ماخذ:نگارندگان)

با توجه به همین موضوع فرضیه اول نیز تایید میشود زیرا یکی از مهم ترین موضوعات مهم مشاهده شده در محیط ،تغییر
الگوی رفتاری شهروندان میباشد که به طور واضح در محیط قابل رویت میباشد در بسیاری از فضاهای شهری محیط مردم دیگر
به صورت تجمعی گفتگو نمیکنند بلکه به صورت پراکنده در فضا و با تعداد کمتری حضور دارند و رفتارهایی از قبیل مکث و
استراحت کردن و یاحتی نشستن در فضاهای شهری نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است یکی از بزرگترین چالش ها در این
اتفاق کاهش حضور پذیری کودکان در فضاهای شهری و پارک ها میباشد که خود یک نسئله عمیق اجتماعی است که در رشد و
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خالقیت کودک در آینده تاثیر بسزایی دارد ،در نتیجه میتوان گفت رویکرد شهر نرم باید با مولفه های متناسب خود به بهبود شرایط
حاصل شده کمک و نقش خود را به خوبی ایفا کند.

-7نتیجه گیری
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بعد از بررسی های صورت گرفته از طریق ابزارهای گوناگون شامل مشاهده و برداشت های میدانی و همین طور استفاده از
ابزار پرسش نامه و تحلیل های صورت گرفته از آن در این قسمت به دنبال ایجاد ارتباط میان مبانی نظری و تحلیل های صورت
گرفته خواهیم بود در ابتدا سعی شد تمام تجربه های زیست به صورت ساده در ارتباط با مولفه ها مطرح شود در قسمت بعدی
پرسش نامه ای وضع شد و تحلیل هایی به صورت تجزیه و تحلیل دسته بندی شد و در نهایت با بررسی مشاهدات و مطالعات
میدانی و طبقه بندی کیفیت ها مبانی مورد ارزیابی قرار گیرند اهمیت موضوع از آن جاست که تمامی مراحل بر اساس مولفه ها و
شاخص های استباط شده از طریق مبانی های نظری بدست آمده است که نکته اساسی و اصلی تلقی میشود.
در ارتباط با مبانی بیان ش ده میتوان به صراحت گفت وضعیت محدوده مورد مطالعه (محله هاشیه مشهد) قبل و بعد کرونا دچار
تحوالت متعددی شده است که باید نسبت به آن اهتمام و توجه الزم صورت گیرد ،قبل از وقوع کرونا بسیار از خیابان های و
فضاهای شهری محدوده دارای حضور پذیری باالیی بوده است و دلیل اصلی آن مرکز گرایی و امکانات فضاهای شهری و
سبزینگی باال محیط در این محله بوده است اما بعد از وقوع کرونا به دلیل مجاورت فضاهای شهری با برخی از فضاهای درمانی و
ترس از حضور در فضاهای شهری و کمبود برخی از مولفه های اصلی و مورد نیاز و همین طور تغییر قطعی نیازهای روز در دوران
پساکرونا حضور پذیری در فضاهای شهری به شدت کاهش یافت و به طور واضح میتوان این کم شدن را در فضاهای شهری
محدوده مشاهده کرد که به طور قطع میتوان باعث ایجاد انزوای اجتماعی در فضاهای شهری و در ساختار محله شد .با توجه به
موضوعات بیان شده ارتباط مستقیم میان مولفه ها و ساختار های ارزیابی وجود دارد که راه حل اصلی در بهبود وضعیت در فضاهای
شهری توجه به مولفه ها ییان شده میباشد ،در نتیجه هر دو فرضیه با ابزار کمی و کیفی تایید میشوند.
جدول  -8بررسی وضعیت کلی معیارها استخراج شده و تاثیر گزاری آن در محیط (ماخذ:نگارندگان)

نمودار  -5بررسی مولفه های اجتماعی در دوران کرونا در فضاهای شهری محدوده (ماخذ:نگارندگان)
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شکل  -11جمع بندی بررسی میزان تغییر مخاطب فضاهای شهری محدوده بعد از کرونا (ماخذ :نگارندگان)

 -1-7راهکارهای پیشنهادی
یکی از مهم ترین راهکارها در جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری دوران کرونا و پسا کرونا توجه به سبک
زندگی جدید و استفاده از مولفه های تاثیرگزار در رویکرد شهر نرم میباشد با توجه به بررسی های صورت گرفته مهم ترین مولفه ها
شامل انعطاف پذیری محیطی ،تنوع فضایی ،توجه به بعد معنایی و  ...میباشد ترتیب اولویت بندی این معیارها در آزمون های
مختلف در پژوهش بیان شده است که از اهمیت بیشتر به کمتر اولویت بندی شده است.
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چکـیده
ساختار تاریخی هر شهر ایرانی سندی سهبعدی از سیر تحول تاریخ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن میباشد .این ساختار
که بر شبکهای همپیوند از گذرهای تاریخی استوار گشته ،به مثابه منبعی غنی از هویت و اصالت به شمار میرود ،میبایست
در شرایطی درخور ،مورد حفاظت و استفاده قرار گیرد تا استفاده نسلهای آتی از آن با محدودیتی مواجه نگردد .در این
راستا ،میتوان با بهرهمندی از پتانسیلهای کالبدی موجود در آن به بازآفرینی شبکهای پیادهراهی در میانه آن اقدام کرد.
این اقدام ضمن رونقبخشی به تکفضاهای موجود در ساختار تاریخی و ارتقا کیفیت کالبدی آن ،نشانی از روزگاران توسعه
پارادایمهای مرتبط با پیادهمداری بر آن نگاشته و به نسلهای پس از خود تقدیم میکند .بدین ترتیب در این نوشتار
کوشش بر آن بوده است تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی ،ضمن مروری بر اهداف و راهبردهای بازآفرینی ،به تبیین
جایگاه منحصربفرد گذرهای تاریخی و پتانسیلهای کالبدی آن پرداخته شود .در انتها نیز فرآیندی راهبردی به منظور
بازآفرینی شبکه گذرهای تاریخی ارائه گردیده است که ضمن در نظر داشتن یکپارچه کلیه مولفههای موثر در روند فرآیند،
انعطافپذیری الزم جهت انطباق با ویژگیهای کالبدی و غیرکالبدی ساختار هر یک از شهرهای ایرانی را داراست.

واژگـان کلـیدی :فرآیند طراحی شهری راهبردی ،بازآفرینی ،گذر.

 -2دانشجوی طراحی شهری دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،ایران( .نویسنده مسئول) kimia_h_teh@yahoo.com
 -1دانشیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،ایران
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طراحی شهری به عنوان رشتهای دانشگاهی  ،به تدریج در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آمد که به منزله نقد وضعیت معاصر
شهری و پاسخی به شکست آشکار حرفههای مرتبط با ایجاد محیط مصنوع جهت رسیدن به مکانهای با "کیفیت" بود .به ویژه با
این هدف پدید آمد که چگونه میتوان مداخلههای متعددی را برای عملکرد بیشتر مجموع اجزای سازنده آنها بهتر هماهنگ کرد.
(کرمونا )4 :2002 ،بنابراین جهت حصول اطمینان از تحقق مطلوب اهداف مورد نظر از یک اقدام در عرصه شهر ،الزم است
اقدامات مربوطه در چهارچوب یک فرآیند سازماندهی و به اجرا درآیند .طراحی شهری مانند معماری و برنامهریزی ،نشاندهنده
یک روند و همچنین شامل مجموعهای از محصوالت است .طراحی شهری مانند یک فرایند در جریان است که مدتها قبل از
اینکه برنامه توسعه ایجاد شود و مدتها پس از اتمام آن ،ادامه مییابد( .همان )36 :بنا بر تعریفی از علی مدنیپور ( ،)1221طراحی
شهری فرآیندی است که فرآوردهاش در وهلهی اول مجموعهای از ایدهها ،سیاستها و تصویرهاست ،و به محض انکه به اجرا
درآید ،همه اینها تبدیل به بخشی جدید یا تغییر یافته از یک فضای شهری میشوند)Madanipour, 1997( .
از سوی دیگر ،کامالً آشکار است که شرط موفقیت هر اقدام توسعهای ،درآمدزا بودن آن است .سطح درآمدزایی باید به گونهای
باشد که گذران زندگی و سرمایهگذاری برای تضمین رشد اقتصادی و هزینه کردن برای مقوالتی نظیر نگهداری و تعمیرات
تاسیسات ،بهبود تاسیسات ،بهکارگیری تکنولوژی جدید و انجام اقداماتی برای نوآوری و دوام آوردن در بازار رقابتی امکانپذیر است.
(فاضلی )41 :1400 ،در یکی دو دهه اخیر ،گردشگری شهری به یکی از اصلیترین مصادیق فعالیت فرهنگی و اقتصادی در شهرها
بدل گشته ،و در وضعیت امروز نوعی "تجارت" بهشمار میرود .بدین ترتیب ،شهر به مکانی تبدیل میگردد که در آن آمیزهای از
فرهنگ و اقتصاد سر بر میآورد ،و نمو و گسترش مییابد .همپای این تحول ،و بر پایه "مصرف فرهنگ" در شهر ،محیط کالبدی
شهرها ارزش دوباره مییابد ،و حفاظت تاریخی معنادار میشود( .لطفی )160 :1321 ،حفاظت شامل حفظ و احیای سرمایه و
داراییهای فرهنگی ،تاریخی و معماری مکان میشود .همچنین در جهت احیای بافت اجتماعی محالت و تجدید حیات اقتصادی
جوامع محلی که نیروی حیاتی هر ناحیه تاریخی است گام برمیدارد( .کالتروپ )21-20 :2011 ،هدف از این اقدامات در بافتهای
تاریخی ،حفظ ساختار و عملکرد آثار و ابنیه ،در عین تجهیز آنان برای تامین و انطباق با نیازهای جامعهای امروزی است.
امروزه به سبب فرآیند "جهانیشدن" ،که با سرعتی روزافزون در سراسر جهان در حال انتشار است؛ نیازهای اجتماعی-
اقتصادی و به دنبال آن روند شهرنشینی با تغییراتی بنیادین مواجه شده و ضمن در پیش گرفتن مفاهیمی چون "یکسانسازی" و
"گسترش شهرها" و  ...در عرصه طراحی ابنیه و شهرها ،رونق زندگی از این بافت ارزشمند روی برگردانده است .کالتروپ ()2011
بر این باور است که در عصر مدرنیسم ،استانداردسازی بهعنوان مکمل تخصصگرایی به سرعت منجر به یکسانسازی جوامع
محلی شد که حرکتی بیبصیرت و بدون توجه به تاریخ و زوال بسیاری از سامانههای بومشناختی بهشمار میرفت" .اندیشه
یکسانسازی" سبب از بین رفتن و نابودی کیفیتهای خاص و منحصربفرد مکان و جامعه محلی شد( .همان)56-51 :
بافت تاریخی هر شهر به جهت ارزشهای کالبدی و معنوی نهفته در آن که ریشه و بنیانی متعلق به پیش از تفکرات محدود و
مشخص "مدرنیسم" دارد؛ دارای خصوصیات و ساختاری یگانه و متعلق به خویشتن است .منحصربفرد بودن و به دنبال آن
هویتمندی این ساختار ،برای گردشگران خارجی به مثابه پدیدهای متفاوت و نوین ،و برای گردشگران داخلی در قالب بهانهای برای
مرور خاطرات پدیدار شده و نهایتاً بهعنوان منبعی جاذب گردشگر برای شهرهای دارای تاریخ سرشار بهشمار میرود .بدینترتیب
میتوان اظهار داشت که با پیگیری مجموعه اقداماتی پیرامون احیا و حفاظت از این منبع هویتی ،میتواند به منبعی درآمدی پایدار
برای شهر بدل گردد .بنا بر گفته بحرینی و همکارانش ( ،)1323عوامل و اقدامات مختلفی در شهر بر اقتصاد تاثیر میگذارند .برخی
دیدگاههای اقتصادی این نهضت عبارتند از :احیای بافتهای کهن شهری ،و انطباق آن با کاربریهای جدید؛ استفاده از همه فنونی
که فناوری و مواد و مصالح جدید در اختیار میگذارند و عملکردگرایی .افرادی چون رابکریر و فرانسیس تیبالدز ،بر حفظ و احیای
بافتهای کهن تاکید میکنند؛ زیرا به اعتقاد این گروه ،این بافتها عالوه بر ارزش فرهنگی و معنوی ،میتوانند ارزش اقتصادی نیز
داشته باشند و استفاده از آنها مقرون بهصرفهتر از توسعههای ناموزون شهری و احداث معابر جدید است( .بحرینی و همکاران،
)251 :1323
بیل هیلیر ( )1226معتقد است ،بیشترین کارکرد فضای شهری ،حرکت است .بیشترین حرکت از طریق حرکت به وجود میآید،
که خود ناشی از امکانهایی است که شبکه برای اتصال مسیرها و نقاط مختلف به یکدیگر در اختیار خطوط حرکتی قرار میدهد.
حتی غیررسمیترین فضاها نیز با حرکت ارتباط دارند .شبکه شهری و اثری که از این طریق روی اقتصاد در حال حرکت میگذارد،
منبع اصلی تولید عملکردهای مختلف است و به شهر حیات میبخشد )Hillier, 1996( .ساختار شهرهای تاریخی ایرانی اسالمی
را نیز شبکهای منسجم از معابر تشکیل دادهاند که عالوه بر اتصال مکانهای شهری به یکدیگر ،وظیفه هدایت پیاده از دروازه شهر
به مرکز و عناصر شاخص شهر ،و همچنین از محلهای به محله دیگر را بر عهده داشتهاند.
بنابر آنچه گفته شد در این نوشتار بر آنیم تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی ،ضمن مروری بر ادبیات نظری موجود ،به
تدوین فرآیند طراحی شهری جامعی جهت بازآفرینی گذرهای بافت تاریخی شهرهای ایرانی بپردازیم .این شبکه منسجم و بهم
پیوسته شهری ،که در روزگارانی به مثابه شبکه خونرسانی بدن ،وظیفه انتقال و جابجایی جمعیت در اندامواره یکپارچه شهر را ایفا

میکرده است؛ امروزه با اقداماتی از جنس احیا و بازآفرینی ،جانی دوباره یافته و با جذب گردشگران ایرانی و خارجی ،میتواند
بهعنوان قلب اقتصادی شهرهای غنی ایرانی اسالمی عمل کند.

 -2مبانی نظری
در بررسی ادبیات موجود ،هر یک از مفاهیم پایهای مبانی نظری پژوهش بر اساس دیدگاهها و نظریات اندیشمندان مختلف در
حوزه شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتهاند.

 -1-2فرایند طراحی شهری راهبردی
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طراحی شهری با موضوع تغییر محیط طبیعی درگیر است و در پی
آن است که کیفیت محیط مصنوع را ارتقا دهد .لذا طراحی شهری که
بهطور گسترده با محیط مصنوع سروکار دارد ،نیازمند برخورد عقالیی با
محیط طبیعی است( .شیعه و همکاران )1324 ،دانش طراحی شهری،
همانند کلیه دانشهای محیطی ،ارائه هرگونه طرح و راهحل را منوط به
تشخیص مسئله میداند .به همین دلیل تدبیر راهحل وابسته به فرآیندی
است که طی آن باید سلسلهمراتبی از اقدامات انجام گیرد تا دستیابی به
راهحل میسر گردد( .ذکاوت )1351 ،بنابر گفته علیکائی و امینزاده
گوهرریزی ( ،)1321طراحی شهری همواره به مثابه پدیدهای زنده و
پویا ،سیر شگرفی از دگرگونی ،تکامل و الگوهای متفاوت را تجربه ،و
گستره وسیعی از ایدهها در مورد ماهیت طراحی شهری ،ابعاد و
مولفههای اساسی حاکم بر آن مطرح نموده است .بنا به عقیده آنان ،این
پدیده از آغاز ظهور خود در اواخر دهه 60میالدی ،تا به امروز به ترتیب
در قالب رهیافتهای حل مساله عقالنی ،راهبردی و ارتباطی در میدان
هدایت و کنترل توسعه شهرها به ایفای نقش پرداخته است( .علیکائی و
امینزاده گوهرریزی )1321 ،رهیافت راهبردی با تجربه افول در دهه 50
میالدی ،از دهه  20با کسب تجربه از اشتباهات گذشته دوباره رونق
تصویر  -1فرآیند طراحی شهری راهبردی.
یافته و نویدی جهت پاسخگویی به مشکالت برنامهریزی و طراحی
(ماخذ :گلکار)1931 ،
شهری در ارتباط با مسائلی چون نظام سلسلهمراتبی و انعطافپذیری
طرح و برنامهها ،هماهنگی بین سازمانی ،اجرایی بودن ،مشارکت مردمی
و توسعه پایدار میدهد( .علیکائی و امینزاده گوهرریزی)1400 ،
دیدگاه راهبردی ،فرآیندی چرخهای و مداوم است که با مسائل ،نیازها و اولویتهای طراحی به تعیین اهداف و انتخاب
عرصههای تصمیمگیری میپردازد .برنامهریزی راهبردی ،رویکردی نوین از برنامهریزی است که شیوه نظام یافتهای برای اخذ
تصمیمها و اجرای فعالیتها در خصوص شکلدهی و رهنمود هر سیستم ،کارکرد و شناخت علل آن است( .حسنزاده و سلطانزاده،
 )1321این دیدگاه که در آن عمل تصمیمگیری ،بیش از هر چیز به منظور ارتقای "اثربخشی" صورت میپذیرد؛ معتقد به فرایند
چانهزنی میان ذینفعان و تعامل میان عقالنیت و قدرت است (عقالنیت راهبردی)؛ محصول خروجی آن بیش از اینکه به صورت یک
نقشه ثابت تجلی یابد ،در قالب سندی متشکل از مجموعهای از اهداف و سیاستهای راهنماست؛ و نهایتاً بخشی از یک نظام
هدایت و کنترل است( .گلکار )1320 ،پس بهطور خالصه میتوان گفت فرآیند طراحی شهری راهبردی ،فرایندی یکپارچه و
برگشتپذیر است که تعیین اهداف آن برمبنای ارزیابی زمینه موجود و متناسب با نیازهای آن صورت میپذیرد .در ادامه نیز باتوجه
به ویژگیها و ملزومات هدف و زمینه به ترتیب ،سایر مراحل برداشت ،تحلیل ،ارائه گزینهها ،ارزیابی و برنامههای اجرایی پیگیری
میشوند .در نهایت نیز صحت و کیفیت طرح مورد پایش قرار خواهد گرفت تا توانمندی طرح پیشنهادی در رفع نیاز اولیه مورد
ارزیابی قرار گیرد .با نظر به اینکه این فرآیند با تعیین هدف بر حسب نیاز ،آغاز شده و احتمال خطا در شناسایی نیازهای اساسی
محدوده برآورد میشود؛ پس از تجزیه و تحلیل امکان بازگشت و بازنگری در هدف اولیه تعیین شده وجود دارد .همچنین در پایان
نیز درصورت اثبات ناکارآمدی طرح پیشنهادی در تحقق هدف مورد نظر ،بازنگری در فرآیند تحلیل و اجرای طرح ضروری
مینماید.
یکپارچگی و برگشتپذیری این رهیافت ،انعطافپذیری و اثربخشی آن را افزایش داده و همچنین امکان تعریف آن در سطوح
مختلف برنامهریزی را فراهم میآورد .چرا که مکانهای پایدار مکانهایی هستند که در تمام مقیاسهای توسعه ،روندهای مداوم
انطباقپذیری و تغییر به صورت یکپارچه و برای دستیابی به هدف محیط مصنوع باکیفیت بهتر به کار گرفته میشود( .کرمونا،
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 )31 :2002ارائه چهارچوبی چندسطحی از تصمیمگیری ،عالوه بر تدوین اهداف واقعگرایانه و مبتنی بر شرایط بستر ،امکان انتقال
بخشی از وظایف مربوط به تصمیمگیری به نهادهای محلی را فراهم آورده و زمینه را برای تحقق مفاهیم مشارکتی و توجه به
خواست کنشگران سطوح پایین قدرت فراهم میآورد( .علیکائی و امینزاده گوهرریزی)1321 ،
بنابر آنچه گفته شد ،هر بافت تاریخی دارای ویژگیهای منحصربفردی است که آن را از سایر بافتها متمایز است .بنابراین
میتوان اظهار داشت هر بافت تاریخی دارای ویژگیها ،نیازها ،مسائل و پتانسیلهای منحصربفردی است که فرآیند احیا و بازآفرینی
آن را از سایرین متمایز میسازد .بدین ترتیب انتخاب رهیافتی انعطافپذیر ،مانند فرآیند طراحی شهری راهبردی ،برای پیگیری
فرآیند دوباره آفرینی آن مناسب به نظر میرسد.

 -2-2بازآفرینی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)28 :بهار  ،2042جلد یک
10

"بازآفرینی شهری" را میباید تاثیرگذارترین رویکرد معاصر در حوزه "مرمت و حفاظت شهری" بهشمار آورد .یکی از مهمترین
دالیل این امر ،ظرفیت باالی این رویکرد در پرداختن به ابعاد متنوعی از واقعیت شهر است" .بازآفرینی شهری" رویکردی
شناختهشده بهشمار میرود که در دو سطح راهبردی و اجرایی کارآمد ظاهر شده است( .لطفی )103 :1321 ،بازآفرینی فرآیندی
است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگیهای اصیل فضایی (کالبدی-فعالیتی) و هویتی جدید منجر میگردد.
بازآفرینی فرآیندی جامع و یکپارچه است که از مجموعه اقداماتی برای حل مسائل شهری تشکیل شده و در جهت بهبود دائمی
شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی به کار گرفته میشود؛ تا روند رشد شهرها را در چهارچوب توسعه پایدار شهری
هدایت و کنترل نماید.
از سوی دیگر ،کالنشهرها بیش از بقیه نیازمند آن هستند که کانون ثبات سیاسی و اجتماعی باشند و در عین حال در رقابتی
بینالمللی برای جذب سرمایه ،نیروی انسانی ،توریست و دیگر منابع نیز وارد شوند( .فاضلی )16 :1400 ،اصلیترین وظیفهای که بر
عهده مرمت و حفاظت شهری در این دوران گذارده میشود تا به خدمت چنین صنعتی درآید؛ سروشکل دادن به مجموعههایی
است که بتواند "کاتالوگی" زیبا و فریبنده را پر کند و گردشگر بیشتری را به سوی شهرهای خاص جلب نماید .رقابت دائمی که از
این رهگذر بهوجود میآید ،شهرها را مجبور به ایجاد انواع "اصالتها" و "هویتها" برای خود میکند ،و شهرسازی میباید به این
ادعاها جنبه عینی و کالبدی ببخشد( .لطفی )162-161 :1321 ،بدین ترتیب ،شهرنشینی سنتی ،دیگر تنها ،مکان شهر مرکزی،
محله تاریخی ،یک مرکز شهر یا مرحلهای که از آن گذر کردهایم نخواهد بود؛ بلکه سکوی تحولی است برای بسیاری از نیازهایمان
و اکنون در این برهه از تاریخ ،شهرنشینی سنتی اساس شکلدهی به آینده پایدار محسوب میشود( .کالتروپ)4 :2011 ،
برندینگ شهری به معنای دستیابی به مزیت رقابتی ،از طریق افزایش سرمایهگذاری داخلی و گردشگری ،و همچنین بهعنوان
وسیلهای برای دستیابی به توسعه اجتماعی ،تقویت هویت ملی ،آشنایی شهروندان با شهر خود و فعال کردن تمام نیروهای اجتماعی
برای جلوگیری از محرومیتهای اجتماعی و ناآرامیها میباشد( .ریچاردز و پالمر )210 :2010 ،پس میتوان نتیجه گرفت ،با احیای
ساختارهای تاریخی عالوه بر دستیابی به کیفیت کالبدی منحصربفرد و متمایز ،از آسیبهای اجتماعی که در دل این بافت کهن به
مثابه غدهای بدخیم در حال رشد و پیشروی است جلوگیری میگردد .بهبود شرایط کالبدی و اجتماعی زمینه مناسبی برای
بهرهوری اقتصادی از منبع فرهنگی-هویتی منحصربفرد احیا شده را فراهم میآورد .بدین ترتیب شهر بااصالت ایرانی میتواند
میزبان شمار باالی گردشگرانی باشد که به تماشای هنر و فرهنگ ایرانی آمده و به حرکت چرخ اقتصاد آن کمک میکنند .اما
پشتیبانی از تمایز محلی به عنوان یک هدف ،شدیداً به نظارتی دقیق نیاز دارد .زیرا حفاظت از بافت ساخته شده فرایندی است که با
مدیریت و نگهداری در گذر زمان ،به تحقق نیازهای انسانی مرتبط است .زیرا ادراکات از محل به شدت به صحنه آشنا و محبوب
محلی وابسته است و با برگشتپذیری ارتباط دارد .چرا که تمایز به صورت اجتنابناپذیری نیازمند آن است که داراییهای ساخته
شده و طبیعی در بلندمدت ارزشمند باشند( .کرمونا)11 :2002 ،
عالوه بر آنچه گفته شد ،هزینه حفاظت از یک وات انرژی ،همواره مقرون به صرفهتر از یک وات انرژی نو تولید شده است.
"حفاظت" در طراحی شهری عالوه بر تاکید بر انرژی ،کربن و محیطزیست ،بر ترمیم و حفاظت از فرهنگ ،تاریخ و همچنین
اکوسیستمها و منابع نیز تاکید دارد .حفاظت از بناهای تاریخی ،ادارات ،محلهها و فرهنگها همانند حفاظت از بنیانهای بومشناختی
شهر برای سرزندگی و پویایی زندگی شهری ،حیاتی و مهم میباش( .کالتروپ )20 :2011 ،استفاده مجدد ،جایگزینی برای تخریب
و جایگزینی ساختمانهاست ،چرا که انرژی و ضایعات کمتری را به دنبال دارد .همچنین با احیای نشانههای آشنا و القای زندگی
جدید بدان ،منافع اجتماعی نیز فراهم میآورد .بخشیدن زندگی جدید به بناهای میراثی ،منافع محیطی و اجتماعی جامعه را تضمین
کرده و به حفاظت از میراث ملی کمک میکند .همچنین امروزه ویرانههای بناهای تاریخی بهعنوان زبالههایی زیستمحیطی به
شمار میروند که حاوی هویت محلی ،میراث فرهنگی و ارزشهای اجتماعی-اقتصادی هستندMısırlısoy & Günçe, ( .
 )2016بنابراین بازآفرینی شهری عالوهبر مزیتهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی به نوعی صرفهجویی در هزینههای
زیستمحیطی به شمار رفته و به رویای پایداری رنگ تحقق میبخشد( .جدول)1

جدول  -1اهداف و راهبردهای بازآفرینی در ابعاد مختلف شهری (ماخذ :نگارنده)

زمینه
اقتصادی

هدف
پویایی اقتصادی

اجتماعی-فرهنگی

تقویت حیات اجتماعی

ارتقا کیفیت محیطی و زیستی

توسعه پایدار و ارتقا توسعه زیستمحیطی
متوازن

 -3-2گذر
سازمان کالبدی شهرهای ایرانی ،براساس پیوند فضایی میان مجموعه عناصر مرکز شهر و مراکز محالت به وسیله رشته
فضاها و عناصر ارتباط دهنده یا گذرهای اصلی شکل گرفتهاست .سازوارگی بافتهای تاریخی نیز به نحوی است که سبب میشود
هر گذر عاملی باشد برای ایجاد تصویری مشخص از هر محله یا زیربخش از بافت شهر تاریخی( .شعله )1325 ،اصلیترین ویژگی
گذرهای شهری ،ایجاد پیوستگی و سلسله مراتب فضایی میباشد .از سویی دیگر ،گذر تنها وسیله ارتباط کالبدی نیست؛ بلکه سبب
ارتباط فکری و ذهنی فرد نیز میشود .یک گذر شهری فعال میتواند یک پتانسیل شهری قلمداد شود؛ چرا که توانایی جاری
ساختن زندگی و هیاهوی شهری در مکانها را دارد و میتواند سبب رونق مکانهای متصل به آن گردد( .پیرواولیا و سهیلی،
 )1326اهمیت گذر در یک ساختار شهری تا آنجاست که به بیان کالتروپ ( ،)2011حتی مکانهای شهری با طراحی خوب بدون
داشتن ارتباط درست ممکن است که متروک بمانند( .کالتروپ)113 :2011 ،
فضاهای خطی موفق ،موقعیت معناداری در شبکه راههای یک شهر به دست میآورند .چنین مسیری با اتصال دادن مکانهای
مهم به یکدیگر ،ما را به سایتهای مهمی هدایت میکند و به این ترتیب حتی میتواند به قطبی برای جذب فعالیتهای شهری
تبدیل شود .اگر مسیر از داستان یا تاریخچهای برخوردار باشد ,غنیتر و پرمحتواتر میشود( .کرمونا و تیزدل )302 :2001 ،همچنین،
طراحیهای سنتی ایرانی برمبنای کثرتگرایی شکل گرفته است .به ویژه در موضوع طراحی فضاها و بدنههای شهری ،بر تنوع و
تکثر تاکید بسیار صورت گرفته است .از جمله این موارد میتوان به ایجاد تباین در معابر و فضاهای شهری ،با سرپوشیده و یا سرباز
نمودن آنها و بازی با نور و سایه اشاره نمود .با این ترکیب ،دستهای از نور در تاریکی نفوذ میکند ،امواجی از سرما و گرما ایجاد
میشود .صدای پای هر فرد منعکس شده و در فضا میپیچد ،که همه اینها از نظر زیباییشناسی ،بسیار ارزشمند هستند( .بحرینی
و همکاران )251 :1323 ،بنابراین ،شبکه گذرهای تاریخی شهر ایرانی ،دربر دارنده مجموعهای غنی از اصول زیباییشناسانه و
تکنیکهای سازگار با اقلیم است که فرد حاضر در فضا را به ادامه مسیر تشویق و ترغیب میکند .احیای این ساختار هویتمند
عالوهبر رونق جریان حرکت پیاده در فضا و ارتقا سطح امنیت ،منجر به بهبود دسترسی به مکانهای کثیر موجود در دل بافت
تاریخی شهرهای ایرانی شده و بدین طریق بر حضورپذیری تکفضاها نیز اثرگذار خواهد بود.
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زیستمحیطی

کالبدی

احیای هویت فرهنگی

راهبرد

 استفاده از نیروی کار محلی در رونق و اداره مراکز گردشگری
 جذب سرمایهگذاری خصوصی و عمومی
 ایجاد اشتغال با اتکا بر مزیتهای محلی
 بسترسازی برای نظارت اجتماعی و ارتقا امنیت
 توسعه کاربریهای گذران اوقات فراغت
 بسترسازی برای جلب مشارکت مردمی
 بسترسازی برای افزایش تعامالت مدنی و اجتماعی
 توسعه زمینههای فرهنگی در بافت
 احیا و معاصرسازی هنجارهای رفتاری کهن
 احیا و معاصرسازی ارزشهای کالبدی کهن
 معرفی ارزشهای تاریخی-فرهنگی به گردشگران
 ارتقای میراث معماری در هسته تاریخی و گردشگری شهر
 معاصرسازی عملکردها مطابق با الزامات زمانه
 استفاده مجدد از فضاهای دارای ظرفیت توسعه
 اختالط کاربری و تنوع فعالیتی
 پیادهمداری و کاهش وابستگی به اتومبیل
 تداوم سازمان فضایی کهن در شکل معاصر
 توسعه زیرساختهای زیست محیطی و بهداشتی
 کاهش هدر رفت انرژی در تمام مراحل ساخت و بهرهبرداری
 مبارزه با آلودگیهای محیطی
 جلوگیری از پیامدهای تخریب بیرویه ابنیه و متروک شدن بافتهای قابل سکونت

 -4-2تدوین چهارچوب نظری
در بافتهای تاریخی شهرهای ایرانی ،پتانسیلهای کالبدی ارزشمندی به صورت بالقوه وجود دارد .با توسعه شهر و پیدایش
نیازهای جدید شهری ،ساکنین اصیل ،محل سکونت خود را ترک کرده و این ساختار ارزشمند تاریخی با پیچیدگیهای کالبدی
منحصر به خود؛ نقاط کور متعدد و به دور از نظارت عمومی را پدید آورده است .این امر موجب تبدیل آن به بستری برای وقوع جرم
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و جنایت شدهاست .با نزول شدید کیفیت کالبدی و اجتماعی ،ارزش زمین و ابنیه آن کاهش یافته و به محلی مناسب برای سکونت
اقشار کمتوان جامعه و مهاجران ناخوانده سرزمین بدل گشتهاست .برآیند این رخدادها ،زمینهساز شکلگیری شبکهای در همتنیده از
گذرهای تاریخی با کیفیت نازل کالبدی را فراهم آورده است ،که پتانسیلهای منحصر بفرد کالبدی آن مورد استفاده سوء قرار
گرفته و مشکالت عدیده روزافزونی را برای ساکنان و به دنبال آن کل شهر و مقامات شهری ،به ارمغان آوردهاست.
با نگاهی دوباره به این منابع کالبدی ارزشمند و مرور الگوهای رفتاری تاریخی آن  ،با در نظر داشتن اصول و اهداف بازآفرینی
میتوان مداخالتی متناسب با شرایط ویژه بافت تاریخی را در مجموعه انجام داد .در این صورت آثار سو حاضر در بافت کمرنگ
شده و ضمن بهرهمندی حداکثری از منابعی که این میراث تاریخی ارائه میکند؛ میتوان به واالترین کیفیات محیطی دست پیدا
کرد .تداوم این امر ضمن توسعه اقتصادی ،دستاوردهای متعالیتری را برای شهر به ارمغان خواهد آورد .برای نمونه میتوان به
تثبیت تصویر شهر در ذهن افراد در مقیاسی جهانی اشاره کرد که موجب تثبیت برند شهری و توسعه روزافزون آن میگردد.
همچنین میراث تاریخی یک ملت از جمله منابع غنی هر تمدنی به شمار میرود .از سوی دیگر ،بنا به تعریف پایداری ،به منظور
رعایت عدالت بین نسلی ،انسان امروزی موظف به حفاظت از کلیه منابع محیطی به گونهای است که محدودیتی در دسترسی
نسلهای آتی به وجود نیاید .بدین ترتیب ،توسعه شهری باید به صورتی هدایت شود که ضمن دستیابی به شکوفایی اقتصادی و
اجتماعی که از مزایای زندگی شهریست ،از منابع زیست محیطی و تاریخی شهر حفاظتی درخور صورت پذیرد .این امر نیازمند
نگاهی یکپارچه و در عین حال انعطافپذیر میباشد .چرا که اثرگذاری مولفههای متعدد و متفاوت بر محصول نهایی طالب نگاهی
یکپارچه و همهجانبه به این فرآیند است .از سوی دیگر ،وجود تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و کالبدی و ...در بافتهای تاریخی
شهرهای ایرانی نیاز به فرآیندی انعطافپذیر را به ضرورتی انکارناپذیر بدل مینماید .بنابراین پیگیری فرآیندی راهبردی بهمنظور
بازآفرینی این ساختار درهمتنیده و پر رمز و راز متناسب به نظر میرسد.

تصویر  -2مدل مفهومی روند دستیابی به برند شهری با بهکارگیری فرآیندی راهبردی جهت بازآفرینی ساختارهای
تاریخی

 -3تحلیل یافتهها
در بافتهای تاریخی ایران به سبب شرایط عقیدتی و اقلیمی حاکم بر زمانه شکلگیری آن ،جدارههای معابر را ابنیهای نسبتاً
مرتفع و فاقد روزنه تشکیل دادهاند .این ویژگی امروزه هزارتویی درهم تنیده را ساختهاست که متروک ماندن بسیاری از بناها ،نقاط
کور و خارج از نظارت بسیاری را به ارمغان آوردهاست .امر مذکور عالوه بر کاهش امنیت و افزایش جرم و جنایت در محدوده ،زوال
کالبدی روزافزون مجموعه را پدید آوردهاست .تا جاییکه از دید عوام این میراث تاریخی به معضلی شهری بدل گشته و بسیاری
خواستار رفع آن از طریق اقدامات جراحیگونه میباشند .از سوی دیگر بنا بر آنچه در بخش پیشین گفته شد؛ آنچه امروزه به معضل
شهری بدل شده و همگان خواستار حل و فصل آن هستند ،منبعی غنی از هنر و فرهنگ و هویتی ایران کهن به شمار میرود که
در صورت نابودی ،دیگر قادر به بازتولید آن نخواهیم بود .همچنین در صورت احیا و باززندهسازی میتواند به مثابه منبعی پایدار
جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی درآید .به همین منظور در این بخش ضمن مروری بر کیفیات الزم محیطی گذر پیاده ،به تدوین
فرآیندی راهبردی جهت بازآفرینی گذرهای تاریخی شهرهای ایرانی میپردازیم .شناسایی مولفههای موثر بر ارتقا کیفیت محیط
گذر پیاده در دستیابی به نوعی از طراحی که تضمینکننده جریان پایدار حیات اجتماعی باشد ،موثر خواهد بود .بدین ترتیب ،شبکه
گذرهای تاریخی میتواند به مثابه شبکه خونرسانی ،جریان پیاده را در سراسر ارگانهای این ساختار تاریخی هدایت کرده و جانی
دوباره بدان ببخشد .اتخاذ فرآیندی راهبردی جهت بازآفرینی بافتهای تاریخی امکان انعطافپذیری فؤایند را در مواجهه با
ویژگیها و مسائل خاص هر ساختار تاریخی افزایش میدهد .در عین حال با دیدگاهی جامع ،تمامی مولفههای موثر بر فرآیند و
متاثر از آن را به صورت همزمان در نظر داشته و بستری برای اتخاذ بهترین تصمیم در هر مرحله را برای تصمیمسازان و
تصمیمگیران پروژه فراهم میآورد.
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با واگذاری مسئولیت ارتقا کیفیت محیط زندگی انسانی به شهرسازان و به ویژه طراحان شهری ،نظریهپردازان مختلف این
رشته در رابطه با ویژگیهای الزم یک فضای شهری فارغ از فرم آن ،برای افزایش کیفیت محیطی و یا به عبارت دیگر موفق بودن
آن نظرات مختلفی را مطرح کرده و مولفههای متفاوتی را برای آن برمیشمارند .کوین لینچ ( ،)1254با انتشار "تئوری شکل خوب
شهر" ،معیارهای سرزندگی ،معنا ،تناسب ،دسترسی و نظارت و اختیار را بهعنوان معیارهای الزم جهت تشکیل فرم شهری مطلوب
معرفی کرده و در ادامه دو فوق معیار کارآیی و عدالت را بدان میافزاید .بنتلی و همکاران ( ،)1254نفوذپذیری ،تنوع ،خوانایی،
انعطافپذیری ،تناسبات بصری ،غنای حسی و رنگ تعلق را از معیارهای دستیابی به محیطهای پاسخده برشمرده و تعاریف هر یک
را به تفصیل ارائه میکنند .راجر ترانسیک نیز توجه به پنج کیفیت حفظ تسلسل حرکتها (ایجاد ارتباط) ،محصوریت ،پیوستگی
لبه ها ،کنترل محورها و پرسپکتیوها و ممزوج نمودن فضاهای درون و بیرون را جهت فائق آمدن بر معضالت فضاهای گمشده
شهری ضروری میداند( .گلکار )1350 ،به بیانی دیگر میتوان اظهار داشت ،حضور افراد دیگر در فضا بهعنوان عاملی محرک و
تشویقکننده برای دعوت به محیط به شمار میرود .این درحالیست که حضور افراد در محیط عالوه بر تامین سرزندگی و پویایی
محیطی ،میزان نظارت بر فضا و در نتیجه امنیت آن را افزایش میدهد .در این راستا ،از اختالط عملکردی و فعالیتی به عنوان
بهانهای برای فراخوان افراد مختلف به محیط میتوان بهره برد .همچنین با ایجاد فضاهای مکث منعطف و متنوع نیز میتوان
جمعیت جذب شده به فضا را در همانجا متوقف کرد.
آنچه از تعاریف فوق برمیآید نشان میدهد که یکی از اصلیترین عوامل تعیینکننده کیفیت فضای شهری ،دسترسی بدان
است  .این دسترسی که از طریق گذرها در ساختار کهن شهری و امروزه از طریق معابر شهری تامین میگردد ،خود میبایست
دربردارنده کیفیتهایی باشد تا بتواند عابر را از فضایی به فضای دیگر هدایت کند .بنا به عقیده کالتروپ ( ،)2011طراحی شهری
بهجای اینکه از خیابانها رو برگرداند ،برای افزایش هویت و فعالتپذیری پیادهروی خیابانها گام برمیدارد .ورودی ساختمانها،
بالکنها ،فروشگاههای در کنج ،رستورانها ،و فضاهای نشستن در کنار خیابان همگی در امنیت خیابان و زندگی بخشیدن به
خیابانها نقش دارند .همین تاکیدهای ساده و کوچک هستند که محالت را به یکدیگر پیوند میدهد و در نهایت باعث پیوستگی
شهر میشود( .کالتروپ )135 :2011 ،در همین راستا ،عباسزاده و تمری ( ،)1321با در نظر داشتن معیارهای ارائه شده توسط لینچ،
به ارائه مولفههای زیباییشناسی-عملکردی جهت بهبود کیفیات فضایی پیادهراهها با هدف افزایش سطح تعامالت اجتماعی
میپردازند( .تصویر)3

تصویر _2دیاگرام تحلیلی مولفههای تاثیرگذار بر کیفیات فضایی پیادهراهها( ،ماخذ :عباسزاده و تمری)1931،

از سوی دیگر ،اگر یک گذرگاه دارای گذشته پراهمیتی باشد که به خوبی درک شده و مورد تحسین قرار گرفته است ،گذشته
آن به زمینه ملموسی بدل گشته و به عنوان واسطهای برای عملکرد حاضر آن عمل کرده و ویژگیهای خود را تعیین مینماید .روح
رویدادهای مهم و مردمان در آنجا زنده بوده و با تجربه آنی ما در آمیخته ،و محتوایی عمیقتر و غنیتر خلق مینماید( .کرمونا و
تیزدل )302 :2001 ،بنابراین مولفههای تاثیرگذار بر کیفیات محیطی گذر پیاده را میتوان به شرح زیر (تصویر )4خالصه کرد.
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 -2-3گذرهای تاریخی شهرهای ایرانی ،بستری برای ارتقا پیادهمداری
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یک گذر شهری به سبب ویژگی کالبدی بینابینیاش؛ منتهی به معرفی بهتر و منسجمتر فضاهای پیرامونی میشود .این جنس
از فضاها در عین کارایی متقابل فضاها و عناصر اطراف ،موجب بههم تافتگی شدید آنها نیز میشود .همچنین به سبب ویژگی
ارتباطی که در خود جای میدهد ،الگوی ارتباط میان عناصر مختلف شهری را تعیین و نظم میبخشد؛ که نهایتاً منجر به
سازماندهی فضایی میگردد( .پیرواولیا و سهیلی )1326 ،بافت تاریخی شهرهای ایرانی نیز بر پایه شبکهای یکپارچه از گذرهای
تاریخی بنا شده است که سالیان دراز عهده دار حرکت و هدایت عابران به سمت مقاصد مختلف بوده است .این گذرها با کارکردهای
متفاوت ،نقاط متفاوتی را به یکدیگر متصل میسازند ،که این امر زمینهساز ایجاد تمایز میان آنها شده است .تفاوت کارکرد و
اهمیت میان گذرها در قالب شکلگیری سلسلهمراتب میان آنها نمود پیدا کرده است.
شعله ( ،)1325در پژوهشی تحت عنوان "واکاوی گونهشناسانه عنصر گذر در بافت تاریخی شهرهای ایران" ،گذرهای تاریخی
را شبکهای همپیوند از راههایی میداند که شاکله بافت ،مقیاس و تعین فضایی قلمرو همگانی را در شهرهای تاریخی رقم
میزدهاند .وی چهار دسته کلی از گذرها را در ساختار تاریخی شهرهای ایرانی معرفی میکند ،که به ترتیب عبارتند از :گذرهای
اتصالدهنده دروازهها به مرکز شهر ،گذرهای اتصالدهنده دروازهها به محالت مسکونی ،گذرهای اتصالدهنده محالت به مرکز
شهر و گذرهای اتصالدهنده گذرهای اصلی به یکدیگر( .شعله )1325 ،همپیوندی این ساختار قابلیت بازآفرینی و توسعه آن را در
قالب شبکهای از راههای پیاده افزایش میدهد .همچنین به واسطه رعایت مقیاس انسانی و عرض کم معبر ،اولویت بودن پیاده به
خودی خود در این ساختار دیده میشود .تنها به سبب رها شدن کاربریهای آن متروک شده و سرزندگی از این محدوده رخت بر
بسته است .ضمن اینکه به واسطه جدارههای فاقد بازشو ،میزان نظارت بر فضا کاهش یافتهاست .با تزریق فعالیت مناسب و شماری
اقدامات حفاظتی کالبدی میتوان جریان زندگی را به آن القا و هویت محدوده را مجدداً احیا کرد.
اما باید به این نکته توجه داشت که یکی از عمدهترین دالیل متروک شدن ساختارهای تاریخی ،ناهماهنگی آن با زندگی
مدرن و خودرو محور بوده است .با وجود مطالعات و تاکیدات کثیر پیرامون مضرات گسترش استفاده از اتومبیل و ضرورت ارتقا
پیادهمداری ،حملونقل جزئی الینفک از زندگی امروزی به شمار میرود .حفظ تمامیت ساختار تاریخی در انحصار حرکت پیاده و
عدم تجهیز آن برای ورود کنترل شده اتومبیل ،اقدامی سادهلوحانه به نظر میرسد که پیامدی جز شکست پروژه ،اصراف هزینه و
متروک ماندن کلی ساختار مرکزی نخواهد داشت .بدین منظور ،هرگونه اقدامی جهت پیادهراه سازی گذرهای تاریخی میبایست
بهگونهای صورت گیرد که ضمن تشکیل شبکهای منسجم و بهم پیوسته ،راههای مشخص و کنترل شدهای نیز جهت عبور و مرور
خودرو نیز پیشبینی شده باشد .در غیر این صورت ،شاهد حرکت غیرقانونی و غیرقابل کنترل خودرو در سطح محدوده خواهیم بود،
که عالوه بر پیامدهای سوء کالبدی ،احتمال وقوع پیامدهای جانی را نیز به دنبال خواهد داشت.

 -4جمعبندی و ارائه فرآیند راهبردی طراحی شهری
مفهوم توسعه پایدار بر این تصور ساده بنا شده است که در درازمدت ،درآمد یا رفاه را تنها در صورتی میتوان حفظ کرد که
ذخائر سرمایهای سرمنشا آن کاهش نیابد .بدین ترتیب مفهوم سرمایه نیز در مفهوم توسعه پایدار دستخوش تحول میشود و انسان،
گروههای اجتماعی ،محیطزیست ،فرهنگ و تاریخ را نیز شامل میشود( .فاضلی )43 :1400 ،به بیانی دیگر ،توسعه پایدار نگران
تهی شدن کنونی زمین از منابع است ،لیکن تنها منابع طبیعی نیستند که در مخاطره قرار گرفتهاند ،بلکه کیفیتهای دیگر نظیر
چشماندازها ،میراث فرهنگی ،آرامش و توانایی مناطق شهری برای زیست سالم و ایمن در خطر نابودی است( .لشکری و خلج،
 )14 :1320همچنین سنت یکباره قابل تولید نیست و از سوی دیگر ،نیاز به آن هرگز از بین نمیرود .نادیده گرفتن و یا تکذیب آن،
نادیده گرفتن و تکذیب بخشی از هویت فرهنگی است .میتوان در سنتهای جامعه تغییر و اصالح انجام داد و یا سنتهای جدیدی
برای تداوم و پیوستگی اجتماع ایجاد نمود؛ این یک فرآیند پویاست( .بحرینی و همکاران )214 :1323 ،بنابر این دیدگاه ،میراث
تاریخی یک ملت که در بردارنده سیر تحول اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی یک جامعه است ،به عنوان منبعی غنی از
هویت و اصالت مطرح میباشد که استفاده از آن را به عدم محرومیت نسلهای آتی از آن مشروط است .از سوی دیگر ،بهدنبال
شکلگیری صنعت توریست بهعنوان منبع پایدار درآمدی شهرها در عصر معاصر ،میراث تاریخی به عنوان موجودیتی هویتمند و
منحصر بفرد که منبعی جذاب برای گردشگر جستوجوگر است ،ضامن حفظ پایداری اقتصادی جوامع متمدن شد.
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بافت تاریخی شهرهای ایرانی نیز قدمتی دیرینه داشته و حاوی ارزشهای کالبدی و معنوی بیشماری است که آن را از سایر
مجموعههای شهری متمایز میسازد .این مجموعه که متناسب با با شرایط سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقلیمی زمانه خود شکل
گرفته و بنا بر اقتضای دوران بعدتر تغییراتی را در دل خود پذیرفته است ،امروزه به سبب توسعه مدرنیسم در کشور و کوچ ساکنین
دیرین خود ،به بستری مناسب جهت سکونت قشر کمتوان بدل گشته است .همچنین معماری درونگرای ایرانی و پیچیدگیهای
کالبدی فضاهای عمومی آن را به بستری مناسب برای جرم و جنایت شهری تبدیل کرده است .بدین ترتیب امروزه منبع غنی
هویتی که میتواند الگویی فاخر برای توسعههای آتی شهر و منبعی برای توسعه اقتصاد شهری باشد ،به عنوان معضلی الینحل و
الزم به مداخالت جراحیگونه در حکومتهای شهری مطرح است .این درحالیست که با کاربست مجموعهای از اقدامات بازآفرینانه
و به تناسب ویژگیهای منحصربفرد هر ساختار ،میتوان بدان جانی دوباره بخشیده و با افزودن کیفیتهایی بدان آن را در اختیار
نسلهای آتی قرار داد.
شاکله این ساختارهای تاریخی برمبنای مجموعهای از گذرهای تاریخی استوار گردیده که عابر را از فضایی به فضای دیگر
هدایت میکند .این شبکه همپیوند که با کاربست متعالی هنر و تکنیک شکل گرفته ،از کیفیتهایی چون تباین و تنوع فضایی،
رعایت مقیاس انسانی برخوردار بوده و و در سراسر مسیر ،قادر به تامین آسایش اقلیمی رهگذران خود بوده است .همچنین
گشودگیهای فضایی میانه آن که گاهاً در تلفیق با عناصری معمارانه چون ساباط یا طاق بوده است ،بستری برای تعامالت
اجتماعی و همسایگی را فراهم میاورده است .احیای شبکه گذرهای تاریخی و تبدیل زیرشبکهای از آن به پیادهراه میتواند رونقی
دوباره به این ساختار بر خاک نشسته ببخشد .همچنین شبکهی پیادهراه بازتعریفشده به عنوان یادگاری از روزگار پارادایمهای
پیادهمداری به نسلهای بعد انتقال مییابد.
باتوجه به اینکه هر ساختار شهری ،از پیچیدگیهای منحصر به خود برخوردار بوده و هرگونه مداخله در آن نیازمند مالحظات
ویژه میباشد؛ در این بخش به تدوین فرآیندی راهبردی جهت بازآفرینی شبکه گذرهای پیاده میپردازیم تا ضمن در نظر داشتن
یکپارچه کلیه متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر در روند پروژه ،انعطافپذیری الزم جهت انطباق با ویژگیهای محدوده را داشته باشد
و از این طریق اثربخشی آن افزایش یابد .چرا که طراحی شهری راهبردی ،هدف اصلی را ارائه چهارچوبی برای سیاستگذاری ،و
راهنمایی برای ارتقا کیفیت محیط ساخته شده در سطوح و مقیاسهای مختلف و مطابق با شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
حاکم بر جامعه ،و خواستهای متفاوت و متضاد افراد ذینفع و ذینفوذ معرفی میکند( .علیکائی و امینزاده گوهرریزی)1321 ،
فرآیند راهبردی پیشنهادی به منظور بازآفرینی شبکه گذرهای تاریخی در قالب 1مرحله کلی شناخت و تحلیل ،ارائه و ارزیابی
گزینههای پیشنهادی ،ارائه راهبرد و سیاستها ،تدقیق و اجرا و نهایتاً ارزیابی پس از اجرا خالصه میگردد .انعطافپذیری این
فرآیند ،ضمن در نظر داشتن همزمان کلیه مولفههای تاثیرگذار و تاثیرپذیر امکان تطابق آن با ویژگیهای منحصربفرد هر ساختار
تاریخی را فراهم آورده و اثربخشی آن را ارتقا میدهد .در این مدل (تصویر ،)1بازآفرینی شبکهای از گذرهای تاریخی بهعنوان هدف
کلی مجموعه در نظر گرفته شده و پس از آن 1مرحله اصلی به شرح زیر دنبال خواهند شد.
 .1شناخت و تحلیل :این مرحله در ابتدا شامل شناسایی جایگاه جغرافیایی و عملکردی بخش تاریخی در ساختار شهر و
در ادامه شناسایی دقیق ویژگیهای کالبدی و عملکردی آن میباشد .به منظور برخورداری طرح پیشنهادی از اعتبار تاریخی
و فرهنگی ،الزم است این مرحله با بررسی دقیق اسناد تاریخی صورت پذیرد.
 .2ارائه و ارزیابی گزینههای پیشنهادی :در این مرحله توصیه میشود ،شبکهی پیشنهادی در انطباق با یکی از
شبکه های گذربندی تاریخی صورت پذیرد تا از غنای باالتری برخوردار باشد .انطباق شبکه پیاده پیشنهادی با یکی از
شبکه های گذربندی تاریخی ،امکان حرکت یکپارچه پیاده در سراسر محدوده و جابجایی میان مکانهای اصلی محدوده را
فراهم میآورد .این امر در حیاتبخشی به تک فضاهای موجود در ساختار تاریخی موثر واقع خواهد شد.
 .9ارائه راهبرد و سیاستها :راهبردهای پیشنهادی در این سطح شامل سیاستهایی کلی جهت ارتقا حضورپذیری
فضا بوده که با توجه به پتانسیلها و نیازهای حوزه مداخالتی قابلیت انطباق دارد.
 .4تدقیق و اجرا :این مرحله میبایست توسط مقامات محلی و با بهرهمندی از مشارکت عمومی در پیش گرفته شود.
بهرهمندی از مشارکت محلی در این مرحله ،عالوهبر کاستن از بار مالی بر دوش مقامات محلی ،پیامدهای سو ناشی از
اجرای طرح تا حد ممکن کاهش یافته و در عین حال سرمایه اجتماعی و حس تعلق ساکنین ارتقا یابد.
 .5ارزیابی پس از اجرا :با لحاظ داشتن مشارکت عمومی در مرحله تصمیمگیری و اجرای طرح ،پیامدهای اجتماعی
ناشی از طرح تا حد چشم گیری به حداقل خواهد رسید .با این وجود ،به سبب تغییرات طبیعی جوامع بر اثر گذر زمان و
شکلگیری نیازهای جدید ،ارزیابی پس از توسعه میتواند راهنمای اصالح اقدامات قبلی و یا تعیینکننده چشمانداز اقدامات
بعدی باشد.
الزم به تاکید است که در این مدل ،ارزیابی و پایش در هر مرحله به تناسب پیشرفت هر مرحله صورت پذیرفته و در صورت
بروز هرگونه مسئله امکان بازگشت به مراحل قبل و تعدیل تصمیمات و اهداف وجود دارد .برآیند ویژگیهای یاد شده امکان بروز
پیامدهای منفی طرح را به حداقل رسانده و با در نظر داشتن همزمان کلیه معیارهای موثر و جامعه تحت تاثیر طرح ،بهرهوری طرح
را به حداکثر میرساند .امید است که با توسعه و کاربست چنین تفکرات و فرآیندهایی ،سطح کیفیت محیطی ساختارهای تاریخی رو
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به زوال کشور افزایش یابد .همچنین هویت جامعه احیا شده و با نمایش ویژگیهای منحصر بفرد شهرهای تاریخیمان در عرصه
جهانی به تصویر منحصربفرد شهرهای ایرانی-اسالمی دست یابیم.
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چکـیده
حریق یکی از خطرات ثانویه زلزله و یکی از مهمترین خطراتی است که مراکز تاریخی و اداری را تهدید می نماید .از
آنجایی که پایگاه پژوهشی ارگ بم در مجموعه تاریخی ارگ بم واقع شده و به دلیل تراکم جمعیتی کارشناسان و
کارمندان ،مراجعه کنندگان به سایت اداری و همچنین بازدیدکنندگان ،نوع چیدمان مبلمان ،تجهیزات و جانمایی تاسیسات،
در معرض آسیبهای ناشی از حوادث غیرمترقبه ،خصوصا آتش سوزی و زلزله می باشد عدم توجه و فقدان برنامه مدیریت
بحران و آشنا نبودن کارکنان و مراجعه کنندگان در چگونگی مواجهه با شرایط اضطراری و حفظ ایمنی و همچنین میسر
نبودن ورود ماشین های آتش نشانی به این بخش از مجموعه ممکن است تلفات و خسارات جبران ناپذیری را موجب
شود .لذا هدف این تحقیق ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی ،جهت کاهش آسیب پذیری فضاهای اداری واقع
در مجموعه های تاریخی و پر جمعیت از نظر غیر سازه ای می باشد .این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی ،میدانی و
جمعآوری اطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است .نتایج تحقیق نشان می دهد بیشترین عامل خطر آتش سوزی در
خانه سیستانی ،آتش سوزی ناشی از جریان الکتریکی می باشد.

واژگـان کلـیدی :آتش سوزی ،ارزیابی خطر ،ارگ بم ،بناهای تاریخی

 -1گروه معماری ،واحد بم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بم ،ایران( .نویسنده مسئول) s.amini93@yahoo.com

 -2گروه معماری ،واحد بم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بم ،ایران.
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آثار و بناهای تاریخی یکی از سرمایه های ارزشمند ایران می باشند و از جمله مهمترین جاذبه گردشگری به شمار میروند؛
بنابراین باید این ساختمانها و آثار تاریخی ارزشمند را برای نسل های آینده به خوبی نگهداری کنیم تا آنها نیزاز تاریخ و پیشینه
زندگی مردم گذشته خود آگاهی داشته ،آن را درک کرده وازدیدن این بناهای باشکوه لذت برده و از معماری آن دوران اقتباس
جویند .حفاظت از بناهای تاریخی ابعاد مختلفی دارد ،خطرات زیادی آثار تاریخی را تهدید می کنند که یکی از این خطرات ،آتش
سوزی می باشد حریق یکی از مهمترین خطراتی است که مراکز صنعتی ،تجاری ،آموزشی و درمانی را تهدید می کند .]2[ .عالوه
بر مراکز ذکر شده ،مجموعه های تاریخی نیز با این مسئله روبرو هستند .یکی از چالش برانگیزترین مشکالت میراث معماری
باستانی حفاظت از آن در برابر خطر آتش سوزی است []1؛ و یکی از الویت های مهم حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی ،محافظت
در برابر از دست دادن آثار و آسیب های ناشی از آتش سوزی است که مراقبت و پیشگیری اولین گام در مسیر حفاظت از محتوای
ساختمان از آتش است .امروزه کاهش ریسک به عنوان اولویت اصلی در دستور کار بین المللی در نظر گرفته شده است .بالیای
طبیعی اخیر ،آگاهی دولت ها و دانشمندان را افزایش داده و به جستجوی راهبردهای کارآمدتر و مؤثرتر برای مدیریت و کاهش
ریسک کمک کرده است .چنین تالشهایی بهویژه در مورد مراکز تاریخی بزرگ که اغلب با ترکیب ارزش میراث باال با سطح
باالیی از آسیبپذیری فیزیکی ،حساس و مرتبط هستند ،اهمیت دارند .]1[ .با توجه به دستورالعمل های حفاظتی آثار میراثی ،اغلب
حفاظت از این بناها پیچیده تر می شود و باید به گونه ای باشد که ارزش تاریخی بنا حفظ شود .بناهای تاریخی در دوره ساخت خود
و با توجه به مصالح و امکانات حاضر در آن زمان و بدون استانداردهای ایمنی ساخته شده اند و امروزه این ساختمانها بدون در نظر
گرفتن کاربری اولیه آنها در دوره ساخت ،با کاربری های جدید مورد استفاده قرار می گیرند و نصب و راه اندازی تجهیزات مدرن در
بسیاری از این بناها انجام شده است و ما امروزه از بناهایی که در گذشته محل اقامت بوده اند به عنوان مکان های عمومی مورد
استفاده قرار می دهیم .از آنجایی که پایگاه پژوهشی ارگ بم واقع در خانه سیستانی مجموعه تاریخی ارگ بم می باشد و به دلیل
مورد استفاده قرار گرفتن از ساعات اولیه روز ،تراکم جمعیتی کارمندان ،مراجعه کنندگان به سایت اداری وبازدید کنندگان و همچنین
از آنجا که کاربری پیشین این بنا مسکونی بوده و امروزه به دلیل تغییر کاربری این بنا از مسکونی به فضای اداری و عمومی و نوع
چیدمان مبلمان ،تجهیزات و جانمایی تاسیسات در معرض آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه ،خصوصا آتش سوزی می باشد.
عدم توجه و فقدان بر نامه مدیریت بحران و آشنا نبودن کارکنان و مراجعه کنندگان در چگونگی مواجهه با شرایط اضطراری و حفظ
ایمنی ،ممکن است تلفات و خسارات جبران ناپذیری را موجب شود .با توجه به انجام پروژه های گوناگون در رابطه با آتش سوزی
ضروری است که به ارزیابی خطر آتش سوزی توجه گردد .لذا هدف این تحقیق :ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی ،جهت
کاهش آسیب پذیری فضاهای اداری واقع در مجموعه های تاریخی و پرجمغیت از نظر غیر سازه ای می باشد .همچنین شناسایی
پارامترهای غیر سازه ای و مبلمان و ارزیابی میزان خطر آتش سوزی اجزا غیر سازه ای (اجزاء معماری و مبلمان) و سپس برنامه
ریزی و مدبریت کاهش خطر آتش سوزی.

 -2پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع خطر آتش سوزی بناهای تاریخی مطالعات و پژوهش های متفاوتی صورت گرفته است از جمله:
مقاله م.ن ابراهیما و همکاران در سال  1122با عنوان( :ارزیابی خطر آتش سوزی ساختمان میراث -دیدگاه ها ی سازمان
تنظیم مقررات ،مرمتگران و ذینفعان ساختمان) که به بررسی معیارها و ویژگی های ارزیابی خطرات آتش سوزی در ساختمان ها
پرداخته اند .جان ام .واتس جونیور و مرلین ای .کاپالن نیز در سال  1112در مقاله (شاخص خطر آتش سوزی برای بناهای تاریخی)
از یک مدل خطی ارزیابی ویژگی های چندگانه برای تولید معیارهای خطر نسبی آتش سوزی استفاده کرده اند .م.ن ابراهیما و
همکاران در سال  1112در مقاله (توسعه روش ارزیابی خطر آتش سوزی برای ساختمان های میراثی) معیارها و ویژگی های
ارزیابی خطرات آتش سوزی در ساختمان ها ی مالزی را با استفاده از روش ( )AHPمورد بررسی قرار داده اند .یوزوکی گان و
همکاران در سال  1122در مقاله (ارزیابی خطر آتش سوزی و مدیریت نگهداری روزانه ازبناهای یادگار فرهنگی مبتنی بر فناوری
( )ZigBeeبه منظور بهبود سطح مدیریت ایمنی آتش نشانی و حفاظت از ساختمان های فرهنگی در آتش سوزی به بررسی راه
اندازی سسیستم فناوری ( )ZigBeeبرای ساختمانهای میراثی پرداخته است .جی هی لی در مقاله (مطالعه ای در مورد وزن دهی
ویژگی های ایمنی آتش نشانی برای ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی متمرکز بر () در سال  1121با استفاده از سیستم
تصمیم گیره چند معیاره به ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی کره پرداخته است .لیمینگ لی یینگ لی و همکار در مقاله
پیشرفت های اخیر در تحقیقات آتش سوزی حفاظت از بناهای تاریخی در سال  1121به طور خالصه؛ متون مهم در مورد عملکرد
آتش مصالح تاریخی و مجموعه ها و خطر انتشار آتش بررسی می شوند؛ و تجزیه و تحلیل خطر آتش سوزی رویکردها و اقدامات
حفاظت از آتش مورد بحث قرار گرفته است .الساندرو آربوریا و همکاران در مقاله ارزیابی خطر آتش سوزی پیشگیرانه میراث
معماری ایتالیا :رو یکرد مبتنی بر یک شاخص با استفاده از سیستم جغرافیایی به ارزیابی خطر آتش سوزی بنا ها ی مورد نظر
پرداخته اند .سانتیاگو گراندا و تیاگو در مقاله ارزیابی آسیب پذیری و خطر آتش سوزی در مقیاس بزرگ مرکز تاریخی شهر کیتو،
اکوادور در سال  1121با استفاده از ابزار سیستم اطالعاتی جغرافیایی ،خطر آتش سوزی مرکز تاریخی شهر کیتو ،یکی از قدیمی
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ترین و مهم ترین سکونتگاه های استعماری اسپانیا در آمریکای جنوبی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ و همچنین در مقاله ای دیگر
با عنوان ارزیابی آسیب پذیری و خطر آتش سوزی در مناطق قدیمی شهری :کاربرد به مرکز تاریخی گیمارا ،مورد بررسی قرار گرفته
است .ژان تترو در سال  1112در مقاله ارزیابی خطر آتش سوزی برای مجموعه ها در موزه ها به ارزیابی خطر آتش در این
مجموعه ها پرداخته است .رستم گلمحمدی و همکاران نیز در سال  2111با استفاده از روش) ) spssو تجزیه و تحلیل داده ها به
بررسی وضعیت ایمنی حریق در بازار همدان پرداخته اند .ایرج محمد فام و همکاران در سال  2111با استفاده از روشهای مشاهده
ارزیابی ریسک و مصاحبه  ،ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان با ارائه راهکارهای کنترلی با تاکید بر ایمنی حریق را مورد بررسی
قرار داده اند .محمود خادمی ایمنی حریق در مراکز تاریخی را بررسی نموده است .نعیمه سادات زر آبادی در سال  2111ایمنی
حریق در بناهای تاریخی را مورد بررسی قرار داده است .همچنین علیرضا صادقیان و همکاران در سال  2111با استفاده از روش
توصیفی و تحلیلی به بررسی مدل های ارزیلبی ریسک آتش سوزی در ساختمانها پرداخته اند .از دیگر بررسی ها می توان به مقاله
کاهش آسیب پذیری خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در برابر آتش سوزی و زلزله توسط علیرضا فالحی و مقاله
کاهش آسیب پذیری زلزله و خطر آتش سوزی در خوابگاه های دانشجویی مطالعه موردی :خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی
به نگارندگی مهسا بشری و همکار در سال  2111اشاره کرد.

 -2روش تحقیق

 -3یافته ها و بحث
 -1-3چارچوب مفاهیم نظری
آتش سوزی یا حریق یکی از قدیمی ترین بالیی است که می تواند در زمانی کوتاه ،دارایی و سالمت افراد را به خطر بی اندازد.
بنا به تعریف حریق عبارت است از سوختن مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معموال با دود و حرارت توام
است .آتش سوزی نیز عبارت است از آتشی که از یک منبع حرارتی تحت کنترل ناخواسته ،سرچشمه گرفته و یا نیروی حرارتی خود
را به شعله وری و گسترش ناخواسته اما توسعه یافته می پردازد.]0[ .
ارزیابی :ارزیابی یک وظیفه دشوار و قاطع مدیریتی است که به طور مستقیم در تصمیم گیری موثر ،برنامه ریزی و کنترل به
منظور انجام اقدامات مقابله منسجم انجام می شود .ارزیابی نوعی عملکرد مدیریتی بوده و به کار آمدی برنامه ریزی ،تصمیم گیری
و روند اجرایی آن یاری داده و در کلیه مراحل قبل ،حین و پس از سانحه ،در مدیریت سانحه اعمال می گردد [.]2
خطر :واژه خطر به معنای جرات داشتن است .همه فعالیتهای بشر یک احتمال از دست دادن یا بدست آوردن چیزی که برایش
با ارزش است (مانند سالمتی ،پول ،شغل ،موقعیت اجتماعی و غیره) دارد .خطر :احتمال وقوع چیزی که آثاری دارد و با اندازه گیری
عوارض و احتمال رخداد اندازه گیری می شود [.]1
مخاطره :پدیده طبیعی یا فعالیت انسانی که باالقوه خسارت زا بوده و در صورت وقوع می تواند باعث بروز عواقب زیر شود:
مرگ و میر ،جراحت ،بیماری –خسارت به اموال و دارایی ها –تخریب محیط زیست –اختالل در ارائه خدمات [ .]2خطر به
شرایطی اطالق می شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب و صدمه به کارکنان ،خسارات به وسایل ،تجهیزات و از بین بردن مواد یا
کاهش قدرت آنی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده باشد [.]2
ارزیابی خطر :فرآیند رتبه بندی خطرها با بررسی و مقایسه سطوح خطر بر اساس استانداردهای مشخص ،سطح خطر هدف یا
هر معیار دیگر ...یا فرآیند سیستماتیک توصیف و اندازه گیری خطر مرتبط با مخاطرات [ .]1ارزیابی خطر فرآیند تعیین ماهیت و
گستره خطر می باشد که به وسیله تحلیل مخاطرات ،ارزیابی ظرفیت ها و شرایط آسیب پذیری موجود که با هم می توانند پتانسیل
آسیب به افراد ،دارایی ها ،خدمات ،معیشت و محیط در معرض مواجهه را ایجاد نمایند ،تعیین می شود []2
ارزیابی ریسک :ارزیابی ریسک استاندارد ایتالیا و نیوزلند برای مدیریت ریسک ،فرآیند کلی ریسک را به عنوان شناسایی ،تحلیل
ریسک و ارزیابی ریسک تعریف می کند .ارزیابی ریسک می تواند به تعیین الویت ها برای حفظ بهینه و ارزیابی حفظ کلی یک
مجموعه کمک کند .در دهه گذشته  ،بسیاری از ارزیابی های ریسک مجموعه های میراث در کانادا و سایر کشورها با استفاده از
روشی که والتر توسعه داده است ،انجام شده است که به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد تا با شناسایی و کاهش بزرگترین خطرات،
بهبود کمی را در حفظ مجموعه ها پیش بینی کنند .بیان واحد می تواند خطرات یک خطر خاص را خالصه کند :ریسک =احتمال *
پیامد [ .]1ارزیابی ریسک اولین گام مدیریت حفاظت از آتش است .یک روند در حال انجام که هدف آن دستیابی به سطح ایمنی در
برابر آتش سوزی در یک ساختمان تاریخی است [ .]1جهت ارزیابی خطر آتش سوزی ،پنج مرحله باید بررسی شود که عبارتند از:
 -2شناسایی خطرات حریق که با توجه به عناصر مثلت حریق شامل منبع اکسیژن ،منبع حرارت و منبع سوخت است-1 .شناسایی
افراد در معرض خطر جهت حصول اطمینان از فرار ایمن افراد در صورت وقوع حریق-1 .ارزیابی ریسک و وضعیت پیش گیری و
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این تحقیق از روش توصیفی –تحلیلی ،میدانی و جمع آوری اطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است .ابتدا
اجزاء غیر سازه ای و مبلمان با بررسی های میدانی ،شناسایی و تصویر برداری صورت گرفته و سپس این اجزاء
مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت کاهش آتش سوزی ارائه گردیده است.
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کنترل موجود-0 .ثبت یافته های ارزیابی ریسک حریق که با نمایش مواد قابل اشتعال ،منابع حرارت ،مسیرهای فرار ،محل
تجهیزات اعالم و اطفای حریق ،منابع اصلی برق و روشنایی اظطراری بر روی نقشه محل صورت می گیرد -2 .بازنگری و تجدید
نظر [.]21

 -2-3شناخت خانه سیستانی
خانه سیستانی متعلق به دوره صفویه یا زندیه است ،این خانه اعیانی دارای دو بخش اندرونی و بیرونی می باشد ،بنای مذکور
در اثر زلزله دی ماه سال  2121تخریب شده و طرح مرمت و استحکام بخشی قسمتی ازاین بنا توسط گروه آلمانی صورت گرفته
است و در سال  2112در زمان مدیریت آقای دکتر محسن قاسمی عالوه بر مرمت بخشهایی از خانه سیستانی ،به عنوان پایگاه
پژوهشی ارگ مورد بهره برداری قرار گرفته است .همانطور که ذکر شد بنای مذکور از دو بخش اندونی و بیرونی تشکیل شده است
که اندرونی این خانه از دو بخش تابستان نشین و زمستان نشین تشکیل شده و قسمت بیرونی خانه مختص میهمانان بوده است.
بخش اندرونی شامل  2اتاق 1 ،ایوان شرق و غربی و یک حوض که در میان باغچه های قرار گرفته در طرفین ن خودنمایی می
کند .بخش بیرونی شامل  0تاق ،پله های پشت بام و سرویس بعداشتی می باشد و  1اتاق در بین بخش اندرونی و بیرونی قرار
گرفته است که توسط راهروی هایی قرا ر گرفته در شمال و جنوب دسترسی به آنها میسر است.
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نقشه  -1موقعیت خانه سیستانی بر روی نقشه ارگ

نقشه  -2موقعیت خانه سیستانی بر روی
نقشه زون بندی ارگ

تصویر  1و  -2موقعیت خانه سیستانی روی عکس هوایی

نقشه  -3پالن خانه سیستانی

تصویر  -3بخش اندرونی خانه سیستانی

 -3-3ارزیابی خطر حریق
یک ارزیابی خطر آتش سوزی مناسب و کافی برای هر مکانی نیاز است اهمیت فوق العاده ای وجود دارد که برنامه ایمنی در
برابر آتش ی که خوب س ازمان یافته است و به خوبی برنامه ی مدیریتی آن اجرا شده است بر پایه یک ارزیابی کامل و جامع است
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[ .]22ارزیابی خطر حریق را می توان به چهار جزء اصلی تقسیم کرد .آماده سازی ،پیشگیری ،حفاظت و مدیریت .هیچ استاندارد و
یا فرمت ثابتی برای ثبت یافته ها پیرو ارزیابی خطر حریق وجود ندارد []22
الف -آماده سازی :پالن ها و طرح ها ی ساختمان چهارچوب کاری ارزیابی خطر حریق را شکل خواهند داد [ ]22در پالن
خانه سیستانی (پایگاه پژوهشی) مسیرهای خروج ،کاربری فضاها ،شومینه ،بادگیر ها و جعبه تقسیم فیوز ها مشخص شده است.

نقشه  -4جانمایی ورودی ها و کاربریها روی پالن خانه سیستانی
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نقشه  -5جانمایی وسایل گرمایشی روی پالن خانه سیستانی

نقشه  -6جانمایی موقعیت روشناییها و نقاط جرقه زنی روی پالن خانه سیستانی

ب -شناسایی پارامترهای غیر سازه ای و مبلمان:
 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ،اجزای مکانیکی شامل همه سیستم های برودتی ،گرمایشی ،آب رسانی ،اطفای حریق،باالبر ها ،پله های برق و ...؛ و اجرای الکتریکی شامل همه سیستمهای برق رسانی به بخشهای مختلف ساختمان.
 اجزای معماری و بخش های معماری ساختمان شامل سقف کاذب ،پارتیشن ها ،درب ،پنجره و  ...مبلمان و اثاثیه منزلشامل تلویزیون ،یخچال ،کولر و  .]21[ )...با توجه به پارامترهای غیر سازه ای ذکر شده در مطلب فوق می توان به
پارامترهای غیرسازه ای خانه سیستانی پرداخت.
 تاسیسات مکانیکی :بیشتر اتاقها و دفاتر کار موجود در خانه سیستانی از جمله :دفترمدیریت ،دفتر منظر فرهنگی ،دفترفنی و امور اداری ،دارای یک اسپلیت جهت سرمایشی و گرمایشی می باشند و در برخی دفاتر مانند :نقشه برداری،
باستان شناسی ،گردشگری و حسابداری در بعضی مواقع عالوه بر اسپلیت از بخاری برقی نیز استفاده می گردد .در
فضای آبدارخانه نیز بخاری برقی ،آبگرمکن برقی و آب سرد کن نیز وجود دارد.
اجزای معماری :از اجرای معماری در خانه سیستانی می توان به وجود:
 درب ورودی مجموعه ،درب ورودی دفاتر و پنجره های آنها اشاره کرد .جنس تمامی درب و پنجره های خانهسیستانی از چوب می باشد.
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تعداد  11میز رایانه و میز کار ،تعدادی کازیه ،کتابخانه و کمد
های بایگانی و تابلو برد .تابلو نقشه ها و تعدادی چهارپایه و
میز مطالعه و دیگر مبلمان را نام برد؛ که جنس تمامی موارد
ذکر شده چوب می باشد.
دستگاههای الکتریکی شامل 1 :دستگاه کپی 1 ،دستگاه
پرینتر 1،دستگاه فاکس ،تعداد  21دستگاه رایانه و  1دستگاه
چایساز در دفاتر مجموعه پژوهشی ارگ مورد استفاده قرار
می گیرد.

تصویر  -7نمایش اختالف سطح

ج -ارزیابی میزان خطر آتش سوزی اجزاء غیر سازه ای و معماری

-

-

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)18 :بهار  ،1041جلد یک

-

-

-

-
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عرض درب اتاقها برای خروج و فرار ایمن نامناسب است از
آنجا که درب ورودی دفاتر با عرض  11سانتیمتر و به صورت
دو لنگه می باشند و عرض بازشو ورودی  02سانتیمتر است .در
زمان حادثه باعت تاخیر در تخلیه می باشد.
وجود ارتفاع و اختالف سطح  01اسانتیمتری بین دفاتر وحیاط
در زمان حادثه باعث ایجاد خروج و فرار نامناسب می گردد و
این اختالف سطح بر آسیب پذیزی می افزاید.
آشفتگی ناشی از کابل های رایانه ها در زمان سانحه باعث
ایجاد آسیب پذیری و تاخیر در هنگام تخلیه اضطراری می
گردند.
آسیب دیدگی و پارگی کابل های رایانه به دلیل قرار نداشتن در
محفظه و داکت های مخصوص باعث افزایش احتمال خطر و
ایجاد سانحه می گردند.
برق کشی روکار جهت روشنایی دفاتر و قرار نداشتن کابل ها در
محفظه و داکت های تاسیساتی ،باعث افزایش احتمال خطر و
سانحه می گردند.
کمدها و قفسههای بلند فاقد اتصال ایمن بوده و در زمان
سانحه ممکن است مانع تخلیه سریع گردند.
نگهداری برخی مدارک و پوشهها در جعبه های مقوایی که خود
جزءمواد قابل اشتعال می باشند از ایمنی میکاهد.
عدم فاصله مناسب بین میز های کار و جداره ها باعث تاخیر در
زمان تخلیه اضطراری می گردد.
عدم مکان مناسب و عدم نصب خاموش کننده های دستی ،این
خاموش کننده ها در گوشه ای از دفاتر و روی زمین قرار دارند.

تصویر  -6نمایش عرض درب ورودی ها

تصویر  – 9نامرتب بودن کابلهای رایانه

تصویر  -8نامرتب بودن کابل های رایانه

تصویر  -11برق کشی روکار

تصویر  -11کمدهای فاقد اتصال

تصویر -14نگهداری مدارک کنار

بدون داکت تاسیسات

ایمن

منبع جرقه زنی

تصویر  -13نگهداری مدارک در

تصویر  -16فاصله نامناسب بین

تصویر  -16فاصله نامناسب بین

جعبه های مقوایی

-

استفاده از چند راهی برق ،این
نکته باید توجه شود که نباید
از یک پریز برق چند خروجی
برق گرفت هم به دلیل
استفاده از چند راهی های غیر
استاندارد و هم اینکه عدم
رعایت مقدار ظرفیت جریان
دهی پریز مربوطه به دلیل
اتصاالت سست باعث شروع
حریق می گردد.

میزها در دفتر باستان شناسی

میزها در دفتر نقشه برداری

دستی در بخش حسابداری

دستی در آبدار خانه

تصویر  -19استفاده از چند راهی

تصویر  – 21استفاده از چند راهی

تصویر  -21عدم ساماندهی تابلو

برق

برق

برق

-

-

عدم ساماندهی کابل ها و تابلو
برق ،امکان دسترسی عموم به
این بخش و همچنین وجود
وسایل غیر ضروری باعث
خطر
احتمال
افزایش
میگردند.

تصویر  -22نگهداری سیلندر
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تصویر  -17محل خاموش کننده

تصویر  -18محل خاموش کننده

تصویر  -23قرار گیری اجاق گاز

بر روی کمد ناپایدار
اضافه در آبدارخانه
قرار گیری اجاق گاز بر روی کمد ناپایدار است و ممکن است در زمان سانحه باعث آتش سوزی شود.
شیلنگ گاز بدون حفاظ ،ممکن است با سقوط اجسام داغ و نوک تیز موجب آتش سوزی گردد .همچنین نگهداری سیلند
گاز اضافه در فضای آبدار خانه از ایمنی میکاهد.

د -برنامه ریزی و مدیریت کاهش خطر
موارد پیشگیری و برنامه ریزی در برابر خطر آتش سوزی

-

ساماندهی کابل های برق رایانه ها و دستگاههای پرینتر و پالتر در محفظه های مخصوص کابل جهت جلوگیری
از آسیب و بریدگی کابل ها و همچنین جلوگیری از آسیب به کارکنان هنگام تخلیه اضطراری.
قرار دادن کابل های برق روشنایی و دیگر کابلهای رو کار ،داخل داکت های مخصوص جهت جلوگیری از آسیب
های احتمالی.
مهار و ثابت نگه داشتن کمد و قفسههای بلند جهت جلوگیری از سقوط آنها و ممانعت از آسیب افراد در هنگام
فرار و تخلیه اضطراری.
حذف جعبه های کاغذی و نگهداری محتویات آنها در فایل ها و کمد های بایگانی ،جهت کاهش خطر آتش
سوزی.
مهار و ثابت نگه داشتن اجاق گاز و کابینت آن و همچنین استفاده از محافظ شیلنگ گاز جهت کاهش خطر آتش
سوزی و افزایش ایمنی.
تغییر در قفل و یراق آالت درب های دفاتر برای استفاده از هر دو لنگه درب به عنوان بازشو و افزایش عرض
دربها و جهت داشتن خروج ایمن تر و کاهش زمان تخلیه اضطراری در زمان سانحه.
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چیدمان صحیح مبلمان دفاتر جهت خروج سریع و ایمن در زمان تخلیه اضطراری.
کاهش میز های کار و نفرات در هر دفتر با توجه به متراژ دفاتر جهت جلوگیری از شلوغ شدن دفاتر و کاهش
نفرات همچنین جلوگیری از ازدیاد جمعیت و تجمع در پشت درب ها ،از آنجا که عرض ورودی دفاتر کم بوده و
فاقد استاندارد الزم جهت خروج ایمن می باشند این امر بسیار ضروری است که در هر دفتر کار مبلمان و تعداد
کارکنان با توجه به مساحت آن دفتر باشد.
نصب تابلو و عالئم خروج جهت راهنمایی و هدایت افراد به سمت راه های خروج.
نصب و راه اندازی تجهیزات اطفاء حریق که میتوان به تجهیزات خاموشکننده تجهیزات هشدار دهنده و
تجهیزات پیشگیری کننده نام برد.

اطفاء کننده های دستی:
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که در صورت در دسترس بودن تجهیزاتی مانند کبسول آتش نشانی می توان آتش را توسط کارکنان و بازدیدکنندگان اطفاء
کرد .ویژگی های قابل توجه در به کار گیری اطفاء کننده های دستی عبارتند از:
 تجهیزات دستی آتش نشانی باید پس از بررسی ساختمان و بر اساس نوع مکان خریداری شود تا اثر کافی وجامعی بر آتش داشته باشد و از گسترش آن جلوگیری کند.
 اطفاءکننده دستی باید قابل حمل باشد فاصله دسترسی به تجهیزات دستی آتش نشانی نباید بیش از  11متر باشد. محل قرار گیری تجهیزات دستی آتش نشانی بستگی به محل حضور مردم و راهههای ورود و خروج دارد. اطفاء کننده های دستی باید در کنار درب خروجی ،پاگرد هر طبقه از ساختمان و در زاویه مناسب قرار گیرند. استفاده از اطفاء کننده های دستی باید ساده باشد زیرا همواره در هنگام وقوع آتش ،نیروی خبره وجود ندارد]1[ . با توجه به ویژگی های ذکر شده در بکارگیری اطفاء کننده های دستی ،باید یاد آور شد از آنجا که کبسول هایآتش نشانی در یکی از دفاتر و آبدار خانه موجود می باشند ودرب هر کدام از این فضا ها جداگانه قفل می باشد،
الزم و ضروری است یک کبسول در ایوان غربی نزدیک به ورودی قرار گرفته در غرب نصب گردد .تا دسترسی از
هر سو به کبسول امکان پذیر باشد( .و کپسول مناسب اطفاء حریق از نوع (دی برای آتش سوزی های الکتریکی)
در نزدیگی تابلو برق نصب گردد).

سیستم های اطفاء حریق:
سیستم های محافظت از آتش سوزی همچون :سیستم تشخیص آتش ،سیستم های آبپاش و غیره می توانند آتش را در مرحله
اولیه محدود و یا اطفاء نمایند  .لذا الزم است اهمیت استفاده از آنها در ساختمانهای تاریخی مد نظر قرار گرفته و نصب و نگهداری
شوند .عالوه بر این ،قوانین استفاده از سیستمهای محافظت ازآتش در ساختمان های تاریخی متفات و سختگیرانه تر است .نصب
این سیستم ها باید عالوه بر حفظ ساخت تاریخی از حساسیت یکپارچه و زیادی برخوردار باشد.]1[ .
بررسی و چک دوره ای تابلو برق :یکی از دالیل آتش سوزی ها ،آتش سوزی ها ناشی از برق میباشد.
دالیل آتش سوزی های ناشی از برق:

نگهداری ضعیف :دلیل اصلی آتش سوزی های ناشی از برق است .تعمیر و نگهداری منظم در تابلو های برق ،تجهیزات
الکتریکی ،سیم ها و  ...خطر آتش سوزی را کاهش می دهد؛ و از آنجا که تابلو برق مجموعه سیستانی درپشت ایوان غربی قرار
دارد و با توجه به شرایط آب و هوایی ،وجود طوفان شن و گرد و غبار در بیشتر سال ،نیاز است تابلو برق از هرگونه گردد و غبار
پاک شود و همچنین بازرسی و تعویض قطع کننده های مدار الزم و ضروری است.
سیم کشی قدیمی :سیم کشی قدیمی و نادرست اغلب باعث آتش سوزی برق می شود؛ و اگر بیش از  11سال عمر داشته باشد
ممکن ا ست ظرفیت تاسیسات برقی اجرا شده در آن برای مقادیر زیاد وسایل برقی را نداشته باشد و زمانی که از مداری بیش تر از
ظرفیت خودش جریان کشیده شود ،قاعدتا باید توسط وسیله ی محافظتی آن قطع شده و اجازه عبور این مقدار جریان را داده نشود؛
اما وسایل محافظتی قدیمی به دالیلی از قبیل عدم طراحی مناسب برای مدار مربوطه ،اتصاالت فر سوده داخلی و  ...در این مواقع
عمل نمی کنند و اجازه می دهند بیش از ظرفیت مدار جریان عبور کند و بنابر این حریق صورت می گیرد )( .و از آنجا که سیم
کشی برق مجموعه قدیمی بوده و تعداد زیادی از وسایل برقی از جمله  21دستگاه رایانه و و تعدادی دستگاههای پرینتر و کپی و
تعداد  2دستگاه گرمایشی و سرمایشی و  2دستگاه یخچال و تعدادی چایی ساز و آب سرد کن و آب گرم کن در این مجموعه
استفاده می شود به دلیل استفاده همزمان از دستگاههای الکتریکی بی شمار و متنوع در مجموعه ،ریسک آتش سوزی ناشی از برق
افزایش می یابد و به منظور جلوگیری از کاهش آتش سوزی باید از سالمت دستگاهها و کابل آنها اطمینان حاصل شود و دوره ای
چک و بررسی شوند همچنین در صورت امکان ،از استفاده برخی از وسایل غیر ضروری از قبیل استفاده همزمان دو وسیله
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گرمایشی در یک دفتر کار پرهیز شود و اطمینان از مطابقت سیم کشی با جریان مدار و عاری از نقص ،راهی آسان برای جلوگیری
از آتش سوزی های الکتریکی است.
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نحوه اطفاء حریق تابلو برق:
انواع مختلفی از آتش سوزی و جود دارد و آتش سوزی های برقی در گروه کالس (سی) قرار می گیرند .برای اطفاء حریق تابلو
برق ،دو گزینه مد نظر است.
الف -کبسول آتش نشانی دستی :که در صورت استفاده از کبسول باید درجه بندی آن برای خاموش کردن آتش سوزی های
کالس (سی) اطمینان حاصل کرد و عیب آن این است که در زمان آتش سوزی فرد باید کبسول آتش نشانی را گرفته پانل برق را
باز کند و آتش را مهار کند.
ب -سیستم خودکار مهار آتش :برای محافظت از یک پانل برق ،سیستم خودکار مهار آتش سوزی گزینه آیده آلی است.
بنابر این سیستم خودکار مهار آتش پیشنهاد می گردد و باید به این نکته توجه کرد که افدامات پیشگیرانه خطر آتش سوزی های
الکتریکی را کاهش می دهد
 دسترسی نیروهای عملیاتی :یکی از مهمترین برنامه ریزی های الزم جهت مداخله موثر آتش نشانان امکان میسربودن دسترسی به موقعیت است و از آنجا که ورود ماشین های بزرگ آتش نشانی به داخل مجموعه ارگ به دلیل
عرض معابر امکان پذیر نمی باشد و تنها ماشین های کوچک امکان دسترسی به این مجموعه را دارند و همچنین
مسافتی به طول  111متر از ورودی ارگ تا ابتدای خانه سیستانی نسبت به متراژ طول لوله های مورد استفاده در
ماشین های آتشنشانی ،این ضرورت را ایجاد میکند که هنگام وقوع سانحه مدیریت با واحد های آتشنشانی
همکاری کند تا آنها با شرایط آشنایی پیدا کرده و تجهیزات الزم را برای مقابله با آتش سوزی فراهم کنند.
 تامین منبع آب جهت اطفاء حریق :یکی دیگر از تدابیر در مداخالت موثر آتش نشانی می توان به تامین منبع آبجهت اطفاء حریق اشاره کرد و یکی از نکات مثبت خانه های سنتی و خانه سیستانی وجود حوض آب در حیاط این
خانه ها می باشد و می تواند به عنوان منبع آب در زمان سانحه مورد استفاده قرار گیرد .همچنین از دیگر تدابیر
می توان به راه اندازی هیدرانت های آتش نشانی در مجموعه ارگ اشاره کرد؛ اما از آنجا که اطفاءکردن آتش با
آب برای ساختمان های تاریخی پیامد ها و آسیب های بسیاری به همراه دارد بهتر تا حد امکان آتش در فضا ی
محدود کنترل شود و از کمترین مقدار آب استفاده گردد .تا به بافت بنا آسیب کمتری وارد شود و امکان مرمت
دوباره آن میسر شود.
 مشخص نمودن دفاتر بر اساس میزان احتمال خطر آتش سوزی ناشی از جریان الکریکی :دفاتر کار بر اساس تعدادوسایل اکتریکی و منبع جرقه زنی مورد امتیاز دهی قرار گرفتند و به چهار گروه :دفاتر با خطر آتش سوزی ناشی از
جریان الکریکی با احتمال کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسیم شدند .تا به تمهیدات الزم جهت کاهش احتمال
خطر آتش سوزی ناشی از حریق اندیشیده شود.

نقشه  – 7مشخص کردن دفاتر پر خطر بر اساس احتمال خطر آتش سوزی الکتریکی

-

از موارد دیگر برنامه ریزی می توان به آموزش کارکنان اشاره کرد تا در صورت بروز سانحه در کمترین زمان و
کمترین تلفات جانی و خسارات وارده آتش را مهار کرد.
برگزاری مانورها در فواصل زمانی مشخص صورت گیرد تا ضعف و کاستی ها شناسایی شده و در بر طرف کردن
آنها اقدامات الزم صورت گیرد.
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-

آموزش الزم اقدامات اطفاء حریق برای کادر نگهبان؛ از آنجا که نگهبانان در تمام ساعات شبانه روز در مجموعه
حضور دارند الزم و ضروری است تا تمام نگهبانان از آموزشهای الزم جهت اطفاء حریق برخوردار باشند .تا در
صورت وقوع سانحه اقدامات الزم جهت اطفاء حریق سریع تر صورت گیرد
ایجاد گروه مدیریت بحران تا در صورت بروز سانحه اقدامات بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مدیریت
شوند.
تهیه چک لیست برای اقدامات حفاظتی از آتش سوزی و بررسی دوره ای این چک لیست( .نمونه چک لیست [)]1
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تصویر  -24اعضای گروه بحران و وظایف آنها .ماخذ]12[ :

 -4نتیجهگیری
بناهای تاریخی از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار می باشند و محاقظت از این بناها در الویت قرار دارد .یکی از خطراتی که
بناهای تاریخی را تهدید می کند آتش سوزی است و اخیرا موضوع ایمنی حریق در بناهای تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است و
بنا به همین ضرورت خانه سیستانی ( پایگاه پژوهشی ارگ بم) مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفته و اجزای غیر سازه ای و
مبلمان واق ع درخانه سیستانی ،شناسایی و سپس این اجزاء مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفتند؛ و از آنجا که این مجموعه
دارای چندین دفتر کار با تجهیزات الکتریکی و به دلیل استفتده همزمان این وسایل و همچنین سیم کشی قدیمی ،ممکن است بار
الکتریکی بیش از ظرفیت باشد و آتش سوزی رخ دهد و بر همین اساس دفاتر کار بر اساس میزان خطر آتش سوزی ناشی از
جریان الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفتند که می توان آنها را در گروههایی با خطر آتش سوزی ناشی از جریان الکریکی کم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسیم بندی کرد و چهار قسمت از این مجموعه با اخطر آتش سوزی ناشی از برق با احتمال خیلی زیاد
شناسایی شد .بنابر این می توان گفت بیشترین عامل خطر آتش سوزی در خانه سیستانی ،آتش سوزی ناشی از جریان الکتریکی
می باشد که جهت کاهش احتمال این خطر باید از سیم کشی و وسایل الکتریکی استاندارد استفاده کرد و جهت کاهش بار االکریکی
بیش از توان مدار ،از استفاده همزمان وسایل الکریکی پر مصرف خودداری شود و به صورت دوره ای فیوزها چک و کنترل شوند.
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پیوست :نمونه چک لیست ماخذ []9
نام ساختمان:
تلفن:
آدرس دفتر:
سایر افراد مسئول:
موارد
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بررسی امنیت راههای فرار از نطر:
 فاصله تا راههای خروج استاندارد است. تابلو جهت راهنمایی افراد به سمت راههای خروجی وجود دارد. تجهیزات الزم جهت فراری دادن بازدیدکنندگان وجود دارد. راه پله های خروج اضطراری وجود دارد. پنجرههای خروج اضطراری مجهز شده اند. دسترسی به بالکن ها به عنوان خروج اضطراری انجام شده است. مانور و راهنمایی جهت خروج اضطراری انجام شده است.اقدامات انجام شده برای دسترسی به خدمات و تجهیزات خروج اضطراری:
 نصب تابلوهای راهنمای بازدیدکنندگان انجام شده است. نردبان خروج اضطراری قرار داده شده است. تجهیزات در مکانی با قابلیت دسترسی آسان نصب شده است. سایر اقدامات ...آیا بخش های جداگانه جهت محدود کردن آتش وجود دارد؟
حفاظت در برابر گسترش آتش بین بخش های مختلف ساختمان:
 ایجاد مناطق مختلف ایمن شده سایر اقدامات ...نصب و راه اندازی سیم کشی برق و سایر تجهیزات با توجه به استانداردهای
روز انجام شده است
نصب تجهیزا ت آتش نشانی همچون:
 کبسول آتش نشانی فراهم شده است. پتو قرار داده شده است. شیلنگ آتش نشانی قرارداده شده است. اقدامات دیگر ...منبع آب برای اطفاء آتش:
 تامین آب اصلی انجام شده است. تامین آب جایگزین انجام شده است. منبع آب سالم است.دستورالعمل های اداره و مدیریت ساختمان ابالغ و انجام شده است.
نقشه ها  /طرح ساختمانی در دسترس است.
ایرادات  /نظرات

صحیح

جزئیات

امضاء

نام و نام خانوادگی مسئول:
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)18 :بهار  ،1541جلد یک

واکاوی و بررسی طراحی مجموعههای تفریحی و اقامتگاهی با رویکرد
تقویت حس سرزندگی اجتماعی
مورد مطالعه :روستای بند ارومیه
شفق

عیاررضایی*1

تاریخ دریافت1400/12/16 :
تاریخ پذیرش1401/02/02 :
کد مقاله55181 :

چکـیده
استراحتگاه ،مجموعه اقامتگاهی ،مجموعه رفاهی تفریحی و مانند آن عناوینی است که برای تأسیسات تفریحی-
اقامتگاهی به کار میرود ،که تالش میکنند که بیشترین خدمات و امكانات الزم را برای مردم در طول اقامتشان ارائه
کنند ،اطالق میشوند .امروزه ضرورت شناخت مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای شهری بهمنظور پاسخگویی به
نیازهای شهروندان در راستای ارتقای حضور ،سرزندگی و سطح تعامالت اجتماعی آنها ،بیشازپیش مهم جلوه مینماید.
ایجاد مراکز تفریحی و اقامتگاهی و جذب گردشگر و گردشگری در نواحی روستایی ،محرکی برای افزایش تولیدات
روستایی است و سبب ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای روستائیان بهویژه جوانان میشود .روش تحقیق به شیوه
توصیفی-تحلیلی و از نوع مطالعات عملی و کاربردی است .تفرجگاه بند ،یكی از مناطق گردشگری شهر ارومیه ،به دلیل
نزدیكی به شهر و طبیعت زیبایش ،نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است ،ولی به دلیل نبود برنامهریزی و
مدیری ت گردشگری ،سود اقتصادی چندانی برای ساکنان محلی به همراه نداشته است .لذا با در نظر گرفتن مؤلفهها،
شاخصهای سرزندگی اجتماعی و یافتههای پژوهش و طراحی مجموعههای تفریحی و اقامتگاهی با رویكرد تقویت حس
سرزندگی اجتماعی میتوان در این راستا گامهای مهمی برداشت.

واژگـان کلـیدی :طراحی مجموعههای تفریحی و اقامتگاهی ،حس سرزندگی اجتماعی ،حس مكان ،روستای بند ارومیه

 -1کارشناس ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ارومیه ،ایرانShafagh.r.137@gmail.com .
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گسترش رشد و ساخت مجموعههای تفریحی اقامتگاهی در زمینههای مستعد این ساختارها جزو مسائل مهم رشد و ترقی
فرهنگی اقتصادی و اجتماعی است .طراحی معماری فضایی منطبق بر جغرافیای ناحیه مورد مطالعه در قالب یک مجموعه تفریحی
و اقامتگاهی متناسب با عملكرد فرهنگی ،تجاری ،تفریحی و پیوسته با فضای سبز در درجه اول با بهرهگیری از مفاهیم طبیعت و
اصل احترام به طبیعت توجه به اصول معماری پایدار و هماهنگ باارزشهای فرهنگی آن منطقه است که میتوان محیطی مناسب
به وجود آورد .در وحله دوم موجب ارتقاء سرزندگی اجتماعی بین محیط با انسان و انسان با انسان منجر میشود .ثالثاً مكانی برای
تعامالت تجاری و اقتصادی فعاالن این عرصه را نیز میتواند در خود جای دهد .استان آذربایجان غربی با دارا بودن اماکن تاریخی
و جاذبههای گردشگری و طبیعی یكی از زیباترین استانهای کشور به شمار میآید(سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری استان آذربایجان غربی .)1400 ،روستای گردشگاهی بند از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه ،با مختصات جغرافیایی
 48درجهی طول شرقی و  73درجه و  22دقیقهی عرض شمالی ،در  7کیلومتری جنوب غربی ارومیه یكی از تفرجگاههای اصلی
مردم ارومیه میباشد .ارتفاع این روستا از  4000نفر جمعیت ،سطح دریا  1400متر میباشد .آبوهوای این روستا در بهار و تابستان
معتدل و در پاییز و زمستان سرد است .این روستا از دیرباز محل مبادله کاالها و بازار روستایی منطقهی ارومیه بوده است و در کنار
بستر رودخانهی شهرچای به صورت خطی استقرار و امتداد یافته است .درآمد بیشتر مردم روستای بند ،از فعالیت های زراعی و باغی
از جمله گندم ،جو ،باغات سیب و انگور و محصوالت دامی از جمله گوشت ،فرآورده های لبنی و پشم و هم چنین ،تولید صنایع
دستی روستایی از قبیل گلیم ،قالی و فرش تأمین می شود(راحلی ،خداوردیزاده و نجفی علمدارلو .)82-87 :1752 ،مهم ترین جاذبه
های طبیعی و گردشگری روستای بند ،تفرجگاههای حاشیه ی رودخانه ی شهرچای ،باغات پیرامون روستا ،چشم انداز کوهستان و
تفرجگاه زمستانی بند ،دریاچه پشت سد شهرچای با قابلیت های ورزش های آبی و تفرجگاه پیرامونی سد شهرچای می باشند.
تفرجگاه بند ،یكی از مناطق گردشگری شهر ارومیه ،به دلیل نزدیكی به شهر و طبیعت زیبایش ،نظر گردشگران زیادی را به خود
جلب کرده است ،ولی به دلیل نبود برنامهریزی و مدیریت گردشگری ،سود اقتصادی چندانی برای ساکنان محلی به همراه نداشته
است .لذا با طراحی مجموعههای تفریحی و اقامتگاهی با رویكرد تقویت حس سرزندگی اجتماعی میتوان در این راستا گامهای
مهمی برداشت.

 -2بیان مسئله
کمرنگ شدن فضاهای اجتماع پذیر به فقدان هویت جمعی در مكان ،رفتارها ،کم رنگ شدن گفتگوهای رو در رو کاهش
نشاط اجتماعی ،تبدیل مفهوم پیاده راه ها به مسیرهای عبور و مرور و کاهش امنیت و کیفیات اجتماعی در قرارگاه های رفتاری
منجر شده است(رحیمی نژاد و همكاران .)128 :1728 ،فضاهای عمومی یک عامل اصلی برای سالمت روحی و روانی یک جامعه
پایدار هستند(مدنی پور .)243 :1752 ،از نظر جیكوبز وجود تنوع در کاربری های یک مرکز شهری(خیابان) بار فرهنگی -اجتماعی
آن را افزایش داده و مراکز شهری پرمعنا را به همراه دارد(پاپلی یزدی .)102-110 :1752 ،گردش و تفریح بخش مهمی از گذران
فراغت را تشكیل می دهد که به طور خاص با فعالیت های فراغتی در فضاهای باز طبیعی ارتباط دارد ،با توجه به مسائل و
مشكالت روز افزون شهرنشینی معاصر از یک سو و نقش و جایگاه گردشگری در نظام اقتصادی ملی و منطقه ای کشور از سوی
دیگر ،برنامه ریزی و ساماندهی گردشگری به یكی از عرصه های مهم و ضروری برای گسترش فرهنگ فراغت ،اعتالء کیفیت
زندگی شهری ،کاهش تعارضات محیطی و اجتماعی و ایجاد منابع جدید اقتصادی بدل شده است ،بهویژه ماهیت گردشگری از نظر
کاهش تنش های شهری و نزدیكی به طبیعت و آشنایی با فرهنگ ها و مواریث تاریخی و اجتماعی ملل کارکردی تعیین کننده
دارد که ضرورت برنامه ریزی و توسعه آن را تقویت می کند ،بنابراین گردشگری چه از نظر برنامه ریزی و توسعه و تجهیز ،چه به
لحاظ سهم سرمایه گذاری و نیز از نظر ساماندهی رفتارهای تفرجی و تقویت فرهنگ فراغت واجد اهمیت و نقش روزافزونی
است(مغفرت خواه .)2 :1726 ،توسعه گردشگری روستایی میتواند نقش مهمی در رفع فقر ،اشتغال زایی و افزاایش درآمد برای
مردم مناطق روستایی قلمداد شود (sebele, 2010, p.143).ایجاد مراکز تفریحی و اقامتگاهی و جذب گردشگر و گردشگری در
نواحی روستایی ،محرکی برای افزایش تولیدات روستایی است و سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید برای روستائیان بهویژه
جوانان میشود ،همچنین موجب پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها و حفظ توان تولیدی روستا میشود(قدیری و
همكاران . )103 :1752 ،تفرجگاه بند از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه با مختصات جغرافیایی  48درجة طول شرقی و 73
درجه و  22دقیقه عرض شمالی ،در  4کیلومتری جنوب غربی ارومیه واقع شده است .ارتفاع مرکز منطقة مورد مطالعه از سطح دریا
 1400متر است(زنده دل ،سلیمی و نوروزی116 :1756 ،؛ مطیعی لنگرودی و همكاران.)826 :1727 ،
از آنجاکه این تفرجگاه در منطقة کوهستانی واقع شده است ،در بهار و تابستان آب و هوای مطبوع و خنكی دارد و در پاییز و
زمستان سرد است .این منطقه یكی از مناطق گردشگری شهر ارومیه است که با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی و بهره مندی از
توان های زیاد در حوزة طبیعت گردی و گردشگری روستایی و نزدیكی به شهر ارومیه ( 4کیلومتری) ،همواره پذیرای گردشگران
زیادی بوده است .وجود باغ های میوه و کوه های بلند در اطراف منطقه ،رودخانه و سد شهرچای در باالدست روستای بند و کوه
سیر و پیست اسكی خوشاکوه ،کلیسای سیر و آداب و رسوم محلی و ...از جاذبه های طبیعی و فرهنگی این منطقه است.

مردم روستای بند اغلب کرد زبان هستند و شغل اصلی آن
ها زراعت و دامداری است اما در طی سال های اخیر به دلیل
افزایش گردشگران و مسافران در این منطقه ،تعداد زیادی از
این روستایان برای ارائه ای خدمات به این گردشگران تغییر
شغل داده و همین امر سبب شده که رستوران ها و غذا خوری
های و مراکز رفاهی مختلف در تفرجگاه بند ساخته شوند.
پیشرفت ساخت وساز در جنوب شهر ارومیه باعث شده که
فاصله شهر ارومیه از تفرجگاه بند بسیار کم شود و همین امر
سبب شده که مردم به این مكان تفریحی گرایش بیشتری
داشته باشند.

شکل  -1نقشة موقعیت جغرافیايي منطقة مورد مطالعه،
مأخذ :طرح هادی روستای بند1831 ،

(مأخذ :نگارنده)1011 ،

(مأخذ)http://www.citypedia.ir :

شکل  -0سد شهر چايي ارومیه که بر روی رودخانه شهر

شکل  -5وادی بند ارومیه و دره های سرسبز که جزو

چايي در امتداد روستای بند جريان دارد

جاذبه های اکوتوريستي اين منطقه محسوب ميشوند

(مأخذ :نگارنده)1011 ،

(مأخذ :نگارنده)1011 ،
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شکل  -2عکس هوايي ،منظقه روستای بند ارومیه

شکل  -8وادی بند ارومیه و دره های سرسبز منطقه

 -3روش تحقیق
این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و از نوع مطالعات عملی و کاربردی است که مبتنی بر مطالعه ،کارهای انجام شده ،تحقیق ها و
پایان نامه های به روز و تجزیه و تحلیل آن ها می باشد و با پرداخت مرحله به مرحله با رویكرد استداللی(مقایسه دیدگاهها) مخاطب را به آستانه
شناخت حضوری می رساند و در نهایت تالش شده تا در انتهای کار ماحصل یافته ها با نگاهی نوین و در قالب یک طرح کاربردی بر اساس
رویكرد حس سرزندگی اجتماعی در طبیعت بكر و زیبای روستای بند ارومیه ارائه گردد.

 -4پیشینه پژوهش
بهرامی و حیدر پور( ،)1728در پژوهشی تحت عنوان طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویكرد معماری پایدار در راستای
توسعه گردشگری(نمونه موردی میاندوآب) پرداخته اند .اهداف آن مبتنی بر خلق فضایی با عملكردهای تفریحی -توریستی در کنار
رودخانه می باشد .با توجه به بررسی انجام شده در اسناد طرح های باال دست در زمینه گردشگری ،طراحی و احداث هتل(تسهیالت
گردشگری) یكی از ضروریات این منطقه می باشد .اختر کاروان و همكاران( ،)1728در مقاله طراحی مجموعه اقامتی توریستی
تفریحی با رویكرد معماری سبز (نمونه موردی اصفهان) ،نشان دادند که بیشتر اصولی که در معماری پایدار نوین در قرن بیستم
مطرح شده در معماری قدیمی این شهر بخوبی رعایت گردیده است .پورحیدر شیرازی( ،)1724در پژوهشی به ارتقاء سرزندگی و
حس تعلق به مكان در فضاهای شهری(مطالعه موردی :منطقه  8شهر اصفهان) ،پرداخته اند .نتایج تحقیق بیانگر آن است که حوزه
های فعالیت و معنا از نظر کابران واجد اهمیت بیشتری از عناصر کالبدی بوده و همین امر ،اهمیت برنامه ریزی در جهت ارتقای
فعالیت های تفریحی و اجتماعی را دوچندان می کند .در واقع ،برنامه ریزی برای بهبود عامل کالبدی نیز بایستی در جهت افزایش
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امكان شكل گیری فعالیت های متنوع و نیز بهبود تصویر و سیمای محیط در ذهن کاربران فضا باشد تا موجب ارتقای میراث هویت
و خاطرات جمعی و تجمع میراث ناشی از زندگی هر روزه شهروندان در محیط های شهری گردد .عباس زاده ،غفاری آذر و
آیشم( ،)1722به بررسی مفهوم حس تعلق به مكان در فضاهای شهر دیروز و امروز(مطالعه موردی :شهر ارومیه) ،پرداخته اند .نتایج
تحقیق نشان می دهد در اکثر فضاهای جدید شهرها این حس تعلق و هویت نادیده گرفته شده و نیازمند توجه و بررسی بیشتر و
اصولی تر می باشند .مطیعی لنگرودی و رضائیه آزادی( ،)1722در ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در
تفرجگاه بند ارومیه ،نتایج پژوهش نشان می دهد ،که گردشگری اثرات مثبتی همچون ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش درآمد
برای ساکنین محلی و اثرات منفی مانند افزایش قیمت زمین برای ساکنین محلی به دنبال داشته است .طاهر طلوع دل و اشرف
السادات( ،)1726در بررسی مؤلفههای عامل ایجاد سرزندگی ساکنین فضاهای زیستی ،براساس تحلیل نظرات  12متخصصین
مربوطه ،سه مؤلفه کالبدی ،مؤلفه اجتماعی و نیز مؤلفه زیست محیطی مؤثرترین مؤلفهها محسوب میشوند .نتایج کمی این تحقیق
نشان داده است که مؤلفه کالبدی  ،34/42%مؤلفه ی اجتماعی  ،15/16%و مؤلفه زیست محیطی نزدیک به  3/00%در تحقق حس
سرزندگی مؤثر بوده اند .دستاورد نهایی این تحقیق تبیین مدل ارتباطی میان مؤلفههای عامل تحقق سرزندگی برای ساکنین
فضاهای زیستی است.

 -5مبانی نظری تحقیق
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 -1-5مجموعههای تفریحی و اقامتگاهی
استراحتگاه ،مجموعه اقامتگاهی ،مجموعه رفاهی تفریحی و مانند آن عناوینی است که برای تأسیسات تفریحی -اقامتگاهی به
کار می رود ،که تالش میکنند که بیشترین خدمات و امكانات الزم را برای مردم در طول اقامتشان ارائه کنند ،اطالق میشوند.
چنین خدماتی شامل خوراک ،آشامیدنی ها ،محل اقامت(مهمانخانه) ،امكانات ورزشی ،سرگرمی و خرید میشوند(دلخواه:1725 ،
 .)14صنعت هتلداری و فضاهای اقامتی زیر مجموعه ای از صنعت توریست و گردشگری بین المللی به شمار می رود و بین درآمد
آنها در مناطق مختلف دنیا ،ارتباط مستقیم وجود دارد( .)Bucci F,et al, 2002صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی و تأثیر در
رشد اقتصادی کشورها با ایجاد زمینه ها و زیر ساخت های مناسب درصدد بهره برداری از مزایای این صنعت هستند .برای اغلب
این کشورها گردشگر منبع مهمی برای فعالیت های تجاری ،کسب درآمد ،اشتغال زایی و مبادالت خارجی محسوب
میشود( .)Haber, Lerner,1998, p.198بسیاری از این کشورها ساالنه در آمد سرشاری از این صنعت گردشگری به دست می
آورند برای مثال در طی دو دهه گذشته استرالیا از این بخش  80میلیون دالر در آمد به دست آورده است(.)Foster.1997, p.27

 -2-5تعریف فضای باز شهری
منظور از فضای باز شهری هر آن چیزی است که در میان توده ها قرار گرفته است و شامل خیابان ها ،میدان ها ،فضای تفریح
و گردهمآیی خارج از توده ها ،فضای پیاده و ...میشود .فضای باز شهری را میتوان سیستمی از روابط بین اشیاء(توده ها) در نظر
گرفت .فضایی که بین اشیا قرار گرفته (فضای مایبن) تنها یک فضای تهی نیست .فضای مابین برای شناخت اشیاء ضروری
هستند .بدون این فضاها بازشناسی مستقل اشیاء عملی نیست و گذشته از آن ،فضاهای مابین ،نقش بسیار مهمی در رابطه تک تک
عناصر با یكدیگر ایفا میکنند(کشتكاران.)1752 ،
شاخصهای سرزندگی انتخابی ،جهت بررسی در فضای باز شهری را میتوان چنین بیان نمود:
خوانایی :میزان درک و فهم یک مكان توسط مردم؛(احمدی نژاد و فخارزاده.)1732 ،
حس مكان :به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه ی آنها از محیط خود است که شخص را
در ارتباط درونی با محیط قرار می دهد(پرتوی.)40-80 :1752 ،
تمایز معمارانه :بهره مندی از خالقیت معمارانه در عین هماهنگی با سایر عناصر شهری؛
اتصال و ارتباط :ترکیب منطقی با سایر کاربری ها و بدنه های کالبدی؛
محیط های شهری دوستانه :احساس امنیت عاطفی و لذت از مكان؛(پرتوی.)40-80 :1752 ،
امنیت :کیفیتی از محیط که آرامش و آسودگی را چه در بعد فیزیولوژیک و چه در بعد روانی به همراه دارد.
از لحاض روانشناسی :نزدیک شدن ،پیش بینی سلسله مراتبی از خلوت تا تعامل اجتماعی؛

 -3-5حس مکان
حس مكان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه از محیط خود است که شخص در ارتباط
درونی با محیط برقرار می کند و این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مكانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه
برای افراد خاص می گردد(فالحت .)83 :1758 ،از دیدگاه روانشناسی محیطی انسان ها به تجربه حسی ،عاطفی و معنوی خاص
نسبت به محیط زندگی نیاز دارند .این نیازها از طریق تعامل صمیمی و نوعی هم ذات پنداری یا مكانی که در آن سكونت دارد قابل
تحقق است .این تعامل صمیمی و هم ذات پنداری ،روح یا حس مكان نامیده میشود .از نظر روانی حس مكان کاتالیزوری است که
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باعث تبدیل شدن یک محیط به یک مكان میشود ،روند تجربه عمیق مكان نه به عنوان یک شی بلكه به عنوان یک ارگانسیم
زنده است که بعد از انطباق های متقابل پی در پی محقق میشود ،از این رو روابط بین افراد و مكان ها نیازمند ثباتی خاص
است(نوربرگ شولتز .)1755 ،فریز استیل نیز حس مكان را این گونه شرح می دهد :رابطه انسان و مكان تعاملی است یعنی مردم
چیزهای مثبت یا منفی را به محیط می دهند و سپس از آن می گیرند بنابراین چگونگی فعالیت های مردم در کیفیت تأثیر محیط
بر آنها اثر گذار است( .)Steel, 1981در واقع دلبستگی به مكان رابطه نمادین ایجاد شده توسط افراد به مكان است که معانی
احساسی ،عاطفی و فرهنگی مشترکی به یک فضای خاص می دهد .دلبستگی به مكان مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به
محیط است و معموالً در محیط فرهنگی به وجود می آید(لینچ .)1736 ،آلتمن حس تعلق در محیط را بیش از تجربه شناختی
دانسته و اعتقاد دارد که این حس ،عقاید فرهنگی مرتبط کننده افراد با محیط را شامل میشود و خصوصیات این محیط را در سه
عامل مقیاس ،اختصاصی بودن و قابل دسترس بودن بیان مینماید(توالیی .)41 :1750 ،راپاپورت با تأکید بر نقش مؤلفههای
اجتماعی فرهنگی در شكل گیری محیط کالبدی ،با ارائه نظریه ارتباط غیر کالمی ،محیط را مجموعه ای از عناصر کالبدی ثابت،
نیمه ثابت و متحرک تقسیم می کند که فرد بر اساس کدها و انگاره های فرهنگی خود ،معنا و مفهوم خاص خود را از محیط و
عناصر آن استنباط می کند(راپاپورت.)1755 ،

 -1-3-5ابعاد مختلف حس تعلق به مکان

 -2-3-5سطوح مختلف حس تعلق به مکان
بی تفاوتی نسبت به
مكان
آگاهی از قرارگیری
در یک مكان
تعلق به مكان
دلبستگی به مكان
یكی شدن با اهداف
مكان
حضور در مكان
فداکاری برای مكان

جدول  -1سطوح مختلف حس تعلق به مکان ،مأخذ :پورحیدر شیرازی.11 :1810 ،
این سطح معموالً در ادبیات حس تعلق به مكان مورد توجه واقع نمیشود ولی میتواند در سنجش حس تعلق به مكان
مورد استفاده قرار گیرد.
این سطح هنگامی است که فرد می داند که در یک مكان متمایز زندگی می کند و نمادهای آن مكان را تشخیص می
دهد ولی هیچ احساسی که او را به مكان متصل کند ،وجود ندارد .در این حالت فرد ممكن است بداند که در یک مكان
مستقر است ولی نمی داند که بخشی از آن مكان است.
در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مكان آگاه است بلكه با مكان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد،
در این حالت نمادهای مكان محترم و آنچه برای مكان رخ می دهد ،برای فرد مهم است.
در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مكان دارد .مكان برای او معنا دارد و مكان محور فردیت است و تجارب
جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها با مكان شخصیت می دهد .در این حالت بر منحصر به فرد بودن مكان
و تفاوت آن با دیگر مكان ها تاکید می کند.
این سطح نشانده در آمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مكان است .در این حالت فرد اهداف مكان را تشخیص داده،
با آنها منطبق شده و از آنها پیروی می کند .در فرد شور ،عشق ،حمایت و از خود گذشتگی نسبت به مكان وجود
دارد.
این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مكان است ،توجه دارد .در مقابل تمامی سطوح قبل که
مبنای نظری داشتند .این سطح از رفتارهای واقعی افراد برداشت میشود.
این سطح باالترین سطح حس مكان است و فرد عمیق ترین تعهد را نسبت به مكان دارد و فداکاری زیادی برای
گرایش ها ،ارزش ها ،آزادی ها و رفاه در موقعیت های مختلف از خودشان نشان می دهد .در این سطح آمادگی برای
رها کردن عالیق فردی و جمعی به دلیل عالیق بزرگتر نسبت به مكان وجود دارد.
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الف -تعلق کالبدی به مکان :کیفیت های کالبدی و عملكردی مكان ،به عنوان قرارگاهی برای فعالیت ها و داد و ستدهای
اجتماعی ،درجه ای از وابستگی و تعلق به مكان را تحت تأثیر قرار می دهند(.)Ujang, 2009
ب -تعلق احساسی به مکان :این بعد از تعلق ،بر عواطف و احساسات انسانی نسبت به مكان و محیط اطراف او تأکید دارد و
حس تعلق را ناشی از تعاملی بین شخص و محرک های کالبدی ،اجتماعی و فعالیت ها می داند .احساس اصلی ترین دلیل شكل
گیری و ایجاد ارتباط با محیط پیرامون است .احساس از طریق ادراک و شناخت محیط ،عامل پیوند بین شخص و مكان و دیگران
است(سیاوش پور.)1727 ،
ج -تعلق اجتماعی به مکان :برخی حس تعلق را ناشی از روابط و تعامالت اجتماعی جاری در مكان دانسته و آن را عامل
اصلی در شكل گیری این حس می دانند از نگاه این رویكرد ،حس تعلق به محیط برآیند عواملی از تعامالت اجتماعی می باشد که
در محیط صورت می پذیرد .بر اساس این رویكرد محیط حاوی اطالعات و نشانه های مشترک اجتماعی است که انسان ها با درک
و رمزگشایی آن ها با محیط خود به تعامل می رسند(جوان فروزنده.)1720 ،

 -4-5حس سرزندگی اجتماعی
فرهنگ لغت معین ،واژه ی «سرزندگی» را مسرور ،معروف ،مشهور و مهم تر تعریف می کند(لینچ .)20-22 :1753 ،سرزندگی
یكی از مؤلفههای سازنده ی کیفیت کلی طراحی شهری یک محیط است(گلكار .)1753 ،سرزندگی ،حالتی از نشاط و پویایی و
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برقراری ارتباط با محیط اطراف است که در این ارتباط تأثیرگذار و تأثیرپذیر است .اما آنچه در ادبیات تخصصی طراحی شهری در
این خصوص از سال  1251با انتشار آثار کالسیک «دانلد ایلیارد» مطرح گردیده است(خیابان های سرزنده) ،بیش تر حول مفهوم
واژه « » Livelinessو « » Livabilityاست که معنی آنه به زبان فارسی سرزندگی است .سرزندگی به مفهوم این است که شكل
شهر از عملكرد های حیاتی ،نیاز های بیولوژیک و توانایی های انسان حمایت کرده و بقای همه موجودات زنده را تضمین کند(البر،
1758؛ موالیی هشجین و همكاران .)114 :1400 ،در لغت نامه شهرسازی ،سرزندگی یا لیوابیلیتی 1را مناسب برای زندگی می داند
و فراهم آورنده کیفیت زندگی مطلوب تعریف می کند(ذاکر حقیقی.)1725 ،
در این رابطه میتوان شاخصهای سرزندگی ،انواع سرزندگی را از دیدگاه الندری چنین برشمرد:
 .1سرزندگی اقتصادی :توسط سطوح اشتغال ،درآمد خالص و استانداردهای زندگی مردم در یک منطقه تحت بررسی ،شمار
سالیانه گردشگران ،عملكرد خرده فروشی ها ،ارزش زمین و دارای مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 .2سرزندگی اجتماعی :به وسیله سطوح فعالیت ها و تعامالت اجتماعی به عالوه ماهیت ارتباطات اجتماعی سنجیده میشود.
یک شهر سرزنده و زیست پذیر به لحاض اجتماعی میتواند به واسطه سطوح پایین محرومیت ،پیوستگی اجتماعی قوی ،ارتباطات
خوب و پویای میان الیه های اجتماعی ،روحیه جمعی و غرور مدنی ،دامنه وسیعی از شیوه های زندگی ،روابط موزون و یک جامعه
با طراوت توصیف کرد.
 .7سرزندگی محیطی :دو جنبه را در بر می گیرد؛ جنبه اول پایداری اکولوژیكی که در رابطه با متغیر هایی ،نظیر آلودگی هوا و
صوت ،دفع مواد زائد و فاضالب ،انبوهی ترافیک و فضای سبز قرار دارد .جنبه دوم طراحی است که متغیر هایی ،مانند خوانایی،
حس مكان ،تمایز معمارانه ،اتصال و ارتباط بخش های مختلف شهر ،کیفیت روشنایی و این را که محیط شهری تا چه حد دوستانه،
امن و به لحاض روانشناسی نزدیک شدنی است ،در بر می گیرد.
 .4سرزندگی فرهنگی :در برگیرنده بقا ،احترام و تجلیل از شهر و مردمانش ،هویت ،خاطرات ،سنت ،جشن های اجتماعی ،تولید،
توزیع و مصرف محصوالت دست بشر و نشانه هایی که بیانگر ماهیت متمایز شهر می باشد ،است.

 -5-5سرزندگی از دیدگاه معماری و شهرسازی
جین جیكوبز 2سرزندگی خیابان را امكان برقراری برخوردها و تعامالت مفید بین افراد و تماشا کردن دیگران می داند .وی
پویایی و احساس زنده بودن شهر را در گرو مراکز شهری پیچیده ،متراکم و پرازدحام می داند و به آثار مثبت اقتصادی اجتماعی و
روانی عاطفی اینگونه مراکز اشاره می کند(جیكوبز .)1261 ،جیكوبز و دونالد اپلیارد 7در مقالة به سوی یک مانیفست طراحی شهری،
که در ژورنال انجمن شهرسازان آمریكا انتشار یافته است ،کیفیت های الزم برای طراحی شهری را چنین برشمردند .1 :سرزندگی؛
 .2هویت و کنترل؛  .7دسترسی به فرصت ها ،تخیل و شادی؛  .4اصالت و معنا؛  .8زندگی اجتماعی و همگانی؛  .6خود اتكایی
شهری و محیطی برای همه(ذاکر حقیقی.)1725 ،
جدول  -2هفت کیفیت کلیدی در سرزندگي از ديدگاه بنتلي ،مأخذ :پورحیدر شیرازی.11 :1810 ،
نفوذ پذیری
گوناگونی
خوانایی
انعطاف پذیری
تناسبات بصری
غنای حسی
رنگ تعلق

عوامل مختلف تشکیل دهنده سرزندگي
تعداد راه های بالقوه به یک محیط ،اثر بر امكان رفتن مردم به مكانی(طراحی نقشه کلی راه ها و بلوک های
ساختمانی)؛
سمت و سو دادن به حق انتخاب و جریان اعمال تجربه ها ،اثر بر تنوع قابلیتی که به مردم عرضه می گردد(استقرار
انواع کاربری ها)؛
القاء تصویر ذهنی و سیمایی مردم در فرایند طراحی" طراحی تزئینات فضایی و ساختمانی واجد ابنیه و مكان های
بیرونی" اثر بر چگونگی درک مردم از فرصت ها و موقعیت های یكه محیط بر آنان می دهد.
ترکیب توانمند مكان ها برای منطقه های مختلف " تمرکز بر روی جزئیات تک بناهای بیرونی" ،اثر بر توانمندی
محیط برای پاسخگویی به استفاده های مختلف سازگار با اهداف متنوع مردم؛
جزئیات ظاهری یک مكان که مردم را از گزینه های قابل عرضه به خودشان آگاه کند (طراحی سیای بیرونی)؛
اثر بر قوام گزینه های مربوط به تجربیات حسی مردم کیفیتی که باعث افزایش تجربیات حسی مردم به طوری که
موجبات لذت آنان را فراهم آورد.
امكان مهر و نشان خویش بر مكان را فراهم می آورد ،زمینه سازی برای این که مردم به زدن نشان خویش بر مكان
کار و زندگی خود تشویق شوند ،آخرین تصمیمات مربوط به جزئیات فرم ها و مصالح؛

1 . Livability
2 . Jane Jacobs
3 . Donald Appleyard

44

میتوان تنوع و فعالیت پذیری را به عنوان دو مؤلفه تاثیرگذار در سرزندگی فضاهای شهری دانست .یكی از راه های رسیدن به
تنوع به کارگرفتن نمادهای شهری اند که برگرفته از کالبد موجود و ارزش های بافت تعریف می گردند که به خوانایی مكان افزوده
و آن را به نماد تبدیل می کند .از دیگر عوامل سرزندگی ،ایجاد کاربری های متنوع و متناسب با هر سكانس ،استقرار کاربری های
خدماتی که تداوم حضور شهروند را در پی دارد و همچنین استقرار کاربری های اوقات فراغت ،تنوع مبلمان و هماهنگی روشنایی
مسیر بدنه ها و تاکید روشنایی روی عناصر و بناهای شاخص می باشد(پاکزاد .)1756 ،از آنجایی که فعالیت ها و کنش های
متفاوت به راحتی براساس نیاز ،زمان و ...تغییر میکنند ،در طراحی بایستی از انعطاف مناسب برخوردار باشند .گوناگونی(تنوع) تجربه
ی فضا داللت بر ویژگی های محیطی مكان هایی می کند که واجد فرم ها ،استفاده ها و معانی گوناگون باشد .کاربری های متنوع
جاذب با تامین و تولید جریان هایی از جمعیت در فضاهای شهری این کیفیت را فراهم می آورد ،که در این میان هفت کیفیت
کلیدی در سرزندگی از دیدگاه بنتلی به شرح زیر است(بنتلی و همكاران.)1752 ،

 -6-5تعامالت اجتماعی
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بین موجودات زنده رابطه ای اجتماعی وجود دارد که متعالی ترین شكل آن ویژه انسان است .انسان موجودی اجتماعی است و
بسیاری از نیازهای او در جامعه و در تعامل با دیگران تأمین میشود .فضاهای جمعی مناسب با جذب افراد و گروه های مختلف و
ایجاد شرایط مناسب برای شكل گیری تعامالت اجتماعی میتواند نگرش افراد با پیشینه های ذهنی و ویژگی های متفاوت را به
یكدیگر نزدیک کنند و انسان ها را در تكمیل رشد روانی و اجتماعی شان یاری دهند(تیموری و یزدانی .)57-22 :1722 ،دانشور و
چرخچیان( )1756بعد اجتماع پذیری فضا و ابعاد مختلف کالبدی و فعالیت های فضاهای عمومی مبتنی بر مراحل زیر بدانیم :پذیرا
بودن فضا برای افراد و گروه های اجتماعی مختلف ،تأمین آسایش روانی و فیزیكی و لذت بردن افراد و گروه های اجتماعی از
حضور در فضا(دانشور و چرخچیان .)15-22 :1756 ،بر اساس تعامالت اجتماعی و کلیه مباحث مطرح شده در رابطه با حس تعلق
به مكان و حس سرزندگی اجتماعی میتوان الگویی کلی از مؤلفههای مؤثر برای تأمین سرزندگی در فضای زیستی ترسیم نمود.

شکل  –6الگويي کلي از مؤلفههای مؤثر برای تأمین سرزندگي در فضای زيستي ،مأخذ :طاهر طلوع دل و اشرف
السادات.53 :1816 ،

 -6بحث و یافتههای تحقیق
در خصوص تفرجگاه روستای بند و یافتههای تحقیق میتوان چنین برداشت نمود که بررسی موانع و مشكالت بر سر راه
گردشگران در منطقه نشان می دهد که  74درصد گردشگران مشكالت مالی را مهمترین مانع سفر می دانند ،نبود وسیله نقلیه با
 21/3درصد و مشكالت کاری با  15/8درصد مهمترین موانع سفر گردشگران عنوان شده؛ کمبود وقت ،امنیت جاده ها ،مشكالت
خانوادگی و جسمی از موارد دیگری هستند که بر مسافرت گردشگران تأثیر گذاشته اند 4/2 .درصد گردشگران توسعه توریسم در
افزایش درآمد محلی را بسیار نامناسب 6/4 ،درصد آن را نامناسب 24/8 ،درصد متوسط 71/2 ،مناسب و  77/3آن را بسیار مناسب
دانسته اند .در این مرحله از پژوهش نقاط قوت ،ضعف داخلی ،فرصت و تحدید خارجی موجود در منطقه مورد مطالعه با یک
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ماتریس جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته تا زمینه جهت بهره برداری بهینه از توان اکولوژیكی و پتانسیل های اکوتوریسمی فراهم
شود و منجر به توسعه گردشگری روستای بند ارومیه گردد.
جدول  -8عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توسعة گردشگری تفرجگاه بند ارومیه ،مأخذ :نگارنده1011 ،
نقاط قوت

نقاط ضعف

 حاشیة تفرجگاهی رودخانة بند، نزدیكی به شهر ارومیه و دسترسی آسان گردشگران به اینمنطقه،
 وجود جاذبه های گردشگری در مناطق همجوار با تفرجگاه بند وایجاد زوج گردشگری ،مانند پیست اسكی و،...
 وجود جادة ارتباطی ارومیه – بند، کلیسای سیر و کوه سیر، وجود شهر چای، -سرمایه گذاری افراد بومی در بخش گردشگری،

 نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی، نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی و نامناسب بودنتجهیزات تفریحی و ورزشی و،...
 عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخشگردشگری و گسترش بیكاری فصلی در روستا،
 عدم ایجاد تنوع شغلی در منطقه و همچنین عدم ایجاد اشتغالبرای زنان،
 افزایش قیمت زمین و گرایش به استفادة شخصی از فضاهایگردشگری در منطقه برای ویالسازی و،...

 -مشارکت ساکنان محلی در توسعة فعالیت های گردشگری،
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فرصت ها

تهديدها

 افزایش انگیزة بیشتر برای مسافرت و تفریح در بین مردم، افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایه گذاری در بخشگردشگری،
 وجود مسیرهای کوهنوردی و پیاده روی برای ارتقای گردشگریسالمت،
 افزایش انگیزه در بخش خصوصی به سرمایه گذاری در اینمنطقه،
 تهیة طرح های توسعة گردشگری برای منطقه ،مانند انتخاب سدشهرچای برای منطقة نمونة گردشگری،
 احداث تله کابین در  72کیلومتری منطقه، سرمایه گذاری افراد غیر بومی در بخش گردشگری و همچنینوجود نهادها و سازمان های غیر دولتی در منطقه،

 مدیریت ناهماهنگ و نامنسجم گردشگری در منطقه و ازدیادتخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در منطقه،
 تغییر در کاربری اراضی و تک سویه شدن کاربری ها در بخشگردشگری،
 افزایش تمایل و انگیزة گردشگران برای مسافرت به سایر مناطقتفریحی در صورت عدم برنامه ریزی و نبود امكانات رفاهی و
اقامتگاهی الزم در منطقه،
 از بین رفتن منابع طبیعی و آلودگی زیست محیطی در اثر بیتوجهی گردشگران،
 باالرفتن هزینة زندگی ساکنان محلی و توزیع نامناسب گردشگراندر فصول مختلف سال،

تحلیل حاصل از یافتههای پژوهش و جدول سوات نشان دهنده این مطلب است می باشد که محیطی آرام و بدون سروصدا به
همراه آب و هوای مطلوب برای تمدد اعصاب مهمترین نقطه قوت داخلی و بعد از آن مستعد بودن منطقه ،و جو تعاون و همكاری،
وجود کوه ها و تپه های برآفتاب ،دسترسی مناسب به لحاض جغرافیایی و ...از دیگر نقاط قوت مهم این منطقه است .همچنین از
نظر گردشگران مؤلفههایی نظیر عدم برنامه ریزی منسجم و کالن ،کمبود سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی ،عدم وجود
تسهیالت بهداشتی خدماتی ،اقامتی رفاهی ،عدم وجود سطل زباله و پراکنده شدن زباله ها در طبیعت استفاده کردن روستاییان از
مكان های اکوتوریستی جهت چرای دام ،نبود پارکینگ و ...از مهمترین نقاط ضعف در بند ارومیه بوده است .در مورد عوامل بیرونی
میتوان به این نتیجه رسید که امنیت پایدار ،افزایش سطح درآمد و رفاه ،افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ،توجه
دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری ،و ...مهمترین فرصت و افزایش قیمت زمین برای احداث مكان های خدمات دهی به
توریسم ،افزایش هزینه ها و اثرات بر روی تجهیزات و تسهیالت و مقرون به صرفه نبودن آن ها ،افزایش هزینه خدمات ،افزایش
هنجار شكنی و ...از مهمترین تهدید های بیرونی در منطقه مورد مطالعه می باشد.

 -7نتیجهگیری
تفرجگاه بند در شهر ارومیه ،از پتانسیل های زیادی در زمینة طبیعت گردی و گردشگری روستایی برخوردار است ،اما به دلیل
عدم شناخت دقیق و علمی از توان ها ،تنگناها و قابلیت های موجود ،تاکنون از این توان ها در راستای هدایت روندهای و
فرایندهای طبیعی و اقتصادی برای توسعة پایدار اقتصاد گردشگری در منطقة مورد مطالعه بهره گیری نشده است .با استفاده از مدل
سوات و تحلیل وضع موجود ،راهبردهایی برای توسعة گردشگری تفرجگاه بند بیان شد که به کارگیری این راهبردها ،شامل ایجاد و
تقویت زیرساخت ها و تسهیالت ،جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی ،حمایت دولت از پروژه های گردشگری در منطقه و،...
توسعة گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی روستاها را درپی خواهد داشت .در واقع ساماندهی گردشگری(مجموعه تفریحی-
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اقامتگاهی روستای بند) و ایجاد تعامل میان گردشگران ،مردم محلی و محیط زیست ،روند توسعة گردشگری در منطقه را توسعه
می دهد و رضایتمندی گردشگران و مردم محلی را به دنبال خواهد داشت.
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اختر کاروان ،مهدی؛ دیوان دری ،جواد؛ نصیری ،نسرین ،1728 .طراحی مجموعه اقامتی توریستی تفریحی با رویكرد
معماری سبز (نمونه موردی اصفهان) ،همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی و
مدیریت فرهنگی شهرها ،تهران ،انجمن افق نوین علم و فناوری.
بهرامی و حیدر پور؛( ،)1728طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویكرد معماری پایدار در راستای توسعه گردشگری(نمونه
موردی میاندوآب) ،اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ،مشهد ،موسسه بین
المللی معماری ،شهرسازی مهراز شهر.
بنتلی ،ای ین؛( ،)1752محیط های پاسخده ،ترجمه :مصطفی بهزادفر ،تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
پورحیدر شیرازی ،فرزانه؛( ،)1724ارتقاء سرزندگی و حس تعلق به مكان در فضاهای شهری(مطالعه موردی :منطقه  8شهر
اصفهان) ،اولین کنفرانس ساالنه پژوهشهای معماری ،شهرسازی و مدیریت شهری ،تهران :سفیران راه مهرال.
پاکزاد ،جهانشاه؛( ،)1756راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران ،تهران :انتشارات وزارت مسكن و شهرسازی.
پاپلی یزدی ،حسین؛( ،)1752نظریه های شهر و پیرامون ،تهران :انتشارات سمت.
توالیی ،نوین؛( ،)1750زمینه گرایی در شهرسازی ،مجله هنرهای زیبا ،شماره .1
جوان فروزنده ،علی؛ مطلبی ،قاسم؛( ،)1720مفهوم حس تعلق به مكان و عوامل تشكیل دهنده آن ،هویت شهر ،شماره .5
جیكوبز ،جین؛( ،)1261مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریكایی ،ترجمه :حمیدرضا پارسی و آرزو افالطونی( ،)1726تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
دلخواه ،پیمان؛( ،)1725طراحی مجموعه اقامتی تفریحی شهر سلماس با رویكرد معماری پایدار ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
مهندسی معماری ،استاد رهنما :داود سعادت ،دانشكده فنی و مهندسی ارومیه ،واحد علوم وتحقیقات آذربایجان غربی.
ذاکرحقیقی ،کیانوش؛( ،)1725سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولیعصر شهر تهران بر مبنای تحلیل الگوهای فعالیتی
موجود در آن ،باغ نظر ،سال  ،16شماره  ،31صص .8-15
راپاپورت ،ایماس؛( ،)1755انسان شناسی مسكن ،ترجمه :خسرو افضلیان ،تهران :انتشارات حرفه هنرمند.
راحلی ،حسین؛ خداوردیزاده ،محمد و نجفی علمدارلو ،حامد؛( ،)1752برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزش
گذاری مشروط ،مجله اقتصاد تحقیقات کشاورزی ،جلد  ،2شماره  ،4صص .42-62
رحیمی نژاد ،فرزاد؛ تیموریان ،محمد و پیرمحمدی ،محمد؛( ،)1728بررسی نقش عناصر تجمع پذیر در تعامالت اجتماعی
محله ای سنتی ،مطالعات هنر و معماری ،شماره  4و  ،8صص .128-201
سیاوش پور و دیگران؛( ،)1727ابعاد تشكیل دهنده حس تعلق به مكان ،با تأکید بر عوامل کالبدی ،اجتماعی و احساسی(
ادراک و شناخت) ،ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر اسالمی ،محل برگزاری:
شورای اسالمی شهر مشهد ،مشهد.
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی.1400 ،
ضرابی ،اصغر؛ علیزاده اصل ،جبار و بهاری ،عیسی؛( ،)1727تحلیلی بر زیرساخت های گردشگری در مقصد اکوتوریستی بند
ارومیه با استفاده از روش سوات ،نشریه علمی -پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی ،سال  ،15شماره  ،45صص .133-210
طاهر طلوع دل؛ محمدصادق و اشرف السادات ،سیده؛( ،)1726مؤلفههای عامل ایجاد سرزندگی ساکنین فضاهای زیستی،
مجله معماری شهری پایدار ،سال پنجم ،شماره اول ،صص .43-60
عباس زاده ،مظفر؛ غفاری آذر ،زهرا و آیشم ،معصوه؛( ،)1722بررسی مفهوم حس تعلق به مكان در فضاهای شهر دیروز و
امروز(مطالعه موردی :شهر ارومیه) ،اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان.
فالحت ،م؛( ،)1758مفهوم حس مكان و عوامل تشكیل دهنده آن ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره .26
قدیری معصوم ،مجتبی و همكاران؛( ،)1752گردشگری پایدار روستایی و عشایر ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
لینچ ،کوین؛( ،)1736تئوری شكل خوب شهر ،ترجمه :سید حسین بحرینی ،چاپ اول ،تهران :موسسه انتشارات دانشگاه
تهران.
موالیی هشجین ،مهسا؛ کریمی آذری ،امیررضا؛ کریمی ،باقر و مهدوی نژاد ،جمااللدین؛( ،)1400تحلیل سرزندگی در
فضاهای مجموعههای مسكونی(مفهوم ،مؤلفهها و شاخصهای تأثیرگذار) ،مجله دانش شهرسازی ،دانشگاه گیالن ،دوره ،8
شماره  ،1صص .117-122
مغفرت خواه ،جواد؛( ،)1726طراحی مجتمع تفریحی توریستی در کوه سیر ارومیه با رویكرد پایداری محیط زیست ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،مهندسی معماری ،استاد رهنما :جواد صمدی ،دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ارومیه.
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